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44..  ΗΗ  ππεερρίίοοδδοοςς  ττηηςς  ωωρριιμμόόττηηττααςς  ((��889900--��993344))

44..��  ΗΗ  μμεεττααφφρραασσττιικκήή  ππααρρααγγωωγγήή  σσττηηνν  ώώρριιμμηη  ππεερρίίοοδδοο  ωωςς  ααγγωωγγόόςς  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς
μμεε  ττηηνν  εευυρρωωππααϊϊκκήή  λλοογγοοττεεχχννίίαα

44..��..��  ΠΠρροολλοογγιικκάά  ––  μμεεττααφφρραασσττιικκόό  χχρροοννοολλόόγγιιοο
Θεωρώ ευτύχημα ότι μετά την υποστήριξη της παρούσας διδακτορικής δια-

τριβής εκπονήθηκε και αναρτήθηκε στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πανεπιστη-
μίου Πατρών η μεταπτυχιακή εργασία του Σπύρου Τούλιου Το μεταφραστικό
έργο του Μπάμπη Άννινου (�8�2-�934), που κομίζει νέες ειδήσεις για την
πλούσια δράση του Άννινου στον τομέα της μετάφρασης.� Ο κ. Τούλιος παραθέ-
τει λεπτομερείς πληροφορίες για τις μεταφράσεις και τις δημοσιεύσεις τους, τις
οποίες κωδικοποιεί και σε αναλυτικό παράρτημα. Έκρινα ορθότερο να μην τρο-
ποποιήσω το κείμενο αυτού του κεφαλαίου, και να παραπέμψω στο έργο του κ.
Τούλιου, το οποίο ελπίζω να δημοσιευθεί και σε έντυπη μορφή.

Η μεταφραστική παραγωγή του Άννινου κατά την ώριμη περίοδο συνεχίζε-
ται με ιδιαίτερη ένταση, όπως συμβαίνει και κατά τη δεκαετία του �880. Σε
σχέση με την παραγωγή της δεκαετίας �880-�890 κατά την οποία είναι ομολο-
γημένο και από τον ίδιο ότι έχει δημοσιεύσει μεταφράσεις χωρίς την υπογραφή
του, στην παρούσα περίοδο οι επώνυμες μεταφράσεις του αποτελούν τη συντρι-
πτική πλειονότητα, χωρίς όμως να μπορούμε να αποκλείσουμε και τη «σκοτει-
νή περιοχή» μεταφράσεων οι οποίες δεν φέρουν την υπογραφή του Άννινου και
έχουν δημοσιευθεί κυρίως σε επιφυλλίδες εφημερίδων με τις οποίες συνεργαζό-
ταν. Αυτή είναι η πρώτη «κρυφή περιοχή» της μεταφραστικής του παραγωγής.

Η περίοδος της ωριμότητας (�890-�934) �7

� Σπύρος Σ. Τούλιος, Το μεταφραστικό έργο του Μπάμπη Άννινου (�8�2-�934), Διπλωμα-
τική εργασία, Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών,
Τμήμα Φιλολογίας, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σύγχρονες προσεγγίσεις στη
γλώσσα και τα κείμενα», Ειδίκευση Νεοελληνικών Σπουδών (επιβλέπουσα καθηγήτρια Στέση
Αθήνη), Πάτρα 20��, σελίδες �22, αναρτημένη στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πανεπιστημίου
Πατρών «Νημερτής», on line στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/
handle/�0889/�049�, [πρόσβαση: �4/7/20�8], απ’ όπου είναι δυνατή η πλήρης πρόσβαση στο
κείμενο.



Υπάρχει και μία ακόμη «κρυφή» περιοχή, πιο έντεχνα κρυμμένη από την προη-
γούμενη. Πρόκειται για μεταφράσεις ή διασκευές πρωτότυπων ξένων μελετών
τις οποίες χρησιμοποιεί ο Άννινος για κείμενα που φέρουν τη δική του υπογραφή,
πρακτική που δεν ήταν ασυνήθιστη για τους γλωσσομαθείς λόγιους της εποχής,
που έπρεπε να δώσουν συνεργασίες σε μεγάλο αριθμό εντύπων. Σε εποχή κατά
την οποία είναι συγγνωστή, αν όχι επιβεβλημένη η πραγματοποίηση τέτοιων
«δανείων» από τον ξένο τύπο (που ενίοτε ομολογείται, όταν το άρθρο φέρει την
ένδειξη «κατά το γαλλικόν») και ιδιαίτερα για μελέτες που αφορούν ιστορικές ή
εγκυκλοπαιδικής υφής πληροφορίες για την ευρωπαϊκή και παγκόσμια επικαι-
ρότητα ή Ιστορία, τα ξένα πρότυπα θα πρέπει να αξιοποιούνταν δεόντως από
ολόκληρη τη γενιά του Άννινου. 

Έχοντας συνείδηση λοιπόν ότι οι «ταυτισμένες» μεταφράσεις πρέπει να είναι
ποσοστό μόνον, και μάλιστα απροσδιόριστο, της συνολικής μεταφραστικής πα-
ραγωγής του Άννινου, μπορούμε να διακρίνουμε τρεις επιμέρους κατηγορίες
«ταυτισμένων» μεταφράσεων:

� Μεταφράσεις που δημοσιεύονται αυτοτελώς.
� Μεταφράσεις θεατρικών έργων που εξυπηρετούν τους θεατρικούς θιάσους,

και οι οποίες τις περισσότερες φορές δεν δημοσιεύονται.
� Μεταφράσεις που δημοσιεύονται σε εφημερίδες και περιοδικά. Για τις τελευ-

ταίες θα γίνει λόγος στις αναφορές στη συνεργασία του Άννινου με τα αντί-
στοιχα περιοδικά.

Η έρευνα στους καταλόγους των ελληνικών βιβλιοθηκών μας οδηγεί στη
διαπίστωση ότι οι αυτοτελώς δημοσιευμένες μεταφράσεις λογοτεχνημάτων,
ιστορικών πραγματειών ή θεατρικών έργων καλύπτουν ολόκληρη την ώριμη πε-
ρίοδο του Άννινου, φθάνουν ως τον θάνατό του και συνεχίζουν και μετά από αυ-
τόν, ακόμη και μέχρι τις μέρες μας.

Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του �890 αρχίζει η δημοσίευση ιστορικών
μεταφράσεων από τον Άννινο, με πρώτη την Ιστορία της Αγγλικής Επαναστά-
σεως, του François Pierre Guillaume Guizot, (�787-�874).2 Το �899, το μυθι-
στόρημα του Henri Malin Υπέρ πατρίδος αποτελεί άλλη μία μεταφραστική προ-
σπάθεια του Άννινου στα τέλη του �9ου αιώνα.3 Στο γύρισμα του αιώνα, το
�900, δημοσιεύονται από τον Σύλλογο προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων μετα-
φρασμένα διηγήματα του Ιταλού Edmondo de Amicis με τον τίτλο Ο στρατιώ-
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2 Γκυζώ (Francois Pierre Guillaume Guizot), Ιστορία της αγγλικής Επαναστάσεως, μφρ.
Χ. Άννινος, Αθήναι: χ.ο., �89�.

3 Henri Malin, Υπέρ Πατρίδος, μφρ. Χ. Άννινος, σειρά «Βιβλιοθήκη της Διαπλάσεως» Εν
Αθήναις: Ν. Παπαδόπουλος, [�899].



της.4 Στο πρώτο αυτό σώμα θα προστεθούν αργότερα και άλλα που θα δημοσι-
ευθούν αργότερα από τον εκδοτικό οίκο Ι. Σιδέρη,� καθώς και λίγα χρόνια πριν
τον θάνατο του Άννινου, το �927, και πάλι από τον Σύλλογο προς Διάδοσιν Ωφε-
λίμων Βιβλίων.� Το �900 και πάλι, η δημοσίευση μεταφρασμένων εγχειριδίων
Ιστορίας συνεχίζεται με τη μετάφραση της Ιστορίας του Ανατολικού Ζητήμα-
τος του Edοuard Driault (�8�4- �947).7

Το �90� δημοσιεύεται, σε μετάφραση του Άννινου, μία ακόμη μεταφρασμένη
Ιστορία, η Ιστορία της Ιταλικής Παλιγγενεσίας του Francesco Bertolini (�83�-
�909).8 Την ίδια χρονιά, συνεργαζόμενος και πάλι με τον Σύνδεσμο προς Διάδο-
σιν Ωφελίμων βιβλίων εκδίδει με τη δική του υπογραφή, αλλά «εκ του ιταλικού»
το έργο Ο Κολόμβος και η ανακάλυψις της Αμερικής.9

Το �903 εκδίδεται η μετάφραση του Άννινου στο έργο Η θεία του Καρόλου
(Charlie’s aunt) του Thomas Brandon.�0 Την ίδια χρονιά εκδίδεται και μετάφρα-
ση από τον Άννινο δύο μεγάλων θεατρικών επιτυχιών: Του έργου του Herman
Sundermann Η τιμή�� και του τρίπρακτου δράματος του Gerolamo Rovetta Οι
άτιμοι.�2 Η τιμή λόγω της μεγάλης της επιτυχίας θα επανεκδοθεί και σχεδόν
τριάντα χρόνια μετά, το �930, από τον εκδοτικό οίκο «Ελευθερουδάκης».�3

Το �90� ο Άννινος συνεργάζεται με τον εκδοτικό οίκο «Μπεκ και Μπαρτ»
για τη δημοσίευση σε αυτοτελείς εκδόσεις μεταφράσεων αστυνομικών έργων
του Άρθουρ Κόναν Ντόιλ και Α. Οπβάρδ, στη σειρά «Πανδώρα».�4

Το �9�0 δημοσιεύεται η μετάφραση του κλασικού εγκληματολογικού εγχει-
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4 Edmondo de Amicis, {Ο} στρατιώτης: διηγήματα εκ των του Δεαμίτση, μφρ. Χ. Άννινος,
Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, �900.

� Edmondo de Amicis, Στρατιωτικά διηγήματα, μφρ. Χ. Άννινου, Εν Αθήναις: Ι.Ν. Σιδέρης,
χ.χ. [�9—].

� Edmondo de Amicis, Ο στρατιώτης: διηγήματα εκ των του Δεαμίτση, μφρ. Χ. Άννινος, 4η

έκδ., Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, �927.
7 Edοuard Driault, Ιστορία του Ανατολικού Ζητήματος, μφρ. Χ. Άννινος, Αθήνα: χ.ό., �900.
8 Φραγκίσκος Βερτολίνης (Francesco Bertolini), Ιστορία της Ιταλικής Παλιγγενεσίας, μφρ.

Χ. Άννινος, Αθήνα: χ.ο., �90�.
9 Χ. Άννινος, Ο Κολόμβος και η ανακάλυψη της Αμερικής, Εν Αθήναις: Σύλλογος προς

Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, �90�. Το έργο πραγματοποιεί και δεύτερη έκδοση μέσα στην ίδια
χρονιά και παλι από τον Σύλλογο προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων.

�0 Thomas Brandon, Η θεία του Καρόλου, Αθήνα: Φέξης, �903.
�� Herman Sundermann, Η τιμή, μφρ. Χ. Άννινος, σειρά Θεατρική Βιβλιοθήκη Φέξη αρ. �,

Αθήνα: Φέξης, �903.
�2 Gerolamo Rovetta, Οι άτιμοι, δράμα εις πράξεις τρεις, μφρ. Χ. Άννινος, Αθήνα: Γ. Φέξης, �903.
�3 Herman Sundermann, Η τιμή, μφρ. Χ. Άννινος, Αθήνα: Ελευθερουδάκης, �930.
�4 Α. Κόναν Δόυλ, Το παράδοξον έγκλημα, μφρ. Χ. Άννινος, σειρά «Πανδώρα», αρ. �, Αθή-

ναι: Μπεκ και Μπαρτ, �90�· Α. Κόναν Δόυλ, Το σήμα των τεσσάρων, μφρ. Χ. Άννινος, σειρά
«Πανδώρα», αρ. �, Αθήναι: Μπεκ και Μπαρτ, �90�· Α. Οπβάρδ, Μία συνωμοσία, μφρ. Χ. Άννι-
νος, σειρά «Πανδώρα», αρ. 3, Αθήναι: Μπεκ και Μπαρτ, �90�.



ριδίου του Cesare Lombroso (�83�-�909) Ο εγκληματίας άνθρωπος,�� που θα
κυκλοφορήσει σε καινούρια έκδοση και δεκαπέντε χρόνια μετά, το �92�.��

Το �9�2 σε συνεργασία και πάλι με τον εκδοτικό οίκο Φέξη δημοσιεύεται, με-
ταφρασμένη από τον Άννινο, Η Γη του Εμίλ Ζολά.�7

Το �9�3 δημοσιεύονται οι Απόστολοι του Ernest Renan,�8 άλλη μία μεταφρα-
στική προσπάθεια του Άννινου στον χώρο της γαλλικής πεζογραφίας.

Το �9�� δημοσιεύεται άλλη μια μετάφραση γαλλικού έργου από τον Άννινο,
Ο φακύρης του Νικολά Μεϊράς.�9

Το �9�� επιχειρεί να μεταφράσει και να εκδώσει σε τρεις τόμους επιλεγμένα
αποσπάσματα από τους Παραλλήλους βίους του Πλούταρχου.20 Είναι η πρώτη
και μοναδική φορά που εκδίδει κείμενα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων.

Το �922, σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο Ζηκάκη δημοσιεύει μεταφρά-
σεις διηγημάτων υπό τον τίτλο Φανταστικά διηγήματα.2� Πρόκειται για μετα-
φράσεις των διηγημάτων «Ντάμα Πίκα», του θεμελιωτή της ρωσικής λογοτε-
χνίας Αλέξανδρου Πούσκιν (�799-�837), που διασκευάστηκε σε όπερα από τον
Τσαϊκόφσκι, «Βασιλική οπτασία» του Γάλλου Προσπέρ Μεριμέ (�803-�870),
και «Ο ιερόσυλος», του Αλεξάνδρου Δουμά πατρός (�802-�870). 

Το �923 δημοσιεύει μεταφράσεις διηγημάτων (Ρωσικά και άλλα διηγή -
ματα)22 αλλά και τη μετάφραση της Χήρας του Octave Feuillet.23

Το �92� εκδίδεται από τον εκδοτικό οίκο Βασιλείου η μετάφραση του έργου
Οι θεοί διψούν του Anatole France.24

Το �93�, τρία χρόνια πριν τον θάνατό του ο Άννινος δημοσιεύει τη μετάφρα-
ση του έργου του Ρώσου Ιβάν Τουργκένιεφ (�8�8-�883) Βροχές ανοιξιάτικες.2�

Το έργο επανεκδίδεται το �93�, λίγο μετά τον θάνατο του Άννινου.2�
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�� Cesare Lombroso, Ο εγκληματίας άνθρωπος, μφρ. Χ. Άννινος, Αθήνα: Φέξης, �9�0.
�� Cesare Lombroso, Ο εγκληματίας άνθρωπος, μφρ. Χ. Άννινος, Αθήνα: Φέξης, �92�.
�7 Αιμίλιος Ζολά, Η γη, μφρ. Χ. Άννινος, Σειρά Λογοτεχνική Βιβλιοθήκη Φέξη: Εν Αθήναις:

Γ. Φέξης, �9�2.
�8 Ernest Renan, Οι απόστολοι, μφρ. Χ. Άννινος, σειρά Φιλοσοφική και Κοινωνιολογική Βι-

βλιοθήκη Φέξη Αθήνα: Φέξης, �9�3.
�9 Νικόλαος Μεΐρας. Ο φακύρης, μφρ. Χ. Άννινος, Αθήνα: Άγκυρα, �9��.
20 Χ. Άννινος, Ανέκδοτα εκ των παραλλήλων βίων του Πλουτάρχου, Αθήνα: Σύνδεσμος

προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, �9��.
2� Φανταστικά διηγήματα: Η Ντάμα Πίκα – Βασιλική οπτασία – Ο ιερόσυλος, μφρ. Χ. Άν-

νινος, σειρά Μικρά Βιβλιοθήκη, αρ. 29, Αθήνα: Ζηκάκης, �922.
22 Ρωσσικά και άλλα διηγήματα, μφρ. Χ. Άννινος, Αθήνα: Δημητράκος, �923.
23 Octave Feuillet, Η χήρα, μφρ. Χ. Άννινος, Σειρά Βιβλιοθήκη “Εκλεκτά Έργα”, αρ. 77,

Αθήνα: Βασιλείου, �923.
24 Anatole France, Οι θεοί διψούν, μφρ. Χ. Άννινος, 2η έκδ., Αθήνα: Βασιλείου, �92�.
2� Ιβάν Τουργκένιεφ, Βροχές ανοιξιάτικες, μφρ. Χ. Άννινος, Αθήνα: Δημητράκος, �93�.
2� Ιβάν Τουργκένιεφ, Βροχές ανοιξιάτικες, μφρ. Χ. Άννινος, χ.τ.: Νέος Κόσμος, �93�.



Πολλές από τις εκδόσεις των μεταφράσεων του Άννινου δεν φέρουν χρονολο-
γία έκδοσης, πράγμα αρκετά συνηθισμένο για τους εκδοτικούς οίκους της επο-
χής, οι οποίοι στόχευαν στη διαχρονική παρουσία των βιβλίων τους στα ράφια
των βιβλιοπωλείων, για την οποία η αναγραφή μιας παλαιότερης ημερομηνίας
θα λειτουργούσε ενδεχομένως ανασταλτικά. Χωρίς χρονολογία έκδοσης λοιπόν
έχουν κυκλοφορήσει:

� Το μυθιστόρημα της Ματθίλδης Σερράο Χαμένη αγάπη, από τις εκδόσεις
«Άγκυρα».27 Από τον ίδιο εκδοτικό οίκο και στην ίδια σειρά εκδίδεται και η
πρώτη έκδοση του μυθιστορήματος του Anatole France Οι θεοί διψούν.28

� Ανθολογία διηγημάτων μεταφρασμένων από τον Άννινο, υπό τον τίτλο
Εκλεκτά διηγήματα ξένης λογοτεχνίας που εκδίδονται στη σειρά «Κυανή
Βιβλιοθήκη» του εκδοτικού οίκου Δημητράκου.29 Από τον ίδιο εκδοτικό οίκο
και την ίδια σειρά θα κυκλοφορήσει η μετάφραση του δράματος του Λόρδου
Βύρωνα Ο ουρανός και η γη.30 Από τον Δημητράκο θα εκδοθεί και το έργο
Καλήν όρεξη, διασκευή του Άννινου σε έργο του Xanrof,3� αλλά και η δημο-
σιευμένη επίσης στο περιοδικό Ίρις που εξέδιδε ο Άννινος σε συνεργασία με
τον εκδοτικό οίκο, «τραγική παλινωδία» Άλκηστις του Εττόρε Ρομανιόλι.32

Στην ίδια σειρά εκδίδεται αυτοτελώς το διήγημα του Εμίλ Ζολά Ο Μύλος.33

Πολλές είναι και οι μεταφράσεις του Άννινου που δημοσιεύθηκαν μετά από
τον θάνατό του.
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27 Ματθίλδη Σερράο, Χαμένη αγάπη, μφρ. Χ. Άννινος, Σειρά Λογοτεχνική Βιβλιοθήκη
Άγκυρας, αρ. 4, εν Αθήναις: Άγκυρα, χ.χ. 

28 Ανατόλ Φρανς [Anatole France], Οι θεοί διψούν, μφρ. Χ. Άννινος, σειρά Λογοτεχνική Βι-
βλιοθήκη Άγκυρας, αρ. �3, Αθήνα: Άγκυρα, χ.χ. Η έκδοση πρέπει να έχει γίνει πριν το �92�,
οπότε έγινε η δεύτερη έκδοση του έργου από τον εκδοτικό οίκο «Βασιλείου».

29 Εκλεκτά διηγήματα ξένης λογοτεχνίας, μφρ. Χ. Άννινος, σειρά Μπλε Βιβλία Δημητρά-
κου αρ. ��, Αθήνα: Δημητράκος, χ.χ.

30 Λόρδος Βύρων, Ο Ουρανός και η γη, ιερόν δράμα, μφρ. Χ. Άννινος, σειρά Μπλε Βιβλία Δη-
μητράκου αρ. 28, Αθήνα: Δημητράκος, χ.χ.

3� Χ. Άννινος (μφρ.-διασκ.), Καλήν όρεξη, σειρά Κυανή Βιβλιοθήκη Δημητράκου, αρ. 32,
Αθήναι: Δημητράκος, χ.χ.

32 Εκτ. Ρωμανιόλι, Άλκηστις, τραγική παλινωδία εις πράξιν μίαν, σειρά Κυανή Βιβλιοθήκη
Δημητράκου, αρ. 23, Αθήνα: Δημητράκος, χ.χ. Δημοσιεύτηκε και στο περιοδικό Ίρις: Εκτ. Ρω-
μανιόλι [Ettore Romagnoli], «Άλκηστις – τραγική παλινωδία εις πράξιν μίαν», μφρ. Μ. Άννινου,
Μηνιαία Εικονογραφημένη Ίρις, τόμ. Α΄, αρ. 2, 29 Φεβ. �924, σσ. �9-73.

33 Αιμίλιος Ζολά, Ο μύλος: διήγημα, μφρ. Μ. Άννινος, Αθήνα: Δημητράκος, χ.χ. Δημοσιεύ-
τηκε και σε δύο συνέχειες στο περιοδικό Ίρις του ίδιου εκδοτικού οίκου: Εμίλ Ζολά, «Ο μύλος»,
μφρ. Μ. Άννινος, Μηνιαία Εικονογραφημένη Ίρις, τόμ. Α΄, αρ. �, 30 Ιαν. �924, σσ. �-��, αρ. 2,
29 Φεβ. �924, σσ. �7-��.



Στη δεκαετία του �9�0 εκδίδονται από την Άγκυρα μεταφρασμένες από τον
Άννινο ιστορίες του Arthur Conan Doyle με πρωταγωνιστή τον Σέρλοκ Χολμς
(Σέρλοκ Χολμς, ο αστυνομικός ερασιτέχνης).34

Το �9��, ο εκδοτικός οίκος «Γαλαξίας» στη σειρά των δημοφιλών βιβλίων
τσέπης, εκδίδει και πάλι τη μετάφραση του Άννινου στο κείμενο του Pietro
Gamba για την παρουσία του Λόρδου Βύρωνα στην Ελλάδα.3� Πρόκειται για μία
από τις δημοφιλέστερες και διαχρονικότερες μεταφραστικές προσπάθειες του
Άννινου, αφού μέχρι σήμερα έχουμε ακόμη δύο εκδόσεις: Μία το 2004 από τον
εκδοτικό οίκο «Εκάτη»,3� και μία το 2007, υπό τον τίτλο: Ο λόρδος Βύρων στην
Ελλάδα: Η άφιξή του στο Μεσολόγγι, η υποδοχή, η δράση του, τα αισθήματά
του, η αγωνία του, ο θάνατος, ο θρήνος.37

Το �97� εκδίδονται και πάλι από τον «Γαλαξία» Αι Αθήναι του �8�0: εντυ-
πώσεις δύο Γάλλων περιηγητών,38 περιηγητικά κείμενα του Μαξίμ Ντυκάν και
του Γκυστάβ Φλωμπέρ, τα οποία αρχικά είχαν περιληφθεί στα Ιστορικά σημει-
ώματα του Άννινου. Το βιβλίο θα επανεκδοθεί και 3� χρόνια μετά, το 200�, από
τον εκδοτικό οίκο «Εκάτη».39

Το 2002 ο εκδοτικός οίκος «Κάκτος» επανεκδίδει τη μετάφραση που έκανε ο
Άννινος στο κλασικό για την επιστήμη της εγκληματολογίας σύγγραμμα του
Cesare Lombroso Ο εγκληματίας άνθρωπος.40

To 2003 επανεκδίδονται από τον εκδοτικό οίκο «Δωδώνη» Οι Απόστολοι του
Ernest Renan.4�

Το 2004 συμπληρώθηκαν 70 χρόνια από τον θάνατο του Άννινου, επομένως
τα έργα του σύμφωνα με τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας μπορούν
να εκδίδονται ελεύθερα χωρίς την καταβολή πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτό
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34 Sir Arthur Conan Doyle, Σέρλοκ Χολμς, ο αστυνομικός ερασιτέχνης, μφρ. Χ. Άννινος,
Αθήνα: Άγκυρα, χ.χ. 

3� Κόμης Πέτρος Γκάμπα [Pietro Gamba], Ο Βύρων εν Ελλάδι: Έκθεσις των κατά την με-
τάβασιν του Βύρωνος εν Ελλάδι, Αθήνα: Γαλαξίας, �9��, �9�8.

3� Κόμης Πέτρος Γκάμπα [Pietro Gamba], Ο Βύρων εν Ελλάδι: Έκθεσις των κατά την με-
τάβασιν του Βύρωνος εν Ελλάδι, Αθήνα: Εκάτη, 2004.

37 Pietro Gamba, Ο λόρδος Βύρων στην Ελλάδα: Η άφιξή του στο Μεσολόγγι, η υποδοχή, η
δράση του, τα αισθήματά του, η αγωνία του, ο θάνατος, ο θρήνος, μφρ. Χ. Άννινος, Αθήνα: Βερ-
γίνα, 2007.

38 Χ. Άννινος, Αι Αθήναι του �8�0: Εντυπώσεις δύο Γάλλων περιηγητών, Μάξιμος Δυκάν -
Γουσταύος Φλωμπέρ, σειρά Βιβλιοθήκη Ελλήνων και Ξένων Συγγραφέων, αρ. 292, Αθήνα: Γα-
λαξίας, �97�.

39 Χ. Άννινος, Αι Αθήναι του �8�0: Εντυπώσεις δύο Γάλλων περιηγητών, Μάξιμος Δυκάν -
Γουσταύος Φλωμπέρ, Αθήνα: Εκάτη, 200�.

40 Cesare Lombroso, O εγκληματίας άνθρωπος, μφρ. Χ. Άννινος, εισαγωγή Γιάννης Πανού-
σης, Αθήνα: Κάκτος, 2002.

4� Ernest Renan, Οι Απόστολοι, μφρ. Χ. Άννινος, Αθήνα: Δωδώνη, 2003.



δικαιολογεί την επανέκδοση πολλών από τα πρωτότυπα έργα και κάποιες μετα-
φράσεις του Άννινου: Το 200� επανεκδίδεται η Ιστορία του Ανατολικού ζητήμα-
τος του Eduard Driault, από τον εκδοτικό οίκο «Ελεύθερη Σκέψις».42

Επιχειρώντας μια συνολική θεώρηση της μεταφραστικής παραγωγής του
Άννινου, μπορούμε να διακρίνουμε τα ακόλουθα γενικά χαρακτηριστικά:

� Μεταφράζει από τα γαλλικά και τα ιταλικά – πρέπει να υποθέσουμε ότι και
οι μεταφράσεις έργων αγγλικής ή ρωσικής λογοτεχνίας θα πρέπει να γίνο-
νται από γαλλικές ή ιταλικές μεταφράσεις τους.

� Η γλώσσα των μεταφράσεων είναι η γνωστή μας από την αρθρογραφία του
στα περιοδικά καθαρεύουσα του Άννινου, διανθισμένη με δημοτικιστικά στοι-
χεία στα πεζογραφήματα και τα θεατρικά του έργα, όταν αποδίδονται διαλο-
γικά μέρη, τακτική που ακολουθεί και στα πρωτότυπα πεζά του κείμενα.
Αυτή η γλώσσα λειτουργεί ανασταλτικά για τη συνέχιση της έκδοσης των
μεταφράσεών του που φαντάζουν, όπως και τα πρωτότυπα έργα του, όλο και
πιο «παλιά» όσο περνούν οι δεκαετίες.

� Ειδολογικά οι μεταφράσεις περιλαμβάνουν ιστορικές πραγματείες, έργα μυ-
θοπλαστικής πεζογραφίας (διηγήματα και μυθιστορήματα), πραγματείες
κοινωνικών επιστημών, αρχαία κείμενα, βιογραφίες και θεατρικά έργα.

� Οι μεταφράσεις, όπως και στην προηγούμενη δεκαετία, γίνονται για βιοπορι-
στικούς λόγους και δεν υπαγορεύονται τόσο από αισθητικές και πνευματικές
αναζητήσεις του Άννινου όσο από τις ανάγκες της εκδοτικής και θεατρικής
αγοράς. Ωστόσο, όπως θα δούμε στις κατ’ ιδίαν εκδόσεις, παρά το γεγονός
ότι πολλές από αυτές τις μεταφράσεις γίνονται κατά παραγγελία, θα πρέπει
να υποθέσουμε ότι ο Άννινος, φτασμένος ήδη λόγιος, και με καλές σχέσεις
με τον εκδοτικό και θεατρικό χώρο, είχε την ευχέρεια να προτείνει έργα, με
γνώμονα ασφαλώς την εμπορική τους επιτυχία, σε μια εποχή που και οι θία-
σοι είχαν ανάγκη από θεατρικά έργα για το διαρκώς εναλλασσόμενο ρεπερ-
τόριό τους και οι εκδοτικοί οίκοι από μυθιστορήματα για τις σειρές τους που,
μαζί με τα λαϊκά περιοδικά, άρχιζαν να παίρνουν τη θέση των μυθιστορημα-
τικών επιφυλλίδων στις εφημερίδες.

Η παραγωγή του Άννινου προσδιορίζεται και πάλι από τις ανάγκες της αγο-
ράς· από αυτό που προσδοκούν και ο ίδιος αλλά και οι εκδότες και οι θεατρώνες
ότι επιθυμεί να διαβάσει ή να δει το κοινό.

Την ίδια στιγμή οι μεταφραστικές επιλογές του Άννινου, είτε είναι ακούσιες
είτε είναι εκούσιες, εκ των πραγμάτων ανάγουν τους συγγραφείς τους σε επι-
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42 Edοuard Driault, Ιστορία του Ανατολικού Ζητήματος, μφρ. Χ. Άννινος, Αθήνα: Ελεύθερη
Σκέψις, 200�.



δράσεις στη γραφή του Άννινου, επειδή
και ο ίδιος είναι συγγραφέας. Η μετά-
φραση ενός κειμένου προϋποθέτει την
«αποκωδικοποίησή του», την πρόσληψή
του από τον μεταφραστή και την επανα-
κωδικοποίησή του σ’ έναν άλλο γλωσσι-
κό κώδικα. Αυτή η δυναμική διαδικα-
σία, όπου πρωταγωνιστής είναι ο μετα-
φραστής, ασκεί επιδράσεις στον τελευ-
ταίο, που ανακαλύπτει και οικειοποιείται
αφηγηματικές τεχνικές, υφολογικές λε-
πτομέρειες του πρωτοτύπου, αποκτώ-
ντας μια δική του παρακαταθήκη και
εμπλουτίζοντας το συγγραφικό του
οπλοστάσιο με νέα εργαλεία. 

Στη συνέχεια θα εξετάσουμε αυτά
τα επιμέρους χαρακτηριστικά μελετώ-
ντας αντιπροσωπευτικά δείγματα από
τις μεταφράσεις αυτές ταξινομώντας
τις ειδολογικά (έργα μυθοπλαστικής
πεζογραφίας, ιστορικές πραγματείες,
θεατρικά έργα, αρχαίο ελληνικό κείμε-
νο, μελέτες κοινωνικών επιστημών).

44..��..22  ΜΜεεττααφφρράάσσεειιςς  ιισσττοορριικκώώνν  σσυυγγγγρρααμμμμάάττωωνν
44..��..22..��  ΙΙσσττοορρίίαα  ττηηςς  ΑΑγγγγλλιικκήήςς  ΕΕππαανναασσττάάσσεεωωςς ττοουυ  FFrraannççooiiss  GGuuiizzoott  ((��8899��))

Πρώτη στη σειρά των μεταφράσεων ιστορικών έργων του Άννινου στις αρχές
της δεκαετίας του �890 είναι η Ιστορία της Αγγλικής επαναστάσεως43 του
François Guizot (�787-�874), που εκδίδεται το �89�. Σε αντίθεση με τις άλλες
δύο μεταφράσεις του ιστορικών εγχειριδίων, στην περίπτωση αυτή επιλέγει να
μεταφράσει έναν Γάλλο ιστορικό της προηγούμενης γενιάς, τον διατελέσαντα
πρωθυπουργό και μέλος των γαλλικών κυβερνήσεων μεταξύ �830 και �848 και
ιστορικό François Pierre Guillaume Guizot,44 έναν ιστορικό προηγούμενης γε-
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43 Γκυζώ [François Guizot], Ιστορία της Αγγλικής Επαναστάσεως, μφρ. Χ. Άννινος, Αθή-
ναι: χ.ο., �89�.

44 Ο Γκυζώ πέρα από την ενασχόλησή του με την Ιστορία ήταν και από τις σημαντικότερες
πολιτικές φυσιογνωμίες της γαλλικής πολιτικής σκηνής στα χρόνια πριν το �848. Με συντηρη-
τικές, αλλά φιλελεύθερες απόψεις εργάστηκε σκληρά για τη διατήρηση της συνταγματικής μο-

François Guizot, 
συγγραφέας της Ιστορίας 

της Αγγλικής Επαναστάσεως



νιάς. Πρόκειται για το έργο του Histoire
de la révolution d᾽Angleterre depuis
l᾽avènement de Charles Ier jusqu᾽à sa
mort, που πρωτοδημοσιεύτηκε στα �84�
και αναφέρεται στην ταραγμένη περίοδο
της αγγλικής Ιστορίας από την άνοδο
στον θρόνο του βασιλιά Καρόλου Α΄
(��2�) μέχρι την ανατροπή και εκτέλεσή
του για εσχάτη προδοσία (��49). Ο
Guizot, πολυγραφότατος, με έργα φιλο-
λογικού, ιστορικού, θρησκευτικού και πο-
λιτικού περιεχομένου, είχε δείξει μεγάλο
ενδιαφέρον για τα γεγονότα της Αγγλι-
κής επανάστασης, αφιερώνοντας σ’ αυ-
τήν και άλλα έργα του, μεταγενέστερα
από τη μετάφραση του Άννινου.4� Οι συ-
γκρούσεις του Καρόλου με το Κοινοβού-
λιο, ο αυταρχισμός του, οι δύο εμφύλιοι
πόλεμοι που οδήγησαν στην πρόσκαιρη
πτώση της μοναρχίας στην Αγγλία,
γραμμένες από έναν πολιτικό ο οποίος
έδρασε ανάμεσα σε δύο επαναστάσεις στη
Γαλλία έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον για
τον αναγνώστη. Η μετάφραση του Άννι-
νου, σε γλώσσα καθαρεύουσα και ύφος
αυστηρό που προσιδιάζει στο περιεχόμενο
της μελέτης, γίνεται με συνείδηση ότι
πρόκειται για έργο αναφοράς.
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ναρχίας στη Γαλλία μετά την Ιουλιανή Επανάσταση του �830 και υπηρέτησε σε διάφορα κυ-
βερνητικά αξιώματα (Υπουργός Παιδείας, Δημοσίων Έργων και Εξωτερικών), φθάνοντας
ως το αξίωμα του πρωθυπουργού της Γαλλίας (�847-�848). Σημαντική ήταν η συμβολή του
στην καθιέρωση της δημόσιας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Γαλλία – ωστόσο η απαγό-
ρευση πολιτικών συγκεντρώσεων που επέβαλε ως πρωθυπουργός ήταν η αφορμή για αλυσιδω-
τές αντιδράσεις που οδήγησαν στην Επανάσταση του �848 και την καθιέρωση της Β΄ Γαλλι-
κής Δημοκρατίας.

4� Αναφέρουμε ενδεικτικά τα έργα: Pourquoi la révolution d’Angleterre a-t-elle réussi?
Discours sur l’histoire de la révolution d’Angleterre (�8�0), και Études biographiques sur la
révolution d’Angleterre. Études sur les beaux-arts en général (�8��).

Από τη μετάφραση της Ιστορίας 
της Αγγλικής Επαναστάσεως

του Γκυζώ 
(Είναι αξιοσημείωτο ότι ο τίτλος 
είναι διαφορετικός από εκείνον 

της σελίδας τίτλου). 
Πηγή: Δημόσια Βιβλιοθήκη Λάρισας



44..��..22..22  ΙΙσσττοορρίίαα  ττοουυ  ΑΑννααττοολλιικκοούύ  ζζηηττήήμμααττοοςς
ττοουυ  EEddoouuaarrdd  DDrriiaauulltt  ((��990000))

Η δεύτερη στη σειρά μετάφραση ιστορικής
πραγματείας από τον Άννινο, που εκδίδεται
το �900, είναι η Ιστορία του Ανατολικού ζη-
τήματος4� του Edouard Driault (�8�4-�947).
Η μετάφραση αφιερώνεται στον Νικόλαο
Μαυροκορδάτο47 (πληρεξούσιο υπουργό στην
Υψηλή Πύλη) και είναι μια εκδοτική προ-
σπάθεια που επιχειρεί να καλύψει το εύλογο
ενδιαφέρον του αναγνωστικού κοινού για την
έκβαση του Ανατολικού ζητήματος με τα
μάτια ενός δυτικοευρωπαίου ιστορικού, ο
οποίος είχε ασχοληθεί κυρίως με τον Ναπο-
λέοντα, τις σχέσεις του με την Ευρώπη, την
Ανατολή και την Ιταλία, αλλά και την Αίγυ-
πτο και τις σχέσεις της με την Ευρώπη. Ο
Driault μάλιστα φαίνεται να συνεχίζει να
γράφει για το Ανατολικό ζήτημα, και το έργο
του ολοκληρώνεται με τη συνθήκη των Σε-
βρών (La question d’Orient depuis ses origines
jusqu’à la paix de Sèvres [�92�]).48

Στην εισαγωγή του ο Άννινος επισημαίνει την αναγκαιότητα να θεωρηθεί το
Ανατολικό ζήτημα όχι ως τοπικής εμβέλειας εξέλιξη που απλώς έχει να κάνει
με τις τύχες μιας αυτοκρατορίας που καταρρέει, αλλά να εξεταστεί μέσα στην
παγκόσμια πολιτική και διπλωματική σκακιέρα. Ο Άννινος βλέπει τις οικουμε-
νικές διαστάσεις του φαινομένου, και τις παράπλευρες συνέπειες φαινομενικά
άσχετων μεταξύ τους διεθνών εξελίξεων και αντιμετωπίζει ψύχραιμα τόσο την
ήττα του �897 όσο και τη διαφαινόμενη διάλυση του Οθωμανικού Κράτους.49

Ηλίας Α. Τουμασάτος2�

4� Edouard Driault, Ιστορία του Ανατολικού Ζητήματος, μφρ. Χ. Άννινος, σειρά «Ποικίλη
Βιβλιοθήκη», Εν Αθήναις: Μ.Α. Δεπάστας, �900.

47 Ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος (�837-�903) ήταν γιος του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου και
είχε διατελέσει Υπουργός Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως επί κυβερνήσεων του
Χαρίλαου Τρικούπη, ενώ είχε υπογράψει ως πληρεξούσιος της Ελλάδας τη Συνθήκη της Κων-
σταντινούπολης μετά τον πόλεμο του �897.

48 Edouart Driault, La question d’ Orient depuis ses origines jusqu’à la paix de Sèvres, 8ême ed.,
Paris: F. Alcan, �92�.

49 Στην εισαγωγή του (Edouard Driault, Ιστορία του Ανατολικού Ζητήματος, ό.π., σ. ��) ο
Άννινος αναφέρει χαρακτηριστικά: «Το αληθές είνε ότι οι Τούρκοι κατεδείχθησαν ανίκανοι να
σχηματίσωσι εν και μόνον έθνος ενιαίον διά των μουσουλμανικών και χριστιανικών λαών των

Μετάφραση της Ιστορίας 
του Ανατολικού Ζητήματος

[Πηγή: Βιβλιοθήκη 
Πανεπιστημίου Κρήτης]



44..��..22..33  ΙΙσσττοορρίίαα  ττηηςς  ΙΙττααλλιικκήήςς  ΠΠααλλιιγγγγεεννεεσσίίααςς
ττοουυ  FFrraanncceessccoo  BBeerrttoolliinnii  ((��9900��))  

Η μετάφραση από τον Άννινο της Ιστορίας
της Ιταλικής Παλιγγενεσίας�0 (Storia del
Risorgimento Italiano) του Francesco Ber tolini
(�83�-�909) κυκλοφορεί σε δύο τόμους το
�90�, ενταγμένη στη «Βιβλιοθήκη Μαρασλή»
(συλλογή εγκρίτων επιστημονικών ξένων τε εν
ελληνική μεταφράσει και πρωτοτύπων συγ-
γραμμάτων), που εκδίδεται με τη συνεργασία
ομάδας αποτελούμενης από πανεπιστημιακούς,
εκπαιδευτικούς και λόγιους της εποχής. Πολλά
από τα μέλη της ομάδας αυτής, πέρα από τις
ακαδημαϊκές τους ιδιότητες, μας είναι γνωστά
και από παλαιότερες συνεργασίες και ομίλους,
στους οποίους συμμετείχε και ο Άννινος: Οι
Σπυρίδων Λάμπρος, Αριστομένης Προβελέγ-
γιος, Εμμανουήλ Ροΐδης, Γεώργιος Χατζιδά-
κις, Άγγελος Βλάχος, Χρ. Τσούντας, αλλά και
οι Επτανήσιοι Θ. Λιβαδάς και Ι. Σβορώνος είναι
μερικοί από τους συνεργάτες της σειράς. Ο ευ-
εργέτης της διασποράς Γρηγόριος Μαρασλής
χρηματοδοτεί το όλο εγχείρημα.

Στο αρχείο του Άννινου σώζεται αλληλογραφία του με τον Bertolini, η οποία
αφορά την έκδοση της μετάφρασης.�� Τη (μακροσκελή) επιστολή με την οποία
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υποκειμένων αναμίξ υπό την Οθωμανικήν Επικράτειαν, καταδειχθέντες επίσης ανίκανοι να εξα-
σφαλίσωσιν αυτοίς αγαθήν διοίκησιν, ασφάλειαν των ατόμων και της περιουσίας αυτών, ανίκα-
νοι προς τούτοις να εφαρμόσωσι σύστημα αστυνομίας αλλοίον ή το της απογυμνώσεως και της
σφαγής. Η βαθμιαία κατάλυσις της εν Ευρώπη τουρκικής κυριαρχίας θεωρείται υπό των πολι-
τικών και των ιστορικών ως ανάγκη αναπόδραστος. Υπάρχει μόνον αμφιβολία περί της ώρας
καθ’ ην η τοιαύτη κατάλυσις θα επέλθη και περί του τρόπου καθ’ όν θα συντελεσθή».

�0 Φραγκίσκος Βερτολίνη [Francesco Bertolini], Ιστορία της Ιταλικής Παλιγγενεσίας, τό-
μοι 2, σειρά «Βιβλιοθήκη Μαρασλή», Εν Αθήναις: τύποις Π.Δ. Σακελλαρίου, �90�.

�� Η αλληλογραφία με τον Francesco Bertolini περιλαμβάνει σχέδια και επιστολές, γραμμέ-
να στην ιταλική γλώσσα, που αφορούν την έκδοση της Ιστορίας της Ιταλικής Παλιγγενεσίας.
Ειδικότερα: Σχέδιο επιστολής του Άννινου προς τον Bertolini με ημερομηνία [κενό] Μαρτίου
�899 (πριν την έκδοση), η ίδια επιστολή καθαρογραμμένη, 2 αποσπάσματα επιστολών του
Bertolini, η μία από τις οποίες φέρει χρονολογία �902, και μία επιστολή του Άννινου, με ημερο-
μηνία �9 Ιουλίου �902, στην οποία ο Άννινος διαβεβαιώνει τον Bertolini, ενόψει της ολοκλήρω-
σης της μετάφρασης ότι η απόδοση του έργου του στην ελληνική γλώσσα έγινε με τη δέουσα
ακρίβεια (Αρχείο Χ. Άννινου, Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη Αργοστολίου, φάκ. ��, υποφ. 4).

Η μεταφρασμένη από τον Άννινο
Ιστορία της Ιταλικής

Παλιγγενεσίας του Bertolini 
[Πηγή: Δημόσια 

Βιβλιοθήκη Βυτίνας]



ζητείται από τον Bertolini η άδεια για τη μετάφραση του έργου του στην ελληνι-
κή γλώσσα χρησιμοποιεί μάλιστα ο Άννινος ως πρόλογο στη μετάφρασή του.�2

Η εκτεταμένη αυτή επιστολή (την προσοχή που έδωσε για τη σύνταξή της ο
Άννινος μας φανερώνουν τα δύο σχέδιά της που σώζονται στο αρχείο), που δη-
μοσιεύεται μεταφρασμένη στην ελληνική γλώσσα, είναι αποκαλυπτική για τη
διαδικασία της μετάφρασης αλλά και τις προθέσεις του Άννινου: Η επιστολή
γράφεται τον Φεβρουάριο του �898, και ο Άννινος αναφέρει ότι ήδη έχει ξεκινή-
σει την προετοιμασία της μετάφρασης, πράγμα που μας δίνει μια εικόνα για τον
συνολικό χρόνο που απαιτήθηκε, παράλληλα με τις άλλες δραστηριότητες του
Άννινου για τη μετάφραση του έργου: Περίπου 3 χρόνια, δεδομένου ότι η μετά-
φραση κυκλοφόρησε το �90�. Στην επιστολή είναι χαρακτηριστική η προσπά-
θεια του Άννινου να κολακεύσει τον Bertolini για την επιστημονική ακρίβεια του
έργου του από τη μία, και από την άλλη να του τονίσει τη σημασία της έκδοσης
της ιστορίας του Risorgimento στην Ελλάδα, δεδομένων των παράλληλων βίων
των δύο χωρών στη διάρκεια του �9ου αιώνα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Άννινος, η επιλογή της μετάφρασης της ιστο-
ρίας του Risorgimento ήταν δική του επιλογή, δεδομένης της ενασχόλησής του
με την ιταλική Φιλολογία και γλώσσα επί δεκαετίες, αλλά και, επιπλέον, λόγω
του «εθνικού χαρακτήρα» του εγχειρήματος.�3

Η συλλογιστική του Άννινου έχει μεγάλο ενδιαφέρον, αν τη δούμε από τη
σκοπιά της ιστορικής συγκυρίας αλλά και της διαχρονικής εξέλιξης της πολιτι-
κής του σκέψης. Ο Άννινος στην επιστολή του κάνει μνεία στην ήττα του �897,
μελανό σημείο στην προσπάθεια του ελληνισμού για εθνική ολοκλήρωση, την
οποία θεωρεί εν εξελίξει. Η έκδοση της Ιστορίας φαίνεται στρατευμένη στην
προσπάθεια για αναπτέρωση του ηθικού των Ελλήνων και συνέχιση της προ-
σπάθειας, πάντα ενόψει και των εξελίξεων στο Ανατολικό ζήτημα. Δεν είναι τυ-
χαία η κοντινή χρονικά έκδοση της μετάφρασης της Ιστορίας του Ανατολικού
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�2 Χ. Άννινος, «Αντί προλόγου», Φραγκίσκος Βερτολίνη, Ιστορία της Ιταλικής Παλιγγενε-
σίας, τόμ. �ος, ό.π., σσ. �-8.

�3 Είναι χαρακτηριστικές οι σχετικές παρατηρήσεις του Άννινου (Χ. Άννινος, «Αντί προλό-
γου», Φραγκίσκος Βερτολίνη, Ιστορία της Ιταλικής Παλιγγενεσίας, τόμ. �ος, ό.π., σσ. �-7):
«Σήμερον το τε ιταλικόν και ελληνικόν έθνος οργώσιν προς επιτέλεσιν του τεταγμένου αυτοίς
προορισμού [...]. Και η μεν υμετέρα πατρίς ευτυχεστέρα ηδυνήθη να συμπληρώση κατά το μέγι-
στον αυτής μέρος την εθνικήν αυτής σύμπηξιν [...]. Αλλ’ η Ελλάς ημών ακόμη καθυστερεί. Αι
καιρικαί περιστάσεις δεν υπήρξαν ες αυτήν εύνοι· αι υπέρ της εθνικής της αποκαταστάσεως τε-
λευταίοι αυτής αγώνες απέβησαν ατελεσφόρητοι [...]. έχει ανάγκην πρώτιστα παρηγορίας και
ενθαρρύνσεως, όπως εγκαρτερήση εν τη δοκιμασία και μετά μεγαλοψυχίας παρασκευάση την
μέλλουσαν αυτής επανόρθωσιν. Την τοιαύτην δε παραμυθίαν δύναται δε ως άριστα ν’ αντλήση ο
ελληνικός λαός από τα ιστορικά παραδείγματα και ιδίως από τας τύχας λαού γείτονος και
ομαίμονος, διελθόντος διά των αυτών δοκιμασιών».



ζητήματος και της Ιστορίας της Αγγλικής Επαναστάσεως, για τις οποίες γίνε-
ται λόγος σε άλλο σημείο αυτού του κεφαλαίου. Ο ελληνισμός χρειάζεται για να
προχωρήσει προς την εθνική ολοκλήρωση, ενθάρρυνση. Χρειάζεται επίσης καλ-
λιέργεια και μόρφωση, και αυτό επιτυγχάνεται με τις προσπάθειες του Συλλό-
γου προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων αλλά και τις αντίστοιχες προσπάθειες, με
κέντρο κυρίως την Αθήνα, στις περιοχές του αλύτρωτου ελληνισμού (ιδίως στη
Μακεδονία). Η χρήση του κοντινού ιστορικού παραδείγματος της ενοποίησης
της Ιταλίας φαντάζει για τον Άννινο ιδανική για να ενισχύσει την εθνική προ-
σπάθεια. 

Εξετάζοντας διαχρονικά αυτή την προτίμηση του Άννινου προς το Risor -
gimento δεν θα πρέπει να παραβλέψει κανείς τις επτανησιακές του καταβολές.
Στο πνευματικό λίκνο του Άννινου, την Κεφαλονιά, τα μηνύματα των Ριζοσπα-
στών συνδέονταν άμεσα με τις ιδέες του ιταλικού Risorgimento (και ακόμη πιο
πίσω, με τη Γαλλική Επανάσταση)�4 τόσο ως προς τη διάσταση της εθνικής
ενότητας όσο και ως προς την κοινωνικό μετασχηματισμό. Σχεδόν σαράντα
χρόνια μετά ο Άννινος ανασύρει από το ιδεολογικό του «οπλοστάσιο» το Risor -
gimento που είχε αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για τη διαμόρφωση της ρι-
ζοσπαστικής ιδεολογίας για να το χρησιμοποιήσει σε μια άλλη «εθνική» απο-
στολή, στο πλευρό της οποίας φαίνεται να έχει ταχθεί ανεπιφύλακτα: την εθνική
ολοκλήρωση, μέσω του άρματος της Μεγάλης Ιδέας, παρά την ήττα του �897,
σε μια εποχή που η Οθωμανική Αυτοκρατορία καταρρέει. 

Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρων ο τρόπος με τον οποίο ενσωματώνονται οι επτανη-
σιακές καταβολές του Άννινου στη σύγχρονή του πραγματικότητα – για να εί-
μαστε ακριβέστεροι, στην αναγκαιότητα που επιβάλλει η εκδοτική αγορά συν-
δυασμένη με το εθνικό του όραμα. Η εθνική ολοκλήρωση ασφαλώς είναι κυρίαρ-
χος στόχος, ωστόσο η μετάφραση χρηματοδοτείται από έναν μεγάλο ευεργέτη
της διασποράς. Και ο ευεργετισμός δεν έχει πάντοτε ετεροβαρή διάσταση: δεν
είναι ποτέ μόνον ανιδιοτελής πρωτοβουλία του ευεργέτη. Οι αλύτρωτες ελληνι-
κές χώρες είναι και καινούριες αγορές, αν αυτές οργανωθούν με καινούριο τρό-
πο, από μια οικονομία «δυτικού τύπου». Ακόμα και η εθνική και η πολιτική δρά-
ση πραγματοποιείται πλέον με επαγγελματικά κριτήρια. Ο ευεργέτης πληρώνει
τα έξοδα της μετάφρασης. Και ο λόγιος μεταφραστής εμφορείται μεν από την
εθνική ιδεολογία, αλλά την υπηρετεί και επαγγελματικά.
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�4 Για τη σύνδεση του ιταλικού Risorgimento με τον επτανησιακό ριζοσπαστισμό βλ. Γεώρ-
γιος Γ. Αλισανδράτος, «Ο επτανησιακός ριζοσπαστισμός (�848-�8�4) και η σχέση του με τις
γαλλικές επαναστάσεις του �789 και του �848 και το ιταλικό Risorgimento», που δημοσιεύεται
στην συλλογή κειμένων του για τον επτανησιακό ριζοσπαστισμό Γ.Γ. Αλισανδράτος, Κείμενα
για τον επτανησιακό ριζοσπαστισμό, Αθήνα: Μουσείο Μπενάκη, 2008, σσ. ��9-20�. Βλ. επίσης
τη μονογραφία του Σπύρου Λουκάτου Η Επτανησιακή Πολιτική Σχολή των Ριζοσπαστών, επιμ.
Πέτρος Πετράτος, Αργοστόλι: Σύνδεσμος Φιλολόγων Κεφαλονιάς-Ιθάκης, 2009.



44..��..22..44  ΒΒιιοογγρρααφφίίαα  ––  εεκκππααιιδδεευυττιικκόό  ββιιββλλίίοο::  
ΟΟ  ΚΚοολλόόμμββοοςς  κκααιι  ηη  αανναακκάάλλυυψψιιςς
ττηηςς  ΑΑμμεερριικκήήςς ((��9900��))  

Η μελέτη Ο Κολόμβος και η ανακάλυ-
ψις της Αμερικής�� που κυκλοφορεί το �90�
από τη σειρά των «Ωφελίμων Βιβλίων» του
Συλλόγου προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων
και αναφέρεται στον εξερευνητή Χριστόφο-
ρο Κολόμβο και το ταξίδι του προς τις Ινδίες
που οδήγησε στην ανακάλυψη της αμερικα-
νικής ηπείρου είναι μία από τις ιδιαίτερες
μεταφραστικές περιπτώσεις στο έργο του
Άννινου. Η έκφραση «κατά το ιταλικόν»
που χρησιμοποιείται στη σελίδα τίτλου της
έκδοσης, η έλλειψη μνείας στο πρωτότυπο
έργο και στον συγγραφέα (σε αντίθεση με
τα άλλα έργα της ίδιας εποχής), αλλά και
το γεγονός ότι η έκδοση εντάσσεται στη
«γραμμή παραγωγής» των «Ωφελίμων Βι-
βλίων» με βασικά χαρακτηριστικά το χα-
μηλό κόστος, το μεγάλο κυκλοφοριακό τι-
ράζ, και τον εκπαιδευτικό-εγκυκλοπαιδικό
της χαρακτήρα μας κάνουν να πιστεύουμε
ότι ο Άννινος πρέπει να έχει διασκευάσει
κάποια ιταλική έκδοση αναφερόμενη στον

Χριστόφορο Κολόμβο. Το πιθανότερο είναι ότι έχει παρουσιάσει μια συντομευμέ-
νη-προσαρμοσμένη εκδοχή κάποιου αντίστοιχου ιταλικού βιβλίου, κομμένη και
ραμμένη στις απαιτήσεις και τους στόχους της σειράς για την οποία κυκλοφό-
ρησε. Δεν βάζει το όνομά του στον τίτλο (αλλά κάτω από τον τίτλο και με μικρά
γράμματα), πράγμα που είχε κάνει όταν μετέφρασε τα στρατιωτικά διηγήματα
του De Amicis. Η έλλειψη οποιασδήποτε αναφοράς στον συγγραφέα ενδεχομέ-
νως κρύβει και την πιθανότητα να μην είχε ζητηθεί η άδεια για την έκδοση του
βιβλίου (όπως με τόση επισημότητα, μακροσκελείς επιστολές και επιμονή είχε
γίνει για την έκδοση του Bertolini). Αν η συμβολή του Άννινου ήταν μεγαλύτε-
ρη από την πραγματοποίηση μιας απλής διασκευής ή σύντμησης είναι σίγουρο
ότι το έργο θα αναφερόταν ως πρωτότυπο (μια και το όνομά του φιγουράρει στην

Ηλίας Α. Τουμασάτος30

�� [Κατά το ιταλικόν υπό Χ. Άννινου] Ο Κολόμβος και η ανακάλυψις της Αμερικής, σειρά
Ωφελίμων Βιβλίων αρ. �9, Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, �90�.

Εξώφυλλο της δεύτερης έκδοσης 
του βιβλίου Ο Κολόμβος και 

η ανακάλυψις της Αμερικής (�90�),
Πηγή: Δημόσια Κεντρική 

Βιβλιοθήκη Σερρών



επικεφαλίδα εκδόσεων του Συλλόγου
προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων όπως
ο Φρειδερίκος ο Μέγας, ή Η Ιταλία). 

Με βάση τις παραπάνω σκέψεις, και
ξεφυλλίζοντας το τευχίδιο του Χριστό-
φορου Κολόμβου, διαπιστώνει κανείς ότι,
παρά την απροσδιοριστία και τη μη ανα-
φορά στο αυθεντικό κείμενο ο Άννινος
για άλλη μια φορά κατορθώνει ένα απο-
τέλεσμα επιμελημένο και με νοηματική
αλληλουχία.

44..��..22..��  ΕΕκκκκλληησσιιαασσττιικκήή  ΙΙσσττοορρίίαα::  
ΟΟιι  AAππόόσσττοολλοοιι ττοουυ  EErrnneesstt  RReennaann  ((��99��33))

Η τελευταία ιστορικού περιεχομένου
μετάφραση του Άννινου που εκδίδεται
αυτοτελώς είναι Οι Απόστολοι, μελέτη
εκκλησιαστικής Ιστορίας του Γάλλου
φιλόσοφου και συγγραφέα Ernest Renan (�823-�892), που κυκλοφορεί το �9�3
από τον εκδοτικό οίκο «Φέξη».�� Οι Απόστολοι (Les Apôtres, �8��) είναι το δεύ-
τερο μέρος από την επτάτομη σειρά Histoire des origines du christianisme, το opus
magnum του Renan που δημοσιεύτηκε σταδιακά μεταξύ των ετών �8�3 και �88�.
Το πρώτο και το τρίτο μέρος της σειράς, που αναφέρονται αντίστοιχα στη ζωή του
Χριστού και στον Απόστολο Παύλο είναι τα γνωστότερα από τα έργα της σει-
ράς. Ο Renan συνδυάζει με επιτυχία την εκκλησιαστική Ιστορία με την πολιτική
φιλοσοφία και επιχειρεί να συνδέσει την παρουσία των βιβλικών προσώπων με την
πολιτική και οικονομική πραγματικότητα της εποχής. Με την έννοια αυτή Οι
Απόστολοι δεν είναι ένα καθαρά «δογματικό» κείμενο, αλλά μια θεολογική-φιλο-
σοφική μελέτη που χρησιμοποιεί όλα τα επιστημονικά εργαλεία για να προσεγγί-
σει το αντικείμενό της (με παραπομπές σε πηγές, όχι μόνον εκκλησιαστικές),
που εν προκειμένω είναι να διερευνήσει, όπως αναφέρει ο ίδιος ο συγγραφέας στην
εισαγωγή, τη δράση του στενού κύκλου των μαθητών του Ιησού Χριστού που δη-
μιούργησαν την πρώτη χριστιανική εκκλησία και τον τρόπο που η τελευταία χει-
ραφετήθηκε από την ιουδαϊκή θρησκεία μέσα στο πολιτικό πλαίσιο του Ρωμαϊκού
Κράτους των πρώτων αιώνων μετά Χριστόν. Αυτή η «ολόπλευρη» θεώρηση της
δράσης των Αποστόλων μας θυμίζει τον τρόπο που και ο Άννινος προσεγγίζει τα
ιστορικά γεγονότα κατά τη σύνταξη των μελετών του.
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�� Ernest Renan, Οι απόστολοι, μφρ. Χ. Άννινος, Εν Αθήναις: Φέξης, �9�3.

Ernest Renan (�823-�892)



Δεν θα πρέπει να αποδώσουμε τη μετάφραση των Αποστόλων από τον Άννι-
νο σε κάποιου είδους σχέση του με την Εκκλησία. Τα βιογραφικά στοιχεία του,
αλλά και η αρθρογραφία και το περιεχόμενο των κειμένων του δεν δείχνουν κά-
ποια ιδιαίτερη σχέση με τη θρησκεία ή την επίσημη Εκκλησία – όσο και αν στη-
λιτεύει, όπως είδαμε, στο «Έτος �000 μ.Χ.» τη δεισιδαιμονία της δυτικής Εκ-
κλησίας, είναι γενικώς προσεκτικός και ακόμη και όταν χρησιμοποιεί τον σατι-
ρικό λόγο επιδιώκει να μην έρχεται σε σύγκρουση με τους θεσμούς, σε αντίθεση
με τον Ανδρέα Λασκαράτο που είχε επιλέξει τακτική περισσότερο συγκρουσια-
κή. Ο Άννινος ζει και βιοπορίζεται μέσα στο δεδομένο κοινωνικό και πολιτικό
πλαίσιο της Αθήνας του καιρού του και δεν μπορεί να διακινδυνεύσει τον απο-
κλεισμό του από τα έντυπα της εποχής ή από τη συναναστροφή με τους θεσμι-
κούς της παράγοντες. Επομένως θα πρέπει να εντάξουμε και τη μετάφραση
των Αποστόλων όχι σε πλαίσιο προσωπικών αισθητικών αναζητήσεων, αλλά
στην καθαρά επαγγελματική συμμετοχή του Άννινου στην εκδοτική πραγματι-
κότητα της εποχής του.

44..��..33  ΚΚοοιιννωωννιικκέέςς  εεππιισσττήήμμεεςς::  ΟΟ  εεγγκκλληημμααττίίααςς  άάννθθρρωωπποοςς ττοουυ  CCeessaarree  LLoommbbrroossoo  ((��99��00))
Η μετάφραση του κλασικού εγκληματολογικού εγχειριδίου του Cesare

Lombroso (�83�-�909) Ο εγκληματίας άνθρωπος είναι η πιο σημαντική μετα-
φραστική συμβολή του Άννινου στο χώρο των κοινωνικών επιστημών. Το έργο
εκδίδεται σε δύο τόμους, το �9�0 και σε δεύτερη έκδοση το �92�, από τον εκδοτι-
κό οίκο Φέξη.�7 Η εισαγωγή στο δίτομο έργο δεν υπογράφεται από τον Άννινο αλ-
λά με τα αρχικά Ι.Ζ., υποθέτουμε λοιπόν ότι ο Άννινος έχει απλά αναλάβει το
διεκπεραιωτικό έργο της μετάφρασης. Το έργο δημοσιεύεται για πρώτη φορά στα
ελληνικά έναν χρόνο μετά τον θάνατο του Ιταλού εγκληματολόγου. Οι πρωτότυ-
πες (αν και ξεπερασμένες σήμερα) απόψεις του Lombroso για σύνδεση της
εγκληματικότητας με φυσιολογικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων, τις οποίες ο
ίδιος τεκμηριώνει μέσα από στατιστικές έρευνες, προκαλούσαν οπωσδήποτε το
ενδιαφέρον όχι μόνο της επιστημονικής κοινότητας, αλλά και ενός ευρύτερου
αναγνωστικού κοινού. Πέρα από το αντικείμενο της καθαυτό και την απόδοση
της εγκληματικής συμπεριφοράς σε ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά του τελέ-
σαντος την πράξη, η μελέτη του Lombroso ήταν και ενδιαφέρον «ανθρωπολογικό»
ανάγνωσμα μια και μελετούσε την παραβατική συμπεριφορά σε ολόκληρο το ζω-
ικό βασίλειο και σε ποικιλία ανθρώπινων, όχι «πεπολιτισμένων» κοινωνιών, και
πραγματευόταν με επιστημονικό τρόπο (αλλά σε απλή γλώσσα, ώστε το κείμενο
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�7 Cesare Lombroso, Ο εγκληματίας άνθρωπος, μφρ. Μπάμπης Άννινος, τόμοι 2, �η έκδ.,
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ρά «Εγκυκλοπαιδική Βιβλιοθήκη», Εν Αθήναις: Χ. Φέξης, �92�.



να είναι κατανοητό από το ευρύ κοινό) θέματα γύρω από το έγκλημα και την
ηθική που δεν συνηθιζόταν να αποτελούν αντικείμενο επιστημονικών πραγματει-
ών, αλλά το ευρύτερο κοινό είχε τη δυνατότητα να τα «καταναλώσει» μόνον στη
μυθοπλαστική πεζογραφία των επιφυλλίδων και των μυθιστορημάτων.

44..��..44  ΑΑρρχχααίίαα  ΕΕλλλληηννιικκήή  ΛΛοογγοοττεεχχννίίαα::  ΠΠααρράάλλλληηλλοοιι  ββίίοοιι ττοουυ  ΠΠλλοούύττααρρχχοουυ  ((��99����--��992233))
Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Άννινου με τον Σύλλογο προς Διάδοσιν

Ωφελίμων Βιβλίων θα κυκλοφορήσουν μεταξύ των ετών �9�� και �923 τρία τεύ-
χη με τον τίτλο Ανέκδοτα εκ των Παραλλήλων βίων του Πλουτάρχου.�8

Η φιλοσοφία της έκδοσης είναι προσανατολισμένη στους στόχους του Συλλό-
γου: την έκδοση φθηνών βιβλίων που έχουν σκοπό τη διαπαιδαγώγηση της ελ-
ληνικής κοινωνίας – προέχει δηλαδή ο διδακτικός χαρακτήρας και όχι ο λογοτε-
χνικός-φιλολογικός. 
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�8 Χ. Άννινος, Ανέκδοτα εκ των Παραλλήλων Βίων του Πλουτάρχου, τόμ. Α΄: Λύσσανδρος,
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Εξώφυλλο του Β΄ τόμου 
του Εγκληματία Ανθρώπου (�92�)

Το Β΄ τεύχος των Ανεκδότων [Πηγή:
Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης]



Είναι πολύ δύσκολο να ταξινομήσει κανείς τα Ανέκδοτα εκ των Παραλλήλων
Βίων του Πλουτάρχου στην κατηγορία των πρωτότυπων έργων ή των μεταφρά-
σεων, καθώς στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα από τα δύο. Ο Άννινος ανθο-
λογεί αποσπάσματα από τους Παραλλήλους βίους του Πλουτάρχου που αφορούν
προσωπικότητες από την αρχαία ελληνική (Λύσανδρος, Κίμων, Νικίας, Αριστεί-
δης, Αλκιβιάδης, Πελοπίδας, Τιμολέων) και τη ρωμαϊκή Ιστορία (Κάτων, Κο-
ριολανός, Λούκουλλος, Κράσσος, Μάρκελλος, Αιμίλιος Παύλος) και τα παραθέ-
τει μεταφρασμένα – διασκευασμένα σε αποσπασματικές νοηματικές ενότητες
χωρίς ιδιαίτερη συνοχή μεταξύ τους, υπό τύπον «ενσταντανέ» των βίων των προ-
σωπικοτήτων αυτών. Δεν δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη σύνδεση με το πρω-
τότυπο ή για τη φιλολογική ακρίβεια της απόδοσής του. Η γλώσσα του είναι κα-
θαρεύουσα, αλλά απλή, προσαρμοσμένη στο κοινό στο οποίο απευθύνεται και
στον στόχο που καλείται να επιτελέσει το συγκεκριμένο κείμενο.

Με στοιχειώδη εικονογράφηση που υποστηρίζει τα κείμενα, τόση όση επέτρε-
πε ο χαμηλός προϋπολογισμός της έκδοσης, το τρίτομο έργο του Άννινου είναι
ξεκάθαρο ότι δεν έχει καμία σχέση με τις ιστορικές εκδόσεις του Άννινου –
ωστόσο δεν χαρακτηρίζεται από προχειρότητα καθώς ο λόγος είναι ρέων και εύ-
ληπτος – τα αποσπάσματα που έχουν επιλεγεί μοιάζουν να εξυπηρετούν αυτόν
τον σκοπό, ενώ παράλληλα επιδιώκουν να παρουσιάσουν παραδείγματα προς μί-
μησιν ή προς αποφυγήν στους αναγνώστες, σε μια εμπόλεμη, μάλιστα περίοδο,
όπου η καρτερικότητα, η ανδρεία, η φιλοπατρία, η δικαιοσύνη είναι αρετές που
είναι επιθυμητό να καλλιεργηθούν στη νεολαία.

Ο Άννινος είναι βέβαιο ότι δεν επιθυμεί στην έκδοση αυτή να παρουσιαστεί
ως εκδότης και μεταφραστής αρχαίων κειμένων, ωστόσο, η άνεσή του να μελε-
τά και να επεξεργάζεται τα αρχαία κείμενα τού δίνει την ευκαιρία να πραγμα-
τοποιήσει αυτήν την παιδαγωγικού χαρακτήρα και προσανατολισμού σύνθεση –
ανθολόγηση αποσπασμάτων.

44..��..��  ΜΜεεττααφφρράάσσεειιςς  μμυυθθοοππλλαασσττιικκήήςς  ππεεζζοογγρρααφφίίααςς
44..��..��..��  ΓΓααλλλλιικκήή  ππεεζζοογγρρααφφίίαα
44..��..��..��..��  HHeennrrii  MMaalliinn  ((��889999))

Το �899, στη σειρά «Βιβλιοθήκη της Διαπλάσεως» δημοσιεύεται η «μυθι-
στορία» του Henri Malin Υπέρ πατρίδος�9 μεταφρασμένη από τον Άννινο. Εκδό-
της είναι ο διευθυντής της Διαπλάσεως των Παίδων Ν. Παπαδόπουλος – με την
Διάπλασιν ο Άννινος είχε σποραδική συνεργασία στα χρόνια που προηγήθηκαν.
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Το μυθιστόρημα, που απευθύνεται στους
έφηβους και νεανίες αναγνώστες, αναφέρε-
ται στις περιπέτειες νεαρών Γάλλων που
κατατάσσονται και πολεμούν στον Γαλλο-
πρωσικό πόλεμο, το �870, ακολουθώντας
γραμμική πορεία, από τον αρχικό ενθουσια-
σμό της κατάταξης στη σκληρότητα των
μαχών και τις αντιξοότητες του μετώπου
και στο επικό τέλος, που ουσιαστικά ευαγ-
γελίζεται τη συνέχιση των πολεμικών αγώ-
νων. Όπως και τα στρατιωτικά διηγήματα
του Edmondo De Amicis, που θα δημοσιεύ-
σει ο Άννινος τα επόμενα χρόνια, και εδώ ο
σκοπός είναι ηθικοπλαστικός – διδακτικός.
Τα νεαρά αγόρια θα θελήσουν να μιμηθούν
τους αγόγγυστα υπομένοντες τις κακου-
χίες του πολέμου νεαρούς Γάλλους, όταν
αυτό απαιτηθεί από τις περιστάσεις. Στο
τέλος του μυθιστορήματος οι νεαροί Γάλλοι
στρατιώτες αποτίουν φόρο τιμής στους νε-
κρούς αντικρίζοντας την χαμένη στον πό-
λεμο Αλσατία. Ο στρατός αγωνίστηκε
ηρωικά, αλλά έχασε. Ωστόσο αυτή η ειρήνη
είναι μια μικρή ανάπαυλα, η Γαλλία θα ξαναγίνει ισχυρή και θα πάρει πίσω αυ-
τά που της ανήκουν. Η συνδήλωση είναι προφανής, πράγμα που μας κάνει να
πιστεύουμε ότι η επιλογή του μυθιστορήματος αυτού δεν ήταν καθόλου τυχαία:
Και η, μόλις πριν από δύο χρόνια, ήττα του �897 είναι κατά τον ίδιο τρόπο μια
σκοτεινή παρένθεση. Ο ελληνικός στρατός αγωνίστηκε, αλλά έχασε για λόγους
που δεν είχαν να κάνουν με τη δική του ανδρεία και αυταπάρνηση. Και η Ελλά-
δα, όπως και η Γαλλία, χάρη στη θέληση των νιάτων της θα είναι κάποτε έτοι-
μη να διεκδικήσει ξανά τη χαμένη πατρίδα που της στέρησαν.

Η αναπτέρωση του ηθικού της νεολαίας μετά την ήττα του �897 ήταν πολύ
σημαντική υπόθεση: οι νέοι της εποχής δεν είχαν αναμνήσεις από την Επανά-
σταση και την απελευθέρωση, την έβλεπαν σαν ένα μακρινό γεγονός. Οι έφηβοι
του �899 δεν θυμούνταν καν τις άλλες επεκτάσεις του Ελληνικού Κράτους, ού-
τε την Ένωση των Επτανήσων, ούτε καν την προσάρτηση της Θεσσαλίας. Η
καινούρια γενιά είχε μόνο να θυμάται την οδυνηρή ταπεινωτική ήττα. Έπρεπε
λοιπόν κυρίως η νεολαία να αποκτήσει ξανά υψηλό εθνικό φρόνημα, να μετα-
στοιχειώσει την ήττα σε προσμονή της νίκης. Έτσι η μετάφραση ενός γαλλικού
μυθιστορήματος που εκδίδεται από ένα παιδικό περιοδικό «στρατεύεται» με τη
σειρά της στην εθνική ιδέα. 
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Εξώφυλλο του 
Υπέρ Πατρίδος του Henri Malin



44..��..��..��..22  AAnnaattoollee  FFrraannccee

Οι θεοί διψούν (Les Dieux ont
soif) του Anatole France (�844-
�924) εκδίδονται σε μετάφραση
του Άννινου από τον εκδοτικό οί-
κο «Άγκυρα» στη σειρά Λογοτε-
χνική Βιβλιοθήκη. Το βιβλίο
επανεκδίδεται στη δεκαετία του
�920 από τον εκδοτικό οίκο «Βα-
σιλείου».�0 Το μυθιστόρημα κυ-
κλοφόρησε για πρώτη φορά στη
Γαλλία το �9�2, επομένως η
πρώτη του ελληνική έκδοση θα
πρέπει να γίνεται από την Άγκυ-
ρα μεταξύ �9�2 και �92� (οπότε
χρονολογείται η δεύτερη έκδο-
ση), κατά πάσα πιθανότητα μέ-

σα στη δεκαετία του �9�0. Η υπόθεση του μυθιστορήματος τοποθετείται στη
Γαλλία στα χρόνια της Τρομοκρατίας, μετά τη Γαλλική Επανάσταση. Η βι-
αιότητα της ανθρώπινης φύσης, όπως εκδηλώθηκε στα χρόνια της Τρομοκρα-
τίας, η ισχυρή αντίθεση ανάμεσα στις καλές προθέσεις των επαναστατών και
στα στυγερά εγκλήματα που διαπράχθηκαν στο όνομα της ελευθερίας και της
δικαιοσύνης πρωταγωνιστούν στο μυθιστόρημα – η δεκαετία είναι εξίσου τα-
ραγμένη για την Ελλάδα αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο, κι έτσι η ανατο-
μία του Φρανς πάνω στην ανθρώπινη φύση γίνεται δραματικά επίκαιρη. Ο κε-
ντρικός ήρωας γίνεται θύτης και θύμα, σπαράσσεται μέσα στον παραλογισμό
εκείνων των ημερών, ταλανίζεται από τον έρωτα. Ο παραλογισμός της ανθρώ-
πινης φύσης σε μια μεταβατική εποχή αποδίδεται από τον Φρανς με τη χαρα-
κτηριστική του λεπταίσθητη ειρωνεία. Αυτή η ειρωνεία, γνώριμη και στα κεί-
μενα του Άννινου, χαρακτηρίζεται από συμπάθεια και όχι επικριτική διάθεση
προς τον άνθρωπο και τις αδυναμίες του. 

44..��..��..��..33  ÉÉmmiillee  ZZoollaa

Ο Άννινος δημοσιεύει αυτοτελώς και μεταφράσεις δύο έργων του κυριότερου
εκπροσώπου του γαλλικού νατουραλισμού (και σχεδόν συγχρόνου του) Émile
Zola. Πρόκειται για τα πεζογραφήματα Η γη (La terre) που εκδίδεται από τον
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�0 Ανατόλ Φρανς, Οι θεοί διψούν, μφρ. Μπάμπης Άννινος, �η έκδ.: σειρά «Λογοτεχνική Βι-
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Anatole France (�844-�924)



εκδοτικό οίκο Φέξη στα �9�2�� και το διήγημα Ο μύλος�2 που εκδίδεται από τον
Δημητράκο, υποθέτουμε στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του �920, οπότε ο
Άννινος συνεργαζόταν με τον συγκεκριμένο εκδοτικό οίκο. 

Η περίπτωση του Zola (�840-�902) παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με
εκείνη του Άννινου: συγγραφέας και δημοσιογράφος ο ίδιος, προτείνει το νατου-
ραλιστικό μοντέλο λογοτεχνικής δημιουργίας, βασισμένος, κατά παρόμοιο τρό-
πο με εκείνον των φυσικών επιστημών, στην παρατήρηση και στο πείραμα. Ο
Άννινος, όπως και ο Zola, δίνει πολύ μεγάλη σημασία, στο πλαίσιο της νατουρα-
λιστικής παρατήρησης στο «περιβάλλον» μέσα στο οποίο ζουν και δρουν οι άν-
θρωποι. Μπορεί ο Άννινος να μην ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τη μυθοπλαστική πε-
ζογραφία, ενώ ο Zola έδωσε πολύ μεγάλο αριθμό μυθιστορημάτων, ωστόσο είναι
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�� Αιμίλιος Ζολά, Η γη, μφρ. Χ. Άννινος, Σειρά Λογοτεχνική Βιβλιοθήκη Φέξη: Εν Αθήναις:
Γ. Φέξης, �9�2.

�2 Αιμίλιος Ζολά, Ο μύλος: διήγημα, Αθήνα: Δημητράκος, χ.χ. Το διήγημα είχε δημοσιευτεί
και στο περιοδικό Ίρις που εξέδιδε ο Άννινος σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο Δημητράκου.
(Εμίλ Ζολά, «Ο μύλος». Μφρ. Μ. Άννινος, Μηνιαία Εικονογραφημένη Ίρις, τόμ. Α΄, αρ. �, 30
Ιαν. �024, σσ. �-��, αρ. 2, 29 Φεβ. �924, σσ. �7-��).

Αριστερά: Διαφημιστικό της Γης του Zola που μετέφρασε ο Άννινος. 
Δεξιά: Émile Zola (�902)



φανερή η επίδρασή του στον τρόπο με τον
οποίο οικοδομεί κάθε φορά ο Άννινος το
αφηγηματικό του πλαίσιο.

Η γη (La terre) δημοσιευμένη το
�887 στη Γαλλία εκτυλίσσεται στη γαλ-
λική επαρχία, στα χρόνια πριν το ξέσπα-
σμα του Γαλλο-πρωσικού πολέμου, το
�870, και περιγράφει την παρακμή μιας
γαλλικής αγροτικής οικογένειας, εξ αι-
τίας αφ’ ενός εξωτερικών παραγόντων
(αλλαγή του καθεστώτος έγγειας ιδιο-
κτησίας) και αφ’ ετέρου των εγγενών
δυσκολιών και αντιξοοτήτων της γαλλι-
κής επαρχίας. Σε αυτό το πλέγμα ανα-
πτύσσονται οι διαπροσωπικές σχέσεις και
συγκρούσεις των ηρώων με κεντρικό
πρόσωπο τον Jean Macquart, που εμφανί-
ζεται και σε άλλα μυθιστορήματα. Η γη
στην εποχή της είχε προκαλέσει αντιδρά-

σεις για τον τρόπο που περιέγραφε τις ερωτικές σχέσεις ανάμεσα στους ήρωες. 
Ο μύλος είναι μετάφραση του διηγήματος του Zola L’Attaque du Moulin που

δημοσιεύτηκε στη συλλογή νατουραλιστικών διηγημάτων Les Soirées de Médan
(�880), που πήρε το όνομά της από την περιοχή όπου βρισκόταν η κατοικία του
Zola κοντά στο Παρίσι, και στην οποία συμμετέχουν και άλλοι Γάλλοι νατουρα-
λιστές συγγραφείς: οι Guy de Maupassant, Joris-Karl Huysmans, Henri Céard,
Léon Hennique και Paul Alexis. Όλα τα διηγήματα αναφέρονται στην περίοδο
του γαλλο-πρωσικού πολέμου.

Το ηθογραφικό περιεχόμενο του κειμένου, που εντάσσει τους ήρωες σε μια
ατμόσφαιρα ραγδαίων αλλαγών και ανατροπών παγιωμένων επί αιώνες κατα-
στάσεων στην οικονομία αλλά και στην οικογενειακή ηθική, αποτυπώνει έναν
κόσμο οικείο και στην ελληνική πραγματικότητα, στην οποία επίσης συμβαί-
νουν μεγάλες αλλαγές σε όλα τα επίπεδα.

44..��..��..��..44  OOccttaavvee  FFeeuuiilllleett

To �923 o Άννινος δημοσιεύει στον εκδοτικό οίκο Βασιλείου το έργο Η χήρα
(La veuve) του Γάλλου μυθιστοριογράφου, θεατρικού συγγραφέα και ακαδημαϊ-
κού Octave Feuillet (�82�-�890),�3 που είχε πρωτοδημοσιευτεί το �884 στο Πα-

Ηλίας Α. Τουμασάτος38

�3 Octave Feuillet, Η χήρα, μφρ. Χ. Άννινος, Σειρά Βιβλιοθήκη “Εκλεκτά Έργα”, αρ. 77,
Αθήναι: Βασιλείου, �923.

Octave Feuillet (�82�-�890)



ρίσι. Πολυγράφος όπως και ο Άννινος,
μοιρασμένος ανάμεσα στη συγγραφή
μυθιστορημάτων και θεατρικών έργων,
ο Feuillet κινείται, όπως και ο Άννινος
στα πρώτα χρόνια της καριέρας του
ανάμεσα στον ρομαντισμό και τον ρεαλι-
σμό. Δεξιοτέχνης του πεζού λόγου ο
Feuillet, κατασκευάζει καλοφτιαγμένη
πρόζα, και ταυτόχρονα προσπαθεί να
ισορροπήσει ανάμεσα στις ρεαλιστικές
περιγραφές και την αποτύπωση των αν-
θρώπινων συναισθημάτων.

Ο Άννινος είχε δημοσιεύσει και πα-
λαιότερα μετάφραση του θεατρικού έρ-
γου του Φεγιέ «Η μάγισσα», σε συνέχει-
ες, στο περιοδικό του Γεωργίου Δροσίνη
Εθνική αγωγή.�4

44..��..��..22  ΙΙττααλλιικκήή  λλοογγοοττεεχχννίίαα
44..��..��..22..��  EEddmmoonnddoo  ddee  AAmmiicciiss

O Edmondo De Amicis (�84�-
�908), Ιταλός πεζογράφος σχεδόν συ-
νομήλικος με τον Άννινο, είναι γνώρι-
μός του ήδη από τη δεκαετία του �880,
καθώς ο Άννινος έχει δημοσιεύσει στην
Εστία μεταφρασμένο διήγημά του ήδη από τη δεκαετία του �880.�� Ο De
Amicis, ο οποίος απευθυνόταν περισσότερο προς νεανικό και εφηβικό κοινό και
τα έργα του είχαν ιδιαίτερα «διδακτικό» ύφος ήταν πρόσφορος για να μετα-
φραστεί από τον Άννινο στο πλαίσιο των σειρών του Συλλόγου προς Διάδοσιν
Ωφελίμων Βιβλίων. Τα διηγήματά του που είχαν εκδοθεί στην Ιταλία το �8�8
με τον γενικό τίτλο La vita militare θα χρησιμοποιηθούν σε δύο διαφορετικές
εκδόσεις του Συλλόγου, αμφότερες υπογεγραμμένες από τη μεταφραστική
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�4 Φεγιέ [Octave Feuillet], «Η μάγισσα», μφρ. Χ. Άννινος, Εθνική Αγωγή, έτος Β΄ (�899),
σσ. �79 επ., �99 επ., 2�4 επ., 233 επ.

�� Πρόκειται για το διήγημα «Η ημέρα εκείνη», βλ. την παράγραφο 3.3.�.� (Στ) αυτής της
μελέτης. Για τον Edmondo de Amicis βλ. ενδεικτικά Antonio Carrannante, «De Amicis nella
storia della scuola italiana», Rivista di Studi Italiani, έτος XXV, αρ. �, σσ. 49-�8 και την εκεί βι-
βλιογραφία.

Εξώφυλλο του Στρατιώτη
του De Amicis (�900), 

Πηγή: Δημόσια Ιστορική 
Βιβλιοθήκη Ζαγοράς



πένα του Άννινου.�� Η πρώτη, το �900, όπως αναφέρεται στον πρόλογο της έκ-
δοσης,�7 περιλαμβάνει τέσσερα διηγήματα που είχαν δημοσιευθεί στη φλωρε-
ντινή εφημερίδα Η στρατιωτική Ιταλία, την οποία διηύθυνε μετά την αποστρά-
τευσή του, καθώς ήταν ανθυπολοχαγός του ιταλικού στρατού και είχε πολε-
μήσει για την ιταλική ανεξαρτησία. Και πάλι εμφανίζεται εδώ η σύνδεση της
μεταφραστικής παραγωγής του Άννινου με το ιταλικό Risorgimento – την ίδια
περίπου εποχή (�90�) θα εκδιδόταν και η μετάφραση της Ιστορίας της ιταλι-
κής παλιγγενεσίας. Η πρώτη εκείνη συλλογή περιλαμβάνει τα διηγήματα «Ο
νεοσύλλεκτος», «Ο πληγωμένος», «Θάνατος εις το πεδίον της μάχης» και «Ο
σκοπός». Στη δεύτερη έκδοση, δεκατρία χρόνια μετά, περιλαμβάνονται τα
διηγήματα «Το μετάλλιον», «Η νυκτερινή πορεία», «Η ανθοδέσμη», «Ο αξιω-
ματικός της υπηρεσίας», «Η ημέρα της μάχης», «Η μητέρα», και «Ο υπηρέ-
της του αξιωματικού». 

Είναι προφανές ότι τα διηγήματα απευθύνονται στα νεαρά αγόρια που εν-
θουσιάζονταν από την ανάγνωση πολεμικών ιστοριών και συνακόλουθα ήταν
πολύ εύκολο να ταυτιστούν με τους νεαρούς στρατιώτες, μέσα από τις περιπέ-
τειες των οποίων θα μπορούσαν επιπροσθέτως να έχουν και την παιδαγωγική
ωφέλεια του ηθικού διδάγματος. Ο De Amicis αποτελούσε εκ των πραγμάτων
ικανοποιητική λύση του είδους αυτού, για να προσφερθεί ένα επίκαιρο (και απο-
στασιοποιημένο από τα εγχώρια δεδομένα αφήγημα) σε δύο κρίσιμες φάσεις του
ελληνισμού: Στη δύσκολη περίοδο της περισυλλογής και αναδίπλωσης μετά την
ήττα του �897 κυκλοφορεί ο πρώτος τόμος, ενώ ο δεύτερος κυκλοφορεί σε μια εκ
διαμέτρου αντίθετη περίοδο, όπου επίσης απαιτείται υψηλό εθνικό φρόνημα: Το
�9�3, περίοδο των νικηφόρων για την Ελλάδα Βαλκανικών Πολέμων. Και στις
δύο περιπτώσεις η Μεγάλη Ιδέα χρειαζόταν μικρούς ήρωες – στρατιώτες ενάρε-
τους και ανδρείους. Και ο De Amicis είχε έτοιμους τέτοιους – και μάλιστα χωρίς
ελληνικά ονόματα που θα μπορούσαν να ξυπνούν πολλών ειδών μνήμες και ταυ-
τίσεις.

44..��..��..22..22  ΧΧααμμέέννηη  ααγγάάππηη ττηηςς  ΜΜααττθθίίλλδδηηςς  ΣΣεερράάοο

Η Χαμένη αγάπη�8 της Ιταλίδας Ματθίλδης Σεράο εκδίδεται στη σειρά Λο-
γοτεχνική Βιβλιοθήκη των εκδόσεων «Άγκυρα». Η Matilde Serao (�8��-�927),
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�� [Edmondo de Amicis], Ο στρατιώτης, διηγήματα εκ των του Δε Αμίτση, [μφρ.] Χ. Άννι-
νος, Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, �900 και Εδμόνδος Δε Αμίτσης,
Στρατιωτικά διηγήματα, μφρ. Χ. Άννινος, Αθήναι: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων,
Ι.Ν. Σιδέρης, [�9�3].

�7 Edmondo de Amicis, Ο στρατιώτης, ό.π., σσ. γ΄- δ΄.
�8 Ματθίλδη Σερράο, Χαμένη αγάπη, μφρ. Μπάμπης Άννινος, Σειρά «Λογοτεχνική Βιβλιο-

θήκη Άγκυρας», αρ. 4, Εν Αθήναις: Άγκυρα, χ.χ.



σχεδόν συνομήλικη με τον Άννινο και
γεννημένη στην Πάτρα, αποτελεί σπου-
δαία μορφή της ιταλικής δημοσιογρα-
φίας, καθώς είναι η πρώτη γυναίκα στη
γειτονική χώρα που εξέδωσε και διηύθυ-
νε καθημερινή εφημερίδα. Η οικογένειά
της μετακόμισε περί το �8�� στη Νάπο-
λη, όπου η νεαρή Ματίλντε έμεινε ως το
�882, πράγμα που σημαίνει ότι η Μα-
τίλντε βρισκόταν στη Νάπολη την πε-
ρίοδο όπου και ο Άννινος υπηρετούσε εκεί
ως προξενικός υπάλληλος. Δεν έχουμε
κανένα άλλο στοιχείο πέρα από τη σύ-
μπτωση αυτή που να μαρτυρεί κάποια
επικοινωνία μεταξύ τους εκείνη την πε-
ρίοδο. Και η νεαρή Ιταλίδα φεύγει από
τη Νάπολη στις αρχές της δεκαετίας
του �880 για να «κατακτήσει» τη Ρώμη
και αρχίζει να εμφανίζεται ενεργά στα
λογοτεχνικά πράγματα της Ιταλίας,
αρχικά με το ψευδώνυμο “Ciquita”
(όπως και ο Άννινος καθιερώθηκε σταδιακά στη δημοσιογραφία μέσα από ψευ-
δώνυμα κείμενά του στις σατιρικές εφημερίδες των αρχών της δεκαετίας του
�880). Το �88� (ίδια χρονιά που ο Άννινος μαζί με τον Θέμο Άννινο ιδρύουν το
Άστυ) η Ματίλντε ιδρύει μαζί με τον σύζυγό της Edoardo Scarfoglio την εφημε-
ρίδα Il Corriere di Roma. Ωστόσο η «παραλληλία» της βιογραφίας της μ’ αυτήν
του Άννινου θα διακοπεί, καθώς τα μεγάλα χρέη που θα δημιουργήσει στην ίδια
και τον σύζυγό της η έκδοση της εφημερίδας θα τους οδηγήσουν πίσω στη Νά-
πολη, όπου θα ιδρύσει, το �888, την εφημερίδα Corriere di Napoli, στην οποία θα
συνεργαστεί με δύο μορφές της ιταλικής λογοτεχνίας για τις οποίες ο Άννινος
είχε εκδηλώσει φανερά τον θαυμασμό του: τον Giosué Carducci και τον Gabrielle
d’Annunzio. Ένας περίεργος «κύκλος» που κλείνει με μία ακόμη σύμπτωση:
Τρία χρόνια μετά τη Σεράο, στο σπίτι που γεννήθηκε εκείνη στην Πάτρα είδε το
φως και ο Κωστής Παλαμάς.

Πέρα από τη Χαμένη αγάπη, ο Άννινος είχε μεταφράσει για την Εστία και
άλλο κείμενο της Σερράο, στη δεκαετία του �880.�9
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�9 Ματθίλδη Σερράο, «Ο Χριστός νεκρός», μφρ. Χ.Α. [Χ. Άννινος;], Εστία, τόμ. ΙΓ΄, αρ. 33,
(�882), σσ. 3��-3�7. 

Matilde Serao (�8��-�927)



44..��..��..33  ΑΑγγγγλλιικκήή  λλοογγοοττεεχχννίίαα  ––  
ηη  εενναασσχχόόλληησσηη  μμεε  ττηηνν  αασσττυυννοομμιικκήή
λλοογγοοττεεχχννίίαα..  SSiirr  AArrtthhuurr  CCoonnaann  DDooyyllee

Η μετάφραση έργων της αγγλικής
λογοτεχνίας από τον Άννινο, πολύ πιθα-
νόν από γαλλικές μεταφράσεις, συνδέε-
ται κυρίως με την αστυνομική λογοτε-
χνία και αρχίζει με τη δημοσίευση στη
σειρά «Πανδώρα» το �90� δύο μεταφρά-
σεων του κορυφαίου συγγραφέα της
αστυνομικής λογοτεχνίας Arthur Conan
Doyle (�8�9-�930). Πρόκειται για Το
παράδοξον έγκλημα70 και ένα από τα
διασημότερα έργα του Doyle, Το σήμα
των τεσσάρων.7�

O (γιατρός στο επάγγελμα) Ντόιλ
είναι σχεδόν συνομήλικος με τον Άννινο,
αν και εμφανίζεται στη βρετανική λογο-
τεχνία στα τέλη της δεκαετίας του
�880, πατέρας κι εκείνος πολλών παι-

διών, και συγγραφέας και άλλων έργων (ποιητικών και ιστορικών) εκτός των
περιπετειών του ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς που τον έκαναν διάσημο παγκοσμίως.
Ο Άννινος καταπιάνεται εδώ με τη μετάφραση ενός είδους με το οποίο ο ίδιος δεν
έχει ασχοληθεί ως συγγραφέας.

Η μεγάλη επιτυχία των ιστοριών του Σέρλοκ Χολμς (οι περιπέτειες του
οποίου ξεδιπλώνονται σε �� διηγήματα και τέσσερα μυθιστορήματα του Ντόιλ)
θα οδηγήσει στην έκδοση, μετά τον θάνατο του Άννινου, μεταφρασμένων από
τον τελευταίο αστυνομικών ιστοριών με πρωταγωνιστή τον «ερασιτέχνη αστυ-
νομικό».72

Σημαντικές επίσης είναι οι μεταφράσεις του Άννινου στα θεατρικά έργα του
Thomas Brandon και του Λόρδου Βύρωνα, για τα οποία γίνεται λόγος στην αντί-
στοιχη ενότητα αυτης της μελέτης.73

Ηλίας Α. Τουμασάτος42

70 Α. Κόναν Δόυλ, Το παράδοξον έγκλημα, μφρ. Χ. Άννινος, σειρά «Πανδώρα», αρ. �, Αθή-
ναι: Μπεκ και Μπαρτ, �90�.

7� Α. Κόναν Δόυλ, Το σήμα των τεσσάρων, μφρ. Χ. Άννινος, σειρά «Πανδώρα», αρ. �, Αθή-
ναι: Μπεκ και Μπαρτ, �90�. 

72 Sir Arthur Conan Doyle, Σέρλοκ Χολμς, ο αστυνομικός ερασιτέχνης, μφρ. Χ. Άννινος,
Αθήνα: Άγκυρα, χ.χ.

73 Βλ. την παράγραφο 4.9.3 αυτής της μελέτης.

Sir Arthur Conan Doyle (�8�9-�930)



44..��..��..44  ΡΡωωσσιικκήή  ππεεζζοογγρρααφφίίαα  ––  IIvvaann  TTuurrggeenneevv
Το μυθιστόρημα Βροχές ανοιξιάτικες

του Ιβάν Τουργκένιεφ (�8�8-�883) πρω-
τοκυκλοφόρησε σε μετάφραση του Άννι-
νου λίγα χρόνια πριν από το θάνατό του
(�93�)74 από τον εκδοτικό οίκο «Δημη-
τράκου» και πραγματοποίησε και δεύτερη
έκδοση ένα μόλις χρόνο μετά τον θάνατό
του.7� Είναι και η τελευταία αυτοτελώς
δημοσιευμένη μετάφραση του Άννινου,
στη γνωστή και οικεία στο αναγνωστικό
του κοινό καθαρεύουσα και χωρίς την πα-
ράθεση εισαγωγής. Ο Άννινος είχε μετα-
φράσει, και πάλι για τον εκδοτικό οίκο
Δημητράκου ρωσικά διηγήματα που εί-
χαν εκδοθεί στη σειρά Ρωσσικά και άλλα
διηγήματα,7� αλλά και ένα διήγημα του
Αλεξάνδρου Πούσκιν που είχε δημοσιευθεί
στη συλλογή Φανταστικά διηγήματα των
εκδόσεων Ζηκάκη.77

Γραμμένες προς το τέλος της ζωής του Τουργκένιεφ οι Βροχές ανοιξιάτικες,
είναι μυθιστόρημα περισσότερο προσωπικό και εσωστρεφές από παλαιότερες
δουλειές του (Καπνός, Πατέρες και γιοι) που τον είχαν καθιερώσει στη χορεία
των κορυφαίων Ρώσων πεζογράφων του �9ου αιώνα μαζί με τους Νικολάι Γκό-
γκολ, Λέον Τολστόι, Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι και Αντόν Τσέχοφ. Ωστόσο είναι
χαρακτηριστικό του ιδιαίτερου ύφους του Τουργκένιεφ, που πάντρευε τον μελαγ-
χολικό νατουραλισμό της ρώσικης στέπας με δυτικότερες φόρμες.

Οι μελαγχολικές Βροχές ανοιξιάτικες ήταν ίσως και για τον Άννινο ο ιδανι-
κός εκδοτικός του αποχαιρετισμός στη μεταφραστική δραστηριότητα.

Η περίοδος της ωριμότητας (�890-�934) 43

74 Ιβάν Τουργκένιεφ, Βροχές ανοιξιάτικες, μφρ. Μπάμπης Άννινος, εν Αθήναις: Δημητρά-
κος, �93�.

7� Ιβάν Τουργκένιεφ, Βροχές ανοιξιάτικες, μφρ. Μπάμπης Άννινος, χ.τ.: Νέος Κόσμος,
�93�. Παρόλο που έχουν μεσολαβήσει μόνο τέσσερα χρόνια από την πρώτη έκδοση (αλλά και ο
θάνατος του Άννινου) η δεύτερη αυτή έκδοση είναι διαφορετική, σε άλλο σχήμα και με άλλα τυ-
πογραφικά στοιχεία, και πάλι χωρίς την παράθεση εισαγωγής.

7� Ρωσσικά και άλλα διηγήματα, μφρ. Χ. Άννινος, Αθήναι: Δημητράκος, �923.
77 Πρόκειται για το διήγημα «Ντάμα Πίκα» που δημοσιεύεται στον τόμο Φανταστικά διη-

γήματα: Η Ντάμα Πίκα – Βασιλική οπτασία – Ο ιερόσυλος, μφρ. Χ. Άννινος, σειρά Μικρά Βι-
βλιοθήκη, αρ. 29, Αθήνα: Ζηκάκης, �922.

Ιβάν Τουργκένιεφ (�8�8-�883)



44..��..��  ΔΔύύοο  ααττααύύττιισστταα  χχεειιρρόόγγρρααφφαα  σσττοο  ααρρχχεείίοο
ττοουυ  ΆΆννννιιννοουυ::  ««ΙΙσσττοορρίίαα  ττηηςς  ΑΑσσττυυννοομμίίααςς»»  κκααιι
««ΙΙσσττοορρίίαα  ττηηςς  ΚΚοομμμμοούύννααςς  ττωωνν  ΠΠααρριισσίίωωνν»»

Στο αρχείο του Χαραλάμπη Άννινου
που βρίσκεται στην Κοργιαλένειο Βιβλιο-
θήκη Αργοστολίου υπάρχουν δύο εκτενή
χειρόγραφα τα οποία δεν έχουν ταυτιστεί
με δημοσιεύσεις πρωτότυπων κειμένων του
Άννινου ή μεταφράσεων. 

Το πρώτο χειρόγραφο από αυτά, η
«Ιστορία της Αστυνομίας»,78 αποτελούμε-
νο από 27� σελίδες (�3� φύλλα γραμμένα
στο recto και verso σε κόλλες αναφοράς,
όλα με περιθώριο στα αριστερά, όπου ενίοτε
σημειώνονται παραπομπές και διορθώ-
σεις), περιέχεται στον φάκελο 4 του αρχεί-
ου. Είναι αυτόγραφο και χωρίζεται σε δέκα
κεφάλαια, τα οποία έχουν ως εξής: Κεφά-
λαιον Α΄: Οι αρχηγοί της Αστυνομίας (σσ.
�-80), Κεφάλαιον Β΄: Αρπαγαί παιδίων
(σσ. 8�-�03)· Κεφάλαιον Γ΄: Ιανσενισταί
και σπασμωδικοί (σσ. �04-�30)· Κεφάλαι-
ον Δ΄: Τα αστυνομικά δράματα (σσ. �3�-
�4�)· Κεφάλαιον Ε΄: Τα δηλητήρια και οι
φαρμακείς (σσ. �42-�97)· Κεφάλαιον ς΄:

Και άλλον συμβάν φαρμακείας (σσ. �98-2�9)· Κεφάλαιον Ζ΄: Η Αστυνομία και
τα ήθη (σσ. 220-244)· Κεφάλαιον Η΄: Η μικρά οικία (σσ. 24�-248)· Κεφάλαιον
Θ΄: Η Αστυνομία και τα βιβλία (σσ. 249-2�2)· Κεφάλαιον Ι΄: Απόσπασμα εκθέ-
σεως περί του Ροβεσπιέρου (σσ. 2�3-27�).

Το κείμενο αναφέρεται στην ιστορία του θεσμού της Αστυνομίας στη Γαλλία
κατά τη διάρκεια των �7ου και �8ου αιώνα, φθάνοντας ως την εποχή του Ροβε-
σπιέρου. Το χειρόγραφο μοιάζει να βρίσκεται σε αρκετά «ώριμη» εκδοτικά φάση
(δεν πρέπει να είναι η πρώτη γραφή), ωστόσο φέρει πολλές υποσημειώσεις και
παραπομπές (κυρίως στο κάτω μέρος της σελίδας και λιγότερες φορές στο πε-
ριθώριο) και αρκετές διαγραφές και διορθώσεις (που αφορούν κυρίως φραστικές
και συντακτικές βελτιώσεις).
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78 [Χ. Άννινος], «Ιστορία της Αστυνομίας», χφ. στο Αρχείο Χ. Άννινου (Κοργιαλένειος Βι-
βλιοθήκη Αργοστολίου), φάκ. 4.

Πρώτη σελίδα του χειρογράφου
“Ιστορία της Αστυνομίας” 

[Αρχείο Χ. Άννινου, Κοργιαλένειος
Βιβλιοθήκη Αργοστολίου]



Το δεύτερο και σχεδόν διπλάσιο σε έκτα-
ση χειρόγραφο, που καταλαμβάνει ολόκλη-
ρο τον φάκελο 8 του Αρχείου φέρει τον γενι-
κό τίτλο «Ιστορία της Κομμούνας των Πα-
ρισίων»,79 και είναι χωρισμένο σε δεκατέσ-
σερις υποφακέλους, τα τεκμήρια που περιέ-
χονται στους οποίους ωστόσο φέρουν συνε-
χή σελιδαρίθμηση. Το σύνολο των σελίδων
του χειρογράφου ανέρχεται σε ��8 και είναι
γραμμένες σε διαγραμμισμένες σελίδες
αναφοράς, στο recto και το verso, με περι-
θώριο στην αριστερή πλευρά για την παρά-
θεση διορθώσεων ή/και υποσημειώσεων.
Όλα τα τεκμήρια του φακέλου είναι γραμ-
μένα από το χέρι του Άννινου.

Οι δεκατέσσερις υποφάκελοι του χειρο-
γράφου περιέχουν τα δώδεκα κεφάλαια του
έργου (και επιπλέον ένα παράρτημα του κε-
φαλαίου Θ΄ και μία «επιφυλλίδα» στο κεφά-
λαιο Ι΄), τα οποία έχουν ως εξής: Α΄: Ο απο-
κλεισμός των Παρισίων – σκηναί της Πο-
λιορκίας·80 Β΄: Οι νέοι κυρίαρχοι των Παρι-
σίων προ και μετά την πολιορκίαν·8� Γ΄: Οι
αρχηγοί της Κομμούνας·82 Δ΄: Η διεύθυνσις
της Αστυνομίας και το Υπουργείον των
Στρατιωτικών·83 Ε΄: Τα τριάκοντα σολδία·84 ς΄: Οι διωγμοί των εφημερίων – Οι
ναοί μεταβαλλόμενοι εις κλουμπ·8� Ζ΄: Η οδός και ο όχλος – αι σφαγαί·8� Η΄: Αι
γυναίκες και τα παιδία·87 Θ΄: Αι εφημερίδες των Παρισίων κατά το διάστημα
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79 [Χ. Άννινος], «Ιστορία της Κομμούνας των Παρισίων», χφ. στο Αρχείο Χ. Άννινου (Κορ-
γιαλένειος Βιβλιοθήκη Αργοστολίου), φάκ. 8, υποφ. �-�4. Ο γενικός τίτλος «Ιστορία της Κομ-
μούνας των Παρισίων» αναγράφεται στο recto του φ. � του υποφ. � («Α΄: Ο αποκλεισμός των
Παρισίων – Σκηναί της Πολιορκίας»).

80 Αρχείο Χ. Άννινου (Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη Αργοστολίου), φάκ. 8, υποφ. �, σσ. �-�4.
8� Αρχείο Χ. Άννινου, ό.π., φάκ. 8, υποφ. 2, σσ. ��-89.
82 Αρχείο Χ. Άννινου, ό.π., φάκ. 8, υποφ. 3, σσ. 90-�38.
83 Αρχείο Χ. Άννινου, ό.π., φάκ. 8, υποφ. 4, σσ. �39-�79.
84 Αρχείο Χ. Άννινου, ό.π., φάκ. 8, υποφ. �, σσ. �80-227.
8� Αρχείο Χ. Άννινου, ό.π., φάκ. 8, υποφ. �, σσ. 228-273.
8� Αρχείο Χ. Άννινου, ό.π., φάκ. 8, υποφ. 7, σσ. 274-304.
87 Αρχείο Χ. Άννινου, ό.π., φάκ. 8, υποφ. 8, σσ. 30�-3�3.

Πρώτη σελίδα του χειρογράφου
“Ιστορία της Κομμούνας 

των Παρισίων”, 
Αρχείο Χ. Άννινου (Κοργιαλένειος

Βιβλιοθήκη Αργοστολίου)



της πολιορκίας και της Κομμούνας·88 Παράρτημα: Δύο άνδρες (Ροσεφόρ και
Ιούλιος Βαλλές)·89 Ι΄: Θεάματα και συναυλίαι·90 Επιφυλλίς: Θεάματα παρα-
σταθέντα εις τα παρισινά θέατρα από της �0 Ιουλίου �870 μέχρις 20 Μαΐου
�87�·9� ΙΑ΄: Καφενεία και Λέσχαι·92 ΙΒ΄: Η πυρπόλησις των Παρισίων – το τέ-
λος της Κομμούνας.93

Το κείμενο είναι μια σπονδυλωτή ιστορική καταγραφή της Παρισινής Κομ-
μούνας του �870-�87�. Φαίνεται ότι σώζεται το σύνολο του χειρογράφου, μια
και στην τελευταία σελίδα του τελευταίου υποφακέλου αναγράφεται η λέξη
«ΤΕΛΟΣ», σε αντίθεση με το άλλο χειρόγραφο, την «Ιστορία της Αστυνομίας»,
το οποίο στο τέλος του (όπου ολοκληρώνεται το αντίστοιχο κεφάλαιο) δεν φέρει
αντίστοιχη ένδειξη. 

Και τα δύο χειρόγραφα δεν φέρουν υπογραφή του Άννινου, αλλά είναι γραμμέ-
να από το χέρι του. Πρέπει να πρόκειται για μεταφράσεις ή διασκευές γαλλικών
έργων που έγιναν από τον Άννινο και δεν δημοσιεύθηκαν ποτέ, δεδομένου ότι:

(αα) Είναι απίθανο να πρόκειται για πρωτότυπες μελέτες του Άννινου, ο οποί-
ος, σε όλες τις εκτεταμένες πρωτότυπες ιστορικές μελέτες του (εκτός από «Το
�000 μ.Χ.», το οποίο όμως δεν ανήκει στην ώριμη συγγραφική του περίοδο) φαί-
νεται να επικεντρώνεται ερευνητικά στην ελληνική Ιστορία, με έμφαση στα χρό-
νια της Επανάστασης και του Όθωνα, περιόδους για τις οποίες μπορούσε να
αντλήσει πηγές από τον τύπο που σωζόταν στις αθηναϊκές βιβλιοθήκες και τα
αρχεία της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος. Ο Άννινος στις
κατά καιρούς δημοσιεύσεις του σε περιοδικά και ημερολόγια έχει ασφαλώς δη-
μοσιεύσει και μικρές μελέτες γύρω από την ευρωπαϊκή Ιστορία, ή εγκυκλοπαι-
δικού περιεχομένου βιβλία για την ευρωπαϊκή Ιστορία, κυρίως με τον Σύλλογο
προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων. Είναι πολύ δύσκολο όμως να συνέθεσε πρω-
τότυπες μελέτες για τη γαλλική ιστορία, τη στιγμή που ακόμη και το κορυφαίο
έργο του για την ελληνική Ιστορία, τα Ιστορικά σημειώματα, δεν είναι ολοκλη-
ρωμένη και κεφαλαιωμένη μελέτη αλλά σύνολο μικρότερων και μεγαλύτερων
μελετών που γράφτηκαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, χωρίς ιδιαίτερη συ-
νοχή μεταξύ τους. Επιπλέον, στα σωζόμενα χειρόγραφα δεν υπάρχει κάποιος
πρόλογος ή εισαγωγή του Άννινου, που να μιλά για τη συγγραφική του προσπά-
θεια ή να συνδέει με την ελληνική πολιτική ή εκδοτική επικαιρότητα την συγ-
γραφική του προσπάθεια.

Ηλίας Α. Τουμασάτος4�

88 Αρχείο Χ. Άννινου, ό.π., φάκ. 8, υποφ. 9, σσ. 3�4-407.
89 Αρχείο Χ. Άννινου, ό.π., φάκ. 8, υποφ. �0, σσ. 408-4�2.
90 Αρχείο Χ. Άννινου, ό.π., φάκ. 8, υποφ. ��, σσ. 4�3-44�.
9� Αρχείο Χ. Άννινου, ό.π., φάκ. 8, υποφ. �2, σσ. 442-444.
92 Αρχείο Χ. Άννινου, ό.π., φάκ. 8, υποφ. �3, σσ. 44�-477.
93 Αρχείο Χ. Άννινου, ό.π., φάκ. 8, υποφ. �3, σσ. 478-��8.



(ββ) Στο δεύτερο χειρόγραφο («Ιστορία της Κομμούνας των Παρισίων»)
υπάρχουν σε ορισμένα σημεία οι ενδείξεις «σημείωσις του μεταφραστού»,94

ενώ σε άλλα σημεία ο Άννινος παραθέτει σε υποσημείωση και το γαλλικό κεί-
μενο, με την ένδειξη «το γαλλικόν κείμενον έχει ως εξής».9� Ως εκ τούτου εί-
ναι βέβαιο ότι το δεύτερο χειρόγραφο είναι μετάφραση. Οι μεταφράσεις αυτές
θα πρέπει να ενταχθούν στον κύκλο των μεταφράσεων ιστορικών έργων από
τον Άννινο. Μια προσεκτική ματιά στις εκδόσεις9� μάς οδηγεί στη διαπίστωση
ότι ενώ έχει εκδώσει μεταφρασμένες ιστορίες της αγγλικής και της ιταλικής
επανάστασης (των Guizot και Bertolini αντίστοιχα), αλλά και του Ανατολι-
κού Ζητήματος (του Driault), απουσιάζει έκδοση μετάφρασης κάποιας από
τις γαλλικές επαναστάσεις – αυτές λοιπόν οι μεταφράσεις συμπληρώνουν αυ-
τό το κενό.

Ο Άννινος δεν μνημονεύει το όνομα του συγγραφέα των πρωτοτύπων στα
χειρόγραφα της «Ιστορίας της Αστυνομίας» και της «Ιστορίας της Κομμούνας
των Παρισίων» (πράγμα που κάνει σε άλλο χειρόγραφο, εκείνο της Γυναικομα-
χίας των Scribe και Legouvé). Φαίνεται πάντως ότι και τα δύο κείμενα βρίσκο-
νταν κοντά στην έκδοση, καθώς τα χειρόγραφα είναι πολύ επιμελημένα (χωρίς
να απουσιάζουν οι διαγραφές και οι διορθώσεις). Η μη έκδοσή τους αυτοτελώς
μπορεί να αποδοθεί είτε σε ενδεχόμενη μη ολοκλήρωσή τους (αναφορικά με το
πρώτο χειρόγραφο) είτε, ιδίως σε ό,τι αφορά το δεύτερο χειρόγραφο, που αφορού-
σε την παρισινή Κομμούνα, στην ιδιαιτερότητα του θέματος, που και «πρόσφα-
το» χρονολογικά ήταν και ποικίλες συνδηλώσεις θα μπορούσε να έχει, ενόψει
της ανόδου των πρωτοσοσιαλιστικών και «κοινωνιστικών» ιδεών στον ελληνικό
χώρο. Ας μην ξεχνάμε και την παρουσία πολλών Επτανησίων κοντά στη γενιά
του Άννινου σε αυτόν τον πρωτοσοσιαλιστικό χώρο (Ρόκκος Χοϊδάς, Παναγιώ-
της Πανάς, Μαρίνος Αντύπας) ή και ακόμη πιο αριστερά (Μικέλης Άβλιχος).
Οι επτανησιακές καταβολές του Άννινου και οι ιδεολογικές συγγένειες του ριζο-
σπαστικού κινήματος με τις πρωτοσοσιαλιστικές ιδέες δικαιολογούν το ενδιαφέ-
ρον του να ασχοληθεί με την παρισινή Κομμούνα. Ωστόσο οι γλωσσικές του επι-
λογές (η μετάφραση, όπως και εκείνη της «Ιστορίας της Αστυνομίας» είναι
στην καλοφτιαγμένη καθαρεύουσα του Άννινου), όσο προχωρούσε ο εικοστός
αιώνας, καθώς και οι επιλογές του να συνεργάζεται με έντυπα περισσότερο συ-
ντηρητικά, μάλλον λειτουργούσαν αποτρεπτικά για την έκδοση.
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94 Έτσι για παράδειγμα στις σς. �9 και 242 του χειρογράφου της «Ιστορίας της Κομμούνας
των Παρισίων», Αρχείο Χ. Άννινου, ό.π., φάκ. 8, υποφ. 2 και υποφ. � αντίστοιχα.

9� Π.χ. στη σ. �0� του χφ. της «Ιστορίας της Κομμούνας των Παρισίων», Αρχείο Χ. Άννι-
νου, ό.π., φάκ. 8, υποφ. 3.

9� Για τις ιστορικές μεταφράσεις του Άννινου βλ. το κεφάλαιο 4.�.2 αυτής της μελέτης.



44..��..77  ΟΟ  ΆΆννννιιννοοςς  σσυυννττάάκκττηηςς
εελλλληηννοοϊϊττααλλιικκοούύ--ιιττααλλοοεελλλληηννιικκοούύ  λλεεξξιικκοούύ

Η εξοικείωση του Άννινου με την
ιταλική γλώσσα και η συνεχής ενασχό-
λησή του με τη μετάφραση πεζογραφη-
μάτων και θεατρικών έργων από τα ιτα-
λικά τον οδήγησαν στην έκδοση ελλη-
νοϊταλικού λεξικού το �923.97

Φαίνεται ότι σκόπευε να προχωρήσει
στην σύνταξη και έκδοση και ιταλοελλη-
νικού λεξικού, καθώς στο αρχείο του που
βρίσκεται στην Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη
Αργοστολίου υπάρχει χειρόγραφο τεκμή-
ριο98 αποτελούμενο από 37 φύλλα, στο
οποίο περιέχονται οι πρώτες σελίδες του
υπό σύνταξη λεξικού, το οποίο δεν πρέπει
ούτε να ολοκληρώθηκε ούτε να εκδόθηκε
ποτέ, καθώς τα τελευταία λήμματά του
(όλα του γράμματος Α φαίνεται ότι είναι
γραμμένα πρόχειρα και κάποια παραμέ-
νουν ασυμπλήρωτα).

Ο Άννινος για τη σύνταξη του λεξι-
κού χρησιμοποιεί τα απολύτως απαραί-
τητα, δίνοντας την εντύπωση ότι στο-

χεύει περισσότερο στην έκδοση ενός χρηστικού εγχειριδίου παρά ενός επιστημο-
νικού λεξικού, και εδώ μάλλον με βιοποριστικά κίνητρα, σε αντίθεση με τους συ-
μπατριώτες του και σχεδόν συνομήλικους Ηλία Τσιτσέλη και Παναγιώτη Βερ-
γωτή, που επιχείρησαν να συνθέσουν λεξιλόγια της τοπικής κεφαλληνιακής δια-
λέκτου, με κίνητρο όχι τον βιοπορισμό, αλλά τη διαφύλαξή της, ενόψει της εξέ-
λιξης της γλώσσας.99 Παρατίθεται η ιταλική λέξη (τα ρήματα στο απαρέμφα-
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97 Χ. Άννινος [επιμ.], Λεξικόν ελληνοϊταλικόν, Εν Αθήναις: Εκδοτική Εταιρεία, [�923].
98 Αρχείο Χ. Άννινου [Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη Αργοστολίου], φάκελος �� (φύλλα 37).
99 Για τα γλωσσάρια του Παναγιώτη Βεργωτή (ακόμη αδημοσίευτο, φυλάσσεται στα

ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Κεφαλληνίας), και του Ηλία Τσιτσέλη (δημοσιεύτηκε στην πλήρη του
μορφή μόλις το 2003 από τον καθηγητή Γεώργιο Ν. Μοσχόπουλο), αλλά και άλλα γλωσσάρια
των Επτανήσων βλ. απόσπασμα από τον πρόλογο του Γεωργίου Ν. Μοσχόπουλου με τίτλο «Τα
τοπικά (επτανησιακά) γλωσσάρια στην υπηρεσία της ιστορικής συνέχειας του Ελληνισμού»,
στον τόμο Ηλίας Α. Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμος τρίτος: Γλωσσικά - Λαογρα-
φικά (από τα κατάλοιπα του συγγραφέα), γεν. επιμέλεια Γεώργιος Ν. Μοσχόπουλος, Αθήνα:
χ.ο., 2003, σσ. 32-42.

Πρώτη σελίδα του ιταλοελληνικού
λεξικού που είχε συντάξει ο Άννινος 

[Πηγή: Αρχείο Χ. Άννινου,
Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη Αργοστολίου]



το και τα επίθετα με την κατάληξη και του θηλυκού γένους), αναφέρεται το μέ-
ρος του λόγου ή και το γένος στο οποίο ανήκει εντός παρενθέσεως και στη συνέ-
χεια (συνήθως μονολεκτικά) η ελληνική της απόδοση, με κάποιες εναλλακτι-
κές ερμηνείες ή επεξηγήσεις (που αποδίδονται με διπλές καθέτους ή παρενθέ-
σεις αντίστοιχα).

Η ελληνική απόδοση γίνεται σε γλώσσα καθαρεύουσα, η οποία άλλωστε εί-
χε ακολουθηθεί και για τη σύνταξη των λημμάτων του ελληνοϊταλικού λεξικού.

Η σύνταξη λεξικού σε περίοδο κατά την οποία η συγγραφική και μεταφρα-
στική δραστηριότητα του Άννινου βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη αντιλαμβάνεται
εύκολα κανείς ότι δεν πρέπει να αποτέλεσε προϊόν μακρόχρονης επιστημονικής –
γλωσσολογικής εργασίας, αλλά είναι περισσότερο απότοκος της διαρκούς τρι-
βής του Άννινου με την ιταλική γλώσσα, αλλά και της ανάγκης της διευρυνό-
μενης εκδοτικής αγοράς της εποχής για την κυκλοφορία λεξικών που θα ήταν
περισσότερο προσιτά στον μέσο αναγνώστη.

Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν να χαρακτηρίσουμε τον Άννινο λεξικογράφο – το
πιο πιθανό είναι ότι έχει χρησιμοποιήσει ως οδηγό του κάποιο (ή κάποια) υφι-
στάμενο λεξικό της ιταλικής γλώσσας, και απλώς έχει μεταφράσει τα λήμμα-
τά του. Θα πρέπει να χρησιμοποίησε παλαιότερες εκδόσεις ελληνοϊταλικών λεξι-
κών, ξενόγλωσσα λεξικά (ιταλογαλλικά και γαλλοϊταλικά, καθώς η γαλλική
ήταν η δεύτερη γλώσσα την οποία χρησιμοποιούσε με εξοικείωση), καθώς και
σημειώσεις του από τη μέχρι τότε μεταφραστική του εμπειρία. Αυτό το τελευ-
ταίο «προσωπικό» λεξικό του Άννινου θα πρέπει να αποτέλεσε χρήσιμο οδηγό
πρωτίστως για τον ίδιο και τις μεταφραστικές του προσπάθειες πριν αποφασίσει
να το κυκλοφορήσει στην αγορά.

Επομένως και η δημοσίευση του λεξικού αυτού θα πρέπει να θεωρηθεί τμήμα
της μεταφραστικής δραστηριότητας του Άννινου και όχι γλωσσολογικής φύσε-
ως ενασχόληση, ωστόσο είναι ενδεικτική της προσπάθειάς του να ασχοληθεί με
πολλά είδη, πράγμα που, όπως ήταν αναμενόμενο, αποβαίνει εις βάρος της συ-
νολικής ποιότητας του έργου του.

44..��  ΗΗ  ππααρροουυσσίίαα  ττοουυ  ΆΆννννιιννοουυ  σσττιιςς  εεφφηημμεερρίίδδεεςς  ττηηςς  ππεερριιόόδδοουυ  ��889900--��993344

Όπως συμβαίνει και με τις εφημερίδες της περιόδου �880-�890 και παρά το
γεγονός ότι ο Άννινος είχε ήδη κατακτήσει την επωνυμία ως λόγιος, σχολια-
στής και αρθρογράφος, η παρουσία και συνεργασία του με αθηναϊκές εφημερί-
δες κατά την περίοδο �890-�934 τεκμηριώνεται περισσότερο από βιβλιογραφι-
κές πληροφορίες παρά από την επώνυμη (ενυπόγραφη) αναφορά του σε άρθρα,
καθώς συνεχίζεται η πρακτική των εφημερίδων να μη δημοσιεύουν τα ονόματα
του συντάκτη κάθε άρθρου, αν και πλέον εμφανίζονται περισσότερες επώνυμες
και ενυπόγραφες στήλες. Σε ό,τι αφορά τον Άννινο, η παρουσία του στις εφημε-
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ρίδες την περίοδο �890-�934, παρ’ ότι εξακολουθεί να αποτελεί για τον ίδιο πη-
γή βιοπορισμού, αποκτά δευτερεύουσα σημασία σε σχέση με τις άλλες δραστη-
ριότητές του. Ο Άννινος δεν θα ξαναβρεθεί στο τιμόνι κάποιας προσπάθειας έκ-
δοσης εφημερίδας (όπως είχε πράξει δις στη δεκαετία του �880 με το Άστυ και
την Καθημερινή), ωστόσο σε όλη τη διάρκεια του βίου του θα παραμείνει άνθρω-
πος των εφημερίδων, όπως μαρτυρούν οι συνεργασίες του.

44..��..��  ΑΑθθηηννααϊϊκκέέςς  εεφφηημμεερρίίδδεεςς
44..��..��..��  ΤΤοο  ηημμεερρήήσσιιοο  ΆΆσσττυυ

Το τέλος της εβδομαδιαίας, σατιρικής έκδοσης του Άστεως, με την απο-
χώρηση από το τιμόνι της εφημερίδας κάποιων παλαιότερων βασικών συνερ-
γατών, δεν σήμανε και το οριστικό τέλος της εφημερίδας, ούτε την οριστική
λήξη της συνεργασίας με τον Άννινο. Η έκδοση θα συνεχιστεί, με τη μορφή
καθημερινής ειδησεογραφικής εφημερίδας�00 με τον Θέμο Άννινο βασικό συ-
ντελεστή και αλλαγές στους αρχισυντάκτες, οι οποίοι σταδιακά αποχωρούν
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�00 Για το καθημερινό Άστυ βλ. Νάση Μπάλτα, «Το Άστυ», λήμμα στην Εγκυκλοπαίδεια
του ελληνικού τύπου, ό.π., τόμ. Α΄, σ. 3�2 και την εκεί βιβλιογραφία.

Πρωτοσέλιδο του καθημερινού Άστεως (�89�) με συνεργασία του Άννινου 
(με το ψευδώνυμο “Ηρώδης ο Αττικός”)



για να ιδρύσουν ή να συμμετάσχουν σε νέες εφημερίδες. Ο Γεώργιος Δροσίνης
θα παραμείνει στη θέση του αρχισυντάκτη για περίπου ένα χρόνο από τη με-
τατροπή της εφημερίδας σε καθημερινή (ως το �89� – στη συνέχεια θα αφο-
σιωθεί στην Εστία, που μετατρέπεται κι αυτή σε καθημερινή εφημερίδα), ενώ
και ο διάδοχός του Δημήτριος Κακλαμάνος θα αφήσει την αρχισυνταξία δέκα
χρόνια μετά (κι αυτός για να ιδρύσει το Νέον Άστυ). Με πολλές ακόμη εναλ-
λαγές στην κορυφή της συντακτικής ομάδας το καθημερινό, ειδησεογραφικό
΄Αστυ θα κυκλοφορεί μέχρι το �907, στηριγμένο στην πλούσια εικονογράφηση,
το ειδησεογραφικό του περιεχόμενο και κάποιες δυνατές δημοσιογραφικές πέ-
νες. Κάποιοι συνεχίζουν από το παλιό, σατιρικό Άστυ και κάποιες νέες δυνά-
μεις εμφανίζονται (Δημήτριος Κόκκος, μέχρι τη δολοφονία του, Ευάγγελος
Κουσουλάκος, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Δημήτριος Χατζόπουλος, Θεό-
δωρος Βελλιανίτης, Γεώργιος Πωπ). Ο Άννινος εμφανίζεται με το ψευδώνυμο
«Ηρώδης ο Αττικός», γνωστό από το σατιρικό Άστυ,�0� είναι όμως πλέον φα-
νερό ότι η παρουσία του στην εφημερίδα δεν είναι εκείνη της πρώτης, σατιρι-
κής πενταετίας. 

44..��..��..22  ΕΕμμππρρόόςς ττοουυ  ΔΔ..  ΚΚααλλααπποοθθάάκκηη
Μία από τις σπουδαιότερες σε κυκλοφορία και απήχηση αθηναϊκές εφημερί-

δες για περίπου μισό αιώνα, από το �89� που πρωτοκυκλοφόρησε, ως το �930,
οπότε κλείνει ο κύκλος της πρώτης περιόδου της, ήταν η εφημερίδα Εμπρός του
Δημητρίου Καλαποθάκη.�02 Στον απόηχο της Ολυμπιάδας του �89�, λίγο πριν
τον οδυνηρό πόλεμο του �897 και ενώ σιγόβραζε το μακεδονικό ζήτημα, αλλά
και με δεδομένο τον πατριωτισμό και την εθνική δράση του ιδρυτή της (υπήρξε
ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος του Μακεδονικού Κομιτάτου), ήταν λογικό η εφη-
μερίδα να έχει έντονη πατριωτική χροιά. Επιπλέον, απευθυνόταν σε ευρύ κοινό
και λειτουργούσε ανταγωνιστικά προς τις άλλες εφημερίδες ευρείας κυκλοφο-
ρίας της εποχής, την Ακρόπολι του Βλάση Γαβριηλίδη και το Σκριπ του Ευάγ-
γελου Κουσουλάκου. 

Η υπεράσπιση των εθνικών δικαίων, πρωταρχικό μέλημα του Εμπρός και η
νομοτελειακή για τους υπερασπιστές της Μεγάλης Ιδέας πορεία της Ελλάδας
προς την εκπλήρωση των εθνικών της πόθων, που υποστηρίζεται και από έναν
αέρα ανανέωσης (πλούσια ύλη και εικονογράφηση, εκτύπωση σε σύγχρονα μη-

Η περίοδος της ωριμότητας (�890-�934) ��

�0� Βλ. ενδεικτικά: Ηρώδης ο Αττικός [Χ. Άννινος], «�890-�89�», Το Άστυ, έτος Ζ΄, περ. Β΄,
αρ. 32-33, 3 Ιαν. �89�, σ. �.

�02 Για το Εμπρός βλ. Νάση Μπάλτα, «Εμπρός», λήμμα στην Εγκυκλοπαίδεια του ελληνι-
κού τύπου, ό.π., τόμ. Β΄(Ε-Κ), σσ. �80-�8� και την εκεί βιβλιογραφία. Βλ. επίσης Πάνος Κα-
ρυκόπουλος, 200 χρόνια ελληνικού τύπου �784-�984, Αθήνα: Γρηγόρης, �984, σσ. �02-�03 και
Κώστας Μάγερ, Ιστορία του ελληνικού τύπου, τόμ. Α΄, ό.π., σσ. 24�-2�8.



χανήματα) δίνει στην εφημερίδα πολύ υψηλές κυκλοφοριακές επιδόσεις για την
εποχή της, που κυμαίνονται μεταξύ �7-20.000 φύλλων. 

Ο Άννινος συμμετέχει στη συντακτική ομάδα του Εμπρός στα πρώτα χρόνια
κυκλοφορίας του με τους: Ιωάννη Κονδυλάκη, ο οποίος κρατά τη στήλη του
χρονογραφήματος, Γ. Φιλάρετο, Δ. Καραχάλιο, Εμμανουήλ Ροΐδη, Κ. Ιεροκλή,
Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, Πολύβιο Δημητρακόπουλο, Θεόδωρο Βελλιανίτη, Τί-
μο Μωραϊτίνη, Γρηγόριο Ξενόπουλο, Η. Οικονομόπουλο, Γεώργιο Βουτσινά, Αν-
δρέα Μοσχονά και Ν. Σπανδωνή.�03 Σε αντίστοιχη αναφορά του �904 στους συ-
ντάκτες της εφημερίδας δεν συναντάμε το όνομα του Άννινου,�04 συναντάμε
όμως εκείνα των μελλοντικών του συνεργατών στα Παναθήναια Γεωργίου
Τσοκόπουλου και Πολύβιου Δημητρακόπουλου.

Η μεταφραστική παρουσία του Άννινου στις επιφυλλίδες του Εμπρός είναι
χαρακτηριστική: Το μυθιστόρημα Ο βασιλεύς του θανάτου δημοσιεύεται σε συ-
νέχειες από τον Δεκέμβριο του �89�.�0�
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�03 Κώστας Μάγερ, Ιστορία του ελληνικού τύπου, ό.π., τόμ. Α΄, σ. 247. Η παρουσία όλων
αυτών των συνεργατών επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά την εδραίωση του νέου «αθηναϊκού»
τύπου δημοσιογράφου-λογοτέχνη που φαίνεται να κυριαρχεί στην εποχή, η λογοτεχνική παρα-
γωγή του οποίου προσδιορίζεται περισσότερο από τις ανάγκες της εκδοτικής αγοράς σε σχέση
με το παρελθόν.

�04 Κώστας Μάγερ, Ιστορία του ελληνικού τύπου, ό.π., τόμ. Α΄, σ. 2��.
�0� Χ.ό. «Ο βασιλεύς του θανάτου», μφρ. Μπάμπης Άννινος, Εμπρός από έτος Α΄, φ. 44, 23

Δεκ. �89� σε συνέχειες μέχρι το φ. 242 (�� Ιουλ. �897).

Πρωτοσέλιδο του Εμπρός του Δ. Καλαποθάκη (�899) 
[Πηγή: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος]



Ο πατριωτισμός του Εμπρός στα πρώτα χρόνια του εικοστού αιώνα θα κλι-
μακωθεί σε έντονο αντιβενιζελισμό στην περίοδο του εθνικού διχασμού.

44..��..��..33  ΕΕσσττίίαα::  μμιιαα  μμαακκρροοχχρρόόννιιαα  σσχχέέσσηη
Η μετατροπή του φιλολογικού περιοδικού Εστία το �894 σε καθημερινή εφημε-

ρίδα�0� ήταν ένα μεγάλο στοίχημα του διευθυντή του περιοδικού Γεωργίου Δροσί-
νη, το οποίο είχε υπαγορευθεί κυρίως από τις ανάγκες της αγοράς: Η ελάττωση
των συνδρομητών του περιοδικού στην ελληνική διασπορά, που δυναμιτίστηκε και
από την απαγόρευση κυκλοφορίας ελληνικών εντύπων στο Οθωμανικό Κράτος
οδήγησαν στην αλλαγή – που αποδείχθηκε μόνιμη, καθώς η εφημερίδα Εστία
εξακολουθεί να κυκλοφορεί μέχρι σήμερα, με μικρές διακοπές. Ο Δροσίνης παρέ-
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�0� Για τη μετεξέλιξη της Εστίας από εφημερίδα σε περιοδικό βλ. Δέσποινα Παπαδημητρίου,
«Εστία», λήμμα στην Εγκυκλοπαίδεια του ελληνικού τύπου, ό.π., τόμ. Β΄, σσ. 2�3-2�4, και συ-
μπληρωματικά για το φιλολογικό ένθετο της εφημερίδας: Ουρανία Πολυκανδριώτη, «Εστία-Φι-
λολογικά», λήμμα στην Εγκυκλοπαίδεια του ελληνικού τύπου, ό.π., τόμ. Β΄, σσ. 2�4-2�� και
την εκεί βιβλιογραφία και για το περιοδικό Εστία Κωστής Καρπόζηλος, «Εστία / Εστία Εικο-
νογραφημένη», λήμμα στην Εγκυκλοπαίδεια του ελληνικού τύπου, ό.π., τομ. Β΄, σσ. 2��-2�7.
Επίσης βλ. Κώστας Μάγερ, Ιστορία του ελληνικού τύπου, ό.π., τόμ. Α΄, σσ. 2�9-233, Πάνος
Καρυκόπουλος, 200 χρόνια ελληνικού τύπου �784-�984, ό.π., σσ. �0�-�02.

Πρωτοσέλιδο της Εστίας την επομένη του θανάτου του Άννινου (23-�-�934)



δωσε γρήγορα τα ηνία της εφημερίδας στους Άδωνι Κύρου και Σπύρο Δάσιο. Η οι-
κογένεια Κύρου θα κρατήσει την εφημερίδα υπό τη διεύθυνσή της για περίπου έναν
αιώνα. Στο διάστημα �92�-�922 διευθυντής της Εστίας θα είναι ο εκ των συνερ-
γατών του Άννινου στα Παναθήναια Γεώργιος Τσοκόπουλος. 

Στη χορεία των συνεργατών της εφημερίδας Εστία συγκαταλέγονται οι κο-
ρυφαίοι δημοσιογράφοι και λόγιοι της εποχής. Εκτός από τον Άννινο, στις σελί-
δες της φιλοξενήθηκαν και οι επτανήσιοι Γρηγόριος Ξενόπουλος και Γεράσιμος
Μαρκοράς, οι Γεώργιος Σουρής, Δημήτριος Ταγκόπουλος, Εμμανουήλ Ροΐδης,
Ιωάννης Πολέμης, Κωστής Παλαμάς, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Ιωάννης
Κονδυλάκης, Δημήτριος Καμπούρογλου, Αλέξανδρος Πάλλης, Αριστομένης
Προβελέγγιος, Αργύρης Εφταλιώτης, Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, Σπυρίδων
Λάμπρος, Ανδρέας Καρκαβίτσας, Ιωάννης Κονδυλάκης, Εμμανουήλ Λυκού-
δης, αλλά και οι Γιάννης Ψυχάρης, Κωνσταντίνος Χρηστομάνος, Καλιρρόη
Παρρέν, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου κ.ά. Οι συνεργασίες αυτές έκαναν κάποιους
να χαρακτηρίζουν την Εστία εφημερίδα των ποιητών και των λογοτεχνών, που
κρατούσαν φιλολογικές, χρονογραφικές και πολιτικές στήλες και έδιναν στο
φύλλο τον αέρα μιας «λόγιας» εφημερίδας του πνευματικού κόσμου. Παρά τη
φιλοξενία της πλειονότητας των λογοτεχνών και λογίων της εποχής, η Εστία
δεν αντιμετώπισε με ιδιαίτερα θετικό τρόπο τα νέα ρεύματα της τέχνης που ξε-
πηδούσαν στη διάρκεια του εικοστού αιώνα και χαρακτηρίστηκε στη διάρκεια
της μακρόχρονης πορείας της από συντηρητισμό απέναντι σε κάθε τι νεωτερικό.

Η σχέση του Άννινου με την Εστία (περιοδικό και εφημερίδα) ήταν και η μα-
κροβιότερη στη σταδιοδρομία του Άννινου – καθώς οι νεκρολογίες του που δημο-
σιεύονται στην εφημερίδα αναφέρουν ότι η παρουσία του στις στήλες αλλά και
στα γραφεία της εφημερίδας ήταν ενεργός μέχρι και μερικούς μήνες πριν τον
θάνατό του.�07

44..��..��..44  ΑΑθθήήννααιι ττοουυ  ΓΓεεωωρργγίίοουυ  ΠΠωωππ
Ο εκδότης της εφημερίδας Αθήναι�08 Γεώργιος Πωπ (�874-�94�),�09 από

τους ονομαστούς χρονογράφους της εποχής (συνεργάτης της Ακροπόλεως και

Ηλίας Α. Τουμασάτος�4

�07 «Εκείνοι που φεύγουν. Μπάμπης Άννινος», Εστία, έτος ΜΑ΄, αρ. �3��4, 23 Μαΐου �934,
σ. �: «Η Εστία, η οποία επί 40 όλα έτη τον συγκατέλεγε πότε μεταξύ των τακτικών, πότε με-
ταξύ των εκτάκτων συνεργατών της, και από τα γραφεία της οποίας δεν έλειπε πριν αρρωστή-
ση ούτε μίαν σχεδόν ημέραν, πενθεί ειλικρινώς διά τον θάνατόν του [...]»

�08 Για την εφημερίδα Αθήναι βλ. Νάση Μπάλτα, «Αθήναι», λήμμα στην Εγκυκλοπαίδεια
του ελληνικού τύπου, ό.π., τόμ. Α΄, σ. �2�, και την εκεί βιβλιογραφία και Κώστας Μάγερ, Ιστο-
ρία του ελληνικού τύπου, ό.π., τ. Β΄, σσ. 29-43.

�09 Για τον Γεώργιο Πωπ, θεωρούμενο από τους πατέρες του ελληνικού χρονογραφήματος,
βλ. Πάνος Κροκιδάς, «Πωπ Γεώργιος», λήμμα στην Εγκυκλοπαίδεια του ελληνικού τύπου,
ό.π., τόμ. Γ΄, σσ. �9�-�97 και την εκεί βιβλιογραφία.



των Καιρών), παρότι μια γενιά νεότερος από τον Άννινο, τόλμησε κάτι που ο
Άννινος δεν επιχείρησε στη διάρκεια του εικοστού αιώνα: Να εκδώσει τη δική
του εφημερίδα, η οποία μάλιστα είχε διάρκεια σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα
(�902-�92�, με διακοπή στο διάστημα �922-�92�). Η εφημερίδα, από τις πλέ-
ον επιτυχημένες και επιδραστικότερες στην κοινή γνώμη της εποχής, αποτελεί
χαρακτηριστικό παράδειγμα μεταστροφής της πολιτικής στάσης ενός εντύπου
εξ αιτίας των προσωπικών φιλοδοξιών των εκδοτών ή χρηματοδοτών του.
Ακραιφνώς φιλοβενιζελικό το φύλλο την πρώτη δεκαετία της κυκλοφορίας του,
θα μετατραπεί στην πιο αντιβενιζελική εφημερίδα της δεκαετίας �9�0-�920
όταν ο Πωπ, που εν τω μεταξύ είχε γίνει βουλευτής, δεν θα υπουργοποιηθεί από
τον Ελευθέριο Βενιζέλο και από ένθερμος φίλος του θα μετατραπεί σε θανάσιμο
εχθρό του. Το ουσιαστικό τέλος της εφημερίδας έρχεται με τη Μικρασιατική
Καταστροφή, το �922.

Στη συνεργασία του Άννινου με τον ανταγωνιστή του και στην επιθεώρηση,
Πωπ (αφού ο τελευταίος ήταν εκ των συγγραφέων της επιθεώρησης Ξιφίρ Φα-
λέρ το �9��), ξεχωρίζει η δημοσίευση, στο βραχύβιο Μηνιαίον Παράρτημα της
εφημερίδας της κωμωδίας των Άννινου - Λάσκαρη - Δημητρακόπουλου - Τσο-
κόπουλου-Μωραϊτίνη - Πωπ «Ο κύριος επιθεωρητής».��0

Η περίοδος της ωριμότητας (�890-�934) ��

��0 Χ. Άννινος, Π. Δημητρακόπουλος, Ν. Λάσκαρης, Τ. Μωραϊτίνης, Γ. Πωπ, Ν. Σπανδω-

Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αθήναι του Γεωργίου Πωπ 
[Πηγή: Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων]



Στο Μηνιαίον Παράρτημα των Αθηνών,��� που κυκλοφόρησε μεταξύ των ετών
�907 και �9�3, θα συναντήσουμε και άλλες γνωστές προσωπικότητες της πνευ-
ματικής και καλλιτεχνικής ζωής (μεταξύ των οποίων και Επτανήσιους) με τους
οποίους ο Άννινος έχει συναναστραφεί στο παρελθόν: Πρόκειται για τους Τιμολέο-
ντα Αμπελά, Θεόδωρο Βελλιανίτη, Ιωάννη Δαμβέργη, Σπυρίδωνα Δεβιάζη, Πο-
λύβιο Δημητρακόπουλο, Τίμο Μωραϊτίνη, Ζαχαρία Παπαντωνίου, Ν.Γ. Πολίτη,
Καλιρρόη Παρρέν, Νικόλο Λιβαδά, Γρηγόριο Ξενόπουλο και πολλούς άλλους.

Συντηρητικό γλωσσικά το Παράρτημα, όπως και η εφημερίδα που το διένει-
με δωρεάν στους αναγνώστες της, δεν έβλεπε με καλό μάτι τις λογοτεχνικές
απόπειρες των δημοτικιστών και μάλιστα είχε απορρίψει σε σχετικό λογοτεχνι-
κό διαγωνισμό κείμενα γραμμένα στη δημοτική γλώσσα, ωστόσο επιδεικνύει
ενδιαφέρον για τη λογοτεχνία, την Ιστορία, το θέατρο, επιχειρώντας να παίξει
τον ρόλο ενός «τμήματος» της εφημερίδας που θα παραμείνει στις βιβλιοθήκες
και τη μνήμη των αναγνωστών και ως εκ τούτου πρέπει να συγκεντρώνει το κύ-
ρος δυνατών υπογραφών.

44..��..��..��  ΤΤοο  σσααττιιρριικκόό  ΣΣκκρριιππ
Όπως και το Άστυ στη δεκαετία του �880, έτσι και το Σκριπ��2 στη δεκαε-

τία του �890 κυκλοφόρησε πρώτα ως εβδομαδιαία σατιρική εφημερίδα (στα
χρόνια �893-�89�) και στη συνέχεια ως καθημερινή εικονογραφημένη εφημερί-
δα, γνωρίζοντας κυκλοφοριακή επιτυχία ανάλογη με εκείνη του Άστεως. Εκδό-
της της εφημερίδας ήταν ο Ευάγγελος Κουσουλάκος (�8�2-�903)��3 εκ των
στενών συνεργατών του ΄Αστεως, νομικός και από τις κορυφαίες μορφές της
αθηναϊκής δημοσιογραφίας στα τέλη του �9ου αιώνα. Το όνομα της εφημερίδας
προερχόταν από την οικονομική επικαιρότητα και την κατάσταση πτώχευσης
στην οποία είχε περιέλθει η ελληνική οικονομία την εποχή που πρωτοεκδόθηκε
το φύλλο. «Σκριπ» είναι αγγλικός λογιστικός όρος που σημαίνει απόδειξη για
αγορά ομολογιών που δεν έχουν ακόμη εκδοθεί.

Ηλίας Α. Τουμασάτος��

νής και Γ. Τσοκόπουλος, «Ο κύριος επιθεωρητής», Μηνιαίον Παράρτημα Αθηνών �9�0, σσ.
2447-24�4.

��� Για την ταυτότητα και τους συνεργάτες του Μηνιαίου Παραρτήματος των Αθηνών βλ.
το σχετικό λήμμα στο Χ.Λ. Καράογλου (επιμ.), Περιοδικά λόγου και τέχνης (�90�-�940).
Αναλυτική βιβλιογραφία και παρουσίαση, τόμ. �ος: Αθηναϊκά περιοδικά (�90�-�92�), Θεσσαλο-
νίκη: University Studio Press, �99�, σσ. 4��-4�4.

��2 Για το εβδομαδιαίο Σκριπ βλ. Δημήτρης Σαπρανίδης, «Το Σκριπ», Εγκυκλοπαίδεια του
Ελληνικού τύπου, ό.π., τόμ. Δ΄, σ. �07 και το μετέπειτα καθημερινό βλ. Δέσποινα Παπαδημη-
τρίου, «Σκριπ, Το Σκριπ», Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού τύπου, ό.π., τόμ. Δ΄, σ. �0�-�07. Βλ.
επίσης Κώστας Μάγερ, Ιστορία του ελληνικού τύπου, τόμ. Α΄, σ. 237-24�.

��3 Για τον Ευάγγελο Κουσουλάκο βλ. Δημήτρης Σαπρανίδης, «Κουσουλάκος, Ευάγγε-
λος», Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού τύπου, ό.π., τόμ. Β΄, σ. �2�.



Η ομάδα του Άστεως συμμετείχε σε
μεγάλο ποσοστό στη διαμόρφωση της
σατιρικής ταυτότητας της εφημερίδας,
η οποία κατά τον σατιρικό της βίο περι-
είχε κυρίως ευθυμογραφήματα και γε-
λοιογραφίες ενώ αργότερα, στα χρόνια
του εθνικού διχασμού εξελίχθηκε σε ένα
από τα πλέον αντιβενιζελικά φύλλα της
Αθήνας. Ο Άννινος δίνει και εδώ το «πα-
ρών», μαζί με τους Γρηγόριο Ξενόπουλο,
Κωνσταντίνο Χατζόπουλο, Ιωάννη
Κονδυλάκη, Δημήτριο Ταγκόπουλο,
Δημήτριο Καμπούρογλου, Αριστομένη
Προβελέγγιο.

Οι ψευδώνυμες στήλες του Άννινου
θυμίζουν τις παλαιότερες εμφανίσεις του
στα σατιρικά φύλλα της δεκαετίας του
�880. Εδώ εμφανίζεται ο «Αβδηρίτης»,
που καταγίνεται κυρίως με επιγράμμα-
τα, τα οποία σχετίζονται κυρίως με τη
φιλολογική ζωή του τόπου, αλλά και με
γεγονότα της επικαιρότητας. Τα επι-
γράμματα του «Αβδηρίτη» είναι γραμ-
μένα σε γλώσσα άλλοτε δημοτική και άλλοτε καθαρεύουσα και μας αποκαλύ-
πτουν ενδιαφέρουσες πτυχές της στάσης του Άννινου (και της εφημερίδας) στο
γλωσσικό ζήτημα.

Ο Γιάννης Ψυχάρης δεν γλιτώνει από τα βέλη του Άννινου. Το «Φιλί» του
γίνεται αντικείμενο οξύτατης σάτιρας – ο Άννινος δείχνει να μην μπορεί να αντι-
ληφθεί το αίτημα της γλωσσικής ανανέωσης που φέρνει ο Ψυχάρης, καθώς ο
ίδιος θεωρεί ότι η γλώσσα εξελίσσεται με φυσικό και όχι με κανονιστικό τρόπο:

ΣΤΟΝ ΨΥΧΑΡΗ

Μας είπες όσα μπόρεσες σ’ εκείνο το Φιλί
Κι αληθινά ενόμισα πως ήμουν στη Βουλή
Εφάνη η εμβρίθεια, εφάνη και η χάρις
Και δεν εφάνη μοναχά κανείς ... Μπαϊρακτάρης.��4

Η περίοδος της ωριμότητας (�890-�934) �7

��4 Αβδηρίτης (Χ. Άννινος), «Στον Ψυχάρη», Σκριπ, έτος πρώτον, αρ. �3, 7 Νοεμ. �893, 
σ. 4.

Εξώφυλλο του σατιρικού Σκριπ (�893).
[Πηγή: Εθνική Βιβλιοθήκη 

της Ελλάδος]



Αντίστοιχα δηκτικός γίνεται και απέναντι στον Αλέξανδρο Πάλλη, και στον
Περβάνογλου για τις σαιξπηρικές τους μεταφράσεις:

Εις τον Πάλλην

Μετέφρασες τον Έμπορο με τόση ευκολία,
Αλλά θαρώ πως τώκανες από αντιζηλία!
Κι αν θέλης και μια συμβουλή χωρίς να σ’ ενοχλήση,
Δόστ’ τον στου Τσόχα γρήγορα να μη ...χρεωκοπήση!���

Εις τον Περβάνογλουν

Αμλέτον μεταπέρακας ζηλώσας Βάλβη κλέα
Και τον Σαιξπήρον έκαμες ως είδος ... Σοφοκλέα.
Περί της μεταφράσεως σιγήσωμεν, διότι
Είν’ περιττά τα σχόλια... εκτός του Μιστριώτη!���

Αλλά καυστικός γίνεται και απέναντι στον κύκλο του Μιστριώτη. Ο Άννινος
δείχνει να αντιπαθεί κάθε «κανονιστικού τύπου» επέμβαση στη γλώσσα – κα-
θώς και η ίδια του η πρακτική δείχνει προτιμά να εναλλάσσεται μεταξύ της κα-
θαρεύουσας και της δημοτικής ανάλογα με την περίσταση.

Εις τον Μιστριώτην

Ως οδηγός των φοιτητών συ μόνος εκηρύχθης
Και ως καλλίστη κεφαλή συ μόνος ανεδείχθης.
Άνευ σχολίων έδειξες αμέσως τας θυσίας σου
Κατατροπώσας τας αρχάς ... διά της παρουσίας σου.��7

Μία άλλη αξιοπρόσεκτη πτυχή της «συνέχειας» ανάμεσα στο Άστυ και το
Σκριπ είναι η παρουσία της στήλης «Αττικαί ημέραι», που υπογράφεται, όχι από
τον «Αστό», όπως στο Άστυ, αλλά από τον «Αττικό», η τυπωμένη υπογραφή
του οποίου στην εφημερίδα είναι ίδια με εκείνη του «Ηρώδη του Αττικού» του
Άστεως, μόνο που δεν υπάρχει πλέον η λέξη «Ηρώδης». Ο «Αττικός» πρέπει να
ταυτίζεται με τον Άννινο, καθώς και η στήλη, μετά από χρόνια στο Άστυ, είχε

Ηλίας Α. Τουμασάτος�8

��� Αβδηρίτης, «Επιγράμματα», Σκριπ, έτος Α΄, αρ. 4�, 2� Ιουν. �894, σ. 2.
��� Αβδηρίτης, «Επιγράμματα», Σκριπ, έτος Α΄, αρ. 4�, 2� Ιουν. �894, σ. 2.
��7 Αβδηρίτης, «Επιγράμματα», Σκριπ, έτος Β΄, αρ. �7, 20 Νοεμ. �894, σ. 4.



καταχωριστεί στη συνείδηση του αθη-
ναϊκού κοινού ως δική του και η δομή
και η θεματολογία της είναι κοινή (εύ-
θυμη ανάγνωση στιγμών της μικροκα-
θημερινότητας, διανθισμένη με ευφυολο-
γήματα, λογοπαίγνια και ανέκδοτα),
αλλά και μπορεί να διαπιστώσει κανείς
μια ενδιαφέρουσα επικοινωνία ανάμεσα
στον «Αττικό» και τον «Αβδηρίτη»,
όσον αφορά τα πρόσωπα που βάζουν στο
στόχαστρο. Το «Φιλί» του Ψυχάρη γίνε-
ται αντικείμενο σχολιασμού και από τον
«Αττικό»:

Ο Βύρων λέγει ότι το φιλί όσον περισσότερον διαρκεί τόσο περισσότερον
ευφραίνει. Για το «Φιλί» όμως του κ. Ψυχάρη οι ακροαταί του προχθές
δεν ημπόρεσαν να το ’πουν το αυτό.��8

Στο ίδιο φύλλο του Σκριπ που δημοσιεύεται το σατιρικό επίγραμμα του
«Αβδηρίτη» για τη μετάφραση του Εμπόρου της Βενετίας του Σαίξπηρ από τον
Πάλλη, ο «Αττικός» δίνει κι αυτός το δικό του χτύπημα:

Εσφαλμένως νομίζομεν, ότι και η «Εστία» και η «Ακρόπολις» εδημοσί-
ευσαν την ατελεύτητον επιγραφήν της μεταφράσεως του «Εμπόρου της
Βενετίας» ην εξεπόνησεν ο κ. Πάλλης. Η ακριβής επιγραφή έχει ως εξής:
«Η περίφημη ιστορία του Εμπόρου της Βενετίας γραμμένη απ’ τον Άγ-
γλο ποιητή Αλέκο Σεξπήρο και μεταφρασμένη πιστά και ρυθμικά υπό του
Αναγούλιαμ Πάλλη, εμπόρου της Μπομπάης, που είχε την ανήκουστη
ασπλαχνία θέλοντας να κόψη του συγγραφέα μία λίτρα κρέας και να την
δίνη 20 λεπτά».��9

Η σάτιρα της καθημερινότητας και το «πασπάλισμα» της με λεπτό και δια-
κριτικό χιούμορ, χαρακτηριστική του Άννινου ήδη από την προηγούμενη δεκαε-
τία χρησιμοποιεί και εδώ τους ίδιους κώδικες και εστιάζει σε ασήμαντα γεγονό-
τα της καθημερινότητας προκειμένου να πετύχει τον σκοπό της: να χαρίσει
ελαφρά ψυχαγωγία στον αναγνώστη:

Η περίοδος της ωριμότητας (�890-�934) �9

��8 Αττικός, «Αττικαί Ημέραι», Σκριπ, έτος Α΄, αρ. �3, 7 Νοεμ. �893, σ. 2.
��9 Αττικός, «Αττικαί Ημέραι», Σκριπ, έτος Α΄, αρ. 4�, 2� Ιουν. �894, σ. 2.

Η υπογραφή του “Αττικού” στο Σκριπ
που είναι ίδια με εκείνη 

του “Ηρώδη του Αττικού” στο Άστυ.



Η ινφλουέντζα εξακολουθεί προσβάλλουσα τους ετοιμορρόπους. Οι ρεπόρ-
τερ των εφημερίδων κατ’ αυτάς, μη έχοντες άλλες ειδήσεις, μετέβαινον
εις τους επιφανείς, τους ηλικίας έχοντας άνω των �0 ετών και ηρώτων
τους υπηρέτας: Μήπως πέθανε ο κύριός σας; [...] Και εν σχετικόν με την
ινφλουέντζαν. Εις την θύραν γνωστής ενταύθα οικογενείας ετοιχοκολλή-
θη τεμάχιον χάρτου με την επιγραφήν: «Ο Κύριος και η Κυρία δεν δέχο-
νται, διότι είναι και οι δύο ’στο κρεββάτι».�20

Συχνά αυτή η χιουμοριστική διάθεση απέναντι στην πραγματικότητα μετα-
τρέπεται σε σαρκασμό που ενίοτε γίνεται σκληρός, όπως το ακόλουθο απόσπα-
σμα που σχολιάζει ρεπορτάζ αθηναϊκών και ξένων εντύπων σχετικά με την επί-
σκεψη του βασιλιά Γεωργίου του Α΄ στο εξωτερικό. Αποδέκτης της σάτιρας δεν
είναι το ίδιο το στέμμα αλλά ο ελληνικός λαός:

Ο αυτός άγγλος δημοσιογράφος βεβαιοί ότι «η Α. Μεγαλειότης του αγα-
πά πολύ τα ζώα...» Δι’ ημάς η βεβαίωσις αύτη είναι περιττή, διότι γνωρί-
ζομεν, ότι οσάκις ομιλεί προς τον Ελληνικόν λαόν πάντοτε λέγει πως τον
έχει ’στην καρδιά του.�2�

Μετά τη μετατροπή του Σκριπ σε καθημερινή εφημερίδα, οι στήλες «Επι-
γράμματα» και «Αττικαί ημέραι» συνεχίζονται, χωρίς υπογραφή ή ψευδώνυμο.

44..��..��..��  ΈΈθθννοοςς
Μετριοπαθής και φιλοβενιζελική εφημερίδα το Έθνος�22 του Σπύρου Κ. Νι-

κολόπουλου που κυκλοφόρησε το �9�3, εποχή με τα εθνικά θέματα σε πλήρη
έξαρση, όπως μαρτυρεί άλλωστε και ο τίτλος και το λογότυπό της, αναδείκνυε,
αλλά χωρίς φανατισμό, την υπόθεση της εθνικής ολοκλήρωσης σε πρωταρχικό
αίτημα. Ο Άννινος, που ήδη βρισκόταν σε προχωρημένη ηλικία για να ασκεί μα-
χόμενη δημοσιογραφία και με τη δράση του στις μεταφράσεις, στα περιοδικά και
στο θέατρο σε πλήρη εξέλιξη, θα συνεργαστεί και με το Έθνος, δημοσιεύοντας
χρονογραφήματα.�23

Ηλίας Α. Τουμασάτος�0

�20 Αττικός, «Αττικαί Ημέραι», Σκριπ, έτος Α΄, αρ. 24, 23 Ιαν. �894, σ. 3.
�2� Αττικός, «Αττικαί Ημέραι», Σκριπ, έτος Β΄, αρ. �0�, �3 Αυγ. �89�, σ. �.
�22 Για το Έθνος που κυκλοφορεί με διακοπές και με πολλές αλλαγές στην ιδιοκτησία μέχρι

σήμερα, και μάλιστα πρόσφατα επαναλανσάρισε το αρχικό του λογότυπο, βλ. Δέσποινα Παπα-
δημητρίου, «Έθνος», Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού τύπου, ό.π., τόμ. Β΄, σσ. �8-�9· Κώστας
Μάγερ, Ιστορία του ελληνικού τύπου, τόμ. Β΄, ό.π., σσ. �07-��0.

�23 Κώστας Μάγερ, Ιστορία του ελληνικού τύπου, τόμ. Β΄, ό.π., σσ. �09-��0.



Στον κύκλο των συνεργατών του Έθνους, πολλοί από τους οποίους υπογρά-
φουν επωνύμως τις στήλες τους, ενώ άλλοι εξακολουθούν την παραδοσιακή τα-
κτική της ψευδωνυμογραφίας, εντάσσονται πολλοί γνωστοί μας και από άλλα
έντυπα με τα οποία συνεργάστηκε και ο Άννινος, πράγμα που δείχνει πόσο συ-
γκοινωνούντα δοχεία ήταν όλες αυτές οι εκδοτικές προσπάθειες, με ολόκληρες
«ομάδες» να μετακινούνται ή να εργάζονται παράλληλα από έντυπο σε έντυπο:
Στο Έθνος, εκτός από τον Άννινο θα βρεθούν και οι Νικόλαος Λάσκαρης, Τί-
μος Μωραϊτίνης, Γεώργιος Πωπ, Κώστας Καιροφύλας, Δημήτριος Ταγκό-
πουλος, Μιλτιάδης Λιδωρίκης, Αχιλλέας Μαμάκης, Σπύρος Μελάς, Κωστής
Μπαστιάς. Η παλαιότερη και η νεότερη γενιά συναντιούνται – και η γενιά του
Άννινου παραδίδει σιγά σιγά τη σκυτάλη στους νέους χρονογράφους και ευθυ-
μογράφους που καλούνται να υπηρετήσουν μέσα επικοινωνίας διαφορετικά,
εξελιγμένα σε σχέση με εκείνα των προηγούμενων δεκαετιών, σε μια ολότελα
καινούρια εποχή.

Η περίοδος της ωριμότητας (�890-�934) ��

Εξώφυλλο της εφημερίδας Έθνος κατά το πρώτο έτος της κυκλοφορίας της (�9�3) 
με το χαρακτηριστικό έμβλημα του δικέφαλου αετού. 

[Πηγή: Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων]



44..��..22  ΕΕφφηημμεερρίίδδεεςς  ττοουυ  εελλλληηννιισσμμοούύ  
ττηηςς  δδιιαασσπποορράάςς
44..��..22..��  ΤΤααχχυυδδρρόόμμοοςς  ΚΚωωννσσττααννττιιννοουυππόόλλεεωωςς

Η δεύτερη εφημερίδα της Κωνστα-
ντινούπολης, μετά τον Νεολόγο, με την
οποία συνεργάζεται ο Άννινος είναι ο
Ταχυδρόμος,�24 όπου αποστέλλει, σύμ-
φωνα με πληροφορίες του γιου του Γερά-
σιμου, ανταποκρίσεις από την Αθήνα. Η
εφημερίδα ιδρύεται στην πόλη από τον
Δ.Α. Βελλή και για τουλάχιστον δέκα
χρόνια διευθύνεται από μέλη της οικογέ-
νειας Βελλή. Αργότερα τα ηνία ανα-
λαμβάνουν οι Νικόλαος Μαργαρίτης, Γ.
Οικονομίδης, Δημήτριος Σωφρονιάδης,
Κωνσταντίνος Μακρίδης, Κ.Α. Γεράρ-
δος, ενώ ως συντάκτης αναφέρεται και ο
Αχιλλέας Αλευράς. Στα εικοσιπέντε
χρόνια λειτουργίας της (από το �898
έως το �923) η εφημερίδα θα παρακο-
λουθεί και θα στηρίζει τα ελληνικά συμ-
φέροντα, προσπαθώντας να κρατήσει τις
ισορροπίες, όποτε χρειάζεται, ανάμεσα

στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και την εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση. Στον Τα-
χυδρόμο ο Βενιζέλος θα βρει ένθερμους υποστηρικτές, όπως άλλωστε και η μι-
κρασιατική εκστρατεία. 

Ο Άννινος πρέπει να είναι από τους επαγγελματίες Αθηναίους δημοσιογρά-
φους οι οποίοι έστελναν ανταποκρίσεις από την Ελλάδα. Ο Ταχυδρόμος, άλλω-
στε, είναι έντυπο στο οποίο ο Άννινος θα πρέπει να αισθάνεται οικειότητα, κα-
θώς, ανάμεσα στα άλλα, η εφημερίδα υποστηρίζει τη δράση του Συλλόγου προς
Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, ενώ στο γλωσσικό ζήτημα τάσσεται ενάντια τόσο
στους «μαλλιαρούς» δημοτικιστές όσο και στους αρχαϊστές. Αυτή η γλωσσική
«μέση οδός», ήταν που είχε επιλέξει και ο ίδιος ο Άννινος για τη σύνθεση των
κειμένων του.

Ηλίας Α. Τουμασάτος�2

�24 Για τον Ταχυδρόμο βλ. Βαγγέλης Κεχριώτης, «Ταχυδρόμος», λήμμα στην Εγκυκλο-
παίδεια του ελληνικού τύπου, ό.π., τομ. Δ΄, σσ. �7�-�73 και την εκεί βιβλιογραφία.

Πρωτοσέλιδο του Ταχυδρόμου
Κωνσταντινουπόλεως (�898). 
Πηγή: Βιβλιοθήκη της Βουλής 

των Ελλήνων



44..��..22..22  ΝΝεεοολλόόγγοοςς ΚΚωωννσσττααννττιιννοουυππόόλλεεωωςς  
Η αρκετά πρώιμη έκδοση της μετάφρασης του Ένσαρκου αγάλματος του

Τσικόνι στην Κωνσταντινούπολη και η επιτυχία που είχε γνωρίσει εκεί η παρά-
σταση του έργου, αλλά και η διάδοση των αθηναϊκών περιοδικών στην Πόλη δεί-
χνουν τη σχέση του Άννινου με την εκεί πνευματική ζωή, που αποδεικνύεται και
από επισκέψεις του για ομιλίες στην Κωνσταντινούπολη. Ο γιος του Γεράσιμος
μαρτυρεί ότι ο πατέρας του συνεργάστηκε και με την εφημερίδα της Πόλης Νε-
ολόγος�2� που εκδιδόταν από τον Σταύρο Βουτυρά από το �8�7 έως το �897 – εν
συνεχεία, μετά τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο, συνέχισε να κυκλοφορεί ως το �908
στην Αθήνα. Στη συνέχεια ο γιος του Σταύρου Βουτυρά Αλέξανδρος επανεκδίδει
την εφημερίδα μεταξύ �9��-�9�7 στη Θεσσαλονίκη, ενώ η τελευταία προσπά-
θεια για επανέκδοση της εφημερίδας στην Πόλη θα γίνει μεταξύ �92� και �927.

Η περίοδος της ωριμότητας (�890-�934) �3

�2� Για την πρώτη περίοδο έκδοσης του Νεολόγου Κωνσταντινουπόλεως από τον Σταύρο
Βουτυρά βλ. Χάρης Εξερτζόγλου, «Νεολόγος», λήμμα στην Εγκυκλοπαίδεια του ελληνικού τύ-
που, ό.π., τομ. Γ΄, σσ. 300-302· για την δεύτερη περίοδο (Θεσσαλονίκη, Κωνσταντινούπολη) από
τον Αλέξανδρο Βουτυρά βλ. Μανώλης Κανδυλάκης, «Νεολόγος/Νεολόγος Κωνσταντινουπό -
λεως», λήμμα στην Εγκυκλοπαίδεια του ελληνικού τύπου, ό.π., τομ. Γ΄, σσ. 299-300 και την
εκεί βιβλιογραφία.

Πρωτοσέλιδο του Νεολόγου Κωνσταντινουπόλεως (�89�) 
[Πηγή: Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων]



Η συνεργασία του Άννινου, που περι-
λαμβάνει ανταποκρίσεις από την Αθή-
να, θα πρέπει να γίνεται στα τελευταία
χρόνια της πρώτης περιόδου της εφημε-
ρίδας, καθώς ο Γεράσιμος Άννινος ανα-
φέρει ότι ακολούθησαν οι ανταποκρίσεις
του στην άλλη εφημερίδα της Κωνστα-
ντινούπολης (Ταχυδρόμος) που άρχισε
να κυκλοφορεί το �898, μετά το τέλος
της κυκλοφορίας του Νεολόγου.

Και από τα φύλλα του Νεολόγου
απουσιάζουν οι υπογραφές των συντα-
κτών – και επειδή δεν γνωρίζουμε πόσοι,
ποιοι και για ποιο διάστημα ήταν οι συ-
νεργάτες που έστελναν ανταποκρίσεις
από την Αθήνα, η ταύτιση κειμένων του
Άννινου είναι εξαιρετικά δυσχερής.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η
συνεργασία του Άννινου στο φιλολογικού
περιεχομένου παράρτημα Νεολόγου Εβ -
δομαδιαία Επιθεώρησις που εξέδιδε η
εφημερίδα και στο οποίο εμφανίζονταν
πολλά ενυπόγραφα άρθρα από λογίους

των Αθηνών και της ελληνικής διασποράς.
Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα άρθρο του Άννινου που δημοσιεύεται

στο περιοδικό σε δύο συνέχειες, και αποτελεί δημοσίευση διάλεξής του στον Φι-
λολογικό Σύλλογο Κωνσταντινουπόλεως, τις δραστηριότητες του οποίου υπο-
στήριζε με θέρμη ο εκδότης της εφημερίδας Σταύρος Βουτυράς. Το άρθρο ονο-
μάζεται «Αναμνήσεις δημοσιογραφικαί».�2� Με χιούμορ και αυτοσαρκασμό ο
Άννινος επιχειρεί μια αναδρομή στον αθηναϊκό τύπο από τις αρχές της δεκαε-
τίας του �870 και την ερασιτεχνική κατάσταση στην οποία βρίσκονταν οι
αθηναϊκές εφημερίδες, μέχρι την έκδοση από τον Δημήτριο Κορομηλά της
Εφημερίδος. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι παραλείπει να αναφερθεί στον
επαρχιακό τύπο (χαρακτηρίζοντας μάλιστα τις επαρχιακές εκδόσεις προσω-
πικές προσπάθειες) και στον σατιρικό τύπο τον οποίο με τόση θέρμη έχει υπη-

Ηλίας Α. Τουμασάτος�4

�2� Χ. Άννινος, «Αναμνήσεις δημοσιογραφικαί – διάλεξις γενομένη εν τω “Ελληνικώ Φιλο-
λογικώ Συλλόγω” τη 2� Οκτωβρίου �89�», Νεολόγου εβδομαδιαία επιθεώρησις, τόμ. Α΄ (�89�),
αρ. 2, σσ. 24-27 αρ. 3, σσ. 40-43.

Εξώφυλλο του περιοδικού Νεολόγου
Εβδομαδιαία Επιθεώρησις. 

Πηγή: Βιβλιοθήκη 
Πανεπιστημίου Πατρών



ρετήσει την προηγούμενη δεκαετία, λέγοντας ότι την εποχή που εκφωνεί την
ομιλία καμία αξιόλογη σατιρική εφημερίδα δεν υπάρχει εκτός από τον Ρωμηό
του φίλου του Γεωργίου Σουρή. Όντως εκείνη την εποχή οι σατιρικές εφημερί-
δες της δεκαετίας του �880, με τις οποίες ο Άννινος είχε συνεργαστεί σχεδόν
στο σύνολό τους είχαν σιγήσει, ωστόσο η παρουσία τους ήταν καθοριστική για
τη διαμόρφωση του αθηναϊκού τύπου, όσο (αν όχι περισσότερο) και εκείνη της
Εφημερίδος. Δεν μπορεί να καταλάβει εύκολα κανείς αν ο Άννινος, που έχει
διανθίσει ολόκληρο το άρθρο με προσωπικές του αναμνήσεις, παραλείπει να
αναφερθεί στον σατιρικό τύπο επειδή δεν θέλει να περιαυτολογήσει ή επειδή
από πικρία ή κάποιον άλλο λόγο θέλει να προσπεράσει αυτή την περίοδο. Η
αλήθεια είναι ότι στην ώριμη περίοδο ο Άννινος, παρότι θα συνεχίσει να δίνει
ευθυμογραφικά κείμενα, δεν ξανασυνεργάζεται με σατιρικό φύλλο ή δεν επι-
χειρεί την έκδοση τέτοιου. Το τέλος του σατιρικού Άστεως ήταν για εκείνον
και το τέλος της συμμετοχής του στον σατιρικό τύπο – τέλος συνειδητό, αν
κρίνουμε από το περιεχόμενο αυτής της ομιλίας που γίνεται μόλις ένα χρόνο
μετά (�89�).

Οι αναμνήσεις του Άννινου, πέρα από αυτά, έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον μια
και δίνουν πολύτιμες πληροφορίες για τις εφημερίδες της Αθήνας, από δημοσι-
εύματα των οποίων άλλωστε ο Άννινος δεν παραλείπει να αλιεύσει μαργαριτά-
ρια και να τα παρουσιάσει στο ακροατήριο των Κωνσταντινουπολιτών και το
αναγνωστικό κοινό του Νεολόγου ως χιουμοριστική νότα προς το τέλος της δεύ-
τερης συνέχειας του άρθρου. Επιπλέον, παρέχει διάφορες πληροφορίες για τις δυ-
σκολίες του επαγγέλματος, τις τεχνικές που ακολουθούνταν και τον απαιτού-
μενο εκσυγχρονισμό, για τις κυκλοφορίες των αθηναϊκών εφημερίδων και τις
πόλεις της Ελλάδας όπου πραγματοποιούσαν τις υψηλότερες πωλήσεις. Παρά
το γεγονός ότι το κείμενο δεν έχει γραφτεί με τη διάθεση να είναι μια αυστηρή
αναδρομή στην Ιστορία του τύπου, αποτελεί πολύτιμη ιστορική πηγή για τους
ερευνητές του ελληνικού τύπου και της δημοσιογραφίας.

Πέραν τούτου, το κείμενο είναι και αποκαλυπτικό για τον καθοριστικό ρό-
λο που διαδραματίζει στη λογοτεχνική σταδιοδρομία του Άννινου η δημοσιο-
γραφική του επαγγελματική δραστηριότητα. Πέρα από το περιβάλλον στο
οποίο εντάσσεται μέσα από τους πάμπολλους κύκλους συνεργασιών, η απορ-
ρόφηση του Άννινου στη δημοσιογραφική δραστηριότητα για χρονικό διάστημα
κάποιων δεκαετιών είναι οπωσδήποτε καθοριστική και για το περιεχόμενο, το
ποσοτικό μέγεθος αλλά και την ποιοτική στάθμη της λογοτεχνικής του παρα-
γωγής.

44..��..22..33  ΕΕθθννιικκόόςς  ΚΚήήρρυυξξ ΝΝέέααςς  ΥΥόόρρκκηηςς
Στη δεκαετία του �920 ο Άννινος, ήδη σε προχωρημένη ηλικία, συνεργάζεται

και με την ομογενειακή εφημερίδα της Νέας Υόρκης Εθνικός Κήρυξ (National

Η περίοδος της ωριμότητας (�890-�934) ��



Herald), που κυκλοφορεί ανελλιπώς από το �9�� μέχρι σήμερα.�27 Ο πρώτος δι-
ευθυντής της εφημερίδας, ο θεολόγος, δημοσιογράφος και συγγραφέας Δημή-
τριος Π. Καλλίμαχος είχε ζήσει και εργαστεί στην Αθήνα μέχρι το �9�4 και εί-
χε εργαστεί σε έντυπα της ελληνικής πρωτεύουσας.�28 Η εφημερίδα εξ αρχής
κυκλοφόρησε με τον Μηνιαίο Εικονογραφημένο Εθνικό Κήρυκα, υποστήριξε έν-
θερμα τον Βενιζέλο στη διάρκεια του εθνικού διχασμού (αυτός άλλωστε ήταν
και ο λόγος ίδρυσής της από τον ομογενή έμπορο Πέτρο Τατάνη).

Εκτός από τον Άννινο, με τον Εθνικό Κήρυκα είχαν συνεργαστεί και άλλοι
λόγιοι της γενιάς του, ανάμεσα στους οποίους και οι Κωστής Παλαμάς, Δημή-
τριος Καμπούρογλου, Τίμος Μωραϊτίνης, Κωστής Μπαστιάς κ.ά.)

Είναι ασφαλώς πολύ αργά στην καριέρα του Άννινου για να μιλήσουμε για
«άνοιγμά» του στην αγορά της Αμερικής. Θα πρέπει να δούμε τη συνεργασία του
με τον Εθνικό Κήρυκα ως τη συνέχιση μιας μακρόχρονης προσπάθειας του Άννι-

Ηλίας Α. Τουμασάτος��

�27 Για τον Εθνικό Κήρυκα βλ. το λήμμα του Χρήστου Μαλασπίνα «Εθνικός Κήρυξ / The
National Herald» στην Εγκυκλοπαίδεια του ελληνικού τύπου, ό.π., τόμ. Β΄, σσ. ��-�7 και τις
εκεί παραπομπές. 

�28 Βλ. Αλέξανδρος Κιτρόεφ «Καλλίμαχος, Δημήτριος Π. [Callimachos, Demetrios P.]»,
λήμμα στην στην Εγκυκλοπαίδεια του ελληνικού τύπου, ό.π., τόμ. Β΄, σσ. 49�-497 και τις εκεί
παραπομπές.

Πρωτοσέλιδο του Εθνικού Κήρυκος της Νέας Υόρκης 
[Πηγή: Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων]



νου για επαφή με τα κέντρα ελληνισμού του εξωτερικού, που περιελάμβανε την
αποστολή των βιβλίων, των μεταφράσεών του αλλά και των αθηναϊκών περιοδι-
κών με τα οποία συνεργαζόταν στις ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού, αλλά
και τη διεξαγωγή θεατρικών παραστάσεων όπου υπήρχαν Έλληνες. Μετά την
καταστροφή του �922 και τη σταδιακή συρρίκνωση των ελληνικών κοινοτήτων, ο
ορίζοντας της ελληνικής διασποράς γίνεται πιο μακρινός. Ο Κήρυκας ήταν ένας
εμπορικός σταθμός (αφού διέθετε και βιβλιοπωλείο και εκδοτικό οίκο) και συνδε-
τικός κρίκος των Ελλήνων της Αμερικής, που αναδυόταν πλέον, μετά την κατα-
στροφή του ανατολικού ελληνισμού, ως η ισχυρότερη κοινότητα ενός πάλαι ποτε
πολύαστρου ελληνικού γαλαξία.

Η παρουσία του, ωστόσο, σε ένα μέσο της διασποράς σε αυτή την ηλικία και
μετά από δεκαετίες καταξίωσης, είναι ενδεικτική και της εμβέλειας που είχε η
πένα του Άννινου (και πολλών άλλων ακόμη λογοτεχνών της Αθήνας εκείνης
της περιόδου). Η εγνωσμένη αξία της υπογραφής όλων αυτών των λογοτεχνών
και η δημοφιλία τους δημιουργούσε εύλογα «ζήτηση» από πλευράς των εκδοτών
των καινούριων εφημερίδων, είτε στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πλέον αθηναϊκό πε-
ριβάλλον είτε στα λιγότερο ανταγωνιστικά και περισσότερο «ετερόφωτα» πλέον
περιβάλλοντα του ελληνισμού της διασποράς. Η πρακτική αυτή διατηρείται μέχρι
και σήμερα τόσο στην έντυπη όσο και στην ηλεκτρονική δημοσιογραφία.
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44..77..��  ΠΠααρρνναασσσσόόςς ((��889922--��8899��))
Ο εν Αθήναις Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός», με την από � Αυγού-

στου �89� επιστολή του�29 προς τον Χαραλάμπη Άννινο, του γνωστοποιεί ότι με
απόφαση του συλλόγου (που λήφθηκε μερικούς μήνες πριν, τον Μάρτιο της ίδιας
χρονιάς) ανατίθεται στον Άννινο η έκδοση του περιοδικού του συλλόγου Παρ-
νασσός. Το έγγραφο φέρει την υπογραφή του Προέδρου του Συλλόγου, και από
νομική πλευρά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, από την άποψη ότι απέχει αρκετά από
το να χαρακτηριστεί, με τα σημερινά δεδομένα, ως συμφωνητικό. Πρόκειται για
ένα έγγραφο (μια μονομερή δήλωση βουλήσεως δηλαδή), που αναθέτει στον Άν-

Η περίοδος της ωριμότητας (�890-�934) �7

�29 Η επιστολή φέρει αριθμό πρωτοκόλλου �20� και βρίσκεται στο Αρχείο του Χαραλάμπη
Άννινου (Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη Αργοστολίου, φάκελλος ��, υποφ. 2�), και αποτελείται από
τρία φύλλα. Στην κορυφή του επιστολόχαρτου έντυπη η σφραγίδα του φιλολογικού συλλόγου
«Παρνασσός» και υπογράφεται από τον Πρόεδρο Σίμο Μπαλάνο και τον Γενικό Γραμματέα Μι-
χαήλ Λάμπρο. Δημοσιεύεται ολόκληρη στο παράρτημα του: Ηλίας Α. Τουμασάτος «Ο Χαραλά-
μπης Άννινος και ο Φιλολογικός Σύλλογος “Παρνασσός”: Μια διάσταση της αθηναϊκής πνευ-
ματικής ζωής στο τελευταίο τέταρτο του �9ου αιώνα», Κυμοθόη, τόμ. �7 (2007), σσ. �83-�9�.



νινο το έργο της έκδοσης του περιοδικού
Παρνασσός, για χρονικό διάστημα πέ-
ντε ετών, αρχής γενομένης από την
�/9/�892 και με ετήσια αμοιβή χιλίων
δραχμών, καταβαλλόμενη σε δύο δό-
σεις, με την επιβολή (μονομερώς) κά-
ποιων όρων που θα διέπουν την εκτέλεση
του συγκεκριμένου έργου. Ο σύλλογος
λοιπόν επιβάλλει μονομερώς σε έναν δη-
μοσιογράφο μια σειρά από όρους αρκετά
περιοριστικούς, τους οποίους αξίζει να
δούμε εν τάχει:

Ο Άννινος (ως διευθυντής) έχει μεν
την επιμέλεια της εκλογής και διάταξης
της ύλης, και έχει την ευθύνη της οικο-
νομικής διαχείρισης του εντύπου, και
πρόκειται να απολαμβάνει της συνδρο-
μής και υποστήριξης των σημαντικών
προσωπικοτήτων που αποτελούν τα
αντεπιστέλλοντα και επίτιμα μέλη του
περιοδικού, αλλά:

(αα) Συνεπιτηρείται από την ειδικά ορι-
σμένη για το σύλλογο εποπτική επιτρο-
πή του περιοδικού. Σε περίπτωση διαφω-

νίας με την επιτροπή, όπως είναι ευνόητο, κρατεί η γνώμη της επιτροπής.
(ββ) Η περιοδικότητα και ο όγκος της ύλης του περιοδικού πρέπει να παραμεί-
νουν απαράλλαχτα, ο διευθυντής έχει βέβαια τη δυνατότητα να αυξήσει μόνο
τον όγκο της ύλης, εφ’ όσον οι πόροι το επιτρέπουν.
(γγ) Απαγορεύεται η δημοσίευση κάθε «διατριβής αναγομένης εις την σύγχρο-
νον παρ’ ημίν πολιτικήν».
(δδ) το περιοδικό πρέπει να δημοσιεύει τα πρακτικά του συλλόγου καθώς και περι-
λήψεις των ανακοινώσεων που αφορούν τις δραστηριότητές του και
(εε) υπάρχει μια «πονηρή» ρήτρα σύμφωνα με την οποία ο Σύλλογος δεν μπορεί
να αποσύρει μέσα στην πενταετία τη διεύθυνση από τον Άννινο, παρά μόνον εφ’
όσον δεν τηρηθεί κάποιος από τους προαναφερόμενους όρους.�30
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�30 Με αυτή τη ρήτρα αφ’ ενός παραχωρείται στον νέο διευθυντή του περιοδικού η εξασφάλι-
ση της πενταετούς προσφοράς του στον Σύλλογο, και συνακόλουθα στο ίδιο το περιοδικό η εξα-
σφάλιση ότι θα αποφύγει ο ίδιος με το κύρος της υπογραφής του να συμμετάσχει με πρωταγω-

Εξώφυλλο φυλλαδίου του Παρνασσού
υπό τη διεύθυνση του Άννινου (�892). 
[Πηγή: Δημόσια Βιβλιοθήκη Βυτίνας]



Ο σύλλογος ολοκληρώνει την επιστολή εκφράζοντας προς τον Άννινο «την
διαβεβαίωση «της προς υμάς εξαιρέτου ημών υπολήψεως», χωρίς βέβαια αυτή
η υπόληψη να σημαίνει ότι θα ζητήσει και από τον Άννινο τη συνομολόγηση των
όρων για να μπορούμε να μιλήσουμε τυπικά για σύμβαση. Αντίθετα, το κείμενο
θα μπορούσε να θυμίζει περισσότερο σχέση δημοσίου παρά ιδιωτικού δικαίου,
πράγμα που βέβαια δεν ισχύει στην πραγματικότητα, αφού ο «Παρνασσός» σε
καμία περίπτωση δεν είχε τη μορφή δημοσίου νομικού προσώπου.

Ο Άννινος, όπως έχουμε δει, είναι επί περίπου είκοσι χρόνια ενεργό μέλος του
Παρνασσού, έχει συμμετάσχει σε πολλές διαλέξεις στην αίθουσα του Συλλόγου,
ωστόσο μέχρι το �89� δεν έχει δημοσιεύσει κανένα κείμενο στο περιοδικό του
συλλόγου. Πλέον, και με τις μετοχές του στο χρηματιστήριο της αθηναϊκής δη-
μοσιογραφίας ιδιαίτερα ανεβασμένες, αποδέχεται αυτούς τους μάλλον περιορι-
στικούς όρους προκειμένου να αναλάβει τη διεύθυνση του Παρνασσού. Πράγμα
δύσκολο να το εξηγήσει κανείς, χωρίς να λάβει υπόψιν του τη θέση του περιοδι-
κού, και του Φιλολογικού Συλλόγου στον πνευματικό βίο του τελευταίου τετάρ-
του του �9ου αιώνα.

Όταν ο Άννινος ανέλαβε τη διεύθυνση του περιοδικού Παρνασσός, ο σύλλο-
γος ήταν πανίσχυρος. Στεγαζόταν ήδη στο πολυτελές μέγαρο της Πλατείας
Καρύτση, είχε διασυνδέσεις με την εξουσία και με ελληνικούς και ξένους συλλό-
γους σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο, είχε τμήματα που αφορούσαν όλες τις επι-
στήμες (καλών τεχνών, νομικών και πολιτικών επιστημών, αρχαιολογικόν και
φιλολογικόν, φυσιογνωστικόν), η βιβλιοθήκη, η Σχολή Απόρων Παίδων, οι εκθέ-
σεις, οι ομιλίες, βρίσκονταν σε πλήρη δράση. Ήταν μια μικρή ακαδημία που συ-
γκέντρωνε όλη την πνευματική ελίτ της εποχής.

Το περιοδικό κυκλοφορούσε ήδη από το �877, και η επιμέλειά του ανήκε σε
επιτροπή, από τις τάξεις της οποίας είχαν περάσει επιφανείς προσωπικότητες,
όπως ο φιλόλογος Παναγιώτης Φέρμπος, ο Νικόλαος Πολίτης, ο (Επτανήσιος)
Ειρηναίος Ασώπιος, ο (εκ των αδελφών και επιφανής πανεπιστημιακός) Σπυρί-
δων Λάμπρος, και ο Ιωάννης Σακελλίων, ο θάνατος του οποίου σηματοδότησε
το τέλος μιας εποχής για το περιοδικό. Ο τελευταίος τόμος (ΙΓ΄) πριν αναλάβει
ο Άννινος, είχε κυκλοφορήσει με καθυστέρηση ενός έτους, το �890. Ο Άννινος
ουσιαστικά αναλαμβάνει τον Παρνασσό σε μια νέα περίοδο, που θα διαρκέσει
τέσσερα χρόνια και ισάριθμους τόμους. Αξίζει να δούμε τη δομή, το περιεχόμενο
και τη φιλοσοφία του περιοδικού την περίοδο διεύθυνσής του από τον Άννινο.
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νιστικό ρόλο σε κάποια εκδοτική προσπάθεια, και αφ’ ετέρου εξασφαλίζεται ότι ο διευθυντής του
περιοδικού δεν θα ξεφύγει από τους αυστηρούς όρους της σύμβασης, ουσιαστικά δηλαδή δεν θα
αλλοιώσει την ταυτότητα του περιοδικού ως περιοδικού του Συλλόγου. Ο Παρνασσός θα παρα-
μείνει περιοδικό του «Παρνασσού» και δεν θα γίνει περιοδικό του Άννινου. Το γεγονός ότι ο Άν-
νινος αποδέχεται να υπογράψει με αυτούς τους όρους επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά την προ-
σαρμοστικότητά του στις συνθήκες.



Ο πρώτος τόμος (ΙΔ΄) του Παρνασσού που διευθύνει ο Άννινος φέρει χρονολο-
γία �89�, και αποτελείται από �2 φυλλάδια που κυκλοφορούν κατά μήνα (ενώ
στον αμέσως προηγούμενο τόμο, του �890, το περιοδικό ήταν διμηνιαίο). Πρό-
κειται για τον μοναδικό τόμο στον οποίο ο Άννινος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος
για την ύλη του περιοδικού, αφού στο τελευταίο τεύχος εκείνης της περιόδου�3�

ανακοινώνεται ότι από το επόμενο τεύχος ορίζεται «συνδιευθυντής» του Άννινου
ο Χριστόφορος Σαμαρτσίδης, λόγιος από την Κωνσταντινούπολη (γεννημένος,
όμως, και αυτός στη Λευκάδα!), ο οποίος αναλαμβάνει την επιστασία του Παρ-
νασσού στην Ανατολή (Ευρωπαϊκή Τουρκία, Ρουμανία, Ρωσία, Βουλγαρία),
όπου υπάρχουν ακμαίες ελληνικές κοινοτητες, ενώ ο Άννινος παραμένει υπεύθυ-
νος για τη Δύση. Η «Μεγάλη Ιδέα» σε επίπεδο πνευματικής επικοινωνίας όλων
των δυναμικών πόλων του ελληνισμού, φαίνεται να θεραπεύεται με συνέπεια και
σύστημα από τον «Παρνασσό». Ο Άννινος θα συνυπηρετήσει με τον Σαμαρτσί-
δη για τους επόμενους τρεις τόμους, μέχρι τον τόμο ΙΖ΄(�894-�89�), οπότε και
ολοκληρώνεται η πρώτη περίοδος της ιστορίας του περιοδικού Παρνασσός, με τη
διακοπή της έκδοσής του.

Στον «αποκλειστικά δικό του» τόμο ο Άννινος είναι φανερό ότι φέρνει έναν
καινούριο αέρα στο περιοδικό. Θεματολογία που φαίνεται να αφουγκράζεται τη
νέα πραγματικότητα καταλαμβάνει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό της ύλης σε
σχέση με το πιο «φιλολογικό» και «εγκυκλοπαιδικό» παρελθόν: ηθογραφικά διη-
γήματα, λαογραφικές μελέτες, ιστορικά σημειώματα, περισσότερη νέα Ελλάδα
από αρχαιολογία, περισσότερες θεωρητικές επιστήμες, πολύ θέατρο, χωρίς να
λείπουν και οι «παραδοσιακές» θεματικές επιλογές του συλλόγου (Αρχαιολο-
γία, Ιστορία), καθώς και τα πεπραγμένα του συλλόγου. 

Οι συνεργάτες, νέοι και παλιοί, είναι όλη η πνευματική ελίτ της εποχής:
Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, Εμμανουήλ Ροΐδης, Δημήτριος Κορομηλάς, Δ.
Κ. Βαρδουνιώτης, Ε. Εμπειρίκος, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Δ. Θ. Σωμερί-
της, Νικόλαος Πολίτης, Σπυρίδων Λάμπρος, Δ. Ε. Ηλιόπουλος, Ιωάννης Κα-
μπούρογλου, Λεωνίδας Κανελλόπουλος, Ν. Καλλικούνης, Κωνσταντίνος Με-
ταξάς Βοσπορίτης, Κ. Καπράλος, Ιωάννης Βάμβας, Θ. Χέλδραϊχ, Ευγένιος
Ζαλοκώστας, Αλέξανδρος Δευτεραίος, Γεώργιος Στρατήγης, Γ. Κ. Σπυρίδων,
Αλέξανδρος Φιλαδελφεύς, Ιωάννα Λαμπρίδου, Εμμανουήλ Γαλάνης, Κ. Ζήκος,
Θεόδωρος Βελλιανίτης, Μήτσος Χατζόπουλος, Ν. Χ. Αποστολίδης, Π. Γουμα-
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�3� «Γνωστοποίησις», Παρνασσός, τόμος ΙΔ΄, αρ. �2, Σεπ. �892, σ. 7�3: «[...] Προσλαμβά-
νεται ως συνδιευθυντής του περιοδικού ο από πολλού γνωστός και διακεκριμένος λόγιος κ. Χρι-
στόφορος Σαμαρτσίδης. Η εν τη διευθύνσει συνεργασία του κ. Σαμαρτσίδου, ανδρός πεπειραμέ-
νου, αόκνως και ευδοκιμως εργασθέντος υπέρ των Ελληνικών Γραμμάτων, είνε αρκούσα εγ-
γύησις περί των γενναίων προσπαθειών, αίτινες θα καταβληθώσιν υπέρ της βελτιώσεως και της
προόδου του Παρνασσού [...]»



λίκ, Δημ. Χαβιαράς, Αρ. Π. Κουρτίδης, Μιχαήλ Μητσάκης, Πέτρος Αποστολί-
δης, Κ. Δραγούμης, Γ. Π. Βεγλερής, Κ. Ι. Πρασσάς, Milan Savitch, Ν.Ι. Λά-
σκαρης, Μ. Γιαννουκάκης, Αλέξανδρος Κάραλης. Με πολλούς από τους συνερ-
γάτες ο Άννινος έχει ξαναβρεθεί σε έντυπα και ημερολόγια της δεκαετίας του
�880.

Στον υπό τον Άννινο Παρνασσό συμμετέχουν και αρκετοί Επτανήσιοι, πα-
ρουσιάζοντας θέματα επτανησιακού ενδιαφέροντος: Σπυρίδων Δε Βιάζης, Πα-
ναγιώτης Βεργωτής, Πλάτων Δρακούλης, Ν. Μαντζαβίνος, Γρηγόριος Ξενό-
πουλος, Αντώνιος Μομφερράτος, Γεώργιος Καλοσγούρος, αλλά και ο ίδιος ο
Άννινος, με δύο μελέτες.�32 Από την επτανησιακή θεματολογία, ξεχωρίζουν τα
κείμενα του Ξενόπουλου για τον Βασιλικό του Αντωνίου Μάτεση και τον Χάση
του Γουζέλη�33 και οι μελέτες του Σπυρίδωνος Δε Βιάζη για τον Νικόλαο Κα-
ντούνη και την Εβραϊκή Κοινότητα Ζακύνθου�34.

Στις επόμενες τρεις χρονιές, η συνδιεύθυνση με τον Σαμαρτζίδη δεν φαίνεται
να αλλάζει τη θεματολογία και το ύφος του Παρνασσού: Ο λαϊκός πολιτισμός,
το Βυζάντιο, εγκυκλοπαιδικά δημοσιεύματα, ταξιδιωτικά, ηθογραφικά και ιστο-
ρικά κείμενα, και θέματα που αφορούν τον ελληνισμό της Τουρκίας, που αποτε-
λούν προφανώς τη συμβολή του Σαμαρτσίδη στην ύλη του περιοδικού. Στις προ-
αναφερθείσες υπογραφές θα προστεθούν και πολλές άλλες. Ενδεικτικά αναφέ-
ρουμε τους Δημήτριο Βικέλα, Αντώνη Τραυλαντώνη, Κώστα Κρυστάλλη, Γε-
ώργιο Τσοκόπουλο, Ιωάννη Πολέμη, Αχιλλέα Παράσχο, Κ. Πασαγιάννη, Αλε-
ξάνδρα Παπαδοπούλου, Νικόλαο Επισκοπόπουλο, Γ. Ν. Χατζιδάκι.

Ο Παρνασσός υπό τη διεύθυνση του Άννινου θα συνεχίσει επίσης να δίνει βήμα
και σε πολλούς Επτανήσιους και να δημοσιεύει θέματα επτανησιακού ενδιαφέρο-
ντος. Οι Ιωάννης Πήλικας, Αντώνιος Μάτεσις, Ειρηναίος Ασώπιος, Στέφανος
Μαρτζώκης, Γεράσιμος Μαρκοράς, Αθανάσιος Τυπάλδος Μπασιάς, Παναγιώτης
Ματαράγκας, Γεώργιος Τυπάλδος Κοζάκης, Αθανάσιος Τυπάλδος Μπασιάς και
Λεωνίδας Ζώης είναι μερικοί από τους Επτανήσιους συνεργάτες, παλαιότερα και
νεότερα μέλη του Παρνασσού, που συμβάλλουν, μαζί με εκείνους που αναφέρθη-
καν στην προηγούμενη παράγραφο στην ύλη του περιοδικού. Πρέπει να σημειώ-
σουμε ότι στην πλειονότητά τους οι επτανησιακές υπογραφές προέρχονται από λο-
γοτέχνες και λόγιους με καθαρά αθηνοκεντρικό προσανατολισμό, ασχέτως αν η
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�32 Πρόκειται για τις μελέτες «Έλλην θαλασσοπόρος», Παρνασσός, τόμ. ΙΔ΄ (�89�-2), σσ.
��-27 και το, περισσότερο γνωστό «Οι κύνες της Κωνσταντινουπόλεως», ό.π., σσ. 393-4�4.

�33 Γρηγόριος Ξενόπουλος, «Ζακυνθινά ηθογραφήματα. Α΄: ο Βασιλικός», Παρνασσός, τόμ. ΙΔ΄
(�89�-2), σσ. ���-��7 και «Ο Χάσης» (ό.π., σσ. 3�7-3�4 ) και «Ο Σπουργίτης» (σσ. �4�-�48).

�34 Σπυρίδων Δε Βιάζης, «Νικόλαος Καντούνης (ζωγράφος Ζακύνθιος)» Παρνασσός, τόμ.
ΙΔ΄ (�89�-2), σσ. 43�-442 και του ιδίου «Η Εβραϊκή Κοινότης Ζακύνθου», ό.π., σσ. �24-�37,
��2-�70, 723-73�.



πνευματική τους δραστηριότητα συντελείται εντός ή εκτός του γεωγραφικού χώ-
ρου των Επτανήσων. Ξεχωρίζουμε τη συνεργασία του παιδικού φίλου του Άννινου
Ηλία Τσιτσέλη,�3� με πολλές λαογραφικές μελέτες για την Κεφαλονιά. Είναι
όμως χαρακτηριστικό ότι οι συνεργασίες του ίδιου του Άννινου στο περιοδικό που ο
ίδιος διευθύνει αραιώνουν. Μόλις δύο κείμενα σε τρία χρόνια...�3�

Αξίζει να σημειωθεί η παρουσία στον υπό τον Άννινο και τον Σαμαρτσίδη
Παρνασσό και γυναικείων υπογραφών, όπως της Άννας Τριανταφυλλίδου, της
Αμαλίας Παπασταύρου και της Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου,�37 δεδομένου ότι οι
γυναίκες για χρόνια δεν επιτρεπόταν καν να είναι μέλη του «Παρνασσού».

Χωρίς να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τα όποια παρασκήνια αυτής της
ώσμωσης (καθώς ο Κωνσταντίνος Βοβολίνης�38 μας παρουσιάζει ένα χρονικό
του συλλόγου απαλλαγμένο από τέτοιες αποχρώσεις, επομένως απαιτείται πε-
ραιτέρω έρευνα στα αρχεία του Συλλόγου), μπορούμε να αντιληφθούμε γιατί ο
Άννινος, καίτοι φτασμένος δημοσιογράφος με όνομα, δέχθηκε να αναλάβει τη
διεύθυνση του «Παρνασσού» με τους όρους που είδαμε στην αρχή αυτού του κει-
μένου. Όλη η γενιά του �880 πέρασε από τον «Παρνασσό» (τον σύλλογο και το
περιοδικό), όπως προκύπτει από τα δημοσιεύματα του περιοδικού, και τις λοιπές
δραστηριότητες του συλλόγου. Βρήκε εκεί την παλαιά γενιά, συγχρωτίστηκαν,
συχνά συγκρούστηκαν (χαρακτηριστική η περίφημη διαμάχη Βλάχου- Ροΐδη)
συντελέστηκε εντός του «Παρνασσού», ωστόσο το προϊόν αυτής της «αντίδρα-
σης» είναι η πνευματική και λογοτεχνική πραγματικότητα με την οποία η Ελ-
λάδα (πιστοποιημένα αθηνοκεντρική πλέον) εισήλθε στον εικοστό αιώνα.�39
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�3� Πρόκειται για τις μελέτες του Ηλία Τσιτσέλη «Έθιμα εν Κεφαλληνία», Παρνασσός,
τόμ. ΙΕ΄ (�892-3), αρ. 4, σσ. 280-297, «Ο Λασκαράτος ως συγγραφεύς χαρακτήρων» Παρνασ-
σός, τόμ. ΙΕ΄ (�892-3), αρ. 9, σσ. �4�-���, «Η Μεγάλη Σαρακοστή (εκ των εθίμων της Κε-
φαλληνίας)», Παρνασσός, τόμ. ΙΕ΄ (�892-3), αρ. �2 (Αύγ. �893) σσ. 92�-92�, «Προλήψεις και
δεισιδαιμονίαι εν Κεφαλληνία», Παρνασσός, τόμ. ΙΖ΄ (�894-�), αρ. �, Φεβ. �89�, σσ. 429-433.
Σημειώνουμε ότι και το «Γλωσσάριον Κεφαλληνίας» του Ηλία Τσιτσέλη είχε δημοσιευθεί στη
σειρά «Νεοελληνικά Ανάλεκτα» του «Παρνασσού».

�3� Πρόκειται για τα «Αι ορχηστρίδες της Αιγύπτου» Παρνασσός, τόμ. ΙΖ΄ (�894-�), αρ. �
(Σεπτ. �894), σσ. �2-73 και «Ιστορικά παράδοξα», Παρνασσός, τόμ. ΙΕ΄ (�892-3), αρ. 2 (Οκτ.
�892), σσ. 87-92.

�37 Είναι χαρακτηριστικό ότι η πρώτη διάλεξη στους χώρους του «Παρνασσού» από γυναί-
κα έγινε από την Καλλιόπη Κεχαγιά την περίοδο �882-�883 (δεκαεπτά χρόνια μετά την ίδρυση
του συλλόγου). Βλ. Βοβολίνη, ό.π., σ. �4�.

�38 Κωνσταντίνος Βοβολίνης, Το χρονικόν του “Παρνασσού” (�8��-�9�0), πρόλ. Γ. Π. Οι-
κονομίδης, Αθήναι: χ.ό., �9��.

�39 Για την «ώσμωση» των λογοτεχνικών δυνάμεων που δραστηριοποιούνται στην Αθήνα
μέσα στον «Παρνασσό» ιδιαίτερα αποκαλυπτική είναι η μελέτη του Γεράσιμου Ζώρα Οι λογοτέ-
χνες της Παλαιάς και της Νέας Αθηναϊκής Σχολής στον Φ. Σ. Παρνασσός, Αρχειακή Έρευνα,
Αθήναι: Φ.Σ. «Παρνασσός», �993.



Η ανάληψη της διεύθυνσης του περιοδικού, όπως αντιλαμβάνεται εύκολα
κανείς, ήταν πολύ μεγάλη τιμή για έναν λόγιο της εποχής, όχι μόνο για την
προσωπική του καθιέρωση στο πνευματικό στερέωμα, αλλά και για τη δυνατό-
τητα που τού παρείχε, στο μέτρο που οι αρκετά περιοριστικοί όροι το επέτρεπαν,
να διαμορφώσει την ταυτότητα του περιοδικού μέσα από την επιλογή της ύλης –
ουσιαστικά να διαμορφώσει την ταυτότητα των τάσεων της πνευματικής ζωής
της εποχής στην οποία τόσο κεντρικό ρόλο είχε ο «Παρνασσός».

Τα κείμενα του ίδιου του Άννινου που δημοσιεύονται στον Παρνασσό, μόλις
τέσσερα, αριθμός πολύ μικρός για το σύνολο των τεσσάρων ετών κατά τα οποία
διηύθυνε το περιοδικό (συγκρινόμενα τουλάχιστον με την έντονη παρουσία του,
έστω ψευδώνυμη, στο Άστυ ή, ανώνυμη, στην Καθημερινή), λίγα χρόνια πριν, δί-
νουν την αίσθηση ότι για τον Άννινο ήταν σημαντικότερο το γεγονός ότι ήταν επι-
κεφαλής του περιοδικού παρά η «κειμενική» του συμμετοχή σε αυτό. Ο ίδιος και
πάλι δεν προσπαθεί να προσαρμόσει το περιοδικό στα μέτρα του, αλλά να προσαρ-
μοστεί ο ίδιος στις απαιτήσεις του περιοδικού και να φέρει την όποια ανανέωση
χωρίς να διαφοροποιήσει το ύφος του καταξιωμένου εντύπου (ας μην ξεχνάμε άλ-
λωστε ότι η δέσμευση που είχε αναλάβει ήταν αρκετά περιοριστική). Στον Παρ-
νασσό δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν οι λιγότερο ή περισσότερο επιτυχημένες
συνταγές του Άστεως. Εδώ δεν χρειαζόταν ούτε ο δημοσιογράφος Άννινος, ούτε ο
ευθυμογράφος. Χρειαζόταν ο λόγιος Άννινος, αυτός που ήδη είχε αρχίσει να ανα-
δεικνύεται μέσα από τις διαλέξεις του στον σύλλογο, μέσα από τα ιστορικά και
φιλολογικά του δημοσιεύματα στην Εστία και στο Εθνικόν Ημερολόγιον, αλλά
και με κάποια ιστορικού περιεχομένου που υπέγραφε στο Άστυ ως «Ηρώδης ο
Αττικός». Προτιμά για τον εαυτό του ως συγγραφέα μια σχετικά περιορισμένη
θέση στο περιοδικό, και με ιδιαίτερα προσεγμένα άρθρα: Ο «Έλλην θαλασσοπό-
ρος»�40 εμφανίζεται στο πρώτο κιόλας φυλλάδιο του Παρνασσού υπό τη διεύθυν-
ση του Άννινου και είναι μια αυστηρή, πολυσέλιδη, τεκμηριωμένη, ιστορική μελέ-
τη με επτανησιακό θέμα: τον Κεφαλονίτη θαλασσοπόρο Ιωάννη Φωκά Βαλεριά-
νο (Juan de Fuca), ο οποίος ανακάλυψε τα στενά του Βανκούβερ στον Καναδά. Ο
Άννινος αξιοποιεί συνδυαστικά ποικιλία βιβλιογραφικών πηγών, με βασικό βοή-
θημα τις βιογραφίες των ενδόξων Κεφαλλήνων που είχε εκδώσει μισό αιώνα πριν
στη Βενετία ο επίσης Κεφαλονίτης Άνθιμος Μαζαράκης.�4� «Οι κύνες της Κων-
σταντινουπόλεως» και «Αι ορχηστρίδες της Αιγύπτου»�42 είναι ιδιότυπα ταξιδιω-
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�40 Χαραλάμπης Άννινος, «Έλλην θαλασσοπόρος», Παρνασσός, τόμ. ΙΔ΄, αρ. �, Σεπ. �89�,
σσ. ��-27.

�4� Άνθιμος Μαζαράκης, Βιογραφίαι ενδόξων ανδρών της Νήσου Κεφαλληνίας, Βενετία:
Φοίνιξ, �843.

�42 Χαραλάμπης Άννινος, «Αι ορχηστρίδες της Αιγύπτου», Παρνασσός, τόμ. ΙΖ΄, αρ. �, Σεπ.
�894, σσ. �2-73.



τικά δοκίμια με μικροϊστορικές αναφορές – εδώ αυτό που προσέχει περισσότερο ο
Άννινος είναι η δύναμη των περιγραφών του: Θέλει να γίνει το μάτι που εστιάζει
εκεί που δεν πρόκειται να προσέξει το μάτι του περαστικού – στη δεύτερη μάλι-
στα περίπτωση θέλει να αποτυπώσει εκείνο που το μάτι του αναγνώστη δεν θα
μπορέσει ποτέ να δει λόγω της αποστάσεως. Η Κωνσταντινούπολη, όπου εκτυ-
λίσσεται το πρώτο κείμενο, με πρωταγωνιστές τους σκύλους της,�43 και η Αλε-
ξάνδρεια της Αιγύπτου, όπου ο Άννινος επιλέγει να περιγράψει με γλαφυρότατο
τρόπο τις αισθησιακές χορεύτριες ανατολίτικων χορών είναι τόποι μακρινοί για
τους Αθηναίους αναγνώστες του περιοδικού, αλλά και τόποι οικείοι για τους
αναγνώστες της Ανατολής, στους οποίους δείχνει να κάνει άνοιγμα το περιοδι-
κό, ειδικά μετά την πρόσληψη του Σαμαρτσίδη. Η περιγραφή του αισθησιακού
χορού από τον Άννινο είναι υπόδειγμα λεπταίσθητης χρήσης της καθαρεύουσας
για την αποτύπωση ενός θεάματος που θα μπορούσε, με διαφορετικό τρόπο, να
χαρακτηριστεί χυδαίο για τα δεδομένα της εποχής και για το κοινό του Παρ-
νασσού:

[...] Οι ήχοι του αυλού και του τυμπάνου γίνονται οξύτεροι και γοργότε-
ροι. Η νεάνις προχωρεί με μικρά βήματα, θέτει τας χείρας επί της οσφύος
και αρχίζει τας κινήσεις. Σείει κατ’ αρχάς το σώμα της ελαφρώς, οιονεί
ακκιζομένη ως σεισοπυγίς· έπειτα η κίνησις γίνεται εντονωτέρα και κα-
ταντά τέλος σπασμωδική. Αι χείρες συμπλέκονται εις μικράν από του
στήθους απόστασιν, η κεφαλή και οι πόδες μένουσιν ακίνητοι, ο δε λοιπός
κορμός του σώματος, από του τραχήλου μέχρι των λαγόνων, πάλλει,
σπαράσσεται, σκιρτά· κάμπτεται το σώμα, ελίσσεται ηρέμα, ως να συνέ-
κειτο από σπείρας όφεως, ταλαντεύεται οτέ μεν βιαίως, οτέ μεν ρυθμι-
κώς, συγκλονείται. [...]�44

Το τέταρτο κείμενο που δημοσιεύει ο Άννινος στον υπό τη διεύθυνσή του
Παρνασσό, με τίτλο «Ιστορικά παράδοξα»�4� είναι μία ακόμη σύντομη ιστορική
πραγματεία του Άννινου που αναφέρεται στην ευρωπαϊκή Ιστορία, αποδεικνύο-
ντας την ευχέρειά του να ανατρέχει στην ιστορική βιβλιογραφία και τα ιστορικού
περιεχομένου ξενόγλωσσα περιοδικά, χωρίς όμως το αποτέλεσμα να έχει
ακραιφνώς επιστημονικό χαρακτήρα: Πρόκειται για την παράδοξη κατάληψη
από το γαλλικό ιππικό πλοίων που ανήκαν στον ολλανδικό στόλο, κατά την κα-
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�43 Χαραλάμπης Άννινος, «Οι κύνες της Κωνσταντινουπόλεως», Παρνασσός, τόμ. ΙΔ΄, αρ.
7, Μαρ. �892, σσ. 393-4�4. Το κείμενο στην αυτοτελή έκδοση κειμένων του Άννινου Αττικαί
Ημέραι, 2η έκδ., εν Αθήναις: Ι. Σιδέρης, �920, σσ. �0�-�3�.

�44 Χ. Άννινος, «Αι ορχηστρίδες της Αιγύπτου», ό.π., σ. �8.
�4� Χ. Άννινος, «Ιστορικά παράδοξα», Παρνασσός, τόμ. ΙΕ΄, αρ. 2, Οκτ. �892, σσ. 87-92.



τάκτηση των Κάτω Χωρών από τις γαλλικές δυνάμεις το �79�. Θέμα που προ-
καλεί ενδιαφέρον στο αναγνωστικό κοινό, ωστόσο δεν συνδέεται με την εθνική
Ιστορία (όπως άλλωστε δεν συνδέεται και κανένα άλλο, πλην ίσως, έμμεσα, των
«Κυνών της Κωνσταντινουπόλεως» από τα δημοσιεύματά του στον Παρνασ-
σό). Αυτό που θα αποτελέσει στα επόμενα χρόνια βασική ενασχόληση του Άννι-
νου, η νεότερη και σύγχρονη ελληνική Ιστορία, απουσιάζει από το περιοδικό που
διευθύνει, εις όφελος περισσότερο «ανώδυνων» θεμάτων. Ο περιορισμός που είχε
να μη δημοσιεύει πολιτικού περιεχομένου θέματα, ίσως δεν του επέτρεπε να
ασχοληθεί με την περίοδο της Επανάστασης και την οθωνική περίοδο, για τις
οποίες μοιραία θα έπρεπε να αναφερθεί και στις πολιτικές και διπλωματικές
τους συνδηλώσεις. Αντίστοιχα φαίνεται να αποφεύγουν τέτοιου είδους δυνητικά
επικίνδυνα θέματα και οι άλλοι συνεργάτες του Παρνασσού, που φαίνεται να
επιμένει περισσότερο στις εγκυκλοπαιδικές ιστορικές γνώσεις, στη λογοτεχνία,
την περιγραφή ηθών και εθίμων της ελληνικής επαρχίας αλλά και της ευρύτε-
ρης περιοχής των Βαλκανίων (θα πρέπει εδώ να θεωρήσουμε καθοριστική και
την επίδραση του Νικολάου Πολίτη που όλα αυτά τα χρόνια κατέχει επιτελική
θέση στον σύλλογο). 

Με την ολοκλήρωση του ΙΖ΄ τόμου το καλοκαίρι του �89� αποφασίστηκε η
διακοπή της έκδοσης του Παρνασσού, επί προεδρίας του Νικολάου Πολίτη.�4�

Στη θέση του περιοδικού αποφασίστηκε η έκδοση Επετηρίδας, η οποία θα περιεί-
χε τα πεπραγμένα του συλλόγου καθώς και τα κείμενα των διαλέξεων που πα-
ρουσιάζονταν στις εκδηλώσεις του συλλόγου.

Ο Παρνασσός ως περιοδικό θα σιγούσε για περισσότερο από μισό αιώνα.
Επανεκδόθηκε το �9�9 και κυκλοφορεί μέχρι σήμερα.

ΗΗ  σσυυννεερργγαασσίίαα  ττοουυ  ΆΆννννιιννοουυ  μμεε  ττοονν  ««ΠΠααρρνναασσσσόό»»  μμεεττάά  ττοο  κκλλεείίσσιιμμοο  ττοουυ  ππεερριιοοδδιικκοούύ
Αυτό δεν σημαίνει ότι η σχέση του Άννινου με τον φιλολογικό σύλλογο διακό-

πηκε. Η μακρόχρονη συνεργασία του με τον Μιχαήλ Λάμπρο δεν μπορούσε να
σκιαστεί από τη διακοπή της έκδοσης. Όταν ο Άννινος εορτάζει την τριακοντα-
ετία του στα γράμματα, το �899, με έγγραφό του,�47 το οποίο υπογράφει και ο
Λάμπρος ως γραμματέας, ο Σύλλογος εκφράζει τα «εγκάρδια αυτού συγχαρη-
τήρια» μετά από ομόφωνη απόφαση, τονίζοντας ότι «δεν δυνάμεθα να μη ομολο-
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�4� Κωνσταντίνος Βοβολίνης, Το χρονικό του «Παρνασσού», ό.π., σσ. 203-204.
�47 Αρχείο Μπάμπη Άννινου (Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη Αργοστολίου), φάκ. ��, υποφ. 30.

Έγγραφο του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός» (Αθήνα, 27-�2-�899) απευθυνόμενο προς
τον Χ. Άννινο. Δημοσιεύεται και στο παράρτημα της μελέτης Ηλίας Α. Τουμασάτος, «Ο Χα-
ραλάμπης Άννινος και ο Φιλολογικός Σύλλογος “Παρνασσός”: Μια διάσταση της αθηναϊκής
πνευματικής ζωής στο τελευταίο τέταρτο του �9ου αιώνα», Κυμοθόη, τόμ. �7 (2007), σσ. �83-
�9�. 



γήσωμεν ότι εν τη τριακονταετεί ταύτη φιλολογική δράσει μετέχει εν μικρώ και
ο ημέτερος σύλλογος». Ένα μήνα πριν, με άλλο έγγραφό του�48 απευθυνόμενο
προς τον Άννινο και τον Ι. Καμπούρογλου, ανακοινώνεται στους τελευταίους ότι
εξελέγησαν μέλη επιτροπής, από κοινού με τον γραμματέα του Συλλόγου Μι-
χαήλ Λάμπρο, η οποία θα καθορίσει την ύλη τόμου με μελοποιημένα ποιήματα
προς χρήσιν του ελληνικού λαού, του οποίου η έκδοση είχε αποφασιστεί.

Αυτή η εκτός περιοδικού συνεργασία με τον «Παρνασσό» είχε ιστορία αρκε-
τά παλαιότερη από το περιοδικό, μια και ο Άννινος είχε ήδη μια εικοσάχρονη
ιστορία διαλέξεων από του βήματος του Φιλολογικού Συλλόγου.�49 Ο Άννινος θα
συμμετάσχει, το �903, στην οργανωμένη από τον σύλλογο λογοτεχνική πεντη-
κονταετηρίδα του Άγγελου Βλάχου, πραγματοποιώντας ομιλία σχετικά με το
έργο του.��0 Στην περίοδο �907-�9�0 ο Άννινος πραγματοποιεί τουλάχιστον μία
διάλεξη ανά περίοδο, πράγμα που δηλώνει ότι η στενή σχέση του με τον Σύλλογο
διατηρείται ακμαία.��� Μερικά χρόνια αργότερα, το �9��, ο «Παρνασσός»
πραγματοποιεί κύκλο διαλέξεων σχετικών με τους ποιητές του �9ου αιώνα. Στα
πλαίσια αυτού του κύκλου πραγματοποιούνται πολλές διαλέξεις κυρίως για
Επτανήσιους ποιητές, ωστόσο ο Άννινος θα μιλήσει για τους παλιούς του φί-
λους, εκείνους που γνώρισε όταν πρωτοήρθε στην Αθήνα: τους Σπυρίδωνα Βασι-
λειάδη και Δημήτριο Παπαρρηγόπουλο (και τον κύκλο τους).��2 Πρόκειται άρα-
γε για φόρο τιμής προς έναν κύκλο που σιγά σιγά κλείνει (ήδη ο Άννινος είναι �4
ετών, μολονότι ακμαίος δημιουργικά); 

Αποτιμώντας αυτή την, τουλάχιστον σαραντάχρονη πορεία του Άννινου στις
τάξεις του «Παρνασσού», διαπιστώνουμε ότι η σχέση του με τον Σύλλογο, αντί-
θετα με τους όρους που είδαμε στην αρχή ότι του τέθηκαν για τη διεύθυνση του
περιοδικού, ήταν «αμφοτεροβαρής», ένα «δούναι και λαβείν», το οποίο δεν έβλα-
ψε κανένα από τα δύο μέρη. Ο «Παρνασσός» ήταν για εκείνον ο όμιλος όπου
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�48 Αρχείο Μπάμπη Άννινου (Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη Αργοστολίου), φάκελλος ��,
υποφ. �4: Έγγραφο φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός» (αρ. πρωτ. �7/�2-��-�899) προς Χ.
Άννινο και Ι. Καμπούρογλου. Σχετικά με τα πεπραγμένα της επιτροπής βλ. Βοβολίνη, ό.π.,
σσ. 238-239.

�49 Βλ. σχετικά στην παράγραφο 3.3.� αυτής της μελέτης.
��0 Κωνσταντίνος Βοβολίνης, Το χρονικό του «Παρνασσού», ό.π., σ. 2��. Η εκδήλωση

πραγματοποιήθηκε στις 20-�2-�903, και ομιλητές ήταν επίσης οι Ι. Σβορώνος, Σπ. Λάμπρος,
Γ. Στρέιτ, Δ. Κακλαμάνος.

��� Κωνσταντίνος Βοβολίνης, Το χρονικό του «Παρνασσού», ό.π., σ. 298.
��2 Βλ. σχετικά στην παράγραφο 4.4.3.� αυτής της μελέτης («Δύο Έλληνες ποιηταί») και

Κωνσταντίνος Βοβολίνης, Το χρονικό του «Παρνασσού», ό.π., σ. 3��. Είναι χαρακτηριστικό ότι
έγιναν ομιλίες για τους Σολωμό (από τον Αντ. Μάτεση), Κάλβο (από τον Γ. Σωτηριάδη), Λα-
σκαράτο (από τον Ιω. Ζερβό), Τερτσέτη (από τον Δ. Στεφάνου), Βαλαωρίτη (από τον Π. Νιρ-
βάνα), Μαρκορά, Πολυλά και Κερκυραϊκή Σχολή (από τον Θ. Βελιανίτη). 



συγχρωτίστηκε με όλους εκείνους τους ανθρώπους που τον «έβαλαν» στην
πνευματική ζωή του τόπου. Έκανε όλες τις επαφές και γνωριμίες που τον βοή-
θησαν να μπει στον εκδοτικό χώρο, τον δημοσιογραφικό χώρο, τον χώρο του θε-
άτρου. Ήταν ο χώρος που τον μύησε περισσότερο ίσως από κάθε άλλον στην
αθηναϊκή πνευματική ζωή. Ήταν ο χώρος όπου και άλλοι Επτανήσιοι νέοι (αλ-
λά και νέοι από κάθε γωνιά της Ελλάδας που επιζητούσαν κι εκείνοι μια θέση
στον πνευματικό βίο) εντάχθηκαν στην αθηναϊκή πνευματική ζωή. 

Επιπλέον, όλη εκείνη η γενιά των νέων που συντάχθηκαν με το παιδικό όνει-
ρο των αδελφών Λάμπρου, προσέφεραν με τις διαλέξεις, τις συνεργασίες τους
και τη δημιουργική τους διάθεση στην ανάπτυξη και εδραίωση του συλλόγου μέ-
σα στην εκρηκτική δεκαετία του �880, όταν συντελέστηκε η πρώτη μεγάλη
επαφή της νεοελληνικής λογοτεχνίας με τα καινούρια ρεύματα που κατέφθαναν
από την Ευρώπη. Οι Επτανήσιοι μετέφεραν στον «Παρνασσό» την κληρονομιά
τους και βρήκαν εκεί εύφορο έδαφος για να αφομοιωθεί η κληρονομιά αυτή με
τις νέες ιδέες, να συνυπάρξει με τα άλλα ελληνικά ρεύματα αλλά και το ευρω-
παϊκό γίγνεσθαι. Το περιοδικό, μαζί με την Εστία, την Εβδομάδα και άλλα
έντυπα, έγιναν οχήματα και βήματα για την ανάδειξη αυτής της καινούριας
γενιάς, που ήταν ετερόκλητη. Ο «Παρνασσός» (ο σύλλογος, το περιοδικό, οι εκ-
θέσεις, η Βιβλιοθήκη) δεν «έφτιαξε» τη γενιά του �880, ούτε τη νεότερη λογοτε-
χνία, ωστόσο ήταν ένας χώρος διαμόρφωσης της καινούριας πραγματικότητας.
Ένας χώρος ώσμωσης λογοτεχνικών ιδιοσυγκρασιών με ποικίλες καταβολές,
μιας ώσμωσης πολλών ρευμάτων που διαμόρφωσε την «βασική γραμμή» της
πνευματικής παραγωγής του τόπου στο τέλος του αιώνα.

44..77..22  ΤΤαα  ΟΟλλύύμμππιιαα ((��8899��--��889977))
Τα Ολύμπια κυκλοφορούν για πρώτη φορά στις �� Νοεμβρίου �89�, ως

«εβδομαδιαία αθηναϊκή επιθεώρησις εικονογραφημένη». Το κυρίως τεύχος κυ-
κλοφορεί συνοδευόμενο από «δελτίον» στην προμετωπίδα του οποίου υπάρχουν
και τα ονόματα των ιδρυτών: Χ[αραλάμπης] Άννινος, Ν[ικόλαος] Λάσκαρης
και Ν[ικόλαος] Ιγγλέσης.��3 Το περιοδικό έρχεται να καλύψει το κενό που προ-
κλήθηκε από τη διακοπή της κυκλοφορίας της Εστίας, και μάλιστα στην προ-
μετωπίδα του αναφέρεται ότι Τα Ολύμπια θα αποστέλλονται στους συνδρομητές
της Εστίας που έχουν καταβάλει τη συνδρομή τους για το έτος �89�, ενώ σ’ αυ-
τό θα δημοσιευθούν και τα αποτελέσματα του προκηρυχθέντος διαγωνισμού της
Εστίας. Πρόκειται λοιπόν για μια «διάδοχη κατάσταση» της Εστίας, που παίρ-
νει το όνομά της (επενδύοντας έτσι και στην επικαιρότητα της εποχής προκει-
μένου να ενισχύσει την πιθανότητα κάποιας εκδοτικής επιτυχίας) ενόψει των
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��3 Τα Ολύμπια (Δελτίον), έτος Α΄, αρ. �, �� Νοεμ. �89�, σ. �.



επικείμενων (τον Μάρτιο του �89�)
πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώ-
νων της Αθήνας. Το πρόσωπο του Δη-
μητρίου Βικέλα, προέδρου της Οργανω-
τικής Επιτροπής των Αγώνων που κο-
σμεί το εξώφυλλο του πρώτου κυρίως
τεύχους δεν αφήνει άλλωστε περιθώρια
για αμφιβολίες σχετικά με τις προθέσεις
των εκδοτών να συνδέσουν το περιοδικό
με το μεγάλο θέαμα που επρόκειτο να
ζήσει η πόλη της Αθήνας κατά τους
επόμενους μήνες.

Η σύνθεση της διευθυντικής ομάδας
του περιοδικού, όπως αποτυπώνεται στις
προμετωπίδες των Δελτίων δεν θα μείνει
σταθερή για πολύ καιρό. Ήδη από το
έκτο φύλλο του δελτίου (� Δεκεμβρίου
�89�) αναφέρονται ως διευθυντές οι Άν-
νινος και Λάσκαρης και ο Ιγγλέσης δεν
υπάρχει πια στους τίτλους. Αλλά και αυ-
τή η σύνθεση δεν θα παραμείνει για πολύ
καιρό σταθερή: από το 8ο φύλλο του Δελ-

τίου (� Ιανουαρίου �89�) αναφέρεται ως ιδιοκτήτης ο Γεώργιος Μαλανδρίνος και
ως διευθυντής ο Άννινος, ενώ στο εισαγωγικό σημείωμα του φύλλου αναφέρεται
ότι λόγω της ευμενούς υποδοχής από τους αναγνώστες πρόκειται να επέλθουν
σημαντικές βελτιώσεις στην αισθητική και την ύλη του περιοδικού. Αλλά και η
παρουσία του Άννινου στη διεύθυνση του περιοδικού δεν θα κρατήσει για πολύ,
καθως το τελευταίο φύλλο του Δελτίου, στο οποίο αναφέρεται ως διευθυντής είναι
το υπ’ αριθ. 2� της 30 Μαρτίου �89� και ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι Ολυμπια-
κοί Αγώνες και δημοσιεύεται «επί του πιεστηρίου» η είδηση για τη νίκη του Σπύ-
ρου Λούη στον μαραθώνιο. Από το επόμενο φύλλο (αριθ. 22, � Απριλίου �89�)
στην προμετωπίδα αναφέρεται ως διευθυντής μόνον ο Γ. Μαλανδρινός. 

Η κατανομή της ύλης ανάμεσα στο Δελτίον και την κυρίως έκδοση γίνεται
με βάση και πάλι κριτήρια της επικαιρότητας: το τετρασέλιδο Δελτίον καλύπτει
την οικονομική και χρηματιστηριακή ειδησεογραφία, πλαισιωμένη από εύθυμα
ανέκδοτα, μικρές ειδήσεις, γελοιογραφίες, εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, παιχνίδια,
διαγωνισμούς και διαφημίσεις, ενώ σταδιακά στην ύλη και του Δελτίου κατα-
λαμβάνει χώρο και ειδησεογραφία σχετική με τη διοργάνωση των Ολυμπιακών
Αγώνων, η οποία, όπως είναι εύλογο, κυριαρχεί ολοκληρωτικά την περίοδο της
διοργάνωσης με λεπτομερείς αναφορές στο πρόγραμμα, τα αποτελέσματα και
τις παράλληλες εκδηλώσεις των Αγώνων. Μετά την αποχώρηση του Άννινου
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Το πρώτο τεύχος του περιοδικού 
Τα Ολύμπια (�89�) [Πηγή: Ε.Λ.Ι.Α.]



από τη διευθυντική ομάδα το Δελτίον εμπλουτίζεται περισσότερο και γίνεται
οκτασέλιδο: καταργούνται οι διαφημίσεις και καθιερώνεται η δημοσίευση μυθι-
στορήματος σε συνέχειες, ενώ αργότερα αρχίζουν να δημοσιεύονται σε αυτό και
πραγματείες. Ανατρέπεται δηλαδή ο αρχικός σχεδιασμός που ήθελε το Δελτίον
να καλύπτει θέματα της επικαιρότητας ενώ το κυρίως τεύχος να είναι εκείνο το
οποίο ο αναγνώστης θα φρόντιζε να κρατήσει στη βιβλιοθήκη του δένοντάς το σε
τόμο. Το τελευταίο τεύχος του Δελτίου που σώζεται στη συλλογή του Ε.Λ.Ι.Α.
(αρ. �0-��, 24 Δεκεμβρίου �89�) είναι ένα μικρό περιοδικό που ασχολείται πε-
ρισσότερο με την πνευματική και καλλιτεχνική κίνηση, δημοσιεύοντας εκτετα-
μένα κείμενα και κριτικές.

Αντίθετα, το κυρίως τεύχος, από την αρχή είναι προσανατολισμένο να γίνει
μια Εστία στη θέση της Εστίας (ή και του Παρνασσού, και της Εβδομάδας,
που έχουν επίσης διακόψει την έκδοσή τους κατά την περίοδο αυτή). Εδώ τα
άρθρα δημοσιεύονται κατά κύριο λόγο ενυπόγραφα (χωρίς να λείπουν και ανυ-
πόγραφα κείμενα) και το περιεχόμενό τους είναι κυρίως φιλολογικό και καλ-
λιτεχνικό, με τους Ολυμπιακούς Αγώνες να καταλαμβάνουν σημαντικό ρόλο.
Η θεματολογία πέραν των κειμένων γύρω από την Ολυμπιάδα είναι παρόμοια
με αυτήν της Εστίας: λογοτεχνικά κείμενα, πεζά (διηγήματα) και ποιητικά,
ιστορικές πραγματείες, επιστημονικά κείμενα εγκυκλοπαιδικού χαρακτήρα
γύρω από τις θετικές επιστήμες, λιγοστά σατιρικά κείμενα, μεταφράσεις ξέ-
νων έργων και κάποια ελληνικά θεατρικά έργα συνεργατών του περιοδικού
που δημοσιεύονται σε συνέχειες. Όλα αυτά σε συνδυασμό με πλούσια εικονο-
γράφηση, δίνουν τη συνολική εικόνα ενός περιοδικού ποικίλης ύλης, για όλη
την οικογένεια.

Στο πρώτο τεύχος συνεργάζονται ο Δημήτριος Καμπούρογλου, ο Α.Π.
Κουρτίδης, ο Γεώργιος Πωπ (χρονογραφώντας στη στήλη «Αθηναϊκή ζωή»), ο
Γεώργιος Σουρής με ποιητική συνεργασία αναφερόμενη στο Παναθηναϊκό Στά-
διο, ο Νικόλαος Λάσκαρης, ο Κωστής Παλαμάς και ο Άννινος, δημοσιεύοντας
σε συνέχειες το κείμενο «Τα Παριλίσσια».��4 Από το πρώτο τεύχος δεν λείπουν
και οι χιουμοριστικές στήλες στο οπισθόφυλλο καθώς και σατιρικοί στίχοι που
υπογράφονται από τον «Τίμο» (Μωραϊτίνη). Στο πρώτο φύλλο η γλώσσα των
πεζών κειμένων είναι καθαρεύουσα, πλην εκείνου του Καμπούρογλου, ενώ όλα
τα ποιητικά κείμενα είναι σε δημοτική γλώσσα.

Στα επόμενα τεύχη, και μέχρι την αποχώρηση του Άννινου από τη διεύθυνση
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��4 Χαραλάμπης Άννινος, «Τα Παριλίσσια, Α΄», Τα Ολύμπια, αρ. �, �� Νοεμ. �89�, σσ. 7-8.
Στο κείμενο αυτό ο Άννινος περιγράφει, με κάποια διάθεση εξωραϊσμού και χωρίς την αποδομη-
τική διάθεση που συνήθως τον διακατέχει στα χρονογραφήματα και ευθυμογραφήματά του, την
περιοχή της Αθήνας που βρίσκεται γύρω από τον ποταμό Ιλισσό, κάνοντας και κάποιες ιστορι-
κές αναφορές, κατά την προσφιλή του συνήθεια.



του περιοδικού, η ομάδα των συνεργατών των Ολυμπίων θα εμπλουτιστεί με πε-
ζά κείμενα και πραγματείες από πλειάδα συνεργατών.���

Δημοσιεύονται επίσης και ποιήματα ποιητών γνωστών του Άννινου ήδη από
τον κύκλο του «Παρνασσού» και της Εστίας, αλλά και νεότερων ποιητικών δυ-
νάμεων.���

Οι περισσότεροι είναι γνωστοί του Άννινου και από παλαιότερες συνεργασίες
ήδη από τα δεκαετία του �880 – πολλούς από αυτούς συναντάμε άλλωστε στο
αφιερωματικό λεύκωμα της τριακονταετηρίδας του Άννινου, στο τέλος της δε-
καετίας του �890. Αθηναίοι που γνωρίστηκαν με τον Άννινο την τελευταία εικο-
σαετία, αλλά και Επτανήσιοι που βρίσκονται στην Αθήνα (όπως ο Ξενόπουλος),
παλαιότεροι συνεργάτες και πρωτοεμφανιζόμενα πρόσωπα, οι συνεργάτες των
Ολυμπίων συνιστούν έναν ιδιαίτερο κύκλο, ο οποίος δεν θα φτάσει ποτέ να δημι-
ουργήσει ένα «φιλολογικό σαλόνι» ή μια «δημιουργική συντροφιά», όπως εκείνες
της Εστίας των αρχών της δεκαετίας ή του «Παρνασσού» ήδη από τη δεκαετία
του �870. Κι αυτό γιατί, αφ’ ενός το περιοδικό δεν έχει μεγάλη διάρκεια στο
χρόνο, και αφ’ ετέρου ο «κύκλος» του είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό κύκλος «εκ
μεταφοράς» – η συνέχεια του κύκλου της Εστίας.

Δεν λείπουν από τα Ολύμπια και ψευδώνυμα κείμενα, τα περισσότερα μέχρι
σήμεα αταύτιστα, όπως του «Δρ. Πολυπράγμονος», του «Λεβιάθαν» (Νικόλαος
Λάσκαρης),��7 του «Φαν», του «Κομήτη», του «Κίρι» (πρόκειται για τον Άδωνι
Κύρου),��8 του «Μίλτου» του «Λάμπρου Αστέρη», του «Θάμυρι» (πρόκειται για
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��� Συναντάμε κείμενα του Ειρηναίου Ασωπίου, του Σπυρίδωνος Αραβαντινού, του Γρηγορί-
ου Ξενόπουλου (δημοσιεύεται, ανάμεσα σε άλλα κείμενά του, σε συνέχειες και το δράμα του «Ο
τρίτος») του Σπυρίδωνος Δε Βιάζη, του Σπυρίδωνος Λάμπρου, του Ν. Δ. Αποστολίδη, του Σπυ-
ρίδωνος Δάσιου, του Γεωργίου Τσοκόπουλου (θεατρικές κριτικές κυρίως), του Ηλία Ζέγγελη,
του Γεωργίου Ν. Καλλισπέρη, του Δημητρίου Χατζόπουλου (που υπογράφει «Μήτσος Χατζό-
πουλος - Μποέμ»), του Εμμανουήλ Ροΐδη, του Ιωάννη Κονδυλάκη, του Σπυρίδωνος Μηλιαράκη,
του Αλεξάνδρου Φιλαδελφέως, του Θεόδωρου Γ. Σκούφου, του Ευάγγελου Ξ. Βενιζέλου, της Ευ-
γενίας Ζωγράφου, του Α.Θ. Σπηλιωτόπουλου, του Πολύβιου Δημητρακόπουλου, του Ηρακλή Κ.
Νεόφυτου, της Κεφαλονίτισσας Αγγελικής Παναγιωτάτου, του αρεοπαγίτη Μ. Ηλιάδη, του
Δημητρίου Βαρδουνιώτη και άλλων.

��� Στις ποιητικές συνεργασίες των Ολυμπίων συναντάμε τις υπογραφές του Ιωάννη Πολέ-
μη, του Γεωργίου Βιζυηνού, του Θεόδωρου Βελλιανίτη, του Μ.Δ. Γιαννουκάκη, του Γεωργίου
Στρατήγη, του Μ. Μαλακάση, του Πέτρου Βασιλικού, του Ζαχαρία Παπαντωνίου, των ρομαντι-
κών Αχιλλέα Παράσχου και Δημητρίου Παπαρρηγόπουλου (σταθερών σημείων αναφοράς του
Άννινου, παρότι έχει απαρνηθεί τον ρομαντισμό), του Στέφανου Μαρτζώκη, του Β. Κυρέλλου,
του Ιωάννη Πετρουνάκου, του Γεωργίου Βούρβαχη, της Μαρίκας Κ. Φιλιππίδου, του Γιάννη Ρό-
δη (ποίημα σε πεζό), του Α.Γ. Μπουρνιά, του Άγι Θέρου, αλλά και του «οθωμανού φοιτητού της
Νομικής» Φαζίλ Ναζμή και άλλων.

��7 Κυριάκος Ντελόπουλος, Νεοελληνικά φιλολογικά ψευδώνυμα, ό.π., σ. 27�.
��8 Κυριάκος Ντελόπουλος, Νεοελληνικά φιλολογικά ψευδώνυμα, ό.π., σ. 2�3.



τον Γεώργιο Καντιάνη),��9 του «Αθηναίου» (του Τίμου Μωραϊτίνη;),��0 του
«Μάρκου Πόλου (sic)», αλλά και του «Αβδηρίτη». Το τελευταίο είναι ψευδώνυ-
μο που έχει χρησιμοποιήσει και ο Άννινος (στο Σκριπ) αλλά και ο Ζαχαρίας
Παπαντωνίου (στην ίδια εφημερίδα).��� Τα κείμενα του Αβδηρίτη είναι σατιρικά
τετράστιχα γραμμένα σε δημοτική γλώσσα.

Ο Άννινος εμφανίζεται στη σύντομη περίοδο συνεργασίας του με Τα Ολύμπια
συνεχίζοντας να περιγράφει την περιοχή γύρω από τον Ιλισσό («Το νεκροταφεί-
ον των διαμαρτυρομένων»),��2 βάζοντας και τις απαραίτητες ιστορικές πινελιές
στην περιγραφή. Φαίνεται ότι, πέρα από τη διεύθυνση της ύλης του περιοδικού,
θέλει να παρουσιάσει την ιστορία της περιοχής γύρω από την οποία θα διεξα-
χθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, συνδυάζοντας την περιγραφή της σύγχρονής του
πραγματικότητας με στοιχεία της μικροϊστορίας: Η δεύτερη συνέχεια των
«Παριλισσίων»��3 αλιεύει στοιχεία από τις εφημερίδες της δεκαετίας του �8�0,
με αφορμή την πτώση ενός από τους στύλους του Ολυμπίου Διός το �8�2, σε θε-
ομηνία η οποία είχε προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές στην πρωτεύουσα
και τον Πειραιά. Το τρίτο του κείμενο με τίτλο «Ο κήπος του Κλαυθμώνος»��4

αναφέρεται και πάλι στην εποχή του Όθωνα, περιγράφοντας τον κήπο των πα-
λαιών ανακτόρων.��� Η δεύτερη συνέχεια του κειμένου δεν δημοσιεύεται ποτέ,
καθώς ο Άννινος λίγες εβδομάδες μετά αποχωρεί από τη διεύθυνση του περιοδι-
κού. Μετά την αποχώρησή του, κανένα κείμενο με την υπογραφή του δε φιλοξε-
νείται στα Ολύμπια. Διερωτάται κανείς αν το γεγονός ότι ανέλαβε να καταγρά-
ψει το χρονικό των αγώνων στο επίσημο λεύκωμα των Ολυμπιακών Αγώνων
διαδραμάτισε κάποιο ρόλο σε αυτή του την αποχώρηση, ακριβώς τη στιγμή που
οι Αγώνες βρίσκονταν σε εξέλιξη. Ένα άλλο γεγονός επίσης που ενδέχεται να
προκάλεσε προβλήματα στον Άννινο ήταν η δημοσίευση ενός ποιήματος με υπο-
γραφή του Βάσου Αγκωνάκη και τίτλο «Στην Ερημιά», το οποίο όπως καταγ-
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��9 Κυριάκος Ντελόπουλος, Νεοελληνικά φιλολογικά ψευδώνυμα, ό.π., σ. 233.
��0 Κυριάκος Ντελόπουλος, Νεοελληνικά φιλολογικά ψευδώνυμα, ό.π., σ. 303.
��� Κυριάκος Ντελόπουλος, Νεοελληνικά φιλολογικά ψευδώνυμα, ό.π., σσ. ��4, 329.
��2 Χ. Άννινος, «Το νεκροταφείον των διαμαρτυρομένων», Τα Ολύμπια, έτος Α΄, αρ. �, 9

Δεκ. �89�, σσ. 33-34.
��3 Χ. Άννινος, «Τα Παριλίσσια, Β΄», Τα Ολύμπια, έτος Α΄, αρ. 9, � Ιαν. �89�, σσ. �8-70.
��4 Χ. Άννινος, «Ο κήπος του Κλαυθμώνος Α΄» Τα Ολύμπια, έτος Α΄, αρ. �4, 24 Φεβ. �89�,

σ. �27.
��� Ο κήπος αυτός στη σύγχρονη του Άννινου εποχή βρισκόταν μεταξύ δύο Υπουργείων και

είχε ήδη αρχίσει να αποκτά τον ρόλο του τόπου συγκέντρωσης των απολυμένων «θεσιθήρων»
μετά τις κυβερνητικές αλλαγές. Η νοσταλγία για την παλιά αίγλη του κήπου δεν είναι τόσο νο-
σταλγία της οθωνικής περιόδου όσο έμμεση κριτική στο σύγχρονο πολιτικό κατεστημένο που με
τις εναλλαγές των πολιτικών δυνάμεων στην εξουσία δημιουργεί μια αξιοκατάκριτη για τον Άν-
νινο θεσιθηρία και εμπορία δημοσίων αξιωμάτων.



γέλθηκε από την Εφημερίδα ήταν αντιγραφή ποιήματος του Κωστή Παλαμά
που είχε δημοσιευθεί παλαιότερα στην Εστία. Τα Ολύμπια δημοσιεύουν, όπως
υπαγόρευε η δεοντολογία σχετικό κείμενο αποκατάστασης.���

Προβληματισμό ως προς την πατρότητά τους προκαλούν και μερικά ανώνυ-
μα κείμενα που δημοσιεύονται στα Ολύμπια, κυρίως μεταφράσεις ξένων λογο-
τεχνημάτων σε συνέχειες, αλλά, κυρίως, μια χρονογραφικού τύπου στήλη υπό
τον τίτλο «Αθηναϊκά χρονικά», που αρχίζει να δημοσιεύεται από το φύλλο � της
εφημερίδας��7 (κατά το οποίο τη διεύθυνση αναλαμβάνουν ο Άννινος και ο Λά-
σκαρης χωρίς τον συνιδρυτή του περιοδικού Ν. Ιγγλέση). Η στήλη εμφανίζεται
τακτικά μέχρι και το φύλλο 22,��8 το αμέσως επόμενο δηλαδή από την τελευ-
ταία εμφάνιση του Άννινου ως διευθυντή στην ταυτότητα της εφημερίδας, και
επανεμφανίζεται αρκετούς μήνες μετά, στις αρχές του �897.��9 Είναι πιθανό,
τουλάχιστον για την περίοδο Δεκεμβρίου �89� – Μαρτίου �89� τη στήλη να συ-
νέτασσε ο Άννινος ως διευθυντής του περιοδικού (καθώς οι έτεροι χρονογράφοι
Πωπ, Κονδυλάκης κλπ. εμφανίζονται μόνο σποραδικά στα Ολύμπια – αν ο Πωπ
συνέχιζε τη συνεργασία άλλωστε, μάλλον θα υπέγραφε τη στήλη του, όπως είχε
πράξει και στο πρώτο τεύχος του περιοδικού).

Πέρα από τις όποιες υποθέσεις, τα κείμενα που περιγράφει ο Άννινος στο πε-
ριοδικό είναι προσαρμοσμένα σε αυτό που θέλουν ο ίδιος και η υπόλοιπη διευθυ-
ντική ομάδα να αποτελεί το περιοδικό: Ένα περιοδικό της Αθήνας, της πόλης
που θα φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες, μιας πόλης μοντέρνας, ευρω-
παϊκής, όπου οι τέχνες και οι επιστήμες σημειώνουν πρόοδο. Η πόλη φοράει τα
καλά της, θυμάται το παρελθόν της – κι εκεί εστιάζουν τα κείμενα του Άννινου,
στο παρελθόν, αλλά κοιτάζει προς το μέλλον της. Τα υλικά της «συνταγής» που
ακολουθούν ο Άννινος και οι συνεργάτες του είναι δοκιμασμένα, και στην Εστία
αλλά και στον Παρνασσό. Η ίδια συνταγή ακολουθείται και όταν ο Άννινος
αποχωρεί από τη διεύθυνση – με περισσότερη έμφαση στα λογοτεχνικά κείμενα
και την εικονογράφηση, ενώ στα λιγοστά φύλλα που κυκλοφορούν κατά το δεύ-
τερο έτος του περιοδικού επιχειρείται και αισθητικός ανασχεδιασμός του.

Η αλλαγή στο τιμόνι του περιοδικού σηματοδότησε και μια σταδιακή στροφή

Ηλίας Α. Τουμασάτος82

��� «Λογοκλοπία», Τα Ολύμπια (Δελτίον), έτος Α΄, αρ. �8, 9 Μαρ. �89�, σ. 42. Η αβλεψία
του Άννινου, διευθυντή της έκδοσης είναι διπλή, καθώς ο Άννινος ήταν συνεργάτης στην Εστία,
όπου είχε πρωτοδημοσιευτεί το ποίημα του Παλαμά, είχε γνωριστεί με τον Παλαμά στον κύκλο
του περιοδικού, και επιπλέον ο Παλαμάς ήταν συνεργάτης και των Ολυμπίων. Είναι αξιοσημεί-
ωτο επίσης ότι η καταγγελία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα, με την οποία επίσης ο Άννινος εί-
χε συνεργαστεί στη δεκαετία του �880.

��7 «Αθηναϊκά χρονικά», Τα Ολύμπια, έτος Α΄, αρ. �, � Δεκ. �89�, σ. 42.
��8 «Αθηναϊκά χρονικά», Τα Ολύμπια, έτος Α΄, αρ. 22, � Απρ. �89�, σ. ��8.
��9 «Αθηναϊκά χρονικά», Τα Ολύμπια, έτος Β΄, αρ. 2, �2 Ιαν. �897, σ. 22.



στη γλωσσική του πολιτική – τα πεζά κείμενα στη δημοτική γλώσσα γίνονται
όλο και περισσότερα μετά την αποχώρηση του Άννινου (τα ποιητικά κείμενα
ήδη ήταν στη συντριπτική τους πλειοψηφία στη δημοτική). Σε μια προϊούσα, άλ-
λοτε κρυφότερη και άλλοτε φανερότερη, αντιπαράθεση γύρω από την επικρατού-
σα γλώσσα, ο Άννινος φαίνεται ότι αισθανόταν μεγαλύτερη ασφάλεια στον πεζό
λόγο της καθαρεύουσας. Η σταδιακή και με αργά βήματα στροφή των Ολυ-
μπίων δείχνει ότι στο γύρισμα του αιώνα οι αλλαγές άρχιζαν πια να γίνονται αι-
σθητές.

Ανεξάρτητα από όλα αυτά, ο Άννινος φαίνεται κι εδώ, για όσο διάστημα του-
λάχιστον έχει τη διεύθυνση και δημοσιεύει κείμενα στα Ολύμπια, να διεκπεραι-
ώνει με επιτυχία και επαγγελματισμό άλλη μία αποστολή, συνεργαζόμενος με
λογοτεχνικές δυνάμεις που είχε ήδη δοκιμάσει τη συνύπαρξη μαζί τους στο πα-
ρελθόν, αλλά και με κειμενικούς τρόπους τους οποίους φαίνεται ήδη να έχει κα-
τακτήσει. Έχει βρει τον γλωσσικό του κώδικα αλλά και την υφολογία και θε-
ματολογία του: μέσα από μια καθαρεύουσα που του επιτρέπει να κάνει καλο-
φτιαγμένες παραγράφους με χαριτωμένα λογοπαίγνια, περιδιαβαίνει ανάμεσα
στην καθημερινότητα και τη μικροϊστορία της πόλης – με πινελιές από το χθες
μιλά για το σήμερα, ή με πινελιές από το σήμερα μιλά για το χθες. Δεν επιδιώ-
κει τα κείμενά του να πρωταγωνιστήσουν ή να υποσκελίσουν τα κείμενα των
άλλων συνεργατών, αντίθετα επιχειρεί το περιοδικό να μην είναι προσωπικό του
δημιούργημα ή απλά «στολισμένο» με τις συνεργασίες άλλων. Αν ο Ρωμηός εί-
ναι του Σουρή, ο Ραμπαγάς του Κλεάνθη Τριαντάφυλλου, ή στην πατρίδα του το
Ζιζάνιον είναι του Γεωργίου Μολφέτα και ο Αίνος του Ηλία Ζερβού, τα Ολύ-
μπια, όπως και ο Παρνασσός στα αμέσως προηγούμενα χρόνια δεν είναι «το πε-
ριοδικό του Άννινου» έστω για τα λίγα τεύχη στα οποία το διηύθυνε. Ο ρόλος του
είναι συντονιστικός μέσα σε μια συλλογικότητα: δεν είναι το περιοδικό που θα
ήθελε να εκδώσει ο Άννινος, αλλά το περιοδικό που εκτιμά ότι θα ήθελε να δια-
βάσουν οι Αθηναίοι: το περιοδικό της πόλης τους, που φοράει τα καλά της για
τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το περιοδικό που μπορεί να καλύψει πολλά ενδιαφέ-
ροντα με δοκιμασμένο τρόπο.

Και στα Ολύμπια λοιπόν φαίνεται ότι ο Άννινος χρησιμοποιεί την εμπειρία
του και τα εκφραστικά του μέσα όχι για να διαμορφώσει μια νέα τάση στην εκ-
δοτική αγορά, αλλά, προσπαθώντας να διαισθανθεί τι ακριβώς θέλει να ακούσει
αυτή η αγορά να κατακτήσει ένα ικανό της μερίδιο, και να καλύψει ένα κενό
αυτής της αγοράς. Τα έντυπα που κυριαρχούσαν σε αυτή την αγορά πριν το
�89� ήταν έντυπα στα οποία και ο ίδιος συμμετείχε. Επομένως, αυτό που τώρα
επιζητεί δεν είναι μια καινούρια κατάκτηση ή καταξίωση, αλλά η διατήρησή του
στην πρώτη γραμμή των εντύπων. Σε ένα κορυφαίο σημείο της καριέρας του,
και ίσως για πρώτη φορά, ο Άννινος δεν σκέφτεται πώς θα ανεβεί ψηλότερα, αλ-
λά πώς θα υπερασπιστεί αυτό που ήδη κατείχε, τουλάχιστον εδώ και μια δεκαε-
τία: να βρίσκεται με τα κείμενά του, ει δυνατόν κάθε εβδομάδα στα σπίτια των

Η περίοδος της ωριμότητας (�890-�934) 83



Αθηναίων, μιλώντας τους για την καθημερινότητά τους με έναν χαριτωμένο,
χιουμοριστικό, λίγο διδακτικό-ιστορικό, λίγο νοσταλγικό τρόπο.

Το τελευταίο τεύχος των Ολυμπίων που υπάρχει στη συλλογή του Ε.Λ.Ι.Α.
κυκλοφορεί στις �� Φεβρουαρίου �897, αναγγέλλοντας στην τελευταία του σε-
λίδα ανανέωση: εφεξής θα τυπώνεται σε καλύτερη ποιότητα χαρτιού και θα δη-
μοσιεύει εικόνες που για πρώτη φορά θα δημοσιεύονται σε ελληνικό έντυπο.�70

Δεν γνωρίζουμε αν αυτή η ανανέωση πραγματοποιήθηκε τελικά, το σίγουρο εί-
ναι όμως ότι το περιοδικό δεν άντεξε στον χρόνο, όπως άλλωστε και η αισιοδοξία
και ευφορία που είχε καλλιεργηθεί στην Ελλάδα για τους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες. Το �897 ήταν άλλωστε το έτος της οδυνηρής ήττας του ελληνοτουρκικού
πολέμου. Σ’ αυτή την καινούρια πραγματικότητα το περιοδικό ήταν μοιραίο να
αντέξει όσο και ο απόηχος του γεγονότος που οδήγησε στην ίδρυσή του.

Ηλίας Α. Τουμασάτος84

�70 «Τυπογραφικά παροράμματα» (sic), Τα Ολύμπια, έτος Β΄, αρ. 7, �� Φεβ. �897, σ. 8.

Το τελευταίο τεύχος του Δελτίου των Ολυμπίων με τον Άννινο στη διεύθυνση (30-3-�89�)



44..77..33  ΗΗ  ΊΊρριιςς ((��992244))::  
ΗΗ  ττεελλεευυττααίίαα  ππρροοσσππάάθθεειιαα  ττοουυ  ΆΆννννιιννοουυ

Η τελευταία απόπειρα του Άννινου
να ηγηθεί εκδοτικής προσπάθειας θα
λάβει χώρα �0 χρόνια πριν από τον θά-
νατό του. Τον Ιανουάριο του �924 κυ-
κλοφορεί από τον εκδοτικό οίκο Δ. και
Π. Δημητράκου (με τον οποίο έχει συ-
νεργαστεί ο Άννινος και σε άλλες αυτο-
τελείς εκδόσεις και μεταφράσεις) η Μη-
νιαία Εικονογραφημένη Ίρις.�7� Στην
ταυτότητα του περιοδικού αναφέρεται ο
Μπάμπης Άννινος ως διευθυντής, ενώ
ως εκδότες και διαχειριστές οι Δ. και Π.
Δημητράκος. Στο εισαγωγικό κείμενο
του πρώτου τεύχους (ανυπόγραφο, αλλά
προδήλως συνταγμένο από τον ίδιο τον
Άννινο), αποτυπώνονται καθαρά οι προ-
γραμματικοί στόχοι του περιοδικού:

[...] Αλλ’ εσκέφθημεν ότι, παρ’
όλην την πληθύν των δημοσιευο-
μένων παντοίων ελληνικών περιο-
δικών, εξακολουθεί από καιρού να υπάρχη κενή η θέσις ενός τοιούτου δη-
μοσιεύματος, το οποίον και την λογοτεχνίαν σεμνώς να ενθαρρύνη, και
την πνευματικήν και την ηθικήν μόρφωσιν του ελληνικού λαού να εξυπη-
ρετή, και εις την διάδοσιν πρακτικών και ωφελίμων γνώσεων να συντελή,
και εις την κοινωνικήν εν γένει πρόοδον να συμβάλλη, δια της δημοσιεύ-
σεως ύλης ποικίλης, επιμελώς εκλεγομένης και καταλλήλως συναρμο-
λογουμένης. Ούτω δε έκαστον τεύχος ενός τοιούτου περιοδικού θ’ απετέ-
λει αρμονικόν σύνολον, τερπνόν άμα και σοβαρόν και ωφέλιμον, εφάμιλ-
λον και κατά την εξωτερικήν αυτού παράστασιν προς τ’ ανάλογα δημοσι-
εύματα της Δύσεως, τα παγκοίνως ανεγνωρισμένα ως όργανα σοβαρά
του πολιτισμού και της καθολικής προόδου.

Τούτο αναλαμβάνει να πράξη η Μηνιαία Εικονογραφημένη Ίρις, και
προς τον σκοπόν αυτόν ηυτύχησε να εξασφαλίση ήδη την τακτικήν και
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�7� Μηνιαία Εικονογραφημένη Ίρις. Περιοδικόν εκδιδόμενον κατά την 30ην εκάστου μηνός,
έτος Α΄, αρ. �, Ιαν. �924.

Το πρώτο τεύχος της 
Εικονογραφημένης Ίριδος (�924) 
[Πηγή: Βιβλιοθήκη της Βουλής 

των Ελλήνων]



έκτακτον συνεργασίαν διαπρεπών λογίων, πρεσβυτέρων τε και νεωτέ-
ρων [...].�72

Ο σκοπός της Ίριδας είναι προφανής: να γίνει μια καινούρια Εστία, ένας
καινούριος Παρνασσός σε μια εποχή που και τα δύο περιοδικά έχουν πάψει να
υπάρχουν, για την ακρίβεια να γίνει ένα καινούριο περιοδικό ποικίλης ύλης, κα-
τά το πρότυπο των περιοδικών που κυκλοφορούσαν στη Δύση και είχαν με τη
σειρά τους αποτελέσει πρότυπα για όλα τα ελληνικά περιοδικά με τα οποία είχε
συνεργαστεί ο Άννινος κατά την τελευταία τεσσαρακονταετία. Το είδος αυτό,
άλλωστε, ταίριαζε περισσότερο στους λογοτέχνες που επέμεναν στην καθαρεύ-
ουσα, σε αντίθεση με τους δημοτικιστές που εμφανίζονται σε έντυπα περισσότε-
ρο εξειδικευμένα.

Ο Άννινος όμως πια ήταν εβδομήντα χρόνων, και το εκδοτικό, κοινωνικό,
εθνικό τοπίο δεν ήταν πια το ίδιο: Η Ελλάδα βίωνε τις συνέπειες της Μικρασια-
τικής Καταστροφής, οι εφημερίδες και τα περιοδικά που κυκλοφορούσαν, πλέον,
απευθύνονταν σε μια Ελλάδα που περιχαρακωνόταν στα καθορισμένα με τη
συνθήκη της Λωζάνης σύνορα του Ελληνικού Κράτους. Οι εκδοτικές αγορές
της Σμύρνης και της Μικράς Ασίας, αλλά και των παραδουνάβιων ηγεμονιών
είχαν ήδη κλείσει, και οι Έλληνες της Πόλης βρίσκονταν σε μια ιδιότυπη ομηρία
που δεν ευνοούσε την κυκλοφορία των πνευματικών ρευμάτων όπως τουλάχι-
στον αυτή γινόταν στις προηγούμενες δεκαετίες. Η Ίρις δεν θα μπορούσε να έχει
την εκδοτική απήχηση της Εστίας ή του Παρνασσού, που και εκείνα με πολύ
καλύτερες συνθήκες δεν μπόρεσαν να διατηρηθούν για μεγάλο χρονικό διάστη-
μα στην εκδοτική αγορά. Στη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων φυλάσσο-
νται πέντε μόνο τεύχη του περιοδικού, που δεν φαίνεται να μακροημέρευσε.�73

Σε ό,τι αφορά την «πληθύν» των συνεργατών, των οποίων η συμμετοχή στο
περιοδικό είχε εξασφαλιστεί, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εισαγωγικό του
κείμενο, η προσεκτική ανάγνωση των διαθέσιμων τευχών του περιοδικού μας
μαρτυρεί ότι μάλλον το αντίθετο συνέβαινε. Σε αντίθεση με τα περιοδικά του τέ-
λους του �9ου αιώνα με το πλήθος των υπογραφών, τα περισσότερα κείμενα που
δημοσιεύονται στην υπό τον Άννινο Ίριδα είναι ανυπόγραφα, πράγμα που θυμίζει
τα δημοσιογραφικά κείμενα των εφημερίδων και τα λαϊκότερα έντυπα που δεν
στηρίζονταν τόσο στο βάρος των υπογραφών των συνεργατών τους. Τα περισσό-
τερα δε, θα πρέπει να έχουν αντληθεί από το διαθέσιμο υλικό που είχε ο εκδοτι-
κός οίκος Δημητράκου από τις διάφορες εκδόσεις του: η σειρά «Κυανή Βιβλιο-
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�72 [χ.ο.],«Προς τους αναγνώστας», Μηνιαία Εικονογραφημένη Ίρις, έτος Α΄, αρ. �, Ιαν.
�924, σ. �.

�73 Το τελευταίο σωζόμενο τεύχος της Μηνιαίας Εικονογραφημένης Ίριδος φέρει ημερομη-
νία κυκλοφορίας 30 Μαΐου �924 (Έτος Α΄, αρ. �, 30 Μαΐου �924)..



θήκη» περιείχε πρωτότυπα και μεταφρασμένα διηγήματα, μυθιστορήματα και
πραγματείες, ενώ η «Πράσινη Βιβλιοθήκη» εκλαϊκευμένα βιβλία θετικών επι-
στημών, ενώ παράλληλα ο ίδιος εκδοτικός οίκος εκείνη την εποχή, στενά συνδε-
δεμένος με την παιδαγωγική και εκπαιδευτική διαδικασία, διατηρούσε τη σειρά
«Παιδική Βιβλιοθήκη», εξέδιδε το παιδαγωγικό περιοδικό Η Εργασία με εκδότη
τον υποδιευθυντή του Μαρασλείου Διδασκαλείου Μ. Παπαμαύρο, και διατηρού-
σε στην οδό Ζήνωνος κατάστημα («Παιδαγωγικόν Μουσείον») με εποπτικά
μέσα και άλλα βοηθήματα διδασκαλίας.�74

Από τα επώνυμα άρθρα που δημοσιεύονται στην Ίριδα, η υπογραφή του Άν-
νινου υπάρχει σε κάποια από αυτά: Το «Δούλειον ήμαρ»,�7� το οποίο δημοσιεύε-
ται στο τεύχος Μαρτίου της ΄Ιριδας, που κυκλοφορεί κοντά στην επέτειο της
Παλιγγενεσίας, αναφέρεται στις συνθήκες που οδήγησαν στην Επανάσταση, με
επίκεντρο τη φυλάκιση κατά το ξέσπασμα της Επανάστασης, προεστών και αρ-
χιερέων της Πελοποννήσου από τους Τούρκους στην Τρίπολη, χρησιμοποιώντας,
κατά την προσφιλή τακτική του Άννινου, ως πηγή, και μάλιστα αναδημοσιεύο-
ντας εκτεταμένα αποσπάσματά της, τη σχετική διήγηση του ιερομονάχου Ιω-
σήφ Ζαφειρόπουλου που είχε κυκλοφορήσει σε φυλλάδιο το �8�2.�7� Στο τέλος
του κειμένου, και χωρίς να γίνεται απολύτως καμμία αναφορά στην τραυματι-
σμένη από τη Μικρασιατική Καταστροφή Ελλάδα, ο Άννινος απλώς αναδει-
κνύει το χρέος της τιμής προς τους πρωταγωνιστές της Παλιγγενεσίας από την
πλευρά των σύγχρονών του Ελλήνων.

Άλλα δύο ιστορικά κείμενα του Άννινου που συναντάμε στην Ίριδα («Αι
Αθήναι του �8�0»,�77 και «Ο Βύρων και η Ελλάς»�78) μας είναι γνωστά, καθώς
είναι αποσπάσματα από παλαιότερες μελέτες και μεταφράσεις του Άννινου, που
θα συμπεριληφθούν ένα χρόνο αργότερα και στα Ιστορικά σημειώματά του. 

Εκτός από τα αμιγώς ιστορικά κείμενα, ο Άννινος υπογράφει και ένα ακόμη
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�74 Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες του εκδοτικού οίκου Δημητράκου αποτυπώνονται και
σε διαφημίσεις που φιλοξενούν τα σωζόμενα τεύχη της Ίριδας στο οπισθοφυλλό τους.

�7� Μπάμπης Άννινος, «Δούλειον Ήμαρ», «Αι Αθήναι του �8�0», Μηνιαία Εικονογραφημέ-
νη Ίρις, τόμ. Α΄, αρ. 3, 30 Μαρ. �924, σσ. 99-�02.

�7� Ιωσήφ Ζαφειρόπουλος, Οι αρχιερείς και οι προύχοντες εντός της εν Τριπόλει φυλακής εν
έτει �82�, εν Αθήναις: χ.ο., �8�2.

�77 Μπάμπης Άννινος, «Αι Αθήναι του �8�0», Μηνιαία Εικονογραφημένη Ίρις, τόμ. Α΄, αρ.
�, 30 Ιαν. �924, σσ. 2-�, αρ. 2, 29 Φεβ. �924, σσ. �3-��, αρ. 3, 30 Μαρ. �924, σσ. �07-��0, αρ.
4, 30 Απρ. �924, σσ. �7�-�72, αρ. �, 30 Μαϊου �924, σσ. 2��-22�.

�78 Μπάμπης Άννινος, «Ο Βύρων και η Ελλάς», (απάνθισμα εκ του βιβλίου του ιδιαιτέρου
αυτού φίλου, γραμματέως και συμβούλου Κόμητος Γάμπα), Μηνιαία Εικονογραφημένη Ίρις,
τόμ. Α΄, αρ. 4, 30 Απρ. �924, σσ. �49-��2. Με αφορμή μάλιστα αυτή τη δημοσίευση, στη σ. ��3
δημοσιεύεται και απόσπασμα από την «Ωδή εις τον θάνατο του Λόρδου Μπάϋρον» του Διονυσί-
ου Σολωμού.



από τα άρθρα του που αναφέρονται σε παραλειπόμενα και παρασκήνια από την
Ιστορία του θεάτρου. Το κείμενο τιτλοφορείται «Τα δάκρυα εις το θέατρον»,�79

και επιχειρεί να εξηγήσει με παραδείγματα από την Ιστορία του θεάτρου που ξε-
κινούν από τον Φρύνιχο και φθάνουν ως τον D’Ennery, περνώντας και από τις
παραστάσεις των ελληνικών θεάτρων στον προηγούμενο αιώνα, την επιτυχία
που γνωρίζουν στο θέατρο τα δραματικής υπόθεσης έργα (είδος με το οποίο ελά-
χιστα είχε καταπιαστεί ο ίδιος).

Με την υπογραφή του Άννινου, αλλά με τη διευκρίνιση «Μίμησις» στο τέλος
του κειμένου συναντάμε στην Ίριδα και έναν κωμικό διάλογο με τίτλο «Ενοικιά-
ζεται – Κωμωδία των συγχρόνων περιστάσεων».�80 Η «μίμησις» υποδηλώνει
ότι πρόκειται για προσαρμογή στα καθ’ ημάς κειμένου από κάποιο ξένο περιοδι-
κό – το θέμα του διαλόγου μάς παραπέμπει στη γνωστή θεματολογία του Άννι-
νου: Οι πρωταγωνιστές είναι μία σπιτονοικοκυρά και ένας υποψήφιος ενοικια-
στής που διαπραγματεύονται την τιμή του ενοικίου για ένα μάλλον άθλιο σπίτι.
Το σύντομο κείμενο (που θα μπορούσε από τη δομή του να καλύψει τις ανάγκες
ενός νούμερου σε επιθεώρηση) δίνει την αίσθηση της παρακμής στη χιουμοριστι-
κή γραφή του Άννινου – το χαριτωμένο χιούμορ των Παραδαρμένων, του Ζητεί-
ται υπηρέτης, της Νίκης του Λεωνίδα φαντάζει εδώ ξεθυμασμένο και κουρα-
σμένο. Άλλη μια τέτοια διαλογικής μορφής, αν και πιο εκτεταμένη «μίμησις»
(χωρίς όμως υπογραφή αυτή τη φορά) δημοσιεύεται και στο δεύτερο τεύχος της
Ίριδας με τίτλο «Φιλοξενία – σκηνή καθημερινού βίου».�8�

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη σχέση του Άννινου με τους λόγιους της εποχής
παρουσιάζει ένα δισέλιδο κείμενο του Κωστή Παλαμά με τίτλο «Θαυμασμός
και διασυρμός»,�82 που δημοσιεύεται στο τρίτο τεύχος της Ίριδας. Το κείμενο,
γραμμένο, αντίθετα με τη συντριπτική πλειοψηφία των υπολοίπων κειμένων της
Ίριδας, στη ρέουσα παλαμική δημοτική, λαμβάνει ως αφορμή τον Ιταλό ποιητή
Καρντούτσι (Giosuè Alessandro Giuseppe Carducci, �83�-�907), τον οποίο,
σύμφωνα με τον ίδιο τον Παλαμά, τού γνώρισε ο Άννινος. Η πνευματική επικοι-
νωνία Άννινου και Παλαμά, που ξεκινά ασφαλώς από τον κύκλο της Εστίας
στη δεκαετία του �880, φαίνεται ότι συνεχιζόταν μέχρι πρόσφατα, καθώς ο Πα-
λαμάς αναφέρεται σε μια πιο πρόσφατη (χωρίς να κατονομάζεται χρονολογία)
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�79 Μπάμπης Άννινος, «Τα δάκρυα εις το θέατρον», Μηνιαία Εικονογραφημένη Ίρις, τόμ.
Α΄, αρ. 2, 29 Φεβ. �924, σσ. 80-83.

�80 Μπάμπης Άννινος, «Ενοικιάζεται – κωμωδία των συγχρόνων περιστάσεων», Μηνιαία
Εικονογραφημένη Ίρις, τόμ. Α΄, αρ. 3, 30 Μαρ. �924, σ. �28.

�8� «Φιλοξενία – σκηνή καθημερινού βίου», Μηνιαία Εικονογραφημένη Ίρις, τόμ. Α΄, αρ. 2,
29 Φεβ. �924, σσ. 8�-90.

�82 Κωστής Παλαμάς, «Θαυμασμός και διασυρμός», Μηνιαία Εικονογραφημένη Ίρις, τόμ.
Α΄, αρ. 3, 30 Μαρ. �924, σ. �03-�04.



συνάντηση του Παλαμά με τον Άννινο στο «πρωινό σαλόνι» του Γεωργίου Δρο-
σίνη, όπου ο Άννινος αναφέρθηκε και πάλι σε κάποιον στίχο του Καρντούτσι. Ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ευγνωμοσύνη με την οποία ο Παλαμάς μιλά
για τον Άννινο, επισημαίνοντας τη γλωσσική επάρκεια του τελευταίου, που του
επέτρεπε να έρχεται σε απευθείας επαφή με τα έργα της ξένης λογοτεχνίας,
ενώ ο ίδιος ο Παλαμάς ομολογεί ότι δεν διέθετε τα απαιτούμενα μέσα για να
έχει αντίστοιχη ευχέρεια. Αυτές οι φράσεις του Παλαμά αναδεικνύουν έναν ακό-
μη ρόλο του Άννινου: η γαλλομάθεια και η ιταλομάθειά του τον έκανε φορέα με-
τακένωσης των ρευμάτων της ξένης λογοτεχνίας στον αθηναϊκό χώρο, και έφε-
ρε σε επαφή τη νέα γενιά των λογοτεχνών που δεν είχαν αντίστοιχες γνώσεις ξέ-
νων γλωσσών με ρεύματα της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας.�83 Ακόμη κι αν οι νέοι
αυτοί λογοτέχνες γλωσσικά και αισθητικά κινήθηκαν σε διαφορετικές συντε-
ταγμένες, αξιοποίησαν και ενσωμάτωσαν δημιουργικά στις λογοτεχνικές τους
αναφορές ερεθίσματα που δέχθηκαν από λογοτέχνες σαν τον Άννινο.

Από τις ποικίλες μεταφράσεις που δημοσιεύονται στην Ίριδα, τρεις μόνον φέ-
ρουν την υπογραφή του Άννινου: πρόκειται για τη μετάφραση του διηγήματος
του Rudyard Kipling «Διά ζώσης»�84 και η μετάφραση του διηγήματος του Εμίλ
Ζολά «Ο μύλος», σε δύο συνέχειες.�8� Οι δύο αυτές μεταφράσεις είναι σε γλώσ-
σα καθαρεύουσα, σε αντίθεση με μία τρίτη, τη δημοσιευμένη σε συνέχειες έμμε-
τρη μετάφραση σε δημοτική γλώσσα της μονόπρακτης «τραγικής παλινωδίας»
του Ettore Romagnoli Άλκηστις,�8� θεατρικής επιτυχίας της εποχής που είχε
κυκλοφορήσει και αυτοτελώς σε βιβλίο. Ο «γλωσσικός διχασμός» του Άννινου
(καθαρεύουσα στον πεζό λόγο, δημοτική στο θέατρο) φαίνεται εδώ να αποτυ-
πώνεται στις σελίδες του ίδιου εντύπου, που δημοσιεύει ο ίδιος. Ωστόσο δεν απο-
κλείεται και άλλες μεταφράσεις που δημοσιεύονται στην Ίριδα χωρίς υπογραφή
να έχουν γίνει από τον Άννινο, όπως π.χ. το κείμενο «Καλήν όρεξιν»,�87 το οποίο
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�83 Η επισήμανση αυτή του Παλαμά δίνει και μια άλλη διάσταση στην ογκώδη και άνισης
ποιότητας και ποικίλων αισθητικών επιλογών μεταφραστική παραγωγή του Άννινου, όπως ξεδι-
πλώθηκε στις εφημερίδες και τα περιοδικά κατά τις δεκαετίες της δράσης του, και ξεφεύγει από
την προσωπική του λογοτεχνική προσφορά. Μπορεί ο ίδιος ο Άννινος να μην κληροδοτεί στις επό-
μενες γενιές λογοτεχνικά κείμενα μεγάλου ύψους, ωστόσο φέρνει, εκών άκων, και τη δική του
γενιά σε επαφή με τα λογοτεχνικά ρεύματα του καιρού του, ιδίως στον χώρο της πεζογραφίας.

�84 Rudyard Kipling, «Διά ζώσης», μφρ. Μ. Άννινος, Μηνιαία Εικονογραφημένη Ίρις, τόμ.
Α΄, αρ. 2, 29 Φεβ. �924, σσ. 83-8�.

�8� Εμίλ Ζολά, «Ο μύλος», μφρ. Μ. Άννινος, Μηνιαία Εικονογραφημένη Ίρις, τόμ. Α΄, αρ. �,
30 Ιαν. �924, σσ. �-��, αρ. 2, 29 Φεβ. �924, σσ. �7-��.

�8� Εκτ. Ρωμανιόλι [Ettore Romagnoli], «Άλκηστις – τραγική παλινωδία εις πράξιν μίαν»,
μφρ. Μ. Άννινου, Μηνιαία Εικονογραφημένη Ίρις, τόμ. Α΄, αρ. 2, 29 Φεβ. �924, σσ. �9-73.

�87 [Leon Xanrof?], «Καλήν όρεξιν», Μηνιαία Εικονογραφημένη Ίρις, τόμ. Α΄, αρ. �, 30 Ιαν.
�924, σσ. 22-24.



αναφέρει ότι προέρχεται «εκ των του Xanrof» (εννοεί τον Γάλλο σατιρικό συγ-
γραφέα και στιχουργό Léon Xanrof (�8�7-�9�3). Με τον ίδιο τίτλο έχει δημοσι-
εύσει ο Άννινος ένα μικρό βιβλίο στα «Μπλε Βιβλία» του Δημητράκου.�88

Παρά την «πληθύν» των συνεργατών που επικαλείται ο Άννινος, τα ονόμα-
τα που εμφανίζονται να υπογράφουν τα κείμενα ή τις μεταφράσεις είναι λιγο-
στά: Ο παλαιός γνώριμος του Άννινου Δημήτριος Γ. Καμπούρογλου, ο Μιχαήλ
Αργυρόπουλος, ο καθηγητής μέσης εκπαίδευσης Δημήτριος Τσαμασφύρος, ο
εκδότης του Δημήτριος Δημητράκος που υπογράφει ταξιδιωτικό κείμενο, ο
Παύλος Νιρβάνας δύο κείμενα, ενώ ο Κ. Γερογιάννης, ο Θωμάς Βελλιανίτης
(τμηματάρχης του Υπουργείου Εσωτερικών) αναφέρεται σε επτανησιακό θέμα,
το πρώτο τυπογραφείο της Επτανήσου.�89 Ο κύκλος δεν φαίνεται ιδιαίτερα με-
γάλος και ο Άννινος μοιάζει να επωμίζεται το μεγαλύτερο μέρος της έκδοσης,
αξιοποιώντας τη δική του παρακαταθήκη και τα διαθέσιμα κείμενα του εκδοτι-
κού οίκου.

Οι προτιμήσεις του Άννινου φαίνονται και στις επιλογές που κάνει στην ποι-
ητική σελίδα της Ίριδας, τακτική σε όλα τα τεύχη της: Πέρα από τον Σολωμό,
συναντάμε μεταφρασμένο Μπάιρον από τον Δημήτριο Στάη�90 σε δημοτική
γλώσσα, ο Μιχαήλ Αργυρόπουλος μεταφράζει Σααντί, ο Ιωάννης Πολέμης, ο
Μ. Μαλακάσης, ο Κώστας Πασαγιάννης που μεταφράζει τον Σέρβο Μράνκο
Ραντίσεβιτς, αλλά και ο αγαπημένος φίλος του Άννινου Δημήτριος Παπαρρη-
γόπουλος.

Η Ίρις δεν προσθέτει κάτι στην εικόνα που έχουμε για τον Άννινο ως συγ-
γραφέα και μεταφραστή. Δείχνει όμως την αμηχανία της παλαιάς γενιάς των
λογοτεχνών να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα. Ένα έντυπο που προ-
σπαθεί να μεταφέρει στη μετά το �922 Ελλάδα το κλίμα της μπελ-επόκ εποχής
που έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί, προσπαθώντας να αφουγκραστεί, μάλλον χωρίς
επιτυχία, τον ρυθμό της εποχής: Ιστορικές πραγματείες, ποίηση, διηγήματα,
ταξιδιωτικά κείμενα, ανθολογημένα κείμενα από παλαιότερα έντυπα (προφα-
νώς επιλεγμένα από τις αποδελτιώσεις του Άννινου), συνδυάζονται με μεταφρά-
σεις έργων αγγλικής (Ντίκενς), ρωσικής (Τουργκένιεφ) αλλά και άλλων ευρω-
παϊκών λογοτεχνιών. Πλάι σε όλα αυτά, η ύλη του περιοδικού περιλαμβάνει συ-
νταγές μαγειρικής και άρθρο σε συνέχειες περί καφεμαντείας. Ετερόκλητα
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�88 Μπάμπης Άννινος, Καλήν όρεξη, σειρά Μπλε Βιβλία Δημητράκου, αρ. 32, Αθήναι: Δη-
μητράκος, χ.χ.

�89 Θωμάς Βελιανίτης, «Το πρώτο τυπογραφείον της Επτανήσου», Μηνιαία Εικονογραφη-
μένη Ίρις, τόμ. Α΄, αρ. 3, σ. �2�-�27.

�90 [George Gordon Byron], «Ο Σκλάβος τραγουδιστής από τον Don Juan του Βύρωνος»,
μφρ. Δημήτριος Στάης, Μηνιαία Εικονογραφημένη Ίρις, τόμ. Α΄, αρ. �, 30 Μαΐου �924, σσ. 20�-
202.



αναγνώσματα, διανθισμένα με εικονογράφηση που θυμίζει τα παλαιά περιοδικά
στα οποία ο Άννινος είχε διαπρέψει – μια απόπειρα σύνθεσης αυτού που ο Άννι-
νος επιχείρησε να είναι επί δεκαετίες: Της «σοβαρής» λογοτεχνίας και επιστή-
μης, έστω εκλαϊκευμένης, με λαϊκότερα και ενδεχομένως εμπορικότερα θέματα
που θα μπορούσαν να προκαλέσουν το ενδιαφέρον ενός ευρύτερου αναγνωστικού
κοινού, του κοινού που είχε στραφεί σε λαϊκότερα έντυπα. Η Ίρις υπό αυτή την
οπτική γωνία μοιάζει να γνωρίζει ποιο βηματισμό πρέπει να ακολουθήσει για να
πορευτεί σε αυτή την καινούρια εποχή. Ιδιαίτερα μοιάζει να μην είναι διατεθει-
μένη να επιχειρήσει αυτό που με επιτυχία ο Άννινος είχε επιδιώξει και καταφέρει
στα χρόνια πριν το γύρισμα του αιώνα: να φιλοξενήσει το καινούριο – να αναδεί-
ξει μια δυναμική ομάδα που θα πρωταγωνιστούσε στην πνευματική ζωή. Η επι-
δίωξη ανοίγματος στο ευρύ κοινό με μέσα δοκιμασμένα αλλά παλαιά αποδεί-
χτηκε ανεπιτυχής επιλογή. Με τους παράταιρους (περισσότερο για τον σημερι-
νό αναγνώστη ασφαλώς σε σχέση με τον αναγνώστη εκείνης της εποχής) θε-
ματολογικούς της πειραματισμούς, αυτό που κατόρθωνε τελικά είναι, επιχειρώ-
ντας να είναι «λίγο απ’ όλα», να μην καταφέρνει να είναι τίποτα, να μην έχει
συγκεκριμένη ταυτότητα, συγκεκριμενο στίγμα. 

Αυτή ίσως είναι η εξήγηση του βραχύβιου της κυκλοφορίας της Ίριδας.
Ήταν ένα ακόμη «προϊόν» στην ποικιλία των προϊόντων που διέθετε στην αγορά
ο εκδοτικός οίκος Δημητράκου, ο οποίος είχε σαφώς εμπορικό προσανατολισμό,
και την υλοποίηση του προϊόντος αυτού κλήθηκε ο Άννινος να διεκπεραιώσει με
τον τρόπο που ήξερε από παλαιά, μάλλον χάριν του κοινού που γνώριζε (και τον
γνώριζε) από παλαιά. Αυτή η διεκπεραίωση απέχει πολύ από το να χαρακτηρι-
στεί επιτυχής – όπως επίσης απέχει από το να χαρακτηριστεί ως μοναχική
αποτυχημένη προσπάθεια. Και ο Άννινος φαίνεται ότι διαχειρίστηκε την Ίριδα
ως εμπορικό προϊόν, ως digest των συγγραφικών του προσπαθειών, ελλείψει
ίσως νέου πρωτότυπου υλικού, καθώς είχε πλέον ξεπεράσει την ηλικία των εβδο-
μήντα ετών. Παλιά κείμενα, παλιές ιδέες, χωρίς καν την προσπάθεια να παρου-
σιαστούν στην εκδοτική αγορά με καινούριο τρόπο – ήταν αναμενόμενο να μη
στεφθούν με επιτυχία.

44..88  ΠΠεερριιοοδδιικκάά  κκααιι  ηημμεερροολλόόγγιιαα  ττηηςς  ώώρριιμμηηςς  ππεερριιόόδδοουυ

Η ώριμη περίοδος της συγγραφικής παραγωγής του Άννινου χαρακτηρίζε-
ται από τη συμμετοχή του στην έκδοση και τη συνεργασία του με τα κορυφαία
φιλολογικά περιοδικά και ημερολόγια της εποχής, που κυκλοφορούσαν στην
Αθήνα αλλά και σε άλλα κέντρα του ελληνισμού. Οι συνεργασίες με τα περιοδι-
κά και τα ημερολόγια είναι ενυπόγραφες – και απαλλαγμένες από την καθημε-
ρινή δημοσιογραφική ενασχόληση με τις εφημερίδες, από τις οποίες σταδιακά
αποσύρεται ο Άννινος, ως συντάκτης. Στα περιοδικά δημοσιεύει τα αξιολογότε-
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ρα δείγματα γραφής του, εμφανώς πιο επεξεργασμένα και επιμελημένα απ’ ό,τι
τα δημοσιογραφικά του κείμενα, αλλά και με πολύ μικρότερη συσχέτιση με την
επικαιρότητα απ’ ό,τι τα κείμενα των εφημερίδων. Πέρα από τα κείμενα καθαυ-
τά, εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο κύκλος των ανθρώπων οι οποίοι συ-
νυπάρχουν με τον Άννινο στα έντυπα με τα οποία συνεργάζεται, αλλά και η γε-
νικότερη θέση των συγκεκριμένων εντύπων στα ελληνικά γράμματα του καιρού
τους. 

Ο Άννινος είναι πλέον επώνυμος, και η υπογραφή του είναι περιζήτητη στα
ολοένα και περισσότερα περιοδικά που εκδίδονται και επιχειρούν να προσελκύ-
σουν το ενδιαφέρον του κοινού και να εδραιωθούν στην εκδοτική πραγματικότη-
τα της Αθήνας αλλά και της περιφέρειας και της διασποράς, όπου αποστέλλο-
νταν σε συνδρομητές.

Στη συνέχεια θα επιχειρηθεί η εξέταση της παρουσίας του Άννινου στα πε-
ριοδικά και τα ημερολόγια της ώριμης περιόδου, ταξινομημένη στις ακόλουθες
κατηγορίες:

�. Περιοδικά στα οποία συνεχίστηκε η συνεργασία του Άννινου από την
προηγούμενη δεκαετία.

2. Περιοδικά των Αθηνών και της διασποράς με τα οποία συνεργάστηκε ο
Άννινος χωρίς να συμμετέχει στη στενή εκδοτική και συντακτική τους ομάδα.

3. Ημερολόγια των Αθηνών και της διασποράς με τα οποία συνεργάστηκε ο
Άννινος. 

44..88..��  ΣΣυυννέέχχιισσηη  σσυυννεερργγαασσιιώώνν  μμεε  ππεερριιοοδδιικκάά  ττηηςς  δδεεκκααεεττίίααςς  ττοουυ  ��888800
44..88..��..��  ΕΕσσττίίαα

Η επιτυχημένη συνεργασία του Άννινου με την Εστία θα συνεχιστεί και κα-
τά τη διάρκεια της δεκαετίας του �890, μέχρι το τέλος της κυκλοφορίας της
Εστίας με τη μορφή περιοδικού, αλλά και σε ένα τεύχος της Εικονογραφημένης
Εστίας που κυκλοφόρησε για μικρό χρονικό διάστημα παράλληλα με την εφημε-
ρίδα. Η αλλαγή θεματολογίας και ύφους της Εστίας, το άνοιγμα προς το νεοελ-
ληνικό διήγημα, με τις συνέπειες που είχε αυτό όσον αφορά τη γλωσσική ταυτό-
τητα του περιοδικού, φαίνεται ότι έκαναν τον Άννινο να είναι λιγότερο θερμός
θιασώτης του κύκλου της Εστίας, της ισχυρότερης ίσως φιλολογικής συντρο-
φιάς της δεκαετίας του �880. Αυτό δε σημαίνει ότι η παρουσία του στην Εστία
(και το περιοδικό, αλλά και την εφημερίδα, μετά τη μετατροπή που έγινε το
�894) δεν ήταν ζωηρή και ενδιαφέρουσα. Μπορούμε και εδώ να διακρίνουμε στις
λίγες αριθμητικά εμφανίσεις του, από τις οποίες εξαφανίζονται οι μεταφραστι-
κές συνεργασίες, ειδικότερες ομάδες άρθρων:

Πρώτα πρώτα, ο Άννινος χρησιμοποιεί την Εστία για τις πρώτες δημοσιεύ-
σεις των θεατρικών του κειμένων, για τα οποία έχει γίνει αναλυτικά λόγος σε
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άλλο σημείο της μελέτης αυτής: στην
Εστία θα πρωτοδημοσιευθεί σε συνέχει-
ες η μεγάλη θεατρική επιτυχία του Άν-
νινου Ζητείται υπηρέτης,�9� αλλά και ο
μονόλογος Όποιος φυλάει τα ρούχα
του.�92

Στην Εστία θα πρωτοδημοσιευθούν
(όπως και στον Παρνασσό την ίδια πε-
ρίοδο) και αποσπάσματα από τους «Κύ-
νες της Κωνσταντινουπόλεως», οι οποίοι
θα δημοσιευθούν αυτοτελώς στην συλ-
λογική του έκδοση Αττικαί ημέραι.�93

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν
και δύο κείμενα του Άννινου που δημοσι-
εύονται στην Εστία και αναφέρονται
στα βασικά αθηναϊκά πρότυπα του Άν-
νινου: τον Αχιλλέα Παράσχο, πρότυπο
για τις ποιητικές δοκιμές του Άννινου
στη δεκαετία του �870, και τον Κων-
σταντίνο Παπαρρηγόπουλο, ισχυρότερο,
όπως αποδείχθηκε, πρότυπο του Άννινου
κατά την ώριμη περίοδο της συγγραφι-
κής του παραγωγής σε ό,τι αφορά κυ-
ρίως τη σύνθεση ιστορικών μελετών.

Το κείμενό του για τον Αχιλλέα Παράσχο�94 που δημοσιεύεται το �89� στην
Εικονογραφημένη Εστία είναι πολύ παλαιότερο (είχε δημοσιευθεί στο Μη Χά-
νεσαι το �88�) και είναι ενδεικτικό της επίδρασης που άσκησε ο Παράσχος στην
εποχή του, αλλά και της συναίσθησης που έχει ο Άννινος ότι το έργο ενός ποιη-
τή πρέπει να εξεταστεί μέσα στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εποχής, μέσα στο
κοινωνικό και πολιτικό της περιβάλλον. Ο Παράσχος είχε ενεργό συμμετοχή σε
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�9� Χ. Άννινος, «Ζητείται Υπηρέτης», Εστία, τόμ. ΛΑ΄ (�89�), αρ. �8, σσ. 273-27�, αρ. �9,
σσ. 292-29� και αρ. 20, σσ. 307-3��.

�92 Χ. Άννινος «Όποιος φυλάει τα ρούχα του – Μονόλογος», Εστία, τόμ. ΛΑ΄, αρ. �� (�89�),
σσ. ���-��8.

�93 Χ. Άννινος, «Οι κύνες της Κωνσταντινουπόλεως», Εστία, τόμ. ΛΓ΄, αρ. �3 (�892), σσ.
204-20�. Δημοσιεύεται στο σύνολό του στο Χ. Άννινος, Αττικαί Ημέραι, ό.π., σσ. �0�-�3�. Για
ανάλυση του κειμένου βλ. το κεφάλαιο 4.4.2.� αυτής της μελέτης.

�94 Χ. Άννινος, «Αχιλλεύς Παράσχος», Εστία εικονογραφημένη, τόμ. ΛΗ΄, αρ. � (�89�),
σσ. 44-4�.

Το τελευταίο τεύχος της
Εικονογραφημένης Εστίας (9 Ιουλ.
�89�) με την αναγγελία αναστολής 
της έκδοσης του περιοδικού. [Πηγή:
Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πατρών]



εκείνη την εκρηκτική εποχή (που ο Άννινος δεν έζησε από κοντά), του τέλους
της δεκαετίας του �8�0, με τα εκρηκτικά κοινωνικά κινήματα σε όλη την Ευ-
ρώπη αλλά και την εσωτερική πολιτική δυναμική που οδήγησε στην εκδίωξη του
Όθωνα: «Την πολιτικήν δε ταύτην οιονεί χειραφέτησιν παρηκολούθει εκ του σύ-
νεγγυς η κοινωνική και φιλολογική εξέγερσις»�9� που ουσιαστικά ήταν η έκρη-
ξη του ρομαντισμού – η έξαρση του συναισθήματος αποτυπώθηκε στους στίχους
του Παράσχου: «Οι στίχοι του πλήρης (sic) δυνάμεως και εκχειλίζοντες εξ αι-
σθήματος ανυποκρίτου, εποίησαν πολλήν αίσθησιν παρά τω κοινώ, όπερ απεστή-
θιζε και τονίζον έψαλλε τους περιπαθείς στεναγμούς του ποιητού».�9�

Το κείμενό του για τον Κωνσταντίνο Παπαρρηγόπουλο�97 είχε δημοσιευθεί
στην Εστία το �89�, τέσσερα χρόνια νωρίτερα από το κείμενο για τον Παράσχο.
Και σε αυτό ο Άννινος εκδηλώνει τον θαυμασμό του για τον σπουδαίο ιστορικό,
μεταφέροντας περισσότερο προσωπικές αναμνήσεις από τη γνωριμία του με τον
μεγάλο ιστορικό και πατέρα του πρόωρα χαμένου φίλου και συνοδοιπόρου του
Άννινου κατά τη δεκαετία του �870, Δημητρίου Παπαρρηγόπουλου. Η συνεργα-
σία του με τον «εθνικό ιστορικό» κατά τη διοργάνωση της έκθεσης κειμηλίων
της Ελληνικής Επανάστασης που είχε διοργανώσει η Ιστορική και Εθνολογική
Εταιρεία της Ελλάδος το �884 ήταν καθοριστική για τη συγγραφική του πο-
ρεία. Το συναίσθημα και ο θαυμασμός που ξεχειλίζουν από το κείμενο αποδει-
κνύουν ότι ο πραγματικός μέντορας του Άννινου (τουλάχιστον σ’ ό,τι αφορά την
μεγάλη του αγάπη, την Ιστορία) ήταν ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος. Η
πλευρά του Άννινου που ασχολείται με την έρευνα της ελληνικής Ιστορίας είναι
καθοριστικά επηρεασμένη από τον Παπαρρηγόπουλο. Ο Άννινος θα επιχειρήσει
να συνθέσει ιστορικά δοκίμια επιχειρώντας, όπως και το πρότυπό του, να συμ-
βάλει στην εθνική Ιστορία, και ακολουθώντας μεθοδολογικά το παράδειγμα του
προτύπου του, χωρίς όμως να κατορθώσει να δώσει ποτέ κάποια ιστορική σύνθε-
ση τόσο μεγάλης έκτασης και πνοής όπως η Ιστορία του Ελληνικού Έθνους.

Πέρα από τις αναφορές στα πρότυπά του ο Άννινος συνεχίζει από τις στήλες
της Εστίας και τις κριτικές αναφορές του για την ανάγκη ανανέωσης και ενδυ-
νάμωσης της καλλιτεχνικής ζωής των Αθηνών. Σε άρθρο του με τίτλο «Το
Ωδείον»�98 που δημοσιεύεται το �89� μιλά για την παραμέληση της μουσικής
στη σύγχρονή του αθηναϊκή πραγματικότητα, και τις ελπίδες που γεννούσε η
οικονομική ενίσχυση του Ωδείου της Αθήνας από τον Ανδρέα Συγγρό για καλ-
λιέργεια της μουσικής τέχνης. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Άννινος δεν αναφέ-
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�9� Χ. Άννινος, «Αχιλλεύς Παράσχος», ό.π., σ. 4�.
�9� Χ. Άννινος, «Αχιλλεύς Παράσχος», ό.π., σ. 4�.
�97 X. Άννινος, «Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος – αναμνήσεις», Εστία, τόμ. ΛΑ΄, αρ. 20

(�89�), σσ. 30�-307.
�98 Χ. Άννινος, «Το Ωδείον», Εστία, τόμ. ΛΑ΄, αρ. 8 (�89�), σσ. ��3-���.



ρεται καθόλου στο εντελώς διαφορετικό μουσικό περιβάλλον των Επτανήσων,
όπου ανδρώθηκε και το οποίο έχει στο μυαλό του όταν μιλά για την αθηναϊκή
πραγματικότητα. Το κείμενό του είναι χαρακτηριστικό μιας μακροχρόνιας
όπως θα αποδειχθεί αντιπαράθεσης ανάμεσα στη δυτικότροπη, ευρωπαϊκή μου-
σική και την περισσότερο ανατολίτικη μουσική (την οποία ο Άννινος χαρακτη-
ρίζει «ασιατική κακοφωνία»). Η τελική σύγκρουση (που θα αποδειχθεί σύνθε-
ση) αυτών των δύο ρευμάτων θα συντελεστεί δεκαετίες αργότερα, όταν οι πρό-
σφυγες της Μικρασίας θα φέρουν την πλούσια μουσική παράδοσή τους στην
Ελλάδα.�99

Στην Εστία του �893 δημοσιεύεται και ένα πολύ ενδιαφέρον για τις σχέσεις
των εν Αθήναις Επτανησίων κείμενο για τον Άννινο του Γρηγορίου Ξενόπουλου,
με τίτλο: «Σκιαγραφίαι συγχρόνων – Χαραλάμπης Άννινος».200 Ο Ξενόπουλος,
νεώτερος ηλικιακά αλλά και σε ό,τι αφορά την εισδοχή του στην αθηναϊκή
πραγματικότητα, γράφει ένα πολύ συναισθηματικό, αλλά μετρημένο κείμενο
για τον Άννινο, ξεκινώντας την περιγραφή από την εξωτερική περιγραφή του:
ένας μεσήλικας, κοντός, με μαύρο μουστάκι και μεγάλα μάτια, που «μειδιώσιν
ειρωνικώς» αλλά «άνευ κακίας» και σιγά σιγά περνώντας στον εσωτερικό του
κόσμο: 

«Αλλ’ ό,τι ουδεμίαν αφίνει αμφιβολίαν περί της πνευματικής ποιότητος
του ανθρώπου είνε η συνομιλία του, πνευματώδης και ιδιόρρυθμος συνομι-
λία, όσον ουδενός άλλου των παρ’ ημίν ευφυολόγων, μη αγαπώσα τας
μακράς διηγήσεις ουδέ συζητούσα πολύ ευχαρίστως, αλλ’ αποτελουμένη
κυρίως από διακοπάς και εξάρσεις, από σορτίτες, ως λέγουν οι επτανήσι-
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�99 Αναφέρει χαρακτηριστικά (Χ. Άννινος, «Το Ωδείον», Εστία, ό.π., σ. ��4): «[...] Δεν
υπήρξεν εν Ελλάδι ωραία τέχνη μάλλον παραμελημένη της Μουσικής. Ο λαός αφέθη εις τας
μετεμφυτευθείσας αγροίκους παραδόσεις της ασιατικής κακοφωνίας, αν δε εκ ων σπλάγχνων
του προέκυψε και τις ιδιόρρυθμος γνησία μελωδία, κανείς δεν την επεμελήθη και αφέθη εις την
αρχέγονον αυτής και ακαλλιέργητον κατάστασιν. [...] Η μουσική καλαισθησία δεν ηδύνατο να
μορφωθή όπως έπρεπε με ολίγα θέατρα του ιταλικού μελοδράματος, ατάκτως και ελαττωματι-
κώς λειτουργούντα και ταύτα, με τας περιοδικάς εμφανίσεις του γαλλικού κωμειδυλλίου, με τας
αγοραίας συναυλίας των στρατιωτικών μουσικών. Η έλλειψις της μουσικής καλαισθησίας ακό-
μη και σήμερον υφίσταται δυστυχώς εν όλη της τη ακμή, αφού εις το κυριώτερον θέατρον της
Ελλάδος, το Νέον Θέατρον της πρωτευούσης εκτελείται παρατόνως και παραχόρδως ο Τροβα-
τόρος του Βέρδη, ο Trouvère, διά να ικανοποιηθή η μανία των γαλλιζοντων – υπό Γάλλων αοιδών
εσχάτης τάξες και αφού ο εγκληματικός, ως ευφυώς παρωνομάσθη, απολογισμός της εφετεινής
θεατρικής περιόδου σημειοί 42 μελοδράματα εις 80 παραστάσεις. Περί δε της μουσικής παρα-
γωγής εν τη χώρα μας δεν δύναται να γείνη σοβαρός λόγος, αφού αύτη ακόμη ευρίσκεται εις τα
σπάργανά της.»

200 Γρηγόριος Ξενόπουλος, «Σκιαγραφίαι συγχρόνων – Χαραλάμπης Άννινος», Εστία, τόμ.
ΛΕ΄, αρ. �3 (�893), σσ. �93-�9�.



οι, ήτοι σχόλια ελαφρά και παιγνιώση επί των λεγομένων, προκαλούντα
άσβεστον τον γέλωτα των ακουόντων, επί των νεύρων των οποίων ασκεί
ιδιαιτέραν επίδρασιν η ευφυία του Μπάμπη Άννινου. Λεπτήν και αριστο-
κρατικήν ούτως ειπείν ευφυίαν, είνε δυνατόν να χαρακτηρίσωσιν ως άνο-
στον και χυδαίαν ή να μη εννοήσουν και διόλου οι μη εξησκημένοι ή φύσει
ανίκανοι να εξασκηθώσιν εις το ιδιάζον θέλγητρόν της. [...] Δεν είνε ανέκ-
δοτα μεμονωμένα, αυτοτελή· αποτελούσιν εν σύνολον, ένα τρόπον, μίαν
μέθοδον. Αυτ’ καθ’ εαυτά δεν είνε ίσως τίποτε και μόνον εις την θέσιν των
έχουν αξίαν πολλήν. [...] Ποίαν ιδέαν θα έδιδα περί του συνόλου και πώς
θα εχαρακτήριζα το είδος της ευφυολογίας του, άνευ των πολλών ομοει-
δών, των μικρών εκείνων και ιδιαιτέρων, με τα οποία γελώμεν περισσότε-
ρον έξαφνα των ματαίων εκείνων αποπειρών του προς χρωματισμόν λο-
γοπαιγνίου, εξ ων προκύπτει ως τις ευσυνείδητος αποτυχία η παραδοξο-
τάτη των λέξεων, της στιγμής κατά την οποίαν εκστομίζονται, του τόνου
δι’ ου προφέρει ό,τι θέλει να καταστήση κωμικόν και του σιγηλού γέλω-
τος, του οιονεί παιδικού, δι’ ού ο ίδιος κατόπι συνοδεύει την επιτυχίαν του
και περισσότερον την αποτυχίαν του.»20�

Ο Ξενόπουλος, ο οποίος δύο δεκαετίες μετά θα ερχόταν σε αντίθεση με την
επιλογή του Άννινου να συμμετέχει στις συγγραφικές ομάδες των Παναθηναί-
ων στο κείμενό του αυτό κάνει ίσως την πιο επιτυχημένη χαρτογράφηση της
συγγραφικής ταυτότητας του Άννινου: το χιούμορ του είναι τόσο στενά συνδεδε-
μένο με την ατμόσφαιρα (ιστορική, πολιτική, κοινωνική, καλλιτεχνική) της
στιγμής, που αποξενωμένο από αυτήν χάνει μεγάλο μέρος της λειτουργίας του.
Η ευφυολογία του δεν μπορεί να προσπεράσει τη στιγμή και τον τόπο, τη συγκυ-
ρία της γέννησής της, γεννιέται και πεθαίνει την ίδια στιγμή μέσα από το κριτι-
κό βλέμμα ενός σπινθηροβόλου πνεύματος. Ο Ξενόπουλος δείχνει να εκτιμά ιδι-
αίτερα αυτή τη γραφή του Άννινου, χωρίς όμως να βρίσκει στον εκφραστικό του
τρόπο αυτό που ο ίδιος επιθυμεί να συνεισφέρει στην αθηναϊκή λογοτεχνική σκη-
νή. Και αν και ο ίδιος κατηγορήθηκε για «μηχανική» παραγωγή λογοτεχνημά-
των και θεατρικών έργων, φαίνεται ότι έστω και σε αυτή την πρώιμη περίοδο
της σταδιοδρομίας του αντιλαμβάνεται ότι αυτού του είδους η επικαιρική «μεθυ-
γραφία» δεν είναι δικός του στόχος. Το γεγονός ότι τα κείμενα του Ξενόπουλου
ξεπέρασαν την εποχή τους και διαβάζονται και παίζονται μέχρι σήμερα, ενώ τα
κείμενα του Άννινου στο συντριπτικό τους ποσοστό «απονευρώνονται» αποξενω-
μένα από το περιβάλλον τους δείχνει πόσο εύστοχες ήταν οι παρατηρήσεις του
νεαρού Ξενόπουλου για το έργο ενός ήδη φτασμένου Επτανήσιου στην Αθήνα.

Ηλίας Α. Τουμασάτος9�

20� Γρηγόριος Ξενόπουλος, «Ο Χαραλάμπης Άννινος», Εστία, ό.π., σσ. �93-�94.



Η συνεργασία του Άννινου με την
Εστία θα συνεχιστεί και μετά τη μετα-
τροπή του περιοδικού σε καθημερινή ει-
δησεογραφική εφημερίδα.202

44..88..��..22  ΠΠοοιικκίίλληη  ΣΣττοοάά
Η συνεργασία του Άννινου με την

Ποικίλη Στοά του Ιωάννη Αρσένη, κά-
ποτε ετήσιο ημερολόγιο, και αργότερα
«εθνι κή εικονογραφημένη επετηρίδα» που
είχε εγκαινιαστεί τη δεύτερη χρονιά της
κυκλοφορίας της (�882) με τη νουβέλα
«Ξηρόν καρυόφυλλον»203 συνεχίζεται
σποραδικά και τη δεκαετία του �890. 

Η Ποικίλη Στοά, όπως και οι άλλες
ετήσιες επιθεωρήσεις και ημερολόγια
της εποχής συγκέντρωνε πολλές και
επώνυμες υπογραφές από όλο το φάσμα
της πνευματικής ζωής της Αθήνας,
επιχειρώντας να συγκεντρώσει όλες τις
τάσεις αυτής της ζωής.

Το �898 δημοσιεύεται στην Ποικίλη Στοά η φιλολογική μελέτη του Άννινου
«Τα ελληνικά γράμματα και ο εν τη ξένη ελληνισμός».204 Ο διευθυντής του πε-
ριοδικού Ιωάννης Αρσένης υποδέχεται με ενθουσιασμό τη συνεργασία του, απο-
δεικνύοντας την απήχηση που είχε ο τελευταίος στην αθηναϊκή λογοτεχνική
σκηνή.20� Πρόκειται για διάλεξη που εκφώνησε ο Άννινος ενώπιον των μελών
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202 Βλ. σχετικά την παράγραφο 4.�.�.3 αυτής της μελέτης.
203 Για την παλαιότερη συνεργασία με την Ποικίλη Στοά βλ. την παράγραφο 3.3.�.3 αυτής

της μελέτης.
204 Χ. Άννινος, «Τα ελληνικά γράμματα και ο εν τη ξένη ελληνισμός», Ποικίλη Στοά, Εθνι-

κόν Εικονογραφημένον Ημερολόγιον, �898, σσ. 273-292.
20� Ο Αρσένης γράφει χαρακτηριστικά («Σ.Δ.Π.Σ.» [Σημείωσις διευθυντού Ποικίλης Στο-

άς], Ποικίλη Στοά Εθνικόν Εικονογραφημένον Ημερολόγιον, �898, σ. 273): «Μεθ’ υπερτάτης
χαράς η Διεύθυνσις της «Ποικίλης Στοάς» στολίζει τας σελίδας του παρόντος τόμου και διά της
δημοσιεύσεως ανεκδότου εντελώς και περισπουδάστου υπό πάσιν έποψιν έργου του πολυτίμως
εφέτος συνεργαζομένου εν τω Εθνικώ Ημερολογίω παλαιού αυτώ γνωρίμου, του κατ’ εξοχήν
αθηναίου ευθυμογράφου κ. Μπάμπη Άννινου». Στη συνέχεια τον χαρακτηρίζει «σκηπτούχο του
Αττικού χιούμορ», ενώ θεωρεί ότι η δημοσιευόμενη στον τόμο αυτό μελέτη του Άννινου «θα δια-
σώση εν τη Ποικίλη Στοά εν από τα καλλιτεχνικώτερα και λαμπρότερα άρθρα, άτινα περιέλαβε
ο δεκατριετής βίος της εκδόσεώς της». Ο χαρακτηρισμός του Άννινου ως «ευθυμογράφου», που 

Εξώφυλλο της Ποικίλης Στοάς (�899)



της ελληνικής κοινότητας της Αλεξάνδρειας, παρουσία του μεγάλου ευεργέτη
Γεωργίου Αβέρωφ, κατά τη διάρκεια πρόσφατου ταξιδιού του στην αιγυπτιακή
πόλη. Παρά την ενθουσιώδη υποδοχή του Αρσένη, που πιθανότατα επεδίωκε με
τον τρόπο αυτό να εξασφαλίσει και μελλοντικές συνεργασίες του Άννινου για τις
επόμενες ετήσιες εκδόσεις της Ποικίλης Στοάς, και παρά τον πολλά υποσχόμε-
νο τίτλο του, το κείμενο δεν κατορθώνει να είναι τίποτε περισσότερο από μια
ακόμη επίδειξη της τέχνης του Άννινου να συναρπάζει το ακροατήριό του με
έναν επιμελημένο ενθουσιασμό ευφυολογημάτων, ιστορικών και εγκυκλοπαιδι-
κών γνώσεων, μέσα από τη χαριτωμένη και καλοφτιαγμένη καθαρεύουσά του
που έδινε στο κείμενο έναν αέρα λογιοσύνης.

Η μελέτη του Άννινου είναι εμφανές ότι έχει συντεθεί για να ακουστεί προφο-
ρικά σε ένα πρόθυμο να ακούσει ακροατήριο της διασποράς, το οποίο ο ομιλητής
φροντίζει να κολακεύσει ουκ ολίγες φορές, μιλώντας για το καταφύγιο που βρί-
σκουν οι Έλληνες λόγιοι στις ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού, αλλά και
για το πόσο άσχημα πηγαίνουν τα πράγματα στην αθηναϊκή μητρόπολη (κα-
θώς εύλογα οι ομογενείς όλων των εποχών διασκεδάζουν τη νοσταλγία τους
όταν από την πατρίδα έρχονται κακές ειδήσεις). Ο Άννινος χειρίζεται έξυπνα το
κοινό του λέγοντάς του αυτά που επιθυμεί να ακούσει σε μια μακρόσυρτη ομιλία,
η οποία πάσχει ακόμη και στη νοηματική της αλληλουχία: ξεκινά από την εισα-
γωγή του αλφαβήτου στην Ελλάδα, κάνει μεγάλες παρεκβάσεις συνδέοντας το
γεγονός αυτό με την εισαγωγή της πατάτας από τον Καποδίστρια, μιλά για το
προσφιλές όσο και οδυνηρό γι’ αυτόν θέμα των οικονομικών δυσκολιών που αντι-
μετωπίζουν οι πνευματικοί άνθρωποι, στρέφεται κατά της πολιτικής, η οποία
κατ’ αυτόν ασκεί αρνητική επίδραση στην πνευματική ζωή, αναφέρεται και
προσωπικά στον Γεώργιο Αβέρωφ, που βρίσκεται στο ακροατήριο, για να μιλή-
σει για τη συμβολή της ελληνικής διασποράς στην ανάπτυξη της μητρόπολης
και, τέλος, αφήνει μια αχτίδα ελπίδας και αισιοδοξίας, αποφαινόμενος ότι η
πνευματική ζωή στην Ελλάδα έχει αρχίσει να αναπτύσσεται ικανοποιητικά.
Όλα αυτά, διανθισμένα με ιστορικά παραδείγματα, citata και αποσπάσματα
από λογοτεχνικά κείμενα, συνθέτουν ένα ετερόκλητο σύνολο που μπορεί να κα-
λύψει τις ανάγκες μίας επίσκεψης σε μία ανθηρή οικονομικά ελληνική παροικία
η οποία διψά να ακούσει έναν λόγιο από την πατρίδα, αλλά κατά τα άλλα δεν
μπορεί να σταθεί ως φιλολογική ή ιστορική μελέτη. Η μελέτη αυτή είναι χαρα-
κτηριστική περίπτωση κειμένου όπου ο Άννινος είναι απλά διεκπεραιωτικός και
κάνει χρήση των «ευκολιών» της ευρυμάθειας και της άνεσης στη σύνθεση κει-
μένων.

Ηλίας Α. Τουμασάτος98

απεικονίζει την κυρίαρχη από τις ταυτότητες που έχει αποκτήσει ο Άννινος στην αθηναϊκή
πραγματικότητα, είναι και αποκαλυπτικός για τις προσδοκίες του εκδότη της Ποικίλης Στοάς
για τα κείμενα που θα δημοσίευε ο Άννινος.



Η τελευταία εμφάνιση του Άννινου
στο περιοδικό είναι στον τόμο του �9�2
με τη θεατρική του διασκευή «Το επα-
νωφόρι».20� Και τα δύο κείμενα του Άν-
νινου που συναντάμε στην Ποικίλη Στοά
της ώριμης περιόδου δεν έχουν οπωσδή-
ποτε τη σημασία που κατέχει για το έρ-
γο του το μυθοπλαστικό κείμενο «Ξηρόν
καρυόφυλλον» που είχε δημοσιευθεί στο
περιοδικό την προηγούμενη δεκαετία. Ο
Άννινος έχει επιλέξει άλλα έντυπα για
να δίνει τα καλύτερα κείμενά του, και
επιπλέον έχει διευρύνει την εκδοτική και
θεατρική του δραστηριότητα.

44..88..22  ΝΝέέεεςς  σσυυννεερργγαασσίίεεςς
44..88..22..��  ΑΑττττιικκόόνν  ΜΜοουυσσεείίοονν ((��889922))

Το Αττικόν Μουσείον207 ήταν μια
βραχύβια εκδοτική προσπάθεια του κε-
φαλληνιακής καταγωγής Νικολάου Ιγ-
γλέση208 που κυκλοφόρησε σε δύο περιό-
δους (�883-�88� και �890-�892). Στην σύντομη πορεία του στα εκδοτικά
πράγματα της Αθήνας το περιοδικό επιχείρησε να συνδυάσει ποιοτικά κείμενα
με υψηλή αισθητική, δίνοντας μεγάλη έμφαση στον σχεδιασμό και την εικονο-
γράφησή του. Οι υπογραφές του Αττικού Μουσείου μας είναι γνωστές και από
τις συμμετοχές τους σε άλλα περιοδικά της δεκαετίας: Εκτός από τον Άννινο
εμφανίζονται στις σελίδες του περιοδικού πολλοί εκπρόσωποι της δυναμικής γε-
νιάς του �880, αλλά και της παλαιότερης γενιάς: οι Γεράσιμος Μαρκοράς, Κώ-
στας Κρυστάλλης, Κωστής Παλαμάς, Ιωάννης Πολέμης, Μιχαήλ Μητσάκης,
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Αριστομένης Προβελέγγιος, Στέφανος Ξένος,
Αχιλλέας Παράσχος, Γρηγόριος Ξενόπουλος, Γεώργιος Δροσίνης, Ειρηναίος
Ασώπιος, Σπυρίδων Λάμπρος, Παναγιώτης Φέρμπος και άλλοι.
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20� Χ. Άννινος, «Το επανωφόρι», Ποικίλη Στοά, �9�2, σσ. 4�7-444. Βλ. ανάλυση του κειμέ-
νου στο οικείο κεφάλαιο αυτής της μελέτης.

207 Για το Αττικόν Μουσείον βλ. Κωστής Καρπόζηλος, «Αττικόν Μουσείον», λήμμα στην
Εγκυκλοπαίδεια του ελληνικού τύπου, ό.π., τόμ. Α΄, σ. 3��. 

208 Με τον Ιγγλέση ο Άννινος θα συνεργαστεί τρία χρόνια αργότερα (�89�) και στην έκδο-
ση του περιοδικού Ολύμπια (βλ. σχετικά την παράγραφο 4.7.2 αυτής της μελέτης).

Εξώφυλλο του περιοδικού 
Αττικόν Μουσείον (�892)



Και στο Αττικόν Μουσείον δημοσιεύεται ένα κείμενο του Άννινου σε δύο συ-
νέχειες. Πρόκειται για το «Αι Αθήναι προ τεσσαρακονταετίας – Χρονικά της
Βασιλείας του Όθωνος»209 μια περιγραφή της Αθήνας του �8�2, πιθανότατα
ενταγμένη στην ατελέσφορη προσπάθεια του Άννινου να συντάξει την Ιστορία
της οθωνικής περιόδου. Σε μια τέτοια συνθετική προσπάθεια το κείμενο που δη-
μοσιεύεται σε δύο συνέχειες στο Αττικόν Μουσείον θα μπορούσε να αποτελεί
ιδανική εισαγωγή – είναι μια περιγραφή της Αθήνας που (όπως συνέβη αργότε-
ρα και στην εκτενέστερη μελέτη του Αι Αθήναι κατά το �8�0, για την οποία το
εν λόγω κείμενο θα μπορούσε να πει κανείς ότι λειτουργεί προδρομικά ή ως προ-
σχέδιο) ο Άννινος δεν είχε ζήσει, αλλά ανασυνθέτει βασισμένος στον τύπο της
εποχής και σε ταξιδιωτικές περιγραφές. Ζώντας ο ίδιος, όπως και οι αναγνώ-
στες του, στη σύγχρονή του Αθήνα, πλάθει μια περιήγηση στην συγκριτικά μι-
κρότερη Αθήνα της εποχής, χρησιμοποιώντας με έξυπνο τρόπο σημεία αναφο-
ράς της σύγχρονής του Αθήνας.

44..88..22..22  ΊΊρριιςς  ΑΑθθηηννώώνν ((��889977--��990044))
Η δεκαπενθήμερη Ίρις Αθηνών («εικονογραφημένον περιοδικόν φιλολογικόν

και κοινωνικόν»),2�0 με εκδότη τον Κωνσταντίνο Φ. Κλάδο κυκλοφόρησε στην
Αθήνα μεταξύ �897 και �904. Ο Άννινος εδώ εμφανίζεται με το ψευδώνυμο Ρα-
κοσυλλέκτης και την ήδη αναγνωρίσιμη από το αθηναϊκό αναγνωστικό κοινό
έφεσή του στην αλιεία μαργαριταριών από δημοσιευμένα στον ελληνικό τύπο ει-
δησεογραφικά και λογοτεχνικά κείμενα.2��

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο κύκλος των συνεργατών του περιοδικού:
Επτανήσιοι, όπως οι Ηλίας Τσιτσέλης, Ιωάννης Τσακασιάνος, Σπυρίδων Δε-
βιάζης και Στέφανος Μαρτζώκης, που επιβεβαιώνουν τη διατήρηση της επικοι-
νωνίας του Άννινου με τους παλιούς Επτανήσιους φίλους και συνεργάτες του,
αλλά και γνωστά μας ήδη από τον αθηναϊκό κύκλο του ονόματα: Πολύβιος Δη-
μητρακόπουλος, Κωστής Παλαμάς, Μιχαήλ Μητσάκης, Γεώργιος Σουρής,
Γεώργιος Πωπ, Τίμος Μωραϊτίνης και άλλοι συνθέτουν ένα ενδιαφέρον κράμα:
από τη μία παλιοί γνώριμοι της πρώιμης περιόδου του Άννινου, κι από την άλλη
η ήδη καταξιωμένη γενιά των «Αθηναίων» (από μετοικεσία) δημοσιογράφων-

Ηλίας Α. Τουμασάτος�00

209 Χ. Άννινος, «Αι Αθήναι προ τεσσαρακονταετίας – Χρονικά της Βασιλείας του Όθωνος»,
Αττικόν Μουσείον, τόμ. 3, αρ. �0 (�890), σσ. 94-9� και αρ. �� (�890), σσ. �07-�08.

2�0 Αναλυτική καταγραφή των συνεργατών του περιοδικού βλ. στο λήμμα [Καράογλου,
Χ.Λ.], «Ίρις – Ίρις των Αθηνών», στον Καράογλου Χ.Λ. (επιμ.), Περιοδικά λόγου και τέχνης
(�90�-�940), αναλυτική βιβλιογραφία και παρουσίαση, τόμ. �: «Αθηναϊκά περιοδικά (�90�-
�92�)», Θεσσαλονίκη: University Studio Press, �99�, σσ. 4�-44.

2�� Για τη συγγραφική παρουσία του Άννινου στο εβδομαδιαίο σατιρικό Άστυ με το ψευδώ-
νυμο Ρακοσυλλέκτης βλ. την παράγραφο 3.3.8.2.� αυτής της μελέτης.



λογοτεχνών που καταπιάνονται με ποικιλία λογοτεχνικών ειδών. Η βασική θε-
ματολογία του περιοδικού, άλλωστε, δικαιολογούσε αυτή την ποικιλομορφία και
σύνθεση, χαρακτηριστική του συγκρητιστικού κλίματος πολλών από τα αθη-
ναϊκά περιοδικά. Από τη μία, αρκετά χρόνια μετά το τέλος του ρομαντισμού, το
περιοδικό δείχνει την προτίμησή του στους Αθηναίους ρομαντικούς (ιδίως τον
Αχιλλέα Παράσχο, ρομαντικό πρότυπο του Άννινου) και από την άλλη αφιερώ-
νει πολλά από τα άρθρα του στο ραγδαία αναπτυσσόμενο στη δεκαετία εκείνη
ελληνικό θέατρο. Ο Άννινος, έχοντας ο ίδιος προσωπική εμπειρία τόσο του πρό-
σφατου ρομαντικού παρελθόντος όσο και της σύγχρονης αθηναϊκής ζωής, βρί-
σκει στην Ίριδα των Αθηνών, στο γύρισμα του αιώνα, φιλόξενο χώρο για να εκ-
φραστεί όχι ενυπόγραφα, αλλά με την αναγνωρίσιμη περσόνα του Ρακοσυλλέ-
κτη.

44..88..22..33  ΕΕθθννιικκήή  ΑΑγγωωγγήή ττοουυ  ΓΓ..  ΔΔρροοσσίίννηη
Το περιοδικό Εθνική Αγωγή,2�2 δεκαπενθήμερο και αργότερα μηνιαίο, κυ-

κλοφόρησε στην Αθήνα μεταξύ των ετών �898 και �904 και με εκδότη τον Γε-
ώργιο Δροσίνη.2�3 Στόχος του περιοδικού, όπως και του ιδρυθέντος περίπου την
ίδια εποχή Συλλόγου προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, όπως μαρτυρούσε και ο
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2�2 Για την Εθνική Αγωγή βλ. Κωστής Καρπόζηλος, «Εθνική Αγωγή», λήμμα στην
Εγκυκλοπαίδεια του ελληνικού τύπου, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 40· Κ.Π. Δεμερτζής, Το περιοδικό «Εθνι-
κή Αγωγή» του Γ. Δροσίνη: Βιβλιογραφική παρουσίαση, Αθήνα: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφε-
λίμων Βιβλίων, χ.χ. και Χ.Λ. Καράογλου «Εθνική Αγωγή», λήμμα στο Χ.Λ. Καράογλου
(επιμ.) Περιοδικά λόγου και τέχνης (�90�-�940), τόμ. �, ό.π., σσ. 397-399. 

2�3 Ο Γεώργιος Δροσίνης (�8�9-�9��), και αυτός της ίδιας γενιάς με τον Άννινο, έχει πρω-
ταγωνιστικό ρόλο σε πολλά έντυπα των δεκαετιών �880 και �890. Σε αντίθεση με τον Άννινο, ο
Δροσίνης είχε λάβει πανεπιστημιακή εκπαίδευση (είχε σπουδάσει στη Νομική και τη Φιλοσοφι-
κή Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά και σε γερμανικά πανεπιστήμια). Ο Δροσίνης είχε
γεννηθεί στην Αθήνα, όπου υπηρετούσε ο πατέρας του ως ανώτερος διοικητικός υπάλληλος, κα-
ταγόταν ωστόσο από το Μεσολόγγι, είναι δηλαδή κι αυτός «μέτοικος» στην Αθήνα, αν και «δεύ-
τερης γενιάς». Όπως και για τον Άννινο, καθοριστική ήταν η γνωριμία του με τον Νικόλαο Πο-
λίτη, η συμμετοχή του στους φιλολογικούς κύκλους της δεκαετίας του �880 (κυρίως σ’ αυτόν
του περιοδικού Εστία), ενώ την ίδια περίοδο με την έκδοση της Εθνικής Αγωγής τον βλέπουμε
επίσης να πρωταγωνιστεί στις εκδοτικές και πνευματικές δραστηριότητες του Συλλόγου προς
Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων (βλ. σχετικά το κεφάλαιο 4.3.4 αυτής της μελέτης). Σε αντίθεση
με τον Άννινο, ο Δροσίνης, παράλληλα με τη συμμετοχή του στην έκδοση περιοδικών, θα δοκι-
μαστεί και στην ποίηση και τη μυθοπλαστική πεζογραφία, συνιστώντας έναν από τους ισχυρό-
τερους πυλώνες της λογοτεχνικής γενιάς του �880. Είναι επίσης ένα από τα πολλά πρόσωπα
του στενού κύκλου του Άννινου που κατόρθωσαν, σε αντίθεση με τον τελευταίο, να γίνουν μέλη
της Ακαδημίας Αθηνών. Η συνεργασία του Δροσίνη με τον Άννινο ίσως είναι η μακροβιότερη
στην σταδιοδρομία του τελευταίου, καθώς θα συνεχιστεί μέχρι και τη δεκαετία του �920, όπου,
στο Ημερολόγιον της Μεγάλης Ελλάδος θα δημοσιευθούν και ορισμένα από τα τελευταία συγ-
γραφικά πονήματα του Άννινου (βλ. σχετικά την παρ. 4.8.3.2 αυτής της μελέτης).



τίτλος, ήταν η εκπαίδευση του ελληνικού
λαού για την καλλιέργεια του εθνικού
φρονήματος, προκειμένου να ανασυντα-
χθεί ο ελληνισμός μετά την ήττα του
�897 και να διεκδικήσει τα εθνικά του
δίκαια. Η εθνική αγωγή αυτού του εί-
δους δεν σχετίζεται μόνο με τη σχολική
εκπαίδευση και τη γενιά των μαθητών,
αλλά αφορά όλο το φάσμα της κοινω-
νίας, όπως μαρτυρεί και ο υπότιτλος του
περιοδικού (Ανατροφή - εκπαίδευσις -
γράμματα - επιστήμαι - καλαί τέχναι -
βιομηχανία). Το περιοδικό περιέχει βέ-
βαια και ποικιλία άρθρων γύρω από τη
σχολική αγωγή και τη διδακτική μεθο-
δολογία, αναγορεύοντας την εκπαίδευ-
ση, όπως και στα χρόνια του διαφωτι-
σμού, σε πρωταρχικό παράγοντα για
την εθνική ολοκλήρωση, σε μια κρίσιμη
καμπή της τελευταίας.

Η συνεργασία του Άννινου στο περιο-
δικό συνίσταται κυρίως σε μεταφράσεις
συγγραφέων, με τους οποίους θα ασχο-
ληθεί και στο πλαίσιο αυτοτελών εκδό-
σεων: Έτσι, στον δεύτερο τόμο του πε-

ριοδικού (�899) δημοσιεύεται σε τέσσερις συνέχειες η μετάφραση του θεατρικού
έργου του Octave Feuillet «Η μάγισσα»,2�4 ενώ το �90�, σε έξι συνέχειες το έρ-
γο του Cesare Lombroso «Πόθεν το μεγαλείον της Βενετίας»2�� και σε τέσσερις
συνέχειες το «Ακολουθήσωμεν αυτόν» του Στέγκιβιτζ.2��

Το πιο ενδιαφέρον ωστόσο κείμενο του Άννινου που δημοσιεύεται στο περιο-
δικό, το �899, έχει να κάνει με το επτανησιακό του παρελθόν και αποκαλύπτει
πολλές λεπτομέρειες για την στάση του απέναντι στον επτανησιακό χώρο και
την επτανησιακή λογοτεχνική σχολή. Πρόκειται για το κείμενο «Στέψις ποιη-
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2�4 Φεγιέ [Octave Feuillet], «Η μάγισσα», μφρ. Χ. Άννινος, Εθνική Αγωγή, έτος Β΄ (�899),
σσ. �79 επ., �99 επ., 2�4 επ., 233 επ. 

2�� Κ. Λομπρόζος [Cesare Lombroso], «Πόθεν το μεγαλείον της Βενετίας», μφρ. Χ. Άννι-
νος, Εθνική αγωγή, έτος Δ΄ (�90�), σσ. ��2 επ., �73 επ., �88 επ., �98 επ., 20� επ., 2�3 επ.

2�� Στέγκιβιτζ, «Ακολουθήσωμεν αυτόν», μφρ. Χ. Άννινος, Εθνική αγωγή, έτος Δ΄ (�90�),
σσ. �� επ., 7� επ., 90 επ., �04 επ.

Εξώφυλλο της Εθνικής Αγωγής
του Γ. Δροσίνη (�899), 

Πηγή: Δημόσια Βιβλιοθήκη Σάμου



τού»2�7 που αναφέρεται σε μια ιδιότυπη
τελετή που έλαβε χώρα στην Κέρκυρα
το �8�3, κατά την οποία αναγορεύθηκε
σε ποιητή των Επτανήσων ο τότε πρόε-
δρος της Ιονίου Γερουσίας και ποιητής
κόμης Γεώργιος Κανδιανός Ρώμας
(�79�-�8�7).2�8 Ο Άννινος βρίσκει την
ευκαιρία για μια σύντομη αναδρομή στο
επτανησιακό του παρελθόν, υπογραμ-
μίζοντας ότι ο Ρώμας βραβεύθηκε και
από τους ομοτέχνους του, και παρά το
γεγονός ότι εκείνη την περίοδο βρίσκο-
νταν ακόμη στην ενεργό δράση οι Σο-
λωμός, ο «περικλεής» Μουστοξύδης
«και οι συν αυτώ» και ο «Δαλμάτης»
αλλά «της ελληνικής παιδείας γενόμε-
νος κοινωνός» Θωμαζαίος, και, τέλος,
ο χαρακτηριστικά μη κατονομαζόμε-
νος «ποιητής της κυρα-Φροσύνης» ο
οποίος «εξήπλου τα φτερά ευθαρσώς
προς υπερνέφελον πτήσιν».2�9 Σε αντί-
θεση με τη σύγχρονή του πραγματικό-
τητα, κατά την οποία υπονοεί ότι οι λό-
γιοι και λογοτέχνες επιδίδονται σε ανταγωνισμούς, οι ποιητές της Επτανήσου
δέχτηκαν να απονεμηθεί η διάκριση αυτή στον Ρώμα, ο οποίος, όπως αναγνω-
ρίζει ο Άννινος, δεν ήταν ποιητής του ύψους του Σολωμού, του Κάλβου ή του
Τυπάλδου: 

Αληθώς ειπείν η ποιητική αξία των έργων του Κανδιανού Ρώμα δεν είνε
μεγάλη· η έμπνευσις αυτού είναι περιωρισμένη, ουδέ το σθένος του Σολω-
μού έχουσα, ουδέ την κλασικήν του Κάλβου απλότητα, ουδέ την περιπά-
θειαν του Ιουλίου Τυπάλδου. Επί πάσι δε η ατυχής ανάμιξις της δημώδους
μετά της καθαρευούσης και η πολλαχού αφόρητος χασμωδία της στι-
χουργίας του, καθιστά ενίοτε τας ποιήσεις του ατερπείς και ωχράς. Συ-
χνάκις όμως εξ αυτών ανακύπτουσι σκέψεις και εικόνες χαρίεσσαι, ζωο-
γονεί δε τους στίχους του πλημμύρα αβρών και γενναίων αισθημάτων.
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2�7 Χαραλάμπης Άννινος, «Στέψις ποιητού», Εθνική Αγωγή, έτος Β΄ (�899), σσ. 24�-249.
2�8 Βλ. σχετικά Θεοδόσης Πυλαρινός, Επτανησιακή σχολή, ό.π., σσ. 73-74.
2�9 Χ. Άννινος, «Στέψις ποιητού», ό.π., σ. 24�.

Ο Γεώργιος Δροσίνης (�8�9-�9��),
εκδότης της Εθνικής Αγωγής



Εύηχος ιδίως παρ’ αυτώ είνε η χορδή της φιλοπατρίας. Η ιδέα της πατρί-
δος είνε ο άξων, περί ον περιστρέφεται διηνεκώς η ποιητική του έμπνευσις.
«Εύρον, έγραφεν εις τον πρόλογον των Ωδών, το ιδανικόν μου εις μόνον το
έθνος μου, το έθνος δηλαδή ουχί περιωρισμένον εις το βασίλειον της Ελ-
λάδος, αλλ’ εις το Πανελλήνιον».220

Η τελευταία αυτή φράση μάς φανερώνει και τον σκοπό για τον οποίο ο Άννι-
νος επιλέγει αυτή την αναφορά στον Ρώμα: δεν βραβεύθηκε ο ποιητής, αλλά ο
πολιτικός άνδρας-ποιητής, ο ενεργός φιλόπατρις ποιητής. Αναφερόμενος στη
ζωή και το έργο του Ρώμα δεν χάνει ευκαιρία να υπογραμμίσει το εθνικό του
φρόνημα, αυτό που έκανε και τους σπουδαιότερους ποιητές να υποχωρήσουν στη
στέψη του. Παράλληλα, προσπαθεί να υπογραμμίσει το εθνικό φρόνημα της
Επτανήσου, την ακραιφνή ελληνικότητά της, και να διασκεδάσει τις εντυπώσεις
σχετικά με ορισμένες προκαταλήψεις για τους τίτλους ευγενείας των Επτανή-
σων (ας μην ξεχνάμε ότι και ο ίδιος ο Άννινος καταγόταν από χρυσοβιβλική οι-
κογένεια, με πολλά αξιώματα στα χρόνια της Βενετοκρατίας).22�

Ο Άννινος με ιδιαίτερα έντεχνο τρόπο συνδέει το εθνικό όραμα των ριζοσπα-
στών και τη φιλοπατρία των Επτανησίων με τη σύγχρονή του πραγματικότητα
και την ανάγκη να ακολουθηθεί το εθνικό τους παράδειγμα. Για ακόμη μία φο-
ρά οι ιδέες του ριζοσπαστισμού για ένωση όλων των Ελλήνων (και κατ’ επέ-
κτασιν όλων των λαών της Βαλκανικής, για μια Βαλκανική Ομοσπονδία, όπως
την είχε οραματιστεί ο Ρήγας) αξιοποιούνται, αρκετά επιλεκτικά, από τον Άννι-
νο, για τον παρόντα σκοπό. Ο Άννινος ξεχνά τους μύδρους που εκείνος και η συ-
ντακτική του ομάδα είχαν εξαπολύσει εναντίον της Αγγλίας από τις στήλες του
Άστεως κατά την προηγούμενη δεκαετία, αλλά και την αυταρχικότητα της αγ-
γλικής προστασίας και θεωρεί την περίοδο ευημερούσα. Υπερτονίζει το πρώτο
σκέλος της ριζοσπαστικής ιδεολογίας, γιατί αυτό χρειάζεται στη συγκεκριμένη
περίπτωση, και λησμονεί το δεύτερο σκέλος των αιτημάτων του ριζοσπαστικού
κινήματος, αυτό της κοινωνικής αλλαγής. 
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220 Χ. Άννινος, «Στέψις ποιητού», ό.π., σ. 248.
22� Χ. Άννινος, «Στέψις ποιητού», ό.π., σ. 24�: «Η χώρα αύτη η ελληνική ήτο η Επτάνησος,

ήτις ευνομουμένη τότε υπό την αγγλικήν προστασίαν και υλικώς ευημερούσα, διέσωζεν ακοίμη-
τον το εθνικόν φρόνημα, ώργα δε να λαμπρύνη την εκ της αρχαίας δόξης λαχούσαν αυτή πνευ-
ματικήν κληρονομίαν». Και, παρακάτω, στη σ. 247: Ο τίτλος του κόμητος «[...] απενέμετο υπό
της Ενετικής Κυβερνήσεως ουχί προς θεραπείαν της κενοδοξίας των εν Επτανήσω ευπατριδών,
όπως φρονούσιν οι αμαθέστεροι, οι χλευάζοντες μωρώς τας τοιαύτας τιμητικάς διακρίσεις, τας
συνδεομένας ουχ ήττον μετά της εθνικής ημών ιστορίας, αλλά προς αμοιβής εκδουλεύσεων
εκλαμπρων (sic) προς την πατρίδα και ιδίως ανδραγαθιών κατά των εχθρών της χριστιανικής
πίστεως [...]



«Εν τη ατμοσφαίρα του τότε ηθικού και πνευματικού βίου διεπλάσθη εν
Επτανήσω γενεά υγιής και αρρενωπή, γενεά ευλαβηθείσα τα πάτρια και
διατηρήσασα άσβεστον το ζώπυρον του εθνισμού· γενεά συμπήξασα κοι-
νωνίαν νομοταγή και σεβομένην την αρετήν, πολιτείαν δε εύρυθμον και
ευημερούσαν· γενεά διεξαγαγούσα νικηφόρως τον μέγαν του ριζοσπαστι-
σμού αγώνα, αναδείξασα ήρωας του καθήκοντος και μάρτυρας της ιδέ-
ας, επιστήμονας διαπρεπείς, σοφούς και λογίους επισπασαμένους την
εθνικήν ευγνωμοσύνην, άνδρας δε πολιτικούς σοβαρούς, νουνεχείς, αυ-
στηρούς και κοσμίους τα ήθη, ώσπερ ρωμαίους συγκλητικούς, οίτινες με-
γαλοφρόνως απεσύρθησαν της παλαίστρας μετά την Ένωσιν, αποστέρ-
γοντες να συναγελάζωνται μετά του συρφετού, ον εξέβρασεν εις το Βου-
λευτήριον το δημαγωγικόν κύμα του �8�2».222

Μέσα στο ιδεολογικό πλαίσιο των στόχων του περιοδικού, ο Άννινος αξιοποι-
εί επιλεκτικά το επτανησιακό του παρελθόν για να καλλιεργήσει το σύγχρονο
εθνικό φρόνημα. Την ίδια στιγμή, σε μια αποστροφή του κειμένου του, μας απο-
καλύπτει και τη στάση του απέναντι στους συγχρόνους του λογοτέχνες της
Κέρκυρας, οι οποίοι μόνοι πλέον συνεχίζουν αυτόφωτοι την παράδοση της Επτα-
νησιακής Σχολής στο τέλος του �9ου αιώνα, καθώς οι υπόλοιποι πόλοι της ιόνιας
λογοτεχνικής παραγωγής είναι οριστικά στραμμένοι προς την Αθήνα. Αναφε-
ρόμενος στον διαγωνισμό για τη συγγραφή θέματος στην αρχαία ελληνική
γλώσσα που είχε προκηρυχθεί το �8�� στην Κέρκυρα από την εκεί εταιρεία προς
προαγωγή της ελληνικής γλώσσας, θα πει για τη σύγχρονή του Κέρκυρα:
«Άξιον δε σημειώσεως τυγχάνει ότι εν Κερκύρα ιδίως ένθα εμφιλοχωρούσι σή-
μερον τα καινά δαιμόνια και ένθα ευρίσκουσιν οπαδούς αι αλλόκοτοι γλωσσικαί
και καλαισθητικαί δοξασίαι, επεκράτουν τότε άντικρυς αντίθετοι ιδέαι».223

Η απόρριψη από τον Άννινο των «καινών δαιμονίων» και των «αλλοκότων
γλωσσικών και καλαισθητικών δοξασιών», επιβεβαιώνει την πλήρη έλλειψη
επικοινωνίας του με την κερκυραϊκή σχολή και τη δημιουργική λογοτεχνική
πνοή της. Αυτή η απόρριψη δεν είναι τόσο ενδοεπτανησιακή (καθώς η επικοινω-
νία ανάμεσα στα νησιά με βασικό αγωγό τον Σολωμό ήταν πάντοτε ζωντανή
στα χρόνια πριν την Ένωση, παρά το γεγονός ότι κάθε νησί ανέπτυξε ιδαίτερα
χαρακτηριστικά ως προς τη λογοτεχνική του παραγωγή). Είναι περισσότερο
«αθηναϊκής φύσεως». Ο Άννινος δεν μιλάει εδώ ως Επτανήσιος (ή έστω πρώην
Επτανήσιος). Ο Άννινος εδώ είναι Επτανήσιος που έγινε Αθηναίος, όπως και
άλλοι λόγιοι της εποχής του, κυρίως Κεφαλονίτες και Ζακύνθιοι (π.χ. ο Σπυρί-
δων Δε Βιάζης), που αδυνατούν (ή δεν επιθυμούν) να συλλάβουν ότι στην Κέρ-
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222 Χ. Άννινος, «Στέψις ποιητού», ό.π., σ. 249.
223 Χ. Άννινος, «Στέψις ποιητού», ό.π., σ. 248.



κυρα εξακολουθεί να λειτουργεί ένα γλωσσικό και αισθητικό λογοτεχνικό εργα-
στήρι που αφομοιώνει δημιουργικά τη σολωμική παράδοση, την ίδια στιγμή που
οι ίδιοι προτίμησαν να συμβιβαστούν, να αφομοιωθούν στην αθηναϊκή πραγματι-
κότητα, για να επιβιώσουν τόσο οικονομικά όσο και πνευματικά.

Ο Άννινος στο μικρό αυτό απόσπασμα παίρνει σαφή θέση απέναντι σ’ αυτή
την πραγματικότητα, ως πολιτογραφημένος πια Αθηναίος. Αθηναίος που αντι-
μετωπίζει με επιφύλαξη τις δημοτικιστικές (κυρίως στο πρόσωπο του Ψυχάρη)
γλωσσικές αναζητήσεις. Και που θεωρεί την Κέρκυρα του τέλους του �9ου αιώ-
να (εσφαλμένα ή εσκεμμένα) όχι τελευταίο και μοναχικό πόλο του επτανησια-
κού γαλαξία, αλλά χώρο εισδοχής μέσω μιμητισμού των «καινών δαιμονίων»
κυρίως γλωσσικών, αλλά και υφολογικών και μορφολογικών, που έφερε η δεκα-
ετία του �880.

44..88..22..44  ΑΑρρμμοοννίίαα ((��990000--��9900��))  
Το «επιστημονικόν περιοδικόν σύγγραμμα» Αρμονία224 εκδιδόταν στην Αθή-

να μεταξύ των ετών �89�-�899 και �900-�902, με διευθυντή τον Θωμά Σκάσ-
ση και αργότερα τον Ιωάννη Μάμο, φιλοδοξώντας, σύμφωνα με τις προγραμμα-
τικές του αρχές να αποτελέσει δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των ελληνικών κοι-
νοτήτων – στόχος που ήταν κοινός για όλα τα περιοδικά της εποχής, που, πολύ
περισσότερο από τις εφημερίδες επεδίωκαν να αποκτούν συνδρομητές σε όλα τα
κέντρα του ελληνισμού, πράγμα που επηρέαζε τη θεματολογία τους.

Το περιοδικό Αρμονία φιλοξενεί μία και μοναδική συνεργασία του Άννινου, σε
έξι συνέχειες. Πρόκειται για το ιστορικό περιεχομένου κείμενο «Η Απολογία του
Οδυσσέως Ανδρούτσου», που θα συμπεριληφθεί, δύο δεκαετίες αργότερα, και στον
συγκεντρωτικό τόμο του Άννινου Ιστορικά σημειώματα μετά πολλών εικόνων.22�

Η προσπάθεια του Άννινου να αποκαταστήσει τον Οδυσσέα Ανδρούτσο στη συνεί-
δηση των απανταχού Ελλήνων ήταν θέμα που προσιδίαζε στο περιοδικό.

44..88..22..��  ΑΑννααττοολλήή  εειικκοοσσττοούύ  ααιιώώννοοςς ((��990022--��990033))
Το βραχύβιο «μηνιαίον εικονογραφημένον περιοδικόν» Ανατολή εικοστού αι-

ώνος22� κυκλοφόρησε για μικρό χρονικό διάστημα, από τον Μάρτιο του �902 μέ-
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224 Για το περιοδικό Αρμονία βλ. το σχετικό άρθρο του Νίκου Κουτσουμπού στο κυριακάτικο
Βήμα, 2� Απρ. 2002, on line στη διεύθυνση: http://www.tovima.gr/defaultasp?pid=2&artid=
�420��&ct=47 (πρόσβαση στις �0-�2-20�0).

22� Χ. Άννινος, «Η απολογία του Οδυσσέως Ανδρούτσου», Αρμονία τόμ. � (�900), αρ. �0,
σσ. �4�-���, αρ. ��, σσ. ��7-�73, αρ. �2, σσ. 748-7��, τόμ. 2 (�90�), αρ. �, σσ. 33-47, αρ. 2,
σσ. 77- 9�, αρ. 3, σσ. 97-�22. Για εκτεταμένη ανάλυση της μελέτης βλ. το κεφάλαιο 4.4.�.2.2
αυτής της μελέτης.

22� Για το περιοδικό βλ. το λήμμα [Μιχάλης Χ. Μπακογιάννης], «Ανατολή εικοστού αιώ-



χρι τον Μάιο του �903. Ο ιδιοκτήτης του
περιοδικού, Ερρίκος Καβαλλιεράτος,
ήταν Κεφαλονίτης, ενώ διευθυντής του
ήταν ο Μιλτιάδης Δασκαλάκης. Το πε-
ριοδικό σε γενικές γραμμές είναι ενάντιο
στην εξέλιξη της νεοελληνικής λογοτε-
χνίας, αλλά, όπως και όλα τα περιοδικά
της εποχής, παρακολουθεί τις εξελίξεις.
Και εδώ οι επτανησιακές παρουσίες,
εκτός από τον Άννινο, είναι αισθητές, με
προεξάρχοντα και πάλι τον Σπυρίδωνα
Δε Βιάζη αλλά και τον Στέφανο Μαρ-
τζώκη. Επιπλέον, ο αθηναϊκός κύκλος
των λογοτεχνών-δημοσιογράφων είναι
και πάλι παρών: Οι Πολύβιος Δημητρα-
κόπουλος, Κώστας Καιροφύλας, Δημή-
τριος Γρ. Καμπούρογλου, Γεώργιος
Πωπ, Δημήτριος Ταγκόπουλος, Γεώρ-
γιος Τσοκόπουλος, αλλά και οι Περι-
κλής Γιαννόπουλος και Γεώργιος Μι-
στριώτης συγκαταλέγονται μεταξύ των
συνεργατών, δημιουργώντας και πάλι
ατμόσφαιρα σύνθεσης που δεν ήταν αρ-
κετή για να εξασφαλίσει τη μακροβιό-
τητα του περιοδικού, το οποίο σίγησε λίγους μόνο μήνες μετά την έκδοσή του.

Το κείμενο του Άννινου «Φιλολογικοί δόλοι»227 που φιλοξενείται στο όγδοο
τεύχος της Ανατολής Εικοστού Αιώνος είναι άλλη μια απόδειξη του επιδέξιου
τρόπου με τον οποίο ο Άννινος χειρίζεται την ευρεία εγκυκλοπαιδική του γνώση
της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. Παίρνοντας αφορμή από την πρόσφατη αποκάλυ-
ψη μιας φιλολογικής απάτης στην αθηναϊκή λογοτεχνική πραγματικότητα,
που μάλλον οφειλόταν στην υπερβάλλουσα ζήτηση έργων της δημοτικής ποίη-
σης, στο πλαίσιο της γενικότερης στροφής προς την παράδοση, επιχειρεί περιδιά-
βαση σε ανάλογα παραδείγματα περιπτώσεων αντίστοιχων φιλολογικών δόλων
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νος», στον Καράογλου Χ.Λ. (επιμ.), Περιοδικά λόγου και τέχνης (�90�-�940), αναλυτική βι-
βλιογραφία και παρουσίαση, τόμ. �: «Αθηναϊκά περιοδικά (�90�-�92�)», Θεσσαλονίκη:
University Studio Press, �99�, σσ. �03-�0�.

227 Μπάμπης Άννινος, «Φιλολογικοί δόλοι», Ανατολή εικοστού αιώνος, έτος Α΄, αρ. 8, Ιουλ.
�902 (το χειρόγραφό του στο Αρχείο Μπάμπη Άννινου [Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη Αργοστολί-
ου], φάκ. �3, υποφ. �0.

Εξώφυλλο της Αρμονίας (�90�)



από την πρόσφατη ευρωπαϊκή λογοτεχνία, χωρίς να παραλείπει να αναφερθεί
και στην εγχώρια περίπτωση του Κωνσταντίνου Σιμωνίδη και των πλαστών δή-
θεν αρχαιοελληνικών έργων του, τα οποία στις προηγούμενες δεκαετίες είχαν
εξυπηρετήσει την ανάγκη αναζήτησης συνδέσμων με την Αρχαία Ελλάδα. Με
αρκετά διεισδυτική ματιά, και σε εποχή κατά την οποία τα λιγότερο ή περισσό-
τερο καλόπιστα «δάνεια» της νέας γενιάς των Ελλήνων πεζογράφων από την
ξένη λογοτεχνική παραγωγή ήταν στην ημερήσια διάταξη, ο Άννινος προσπαθεί
να χαράξει κάποιες κόκκινες γραμμές λογοτεχνικού ήθους, καταδικάζοντας τη
λογοκλοπή και την εξαπάτηση του αναγνωστικού κοινού από τις «αποκαλύ-
ψεις» πλαστών έργων αρχαίων και νεότερων συγγραφέων ανά την Ευρώπη.
Ωστόσο δεν δείχνει να διακρίνει και την, υπαρκτή και τότε και μεταγενέστερα,
παράμετρο της πλαστοπροσωπίας ως φιλολογικού-λογοτεχνικού παιχνιδιού,
που δεν έχει σκοπό να παραπλανήσει και να εξαπατήσει το αναγνωστικό κοινό,
προσπορίζοντας δάφνες και οικονομικά οφέλη στον επινοήσαντα τον φιλολογικό
δόλο, αλλά απλά αντιμετωπίζεται από τον λογοτέχνη ως παιχνίδι κυρίως με το
λογοτεχνικό συνάφι, τους ομοτέχνους του και τους κριτικούς. Ο Άννινος, άλλω-
στε, έχει παίξει, με διαφορετικό τρόπο, αυτό το παιχνίδι, μέσα από τα ψευδώνυ-
μα κείμενά του στον σατιρικό κυρίως τύπο.

44..88..22..��  ΠΠιινναακκοοθθήήκκηη ((��990033))  ––  ΟΟ  ΆΆννννιιννοοςς  κκααιι  οο  ρρεεααλλιισσμμόόςς
Το μηνιαίο καλλιτεχνικό περιοδικό Πινακοθήκη228 του Δημητρίου Καλογε-

ρόπουλου κυκλοφορούσε στην Αθήνα ολόκληρο το πρώτο τέταρτο του εικοστού
αιώνα (�90�-�92�) και προσανατολίζεται κυρίως στις εικαστικές τέχνες, αφιε-
ρώνει όμως και μέρος της ύλης του στο θέατρο και τη λογοτεχνία. Οι στόχοι του
περιοδικού κατά την κυκλοφορία του είναι και εδώ εθνικοί: Ο εκδότης ονειρεύε-
ται την Πινακοθήκη «σημαιοφόρον της Αναγεννήσεως του Έθνους» – η στάση
του αυτή κάνει το περιοδικό συντηρητικό απέναντι στα νέα ρεύματα της τέχνης
και της λογοτεχνίας που ξεπηδούν στις πρώτες δεκαετίες του εικοστού αιώνα,
ενώ η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι καθαρεύουσα. Αυτές οι ιδεολογικές και
γλωσσικές επιλογές του περιοδικού, καθώς και η έντονη παρουσία του εκδότη
του, διαμορφώνουν ουσιαστικά και τον κύκλο των συνεργατών του: Εδώ ο Άννι-
νος συνυπάρχει και πάλι με πάρα πολλούς παλαιούς του γνώριμους, Επτανησί-
ους και μη: Γρηγόριος Ξενόπουλος, Σπυρίδων Δε Βιάζης, Στέφανος Μαρτζώ-
κης, Μαρίνος Σιγούρος, Μιλτιάδης Μαλακάσης, Παύλος Νιρβάνας, Κώστας
Καιροφύλας είναι μερικοί από τους συνεργάτες της Πινακοθήκης, η οποία θα

Ηλίας Α. Τουμασάτος�08

228 Για το περιοδικό Πινακοθήκη βλ. Χ.Λ. Καράογλου, «Πινακοθήκη», λήμμα στην Εγκυ-
κλοπαίδεια του ελληνικού τύπου, ό.π., τόμ. Γ΄, σσ. 498-499. Επίσης: Ελένη Νικολάκη - Χ.Λ. Κα-
ράογλου «Πινακοθήκη», στο Περιοδικά λόγου και τέχνης (�90�-�940), τόμ. �, ό.π., σσ. 73-87.



παρακολουθήσει τα νέα ρεύματα της
τέχνης, έστω και αν θα εκφραστεί γι’
αυτά τις περισσότερες φορές με αρνητι-
κό τρόπο.

Η μία και μοναδική συνεργασία του
Άννινου στο περιοδικό Πινακοθήκη είναι
ένα ενδιαφέρον αισθητικό δοκίμιο με τίτ-
λο «Αι φάσεις εν τη τέχνη»,229 που απο-
τυπώνει με ιδιαίτερα εύγλωττο τρόπο τις
αντιλήψεις του Άννινου για το κίνημα
του ρεαλισμού στην τέχνη (ιδιαίτερα
στις εικαστικές τέχνες). Χρησιμοποιώ-
ντας παραδείγματα από την κλασική
αρχαιότητα και την τέχνη της Αναγέν-
νησης επιχειρηματολογεί εναντίον της
νεωτερικότητας του ρεαλισμού, όπως
αυτή εμφανίζεται στη σύγχρονή του
εποχή, πράγμα που προκαλεί εντύπωση,
καθώς και ο ίδιος στα κείμενά του
αντλεί τη θεματολογία του από την κα-
θημερινότητα της εποχής.230 Ο ρεαλι-
σμός δεν είναι κάτι καινούριο, όπως και
καμία πρωτοπορία ή παραδοξολογία που
εμφανίζεται στην τέχνη δεν είναι καινούρια. Η πιστή απεικόνιση της πραγματι-
κότητας, αλλά και η αντίθεση προς αυτήν, σύμφωνα με τον Άννινο, είναι τάσεις
που έχουν εμφανιστεί πολλές φορές στην Ιστορία της Τέχνης.

«Ο λεγόμενος ρεαλισμός, η μέθοδος τουτέστι η καθαρώς των πραγμάτων
απεικαστική, εν τη ζωγραφική, διά να περιορισθώμεν εις αυτήν και μόνην, περί
ης ηγέρθη πάταγος πολύς εν τοις νεωτέροις χρόνοις, είναι θεωρία προκαλέσασα
ήδη αγώνας σφοδρούς κατά την αρχαιότητα»,23� παρατηρεί ο Άννινος. Και, με-
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229 Χαραλάμπης Άννινος, «Αι φάσεις εν τη τέχνη», Πινακοθήκη, τόμ. 3, αρ. 27 (�903), σσ.
48-�0.

230 Την ίδια εποχή ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης, σε διαφορετικό λογοτεχνικό και αισθητικό περι-
βάλλον θα προβάλει τον ρεαλισμό με διαφορετικό τρόπο, χρησιμοποιώντας ως λογοτεχνικό εργα-
λείο στα πεζογραφικά του κείμενα τη δημοτική γλώσσα, «μπολιασμένη» με γλωσσικά στοιχεία
του κερκυραϊκού ιδιώματος, πράγμα που λειτουργεί ενισχυτικά στην οικοδόμηση της ρεαλιστικής
λογοτεχνικής ατμόσφαιρας. Αντίθετα ο Άννινος, παρότι παλαιότερα πειραματίστηκε με πεζογρα-
φία, εμποδίζεται μεταξύ άλλων και από τη γλώσσα για να επιτύχει το ρεαλιστικό αποτέλεσμα.

23� Χαραλάμπης Άννινος, «Αι φάσεις εν τη τέχνη», ό.π., σ. 48.

Εξώφυλλο του περιοδικού Πινακοθήκη
του Δ. Καλογερόπουλου



τά από παράθεση πολλών ιστορικών παραδειγμάτων από την κλασική αρχαιό-
τητα, επισημαίνει ότι η Ιστορία της τέχνης κινείται με τρόπο κυκλικό.232

Στο ξεκίνημα του εικοστού αιώνα, όπου σταδιακά όλες οι μορφές της τέχνης
αρχίζουν να απελευθερώνονται από τις φόρμες οι οποίες καθόριζαν τις καλλιτε-
χνικές τεχνοτροπίες για αιώνες, με αφετηρία τις εικαστικές τέχνες (ιμπρεσσιο-
νισμός, εξπρεσσιονισμός), ο Άννινος φαίνεται να αντιμετωπίζει με καχυποψία
τις νεωτερικές προσπάθειες, βλέποντάς τις ως στάσεις σε μια αέναη κυκλική
πορεία στην καλύτερη περίπτωση, και στη χειρότερη περίπτωση ως προσπάθειες
για πρόκληση που απλώς επιδιώκει την προσοχή του κοινού. Δεν δείχνει να αντι-
λαμβάνεται πόσο σημαντική είναι για όλες τις μορφές τέχνης η ελευθέρωση των
μορφών, που μπορεί, όπως επισημαίνει, να μην είναι τόσο, ή να μην είναι καθό-
λου καινούρια, ωστόσο είναι ένα ακόμη βήμα στην εξελικτική πορεία της τέ-
χνης. Ο Άννινος με έξυπνο τρόπο αποφεύγει να μιλήσει για τη δική του τέχνη
όπου εκτός από τα ζητήματα της θεματολογικής και μορφολογικής ανανέωσης
στην ποίηση και στην πεζογραφία έχει τεθεί, στον ελληνικό χώρο, και το ζήτη-
μα του γλωσσικού εργαλείου που θα υποστηρίξει αυτή την ανανέωση. Έχοντας
ο ίδιος κατακτήσει τους δικούς του εκφραστικούς τρόπους επινοώντας χαριτω-
μένα λογοπαίγνια ή κατασκευάζοντας καλοφτιαγμένα κείμενα σε καθαρεύου-
σα γλώσσα, πιστεύει ότι έχει συλλάβει τον ρυθμό της εποχής του γράφοντας
επιτυχημένα δημοσιογραφικά, θεατρικά ή φιλολογικά κείμενα που κινούνται στο
πλαίσιο της «φιλολογίας της πόλης», των αναγνωσμάτων του Αθηναίου αστού,
όπως έχει διαμορφωθεί μετά τις εξελίξεις της δεκαετίας �880-�890. Του είναι
δύσκολο να αντιληφθεί ότι έχει εξασκηθεί εξαιρετικά στο να υπηρετεί αυτή την
«καινούρια» θεματολογία με τρόπους που δεν είναι πλέον τόσο καινούριοι, ή δεν
θα είναι για πολύ, τουλάχιστον σε επίπεδο γλώσσας. Έτσι κλείνει (με σχετική
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232 Αναφέρει χαρακτηριστικά (Χαραλάμπης Άννινος, «Αι φάσεις εν τη τέχνη», ό.π., σ. 49):
«Θ’ ανεύρη εν ταις πηγαίς ταύταις πολλά τα περίεργα περί των διαφόρων σχολών και ρυθμών
και προτιμήσεων και τεχνοτροπιών, ων τινες εύρον μιμητάς εν τοις νεωτέροις χρόνοις και περί
συζητήσεων και θεωριών επί της τέχνης παρεμφερών προς τας διεξαγομένας επί των ημερών
μας, και περί αγώνων συγκροτουμένων, έως ότου βαθμηδόν επήλθε της τέχνης η παρακμή και
η προσπάθεια περί το διαπρέπειν διά του τολμηρού και αλλοκότου, οία παρατηρείται και σήμερον
[...] Η τεχνοτροπία του παραδόξου, το άηθες και το αλλόκοτον του ρυθμού και η παράβασις κα-
νόνων κοινώς καθιερωμένων παρετηρήθη κατά πάσαν εποχήν της τέχνης. Και ελέγχουσι μεν
ταύτα ενίοτε πρωτοτυπίαν εμπνεύσεως και αυτοτέλειαν εν τη τέχνη, αλλά συνηθέστερον είναι
επίδειξις εξεζητημένη, επιδιώκουσα την προσοχήν και την έκπληξιν· είναι οιονεί κωδωνισμός του
κροτάλου της περιβοήσεως και ουχί ήχος αναδιδόμενος υπό της σεμνής φόρμιγγος της τέχνης
και αποτελών μετά των άλλων την αρμονίαν, ήτις εν αυτή πρέπει να δεσπόζη. Τα παράδοξα
ταύτα άλλως τε είναι θεμιτά, ή μάλλον ανεκτά, όταν εκδηλώνται υπό καλλιτεχνών μεγαλοφυών
και όταν συνυπάρχουσι μετ’ αναμφισβητήτων δειγμάτων εξόχου πνεύματος και περηφανούς
ικανότητος».



συμπάθεια) τα μάτια στις καινούριες προσπάθειες (ουσιαστικά χωρίς να τις
κατονομάσει, για να αποφύγει να μπει στη διαδικασία της αντιπαράθεσης με
δημοτικιστές της εποχής του). 

Αδυνατώντας να αποδεχθεί ή να συμβιβαστεί με το καινούριο που έρχεται, ο
Άννινος βάζει τον εαυτό του, χωρίς να το θέλει πραγματικά, στο στρατόπεδο του
παλαιού – αυτό ίσως σηματοδοτεί και τη στάση που θα τηρήσει από εδώ και πέ-
ρα, αλλά και την πρόσληψη του έργου του στο ίδιο διάστημα. 

44..88..22..77  ΩΩδδεείίοονν ((��990044))
Ο Άννινος, με το πιο «σοβαρό» από τα προσωπεία των ψευδωνύμων του που

καθιερώθηκαν στο εβδομαδιαίο, σατιρικό Άστυ, αυτό του Ηρώδη του Αττικού,
συνεργάστηκε και με το βραχύβιο περιοδικό Ωδείον,233 που εξέδωσε μόλις τρία
τεύχη από τον Μάιο μέχρι τον Ιούνιο του �904. Από τον στενό, λόγω και του σύ-
ντομου βίου του, κύκλο συνεργατών του περιοδικού μπορούμε να διακρίνουμε τον
Θεόδωρο Συναδινό (που αναφέρεται και ως διευθυντής του περιοδικού μαζί με
τον Κ.Π. Ρίζο), τον Στέφανο Μαρτζώκη αλλά και τον Γεώργιο Μοντεσάντο – οι
δύο τελευταίοι είναι και αυτοί Επτανήσιοι. Και το περιοδικό αυτό, με καλλιτε-
χνικό προσανατολισμό, έχει ως προγραμματικό στόχο να αναδείξει τη σύνδεση
του κλέους της αρχαίας τέχνης με τη σύγχρονη πνευματική παραγωγή. Οι ελ-
πίδες των εκδοτών του αποδείχτηκαν, ωστόσο, όπως αποδεικνύεται από τη σύ-
ντομη πορεία του, φρούδες.

44..88..22..88  ΗΗ  ΝΝέέαα  ΖΖωωήή ((ΑΑλλεεξξάάννδδρρεειιαα  ��990077))  ––  μμεεττααφφρράάζζοοννττααςς  ΚΚααρρννττοούύττσσιι  
κκααιι  σσααττιιρρίίζζοοννττααςς  ττοουυςς  σσύύγγχχρροοννοουυςς  πποοιιηηττέέςς

Το περιοδικό Η Νέα Ζωή234 εκδιδόταν στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου από
τον ομώνυμο ελληνικό φιλολογικό σύλλογο μεταξύ των ετών �904 και �927. Οι
νεαροί Αλεξανδρινοί εκδότες του και ιδρυτές του συλλόγου (Κ. Πάγκαλος, Αντ.
Κόκκινος, Π. και Γ. Πετρίδης, Κ.Ν. Κωνσταντινίδης), φιλοδοξούν να δημιουρ-
γήσουν έναν πνευματικό πόλο για τους Αιγυπτιώτες Έλληνες παρόμοιο με αυ-
τόν του «Παρνασσού» στην Αθήνα. Για να το καταφέρουν, ζητούν επί πληρωμή
τη συνεργασία στο περιοδικό και Αθηναίων λογοτεχνών. Μ’ αυτόν τον τρόπο η
Νέα Ζωή φιλοξενεί πολύ σημαντικές υπογραφές λογοτεχνών των αρχών του ει-

Η περίοδος της ωριμότητας (�890-�934) ���

233 Για το περιοδικό βλ. το λήμμα [Χ.Λ. Καράογλου], «Ωδείον», στον Καράογλου Χ.Λ.
(επιμ.), Περιοδικά λόγου και τέχνης (�90�-�940), αναλυτική βιβλιογραφία και παρουσίαση,
τόμ. �: «Αθηναϊκά περιοδικά (�90�-�92�)», Θεσσαλονίκη: University Studio Press, �99�, σσ.
�3�-�37.

234 Για το περιοδικό Η Νέα Ζωή βλ. Μαρία Ρώτα, «Η Νέα Ζωή», λήμμα στην Εγκυκλο-
παίδεια του Ελληνικού τύπου, ό.π., τόμ. Γ΄, σσ. 2�8-2�9 και την εκεί βιβλιογραφία.



κοστού αιώνα, μεταξύ των οποίων και
εκείνη του Άννινου: Ο Ιωάννης Γρυπά-
ρης, ο Περικλής Γιαννόπουλος, ο Νίκος
Καζαντζάκης, ο Ανδρέας Καρκαβί-
τσας, ο Ιωάννης Πολέμης, ο Γρηγόριος
Ξενόπουλος, ο Κωνσταντίνος Χρηστο-
μάνος, ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ο
Στέφανος Μαρτζώκης, ο Παύλος Νιρ-
βάνας και άλλοι συνυπάρχουν με Αλε-
ξανδρινούς λογοτέχνες και λογίους,
ανάμεσα στους οποίους και ο Κωνστα-
ντίνος Καβάφης. Πολυσυλλεκτική από
τη φύση της η Νέα Ζωή γίνεται χωνευ-
τήρι πολλών αισθητικών και γλωσσικών
τάσεων, μέσα στο στενό πλαίσιο της
αλεξανδρινής πνευματικής πραγματικό-
τητας.

Στη Νέα Ζωή της Αλεξάνδρειας ο
Άννινος δημοσιεύει δύο συνεργασίες: Οι
«Αττικαί νύκτες»,23� που έξυπνα παρα-
πέμπουν, ανάμεσα στις άλλες συνδηλώ-
σεις τους, και στις «Αττικές ημέρες»,

τη στήλη που τον είχε καταξιώσει στο Άστυ και είχε δώσει τον τίτλο στη δεύτε-
ρη συλλογή ευθυμογραφικών και άλλων κειμένων του είναι ένα κείμενο έξυπνα
στοχευμένο στο κοινό της Αλεξάνδρειας. Πρόκειται για περιγραφή μιας άγρυ-
πνης νύχτας ενός Αθηναίου, διανθισμένη με μικρές λεπτομέρειες της αθηναϊκής
νύχτας και του ξημερώματος (χωροφύλακες, σαλεπτσήδες, λωποδύτες, χιουμο-
ριστικά στιγμιότυπα από την Αθήνα τη νύχτα), χαριτωμένα λογοπαίγνια του
Άννινου, αλλά και «διακειμενικές» αναφορές – η νωχελική και μαρόσυρτη αθη-
ναϊκή νύχτα συνδέεται με δημοτική ποίηση, αλλά και στίχους (στο πρωτότυπο ή
σε μετάφραση) του Λόρδου Βύρωνα, της Σαπφούς, του Λαμαρτίνου, του Δάντη,
αλλά και του ιδιαίτερα προσφιλούς στον Άννινο Τζοσουέ Καρντούτσι – εδώ ο Άν-
νινος μεταφράζει ένα μεγάλο απόσπασμα από τις «Βάρβαρες ωδές» του, που
περιγράφει την πληκτική ηώ των πόλεων με αρχαίο μέτρο. Ο Άννινος το επιχει-
ρεί, όπως κρίνει ότι ταιριάζει με το μέτρο, σε γλώσσα καθαρεύουσα, σημειώνο-
ντας ότι το κάλλος των αρχαιοπρεπών στίχων του Καρντούτσι δεν μπορεί να
αποδοθεί με τη δική του μετάφραση:
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23� Μπάμπης Άννινος, «Αττικαί νύκτες», Η Νέα Ζωή, τόμ. 4, �907, αρ. 37, σσ. �4�-��3.

Εξώφυλλο του περιοδικού Νέα Ζωή
(Ιαν. �907). [Πηγή: Βιβλιοθήκη

Πανεπιστημίου Πατρών]



Αλλά το ημέτερον γένος είναι κεκμηκός τώρα.
Η ωραία σου όψις κατηφής ανατέλλει επί τας πόλεις
Πνευστιώσιν αμυδροί οι φανοί, επιστρέφει εις την κατοικίαν και ουδέ καν σε

ατενίζει
Ωχρός τις όμιλος, όστις νομίζει ότι διενυκτέρευσε διασκεδάζων.
Ανοίγει κτυπών οργίλως ο εργάτης τα τρίζοντα του παραθύρου φύλλα.
Και καταράται την ημέρα, ήτις επαναφέρει την δουλείαν.
Μόνον ίσως εραστής τις όστις αφήκεν παραδεδομένην ηρέμα εις τον ύπνον 
Την αγαπωμένην του, θερμόν εισέτι έχων το αίμα εκ των ασπασμών της,
Πρόθυμος αντιμετωπίζει και φαιδρός την παγωμένην σου αύραν και το πρό-

σωπον; [...]23�

Η αυτοκριτική διάθεση του Άννινου δεν είναι υπερβολική, όπως μπορεί να
διαπιστώσει κανείς διαβάζοντας το παραπάνω απόσπασμα – αυτό όμως δεν τον
εμπόδισε να δημοσιεύσει τη μετάφραση των στίχων. Αυστηρός με τον εαυτό του,
δεν χαρίζεται και στους Έλληνες ποιητές της εποχής του, με διάθεση πάντα
διακριτικά χιουμοριστική. Στη δεύτερη συνεργασία του στη Νέα Ζωή με τίτλο
«Δρέψατε πάλιν»,237 με αφορμή τα ποιήματα που έχουν γραφτεί για τον μήνα
Μάιο, ο Άννινος, δείχνοντας για άλλη μια φορά την ευρύτητα της ενημέρωσής
του για τα λογοτεχνικά πράγματα του καιρού του, αλιεύει χαριτωμένα στιγμιό-
τυπα από τέτοια «μαγιάτικα» ποιήματα παλαιότερων δεκαετιών και τα σχο-
λιάζει με εξίσου χαριτωμένο, καλοπροαίρετο τρόπο. Προτού το πράξει έχει δώσει
το πρώτο αυτοαναφορικό του υπονοούμενο: Οι ποιητές της εποχής του δεν ασχο-
λούνται πλέον με τέτοια θέματα που αφορούν τον απλό άνθρωπο, και αναζητούν
τα θέματά τους «εκεί που βασιλεύει η πρόθεσις υπέρ» (υπονοώντας σαφώς τα
νέα ρεύματα της λογοτεχνίας που έχουν αρχίσει να κάνουν δειλά δειλά τα βή-
ματά τους και στον ελληνικό χώρο). Από τα βέλη του δεν ξεφεύγουν σε δεύτερο
επίπεδο και οι χρονογράφοι της εποχής, που αναζητούν για να δροσίσουν την πε-
ζότητα του λόγου τους, στίχους από την παλαιότερη ποίηση. Και εδώ από τα
βέλη του Άννινου δεν ξεφεύγει ούτε ο αγαπημένος (και πρότυπό) του Αχιλλέας
Παράσχος, ούτε ο Επτανήσιος Γεώργιος Μαρτινέλης: οι νοηματικές αστοχίες
των στίχων τους δίνουν στον Άννινο αφορμή για πολύ χιούμορ – το οποίο όμως
στο τέλος απροσδόκητα τον οδηγεί σε μια ιδιότυπη υπεράσπιση της παλαιάς
ποίησης: Εκείνα τα ποιήματα, με όλα τα λάθη τους, άντεξαν στον χρόνο επειδή
αποδείχτηκε ότι είχαν διαχρονικά τη δύναμη να προκαλέσουν τη συγκίνηση του
αναγνωστικού κοινού, και θα την προκαλούν ακόμα εφ’ όσον δεν υπάρχουν κά-
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23� Μπάμπης Άννινος, «Αττικαί νύκτες», Η Νέα Ζωή, ό.π., σ. ��3.
237 Μπάμπης Άννινος, «Αττικαί νύκτες», Η Νέα Ζωή, τόμ. 3, �907, αρ. 33, σσ. �8�-�88.



ποια καινούρια να τα αντικαταστήσουν. Τελειώνει το κείμενό του μάλιστα προ-
καλώντας τους κριτικούς να τον διαφωτίσουν σε περίπτωση που έχουν άλλη
γνώμη.

Το κείμενο είναι χαρακτηριστικό της αρνητικής στάσης του Άννινου απένα-
ντι στα νέα ρεύματα της λογοτεχνίας που φέρνει με την είσοδό του ο εικοστός
αιώνας – στάση που, όπως και στο κείμενο του για την τέχνη που είχε δημοσι-
ευθεί τέσσερα χρόνια πριν στην Πινακοθήκη δεν εκδηλώνεται με τη μορφή μιας
ανοιχτής πολεμικής, αλλά με τον χαριτωμένο και ανώδυνο τρόπο με τον οποίο
πολιτεύτηκε ο Άννινος σε ολόκληρη τη λογοτεχνική του σταδιοδρομία.

44..88..22..99  ΗΗ  ΜΜεελλέέττηη ((��990077--��99��22))
Το περιοδικό Η Μελέτη του Συλλόγου προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων κυ-

κλοφόρησε επί μία εξαετία (�907-�9�2), μετά την επιτυχή πορεία της πρώτης
σειράς των «Ωφελίμων Βιβλίων» με βασικό στόχο, «την ηθικήν και πνευματι-
κήν μόρφωσιν του έθνους», αλλά και με μια απώτερη φιλοδοξία: να ξεπεράσει τα
σύνορα της ελληνικής επικράτειας και να αποτελέσει δίαυλο επικοινωνίας με
αντίστοιχα έντυπα του εξωτερικού.238 Αυτή η επιπλέον διάσταση δικαιολογεί
και την πολυτελέστερη σε σχέση με τα «Ωφέλιμα Βιβλία» εμφάνιση του περιοδι-
κού (μεγαλύτερο σχήμα, καλύτερη ποιότητα χαρτιού), που θυμίζει τα φιλολογι-
κά περιοδικά του τέλους του προηγούμενου αιώνα (Εστία, Παρνασσός, Εβδο-
μάς). Στη χορεία των συνεργατών του περιοδικού θα συναντήσουμε την ομάδα
των συνεργατών των «Ωφελίμων βιβλίων», ανάμεσα στους οποίους και οι Κων-
σταντίνος Άμαντος, Ιωάννης Βαλαωρίτης, Κωνσταντίνος Σάθας, Χρήστος
Τσούντας, Γεώργιος Χατζιδάκις, Σίμος Μενάρδος, Δημήτριος Αιγινήτης και ο
Χαραλάμπης Άννινος, ο οποίος συμμετέχει σε όλα τα έτη κυκλοφορίας του πε-
ριοδικού.

Οι συνεργασίες του Άννινου στο περιοδικό είναι εκλεκτές – δεν είναι τυχαίο
ότι πολλές από αυτές θα αξιοποιηθούν στις αυτοτελείς εκδόσεις του Άννινου: Η
μελέτη του Άννινου για τον καλό του φίλο και συνοδοιπόρο στα δύσκολα ποιητι-
κά χρόνια της δεκαετίας του �870 Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλο «Τα πρώτα έτη
του Ζαν Μωρεάς»,239 που θα δημοσιευθούν σε τέσσερις συνέχειες στον τόμο του
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238 Εισαγωγικό σημείωμα, Η Μελέτη, τόμ. Α΄ (�907), σσ. 3-4. Αναλυτικά για τις συνθήκες
που οδήγησαν στην έκδοση του περιοδικού βλ. Ελένη Μπελιά, Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελί-
μων Βιβλίων, διαδρομή μιας εκατονταετίας �899-�999, Αθήναι: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφε-
λίμων Βιβλίων, �999, σσ. 82-87.

239 Χ. Άννινος, «Τα πρώτα έτη του Ζαν Μωρεάς» Η Μελέτη, Ιαν.-Δεκ. �9��, σσ. 73-8�,
�44-��0, 240-2�0 και 283-289. Κυκλοφορούν αυτοτελώς το �923: Χ. Άννινος, Τα πρώτα έτη
του Ζαν Μωρεάς, Αθήνα: Δημητράκος, [�923]. Για ανάλυση της μελέτης βλ. την παράγραφο
4.4.3.2 αυτής της μελέτης.



�9�� της Μελέτης, θα κυκλοφορήσουν
αργότερα αυτοτελώς. Τρεις ακόμη από
τις δημοσιεύσεις του στη Μελέτη θα
ενταχθούν στον τόμο Ιστορικά σημειώ-
ματα, που κυκλοφορεί το �92�: Πρόκει-
ται για τις μελέτες ιστορικού περιεχομέ-
νου «Ιστορία ενός άσματος»,240 «Εκ-
στρατεία ιερέων»24� και «Αι στολαί του
ελληνικού στρατού»242 – οι δύο πρώτες
μάλιστα είναι επτανησιακής θεματολο-
γίας. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η
δημοσιευόμενη στον τελευταίο τόμο της
Μελέτης (�9�2) πραγματεία του Άννι-
νου με τίτλο «Αι ιστορικαί συνθήκαι περί
ειρήνης».243 Πρόκειται για αμιγώς ιστο-
ρικό κείμενο που αναφέρεται στις συνθή-
κες ειρήνης που συνάφθηκαν ανάμεσα
στα ευρωπαϊκά κράτη κατά τη διάρκεια
του �9ου αιώνα: Ειδικότερα τις συνθήκες
της Βιέννης (�8��), του Μιλάνο (�849),
των Παρισίων (�8��), της Ζυρίχης
(�8�9), της Πράγας (�8��), της Βιέν-
νης (�8��), της Φρανκφούρτης (�87�),
του Αγίου Στεφάνου (�878), και του
Βερολίνου (�878).244 Μετά από εκτενή
εισαγωγή, στην οποία αναφέρεται στους διάφορους τρόπους λήξης των πολέμων
και στα πλεονεκτήματα της σύναψης συνθηκών ειρήνης για την οριστική διευ-
θέτηση των διακρατικών διαφορών, προχωρεί σε μια περιεκτική παρουσίαση των
βασικών προνοιών των προαναφερόμενων συνθηκών, ενταγμένων μέσα στο διε-
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240 Χ. Άννινος, «Ιστορία ενός άσματος», Η Μελέτη, τόμ. Α΄ (�907), σσ. 292-300.
24� Χ. Άννινος, «Εκστρατεία ιερέων», Η Μελέτη, τόμ. ΣΤ΄ (�9�2), σσ. 449-4�8.
242 Χ. Άννινος, «Αι στολαί του ελληνικού Στρατού», Η Μελέτη, τόμ. Α΄ (�907), σσ. �77-�88.
243 Χ. Άννινος, «Αι ιστορικαί συνθήκαι περί ειρήνης», Η Μελέτη, τόμ. ΣΤ΄ (�9�2), σσ. �9�-

�08.
244 Την ίδια περίπου εποχή δημοσιεύονται και άλλα κείμενα σχετικά με διεθνείς συνθήκες:

Ενδεικτικά αναφέρουμε: Σταμάτιος Αναστ. Αντωνόπουλος, Αι συνθήκαι Αθηνών και Βουκουρε-
στίου, Αθήναι: χ.ο., �9�4· του ιδίου, Αι συνθήκαι Λονδίνου, Βουκουρεστίου και Αθηνών, Εν Αθή-
ναις: τυπ. Αυγής Αθηνών, �9�7· Δημήτριος Λαμπίκης, Σελίδες διπλωματικής ιστορίας, Εν
Αθήναις: τυπ. Ι. Τσορώτη, �9��.

Εξώφυλλο του περιοδικού 
Η Μελέτη (�907). 

Πηγή: Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική
Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων



θνές περιβάλλον του �9ου αιώνα, και στη γεωστρατηγική σημασία καθεμιάς
χώρας στο ευρωπαϊκό σκηνικό ενόψει και των εξελίξεων στο Ανατολικό ζήτη-
μα. Ο Άννινος σε γενικές γραμμές δίνει ένα αρκετά αυστηρά δομημένο ιστορικό
κείμενο, προορισμένο να δώσει πληροφορίες, αποφεύγοντας τις προσφιλείς του
παρεκβάσεις και τις ρητορικές εξάρσεις που χαρακτηρίζουν σε άλλες περιστά-
σεις τα κείμενά του. Και πάλι το ύφος και η δομή του κειμένου του προσδιορίζο-
νται από τον εκπαιδευτικό – εγκυκλοπαιδικό χαρακτήρα της Μελέτης.

Τα υπόλοιπα κείμενα που δημοσιεύονται στη Μελέτη με την υπογραφή του
Άννινου έχουν το καθένα ξεχωριστό χαρακτήρα. «Το συναξάριον του στομά-
χου»,24� μια απολαυστική περιδιάβαση στην ιστορία και ανθρωπολογία της δια-
τροφής, θα εκδοθεί αυτοτελώς πενήντα χρόνια μετά τον θάνατο του Άννινου. Η
διάλεξή του στον «Παρνασσό» με τίτλο «Τα βάσανα της σκηνής»24� δημοσιεύεται
το �909 στη Μελέτη, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά τη λογική των «συ-
γκοινωνούντων δοχείων» ανάμεσα στους κορυφαίους εκείνη την εποχή φιλολογι-
κούς συλλόγους. «Το ύδωρ της λήθης»247 είναι ένα ακόμη από τα χαριτωμένα φι-
λοσοφικής διάθεσης δοκίμια του Άννινου, που πραγματεύεται τη μνήμη και τη
λησμονιά, και δημοσιεύεται σε δύο συνέχειες το καλοκαίρι του �9�0. «Η κατά-
κτησις του αέρος» είναι μια εγκυκλοπαιδικής υφής δημοσίευση που εξετάζει δια-
χρονικά τα επιτεύγματα του ανθρώπου στον τομέα της αεροπλοΐας,248 ενώ «Το
βόρειον Σέλας»249 είναι νοσταλγικό χιουμοριστικό κείμενο του Άννινου για τη νε-
ανική του ηλικία, με αφορμή τον τρόμο και τις εσχατολογικές θεωρίες που προξέ-
νησε στην πόλη του Αργοστολίου η εμφάνιση ενός φυσικού ουρανίου φαινομένου το
�870. Τα κείμενα που περιέχουν αναμνήσεις από την Κεφαλονιά θα τα συναντά-
με ολοένα και συχνότερα όσο ο Άννινος μεγαλώνει (το �909 είναι ήδη �7 ετών).

44..88..22..��00  ΕΕλλλληηννιικκήή  ΕΕππιιθθεεώώρρηησσιιςς
Η Ελληνική Επιθεώρησις,2�0 ένα από τα λιγοστά περιοδικά του πρώτου μι-

σού του 20ού αιώνα που διευθύνονταν από γυναίκα, την Ευγενία Ζωγράφου
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24� Χ. Άννινος, «Το συναξάριον του στομάχου», Η μελέτη, τόμ. Δ΄ (�9�0), σσ. 28�-293 και
3��-3�4. Θα κυκλοφορήσει και αυτοτελώς (Μπάμπης Άννινος, Το συναξάριον του στομάχου,
Αθήνα: Περίπλους, �99�).

24� Χ. Άννινος, «Τα βάσανα της σκηνής», Η μελέτη, τόμ. Γ΄ (�909), σσ. 394-40�.
247 Χ. Άννινος, «Το ύδωρ της λήθης», Η μελέτη, τόμ. ΣΤ΄ (�9�2), σσ. ��-29 και 89-�0�.
248 Χ. Άννινος, «Η κατάκτησις του αέρος», Η μελέτη, τόμ. Β΄(�908), σσ. �77-�8�.
249 Χ. Άννινος, «Το βόρειον Σέλας», Η μελέτη, τόμ. Γ΄ (�909), σσ. ��2-���.
2�0 Βλ. σχετικά το λήμμα [Χ.Λ. Καράογλου], «Ελληνική Επιθεώρησις», στο Καράογλου

Χ.Λ. (επιμ.), Περιοδικά λόγου και τέχνης (�90�-�940), αναλυτική βιβλιογραφία και παρουσία-
ση, τόμ. �: «Αθηναϊκά περιοδικά (�90�-�92�)», Θεσσαλονίκη: University Studio Press, �99�,
σσ. ���-���.



(�878-�9�3),2�� διέγραψε μακρόχρονη
πορεία στον ελληνικό περιοδικό τύπο,
από το �907 έως το �94�, στη διάρκεια
της οποίας υπέστη πολλές «μεταμορφώ-
σεις» ως προς το περιεχόμενο και τη
μορφή του. Ξεκινά ως επιθεώρηση ποικί-
λης ύλης, με ευρύτατη θεματολογία
(πολιτική, οικονομία, κοινωνική και
πνευματική ζωή) – από το �920 και με-
τά, εποχή κατά την οποία εντοπίζεται
και η συνεργασία του Άννινου, η Ελλη-
νική Επιθεώρησις στρέφεται περισσότε-
ρο στη λογοτεχνία, την πνευματική και
καλλιτεχνική ζωή, παρακολουθώντας
την ελληνική κυρίως λογοτεχνική εκδο-
τική παραγωγή, τη θεατρική κίνηση, τις
εικαστικές τέχνες, ενώ δεν χάνει την ευ-
καιρία να ανατρέξει σε μορφές του πα-
ρελθόντος με αφιερωματικά τεύχη, δη-
μοσιεύει δε και μεταφράσεις ξένων λο-
γοτεχνικών κειμένων.

Ήδη από την πρώτη περίοδο του πε-
ριοδικού η επτανησιακή παρουσία είναι
αισθητή. Η Μαριέττα Γιαννοπούλου,
μετέπειτα εκδότρια της Ιονίου Ανθολογίας, ο Σπυρίδων Δε Βιάζης, ο Λεωνίδας
Ζώης, ο Γρηγόριος Ξενόπουλος, αλλά και ο Σπύρος Άννινος συνιστούν, μαζί με
τον Άννινο, ισχυρή παρουσία Επτανησίων μετοικησάντων στην Αθήνα. Την ίδια
στιγμή, και οι συνομήλικοι και νεότεροι του Άννινου, σε μια σύνθεση και πάλι
πολλών και αντίρροπων μεταξύ τους τάσεων είναι εκεί: Κωστής Παλαμάς, Αρι-
στομένης Προβελέγγιος, Ιωάννης Πολέμης, Γεώργιος Δροσίνης, Ιωάννης
Δαμβέργης, Θ.Ν. Συναδινός, Γεώργιος Τσοκόπουλος, Νικόλαος Λάσκαρης αλ-
λά και οι Τέλλος Άγρας, Γιάννης Ψυχάρης, Κωστής Παλαμάς, Ζαχαρίας Πα-
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2�� Η Ευγενία Ζωγράφου (�878-�9�3), γεννημένη κι αυτή εκτός των αθηναϊκών τειχών
(στο Ναύπλιο) εργάστηκε ως δημοσιογράφος στην Αθήνα σε εφημερίδες με τις οποίες είχε κα-
τά καιρούς συνεργαστεί και ο Άννινος (Σκριπ, Άστυ) και συνέγραψε διηγήματα και θεατρικά
έργα. Θεωρείται από τις πρωτοπόρους του εργατικού ρεπορτάζ. Αφετηρία της επαφής της με τα
έντυπα των Αθηνών ήταν η δημοσίευση, σε μαθητική ηλικία ακόμη, του ποιήματος «Η Μπί-
λιω», κατόπιν παρότρυνσης του Αριστομένη Προβελέγγιου, εκ των στενών συνεργατών και
ανηκόντων στον κύκλο του Άννινου.

Η εκδότρια του περιοδικού Ελληνική
Επιθεώρησις Ευγενία Ζωγράφου 

(Πηγή: Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη
Ιστορίας και Πολιτισμού)



παντωνίου, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης – διαφορετικές οπτικές, διαφορετική
προέλευση, διαφορετικές γενιές, που δεν μπορούν ασφαλώς να προσδιοριστούν
ως κύκλος, από την άποψη ότι το περιοδικό κυκλοφορεί για πολύ μεγάλο χρονι-
κό διάστημα και σε εποχή που παρόμοιες εκδοτικές απόπειρες είναι πολλαπλά-
σιες. 

44..88..22..����  ΕΕππιιφφυυλλλλίίςς  ττηηςς  ΦΦιιλλοολλοογγιικκήήςς  ΚΚυυψψέέλληηςς ((��99��77))
Το όνομα του Άννινου συγκαταλέγεται μεταξύ των συνεργατών ενός ακόμη

βραχύβιου περιοδικού: Η Επιφυλλίς της Φιλολογικής Κυψέλης2�2 κυκλοφόρησε
για ελάχιστους μήνες (Απρίλιος – Αύγουστος �9�7). Ο εκδοτικός οίκος «Φιλο-
λογική Κυψέλη» προσπάθησε να εκδώσει το εβδομαδιαίο αυτό περιοδικό, ελπί-
ζοντας στη θετική ανταπόκριση του κοινού, που εκ των πραγμάτων αποδεικνύε-
ται ότι δεν επιτεύχθηκε. Ήταν γραμμένο στην καθαρεύουσα αλλά με ουδέτερη
στάση στο γλωσσικό ζήτημα, αν και δεν έλειπαν από τις σελίδες του, όπως ήταν
αναμενόμενο, σχετικά άρθρα. Χαρακτηριστικό του περιοδικού είναι ότι πολλά
κείμενά του δημοσιεύονται με ψευδώνυμα, τα οποία μέχρι σήμερα παραμένουν
αταύτιστα, (πράγμα που μας υποψιάζει για την πιθανότητα να υπάρχουν ακό-
μη κάποιες κρυμμένες περσόνες του Άννινου έστω και σε αυτή την ώριμη περίο-
δο). Οι επώνυμοι συνεργάτες του περιοδικού (λίγοι αριθμητικά) ανήκουν σε διά-
φορες γενιές και ρεύματα: Γρηγόριος Ξενόπουλος, Σωτήρης Σκίπης, Μήτσος
Παπανικολάου, Πολύβιος Δημητρακόπουλος, Φώτος Γιοφύλλης, Δημοσθένης
Βουτυράς.

44..88..22..��22  ΕΕθθννιικκήή  ζζωωήή ((��9922��--��992222))
Ο εκδοτικός οίκος «Άγκυρα», με τον οποίο είχε συνεργαστεί ο Άννινος δημο-

σιεύοντας μεταφράσεις, είχε εκδώσει στις αρχές της δεκαετίας του �920 και το
δεκαπενθήμερο εικονογραφημένο περιοδικό Εθνική ζωή,2�3 το οποίο, όπως μαρ-
τυρεί και ο τίτλος, ήταν απότοκο της αισιοδοξίας για την πορεία προς την ολο-
κλήρωση της Μεγάλης Ιδέας που προκαλούσαν οι ελληνικές επιτυχίες στη Μι-
κρασιατική Εκστρατεία. Δεν είναι τυχαίο ότι το τελευταίο τεύχος του περιοδι-
κού κυκλοφόρησε στις �� Σεπτεμβρίου �922, και ενώ η ανθρωπιστική κατα-
στροφή του ελληνισμού της Μικράς Ασίας ήταν σε εξέλιξη. Και στο περιοδικό
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2�2 Βλ. το σχετικό λήμμα στο Καράογλου Χ.Λ. (επιμ.), Περιοδικά λόγου και τέχνης (�90�-
�940), αναλυτική βιβλιογραφία και παρουσίαση, τόμ. �: «Αθηναϊκά περιοδικά (�90�-�92�)»,
Θεσσαλονίκη: University Studio Press, �99�, σσ. 249-2��.

2�3 Βλ. το σχετικό λήμμα στο Καράογλου Χ.Λ. (επιμ.), Περιοδικά λόγου και τέχνης (�90�-
�940), αναλυτική βιβλιογραφία και παρουσίαση, τόμ. �: «Αθηναϊκά περιοδικά (�90�-�92�)»,
Θεσσαλονίκη: University Studio Press, �99�, σσ. 308-3�0.



αυτό ο Άννινος, σε μεγάλη πλέον ηλικία, συναντά παλιούς του γνώριμους αλλά
και νεότερους: Τέλλος Άγρας, Θεόδωρος Βελλιανίτης, Ηλίας Βουτιερίδης, Δη-
μοσθένης Βουτυράς, Πολύβιος Δημητρακόπουλος, Δημήτριος Καμπούρογλους,
Εμμανουήλ Λυκούδης, Παύλος Νιρβάνας, Γεώργιος Τσοκόπουλος, Ρώμος Φι-
λύρας, Κωνσταντίνος Σκόκος είναι μερικά από τα ονόματα των συνεργατών
του περιοδικού, το οποίο φαντάζει ιδανικό σύμβολο μιας εποχής που τελειώνει
οριστικά, και μαζί μ’ αυτήν περνούν σταδιακά στο παρελθόν και οι λογοτέχνες
και οι δημοσιογράφοι που την υπηρέτησαν.

44..88..22..��33  ΗΗ  ΕΕιικκοοννοογγρρααφφηημμέέννηη  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδοοςς ((��9922��))
Η Εικονογραφημένη της Ελλάδος2�4 ήταν μια από τις πιο φιλόδοξες αλλά

και πιο βραχύβιες εκδοτικές προσπάθειες της εποχής του Μεσοπολέμου, όπως
άλλωστε μαρτυρεί και ο υπότιτλος του περιοδικού: «Μεγάλη μηνιαία φιλολογι-
κή και καλλιτεχνική επιθεώρησις». Εκδότης της ήταν ο Πολύβιος Λεκός και
αρχισυντάκτης της ο Ιωάννης Γρυπάρης, ενώ στη συντακτική της επιτροπή
συμμετείχαν κορυφαίοι λογοτέχνες της εποχής: Ο Γεώργιος Δροσίνης, ο Σπύ-
ρος Μελάς, ο Παύλος Νιρβάνας, ο Κωστής Παλαμάς και ο Ζαχαρίας Παπα-
ντωνίου. 

Στα δέκα μόλις τεύχη του περιοδικού, που κυκλοφόρησε από τον Ιανουάριο
ως τον Οκτώβριο του �92� παρελαύνει σχεδόν ολόκληρος ο ελληνικός πνευμα-
τικός κόσμος, σε μια σύνθεση γενιών και ρευμάτων: Αθηναίοι, Επτανήσιοι,
δημοτικιστές, γλωσσικά ουδέτεροι, οπαδοί της καθαρεύουσας, η καταξιωμένη
πλέον γενιά του �880, αλλά και νέοι λογοτέχνες και κριτικοί που εμφανίστη-
καν στον καινούριο αιώνα και στη διάρκεια του Μεσοπολέμου: Ο Τέλλος
Άγρας, ο Μπάμπης Άννινος (αλλά και ο γιος του Γεράσιμος που εισέρχεται
σταδιακά στον χώρο της δημοσιογραφίας και της λογοτεχνίας, ακολουθω-
ντας τα χνάρια του πατέρα του), ο Θεόδωρος Βελλιανίτης, ο Ηλίας Βουτιερί-
δης, ο Σπυρίδων Δε Βιάζης, ο Φώτος Γιοφύλλης, η Κερκυραία Ειρήνη Δεντρι-
νού, ο Γεώργιος Δροσίνης, ο Λεωνίδας Ζώης, η Ρόζα Ιμβριώτη, ο Κώστας
Καιροφύλας, ο Νικόλαος Λάσκαρης, ο Παύλος Νιρβάνας, ο Γρηγόριος Ξενό-
πουλος, ο Γεώργιος Πωπ, ο Αριστομένης Προβελέγγιος, ο Θεόδωρος Συναδι-
νός, ο Αντώνης Τραυλαντώνης, ο Γεώργιος Χατζιδάκις, αλλά και ο Ναπολέ-
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2�4 Για τους συνεργάτες και εκτενή παρουσίαση της αρθρογραφίας και της φιλοσοφίας του
περιοδικού βλ. Χ.Λ. Καράογλου (επιμ.), Περιοδικά λόγου και τέχνης (�90�-�940), αναλυτική
βιβλιογραφία και παρουσίαση, τόμ. �: «Αθηναϊκά περιοδικά (�90�-�92�)», Θεσσαλονίκη:
University Studio Press, �99�, σσ. ���-���. Βλ. επίσης Ελένη Μπενέκη «Η Εικονογραφημένη
της Ελλάδος», Το Βήμα, 29 Ιουλ. 200�, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.tovima.gr/
books-ideas/article/?aid=�3���� [on line, πρόσβαση στις ��-�0-20��].



ων Λαπαθιώτης, η Αθηνά Ταρσούλη, ο Στρατής Μυριβήλης, ο Κώστας Ουρά-
νης, ο Φώτης Κόντογλου, είναι μερικά μόνο από την πλειάδα των ονομάτων
που συνεργάζονται με το περιοδικό στη σύντομη διάρκεια της εκδοτικής του
πορείας. Πολυτελής έκδοση με πλούσια εικονογράφηση και πολλές διαφημί-
σεις (που μαρτυρούν ικανοποιητικά έσοδα, τα οποία ενδεχομένως δεν ήταν αρ-
κετά για να καλύψουν το κόστος μιας τόσο ακριβής έκδοσης με τόσους επώ-
νυμους συνεργάτες), η Εικονογραφημένη επιχείρησε να καλύψει πολλές πτυ-
χές της νεοελληνικής κοινωνικής και πολιτικής πραγματικότητας, χωρίς
όμως να επιτύχει την ποθούμενη διάρκεια. Πρόκειται για ακόμη ένα φιλόδοξο
εκδοτικό σχέδιο, με σύγχρονες προδιαγραφές και σαφώς επηρεασμένο από την
σε διεθνές επίπεδο εξέλιξη του περιοδικού τύπου, που προσπαθούσε ενδεχομέ-
νως να αποτυπώσει την προσπάθεια της χώρας να επανακάμψει μετά από
εθνικές και πολιτικές περιπέτειες, αλλά δεν κατόρθωσε να στεφθεί με επιτυ-
χία, ένα χρόνο μόλις μετά την αποτυχημένη απόπειρα του Άννινου, σε συνερ-
γασία με τον εκδοτικό οίκο Δημητράκου, να εκδώσει (με άλλη, πιο «παλαιά»
φιλσοφία που θύμιζε την Εστία της δεκαετίας του �880-�890), τη Μηνιαία
Εικονογραφημένη Ίριδα.2��

44..88..22..��44  ΗΗ  ΚΚυυρριιαακκήή  ττοουυ  ΕΕλλεευυθθέέρροουυ  ΒΒήήμμααττοοςς ((��9922��--��992288))
Η «εβδομαδιαία φιλολογική, καλλιτεχνική, εγκυκλοπαιδική και κοινωνική

επιθεώρησις» Η Κυριακή του Ελευθέρου Βήματος2�� ήταν μια βραχύβια προ-
σπάθεια κυριακάτικης έκδοσης της αθηναϊκής εφημερίδας Ελεύθερον Βή-
μα2�7 του Δημητρίου Λαμπράκη, που διάρκεσε μόλις μερικούς μήνες (από τον
Δεκέμβριο του �92� έως τον Ιανουάριο του �928). Αρχισυντάκτης της Κυρια-
κής ήταν ο Φώτος Γιοφύλλης, καταγόμενος από την Ιθάκη, με πολλές συνερ-
γασίες με τον Άννινο και σε άλλα περιοδικά, και φιλοδοξία του περιοδικού ήταν
να συνδυάσει την εμφάνιση ενός λαϊκού εικονογραφημένου περιοδικού που θα
είχε ευρεία απήχηση στο αναγνωστικό κοινό με την παρουσία υψηλής ποιότη-
τας κειμένων από καταξιωμένες υπογραφές, που θα του προσέδιδαν κύρος.2�8
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2�� Για την αποτυχημένη αυτή εκδοτική προσπάθεια του Άννινου βλ. την παρ. 4.7.3 αυτής
της μελέτης.

2�� Βλ. το σχετικό λήμμα στο Χ.Λ. Καράογλου (επιμ.), Περιοδικά λόγου και τέχνης (�90�-
�940), αναλυτική βιβλιογραφία και παρουσίαση, τόμ. Β�: «Αθηναϊκά περιοδικά (�92�-�933)»,
Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2002, σσ. 38-��.

2�7 Για την εφημερίδα Ελεύθερον Βήμα του Δημητρίου Λαμπράκη βλ. το λήμμα Δέσποινα
Παπαδημητρίου, «Ελεύθερον Βήμα», Εγκυκλοπαίδεια του ελληνικού τύπου �784-�974, τόμ. 2,
ό.π., σ. �0�.

2�8 «Παν ό,τι θα τους προσφέρη η Κυριακή θα είναι προπαντός ενσυνείδητον και μελετημέ-
νον ηθοπλαστικώς και αισθητικώς. Θα επιδιώξομεν την επαφήν του κοινού προς την παραγωγι-



Ο ηθοπλαστικός, παιδαγωγικός, εθνι-
κός χαρακτήρας του περιοδικού μας
θυμίζει πολλές από τις συμμετοχές του
Άννινου σε έντυπα κατά τις προηγού-
μενες δεκαετίες, που έθεταν αντίστοι-
χους στόχους (όπως ο Παρνασσός, η
Μελέτη, η Εθνική Αγωγή, οι εκδόσεις
του Συλλόγου προς Διάδοσιν Ωφελίμων
Βιβλίων, η Ίρις που επιχείρησε να εκ-
δώσει ο ίδιος κ.ά.). 

Τα κείμενα με τα οποία ο Άννινος
εμφανίζεται στην Κυριακή καλύπτουν
πολλές από τις κατηγορίες στις οποίες
επιδόθηκε με επιτυχία στη διάρκεια της
σταδιοδρομίας του: Χρονογραφήματα,
ιστορικά κείμενα, αλλά και απομνημο-
νευματικού χαρακτήρα και κριτικά
κείμενα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρου-
σιάζει η ποικιλία των συνεργατών της
Κυ ρια κής, που, όπως συμβαίνει συνή-
θως στα αθηναϊκά περιοδικά της επο-
χής, εκπροσωπούν διάφορες εποχές,
ρεύματα και τάσεις. Ο ιστορικός Γεώργιος Ασπρέας, ο Επτανήσιος μουσικός
Γεώργιος Λαμπελέτ, οι επίσης Επτανήσιοι Μαριέττα Μινώτου και Σπυρίδων
Δεβιάζης, η παλαιότερη γενιά (Ιωάννης Δαμβέργης, Κωνσταντίνος Σκόκος,
Παύλος Νιρβάνας, Ζαχαρίας Παπαντωνίου) αλλά και νεότεροι (Τέλλος
Άγρας, Ρώμος Φιλύρας, Κώστας Ουράνης, Ναπολέων Λαπαθιώτης, Κώστας
Καρυωτάκης, Αθηνά Ταρσούλη, Λέων Κουκούλας, Γεράσιμος Σπαταλάς
κ.ά.) είναι μερικά από τα ονόματα που συναντά κανείς στις σελίδες της Κυ-
ριακής, δείγμα της προσπάθειας να συνδεθούν οι παλαιότερες πνευματικές δυ-
νάμεις του τόπου με τη σύγχρονη παραγωγή, σε μια εποχή που ούτως η άλ-
λως το έθνος προσπαθεί να ανασυνταχθεί μετά το τέλος της Μεγάλης Ιδέας.
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κήν διανόησιν εις κάθε κλάδον της ψυχικής εκλεπτύνσεως και της προσαρμογής προς ανώτερα
ιδανικά. Από αυτής της απόψεως είναι, νομίζομεν, πελωρία η εθνική σημασία ενός περιοδικού. Η
ελληνική οικογένεια θα εύρη εις ημάς ένα φωτεινόν σύντροφον» αναφέρεται χαρακτηριστικά
στις «προγραμματικές δηλώσεις του περιοδικού», βλ. στο οικείο λήμμα από τον Χ.Λ. Καράο-
γλου, ό.π., τόμ. Β�, σ. 44.

Πρωτοσέλιδο της Κυριακής 
του Ελευθέρου Βήματος

[Πηγή: Βιβλιοθήκη της Βουλής 
των Ελλήνων



44..88..22..����  ΣΣΕΕΛΛΚΚ ((��9922��--��992277))
Το περιοδικό ΣΕΛΚ είχε λάβει τον

τίτλο του από τα αρχικά του συλλόγου
που το εξέδιδε (Σύλλογος Εθνικής Λο-
γοτεχνίας και Καλλιτεχνίας).2�9 Ήταν
μια ακόμη άτυχη προσπάθεια έκδοσης
ενός λαϊκού περιοδικού, που θα απευθυ-
νόταν σε μεγάλο αναγνωστικό κοινό,
αλλά ταυτόχρονα μέσα στην ποικίλη
ύλη του θα περιελάμβανε και κείμενα
υψηλού επιπέδου από λόγιους της επο-
χής. Η προσπάθεια κράτησε μόλις δύο
μήνες (Δεκέμβριος του �92� και Ιανου-
άριος του �927) και φαίνεται ότι επιχεί-
ρησε να έχει τα χαρακτηριστικά εκδοτι-
κής «κολλεκτίβας» και όχι ατομικής
προσπάθειας, με γνώμονα τη δημοσίευ-
ση κειμένων, ανεξαρτήτως προέλευσης,
που ανταποκρίνονται στους στόχους του
(αγάπη στη λογοτεχνία, τις καλές τέ-
χνες, τον αθλητισμό, παρουσίαση των,

γνωστών και άγνωστων, «εργατών της πνευματικής αναπτύξεως»,)2�0 ενώ δεν
κρύβει ότι στοχεύει στην «ηθική, πνευματική και κοινωνική εξυγίανση», σε μια
ταραγμένη σε εθνικό και διεθνές επίπεδο περίοδο, συνεπεία της Μικρασιατικής
Καταστροφής και του παγκόσμιου σοκ από τις απώλειες του Πρώτου Παγκό-
σμιου Πολέμου. Ο περίεργος τίτλος του περιοδικού, αλλά και η μάλλον εσωστρε-
φής διάθεσή του, ήταν καθοριστικοί παράγοντες για την κυκλοφοριακή του απο-
τυχία. Τα κείμενα του Άννινου στο ΣΕΛΚ συνυπάρχουν με αντίστοιχα παλαιών
του συνεργατών (Ιωάννης Τσακασιάνος, Πολύβιος Δημητρακόπουλος, Γεώρ-
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2�9 Για το περιοδικό και τον Σ.Ε.Λ.Κ. (Σύλλογο Εθνικής Λογοτεχνίας και Καλλιτεχνίας),
βλ. το σχετικό λήμμα στον Χ.Λ. Καράογλου (επιμ.), Περιοδικά λόγου και τέχνης (�90�-�940),
αναλυτική βιβλιογραφία και παρουσίαση, τόμ. Β�: «Αθηναϊκά περιοδικά (�92�-�933)», Θεσσα-
λονίκη: University Studio Press, 2002, σσ. 34-37.

2�0 Το ΣΕΛΚ δεν δείχνει ιδιαίτερη προτίμηση προς τις ηχηρές υπογραφές, αντίθετα επιθυμεί
να προσδιορίσει την ύλη του με βάση το περιεχόμενό της: «Οι “φίρμες” δεν θα λαμβάνωνται κα-
θόλου υπ’ όψιν. Θα δημοσιεύεται ό,τι έργον συγκεντρώνει τα ανωτέρω προσόντα εις οιονδήποτε
και αν ανήκη, όπως επίσης θ’ απορρίπτωνται τ’ ακατάλληλα, έστω και αν οι συγγραφείς των θα
ήσαν οι τυχόν αριστείς της νεοελληνικής λογοτεχνίας», γράφει ο αντιπρόεδρος του συλλόγου Γ.
Βώκος (βλ. στο οικείο λήμμα στον Χ.Λ. Καράογλου, ό.π., σ. 3�).

Εξώφυλλο του ΣΕΛΚ [Πηγή: Ε.Λ.Ι.Α.]



γιος Τσοκόπουλος, Γεώργιος Δροσίνης,
Γρηγόριος Ξενόπουλος, Αλέξανδρος Πα-
παδιαμάντης, Ζαχαρίας Παπαντωνίου,
Θεόδωρος Βελλιανίτης, Δημήτριος Βι-
κέλας και Ιωάννης Πολέμης) αλλά και
λιγότερων γνωστών λογίων, πράγμα
που δείχνει κι εδώ την προσπάθεια του
περιοδικού να συνδυάσει παλαιές και νέ-
ες υπογραφές εστιάζοντας περισσότερο
στο «ιδεολογικό υπόβαθρο» παρά στην
ποικιλία που θα εξασφάλιζε ευρύτερο
ακροατήριο. Η αποτυχία της προσπά-
θειας να απευθυνθεί σε ευρύτερο κοινό
δείχνει ότι στην εποχή αυτή δεν ήταν το
ίδιο εύκολο ένας Σύλλογος, όπως άλλοτε
ο «Παρνασσός», ο «Βύρων», ή ο «Σύλ-
λογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βι-
βλίων» να ασκήσει αποφασιστική επιρ-
ροή με τη δράση του στην κοινή γνώμη.
Το λογοτεχνικό φάσμα ήταν πλέον ευρύ-
τερο, οι «κύκλοι» της παλιάς γενιάς εί-
χαν οριστικά τελειώσει, με το φυσικό τέ-
λος πολλών από τους συμμετέχοντες σε
αυτούς, και η καινούρια γενιά που θα
εμφανιζόταν με περισσότερη δύναμη στην επόμενη δεκαετία (�930-�940) θα
έπρεπε να βρει καινούριους δρόμους έκφρασης και τρόπους καθιέρωσης στο λο-
γοτεχνικό στερέωμα, σε μια «αγορά» εμφανώς μεγαλύτερη και συνθετότερη.

44..88..22..����  ΕΕππιιφφυυλλλλίίδδεεςς ((��9922��--��992299))
Ο εκδοτικός οίκος «Ελευθερουδάκης» με τον οποίο είχε συνεργαστεί ο Άννι-

νος στην έκδοση του Συλλόγου των Εισαγγελέων,2�� αποφάσισε την έκδοση του
περιοδικού Επιφυλλίδες (Επιστήμαι - τέχναι - ιστορία)2�2 στα τέλη της δεκαε-
τίας προκειμένου να δημοσιεύονται σ’ αυτό εκτεταμένες μελέτες και πραγμα-
τείες που ήταν πολύ μεγάλες για να μπορούν να ενταχθούν στην ύλη των φιλο-
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2�� Βλ. σχετικά την παράγραφο 4.4.2.2 αυτής της μελέτης.
2�2 Βλ. το σχετικό λήμμα στο Χ.Λ. Καράογλου (επιμ.), Περιοδικά λόγου και τέχνης (�90�-

�940), αναλυτική βιβλιογραφία και παρουσίαση, τόμ. Β�: «Αθηναϊκά περιοδικά (�92�-�933)»,
Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2002, σσ. 447-449.

Εξώφυλλο των Επιφυλλίδων (�92�) όπου
δημοσιεύονται «Αι Αθήναι κατά το �8�0» 

του Άννινου (Πηγή: Βιβλιοθήκη
Πανεπιστημίου Κρήτης)



λογικών περιοδικών που κυκλοφορούσαν, και πολύ μικρές για να μπορούν να εκ-
δοθούν αυτοτελώς. Πρόκειται δηλαδή περισσότερο για συλλογές μελετών (που
θυμίζουν τα σημερινά επιστημονικά περιοδικά) παρά για περιοδικό με την έννοια
που έχουμε σε άλλες συνεργασίες του Άννινου (δηλαδή της παρακολούθησης
της πνευματικής ζωής και επικαιρότητας). Ο Άννινος συμμετέχει εδώ με ένα
κείμενο δημοσιευμένο πολλές φορές, το Αι Αθήναι κατά το �8�0,2�3 δηλαδή όχι
με καινούρια φιλολογική ή ιστορική του εργασία. Είναι αξιοσημείωτο ότι η αυτο-
τελής εκδοτική προσπάθεια του Άννινου με τον συγκεκριμένο εκδοτικό οίκο ανή-
κε στα ευθυμογραφικά του κείμενα, ενώ στις Επιφυλλίδες καταθέτει ένα από τα
«σοβαρά» του κείμενα, που συνυπάρχουν με μελέτες για το ιστορικό του πρότυ-
πο, τον Κωνσταντίνο Παπαρρηγόπουλο, αλλά και άλλες υπογραφές από το χώ-
ρο της επιστήμης και της δημοσιογραφίας, με τις οποίες ο Άννινος συνυπήρξε
και σε άλλα έντυπα: Κ. Άμαντος, Δ. Αιγινήτης, Α. Ανδρεάδης (με κείμενα μά-
λιστα για τον Πολυλά και τον Μαβίλη) Παύλος Νιρβάνας, Νικόλαος Πολίτης,
Στέφανος Ξανθουδίδης, αλλά και ο εκ των κορυφαίων της επτανησιακής μουσι-
κής σχολής Γεώργιος Λαμπελέτ είναι μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα
συνεργατών που μελέτες τους δημοσιεύονται στις Επιφυλλίδες.

44..88..22..��77  ΕΕθθννιικκήή  ΕΕππιιθθεεώώρρηησσιιςς  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδοοςς ((��992299--��993300))
Προς το τέλος της ζωής του ο Άννινος συμμετέχει (με ένα από τα είδη που

τον καθιέρωσαν στο αθηναϊκό λογοτεχνικό στερέωμα, το χρονογράφημα, αλλά
και με βιβλιοκριτικά σημειώματα) στο φιλόδοξο, αλλά βραχύβιο, όπως και οι
περισσότερες εκδοτικές προσπάθειες στις οποίες συμμετείχε κατά την ώριμη
περίοδο, περιοδικό Εθνική Επιθεώρησις της Ελλάδος,2�4 αρχικά μηνιαίο και στη
συνέχεια δεκαπενθήμερο, με γενικό διευθυντή τον Δώρη Κουβαρά, το οποίο κυ-
κλοφόρησε στην Αθήνα για περίπου ένα χρόνο, από τον Μάιο του �929 έως τον
Απρίλιο του �930. Και αυτό το περιοδικό έχει ως προγραμματική του φιλοδοξία
τη σύνθεση πολλών και ποικίλων ρευμάτων, που φαίνεται πως είναι χαρακτηρι-
στική της ρευστής εποχής του Μεσοπολέμου, όπου πολλά καλλιτεχνικά και
πνευματικά ρεύματα συνυπάρχουν, συγκρούονται και συνθέτουν μια ενδιαφέ-
ρουσα δυναμική που θα εξελιχθεί την επόμενη δεκαετία στην οικοδόμηση μιας
καινούριας ποιητικής γενιάς. Είναι βέβαιο ότι ο Άννινος (κοντά πλέον στα
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2�3 Μπάμπης Άννινος, «Αι Αθήναι κατά το �8�0», Επιφυλλίδες, επιστήμαι – τέχναι – ιστο-
ρία, τόμ. Α΄, τχ. Η΄, Αύγ. �92�, σσ. 3-2�. Στο ίδιο τεύχος δημοσιεύεται και η μελέτη του Εμμ. Σ.
Λυκούδη «Το κατάστημα της Εθνικής Τραπέζης αμυνόμενον φρούριον».

2�4 Για τους συνεργάτες και εκτενή παρουσίαση της αρθρογραφίας και της φιλοσοφίας του
περιοδικού βλ. Χ.Λ. Καράογλου (επιμ.), Περιοδικά λόγου και τέχνης (�90�-�940), αναλυτική
βιβλιογραφία και παρουσίαση, τόμ. Β�: «Αθηναϊκά περιοδικά (�92�-�933)», Θεσσαλονίκη:
University Studio Press, 2002, σσ. 234-240.



ογδόντα του χρόνια) υπάρχει στο περιο-
δικό ως ψηφίδα ενός απερχόμενου πνευ-
ματικού γίγνεσθαι, το οποίο όμως έχει
τον ρόλο του σε αυτό το συγκρητιστικό
κλίμα. Είναι χαρακτηριστική και εδώ η
ποικιλία των συνεργατών (και ο μεγά-
λος αριθμός τους συγκριτικά με τον μι-
κρό αριθμό τευχών που κυκλοφόρησε το
περιοδικό). Εδώ θα συναντήσουμε και
νεότερους Κεφαλονίτες λογοτέχνες,
όπως τον Γεράσιμο Αμπάτη, αλλά και
τον θανόντα Μικέλη Άβλιχο και τον
Φώτο Γιοφύλλη. Η παλιά γενιά έχει
υποχωρήσει αισθητά (καθώς οι περισσό-
τεροι της γενιάς του Άννινου έχουν πε-
θάνει), με ελάχιστα δείγματα γραφής,
π.χ. του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.
Αλλά και η γενιά των δημοσιογράφων
του γυρίσματος του αιώνα (π.χ. Παύλος
Νιρβάνας) υποεκπροσωπείται. Ο Τέλ-
λος Άγρας, ο Παντελής Χορν, ο Κ.Π.
Καβάφης, η Μαρία Πολυδούρη, ετερό-
κλητες υπογραφές ενός ολότελα νέου
κόσμου (και ξένου προς τη γραφή του Άννινου, ιδίως οι δύο τελευταίοι), είναι χα-
ρακτηριστικά δείγματα των νέων υπογραφών του περιοδικού, που επιχειρούσε να
παρακολουθήσει το σύνολο της πνευματικής ζωής, συμβιβάζοντας τις γλωσσι-
κές και αισθητικές αντιθέσεις της εποχής.

44..88..22..��88  ΙΙόόννιιοοςς  ΑΑννθθοολλοογγίίαα ((��992277--��9944��))
Δεκαετίες μετά τις ποιητικές και λογοτεχνικές του δοκιμές στους Ανθώνες

του Ιωάννη Τσακασιάνου η υπογραφή του Άννινου επανεμφανίζεται σε έντυπο
επτανησιακής προέλευσης και θεματολογίας. Πρόκειται για το περιοδικό Ιόνιος
Ανθολογία2�� του Σπύρου Μινώτου και της Μαριέττας Γιαννοπούλου-Μινώτου,
που εκδιδόταν αρχικά στη Ζάκυνθο και κατόπιν στην Αθήνα μεταξύ των ετών
�927 και �94�. Η Ιόνιος Ανθολογία ξεκινά πολύ φιλόδοξα την πορεία της στα
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2�� Βλ. το σχετικό λήμμα στο Χ.Λ. Καράογλου (επιμ.), Περιοδικά λόγου και τέχνης (�90�-
�940), αναλυτική βιβλιογραφία και παρουσίαση, τόμ. Β�: «Αθηναϊκά περιοδικά (�92�-�933)»,
Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2002, σσ. ��8-�3�.

Εξώφυλλο της Ιονίου Ανθολογίας. 
Πηγή: Δημόσια Βιβλιοθήκη Δράμας



εκδοτικά πράγματα σε μια εποχή που η Επτανησιακή Σχολή δείχνει να έχει
ολοκληρώσει τον «αυτόνομο» κύκλο της στη νεοελληνική λογοτεχνική παρα-
γωγή, καθώς ακόμη το τελευταίο της προπύργιο, η σχολή της Κέρκυρας, έχει
εξασθενήσει. Οι προγραμματικές δηλώσεις του πρώτου τεύχους του περιοδικού,
άλλωστε, δίνουν και το στίγμα των προθέσεών του: Να παρακολουθεί τη λογο-
τεχνική κίνηση όχι σε τοπικό, αλλά σε πανελλήνιο επίπεδο, αποτελώντας, την
ίδια στιγμή, τη συνέχεια της επτανησιακής διανόησης.2�� Δεν είναι άλλωστε τυ-
χαίος ο τίτλος, που παρέπεμπε στο ομώνυμο περιοδικό που κυκλοφορούσε στην
Κέρκυρα στα χρόνια της αγγλοκρατίας. Συνεπής προς τις αρχικές της προθέ-
σεις η Ιόνιος Ανθολογία δημοσιεύει ποιήματα, πεζογραφικά, ιστορικά, φιλολογι-
κά και λαογραφικά κείμενα, θεατρικές κριτικές και ποικίλες μεταφράσεις – σε
όλα περιλαμβάνονται και πολλά ιστορικά και φιλολογικά κείμενα με επτανησια-
κή θεματολογία, μεταξύ των οποίων και αφιερωματικά τεύχη για Επτανήσιους
λογοτέχνες όπως οι Γεράσιμος Μαρκοράς, Λορέντσος Μαβίλης, Γρηγόριος Ξε-
νόπουλος, αλλά και αρθρογραφία γύρω από τον Διονύσιο Σολωμό, τον Ανδρέα
Κάλβο, τον Ούγο Φώσκολο. 

Ενδιαφέρουσα προσπάθεια συγκερασμού της προσπάθειας για δημιουργία
φιλολογικής παρακαταθήκης για τα επιτεύγματα της Επτανησιακής σχολής
και την επτανησιακή Ιστορία, αλλά και της φιλοδοξίας το περιοδικό να παρακο-
λουθεί ταυτόχρονα την σύγχρονη πνευματική κίνηση σε όλο της το φάσμα, η Ιό-
νιος Ανθολογία έχει κι αυτή (όπως άλλωστε και οι προ δεκαετιών Ανθώνες, ζα-
κυνθινής προελεύσεως και αυτοί) την ιδιότητα να συγκεντρώνει συνεργασίες
γλωσσικά και αισθητικά ετερόκλητες, που όμως ανταποκρίνονται, ως σύνολο,
στους στόχους του περιοδικού. Αυτό προκύπτει και από την πολυσυλλεκτικότη-
τα των λογοτεχνών, δημοσιογράφων και λογίων που υπογράφουν τις σελίδες
του: Ο γιος του Άννινου, Γεράσιμος, φέρελπις δημοσιογράφος και χρονογράφος,
που δεν κατόρθωσε βέβαια να αποκτήσει τη φήμη του πατέρα του, συγκαταλέ-
γεται στην πλειάδα των υπογραφών της Ανθολογίας, που καλύπτουν όλο το γε-
ωγραφικό και χρονολογικό φάσμα της νεοελληνικής λογοτεχνικής παραγωγής
της τελευταίας πεντηκονταετίας: Παλιοί γνώριμοι του Άννινου (Γεώργιος Σου-
ρής, Θεόδωρος Βελλιανίτης, Ηλίας Βουτιερίδης, Δ.Γ. Καμπούρογλου, Θ.Ν. Συ-
ναδινός κ.ά.), Επτανήσιοι λογοτέχνες της παλιότερης και νεότερης γενιάς, με-
ταξύ των οποίων και Κερκυραίοι (Ειρήνη Δεντρινού, Μικέλης Άβλιχος, Ιούλιος
Τυπάλδος, Ιάκωβος Πολυλάς, Γεράσιμος Μαρκοράς, Φώτος Γιοφύλλης, Αρι-

Ηλίας Α. Τουμασάτος�2�

2�� Στο πρώτο της τεύχος αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι το περιοδικό θα επιχειρήσει να
«συγκεντρώσει ό,τι εκλεχτό στη πνευματική δημιουργία έχει να δείξει η Επτάνησος και το
Έθνος», και αργότερα «να καθρεφτίζει όχι μονάχα την ελληνική κίνηση και δημιουργία, αλλά
και την παγκόσμια», βλ. στο οικείο λήμμα στον Χ.Λ. Καράογλου, ό.π., σ. �27. 



στοτέλης Βαλαωρίτης, Λορέντσος Μαβίλης, Μυρτιώτισσα), λογοτέχνες του ει-
κοστού αιώνα (Κ.Π. Καβάφης, Κώστας Καρυωτάκης, Ιωάννης Γρυπάρης,
Τέλλος Άγρας, Στράτης Μυριβήλης, Κώστας Ουράνης, Ζαχαρίας Παπαντωνί-
ου κ.ά.), Επτανήσιοι και Αθηναίοι λόγιοι, κριτικοί και επιστήμονες παλαιοί και
νεότεροι (Κωνσταντίνος Άμαντος, Διονύσιος Ζακυθηνός, Δημήτριος Σ. Λουκά-
τος, Άγγελος Τερζάκης, Μ. Βάλσας, Λεωνίδας Ζώης κ.ά.), συνεισφέρουν σε
ένα «καλειδοσκοπικό» σκηνικό, που θυμίζει τα αθηναϊκά περιοδικά, ιδίως την
Εστία των δεκαετιών �880-�890, που επιχειρούσαν να συνθέσουν πολλές ετερό-
κλητες φωνές επιχειρώντας να χαρτογραφήσουν τη νέα, τότε, ολοένα διαμορ-
φούμενη πραγματικότητα.

Η ουσιώδης διαφορά με την Εστία και τα άλλα περιοδικά εκείνων των χρό-
νων είναι ότι το λογοτεχνικό φάσμα στον ελληνικό χώρο είχε, στην περίπτωση
της Ιονίου Ανθολογίας, ήδη «διευρυνθεί» πολύ ώστε να μπορούμε να μιλάμε για
κάποια «σχολή», ή έστω «συντροφιά» ή «κύκλο» του περιοδικού, με τον τρόπο
τουλάχιστον που τον εννοούσε κανείς τότε. Το μόνο που φαίνεται ότι μοιράζονται
οι συνεργάτες του περιοδικού είναι η αγάπη και το ενδιαφέρον τους για τον ιόνιο
χώρο στη διαχρονία του, πράγμα που δείχνει ότι, παρά την εξασθένιση της λογο-
τεχνικής παραγωγής στα Επτάνησα την εποχή έκδοσης του περιοδικού, είναι
καταξιωμένη στη συνείδηση των λογίων του μεσοπολέμου η προσφορά των
Επτανήσων στην ελληνική λογοτεχνική παραγωγή.

44..88..22..��99  ΗΗ  ΦΦωωννήή  ττοουυ  ββιιββλλίίοουυ ((��9933��--��993344))
Η Φωνή του Βιβλίου2�7 είναι το τελευταίο περιοδικό στο οποίο εμφανίζεται η

υπογραφή του Άννινου στα χρόνια της δεκαετίας του �930. Πρόκειται για μηνι-
αίο και εν συνεχεία δεκαπενθήμερο περιοδικό που κυκλοφόρησε από τον εκδοτι-
κό οίκο Δημητράκου, με τον οποίο ο Άννινος είχε συνεργαστεί στις προηγούμε-
νες δεκαετίες στην περίφημη «Κυανή βιβλιοθήκη» με πρωτότυπα κείμενα και
μεταφράσεις, αλλά και στην έκδοση, με υπεύθυνο τον ίδιο, του βραχύβιου περιο-
δικού Ίρις. Το περιοδικό κυκλοφόρησε μεταξύ των ετών �93� και �934 (η τελευ-
ταία εμφάνισή του γίνεται μερικούς μόλις μήνες μετά τον θάνατο του Άννινου). 

Η έκδοση του περιοδικού εντάσσεται στην προσπάθεια του εκδοτικού οίκου
να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στον χώρο του εκπαιδευτικού βιβλίου (που είτε
απευθύνεται στη δημόσια εκπαίδευση, είτε στη γενικότερη διαπαιδαγώγηση της
κοινωνίας) και αυτό αποτυπώνεται στη θεματολογία του: Παιδαγωγικά, εκ-
παιδευτικά, γλωσσικά, φιλολογικά θέματα, ποίηση και πεζογραφία, αλλά και
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2�7 Βλ. Χ.Λ. Καράογλου (επιμ.), Περιοδικά λόγου και τέχνης (�90�-�940), αναλυτική βι-
βλιογραφία και παρουσίαση, τόμ. Β�: «Αθηναϊκά περιοδικά (�92�-�933)», Θεσσαλονίκη:
University Studio Press, 2002, σσ. 3�0-3�7.



βιβλιοκριτική. Βασικός πρωταγωνιστής του περιοδικού είναι ο Ιωάννης Ζερβός,
επτανησιακής καταγωγής, ο οποίος υπογράφει και τα περισσότερα κριτικά κεί-
μενα του βιβλίου, ενώ, εκτός από τον Άννινο, θα συναντήσουμε και άλλες υπο-
γραφές λογίων της εποχής, που εκπροσωπούν και πάλι διάφορα ρεύματα και τά-
σεις: Ο Πολύβιος Δημητρακόπουλος, ο Παύλος Νιρβάνας, ο Αντώνης Τραυλα-
ντώνης συνυπάρχουν με τη Γαλάτεια Καζαντζάκη, τον Δημήτρη Γληνό, τον
Μανόλη Τριανταφυλλίδη, με την ποίηση των Κώστα Βάρναλη, Κώστα Κρυ-
στάλλη, Γεωργίου Ζαλοκώστα, Κωστή Παλαμά, Ζαχαρία Παπαντωνίου, Σω-
τήρη Σκίπη κ.ά. 

Η Φωνή του βιβλίου σταδιακά μετατρέπεται από περιοδικό λόγου και τέχνης
σε εκπαιδευτικό βοήθημα – ο υπότιτλός της γίνεται «Δεκαπενθήμερον περιοδι-
κόν διά τα παιδία όλων των σχολείων» στην τρίτη της περίοδο, που διαρκεί ελά-
χιστους μόνο μήνες (Ιούλιος-Νοέμβριος �934).

Η διακοπή της κυκλοφορίας του περιοδικού τον Φεβρουάριο του �933 και η
προσπάθεια για «επαναλανσάρισμά» του τον Ιούλιο του �934 με άλλη μορφή,
που θυμίζει περισσότερο εκπαιδευτικό βιβλίο, δημοσιεύοντας αυτοτελείς μελέτες
(κατά το παράδειγμα των Επιφυλλίδων, λίγα χρόνια νωρίτερα), δείχνει ότι οι
μεγάλες προσδοκίες του περιοδικού να αποτελέσει εκπαιδευτικό εργαλείο (που
υποδηλώνονται από το μεγάλο τιράζ του – �0.000 αντίτυπα), μάλλον δεν επαλη-
θεύτηκαν.

44..88..33  ΗΗμμεερροολλόόγγιιαα  ττωωνν  ΑΑθθηηννώώνν  κκααιι  ττηηςς  δδιιαασσπποορράάςς
44..88..33..��  ΕΕθθννιικκόόνν  ΗΗμμεερροολλόόγγιιοονν ττοουυ  ΚΚωωννσσττααννττίίννοουυ  ΣΣκκόόκκοουυ

Η συνεργασία του Άννινου με το Εθνικόν Ημερολόγιον του Κωνσταντίνου
Σκόκου που είχε ξεκινήσει από τη δεκαετία του �8802�8 θα συνεχιστεί για σχε-
δόν τρεις δεκαετίες ακόμη (μέχρι το �9�7) με κείμενα, πολλά από τα οποία θα
συμπεριληφθούν και στη συγκεντρωτική έκδοση ευθυμογραφημάτων του Άννι-
νου Ο σύλλογος των εισαγγελέων και άλλα ευθυμογραφήματα (�92�), πράγμα
που δείχνει ότι ο Άννινος επέλεγε τα εκλεκτότερα από τα κείμενά του προς δη-
μοσίευση στο ημερολόγιο αυτό, που γνώριζε μεγάλη κυκλοφοριακή απήχηση σε
ολόκληρο τον ελληνικό κόσμο. Η πολύ μεγάλη χρονικά διάρκεια της συνεργα-
σίας με τον Κωνσταντίνο Σκόκο, που σηματοδότησε και μία μακροχρόνια φιλία
(καθώς αμφότεροι ήταν τακτικοί συνδαιτυμόνες του φιλολογικού σαλονιού του
Σουρή) δίνει την ευκαιρία στον Άννινο να δώσει δείγματα γραφής από πολλά
από τα λογοτεχνικά είδη με τα οποία πειραματίζεται, με μεγαλύτερη έμφαση
στα χρονογραφικά και ευθυμογραφικά κείμενα.

Ηλίας Α. Τουμασάτος�28

2�8 Για τη συνεργασία του Άννινου με το Εθνικόν Ημερολόγιον του Σκόκου στη δεκαετία του
�880 βλ. το κεφάλαιο 3.3.�.4 αυτής της μελέτης.



Στην πρώτη αυτή κατηγορία, η
οποία τροφοδότησε με τα περισσότερα
κείμενα τον Σύλλογο των εισαγγελέων
ο Άννινος υλοποιεί αυτό που γνωρίζει
πάρα πολύ καλά: Να μιλά δηλαδή για
ένα θέμα της επικαιρότητας ή/και της
καθημερινότητας αξιοποιώντας και
συνδυάζοντας παραδείγματα από την
Ιστορία και τη λογοτεχνία αλλά και
αλιεύοντας μαργαριτάρια από την επι-
καιρότητα (εδώ την κοινοβουλευτική
επικαιρότητα στο κείμενο «Τα φαιδρά
του κοινοβουλίου (Απόσπασμα εκ της
γενομένης εν τω «Παρνασσώ» διαλέ-
ξεως)».2�9 Η καθημερινότητα των μι-
κροαστών, με μεγάλες δόσεις αυτοσαρ-
κασμού και φιλοσοφικής ενατένισης,
μια γλυκόπικρη περιγραφή μικρών προ-
σωπικών δραμάτων που ισορροπούν
ανάμεσα στο σοβαρό και το αστείο, συ-
γκροτούν την πλειονότητα των κειμέ-
νων που δημοσιεύονται στο Εθνικόν
Ημερολόγιον. Πρόκειται για τα κείμε-
να «Αλήθεια και ψεύδος»,270 «Τα
επαγγέλματα»,27� «To be or not to be – συμβουλαί προς μέλλοντα αυτοκτό-
νον»,272 «Απομνημονεύματα φοιτητού – η 3�η Δεκεμβρίου»,273 «Τα υποδήμα-
τα»,274 «Το δώρον της μοίρας»,27� «Το σφαιρίδιον του διαβόλου»,27� «Ζήτω ο
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2�9 Χαρ. Άννινος, «Τα φαιδρά του κοινοβουλίου», Εθνικόν Ημερολόγιον του έτους �909, σσ.
�28-�3�.

270 Μπάμπης Άννινος, «Αλήθεια και ψεύδος», Εθνικόν Ημερολόγιον του έτους �90�, σσ.
�4�-��0.

27� Χαρ. Άννινος, «Τα επαγγέλματα» Εθνικόν Ημερολόγιον �9�0, σσ. 20�-2�4.
272 Χαρ. Άννινος, «To be or not to be – Συμβουλαί προς μέλλοντα αυτοκτόνον» Εθνικόν

Ημερολόγιον του έτους �89�, σσ. �3-�7.
273 Μπάμπης Άννινος, «Απομνημονεύματα φοιτητού – η 3�η Δεκεμβρίου», Εθνικόν Ημερο-

λόγιον του έτους �9��, σσ. �4�-�49.
274 Χαράλ. Άννινος, «Τα υποδήματα», Εθνικόν Ημερολόγιον του έτους �894, σσ. 282-28�.
27� Χαρ. Άννινος, «Το δώρον της μοίρας», Εθνικόν Ημερολόγιον του έτους �902, σσ. 37�-380.
27� Χαραλάμπης Άννινος, «Το σφαιρίδιον του διαβόλου», Εθνικόν Ημερολόγιον του έτους

�892, σσ. �48-��2.

Εξώφυλλο του Εθνικού Ημερολογίου
(�894) [Πηγή: Βιβλιοθήκη
Πανεπιστημίου Πατρών]



πόλεμος»,277 «Αμλέτος Νο 2»,278 για τα οποία έχει γίνει αναλυτικότερη ανα-
φορά στην ανάλυση του συγκεντρωτικού έργου Ο σύλλογος των εισαγγε -
λέων.279

Ο Άννινος δεν επιλέγει το Ημερολόγιον του Σκόκου για να δημοσιεύσει ιστο-
ρικά κείμενα, καθώς μόνο δύο μελέτες του έχουν ιστορικό περιεχόμενο. Η μία
έχει να κάνει με τη δημοσιευμένη στη Γαλλία αλληλογραφία του Ναπολέοντα·
ως αφορμή για ν’ ασχοληθεί μ’ αυτήν αξιοποιεί και πάλι την εγχώρια επικαιρό-
τητα (μία ατάκα που ακούστηκε στην ελληνική Βουλή). Είναι άλλη μία απόδει-
ξη της ευχέρειας που έχει ο Άννινος να ασχολείται με την ξένη βιβλιογραφία
(«Εκ του κόσμου των σημειώσεών μου: Η αλληλογραφία του Ναπολέοντος»).280

Και το δεύτερο κείμενο με ιστορικό περιεχόμενο, δημοσιευμένο όπως και το πρώ-
το στη δεκαετία του �890, έχει ιστορικό περιεχόμενο, καθώς αναφέρεται στον
εξοστρακισμό του Αριστείδη από την Αθήνα («Ο εξοστρακισμός του Αριστεί-
δου»)28� και παρουσιάζεται με τη μορφή μονολόγου, που χάρισε στο κείμενο μια
θέση στη συγκεντρωτική έκδοση Αττικαί ημέραι, ένα χρόνο μόλις μετά. 

Ο Άννινος επιλέγει άλλα έντυπα για να δημοσιεύει τα μη ευθυμογραφικά του
κείμενα (Εστία, Εθνική Αγωγή, Η Μελέτη), ωστόσο και από το Εθνικόν Ημε-
ρολόγιον δεν λείπουν τα εγκυκλοπαιδικού χαρακτήρα κείμενα, που κι αυτά βρή-
καν τη θέση τους στον Σύλλογο των εισαγγελέων: Πρόκειται για τα κείμενα
«Η αντιπολίτευσις»282 και «Το χρονικόν των πτηνών και των τετραπόδων».283

Η θεατρική παρουσία του Άννινου εκπροσωπείται στο Εθνικόν Ημερολόγιον
από το μονόπρακτο «Η επιστολή»284 που δεν βρήκε τον δρόμο για τη σκηνή.

Δεν είναι λίγες και οι φιλολογικού περιεχομένου μελέτες του Άννινου που πε-
ριλαμβάνονται στην τριακονταετία της συνεργασίας με το Εθνικόν Ημερολό-
γιον. Το περιεχόμενο ποικίλλει και καλύπτει σε μεγάλο μέρος θέματα που θα
μπορούσαν να χαρακτηριστούν «μικροφιλολογικά». Τέτοια είναι: η ενασχόλησή
του με τους ευχετήριους στίχους της πρωτοχρονιάς του �8�4 που αντλεί από τον

Ηλίας Α. Τουμασάτος�30

277 Χαρ. Άννινος, «Ζήτω ο πόλεμος!», Εθνικόν Ημερολόγιον του έτους �898, σσ. 49-��.
278 Μπάμπης Άννινος, «Αμλέτος Νο 2», Εθνικόν Ημερολόγιον του έτους �907, σσ. 97-�0�.
279 Βλ. την παράγραφο 4.4.2.2 αυτής της μελέτης.
280 Χαρ. Άννινος, «Εκ του κόσμου των σημειώσεών μου: Η αλληλογραφία του Ναπολέο-

ντος», Εθνικόν ημερολόγιον του έτους �897, σσ. 324-334.
28� Χ. Άννινος, «Ο εξοστρακισμός του Αριστείδου», Εθνικόν ημερολόγιον του έτους �893,

σσ. 23-32. 
282 Μπάμπης Άννινος, «Η αντιπολίτευσις», Εθνικόν Ημερολόγιον του έτους �908, σσ. 24-

27.
283 Μπάμπης Άννινος, «Το χρονικόν των πτηνών και των τετραπόδων», Εθνικόν Ημερολό-

γιον του έτους �904, σσ. ��-77.
284 Χαραλάμπης Άννινος, «Η επιστολή», Εθνικόν Ημερολόγιον του έτους �90�, σσ. ��4-

�29. Το κείμενο αναλύεται στην ενότητα 4.9.2.7 αυτής της μελέτης.



τύπο και τα εφήμερα της εποχής («Οι στίχοι της Πρωτοχρονιάς»),28� και η υπε-
ράσπιση του «παρεξηγημένου» είδους των λογοπαιγνίων («Τα λογοπαί-
γνια»),28� αλλά και η αναφορά στο περιοδικό Ερατώ287 που εξέδιδαν στα μαθη-
τικά τους χρόνια ο λόγιος (και συνδιευθυντής, με τον Άννινο του Παρνασσού)
Χριστόφορος Σαμαρτσίδης μαζί με τον μετέπειτα πρωθυπουργό Δημήτριο Ράλ-
λη (και το οποίο οι γνωστοί τους αποκαλούσαν «Ξερατό»). Στον «Εξ Άδου σύ-
ζυγο»,288 ο Άννινος επιχειρεί να παρουσιάσει συνοπτικά έργο του Μακιαβέλι,
ενώ δείχνει και την εξοικείωσή του με τα κείμενα της βυζαντινής λογοτεχνίας
στο κείμενο «Τα εκ σκηνής διδάγματα».289 Πέρα από τις αναφορές αυτές, εν-
διαφέρον παρουσιάζουν και οι απόψεις του Άννινου για τον διδακτικό ρόλο του
θεάτρου. Ο Άννινος φαίνεται να δίνει μεγαλύτερη έμφαση στον ρόλο της συγκί-
νησης απ’ ό,τι στον διδακτικό χαρακτήρα της σκηνικής πράξης.290 Δεν πιστεύ-
ει στο στρατευμένο δράμα, σ’ αυτό που γράφεται για να υποστηρίξει συγκεκρι-
μένες θέσεις. Πιστεύει ότι ο όποιος παιδευτικός ρόλος του θεάτρου προέρχεται
από την κινητοποίηση του συναισθήματος του θεατή. Το είδος του θεάτρου που
υπηρέτησε, άλλωστε, ο Άννινος, που το �903 έχει δει να παριστάνονται επί σκη-
νής τα σημαντικότερα έργα του, δεν είχε ποτέ τη διδακτική διάσταση – επιχει-
ρούσε να αποτυπώσει την πραγματικότητα όπως είναι και χωρίς να πλάσει εξι-
δανικευμένους ήρωες-σύμβολα.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τα φιλολογικού περιεχομένου κείμενα που δη-
μοσιεύονται στο Εθνικόν Ημερολόγιον είναι μία από τις τελευταίες εμφανίσεις
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28� Μπάμπης Άννινος, «Οι στίχοι της Πρωτοχρονιάς», Εθνικόν ημερολόγιον του έτους �909,
σσ. 372-379.

28� Χαραλάμπης Άννινος, «Τα λογοπαίγνια», Εθνικόν ημερολόγιον του έτους �909, σσ.
���-�74.

287 Χ. Άννινος, «Ερατώ», Εθνικόν Ημερολόγιον του έτους �907, σ. �90. Στο τέλος του σύ-
ντομου άρθρου αναφέρεται ότι προέρχεται «εκ των Απομνημονευμάτων του Χ. Άννινου». Δεν
έχουμε είδηση για κάποιο λανθάνον χειρόγραφο «Απομνημονευμάτων», ούτε στο αρχείο υπάρχει
κάποιο τέτοιο κείμενο.

288 Χαραλάμπης Άννινος, «Ο εξ Άδου σύζυγος», Εθνικόν Ημερολόγιον του έτους �89�, σσ.
40�-408,

289 Χαραλάμπης Άννινος, «Τα επί σκηνής διδάγματα», Εθνικόν Ημερολόγιον του έτους
�903, σσ. 324-329.

290 Αναφέρει χαρακτηριστικά (Χαραλάμπης Άννινος, «Τα εκ σκηνής διδάγματα», ό.π., σ.
324): «Το θέατρον, το σημερινόν ιδίως, δεν είνε άμβων, ούτε σχολείον· διά τούτο δε και τα ολι-
γώτερον ευδοκιμούντα σήμερον από σκηνής έργα είνε τα λεγόμενα à these, εν οις η θέρμη της
συνηγορίας υπέρ ωρισμένης τινός γνώμης και η εύκαμπτος στρεψοδικία υπενθυμίζουσι πολλά-
κις τα επιχειρήματα των αρχαίων σοφιστών. Αλλ’ όμως είνε αδιαφιλονείκητον ότι εν πολλαίς
περιστάσεσι τα επί της σκηνής διαδραματιζόμενα γεγονότα και των υποκριτών οι λόγοι ευστό-
χως ανταποκρινόμενοι εις δεδομένην τινά ψυχολογικήν κατάστασιν είτε από σκοπού είτε και
κατά συγκυρίαν, δύνανται να προκαλέσωσι παρά τοις θεαταίς σφοδράς συγκινήσεις και αθρόαν
εξέγερσιν αισθημάτων.»



του Άννινου σε αυτό, που γράφεται με αφορμή τον θάνατο του συμπατριώτη του
σατιρικού ποιητή Γεωργίου Μολφέτα και φέρει τον τίτλο «Φιλολογικά μνημόσυ-
να – Γεώργιος Μολφέτας.»29� Το κείμενο, που δίνει την ευκαιρία στον Άννινο να
κάνει μια αναδρομή στην κεφαλληνιακή παράδοση της σάτιρας, όπως εξελίσσε-
ται από τη λαϊκή παράδοση ως τους μείζονες και ελάσσονες σατιρικούς της Κε-
φαλονιάς, είναι εξαιρετικά αποκαλυπτικό για τη στάση του Άννινου απέναντι
στη σύγχρονή του σατιρική-ευθυμογραφική παραγωγή της Κεφαλονιάς. Ο Γε-
ώργιος Μολφέτας αποτελεί τον τελευταίο ισχυρό πόλο της κεφαλληνιακής σά-
τιρας που επέλεξε να παραμείνει στην Κεφαλονιά και να δώσει μέσα από την
εφημερίδα του Ζιζάνιον, το σύνολο σχεδόν της σατιρικής του παραγωγής από το
νησί.292 Ο Άννινος φαίνεται να εκτιμά ιδιαίτερα την περίπτωση του Μολφέτα,
τον οποίο θεωρεί άξιο διάδοχο της μεγάλης γενιάς των προκατόχων. Όπως ανα-
φέρει, η πνευματική εργασία του Μολφέτα «αποτελείται από τους σατυρικούς
στίχους, τους οποίους με θαυμαστήν ευχέρειαν έγραφεν επί των πολιτικών και
κοινωνικών συμβάντων, των τε εντοπίων κσι των γενικωτέρων, και από μερικά
παρενειρόμενα εύθυμα και χαρίεντα στιχουργήματα, φέροντα και αυτά την
σφραγίδα του πνεύματός του.» Το πρότυπο του Ζιζανίου, αναφέρει, όπως και για
τα περισσότερα ελληνικά έμμετρα σατιρικά φύλλα, είναι ο Ρωμηός του Σουρή,
αλλά «εις την ευτυχή τεχνική μίμησιν προσετίθετο το πλούσιον τάλαντον της
πρωτοτύπου ιδιοφυίας του Κεφαλλήνος ποιητού, το οποίον προσέδιδεν εις το έρ-
γον του όλως ιδιαιτέραν φυσιογνωμίαν και ανύψωνε σημαντικώς την αξίαν του».
Και όλα αυτά γιατί ο Μολφέτας είναι αντιπρόσωπος «του καθαρού κεφαλληνια-
κού πνεύματος, το οποίον αποτελεί τύπον χωριστόν ανάμεσα εις τα διάφορα είδη
της σατύρας, διακλάδωσιν ιδιαιτέραν του καθόλου επτανησιακού μέθυος».293

Ο Άννινος διακρίνει δηλαδή στον Μολφέτα τη σύζευξη της κεφαλληνιακής
παράδοσης με την αθηναϊκή «σχολή» της έμμετρης σάτιρας του Ρωμηού – ου-
σιαστικά αποφαίνεται ότι ο Μολφέτας δεν παρακολουθεί τη δική του, κατά κύ-
ριο λόγο γραμμένη σε πεζό λόγο σάτιρα και προτιμά την έμμετρη. Ο Μολφέτας
για τον Άννινο ανέλαβε να συνεχίσει το έργο των προκατόχων «με την νεανικήν
του ζέσιν και με τα πλούσιά του εφόδια», και κατάφερε να αναδειχθεί «εφάμιλ-
λος και εν πολλοίς υπέρτερος» των παλαιότερων ποιητών.294
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29� Χ. Άννινος, «Φιλολογικά μνημόσυνα – Γεώργιος Μολφέτας», Εθνικόν ημερολόγιον του
έτους �9�7, σσ. 22�-224.

292 Βλ. σχετικά με τον Μολφέτα τη μονογραφία της Ευρώπης Μοσχονά-Μαραγκάκη Ο σα-
τιρικός ποιητής Γεώργιος Μολφέτας και η εποχή του, Αργοστόλι: χ.ό., 2004. Επίσης βλ. Ανδρέα
Καλογηρά, Η σάτυρα στην Κεφαλονιά, τόμ. �: «Ο σατυρικός Μολφέτας, το Ζιζάνιον και οι συ-
νεργάται του», Αθήναι: χ.ο., �939.

293 Χ. Άννινος, «Φιλολογικά μνημόσυνα – Γεώργιος Μολφέτας», ό.π., σσ. 22�-222.
294 Ο Άννινος δεν φείδεται επαίνων στην αναφορά του στον Μολφέτα. Χαρακτηριστικά ανα-



Στους χαρακτηρισμούς του Άννινου για τον Μολφέτα θα μπορούσε να δια-
κρίνει κανείς κάποιους υπαινιγμούς για τις «προσωπικές συμπληγάδες» και τη
«χολή», αλλά και την λιγότερο άρτια και τεχνική μορφή των προκατόχων, χω-
ρίς να αναφέρεται ονομαστικά σε κάποιον. Είναι προφανές ότι ο Άννινος ένιωθε
αισθητικά πιο κοντά στην εκλεπτυσμένη τεχνικά και νοηματικά ποιητική φόρ-
μα του Μολφέτα, στον πιο «καλοφτιαγμένο» τεχνικά και «στρογγυλεμένο» και
λιγότερο αιχμηρό λόγο του, καθώς και ο ίδιος ακολουθούσε αυτή την τακτική.
Φαίνεται να νοιάζεται περισσότερο για τους «σπινθήρας ευθυμίας» που παράγει
ο σατιρικός ή ευθυμογραφικός λόγος παρά για τους σπινθήρες που θα μπορούσε
να θέσει στα θεμέλια της κοινωνίας. Πέρα από αυτό όμως δείχνει να αντιλαμ-
βάνεται ότι και ο τελευταίος αναμμένος φανός της κεφαλληνιακής σάτιρας, ο
Μολφέτας, κοιτάζει προς την Αθήνα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα κείμενα που περιέχουν φιλολογικές ανα-
μνήσεις του Άννινου: «Η πρωταπριλιά»29� παρουσιάζει τις πρωταπριλιάτικες
φάρσες του αθηναϊκού τύπου στις οποίες είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει ως
αυτουργός και ο ίδιος. Ιδιαίτερη προσοχή αξίζει στο κείμενο «Η έπαυλις του
Σουρή»29� που δημοσιεύεται το �90� και μας δίνει πολύτιμες παρασκηνιακές
πληροφορίες για τον κύκλο του Γεωργίου Σουρή, στην οδό Πινακωτών στο κέ-
ντρο της Αθήνας, αλλά και στην θερινή του κατοικία στο Φάληρο. Το σαλόνι του
Σουρή παρουσιάζεται ως εντευκτήριο του δημοσιογραφικού και φιλολογικού κό-
σμου της Αθήνας εκείνης της εποχής, στο οποίο όλοι οι λόγιοι, που είναι και κα-
λοί φίλοι μεταξύ τους, απαγγέλλουν έργα τους, συζητούν για την πολιτική, κοι-
νωνική και πνευματική πραγματικότητα και διασκεδάζουν, απολαμβάνοντας
τη φιλοξενία του Σουρή και της συζύγου του. Σε αντίθεση με τις περιγραφές του
κλειστού και σκοτεινού γραφείου όπου ο Άννινος συνήθιζε να γράφει περιστοιχι-
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φέρει (Χ. Άννινος, «Φιλολογικά μνημόσυνα – Γεώργιος Μολφέτας», ό.π., σσ. 223-224): «Ηρμο-
σμένος περισσότερον με τους σημερινούς καιρούς και την σύγχρονον καλαισθησίαν, έδωκεν εύ-
ρος εις την σάτυράν του, ανυψώσας αυτήν εις ανώτερον επίπεδον και συνυφαίνων δεξιώς τα
εντόπια ζητήματα και τα πρόσωπα και τα πράγματα εις τον μέγαν ιστόν των γενικωτέρων θε-
μάτων. Μετά σωφροσύνης δε αποφεύγων τας προσωπικάς συμπληγάδας, μετεχειρίζετο όσον το
δυνατόν μικροτέραν δόσιν χολής εις τους στίχους του και περισσοτέραν ευκαμψίαν και ευτραπε-
λίαν. Είχε δε και το πλεονέκτημα της αρτιωτέρας και τεχνικωτέρας μορφής, πλάττων στίχους
αβιάστους, ρέοντας, καλώς σφυρηλατημένους, χρησιμοποιών καταλλήλως τους κεφαλληνια-
κούς ευφυείς ιδιωτισμούς, όπως προσδίδη δι’ αυτών εις την έννοιαν έξαρσιν κωμικότητος, προσέ-
χων εις τον πλούτον και την πρωτοτυπίαν της ομοιοκαταληξίας, ώστε η τελευταία λέξις να
εκρήγνυται πολλάκις ως πύραυλος και να σκορπίζη σπινθήρας ευθυμίας. Διά τούτο το έργον του
έλαβε τοιαύτην έκτασιν και υπήρξεν τόσον επιτυχές και τόσον αρεστόν».

29� Μπάμπης Άννινος, «Φαιδραί σελίδες- η πρωταπριλιά», Εθνικόν Ημερολόγιον του έτους
�9��, σσ. �9-77. 

29� Μπάμπης Άννινος, «Η έπαυλις του Σουρή», Εθνικόν Ημερολόγιον του έτους �90�, σσ.
�7-29.



ζόμενος από τα παιδιά του τα κείμενά του, το σπίτι του Σουρή είναι ένας ανοι-
χτός όμιλος όπου παλαιότεροι και νεότεροι άνθρωποι του πνεύματος έρχονται σε
επαφή και ανταλλάσσουν απόψεις, μεταξύ ελαφρών γευμάτων, κρασιού και δια-
φόρων παιχνιδιών.

Ένα από αυτά τα παιχνίδια μας μεταφέρει ο Άννινος – τα στιχουργήματα
που έπλασαν πολλοί και σημαντικοί ποιητές με αφορμή την απόκτηση από τον
Σουρή της καλοκαιρινής του κατοικίας στο Φάληρο. Στην συγκεκριμένη ομή-
γυρη συμμετείχαν ποιητικά κορυφαία ονόματα της αθηναϊκής λογοτεχνικής
πραγματικότητας της εποχής: οι Δημήτριος Κορομηλάς, Ευάγγελος Κουσου-
λάκος, Κωστής Παλαμάς, Ιωάννης Πολέμης, Γεώργιος Στρατήγης, Ιωάννης
Δαμβέργης, ο Χαραλάμπης Άννινος αλλά και ο εκδότης του Εθνικού Ημερο-
λογίου Κωνσταντίνος Σκόκος, ενώ το «γενικό πρόσταγμα» είχε ο Άγγελος
Βλάχος.297

Αξίζει να παραθέσουμε το στιχούργημα που σκάρωσε ο Άννινος για την πε-
ρίσταση, που είναι γραμμένο επάνω στα μέτρα των χριστουγεννιάτικων καλά-
ντων – το αξιοπρόσεκτο σε αυτό είναι ότι είναι γραμμένο σε γλώσσα δημοτική,
με κάποιους τύπους της καθαρεύουσας. Ο Άννινος είχε δώσει και ως «Αββα-
κούμ» στιχουργήματα στη δημοτική γλώσσα, ποτέ όμως επωνύμως δεν είχε
δώσει, τουλάχιστον μέχρι να ξαναγράψει, μερικά χρόνια αργότερα, σε γλώσσα
δημοτική, για την επιθεώρηση.

Σ’ αυτό το σπίτι πούλθαμε το φαληροκτισμένο,
του χρόνου, Παναγία μου, να τώχη πληρωμένο,
Σ’ αυτό το σπίτι πούλθαμε, κλητήρας αν πατήση,
ο νοικοκύρης του σπιτιού να τον ξυλοκοπήση.
Σ’ αυτό το σπίτι πούλθαμε πέτρα να μη ραΐση
και αν ραΐση και καμμιά, ο Σγούτας ας φροντίση.
Εμένα μού το είπανε ανθρώποι μερακλήδες
οπώς εδώ καλή ζωή θα ζήσουν οι Σουρήδες
Σ’ αυτό το σπίτι πούλθαμε με τους καινούριους τοίχους,
είθε να γράψη ο «Ρωμηός» χίλιαις χιλιάδες στίχους,
χρόνια ολλά κι’ αμέτρητα να ζήση, να γλεντήση,
αλλά ποτέ «ρωμέικο» να μη το καταντήση.
Πολλά είπαμε του αφεντικού· ας πούμε της κυρίας,
που είνε και κουμπάρα μας με χάριτας μυρίας·
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297 Για το έτερο «φιλολογικό σαλόνι» του Γεωργίου Σουρή στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό
Πινακωτών, όπου συγκεντρώνονταν όλοι οι λογοτέχνες-δημοσιογράφοι της Αθήνας του �880,
βλ. και Γιάννης Παπακώστας, Φιλολογικά σαλόνια και καφενεία της Αθήνας, 7η έκδ., Αθήνα:
Πατάκης, 2004, σσ. 79-8� και την εκεί βιβλιογραφία.



Κυρά Μαρί, κυρά Σουρή, κυρά καμπανοφρύδα,
σ’ αυτό το σπίτι πούκτισες αλώνιζε και πήδα.
Νάχης αέρα καθαρόν, να μην ιδής κορέους
και να ξενίζης πάντοτε πολλούς μουσαφιραίους.
Νάχουν η κότταις σας αυγά, ο κήπος σας σπανάκια,
και η κυρία Φασουλή να κάνη φασουλάκια.
Έχεις και γυιό στα γράμματα και γυιο στον Ροβινσώνα,
να κάμη ο Θεός κι’ η Παναγιά να βάλη και κορώνα,
να γίνη αξιωματικός, στον πόλεμο να πάη
κι’ άμα το μάθη η μάννα του να μας τρατάρη τσάι.
Έχεις και κόρη εύμορφη όπου τη λένε Έλλη
και – Φρίξον... ήλιε! – γαμβρόν εντός ολίγου θέλει.
Έχεις Ηρώ, έχεις Μυρτώ, έχεις και Αλεξάνδρα
κι’ όλαις αυταίς μετά καιρόν θα σού γυρεύουν άνδρα·
Για τούτο, φίλε Φασουλή, εις το χορό που μπήκες,
τράβα το δρόμο σου μπροστά και φρόντιζε για προίκες.
Επιμελού, κοπίαζε ενόσω είσαι νέος
και σφίγγε το πουγγάκι σου σαν έμπορος εβραίος.
Κάμε στο σπίτι αγιασμό τα πνεύματα να φύγουν,
γιατί στο πνεύμα σου αυτά δρόμο στραβόν ανοίγουν.
Αδιακόπως φρόντιζε να κυνηγάς την ύλη
και τρόχιζε τ’ αθάνατο σατυρικό κονδύλι
που τ’ αγαπούν οι Έλληνες ελεύθεροι και δούλοι...
και Φασουλή – το – Φασουλή γεμίζει το σακκούλι.298

Το γεγονός ότι το στιχούργημα είναι γραμμένο σε δημοτική γλώσσα με κά-
ποια στοιχεία καθαρεύουσας και ότι έχει συντεθεί με τη λογική της παρωδίας
επιτείνει το κωμικό αποτέλεσμα και μας παραπέμπει στις λασκαράτειες κωμι-
κές πρακτικές της γενέτειρας του Άννινου.

Αυτή η «λασκαράτεια» αύρα γίνεται ακόμη πιο έντονη σε ένα κωμικό αφή-
γημα που εκτυλίσσεται στην Κεφαλονιά και, πιστεύουμε όχι τυχαία, δεν επιλέ-
γεται από τον Άννινο ώστε να συμπεριληφθεί στον Σύλλογο των Εισαγγελέων.
Πρόκειται για το ιδιότυπα εύθυμο αφήγημα «Η δαιμονισμένη»299 – ο Άννινος
εδώ δείχνει να μπαίνει για τα καλά στα χωράφια του Λασκαράτου και των Μυ-
στηρίων της Κεφαλονιάς καθώς επιχειρεί να σχολιάσει τις λατρευτικές πρακτι-
κές και τη δεισιδαιμονία των ανθρώπων, με έναν αρκετά ανορθόδοξο για την
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298 Μπάμπης Άννινος, «Η έπαυλις του Σουρή», ό.π., σσ. 2�-27.
299 Χαραλάμπης Άννινος, «Η δαιμονισμένη», Εθνικόν Ημερολόγιον του έτους �900, σσ.

22-28.



«στρογγυλεμένη» και εκλεπτυσμένη σάτιρα του ίδιου τρόπο, που σε καμία περί-
πτωση όμως δεν προσεγγίζει τον κοινωνικό αντίκτυπο αλλά και το συνακόλου-
θο ρίσκο που έπαιρνε ο Λασκαράτος.

Στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς η πόλη κινητοποιείται για να παρακολουθή-
σει τον εξορκισμό μιας δαιμονισμένης κοπέλας, που πρόκειται να γίνει στην εκ-
κλησία της Παναγίας. Η δεισιδαιμονία του κόσμου αλλά και η ιδιαίτερη προσω-
πικότητα του εξορκιστή-ιερέα στηλιτεύονται ιδιαίτερα: ο ιερέας είναι εξαιρετικά
τσιγκούνης, ζητάει να μην χτυπούν δυνατά τις καμπάνες για να μην ραγίσουν,
και μαζεύει τα λιωμένα κεριά για να τα ξαναχρησιμοποιήσει. Όταν γίνεται τε-
λικά η τελετή του εξορκισμού (για το τελετουργικό της οποίας ο Άννινος αφιε-
ρώνει μια εκτεταμένη παράγραφο μαύρου χιούμορ), αυτή στέφεται με επιτυχία
και ο δαίμονας δεσμεύεται να εγκαταλείψει την άτυχη κοπέλα εντός οκτώ ημε-
ρών. Ωστόσο για να αποδείξει την έξοδό του θα καταστρέψει τον πολυέλαιο της
εκκλησίας. Ο ιερέας-εξορκιστής απορρίπτει αυτή τη λύση, καθώς έχει πληρώσει
πανάκριβα τον πολυέλαιο, και θεωρεί προτιμότερο να παραμείνει ο δαίμονας στο
σώμα της κοπέλας. 

Η τολμηρή θεματολογία για τα δεδομένα του Άννινου και η στηλίτευση της
δεισιδαιμονίας και της φιλαργυρίας έρχονται απευθείας από τον Λασκαράτο.
Μπορούν να λειτουργήσουν όμως στην αθηναϊκή πραγματικότητα με κωμικό
τρόπο; Ο Άννινος επιχειρεί να κάνει κάτι τέτοιο δίνοντας στο θέμα ηθογραφικές
και εθνογραφικές διαστάσεις: Συνδυάζοντας στην περιγραφή του την καθαρευ-
ουσιάνικη αφήγηση με τους διαλόγους σε κεφαλονίτικη διάλεκτο. Επιχειρεί έτσι
να μετατρέψει ένα κοινωνικό και πολιτικό θέμα σε γραφικό κωμικό στιγμιότυπο
μιας επαρχιακής πόλης, της οποίας οι κάτοικοι μιλούν με ιδιαίτερο τρόπο. Ο
Λασκαράτος μιλούσε για τα μυστήρια της Κεφαλονιάς μέσα στην Κεφαλονιά,
«σημάδευε» επωνύμως μέσα στο ίδιο το «θέατρο των επιχειρήσεων»· ο Άννινος
μοιάζει σαν να μιλάει για τις γραφικές ιδιαιτερότητες της Κεφαλονιάς στην
Αθήνα, από μακριά και χωρίς κανένα προσωπικό διακύβευμα – μπορεί να έχει
καλή πρόθεση, ωστόσο απονευρώνει τη σάτιρά του – χωρίς αυτό να μειώνει τη
δύναμη της λασκαράτειας επίδρασης που φέρει το κείμενο αυτό.

Τα αποσπάσματα που ακολουθούν είναι χαρακτηριστικά του τρόπου με τον
οποίο ο Άννινος χρησιμοποιεί την εναλλαγή της γλώσσας για να επιτύχει το
κωμικό αποτέλεσμα:

«Όταν αι οικοκυραί αι καθήμεναι παρά τον ουδόν των πενιχρών οικίσκων
των, νήθουσαι ή πλέκουσαι και συνδιαλεγόμεναι, ήκουσαν τον κώδωνα
του γειτονικού ναού της Παναγίας να σημαίνη όχι μονά (την λέξιν απε-
θησαύρισε και υπεμνημάτισε ο Λασκαράτος εις το Ληξούρι του) αλλά δι-
πλοκάμπανο, ενώ δεν εξημέρωνε καμμία επίσημος εορτή, συνεταράχθη-
σαν και εσταυροκοπήθησαν.

Ηλίας Α. Τουμασάτος�3�



– Η παράκλησι! Εψιθύρισαν αναμεταξύ των!
– Ναι, η παράκλησι για τη ζουρλή.
– Ακόμη δεν θέλει να φύγη ο τρισκατάρατος!
– Θα φύγη, τι θα κάμη! Η χάρη της Παναγίας θα τον ζεματίση!»300

[...]
«Η αγανάκτησις τον εκυρίευσε. Προέβη εν τω άμα βλοσυρός, επιβλη-

τικός ως ο Ποσειδών εις την σκηνήν της Αινειάδος, και αποτεινόμενος
προς την χαμαί κατακειμένην δύσμοιρον γυναίκα, αλλ’ ενταυτώ και
προς το φωλεύον εντός αυτής πονηρόν πνεύμα, συγχέων τα δύο όντα, το
ορατόν και το αόρατον, το φυσικόν και το υπερφυσικόν εις εν, είπεν απει-
λητικώς:

– Τι ώρισες; ... Να σπάσης τον πολυέλαιον; ... Όχι, αδελφούλα μου!
Αυτό δεν γίνεται· καλλίτερα να μη έβγη ποτέ από μέσα σου!... Ακούς
εκεί τον πολυέλαιο!... αν ήτανε ένα τζάμι, δύο τζάμια έστω!... αλλά τον
πολυέλαιον, οπού τον έφερα από την Βενετιά και μου κοστίζει εξήντα κο-
λονάτα!... Όγεσκε!.., καλλίτερα να καθίση εκεί που κάθηται!... Μη σώση
και φύγη!..»30�

Ο ιδιότυπος χαρακτήρας του θέματος ίσως ήταν και η αιτία για τη μη δημο-
σίευσή του σε κάποια από τις αυτοτελείς εκδόσεις του Άννινου (παρότι πρόκειται
για ένα από τα πιο δυνατά του κείμενα), πράγμα που δείχνει τον συμβιβασμό
του με το εκδοτικό κατεστημένο και τις ιδιαίτερα προσεκτικές κινήσεις επιβίω-
σης που έκανε, σε αντίθεση με ένα άλλο «κεφαλληνιακού περιεχομένου» και πε-
ρισσότερο νοσταλγικής υφής κείμενο που δημοσιεύθηκε στο Εθνικόν Ημερολό-
γιον» το οποίο και συμπεριλήφθηκε στον Σύλλογο των Εισαγγελέων, το «Σκύλ-
λος και γάτα – τραγωδία παραθαλάσσιος».302

44..88..33..22  ΗΗμμεερροολλόόγγιιοονν  ττηηςς  ΜΜεεγγάάλληηςς  ΕΕλλλλάάδδοοςς ττοουυ  ΓΓ..  ΔΔρροοσσίίννηη
Το Ημερολόγιον της Μεγάλης Ελλάδος, εκδότης και ψυχή του οποίου ήταν ο

Γεώργιος Δροσίνης (�8�9-�9��) κυκλοφορούσε στην Αθήνα μεταξύ των ετών
�92� και �93�, και είναι ο τόπος της τελευταίας συνύπαρξης σε έντυπο του Άννι-
νου και του Δροσίνη, μιας συνύπαρξης μακροχρόνιας, που κράτησε σχεδόν μισό
αιώνα, και πέρασε από τις στήλες του Μη Χάνεσαι, του Ραμπαγά, του Άστεως,
της Εστίας (περιοδικού και εφημερίδας), της Κλειούς, της Μελέτης και πολλών
άλλων εντύπων. Αν ο Σουρής ήταν ο στενότερος φίλος του Άννινου στη λογοτεχνι-
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300 Χαραλάμπης Άννινος, «Η δαιμονισμένη», ό.π., σ. 22.
30� Χαραλάμπης Άννινος, «Η δαιμονισμένη», ό.π., σσ. 27-28.
302 Μπάμπης Άννινος, «Σκύλλος και γάτα – τραγωδία παραθαλάσσιος», Εθνικόν Ημερολό-

γιον του έτους �90�, σσ. 208-2��.



κή του σταδιοδρομία, ίσως ο Δροσίνης
ήταν ο κοντινότερος συνεργάτης του Άν-
νινου. Κι οι δύο τους, σε προχωρημένη πια
ηλικία αποχαιρετούν τον κόσμο των πε-
ριοδικών εκδόσεων με το Ημερολόγιον
της Μεγάλης Ελλάδος, που πρωτοκυ-
κλοφόρησε μέσα σε κλίμα εθνικού μεγα-
λείου, με την Ελλάδα να καταλαμβάνει
τη μεγαλύτερη εδαφική έκταση της σύγ-
χρονης Ιστορίας της το �92�. Ο τίτλος
θα διατηρηθεί και μετά τη Μικρασιατική
Καταστροφή που έρχεται ένα χρόνο μό-
λις μετά την πρώτη κυκλοφορία.

Στους συνεργάτες του Ημερολογίου
της Μεγάλης Ελλάδος συγκαταλέγο-
νται επιφανείς λόγιοι και επιστήμονες,
γνωστοί από τον πάλαι ποτε κύκλο της
Εστίας και των άλλων φιλολογικών πε-
ριοδικών: Δ. Αιγινήτης, Κ. Άμαντος,
Θεόδωρος Βελλιανίτης, Ιωάννης Γρυπά-
ρης, Κωστής Παλαμάς, Αριστομένης
Προβελέγγιος, Ιωάννης Πολέμης, Αν-
δρέας Καρκαβίτσας, Γεώργιος Τσοκό-

πουλος, Γεώργιος Χατζιδάκις, Στίλπων Κυριακίδης, Φαίδων Κουκουλές, Δη-
μοσθένης Βουτυράς, Αμίλκας Αλιβιζάτος, Δημήτριος Καμπούρογλου, Εμμα-
νουήλ Λυκούδης, Στέφανος Ξανθουδίδης, αλλά και ο γιος του Άννινου Γεράσι-
μος, ο οποίος κάνει τα πρώτα του βήματα στη δημοσιογραφία και στη λογοτε-
χνία, και πολλοί άλλοι. 

Ο Χαραλάμπης Άννινος δίνει σχεδόν ανελλιπώς συνεργασία στο Ημερολόγιο
από το �922 μέχρι το �930. Τα κείμενά του, ολιγοσέλιδα, σύμφωνα με τις προ-
διαγραφές του ημερολογίου, κινούνται κυρίως στο γνωστό πεδίο των ενδιαφερό-
ντων του Άννινου (ιστορικά κείμενα, ευθυμογραφικά κείμενα, αναμνήσεις), εί-
ναι όμως εντονότερο το στίγμα των νοσταλγικών του κειμένων για την νεανική
του ηλικία και τις τότε περιπέτειές του.

Στα ιστορικά του κείμενα, το ενδιαφέρον του για τα παραλειπόμενα και τις
λεπτομέρειες που αφορούν μεγάλες ιστορικές προσωπικότητες φαίνεται στο «Εν
επεισόδιον του βασιλέως Λουδοβίκου της Βαυαρίας»,303 που αναφέρεται σε μια

Ηλίας Α. Τουμασάτος�38

303 Μπάμπης Άννινος, «Εν επεισόδιον του βασιλέως Λουδοβίκου της Βαυαρίας», Ημερολό-
γιον της Μεγάλης Ελλάδος, �924, σσ. �04-��0.

Εξώφυλλο του Ημερολογίου 
της Μεγάλης Ελλάδος
του Γ. Δροσίνη (�922) 

[Πηγή: Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών]



χαριτωμένη αισθηματική περιπέτεια του βασιλιά Λουδοβίκου Α΄ της Βαυαρίας
κατά την παραμονή του στη Ρώμη στα �82�-�822. Αμιγώς ιστορικά κείμενα,
τα οποία αναφέρονται στη νεότερη ελληνική Ιστορία είναι και τα «Η εν Επιδαύ-
ρω πρώτη Εθνική Συνέλευσις»,304 γραμμένη το �92�, με αφορμή τη συμπλήρω-
ση ενός αιώνος από την Επανάσταση του �82�, και υπό το κράτος της εθνικής
ανάτασης που είχε δημιουργήσει η εδαφική γιγάντωση της Ελλάδος, που κάνει
τον Άννινο να κλείσει θριαμβευτικά το κείμενό του.30�

Ο Άννινος δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το κείμενό του θα διαψευδόταν την
χρονιά κιόλας που θα κυκλοφορούσε στο Ημερολόγιον και ότι η Μεγάλη Ιδέα,
την οποία είχε με τόση θέρμη υποστηρίξει από τα χρόνια κιόλας που δημοσιο-
γραφούσε στην Κεφαλονιά, θα ενταφιαζόταν τόσο άδοξα τη στιγμή που όλοι
έβλεπαν ορατή την πραγματοποίησή της.

Τον κύκλο των ιστορικών μελετών του στο Ημερολόγιον κλείνει «Ο Συνταγ-
ματάρχης Τουρέ»,30� απόσπασμα από τη μελέτη του «Αι Αθήναι το �8�0», η
οποία θα δημοσιευθεί και αυτοτελώς αλλά και θα συμπεριληφθεί και στο συγκε-
ντρωτικό του έργο Ιστορικά σημειώματα. Τέσσερα ακόμη κείμενα του Άννινου
που δημοσιεύονται στο ημερολόγιο (και μάλιστα στις τελευταίες συμμετοχές
του Άννινου, τα έτη �92�, �927, �928 και �920) περιέχουν προσωπικές αναμνή-
σεις. Στο κείμενο «Μόμολα: εξ αφορμής μιας λέξεως»,307 ο Άννινος αναφέρεται,
χρησιμοποιώντας ιστορικά παραδείγματα στον τρόπο με τον οποίο η λέξη «μό-
μολο» εισήχθη στο ελληνικό λεξιλόγιο – παράλληλα μας μιλάει και για τη γνω-
ριμία του με τον ποιητή Ιούλιο Τυπάλδο στη Φλωρεντία το �873, κατά τη διάρ-
κεια της πρώτης παραμονής του Άννινου στην Ιταλία.308
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304 Μπάμπης Άννινος, «Η εν Επιδαύρω πρώτη Εθνική Συνέλευσις», Ημερολόγιον της Με-
γάλης Ελλάδος, �922, σσ. 334-344.

30� «Σήμερον ότε συμπληρούται ολόκληρος αιών από της εκκινήσεώς του (σημ. ενν. του ελ-
ληνικού έθνους), εγγίζει εις το τέρμα το ονειρευτόν των ευκλεών αγώνων του. Τα όρια, άτινα θε-
οπνεύστως οιονεί ο Ρήγας διέγραψεν εις τον χάρτην του της μελλούσης ελευθέρας Ελλάδος,
κατά το μέγιστον μέρος απεκτήθησαν, ενιαχού δε και περαιτέρω επεξετάθησαν. Και σήμερον
ότε η Ελληνική λόγχη χαράσσει νέας επικάς σελίδας εις την ιστορίαν της Ελληνικής Φυλής ανά
τα όρη και τα πεδία της Μικράς Ασίας, εκεί όπου ακοίμητος ηχεί ο αντίλαλος παλαιών ενδόξων
αναμνήσεων, ας στρέψωμεν ευλαβώς το βλέμμα προς τα οπίσω και ας ευλογήσωμεν μετά συ-
γκινήσεως την μνήμην εκείνων, οίτινες έδωκαν πρώτοι το σύνθημα της εθνικής εξεγέρσεως.»
Μπάμπης Άννινος, «Η εν Επιδαύρω πρώτη Εθνική Συνέλευσις», ό.π., σ. 344. 

30� Μπάμπης Άννινος, «Ο Συνταγματάρχης Τουρέ», Ημερολόγιον της Μεγάλης Ελλάδος,
�923, σσ. 29�-304.

307 Μπάμπης Άννινος, «Μόμολα: εξ αφορμής μιάς λέξεως», Ημερολόγιον της Μεγάλης Ελ-
λάδος, �928, σσ. 324-328.

308 «Εκεί (στην παλαιού φλωρεντινού ρυθμού οικία του Τυπάλδου στην οδό Καλτσαγιουόλι
της Φλωρεντίας) τον επεσκέφθην μετ’ άλλου τινος συμπολίτου μου, εγενόμεθα δε δεκτοί μετά
πολλής φιλοφροσύνης. Ήτο ανήρ εξηκοντούτης, λευκήν έχων την κόμην και τον μύστακα, αρι-



Στο «Εκλογικαί αναμνήσεις»309 αναφέρεται στην εμπειρία που είχε ως δι-
καστικός αντιπρόσωπος, και πάλι τα πρώτα χρόνια της παρουσίας του στην
Αθήνα, όταν εργαζόταν στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, πλάι στον Ρόκκο
Χοϊδά. Στον Χοϊδά, νεανικό πρότυπο του Άννινου το οποίο φαίνεται ότι αποκα-
θηλώθηκε στη συνέχεια λόγω και του έντονου αντιμοναρχισμού του τελευταί-
ου, αναφέρεται και το δηκτικό κείμενο «Αθηναϊκοί παροξυσμοί»,3�0 που μας
μεταφέρει αναμνήσεις του Άννινου από τα αιματηρά επεισόδια που συνέβησαν
στην Αθήνα τον Ιανουάριο του �878, μετά το τέλος του Ρωσοτουρκικού πολέ-
μου και ενόψει της καταδικαστικής για τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα συν-
θήκης του Αγίου Στεφάνου. Ο Άννινος εκείνη την εποχή εργαζόταν ως συντά-
κτης του Νεολόγου των Αθηνών και μιλά αρκετά σαρκαστικά για τον νεανικό
δημοσιογραφικό ενθουσιασμό του. Το αφήγημα, που είναι προσωπική μαρτυρία
σφοδρών επεισοδίων διανθισμένη με το λεπτό χιούμορ του Άννινου, χωρίζεται
σε τέσσερις ενότητες- στις τελευταίες γίνεται μνεία και σε άλλες επεισοδια-
κές διαδηλώσεις που έλαβαν χώρα στην Αθήνα στα επόμενα χρόνια. Το κατα-
σταλαγμένο (μετά από πενήντα χρόνια) σχόλιό του για τον Χοϊδά είναι χαρα-
κτηριστικό της αποστασιοποίησης με την οποία βλέπει, κοντά στο τέλος της
ζωής του, τα γεγονότα:

«[...] Πόσοι τάχα ενθυμούνται σήμερον τον αγαθόν Ρόκον, όστις ελάλει
πάντοτε με την αυτήν στομφώδη στερεοτυπίαν περί του κωνείου του
Σωκράτους και του Φωκίωνος, περί του δημοκρατικού Ιησού, του “υιού
της Μαρίας”, περί του Κάτωνος, περί του Φραγκλίνου, περί του Ματζί-
νη και του Γαριβάλδη, και όστις αφού εγέμισε τας ηχούς των Δικαστη-
ρίων, των καφενείων, του Βουλευτηρίου, με περικοπάς του Δημοσθένους
και του Πλουτάρχου μαζί με στίχους του Δάντου και του Τάσσου, απε-
βίωσεν ο δυστυχής μέσα εις τας ανηλίους ειρκτάς της Χαλκίδος, κατα-
δικασθείς διά την δημοσίευσιν μερικών αφρόνων και αβλαβών πολιτι-
κών άρθρων του.»3��

Ηλίας Α. Τουμασάτος�40

στοκρατικόν εν γένει το ήθος και την μορφήν πλήρη ευγενούς προσηνείας και αγαθότητος. Αφού
δε συνωμιλήσαμεν επί τινα ώραν, μας παρεκάλεσε ν’ αναμείνωμεν επί τινας στιγμάς, διά να μας
παρουσιάση προς την σύζυγόν του». Μπάμπης Άννινος, «Μόμολα: εξ αφορμής μιάς λέξεως»,
ό.π., σ. 328.

309 Μπάμπης Άννινος, «Εκλογικαί αναμνήσεις», Ημερολόγιον της Μεγάλης Ελλάδος,
�92�, σσ. 3��-324.

3�0 Μπάμπης Άννινος, «Αθηναϊκοί παροξυσμοί», Ημερολόγιον της Μεγάλης Ελλάδος,
�928, σσ. 30�-320.

3�� Μπάμπης Άννινος, «Αθηναϊκοί παροξυσμοί», ό.π., σ. 3�3.



Το τελευταίο κείμενο του Άννινου που δημοσιεύεται στο Ημερολόγιον της
Μεγάλης Ελλάδος είναι μια μυθοπλαστική (μετά από πολλά χρόνια βάζει τον
υπότιτλο «διήγημα») επιστροφή στον γενέθλιο τόπο, που χρησιμοποιεί νεανικές
αναμνήσεις για να συνθέσει το σκηνικό της. «Το κερατολάγκαδο»3�2 εκτυλίσ-
σεται στη διάρκεια μιας αμαξήλατης νυχτερινής πορείας από το Αργοστόλι της
Κεφαλονιάς προς την περιοχή του Ελειού, κάτω από την οροσειρά του Αίνου. Ο
Άννινος επιχειρεί σε γλώσσα καθαρεύουσα να δώσει ένα αφήγημα με μαγικές
προεκτάσεις – το «Κερατολάγκαδο» είναι μια περιοχή όπου εικάζεται ότι κατοι-
κούν πνεύματα. Η προσπάθεια να συνδυαστεί η καθαρεύουσα με την ατμόσφαι-
ρα της δεισιδαιμονίας, που παραπέμπει σε λαογραφικού περιεχομένου αναζητή-
σεις δεν είναι πετυχημένη. Το διήγημα παραμένει άχρωμο και επίπεδο, χωρίς να
μπορεί να είναι τίποτα από αυτά που επιχειρεί. Και, την ίδια στιγμή, φαντάζει
πλέον παρωχημένο σε σχέση με όσα μέχρι τότε έχει κατακτήσει η μυθοπλαστι-
κή πεζογραφία στην Ελλάδα. Αυτός ο αδύναμος αποχαιρετισμός του Άννινου
ουσιαστικά αποτυπώνει και την πραγματικότητα που και ο ίδιος φαίνεται να εί-
χε αντιληφθεί: ήταν πολύ αργά πια για ν’ αλλάξει ο ίδιος. Είχε όμως αλλάξει η
εποχή.

44..88..22..33  ΆΆλλλλαα  ηημμεερροολλόόγγιιαα
��..  ΗΗμμεερροολλόόγγιιοονν  ττωωνν  ΕΕθθννιικκώώνν  ΦΦιιλλααννθθρρωωππιικκώώνν  ΚΚαατταασσττηημμάάττωωνν
Ο Άννινος δημοσιεύει συνεργασία και στο εκδιδόμενο στην Κωνσταντινού-

πολη, Ημερολόγιον των Εθνικών Φιλανθρωπικών Καταστημάτων, το �90�,
ένα ευθυμογραφικό κείμενο με τίτλο «Ψεύδος και αλήθεια».3�3 Η συνεργασία
του θα συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά με τη δημοσίευση του «Αθηναϊκοί
τύποι».3�4

22..  ΠΠααννεελλλλήήννιιοονν  ΗΗμμεερροολλόόγγιιοονν ((��990099))
Στο Πανελλήνιον Ημερολόγιον του �909 ο Άννινος θα συνεργαστεί με έναν

από τους επί δεκαετίες προσφιλείς του τρόπους: την παράθεση μαργαριταριών
από τον τύπο εποχής (από το απέραντο θησαυροφυλάκιο του «Ρακοσυλλέκτη»,
που φαίνεται ότι ευλαβικά τηρούσε).3��
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3�2 Μπάμπης Άννινος, «Το κερατολάγκαδο», Ημερολόγιον της Μεγάλης Ελλάδος, �930,
σσ. 92-9�.

3�3 Χ. Άννινος, «Ψεύδος και αλήθεια», Ημερολόγιον των Εθνικών Φιλανθρωπικών Κατα-
στημάτων �90�, σσ. 249-2��.

3�4 Χ. Άννινος, «Αθηναϊκοί τύποι», Ημερολόγιον των Εθνικών Φιλανθρωπικών Καταστη-
μάτων �90�, σσ. 3�3-3��.

3�� Χ. Άννινος, «Μαργαριτάρια», Πανελλήνιον Ημερολόγιον του έτους �909. σ. 3�0.



33..  ΤΤοο  εελλλληηννιικκόόνν  έέττοοςς..  ΗΗμμεερροολλόόγγιιοονν  ττηηςς  ΕΕννώώσσεεωωςς  ΣΣυυνντταακκττώώνν  ΑΑθθηηννααϊϊκκώώνν
ΕΕφφηημμεερρίίδδωωνν ((��992299))

Το �929, πέντε χρόνια πριν από τον θάνατό του, ο Άννινος δημοσιεύει στο
Ελληνικόν Έτος, το ημερολόγιο της Ένωσης Συντακτών Αθηναϊκών Εφημερί-
δων ένα νοσταλγικό κείμενο που περιλαμβάνει αναμνήσεις από την παιδική του
ηλικία. «Ο δράκος»3�� αναφέρεται σε έναν από τους πιο δημοφιλείς θρύλους του
τόπου καταγωγής του: Την ιστορία του δράκοντα του Αίνου, ενός τέρατος που
φημολογείτο ότι ζούσε στις δασωμένες πλαγιές του ψηλότερου βουνού της Κε-
φαλονιάς και θανατώθηκε από δυτικούς ευγενείς (ή από Κεφαλονίτες, ανάλογα
με το ποια από τις μαρτυρίες που παραθέτει ο Άννινος πιστεύει κανείς).3�7 Η νο-
σταλγική διάθεση του Άννινου προς τον τόπο καταγωγής του γίνεται μεγαλύ-
τερη – ο Άννινος ξέρει ότι δεν θα ξαναγυρίσει ποτέ εκεί (έχει άλλωστε, όπως εί-
δαμε, εκποιήσει όλα τα περιουσιακά του στοιχεία) και επιστρέφει στα χρόνια
της αθωότητας, στο Αργοστόλι των χρόνων μετά το �8�0. Παρότι το κείμενο
γράφεται στα τελευταία χρόνια της ζωής του, η δροσιά της περιγραφής είναι συ-
γκινητική: Η αφήγηση ξεκινάει, κατά την προσφιλή συνήθεια του Άννινου, με
μία προσωπική του ανάμνηση, από τα χρόνια που μικρός έστηνε παγίδες σε που-
λιά στη συνοικία της Πλάκας του Αργοστολίου, όπου ζούσε, κοντά στη βρετανι-
κή λέσχη Mensa. Οι κραυγές των παιδιών που νόμισαν ότι αντί για σπουργίτη
έπιασαν κάποιο ερπετό χρησιμοποιούνται συνειρμικά από τον Άννινο για τους
διάφορους αστικούς μύθους περί φιδιών, για να καταλήξουν στη μυθολογία για
τον δράκοντα του Αίνου, την οποία μάλιστα ο Άννινος αναφέρει ότι είχε μοιρα-
στεί με τον καθηγητή της Λαογραφίας Νικόλαο Πολίτη. Και το κείμενο αυτό
για τον «Δράκοντα» θα πρέπει να συγκαταλεγεί στους «αποχαιρετισμούς» του
Άννινου. Αποχαιρετισμούς, που γίνονται με υλικά της πρώτης νεότητας.

44..  ΑΑιιγγυυππττιιαακκόόνν  ΗΗμμεερροολλόόγγιιοονν
Στο Αιγυπτιακόν Ημερολόγιον του �90� ο Άννινος δημοσιεύει μεταφραστική

συνεργασία.3�8

��..  ΜΜιικκρραασσιιααττιικκόόνν  ΗΗμμεερροολλόόγγιιοονν
Το Μικρασιατικόν Ημερολόγιον εκδιδόταν στη Σάμο από την Κεφαλονίτισσα

Ελένη Σβορώνου από το �907 μέχρι τον θάνατό της το �9�8.3�9 Κοινό γνώρισμα
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3�� Χ. Άννινος, «Ο δράκοντας», Το ελληνικόν έτος - Ημερολόγιον της Ενώσεως Συντακτών
Αθηναϊκών εφημερίδων �929, σσ. �8�-�9�. 

3�7 Για τον θρύλο του Δράκοντα του Αίνου βλ. Νικόλαος Τζουγανάτος, «Ο Δράκοντας του
Αίνου: κεφαλονίτικοι θρύλοι», Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος, αρ. 73-74, Ιαν.-Φεβ. �978, σσ. ��-�8.

3�8 [χ.ο.], «Επιστολαί», Αιγυπτιακόν Ημερολόγιον του έτους �90�: Μετ’ εικόνων, τη συ-
μπράξει των παρ’ ημίν και εν Ελλάδι λογίων, σσ. 27�-277.

3�9 Για το Μικρασιατικόν Ημερολόγιον και τη συμβολή του στα σαμιακά γράμματα βλ. 



της δημοτικίστριας Σβορώνου με τον Άννινο η φιλοπατρία. Η μεγαλύτερη περίο-
δος της κυκλοφορίας του ημερολογίου ταυτίζεται με εκείνη της Σαμιακής Ηγε-
μονίας και είναι εύλογο τα αισθήματα πατριωτισμού που απηχεί να είναι έκδη-
λα. Όπως συμβαίνει και στα περισσότερα έντυπα του μείζονος ελληνισμού, έτσι
και εδώ η Σβορώνου επιστρατεύει δυνάμεις απ’ όλα τα μήκη και πλάτη της
πνευματικής ζωής και δη από το κέντρο της, την Αθήνα: Εκτός από τον Άννι-
νο, την εμφάνισή τους στο εξαιρετικά καλαίσθητο και εικονογραφημένο ημερο-
λόγιο φιλοξενούνται και άτομα του στενού κύκλου του Άννινου (Γεώργιος Δρο-
σίνης, Γεώργιος Σουρής, Ιωάννης Πολέμης) ή συνεργάτες του σε αθηναϊκά
έντυπα (Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Ζαχαρίας Παπαντωνίου, Αριστομένης
Προβελέγγιος, Παύλος Νιρβάνας), Επτανήσιοι της Αθήνας και των Ιονίων
(Γρηγόριος Ξενόπουλος, Ανδρέας Λασκαράτος, Λορέντζος Μαβίλης, 

Από τον πρώτο κιόλας τόμο του Μικρασιατικού Ημερολογίου, το �907, εμ-
φανίζεται συνεργασία του Άννινου. Πρόκειται για κείμενο με τίτλο «Καλήν όρε-
ξιν».320 Μέσα στην επόμενη τριετία έχουμε ακόμη δύο εμφανίσεις του Άννινου
στο Μικρασιατικόν Ημερολόγιον: Το �908 με το κείμενο «Γυναικεία Σύγκλη-
τος»32� και το �9�0 με το «Θεός και Μαμμωνάς»,322 το οποίο αργότερα θα δη-
μοσιευτεί και στη συλλογή ευθυμογραφημάτων του Ο Σύλλογος των εισαγγε-
λέων.

44..99  ΟΟ  ΆΆννννιιννοοςς  κκααιι  ττοο  θθέέααττρροο  σσττηηνν  ώώρριιμμηη  ππεερρίίοοδδοο

44..99..��  ΕΕιισσααγγωωγγιικκάά
Η ώριμη περίοδος του Άννινου σηματοδοτεί και τη δυναμική είσοδό του στη

θεατρική ζωή της Αθήνας, αλλά και των άλλων, εκτός ελληνικών συνόρων, κέ-
ντρων του ελληνισμού. Έχοντας, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του �880 κα-
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Αγγέλα Χατζημιχάλη, «Μικρασιατικόν Ημερολόγιον», λήμμα στην Εγκυκλοπαίδεια του Ελ-
ληνικού τύπου, ό.π., τόμ. Γ΄, σσ. ��8-��9. Το τελευταίο Μικρασιατικόν Ημερολόγιον που εκδίδε-
ται φέρει χρονολογία �9�9, αλλά ως γνωστόν η πραγματική χρονολογία εκτύπωσης των ημερο-
λογίων ήταν ένα χρόνο πριν από την αναγραφόμενη, άρα τυπώθηκε το �9�8, χρονιά θανάτου της
Σβορώνου.

320 Χ. Άννινος, «Καλήν όρεξιν», Μικρασιατικόν Ημερολόγιον του έτους �907: Τόμος πρώ-
τος μετ’ εικόνων, σσ. 22-29.

32� Χ. Άννινος, «Γυναικεία σύγκλητος», Μικρασιατικόν Ημερολόγιον �908 μετ’ εικόνων,
σσ. 39-44.

322 Χ. Άννινος, «Θεός και Μαμμωνάς, διάλεξις γενομένη εν τη αιθούση του Συλλόγου Παρ-
νασσού», Μικρασιατικόν Ημερολόγιον �9�0, σσ. ��9-�80. Δημοσιεύεται και στο Χ. Άννινος, Ο
σύλλογος των εισαγγελέων και άλλα ευθυμογραφήματα, Αθήναι: Ελευθερουδάκης, �92�, σσ.
2�8-270.



τορθώσει να καθιερωθεί στον δημοσιογραφικό χώρο, διαγράφει μια ιδιαίτερα επι-
τυχημένη πορεία και ως θεατρικός συγγραφέας, που μπορεί να διακριθεί χρονο-
λογικά σε δύο βασικά στάδια:

� Την περίοδο της «πρόζας», κατά την οποία συγγράφει αποκλειστικά σχεδόν
θέατρο πρόζας, που μπορεί να οριοθετηθεί χρονικά από τις αρχές της δεκαε-
τίας του �890, οπότε ανεβαίνει επί σκηνής το πρώτο θεατρικό του έργο Ζη-
τείται υπηρέτης και τελειώνει το �907, οπότε αρχίζει η περίοδος της ενασχό-
λησής του με το μουσικό θέατρο.

� Την περίοδο της επιθεώρησης, που ξεκινάει με τα πρώτα Παναθήναια το
�907 και τελειώνει, τυπικά, με την τελευταία φορά που βάζει την υπογραφή
του σε κείμενα των Παναθηναίων, το �923.

Είναι αυτονόητο ότι η περιοδολόγηση αυτή της θεατρικής του παραγωγής
γίνεται για λόγους ταξινόμησης, και δεν υπάρχουν στεγανά ανάμεσα στις δύο
περιόδους. Έργα και των δύο ειδών συγγράφονται και κυρίως παριστάνονται και
στις δύο περιόδους, οι οποίες χαρακτηρίζονται από το κυρίαρχο είδος.

Θα πρέπει επιπλέον να εξετάσουμε και έναν τρίτο άξονα, πέρα από το θέατρο
πρόζας και το μουσικό θέατρο, ο οποίος διατρέχει χρονολογικά ολόκληρη την
συγγραφική σταδιοδρομία του Άννινου και μάλιστα, όπως είδαμε προηγείται
χρονικά της αυτόνομης συγγραφικής του παραγωγής: Πρόκειται για τη μετα-
φραστική παραγωγή του Άννινου, την προσανατολισμένη στο θέατρο.

Και στους τρεις αυτούς άξονες θεατρικής δράσης θα πρέπει να προστεθεί και
μια τέταρτη, παράπλευρη, διάσταση, η οποία συνδέεται κυρίως με την πρώτη
και την τρίτη. Πρόκειται για τις εκδόσεις είτε πρωτότυπων έργων πρόζας (αυ-
τοτελείς ή δημοσιεύσεις των μεταφράσεων σε έντυπα), είτε, από τον δεύτερο
άξονα, τραγουδιών και στίχων από τις επιθεωρήσεις, είτε μεταφράσεων θεατρι-
κών έργων. Αυτή η τέταρτη διάσταση δίνει και την ειδοποιό διαφορά της θεατρι-
κής παραγωγής του Άννινου σε σχέση με το υπόλοιπο έργο του: στη θεατρική
παραγωγή το καλλιτεχνικό γεγονός δεν συνδέεται με την έντυπη δημοσίευση,
αλλά με την παράσταση του έργου – αυτό εισάγει πολλούς άλλους παράγοντες,
πέρα από τον ίδιο τον συγγραφέα για την καταγραφή του στίγματος αυτού του
καλλιτεχνικού γεγονότος: Τους λοιπούς συντελεστές της παράστασης, το κοινό
των πόλεων όπου λαμβάνουν χώρα οι παραστάσεις, τη συχνότητα επανάληψης
στον χώρο και στον χρόνο. 

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, και πριν εξετάσουμε τους επιμέρους άξο-
νες του φαινομένου, είναι απαραίτητο να προσδιορίσουμε τους καθοριστικούς
παράγοντες που συντελούν στην διαμόρφωση της συγγραφικής ταυτότητας του
Άννινου από τη δεκαετία του �890 και μετά:

(αα) Οι επτανησιακές καταβολές και το μεγάλωμά του σε ένα θεατρικό περι-
βάλλον με ποικιλία ερεθισμάτων, όπως περιγράφηκε σε προηγούμενα κεφά-

Ηλίας Α. Τουμασάτος�44



λαια,323 είναι ένας σημαντικός παράγοντας που αναδύεται αυτή τη δεκαετία,
ενώ ελάνθανε την προηγούμενη.

(ββ) Αυτή η λανθάνουσα θεατρική υποδομή εκφράστηκε, όπως θα δούμε324

περιορισμένα μέσα στη δεκαετία του �880 με την παράσταση μεταφράσεων θε-
ατρικών έργων – αυτός είναι και ο συνδετικός κρίκος με το επτανησιακό θεατρι-
κό παρελθόν.

(γγ) Η στάση που έλαβε ο Άννινος «απέναντι» στο κυρίαρχο στην αθηναϊκή
πνευματική ζωή κωμειδύλλιο στα τέλη της δεκαετίας του �88032� και η διαπί-
στωσή του της αναγκαιότητας για την ανάπτυξη μιας καινούριας «εθνικής»
δραματουργίας, παράλληλα με τη γενικότερη ανάπτυξη της Ελλάδας ως
έθνους, τον δραστηριοποιούν εντονότερα στη δεκαετία του �890.

(δδ) Η θέση που έχει κατακτήσει ο Άννινος στις αρχές της δεκαετίας του
επιτρέπει να διεισδύσει ευκολότερα σε ένα «συντηρητικότερο» και πιο «κλειστό»
(σε σχέση με το δημοσιογραφικό-εκδοτικό) θεατρικό κύκλωμα που ούτως ή άλ-
λως μόλις αρχίζει να σχηματοποιείται. Το να ανεβεί μία παράσταση προϋποθέ-
τει σαφώς περισσότερα από τη δημοσίευση ενός κειμένου, κυρίως κάποιον πρό-
θυμο παραγωγό. Ο Άννινος είναι πλέον γνωστό όνομα από τη δημοσιογραφία,
έχει γνωριμίες που μπορούν να τον εντάξουν στη θεατρική ζωή, αφού έχουν ήδη
ενταχθεί και οι ίδιοι, όπως ο Δημήτριος Κορομηλάς, ήδη βρίσκεται μέσα στον
στενό κύκλο των λογίων που καταπιάνεται με όλες τις πτυχές της πνευματικής
ζωής – και επιπλέον, μέσω της συνεργασίας του με τα αθηναϊκά και απαντα-
χού ελληνόφωνα μέσα επικοινωνίας, έχει γνωριμίες και με τον κύκλο των δημο-
σιογράφων, πράγμα που αυξάνει τις πιθανότητες (θετικών ή αρνητικών) δημο-
σιογραφικών αναφορών στις παραστάσεις στις οποίες συμμετέχει ο ίδιος.

(εε) Η ίδια η θεατρική ζωή αναπτύσσεται, σαφώς αργότερα σε σχέση με τον
τύπο, περισσότερο από τη δεκαετία του �890 και μετά. Αυτή η «καθυστέρηση»
του θεάτρου να εισέλθει σε μία τροχιά ανανέωσης, δικαιολογεί και την «καθυ-
στέρηση» του Άννινου να εισέλθει στην αναπτυσσόμενη θεατρική αγορά.

(σσττ) Στο πλαίσιο αυτής της αγοράς, εμφανίζεται ακόμη μία πηγή βιοπορι-
σμού για τον Άννινο, μία ακόμη ευκαιρία να αυξήσει το οικογενειακό του εισό-
δημα, πράγμα διόλου αμελητέο.
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323 Βλ. τις παραγράφους �.2.4 και 2.3.7 αυτής της μελέτης.
324 Βλ. την παράγραφο 4.9.3 αυτής της μελέτης.
32� Βλ. Χ. Άννινος, «Η Βαβυλωνία», Εστία Εικονογραφημένη, τόμ. ΚΣΤ΄, αρ. ��8 (�888),

σσ. 497-�00· του ιδίου, «Τα θερινά θέατρα», Εστία Εικονογραφημένη, τόμ. ΚΣΤ΄, αρ. ��9
(�888), σσ. �89-�93 και αρ. �70 (�888), σσ. 70�-709· του ίδιου «Η νέα φάσις του ελληνικού θε-
άτρου», Εστία Εικονογραφημένη, τόμ. Λ΄, αρ. 39 (�890), σσ. �93-�9� και αρ. 40 (�890), σσ.
209-2�3. Βλ. ανάλυση των παραπάνω θέσεων του Άννινου για το θέατρο στην παρ. 3.3.�.�α αυ-
τής της μελέτης.



Με αυτές τις παραμέτρους, θα εξε-
τάσουμε το στίγμα του Άννινου στη θε-
ατρική ζωή του ελληνόφωνου κόσμου
στο πλαίσιο που διαμορφώνεται από τους
προαναφερθέντες άξονες.

44..99..22  ΘΘέέααττρροο  ππρρόόζζααςς
44..99..22..��  ΖΖηηττεείίττααιι  υυππηηρρέέττηηςς

((αα))  ΕΕκκδδόόσσεειιςς  κκααιι  σσκκηηννιικκήή  ιισσττοορρίίαα
Η μονόπρακτη κωμωδία Ζητείται

υπηρέτης, η πρώτη δραματουργική από-
πειρα του Άννινου, αν και όχι το ανώτερο
δραματουργικά έργο του, είναι και η με-
γαλύτερη και διαχρονικότερη επιτυχία

του στη σκηνή. Το γεγονός ότι το έργο είναι μονόπρακτο και σκηνοθετικά δεν έχει
μεγάλες απαιτήσεις, αλλά και η παράδοση που καλλιέργησε, του έδωσαν αυτήν
τη διαχρονική παρουσία στη σκηνή: Η πρώτη παράσταση, στις 28 Απριλίου του
�89�, στο Δημοτικό (Νέον) Θέατρο Αθηνών είχε σημαντικούς πρωταγωνιστές:
Μ. Κωνσταντινοπούλου, Ε. Ρούσσου, Ευτύχιος Βονασέρας και στον ρόλο του Συ-
μεών Κουρούνη ο Ευάγγελος Παντόπουλος, σε μια ερμηνεία που άφησε εποχή.32�

Ωστόσο, ο ίδιος ο Άννινος, σε συνέντευξή του στον Μιχ. Χαννούση, που δημο-
σιεύθηκε τον Νοέμβριο του �933 ελάχιστα πριν τον θάνατό του, στο περιοδικό
Εβδομάς, αποκαλύπτει ότι το μονόπρακτό του είχε γεννηθεί μία δεκαετία νωρί-
τερα από την επίσημη πρεμιέρα του:327 Το �88�, ο φίλος (και προϊστάμενός του
στην Εφημερίδα) Δημήτριος Κορομηλάς του ζήτησε να γράψει ένα μικρό μονό-
πρακτο για να παρασταθεί ως «έκπληξη» στον βασιλιά, στο θεατράκι των ανα-
κτόρων, όπου ελάμβαναν χώρα θεατρικές και μουσικές βραδιές από ερασιτέχνες
και επαγγελματίες «για να διασκεδάζουν την ανία της πολυμελούς βασιλικής
οικογένειας» λέει ο Άννινος (σε εποχή αβασίλευτης δημοκρατίας). Το κοινό εν-
θουσιάστηκε με την πρώτη αυτή θεατρική του απόπειρα, και χειροκροτούσε, κα-
τά τον ίδιο, επί δέκα λεπτά (!). Ανάμεσα στο κοινό βρισκόταν και ο πρίγκιπας
Νικόλαος, παιδί ακόμη, ο οποίος θα συνεργαστεί δεκαετίες μετά με τον Άννινο
στην Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων. Αυτό σημαίνει ότι το Ζητεί-
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32� Γιάννης Σιδέρης, Ιστορία του Νέου Ελληνικού Θεάτρου, τόμ. Α΄ (�794-�908), Αθήνα:
Καστανιώτης, �990, σ. �08. Η διανομή αναφέρεται και στη δημοσίευση της πρώτης συνέχειας
του Ζητείται Υπηρέτης, στο περιοδικό Εστία, τόμ. ΛΑ΄ (�89�), αρ. �8, σ. 273.

327 Μιχ. Χαννούσης, «Μία θεατρική καμπάνια: Ομιλεί ο κ. Μπάμπης Άννινος: Πώς ήταν η
πρώτη μου πρεμιέρα», Εβδομάς, Νοέμ. �933, σ. ��3.

Από πρόσφατη παράσταση του Ζητείται
Υπηρέτης, στο Δημοτικό Θέατρο
Κερατσινίου. (Πηγή: εφημερίδα

Ριζοσπάστης, � Μαρ. 2007, σ. 2�)



ται υπηρέτης, σε μια πρωτόλεια μορφή θα πρέπει να είχε γραφτεί, έστω κατόπιν
των πειστικών πιέσεων του Κορομηλά, ήδη από τη δεκαετία του �880, πριν και
ο ίδιος ο Κορομηλάς παρουσιάσει από σκηνής τα δικά του έργα. Επομένως μπο-
ρούμε να πούμε με ασφάλεια ότι το Ζητείται υπηρέτης είναι η πρώτη δραμα-
τουργική απόπειρα του Άννινου. Σχεδόν ταυτόχρονα με την πρώτη του παρά-
σταση θα δημοσιευθεί σε τρεις συνέχειες στην Εστία,328 ενώ θα κυκλοφορήσει
αργότερα αυτοτελώς και σε βιβλίο.329

Στην Ελλάδα το έργο θα γνωρίσει μεγάλη επιτυχία και θα παίζεται συνε-
χώς, είτε στην Αθήνα, είτε σε περιοδείες. Στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του
Ελληνικού Θεάτρου-Θεατρικό Μουσείο σώζονται προγράμματα παραστάσεων
του έργου τον Δεκέμβριο του �89�,330 τον Μάρτιο,33� τον Ιούλιο,332 τον Αύγου-
στο333 και τον Σεπτέμβριο334 του �900. 

Η παράσταση στα ανάκτορα δεν ήταν άλλωστε η μοναδική «ιδιωτική» πα-
ράσταση του έργου – μαρτυρείται και ακόμη μία, στην ειδικά διαμορφωμένη αί-
θουσα της οικίας του Υπουργού Εξωτερικών Μαυρομιχάλη (το �89�), όπου και
πάλι ο Παντόπουλος θα ερμηνεύσει τον Συμεών Κουρούνη, αυτή τη φορά μαζί
με την Ελένη Χέλμη.33�

Η αναγνώριση του Άννινου στην αθηναϊκή πνευματική ζωή φαίνεται και από
το γεγονός ότι το Ζητείται υπηρέτης επιλέγεται για την τελετή των εγκαινίων
του βραχύβιου Βασιλικού Θεάτρου, του πρώτου εθνικού θεάτρου της Ελλάδας,
στις 24 Νοεμβρίου του �90�.33� Δεν είναι τυχαία τα έργα που επιλέγονται για
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328 Χ. Άννινος, «Ζητείται Υπηρέτης», Εστία, τόμ. ΛΑ΄ (�89�), αρ. �8, σσ. 273-27�, αρ. �9,
σσ. 292-29� και αρ. 20, σσ. 307-3��.

329 Χ. Άννινος, Ζητείται υπηρέτης, κωμωδία μονόπρακτος, Αθήνα: Σιδέρης, �9��. Εντοπί-
στηκαν άλλες δύο εκδόσεις από τον εκδοτικό οίκο Σιδέρη, η 2η αχρονολόγητη (μεταξύ �9�� και
�940) και η 3η το �940, που μαρτυρούν τη διαχρονική επιτυχία του έργου.

330 Από τον Ελληνικό Θίασο Αθηνών «Μένανδρος» των αδελφών Ταβουλάρη, στο Θέατρο
«Απόλλων». Πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού
Θεάτρου – Θεατρικό Μουσείο, κωδ. �7/30-2�04. Βλ. και Θωμάς Παπαδόπουλος, Ιονική Βιβλιο-
γραφία, τόμ. 3ος, ό.π., σ. 2�2, αρ. 9�78.

33� Πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεά-
τρου – Θεατρικό Μουσείο, κωδ. 28/�4-4072.

332 Πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεά-
τρου – Θεατρικό Μουσείο, κωδ. 33/�3-474�.

333 Πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεά-
τρου – Θεατρικό Μουσείο, κωδ. 2�/�9-380�.

334 Πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεά-
τρου – Θεατρικό Μουσείο, κωδ. 33/�4-4728.

33� Γιάννης Σιδέρης, Ιστορία του Νέου Ελληνικού Θεάτρου, τόμ. Α΄ (�794-�908), Αθήνα:
Καστανιώτης, �990, σ. 209.

33� Γιάννης Σιδέρης, Ιστορία του Νέου Ελληνικού Θεάτρου, τόμ. Α΄ (�794-�908), Αθήνα: 



την ημέρα εκείνη: Ο θάνατος του Περικλέους του Δημητρίου Κορομηλά, και η
Μαρία Δοξαπατρή του Δημητρίου Βερναρδάκη, μαζί με το Ζητείται υπηρέτης
ουσιαστικά συνθέτουν ένα αντιπροσωπευτικό μωσαϊκό της έως τότε δραματουρ-
γικής παραγωγής.

Και μετά την ιστορική παράσταση του Βασιλικού Θεάτρου, η επιτυχία του
Ζητείται υπηρέτης συνεχίζεται, καθώς παριστάνεται στην Αθήνα τον Απρίλιο
του �902337 και τον Δεκέμβριο του �90�.338

Το έργο παίζεται επίσης στην Κωνσταντινούπολη τον Δεκέμβριο του �89�339

και τον Οκτώβριο του �898,340 αλλά και σε άλλες πόλεις της Τουρκίας, όπως τη
Σμύρνη και την Τραπεζούντα το �909,34� στη Ρωσία στις �7-3-�90�342, στη
Λάρνακα343 και τη Λεμεσό344 της Κύπρου τον Οκτώβριο του �90� και τον
Οκτώβριο του �907 αντίστοιχα, αλλά και στα παραδουνάβια κέντρα του ελληνι-
σμού (Γαλάτσι και Βραΐλα) την άνοιξη του �9�0.34�

Παράλληλα με την ενασχόληση του Άννινου με τα Παναθήναια στη διάρκεια
του μεσοπολέμου, το Ζητείται υπηρέτης συνεχίζει ακάθεκτο την πορεία του.
Παράστασή του στην Αθήνα έχουμε και τον Οκτώβριο του �9��,34� τον Ιούνιο
του �9�9,347 από την «Εταιρεία Ελληνικού Θεάτρου» και τον Δεκέμβριο της
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Καστανιώτης, �990, σ. 23�. Πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας
του Ελληνικού Θεάτρου – Θεατρικό Μουσείο, κωδ. 22�/�-8879.

337 Πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεά-
τρου – Θεατρικό Μουσείο, κωδ. 22�/2-8900.

338 Πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεά-
τρου – Θεατρικό Μουσείο, κωδ. 22�/�-903�.

339 Πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεά-
τρου – Θεατρικό Μουσείο, κωδ. �9/4-2�08�.

340 Πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεά-
τρου – Θεατρικό Μουσείο, κωδ. 33/��-4�79.

34� Βλ. τα σχετικά προγράμματα των παραστάσεων στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του
Ελληνικού Θεάτρου – Θεατρικό Μουσείο, με κωδ. �3/9-��4� (Τραπεζούντα), �3/�0-�409,
�3/�8-��47 (Σμύρνη, όπου το έργο παριστάνεται με τον τίτλο Ο δάσκαλος).

342 Πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεά-
τρου – Θεατρικό Μουσείο, κωδ. 28/��-4�2�.

343 Πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεά-
τρου – Θεατρικό Μουσείο, κωδ. 23�Β/�-�0920.

344 Στις 20-�0-�907, Πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του
Ελληνικού Θεάτρου – Θεατρικό Μουσείο, κωδ. �3/�-��43.

34� Στο Γαλάτσι στις 22-4-�9�0, βλ. Πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης
και Έρευνας του Ελληνικού Θεάτρου – Θεατρικό Μουσείο, κωδ. �3/2�-��92, και στη Βραϊλα
την επόμενη μέρα, 23-4-20�0, βλ. Πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και
Έρευνας του Ελληνικού Θεάτρου – Θεατρικό Μουσείο, κωδ. �3/8 -�39�.

34� Πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεά-
τρου – Θεατρικό Μουσείο, κωδ. 22/�9-3402.

347 2�-�-�9�9, θέατρο «Ολύμπια», Αθήνα. Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παρά-



ίδιας χρονιάς στο Δημοτικό Θέατρο Αθηνών,348 τον Μάιο του �92� από τη Δρα-
ματική Σχολή του Ελληνικού Ωδείου στο Ελληνικό Ωδείο,349 τον Φεβρουάριο του
�922 από τη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών,3�0 τον Μάιο του �923 στο
θέατρο «Κεντρικόν»,3�� τον Αύγουστο του �92� από τον θίασο Δημήτρη Ζαφει-
ρίου στο θέατρο «Έντεν», στο Θησείο,3�2 τον Μάιο του �92� στο θέατρο «Μο-
ντιάλ» από την Επαγγελματική Σχολή Θεάτρου,3�3 τον Αύγουστο του �930 στο
θέατρο Παγκρατίου από τον θίασο του Βασίλη Ρώτα.3�4

Η διαχρονική επιτυχία του έργου θα συνεχιστεί, αν και η εμφάνισή του θα εί-
ναι αραιότερη στην αθηναϊκή σκηνή, και μετά τον θάνατο του Άννινου. Θα παι-
χτεί στην Αθήνα τον Μάρτιο του �93� στον «Παρνασσό»,3�� τον Απρίλιο του
�948,3�� αλλά και τον Απρίλιο του �9�0,3�7 σε εορταστική-επετειακή παράστα-
ση, ενώ ο απόηχός του φτάνει ως τις μέρες μας με ερασιτεχνικές3�8 και επαγ-
γελματικές παραστάσεις.3�9 Στην παρουσίαση τελευταίας παράστασής του, το
2007 από το θέατρο «Τέτιγγες» στο Δημοτικό Θέατρο Κερατσινίου, η εφημερί-
δα Ριζοσπάστης αναφέρει: «[...] Από τα σπουδαιότερα έργα της εποχής του, με

Η περίοδος της ωριμότητας (�890-�934) �49

δοση; Το θέατρο πρόζας στην Αθήνα του Μεσοπολέμου. Αθήνα: Μεταίχμιο, 2004, παράρτημα
(παραστασιολόγιο, σε μορφή cd-rom), σ. ��.

348 Παίχτηκε μαζί με τη Νίκη του Λεωνίδα. Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή πα-
ράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο, σε μορφή cd-rom), σ. 23.

349 Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,
σε μορφή cd-rom), σ. 43.

3�0 Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,
σε μορφή cd-rom), σ. �0.

3�� Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,
σε μορφή cd-rom), σ. �8.

3�2 Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,
σε μορφή cd-rom), σ. ��7.

3�3 Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,
σε μορφή cd-rom), σ. �2�.

3�4 Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,
σε μορφή cd-rom), σ. �8�.

3�� Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,
σε μορφή cd-rom), σ. 233.

3�� Πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεά-
τρου – Θεατρικό Μουσείο, κωδ. 22�/2�-9277.

3�7 Πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεά-
τρου – Θεατρικό Μουσείο, κωδ. 22�/28-93�7.

3�8 Π.χ. τον Φεβρουάριο του �993 και τον Μάιο του �99�, βλ. τα προγράμματα των παρα-
στάσεων στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεάτρου – Θεατρικό Μουσείο, με
κωδικούς αντίστοιχα �99�/2�7-�08�� και �99�/�8�-�0�7�. 

3�9 Επαγγελματική παράσταση που περιόδευσε στην Κεντρική και Βόρειο Ελλάδα το καλο-
καίρι του �998. Βλ. το πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελ-
ληνικού Θεάτρου – Θεατρικό Μουσείο, κωδ. �998/�38-�3�4�.



γλυκόπικρο χιούμορ και έξυπνα γλωσσικά παιχνίδια, ξεφεύγει από την κωμωδία
ηθών και μιλά για αναξιοκρατία, ρουσφέτι και ασυδοσία του κρατικού μηχανι-
σμού».3�0

((ββ))  ΔΔρρααμμααττοουυρργγιικκήή  ππρροοσσέέγγγγιισσηη
Η εκ του σύνεγγυς ανάγνωση του έργου αποδεικνύει τις αρετές και τη θεα-

τρικότητά του, αλλά και την καλή γνώση των κωδίκων της κωμωδίας από τον
Άννινο – που δεν είναι αυτονόητο ότι προκύπτει αβίαστα από την ευκολία του
στη διατύπωση ευθυμογραφικού λόγου.

Το έργο έχει τα απολύτως απαραίτητα συστατικά μιας κωμωδίας: Ένα
αστικό σαλόνι, της ευκατάστατης χήρας Ευανθίας Γλυκάδη, χωρίς απολύτως
καμία εναλλαγή στο σκηνικό. Το σαλόνι είναι αθηναϊκό και οι χαρακτήρες του
έργου είναι απολύτως ελληνικοί, αλλά και επίσης οι στοιχειωδώς απαραίτητοι:
Υπάρχει το ενήλικο ζευγάρι, ο δικηγόρος Ανδρέας Θεαγένης και η Ευανθία.3��

Στο έργο υπάρχουν άλλοι δύο ρόλοι, ένας αντρικός και ένας γυναικείος. Ο γυ-
ναικείος είναι η καλοσυνάτα πονηρή υπηρέτρια της Ευανθίας Μαριγώ, ενώ ο
αντρικός servus είναι και ο πρωταγωνιστικός ρόλος του έργου, ο Συμεών Κου-
ρούνης, πρώην δημοδιδάσκαλος στην επαρχία, ο οποίος έρχεται στην Αθήνα και
ζητάει δουλειά ως υπηρέτης στο σπίτι της Ευανθίας. Η παρουσία του εκεί προ-
καλεί κωμικές καταστάσεις και παρεξηγήσεις, που θα οδηγήσουν τελικά σε ευ-
τυχή κατάληξη: Το ζευγάρι θα προγραμματίσει τους γάμους του και ο Συμεών
θα λάβει υπόσχεση διορισμού.3�2

Παρά το γεγονός ότι το έργο είναι γραμμένο πάνω στον Συμεών Κουρούνη
(δηλαδή τον Ευάγγελο Παντόπουλο), όλοι οι ρόλοι έχουν «αβανταδόρικες» ατά-
κες και είναι αρκούντως ολοκληρωμένοι και επεξεργασμένοι ώστε να μην απο-
τελούν απλούς κωμικούς τύπους. Παρά το γεγονός ότι οι εκπρόσωποι της «με-
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3�0 [χ.ο.], «Οι πρεμιέρες συνεχίζονται», Ριζοσπάστης, � Μαρ. 2007, σ. 2�.
3�� Ο Ανδρέας και η Ευανθία δεν μοιράζονται την ίδια στέγη, πρόκειται όμως να παντρευ-

τούν, αν και η σχέση τους σκιάζεται από καβγαδάκια και σκηνές ζηλοτυπίας.
3�2 Ο Συμεών είχε απολυθεί από τον κακεντρεχή δήμαρχο Παρακαμπυλίων επειδή τόλμησε

να του διορθώσει ένα ορθογραφικό λάθος, και μάταια ψάχνει στην Αθήνα για δουλειά, και χωρίς
να έχει καλά καλά στέγη κοιμάται σε άθλια χάνια και τρέφεται εξίσου άθλια. Ψάχνοντας απε-
γνωσμένα για δουλειά, καταφθάνει στο σπίτι της κυρίας Ευανθίας, η οποία έχει δημοσιεύσει αγ-
γελία ότι ζητεί υπηρέτη. Ο Συμεών γνωρίζεται διαδοχικά με τη Μαριγώ, η καπατσοσύνη της
οποίας της παρέχει την ευχέρεια να έχει τον έλεγχο όσων συμβαίνουν στο σπίτι, και εν συνεχεία
με τον Ανδρέα, που εξ αιτίας μιας παρεξηγήσεως έχει αποφασίσει να χωρίσει την Ευανθία και
για τον σκοπό αυτό παραδίδει στον Συμεών μια επιστολή για να της την παραδώσει. Ανάλογη
επιστολή θα λάβει αργότερα ο Συμεών και από την Ευανθία με παραλήπτη τον Ανδρέα. Συγχυ-
σμένος ο Συμεών για την κατάντια του (από δημοδιδάσκαλος κατάντησε γραμματοκομιστής)
δεν θα παραδώσει τις επιστολές και έτσι θα σώσει το ζευγάρι από χωρισμό. Στο τέλος του έργου
κανονίζονται οι γάμοι και ο Ανδρέας υπόσχεται στον Συμεών διορισμό σε σχολείο των Αθηνών.



γαλοαστικής τάξης» στο έργο Ανδρέας και Ευανθία εμφανίζονται αρκετά ελα-
φρόμυαλοι – μια συζήτηση της Ευανθίας σε μια δεξίωση παρεξηγείται από τον
Ανδρέα – και φαίνονται να παιδιαρίζουν απειλώντας να καταστρέψουν την αγά-
πη και τον επικείμενο γάμο τους, δεν παύουν ποτέ να είναι συμπαθείς στο κοινό,
το οποίο μάλλον μένει ευχαριστημένο από την έκβαση: Η αγάπη τους τελικά
σώζεται χάρη στην παρέμβαση του Συμεών (το θεατρικό κοινό άλλωστε θα
πρέπει να περιελάμβανε πολλούς Αθηναίους δικηγόρους και ευειδείς χήρες). Το
έργο εκτυλίσσεται εντός της έδρας της Ευανθίας, και αν κρίνουμε από τα λεγό-
μενα της Μαριγώς, τέτοιες σκηνές χωρισμού έχουν επαναληφθεί πολλές φορές,
με την Ευανθία να ετοιμάζει τα μπαούλα της για αναχώρηση. Ένα μικρό σχό-
λιο για την ασημαντότητα των προβλημάτων των μεγαλοαστών από τον Άννι-
νο μπορούμε να το διακρίνουμε εδώ, αν προσθέσουμε και το γεγονός ότι ο Ανδρέ-
ας εμφανίζει κάποια στιγμή και το ρεβόλβερ που είχε σκοπό να χρησιμοποιήσει
για να αυτοκτονήσει, εξ αιτίας της απογοήτευσής του καθώς νόμιζε ότι η αγα-
πημένη του φλέρταρε κάποιον άλλον στη δεξίωση.

Είναι γεγονός όμως ότι την παράσταση κλέβουν οι δύο υπηρέτες: η «μόνιμη»
(Μαριγώ) και ο «έκτακτος» Συμεών. Καθένας τους έχει τα δικά του κωμικά
χαρακτηριστικά: Η Μαριγώ, που κρατάει από τις υπηρέτριες της κομμέντια
ντελ’ άρτε, έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας σουμπρέτας: Μοιράζεται με το
κοινό σχεδόν κοροϊδευτικά όλα τα ελαττώματα της κυράς της, αλλά και την
υπερασπίζεται όταν χρειάζεται, λέγοντας πως είναι τίμια, αναλίσκεται σε μα-
κρόσυρτα κουτσομπολιά με τις υπηρέτριες των γειτονικών σπιτιών, συμπεριφέ-
ρεται ως «αντ’ αυτής» στον Συμεών όταν πρωτομπαίνει στο σπίτι, και του κάνει
και το τραπέζι, βάζει ψύλλους στ’ αυτιά του Ανδρέα όταν του λέει ότι η κυρά της
βγήκε από την άμαξα μαζί με κάποιον άλλο. Βρίσκεται λοιπόν στην πρώτη
γραμμή κινώντας τα νήματα της υπόθεσης, ενώ στα χέρια της καταλήγουν
στο τέλος οι δύο επιστολές που δεν επιδίδονται ποτέ.

Από την άλλη ο Συμεών είναι πολύ πιο σύνθετη περίπτωση από έναν απλό
κωμικό υπηρέτη. Είναι ένας παράταιρος υπηρέτης – ένας υπηρέτης που δεν ήθε-
λε και δεν θα έπρεπε να είναι υπηρέτης, σύμφωνα με τη λογική ακολουθία των
πραγμάτων. Αν η Μαριγώ παράγει το κωμικό μέσα από την παρούσα θέση της
μέσα στο σπίτι, ο Συμεών παράγει το κωμικό και μέσα από το παρελθόν του:
Εκείνος, ένας δάσκαλος, κατάντησε να συχνάζει με καραγωγείς στα χάνια και
τώρα εξευτελίζεται ζητώντας δουλειά ως υπηρέτης. Η μόρφωσή του δεν του
χρησιμεύει σε τίποτα – αντίθετα έγινε η αιτία για την απόλυσή του. Ακόμη και
το κείμενο που είχε με τόσο κόπο και με τόσες ...μετοχές συντάξει για να πα-
ρουσιάσει τον εαυτό του στον μελλοντικό του εργοδότη, ακόμα και η δεκατετρά-
χρονη προϋπηρεσία του, όλα αποδεικνύονται απολύτως άχρηστα. Προσλαμβά-
νεται όχι γι’ αυτό που είναι, αλλά γι’ αυτό που θέλουν οι άλλοι να είναι. Στη συ-
γκεκριμένη περίπτωση, τον θέλουν και οι δύο για να μεταφέρει το γράμμα του
χωρισμού. 
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Και το παρελθόν του, που τον έχει καθορίσει, εισέρχεται επί σκηνής μέσα
από τους δικούς του μονολόγους – το κωμικό παράγεται λοιπόν σε περισσότε-
ρα επίπεδα: Στη σύγκριση με το παρελθόν, στο παράταιρο παρόν, αλλά και
στην παρέμβασή του στην κωμική κατάσταση που παράγεται μέσα στο σπίτι
που εισβάλλει (στον καβγά και τον επικείμενο χωρισμό των δύο εραστών).
Στο πρόσωπό του είναι και περισσότερες οι αντίστοιχες κωμικές συγκρούσεις:
Από τη μία το παρελθόν του ως δημοδιδασκάλου και το παρόν του ως υπηρέτη.
Από την άλλη, οι δύο επιστολές που έχει στην τσέπη του, από τους δύο ερω-
τευμένους, τις οποίες δεν ξέρει πώς να διαχειριστεί – και βρίσκει την πρόχειρη
λύση να τις δώσει στη Μαριγώ, ουσιαστικά να μην τις παραδώσει, και να φύ-
γει. Το δραματικό τέχνασμα της επιστολής αξιοποιείται εδώ από τον Άννινο –
το γεγονός ότι το έργο είναι μονόπρακτο δεν του δίνει βέβαια πολλά περιθώρια
να περιπλέξει το ζήτημα περισσότερο με άλλα τεχνάσματα. Μια μικρή δόση
δραματικής ειρωνείας (κανείς εκ των εραστών δεν ξέρει ότι ο άλλος του έχει
δώσει την επιστολή) και η μεταστροφή αμφοτέρων είναι αυτό που παράγει το
τελικό αποτέλεσμα. Κωμικό σασπένς δεν υφίσταται, καθώς γνωρίζουμε ότι οι
επιστολές δεν έχουν παραδοθεί, και ότι αυτά έχουν ξανασυμβεί στο παρελθόν.
Όλα όσα συμβαίνουν είναι μάλλον ακίνδυνα – ο θεατής μπορεί να κάθεται
ήσυχος στη θέση του σε όλη τη διάρκεια της παράστασης. Στο τέλος όλα απο-
καθίστανται. Οι δύο εραστές, όπως αναμενόταν αλληλοσυγχωρούνται, επι-
σπεύδουν μάλιστα τον γάμο τους, και ο δάσκαλος πρόκειται να αποκαταστα-
θεί. Τίποτα δεν είχε στην πραγματικότητα διασαλευθεί μέσα στο σαλόνι για
να αποκαστασταθεί. Το μόνο πρόβλημα ήταν η υπηρεσιακή κατάσταση του
δασκάλου – το σαλόνι της κυρίας Ευανθίας στην πραγματικότητα ήταν ο χώ-
ρος που εξέθεσε το πρόβλημά του, και ασφαλώς ο χώρος που το έλυσε. Το κοι-
νό μπορεί να φύγει ικανοποιημένο γιατί μια κοινωνική αδικία αποκαταστάθη-
κε – ο δάσκαλος θα ξαναδιδάξει – ίσως εκείνος ήταν το μόνο πρόσωπο για το
οποίο θα μπορούσαν να αισθανθούν κάποια λύπηση, μια και όλα τα άλλα πρό-
σωπα του έργου δεν φάνηκε ούτε για μια στιγμή να απειλούνται.

Με τη λογική αυτή ο ρόλος του Συμεών είναι και ο πιο καλοδουλεμένος.
Έχει πολλά κατ’ ιδίαν, όπως και πολλά αφηγηματικά μέρη, όπου ο πρωταγωνι-
στής βρίσκεται μόνος απέναντι στο κοινό – είναι ο δικός τους άνθρωπος πάνω
στη σκηνή, είναι καλοπροαίρετος και ταλαιπωρημένος – αξίζει λοιπόν να βρεθεί
μια λύση στο πρόβλημά του, έστω και πρόχειρη δραματουργικά, αυτή που θα
φέρει και το χειροκρότημα του κοινού.

Οι περιπέτειες του Συμεών δίνουν, άλλωστε, την ευκαιρία στον Άννινο να κά-
νει και ένα πικρό σατιρικό σχόλιο στο αξιακό σύστημα της εποχής, την αστική
πραγματικότητα που απαξιώνει τους ανθρώπους με προσόντα και τους στρέφει
προς άλλες πηγές βιοπορισμού. Ο Συμεών δεν είναι ο Λογιώτατος της Βαβυλω-
νίας, δεν είναι ο κομπορρήμων και ημιμαθής οπαδός ενός άλλου γλωσσικού και
αισθητικού συστήματος αξιών. Είναι ένας από τους πολλούς μορφωμένους νέ-
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ους που απέκτησαν κάποια μόρφωση και βρέθηκαν εκτός συστήματος όχι εξ αι-
τίας των ικανοτήτων τους, αλλά εξ αιτίας της παθογένειας του συστήματος
εξουσίας. Ο Συμεών απολύθηκε από έναν αγράμματο δήμαρχο, και μάλιστα
επειδή τόλμησε να του διορθώσει ένα λάθος. Ένας άνθρωπος πνευματικά ανώ-
τερος βρίσκεται στο περιθώριο εξ αιτίας του στρεβλού συστήματος αξιών που
επικρατεί στον ελληνικό χώρο. Η περίπτωση του Συμεών θυμίζει ασφαλώς
όλους εκείνους τους μορφωμένους νέους που ζουν σε φτωχικά δωμάτια και αντι-
παλεύουν τη φτώχεια κάνοντας δουλειές του ποδαριού. Αυτό που πρέσβευε ο
Διαφωτισμός ως προοπτική μόνιμης πορείας προς τα μπρος της ελληνικής κοι-
νωνίας με βασικό μέσο επίτευξης τη διάδοση της εκπαίδευσης σε όλα τα στρώ-
ματα της κοινωνίας, στην περίπτωση του Συμεών διαψεύδεται πανηγυρικά. Η
μόρφωση, η οποία στα Επτάνησα της νεανικής ηλικίας του Άννινου είχε εξαιρε-
τική σημασία ως αξία και εργαλείο προόδου, στην Αθήνα απαξιώνεται. Εκείνος
που θα δίδασκε τα παιδιά της επαρχίας γυρίζει, εξ αιτίας της ανοησίας ενός δη-
μάρχου, ταπεινωμένος στην Αθήνα και περιπαίζεται ακόμη και από την υπηρέ-
τρια του αθηναϊκού σπιτιού. Αυτή, ωστόσο, η ευθεία βολή κατά της παθογενούς
συγκρότησης του αξιακού συστήματος της κοινωνίας δεν συνοδεύεται και από
μια προσπάθεια διάρρηξής της μέσα στον κωμικό ιστό. Ο Συμεών λαμβάνει την
υπόσχεση ότι θα ξαναδιοριστεί όχι επειδή είναι ικανός δάσκαλος, αλλά επειδή ως
υπηρέτης συνέβαλε στην αποκατάσταση της σχέσης του μεγαλοαστικού ζεύ-
γους. Η παθογένεια δεν θεραπεύεται, η κωμωδία τη σχολιάζει, την αποκαλύ-
πτει, έστω και σε δεύτερο πλάνο, αλλά δεν την ανατρέπει.

Με όλες τις παραπάνω παρατηρήσεις, το Ζητείται υπηρέτης είναι μια καλο-
φτιαγμένη κωμωδία, ανώδυνη μεν αλλά ευχάριστη – δομημένη με τέτοιο τρόπο
που μπορεί να κρατήσει το ενδιαφέρον του κοινού, χωρίς περίπλοκη δομή, με λί-
γα πρόσωπα και ευχάριστες θεατρικές ατάκες, που δίνει τα περιθώρια σ’ έναν
καλό ηθοποιό να παραγάγει κωμικό αποτέλεσμα επί σκηνής.

Εκτός των παραπάνω, πρόκειται για κωμωδία ελληνική, αθηναϊκή (με το
στοιχείο της επαρχίας ωσεί παρόν στην προϋπηρεσία του δασκάλου στον Δήμο
Παρακαμπυλίων), και ένας βηματισμός μακριά από το κωμειδύλλιο (αφού
απουσιάζουν τα άσματα) που κυριαρχεί εκείνη την εποχή. Είναι σαφές ότι κου-
βαλάει μέσα της γνωστά τεχνάσματα, πρόσωπα και καταστάσεις του γαλλι-
κού μπουλβάρ (και των ακόμα παλαιότερων κωμωδιών – ας θυμηθούμε τον
Υπηρέτη δύο αφεντάδων του Γκολντόνι) προσαρμοσμένα στα καθ’ ημάς – μια
αξιοπρεπής προσπάθεια για να στηθεί θέατρο πρόζας, αίτημα των καιρών για
εκείνη την εποχή. Ωστόσο η δραματουργική προσπάθεια του Άννινου χρειάζεται
ακόμα έναν βηματισμό: Τη σύνθεση ενός ολοκληρωμένου έργου, με περισσότερα
πρόσωπα. Κι αυτό θα έρθει με τη Νίκη του Λεωνίδα.
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44..99..22..22  ΌΌπποοιιοοςς  φφυυλλάάεειι  τταα  ρροούύχχαα  ττοουυ
Ως προς τη θεατρική του πρόσληψη, ο μονόλογος αυτός του Άννινου απέχει

παρασάγγας από την επιτυχία τόσο του Ζητείται Υπηρέτης όσο και της Νίκης
του Λεωνίδα. Στο Κέντρο Έρευνας και Μελέτης του Ελληνικού Θεάτρου – Θε-
ατρικό Μουσείο εντοπίσαμε μόνο ένα πρόγραμμα παράστασης του έργου, τον
Δεκέμβριο του �907 στη Λεμεσό της Κύπρου (την ίδια περίοδο είχαν παιχτεί στη
Λεμεσό και οι δύο μεγάλες θεατρικές επιτυχίες του Άννινου).3�3 Είναι περισσό-
τερο ένα ευθυμογραφικό παιχνίδι, που έχει όμως και όλες τις αρετές της σκηνι-
κής δράσης – ο Άννινος φαίνεται να το έχει γράψει για τη σκηνή, και θα μπο-
ρούσε κάλλιστα να παιχθεί, γλωσσικά διασκευασμένο, και σήμερα. Το κείμενο
δεν έχει εκδοθεί αυτοτελώς, αλλά έχει δημοσιευθεί δύο φορές σε πολύ σύντομο
χρονικό διάστημα, πρώτα στο περιοδικό Εστία, το �89�,3�4 υπό το κράτος της
επιτυχίας του Ζητείται υπηρέτης που είχε ανεβεί την ίδια χρονιά, και στη συνέ-
χεια στη συλλογή ευθυμογραφημάτων του Αττικαί ημέραι.3�� Το χειρόγραφο
του έργου, αποτελούμενο από �� φύλλα, φυλάσσεται στο αρχείο Χ. Άννινου στην
Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη Αργοστολίου.3�� Πρόκειται για έναν σπαρταριστό μο-
νόλογο, που μία εικοσαετία μετά θα μπορούσε να είναι νούμερο σε επιθεώρηση
(μια και έχει αρκετές αναφορές στην κοινωνική πραγματικότητα της εποχής)
ή, στη σημερινή εποχή, ένας καλός καμβάς για stand-up comedy. 

Ο κεντρικός (και μοναδικός) πρωταγωνιστής του έργου, ο Νίκος, είναι νεα-
ρός άφραγκος Αθηναίος, φοιτητής της Νομικής.3�7 Ο Άννινος συνθέτει τον βα-
σικό καμβά της κωμικής κατάστασης που συνθέτει ο Άννινος πάνω σε μία
απώλεια: Ο Νίκος ψάχνει απεγνωσμένα και μάταια μέσα στο φτωχικό φοιτητι-
κό του δωμάτιο για να βρει τα ρούχα του, που έχει χάσει ξαφνικά,3�8 ενώ κατα-
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3�3 Πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεά-
τρου – Θεατρικό Μουσείο, κωδ. �3/�-����.

3�4 Χ. Άννινος «Όποιος φυλάει τα ρούχα του – Μονόλογος», Εστία, τόμ. ΛΑ΄, αρ. �� (�89�),
σσ. ���-��8.

3�� Στο Χ. Άννινος, Αττικαί Ημέραι, Αθήναι: Σιδέρης, �920, σσ. 223-233.
3�� Αρχείο Χ. Άννινου (Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη Αργοστολίου), φάκελος �3, υποφ. �.
3�7 Αυτό φαίνεται από τα βιβλία Ρωμαϊκού Δικαίου που πετάει από το παράθυρο. Η οικονο-

μική του δυσπραγία υπογραμμίζεται δεόντως: προσπαθεί να αποφύγει τη σπιτονοικοκυρά του
επειδή χρωστάει ενοίκια, περνάει από συγκεκριμένους δρόμους επειδή χρωστάει σε καταστημα-
τάρχες της περιοχής.

3�8 Η είσοδος του Νίκου στη σκηνή, φορώντας μόνο έναν «παλαιόν κοιτωνίτην», όπως ανα-
φέρει ο Άννινος στις σκηνικές οδηγίες του έργου φέρνει τον θεατή απέναντι σε μια κωμική έκ-
πληξη, με κάποιες γαργαλιστικές διαστάσεις: Γιατί είναι έτσι, και πού πήγαν τα ρούχα του; Αυ-
τή η πρώτη έκπληξη ενισχύεται από την ανάπτυξη της ιστορίας από τον Νίκο, ο οποίος μέσα
στην απελπισμένη αναζήτηση των ρούχων του παραθέτει και άλλες λεπτομέρειες για τη ζωή
του, χτίζοντας όλο το κωμικό περιβάλλον – αιτιολογώντας και την απώλεια: τα ρούχα του βρά-



φθάνει ο μελλοντικός πεθερός του, με τη μέλλουσα νύφη, τελευταία ελπίδα του
Νίκου για να ξεφύγει από το οικονομικό αδιέξοδο.3�9 Μετά από διάφορες αναζη-
τήσεις, τελικά υποδέχεται τον πεθερό του φορώντας παράταιρα και γελοία ρού-
χα, καθώς πέφτει η αυλαία του έργου.370 Κανένα άλλο πρόσωπο δεν εμφανίζεται
επί σκηνής – η παρουσία τους όμως υπονοείται, ενίοτε ο Νίκος μιλάει μαζί
τους.37�

Η γύμνια του πρωταγωνιστή είναι το κεντρικό θέμα, για την ακρίβεια, η γύ-
μνια και η μιζέρια της καθημερινότητάς του, η οποία, ζοφερή καθώς είναι, απο-
τυπώνεται σε κωμικές διαστάσεις. Σταδιακά ο νεαρός εξευτελίζεται όλο και πε-
ρισσότερο μπροστά στα μάτια των θεατών, τόσο με αυτά που λέει όσο και με αυ-
τά που κάνει, ενώ η κωμικότητα της κατάστασης επιτείνεται με ένα ακόμη
δραματικό τέχνασμα: την κλεψύδρα που αδειάζει, όσο πλησιάζει η επίσκεψη του
μέλλοντος πεθερού. 

Το Όποιος φυλάει τα ρούχα του είναι το πιο σαρκαστικό από τα έργα του Άν-
νινου, ο οποίος, αφού μέσα από τα λόγια του Νίκου αναλύει με λεπτομέρειες τη
δύσκολη, και οικεία σε πολλούς από τους δυνητικούς θεατές, οικονομική κατά-
σταση του νεαρού, που θα μπορούσε να προκαλέσει τη συμπόνια των θεατών,
τον τοποθετεί απέναντι στο κοινό, εξανεμίζοντας κάθε αξιοπρέπειά του (η οποία
από την αρχή, λόγω της έλλειψης ρούχων, είχε τρωθεί). Ο θεατής βλέπει από
απέναντι, ασφαλής, τον φτωχό νεαρό (αλλά και ολίγον τυχάρπαστο και ολίγον
προικοθήρα) να πέφτει σταδιακά – η ενδυμασία που θα βρει στο τέλος είναι πο-
λύ χειρότερη από την αρχική του γύμνια. Το πρόσωπο εκπίπτει σταδιακά και ο
σαρκασμός απέναντί του γίνεται εντονότερος όσο η υπόθεση ξεδιπλώνεται. Όσο
περισσότερο το κοινό γνωρίζει τον Νίκο, τόσο περισσότερο ο τελευταίος εξευτελί-
ζεται στα μάτια του. Ως δομική στρατηγική ενός κειμένου που από τη φύση του
δεν μπορεί να αναπτύξει άλλα κωμικά εργαλεία, όπως οι κωμικοί διάλογοι ή οι
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χηκαν όταν του εκτόξευσαν μια λεκάνη νερό έξω από το παράθυρο μιας υπηρέτριας, την οποία
διεκδικούσε από κάποιον άλλον.

3�9 Ο Νίκος πρέπει να βρει γρήγορα κάτι να φορέσει, γιατί έρχεται να τον επισκεφθεί η τε-
λευταία του ελπίδα, ο μελλοντικός πεθερός του κ. Θεοφύλακτος, ο οποίος θέλει να γνωρίσει για
πρώτη φορά τον μέλλοντα γαμπρό του, μαζί με τη νύφη, τη Θεοδώρα, ελπίδα και για την οικονο-
μική του αποκατάσταση, καθώς το κορίτσι έχει και προίκα.

370 Η ολοκληρωτική καταστροφή του Νίκου έρχεται όταν, αφού έχει διαπιστώσει ότι εκτός
από τα ρούχα έχει χαθεί και το πορτοφόλι και το ρολόι του, και αφού έχει βρει κι έχει φορέσει με-
ρικά απολύτως ετερόκλητα και γελοία ρούχα από δω κι από κει, ανοίγει την πόρτα και βλέπει
(εκείνος, όχι εμείς), μπροστά του τον μέλλοντα πεθερό. Οι κραυγές που βγάζει στη θέα του, φο-
ρώντας τα συγκεκριμένα ρούχα, είναι και το σημείο στο οποίο πέφτει η αυλαία.

37� Ο Εβραίος παλαιοπώλης βρίσκεται έξω στο δρόμο, η σπιτονοικοκυρά τού δίνει κάποια
ρούχα με ένα κοντάρι, ο μελλοντικός του πεθερός είναι έξω από την πόρτα στο κωμικό τέλος του
έργου, όμως εμείς δεν βλέπουμε κανέναν.



παρεξηγήσεις, αυτή η προϊούσα απομυθοποίηση του ήρωα, και μάλιστα με
ακραίο τρόπο (το «σκαμπρόζικο» στοιχείο της απώλειας των ρούχων κινητοποι-
εί και αυτό, κατά παράλληλο τρόπο, το ενδιαφέρον) είναι ιδιαίτερα πρόσφορη τε-
χνική παραγωγής του κωμικού αποτελέσματος.

Δεν μπορούμε, επιπλέον, να αγνοήσουμε και κάποια υφέρποντα ιδεολογικά
στοιχεία στον μονόλογο, πάντα σε δεύτερο πλάνο, ωστόσο υπαρκτά, έναν σχολια-
σμό της ζοφερής μικροαστικής αθηναϊκής πραγματικότητας. Ο Νίκος είναι ένας
φτωχός φοιτητής – σπουδάζει στην Αθήνα, και μάλιστα νομικά, ωστόσο αυτό στο
οποίο προσδοκά περισσότερο για την κοινωνική του άνοδο είναι ο γάμος με την
πλούσια νύφη, και όχι η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών του και η επαγγελ-
ματική του ανέλιξη. Ακόμη και στην Αθήνα της δεκαετίας του �890 οι σπουδές
δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν κοινωνική καταξίωση, χωρίς τουλάχιστον κάποι-
ες κοινωνικές γνωριμίες. Αλλά και ο ίδιος ο Νίκος δεν φαίνεται να δείχνει μεγάλο
ενδιαφέρον για τις σπουδές του (τα βιβλία του Ρωμαϊκού Δικαίου εκτοξεύονται
από το παράθυρό του), ενώ ο βίος του μάλλον δεν είναι συνετός, όπως θα απαιτού-
σε η δύσκολη οικονομική του κατάσταση. Μια κοινωνία που προσπαθεί να ζήσει
με δανεικά, άνθρωποι που δεν ενδιαφέρονται για την προσωπική τους βελτίωση μέ-
σα από τη μόρφωση, αλλά ζώντας παρασιτικά, χωρίς όραμα και προοπτική για το
μέλλον. Η έμμεση έστω απαξίωση της μόρφωσης, που συναντήσαμε και στο Ζη-
τείται υπηρέτης φαίνεται πως είναι θέμα που «πονάει» τον Άννινο, ο οποίος, ανα-
φερόμενος στη φτωχική ζωή του Νίκου, ασφαλώς έχει υπ’ όψιν του και τις δικές
του εμπειρίες από την εγκατάστασή του στην Αθήνα.

Ο μονόλογος έχει αρκετές δόσεις ευφυολογημάτων – όμως ο Άννινος στηρί-
ζεται πολύ περισσότερο απ’ ό,τι σε άλλα έργα του και στη σκηνική δράση του
ήρωα, και για τον λόγο αυτό δεν φείδεται σκηνικών οδηγιών. Ο ηθοποιός που
καλείται να υποδυθεί τον Νίκο πρέπει κυριολεκτικά να είναι νευρόσπαστο στη
σκηνή, να ντύνεται με παράταιρα ρούχα, να κάνει διαλόγους, να εκφέρει ορισμέ-
να κατ’ ιδίαν μέρη του λόγου – είναι ένας μονόλογος πολύ θεατρικός, και ο Άν-
νινος φαίνεται εδώ να εξασκείται σε όλα τα θεατρικά τεχνάσματα. Το είδος του
έργου τού έδινε άλλωστε την ευχέρεια να το κάνει, πολύ περισσότερο απ’ ό,τι κά-
ποιο άλλο κείμενο πρόζας που θα προϋπέθετε την ύπαρξη και τον συντονισμό πε-
ρισσότερων ρόλων. 

Θα μπορούσε άλλωστε να διακρίνει κανείς στον μονόλογο αυτόν τη λειτουργία
ενός ιδιότυπου εργαστηρίου στις αρχές της θεατρικής σταδιοδρομίας του Άννινου.
Εξηγούμαστε: Ο Άννινος έχει συνηθίσει, ως ομιλητής στον Παρνασσό κατά τη
διάρκεια της δεκαετίας του �880, να απευθύνεται σε κοινό με κείμενα ομιλιών, τα
οποία προσπαθεί εμφανώς να διανθίσει με χιουμοριστικές ατάκες και άλλα στοι-
χεία προφορικότητας, ώστε να είναι σε θέση να κατακτήσει το κοινό του, έχει δη-
λαδή ήδη επεξεργαστεί κώδικες «προφορικότητας» των κειμένων του ώστε να
μπορεί να εξασφαλίσει την καλή πρόσληψή τους από ένα ζωντανό ακροατήριο.
Από την άλλη, έχει ήδη επεξεργαστεί, στον γραπτό και προορισμένο να διαβαστεί
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λόγο, τους κωμικούς κώδικες του χιούμορ, μέσα από τη συνεργασία του στα χιου-
μοριστικά και σατιρικά έντυπα. Εδώ καλείται να συνδυάσει και τα δύο: την «προ-
φορικότητα» της θεατρικής γραφής, με τις κωμικές στρατηγικές που έχει επεξερ-
γαστεί στα έντυπα. Και να προσθέσει στα δύο αυτά στοιχεία τη θεατρική δράση,
ώστε το κείμενο που παριστάνεται να είναι «δρώντων και ου δι’ απαγγελίας». Το
Όποιος φυλάει τα ρούχα του είναι μια εξαιρετική άσκηση του είδους αυτού – ο Άν-
νινος-ομιλητής γίνεται ηθοποιός-Νίκος. Μιλάει στο κοινό και δρα μπροστά στο
κοινό, αντλώντας από το χιουμοριστικό του σεντούκι. Ο ομιλητής μεταμορφώνε-
ται σε ηθοποιό. Η διάλεξη μεταμορφώνεται σε θεατρική πράξη.

44..99..22..33  ΟΟιικκοογγέέννεειιαα  ΠΠααρρααδδααρρμμέέννοουυ
Η μεγάλη επιτυχία που είχαν οι περιπέτειες της Οικογένειας Παραδαρμένου

ως αναγνώσματος οδήγησαν τον Άννινο στη θεατρική τους διασκευή, το κείμε-
νο της οποίας δεν έχει εντοπιστεί δημοσιευμένο ή σε κάποια αρχειακή συλλογή.
Το έργο χαρακτηρίζεται από τον Γιάννη Σιδέρη372 κωμειδύλλιο σε μουσική του
Ναπολέοντος Λαμπελέτ. Το είδος το οποίο ο Άννινος είχε καταδικάσει σε πα-
λαιότερο άρθρο του, έρχεται τώρα να το υπηρετήσει υπακούοντας στους κανόνες
της αγοράς. Έχει προηγηθεί το επιτυχημένο ανέβασμα του Ζητείται υπηρέτης,
και ήδη από τη δεκαετία του �880 οι Παραδαρμένοι είναι μια γνωστή στο ανα-
γνωστικό κοινό των Αθηνών οικογένεια από τα περιοδικά και την πρώτη αυτο-
τελή έκδοση του Άννινου, το Εδώ κ’ εκεί. Η ανάγκη λοιπόν για ένα δεύτερο θε-
ατρικό βήμα είναι ίσως εκείνη που οδήγησε τον Άννινο στο ανέβασμα της θεα-
τρικής εκδοχής των Παραδαρμένων, η οποία ανεβαίνει, πάλι με πρωταγωνιστή
τον Ευάγγελο Παντόπουλο στον ρόλο του συνταξιούχου pater familiae Ζαχαρία
Παραδαρμένου, στις 9 Σεπτεμβρίου του �892. Η θεατρική, ωστόσο, μεταφορά,
προϊόν ευκαιριακής ανάγκης για την επανάληψη της επιτυχίας του προηγούμε-
νου μονόπρακτου δεν φαίνεται να ήταν εξίσου επιτυχημένη με την σειρά των πε-
ριπετειών των Παραδαρμένων που δημοσιεύονταν στον τύπο. Ο Γιάννης Σιδέρης
αναφέρει ότι ο Άννινος αντλεί τον Ζαχαρία από ιταλικά πρότυπα και αποδίδει
την ανεπιτυχή προσαρμογή στα ελληνικά πρότυπα του Ιταλού χαρακτήρα.373 Ο
Φώτος Πολίτης είναι περισσότερο ακόμα επικριτικός, γράφοντας για τον Άννινο
και τους Παραδαρμένους αρκετές δεκαετίες μετά: «Αλλά και ο συγγραφέας
αρκέστηκε κι εδώ στην κωμικότητα του φαινομένου μονάχα, χωρίς να δώσει
την αναγκαιότητά του, χωρίς να συλλάβει τους τύπους από την εσωτερική τους
κωμικότητα. Έτσι το γέλιο δεν πηγάζει μέσα από τους χαρακτήρες, κι ούτε τα
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372 Γιάννης Σιδέρης, Ιστορία του Νέου Ελληνικού Θεάτρου, τόμ. Α΄, ό.π., σ. ��2.
373 Βλ. Γιάννης Σιδέρης «Το κωμειδύλλιο», Μουσικά Χρονικά, τόμ. Ε΄, �933, σσ. 38-39 και

Κυριακή Πετράκου, «Ο Μπάμπης Άννινος ως θεατρικός συγγραφέας», Κεφαλληνιακά Χρονι-
κά, τόμ. 9, 2003, σ. 347-348.



επεισόδια έχουν αναγκαιότητα», αναφερόμενος στο σύνολο των αναγνωσμάτων
του.374 Η στάση της κριτικής είναι γενικά χλιαρή – οι υπερασπιστές του είναι οι
φίλοι του Άννινου, όπως ο Σουρής, ή η Εστία, στον κύκλο της οποίας ανήκε και
με την οποία συνεργαζόταν ο Άννινος.37� Δεν γνωρίζουμε αν ο Σιδέρης είχε μπο-
ρέσει να δει το κείμενο της θεατρικής Οικογένειας Παραδαρμένου – και δεν
μπορούμε χωρίς αυτό να κάνουμε υποθέσεις για τα αίτια της αποτυχίας. Το μό-
νο που μπορούμε να εικάσουμε, συγκρίνοντας την επιτυχία των έντυπων με την
αποτυχία των από σκηνής Παραδαρμένων είναι ότι το σφάλμα έγινε κατά τη
«μεταγραφή» του πεζού λόγου σε θεατρικό κείμενο, στο οποίο ο Άννινος φαίνε-
ται πως δεν ευτύχησε. Το γεγονός ότι ο ίδιος δεν πίστευε, όπως επωνύμως και
δημοσίως είχε δηλώσει στην Εστία,37� στην αξία του κωμειδυλλίου παρά μόνον
ως μεταβατικού σταδίου για την ανάδειξη του νέου ελληνικού δράματος, ίσως
αντιμετώπισε τη θεατρική μεταφορά των Παραδαρμένων ως λύση ανάγκης, για
να συνεχιστεί η επιτυχία του Ζητείται υπηρέτης και να βρεθεί ένας ακόμη αβα-
νταδόρικος ρόλος για τον Παντόπουλο, τη στιγμή που ο Άννινος οραματιζόταν
τη δημιουργία ενός ελληνικού θεάτρου πρόζας και καταπιανόταν και με δεκάδες
άλλα πράγματα (από τη διεύθυνση του Παρνασσού, τις μεταφράσεις, τη συγ-
γραφή δημοσιογραφικών κειμένων κλπ.). Αυτή η διεκπεραιωτική λειτουργία
καθήλωσε μια επιτυχημένη συνταγή (κωμωδία με πρωταγωνιστές πρόσωπα
από μια μικροαστική ελληνική οικογένεια, συνδυασμένη με τη μουσική ενός
εγνωσμένης αξίας συνθέτη όπως ήταν ο Ναπολέων Λαμπελέτ) σε αποτυχία.

44..99..22..44  ΗΗ  ννίίκκηη  ττοουυ  ΛΛεεωωννίίδδαα
Ο Άννινος αναπτύσσει πλήρως τη δραματουργική του δεξιοτεχνία στην τε-

τράπρακτη κωμωδία Η Νίκη του Λεωνίδα (ή Τα εκατομμύρια του Λεωνίδα),
που ήταν το μόνο από τα έργα του Άννινου που κατάφερε να έχει σταδιοδρομία
αντίστοιχη με εκείνη του Ζητείται υπηρέτης στις αθηναϊκές σκηνές και σε
εκείνες του μείζονος ελληνισμού, και ουσιαστικά κλείνει τον περιορισμένο κύ-
κλο των μεγάλων θεατρικών επιτυχιών του Άννινου στον χώρο του θεάτρου
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374 Φώτος Πολίτης, «Μπάμπης Άννινος» στο Επιλογή Κριτικών άρθρων, τόμ. Β΄: θεατρικά,
Αθήνα: Ίκαρος �983, σσ. 239-240. Η Κυριακή Πετράκου, «Ο Μπάμπης Άννινος ως θεατρικός
συγγραφέας», Κεφαλληνιακά Χρονικά, τόμ. 9 (2003) σσ. 347-348, αναφέρει ότι για να κάνει
αυτόν τον σχολιασμό ο Φώτος Πολίτης θα πρέπει να είχε δει το χειρόγραφο των Παραδαρμένων.
Ο Πολίτης φαίνεται να μιλά για τους Παραδαρμένους ως ήρωες τόσο του θεατρικού έργου όσο
και των αναγνωσμάτων.

37� Περισσότερα για την κριτική πρόσληψη του κωμειδυλλίου βλ. στην Κυριακή Πετράκου,
«Ο Μπάμπης Άννινος ως θεατρικός συγγραφέας», Κεφαλληνιακά Χρονικά, τόμ. 9 (2003) σσ.
347-348.

37� Χ. Άννινος, «Η νέα φάσις του ελληνικού θεάτρου», Εστία Εικονογραφημένη, τόμ. Λ΄, αρ.
39 (�890), σσ. �93-�9� και αρ. 40 (�890), σσ. 209-2�3.



πρόζας. Ο πειραματισμός του για τη
διάπλαση ενός ελληνικού, αθηναϊκού
αστικού έργου πρόζας, απαλλαγμένου
από τις μουσικές του κωμειδυλλίου αλ-
λά και από τα βάρη του ρομαντικού ή
νεοκλασικιστικού παρελθόντος ουσια-
στικά ολοκληρώνεται εδώ, μέσα σε μι-
κρό χρονικό διάστημα από το Ζητείται
υπηρέτης και το Όποιος φυλάει τα ρού-
χα του και μετά την αποτυχημένη του
προσπάθεια να πειραματιστεί με το κω-
μειδύλλιο στην Οικογένεια Παραδαρ-
μένου, μία υποχώρησή του στους νό-
μους της αγοράς.

Το έργο παριστάνεται για πρώτη φο-
ρά στην Αθήνα στις �� Νοεμβρίου �894,
και στο «Θέατρον Ποικιλιών». Στην έκ-
δοση του έργου, το �898, ο Άννινος κρί-
νει σκόπιμο να αναφέρει τους ηθοποιούς
που πρώτοι ερμήνευσαν τους ρόλους του
έργου.377 Και εδώ ο κεντρικός ρόλος του
Λεωνίδα ερμηνεύεται από τον μεγάλο
κωμικό ηθοποιό της εποχής Ευάγγελο Παντόπουλο. 

Και η Νίκη του Λεωνίδα, η οποία παραστάθηκε εναλλακτικά και με τον τίτ-
λο Τα εκατομμύρια του Λεωνίδα, σημείωσε επιτυχημένη πορεία στα θέατρα τό-
σο των Αθηνών, όσο και άλλων κέντρων του μείζονος ελληνισμού. Θα ξαναπαι-
χτεί στην Αθήνα ένα χρόνο μετά την πρεμιέρα του, τον Νοέμβριο του �89�,378

αλλά και τον Μάρτιο του �902.379 Τον Ιούλιο του �904 το έργο θα ανεβεί από τη
«Νέα Σκηνή» του Κωνσταντίνου Χρηστομάνου.380 Ο Γιάννης Σιδέρης μάλιστα,
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377 Η διανομή της πρώτης παράστασης όπως καταγράφεται στο Χ. Άννινος, Η νίκη του Λε-
ωνίδα, κωμωδία εις πράξεις τεσσάρας, Αθήνα: Κασδόνης, �898, σ. � είναι η εξής: Λεωνίδας:
Ευάγγελος Παντόπουλος, Ανδρέας: Πέτρος Λαζαρίδης, Χαρίκλεια: Ελένη Κοτοπούλη, Φανή:
Τερψιχόρη Ράινιγκ, Όρσα: Βασιλεία Στεφάνου, Αναστασία: Αδαμαντία Πομόνη, Μιχαλάκης:
Θεοδόσιος Πεταλάς, Κουνελάκης: Παναγιώτης Σταματάκης, Σαράντης: Δημήτριος Κοτοπού-
λης, Μενεξές: Γεώργιος Χρυσάφης. 

378 Πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεά-
τρου – Θεατρικό Μουσείο, κωδ. �7/�4-2�90.

379 Πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεά-
τρου – Θεατρικό Μουσείο, κωδ. 28/�7-40�4.

380 Γιάννης Σιδέρης, Ιστορία του Νέου Ελληνικού Θεάτρου, τόμ. Α΄, ό.π., σ. 242. Πρόγραμ-

Εξώφυλλο της έκδοσης της Νίκης 
του Λεωνίδα (�898). Πηγή:

Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη Αργοστολίου



όταν αναφέρεται στις δραματουργικές επιλογές του Χρηστομάνου, συμπεριλαμ-
βάνει τη Νίκη του Λεωνίδα σε «ό,τι καλύτερο ελληνικό έχει γραφεί», μαζί με έρ-
γα του Κόκκου, του Κορομηλά και άλλων.38�

Η πορεία του έργου στη σκηνή, εξαιτίας των μεγαλύτερων απαιτήσεών του
(τετράπρακτο, με δεκαεννέα ρόλους) σε σύγκριση με το Ζητείται υπηρέτης (μο-
νόπρακτο, τέσσερις ρόλοι) που μπορούσε να περιοδεύσει ευκολότερα και να συν-
δυαστεί σε μια παράσταση με κάποιο άλλο μονόπρακτο ή κάποιο άλλο μουσικο-
θεατρικό δρώμενο, ήταν σχετικά στενότερη χρονικά και τοπικά στη σκηνή. Στη
διάρκεια του μεσοπολέμου, ωστόσο, θα δούμε κάποιες εμφανίσεις του έργου στην
Αθήνα: Τον Δεκέμβριο του �9�9, στο Δημοτικό Θέατρο Αθηνών, μαζί με το Ζη-
τείται υπηρέτης,382 και τον Αύγουστο του �933, και πάλι από τον Βασίλη Ρώτα,
στο θέατρο Παγκρατίου.383

Το έργο δεν θα αργήσει να ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη, όπου θα παι-
χτεί τον Οκτώβριο384 και τον Δεκέμβριο38� του �89�, με τίτλο Τα εκατομμύρια
του Λεωνίδα. Η επιτυχία του έργου στην Πόλη θα είναι συνεχής ως το γύρισμα
του αιώνα, καθώς παίζεται τον Δεκέμβριο του �89�,38� τον Ιανουάριο του
�897,387 τον Φεβρουάριο του �900.388 Θα παιχτεί επίσης στην Κύπρο: στη Λεμε-
σό τον Οκτώβριο του �907,389 στη Λάρνακα τον Ιανουάριο του �908390 και στη
Σμύρνη, τον Ιούλιο του �908.39�
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μα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεάτρου – Θεατρικό
Μουσείο, κωδ. 27/�-3994.

38� Γιάννης Σιδέρης, Ιστορία του Νέου Ελληνικού Θεάτρου, τόμ. Α΄, ό.π., σ. 24�.
382 Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,

σε μορφή cd-rom), σ. 23.
383 Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,

σε μορφή cd-rom), σ. 2�3.
384 Πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεά-

τρου – Θεατρικό Μουσείο, κωδ. �9/4-3�08.
38� Πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεά-

τρου – Θεατρικό Μουσείο, κωδ. �9/4-3�09.
38� Πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεά-

τρου – Θεατρικό Μουσείο, κωδ. 28/�-4��0.
387 Πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεά-

τρου – Θεατρικό Μουσείο, κωδ. 28/�-4�89.
388 Πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεά-

τρου – Θεατρικό Μουσείο, κωδ. �7/32-2��3.
389 Πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεά-

τρου – Θεατρικό Μουσείο, κωδ. �3/�-��38.
390 Πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεά-

τρου – Θεατρικό Μουσείο, κωδ. �3/�4-���2.
39� Πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεά-

τρου – Θεατρικό Μουσείο, κωδ. �3/�-�407.



Η Νίκη του Λεωνίδα μεταφράστηκε
και στα ιταλικά από τον καθηγητή Βί-
κο Παλούμπο και παρουσιάστηκε στην
Αθήνα από τον ιταλό Ενρίκο Ντομίνι-
τσι, και το θίασο της ιταλίδας Τζουζε-
πίνα Καταλάνι, από ιταλικό περιοδεύο-
ντα θίασο, στις 4 Νοεμβρίου του
�89�.392 Όπως μαρτυρεί το σωζόμενο
στο αρχείο Άννινου πρόγραμμα της ιτα-
λικής παράστασης, η μετάφραση του
Palumbo έδωσε στο έργο αυτό του Άννι-
νου την ευκαιρία για μια «διεθνή» κα-
ριέρα, διαφορετική αυτή τη φορά. Το έρ-
γο ταξιδεύει σε μη ελληνόφωνα κέντρα
μεταφρασμένο, ενώ το Ζητείται Υπηρέ-
της στη μακρόχρονη σταδιοδρομία του
ταξίδεψε σε όλα τα κέντρα του ελληνι-
σμού, αλλά μόνο στην ελληνική γλώσ-
σα. Παρά όμως τη διεθνή της σταδιο-
δρομία, και τη μεγαλύτερη δραματουρ-
γική της αξία σε σχέση με το Ζητείται
Υπηρέτης, η Νίκη του Λεωνίδα δε θα
ξεπεράσει ποτέ την επιτυχία του πρώτου
θεατρικού έργου του Άννινου.

Σε τί συνίσταται όμως αυτή η δραματουργική αξία; Στο Όποιος φυλάει τα
ρούχα του ο ηθοποιός ήταν ένας – διαχειριζόταν με όλα τα μέσα που διέθετε την
κωμική κατάσταση – στο Ζητείται υπηρέτης είχε οικοδομηθεί ένα μικρό κωμι-
κό σύμπαν πάνω σε αρχετυπικά μοτίβα: δύο εραστές, δύο υπηρέτες, δύο κωμικές
γραμμές που διαπερνούσαν το κεντρικό πρόσωπο, τον Συμεών Κουρούνη, σκηνι-
κό η αθηναϊκή καθημερινότητα – μέσα από ένα σπίτι της αστικής τάξης, σε
αντίθεση με το φτωχικό δωμάτιο του φτωχοδιάβολου Νίκου.

Και στη Νίκη του Λεωνίδα το σκηνικό είναι ένα αστικό σπίτι της Αθήνας –
και η εποχή είναι «σύγχρονος». Οι δύο σκηνικοί χώροι όπου εκτυλίσσεται η δρά-
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392 Γιάννης Σιδέρης, Ιστορία του Νέου Ελληνικού Θεάτρου, τόμ. Α΄, ό.π., σ. ��4 αναφέρει και
παράσταση στις 7 Οκτωβρίου της ίδιας χρονιάς. Σε πρόγραμμα παράστασης του ίδιου έργου
στην Ιταλία στις 24 Φεβρουαρίου (προφανώς της επόμενης χρονιάς, �89�) στην οποία επίσης
παρουσιάστηκε και ο «Γεροδήμος» του Βαλαωρίτη, που σώζεται στο Αρχείο Χ. Άννινου (Κορ-
γιαλένειος Βιβλιοθήκη Αργοστολίου, φ. ��, υποφ. �8, αναφέρεται ότι η παράσταση έγινε στις 4
Νοεμβρίου στην Αθήνα. 

Πρόγραμμα της ιταλικής παράστασης
της Νίκης του Λεωνίδα.

Πηγή: Αρχείο Μπάμπη Άννινου,
Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη.



ση είναι σαλόνια.393 Οι χώροι αυτοί είναι όμως εντός της Αθήνας, κι αυτό ο Άν-
νινος δεν χάνει την ευκαιρία να μας το υπενθυμίσει, αποδιαρθρώνοντας την εικό-
να της πρωτεύουσας.394 Ο Άννινος εδώ χτίζει έναν πολύ πιο πολύπλοκο καμβά,
με πολύ περισσότερα πρόσωπα (20 συνολικά ρόλοι, �3 ανδρικοί και 7 γυναικεί-
οι), και πολύ περισσότερες κωμικές γραμμές. Ο βασικός κωμικός άξονας στη-
ρίζεται σε μια παρεξήγηση: Η οικογένεια του Ανδρέα και της Χαρίκλειας Πλα-
τωνίδη περιμένει την άφιξη του Λεωνίδα, του πλούσιου ξενιτεμένου αδελφού της
Χαρίκλειας, με απώτερη ελπίδα να προικίσει την κόρη τους Φανή,39� και να
βοηθήσει οικονομικά την οικογένεια.39� Ο Λεωνίδας εμφανίζεται τελικά δηλώ-
νοντας ότι έχασε όλη την περιουσία του, με αποτέλεσμα τη μεταστροφή της συ-
μπεριφοράς όλης της οικογένειας, εκτός της Φανής, εναντίον του. Ο Λεωνίδας
θα έχει ήδη εκδιωχθεί από το σπίτι όταν θα αποκαλυφθεί ότι τα εκατομμύριά του
δεν χάθηκαν ποτέ, και ότι ο μέλλων γαμπρός ήταν απατεώνας. Η ολοκληρωτι-
κή καταστροφή αποτρέπεται χάρη στη μεγαλοψυχία του Λεωνίδα, ο οποίος προ-
σπερνά την πικρία της απόρριψής του και αναλαμβάνει να καλοπαντρέψει τη
Φανή και να στηρίξει την οικογένεια.

Αυτό το βασικό μοτίβο της παρεξήγησης είναι ουσιαστικά και η «συνωμο-
σία» του Λεωνίδα, ιδιόρρυθμου αλλά ενάρετου, με το κοινό της παράστασης, που
ξέρει από πολύ νωρίς αυτό που αγνοούν όλοι οι υπόλοιποι: Ότι ο Λεωνίδας λέει
ψέματα για τη δήθεν πτώχευσή του. Όλοι οι άλλοι λειτουργούν και συμπεριφέρο-
νται με δεδομένο ότι είναι φτωχός. Η κωμικότητα ουσιαστικά δεν έγκειται στη
μεταστροφή της συμπεριφοράς τους, όταν δήθεν αποκαλύφθηκε η φτώχεια του,
που μάλλον είναι δραματικό στοιχείο, αλλά στην άγνοια που έχουν για την
πραγματικότητα, το «ξεσκέπασμα» της υποκρισίας όλων στα μάτια του κοινού,
που προσδοκά ότι όταν θα αποκαλυφθεί η αλήθεια επί σκηνής θα αποκαταστα-
θεί η ηθική των πραγμάτων. Αυτή η υποκρισία των μεγαλοαστών, ένα ψεύτικο
οικοδόμημα στηριγμένο σε οικονομικά συμφέροντα, οίηση και αβελτερία, είναι
στο στόχαστρο του Άννινου. Ο Λεωνίδας μπορεί να είναι το πρόσωπο που ει-
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393 Στην �η, 2η και 4η πράξη είναι το σαλόνι της οικογένειας του Ανδρέα Πλατωνίδη, ενώ
στην 3η πράξη μεταφερόμαστε στο σπίτι της προξενήτρας χήρας Όρσας Μασούρη, όπου βρίσκε-
ται σε εξέλιξη κοσμική συγκέντρωση.

394 Οι ψόφιοι σκύλοι, τα φίμωτρα που θα μπουν στους ζωντανούς, η σκόνη των αθηναϊκών
δρόμων είναι εικόνες που μας μεταφέρονται και αποδιαρθρώνουν την ασφαλή και καλοσιδερωμέ-
νη εικόνα του αστικού σπιτιού. Αυτή η αποδιάρθρωση βέβαια συμβαίνει πολύ περισσότερο με τη
βοήθεια των προσώπων και της υπόθεσης.

39� Η Φανή προαλείφεται για νύφη ενός νεαρού υφηγητή του Πανεπιστημίου, του Κίμωνος
Κουνελάκη, με τη μεσολάβηση μιας χήρας προξενήτρας, της Όρσας Μασούρη.

39� Η οικογένεια από άστοχες επιλογές του Ανδρέα δεν βρίσκεται σε ιδιαίτερα ανθηρή οικο-
νομική κατάσταση.



σβάλλει στο ωραίο μεγαλοαστικό σαλόνι, όμως οι πραγματικοί εισβολείς είναι
άλλοι: Η παρακμή, η διαφθορά, το ψέμα, η ανοησία.397

Η Χαρίκλεια βλέπει ότι το μεγαλοαστικό της σπίτι καταρρέει και επιχειρεί
απεγνωσμένα να παντρέψει, παρά τη θέλησή της, την κόρη της με τον κομπορ-
ρήμονα νεαρό υφηγητή Κίμωνα Κουνελάκη, τυπικό κομπορρήμονα εραστή,
έναν κομψευόμενο και άστολο miles gloriosus.398

Σε αυτόν τον βασικό καμβά προστίθενται και άλλα πρόσωπα, κι αυτά βου-
τηγμένα σ’ έναν κύκλο παρακμής και διαφθοράς.399 Αστικές οικογένειες σε
απόγνωση, γυναίκες παγιδευμένες που επιζητούν την επαγγελματική αποκα-
τάσταση χορεύοντας σε φαντεζί εσπερίδες σε μια Αθήνα σκονισμένη, πρωτεύου-
σα μιας χώρας πτωχευμένης.

Ο αντιπροσωπευτικότερος τύπος όμως της σύγχρονης πραγματικότητας του
έργου είναι ο καλός φίλος του Ανδρέα, και συνεργάτης του σε όλες του τις επι-
χειρηματικές φιλοδοξίες, ο Μιχαλάκης. Αδέξιος και εύπιστος, παθαίνει συνεχώς
ατυχήματα εξ αιτίας της βλακείας του.400 Στα ίδια όρια βλακείας κινούνται και
άλλοι δύο ανδρικοί ρόλοι του έργου: Ο ωρολογοποιός Σαράντης,40� και ο υπερφία-
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397 Ο Ανδρέας έχει παρατήσει τη δουλειά του και ασχολείται με απίστευτης ανοησίας επεν-
δύσεις, όπως την εκμετάλλευση των τομαριών των νεκρών σκύλων, ή τη στερεοποίηση της στα-
φίδας. Έχει μάλιστα για τον σκοπό αυτό εμπιστευτεί ένα μεγάλο ποσό για την ίδρυση εργοστα-
σίου σ’ έναν απατεώνα, τον Μενεξέ, ενώ παράλληλα σχεδιάζει εφευρέσεις και υποβάλλει υπο-
μνήματα στα Υπουργεία και στο Κοινοβούλιο, κατά την προσφιλή συνήθεια, όπως υπογραμμίζει
ο Άννινος, πολλών Αθηναίων της εποχής.

398 Ο Κουνελάκης είναι επίσης καταχρεωμένος στον απατεώνα Μενεξέ και βρίσκεται σε
απεγνωσμένη αναζήτηση προίκας. Ο ίδιος επικαλείται διαρκώς τις σπουδές του, τις γνωριμίες
του και τις ποικίλες, ανύπαρκτες, επαγγελματικές του εμπειρίες στη Γερμανία. Στο τέλος εξα-
φανίζεται και αυτός μόλις αποκαλύπτεται από τον Λεωνίδα, αφού προηγουμένως έχει καλέσει
τον θείο της μέλλουσας γυναίκας του σε μονομαχία.

399 Η χήρα προξενήτρα Όρσα Μασούρη, συνοδευόμενη από το σκυλάκι της, επιχειρεί προξε-
νιά, οργανώνει κοσμικά σουαρέ σαν αυτό της τρίτης πράξης που κατέληξε σε ολοκληρωτική κα-
ταστροφή, αλλά ενδιαφέρεται και η ίδια για γαμπρό, καθώς ξεμοναχιάζει κάποια στιγμή τον
Λεωνίδα δήθεν προσπαθώντας να του εκμαιεύσει τις απόψεις του περί γάμου. Στο ίδιο μήκος κύ-
ματος κινούνται και άλλα, δευτερεύοντα πρόσωπα του έργου: Η Ελπινίκη, αδελφή του υπάλλη-
λου Αριστείδη, ρομαντική γεροντοκόρη, αλλά και η Πιππή και η Λιλλή, κόρες του Κλέαρχου,
ταγματάρχη εν αποστρατεία, οι οποίες ως νευρόσπαστα περπατούν, μιλούν και λιποθυμούν με
στρατιωτικά παραγγέλματα, και όλες προσδοκούν έναν καλό γάμο.

400 Ο Μιχαλάκης ως πρόσωπο του έργου διαθέτει ένα «δραματικό» υπόβαθρο, που είναι και
σχόλιο του Άννινου στην κενότητα της αστικής ζωής: κανείς δεν τον υπολήπτεται αλλά ο ίδιος
νομίζει ότι όλοι τον εκτιμούν. Δεν έχει δική του γνώμη, και άγεται και φέρεται από τις ανοησίες
του Ανδρέα, ενώ σπεύδει να συμφωνεί με ό,τι ακούγεται γύρω του, όποτε δε προσπαθεί να βοη-
θήσει φέρνει πάντα την καταστροφή.

40� Ο Σαράντης οραματίζεται την εφεύρεση του αεικίνητου και προς τούτο έχει υποβάλει
διάφορα υπομνήματα – απ’ αυτόν συμβολικά ο Λεωνίδας ζητάει να κατασκευάσει ένα φρένο για
τον Ανδρέα και τη Χαρίκλεια.



λος δημοσιογράφος Φούσκας.402 Ο Άννινος στηλιτεύει επίσης την ανοησία του τύ-
που με άλλο ένα κωμικό μοτίβο: αυτό της δημόσιας (διά του τύπου) αναγγελίας
που αυτοδιαψεύδεται πολλές φορές.403 Άλλη μια κίβδηλη διάσταση της αθηναϊκής
αστικής ζωής: η οικογένεια του Ανδρέα έχει ήδη καταστρέψει με τη συμπεριφορά
της τη σχέση της με τον Λεωνίδα, ωστόσο ενδιαφέρεται περισσότερο από την ου-
σία, για το πώς θα δημοσιοποιηθεί αυτή η συμπεριφορά διά του τύπου.

Υπόγειοι πρωταγωνιστές, πονηροί και τυπικά τεμπέληδες αμφότεροι, είναι οι
υπηρέτες του έργου, Μανώλης και Αναστασία, οι οποίοι συνιστούν και ερωτικό
ζευγάρι – ο Μανωλάκης δεν χάνει ευκαιρία να «πλησιάσει» την Αναστασία.
Χωρίς να έχουν αποφασιστική συμβολή στη δράση του έργου είναι κι αυτοί,
όπως και ο Λεωνίδας, κυρίως σχολιαστές των τεκταινομένων, αφήνοντας μια
έντονη ειρωνεία να αποδιαρθρώνει και να απομυθοποιεί όλα τα χαρακτηριστικά
του πλουσιόσπιτου, όλο το ψέμα της αστικής ζωής. Τα αφεντικά τους δεν είναι
πολύ καλύτερα από τους ίδιους – όλων η συμπεριφορά αλλάζει το ίδιο ανάλογα
με την αντίληψη που έχουν για την οικονομική κατάσταση του Ανδρέα.

Μοναδικό ηθικό στοιχείο μέσα στο έργο είναι η Φανή – παρά το γεγονός ότι
δεν γνωρίζει τη μικρή απάτη του θείου της η συμπεριφορά της δεν αλλάζει – εξα-
κολουθεί να τον υποστηρίζει. Είναι επίσης αρκετά έξυπνη ώστε να έχει αντιλη-
φθεί ότι κάτι δεν πάει καλά με τη συμπεριφορά του επίδοξου γαμπρού Κίμωνα
και προσπαθεί να τον αποφύγει – ακόμα κι όταν τον ειρωνεύεται διακριτικά το
κοινό είναι αδύνατο να μην τη συμπαθήσει και να μην ταυτιστεί μαζί της.

Τέλος, ο ίδιος ο Λεωνίδας, η φωνή της λογικής, κάνει αυτή τη μικρή απάτη
για να αποκαλύψει μια μεγαλύτερη απάτη, τη φενάκη της καλής οικογένειας
στην οποία εισβάλλει. Μπαίνει και στα δύο σαλόνια, και της οικογένειάς του και
της Όρσας Μασούρη, και κάνει άνω-κάτω τόσο την ιδιωτική ζωή μιας αθηναϊκής
οικογένειας, όσο και την κοσμική ζωή μιας καθωσπρέπει αθηναϊκής κοινωνίας. Ο
ίδιος πληρώνει με την εκδίωξή του από το σπίτι αυτή του την επιλογή.404 Μπροστά
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402 Ο δημοσιογράφος Φούσκας, κομπορρήμων και αυτός παρότι εργάζεται σε μια μικρή εφη-
μερίδα του Υμηττού θεωρεί εαυτόν εξουσία (και όλη η ομήγυρη της δεξίωσης στην τρίτη πράξη
συγκεντρώνεται γύρω του όταν βγάζει το σημειωματάριό του).

403 Μετά από όλα όσα έχουν γίνει, και αφού η άφιξη του Λεωνίδα είχε αναγγελθεί διά του τύ-
που με ένα καταγέλαστο κείμενο που ουσιαστικά υπαγόρευσε στον Φούσκα ο Μιχαλάκης, ο Αν-
δρέας σκέφτεται να αποκηρύξει δημόσια τον Λεωνίδα διά του τύπου, δηλαδή διά του Φούσκα, και
την αποστολή αυτή αναλαμβάνει και πάλι ο Μιχαλάκης. Προσπαθούν να βρουν μια εξευγενι-
σμένη διατύπωση για να μη φανεί σκληρή η αντίδρασή τους απέναντι σε τόσο στενό συγγενή,
και όταν η αλήθεια αποκαλύπτεται προσπαθούν να προλάβουν τη νέα δημοσίευση.

404 Άλλη μια κωμικοτραγική διάσταση της άγνοιας της αλήθειας από την οικογένεια είναι
και το γεγονός ότι όταν αρχίζουν να αποκαλύπτονται οι απάτες του Μενεξέ από τον Λεωνίδα γί-
νεται ακόμη περισσότερο αντιπαθητικός, επειδή τολμά να αμφισβητήσει τις στρεβλές αλλά κοι-
νωνικά καταξιωμένες επιλογές της οικογένειας, και εξοστρακίζεται.



σε αυτή την ολοκληρωτική καταστροφή, που δεν επέρχεται από την εισβολή του
Λεωνίδα, αλλά από την απατηλή υφιστάμενη κατάσταση στο πλούσιο εκείνο
αθηναϊκό σπίτι, αλλά και τη δική του απομόνωση, στο τέλος του έργου ο Λεωνί-
δας γίνεται από μηχανής θεός. Όχι επειδή αποκαλύπτει την αλήθεια (γιατί την
αλήθεια, αυτό που σκεφτόταν, την έλεγε από την πρώτη στιγμή και γινόταν
αντιπαθητικός), ούτε επειδή οι άλλοι ανακαλύπτουν ότι έγινε πλούσιος και αλ-
λάζουν συμπεριφορά (γιατί μ’ αυτόν τον τρόπο δε θα είχαμε ηθική λύση στην
κωμωδία αλλά μια μάλλον ανήθικη αποκατάσταση), αλλά επειδή ο ίδιος, παρ’
όλα αυτά που έγιναν, αποφασίζει να συγχωρήσει και να σώσει την οικογένειά
του. Μ’ αυτόν τον τρόπο ούτε καθαγιάζεται ούτε κουκουλώνεται η ανοησία, η
απάτη και το ψέμα, αλλά αποκαθίσταται η τάξη με ηθικό τρόπο, για να φύγουν
ικανοποιημένοι οι θεατές. Ο εισβολέας δεν είναι τελικά αυτός που καταστρέφει
το ήδη κατεστραμμένο σκηνικό, είναι αυτός που σώζει την ιστορία από την κα-
ταστροφή.

Για να πετύχει τον σκοπό του ο Άννινος έχει ιχνογραφήσει πολύ περισσότερες
γραμμές κωμικής δράσης: Αφ’ ενός, ενισχύει τον βασικό κορμό της ιστορίας
του, και αφ’ ετέρου προσφέρει κωμικές ατάκες σε όλους τους ηθοποιούς του και
σκηνές γέλιου σε όλη τη διάρκεια του έργου. Στην περίπτωση αυτή φαίνεται να
έχει αφομοιώσει με πολύ επιτυχημένο τρόπο τους κώδικες της κωμωδίας, όπως
έχουν αναπτυχθεί στη γαλλική νατουραλιστική κωμωδία του τέλους του �9ου

αιώνα40� – και βασίζονται σε κωμικά αρχέτυπα που φθάνουν μακριά στο παρελ-
θόν, ως τον Μένανδρο. Μέσα στον συνολικό καμβά περιπλέκονται επιμέρους
ζεύγη, στους διαλόγους των οποίων προκαλείται κωμικό αποτέλεσμα.40� Σε
όλες αυτές τις σχέσεις αναπτύσσονται, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κάθε
σχέσης, κωμικοί διάλογοι που πέρα από το βασικό μοτίβο του έργου δίνουν
αφορμή για γέλιο. Επιπλέον στο έργο υπάρχουν και επιτυχημένα και σε σωστές
δόσεις φαρσικά στοιχεία που υποβοηθούν το αποτέλεσμα χωρίς να υπονομεύουν
τη βασική κωμική γραμμή.407
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40� Η επίδραση της γαλλικής κωμωδίας στο ελληνικό θέατρο του τέλους του �9ου αιώνα πε-
ριγράφεται στη μελέτη του Βάλτερ Πούχνερ Η πρόσληψη της γαλλικής δραματουργίας στο Νε-
οελληνικό Θέατρο (�7ος-20ός αιώνας). Μια πρώτη σφαιρική προσέγγιση, Αθήνα: Ελληνικά
Γράμματα, �999.

40� Τέτοια ζεύγη είναι: οι υπηρέτες μεταξύ τους, οι υπηρέτες και ο Λεωνίδας και καθένα από
τα πρόσωπα του έργου, πλην της Φανής, με τα οποία έρχεται σε συναναστροφή, ο Κλέαρχος και
οι έχουσες στρατιωτική πειθαρχία κόρες του, ο απατεώνας Μενεξές και ο Κουνελάκης, η κυρία
Όρσα και το σκυλάκι της.

407 Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα συνεχή ατυχήματα του Μιχαλάκη, οι λιποθυ-
μίες όλων των γυναικών στο τέλος της τρίτης σκηνής, τα παραγγέλματα του Κλέαρχου στην
Πιππή και τη Λιλλή, η αδυναμία της Όρσας στο σκυλάκι της, τα «χουφτώματα» του Μανώλη
στην Αναστασία.



Χωρίς αυτούς τους κωμικούς χρωματισμούς το έργο θα ήταν ένα πρώτης
τάξεως ιψενικό δράμα, που θα περιέγραφε την κατεδάφιση ενός αστικού σπιτιού
εξαιτίας του ψέματος, της υποκρισίας, της υπεροψίας των αστών που αρνούνται
να δουν την πραγματικότητα. Μια κοινωνία που δεν βλέπει τα πραγματικά της
προβλήματα, που προσπαθεί να στηριχτεί στο χρήμα, που δεν έχει θεμέλια για
να παραγάγει πλούτο και αναζητά εύκολες λύσεις, μια κοινωνία που βαδίζει
προσπαθώντας να εφεύρει το αεικίνητο ή να στερεοποιήσει τη σταφίδα.

Αυτή τη θλιβερή εικόνα έρχεται να παρουσιάσει ο Άννινος στο κοινό – αυτήν
που παρουσίαζε και με τα χρονογραφήματά του, τη μεταμφιέζει ωστόσο για να
αναδείξει τα χαρακτηριστικά της με το κωμικό στοιχείο. Η Νίκη του Λεωνίδα
δεν είναι απλά μια φάρσα στηριγμένη σε παρεξηγήσεις που λύνεται ανώδυνα, εί-
ναι μια ντυμένη με το τολμηρό ένδυμα του κωμικού παραίνεση του Άννινου προς
την αθηναϊκή κοινωνία να κοιτάξει κατάματα τον εαυτό της. Τη στρεβλή της
πορεία προς έναν δήθεν αστικό εξευρωπαϊσμό, ο οποίος όμως δεν στηριζόταν ού-
τε σε πραγματική τεχνογνωσία ούτε σε πραγματική οικονομική ανάπτυξη. Η
Αθήνα της εποχής μπορεί να στροβιλιζόταν σε κοσμικά σουαρέ και να αναζη-
τούσε πλούσιους θείους από το εξωτερικό για να την προικίσουν, δεν έκανε όμως
τίποτα άλλο για να μπορέσει να ξεφύγει από την επερχόμενη πτώση, την οποία
όλοι προέβλεπαν: Δεν είναι τυχαίο ότι κανένας από τους πρωταγωνιστές του έρ-
γου δεν ασχολείται με κάτι παραγωγικό – εκτός ίσως από τον ωρολογοποιό Σα-
ράντη, ο οποίος όμως δεν επιδιώκει να βελτιώσει την τέχνη του, αλλά να ασχο-
ληθεί με εφευρέσεις. Όλοι οι άλλοι απασχολούνται, όσοι απασχολούνται, στον
τριτογενή τομέα: Ο Φούσκας δημοσιογραφεί, ο Κίμων είναι υφηγητής στο Πα-
νεπιστήμιο, ο Μενεξές είναι τραπεζομεσίτης. Ο τριτογενής τομέας κυριαρχεί,
καθώς και το εισαγόμενο κεφάλαιο του Λεωνίδα. Η δε βούληση του Ανδρέα και
του Μιχαλάκη για τη δημιουργία βιομηχανικής μονάδας με την προχειρότητα
και την ανοησία που γίνεται, και με την παρουσία του επιτήδειου που σπεύδει να
καταχραστεί τα επενδυτικά κεφάλαια υπονοούν, αν δεν καταγγέλλουν, την έλ-
λειψη ρεαλιστικού σχεδιασμού για την αύξηση της παραγωγικότητας, αυτής
που θα γεννήσει πραγματικό πλούτο και δεν θα αναμένει τα εμβάσματα του
εξωτερικού.

Η Αθήνα της μπελ-επόκ μπαίνει στο στόχαστρο του Άννινου – τα ίδια τα
χαρακτηριστικά της είναι εκείνα που αποκαλύπτουν τη γύμνια της: η κενότητα
του αστικού σαλονιού, η μωροφιλοδοξία, η λογική της αρπαχτής, η στρεβλή
αντίληψη περί ανάπτυξης που δεν στηρίζεται σε δουλειά, γνώση, παραγωγή, αλ-
λά σε πετυχημένους γάμους, ανακοινώσεις του τύπου, κομπίνες και εκμετάλ-
λευση ξένων κεφαλαίων. Το ίδιο το κοινό της Νίκης του Λεωνίδα, η αστική τά-
ξη της Αθήνας, είναι και οι εκφραστές όλης αυτής της παθολογίας, που φαίνε-
ται, για ολόκληρο το Ελληνικό Κράτος που ήδη έχει συμπληρώσει μισό αιώνα
ζωής, πως είναι εγγενής. Θα μπορούσε να παραλληλίσει κανείς τον Λεωνίδα με
τα κεφάλαια των Ελλήνων που διέπρεψαν επιχειρηματικά στο εξωτερικό και
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απέκτησαν μεγάλες περιουσίες στη Δυτική Ευρώπη, τη Μαύρη Θάλασσα, στις
Παρίστριες περιοχές, και στρέφουν πλέον την επιχειρηματική τους δραστηριότη-
τα στον ελληνικό χώρο. Η ουσιώδης διαφορά βέβαια στην περίπτωση που δε-
χθούμε έναν τέτοιον παραλληλισμό είναι ότι οι επιχειρηματίες αυτοί, πολλοί από
τους οποίους εμφανίζονται ως εθνικοί ευεργέτες στην προσπάθειά τους να απο-
κτήσουν όσο το δυνατόν περισσότερη επιρροή στις πολιτικές και οικονομικές
εξελίξεις του Ελληνικού Κράτους, δεν έρχονται στην πατρίδα με τις αγνές προ-
θέσεις του Λεωνίδα ούτε θλίβονται με την παρακμή της νεοελληνικής πραγμα-
τικότητας. Αντίθετα, σε μεγάλο βαθμό προσπαθούν να επωφεληθούν από αυτήν
ακριβώς την πραγματικότητα προκειμένου η διείσδυσή τους στην ελληνική οι-
κονομία να γίνει αποτελεσματικότερη.

Σε μια άλλη προσέγγιση, ο Λεωνίδας θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι εκφράζει
τις υγιείς δυνάμεις του ελληνισμού, εκείνους που μόχθησαν και διέπρεψαν στο
εξωτερικό και γυρίζουν στην Ελλάδα, έχοντάς την ιδεαλιστικά ιχνογραφημένη
στο μυαλό τους, εξιδανικευμένη, και βρίσκονται ενώπιον μιας κοινωνίας στην
οποία το χρήμα και η κοινωνική θέση έχουν πρωταρχικό ρόλο. 

Και στις δύο προσεγγίσεις κοινός παρονομαστής είναι το ζοφερό παρόν, για
το οποίο ο Άννινος είχε την ευκαιρία να μιλήσει τόσο στο Ζητείται υπηρέτης όσο
και στο Όποιος φυλάει τα ρούχα του. Η Ελλάδα που επιχειρεί να φτιάξει ο Χα-
ρίλαος Τρικούπης φαίνεται πως δεν ανταποκρίνεται στα κελεύσματα της αλλα-
γής και του εκσυγχρονισμού. Επιμένει στον στείρο μιμητισμό ξένων προτύπων,
στην επιδειξιομανία, στη διαφθορά, στο βόλεμα, λογικές που δεν ταιριάζουν σε
μια σύγχρονη χώρα της Δύσης. Η Ελλάδα παραμένει κατ’ ευφημισμόν δυτικό
κράτος, με εδραιωμένες ανατολίτικες συνήθειες, κι αυτό το διαπιστώνει τόσο ο
εξ Αμερικής προερχόμενος Λεωνίδας, όσο και, μέσω του τελευταίου, ο Επτανή-
σιος Άννινος, που βλέπει, μέσα από την αθηναϊκή πραγματικότητα αλλά και τις
προσωπικές του εμπειρίες στον πνευματικό και δημοσιογραφικό στίβο, ότι η με-
τακένωση των σύγχρονων πνευματικών και ιδεολογικών ρευμάτων στο νέο Ελ-
ληνικό Κράτος είναι πολύ πιο δύσκολη απ’ ό,τι ήταν στα Επτάνησα.

Αρκεί όμως αυτή η διαπίστωση, αρκεί να ορθώσει ο Άννινος έναν καθρέφτη
μπροστά στην κοινωνία, έστω με το παραμορφωτικό, αλλά αποκαλυπτικό αντι-
δραστήριο της κωμωδίας και της σάτιρας; Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος του θε-
άτρου σε αυτή την πραγματικότητα; Η κατάληξη του έργου, με την αποκάλυψη
όλων των απατών και τη δικαίωση του Λεωνίδα, δεν μας βοηθά να απαντήσου-
με μονοσήμαντα σε αυτό το ερώτημα. Για να μπορέσει να αποκατασταθεί
πραγματικά η τάξη των πραγμάτων θα έπρεπε αυτό το κουκούλι της αθηναϊκής
κοινωνικής ματαιοδοξίας να καταστραφεί εντελώς. Αυτή θα ήταν και η δύναμη
του κωμικού αποτελέσματος, η διάλυση αυτών των στρεβλών κοινωνικών συμ-
βάσεων και δομών. Αυτή θα ήταν πραγματικά η επαναστατική λειτουργία του
θεάτρου, που θα αναβίβαζε τη Νίκη του Λεωνίδα πολύ ψηλότερα από το επίπεδο
μιας καλοφτιαγμένης και θεατρικότατης κωμωδίας. Αυτό όμως δεν συμβαίνει.
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Ο Λεωνίδας, με τις αποκαλύψεις και τη δικαίωσή του, κατορθώνει να περισώσει
τον διαλυμένο σκελετό της οικογένειάς του, παρέχοντας συγχώρεση. Μήπως
όμως με αυτόν τον τρόπο διαιωνίζεται το κακό; Μήπως ο θεατής, φεύγοντας
ήσυχος από το θέατρο μετά τη «νίκη» του Λεωνίδα, ακόμη κι αν κάποια στιγμή
είχε αναγνωρίσει τον εαυτό του μέσα στη φαυλότητα και την οίηση της αθηναϊ-
κής κοινωνίας, τελικά αισθάνεται ανακουφισμένος και δεν αποχωρεί με τη διά-
θεση να αλλάξει τη ζωή και την πραγματικότητά του;

Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος δεν φοβήθηκε να καταστρέψει ολοκληρωτικά το
αστικό σαλόνι (στη Στέλλα Βιολάντη ή στη Ραχήλ, για παράδειγμα), προσπα-
θώντας να απεικονίσει την κοινωνική πραγματικότητα της εποχής του. Ο Άννι-
νος θα μπορούσε να το κάνει πολύ πιο ανώδυνα σε ένα κωμικό έργο (όπως το
έκανε στο Όποιος φυλάει τα ρούχα του), ωστόσο δεν τόλμησε κάτι τέτοιο. Κα-
τακεραύνωσε τα προβλήματα της σύγχρονής του Αθήνας, αυτά που φαίνεται
πως είχαν βασανίσει και τον ίδιο, ωστόσο δεν φρόντισε, δραματουργικά, να δώσει
τη λύση που θα ευαγγελιζόταν ένα ουσιαστικό βήμα προς τα μπρος, μια ανάγκη
για αναθεώρηση. Το σαλόνι σώθηκε – και η μεταμέλεια που επιδεικνύουν κάποι-
οι ήρωες δεν ήταν αρκετή για κάτι τέτοιο, καθώς η κοινωνική πρόοδος συνήθως
δεν ευνοείται από το σχήμα μετάνοιας-συγχώρεσης. Ο Άννινος λοιπόν φωτο-
γράφησε την κοινωνία της εποχής του με μελανά κωμικά χρώματα, όχι για να
την αλλάξει, αλλά για να βοηθήσει τους συμπολίτες του και κοινωνούς της ίδιας
πραγματικότητας να την αντέξουν. Έτσι το θέατρό του έχασε την ευκαιρία να
λειτουργήσει ως μοχλός προώθησης της κοινωνικής αλλαγής και του εκσυγ-
χρονισμού, αλλά περιορίστηκε, μέσα από τη διάγνωση της ασθένειας, να ανα-
κουφίσει το κοινό επειδή ο ασθενής δεν απεβίωσε – έπαιξε δηλαδή τον ακριβώς
αντίθετο ρόλο: αυτόν της εκτόνωσης της κοινωνίας μέσα από μια ανακουφιστι-
κή λύση, που υποδεικνύει στο κοινό ότι και χωρίς να αλλάξουν πολύ τα πράγμα-
τα μπορεί να βρεθεί μια «κάποια λύσις». 

Ο Άννινος, στο σπουδαιότερο ίσως θεατρικό του κείμενο, και ένα από τα
σπουδαιότερα και πιο ολοκληρωμένα κείμενα που έδωσε στο σύνολο της σταδιο-
δρομίας του, τελικά περιορίστηκε στο να χαρίσει στον Λεωνίδα μια πύρρειο «νί-
κη». 

44..99..22..��  ΑΑννττιικκααττοοππττρριισσμμόόςς  ((ΑΑννττιιφφέέγγγγιισσμμαα))::  ΜΜιιαα  ππρροοσσππάάθθεειιαα  γγιιαα  δδρράάμμαα
Το «δραμάτιον» Αντιφέγγισμα είναι και το μοναδικό μη κωμικό θεατρικό έρ-

γο του Άννινου που είδε το φως της σκηνής.408 Το μονόπρακτο έργο έχει εντοπι-
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408 Μετά την υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής δημοσιεύτηκε η εργασία του υπογρά-
φοντος: Ηλίας Τουμασάτος, «Ένα δραματικό “Αντιφέγγισμα” στην κωμική σκηνή του Μπά-
μπη Άννινου», Κεφαλληνιακά Χρονικά, τόμ. �� (20�4), σσ. �7�-�07.



στεί στο αρχείο του Χ. Άννινου στην
Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη Αργοστο -
λίου,409 ενώ δεν εντοπίστηκε δημοσίευσή
του σε κάποιο έντυπο της εποχής. Η
Κυριακή Πετράκου το ταυτίζει με το έρ-
γο Αντικατοπτρισμοί που είχε υποβληθεί
στον Αβερώφειο Δραματικό Διαγωνισμό
του �9��.4�0 Είναι αξιοπερίεργο γιατί ο
Άννινος επιχείρησε τη συμμετοχή του σε
έναν δραματικό διαγωνισμό τη στιγμή
που ήταν καταξιωμένος πλέον συγγρα-
φέας, ο ίδιος ως πρόεδρος της Εταιρείας
Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων ήταν
στην κριτική επιτροπή άλλου διαγωνι-
σμού που προκήρυσσε την ίδια περίοδο η
Εταιρεία, και επιπλέον, την ίδια εποχή
γνώριζε σαρωτική επιτυχία ως συγγραφέας των Παναθηναίων. Ίσως αυτή η
τελευταία του ιδιότητα να του δημιουργούσε το άγχος της καταξίωσης σε ένα
πιο σοβαρό ρεπερτόριο. Παρά το γεγονός ότι στην κριτική επιτροπή του διαγωνι-
σμού συμμετείχε ο Γεώργιος Δροσίνης και ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους συ-
γκαταλέγονταν και άλλα γνωστά ονόματα της ελληνικής σκηνής, όπως ο Πα-
ντελής Χορν, ο Γ. Ασπρέας και «ο» Άλκης Θρύλος, κανένα από τα έργα δεν κρί-
νεται επαρκές για να βραβευθεί.4��

Το έργο φαίνεται πως είδε το φως της σκηνής μονάχα δύο φορές, και οι δύο
την ίδια χρονιά: Η πρώτη ήταν στις �4 Φεβρουαρίου �9�� στον «Παρνασσό» με-
τά από μια διάλεξη του Άννινου με θέμα «Τον άρτον ημών τον επιούσιον», με
πρωταγωνίστρια την Μαρίκα Κοτοπούλη (πρωταγωνίστρια και των Παναθη-
ναίων).4�2 Η Μαρίκα Κοτοπούλη παρουσίασε στο θέατρό της το έργο και δεύτε-
ρη φορά, στις 22 Μαΐου του �9��, σε μια μουσικοφιλολογική βραδιά οργανωμένη
από την Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, πρόεδρος της οποίας δια-
τελούσε ο Άννινος κατά την ίδια περίοδο, και πλαισιωμένη από τους Αιμίλιο Βε-
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409 Αρχείο Χ. Άννινου [Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη Αργοστολίου], φάκελος �2, υποφ. 4. Το
χειρόγραφο αποτελείται από �2 φ. γραμμένα στο recto και στο verso και είναι αυτόγραφο του
Άννινου, φέρει δε στην αρχή και στο τέλος τη χρονολογία �9��.

4�0 Κυριακή Πετράκου, «Ο Μπάμπης Άννινος ως θεατρικός συγγραφέας», Κεφαλληνιακά
Χρονικά, ό.π., σ. 32, υποσ. 29 και 3�3-3�4.

4�� Κυριακή Πετράκου, Οι θεατρικοί διαγωνισμοί (�870-�92�), ό.π., σσ. 3�4-3��.
4�2 Γιάννης Σιδέρης, Ιστορία του Νέου Ελληνικού Θεάτρου, τόμ. Β΄, μέρος Β΄, ό.π., σσ. �7-

�8.

Εξώφυλλο του χειρογράφου 
του Αντιφεγγίσματος. 

Πηγή: Αρχείο Χ. Άννινου, 
Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη



άκη και Μήτσο Μυράτ.4�3 Τα σχόλια της κριτικής είναι μάλλον αρνητικά για τον
Άννινο: «Ελέχθη ότι εγράφη υπό του κ. Άννινου κατά την νεανικήν του ηλικίαν.
Οπωσδήποτε η ρωμαντική φρασεολογία και αι λυρικαί επικλήσεις προς την Σελή-
νην δικαιολογούν την κακόβουλον φήμην» αναφέρει ειρωνικά η Πινακοθήκη,4�4

ενώ σχολιάζεται επίσης ο υπερβολικός λυρισμός και οι πληθωρικοί διάλογοι. Ο
Γιάννης Σιδέρης εντοπίζει μια γενικότερη παθολογία: «Τα αιώνια μονόπραχτα»
αποφαίνεται, υπονοώντας την αδυναμία των Ελλήνων συγγραφέων του τέλους
του �9ου αιώνα να συνθέσουν καλοφτιαγμένα μεγάλης έκτασης (τετράπρακτα
και πεντάπρακτα) έργα, αλλά θεωρώντας ότι οι παραστάσεις αυτές ήταν σαν μια
«εξευγένιση των επαγγελματιών με το ύφος της κοσμικής ερασιτεχνίας». Στη
συνέχεια, ο Σιδέρης αναφέρει ότι τα αγαπημένα κατά το �9ο αιώνα μονόπρακτα
τώρα χρησιμοποιούνταν παρηγορητικά: «με την “αριστοκρατική” συνήθεια του
καιρού την προσφιλή στα κοσμικά στρώματα παρηγορούσαν τους ηθοποιούς μας,
καταδεχτικά οι συγγραφείς μας».4�� Αυτή η τελευταία φράση του Σιδέρη δίνει
μάλλον και την αιτιολογία αυτής της εμφάνισης του Άννινου με δράμα εν μέσω
των επιθεωρησιακών του θριάμβων. Το έργο επιχείρησε να γίνει κολυμβήθρα του
Σιλωάμ τόσο για τον ίδιο τον Άννινο, που είχε ήδη στιγματιστεί ως «παναθηναϊ-
κός» (συγγραφέας δηλαδή των Παναθηναίων) όσο και για την ίδια την Κοτοπού-
λη, που ήθελε να δώσει ένα μικρό ρεσιτάλ ερμηνείας σε ένα πιο ειδικό κοινό, όπως
εκείνο του «Παρνασσού» και των αθηναϊκών κοσμικο-φιλολογικών κύκλων. 

Ήταν άραγε ο Αντικατοπτρισμός / Αντιφέγγισμα παλαιότερη δημιουργία
του Άννινου, από την παλια ρομαντική του περίοδο; Το χειρόγραφο δεν αφήνει να
εννοηθεί κάτι τέτοιο (αφού φέρει χρονολογία �9��, χωρίς να αποκλείεται ο Άννι-
νος να το είχε δουλέψει και παλαιότερα) – οπότε μάλλον ο κριτικός της Πινακο-
θήκης είχε σκωπτική διάθεση. Μία εκ του σύνεγγυς ανάγνωση του έργου θα
μας βοηθήσει περισσότερο να διαπιστώσουμε ότι το έργο δεν έχει καθόλου ρομα-
ντική ατμόσφαιρα, με την έννοια που τη γνωρίσαμε τόσο στην Ελλάδα όσο και
στην Ευρώπη τον �9ο αιώνα, και περισσότερο είναι μια δραματουργική άσκηση
που φτιάχτηκε για την Κοτοπούλη και τον θίασό της και τις ανάγκες της συ-
γκεκριμένης βραδιάς κατά την οποία παρουσιάστηκε.

Το δραματικό κείμενο είναι γραμμένο σε γλώσσα δημοτική, με εξαίρεση μία
λογιότερη υφή στη γλώσσα ενός εκ των πρωταγωνιστών. Περιέχει στο τέλος
και ένα τραγούδι, πράγμα το οποίο μας παραπέμπει οπωσδήποτε στη μετά το
κωμειδύλλιο εποχή – ωστόσο η γλώσσα των διαλόγων, εξαιρετικά απλούστερη
από τη γλώσσα όλων των δραμάτων που έγραψε ο Άννινος στην τελευταία δε-
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4�3 Κυριακή Πετράκου, «Ο Μπάμπης Άννινος ως θεατρικός συγγραφέας», Κεφαλληνιακά
Χρονικά, ό.π., σ. 3�4.

4�4 Κυριακή Πετράκου, Οι θεατρικοί διαγωνισμοί (�870-�92�), ό.π. σ. 3�9.
4�� Γιάννης Σιδέρης, Ιστορία του Νέου Ελληνικού Θεάτρου, τόμ. Β΄, μέρος Β΄, ό.π., σ. �7.



καετία του �9ου αιώνα μας παραπέμπει σίγουρα στη μετά τα Παναθήναια επο-
χή. Η διανομή και η σκηνική οικονομία του έργου μας παραπέμπουν σε ένα
«καλοφτιαγμένο» δραμάτιο, με λίγους ρόλους και αρκετά αβανταδόρικο για
τους πρωταγωνιστές: Τη χήρα κ. Φρόσω (τον ρόλο που ερμήνευσε η Κοτοπού-
λη) και τον γιατρό Καλλικράτη (το βασικό ζευγάρι), πλαισιώνει ένα ζεύγος νε-
αρών inamorati, (η κόρη της Φρόσως Νίτσα και ο γιος του Καλλικράτη Κίμων),
χαρακτήρες που ουσιαστικά λειτουργούν επικουρικά και συμπληρωματικά (ως
«αντικατοπτρισμοί» της σχέσης των γονιών τους), και ένας servus, ο κηπουρός
Σταμάτης. Το παλαιό ειδύλλιο της Φρόσως και του μεσήλικα γιατρού Καλλι-
κράτη έρχεται σταδιακά στην επιφάνεια όταν ο τελευταίος καλείται να κουράρει
την φιλάσθενη κόρη της Νίτσα, που μέσα σε μια ειδυλλιακή ατμόσφαιρα, υπό το
φως της σελήνης και τους ήχους ενός ερωτικού τραγουδιού που έγραψε κάποτε
ο Καλλικράτης για τη Φρόσω, ερωτεύεται τον Κίμωνα. Ο νέος έρωτας που γεν-
νιέται, και τον ζούμε κυρίως μέσα από τα λόγια των γονιών παρά από σκηνική
δράση έρχεται, ως αντικατοπτρισμός του παλαιού ειδυλλίου των γονιών τους, να
αποκαταστήσει αυτό που δεν συνέβη στη δική τους νεότητα.

Η άδοξη κατάληξη του ειδυλλίου της Φρόσως και του Καλλικράτη είχε κοι-
νωνικά αίτια: εκείνη, από καλή οικογένεια, παντρεύτηκε κάποιον πλούσιο αλλά
μεγαλύτερό της, ενώ ο Καλλικράτης ανήλθε σταδιακά, μέσω της επιστήμης
του, την κλίμακα της κοινωνικής ιεραρχίας, απέκτησε έναν γιο τολμηρό, όμορ-
φο και γυμνασμένο, που φαίνεται αποφασισμένος να διεκδικήσει τη ζωή (αριβί-
στα, με την καλή έννοια, τον χαρακτηρίζει ο ίδιος του ο πατέρας), παρότι δεν ευ-
τύχησε στον γάμο του. Η Φρόσω, της παλιάς αριστοκρατίας πάλι, έφερε στον
κόσμο ένα φιλάσθενο κορίτσι. Οι νέοι αστοί στο πρόσωπο του Κίμωνα έρχονται
να κατακτήσουν τους παλαιούς αστούς; Ίσως να πρόκειται για μια υπόγεια
γραμμή δράσης, που δεν φαίνεται όμως να σηματοδοτεί το βασικό νόημα του έρ-
γου: Η διαψευσμένη αγάπη, κάτω από το σεληνόφως και υπό τους ήχους μιας
ξεχασμένης μουσικής, έρχεται να επαληθευθεί, με άλλους πρωταγωνιστές, με
τους παλαιούς inamorati γερασμένους και θεατές, αλλά «αποκατεστημένους»
συνειδησιακά.

Ο Άννινος φτιάχνει ένα δράμα το οποίο έχει «στρογγυλεμένες» τις γωνίες
που θα έπρεπε να είναι οξείες. Προσπαθεί να στήσει μια μελαγχολική ατμό-
σφαιρα, θυμίζοντας την ομίχλη του βορειοευρωπαϊκού και ρώσικου νατουραλι-
σμού (π.χ. Στρίντμπεργκ, Ίψεν, Τσέχοφ), αποτυπώνοντας δειλά την ομίχλη μέ-
σα σε μια γκρίζα ατμόσφαιρα, με κάποιες παράπλευρες αφηγήσεις να επιχει-
ρούν να δώσουν μια εικόνα της σκληρής πραγματικότητας.4�� Από το δράμα του
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4�� Τέτοιες παράπλευρες εικόνες είναι, λ.χ., το άρρωστο φτωχό κορίτσι στο οποίο με παραγ-
γελία της Φρόσως θα σπεύσει ο γιατρός, ή η σκηνή που αφηγείται ο Κίμων για τον καβγά του



Άννινου λείπει, ως εκ τούτου, ένα βασικό συστατικό: Η σύγκρουση. Η εισβολή
στη σκηνική ισορροπία ενός «ξένου» ή ενός «γεγονότος» που θα αναταράξει τα
νερά, που θα προκαλέσει στους πρωταγωνιστές διλήμματα, που θα τους σπρώ-
ξει στην αναζήτηση μιας λύσης, έστω, στην απόγνωση.4�7 Καμιά ισορροπία,
καμία τάξη δε διασαλεύεται για να χρειαστεί να αποκατασταθεί – κανένα τρί-
γωνο δε δημιουργείται, και ούτε και μπορεί κανείς να πει ότι είναι απαγορευμέ-
νη η αγάπη των δύο παιδιών εξαιτίας της παλιάς αγάπης των γονιών τους –
αφού και οι δύο δεν αισθάνονται τη σύγκρουση ανάμεσα στη δικιά τους, ξεθυμα-
σμένη αγάπη και την αγάπη των παιδιών τους.

Υπό αυτές τις συνθήκες, χωρίς ουσιαστική δραματική σύγκρουση, το
Αντιφέγγισμα γίνεται ένα γλυκό, τρυφερό ενσταντανέ, όπου όλα ξεκινούν χω-
ρίς καμία ιδιαίτερη ανασφάλεια4�8 και τελειώνουν επίσης με ασφάλεια – ο κό-
σμος στέκεται στη θέση του χωρίς να έχει πάθει κανένας το παραμικρό. Η
«ρομαντική ατμόσφαιρα» την οποία καταλογίζουν στο έργο οι κριτικοί δεν έχει
ούτε θανάτους, ούτε λυγμούς, ούτε συναισθηματικές συγκρούσεις. Έχει τρυ-
φερότητα, αισθηματολογία που είναι χαριτωμένη, αλλά τίποτε περισσότερο
από αυτό. Πολλές φορές ο Άννινος (διά του Καλλικράτη) υποπίπτει στον πει-
ρασμό να «τραβάει» σε μάκρος τους μονολόγους του, προσθέτοντας όχι έντα-
ση, αλλά μάλλον περισσότερο «μέλι» στην ατμόσφαιρα – που είναι ίσως αυτή
που χρειαζόταν για μια χαλαρή, φιλική φιλολογική βραδιά, μ’ ένα έργο που δεν
θα διεκδικούσε ποτέ την εμπιστοσύνη του κοινού σε μια καθαρά εμπορική δια-
δικασία.

Αυτή η ηδυπαθής μελαγχολία είναι άγνωστη στο υπόλοιπο δραματικό έργο
του Άννινου – ωστόσο είναι γνωστή στον ίδιο και από τις μεταφράσεις θεατρι-
κών έργων με τις οποίες καταπιάνεται ήδη από πολύ καιρό και περιλαμβάνουν
όχι μόνο κωμικά αλλά και δραματικά έργα, κυρίως ιταλικής και γαλλικής προ-
έλευσης. Ο Άννινος έχει διαβάσει εκατοντάδες βουλεβάρτα, βωντβίλ και «κα-
λοφτιαγμένα» έργα – κατέχει λοιπόν, εκτός από τους θεατρικούς κώδικες της
κωμωδίας και εκείνους του δράματος – και προσπαθεί να φτιάξει και ο ίδιος ένα
«καλοφτιαγμένο» δράμα, που αποδεικνύεται περισσότερο καλοφτιαγμένο και
λιγότερο δράμα.
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στο δρόμο μ’ έναν χασάπη που πάτησε με το κάρο του ένα φτωχό παιδάκι που κουβαλούσε ψώ-
νια. Η σκόνη του δρόμου που κουβαλάει ο Κίμων (και που περιγράφεται τόσο στις σκηνικές οδη-
γίες όσο και στα λόγια του πατέρα του) δεν είναι ικανή να διαταράξει τη γαλήνη της οικίας.

4�7 Ο Καλλικράτης ως εισβολέας από το παρελθόν μοιάζει να προκαλεί μια «ξεθυμασμένη»
ταραχή στην κυρία Φρόσω – και ο καβγατζής Κίμων γίνεται άκακο γατάκι μόλις η Νίτσα παί-
ξει στο πιάνο το τραγούδι του πατέρα του.

4�8 Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν έχουμε καν αγωνία για την τύχη της άρρωστης, αφού ξέ-
ρουμε από την αρχή ότι ο Καλλικράτης την έχει σώσει.



44..99..22..��  ΦΦοούύμμααρραα ––  μμίίγγμμαα  κκωωμμωωδδίίααςς  κκααιι
μμοουυσσιικκοούύ  θθεεάάττρροουυ

Τα Φούμαρα4�9 είναι ίσως το τελευ-
ταίο στάδιο της συγγραφικής προσπά-
θειας του Άννινου στο θέατρο πρόζας
πριν καταπιαστεί ολοκληρωτικά με την
επιθεώρηση. Πρόκειται για ένα θεατρικό
έργο αποτελούμενο από τέσσερις πρά-
ξεις που δεν έχει δει ποτέ το φως της
σκηνής. Το κείμενό του σώζεται σε χει-
ρόγραφη αλλά και δακτυλόγραφη μορφή
(στην οποία έχουν γίνει πολλά λάθη κα-
τά την αντιγραφή) στο Αρχείο Μπάμπη
Άννινου στην Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη
Αργοστολίου,420 ενώ άλλο ένα αντίγραφο του έργου σώζεται στο τμήμα Χειρο-
γράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.42� Ο Άννινος είχε συμμετάσχει
με το έργο αυτό στον Λασσάνειο θεατρικό διαγωνισμό του �899, χωρίς να έχει
καμία τύχη.422 Στον ίδιο διαγωνισμό είχε συμμετάσχει, επίσης χωρίς καμμία
τύχη ο Γρηγόριος Ξενόπουλος με το έργο Ο Μακαρίτης Μαύσωλος. Από τη
χρονολογία συμμετοχής του στον Λασσάνειο διαγωνισμό, αλλά και από την
αφήγηση του γιου του Γεράσιμου, ο οποίος αναφέρει ότι τα Φούμαρα είναι ένα εί-
δος «ρεβύ-φεερί» της Αθήνας το �899423 μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι το
έργο γράφτηκε λίγο πριν από το τέλος του αιώνα.
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4�9 Μετά την υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής η φιλόλογος Νικολέττα Σπυρίδωνος
εκπόνησε μεταπτυχιακή εργασία – έκδοση του έργου, από τα ίδια αντίγραφα (χειρόγραφο και
δακτυλόγραφο) που βρίσκονται στην Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη Αργοστολίου. Στο παράρτημα
δημοσιεύουμε δική μας μεταγραφή του έργου, όπως υπήρχε και στο αρχικό κείμενο της διατρι-
βής. Βλ. Νικολέττα Σπυρίδωνος, Φούμαρα (�899): Μια ανέκδοτη θεατρική κωμωδία του Μπά-
μπη Άννινου, μεταπτυχιακή εργασία: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική
Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας ΜΝΕΣ, επιβλέπουσα καθηγήτρια: Αικατερίνη Τικτοπού-
λου, Θεσσαλονίκη 20�3. Το πλήρες κείμενο της μεταπτυχιακής εργασίας είναι προσβάσιμο on
line στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://ikee.lib.auth.gr/record/27�084/files/GRI-20��-
��008.pdf (πρόσβαση στις 2�-07-20�8).

420 Το χειρόγραφο του έργου αποτελείται από 32+�7+2� φ. (Αρχείο Χ. Άννινου, Κοργιαλέ-
νειος Βιβλιοθηκη Αργοστολίου, φάκελος �2, υποφ. �2Α) ενώ το δακτυλόγραφο από 2�+32+40 φ.
(Αρχείο Χ. Άννινου, Κοργιαλένειος Βιβλιοθηκη Αργοστολίου, φάκελος �2, υποφ. �2Β). Ολόκλη-
ρο το κείμενο του έργου παρατίθεται στο παράρτημα 2 αυτής της μελέτης.

42� Κυριακή Πετράκου, «Ο Μπάμπης Άννινος ως θεατρικός συγγραφέας», ό.π., σ. 3�2 και
υποσ. 30.

422 Κυριακή Πετράκου, Οι θεατρικοί διαγωνισμοί, ό.π., σσ. �97-�98. 
423 Γεράσιμος Άννινος «Ο Μπάμπης Άννινος», Ραδιοεπιθεώρησις, ό.π., σ. 302.

Από το χειρόγραφο της κωμωδίας
Φούμαρα. [Πηγή: Αρχείο Χ. Άννινου,

Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη]



Η Κυριακή Πετράκου χαρακτηρίζει το έργο «καταπληκτικά ασυνάρτη-
το»424 και ίσως έχει δίκιο – όμως αυτό ίσως και να είναι ένα από τα προτερήμα-
τά του. Πρόκειται για πολύ ενδιαφέρουσα δραματουργική απόπειρα του Άννινου
να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα από τη Νίκη του Λεωνίδα, τόσο σε επίπεδο
θεματολογίας, όσο και σε επίπεδο δραματουργικής δομής. Ο σημερινός μελετη-
τής που έχει στη διάθεσή του το σύνολο της δραματουργικής πορείας του Άννι-
νου από τον κωμικό μονόλογο και τον πειραματισμό με το κωμειδύλλιο στη μο-
νόπρακτη και εν συνεχεία «ελληνική» νατουραλιστική κωμωδία ως την επιθεώ-
ρηση, θα μπορούσε να τοποθετήσει το έργο ανάμεσα στην κωμωδία και την επι-
θεώρηση, η οποία είχε ήδη αρχίσει να κάνει την εμφάνισή της στην αθηναϊκή
σκηνή τη δεκαετία του �890. Τα Φούμαρα δεν είναι ούτε κωμωδία, ούτε δράμα,
ούτε επιθεώρηση, ούτε κωμειδύλλιο – περιέχει στοιχεία απ’ όλα αυτά, ωστόσο
είναι κάτι ολότελα διαφορετικό. Απίστευτα μαξιμαλιστικό ως προς τις απαιτή-
σεις που έχει ως θεατρική παραγωγή (αφού περιέχει �9 ρόλους και �2 χορούς!),
και προϋποθέτει τρεις εναλλαγές σκηνικών, είναι περισσότερο μία δραματουργι-
κή άσκηση με διάθεση πειραματισμού, η οποία ήταν μάλλον αναμενόμενο ότι δεν
ήταν εύκολο να παρασταθεί. 

Ο Άννινος κάνει το τολμηρό βήμα να εξέλθει από το αστικό σαλόνι και να
μεταφέρει τη δράση του στις φτωχογειτονιές και στους δρόμους της Αθήνας. Η
πρώτη πράξη του έργου του είναι μια απολύτως νατουραλιστική και ελάχιστα
κωμική ηθογραφία. Η σύγχρονη Αθήνα, όχι στα αστικά σαλόνια αλλά στην κα-
θημερινότητα της φτωχογειτονιάς. Το βασικό ζευγάρι, ο Μιχάλης, πενηντάχρο-
νος γέρος (έτσι χαρακτηρίζεται από τον συγγραφέα), εργάτης που μόλις έχει
χάσει τη δουλειά του και η Διαμάντω, η νοικοκυρά σύζυγός του ζουν σε μια
άθλια συνοικία και δύσκολα τα βγάζουν πέρα.42� Μια λαϊκή συνοικία με τα όλα
της, για την ακρίβεια, με τίποτα στις τσέπες των κατοίκων της. 

Η άλλη πλευρά της πραγματικότητας, ίσως πιο πραγματική από την επί-
πλαστη τάξη των σαλονιών. Είκοσι χρόνια πριν το Φυντανάκι του Παντελή
Χορν, δεκαετίες πριν την Αυλή των θαυμάτων του Ιάκωβου Καμπανέλλη και το
Δέκα του Καραγάτση, αλλά και χρονολογικά κοντά στους Αθλίους των Αθη-
νών του Ιωάννη Κονδυλάκη ο Άννινος στήνει τον καμβά του στο πρόσωπο της
πόλης το οποίο είχαν τολμήσει να περιγράψουν για τις δικές τους πόλεις ο Βι-
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424 Κυριακή Πετράκου, «Ο Μπάμπης Άννινος ως θεατρικός συγγραφέας», ό.π. σ. 3�3.
42� Είναι ενδεικτικό της δύσκολης κατάστασης ότι ακόμα και η εφημερίδα που διαβάζει ο

Μιχάλης είναι δανεική – δανεικό είναι και το λιγοστό λάδι που παλεύουν να βρουν τόσο η Διαμά-
ντω όσο και οι άλλες νοικοκυρές, πολύ περισσότερο η Ανέζα που έχει να θρέψει και παιδιά. Αντί-
στοιχες δυσκολίες αντιμετωπίζουν και οι υπόλοιπες γειτόνισσες, η κυρα-Γαρούφω και η κυρα-
Στάθαινα αλλά και οι άντρες, ο ρακοσυλλέκτης Στέριος, ο απόστρατος λοχίας Πελοπίδας. Τρό-
μος όλων τα χρεωστούμενα στον μπακάλη Παναγιώτη και των ενοικίων στον στριμμένο ιδιο-
κτήτη Φωκίωνα.



κτώρ Ουγκώ στους Αθλίους ή ο Τολστόι στο Κράτος του ζόφου. Οι περιγραφές
του Άννινου είναι πραγματικές – το χιούμορ εδώ δεν ωραιοποιεί, αλλά διεκτρα-
γωδεί την κατάσταση των ανθρώπων. Στην πρώτη αυτή πράξη τοποθετείται και
η αφορμή που θα μπορούσε να ξετυλίγει το δραματουργικό νήμα ενός νατουρα-
λιστικού έργου: Ο ρακοσυλλέκτης Σέριος μαζεύει κάποια χαρτιά που βρήκε έξω
από ένα πλουσιόσπιτο, και η αστυνομία τον ζητάει. Κάποια από αυτά τα χαρτιά
μένουν στο σπίτι του Μιχάλη και της Διαμάντως. 

Αυτά τα δύο «τυχηρά» γεγονότα θα μπορούσαν να πλέξουν το νήμα του μύ-
θου σε μία δραματική ή κωμική υπόθεση από εκείνες που ο Άννινος αλλά και οι
άλλοι δραματουργοί του καιρού του ήξερε επιδέξια να χειρίζεται. Αυτό όμως δεν
συμβαίνει σε καμία περίπτωση. Από το τέλος της πρώτης πράξης η υπόθεση του
έργου παίρνει μία περίεργη τροπή – οι δύο πρωταγωνιστές αποκοιμιούνται και
εμφανίζονται στη σκηνή πρόσωπα που καμία σχέση δεν έχουν με τον νατουρα-
λισμό: Ο Μορφέας, η Τύχη, και ένας χορός ονείρων που τραγουδούν δημιουργούν
μια σκηνική έκπληξη. 

Η δεύτερη πράξη μάς οδηγεί σε εντελώς μεταμορφωμένο και απολύτως
σουρρεαλιστικό, ονειρεμένο σκηνικό: Η Διαμάντω και ο Μιχάλης ξαναγίνονται
νέοι και βρίσκονται σε ένα πλουσιόσπιτο – έχουν μεγάλη περιουσία. Ο Μιχάλης
γίνεται Μιχαήλ και η Διαμάντω Αδαμαντί. Ανάλογη μεταμόρφωση θα διαπι-
στώσουμε ότι έχουν υποστεί και όλοι οι παροικούντες τη φτωχογειτονιά.42� Κα-
θώς όλοι οι γείτονες απολαμβάνουν την τρυφή της πολυτελούς ζωής, τις υπερ-
βολές και τους πιθηκισμούς της οποίας ο Άννινος στηλιτεύει δεόντως, εμφανίζο-
νται καινούρια πρόσωπα, τα οποία είναι επίσης αφηρημένες έννοιες.427 Ο Μιχά-
λης αποφασίζει να διεκδικήσει τη δημαρχία – ωστόσο και η Διαμάντω υποκι-
νούμενη από έναν σύλλογο φεμινιστριών αποφασίζει να διεκδικήσει και εκείνη τα
δικαιώματα των γυναικών. Στο τέλος της δεύτερης πράξης ξεκινούν όλοι για
την προεκλογική συγκέντρωση. Η γνώριμή μας από τη Νίκη του Λεωνίδα σά-
τιρα της υποκρισίας της μεγαλοαστικής ζωής εδώ βρίσκει ένα ακόμη κωμικό
στοιχείο για να την επιτείνει: Το γεγονός ότι μέσα στην ονειροφαντασία της δεύ-
τερης πράξης τον ρόλο των μεγαλοαστών καταλαμβάνουν οι φτωχοδιάβολοι της
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42� Όλος ο κόσμος των ηρώων αναστρέφεται στη δεύτερη πράξη, μαζί και η οικογενειακή
ζωή τους. Ξαφνικά, και εν μέσω τραγουδιών οι άτεκνοι ήρωες αποκτούν μία ντουζίνα περίπου
παιδιά, και εμφανίζονται ταυτοχρόνως τρεις αλλοδαπές δασκάλες για να διδάξουν τα κορίτσια
σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, αλλά και οι Σωκράτης, Πλάτων και Αριστοτέλης για να
διδάξουν τα αγόρια, με αποτέλεσμα να επέλθει μια φοβερή, αλλά απολαυστική σύγκρουση ανά-
μεσα στους κλασικούς και τις γκουβερνάντες.

427 Ανάμεσα στους προσωποποιημένους πρωταγωνιστές που εμφανίζονται στη δεύτερη πρά-
ξη είναι το Χρηματιστήριο, τραπουλόχαρτα, το Φάληρο που βρίσκεται σε παρακμή λόγω της δύ-
σοσμης αποχέτευσης, και στο τέλος ο αρχαίος φιλόσοφος Διογένης, ο οποίος αναζητεί έναν δή-
μαρχο για την πόλη με τα τόσα προβλήματα.



πρώτης πράξης από μόνο του δημιουργεί το κατάλληλο κωμικό παραξένισμα
που θα κάνει τις συμπεριφορές τους περισσότερο παράταιρες και γελοίες. Ο Άν-
νινος σε δύο πράξεις έχει περιγράψει την ελεεινότητα της ζωής των Αθηναίων
αθλίων και την πασπαλισμένη με βλακεία ιλαρότητα της ζωής των μεγαλοα-
στών – όμως ακόμη και μέσα στο αστικό σαλόνι εισβάλλουν οι μυρωδιές από
την αποχέτευση του Φαλήρου. Αυτό που επιχείρησε να αποκαλύψει ο Λεωνίδας
στη Νίκη, εδώ αποκαλύπτεται ως φαντεζί καρναβάλι.

Αυτό όμως που συμβαίνει στην τρίτη πράξη του έργου είναι πέραν πάσης
προσδοκίας. Εδώ ο Άννινος μεταφέρει το σκηνικό στην Αγορά της πόλης, στο
σημείο όπου πρόκειται να γίνει η πολιτική συγκέντρωση του υποψήφιου δημάρ-
χου Μιχάλη. Επιχειρεί δηλαδή να φύγει από τον «ιδιωτικό χώρο» όπως τον
έχουμε γνωρίσει διαχρονικά στην κωμωδία από την εποχή του Μένανδρου και
μετά, και να εισβάλλει στον «δημόσιο χώρο», αυτόν που είχε διαχειριστεί στην
εποχή του ο Αριστοφάνης, τηρουμένων των αναλογιών. Ο Άννινος ξεπερνάει τα
ατομικά προβλήματα, τη φτώχεια, την ανεργία, την εξαθλίωση, και την ανοη-
σία της μεγαλοαστικής κοινωνίας και βγαίνει στον δρόμο – στα κοινά προβλή-
ματα. Ωστόσο τα προβλήματα εμφανίζονται με τρόπο ανάλογο της κοινωνικής
κατάστασης της Αθήνας κατά το �899: Χαοτικό. Κοντά στους Στύλους του
Ολυμπίου Διός, ο Μιχάλης έρχεται να αντιμετωπίσει όλη την αθηναϊκή παθολο-
γία μπλεγμένος μέσα σ’ ένα σουρρεαλιστικό πλήθος από «τραμπούκους», συ-
ντεχνίες, έξαλλες σουφραζέτες και απλό κόσμο: Αυτή η παθολογία της αθηναϊ-
κής πραγματικότητας, τα αληθινά προβλήματα, έρχεται να παρουσιαστεί με
χορούς, τραγούδι και πρόσωπα μη ρεαλιστικά.428 Το αποτέλεσμα όλης αυτής
της παρέλασης είναι ένας απίστευτος επί σκηνής καβγάς – ο οποίος προκαλεί
την παρέμβαση των ευζώνων οι οποίοι διαλύουν τη συγκέντρωση – ο Μιχάλης
και η Διαμάντω προσπαθούν να βρουν τρόπο να σωθούν από την καταδίωξη.
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428 Οι προσωποποιημένες μορφές που εμφανίζονται δημιουργούν ένα χαοτικό (και δραμα-
τουργικά) σκηνικό: Ο Ιλισσός που έχει στερέψει και έχει βυθίσει την Αθήνα στη λειψυδρία και τα
βατράχια του, που κοάζουν απεγνωσμένα για λίγο νερό, οι διάφορες συντεχνίες (όπως των δικα-
στικών κλητήρων, των απαλλαγέντων από τη στράτευση, των γαλακτοπωλών, των κουτσαβά-
κηδων, που διεκδικούν τα θεσμικά τους αιτήματα). Στη συνέχεια η αθηναϊκή Σκόνη, που καλύ-
πτει τα πάντα λέει και εκείνη το τραγούδι της και διεκδικεί να κατοχυρωθούν τα δικαιώματά
της από τον υποψήφιο δήμαρχο, όπως θα συμβεί ακολούθως και με τη Συναλλαγή, η οποία αρ-
χίσει να δρα πριν ακόμη την εκλογή του δημάρχου, η Λύσσα, η οποία είχε και εκείνη ενσκήψει
στα εκατοντάδες σκυλιά της Αθήνας, οι φεμινίστριες, ακόμη και ο Τάνταλος καταφθάνει από
τον Άδη στην Αθήνα, επειδή και εκεί και στον κάτω κόσμο έχει λειψυδρία, αλλά και όλες οι αρ-
ρώστειες που έχει προκαλέσει η άθλια υγιεινή της πόλης: Τύφος, Διφθερίτιδα, Μηνιγγίτιδα, Πυ-
ρετός, Δυσεντερία, όλες παρελαύνουν επί σκηνής. Αλλά και, στο τέλος, και στο άκουσμα της εί-
δησης ότι έτερος υποψήφιος διεκδικεί με αξιώσεις τη δημαρχία τάζοντας ασυστόλως ρουσφέτια,
εμφανίζονται η Έρις και η Οπλοφορία, αλλά και οι Σκιές του παρελθόντος.



Η τρίτη πράξη είναι ένας εύσχημος τρόπος να αποδοθεί η χαοτική εικόνα της
Αθήνας με μια χαοτική ονειροφαντασία με μουσική, πρόσωπα πραγματικά και
πρόσωπα-αφηρημένες έννοιες, βαριές κουβέντες και πολύ ξύλο. Την ίδια στιγμή
ο Άννινος έχει μπορέσει να περιγράψει όλα τα προβλήματα της Αθήνας και το
πιο βασικό: τη διαφθορά και την ανικανότητα των προσώπων που έχουν αναλά-
βει την τύχη της.

Ο Άννινος δεν επιλέγει να τελειώσει την κωμωδία με αριστοφανικό τρόπο –
Στην τέταρτη, τελευταία και συντομότερη πράξη, επανερχόμαστε στο σκηνικό
της πρώτης πράξης. Η ροδοδάκτυλη Ηώς ξυπνάει τον Μιχάλη και τη Διαμά-
ντω, που επιστρέφουν στη φτωχική τους ζωή, έχοντας διδαχθεί ότι υπάρχουν και
χειρότερα βάσανα, ακόμη κι όταν είναι κανείς πλούσιος. Ωστόσο, στο τέλος έρ-
χεται και η μερική αποκατάσταση των ηρώων. Τα έγγραφα που είχε περισυλλέ-
ξει ο Στέριος και είχε φυλάξει ο Μιχάλης αναζητούνται από έναν πλούσιο Αθη-
ναίο, ο οποίος δίνει μια καλή αμοιβή στον Στέριο και προσφέρει μία ακόμη καλύ-
τερη στον Μιχάλη. Ο Μιχάλης δεν αποδέχεται όμως την αμοιβή, και ζητάει να
του βρουν δουλειά και το αίτημά του γίνεται αποδεκτό. Το συμπέρασμα του έρ-
γου, το οποίο εκφράζεται τραγουδιστικώς, είναι εύγλωττο, και δικαιολογεί και
τον τίτλο του έργου:

Η ευτυχία καθενός
Είνε βαθιά κρυμμένη
Κι όταν θελήση ο ουρανός
Μπροστά του ξάφνω βγαίνει

Η τύχη αν είνε άστατη
Τα πλούτη αλλού δοσμένα
Κράτει τη λύπη βάστατη
Κι έχει ο θεός για σένα.
Γερά το νου σου κράτησε
Όνειρα μη ξετρέχης. –
Τα φούμαρα παράτησε
Και ζήσε μ’ ό,τι έχεις. –

Το τέλος του έργου είναι εξαιρετικά αμήχανο σε σχέση με την πολυπλοκότη-
τα και το χάος της τρίτης πράξης. Φαίνεται να έχει γραφτεί βιαστικά και είναι
εξαιρετικά ανακόλουθο και αμήχανο σε σχέση με το υπόλοιπο έργο. Ποιο νόημα
είχε άραγε όλη αυτή η έκθεση της εξαθλίωσης, της φενάκης του μεγαλοαστι-
σμού, των σοβαρών προβλημάτων της πόλης, αν καταλήγει κανείς στο συμπέ-
ρασμα «Ζήσε μ’ ό,τι έχεις»; Οι φτωχοί καλό είναι να αρκεστούν στη φτώχεια
τους και να αφήσουν τους πλούσιους στα πλούτη τους. Αυτός ο ιδεολογικός μη-
χανισμός του «Ζήσε μ’ ό,τι έχεις», είχε διαφανεί και στο σημαντικότερο δράμα
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του Άννινου, τη Νίκη του Λεωνίδα. Κι εδώ το έργο λειτουργεί ως βαλβίδα ασφα-
λείας για την ίδια τη φαύλη και άνιση κοινωνία την οποία περιγράφει και στην
οποία απευθύνεται. Ο Άννινος θέλει ο αναγνώστης και ο θεατής του να έχουν
πλήρη επίγνωση της κοινωνικής πραγματικότητας, σε όλες τις διαστάσεις της:
Απεικονίζει λοιπόν με τα χρώματα της κωμωδίας τις δυσκολίες των φτωχών,
τη ματαιότητα των πλουσίων και τις αντιξοότητες της αθηναϊκής πραγματικό-
τητας, οι οποίες εισβάλλουν στις ζωές των ηρώων μέσα από τους πολυάριθμους
χορούς που παρελαύνουν στις σκηνές του έργου. Η ίδια η κωμική απεικόνιση
από τη μία αναδεικνύει και από την άλλη γλυκαίνει αυτή τη σκληρότητα και το
χάος της σύγχρονης πραγματικότητας. Η ζωή όμως πρέπει να συνεχιστεί. Αυ-
τή η παθογενής πραγματικότητα πρέπει να μην καταρρεύσει, γιατί μαζί της θα
καταρρεύσουν και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που αποτελούν το κοινό του Άννινου.
Αυτή η αστική ζωή, με όλες τις δυσκολίες, τις αδικίες και τα αδιέξοδά της, πρέ-
πει να περισωθεί, γιατί ο Άννινος είναι ο «αοιδός» της, ο φωτογράφος της. Ποια
θα ήταν η δουλειά του σε μια ιδανική, άλλη, αλλαγμενη κοινωνία; Εκείνος έχει
κατακτήσει τη «θεσούλα» του στο σύμπαν της εποχής του, όπως και πολλά
ακόμη πρόσωπα της αθηναϊκής πραγματικότητας, και μάλιστα με πολύ κόπο.
Άρα η κοινωνία αυτή δεν πρέπει να αλλάξει πολύ, ίσως οι ασθένειές της πρέπει
να θεραπεύονται τόσο όσο να παραμένει αυτή ζωντανή. Μετά από όλα όσα συμ-
βαίνουν στα Φούμαρα τίποτα δεν αλλάζει, οι άνθρωποι ξαναγυρίζουν στις αρχι-
κές τους θέσεις σαν σε μια παρτίδα σκάκι που θα πρέπει να ξαναπαιχτεί με τους
ίδιους κανόνες. Τυπικά μικροαστική αντίληψη, που δεν υποβαθμίζει την επιτυχία
του Άννινου να ανατάμει την κοινωνική πραγματικότητα της εποχής του, ανα-
δεικνύει όμως την αμηχανία του να προτείνει το «διά ταύτα», την ουσιαστική
αλλαγή.

Το μόνο ελπιδοφόρο μήνυμα είναι ότι ο Μιχάλης δεν προσπαθεί να αλλάξει τη
μοίρα του με μια αμοιβή αλλά μέσα από την εργασία και τον μόχθο – μια πα-
ραίνεση του Άννινου προς τους συμπολίτες του να δουλέψουν. Κι αυτό όμως το
μήνυμα είναι ισχνό – το έργο ουσιαστικά είναι σαν να μένει ατέλειωτο – αυτό το
τέλος θα ταίριαζε σε ένα συμβατικό έργο, όχι σε μια τέτοια χαοτική και «σουρ-
ρεαλιστική» εξτραβαγκάντσα. 

Αντίστοιχα ημιτελείς, ίσως επιτηδευμένα, είναι οι χαρακτήρες του έργου –
θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να δουλευτούν με την ίδια προσοχή οι πολυάριθμοι
ρόλοι του έργου – και δεν έχει νόημα σε μια τέτοια περίπτωση κάτι τέτοιο. Οι ρό-
λοι εδώ είναι, περισσότερο από τις άλλες κωμωδίες του Άννινου, προσωπεία – όχι
αυτόνομες προσωπικότητες. Είναι τύποι ανθρώπων, που μοιάζουν λίγο με τις
αφηρημένες έννοιες οι οποίες παρελαύνουν από τη σκηνή. Εκτός από τα δύο βα-
σικά πρόσωπα, τον Μιχάλη και τη Διαμάντω, για τους οποίους ο Άννινος βάζει
σε λειτουργία περισσότερο τη δραματουργική του μαεστρία προκειμένου να τους
δώσει υπόσταση και δραματική ιστορικότητα, οι υπόλοιποι είναι εικόνες του πα-
ρόντος. Εικόνες που συνυπάρχουν με τις εικόνες των προβλημάτων, και που μα-
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ζί τους συνθέτουν μια κωμική και συνά-
μα θλιβερή εικόνα της αθηναϊκής πραγ-
ματικότητας.

Ο Άννινος δεν φοβάται να αναμείξει
νατουραλιστικά και φανταστικά στοι-
χεία, να εντάξει χορούς και τραγούδια,
υπονομεύοντας την ίδια τη στρατηγική
του για τη διάπλαση ενός ελληνικού θε-
ατρικού έργου. Έχοντας δει τις πρώτες
επιθεωρήσεις, έχοντας αντιληφθεί τη
δυναμική της μουσικής μέσα στη θεα-
τρική παράσταση, πειραματίζεται για
να διαπιστώσει πως όλα αυτά τα στοι-
χεία μπορούν να συνδυαστούν με πρόζα για να δώσουν μια ενιαία δραματική
υπόσταση. Το γεγονός ότι το έργο αγνοήθηκε από την κριτική επιτροπή του
διαγωνισμού και δεν είχε καμία παρουσία στη σκηνή δεν αναιρεί τη συμβολή
του στην εξελικτική πορεία του Άννινου από το θέατρο πρόζας προς το θέατρο
της επιθεώρησης, που θα αποτελέσει βασική του ενασχόληση τις δύο επόμενες
δεκαετίες. 

44..99..22..77  ΗΗ  εεππιισσττοολλήή ––  έένναα  άάττυυχχοο  μμοοννόόππρραακκττοο
Το τελευταίο δημοσιευμένο δραματικό κείμενο πρόζας του Άννινου είναι «Η

επιστολή» που δημοσιεύεται το �90�, στο Εθνικόν Ημερολόγιον του Κωνσταντί-
νου Σκόκου.429 Πρόκειται για μονόπρακτη κωμωδία, αποτελούμενη από έντεκα
σκηνές, που θυμίζει υπερβολικά από άποψη δομής και εξέλιξης της πλοκής τη
θεατρική επιτυχία του Άννινου Ζητείται υπηρέτης. Το αθηναϊκό σαλόνι είναι,
όπως και στις άλλες κωμωδίες του Άννινου, ο σκηνικός χώρος όπου εκτυλίσσε-
ται η πλοκή, και οι πέντε ρόλοι είναι οι απολύτως απαραίτητοι για να παρουσια-
στεί η απλοϊκή δράση, η οποία στηρίζεται σε μία παρεξήγηση. Τα πρόσωπα είναι
περισσότερο κωμικά προσωπεία: Το ζευγάρι των κωμικών ηλικιωμένων είναι ο
καθηγητής Πολύκαρπος, αυστηρός στο σχολείο, αλλά καταπιεζόμενος στο σπί-
τι του από την αυταρχική γυναίκα του που παραδόξως φέρει το όνομα Ερασμία.
Το ζεύγος των ηρώων θυμίζει υπερβολικά το ζεύγος Ζαχαρία Παραδαρμένου,
από τα ευθυμογραφήματα της οικογένειας. Η πονηρούλα υπηρέτρια Ελενιώ εί-
ναι ο κωμικός servus του έργου, ενώ η κόρη του ζευγαριού Ελεονώρα, φαντασιό-
πληκτη και αρεσκόμενη να συμμετέχει σε διαγωνισμούς των φιλολογικών πε-
ριοδικών θυμίζει την κόρη των Παραδαρμένων. Ο «τρίτος» εισβολέας και πρω-
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Από τη δημοσίευση της “Επιστολής” 
στο Εθνικόν Ημερολόγιον (�90�)



ταγωνιστής του έργου είναι ο Ησύχιος, τελειόφοιτος της φιλολογίας, που θυμίζει
πολύ τον Συμεών Κουρούνη, πρωταγωνιστή του Ζητείται υπηρέτης, για την
ακρίβεια είναι ένας Συμεών Κουρούνης πριν τελειώσει το Πανεπιστήμιο. Αφε-
λής, ντροπαλός, άπειρος περί τα ερωτικά, ο Ησύχιος συγκλονίζεται όταν στο
πανωφόρι του βρίσκει μια ερωτική επιστολή γραμμένη από κάποια Ε. Η επιστο-
λή αυτή είναι η αιτία της κωμικής παρεξήγησης μαζί με το πανωφόρι. Πηγαί-
νοντας στο σπίτι του Πολύκαρπου ο Ησύχιος ταράζεται από την πιθανότητα η
επιστολή να έχει γραφτεί από κάποια από τις τρεις γυναίκες του έργου, το όνο-
μα των οποίων αρχίζει από Ε. Από την άλλη κολακεύεται επειδή κατόρθωσε να
προκαλέσει ερωτικά αισθήματα σε κάποια γυναίκα και προσπαθεί να διακριβώ-
σει ποια απ’ όλες έχει αποστείλει την επιστολή.430

Τελικά όλα αποδεικνύονται φενάκη. Η επιστολή είχε «κατασχεθεί» από κά-
ποιον μαθητή του, είχε μπει στο πανωφόρι του, το οποίο κατά λάθος είχε πάρει ο
Ησύχιος. Η τάξη της οικογένειας αλλά και του ψυχικού κόσμου του Ησύχιου
αποκαθίσταται, με τη συγνώμη του τελευταίου. Αλλά, ποια τάξη, στην πραγ-
ματικότητα; Όλοι φαίνονται δυστυχισμένοι στην πραγματικότητα όπου επι-
στρέφουν: Ο Πολύκαρπος στην ιδιότροπη σύζυγό του, η Ελεονώρα στην προσδο-
κία της διάκρισής της στον διαγωνισμό αινιγμάτων της Εστίας, ο Ησύχιος στα
χοντρά φιλολογικά του βιβλία, και η Ελενιώ στον άξεστο φίλο της. Η τάξη δεν
διασαλεύεται με το τέλος της κωμωδίας – για να είμαστε ακριβείς, η τάξη την
οποία όλοι απλώς ανέχονται δεν αλλάζει. Μολονότι οι χαρακτήρες, πλην ίσως
του Ησύχιου, για τον ηθοποιό που θα τον ερμήνευε είναι μάλλον γραμμένη αυτή
η μονόπρακτη κωμωδία, δεν είναι ιδιαίτερα επεξεργασμένοι, μπορεί κανείς να
διακρίνει μια γυναικοκρατούμενη πραγματικότητα στο σπίτι – παρόλο που
έχουμε αστικό σπίτι οι χώροι είναι διακριτοί, όπως ακριβώς θα συνέβαινε και σε
ένα αγροτικό σπίτι της ίδιας εποχής: Ο Πολύκαρπος χρησιμοποιεί τη βέργα του
και την εξουσία του εκτός του σπιτιού, στους μαθητές του, για την ακρίβεια στο
σπίτι εμφανίζεται μόνο στην αρχή και στο τέλος του έργου και μοιάζει τόσο πε-
ραστικός όσο και ο «εισβολέας» Ησύχιος. Εντός της οικίας η κυριαρχία είναι
γυναικεία: Η απόλυτη εξουσία της Ερασμίας και η «παραεξουσία» της Ελε-
νιώς. Η κόρη του ζεύγους λειτουργεί περισσότερο ως διακοσμητικό στοιχείο.
Από την άλλη, ο εργένης Ησύχιος είναι η δραματικότερη φυσιογνωμία του έργου
– ο μορφωμένος αλλά χωρίς κοινωνικές δεξιότητες νέος που δεν καταφέρνει να
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γίνει μέρος του αθηναϊκού σαλονιού, ούτε καν ως υπηρέτης, όπως ο Συμεών
Κουρούνης.

Ο Άννινος στο πλαίσιο του μονόπρακτου δεν τολμά να εμβαθύνει περισσότε-
ρο στους χαρακτήρες και μένει μόνο στην αποτύπωση της παρεξήγησης, κυ-
ρίως μέσα από τις κωμικές αντιπαραθέσεις του Ησύχιου με τους τρεις διαφορε-
τικούς τύπους γυναικών, από τις οποίες εξέρχεται ηττημένος. Ο Ησύχιος είναι
και ο πιο προσεγμένος ρόλος του έργου, με τους περισσότερους μονολόγους και
κατ’ ιδίαν.

Είναι προφανές ότι ο Άννινος στην «Επιστολή» επιχείρησε να παντρέψει την
Οικογένεια Παραδαρμένου με το Ζητείται υπηρέτης, για την ακρίβεια έβαλε
έναν νεαρό Συμεών Κουρούνη, πριν από την αποφοίτησή του και την απόλυσή
του, να εισβάλει σε ένα σπίτι μιας πιο μικροαστικής οικογένειας από εκείνη του
Ζητείται υπηρέτης, διεκδικώντας μία «παράνομη» θέση σ’ αυτήν. Το κλισέ κω-
μικό εύρημα της επιστολής (χρησιμοποιημένο και στο Ζητείται υπηρέτης), συν-
δυασμένο με εκείνο των δύο πανομοιότυπων πανωφοριών (γνωστό επίσης και
από το «Επανωφόρι» που είχε δημοσιεύσει την προηγούμενη χρονιά στην Ποικί-
λη Στοά) δεν μπορεί παρά να λειτουργήσει ιδιαίτερα αμήχανα σε κάποιες στιγ-
μές του έργου (ιδίως όταν ο Ησύχιος υποψιάζεται ότι συντάκτης της επιστολής
ήταν ο Πολύκαρπος, οπότε η υπόνοια πιθανής αιμομιξίας κάνει τον Ησύχιο να
τον αποκαλεί «Οιδίποδα») είναι βέβαιο όμως ότι ένα τέτοιο κωμικό εύρημα δεν
θα ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένο στο αθηναϊκό κοινό της εποχής, σε περίπτωση
παράστασης του έργου.

Το γεγονός ότι δεν έχουμε ειδήσεις για παράσταση του έργου οφείλεται μάλ-
λον στο γεγονός ότι το κείμενο θυμίζει υπερβολικά τις προηγούμενες θεατρικές
επιτυχίες του Άννινου, και αποδεικνύει ότι η ανάμιξη δύο επιτυχημένων στο πα-
ρελθόν συνταγών δεν μπορεί να οδηγήσει πάντα σε ανάλογης επιτυχίας αποτέ-
λεσμα. Ο Άννινος είχε αποδείξει ότι μπορεί να συνθέσει κωμωδία με περισσότε-
ρες αξιώσεις (Η νίκη του Λεωνίδα) και περισσότερο επεξεργασμένους χαρα-
κτήρες – είναι εξίσου βέβαιο ότι δεν θα το έκανε σε καμία περίπτωση αν δεν
υπήρχε σχετική παραγγελία από κάποιο θίασο για το ανέβασμά του στην αθη-
ναϊκή σκηνή. Ίσως και «Η επιστολή» να ήταν κάποια παραγγελία που δεν βρή-
κε τον δρόμο της σκηνής και αποτυπώθηκε, αντί άλλης συνεργασίας, στο Εθνι-
κόν Ημερολόγιον του Σκόκου.

44..99..22..88  ΤΤοο  εεππααννωωφφόόρριι ––  θθεεααττρριικκήή  δδιιαασσκκεευυήή
Τον Οκτώβριο του �900 ο Άννινος αποστέλλει στο ημερολόγιο Ποικίλη Στοά,

όπου και δημοσιεύεται, ένα ακόμη μονόπρακτο, με τίτλο «Το επανωφόρι»,43�
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συνθετότερο σε δραματουργική δομή από το Ζητείται υπηρέτης και το Αντιφέγ-
γισμα, καθώς εδώ οι ρόλοι είναι οκτώ, έξι ανδρικοί και δύο γυναικείοι. Σε εισα-
γωγική του επιστολή ο Άννινος, απευθυνόμενος προς τον εκδότη του περιοδικού
Ιωάννη Αρσένη αναφέρει την κωμωδία αυτή ως «παρ’ εμού διασκευασθείσαν
προ τινος, ανέκδοτον δε μένουσα μέχρι σήμερον»,432 ενώ στο τέλος της δημοσί-
ευσης αναφέρεται η χρονολογία �90� και εντός παρενθέσεως «κατά διασκευήν
εκ του γαλλικού».433 Πρόκειται λοιπόν όχι για πρωτότυπο έργο, ούτε για μετά-
φραση, αλλά για «διασκευή» γαλλικής κωμωδίας. Το χειρόγραφο του έργου δεν
έχει εντοπιστεί στο αρχείο του Άννινου και η ομολογία της «διασκευής» είναι εν-
διαφέρουσα από την άποψη ότι και στην εποχή του Άννινου, όπου η έννοια της
πνευματικής ιδιοκτησίας είναι ακόμη συγκεχυμένη, συνήθως αυτού του είδους
οι παρεμβάσεις σε ξένα έργα παραμένουν ανομολόγητες και εμφανίζονται ως
πρωτότυπα έργα. Δεν έχουμε καμία πληροφορία για παράσταση του έργου αυ-
τού.

Η διασκευή του Άννινου έχει ελληνοποιήσει τους ήρωες και την υπόθεση. Το
σκηνικό είναι η Αθήνα και το ξενοδοχείο της Ελβετίας, όπου διεξάγεται χορός.
Όλοι οι ήρωες επίσης είναι ελληνοποιημένοι – και ενταγμένοι στον αστικό κύκλο
της «τριτογενοποιημένης» ελληνικής οικονομίας: Ο κεντρικός ήρωας, Αλκιβιά-
δης Σβούρας είναι ένας κακοπληρωμένος και άφραγκος υπάλληλος, που πηγαί-
νει σε έναν φιλανθρωπικό χορό οργανωμένο από τον κ. Σωφρονίδη (που μαζί με
τον υπηρέτη Κώστα συνιστούν το απαραίτητο ντουέτο των servi για το έργο αυ-
τό). Εκεί συναντά τον ηλικιωμένο ταγματάρχη Λεόντιο, την όμορφη γυναίκα
του Ελένη, την οποία φλερτάρει ο ζωγράφος Περικλής, και την αδελφή της Σο-
φία, νεαρή χήρα και αυτή κατά σύμπτωση, την οποία ο Αλκιβιάδης είχε ερω-
τευτεί παλαιότερα στα λουτρά της Αιδηψού, και την είχε σώσει μάλιστα όταν ο
γάιδαρος στον οποίο έκανε ιππασία έπεσε στο γκρεμό στη θέα ενός βοδιού (η
πλήρης «ελληνοποίηση» του γαλλικού κειμένου, που αποδομεί τη λαμπερή
ατμόσφαιρα της δεξίωσης). Ο Αλκιβιάδης γίνεται θύμα σε μια σειρά παρεξηγή-
σεων προσπαθώντας να εξασφαλίσει ένα τάληρο για το αμάξι με το οποίο θα συ-
νόδευε τη λατρευτή του Σοφία σπίτι της – και προσωρινά νομίζει ότι σώζεται
όταν κατά λάθος το βεστιάριο τού δίνει το επανωφόρι του ταγματάρχη, το οποίο
μπορεί να δώσει ως ενέχυρο, ή, όταν ξαφνικά τα έξοδά του στη γιορτή λόγω των
απαιτήσεων της Σοφίας και διαφόρων παρεξηγήσεων αρχίζουν να αυξάνονται,
να πληρώσει τους λογαριασμούς με το πορτοφόλι του ταγματάρχη. Η κακοτυ-
χία του συνεχίζεται μέχρι του σημείου να τον καλέσει σε μονομαχία ο ταγμα-
τάρχης και να τον θεωρήσει μοιχό. Με την παρέμβαση της Σοφίας το φλερτ του
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Περικλή με την Ελένη αποκρύπτεται και συμφωνείται ο γάμος του Αλκιβιάδη
με τη Σοφία, που έχει μεγάλο εισόδημα. Το τέλος του έργου, μία αποκατάσταση
της τάξης (από τη μία με το κουκούλωμα της μοιχείας και από την άλλη με τη
λύση του οικονομικού προβλήματος του Αλκιβιάδη) είναι η τυπική κατάληξη
μιας χαριτωμένης κωμωδίας παρεξηγήσεων, η διασκευή της οποίας επί το ελ-
ληνικότερον τη φέρνει πιο κοντά στον αναγνώστη καθιστώντας το περιβάλλον
οικείο και επιτείνοντας την κωμικότητα (π.χ. όταν ο Αλκιβιάδης υπολογίζει το
ποσό που θα πρέπει να πληρώσει στον αμαξά, με βάση τις συνοικίες της Αθήνας
όπου μένουν η Σοφία και εκείνος). Το περιβάλλον του φιλανθρωπικού χορού,
εντός του οποίου συμβαίνουν μοιχείες (στα πριβέ δωμάτια του ξενοδοχείου) μι-
κροαπάτες και παρεξηγήσεις είναι επιπλέον ένα ακόμη σχόλιο στη φενάκη της
αθηναϊκής αστικής ζωής.

44..99..22..99  ΆΆλλλλαα  ππρρωωττόόττυυππαα  δδρρααμμααττιικκάά  κκεείίμμεενναα
Μαζί με τους Πολύβιο Δημητρακόπουλο, Νικόλαο Λάσκαρη, Τίμο Μωραϊτί-

νη, Γεώργιο Πωπ, Νικόλαο Σπανδωνή και Γεώργιο Τσοκόπουλο ο Άννινος θα
γράψει και τη φάρσα Ο κύριος επιθεωρητής («κωμωδία μονόπρακτος γραφείσα
εν μία νυκτί αντιστάσεως μη ούσης») που σατιρίζει την επαρχιακή ζωή και θα
δημοσιευθεί το �9�0 στο παράρτημα της εφημερίδας του Πωπ Αθήναι.434

Η Κυριακή Πετράκου43� αναφέρεται σε προσχέδιο θεατρικού έργου με τίτλο
Το λαχείον, δράμα κοινωνικόν εις πράξεις τρεις, το οποίο επίσης υπάρχει στο αρ-
χείο του Άννινου,43� με ήρωα τον Ανακρέοντα Καλαναπάθη. Το κείμενο, που
έχει δημοσιευθεί και στο Εθνικόν Ημερολόγιον του Κωνσταντίνου Σκόκου,437 εί-
ναι περισσότερο χρονογράφημα με τον υπότιτλο δράμα και χωρισμένο σε πράξεις
– δεν είναι όμως οπωσδήποτε θεατρικό κείμενο.

Ο Γεράσιμος Άννινος σε άρθρο του αναφέρεται και σε κωμωδία του Άννινου
με τίτλο Έβαλα γνώσιν,438 για την οποία αναφέρει ότι είναι ανέκδοτη. Δεν έχει
εντοπιστεί στο αρχείο του Άννινου τέτοιο χειρόγραφο ούτε πληροφορία για παρά-
σταση έργου του Άννινου με αυτόν τον τίτλο. Ίσως το χειρόγραφο λανθάνει σε
κάποια ιδιωτική συλλογή.

Η περίοδος της ωριμότητας (�890-�934) �83

434 Χ. Άννινος, Π. Δημητρακόπουλος, Ν. Λάσκαρης, Τ. Μωραϊτίνης, Γ. Πωπ, Ν. Σπανδω-
νής και Γ. Τσοκόπουλος, «Ο κύριος επιθεωρητής», Μηνιαίον Παράρτημα Αθηνών �9�0, σσ.
2447-24�4.

43� Κυριακή Πετράκου, «Ο Μπάμπης Άννινος ως θεατρικός συγγραφέας», Κεφαλληνιακά
Χρονικά, ό.π., σσ. 3�4-3��.

43� Αρχείο Χ. Άννινου, Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη Αργοστολίου, φάκελος �, υποφ. �3. Το
χειρόγραφο αποτελείται από 9 φ.

437 Δημοσιεύεται στο Εθνικόν Ημερολόγιον του Κων. Σκόκου, (�88�), σσ. 42-48.
438 Γεράσιμος Άννινος, «Ο Μπάμπης Άννινος», ό.π., σ. 302.



44..99..33  ΜΜεεττααφφρράάσσεειιςς  θθεεααττρριικκώώνν  έέρργγωωνν
Οι μεταφράσεις θεατρικών έργων με σκοπό το ανέβασμά τους στη σκηνή

ήταν άλλη μία πηγή εισοδήματος για τους λόγιους της εποχής, που μπορούσε
να γίνει ακόμη πιο προσοδοφόρα σε περίπτωση που τα κείμενα δημοσιεύονταν εί-
τε αυτοτελώς είτε σε κάποια περιοδικά της εποχής. Αυτό ασφαλώς συνέβαινε
με τις μεγαλύτερες θεατρικές επιτυχίες. Είναι δύσκολο να μιλήσει κανείς και
εδώ για πρωτότυπη καλλιτεχνική δημιουργία, καθώς στις περισσότερες των πε-
ριπτώσεων η σύνθεση και οι προτιμήσεις των θιάσων, αλλά και οι προσωπικότη-
τες των πρωταγωνιστών και κυρίως των πρωταγωνιστριών, ήταν εκείνες που
καθόριζαν την καλλιτεχνική δουλειά του μεταφραστή. Από την άλλη, οι ίδιοι οι
μεταφραστές, οι οποίοι στην πλειονότητά τους ήταν δημοσιογράφοι και συγγρα-
φείς με γνώσεις ξένων γλωσσών και του ξένου θεατρικού ρεπερτορίου της επο-
χής θα πρέπει να λειτουργούσαν μέχρι έναν βαθμό και ως «δραματολόγοι», ει-
σηγούμενοι στους θιάσους έργα που θα μπορούσαν να έχουν σκηνική απήχηση. 

Ένα άλλο μειονέκτημα των θεατρικών μεταφράσεων είναι ότι θα πρέπει ένα
μεγάλο μέρος τους να θεωρείται οριστικά χαμένο, δεδομένου ότι στην πλειονό-
τητά τους εξυπηρέτησαν τις ανάγκες των δραματικών θιάσων χωρίς να υπάρχει
η δυνατότητα ή η φιλοδοξία της έκδοσής τους, παρεκτός αν επρόκειτο για μεγά-
λες θεατρικές επιτυχίες, που δημιουργούσαν την προσδοκία ζήτησής τους από το
αναγνωστικό κοινό. Έχει άλλωστε παρέλθει η εποχή του διδακτικού χαρακτήρα
των μεταφράσεων που χαρακτήριζε τον ελληνικό χώρο στη μετά τον Διαφωτι-
σμό εποχή, και σε κάθε περίπτωση οι μεταφραστές προτιμούσαν να εκδίδονται
αυτοτελώς είτε τα πρωτότυπα έργα τους (θεατρικά, ποιητικά, ή λογοτεχνικά),
αφού όλοι καταπιάνονταν με όλα, είτε μεταφράσεις μυθιστορημάτων, οι οποίες
είχαν πολύ μεγαλύτερη εμπορική απήχηση από την «απογυμνωμένη» από την
πληρότητα της μυθιστορηματικής αφήγησης έκδοση ενός θεατρικού έργου.

Ο Άννινος, όπως και άλλοι δημοσιογράφοι και συγγραφείς της γενιάς του, εί-
χε το προνόμιο της γλωσσομάθειας, αλλά και την εμπειρία της μετάφρασης θε-
ατρικών έργων και μυθιστορημάτων στη δεκαετία του �880. Στη μετάφραση
μυθιστορημάτων, κυρίως μέσα από τη συνεργασία του με την Εστία και τα
Εκλεκτά Μυθιστορήματα αναφερθήκαμε στα προηγούμενα κεφάλαια.439

Θα επιχειρήσουμε μια περιδιάβαση στη μεταφραστική δραστηριότητά του
για τη νεοελληνική σκηνή, ταξινομώντας τα έργα ανάλογα με τη χώρα προέ-
λευσής τους, αφού προηγουμένως παρουσιαστεί η πρόδρομη θεατρική δραστη-
ριότητα του Άννινου στη δεκαετία του �880, που προετοίμασε αυτή την πραγμα-
τικότητα.

Ηλίας Α. Τουμασάτος�84

439 Βλ. τις παραγράφους 3.3.�.� και 3.3.�.� αυτής της μελέτης.



44..99..33..��  ΗΗ  ππρρόόδδρροομμηη  μμεεττααφφρραασσττιικκήή  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  σσττηηνν  ΚΚωωννσσττααννττιιννοούύπποολληη::  
ΤΤοο  έέννσσααρρκκοονν  άάγγααλλμμαα

Το Ένσαρκον άγαλμα (La statua di carne) του ιταλού Tebaldo Ciconi (�824-
�8�3)440 είναι η μοναδική μετάφραση του Άννινου που κυκλοφόρησε σε αυτοτε-
λή έκδοση στη διάρκεια της δεκαετίας του �880, και μάλιστα όχι στην Αθήνα
αλλά στην Κωνσταντινούπολη, με την άδεια του Υπουργείου Δημόσιας Εκπαι-
δεύσεως το �88�.44� Η έκδοση στην Κωνσταντινούπολη, ενταγμένη στη σειρά
«Θεατρική Βιβλιοθήκη» είναι χαρακτηριστική της προσπάθειας του Άννινου για
δικτύωση, με αφετηρία την Αθήνα, σε όλα τα κέντρα του μείζονος ελληνισμού.
Η Πόλη είχε εντονότερη και παλαιότερη θεατρική ζωή από την Αθήνα, που
ακόμα στη δεκαετία του �880 πάλευε να προσπεράσει τις συμπληγάδες του
ερασιτεχνισμού, των ξένων επιδοτούμενων μελοδραματικών θιάσων αλλά και
της έλλειψης θεατρικών χώρων. Ο Τσικόνι, ποιητής και δημοσιογράφος, όπως
και ο Άννινος, είχε γίνει περισσότερο γνωστός από τη συγγραφή πατριωτικών
κωμωδιών και κάποιων «καλοφτιαγμένων» δραμάτων, ανάμεσα στα οποία και
το Ένσαρκον άγαλμα, το οποίο ο Άννινος φαίνεται ότι είχε την ευκαιρία να πα-
ρακολουθήσει και στην Κεφαλονιά.442

Μεγάλη θεατρική επιτυχία στη διάρκεια της δεκαετίας του �880, αλλά και
πιθανό «βάπτισμα του πυρός» για τη θεατρική καριέρα του Άννινου, το Έν-
σαρκον Άγαλμα φαίνεται να συνδέει δύο κόσμους και δύο εποχές: το επτανη-
σιακό του παρελθόν, με τη σύγχρονη πραγματικότητα μιας καριέρας που επι-
χειρεί να ανοίξει τα φτερά της σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του ελληνικού κό-
σμου.

Πράγματι, το Ένσαρκον άγαλμα θα κάνει σημαντική καριέρα στη δεκαετία
του �880: Η πρώτη παράστασή του που συναντάμε στη βιβλιογραφία χρονολογεί-
ται πριν από τη μόνιμη εγκατάσταση του Άννινου στην Αθήνα, μόλις το �877, στο
θέατρο «Απόλλων» από τον θίασο «Μένανδρος» στις 8 Ιουνίου �877.443 Θα παι-
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440 Για τον Tebaldo Cicconi βλ. στην ιστοσελίδα http://biblioteca.accademiadeifilodramma
tici.it/biblio/autore/�7409 [on line, πρόσβαση στις 30-7-20�0].

44� [Tebaldo] Cicconi, Το ένσαρκον άγαλμα, δράμα εις πράξεις πέντε, μφρ. Χ. Άννινος,
σειρά «Θεατρική Βιβλιοθήκη», τόμ. ΣΤ΄, σσ. 93-��7, Κωνσταντινούπολη: τυπ. Παλαμάρη,
�88�.

442 Ο φίλος του Άννινου, Ηλίας Τσιτσέλης, μας δίνει τη σχετική μαρτυρία στο Λεύκωμα επί
τη συμπληρώσει της τριακονταετηρίδος του φιλολογικού σταδίου του Χαραλάμπους Άννινου
�8�9-�899, ό.π., σσ. �0�-�0�: «Κατά τινα δε χειμερινήν περίοδον περί το �870, αληθή ησθάνθη-
μεν μετ’ αυτού [ενν. του Άννινου] καλλιτεχνικήν απόλαυσιν, συχνάζοντας διαρκώς εις τας πα-
ραστάσεις ιταλικού δραματικού θιάσου – του πρώτου τον οποίον εβλέπομεν. Τότε είδομεν διά
πρώτην φοράν το Ένσαρκον Άγαλμα και άλλα τινά έργα, τα οποία ο Μπάμπης μετέφρασεν
ακολούθως χάριν της ελληνικής σκηνής».

443 Βλ. Γιάννης Σιδέρης, Ιστορία του Νέου Ελληνικού Θεάτρου, τόμ. Α΄, ό.π., σ. �4�.



χτεί τον Ιανουάριο του �883 στη Ρουμανία,444 τον Ιούλιο του �88�44� και τον
Ιούνιο του �88�44� στην Αθήνα, τον Μάρτιο του �88� στο Κάιρο.447 Η πορεία του
Ενσάρκου αγάλματος στην ελληνική σκηνή θα διαρκέσει πολλά χρόνια ακόμα,
καθώς θα παρασταθεί και στις �3 Νοεμβρίου �903 στην Αθήνα.448

Από ένα θεατρικό πρόγραμμα που σώζεται στο Θεατρικό Μουσείο της Αθή-
νας διαπιστώνουμε ότι το έργο αυτό δεν είναι το μοναδικό που μεταφράζει ο Άν-
νινος για το θέατρο τη συγκεκριμένη δεκαετία. Το �882 μαρτυρείται παράστα-
ση, και πάλι στην Κωνσταντινούπολη, ενός ακόμη τετράπρακτου δράματος του
Τσικόνι με τίτλο Τα απολωλότα πρόβατα.449 Δεν έχουμε εντοπίσει δημοσίευση
της μετάφρασης σε αυτοτελή ή περιοδική έκδοση – ωστόσο παραμένει ιδιαίτερα
συνηθισμένο φαινόμενο οι μεταφράσεις θεατρικών έργων να πραγματοποιούνται
για χρηστικούς σκοπούς και να καλύπτουν μόνο τις ανάγκες των ελάχιστων ή
ακόμη και μιας και μοναδικής παράστασης του έργου θιάσων που έπρεπε να
αλλάζουν ρεπερτόριο πολύ συχνά ακόμη και όταν βρίσκονταν σε περιοδεία. Η
πρόσκαιρη αυτή χρηστικότητα και ο εφήμερος χαρακτήρας δεν ευνοούσε την
έκδοση του κειμένου – οι θεατρικές μεταφράσεις έφταναν ως το τυπογραφείο
κατά κανόνα μετά από τη θεατρική τους χρήση και κυρίως σε περιπτώσεις με-
γάλων επιτυχιών. 

Ο Τσικόνι είναι ο σύνδεσμος του Άννινου με τη μεταφραστική του παραγωγή
στη δεκαετία του �890, όπου τον συναντάμε να μεταφράζει ένα ακόμη έργο του
Ιταλού συγγραφέα, το Χρυσαλλίς εκ σκώληκος, που ανεβαίνει σε επαγγελμα-
τική παράσταση τον Δεκέμβριο του �89�,4�0 στη Μυτιλήνη, από τον θίασο «Μέ-
νανδρος» του Σπυρίδωνος Ταβουλάρη, για το οποίο δεν υπάρχει πληροφορία έκ-
δοσης ή δημοσίευσης της μετάφρασης.

Ηλίας Α. Τουμασάτος�8�

444 Βλ. το Πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού
Θεάτρου – Θεατρικό Μουσείο, κωδ. �7/�2-2828.

44� Βλ. το Πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού
Θεάτρου – Θεατρικό Μουσείο, κωδ. �7/2�-2�9�.

44� Βλ. το Πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού
Θεάτρου – Θεατρικό Μουσείο, κωδ. �7/2�-2702.

447 Βλ. το Πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού
Θεάτρου – Θεατρικό Μουσείο, κωδ. �7/�8-29�8. Στο δεύτερο μέρος της παράστασης απαγγέλ-
θηκε και το ποίημα «Ο ελληνικός στρατός στα σύνορα» και ένα πολεμικό εμβατήριο από ολό-
κληρο τον θίασο.

448 Βλ. το Πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού
Θεάτρου – Θεατρικό Μουσείο, κωδ. 28/�2-4074.

449 Θερινόν θέατρον Αλάμβρα – Ελληνικός Δραματικός Θίασος «Μένανδρος» Σπυρίδωνος
Ταβουλάρη. Παράστασις 20 Ιουλίου �882., χ.τ., τύπ. Δαμιανού, [�882], Αρχείο Θεατρικού Μου-
σείου [�7/8-28��, βλ. και Θωμάς Παπαδόπουλος, Ιονική Βιβλιογραφία, Bibliographie Ionienne
��ος-�9ος αι., Ανακατάταξη προσθήκες βιβλιοθήκες, τόμ. 3, Αθήνα: χ.ο., 2000, σ. 27, αρ. 7�9�.

4�0 Βλ. το Πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού



44..99..33..22  ΙΙττααλλιικκόό  θθέέααττρροο
Το τρίπρακτο δράμα Οι άτιμοι (I disonesti, �894) του Ιταλού Gerolamo

Rovetta (�8��-�9�0) συγκαταλέγεται στις μεγάλες θεατρικές επιτυχίες του
Άννινου, και μάλιστα εκδόθηκε και αυτοτελώς σε βιβλίο, από τον εκδοτικό οίκο
Φέξη, το �903.4��

O Rovetta, που ανήκει στην ίδια συγγραφική γενιά με τον Άννινο, μυθιστοριο-
γράφος και δραματογράφος καθιερώθηκε και αυτός στην ιταλική πνευματική
σκηνή τη δεκαετία του �880. Στα δράματα και τα μυθιστορήματά του κατακε-
ραυνώνει την παρακμή της κοινωνίας και των θεσμών, διακατέχεται, όπως και
ο Άννινος, από έντονα πατριωτικά συναισθήματα και διατυπώνει την απογοή-
τευσή του για τη διάψευση των οραμάτων του ιταλικού Risorgimento. Θιασώτης
του ρεαλισμού και επηρεασμένος από τον Zola και τον Alphonse Daudet, ο
Rovetta μπορεί να συγκαταλεγεί στις ξενικές λογοτεχνικές επαφές του Άννινου. 

Οι άτιμοι ανεβαίνουν από τον θίασο «Μένανδρος» στην Κωνσταντινούπολη,
στο θέατρο Μνηματακίων, το �8984�2 και τον Μάρτιο του �899.4�3 Το έργο θα
παιχθεί και σε περιοδεία από τον θίασο Ησαΐα-Πεταλά (Ένωσις Ελλήνων Ηθο-
ποιών), το �90�.4�4 Η επιτυχία συνεχίζεται. Το έργο θα παρουσιαστεί και πάλι
σε περιοδεία τον Νοέμβριο του �9044�� και τον Αύγουστο του �90� από τον θία-
σο Κουρή-Παντόπουλου.4�� Η Μαρίκα Κοτοπούλη θα παίξει και αυτή το έργο
του Ροβέττα στο θέατρό της (Ιούλιος �9�8, θέατρο Κοτοπούλη),4�7 ενώ ο Κ.
Προβελέγγιος θα το ανεβάσει τον Μάιο του �920 στο θέατρο Πολυθέαμα της
οδού Καρόλου.4�8 Τον Μάιο του �92� ανεβαίνει από το θίασο Μαρίας Βεάκη στο
θέατρο Θησείου,4�9 ενώ τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς θα ανεβεί στο Δημοτικό
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Θεάτρου – Θεατρικό Μουσείο, κωδ. �7/�4 – 2�2�. Βλ. και Θωμάς Παπαδόπουλος, Ιονική Βι-
βλιογραφία, ό.π., τόμ. 3, σ. 2�2, αριθ. 94�3.

4�� Gerolamo Rovetta, Οι άτιμοι: δράμα, μφρ. Χ. Άννινος, σειρά Θεατρική Βιβλιοθήκη Φέξη
αρ. �7, Αθήναι: Γ. Φέξης, �903.

4�2 Γιάννης Σιδέρης, Ιστορία του Νέου Ελληνικού Θεάτρου, τόμ. Α΄, ό.π., σ. �70.
4�3 Βλ. και το πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνι-

κού Θεάτρου – Θεατρικό Μουσείο, κωδ. 20/��-3�82.
4�4 Γιάννης Σιδέρης, Ιστορία του Νέου Ελληνικού Θεάτρου, τόμ. Α΄, ό.π., σ. �77.
4�� Βλ. και το πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνι-

κού Θεάτρου – Θεατρικό Μουσείο, κωδ. 20/2�-3��7.
4�� Βλ. και το πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνι-

κού Θεάτρου – Θεατρικό Μουσείο, κωδ. ��8.�-�0�4�.
4�7 Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,

σε μορφή cd-rom), σ. 7.
4�8 Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,

σε μορφή cd-rom), σ. 30.
4�9 Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,

σε μορφή cd-rom), σ.44. 



Θέατρο Αθηνών.4�0 Ο Εδμόνδος Φυρστ και η Χριστίνα Παλαιολόγου θα το
ανεβάσουν τον Ιούνιο του �923 στο θέατρο Καράμαλη στον Πειραιά.4�� Ο Θία-
σος Νέων του Ανδρέα Παντόπουλου θα το παρουσιάσει στο θέατρο Παγκρατί-
ου τον Ιούλιο του �924,4�2 και τον ίδιο μήνα ο θίασος του Διονυσίου Βενιέρη στο
θέατρο Κωστάκη της λεωφόρου Συγγρού.4�3 Οι άτιμοι έμελλε να είναι και μία
από τις τελευταίες μεταφράσεις έργων του που θα δει ο Άννινος επί σκηνής,
ένα χρόνο πριν πεθάνει (9 Ιουλίου �933 στο θέατρο Κεντρικόν και 27 του ίδιου
μηνός, στο θέατρο Ατλαντίς των Εξαρχείων, από τον θίασο Μιχάλη Κουνελά-
κη).4�4

Με μικρότερη επιτυχία ο Άννινος θα μεταφράσει και δεύτερο έργο του
Rovetta, την Οικογένεια Μωρέττη, τρίπρακτο δράμα που συναντούμε να παίζε-
ται τον Οκτώβριο του �904 σε μετάφραση του Άννινου.4��

Ο Felice Cavallotti (�842-�898) είναι άλλος ένας Ιταλός θεατρικός συγγρα-
φέας και πολιτικός, έργο του οποίου μεταφράζει ο Άννινος. Πρόκειται για το Ο
καημένος Πέτρος, (Il povero Piero, �88�). Το έργο παίζεται το �90� (28 Απρι-
λίου) από τους Π. Γαβριηλίδη και Ν. Ροζάν.4�� Ο Καβαλότι είχε πολεμήσει στο
πλευρό των γαριβαλδινών και είχε αναπτύξει έντονη πατριωτική και πολιτική
δράση στην Ιταλία, ενώ ο επικήδειός του συντάχθηκε από έναν άλλο προσφιλή
στον Άννινο Ιταλό λογοτέχνη, τον Giosué Carducci.

Η Άλκηστις (Alceste) του σύγχρονου του Άννινου Ιταλού θεατρικού συγγρα-
φέα και ελληνιστή Ettore Romagnoli4�7 (�87�-�938) είναι μία ακόμη από τις με-
ταφράσεις του Άννινου που θα δημοσιευθούν, τόσο στο περιοδικό Ίρις, όσο και σε
αυτοτελή έκδοση στη δεκαετία του �920 από τον εκδοτικό οίκο «Δημητράκου».4�8

Ηλίας Α. Τουμασάτος�88

4�0 Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,
σε μορφή cd-rom), σ. 48.

4�� Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,
σε μορφή cd-rom), σ. 72.

4�2 Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,
σε μορφή cd-rom), σ. 92.

4�3 Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,
σε μορφή cd-rom), σ. 94.

4�4 Βλ. και το πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνι-
κού Θεάτρου – Θεατρικό Μουσείο, κωδ. 48/�-��20. Βλ. και Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός
ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο, σε μορφή cd-rom), σ. 2�2, 2�3.

4�� Βλ. και το πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνι-
κού Θεάτρου – Θεατρικό Μουσείο, κωδ. 20/23-3��8.

4�� Γιάννης Σιδέρης, Ιστορία του Νέου Ελληνικού Θεάτρου, τόμος Α΄, ό.π., σ. 2�2.
4�7 Για τον Ettore Romagnoli βλ. Laura Piazza «Ettore Romagnoli, uomo di teatro» στην ηλε-

κτρονική διεύθυνση http://www.indafondazione.org/wp-content/uploads/20�0/07/Romagnoli-
Piazza.pdf [on line, πρόσβαση στις �7-4-20��.

4�8 Εκτ. Ρωμανιόλι [Ettore Romagnoli], «Άλκηστις – τραγική παλινωδία εις πράξιν μίαν»,



Από τις μεγάλες μεταφραστικές επιτυχίες του Άννινου, ανεβαίνει στην Αθήνα
τον Φεβρουάριο του �9��.4�9

Ο σχολιασμός της παρακμής της κοινωνικής ζωής με έμφαση στην καθη-
μερινότητα των ανθρώπων και την προσπάθεια για ψυχολογική ανάλυση των
χαρακτήρων είναι γνωρίσματα και του Marco Praga (�8�2-�929), το βουλε-
βάρτο του οποίου Παρθένες (Le vergini, �889) σε μετάφραση του Μπάμπη Άν-
νινου θα ερμηνεύσει η Μαρίκα Κοτοπούλη στις �4 Μαΐου �909.470

Τέλος, Οι χωροφύλακες, ιταλική κωμωδία της οποίας δεν έχει ταυτιστεί ο
συγγραφέας παίζεται σε μετάφραση του Άννινου στην Αθήνα στις � Αυγούστου
�900.47�

44..99..33..33  ΓΓααλλλλιικκόό  θθέέααττρροο
Η εξοικείωση του Άννινου με τη γαλλική γλώσσα, αλλά και η κυριαρχία της

γαλλικής δραματουργίας σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο στα τέλη του �9ου

αιώνα δίνει την ευκαιρία στον Άννινο να μεταφράσει πολλά κείμενα της σύγχρο-
νής του γαλλικής δραματουργίας για την ελληνική σκηνή, κυρίως κωμωδίες
(βωντβίλ και βουλεβάρτα), αλλά και δράματα.

Το μοναδικό χειρόγραφο μετάφρασης θεατρικού έργου που σώζεται στο αρ-
χείο του Χ. Άννινου είναι η Γυναικομαχία των Σκριμπ και Λεγκουβέ.472 Πρό-
κειται για το έργο Bataille de Dames των Augustin Eugène Scribe (�79�-�8��)
και Ernest Wilfrid Legouvé (�807-�903), που γράφτηκε λίγο πριν γεννηθεί ο
Άννινος, το �8��. Τυπικό παράδειγμα καλοφτιαγμένου έργου για την καθημερι-
νότητα της γαλλικής μπουρζουαζίας, με σφιχτοδεμένη δομή και σκηνική οικο-
νομία που «κληροδοτήθηκε» αργότερα και στο νατουραλιστικό θέατρο, γραμμέ-
νο από δύο μάστορες της γαλλικής αστικής κωμωδίας, το τρίπρακτο έργο γνώ-
ρισε μακρά σταδιοδρομία στα αθηναϊκά θέατρα. Παράσταση του έργου μαρτυ-
ρείται στην Αθήνα τον Ιανουάριο του �902,473 αλλά και τον Αύγουστο του �922,
στο θέατρο Αθήναιον της Οδού Πατησίων, από τον θίασο Αιμίλιου Βεάκη και

Η περίοδος της ωριμότητας (�890-�934) �89

μφρ. Μ. Άννινου, Μηνιαία Εικονογραφημένη Ίρις, τόμ. Α΄, αρ. 2, 29 Φεβ. �924, σσ. �9-73. Και
σε αυτοτελή έκδοση: Ρωμανιόλι [Ettore Romagnoli], Άλκηστις – τραγική παλινωδία εις πράξιν
μίαν, μφρ. Μ. Άννινου, σειρά Μπλε Βιβλίων Δημητράκου, αρ. 23, Αθήναι: Δημητράκος, χ.χ.

4�9 Βλ. και το πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνι-
κού Θεάτρου – Θεατρικό Μουσείο, κωδ. 20/�8-3233.

470 Γιάννης Σιδέρης, Ιστορία του Νέου Ελληνικού Θεάτρου, τόμ. Α΄, ό.π., σ. 239.
47� Γιάννης Σιδέρης, Ιστορία του Νέου Ελληνικού Θεάτρου, τόμ. Α, ό.π., σ. �72.
472 Το χειρόγραφο, αποτελούμενο από 4� φ., βρίσκεται στο Αρχείο Χ. Άννινου (Κοργιαλένει-

ος Βιβλιοθήκη Αργοστολίου), φάκελος �3, υποφ. 7.
473 Βλ. και το πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνι-

κού Θεάτρου – Θεατρικό Μουσείο, κωδ. 22�/2-8883. Βλ. και Γιάννης Σιδέρης, Ιστορία του Νέ-
ου Ελληνικού θεάτρου �794-�944, ό.π., τόμ. Α΄, σ. 2�2.



Χριστόφορου Νέζερ,474 τον Μάιο του
�923 στο θέατρο «Λαού» από τον θίασο
Χρήστου Γεωργιάδη,47� τον Ιούλιο του
�924 από τον θίασο Αντρέα Παντόπου-
λου στο θέατρο Παγκρατίου,47� τον Σε-
πτέμβριο του �92� στο θέατρο Κωστά-
κη από τον θίασο Διονυσίου Βενιέρη,477

τον Φεβρουάριο του �928 από τον θίασο
Νέων Ελένης Χαλκούση στο Δημοτικό
Θέατρο Πειραιώς.478

Ο Victorien Sardou (�83�-�908) εί-
ναι ένας ακόμη από τους εκπροσώπους
του γαλλικού καλοφτιαγμένου έργου
που θα μεταφραστεί από τον Άννινο
(�83�-�908) για τις ανάγκες των αθη-
ναϊκών επαγγελματικών θιάσων. Με
την υπογραφή του Σαρντού και τη μετα-
φραστική πένα του Άννινου θα παιχθούν:

Φερεόλ (Andrea Fereol, γράφτηκε το �87�) από τον θίασο της Αικατερίνης Βε-
ρώνη στο θέατρο «Βαριετέ», στις �8 Σεπτεμβρίου �900,479 Ο χωρικός, το
�900480 και Οι χωρικοί μας, τον Μάρτιο του �903.48�

Η Ωραία Μαρσελιέζα και ο Μέγας Ναπολέων, (La Belle Marseillaise, �90�),
τετράπρακτη κωμωδία του κωμωδιογράφου Pierre Berton (�842-�9�2) ανεβαί-
νει στην Αθήνα σε μετάφραση του Άννινου τον Μάιο του �9��,482 και τον Απρί-
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474 Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,
σε μορφή cd-rom), σ. �9.

47� Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,
σε μορφή cd-rom), σ. 70.

47� Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,
σε μορφή cd-rom), σ. 90.

477 Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,
σε μορφή cd-rom), σ. �37.

478 Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,
σε μορφή cd-rom), σ. ���.

479 Γιάννης Σιδέρης, Ιστορία του Νέου Ελληνικού Θεάτρου, τόμ. Α΄, ό.π., σ. �73-�74.
480 Γιάννης Σιδέρης, Ιστορία του Νέου Ελληνικού Θεάτρου, τόμ. Α΄, ό.π., σ. �72.
48� Βλ. και το πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνι-

κού Θεάτρου – Θεατρικό Μουσείο, κωδ. 20/�-3242. 
482 Βλ. και το πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνι-

κού Θεάτρου – Θεατρικό Μουσείο, κωδ. ��/7-�2329.

Χειρόγραφο της μετάφρασης 
της Γυναικομαχίας [Πηγή: Αρχείο 

Χ. Άννινου, Κοργιαλένειος 
Βιβλιοθήκη Αργοστολίου]



λιο του �9��,483 αλλά και τον Ιούλιο του
�9�8 από τον θίασο της Μαρίκας Κοτο-
πούλη στο θέατρό της στην πλατεία
Ομονοίας.484

Ο Μπεμπές (Mon bebé) τρίπρακτο
βωντβίλ των Maurice Hennequin (�8�3-
�92�) και Emil de Nazak, που ήταν δια-
σκευή του αγγλικού Baby mine της
Margaret Mayo, παίζεται σε μετάφραση
του Άννινου στην Αθήνα, στις 9 Σεπτεμ-
βρίου του �90048� αλλά και στις �7 Σε-
πτεμβρίου του �904 στη «Νέα Σκηνή»
του Χρηστομάνου.48� Θα το ερμηνεύσει
και η Μαρίκα Κοτοπούλη στο θέατρό της
τον Ιούλιο του �9�8487 και τον Ιούλιο του
�9�9.488 Θα ανεβεί και πολλά χρόνια αρ-
γότερα, τον Ιούλιο του �93� στο θέατρο
«Αλίκης» (Πατησίων και Ιουλιανού), από
τον θίασο Αλίκης, Χριστόφορου Νέζερ και
του Κεφαλονίτη Κώστα Μουσούρη,489 ενώ την ίδια περίοδο παίζεται και στο θέα-
τρο Παγκρατίου από τον θίασο Σπύρου Πατρίκιου - Μάριου Παλαιολόγου.490

Ο Ευγένιος Λαμπίς (Eugène Marin Labiche, �8��-�888), από τους κορυφαί-
ους εκπροσώπους της γαλλικής κωμωδίας στο δεύτερο μισό του �9ου αιώνα,
μαιτρ κι αυτός της καλοφτιαγμένης κωμωδίας, με τεράστιο αριθμό έργων, θα

Η περίοδος της ωριμότητας (�890-�934) �9�

483 Βλ. και το πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνι-
κού Θεάτρου – Θεατρικό Μουσείο, κωδ. ��/�0-�0494. Έπαιζαν μεταξύ άλλων οι Κ. Παρασκευ-
όπουλος, Κ. Τσερτίνης, Ν. Καπετανάκης, Ι. Ιατρού κ.ά.

484 Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,
σε μορφή cd-rom), σ. 7.

48� Γιάννης Σιδέρης, Ιστορία του Νέου Ελληνικού Θεάτρου, τόμ. Α΄, ό.π., σσ. �72-�73. Βλ.
και το πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεάτρου
– Θεατρικό Μουσείο, κωδ. 3�/2-48�3.

48� Γιάννης Σιδέρης, Ιστορία του Νέου Ελληνικού Θεάτρου, τόμ. Α΄, ό.π., σ. 242.
487 Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,

σε μορφή cd-rom), σ. 8.
488 Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,

σε μορφή cd-rom), σ. �9.
489 Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,

σε μορφή cd-rom), σ. 23�.
490 Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,

σε μορφή cd-rom), σ. 23�.

Εξώφυλλο του προγράμματος
παράστασης της Γυναικομαχίας

στο Βασιλικόν Θέατρον, �9-2-�902. 
[Πηγή: Κέντρο Έρευνας και Μελέτης

του Ελληνικού Θεάτρου - 
Θεατρικό Μουσείο]



μεταφραστεί επίσης από τον Άννινο: Ο Ρεφενές του Λαμπίς ανεβαίνει σε «πα-
νελλήνια πρώτη» στην Αθήνα στις �� Ιουλίου �9�9, στο θέατρο «Ολύμπια» από
την Εταιρεία Ελληνικού Θεάτρου.49�

Η Θηρεσία Ρακέν του Émile Zola, του οποίου ο Άννινος θα μεταφράσει και
θα εκδώσει και αυτοτελώς πεζά κείμενα, θα ανέβει από τον θίασο της Αικατε-
ρίνης Βερώνη στις 3 Νοεμβρίου του �900.492

Ο Λουδοβίκος ΙΑ΄ του Casimir Delavigne (�793-�843) ανεβαίνει σε μετά-
φραση του Άννινου στην Αθήνα τον Απρίλιο του �9�4493 με πρωταγωνιστές τους
Εδμόνδο Φυρστ και Ροζαλία Νίκα. Θα ανεβεί και πάλι από τον ίδιο θίασο στο
θέατρο Διονύσια τον Οκτώβριο του �9�8,494 αλλά και από τη Μαρίκα Κοτοπού-
λη στο θέατρό της τον Νοέμβριο του �922.49� Ο Εδμόνδος Φυρστ θα το ανεβάσει
ξανά, αυτή τη φορά μαζί με τη Χριστίνα Παλαιολόγου, τον Ιούλιο του �923,49�

ενώ θα παρασταθεί και τον Δεκέμβριο του �92� στο θέατρο «Κεντρικόν».497

Πολλά ακόμα γαλλικά έργα θα ανεβούν σε μετάφραση του Άννινου στα
αθηναϊκά θέατρα αλλά και στις σκηνές του μείζονος ελληνισμού: Το Προς τον
έρωτα του Γκαντιγιό ανεβαίνει σε μετάφραση Άννινου στο θέατρο «Ολύμπια»
από την Εταιρεία Ελληνικού Θεάτρου στις 2� Αυγούστου �9�9.498 Το πεντά-
πρακτο δράμα Φουρσαμπώ παίζεται στην Αθήνα το �903,499 ενώ το επίσης πε-
ντάπρακτο δράμα Αδρεΐνη ανεβαίνει σε μετάφραση του Άννινου στη Σμύρνη τον
Αύγουστο του �909.�00
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49� Βλ. και το πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνι-
κού Θεάτρου – Θεατρικό Μουσείο, κωδ. �0/��-2�0�. Βλ. και Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρο-
νισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο, σε μορφή cd-rom), σ. �8.

492 Γιάννης Σιδέρης, Ιστορία του Νέου Ελληνικού Θεάτρου, τόμ. Α΄, ό.π., σ. �74. Για τις με-
ταφράσεις πεζών κειμένων του Zola από τον Άννινο βλ. την παρ. 4.�.�.�.3 αυτής της μελέτης.

493 Βλ. και το πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνι-
κού Θεάτρου – Θεατρικό Μουσείο, κωδ. 22/��-3424 και Γιάννης Σιδέρης, Ιστορία του Νέου Ελ-
ληνικού Θεάτρου, τόμ. Α΄, ό.π., σ. 48.

494 Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,
σε μορφή cd-rom), σ. �0.

49� Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,
σε μορφή cd-rom), σ. �2.

49� Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,
σε μορφή cd-rom), σ. 7�.

497 Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,
σε μορφή cd-rom), σ. �39.

498 Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,
σε μορφή cd-rom), σ.20.

499 Βλ. και το πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνι-
κού Θεάτρου – Θεατρικό Μουσείο, κωδ. 22�/4-89�7.

�00 Βλ. και το πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνι-
κού Θεάτρου – Θεατρικό Μουσείο, κωδ. �3/�8-��3�.



Ο Άννινος, εκτός από δράματα του
�9ου αιώνα και καλοφτιαγμένες κωμω-
δίες, διασκευάζει και έργα του κλασικού
θεατρικού ρεπερτορίου: Ο βασιλιάς της
φασκομηλιάς είναι διασκευή της κωμω-
δίας-μπαλέτου του Μολιέρου ο κ. Πουρ-
σονιάκος ή Αγαθόπουλος ο Ξηροχωρίτης,
(Monsieur de Poursognac, πρωτοπαίχτη-
κε στο Παρίσι) που έγινε από κοινού από
τον Άννινο, τον Γεώργιο Τσοκόπουλο και
τον Αντώνιο Βώττη, τρεις ισχυρούς πα-
ράγοντες της αθηναϊκής επιθεώρησης.
Παίζεται για πρώτη φορά στην Αθήνα,
στο θέατρο Αλάμπρα της Οδού Πατη-
σίων, στις �4-�-�920�0� και τον Μάιο του
�923, στο θέατρο «Κεντρικόν» από τον
θίασο Αλέκου Γονίδη, που ήταν από τους
κορυφαίους πρωταγωνιστές επιθεώρησης
εκείνης της εποχής.�02

44..99..33..44  ΓΓεερρμμααννιικκόό  θθέέααττρροο::  
HHeerrmmaann  SSuuddeerrmmaannnn

Μπορεί ο Άννινος να επιδόθηκε με
ιδιαίτερο ζήλο στη μετάφραση γαλλικών κωμωδιών, ωστόσο η μεγαλύτερή του
θεατρική επιτυχία, που δημοσιεύθηκε σε αυτοτελή τόμο�03 και γνώρισε επιπλέον
μεγάλη εκδοτική επιτυχία ήταν έργο γερμανικό. Πρόκειται για την Τιμή (Die
Ehre) του του Herman Sudermann (�8�7-�928). Ο Sudermann αναδείχθηκε,
όπως και ο Άννινος, στη δεκαετία του �880, ενώ Η τιμή που παίχτηκε στη Γερ-
μανία στα τέλη της δεκαετίας ήταν το έργο που τον καθιέρωσε και θεωρήθηκε
ανανεωτικός σταθμός στην Ιστορία του γερμανικού δράματος.�04

Η περίοδος της ωριμότητας (�890-�934) �93

�0� Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,
σε μορφή cd-rom), σ. 29.

�02 Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,
σε μορφή cd-rom), σ. �9.

�03 Herman Sudermann, Η τιμή: δράμα εις πράξεις τρεις, σειρά Θεατρική Βιβλιοθήκη (επιμ.
Σειράς Ν. Λάσκαρης), Εν Αθήναις: Γ. Φέξης, �903.

�04 Για τον Herman Sudermann βλ. ενδεικτικά: Karl Leydecker, Marriage and divorce in the
plays of Hermann Sudermann, Frankfurt am Main: P. Lang, �99�· Cordelia E. Stroinigg, Suder -
mann’s “Frau Sorge”: Jugendstil, archetype, fairy tale, New York: P. Lang, �99�.

Έκδοση της Τιμής σε μετάφραση
Άννινου (�903), Πηγή: Δημόσια
Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας



Το έργο σε μετάφραση του Άννινου ανεβαίνει για πρώτη φορά στις 23 Ιουνίου
του �898 στην Αθήνα, με τον Ευτύχιο Βονασέρα στον πρωταγωνιστικό ρόλο.�0�

Το έργο θα το χρησιμοποιήσει και ο θίασος Ησαΐα-Πεταλά σε περιοδεία, το
�90�.�0� Το έργο παίζεται και πάλι τον Οκτώβριο του �904, σε περιοδεία.�07 Θα το
ανεβάσει και η Μαρίκα Κοτοπούλη τον Μάρτιο του �9�8, στο θέατρό της στην
πλατεία Ομονοίας,�08 αλλά και τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς από τον θίασο
Διαμάντη στο θέατρο «Λαού»,�09 τον Απρίλιο του �9�9 στο Δημοτικό Θέατρο
Αθηνών,��0 τον Αύγουστο του �920 από την «Εταιρεία Ελληνικού Θεάτρου» στο
θέατρο Ένκελ Πειραιά,��� τον χειμώνα (Νοέμβριος-Δεκέμβριος) του �920 και
πάλι στην Αθήνα,��2 τον Ιανουάριο του �92� και πάλι από τη Μαρίκα Κοτοπούλη
στο Δημοτικό Θέατρο Αθηνών,��3 τον Μάρτιο της ίδιας χρονιάς από την «Εται-
ρεία Ελληνικού Θεάτρου» στο Θέατρο Κοτοπούλη,��4 τον Μάιο του �92� στο θέα-
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�0� Γιάννης Σιδέρης, Ιστορία του Νέου Ελληνικού Θεάτρου, τόμ. Α΄, ό.π., σ. �70. Είναι 
χαρακτηριστικά τα όσα αναφέρει σχετικά με την ελληνική πρεμιέρα του έργου ο Νικόλαος
Λάσκαρης στην εισαγωγή της έκδοσης της Τιμής (Herman Sudermann, Η τιμή: δράμα 
εις πράξεις τρεις, ό.π., σ. 3): «Σπανίως δραματικόν έργον έκαμε τοσαύτην εντύπωσιν, από της
Ελληνικής σκηνής δοθέν, όσον η «Τιμή» του Σούδερμαν. [...] απετέλεσε θεατρικόν γεγονός,
μοναδικόν ίσως διά την ιστορίαν του νεοελληνικού θεάτρου. Αι καινοφανείς θεωρίαι του 
Γερμανού συγγραφέως και η μεγάλη επιτυχία του Έλληνος υποκριτού (ενν. τον Ε. Βο-
νασέρα) υποδυομένου τον Ροβέρτον Χάινεκε, ανεστάτωσαν τότε ολόκληρον την πρωτεύου-
σαν [...] Έκτοτε ο Σούδερμαν εξετόπισεν όλους τους γάλλους συγγραφείς, οίτινες είχον 
κυριαρχήσει μέχρι τότε εν τω ελληνικώ θεάτρω, και επί μήνας ολοκλήρους μόνον το όνο-
μα αυτού εφέρετο επί των ελληνικών προγραμμάτων [...]». Ο Λάσκαρης πανηγυρίζει για τη
νέα πνοή του γερμανικού θεάτρου που φέρνουν οι Σούντερμαν και Χάουπτμαν, τους οποίους
χαρακτηρίζει αρχηγούς της γερμανικής ρεαλιστικής και νατουραλιστικής σχολής αντί-
στοιχα.

�0� Γιάννης Σιδέρης, Ιστορία του Νέου Ελληνικού Θεάτρου, τόμ. Α΄, ό.π., σ. �77.
�07 Βλ. και το πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνι-

κού Θεάτρου – Θεατρικό Μουσείο, κωδ. 20/23-3�73.
�08 Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,

σε μορφή cd-rom), σ. 4.
�09 Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,

σε μορφή cd-rom), σ. 8.
��0 Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,

σε μορφή cd-rom), σ. �4.
��� Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,

σε μορφή cd-rom), σ. 33.
��2 Βλ. και τα προγράμματα των παραστάσεων στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελ-

ληνικού Θεάτρου – Θεατρικό Μουσείο, κωδ. �0/22-208� και �0/22-209� αντίστοιχα.
��3 Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,

σε μορφή cd-rom), σ. 39.
��4 Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,

σε μορφή cd-rom), σ. 42.



τρο Εξαρχείων από τον θίασο Παντόπουλου-Δρακάκη,��� τον Ιούλιο του �92� στο
θέατρο «Πειραϊκόν»,��� τον Σεπτέμβριο του �923 στο θέατρο «Καράμαλη» στο
Πασαλιμάνι από τον θίασο Εδμόνδου Φυρστ - Χριστίνας Παλαιολόγου,��7 και τον
Μάιο του �924 στο «Νέον Θέατρον» στο τέρμα Ιπποκράτους.��8 Ο Ανδρέας Πα-
ντόπουλος θα ξανανεβάσει το έργο στο θέατρο Παγκρατίου τον Ιούλιο του �924,
με τον «Θίασο Νέων»,��9 τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς από τον θίασο Βενιέ-
ρη,�20 τον Σεπτέμβριο του �92� από τον θίασο Φρόσως Κόκκου στο θέατρο «Κω-
στάκη» της λεωφόρου Συγγρού,�2� τον Μάιο του �92� στο θέατρο «Έντεν»�22 και
τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς στο θέατρο Αμπελοκήπων,�23 τον Ιούλιο του �927 στο
θέατρο Παγκρατίου από τον θίασο Νέων της Ελένης Χαλκούση�24 και τον Αύ-
γουστο της ίδιας χρονιάς από τον θίασο Ηλία Βεργόπουλου στο θέατρο «Κωστά-
κη»,�2� και τον Αύγουστο του �929, και πάλι από τον θίασο Νέων στο θέατρο Πα-
γκρατίου.�2� Το έργο θα παίζεται σχεδόν μέχρι τον θάνατο του Άννινου. Μαρτυ-
ρούνται παραστάσεις του τον Ιούνιο του �933�27 στο θέατρο Κεντρικόν από τον
θίασο του Χριστόφορου Νέζερ και τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς στο θέατρο Ποσει-
δώνιον στη Φρεαττύδα.�28

Η περίοδος της ωριμότητας (�890-�934) �9�

��� Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,
σε μορφή cd-rom), σ. 43.

��� Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,
σε μορφή cd-rom), σ. 4�.

��7 Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,
σε μορφή cd-rom), σ. 7�.

��8 Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,
σε μορφή cd-rom), σ. 8�.

��9 Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,
σε μορφή cd-rom), σ. 9�.

�20 Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,
σε μορφή cd-rom), σ. 9�.

�2� Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,
σε μορφή cd-rom), σ. ��8.

�22 Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,
σε μορφή cd-rom), σ. �27.

�23 Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,
σε μορφή cd-rom), σ. �34.

�24 Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,
σε μορφή cd-rom), σ. �47.

�2� Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,
σε μορφή cd-rom), σ. ��0.

�2� Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,
σε μορφή cd-rom), σ. �7�.

�27 Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,
σε μορφή cd-rom), σ. 2��.

�28 Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,
σε μορφή cd-rom), σ. 2�3.



44..99..33..��  ΑΑγγγγλλιικκόό  θθέέααττρροο::  ΜΜππρράάννττοονν  ΤΤόόμμααςς  κκααιι  ΛΛόόρρδδοοςς  ΒΒύύρρωωνν
Η ενασχόληση του Άννινου με την αγγλική δραματουργία περιλαμβάνει δύο

ολότελα αντίθετες μεταξύ τους περιπτώσεις. Η πρώτη, Η θεία του Καρόλου του
Μπράντον Τόμας, έχει αποκλειστικό στόχο τη σκηνή, ενώ η δεύτερη, το ποιητι-
κό δράμα του Λόρδου Βύρωνα Ο ουρανός και η γη είναι ίσως η μοναδική περί-
πτωση δράματος που μεταφράζεται από τον Άννινο και είναι προορισμένο για
ανάγνωση.

Η θεία του Καρόλου (Charlie’s aunt), τρίπρακτη φάρσα του Brandon Thomas
(�848-�9�4), ηθοποιού, τραγουδοποιού και κωμωδιογράφου, εκτός από τη θεα-
τρική της επιτυχία εκδόθηκε και σε βιβλίο από τη Θεατρική Βιβλιοθήκη του Φέ-
ξη.�29 Η φάρσα βασίζεται στην απάτη της παρενδυσίας: ο νεαρός ήρωας υπο-
δύεται τη θεία του φίλου του και με βάση το εύρημα αυτό πλάθονται όλες οι κω-
μικές καταστάσεις του έργου. Αν και το έργο πρωτοπαίχτηκε το �892 χωρίς ιδι-
αίτερη επιτυχία, στη συνέχεια γνώρισε σκηνικούς θριάμβους σε ολόκληρη την
Ευρώπη, και τη Γαλλία (είναι πολύ πιθανό η μετάφραση του έργου να έχει γίνει
από τα γαλλικά, γλώσσα με την οποία είχε ιδιαίτερη εξοικείωση ο Άννινος).
Πρόκειται για μια ακόμα μεγάλη μεταφραστική επιτυχία του. Μαρτυρείται πα-
ράστασή της στην Κωνσταντινούπολη, τον Νοέμβριο του �900.�30 Παίζεται επί-
σης τον Νοέμβριο του �922 στο Βασιλικόν, από τη Δραματική Σχολή του Ωδεί-
ου Αθηνών,�3� τον Μάιο του �923 στο θέατρο Ολύμπια,�32 τον Ιούνιο του �924
στο θέατρο Απόλλων της οδού Σταδίου,�33 τον Ιούνιο του �924 από τον θίασο
Νέων του Ανδρέα Παντόπουλου στο θέατρο Παγκρατίου,�34 τον Ιούλιο της ίδιας
χρονιάς από τον θίασο Διονυσίου Βενιέρη στο θέατρο Κωστάκη,�3� τον Ιούλιο
του �92� στο θέατρο Έντεν του Θησείου,�3� τον Ιούνιο του �927 στο Δημοτικό

Ηλίας Α. Τουμασάτος�9�

�29 Th. Brandon, Η θεία του Καρόλου, μφρ. Χ. Άννινου, σειρά Θεατρική Βιβλιοθήκη, Αθήναι:
Γ. Φέξης, �903.

�30 Βλ. και το πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνι-
κού Θεάτρου – Θεατρικό Μουσείο, κωδ. �8/�-3093.

�3� Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,
σε μορφή cd-rom), σ. ��.

�32 Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,
σε μορφή cd-rom), σ. �8.

�33 Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,
σε μορφή cd-rom), σ. 87.

�34 Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,
σε μορφή cd-rom), σ. 88.

�3� Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,
σε μορφή cd-rom), σ. 94.

�3� Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,
σε μορφή cd-rom), σ. �3�.



Θέατρο Πειραιά από τη Δραματική Σχο-
λή Ωδείου Πειραιά�37 και τον ίδιο μήνα
στο θέατρο Παγκρατίου από τον θίασο
νέων Ελένης Χαλκούση,�38 ενώ τον Ιού-
λιο της ίδιας χρονιάς από τον Ηλία Βερ-
γόπουλο στο θέατρο Κωστάκη.�39 Ο θία-
σος νέων του Ανδρέα Παντόπουλου θα
ανεβάσει το έργο στο Δημοτικό Θέατρο
Πειραιά τον Φεβρουάριο του �928.�40 Το
έργο θα ανεβεί και τον Δεκέμβριο του
�93� από τον θίασο του Μάριου Ροτζάι-
ρον, στο θέατρο Ολύμπια,�4� και τον Αύ-
γουστο του �932 από το Λαϊκό Θέατρο
του Βασίλη Ρώτα στο Θέατρο Παγκρα-
τίου,�42 αλλά και στις 29-2-�940 στο
Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.�43

Το άλλο έργο της αγγλικής δραμα-
τουργίας που μεταφράζει ο Άννινος απο-
τελεί ιδιαίτερη περίπτωση, καθώς δεν
έχουμε είδηση για παράστασή του από
αθηναϊκό θίασο τουλάχιστον στη διάρ-
κεια της ζωής του Άννινου. Πρόκειται
για το «ιερόν δράμα» του Λόρδου Βύρω-
να Ο ουρανός και η γη (Heaven and
earth) που κυκλοφόρησε από τον εκδοτι-
κο οίκο Δημητράκου, πιθανότατα στη
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�37 Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,
σε μορφή cd-rom), σ.�4�.

�38 Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,
σε μορφή cd-rom), σ. �4�.

�39 Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,
σε μορφή cd-rom), σ. �49.

�40 Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,
σε μορφή cd-rom), σ. ���.

�4� Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,
σε μορφή cd-rom), σ. �98.

�42 Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,
σε μορφή cd-rom), σ. 204.

�43 Βλ. Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; ό.π., παράρτημα (παραστασιολόγιο,
σε μορφή cd-rom), σ. 2�8.

Εξώφυλλο της μετάφρασης 
του έργου του Byron 
Ο ουρανός και η γη
[Πηγή: Δημόσια 

Βιβλιοθήκη Βυτίνας]



δεκαετία του �920.�44 Στον (ανυπόγραφο) σύντομο πρόλογο της έκδοσης ανα-
φέρονται οι ιδιαιτερότητες του έργου: Γράφτηκε το �82�, στην πραγματικότητα
όμως δεν ολοκληρώθηκε ποτέ – θα μπορούσε να τελειώνει με την ολοκλήρωση
του πρώτου μέρους, αλλά θα μπορούσε και να συνεχίζεται – τυπικά ρομαντική
αντίληψη.

Η θεατρική μορφή αποτελούσε για τον Βύρωνα περισσότερο ποιητική φόρμα
παρά εργαλείο σκηνικής παρουσίασης, καθώς ο ίδιος διατεινόταν ότι τα δράμα-
τά του δεν προορίζονταν για να παιχτούν επί σκηνής. Όπως και όλα τα θεατρι-
κά του Βύρωνα, έτσι και ο Ουρανός και η Γη, που είναι γραμμένο σαν μεσαιωνι-
κό «μυστήριο» είναι κάτι πολύ περισσότερο από ρομαντικά δράματα: είναι ρομα-
ντικά ποιητικά έργα γραμμένα στη φόρμα του δράματος, εξαιρετικά δύσκολα
στο να παρασταθούν, κατακλυζόμενα από λυρισμό και συναισθηματικές εξάρ-
σεις που ομολογουμένως δεν είναι οικείες ούτε στο συγγραφικό στυλ του Άννινου
ούτε και στο γενικότερο κλίμα των μεταφράσεων που επιλέγει να εκδώσει ή να
παραδώσει προς παράσταση.

Και η θεματολογία του έργου είναι πολύ μακριά από ο,τιδήποτε άλλο θεατρι-
κό έχει μεταφράσει ο Άννινος: Πρόκειται για μία εκδοχή του κατακλυσμού του
Νώε, όπου οι βιβλικοί ήρωες μεταμορφώνονται σε παθιασμένες ρομαντικής
υφής μορφές που αντιμετωπίζουν σπασμωδικά τα αδιέξοδα ενώπιον των οποίων
βρίσκονται.�4� Μαζί με τον Κάιν, Ο ουρανός και η γη είναι οι δύο «θρησκευτικού
περιεχομένου» δραματουργικές απόπειρες του Βύρωνα,�4� που ασφαλώς ουδεμία
σχέση έχουν με τα γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά δράματα με ρεαλιστικό περιε-
χόμενο που ο Άννινος μεταφράζει για τη σκηνή.

Και ο Άννινος προσεγγίζει το έργο ενθυμούμενος τις φόρμες του αθηναϊκού
ρομαντισμού: Η καθαρεύουσα που χρησιμοποιεί δημιουργεί την κατάλληλη ρο-
μαντική ατμόσφαιρα για τον Έλληνα αναγνώστη, αναρωτιέται όμως κανείς
αν πραγματικά μια τέτοια μετάφραση ενός τέτοιου έργου είχε θέση στη δεκα-
ετία του �920, σε μια εποχή που κυριαρχούσαν τα νατουραλιστικής υφής μυθι-
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�44 Λόρδος Βύρων, Ο ουρανός και η γη, ιερόν δράμα, μφρ. Μπάμπης Άννινος, Εν Αθήναις:
Δημητράκος, χ.χ.

�4� Στο έργο ο Νώε, η οικογένειά του και τα ζώα πρόκειται να σωθούν από τον κατακλυσμό.
Όλοι οι υπόλοιποι, όμως, θα χαθούν κάτω από το νερό. Ανάμεσα στους υπόλοιπους και η αγα-
πημένη του Ιάφετ, γιου του Νώε, η Άνα, η οποία όμως είναι ερωτευμένη με έναν άγγελο. Παρά
την άρνησή της Άνα, ο Ιάφετ παλεύει να τη σώσει. Όμως τόσο ο Νώε όσο και ο θεός είναι άτε-
γκτοι. Θα γίνει το θέλημα του θεού. Η καταστροφή θα γίνει, ο απαγορευμένος έρωτας θα απο-
καλυφθεί, οι άγγελοι θα εκπέσουν και ο Ιάφετ μένει ζωντανός σ’ ένα βράχο, ενώ η αγαπημένη
του θα χαθεί για πάντα. 

�4� Βλ. σχετικά Αλέκος Κουτσούκαλης, Λόρδος Μπάιρον: η ζωή, το έργο και η επαναστατι-
κή δράση του, 2η έκδ., Αθήνα: Ιωλκός, �998· George Gordon Byron, The works of Lord Byron,
with an introduction and bibliography, Ware, Hertfordshire: Wordsworth, �994. 



στορήματα. Επιπλέον, ο ποιητικός λόγος των διαλόγων του Βύρωνα αποδίδε-
ται με πεζό λόγο στην καθαρεύουσα από τον Άννινο, ενισχύοντας την υπόθεση
ότι το έργο προτείνεται αποκλειστικά ως ανάγνωσμα και μάλιστα ως πεζό
ανάγνωσμα, μέσα στο κύμα των μεταφράσεων πεζογραφημάτων που κυκλο-
φορούσαν τις τελευταίες δεκαετίες. Οι πεζοί διάλογοι (στην πραγματικότητα
μεγάλοι μονόλογοι) του έργου, όπως μεταφράζονται από τον Άννινο, προσφέ-
ρουν στην εκδοτική αγορά ένα έργο του Βύρωνα που μοιάζει με αφήγημα, πιο
«εύκολο» στην πρόσληψη από την ποίησή του, αλλά και με εγγυήσεις εκδοτι-
κής δημοφιλίας, λόγω της απήχησης που το όνομα του Βύρωνα είχε στον ελ-
ληνικό χώρο.

Ο Λόρδος Βύρων βέβαια στην Ελλάδα συνδεόταν περισσότερο με τον φιλελ-
ληνισμό του και λιγότερο με τον ρομαντισμό ως αισθητικό ρεύμα – ο Άννινος εί-
χε μεταφράσει και τα σχετικά με την επίσκεψή του στην Ελλάδα. Η έκδοση
λοιπόν στόχευε περισσότερο στο κοινό που τον θαύμαζε ως φιλέλληνα παρά
στους ελάχιστους εναπομείναντες θιασώτες του ρομαντισμού.

44..99..33..��  ΠΠααρρααττηηρρήήσσεειιςς  γγιιαα  ττιιςς  θθεεααττρριικκέέςς  μμεεττααφφρράάσσεειιςς
Με εξαίρεση τη μετάφραση του Ο ουρανός και η γη του Λόρδου Βύρωνα, οι

υπόλοιπες μεταφράσεις του Άννινου ήταν άρρηκτα συνδεδεμένες με τη σκηνι-
κή πράξη και εξυπηρετούσαν, όπως είδαμε, τις ανάγκες της θεατρικής αγοράς
του καιρού του. Δεν θα πρέπει όμως να υποτιμήσουμε τον ρόλο αυτών των με-
ταφράσεων, έστω και αν αυτές γράφονται κατά παραγγελία και με περιορι-
σμένα χρονικά πλαίσια και συνακόλουθα περιορισμένες απαιτήσεις αναφορικά
με την ποιότητά τους. Σε σχέση με τη μεταφραστική παραγωγή του Άννινου
στον τομέα της μυθοπλαστικής πεζογραφίας, οι θεατρικές του μεταφράσεις
έχουν και μία ακόμη ιδιαιτερότητα: Ενώ ο Άννινος έχει από νωρίς εγκαταλεί-
ψει τις προσωπικές του φιλοδοξίες στον τομέα της πεζογραφίας, την ίδια πε-
ρίοδο που μεταφράζει θεατρικά έργα είναι συγγράφει και ο ίδιος θεατρικά 
έργα, κυρίως κωμωδίες και επιθεώρηση. Οι μεταφράσεις λοιπόν αποτελούν
και για τον ίδιο ένα «σε πραγματικό χρόνο» εργαστήριο δραματικής γραφής,
αφού έρχεται σε επαφή με μεγάλο αριθμό και ποικιλία έργων της ξένης δρα-
ματουργίας.

Ο Άννινος γίνεται με διπλό τρόπο «αγωγός» των ξένων θεατρικών ρευμάτων
στην αθηναϊκή θεατρική ζωή. Πρωτίστως, με άμεσο τρόπο: Ο ίδιος «κωδικοποι-
εί» την «παρτιτούρα» της θεατρικής παράστασης, το ξένο έργο, μεταφράζοντάς
το, και ανατροφοδοτεί την ελληνική σκηνή με νέο υλικό. Και συνακόλουθα με
έμμεσο, αφού και ο ίδιος ως δημιουργός ασκείται στους θεατρικούς κώδικες των
ξένων συγγραφέων και επηρεάζεται ως δραματουργός από την τεχνοτροπία
τους. Με τον ίδιο τρόπο δηλαδή που οι μεταφράσεις ξένων ιστορικών έργων συνι-
στούν παράγοντες διαμόρφωσης της ταυτότητάς του ως ιστορικού, οι μεταφρά-
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σεις των θεατρικών έργων αποτελούν συνθετικό στοιχείο της ταυτότητάς του
ως δραματουργού.

Από τις μεταφράσεις αυτές μπορούμε να οδηγηθούμε σε ενδιαφέροντα συ-
μπεράσματα για την ίδια τη μεταφρασμένη ύλη και το γλωσσικό εργαλείο το
οποίο χρησιμοποιεί ο Αννινος για να κάνει το κείμενο πρόσφορο και χρηστικό για
τη σκηνή: Η γλώσσα των διαλόγων προοδευτικά μετατοπίζεται πολύ κοντά στη
δημοτική γλώσσα, πράγμα που αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι η στάση του
σε ό,τι αφορά τη γλώσσα δεν υπαγορεύεται τόσο από ιδεολογικά κίνητρα, όσο
από τις ανάγκες του είδους που υπηρετεί. Αυτός ο γλωσσικός χαμαιλεοντισμός
συνδέεται ασφαλώς και με τις βιοποριστικές ανάγκες του Άννινου. Το παρά-
δειγμα της Τιμής του Σούντερμαν, που παραθέτουμε στη συνέχεια είναι χαρα-
κτηριστικά, αν συγκρίνουμε τον διάλογο και τις σκηνικές οδηγίες, ή με την κα-
θαρεύουσα του Ο ουρανός και η γη:

ΜΙΚΑΛΣΚΗΣ: (Άδει υψών το ποτήριον) Να ζήση το κρασί... να ζήση!
Κα ΧΑΪΝΕΚΕ: Σώπα, δι’ όνομα του Θεού!.. (Εν τω δωματίω ακούεται
μέγας κρότος πιπτούσης καθέκλας).
ΜΙΚΑΛΣΚΗΣ: Κύριοι, σας προτείνω μία πρόποσι!... Εις υγείαν της δε-
σποινίδος Άλμας, η οποία είναι το τυχερό κορίτσι του σπιτιού μας! Εις
υγείαν κι αυτού του αρχοντικού σπιτιού που εστάθηκε σε μας πάντα γεν-
ναίο... Ζήτω ο οίκος Μύλιγκ! Ζήτω ο οίκος Μύλιγκ... ζήτωωωω! �47

Η γλώσσα των μεταφράσεων είναι ακόμη μία ένδειξη του ενδιαφέροντος του
Άννινου για την πρόσληψη των κειμένων του, και της διαθεσιμότητάς του να εν-
δυθεί πολλά γλωσσικά, αισθητικά, ειδολογικά συγγραφικά «κοστούμια» προκει-
μένου να πετύχει τον πραγματικό του στόχο, που ξεπερνά τις γλωσσικές και αι-
σθητικές αντιλήψεις του και τα εγχώρια ή διεθνή πρότυπά του: Να διατηρηθεί
στην πρώτη γραμμή της πνευματικής και καλλιτεχνικής ζωής: στα έντυπα,
στη λογιοσύνη, στο θέατρο. Και για τον βιοπορισμό του ίδιου και της οικογένει-
άς του αλλά και για την ικανοποίηση των προσωπικών του φιλοδοξιών.

Η επιλογή των συγγραφέων και των έργων επίσης δεν υπαγορεύεται από
ιδεολογικά και αισθητικά κριτήρια, αλλά περισσότερο από τις ανάγκες της σκη-
νικής πράξης (με εξαίρεση το έργο του Βύρωνα, που όπως είπαμε εξυπηρετεί
άλλους σκοπούς). Ο Άννινος, όντας εκ της δημοσιογραφικής του ιδιότητας σε
επαφή με τον ευρωπαϊκό τύπο είχε τη δυνατότητα να γνωρίζει τις θεατρικές επι-
τυχίες της εποχής. Η προτίμησή του στα γαλλικά και ιταλικά έργα ασφαλώς
θα πρέπει να συνδεθεί και με την κατοχή της γλώσσας και την άνεσή του να
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μεταφράζει από τα γαλλικά και ιταλικά. Τα δραματικά είδη που επιλέγει (κω-
μωδία, φάρσα, δράμα), όλα μέσα στο ευρύτερο φάσμα του ρεαλισμού-νατουραλι-
σμού, σε μεγάλο βαθμό προσδιορίζονται από τις ανάγκες των θιάσων για τους
οποίους μεταφράζει. Η στροφή του προς το γερμανικό θέατρο, με το έργο του
Σούντερμαν, ίσως δηλώνει κάτι περισσότερο από αισθητική επιλογή: την από-
πειρα να εισαχθούν γερμανικά δράματα σε μια περίοδο που η γαλλική δραμα-
τουργία κυριαρχούσε στην ελληνική σκηνή – δεδομένου ότι για να επιτύχει κάτι
τέτοιο θα αντιμετώπιζε και επιπρόσθετες γλωσσικές δυσκολίες. Δεν προκύπτει
από πουθενά ότι κατείχε τη γερμανική ή την αγγλική γλώσσα σε επίπεδο που
να του επιτρέπει να μεταφράζει κείμενα απευθείας από το πρωτότυπο (ίσως οι
γαλλικές μεταφράσεις των έργων αυτών, που ήταν ούτως ή άλλως πανευρωπαϊ-
κές επιτυχίες να λειτουργούσαν βοηθητικά ή ακόμη και να λειτουργούσαν ως
«πρωτότυπα» για τον Άννινο). Ο όγκος της μεταφραστικής του παραγωγής
(συνδυαζόμενος με τον συνολικό όγκο της παράλληλης συγγραφικής και μετα-
φραστικής του δραστηριότητας), ένα πολύ μεγάλο μέρος της οποίας είναι ορι-
στικά χαμένο, δεν μας αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας αναφορικά με την
ποιότητα των θεατρικών του μεταφράσεων, που κάλυπταν τις ανάγκες των θιά-
σων που έπρεπε να αλλάζουν πολύ συχνά ρεπερτόριο). Ωστόσο είναι αμφίβολο ότι
ο ίδιος, που ως «Ρακοσυλλέκτης» δεν έχανε την ευκαιρία να στηλιτεύει την κα-
κή ποιότητα των μεταφράσεων που δημοσιεύονταν σε εφημερίδες και επιφυλλί-
δες, θα επέτρεπε στον εαυτό του σοβαρές εκπτώσεις στην ποιότητα της μετα-
φραστικής του παραγωγής, πράγμα που επιβεβαιώνεται και από την επιμέλεια
που χαρακτηρίζει τις μεταφράσεις των έργων του που σώζονται δημοσιευμένες
(αλλά και το χειρόγραφο της Γυναικομαχίας). Αυτές οι σωζόμενες μεταφρά-
σεις δείχνουν και την πρόθεσή του να εκμεταλλευθεί εκδοτικά τη θεατρική επι-
τυχία των έργων του. 

Η επιλογή των έργων, είτε προϊόν υπόδειξης στον Άννινο είτε δικής του πρό-
τασης προς τους θιάσους και τους πρωταγωνιστές δείχνει πάντως ότι η επαφή
του με τη σύγχρονή του ευρωπαϊκή δραματουργία διατηρήθηκε ακέραιη σε όλο
το διάστημα της σταδιοδρομίας του, ακόμη και όταν ο ίδιος είχε εγκαταλείψει
την συγγραφή πρωτότυπων θεατρικών έργων και είχε αφοσιωθεί στο «υποδεέ-
στερο» είδος της επιθεώρησης. Υπό αυτή την έννοια, το γεγονός ότι ο Άννινος,
παρά την ευρύτητα και τη διάρκεια αυτής της επαφής δεν κατόρθωσε να δώσει
ένα δικό του θεατρικό έργο αντάξιο των σπουδαιότερων από εκείνα που μετέφρα-
σε δεν μειώνει την αξία του ως αγωγού των θεατρικών ρευμάτων στον ελληνικό
χώρο. Τα έργα που μετέφρασε ίσως να επηρέασαν τους σύγχρονους και μεταγε-
νέστερούς του Έλληνες δραματουργούς περισσότερο από την ατομική του δρα-
ματουργία.

Η περίοδος της ωριμότητας (�890-�934) 20�



44..99..44  ΟΟ  ΆΆννννιιννοοςς  κκααιι  ηη  εεππιιθθεεώώρρηησσηη::  ΤΤαα  ΠΠααννααθθήήννααιιαα

44..99..44..��  ΟΟ  κκόόσσμμοοςς  ττηηςς  εεππιιθθεεώώρρηησσηηςς
Ο Άννινος, πέρα από όλες τις ιδιότητες με τις οποίες τον έχουμε δει να δρα-

στηριοποιείται στο λογοτεχνικό και καλλιτεχνικό στερέωμα, είναι και ένας από
τους πλέον επιτυχημένους συγγραφείς της επιθεώρησης, μαζί με τον Γεώργιο
Τσοκόπουλο, και, αργότερα μαζί και με τον Πολύβιο Δημητρακόπουλο, με τους
οποίους θα συναποτελέσουν τη συγγραφική ομάδα των Παναθηναίων, της μα-
κροβιότερης επιθεώρησης που γνώρισε τεράστια επιτυχία στην αθηναϊκή σκηνή
από την πρώτη παράστασή τους το �907 ως την τελευταία, το �923. 
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Αναμνηστική φωτογραφία από την ανάγνωση των πρώτων Παναθηναίων του �907, 
στο θέατρο της “Νέας Σκηνής”. Διακρίνονται οι Γεώργιος Τσοκόπουλος και Μπάμπης

Άννινος (καθιστοί στο τραπεζάκι), Θεόφραστος Σακελλαρίδης (στο πιάνο), 
Σαγιώρ (κωμικός), όρθιος ανάμεσά τους, Νέστωρ Παλμύρας Κούρταλης 

(πίσω από τον Σαγιώρ), Μελπομένη Κολυβά (ακουμπισμένη στο πιάνο πλάι 
στον Σακελλαρίδη), Ροζαλία Νίκα (δεύτερη δεξιά του Άννινου), 

Περικλής Γαβριηλίδης (τελευταίος όρθιος δεξιά) 
[Πηγή: Αρχείο Χ. Άννινου, Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη Αργοστολίου]



Ο Κριτικός του Νουμά, ο μεγαλύτερός μας, καθώς τον αναγνωρίζει ο
Εφταλιώτης, τούτη τη βδομάδα ησυχάζει. Τα έργα, τα πρωτότυπα, που
παιχτήκανε τελευταία στα θέατρα, φεύγουν από τη δικαιοδοσία του. Όχι
γιατί δεν αξίζουνε, μα γιατί γράφουνται και παρασταίνουνται για κερδο-
σκοπία, για να πλουτίσουνε θεατρώνηδες και συγραφιάδες, και μια τέτια,
καθαρά κερδοσκοπική επιχείρηση, μπορεί νάχει στενή σκέση με το εμπό-
ριο, μα όχι και με το Θέατρο, συνεπώς και με την Τέχνη.

Ο κόσμος τρέχει πατείς με πατώ σε στις επιθεώρησες. Χίλιες δραχ-
μές κάθε βραδιά τα «Παναθήναια». Άλλες τόσες ο «Κινηματογράφος».
Και παίζουνται κάθε βραδιά. Και τα θέατρα πάντα γιομάτα. Και βγαίνει
το αιώνιο και άλυτο ζήτημα στη μέση. Το θέατρο κακοσυνείθισε το κοινό
μας στις επιθεώρησες ή το κοινό μας ζητάει όλο κ’ επιθεώρησες και ξευ-
τελίζει έτσι και θέατρο και ηθοποιούς;

Δε βαριέστε! Ή τόνα ή τ’ άλλο, μια είναι η αλήθεια. Πως ο κόσμος
πάει στο θέατρο για να σκοτώσει την ώρα του, για να γλεντήσει, και σα
βρίσκει γλέντι, για τίποτ’ άλλο δε δίνει λεφτό. [...]

Επιθεώρηση, φίλοι μου. Να, ο «κυριεύων» θεατρικός πλανήτης μας.
Γέλια, χάχανα, τραγουδάκια ερεθιστικά, μισοξεγυμνώματα, ζεστά χαδέ-
ματα στη ραχοκοκκαλιά μας, να, τί ζητάμε, και να, τί μας δίνουνε. Κ’
έτσι το καλοκαιράκι μας κυλάει μια χαρά. Κ’ έτσι τα θέατρα γιομίζουν.
Κ’ έτσι μπαλώνουνται θεατρώνηδες, συγραφιάδες και ηθοποιοί. Η Τέχνη;
Ω, κάπου θάναι τρυπωμένη και αυτή. Μη φοβάστε. Εγώ τουλάχιστο την
είδα. Την είδα ένα αξέχαστο καλοκαιριάτικο δείλι στο θέατρο του Διονύ-
σου, που η υπέροχη Μαρίκα Κοτοπούλη, ανεβασμένη πάνου σ’ ένα χρυ-
σωμένο από τους αιώνες μάρμαρο, απάγγελνε, στο αδειανό αμφιθέατρο,
μπροστά σε μια ιδιότροπη, αλλά τεχνολάτρισσα Αμερικάνα, στίχους από
την «Ιφιγένεια» του Γκαίτε. Τι σημαίνει αν ύστερ’ από λίγες βραδιές την
είδα και τη χεροκρότησα «Απάχη» στον «Κινηματογράφο».�48

Το παραπάνω κείμενο, που δημοσιεύεται στον Νουμά του �9��, είναι ενδει-
κτικό της απήχησης, αλλά και της πρόσληψης της επιθεώρησης στην Αθήνα
της περιόδου κατά την οποία γνωρίζουν συντριπτική επιτυχία τα Παναθήναια,
στη συγγραφική ομάδα των οποίων συμμετέχει και ο Άννινος. Ο Ρήγας Γκόλ-
φης (ψευδώνυμο του Δημητρίου Δημητριάδη) που κρύβεται πίσω και από το
ψευδώνυμο «Επιθεωρητής»�49 προσπαθεί να προσδιορίσει τα όρια ανάμεσα στο
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�48 Επιθεωρητής [Δημήτριος Δημητριάδης], «Παναθήναια, Κινηματογράφος, Ιωσήφ, Κλε-
άνθης, Ξενόπουλος και Σία», Ο Νουμάς, τόμ. 9 (�9��), αρ. 442, σ. 408.

�49 Βλ. σχετικά Κυριάκος Ντελόπουλος, Νεοελληνικά φιλολογικά ψευδώνυμα, ό.π., σ. 20�.



εμπόριο και την τέχνη, τοποθετώντας την επιθεώρηση πέρα από την τέχνη. Γι’
αυτόν η επιθεώρηση είναι απλώς μέσο πλουτισμού των «θεατρώνηδων» και των
«συγραφιάδων», και μέσο φθηνής διασκέδασης του αθηναϊκού κοινού, που συρ-
ρέει στα θέατρα της εποχής για να παρακολουθήσει τα θεάματα αυτά. Το πλέ-
ον ενδιαφέρον τμήμα της κριτικής του είναι στο τέλος της: Η τέχνη και το τα-
λέντο κρύβεται στους ίδιους ανθρώπους που υπηρετούν την επιθεώρηση.

Οι ιστορικοί του θεάτρου και της λογοτεχνίας είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί
στο να συμπεριλάβουν την επιθεώρηση στα λογοτεχνικά κείμενα – ελάχιστες
είναι οι σελίδες που αφιερώνει στο είδος αυτό ο Γιάννης Σιδέρης, στο δεύτερο μέ-
ρος του δεύτερου τόμου της Ιστορίας του Νέου Ελληνικού Θεάτρου του,��0 όπως
και ο κριτικός του Νουμά, πιστεύει ακράδαντα ότι άλλο τέχνη και άλλο επιθεώ-
ρηση, και προτιμά να αναφερθεί με εξονυχιστικές λεπτομέρειες στις παραστά-
σεις πρόζας των αθηναϊκών θιάσων, αφήνοντας κατά μέρος την «επιθεωρησια-
κή» τους παρουσία. «Πολύ θα το επιθυμούσαμε να διηγηθούμε περισσότερα για
την Επιθεώρηση, αλλά, καθώς και για την Οπερέτα, ο σκοπός μας δεν ήτανε τα
δύο αυτά είδη του «ελαφρού» λεγόμενου Θεάτρου παρά η συμβολή τους μέσα
στην ιδιάζουσα διετία του έθνους μας και του Θεάτρου μας», αναφέρει.��� Δεν
παραλείπει όμως να αναφερθεί στη μεγάλη εμπορική επιτυχία των Παναθηναί-
ων, δίνοντάς μας και μια πληροφορία για τη συμβολή καθενός από τους συγ-
γραφείς σε αυτά: «Αλλά η Επιθεώρηση στάθηκε άξια να καταχτήσει όλη την
αγάπη του μεγάλου κοινού και να προσελκύσει και περισσότερους προς τις χα-
ρές της, με την ικανότητά της, ακριβώς, να τρέφεται από την επικαιρότητα. Οι
συγγραφείς της είχαν πια τη δύναμη που κερδίζει κανείς όταν ξέρει τη δουλειά
του και τους θεατές του· ο Άννινος, π.χ. είχε να δώσει το χιούμορ του, ο Τσοκό-
πουλος τα στοιχεία τα φανταιζίστικα, ο Δημητρακόπουλος τη σάτιρα».��2

Παρά τη μακρόχρονη παρουσία των Παναθηναίων στην αθηναϊκή σκηνή,
τα κείμενά τους που έχουμε στη διάθεσή μας είναι ελάχιστα. Οι συγγραφείς
δεν μερίμνησαν για τη δημοσίευσή τους (δημοσιεύονταν μόνο, σχεδόν ανελλι-
πώς, τα τραγούδια των παραστάσεων σε παρτιτούρες). Άλλωστε, όπως συνέ-
βαινε και με άλλες επιθεωρήσεις, δεν μπορούμε να μιλάμε για κείμενα που
έμεναν σταθερά και αναλλοίωτα σε όλη τη διάρκεια των παραστάσεων. Η δο-
μή άλλαζε ανάλογα με την επικαιρότητα, αλλά και την επιτυχία κάθε σκηνής
– ο εμπορικός προσανατολισμός τους και ο ανταγωνισμός που άρχισε να δια-
φαίνεται σταδιακά δεν άφηναν περιθώρια στους συγγραφείς και στους θεα-
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��0 Γιάννης Σιδέρης, Ιστορία του Νέου Ελληνικού Θεάτρου, τόμ. 2ος, μέρος 2ο, ό.π., σσ. �0�-
��� (δύο από τις σελίδες καλύπτονται από φωτογραφίες των θεάτρων).

��� Γιάννης Σιδέρης, Ιστορία του Νέου Ελληνικού Θεάτρου, τόμ. 2ος, μέρος 2ο, ό.π., σ. ���.
��2 Γιάννης Σιδέρης, Ιστορία του Νέου Ελληνικού Θεάτρου, τόμ. 2ος, μέρος 2ο, ό.π., σ. �0�.



τρώνες για «καλλιτεχνικές υποχωρήσεις». Στη διάθεσή μας έχουμε, εκτός
από τα τραγούδια, και τα κείμενα από δύο χρονιές των Παναθηναίων, που δη-
μοσιεύθηκαν από τον Θόδωρο Χατζηπανταζή και τη Λίλα Μαράκα: Τα Πανα-
θήναια �9����3 και τα Πολεμικά Παναθήναια �9�3.��4 Οι δύο εκδόσεις ευτύ-
χησαν να έχουν εξαιρετικές εισαγωγές και αναλυτικό σχολιασμό από τους
επιμελητές, καθώς και χρονολόγια της πολιτικής, καλλιτεχνικής και κοινω-
νικής επικαιρότητας, απαραίτητα για να κατανοήσει ο σημερινός αναγνώ-
στης-ερευνητής τη λειτουργία του θεατρικού κειμένου μέσα στο περιβάλλον
της παράστασης, αλλά και την επικαιρότητα της εποχής, καθώς και την πρό-
σληψή του από το κοινό και την κριτική. Η δημοσίευση απλώς και μόνον των
κειμένων θα έφερνε στα μάτια μας απλώς έναν γυμνό σκελετό: Κείμενα ακα-
τανόητα, καθώς γράφτηκαν για τη στιγμή, την εποχή τους και μόνο γι’ αυτήν
– κείμενα περισσότερο επικαιρικά και από τα χρονογραφήματα. Οι επιμελητές
χρειάστηκε να επεξεργαστούν πολλές και διαφορετικές εκδοχές του κειμένου,
με προσθήκες και αφαιρέσεις. Τα επιθεωρησιακά κείμενα μοιάζουν με παλίμ-
ψηστα: Καμμιά τους ατάκα δεν είναι σίγουρο ότι ακούστηκε μαζί με την άλ-
λη – κι αυτό καθιστά την έκδοσή τους προβληματική. 

Εκτός από τα δύο κείμενα των Παναθηναίων, έχουμε στη διάθεσή μας και
ένα χειρόγραφο από το Αρχείο του Άννινου, στο οποίο περιλαμβάνεται μία σκη-
νή από τα τελευταία Παναθήναια, του �923,��� την οποία θα δημοσιεύσουμε στο
παράρτημα.

Για το πώς γράφονταν τα Παναθήναια και ποια συμμετοχή είχε καθένας
από τους συγγραφείς σ’ αυτά, το μόνο χειροπιαστό στοιχείο που διαθέτουμε είναι
το ακόλουθο: Στο αρχείο του Χ. Άννινου που βρίσκεται στην Κοργιαλένειο Βι-
βλιοθήκη Αργοστολίου σώζεται ιδιωτικό συμφωνητικό με ημερομηνία 20 Μαΐου
�923 που αφορά τη συγγραφή της επιθεώρησης Παναθήναια, με συμβαλλόμε-
νους τον Άννινο, τον Γεώργιο Τσοκόπουλο και τον Αντώνιο Βώττη.��� Το συμ-
φωνητικό αυτό είναι αρκετά αποκαλυπτικό για τον τρόπο με τον οποίο συγγρά-
φονταν τα κείμενα των αθηναϊκών επιθεωρήσεων, και για τον λόγο αυτό το πα-
ραθέτουμε αυτούσιο:
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��3 Το πρώτο κείμενο των Παναθηναίων που εκδόθηκε, εξηνταπέντε χρόνια μετά το ανέβα-
σμά του στη σκηνή ήταν τα Παναθήναια �9�� (στον τόμο: Θόδωρος Χατζηπανταζής, Λίλα
Μαράκα: Η αθηναϊκή επιθεώρηση, τόμ. �ος: Παναθήναια �9��, Ξιφίρ Φαλέρ, σειρά Νέα Ελληνι-
κή Βιβλιοθήκη, Αθήνα: Εστία, 2003, σσ. 2�3-342). 

��4 Το κείμενο των Πολεμικών Παναθηναίων �9�3 δημοσιεύτηκε στον τόμο: Λίλα Μαράκα
(επιμέλεια, εισαγωγή, σχολιασμός), Ελληνική θεατρική επιθεώρηση �8�4-�92�, Τέσσερα κεί-
μενα, τόμ. Β΄: «Πολεμικά Παναθήναια», «Ρωμέικο», Σειρά: η τέχνη του θεάματος, Αθήνα: Ελ-
ληνικά Γράμματα, 2000, σσ. 9-24�.

��� Αρχείο Χ. Άννινου, Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη Αργοστολίου, φάκελος 7, υποφ. �.
��� Αρχείο Χ. Άννινου (Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη Αργοστολίου), φάκελος ��, υποφ. �9.



ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΝ
Μεταξύ των κ.κ. Μπάμπη Άννινου, Γεωργίου Τσοκοπούλου και Αντωνί-
ου Βώττη, συγγραφέων και κατοίκων Αθηνών, συμφωνούνται τα εξής.-

�). – Η θεατρική επιθεώρησις «Παναθήναια» θα γράφηται εις το εξής
και κατ’ έτος τη συνεργασία και των τριών συμβαλλομένων και μόνον
αυτών. –

2). – Έκαστος των τριών συμβαλλομένων υποχρεούται να προσφέρη
το τρίτον περίπου της συγγραφικής εργασίας, ήτοι το τρίτον περίπου των
σκηνών της επιθεωρήσεως, του κ. Βώττη υποχρεωμένου επί πλέον να
εκλέγη την μουσικήν και να επιμελήται της αναβιβάσεως του έργου. – 

3). – Τα εκ των παραστάσεων συγγραφικά ποσοστά, ως και εν γένει
πάσα πρόσοδος σχετική, θα διανέμηται εις τρία, ήτοι και εις τους τρεις
συμβαλλομένους εξ ίσου. –

4). – Εις τα θεατρικά προγράμματα θα τηρηθή ανωνυμία. Εις την έκ-
δοσιν όμως ενός τεμαχίου Μουσικής, δύναται να αναφέρηται: Στίχοι του
τάδε. –

Το παρόν εγένετο εις τριπλούν, έλαβε δ’ έκαστος των συμβαλλομένων
ανά εν υπογεγραμμέννον και υπό των τριών. –

Εν Αθήναις τη 20 Μαΐου �923

Οι συμβαλλόμενοι

(ακολουθούν υπογραφές)

Μπορούμε να διακρίνουμε ανάμεσα στις συμβατικές υποχρεώσεις των τριών
συγγραφέων ορισμένες ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες, ιδιαίτερα αποκαλυπτικές
για το είδος της επιθεώρησης. Ας μη λησμονούμε ότι το συμφωνητικό συντάσ-
σεται μετά τον θάνατο του Πολύβιου Δημητρακόπουλου, όταν η επιτυχημένη
τριάδα των Παναθηναίων έχει διασπαστεί, με την προσθήκη του Αντωνίου Βώτ-
τη, ο οποίος αναλαμβάνει και τη σκηνοθεσία της παράστασης. Τα Παναθήναια
βρίσκονται ήδη προς το τέλος της πορείας τους στο αθηναϊκό θεατρικό στερέω-
μα, μαζί με την εποχή στην οποία μεσουράνησαν. Αντίστοιχες όμως ρυθμίσεις
θα πρέπει να ίσχυαν και στις προγενέστερες επιθεωρήσεις.

� Οι συγγραφείς έχουν «συλλογική ευθύνη» για τα κείμενα – κανείς δεν υπο-
γράφει ξεχωριστά κάποια συγκεκριμένα νούμερα της επιθεώρησης. Και σε
προγράμματα παλαιότερων επιθεωρήσεων κανείς δεν «αναλαμβάνει» την πα-
τρότητα κάποιου από τα νούμερα. Όχι απαραίτητα επειδή γράφουν ομαδικά,
ούτε επειδή θέλουν να αναλάβουν από κοινού την ευθύνη απέναντι στο κοινό
και την κριτική για το έργο τους, αλλά, όπως μαρτυρούν οι ακόλουθες πρόνοι-
ες του συμφωνητικού, μάλλον για λόγους εκκαθάρισης των αμοιβών τους.
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� Αντίστοιχα έχουν την υποχρέωση να συνεισφέρουν το �/3 των συνολικών
σκηνών της επιθεώρησης. Αυτό σημαίνει ότι η συνεισφορά τους στο κείμενο
εξετάζεται ποσοτικά – «κατ’ αποκοπήν». Το κείμενο αντιμετωπίζεται στις
μεταξύ τους σχέσεις ως οικονομική μονάδα και όχι καλλιτεχνικό δημιούργη-
μα. Ως συνεισφορά «κεφαλαίου», το οποίο αποδίδει στον καθένα ίσο ποσοστό
επί των κερδών του έργου. Μια ισότιμη εταιρικού τύπου συμμετοχή. 

� Αντίθετα, σε ό,τι αφορά τα τραγούδια μπορεί ο καθένας να υπογράφει τους
στίχους (έτσι κι αλλιώς η μουσική υπογράφεται από έναν συνθέτη ο οποίος
αναφέρεται ξεχωριστά και στα προγράμματα των παραστάσεων). Αυτό έχει
επίσης εμπορικό προσανατολισμό, καθώς τα τραγούδια των επιθεωρήσεων,
οι επιτυχίες της εποχής τους, ενδέχεται να τυπωθούν και οι παρτιτούρες τους
μαζί με τους στίχους να κυκλοφορήσουν αυτόνομα. Αυτή η αυτόνομη καριέ-
ρα των τραγουδιών διαφοροποιεί τη διανομή των κερδών για τους συγγρα-
φείς-στιχουργούς. Για αυτά τα επιπλέον έσοδα λοιπόν θα πρέπει να είναι ξε-
κάθαρο σε ποιον ανήκει το συγκεκριμένο στιχούργημα, και ως εκ τούτου
συμφωνείται η υπογραφή του.

Το θεατρικό κείμενο, αλλά και κάθε τραγούδι ξεχωριστά, αντιμετωπίζονται
ως διαφορετικά προϊόντα σε μια σχετικά οργανωμένη αγορά, και οι πνευματικοί
δημιουργοί ως παραγωγοί των προϊόντων. Η συνεισφορά τους δεν κρίνεται από
το καλλιτεχνικό της αποτέλεσμα, αλλά από τον όγκο της, και ανάλογα με αυ-
τόν αμείβεται. 

44..99..44..22  ΗΗ  πποορρεείίαα  ττωωνν  ΠΠααννααθθηηννααίίωωνν εεππίί  σσκκηηννήήςς
Ειδικότερα, οι εμφανίσεις του Άννινου στα Παναθήναια έχουν ως εξής:
Τα πρώτα Παναθήναια του �907��7 κάνουν πρεμιέρα στις � Ιουλίου �907 στο

θέατρο «Νέα Σκηνή» των Αθηνών από τον θίασο του Κωνσταντίνου Σαγιώρ.
Τα κείμενα υπογράφουν οι Χ. Άννινος και Γεώργιος Τσοκόπουλος, ενώ τη μου-
σική ο Θεόφραστος Σακελλαρίδης. Του θιάσου ηγούνται οι Κωνσταντίνος Σα-
γιώρ και Αγγελική Γαβριηλίδου. Ήταν η μοναδική επιθεώρηση που ανέβηκε τη
χρονιά εκείνη και γνώρισε μεγαλύτερη επιτυχία από όλα τα θεάματα της χρο-
νιάς, κωμωδίες, δράματα, μεταφράσεις ξένων έργων, χωρίς αντίστοιχη ενθου-
σιώδη υποδοχή από την κριτική. Ας δούμε τί λέει ο ένας εκ των συγγραφέων, ο
Γεώργιος Τσοκόπουλος, επιχειρώντας μια ανασκόπηση της αθηναϊκής θεατρι-
κής ζωής κατά την πρώτη εμφάνιση των Παναθηναίων:
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��7 Βλ. στο Παράρτημα-κατάλογο παραστάσεων αθηναϊκών επιθεωρήσεων �894-�924 στο:
Θόδωρος Χατζηπανταζής, Η αθηναϊκή επιθεώρηση, τόμ. �ος: Εισαγωγή στην αθηναϊκή επιθε-
ώρηση, σειρά Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη, Αθήνα: Εστία, 2003, σ. 220.



Εις την «Νέαν Σκηνήν» έδωκαν σειράν τριάντα πέντε παραστάσεων «Τα
Παναθήναια», Αθηναϊκή επιθεώρησις του κ. Μπάμπη Άννινου και του
υπογράφοντος το άρθρον αυτό. Εις τα «Παναθήναια» εκάμαμεν μίαν σα-
τυρικήν επιθεώρησιν των συγχρόνων αθηναϊκών γεγονότων, με γραμμάς
χονδράς, κτυπητής και εντυπωτικής σατύρας.

Η κριτική των εφημερίδων δεν υπήρξεν ευνοϊκή προς το έργον αυτό· το
κοινόν όμως του εξεδήλωσεν ζωηροτάτην συμπάθειαν και επί τριάντα πέ-
ντε παραστάσεις όλαι αι Αθήναι παρήλασαν από την «Νέαν Σκηνήν»,
χειροκροτούσαι, ξεκαρδιζόμεναι εις τα γέλοια, ζητούσαι επανάληψιν των
μάλλον κτυπητών σκηνών.��8

Ο Τσοκόπουλος, ο οποίος φαίνεται λιγότερο μετρημένος από τον Άννινο όταν
μιλά για τον εαυτό του, συγκρίνει την επιτυχία της επιθεώρησης με εκείνη των
άλλων παραστάσεων της χρονιάς, και είναι χαρακτηριστικό ότι υπογραμμίζει
εμφατικά επαναλαμβάνοντας τον αριθμό των παραστάσεων (3�), ενώ θεωρεί
ως τους δυο πιο πετυχημένους θιάσους της χρονιάς εκείνους των Σαγιώρ (που
ανέβασε τα Παναθήναια) και Βονασέρα, που ανέβασε επίσης ένα δικό του έργο,
τη Βασίλισσα Σαββά.

Την επόμενη χρονιά (�908),��9 τα Νέα Παναθήναια κάνουν πρεμιέρα στις 30
Ιουνίου �908 στο θέατρο «Νέα Σκηνή». Για δεύτερη χρονιά τα κείμενα ανήκουν
στο συγγραφικό δίδυμο Χ. Άννινος - Γεώργιος Τσοκόπουλος, ενώ η μουσική εί-
ναι και πάλι του Θεόφραστου Σακελλαρίδη. Ο Κωνσταντίνος Σαγιώρ ηγείται
του θιάσου, όπου συμμετέχουν και οι Μαρίκα Κοτοπούλη, Μήτσος Μυράτ, Τη-
λέμαχος Λεπενιώτης. Η επιτυχία των Παναθηναίων �908 είναι τόσο μεγάλη
που παίζονται τρία χρόνια μετά, στις 4-8-�9��, στη Σμύρνη.��0 Το �908 είχαν
ανεβεί συνολικά πέντε επιθεωρήσεις, από τις οποίες οι δύο σε κείμενα του Πολύ-
βιου Δημητρακόπουλου: ο Κινηματογράφος, από τον θίασο της Ροζαλίας Νίκα,
και το Έξω φρενών, με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντίνο Σαγιώρ.
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��8 Γεώργιος Β. Τσοκόπουλος, «Αθηναϊκά γράμματα. Το θέατρον που τελειώνει», Η Νέα
Ζωή, τόμ. 4ος, αρ. 37 (�907), σσ. ��0-���.

��9 Βλ. στο Παράρτημα – κατάλογο παραστάσεων αθηναϊκών επιθεωρήσεων �894-�924
στο: Θόδωρος Χατζηπανταζής, Η αθηναϊκή επιθεώρηση, τόμ. �ος, ό.π., σ. 220. Βλ. το πρόγραμ-
μα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεάτρου – Θεατρικό
Μουσείο με κωδικό προγράμματος ��Α/�-�8�3�. Η παράσταση δίνεται και σε περιοδεία. Στο
Θεατρικό Μουσείο φυλάσσεται πρόγραμμα της παράστασης της 4-3-�909, με συνολικά 48 ρό-
λους, 2� ανδρικούς και 22 γυναικείους. Βλ. το πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέ-
της και Έρευνας του Ελληνικού Θεάτρου – Θεατρικό Μουσείο με κωδικό προγράμματος ��/�-
���47. 

��0 Βλ. το πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού
Θεάτρου – Θεατρικό Μουσείο με κωδικό προγράμματος �3/�9-�28�7.



Την κρίσιμη για την Ελλάδα χρονιά του �909��� τα Παναθήναια θα κάνουν
πρεμιέρα στις 2� Ιουνίου, και πάλι στο θέατρο «Νέα Σκηνή» των Αθηνών. Η
συγγραφική ομάδα παραμένει η ίδια (Χ. Άννινος, Γεώργιος Τσοκόπουλος), και
η μουσική υπογράφεται πάλι από τον Θεόφραστο Σακελλαρίδη. Απαράλλαχτα
και τα ηγετικά μέλη του θιάσου: Κωνσταντίνος Σαγιώρ, Μαρίκα Κοτοπούλη,
Μήτσος Μυράτ, Τηλέμαχος Λεπενιώτης. Ο Σαγιώρ και η Κοτοπούλη θα πα-
ρουσιάσουν τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς και τον Κινηματογράφο και πάλι σε κεί-
μενο του Πολύβιου Δημητρακόπουλου. Συνολικά το �909 οι επιθεωρήσεις που
θα ανεβούν στα αθηναϊκά θέατρα ανέρχονται σε τέσσερις.

Το �9�0,��2 τα Παναθήναια θα κάνουν πρεμιέρα στις �2 Ιουλίου και πάλι στο
θέατρο «Νέα Σκηνή». Το τρίδυμο Χ. Άννινος, Γεώργιος Τσοκόπουλος (κείμενα)
και Θεόφραστος Σακελλαρίδης (μουσική) και η Μαρίκα Κοτοπούλη και Τηλέμα-
χος Λεπενιώτης στους πρωταγωνιστικούς ρόλους είναι εγγύηση για μια ακόμη
επιτυχημένη χρονιά. �7 ηθοποιοί ενσαρκώνουν 3� ανδρικούς, 28 γυναικείους και 2
παιδικούς ρόλους. Η Κοτοπούλη και ο Λεπενιώτης είχαν ανεβάσει προηγουμένως
και τον Κομήτη του Χάλλεϋ σε κείμενα του Τίμου Μωραϊτίνη, ενώ για τρίτη χρο-
νιά θα κάνει την εμφάνισή του και ο Κινηματογράφος του Πολύβιου Δημητρακό-
πουλου, με μουσική του Κλέωνος Τριανταφύλλου (Αττίκ). Ο συνολικός αριθμός
των επιθεωρήσεων εκείνης της χρονιάς ήταν, όπως και το �909, τέσσερις.

Η πέμπτη χρονιά των Παναθηναίων (�9��),��3 που κάνουν πρεμιέρα στις 23
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��� Βλ. στο Παράρτημα – κατάλογο παραστάσεων αθηναϊκών επιθεωρήσεων �894-�924
στο: Θόδωρος Χατζηπανταζής, Η αθηναϊκή επιθεώρηση, τόμ. �ος, ό.π., σσ. 220-22�. Βλ. το πρό-
γραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεάτρου – Θεατρι-
κό Μουσείο με κωδικό προγράμματος ��Δ/3-�00073. Υπάρχει στο Θεατρικό Μουσείο και πρό-
γραμμα με ημερομηνία 23-8-�909 των Νέων Παναθηναίων. Βλ. το πρόγραμμα της παράστα-
σης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεάτρου – Θεατρικό Μουσείο με κωδικό
προγράμματος ��Δ/3-�4�70. Τα Παναθήναια �909 ανεβαίνουν και τον Μάρτιο του �9�0 (28-
3) με �8 συνολικά ρόλους. Βλ. το πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευ-
νας του Ελληνικού Θεάτρου – Θεατρικό Μουσείο με κωδικό προγράμματος 2�-3-997�.

��2 Βλ. στο Παράρτημα – κατάλογο παραστάσεων αθηναϊκών επιθεωρήσεων �894-�924
στο: Θόδωρος Χατζηπανταζής, Η αθηναϊκή επιθεώρηση, τόμ. �ος, ό.π., σ. 22�. Στο Θεατρικό
Μουσείο φυλάσσεται πρόγραμμα με ημερομηνία �7-7-�9�0. Βλ. το πρόγραμμα της παράστα-
σης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεάτρου – Θεατρικό Μουσείο με κωδικό
προγράμματος 22/20-9997. Μια μίξη των Παναθηναίων του �9�0 με εκείνα του �9�� παρου-
σιάζεται το �9�3 (�0 Φεβρουαρίου) σε περιοδεία, με αρχηγό του θιάσου τον Ευάγγελο Παντό-
πουλο με �4 ηθοποιούς να ενσαρκώνουν �� ανδρικούς και �� γυναικείους ρόλους. Βλ. το πρό-
γραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεάτρου – Θεατρι-
κό Μουσείο με κωδικό προγράμματος 20/�-9�23.

��3 Βλ. στο Παράρτημα – κατάλογο παραστάσεων αθηναϊκών επιθεωρήσεων �894-�924
στο: Θόδωρος Χατζηπανταζής, Η αθηναϊκή επιθεώρηση, τόμ. �ος, ό.π., σσ. 22�-222. Βλ. το πρό-
γραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεάτρου – Θεατρικό
Μουσείο με κωδικό προγράμματος 22/4-344�. Η επιτυχία ήταν τόσο μεγάλη που έχουμε παρα-



Ιουνίου, σηματοδοτεί κάποιες αλλαγές. Ο σκηνικός χώρος παραμένει ο ίδιος (η
«Νέα Σκηνή», καθώς και η συγγραφική-συνθετική ομάδα (Άννινος, Τσοκόπου-
λος, Σακελλαρίδης), ωστόσο ο θίασος είναι διαφορετικός: Πρωταγωνίστρια,
αντί της Κοτοπούλη, είναι η Ροζαλία Νίκα, που μαζί με τους Τηλέμαχο Λεπε-
νιώτη, Ελένη Φυρστ, Ανδρέα Φιλιππίδη και Εμμανουήλ Καντιώτη, ανανεώνουν
το ανθρώπινο δυναμικό της επιθεώρησης. Η Μαρίκα Κοτοπούλη εκείνη τη χρο-
νιά θα προσχωρήσει στο στρατόπεδο του Κινηματογράφου του Πολύβιου Δημη-
τρακόπουλου, ο οποίος θα ανεβεί στο θέατρο «Αττικόν». Η Κοτοπούλη θα ανε-
βάσει μάλιστα και δεύτερη επιθεώρηση, το Πανόραμα, και πάλι στο «Αττικόν»
σε κείμενα του Τίμου Μωραϊτίνη. Οι επιθεωρήσεις εκείνης της χρονιάς είναι μό-
νον αυτές οι τρεις. Η έκδοση του κειμένου του έργου από τους Θόδωρο Χατζη-
πανταζή και Λίλα Μαράκα έδωσε και την ευκαιρία στα Παναθήναια του �9��
να δουν το φως της σκηνής ξανά, στις 30-9-2000 στην Αθήνα, 90 χρόνια σχεδόν
μετά την πρεμιέρα τους.��4

Το �9�2��� ο ίδιος θίασος (Νίκα - Φυρστ - Λεπενιώτη) θα ανεβάσει στις 22
Ιουνίου σε νέο θέατρο, το «Ολύμπια» τα Παναθήναια. Η συνεργασία Άννινου -
Τσοκόπουλου στα κείμενα και Σακελλαρίδη στη μουσική συνεχίζεται για έκτη
χρονιά. Ο ανταγωνισμός αυτή τη χρονιά είναι μεγαλύτερος. Υπάρχει πάντα ο
Κινηματογράφος του Δημητρακόπουλου, από τον θίασο Νικολάου Πλέσσα -
Αγνής Ροζάν, ενώ εμφανίζεται και ο Αντώνιος Βώττης, μετέπειτα συμμέτοχος
στη συγγραφική ομάδα των Παναθηναίων, που συνεργάζεται με τον θίασο των
Παναθηναίων, στην επιθεώρηση του Βώττη Το καρνέ, τον Σεπτέμβριο του �9�2.
Συνολικά εκείνη τη χρονιά οι επιθεωρήσεις ανέρχονται σε έξι, διπλάσιες από το
�9�2 και περισσότερες από κάθε άλλη χρονιά.

Το �9�3,��� δεύτερο έτος των Βαλκανικών πολέμων, η Μαρίκα Κοτοπούλη
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στάσεις του έργου και τον Δεκέμβριο του �9��, με συνολικά �8 ηθοποιούς να πλαισιώνουν τον θία-
σο, ενσαρκώνοντας 2� ανδρικούς, 20 γυναικείους και έναν παιδικό ρόλο. Βλ. το πρόγραμμα της
παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεάτρου – Θεατρικό Μουσείο με
κωδικό προγράμματος 2�/7-999�. Μια μίξη των Παναθηναίων του �9�0 με εκείνα του �9�� πα-
ρουσιάζεται το �9�3 (�0 Φεβρουαρίου) σε περιοδεία, με �4 ηθοποιούς να ενσαρκώνουν �� ανδρικούς
και �� γυναικείους ρόλους. Βλ. το πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευ-
νας του Ελληνικού Θεάτρου – Θεατρικό Μουσείο με κωδικό προγράμματος 20/�-9�23.

��4 Σε ερασιτεχνική παράσταση, από τη Θεατρική Ομάδα του Πνευματικού Κέντρου Δήμου
Χαϊδαρίου. Το πρόγραμμα της παράστασης φυλάσσεται στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του
Ελληνικού Θεάτρου – Θεατρικό Μουσείο. 

��� Βλ. στο Παράρτημα – κατάλογο παραστάσεων αθηναϊκών επιθεωρήσεων �894-�924
στο: Θόδωρος Χατζηπανταζής, Η αθηναϊκή επιθεώρηση, τόμ. �ος, ό.π., σ. 222.

��� Βλ. στο Παράρτημα – κατάλογο παραστάσεων αθηναϊκών επιθεωρήσεων �894-�924
στο: Θόδωρος Χατζηπανταζής, Η αθηναϊκή επιθεώρηση, τόμ. �ος, ό.π., σσ. 222-223. Βλ. το πρό-
γραμμα της παράστασης της 20-�-�9�3 στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θε-
άτρου – Θεατρικό Μουσείο με κωδικό προγράμματος ��/7-�2309.



επιστρέφει στην επιθεώρηση και στα Παναθήναια, που ονομάζονται, χάριν των
περιστάσεων, Πολεμικά Παναθήναια. Το �9�3 φέρνει και τη σύμπραξη των πα-
λαιών ανταγωνιστών. Ο Πολύβιος Δημητρακόπουλος εντάσσεται μαζί με τον
Άννινο και τον Τσοκόπουλο στη συγγραφική ομάδα των Παναθηναίων – ο Κινη-
ματογράφος του περνάει πλέον στην ιστορία. Το έργο ανεβαίνει νωρίτερα από
κάθε άλλη χρονιά, στις 27 Μαΐου στο θέατρο της μεγάλης πρωταγωνίστριας
(«Κοτοπούλη»), με την ίδια, τον Αλέκο Γονίδη, τη Σαπφώ Αλκαίου, τον Μήτσο
Μυράτ και την Αγγελική Γαβριηλίδου στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Η επι-
τυχία των Πολεμικών Παναθηναίων, μέσα στο ενθουσιώδες κλίμα για την εδα-
φική επέκταση της Ελλάδας στη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων, είναι συ-
νταρακτική, και παίζεται και σε περιοδεία μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, εκείνο
του �9�4,��7 ακόμη και δύο χρόνια μετά, στις 9-8-�9��, με 22 ηθοποιούς να ερ-
μηνεύουν συνολικά 3� ανδρικούς και 4� γυναικείους ρόλους!��8 Το �9�3 θα δουν
το φως και Ανάμικτα Παναθήναια, με τα πιο επιτυχημένα νούμερα των τελευ-
ταίων Παναθηναίων (8-��-�9�3),��9 ενώ, στις αρχές του �9�4, και ενόψει του
ευτυχούς για την Ελλάδα τέλους των πολεμικών αντιπαραθέσεων των Βαλκα-
νικών Πολέμων, έχουμε τα Νέα Παναθήναια του �9�3, που ανεβαίνουν στις 2
Φεβρουαρίου �9�4 σε περιοδεία, με �� ηθοποιούς να ερμηνεύουν συνολικά 3� ρό-
λους.�70 Επανάληψη, όμως, των Πολεμικών Παναθηναίων θα έχουμε ακόμη
και 4 χρόνια μετά την πρεμιέρα τους (στις 24 Φεβρουαρίου του �9�7,�7� με �9
ηθοποιούς να ενσαρκώνουν 42 ρόλους), πράγμα που δείχνει ότι τα Πολεμικά
Παναθήναια ξεπέρασαν τον βρόγχο της ετήσιας επικαιρότητας. Θα μπορούσε
βέβαια να ισχυριστεί κανείς ότι σ’ αυτό βοήθησε και η πολεμική επικαιρότητα –
οι Βαλκανικοί Πόλεμοι είχαν δώσει πλέον τη θέση τους στον Πρώτο Παγκόσμιο
Πόλεμο. Αλλά και το �920 τα Πολεμικά Παναθήναια �9�3 θα παιχθούν στην
Κωνσταντινούπολη (στις 27-��-�920),�72 λίγο πριν την τελευταία πράξη του
δράματος της ελληνικής ανατολής. Ο Αντώνιος Βώττης συνεχίζει για δεύτερη
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��7 Βλ. τα πρόγραμματα των παράστασεων της �2-�-�9�4, 2�-�-�9�4, 9-�-�9�4 στο Κέ-
ντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεάτρου – Θεατρικό Μουσείο με κωδικούς προγράμ-
ματος αντίστοιχα: 29/8-9���, ��/7-�23��, ��/7-�2327.

��8 Βλ. το πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού
Θεάτρου – Θεατρικό Μουσείο με κωδικό προγράμματος 22/47 – 9977.

��9 Βλ. το πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού
Θεάτρου – Θεατρικό Μουσείο με κωδικό προγράμματος 29/8-9��0.

�70 Βλ. το πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού
Θεάτρου – Θεατρικό Μουσείο με κωδικό προγράμματος 22/37-�0080.

�7� Βλ. το πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού
Θεάτρου – Θεατρικό Μουσείο με κωδικό προγράμματος 22/48-9978.

�72 Βλ. το πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού
Θεάτρου – Θεατρικό Μουσείο με κωδικό προγράμματος 22/4�-20948.



χρονιά με το Καρνέ, ενώ ο συνολικός αριθμός επιθεωρήσεων της χρονιάς είναι
(όπως και την προηγούμενη χρονιά) έξι.

Από την επόμενη χρονιά (�9�4)�73 η επιθεώρηση γιγαντώνεται σε αριθμό
παραγωγών. Τα Παναθήναια, και πάλι σε κείμενο της τριάδας Άννινου - Τσο-
κόπουλου - Δημητρακόπουλου ανεβαίνουν στις �2 Ιουνίου και πάλι από τη Μα-
ρίκα Κοτοπούλη, στο θέατρό της. Για πρώτη φορά στις � Σεπτεμβρίου η Κοτο-
πούλη θα ανεβάσει και τα Διεθνή Παναθήναια στο θέατρό της, ενώ ο Αντώνιος
Βώττης θα γράψει για πρώτη φορά την επιθεώρηση Παπαγάλος. Ο συνολικός
αριθμός επιθεωρήσεων του �9�4 είναι ρεκόρ για τα αθηναϊκά θεατρικά χρονικά:
δεκαεπτά!

Το �9���74 η επιτυχία των επιθεωρήσεων στο αθηναϊκό κοινό συνεχίζεται: Η
Μαρίκα Κοτοπούλη θα ανεβάσει τα Παγκόσμια Παναθήναια στο θέατρό της,
στις 23 Ιουνίου, σε κείμενα της τριάδας Άννινου - Τσοκόπουλου - Δημητρακό-
πουλου, αλλά με αλλαγή στη μουσική, όπου πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει πλέον
ο Ιούλιος Κοφίνο. Η Κοτοπούλη πλαισιώνεται από τον Μήτσο Μυράτ, τη Μελ-
πομένη Κολλυβά, τον Μ. Παλαιολόγο. Η επιτυχία είναι μεγάλη και τη χρονιά
αυτή, και το έργο θα ανεβεί ξανά, κατά τη συνήθη πλέον πρακτική, τον Απρίλιο,
τον Μάιο και τον Ιούνιο (σε περιοδεία), ακόμη και τον Οκτώβριο του �9��.�7�

Και τη χρονιά αυτή θα έχουμε παράσταση Ανάμικτων Παναθηναίων, στις 3-9-
�9��, όπου �7 ηθοποιοί ενσαρκώνουν 43 ρόλους.�7� Ο Αντώνιος Βώττης συνεχί-
ζει με τον Παπαγάλο, ενώ ο συνολικός αριθμός επιθεωρήσεων στην αθηναϊκή
σκηνή θα είναι και πάλι δεκαεπτά. Αξιοσημείωτη είναι η εμφάνιση της μεγάλης
αντιπάλου της Μαρίκας Κοτοπούλη, Κυβέλης, με το Πανόραμα, στο θέατρό
της, σε κείμενο του Τίμου Μωραϊτίνη.

Το �9��,�77 χρονιά του εθνικού διχασμού, η επιθεώρηση καλά κρατεί. Η Μα-
ρίκα Κοτοπούλη δεν θα βιαστεί και αυτή τη φορά, μολονότι οι επιθεωρήσεις αρ-
χίζουν να ανεβαίνουν από τον Μάιο. Τα Παναθήναια, με την τριπλή υπογραφή
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�73 Βλ. στο Παράρτημα – κατάλογο παραστάσεων αθηναϊκών επιθεωρήσεων �894-�924
στο: Θόδωρος Χατζηπανταζής, Η αθηναϊκή επιθεώρηση, τόμ. �ος, ό.π., σσ. 223-22�.

�74 Βλ. στο Παράρτημα – κατάλογο παραστάσεων αθηναϊκών επιθεωρήσεων �894-�924
στο: Θόδωρος Χατζηπανταζής, Η αθηναϊκή επιθεώρηση, τόμ. �ος, ό.π., σσ. 22�-22�. Βλ. το πρό-
γραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεάτρου – Θεατρι-
κό Μουσείο με κωδικό προγράμματος ��/7-�2343.

�7� Βλ. τα προγράμματα των παράστασεων στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνι-
κού Θεάτρου – Θεατρικό Μουσείο με κωδικούς προγράμματος ��/�0-�23��, ��/�0-�238�,
��/�0-�2437, ��/�7-���03.

�7� Βλ. το πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού
Θεάτρου – Θεατρικό Μουσείο με κωδικό προγράμματος 22/�2-94�9.

�77 Βλ. στο Παράρτημα – κατάλογο παραστάσεων αθηναϊκών επιθεωρήσεων �894-�924
στο: Θόδωρος Χατζηπανταζής, Η αθηναϊκή επιθεώρηση, τόμ. �ος, ό.π., σσ. 22�-228.



Άννινος - Τσοκόπουλος - Δημητρακόπουλος θα ανεβούν στο θέατρό της, από
τον θίασό της (πλαισιώνεται από τον Αλέκο Γονίδη, τον Μήτσο Μυράτ, τη Χρυ-
σούλα Μυράτ και τη Φωτεινή Λούη) στις 30 Ιουνίου �9��. Η παράσταση θα
επαναληφθεί τον Ιανουάριο του �9�7 (4 Ιανουαρίου η πρεμιέρα) με 2� ηθοποιούς
να ενσαρκώνουν 9� ρόλους,�78 αλλά και τον Μάρτιο της ίδιας χρονιάς (�0-3).�79

Ο Αντώνιος Βώττης θα συνεχίσει με τον Παπαγάλο, με πρωταγωνίστρια την
άλλοτε πρωταγωνίστρια των Παναθηναίων Ροζαλία Νίκα και το Έξω φρενών.
Η Κυβέλη θα επιμείνει με το Πανόραμα στο θέατρό της, ένα μήνα αργότερα
από την Κοτοπούλη. Ο αριθμός των επιθεωρήσεων θα σπάσει νέο ρεκόρ (είκοσι),
πράγμα όχι τυχαίο σε μια χρονιά ιδιαίτερα κρίσιμη για την πολιτική και κοινω-
νική ζωή της Ελλάδας.

Το �9�7�80 η επιτυχία των Παναθηναίων συνεχίζεται, αυτή τη φορά χωρίς τη
Μαρίκα Κοτοπούλη, και σε τελείως διαφορετική εποχή: Η πρεμιέρα γίνεται στις
20 Απριλίου στο θέατρο «Λυρικόν», και σε μουσική Ι. Οικονομάκου. Η συγγρα-
φική τριάδα που παραμένει η ίδια είναι το μόνο κοινό σημείο με τα παλαιά Πα-
ναθήναια, που πλαισιώνονται από μια ολότελα καινούρια ομάδα ηθοποιών: Κορ.
Ζαφειροπούλου, Λ. Λύτρας, Α. Περίδου, Αθ. Πλέσσα, Ελ. Ρούσσου. Η Κοτοπού-
λη εκείνη τη χρονιά θα επιλέξει να ανεβάσει το Πανόραμα σε κείμενα του Μω-
ραϊτίνη, ενώ η Κυβέλη θα απέχει από το είδος, και ο Βώττης θα συνεχίσει με
τον Παπαγάλο. Ο συνολικός αριθμός επιθεωρήσεων της χρονιάς είναι δεκαέξι –
ελαφρώς μικρότερος από την προηγούμενη χρονιά, αλλά εξαιρετικά υψηλός.

Το �9�8�8� θα φέρει και πάλι αλλαγές στα Παναθήναια, σε όλα πλην της
συγγραφικής ομάδας: Οι Άννινος - Τσοκόπουλος - Δημητρακόπουλος εξακο-
λουθούν τη συνεργασία τους για έκτη συνεχή χρονιά ως τρίδυμο – η μουσική αυ-
τή τη φορά ανήκει στον Α. Κυπαρίσση, ενώ του θιάσου ηγείται ο παλιός γνώρι-
μος των Παναθηναίων Αλέκος Γονίδης. Η χρονιά αυτή σηματοδοτεί την επι-
στροφή των Παναθηναίων στο καλοκαίρι (η πρεμιέρα γίνεται στις 4 Ιουλίου στο
θέατρο «Αλάμπρα») και τον Αλέκο Γονίδη πλαισιώνουν μεταξύ άλλων οι Γ. Λά-
σκαρη, Λίζα Μπονέλι, Λολότα, Νόρα Λεό, Παλμύρας κ.ά. Ο Πολύβιος Δημη-
τρακόπουλος θα «απιστήσει» συγγραφικά στην τριάδα υπογράφοντας μόνος του
τα κείμενα του Καμπαρέ που θα ανεβεί τον Φεβρουάριο της ίδιας χρονιάς από
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�78 Βλ. το πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού
Θεάτρου – Θεατρικό Μουσείο με κωδικό προγράμματος ��/�3-��94.

�79 Βλ. το πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού
Θεάτρου – Θεατρικό Μουσείο με κωδικό προγράμματος ��/�2-�249�.

�80 Βλ. στο Παράρτημα – κατάλογο παραστάσεων αθηναϊκών επιθεωρήσεων �894-�924
στο: Θόδωρος Χατζηπανταζής, Η αθηναϊκή επιθεώρηση, τόμ. �ος, ό.π., σσ. 228-229.

�8� Βλ. στο Παράρτημα – κατάλογο παραστάσεων αθηναϊκών επιθεωρήσεων �894-�924
στο: Θόδωρος Χατζηπανταζής, Η αθηναϊκή επιθεώρηση, τόμ. �ος, ό.π., σ. 230.



τον θίασο Μαρίκας Κοτοπούλη στο θέατρό της, ενώ και ο Αντώνιος Βώττης θα
υπογράψει τον νέο Παπαγάλο και πάλι με τη Ροζαλία Νίκα, αλλά και το Απο-
κριάτικο Πατιρντί, που ανεβαίνει στις 3 Μάρτη από τον θίασο Κυβέλης. Φαίνε-
ται πως σταδιακά η επιθεώρηση ανακαλύπτει μια καινούρια ταιριαστή σ’ αυτήν
χρονική περίοδο παραστάσεων, αυτή των Απόκρεω. Ο συνολικός αριθμός επιθε-
ωρήσεων πάντως εμφανίζει αισθητή κάμψη και φθάνει τις έντεκα.

Το �9�9,�82 χρονιά της «Ελλάδας των πέντε θαλασσών και των δύο ηπεί-
ρων», με την Ελλάδα να καταλαμβάνει τη μεγαλύτερη έκταση στη νεώτερη
Ιστορία της μετά τη συνθήκη των Σεβρών, τα Παναθήναια θα ανεβούν και πά-
λι από τον θίασο του Αλέκου Γονίδη, και πάλι καλοκαιρινούς μήνες – 3 Ιουλίου
θα γίνει η πρεμιέρα στο θέατρο «Κεντρικόν», με την ίδια τριάδα συγγραφέων και
με τον Αλέκο Γονίδη και την Γ. Λάσκαρη στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Η
παράσταση θα παιχθεί ξανά σε περιοδεία και τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς,
με �� ηθοποιούς να ενσαρκώνουν συνολικά 40 ρόλους.�83 Ο Δημητρακόπουλος
εκείνη τη χρονιά θα συνεχίσει και τις μοναχικές του προσπάθειες, αυτή τη φορά
όχι μόνο στις αρχές της χρονιάς (Διεθνές Καμπαρέ στις 2� Ιανουαρίου από τον
θίασο Κοτοπούλη) αλλά και τον Μάιο (Σινεμά Καμπαρέ με τον θίασο Νίκα–
Φυρστ). Και ο Βώττης θα συμμετέχει σε δύο επιθεωρήσεις, το Γαϊτανάκι τον
Ιανουάριο και τον Παπαγάλο τον Ιούνιο, ενώ συνολικά οι επιθεωρήσεις της χρο-
νιάς ανεβαίνουν και πάλι στις δεκαέξι. Ο Γονίδης θα ανεβάσει και δεύτερη επι-
θεώρηση στο τέλος της χρονιάς, τον Πειρασμό, σε κείμενα Αιμίλιου Δραγάτση.

Με τη Μεγάλη Ιδέα στο αποκορύφωμα της, αλλά και τα εσωτερικά πολιτι-
κά προβλήματα να οξύνονται, τα Παναθήναια του �920�84 θα εξακολουθήσουν
τη συνταγή της επιτυχίας. Ο Αλέκος Γονίδης με τον θίασό του (Γ. Λάσκαρη,
Μ. Μαντινιού, Φιλιππίδης, Γκίνης κ.ά.) θα ανεβάσουν το έργο, σε κείμενα της
τριάδας Άννινου - Τσοκόπουλου - Δημητρακόπουλου στις � Ιουλίου, στο θέατρο
«Αλάμπρα» των Αθηνών. Τη μουσική αυτή τη φορά έχει αναλάβει ο Σπυρίδων
Λεπενιώτης. Ο Δημητρακόπουλος εκείνη τη χρονιά θα δοκιμάσει και πάλι την
τύχη του στις αποκριάτικες επιθεωρήσεις (Τράβα κορδέλλα τον Ιανουάριο από
τον θίασο Κοτοπούλη), αλλά και σε άλλες συνεργασίες: θα συνυπογράψει μαζί
με τους Αντώνιο Βώττη και Τίμο Μωραϊτίνη τα κείμενα της επιθεώρησης Ξιφίρ
Μπαλέρ που ανεβαίνει τον Μάιο, και με τον Βώττη πάλι τα κείμενα του Σαν
Φασόν, που ανεβαίνει μία εβδομάδα μετά τα Παναθήναια, τον Ιούλιο. Θα συνε-
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�82 Βλ. στο Παράρτημα – κατάλογο παραστάσεων αθηναϊκών επιθεωρήσεων �894-�924
στο: Θόδωρος Χατζηπανταζής, Η αθηναϊκή επιθεώρηση, τόμ. �ος, ό.π., σσ. 230-232.

�83 Βλ. το πρόγραμμα της παράστασης στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού
Θεάτρου – Θεατρικό Μουσείο με κωδικό προγράμματος 3�/�-9�0�.

�84 Βλ. στο Παράρτημα – κατάλογο παραστάσεων αθηναϊκών επιθεωρήσεων �894-�924
στο: Θόδωρος Χατζηπανταζής, Η αθηναϊκή επιθεώρηση, τόμ. �ος, ό.π., σσ. 232-233.



χίσει επίσης με το Καμπαρέ, πάλι με τον θίασο Γονίδη, στο θέατρο «Κυβέλης».
Επιθεωρήσεις πλέον ανεβαίνουν όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά και τον Ιανουάριο,
τον Μάρτιο, τον Δεκέμβριο. Το �920 ο αριθμός των επιθεωρήσεων που ανεβαί-
νουν σε αθηναϊκά θέατρα θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενο: είκοσι δύο.

Το �92��8� θα είναι η τελευταία χρονιά της συγγραφικής τριάδας στα κείμε-
να των Παναθηναίων και η τελευταία χρονιά της μεγάλης ακμής για την αθη-
ναϊκή επιθεώρηση: Στις 28 Ιουλίου θα ανεβούν μέσα σε ένα εκρηκτικό κοινωνι-
κο-πολιτικό κλίμα τα Ηρωικά Παναθήναια, από τον θίασο Αλέκου Γονίδη, που
πλαισιώνεται από τους Γ. Λάσκαρη - Αργυροπούλου, Αθ. Βατίστα, Κατίνα Δε-
λενάρδου και άλλους. Και πάλι ο Δημητρακόπουλος θα υπογράψει και άλλες
επιθεωρήσεις (Ελεύθερη Ρωμιοπούλα, τον Ιανουάριο, Καμπαρέ τον Φεβρουάριο,
Λουλουδόκοσμος τον Μάιο, που ανεβαίνει μάλιστα από τη «θυγατρική» της
Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, στην οποία προέδρευε ακόμη ο
Άννινος, Εταιρεία Ελληνικού Θεάτρου, Μαντάμ Μαρή τον Αύγουστο, σε συνερ-
γασία με τον Μιλτιάδη Λιδωρίκη). Και ο Αντώνιος Βώττης συνεχίζει με τον
Παπαγάλο. Η χρονιά αυτή, η τελευταία χρονιά της αθηναϊκής επιθεώρησης και
η τελευταία χρονιά της Μεγάλης Ιδέας θα δώσει και το απόλυτο ρεκόρ αριθμού
επιθεωρήσεων: εικοσιτέσσερα έργα θα ανεβούν σε όλη τη διάρκεια του χρόνου σε
μια Ελλάδα που βρίσκεται σε πολιτικό, εθνικό και στρατιωτικό πυρετό.

Το �922�8� εκτός από το τέλος της Ελλάδας των πέντε θαλασσών και των δύο
ηπείρων θα σηματοδοτήσει ουσιαστικά και το τέλος της χρυσής εποχής της αθη-
ναϊκής επιθεώρησης, δηλαδή ουσιαστικά το τέλος της εποχής των Παναθηναίων.
Την ίδια χρονιά πεθαίνει, στην ακμή της δημιουργικότητάς του και ο Πολύβιος
Δημητρακόπουλος, ένας από τους πυλώνες της επιτυχημένης συγγραφικής τριά-
δας, αφού έχει προλάβει να συγγράψει την τελευταία του επιθεώρηση, το Απο-
κριάτικο καμπαρέ, που ανεβαίνει τον Ιανουάριο. Το δραματικό καλοκαίρι του �922
δεν θα ανεβεί στα αθηναϊκά θέατρα καμία επιθεώρηση, και τα Παναθήναια θα σι-
γήσουν. Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή θα υπάρξουν ωστόσο δύο θίασοι που
θα τολμήσουν να ανεβάσουν επιθεώρηση, τον Οκτώβριο το Πανόραμα, σε κείμενο
του Μωραϊτίνη και τον Δεκέμβριο ο Πειρασμός του Αιμίλιου Δραγάτση.

Το �923�87 είναι η τελευταία χρονιά των Παναθηναίων με τη συμμετοχή του
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�8� Βλ. στο Παράρτημα – κατάλογο παραστάσεων αθηναϊκών επιθεωρήσεων �894-�924
στο: Θόδωρος Χατζηπανταζής, Η αθηναϊκή επιθεώρηση, τόμ. �ος, ό.π., σσ. 233-23�.

�8� Βλ. στο Παράρτημα – κατάλογο παραστάσεων αθηναϊκών επιθεωρήσεων �894-�924
στο: Θόδωρος Χατζηπανταζής, Η αθηναϊκή επιθεώρηση, τόμ. �ος, ό.π., σ. 23�.

�87 Βλ. στο Παράρτημα – κατάλογο παραστάσεων αθηναϊκών επιθεωρήσεων �894-�924
στο: Θόδωρος Χατζηπανταζής, Η αθηναϊκή επιθεώρηση, τόμ. �ος, ό.π., σσ. 23�-237. Απόσπα-
σμα από τα Παναθήναια του �923 από χειρόγραφο του Άννινου δημοσιεύεται στο Παράρτημα 2
αυτής της μελέτης.



Άννινου. Την απουσία του Πολύβιου Δημητρακόπουλου στη συγγραφική τριάδα
έρχεται να καλύψει ένας από τους «ανταγωνιστές» του παρελθόντος, ο Αντώ-
νιος Βώττης του Παπαγάλου. Ο Αλέκος Γονίδης θα υποστηρίξει την τελευταία
επιθεωρησιακή προσπάθεια του Άννινου, που κάνει πρεμιέρα στις 8 Ιουνίου �923,
στο θέατρο «Κεντρικόν», και πλαισιώνεται από τους Μ. Μαντινιού, Κ. Δελενάρ-
δου, Άγγ. Χρυσομάλλη κ.ά. Το �923 είναι και η χρονιά της τελευταίας αναλα-
μπής της επιθεώρησης: Δέκα συνολικά έργα θα ανεβούν – όμως το τέλος του εί-
δους είχε μάλλον επέλθει με το τέλος εποχής που επέφερε η Μικρασιατική Κα-
ταστροφή. Το �924�88 ο αριθμός των επιθεωρήσεων θα μειωθεί στο μισό – η πα-
ρακμή από δω και πέρα είναι αναπόδραστη. Το �924 θα πεθάνει και ο δεύτερος
της τριάδας των Παναθηναίων, ο Γεώργιος Τσοκόπουλος. Ο Άννινος μένει μό-
νος σ’ έναν κόσμο που είναι ολότελα διαφορετικός – στα βαθιά του γεράματα θα
δει την επιθεώρηση να εκφυλίζεται σε φτηνό θέαμα με χοντροκομμένα φαρσικά
αστεία και έντονα σεξουαλικά στοιχεία, ενώ άλλοτε αναμειγνύει στα νούμερά
της ατραξιόν θιάσων ποικιλιών.�89 Ο ίδιος δεν θα ξαναδώσει ποτέ από το �923
κείμενο σε επιθεώρηση – αν και τα έργα πρόζας και οι μεταφράσεις του θα συ-
νεχίσουν να παίζονται μέχρι τον θάνατό του.

Η συνοπτική αυτή αναδρομή στη δεκαεπτάχρονη ιστορία των Παναθηναίων,
συνδυαζόμενη με τη μελέτη και των άλλων έργων της αθηναϊκής επιθεώρησης
της ίδιας περιόδου, μπορεί να μας οδηγήσει μπροστά σε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες
παρατηρήσεις, που έχουν να κάνουν με τη σχέση του Άννινου με το θεατρικό αυ-
τό είδος:

((αα)) Ο Άννινος δεν συμμετέχει στην πρώτη περίοδο της αθηναϊκής επιθεώρη-
σης (�894-�89�), παρά το γεγονός ότι ήδη έχει δοκιμαστεί στη σκηνή με τρία
έργα πρόζας (Ζητείται υπηρέτης, Νίκη του Λεωνίδα) και ένα κωμειδύλλιο, όχι
ιδιαίτερα επιτυχημένο στη σκηνή, την Οικογένεια Παραδαρμένου, που είναι και
η μοναδική του σχέση με το μουσικό θέατρο εκείνη την εποχή. Με τον Ναπολέ-
οντα Λαμπελέτ άλλωστε δεν θα συνεργαστεί ποτέ άλλοτε σε καμία άλλη προ-
σπάθειά του στο μουσικό θέατρο. Παρά το γεγονός ότι στις πρώτες επιθεωρη-
σιακές προσπάθειες (Λίγο απ’ όλα, Πρώτον πυρ) συμμετέχει ο συνεργάτης του
από την δεκαετία του �880 Μιχαήλ Λάμπρος, αλλά και ο πρωταγωνιστής στα
έργα πρόζας που ανέβασε Ευάγγελος Παντόπουλος, ο Άννινος δεν ενεργοποιεί-
ται προς την κατεύθυνση της επιθεώρησης. 

((ββ)) Ωστόσο, και στο διάστημα «σιωπής» της ελληνικής επιθεώρησης (�89�-
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�90�) ο Άννινος δεν δείχνει αδιάφορος απέναντι στο είδος και φαίνεται ότι πειρα-
ματίζεται, προσπαθώντας να αναπτύξει ένα «υβριδικό» συνδυασμό μουσικού θε-
άτρου, ονειροφαντασίας και θεάτρου πρόζας που έχει πολλά από τα στοιχεία της
μελλοντικής επιθεώρησης. Όλα αυτά τα στοιχεία τα εντοπίσαμε στο θεατρικό
του έργο Φούμαρα,�90 στο τέλος του αιώνα, το οποίο όμως εκείνη την εποχή δεν
είναι δυνατόν να υποστηριχθεί σκηνικά από τους υπάρχοντες θιάσους (καθώς
έχει τεράστιες απαιτήσεις σε σκηνικά, αλλά και σε ηθοποιούς). Τα Φούμαρα εί-
ναι το επιθεωρησιακό εργαστήρι του Άννινου, στο οποίο αναπτύσσει τους επιθε-
ωρησιακούς του κώδικες.

((γγ)) Από τους πρωτεργάτες της επιθεώρησης της περιόδου �894-�89� ο Άν-
νινος θα συνεργαστεί μόνον με έναν: Τον Νικόλαο Λάσκαρη (που συνυπογράφει
την επιθεώρηση Υπαίθριοι Αθήναι το �89�), όχι όμως στην επιθεώρηση αλλά
στην οπερέτα: Μαζί θα συγγράψουν τα κείμενα της οπερέτας Άσπρη τρίχα.�9�

((δδ)) Ο Άννινος δεν εμφανίζεται στην επιθεώρηση με την «επανεμφάνισή» της
το �90�. Στην πρώτη εκείνη επιθεώρηση του αιώνα, όμως, εμφανίζονται ως
συγγραφείς οι δύο βασικοί του συνεργάτες: Γεώργιος Τσοκόπουλος και Πολύ-
βιος Δημητρακόπουλος. 

((εε)) ο Άννινος δεν υπογράφει ποτέ μόνος του κείμενο επιθεώρησης ή οπερέ-
τας. Εργάζεται πάντα ομαδικά, ως μέλος μιας κολλεκτίβας δημιουργικής γρα-
φής, στην οποία μένει σταθερός, χωρίς πειραματισμούς. Με τον Τσοκόπουλο θα
λειτουργήσουν από κοινού ως συγγραφικό δίδυμο για έξι χρόνια, χωρίς κανένας
από τους δύο να γράψει άλλη επιθεώρηση μόνος του. Με τον Δημητρακόπουλο η
δημιουργική τριάδα θα λειτουργήσει για άλλη μία δεκαετία – και παρά το γεγο-
νός ότι ο Δημητρακόπουλος θα επιχειρήσει, παράλληλα με τα Παναθήναια, μο-
ναχικές, ακόμη και ανταγωνιστικές προσπάθειες.

((σσττ)) Ο Άννινος, σε ό,τι αφορά τη σκηνική του δράση, δεν θα γράψει πρωτότυ-
πο θέατρο πρόζας για επαγγελματική παράσταση σε όλη τη διάρκεια της ύπαρ-
ξης των Παναθηναίων. Μοναδική εξαίρεση θα είναι το Αντιφέγγισμα, το οποίο
γράφεται αποκλειστικά για την Κοτοπούλη και για τις ανάγκες μιας καλλιτε-
χνικής-φιλολογικής βραδιάς. Οι θεατρικές επιτυχίες του της δεκαετίας του
�890 συνέχισαν να παίζονται, ωστόσο εκείνος αφιερώνεται αποκλειστικά στη
συγγραφή της επιθεώρησης – όσον αφορά την ενασχόλησή του με το θέατρο.
Δεν σταματά, ωστόσο, τις θεατρικές μεταφράσεις.

((ζζ)) Αντίθετα, η ενασχόλησή του με την επιθεώρηση δεν αναστέλλει τους άλ-
λους τομείς δραστηριότητάς του, όπως έχουν διαμορφωθεί ως τη στιγμή που αρ-
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χίζει η εμφάνιση κειμένων του στο επιθεωρησιακό σανίδι. Η δημοσιογραφική του
παραγωγή ως συντάκτη του ημερήσιου τύπου έχει ελαττωθεί – ωστόσο συνεχί-
ζει να αρθρογραφεί στον τύπο, να δημοσιεύει μεταφράσεις μυθιστορημάτων, να
συνεργάζεται με περιοδικά και ημερολόγια, να δημοσιεύσει ιστορικές πραγμα-
τείες.

((ηη)) Σε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα έργα του που προαναφέρθηκαν, δεν με-
ριμνά ποτέ για την έκδοση των επιθεωρησιακών του κειμένων. Αυτή την πρα-
κτική ακολουθούσαν όλοι οι συγγραφείς επιθεώρησης, όσοι τουλάχιστον κατα-
πιάνονταν και με τη συγγραφή μυθιστορημάτων, ποιημάτων, δραμάτων ή ιστο-
ρικών κειμένων. Όπως και οι άλλοι συγγραφείς των Παναθηναίων δεν δείχνουν
να ενδιαφέρονται τόσο για τη διεκδίκηση της πατρότητας των κειμένων τους.
Το ίδιο όμως συμβαίνει, σε πολύ μικρότερο βαθμό, και με τις μεταφράσεις ξένων
θεατρικών έργων (ο αριθμός που έχει εκδοθεί, σε ό,τι αφορά τον Άννινο, είναι πο-
λύ μικρότερος από τον αριθμό που παραστάθηκαν). Φαίνεται πως η μετάφραση
ξένων έργων, αλλά πολύ περισσότερο το επιθεωρησιακό νούμερο, έχουν το στοι-
χείο του πρόσκαιρου (η επιθεώρηση καλύπτει την επικαιρότητα, με τον ίδιο τρό-
πο που το έκανε και μια εφημερίδα, ενώ η μετάφραση θεατρικού έργου τις περιο-
ρισμένες ανάγκες μιας παράστασης). Επιπλέον, όπως είδαμε από το εισαγωγι-
κό κείμενο, στα μάτια των κριτικών η επιθεώρηση «μπορεί νάχει στενή σκέση
με το εμπόριο, μα όχι και με το Θέατρο, συνεπώς και με την Τέχνη». Το πιο πι-
θανό είναι ότι αυτό δεν το πίστευαν μόνο οι κριτικοί, το πίστευαν και οι ίδιοι οι
συγγραφείς, οι οποίοι δεν θεωρούσαν το κείμενο της επιθεώρησης ως κάτι που θα
άξιζε να εκδοθεί.�92 Άλλωστε, ποιο ήταν το κείμενο που θα μπορούσε να εκδοθεί;
Το κείμενο άλλαζε στην πορεία των παραστάσεων: Ατάκες, νούμερα, τραγού-
δια, προστίθενται και αφαιρούνται στην πορεία – όσο περισσότερες παραστάσεις
κάνει μια επιθεώρηση τόσο περισσότερες είναι οι αλλαγές που υφίσταται το θεα-
τρικό κείμενο. Οι εκδοτικές προσπάθειες που έχουν γίνει για κείμενα επιθεωρή-
σεων, από τους Θόδωρο Χατζηπανταζή και Λίλα Μαράκα, είναι πραγματικά
τιτάνιες προσπάθειες να αποτυπωθεί στο χαρτί κάτι το οποίο στην εποχή του οι
ίδιοι οι δημιουργοί του φαίνεται πως θεωρούσαν πολύ ρευστό για να μπορεί να
αποτυπωθεί. Προσπάθειες για τις οποίες απαιτήθηκε να συρραφούν πολλά δια-
φορετικά χειρόγραφα, από διαφορετικές παραστάσεις της ίδιας επιθεώρησης –
τα κείμενα που έχουν προκύψει από τις προσπάθειες έκδοσης δεν μπορεί κανείς
να πει με βεβαιότητα ότι κάποτε παίχτηκαν έτσι όπως τα έχουμε – άλλωστε η
πρόθεση των εκδοτών τους δεν ήταν αυτή. Με την έννοια αυτή μπορούμε να δι-
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καιολογήσουμε την αμεριμνησία του Άννινου να διαφυλάξει ακόμη και χειρό-
γραφα των επιθεωρήσεών του, πράγμα που κάνει με ευλάβεια για όλα τα έργα
πρόζας του – όλα πλην, καθόλου τυχαίο, πιστεύουμε, της Οικογένειας Παρα-
δαρμένου. Πολύ περισσότερο, να κατανοήσουμε την αμεριμνησία του να τα εκ-
δώσει, εκείνος, που εμφανιζόταν με πολύ μεγάλη ευκολία και συχνότητα στα
έντυπα ολόκληρου του μείζονος ελληνισμού, και μάλιστα ορισμένες φορές με
κείμενα που δεν είχαν πολύ μεγαλύτερη λογοτεχνική αξία από τις ομολογουμέ-
νως κωμικές ατάκες της επιθεώρησης. Ο Άννινος, άλλωστε, δεν φοβόταν ότι τα
δημοσιευόμενα κείμενα της επιθεώρησης θα έβλαπταν το πρεστίζ που είχε με
τόσο κόπο κατακτήσει: είναι γνωστό ότι, σε σχέση με τα άλλα επιθεωρησιακά
κείμενα, εκείνα των Παναθηναίων ήταν τα πιο μετρημένα και αξιοπρεπή, σε
σχέση με τις συνοικιακές, λαϊκότερες επιθεωρήσεις που πολλές φορές έκλειναν
το μάτι στη χυδαιότητα. Ο ίδιος άλλωστε, άνθρωπος του τύπου, ήξερε καλά ότι,
από τη στιγμή που είχε ενταχθεί στην ομάδα των Παναθηναίων είχε χαρακτη-
ριστεί από μια μερίδα των λογίων «Παναθηναϊκός», με την έννοια του συγγρα-
φέα κατώτερης ποιότητας κειμένων με καθαρά εμπορικό προσανατολισμό.
Ήξερε ότι αυτή του η δράση είναι καταγεγραμμένη και δεν θα μπορούσε να
αποκρυβεί με τη μη δημοσίευση των κειμένων του. 

Μ’ αυτό το σκεπτικό, δεν νομίζουμε ότι ήταν η συστολή του για την ποιότη-
τα των κειμένων που τον είχε αποτρέψει από τη δημοσίευση της επιθεώρησης –
πρέπει να συνδέσουμε την πρακτική του αυτή μάλλον με το γεγονός ότι τα κεί-
μενα της επιθεώρησης, προϊόν συλλογικής δουλειάς, έμοιαζαν με τα χιλιάδες
ανώνυμα κείμενα που είχε γράψει και αυτός και οι άλλοι συγγραφείς που είχαν
ασκήσει το επάγγελμα του δημοσιογράφου, στις εφημερίδες: κείμενα της στιγ-
μής, κείμενα μιας χρήσεως, κείμενα που την επόμενη μέρα δεν θα είχαν καμία
αξία – η επιθεώρηση ήταν μια εξελιγμένη μορφή των σατιρικών κειμένων του
Ασμοδαίου, του Μη Χάνεσαι, του Άστεως. Τα ψευδώνυμα του σατιρικού τύπου
μεταμορφώνονται, στην επιθεώρηση, στους γνωστούς στο αθηναϊκό κοινό τύ-
πους οι οποίοι διατρέχουν τις παραστάσεις. Μόνο που τώρα αυτοί οι τύποι έχουν
σάρκα και οστά, δεν είναι αποτυπωμένοι σ’ ένα έντυπο. Οι τύποι αυτοί εκφράζο-
νται για μία και μοναδική φορά μέσα από την παράσταση – και κάθε έκφρασή
τους σε κάθε παράσταση μπορεί να είναι διαφορετική, με τον ίδιο τρόπο που κά-
θε εμφάνιση των σατιρικών προσωπείων – ψευδωνύμων στον σατιρικό τύπο των
αρχών της δεκαετίας του �880. Και για τον Άννινο αυτή η εμφάνιση είναι μία
και μοναδική - και έχει επικαιρικό χαρακτήρα. Γιατί λοιπόν να δημοσιεύσει τα
επιθεωρησιακά του νούμερα, αφού το μέσο έκφρασης είναι άλλο; Με την ίδια λο-
γική, στη σημερινή εποχή, ένας κωμικός ηθοποιός της τηλεόρασης που κάνει
μια σατιρική εβδομαδιαία εκπομπή, έχει νόημα να δημοσιεύσει σε βιβλίο ή στο
διαδίκτυο τους διαλόγους; Αυτή η παράδοση, άλλωστε, της μη δημοσίευσης κει-
μένων της επιθεώρησης σε αυτοτελή βιβλία έχει συνεχιστεί μέχρι σήμερα.

((θθ)) Παρά τις αρχικές προθέσεις των συγγραφέων, η εμπορική επιτυχία της
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παράστασης καθιστά διαχρονικές επιτυχίες ορισμένα νούμερα ή και ολόκληρες
παραστάσεις των Παναθηναίων, που περιοδεύουν και εκτός Αθηνών, ακόμη και
με ολότελα διαφορετικούς θιάσους, παρουσιάζοντας μάλιστα, είτε διαφορετικές
εκδοχές της αθηναϊκής παράστασης (κυρίως των Πολεμικών Παναθηναίων
που παίζονται ακόμη και εφτά χρόνια μετά το αρχικό τους ανέβασμα), είτε συν-
δυασμούς από επιτυχημένα νούμερα από διαφορετικές χρονιές. Το επικαιρικό
στοιχείο του χρόνου και το τοπικό στοιχείο των Αθηνών διαρρηγνύεται από τη
μεγάλη επιτυχία και μεταφράζεται σε περιοδεία, σε «Ανάμικτα» Παναθήναια.
Αυτό όμως που καταφέρνει να παραμένει διαχρονικό είναι οι κωμικοί τύποι,
ιδίως οι κομπέρ των Παναθηναίων, που εμφανίζονται σε περισσότερες χρονιές
της επιθεώρησης και αποκτούν οικειότητα με το θεατρόφιλο κοινό, που καλλιερ-
γεί την προσδοκία για την επόμενή τους εμφάνιση, το επόμενο νούμερο, την επό-
μενη ατάκα.

((ιι)) Αντίστοιχα πιστή παραμένει η συγγραφική ομάδα στους θιάσους οι οποί-
οι υποστηρίζουν τα Παναθήναια στην δεκαπεντάχρονη πορεία τους στην αθη-
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ναϊκή σκηνή. Η συνεργασία με τον Κωνσταντίνο Σαγιώρ στην αρχή (και μέχρι
τον θάνατό του), το πέρασμα μετά στους θιάσους διαδοχικά της Ροζαλίας Νί-
κα, της Μαρίκας Κοτοπούλη, και με ένα μικρό διάλειμμα το �9�7, στο θίασο
του Αλέκου Γονίδη ο οποίος θα ανεβάσει τα Παναθήναια μέχρι το τέλος της λα-
μπρής τους πορείας το �923. Οι συγγραφείς γράφουν (και ξαναγράφουν) πάνω
στον θίασό τους – μ’ αυτή τη λογική η επιθεώρηση είναι γι’ αυτούς ένα ζωντα-
νό εργαστήρι – που αντλεί το περιεχόμενό του από τους αθηναϊκούς δρόμους και
τη μορφή του πάνω στη σκηνή, ανάλογα με το πώς οι ηθοποιοί της επιθεώρησης
«φορούν» τους ρόλους τους.

44..99..44..33  ΟΟιι  σσυυννεερργγάάττεεςς  ττοουυ  ΆΆννννιιννοουυ  σστταα  ΠΠααννααθθήήννααιιαα
Η δημιουργική ομάδα των Παναθηναίων λειτούργησε με επιτυχημένο τρόπο

επειδή οι άνθρωποι που συνεργάστηκαν είχαν πολλά κοινά σημεία σε ό,τι αφορά
τη δημιουργική τους πορεία, παρά το γεγονός ότι δεν ανήκαν στην ίδια γενιά: Ο
Άννινος είχε γεννηθεί το �8�2, ο Δημητρακόπουλος το �8�4 στην Κυπαρισσία
και ο Τσοκόπουλος, στην Αθήνα το �87� (Ο Βώττης, που εισήλθε στην ομάδα
των Παναθηναίων) ήταν πολύ νεότερος (γεν. �890). Η ενασχόλησή τους με τη
δημοσιογραφία είναι ίσως η κοινή τους αναφορά – καθώς και το «γυμναστήριό»
τους στην παρακολούθηση της επικαιρότητας που με τόση επιτυχία παρακο-
λουθούσαν για τη συγγραφή των Παναθηναίων. Ο Τσοκόπουλος είχε δουλέψει
σε πολλές εφημερίδες (Αστραπή, Νέα Ημέρα, Αθήναι, Καιροί, Νέον Άστυ,
Εστία). Και ο Τσοκόπουλος χρησιμοποίησε, όπως και ο Άννινος, κατά την προ-
σφιλή συνήθεια των δημοσιογράφων, ποικίλα ευφάνταστα ψευδώνυμα («Ριπ»,
«Σαρδανάπαλος», «Φάλσταφ», «Ρωμανός», «Φιλέας Φογγ», «Φαρσέρ», «ο Δεί-
να», «Αλ-Έκτωρ», «Ταξιδιώτης»).�93 Και ο Πολύβιος Δημητρακόπουλος είχε
δημιουργήσει ψευδωνυμικές περσόνες, με κορυφαία «Το Ζλάπι», και «Πολ Αρ-
κάς», αλλά και τα «Χαμίνι», «Υόκο Σύερ», «Martinez di Fiamina».�94 Στις δύο
τελευταίες θα πρέπει να είχαν συναντηθεί και με τον Άννινο, σε ορισμένες από
τις οποίες, μεταξύ των οποίων και η Εστία είχε διατελέσει και διευθυντής. Ο
Δημητρακόπουλος εγκατέλειψε στις αρχές της δεκαετίας του �890 την καριέ-
ρα στρατιωτικού που είχε ξεκινήσει για να εργαστεί ως δημοσιογράφος, και συ-
νεργάστηκε και εκείνος με την Εστία και τον Νεολόγο. Η δημοσιογραφική δρά-
ση του Βώττη, αντίθετα, είχε περιοριστεί στη δημιουργία γελοιογραφιών και σα-
τιρικών στίχων.

Άλλος κοινός τρόπος δράσης των τριών ήταν η Εταιρεία Ελλήνων Θεατρι-
κών Συγγραφέων, στην οποία, με πρόεδρο τον Άννινο, διατέλεσαν όλοι μέλη και
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στελέχη στη διάρκεια της δεκαετίας του
�9�0, συμμετέχοντας και σε άλλα εγ-
χειρήματά της, όπως η Εταιρεία Ελλη-
νικού Θεάτρου (Ο Τσοκόπουλος ήταν
από τα ιδρυτικά μέλη της, το �9�8). 

Πέρα από τη δημοσιογραφική τους
δράση, και οι τρεις ασχολήθηκαν και με
άλλα λογοτεχνικά είδη, εκτός της επι-
θεώρησης, ενώ ο Βώττης, που ήταν από
τους τελευταίους που προσπάθησαν να
κρατήσουν ζωντανή την επιθεώρηση
(υπογράφοντας τα μετά Άννινο Πανα-
θήναια του �93� και του �93�) δεν
ασχολήθηκε σοβαρά με άλλο λογοτεχνι-
κό είδος, και έμεινε επιθεωρησιογράφος
ως το τέλος της καριέρας του – μετά τον
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο διορίζεται ως
υπάλληλος του Δήμου Αθηναίων. 

Τόσο ο Άννινος, όσο και οι άλλοι δύο της «τριπλής συμμαχίας» παρουσιάζουν
μεγάλη διασπορά της συγγραφικής τους παραγωγής σε διάφορα λογοτεχνικά
είδη. Η ποικιλία μάλιστα ενασχόλησης και των δύο είναι πολύ μεγαλύτερη σε
σχέση με τον Άννινο, ο οποίος, στην ώριμη τουλάχιστον περίοδό του, περιορίζεται
στη μη μυθοπλαστική πεζογραφία, και τη δραματική παραγωγή. Αντίθετα, ο
Δημητρακόπουλος και ο Τσοκόπουλος θα παρουσιάσουν πολλά μυθιστορήματα,
είδος με το οποίο ο Άννινος, πέρα από κάποιες μυθοπλαστικές δοκιμές που έφθα-
σαν στη δεκαετία του �880 ως τη μικρή νουβέλα, δεν θα επιχειρήσει ποτέ. Ο Δη-
μητρακόπουλος θα είναι ο παραγωγικότερος εκδοτικά από τους τρεις, παρότι
μπαίνει στη διαδικασία της συγγραφικής παραγωγής αργότερα από όλους:
Γράφει μυθιστορήματα.�9� Η κύρια πηγή έμπνευσής του είναι η εποχή του Όθω-
να (στη σειρά «Αι Αθήναι του Όθωνος» γράφει τα μυθιστορήματα Μάγδα η
Εβραία, Τζέννυ Θεοτόκη, Η Ραλλού, Η Δούκισσα της Πλακεντίας, αλλά και το
ο Εραστής της βασιλίσσης). Και ο Άννινος είχε δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για
την οθωνική περίοδο, με διαφορετικό σκεπτικό: να συντάξει την Ιστορία της πε-
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�9� Παραθέτουμε ενδεικτικά τίτλους μυθιστορημάτων του Πολύβιου Δημητρακόπουλου που
εντάσσονται στη σειρά «Αι Αθήναι του Όθωνος»: Μάγδα η Εβραία, αθηναϊκή μυθιστορία του
�8�3 (Αθήνα: Άγκυρα, �9��), Η Ραλλού, αθηναϊκή μυθιστορία �840-�843 εις τόμους δύο,
Αθήνα: Δημητράκος, χ.χ., Η Δούκισσα της Πλακεντίας, Αθήνα: Άγκυρα, �9��, Τζέννυ Θεοτό-
κη, αθηναϊκή μυθιστορία του �84�, Αθήνα: Άγκυρα, χ.χ., ο εραστής της Βασιλίσσης, αθηναϊκόν
μυθιστόρημα του �840, Αθήνα: εκδ. της Χαραυγής, �92�.

Πολύβιος Δημητρακόπουλος 
(�8�4-�922), εκ της συγγραφικής

ομάδας των Παναθηναίων



ριόδου. Ο Δημητρακόπουλος, αντίθετα, επεκτείνει το πεδίο της συγγραφικής του
έμπνευσης και στο Βυζάντιο (Η Θεοφανώ, Ο γελωτοποιός του βασιλέως), τους
πρώτους αιώνες μ.Χ. (Ηρωδιάς), τον μεσαίωνα (Γαλάτεια, Το βιβλίον της
αγάπης: Η Αρετούσα) αλλά και σε άλλες, παλαιότερες και σύγχρονες εποχές,
δίνοντας έναν μεγάλο όγκο ιστορικών και νατουραλιστικών μυθιστορημάτων
ευρείας κατανάλωσης: (Το μυστικόν του Βοσπόρου, Η χρυσωμένη λάσπη, Ο αυ-
τόχειρ, Τα άνθη της λεμονιάς, Η ζωή του θανάτου). Η μυθιστορηματική παρα-
γωγή του Γεωργίου Τσοκόπουλου είναι σαφώς μικρότερη [Ψυχή (�909), Η θε-
ατρίνα (�9�2)]. Ο Τσοκόπουλος δοκιμάζεται και στην παιδική λογοτεχνία [Λέ-
ων Καρύκης (�923), Ο ήρως του Αιγαίου (�924)].

Ο Τσοκόπουλος και ο Άννινος βρίσκονται κοντύτερα μεταξύ τους σε ό,τι
αφορά την ενασχόλησή τους με ιστορικές πραγματείες, με κοινό ερευνητικό
πεδίο τη σύγχρονη (μετά το �82�) Ελλάδα από την προετοιμασία της Επανά-
στασης και μετά. Ο Τσοκόπουλος είναι στον τομέα αυτό πολύ παραγωγικότε-
ρος από τον Άννινο, συνθέτοντας επίσης και πολλά βιογραφικά κείμενα: Χα-
ρίλαος Τρικούπης (�89�), Ιστορία των επαναστάσεων της Κρήτης (�900), Η
Βασίλισσα Αμαλία (�904), Θεόδωρος Κολοκοτρώνης (�904), Ανδρέας Μια-
ούλης (�904), Γεώργιος Καραϊσκάκης (�904) Ρήγας Φεραίος (�904), Η
άλωση της Τριπολιτσάς (�9�4), Η ναυμαχία του Ναυαρίνου (�9�4), Κων-
σταντίνος ΙΒ΄ (�9��). Το τελευταίο δείχνει και την καλή σχέση του Τσοκό-
πουλου, όπως και του Άννινου, με το παλάτι. Όπως και ο Άννινος, θα γράψει
και χρονικό των Βαλκανικών Πολέμων: Από τα πεδία των μαχών (�9�3), Ο
ελληνοβουλγαρικός πόλεμος (�9�4). Ο Τσοκόπουλος όμως θα γράψει επιπλέ-
ον και αρκετές μελέτες για τη βυζαντινή εποχή: Γυναίκες του Βυζαντίου
(�920), Ο ιδιωτικός και κοσμικός βίος των γυναικών του Βυζαντίου, Ευδοκία
Διγενή Ακρίτα, Η βυζαντινή αστυνομία, Θεοφανώ κ.ά.). Ο Δημητρακόπουλος
θα χρησιμοποιήσει την Ιστορία κυρίως ως πλαίσιο για τη σύνθεση των λαϊκών
του μυθιστορημάτων.

Με τον Δημητρακόπουλο ο Άννινος συναντιούνται σε έναν άλλο τομέα: στις
αυτοτελείς ευθυμογραφικές εκδόσεις. Στην τεράστια παραγωγή του ο Δημη-
τρακόπουλος θα εντάξει και κάποια ευθυμογραφικά κείμενα – σε αντίθεση με
τον Άννινο, όπου το κωμικό στοιχείο απορρέει από πεζό λόγο, ο Δημητρακόπου-
λος θα προτιμήσει την έμμετρη σατιρική γραφή: Επιστολαί του Ζλάπι (�899),
Ημερολόγιον του Μητρούση υπό του Ζλαπ (�9�4), ενώ θα καθιερώσει, όπως ο
Άννινος τους Παραδαρμένους, και άλλο ένα κωμικό προσωπείο εκτός από το
Ζλάπι: τον Κόντε Κουρούπη, του οποίου θα κυκλοφορήσουν συνολικά τρία βι-
βλία, σε έμμετρη μορφή [Τα απομνημονεύματα του Κόντε Κουρούπη (�903),
Σκουπιδιάδα (�9�3) και Επτανησιακή Φιλολογία: έμμετρα διηγήματα του Κό-
ντε Κουρούπη]. Ο Δημητρακόπουλος θα εκδώσει επίσης εκτός από τον Κόντε
Κουρούπη και άλλες ποιητικές-στιχουργικές του συνθέσεις [Ελληνική Πολι-
τεία (�90�), Εξωτικά τραγούδια (�907), Τα τραγουδημένα (�922)] – πράγμα
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το οποίο ο Άννινος, μετά την πρώτη του αυτοτελή ποιητική έκδοση του Λυκαυ-
γούς στις αρχές της δεκαετίας του �870, ουδέποτε θα επιχειρήσει.

Εκεί που συναντάμε ουσιαστικές διαφορές στην τριάδα είναι στον τομέα όπου
συνεργάστηκαν με τόσο μεγάλη επιτυχία στη συγγραφή: στο θέατρο. Ο Άννινος
είχε περιοριστεί να γράψει μόνο κωμωδίες και ένα «δραμάτιον», το Αντιφέγγι-
σμα. Τόσο ο Τσοκόπουλος, όσο και ο Δημητρακόπουλος πειραματίστηκαν και
με άλλα είδη, πέρα από την κωμωδία σε πρόζα. Ο Δημητρακόπουλος έγραψε
και τραγωδία (Μαρκέλλα, εκδ. �903), και τετράπρακτο δράμα με σύγχρονη
ιστορική υπόθεση (με τον Αριστείδη Κυριακού, Η έξωσις του Όθωνος, εκδ.
�90�), και «δραματική φαντασμαγορία» (Το κριτήριον). Ιστορικό δράμα έγραψε
και ο Τσοκόπουλος (Η βασίλισσα Σαββά, �908), πέρα από το γνωστό δραματο-
λόγιο των επιτυχιών του (Εις αναζήτησιν της ευτυχίας, �903, Η Θεοδώρα,
�909, ο βασιλιάς της Ρέγγας, �9�7, Ξανθές, μελαχροινές, �9��). Ο Τσοκόπου-
λος μάλιστα συνεχίζει να γράφει και να δημοσιεύει θέατρο και μετά την έναρξη
των Παναθηναίων, πράγμα που δεν κάνει ο Άννινος. Ο τελευταίος, επιπλέον, δεν
επιχείρησε να μεταφράσει αρχαίο δράμα, πράγμα που κάνουν τόσο ο Τσοκόπου-
λος (μεταφράζει Άλκηστη και Ανδρομάχη) του Ευριπίδη, όσο και ο Δημητρακό-
πουλος δίνει βάρος στον Αριστοφάνη (Λυσιστράτη, Όρνιθες, παράφραση των
Νεφελών). Η μόνη μεταφραστική επαφή του Άννινου με την αρχαία γραμμα-
τεία είναι οι τρεις τόμοι από τους βίους του Πλουτάρχου που εκδίδει στη δεκαε-
τία του �9�0. Τέλος, και ο Δημητρακόπουλος δημοσιεύει φιλολογικής υφής διά-
λεξή του στον «Παρνασσό» για τον Ζαλοκώστα, όπως είχε κάνει και ο Άννινος
για τους αγαπητούς του φίλους της δεκαετίας του �870, Βασιλειάδη, Παπαρρη-
γόπουλο και Ζαν Μωρεάς.

Πέρα από τις επιμέρους διαφορές τους όμως, καταλαβαίνουμε για ποιον λό-
γο τα μέλη της τριάδας μπόρεσαν να συνεργαστούν με πολύ επιτυχημένο τρόπο
μεταξύ τους: Είχαν όλοι κοινές αναφορές στη δημοσιογραφία, στο θέατρο, αλλά
και στην πολυδιάσπαση του έργου τους – ο Άννινος μάλιστα φαίνεται, παρά τη
μεγάλη διασπορά και της δικής του παραγωγής, ότι είναι και ο λιγότερο «πολυ-
διασπασμένος» από τους τρεις – και ο λιγότερο, πλην επιθεώρησης, ασχολούμε-
νος με «εμπορικά αναγνώσματα» – στην κατηγορία αυτή τα πρωτεία κατέχει
μακράν ο Δημητρακόπουλος, ο οποίος συμπληρώνει το έργο του και με διάφορες
πραγματείες και κείμενα φιλοσοφικής και πνευματιστικής φύσεως, που φαίνε-
ται ότι αφήνουν αδιάφορους τους άλλους δύο.

Αυτή η πληθωρικότητα της παραγωγής της τριάδας, αλλά και όλης εκείνης
της ομάδας των δημοσιογράφων-συγγραφέων που μετά το �880 δημοσίευε ασυ-
στόλως κείμενα και συμμετείχε με αντίστοιχη συχνότητα στη θεατρική ζωή,
τυπικό χαρακτηριστικό όλης εκείνης της γενιάς των Αθηναίων, πράγμα που
λειτουργούσε εις βάρος ασφαλώς της ποιότητας των έργων, δεν αφήνει αδιάφο-
ρη την κριτική. Ο Κ. Θ. Δημαράς, μολονότι αναγνωρίζει τις αρετές κάποιων απ’
αυτούς (για τον Άννινο λέει ότι «φτάνει κάποτε σε μία ανεκτή ευτραπελία») κα-
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ταδικάζει αυτή την πολυδιάσπαση: «Γράφουν όπως τύχει και ό,τι τύχει. Κακο-
γράφοι, πολυγράφοι και ιδίως ευθυμογράφοι. Μυθιστορίες, κωμωδίες, θεατρικές
επιθεωρήσεις, αλλά και μελέτες και φιλοσοφία και πολιτική. Μια τεράστια σε
όγκο παραγωγή που θαυμάστηκε στον καιρό της και έσβησε στην αφάνεια μέ-
σα σε λίγα χρόνια.»�9�

44..99..44..44  ΈΈννααςς  ΕΕππττααννήήσσιιοοςς  σστταα  ΠΠααννααθθήήννααιιαα::  ΟΟ  ΤΤζζααννέέττοοςς  
((κκααιι  μμιιαα  ΕΕππττααννήήσσιιαα::  ΗΗ  ΜΜααννττίίνναα))

Στα Πολεμικά Παναθήναια του �9�3 εμφανίζεται για πρώτη φορά ένα κω-
μικό ζευγάρι που κατάγεται από τα Επτάνησα.�97 Πρόκειται για τον Τζανέτο
και τη Διαμαντίνα (ή Μαντίνα), τους οποίους υποδύονται οι κωμικοί ηθοποιοί
Αλέκος Γονίδης και Σαπφώ Αλκαίου. Η επιτυχία του ζευγαριού είναι τέτοια που
επανεμφανίζεται και στη συνέχεια της σειράς των Παναθηναίων, ενώ και το
χειρόγραφο, σωζόμενο στο αρχείο του Άννινου, απόσπασμα της τελευταίας επι-
θεώρησης στην οποία συμμετέχει, περιέχει κωμικές σκηνές με πρωταγωνιστές
τον Τζανέτο και τη Μαντίνα, που επιστρέφουν στην πρωτεύουσα. Αυτές οι δύο
επισκέψεις τους στην Αθήνα συμβαίνουν, βεβαίως, υπό πολύ διαφορετικές συν-
θήκες. Στην πρώτη τους εμφάνιση βρίσκονται σε μία Αθήνα όπου επικρατεί ο
πολεμικός πυρετός των νικηφόρων Βαλκανικών πολέμων (ο Τζανέτος μάλιστα
εμφανίζεται και στη Θεσσαλονίκη), ενώ στην τελευταία τους εμφάνιση επιστρέ-
φουν σε μία Αθήνα που μετράει τις πληγές της από τη Μικρασιατική κατα-
στροφή.

Ο Τζανέτος και η Μαντίνα δεν είναι οι πρώτοι Επτανήσιοι που συμμετέχουν
στα Παναθήναια. Και στην πρώτη εμφάνιση της επιθεώρησης, το �907, εμφανί-
ζεται ένας Επτανήσιος (και πάλι Ζακυνθινός) κομπέρ, ο Νικολέτος Πετεινά-
ρης, τον οποίο υποδύεται ο κωμικός Κωνσταντίνος Σαγιώρ. Ας μην ξεχνάμε ότι
ο τύπος του Επτανήσιου (που μιλάει με ιδιωματισμούς και τραγουδιστή φωνή,
ενώ ντύνεται ευρωπαϊκά, έχοντας διαφορετικό «αέρα» από τους «παλαιοελλαδί-
τες» χαρακτήρες), εμφανίζεται με τη μορφή του, επίσης Ζακυνθινού, σιορ Διο-
νύσιου στο θέατρο σκιών του Καραγκιόζη.�98 Οι Ζακυνθινοί μάλιστα φαίνεται
ότι θεωρούν ότι η εμφάνιση του Τζανέτου στην επιθεώρηση τούς δυσφημεί και
διαμαρτύρονται για τον λόγο αυτό, ενώ και η θεατρική κριτική της εποχής φαί-
νεται να αμφισβητεί την πιστότητα της ζακυνθινής ταυτότητας των χαρακτή-
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�9� Κ. Θ. Δημαράς, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, ό.π., σ. 4�0.
�97 Βλ. και τη μελέτη του υπογράφοντος: Ηλίας Τουμασάτος, «Τζανέτος και Μαντίνα: Ένα

κωμικό ζευγάρι Επτανησίων στην αθηναϊκή επιθεώρηση “Παναθήναια”», Κεφαλληνιακά Χρο-
νικά, τόμ. �4(20�3), σσ. 4�7-47�.

�98 Πιστεύουμε ότι υπάρχει μία νοητή γραμμή που συνδέει τον Τζανέτο με τον Σιορ-Διονύσιο
του Καραγκιόζη και τον Νιόνιο Νιονιάκη από το Φιόρο του Λεβάντε.



ρων.�99 Δεν είναι τυχαίο ίσως το γεγονός ότι οι εφημερίδες της εποχής αναφέ-
ρουν ότι ο Τζανέτος θυμίζει περισσότερο Κερκυραίο παρά Ζακυνθινό, αν λάβουμε
υπ’ όψιν μας το γεγονός ότι στην Αθήνα του �9�3 (και κυρίως στους κύκλους
των λογίων και των δημοσιογράφων) οι Ζακυνθινοί ήταν περισσότερο «ενσωμα-
τωμένοι» στην σύγχρονή τους πραγματικότητα, είχαν ουσιαστικά αφομοιωθεί,
όπως και οι Κεφαλονίτες, δείχνοντας κεντρομόλες τάσεις προς το νέο κέντρο
ήδη από τα πρώτα χρόνια μετά την Ένωση, ενώ, αντίθετα, οι Κερκυραίοι, μολο-
νότι πολιτειακά ενσωματωμένοι στην Ελλάδα, ακόμη διατηρούσαν την ιδιαιτε-
ρότητα της πνευματικής τους παραγωγής, έστω και στις τελευταίες της ανα-
λαμπές. 

Τα διαθέσιμα κείμενα που έχουμε για την παρουσία του Τζανέτου και της
αρραβωνιαστικιάς του Μαντίνας στη σκηνή των Παναθηναίων είναι μόνο η
επεξεργασμένη ανακατασκευή από την Λίλα Μαράκα των Πολεμικών Πανα-
θηναίων του �9�3 και το χειρόγραφο το οποίο δημοσιεύεται στο παράρτημα αυ-
τής της μελέτης. Από τα κείμενα αυτά μπορούμε να αντλήσουμε πολύτιμα
στοιχεία σχετικά με το προφίλ του χαρακτήρα αυτού που παρουσιάζουν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον, καθώς, σαράντα χρόνια περίπου μετά τη μετοίκηση του Άννινου
(και πολλών άλλων Επτανησίων) στην Αθήνα, ο ίδιος συμμετέχει σε μία συγ-
γραφική ομάδα που δημιουργεί έναν θεατρικό χαρακτήρα Επτανησίου που με-
τοικεί στην Αθήνα.

Η πρώτη εμφάνιση του ζεύγους Τζανέτου-Μαντίνας γίνεται στην πρώτη
πράξη των Πολεμικών Παναθηναίων στο καφενείο του (Κεφαλονίτη) Ζαχαρά-
του στην πλατεία Συντάγματος. Ο Τζανέτος σταματά έναν κύριο που αποκα-
λείται «Πληροφορημένος» και ζητά να μάθει πληροφορίες για την επιστράτευση,
καθώς «ήλθαμε σήμερα από το Τζάντε παναπή με τη σπόζα μου από δω... τη
Διαμαντίνα». Από την αρχή η ιδιότυπη γλώσσα του Τζανέτου φαίνεται να λει-
τουργεί καταλυτικά για την παραγωγή του κωμικού αποτελέσματος.�00 Σε
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�99 Βλ. Λίλα Μαράκα (επιμ.), Ελληνική θεατρική επιθεώρηση �894-�92�, τέσσερα κείμε-
να, τόμ. Β΄: Πολεμικά Παναθήναια, Ρωμέικο, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2000, σ. 9�, υποσ.
2. Η σχετική διαμαρτυρία των Ζακυνθίων αντικρούεται από την εφημερίδα Εσπερινή με το επι-
χείρημα ότι και ο πρόδρομος του Τζανέτου, ο Νικολέτος Πετεινάρης, σταδιακά αποστασιοποιή-
θηκε από τα «ζακυνθινά» του χαρακτηριστικά, τα οποία ήταν έντονα μόνο κατά την πρώτη του
εμφάνιση, το �907, ενώ για τον χαρακτήρα του Τζανέτου σημειώνεται ότι ο Τζανέτος μάλλον
θυμίζει Κερκυραίο παρά Ζακυνθινό, και μόνο η έκφρασή του (προφανώς η εκφορά του λόγου) του
Αλέκου Γονίδη είναι εκείνη που παραπέμπει σε Ζακυνθινό, ενώ «το ένδυμα, το βάδισμα, αι κινή-
σεις και η παράστασις εν γένει παρουσιάζουν μάλλον τον πολίτην της νήσου των Φαιάκων».

�00 Για τον ρόλο της γλωσσικής σάτιρας στην ελληνική κωμωδία του �9ου αιώνα βλ. τη μο-
νογραφία του Βάλτερ Πούχνερ Η γλωσσική σάτιρα στην ελληνική κωμωδία του �9ου αιώνα.
Γλωσσοκεντρικές στρατηγικές του γέλιου από τα «Κορακιστικά» ως τον Καραγκιόζη, Αθήνα:
Πατάκης, 200�.



αντίθεση με αυτά που υποστήριζε είκοσι χρόνια πριν ο Άννινος ασκώντας κριτι-
κή στη Βαβυλωνία του Δημητρίου Βυζάντιου, ότι δηλαδή δεν υφίσταται πλέον
λόγος γλωσσικής σάτιρας αφού οι διάφορες περιοχές του ελληνισμού φαίνεται να
συγκλίνουν πλέον σε έναν κοινό γλωσσικό κώδικα τον οποίον κατανοούν αμοι-
βαία (εννοώντας την καθαρεύουσα), στα Πολεμικά Παναθήναια το συγγραφι-
κό τρίδυμο, στο οποίο συμμετέχει και ο Άννινος, επιλέγει τη γλώσσα ως θεατρι-
κό κώδικα παραγωγής κωμικού αποτελέσματος. Υποθέτουμε ότι αυτή η γλώσ-
σα συνδυάζεται και με άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ζεύγους (ενδυματο-
λογικά και κινησιολογικά). Βέβαια, στην περίπτωση των Παναθηναίων η
γλώσσα λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με τη Βαβυλωνία: Εκεί η
ποικιλία των τοπικών διαλέκτων προκαλούσε σύγχυση και ασυνεννοησία. Στα
Παναθήναια η γλωσσική ιδιαιτερότητα του Τζανέτου και της Μαντίνας είναι
απλές (φαρσικού τύπου) αφορμές για κωμικό παραξένισμα. Με τον ίδιο τρόπο
που και σε άλλα έργα του Άννινου (και πρόζας, όπως τα Φούμαρα), η αστική
τάξη της Αθήνας εμφανίζεται να έχει ευρωπαϊκές συνήθειες και να μιλάει γαλ-
λικά, στα Παναθήναια ένας «αποστασιοποιημένος» κομπέρ που έχει περίεργη
προφορά και χρησιμοποιεί αρκετές ιταλικές λέξεις (άρα είναι μακριά από την
σάτιρα του γαλλοπρεπούς μιμητισμού της αστικής τάξης) είναι ο καταλληλό-
τερος άνθρωπος για να λειτουργήσει ως γέφυρα του κοινού με τον θεατή.

Πράγματι ο Τζανέτος είναι «ξένος» στην Αθήνα, επομένως μπορεί να βλέπει
τα πράγματα με την αθωότητα ενός νεοφερμένου, και δεν είναι ακόμα αφομοιω-
μένος από την αθηναϊκή πραγματικότητα, αφού εν έτει �9�3 μιλά τα «ζακυνθι-
νά» (που μπορεί να είναι και κεφαλονίτικα ή κερκυραϊκά), άρα έχει έρθει από την
ελληνική επαρχία, και μάλιστα μια επαρχία που δεν έχει να κάνει με την ηπειρω-
τική Ελλάδα, που χωρίζεται από τη σημερινή Ελλάδα με το Ιόνιο Πέλαγος. Ο
Τζανέτος δεν είναι Θεσσαλός, Πατρινός ή Ρουμελιώτης, ούτε ανήκει στον αλύ-
τρωτο ελληνισμό. Έρχεται από αρκετά μακριά για να του φαίνονται περίεργα κά-
ποια πράγματα ή να αγνοεί κάποια άλλα και από αρκετά κοντά ώστε να μην εί-
ναι αφελής, αλλά να έχει και κάποια άποψη για τα όσα συμβαίνουν.

Επιπλέον, ο Τζανέτος δεν είναι ακριβώς ο τύπος του λογίου Επτανησίου που
έρχεται στην Αθήνα. Στη Ζάκυνθο είχε περιβόλι, ενώ η Μαντίνα είναι μοδίστρα.
Τουλάχιστον εκείνος είναι «ξένος» σε σχέση με το αστικό περιβάλλον, με την
όλη κοινωνική πραγματικότητα της Αθήνας. Είναι ένας αθώος και άβγαλτος
αγρότης που έρχεται μάλλον για να πουλήσει την περιουσία του – ένας μέλλων
προλετάριος. Η Μαντίνα, ως μοδίστρα, έχει περισσότερες ελπίδες.�0�
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�0� Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Τζανέτου, η Μαντίνα δεν θα πρέπει να είναι μοδίστρα της
υψηλής κοινωνίας. «Ξέρεις τί χέρι έχει;... Μια σκούφια της δίνεις και σου την κάνει φουστάνι...
ένα φουστάνι της δίνεις και σου το κάνει σκούφια». (Βλ. Λίλα Μαράκα, Ελληνική θεατρική επι-
θεώρηση, ό.π., σ. �00.



Αγνός επαρχιώτης με ορισμένα δυτικά χαρακτηριστικά που τον αποστασιο-
ποιούν από την εικόνα του αγρότη της ηπειρωτικής ελληνικής υπαίθρου, ο Τζα-
νέτος χαρακτηρίζεται και από τον έντονο πατριωτισμό του. Μόλις πληροφορεί-
ται ότι γίνεται επιστράτευση, ζητά να μάθει περισσότερα. Μόλις πληροφορείται
ότι ο πόλεμος είναι εναντίον των Τούρκων, και παρά τις έντονες αντιρρήσεις της
Μαντίνας αποφασίζει να τα παρατήσει όλα και να πάει να πολεμήσει, ενώ προ-
τρέπει τη Μαντίνα να επιστρέψει στη Ζάκυνθο για να καλλιεργήσει το περιβόλι
τους.�02 Η προθυμία του Τζανέτου να πολεμήσει δεν είναι ασφαλώς μόνο ένδειξη
του έντονου και διαχρονικού πατριωτικού φρονήματος των Επτανησίων, αλλά
και ένα ακόμη σκηνικό τέχνασμα για να ταυτιστεί ο θεατής με τον ήρωα (και
να ανυψωθεί συνακόλουθα το ηθικό των θεατών εν μέσω της πολεμικής αντιπα-
ράθεσης).

Αυτός ο πατριωτισμός του Τζανέτου εκδηλώνεται και στο επόμενο νούμερο
που εμφανίζεται με τίτλο «Δυνάμεις-Καθεστώς». Ο Τζανέτος χαρακτηρίζει τις
έξι μεγάλες δυνάμεις «μανταφιόρες» (παλιογυναίκες που πηγαίνουν τα ραβα-
σάκια) και «αξιοσέβαστες καρακάξες», ενώ το τραγούδι τους είναι μια φρικτή
παραφωνία η οποία ταλαιπωρεί δεόντως το επτανησιακό μουσικό αυτί του Τζα-
νέτου, ο οποίος συγκρούεται με τις δυνάμεις (και τραγουδιστικά), απευθύνοντάς
τους απαξιωτικούς, αλλά και ξεκαρδιστικούς χαρακτηρισμούς.�03

Η Μαντίνα αντίθετα εμφανίζεται περισσότερο συγκαταβατική στα πατριω-
τικά ζητήματα, εκπροσωπώντας στη σκηνή ένα μέρος της ελληνικής κοινωνίας
που δεν επιθυμούσε περαιτέρω εμπλοκή της Ελλάδας – δεν είναι τυχαίο ότι στη
σκηνή αυτό το κάνει μια ήσυχη, κωμική μοδίστρα, η οποία τελικά υποχωρεί
στον ενθουσιώδη Τζανέτο. Στην επόμενη σκηνή («Προφήται»), το ζευγάρι πα-
ρακολουθεί και σχολιάζει τη συζήτηση ανάμεσα σε έναν αισιόδοξο, έναν απαι-
σιόδοξο και δύο «προφήτες» χαρακτηριστικές ρακένδυτες φυσιογνωμίες της
εποχής. Ο πατριωτισμός του Τζανέτου γίνεται ακόμη εντονότερος μετά από αυ-
τόν τον διάλογο, όπως και οι αντιρρήσεις της Μαντίνας, η οποία αμφισβητεί
έντονα τις πολεμικές ικανότητες του Τζανέτου. Τότε εκείνος, σε ένα σύντομο
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�02 «[...] Αν είναι παναπή σοβαρά τα πράμματα και πρόκειται να πολεμήσουμε με τση Τούρ-
κους, τότε τα φασκελώνω ούλα και τση περιβόλες και τση πουλησίες και θα πάω κι εγώ να πο-
λεμήσω», λέει χαρακτηριστικά στη Μαντίνα, συμπληρώνοντας «Τόμου θα πάνε ούλοι, θα πάω
κι εγώ».

�03 Βλ. Λίλα Μαράκα, Ελληνική θεατρική επιθεώρηση, ό.π., σ. �0�-��2. Οι δυνάμεις εμφανί-
ζονται να διεκδικούν όλες τις περιοχές της Ελλάδας και ο Τζανέτος εξοργίζεται. Αποκαλεί την
Ιταλία «μπαίγνιο», την προτρέπει να τη διαβάζουνε «�0 φλαρέοι την ημέρα» (παραπέμποντας έξυ-
πνα στη συνύπαρξη ορθοδοξίας και καθολικισμού στα Επτάνησα). Την αποκαλεί επίσης «ρεντίκο-
λο», και «Μουρλοκατερίνα», προτρέποντάς την να πάει στο φρενοκομείο της Κέρκυρας. Όλες οι
επτανησιακές, γλωσσικές και γεωγραφικές συνδηλώσεις, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.



ξέσπασμα αυτοπεποίθησης, θυμίζει πολύ τον κομπορρήμονα στρατιώτη Χάση
του Δημητρίου Γουζέλη, που με τη σειρά του παραπέμπει στον κωμικό τύπο του
capitano της commedia dell’arte και τον miles gloriosus της λατινικής κωμω-
δίας.�04 Το πατριωτικό του αίσθημα φαίνεται και στον διαβρωτικά ειρωνικό τρό-
πο που αντιμετωπίζει την επίσης κομπορρήμονα (και με «κουτσαβάκικο ύφος»
επί σκηνής) Βουλγαρία στην μεταξύ τους στιχομυθία.�0�

Η επόμενη εμφάνιση του ζεύγους στη σκηνή είναι στο νούμερο «Επίταξις»,
όπου η Μαντίνα ψάχνει απεγνωσμένα τον Τζανέτο της και εκείνος εμφανίζεται
ντυμένος αντάρτης, με «φυσεκλίκια, βλαχόκαλτσες και τσαρούχια».�0� Είναι
αξιοπερίεργο γιατί ο Τζανέτος εντάσσεται στα άτακτα αντάρτικα σώματα (τα
οποία δεν είχαν τη συγκατάθεση του προσφιλούς στον Άννινο Κωνσταντίνου και
προέρχονταν συνήθως από τις αλύτρωτες χώρες). Ίσως η τριάδα των συγγρα-
φέων δεν θέλει να βάλει τον κωμικό Τζανέτο να φορά την επίσημη στολή του
Ελληνικού Στρατού. Η απάντηση δίνεται στην επόμενη συγκινητική στιγμή του
αποχαιρετισμού Τζανέτου και Μαντίνας: Εκείνος πήγε να καταταγεί στον τα-
κτικό στρατό, αλλά δεν έγινε δεκτός και επομένως αποφάσισε να πολεμήσει για
την πατρίδα του ως αντάρτης. Το κωμικό και συνάμα συγκινητικό τραγούδι του
αποχαιρετισμού ταυτίζει ακόμη περισσότερο το ζευγάρι με τους θεατές που
έχουν κάποιον δικό τους στο μέτωπο. Η κωμωδία χρησιμοποιείται για άλλη μια
φορά για να «διασκεδάσει» την αγωνία για την τύχη εκείνων που βρίσκονται
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�04 Βλ. Λίλα Μαράκα, Ελληνική θεατρική επιθεώρηση, ό.π., σσ. ��2-��8. Η αντίδραση της
Μαντίνας «χρωματίζεται» γλωσσικά με εκφράσεις του τύπου «Στον πόλεμο; Ιμπετουλίρησες
(=χάζεψες) μωρέ Τζανέτο;», ενώ στην αμφισβήτηση των πολεμικών ικανοτήτων του εκείνος
απαντά «Γιατί μουρή Μαντίνα; Δεν με πιάνει το μάτι σου παναπή; Δε θυμάσαι, μουρή, εκείνο το
κάζο που έκαμα για σένα, τζόγια μου, που ετράβηξα το μαυρομάνικο σ’ εκειόν που ήρθε να σου
κάμη σερενάδα;... Για κανένα θρασύμι με πήρες;». Η κομπορρημοσύνη του Τζανέτου είναι βέ-
βαια λογοτεχνικά πιστή στον Ζακυνθινό του πρόγονο Χάση, αλλά όχι ιστορικά πιστή στη συμ-
βολή των Επτανησίων στους εθνικούς αγώνες. Ακόμα και όταν η Μαντίνα επισημαίνει ότι οι
Τούρκοι δεν πήγανε ποτέ στο Τζάντε για να της κάνουν σερενάδα, οπότε ο Τζανέτος δεν έχει κα-
μία δουλειά μαζί τους, εκείνος απαντά «Αδιάφορο! Είναι οχτροί μας: Είναι απ’ τ’ άλλο κόμμα
και θα πάω να τσου πολεμήσω.»

�0� Στο νούμερο με τίτλο «Βουλγαρία», βλ. Λίλα Μαράκα, Ελληνική θεατρική επιθεώρηση,
ό.π., σσ. ��9-�20. Το αντιβουλγαρικό στοιχείο φαίνεται και σε δύο ακόμη νούμερα στα οποία
συμμετέχει ο Τζανέτος και περιλαμβάνονται στο συμπλήρωμα κειμένων των Πολεμικών Πανα-
θηναίων. Πρόκειται για το νουμερο «Δάνεφ», όπου σατιρίζεται ως λωποδύτης παραθεριστής ο
πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Δάνεφ (Λίλα Μαράκα, Ελληνική θεατρική επιθεώρηση, ό.π.,
σσ. 4�8-4�3) και το εξαιρετικά δημοφιλές νούμερο «Βουλγαράκος μαθητής», (Λίλα Μαράκα,
Ελληνική θεατρική επιθεώρηση, ό.π., σσ. 4�3-47�), όπου σατιρίζεται αμείλικτα ο επεκτατισμός
της Βουλγαρίας, καθώς, ανάμεσα στα άλλα, ο νεαρός Βούλγαρος που εξετάζεται από τη δα-
σκάλα στη Γεωγραφία αναφέρει και την Ιθάκη ως βουλγαρική πόλη. Η φυσιογνωμία του Βούλ-
γαρου μαθητή που αντιπαρατίθεται με τον Τζανέτο εμφανίζεται και στα Παναθήναια του �9�8.

�0� Βλ. Λίλα Μαράκα, Ελληνική θεατρική επιθεώρηση, ό.π., σσ. �4�-�42, υποσ. 2.



μακριά – σε μια περιπέτεια του έθνους λειτουργεί ως μηχανισμός που επιχειρεί
να αποκαταστήσει τη σωστή «θερμοκρασία» στην καθημερινότητα των ανθρώ-
πων ώστε να είναι βιωτή. 

Ο Τζανέτος επιστρέφει από το μέτωπο τραυματισμένος αρκετά νούμερα μετά,
χωρίς στρατιωτική στολή αλλά με το ζακυνθινό του κοστούμι (καρώ παντελόνι,
γιλέκο, καπέλο).�07 Οι πολεμικές του αφηγήσεις συμπληρώνουν την εικόνα του
κομπορρήμονα στρατιώτη που είχε αρχίσει να φιλοτεχνεί στα προηγούμενα νούμε-
ρα.�08 Τα «κατορθώματά» του συνδυάζονται με κωμικές περιγραφές των αντιξοο-
τήτων του μετώπου (κυρίως της πείνας), αλλά όλα τελικά επισφραγίζονται από
ένα (ισότιμα κωμικό και συγκινητικό) ντουέτο επανένωσης του ζευγαριού. Λίγο
αργότερα όμως ο Τζανέτος μπαίνει και πάλι στη θέση του θεατή: προσπαθώντας
να μάθει από έναν «Παντογνώστη» περαστικό ειδήσεις σχετικές με τον πόλεμο,
βρίσκεται σε σύγχυση ακούγοντας αποσπασματικές πληροφορίες και τελικά συλ-
λαμβάνεται από την Αστυνομία την ώρα που προσπαθεί να μεταφέρει στη Μαντί-
να τα νέα του πολέμου.�09 Εδώ η αναφορά στις συγκεχυμένες πληροφορίες που
προέρχονταν από διάφορες πλευρές (επίσημες, μέσω των κυβερνητικών ανακοι-
νώσεων και του τύπου) και προκαλούσαν αναστάτωση στην κοινή γνώμη και
απαγορεύσεις από την πλευρά της Πολιτείας είναι χαρακτηριστική.

Στην τρίτη πράξη των Πολεμικών Παναθηναίων ο Τζανέτος βρίσκεται στη
Θεσσαλονίκη και συναντιέται, σε μια σατιρική-σουρεαλιστική σκηνή με Τουρ-
κάλες που το έχουν σκάσει από το χαρέμι, και δεν είναι άλλες από τις ηρωίδες
των Απογοητευμένων του Γάλλου φιλότουρκου συγγραφέα Πιερ Λοτί, τον οποίο
σατιρίζουν αμείλικτα οι συγγραφείς της επιθεώρησης.��0 Στη Θεσσαλονίκη ο
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�07 Στο νούμερο «Επιστροφή Τζανέτου», βλ. Λίλα Μαράκα, Ελληνική θεατρική επιθεώρηση,
ό.π., σσ. �7�-�80.

�08 Παραθέτουμε μερικά από τα πιο αξιοσημείωτα σημεία των περιγραφών του Τζανέτου,
που επιβεβαιώνουν την «κληρονομική» γραμμή που τον συνδέει με τον κομπορρήμονα Χάση:
Παρότι τριγυρνούσε νηστικός στα βουνά επί μερόνυχτα δεν φοβήθηκε ποτέ («Εγώ να σκια-
χτώ;»). Όταν έρχεται σε αντιπαράθεση με κάποιον Τούρκο περιγράφει ζωηρά τη μάχη, αλλά
όταν η Μαντίνα παρατηρεί ότι για να τα κάνει αυτά χρειαζόταν τρία χέρια και όχι δύο, παρατη-
ρεί ότι εκείνη τη στιγμή «ήμουνα εκατόνχειρος». Η περιγραφή του επιτείνεται όταν συναντά πε-
νήντα Τούρκους, οι οποίοι «με είδανε πως έφευγα και τση πιάνει τρομάρα ούλους. Φεύγουνε κι
εκείνοι...». Ωστόσο η πολεμική του εποποιία τερματίζεται με άδοξο τρόπο. Μετά τη φυγή των
Τούρκων ξαναβρίσκει το χαμένο μουλάρι του το οποίο τον τραυματίζει με μια κλωτσιά. « [...]
Εγώ φουρκιάζομαι μοναχά γι’ αυτό το κάζο. Γιατί αν δεν ήτανε εκείνη η κλωτσία, εκατάλαβες,
και γω δεν ξέρω τι ανδραγαθήματα θα έκανα και θα με είχανε σήμερα περασμένο σε ούλα τα λί-
μπρα και σε ούλους τους αλμανάκους». 

�09 Στο νούμερο «Διαδόσεις», βλ. Λίλα Μαράκα, Ελληνική θεατρική επιθεώρηση, ό.π., σσ.
�8�-�8�.

��0 Στο νούμερο «Απογοητευμέναι», βλ. Λίλα Μαράκα, Ελληνική θεατρική επιθεώρηση,
ό.π., σσ. 2�3-2��.



πατριώτης Τζανέτος δίνει τη θέση του στον γυναικοκατακτητή Τζανέτο (δεδο-
μένου ότι και η Μαντίνα βρίσκεται μακριά), αν και τον επαναφέρουν προσωρινά
στην τάξη, στην επόμενη σκηνή, τα λόγια του ταχυδρόμου που φέρνει γράμματα
από τους συγγενείς των στρατιωτών στην Αθήνα.��� Η Θεσσαλονίκη φαίνεται,
ωστόσο, ότι επιδρά καταλυτικά στη μεταστροφή του Τζανέτου από miles
gloriosus σε ερωτευμένο νέο, μια και έχουμε επίσης την ευκαιρία να παρακολου-
θήσουμε μια σκηνή όπου ερωτοτροπεί με μια Εβραιοπούλα της Θεσσαλονίκης,
ονόματι Λεία, και φθάνει μάλιστα στο σημείο να ζητεί πληροφορίες και για την
προίκα της.��2 Σε άλλο νούμερο, μάλιστα, υπερασπίζεται την παρουσία των
Εβραίων στη Θεσσαλονίκη,��3 απαρνούμενος για άλλη μια φορά τη Μαντίνα του
για χάρη μιας Εβραιοπούλας, και παραπέμποντάς μας στις σχέσεις ανάμεσα
στους Ζακυνθινούς και τους Εβραίους, που αποτυπώνονται τόσο στον Βασιλικό
του Αντωνίου Μάτεση, όσο και στο μεταγενέστερο, και σύγχρονο των Πολεμι-
κών Παναθηναίων μυθιστόρημα Η μεγάλη περιπέτεια του Γρηγορίου Ξενόπου-
λου, που έγινε και θεατρικό έργο με τον τίτλο Ραχήλ.��4 Το συμφιλιωτικό, συ-
ναινετικό κλίμα ανάμεσα στους απελευθερωτές Έλληνες και την πολυάριθμη
εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης επισφραγίζεται με ένα νικητήριο τραγού-
δι και η αυλαία πέφτει σε συναινετικό κλίμα.

Στο χειρόγραφο των Παναθηναίων που σώζεται στο αρχείο του Άννινου ο
Τζανέτος και η Μαντίνα επιστρέφουν σε μια τελείως διαφορετική Αθήνα, εκείνη
του �923, μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και ψάχνουν να βρουν σπίτι. Η
ατμόσφαιρα είναι ολότελα διαφορετική, αλλά, λόγω της γενικότερης δυσθυμίας
που επικρατεί μετά τον θάνατο της Μεγάλης Ιδέας, μάλλον η παρουσία των
Παναθηναίων είναι πιο αναγκαία από κάθε άλλη φορά: «Ορίστε που εφθάσαμε
με το καλό στην Αθήνα που μας επεθύμησε, όπως μας εγράψανε» λέει ο Τζανέ-
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��� Στο νούμερο «Ταχυδρόμος Θεσσαλονίκης», βλ. Λίλα Μαράκα, Ελληνική θεατρική επι-
θεώρηση, ό.π., σσ. 2��-2�9.

��2 Στο νούμερο «Εβραίοι», βλ. Λίλα Μαράκα, Ελληνική θεατρική επιθεώρηση, ό.π., σσ.
222-227 και παραλλαγές του τραγουδιστικού ντουέτου Τζανέτου - Λείας, στο ίδιο, σσ. 4�9-423.

��3 Στο νούμερο «Εβραιοπούλα», βλ. Λίλα Μαράκα, Ελληνική θεατρική επιθεώρηση, ό.π.,
σσ. 243-24�. Η Λίλα Μαράκα, ό.π., σσ. 24-2� αναφέρει ότι η σάτιρα των Εβραίων της Θεσσα-
λονίκης, ισχυρής πληθυσμιακά και οικονομικά κοινότητας κατά την απελευθέρωσή της, είχε
δεχθεί την επέμβαση της λογοκρισίας. Το πιθανότερο είναι ότι στα νούμερα που έχουμε στη
διάθεσή μας έχει απαλυνθεί η έντονη σάτιρα (και ενδεχομένως τα αντισημιτικά στοιχεία) και
έχει αντικατασταθεί με πιο ανώδυνες κωμικές σκηνές. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Τζανέτος
υπερασπίζεται τους Εβραίους, για τους οποίους ακούγονται πάνω στη σκηνή φωνές που ζητούν
να φύγουν.

��4 Βλ. χαρακτηριστικά Ηλίας Τουμασάτος, «In cruce quia crucifixerunt: Η Ραχήλ του
Γρηγορίου Ξενόπουλου», στον τόμο Γιώργος Π. Πεφάνης (επιμ.) Nulla dies sine linea, προσεγγί-
σεις στο έργο του Γρηγορίου Ξενόπουλου, Αθήνα: Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, 2007, σσ.
487-�30.



τος στην αρχή της σκηνής. Ποια Αθήνα όμως; Ο αχθοφόρος που τους μεταφέ-
ρει τα πράγματα ήταν κάποτε καθηγητής Πανεπιστημίου, ενώ η εξεύρεση έστω
και προσωρινής στέγης είναι πάρα πολύ δύσκολη (λόγω των χιλιάδων προσφύ-
γων που έχουν συρρεύσει στην Αθήνα μετά τη μικρασιατική τραγωδία). Περιο-
χές που κάποτε ήταν απομακρυσμένες εξοχές (όπως το Χαλάνδρι) τώρα γίνο-
νται τόποι κατοικίας – μόνο στις παρυφές των βουνών, εκεί που θα χτιστεί η
αθηναϊκή μητρόπολη στις επόμενες δεκαετίες υπάρχει χώρος για να κατοικήσει
κανείς – ο Μεσίτης με τον οποίο συνδιαλέγονται προτείνει εξωφρενικά πράγμα-
τα σε εξωφρενικές τιμές. Ο Τζανέτος ομολογεί στη συνέχεια ότι δεν αναγνωρίζει
πια την Αθήνα – ενώ ταυτόχρονα το ζευγάρι σατιρίζει τις διαπραγματεύσεις που
βρίσκονται σε εξέλιξη στην Κοζάνη. 

Είναι φανερό πως τα Παναθήναια έρχονται να απεικονίσουν έναν κόσμο ολό-
τελα διαφορετικό, που είναι αμφίβολο αν μπορεί να τα «χωρέσει». Ίσως απαι-
τούνται καινούριοι κώδικες, καινούριες φόρμες για να απεικονίσουν έναν κόσμο
που αποκαλύπτεται «καινούριος» κι αυτός με τόσο χειρουργικό τρόπο. Αυτή η
άλλη, αγνώριστη Αθήνα, δεν έχει θέση για τον Τζανέτο και τη Μαντίνα. «Τί εί-
νε τούτα, μωρέ Τζανέτο; Πού είμαστε; πού ήλθαμε;» ρωτάει η Μαντίνα στην αρ-
χή της τρίτης σκηνής. Κι εκείνος απαντά: «Τί να σου πω, Μαντίνα! Ξέρω κ’
εγώ... Εδώ για την ώρα είμαστε στα Μετέωρα... Αθήνα δεν είνε μια φορά, δεν
την αναγνωρίζω!...». Αυτή η «μετέωρη» Αθήνα δεν είναι πια η Αθήνα της
Μπελ-Επόκ, εκείνη όπου διέπρεψε ο Άννινος. 

Πατριώτης, ερωτύλος, καυχησιάρης και λίγο «φραγκόσπορος», ο Τζανέτος,
με τη Μαντίνα (είτε παρούσα είτε απούσα) για συμπλήρωμά του, κατέχει όλα
εκείνα τα στοιχεία που μπορούν να τον καταστήσουν «γεφυροποιό» ανάμεσα στην
πλατεία και τη σκηνή, θεατή και ταυτόχρονα συμμετέχοντα στη δράση. Κάνει
δηλαδή ό,τι έκαναν και τα κωμικά «προσωπεία» του Άννινου και των άλλων συγ-
γραφέων των Παναθηναίων την εποχή που έγραφαν στον σατιρικό τύπο. Είναι η
απενοχοποιημένη «φωνή του κοινού», που βγαίνει από το στόμα ενός λίγο διαφο-
ρετικού ανθρώπου, διαφορετικού στο ντύσιμο, την ομιλία, ενδεχομένως και κάποι-
ες αντιλήψεις. Ο Τζανέτος, Επτανήσιος στην Αθήνα, είναι ίσως ο άνθρωπος ο
«εντός, εκτός και επί τα αυτά μέρη». Μέσα στο πρόβλημα και ταυτόχρονα, λόγω
καταγωγής και ιδιοσυγκρασίας, αποστασιοποιημένος. Που βλέπει και λέει αυτά
που θα έλεγε ο καθένας αλλά δεν μπορεί να τα πει λόγω των κοινωνικών συμβά-
σεων. Είναι ο καθρέφτης του πολίτη, στον οποίο αντικατοπτρίζεται το κωμικό, αό-
ρατο στην καθημερινότητα, πρόσωπό του, που καταφέρνει να ρίξει ένα αλλιώτικο
βλέμμα σ’ αυτή τη σκληρή καθημερινότητα και να την κάνει βιωτή.

44..99..44..��  ΟΟ  ΆΆννννιιννοοςς  ωωςς  σσττιιχχοουυρργγόόςς::  τταα  ττρρααγγοούύδδιιαα  ττωωνν  ΠΠααννααθθηηννααίίωωνν
Ο Άννινος, ο Γεώργιος Τσοκόπουλος και ο Πολύβιος Δημητρακόπουλος βλέ-

πουν, μέσα από τα Παναθήναια και τα τραγούδια, τους στίχους των οποίων συ-
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νυπογράφουν, να γίνονται «σουξέ της εποχής» και οι παρτιτούρες τους να κυ-
κλοφορούν από διάφορους εκδοτικούς οίκους της Αθήνας. Μεγάλο μέρος αυτού
του υλικού έχει διασωθεί από τον Πάνο Μαυραγάνη και φιλοξενείται στο διαδί-
κτυο��� όπου μπορεί κανείς να ακούσει και κάποια από τα μουσικά κομμάτια.
Δεδομένου ότι τα κείμενα των Παναθηναίων έχουν σε μεγάλο βαθμό χαθεί, η
παρουσία και μόνο αυτών των τραγουδιών και των εκδόσεων συμβάλλει στην
αποκατάσταση, έστω κατ’ ελάχιστον, ενός μικρού μέρους από το περιεχόμενο
αυτού του, ρευστής και εναλλασσόμενης δομής ως προς το θεατρικό κείμενο,
δραματικού είδους. Μολονότι δεν είναι δυνατόν τις περισσότερες φορές να διακρί-
νουμε ποιος είναι ο στιχουργός εκ των τριών, ή εκ των δύο, η παρουσία όλων αυ-
τών των στιχουργημάτων θα μπορούσε ίσως να χαρακτηριστεί ως η εξέλιξη,
στην ώριμη περίοδο της δράσης του, των στιχουργικών του δοκιμών των πρώτων
περιόδων. Η προσέγγιση αυτή έχει ενδιαφέρον από την άποψη ότι ο Άννινος ξε-
κινά ως ρομαντικός ποιητής πεισιθάνατων στίχων και εξελίσσεται σε συν-στι-
χουργό εύθυμων τραγουδιών της επιθεώρησης. Η απαρίθμηση ασφαλώς δεν εί-
ναι εξαντλητική, είναι όμως ενδεικτική του μεγέθους αυτής της στιχουργικής
παραγωγής, αλλά και της απήχησης που είχαν τα τραγούδια στο κοινό των
Αθηνών.

ΠΠααννααθθήήννααιιαα ��990077
Συνθέτης ο Θεόφραστος Σακελλαρίδης. Τους στίχους συνυπογράφουν οι Χ.

Άννινος και Γεώργιος Τσοκόπουλος.���

�. «Άσμα Ζωζέττας». Ερμηνεύεται από την Αγγέλα Γαβριηλίδου.
2. «Άσμα Στρατού». 
3. «Γύρισε πίσω». Ερμηνεύεται από την Αγγέλα Γαβριηλίδου.
4. «Θα με ξαναζητήσης».
�. «Πάντα μαζύ θα ζούμε».��7

�. «Το Παρί».

ΠΠααννααθθήήννααιιαα ��990088
�. «Γκέισα». Ερμηνεύεται από τη Μαρίκα Κοτοπούλη.
2. «Εγώ είμαι η νέα γυναίκα». Ερμηνεύεται από τη Μαρίκα Κοτοπούλη.

Από τις διαχρονικότερες επιτυχίες των Άννινου-Δημητρακόπουλου, που έγινε το
σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής: Οι στίχοι του μιλούν, με μια δόση ειρωνείας,
για τη γυναικεία χειραφέτηση:
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��� Στην ιστοσελίδα http://paliakithara.gr [on line, πρόσβαση στις �8-��-200�].
��� Η παρτιτούρα κυκλοφόρησε στην Αθήνα από τον εκδοτικό οίκο Γ. Φέξη.
��7 Η παρτιτούρα κυκλοφόρησε στην Αθήνα από τον εκδοτικό οίκο Μ. Γαϊτάνου.



Κάτω τα βέλα και τα καπέλα
και οι ουρές και τα πομ-πομ και τα φτερά
δεν θέλω φούστες, κορσέδες, σούστες
και οι καυγάδες, οι κουζίνες, τα μωρά.

Εγώ είμαι η νέα γυναίκα
που θα καπνίζω και θα σφυρίζω,
η καθεμιά μας αξίζει για δέκα
δε δίνω γι’ άντρες έναν παρά,
η καθεμιά μας αξίζει για δέκα
δε δίνω γι’ άντρες έναν παρά.

Δεν θέλω άντρες, κουμπιά και χάντρες
και παραιτούμαι από το νοικοκυριό,
δεν θα γυρεύω να μαγειρεύω
και εις τον άντρα μου θα κάνω το θεριό.

Εγώ είμαι η νέα γυναίκα
που θα καπνίζω και θα σφυρίζω,
η καθεμιά μας αξίζει για δέκα
δε δίνω γι’ άντρες έναν παρά,
η καθεμιά μας αξίζει για δέκα
δε δίνω γι’ άντρες έναν παρά.

ΠΠααννααθθήήννααιιαα ��990099
Τους στίχους συνυπογράφουν οι Χ. Άννινος και Γεώργιος Τσοκόπουλος.��8

�. «Άσμα σταφίδος». Συνθέτης ο Θεόφραστος Σακελλαρίδης. Ερμηνεύεται
από τους Κωνσταντίνο Σαγιώρ και Μαρίκα Κοτοπούλη.

2. «Μελπομένη-Νικολέτος». Συνθέτης ο Διονύσιος Λαυράγκας. Διωδία.
3. «Παράρτημα». Συνθέτης ο Θεόφραστος Σακελλαρίδης. Ερμηνεύεται από

τη Μαρίκα Κοτοπούλη.
4. «Σαντέζα-Νικολέτος». Διωδία. Συνθέτης ο Θεόφραστος Σακελλαρίδης.

ΠΠααννααθθήήννααιιαα ��99��00
Συνθέτης στα περισσότερα τραγούδια ο Θεόφραστος Σακελλαρίδης. Τους

στίχους συνυπογράφουν οι Χ. Άννινος και Γεώργιος Τσοκόπουλος.��9
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��8 Η παρτιτούρα κυκλοφόρησε στην Αθήνα από τον εκδοτικό οίκο Γ. Φέξη.
��9 Η παρτιτούρα κυκλοφόρησε στην Αθήνα από τον εκδοτικό οίκο «Μουσική» (Ευσταθιά-

δης - Μυστακίδης).



�. «Βουλή Γερουσία». Ερμηνεύεται από τις Φωτεινή Λούη και Ελένη Φυρστ.
2. «Τα δένδρα». Συνθέτης: Chiara V. Di. Ερμηνεύει η Μαρίκα Μυράτ.
3. «Τα ελληνοϊταλικά», διωδία.
4. «Et aussi autre chose». Ερμηνεύεται από τη Χρυσούλα Μυράτ.
�. «Λώουν Τέννις». Ερμηνεύεται από τον Άγγελο Χρυσομάλλη.
�. «Μέσα τον αγύρτη».
7. «Ντιντής-Λιλή». Διωδία.
8. «Radada Polka». Πόλκα. Ερμηνεύεται από τη Μαρίκα Κοτοπούλη.�20

9. «Το τραγούδι του κομήτου Χάλλεϋ».
�0. «Ο Ύμνος του Παρισιού».�2�

��. «Χορός άστρων».�22

�2. «Χωροφύλαξ».
�3. «Απαλλαγείς Ελενίτσα». Ερμηνεύεται από τους Άγγελο Χρυσομάλλη

και Μαρίκα Κοτοπούλη.

ΠΠααννααθθήήννααιιαα ��99����
Συνθέτης ο Θεόφραστος Σακελλαρίδης. Τους στίχους συνυπογράφουν οι Χ.

Άννινος και Γεώργιος Τσοκόπουλος.�23 Σε ειδικό επετειακό φυλλάδιο που κυ-
κλοφορεί για την εκατοστή παράσταση των Παναθηναίων δημοσιεύονται και οι
στίχοι των τραγουδιών της παράστασης.�24 Το φυλλάδιο μάς δίνει την ευκαιρία
να δούμε πώς κατανέμονται τα τραγούδια ανά πράξη.

Στην Α΄ πράξη:
�. «Βιεννέζαι φοιτήτριαι» (Άσμα Βιενναίων φοιτητριών). Ερμηνεύεται από

τις Ροζαλία Νίκα και Ανθή Μηλιάδη.�2�

2. «Άσμα Βουλευτού». Ερμηνεύεται από τον Νικόλαο Μηλιάδη.�2�

3. «Άσμα καμαριέρας».�27
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�20 Η παρτιτούρα κυκλοφόρησε στην Αθήνα από τον εκδοτικό οίκο «Ζ. Βελούδιος».
�2� Η παρτιτούρα κυκλοφόρησε στην Αθήνα από τον εκδοτικό οίκο «Γ. Φέξης».
�22 Η παρτιτούρα κυκλοφόρησε στην Αθήνα από τον εκδοτικό οίκο «Ζ. Βελούδιος».
�23 Η παρτιτούρα κυκλοφόρησε στην Αθήνα από τον εκδοτικό οίκο «Μουσική» (Ευσταθιά-

δης - Μυστακίδης)
�24 Ενθύμιον εκατοστής των Παναθηναίων. Τα άσματα των Νέων Παναθηναίων του �9��,

Αθήνα: τυπ. Κτενά, χ.χ. Φυλάσσεται στο Αρχείο Χ. Άννινου, Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη Αργο-
στολίου, φάκελος ��, υποφ. ��.

�2� Ενθύμιον εκατοστής των Παναθηναίων. Τα άσματα των Νέων Παναθηναίων του �9��,
ό.π., σ. 3.

�2� Ενθύμιον εκατοστής των Παναθηναίων. Τα άσματα των Νέων Παναθηναίων του �9��,
ό.π., σ. 4.

�27 Ενθύμιον εκατοστής των Παναθηναίων. Τα άσματα των Νέων Παναθηναίων του �9��,
ό.π., σσ. �-�.



4. «Άσμα περιπολίας».�28

�. «Χορός φαναρίων» - «Άσμα Φαναρίων».�29

�. «Σελήνη» ή «Άσμα Πανσελήνου».�30

7. «Ζαμπέτα» ή «Άσμα Γάλλου Στρατιώτου και Ζαμπέτας». Ερμηνεύεται
από τη Ροζαλία Νίκα.�3�

8. «Άσμα χορού».�32

Στη Β΄ πράξη:
9. «Τα σαλβάρια» ή «Άσμα σαλβαριού». Ερμηνεύεται από τις Ροζαλία Νί-

κα, Ανθή Μηλιάδη, Ελένη Φυρστ.�33

�0. «Τριανταφυλλιά-Ενωμοτάρχης». Βαλς, ερμηνεύεται από τους Τηλέμαχο
Λεπενιώτη και Ισαβέλλα Ιωαννίδου.�34

��. «Κοκός και Λιλή».�3�

�2. «Αξιωματικός».�3�

�3. «Ανδρομάχη και Αχιλλεύς».�37

�4. «Δύο Πανεπιστήμια».�38

��. «Χορός ανθέων»�39

Ηλίας Α. Τουμασάτος23�

�28 Ενθύμιον εκατοστής των Παναθηναίων. Τα άσματα των Νέων Παναθηναίων του �9��,
ό.π., σ. �.

�29 Η παρτιτούρα κυκλοφόρησε στην Αθήνα από τον εκδοτικό οίκο «Ζ. Βελούδιος». Βλ. τους
στίχους στο Ενθύμιον εκατοστής των Παναθηναίων. Τα άσματα των Νέων Παναθηναίων του
�9��, ό.π., σσ. 7-8.

�30 Ενθύμιον εκατοστής των Παναθηναίων. Τα άσματα των Νέων Παναθηναίων του �9��,
ό.π., σ. 8.

�3� Ενθύμιον εκατοστής των Παναθηναίων. Τα άσματα των Νέων Παναθηναίων του �9��,
ό.π., σσ. 8-9.

�32 Ενθύμιον εκατοστής των Παναθηναίων. Τα άσματα των Νέων Παναθηναίων του �9��,
ό.π., σ. 9.

�33 Ενθύμιον εκατοστής των Παναθηναίων. Τα άσματα των Νέων Παναθηναίων του �9��,
ό.π., σσ. �0-��.

�34 Ενθύμιον εκατοστής των Παναθηναίων. Τα άσματα των Νέων Παναθηναίων του �9��,
ό.π., σσ. ��-�3.

�3� Ενθύμιον εκατοστής των Παναθηναίων. Τα άσματα των Νέων Παναθηναίων του �9��,
ό.π., σσ. ��-�3.

�3� Ενθύμιον εκατοστής των Παναθηναίων. Τα άσματα των Νέων Παναθηναίων του �9��,
ό.π., σ. �4.

�37 Ενθύμιον εκατοστής των Παναθηναίων. Τα άσματα των Νέων Παναθηναίων του �9��,
ό.π., σσ. �4-��.

�38 Ενθύμιον εκατοστής των Παναθηναίων. Τα άσματα των Νέων Παναθηναίων του �9��,
ό.π., σσ. ��-��.

�39 Ενθύμιον εκατοστής των Παναθηναίων. Τα άσματα των Νέων Παναθηναίων του �9��,
ό.π., σσ. ��-�7.



Στην τρίτη πράξη:
��. «Καρολίνα – χορός»�40

�7. «Αρσακειάς»�4�

�8. «Ατσιγγάνα και Φουστανελάς» ή «Ατσιγγάνα-Βασίλης». Ερμηνεύεται
από τους Αικατερίνη Δρακοπούλου και Τηλέμαχο Λεπενιώτη.�42

�9. «Ενωμοτάρχης» ή «Τρουλαλά».�43 Παραθέτουμε τους αρκετά σκαμπρό-
ζικους στίχους, που έρχονται σε πλήρη αντίθεση τόσο με το «σοβαρό» προφίλ του
Άννινου που βλέπαμε στις κριτικές και φιλολογικές του μελέτες, όσο και με το
λεπτό του χιούμορ:

Ξαπλωτοί με τεμπελιά
Μες στο ντάλα μεσημέρι
Απ’ κάτω απ’ την ελιά
Είχαν στήσει τη φωληά
Και γλυκά λογάκια λένε.
Κ’ είπα μέσα μου καϋμένε
Σου εκόπηκε η λαλιά
Δεν αρχίζεις τα 
Τρούλα, λα, λά.

Να κι’ αρχίζουν τα φιλιά
Ζωηρά κ’ αγριεμμένα
Και δεν βγάζουν πια μιλιά...
Κι όλα αυτά, μπροστά σε μένα.
Τι να κάμω; Να με ιδούνε
Ή ν’ αφίσω να τα πούνε;
Να με πάρουνε χαμπάρι
Πώς κρατούσα το 
Τρουλαλαλά

Μα εκείνοι προχωρούν
Και δεν ξέρω πού θα φθάσουν
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�40 Ενθύμιον εκατοστής των Παναθηναίων. Τα άσματα των Νέων Παναθηναίων του �9��,
ό.π., σσ. �7-�8.

�4� Ενθύμιον εκατοστής των Παναθηναίων. Τα άσματα των Νέων Παναθηναίων του �9��,
ό.π., σ. �9.

�42 Ενθύμιον εκατοστής των Παναθηναίων. Τα άσματα των Νέων Παναθηναίων του �9��,
ό.π., σ. 20.

�43 Ενθύμιον εκατοστής των Παναθηναίων. Τα άσματα των Νέων Παναθηναίων του �9��,
ό.π., σσ. 2�-22.



Όπως πάνε πια μπορούν
Κάθε όριον να περάσουν.
Τότε το μουστάκι στρίβω
Και τη φούρκα πια δεν κρύβω.
Και προφτάνω με ορμή
Και τους λέω
Τρουλαλαλά.

Και τους λέω «Μωρέ Μη!»
Τόσην ώρα σας κυττάζω!
Φθάνουν οι παροξυσμοί,
Όλα ας μείνουν εκκρεμή
Γιατ’ αλλοιώτικα σας τάζω
Να σας πάω εις το τμήμα
Και να σβύσω τον καϋμό σας
Με ξυλιές στον ...
Τρουλαλαλά.

20. «Ρέα».�44 Ερμηνεύεται από την Ανθή Μηλιάδη. Οι στίχοι του γνωστού
μέχρι σήμερα «Ένα καράβι από τη Χιο» διανθίζονται με ένα σατιρικό δίστιχο
για την όπερα Ρέα του Σπύρου Σαμάρα που σατιρίζεται στην εν λόγω επιθεώρη-
ση, όπου μπορεί να διακρίνει κανείς τη χαριτωμένη πλευρά του ανταγωνισμού
ανάμεσα σε δύο εκ διαμέτρου αντίθετα μουσικοθεατρικά είδη:

«Μας έφεραν μιαν όπερα και την λένε Ρέα
Πώχει τα μάτια γαλανά και την ουρά μακραία.»

2�. «Πεπίνος-Ενωμοτάρχης».�4�

22. «Διοργανωταί».�4�

Στις παρτιτούρες της παράστασης περιλαμβάνονται και άλλοι τίτλοι τρα-
γουδιών, ορισμένα από τα οποία ενδέχεται να ταυτίζονται με τους τίτλους που
προαναφέρθηκαν, πολλά όμως θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι υπήρξαν μέρος της
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�44 Ενθύμιον εκατοστής των Παναθηναίων. Τα άσματα των Νέων Παναθηναίων του �9��,
ό.π., σ. 22. Η παρτιτούρα κυκλοφόρησε στην Αθήνα από τον εκδοτικό οίκο «Ζ. Βελούδιος».

�4� Ενθύμιον εκατοστής των Παναθηναίων. Τα άσματα των Νέων Παναθηναίων του �9��,
ό.π., σσ. 22-23.

�4� Ενθύμιον εκατοστής των Παναθηναίων. Τα άσματα των Νέων Παναθηναίων του �9��,
ό.π., σσ. 23-24.



παράστασης στα πρωιμότερα στάδιά της, αλλά δεν έφτασαν μέχρι την εκατο-
στή παράσταση. Αυτά είναι, με αλφαβητική σειρά:

23. «Τα ανθεστήρια». Ερμηνεύεται από τη Ροζαλία Νίκα και τον Τηλέμαχο
Λεπενιώτη.

24. «Άνοιξις». Ερμηνεύεται από τη Ροζαλία Νίκα και τον Τηλέμαχο Λεπε-
νιώτη.

2�. «Γεροντοπαλλήκαρο». Ερμηνεύεται από τον Μ. Ιακωβίδη.
2�. «Ο επαρχιώτης». Ερμηνεύεται από τη Ροζαλία Νίκα.
27. «Εύζωνοι».
28. «Θυμάμαι το μπαμπά, θυμάμαι τη μαμά».
29. «Η κυρα-Νταντά». Διωδία.
30. «Πληρεξούσιος». Ερμηνεύεται από τον Εμμανουήλ Καντιώτη.
3�. «Η Σουσάννα». Ερμηνεύεται από την Ελένη Φυρστ.
32. «Κομήτης».

ΠΠααννααθθήήννααιιαα  ��99��22  
Συνθέτης ο Θεόφραστος Σακελλαρίδης. Τους στίχους στα ακόλουθα τρα-

γούδια συνυπογράφουν Άννινος, Γ. Τσοκόπουλος, Π. Δημητρακόπουλος.�47

�. «Ανθοπώλις-Γεροντοπαλίκαρο» (ερμηνεύουν οι Τηλέμαχος Λεπενιώτης
και Ροζαλία Νίκα).

2. «Νοσοκόμα και τραυματίας», διωδία.
Στα ακόλουθα τραγούδια τους στίχους συνυπογράφουν οι Χ. Άννινος και Γε-

ώργιος Τσοκόπουλος:
�. «Απαχθείσα Καρυάτις». Ερμηνεύεται από τον Εδμόνδο Φυρστ.
2. «Δοκτορέσσες». Ερμηνεύεται από τις Ροζαλία Νίκα και Αγνή Ροζάν.
3. «Αι δύο μαργαρίται».
4. «Εθνοφρουροί».
�. «Έφεδρος Μπιμπίκος». Ερμηνεύεται από τη Μαρίκα Κοτοπούλη.
�. «Καρυάτιδες».
7. «Τα Κοθώνια». Ερμηνεύεται από τους Τηλέμαχο Λεπενιώτη και Ροζα-

λία Νίκα.
8. «Ο κουλουρτζής».�48

9. «Κύριος - Κυρία - Καμαριέρα - Επιλοχίας». Κουαρτέτο.
�0. «Ο μαύρος γάτος».
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�47 Η παρτιτούρα κυκλοφόρησε στην Αθήνα από τον εκδοτικό οίκο «Μουσική» (Ευσταθιά-
δης - Μυστακίδης).

�48 Η παρτιτούρα εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο Φέξη.



��. “Quartetto”. Ερμηνεύεται από
τους Αγνή Ρεζάν, Ροζαλία Νίκα, Εδ-
μόνδο Φυρστ, Εμμανουήλ Καντιώτη.

�2. «Σερενάδα». Ερμηνεύεται από τη
Ροζαλία Νικα.

�3. «Σκάουτς μπόυ».
�4. «Τερτσέτο».
��. «Τετράστιχα». Διωδία.
��. «Ο φοιτητής».

ΠΠοολλεεμμιικκάά  ΠΠααννααθθήήννααιιαα  ��99��33
Συνθέτης ο Θεόφραστος Σακελλαρί-

δης. Οι παρτιτούρες πολλών από τα τρα-
γούδια αναδημοσιεύονται στο μουσικό
παράρτημα της έκδοσης του έργου από
την καθηγήτρια Λίλα Μαράκα.�49 Τους
ακόλουθους στίχους συνυπογράφουν οι
Χ. Άννινος, Γ. Τσοκόπουλος, Π. Δημη-
τρακόπουλος.��0

�. «Άσμα νοσοκόμων». Ερμηνεύεται
από τις Μαρίκα Κοτοπούλη και Σαπ φώ
Μυράτ.

2. «Ζανταρράς Πιερ Λοτί».
3. «Η επιστρατεία». (Φινάλε της α´ πράξης) Ερμηνεύεται από τη Μαρίκα

Κοτοπούλη.���

4. «Καθεστώς».
�. «Μητρούσης Εύζωνος».
�. «Μίνα-Τζανέτος». Διωδία.
7. «Μπίμπης Σωφέρ».
8. «Ναύται» (διωδία).
9. «Οι κουραμπιέδες». Αναφέρεται στους νεαρούς που απέφυγαν τη στρά-

τευση. Πρόκειται για διωδία.
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�49 Λίλα Μαράκα, Ελληνική Θεατρική επιθεώρηση �894-�92�. Τέσσερα κείμενα, τόμ. Β΄:
«Πολεμικά Παναθήναια-Ρωμέικο», Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2000, Μουσικό Παράρτημα
σσ. 48�-�22.

��0 Η παρτιτούρα κυκλοφόρησε στην Αθήνα από τον εκδοτικό οίκο «Μουσική» (Ευσταθιά-
δης - Μυστακίδης - Μακρής).

��� Η παρτιτούρα αναδημοσιεύεται από τη Λίλα Μαράκα, Ελληνική Θεατρική επιθεώρηση,
ό.π., σσ. 499-�0�.

Εξώφυλλο παρτιτούρας 
των Παναθηναίων �9�3. 
[Πηγή: palia.kithara.gr]



�0. «Φωτιά-Ειρήνη».
��. «Νοσοκόμαι».
�2. «Χορός καρεκλών».��2

Τους ακόλουθους στίχους συνυπογράφουν οι Χ. Άννινος και Γ. Τσοκόπουλος:
�. «Αγγλίδα Δημοσιογράφος», ερμηνεύεται από τη Μαρίκα Κοτοπούλη.
2. «Αλβανίαι», σύνθεση του Θεόφραστου Σακελλαρίδη, ερμηνεύουν οι Δημή-

τριος Κρυωνάς, Μαρίκα Κοτοπούλη, Τέτος Δημητριάδης.
3. «Αμερικανίς-Γάλλος», ερμηνεύουν οι Τέτος Δημητριάδης και Μαρίκα

Κοτοπούλη.
4. «Επιλοχίας-Καμαριέρα». Διωδία.
�. «Ευζωνάκι γοργό» ή «Άσμα Ευζώνου». Από τα πιο διάσημα τραγούδια

των Άννινου-Τσοκόπουλου. Παραθέτουμε απόσπασμα από τους στίχους, όπως
δημοσιεύονται στην παρτιτούρα των Πολεμικών Παναθηναίων:��3 Παρά τις με-
τρικές αστοχίες και τα νοηματικά χάσματα, το τραγούδι απεικονίζει με εναργή
τρόπο, και με δεδομένες τις στρατιωτικές επιτυχίες στους Βαλκανικούς Πολέ-
μους, την αισιοδοξία της κοινής γνώμης ως προς την υλοποίηση της Μεγάλης
Ιδέας.

Εγώ είμαι εγώ Ευζωνάκι γοργό
μέσα στον κόσμο τιμημένο
ποιός ντιστεγκές, ποιός κουραμπιές
μπορεί να βγει μπροστά σε μένα

Εν-δυό, εν-δυό, φουστανέλλα
τσαρούχι φούντα φέσ’
καμάρι λεβεντιά περηφάνεια
σωστός διπλωμένος κατηφές

Αλλον’ ζανφάν, δώ’ στους να φαν
όλοι μαζύ και πέρα ως πέρα
Απ’ το Κιλκίς στην Τζουμαγιά
τους πήρε ο διάλος τον πατέρα

Εν-δυό, εν-δυό, φουστανέλλα
τσαρούχι φούντα φέσ’
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��2 Η παρτιτούρα κυκλοφόρησε στην Αθήνα από τον εκδοτικό οίκο «Ζ. Βελούδιος».
��3 Λίλα Μαράκα, Ελληνική Θεατρική επιθεώρηση, ό.π., σσ. ���-���.



καμάρι λεβεντιά περηφάνεια
σωστός διπλωμένος κατηφές

Στην Αγιά Σοφιά που με καρφιά
την έχουνε καρφώσει χίλια
εκεί θ’ αφήσω, θα την ανοίξω
θα της ανάψω τα καντήλια

Εν-δυό, εν-δυό, φουστανέλλα
τσαρούχι φούντα φέσ’
καμάρι λεβεντιά περηφάνεια
σωστός διπλωμένος κατηφές.

ΠΠααννααθθήήννααιιαα ��99��44
Συνθέτης ο Θεόφραστος Σακελλαρίδης.

Τους στίχους συνυπογράφουν Άννινος, Γ.
Τσοκόπουλος, Π. Δημητρακόπουλος.��4

�. «Διπλωμάτης» Ερμηνεύει ο Δημή-
τριος Κρυωνάς.

2. «Αεροπόρος». Ερμηνεύεται από τους
Νικόλαο Γονίδη και Δημήτριο Κρυωνά.

3. «Άσμα ναυτών», βαρκαρόλα, ερμηνεύεται από τον Νικόλαο Γονίδη.
4. «Ρεπόρτερ».
�. «Εκλογή Αποκρηά». Ερμηνεύεται από τις Μαρίκα Κοτοπούλη και Μα-

ρία Μαντινιού.
�. «Κύριος - Κυρία - Καμαριέρα - Επιλοχίας».
7. «Λωποδύται». Ερμηνεύεται από τον Δημήτριο Κρυωνά.
8. «Μαίρη-Ναύται». Κουιντέτο σε σύνθεση Ιουλίου Κοφίνο.
9. «Τουρκικός τύπος».

�0. «Η Αθήνα». Ερμηνεύει η Μαρίκα Κοτοπούλη.

ΠΠααγγκκόόσσμμιιαα  ΠΠααννααθθήήννααιιαα  ττοουυ  ��99����
Μουσική του Θεόφραστου Σακελλαρίδη. Τους στίχους συνυπογράφουν οι Χ.

Άννινος και Γ. Τσοκόπουλος:���

�. «Ο Αδήλωτος». Ερμηνεύεται από τους Δημήτριο Κρυωνά, Ανθή Κομπο-
θέκρα κ.ά.
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��4 Η παρτιτούρα κυκλοφόρησε στην Αθήνα από τον εκδοτικό οίκο Ευσταθιάδης - Μυστακι-
δης - Μακρής.

��� Η παρτιτούρα κυκλοφόρησε στην Αθήνα από τον εκδοτικό οίκο Ευσταθιάδης - Μυστακι-
δης - Μακρής.

Εξώφυλλο παρτιτούρας 
των Παναθηναίων του �9�4. 

[Πηγή: palia.kithara.gr]



2. «Νηοψία». Ερμηνεύεται από τον Δη-
μήτριο Κρυωνά.

3. «Πεθερά». Βαλς. Ερμηνεύεται από
τον Τέτο Δημητριάδη.

ΠΠααννααθθήήννααιιαα  ��99����
Συνθέτης στα περισσότερα τραγούδια

είναι ο Θεόφραστος Σακελλαρίδης. Τους
ακόλουθους στίχους συνυπογράφουν Άννι-
νος, Γ. Τσοκόπουλος, Π. Δημητρακόπου-
λος:���

�. «Η ανθοπώλις» Ερμηνεύει η Μαρίκα
Κοτοπούλη.

2. «Κουβερνάντα». Η σύνθεση του τρα-
γουδιού είναι του Ιουλίου Κοφίνο.

3. «Μυγδαλιές».
4. «Βαρκαρόλλα». Η σύνθεση του τρα-

γουδιού είναι του Ιουλίου Κοφίνο. Ερμηνεύε-
ται από τη Μαρίκα Κοτοπούλη.

Τους ακόλουθους στίχους συνυπογράφουν οι Χ. Άννινος και Γ. Τσοκόπουλος:
�. «Τα κοκάκια». Σύνθεση του Ιουλίου Κοφίνο.
2. «Οι προπαγάνδες». Ερμηνεύεται από τις Χρυσούλα Μυράτ και Φωτεινή

Λούη.
3. «Η τυχοδιώκτις».
4. «Ο Υπουργός».
�. «Το φεγγάρι».��7

�. «Φωτιστικαί εταιρείαι».

ΠΠααννααθθήήννααιιαα  ττοουυ  ��99��88
Τους στίχους συνυπογράφουν Άννινος, Γ. Τσοκόπουλος, Π. Δημητρακόπου-

λος.��8

�. «Ισπανοί». Σύνθεση του Ιουλίου Κοφίνο.
2. «Κουρέλι ειρήνη». Σύνθεση του Ιουλίου Κοφίνο.
3. «Μαντελόν». Σύνθεση του Ιουλίου Κοφίνο.
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��� Η παρτιτούρα κυκλοφόρησε στην Αθήνα από τον εκδοτικό οίκο «Μουσική» (Ζ. Μακρής).
��7 Η παρτιτούρα κυκλοφόρησε στην Αθήνα από τον εκδοτικό οίκο Φ. Δεπάστας.
��8 Η παρτιτούρα κυκλοφόρησε στην Αθήνα από τον εκδοτικό οίκο «Μουσική» (Μυστακίδης

- Μακρής).

Εξώφυλλο της παρτιτούρας 
του τραγουδιού “Madelon” 

από τα Παναθήναια του �9�8



4. «Βαρκαρόλλα». Σύνθεση του Ιουλίου Κοφίνο. Ερμηνεύει η Γιώτα Λάσκα-
ρη.

�. «Τα γέλοια του Τζανέτου». Σύνθεση του Ιουλίου Κοφίνο. Ερμηνεύει ο Νι-
κόλαος Γονίδης.

Τους παρακάτω στίχους ο Άννινος συνυπογράφει με τον Πολύβιο Δημητρα-
κόπουλο:

�. «Στρατός μετώπου». Σύνθεση του Ιουλίου Κοφίνο.��9

ΠΠααννααθθήήννααιιαα ττοουυ  ��992200
Τους στίχους συνυπογράφουν Άννινος, Γ. Τσοκόπουλος, Π. Δημητρακόπου-

λος:��0

�. «Οι Καναδοί». Συνθέτης ο Θεόφραστος Σακελλαρίδης
2. «Η μπεκρού». Σύνθεση του Τηλέμαχου Λεπενιώτη.
3. «Η πλύστρα». Σύνθεση του Τηλέμαχου Λεπενιώτη, ερμηνεία της Σωτη-

ρίας Ιατρίδου.
4. «Τζανέτος-Μαντίνα» – Σύνθεση του Τηλέμαχου Λεπενιώτη, ερμηνεύει η

Μαρία Μαντινιού.

Η «κατάληξη» του ρομαντικού ποιητή του Λυκαυγούς σε συν-στιχουργό
εφήμερων επιτυχιών που ακούγονταν στις επιθεωρήσεις και κυκλοφορούσαν σε
παρτιτούρες αποτελώντας τα «σουξέ» της εποχής είναι συνεπής προς την από-
φαση του Άννινου να εγκαταλείψει τις ποιητικές του δοκιμές από νωρίς. Όπως
και με τα κείμενα των Παναθηναίων που άλλαζαν διαρκώς κατά τη διάρκεια
μιας σεζόν, έτσι και με τα τραγούδια, κανείς από την τριάδα δεν μπορεί να πι-
στωθεί (ή να «χρεωθεί») την πατρότητα των στίχων, πολλοί από τους οποίους
ενδέχεται και να γράφονταν από τον συνθέτη της εκάστοτε παράστασης ή από
κάποιον από τους μουσικούς. Τα τραγούδια ανήκουν στα Παναθήναια στη συ-
νείδηση του κόσμου και εν συνεχεία αυτονομούνται και μπαίνουν στα αθηναϊκά
σπίτια με το μυαλό των Αθηναίων περισσότερο στον ηθοποιό που τα ερμήνευσε
επί σκηνής παρά στον στιχουργό ή τον συνθέτη, πράγμα που συμβαίνει άλλωστε
και στη σημερινή εποχή.

Οι εφήμεροι, άτεχνοι συχνά μετρικά αλλά δημοφιλείς στίχοι των Παναθηναί-
ων τραγουδήθηκαν και αγαπήθηκαν, έστω εφήμερα, περισσότερο από οποιαδή-
ποτε φιλόδοξη ποιητική δοκιμή των νεανικών χρόνων του Άννινου, και ασφαλώς
του προσπόρισαν πολύ περισσότερα υλικά κέρδη. Ήταν κι αυτά συστατικά της
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��9 Η παρτιτούρα κυκλοφόρησε στην Αθήνα από τον εκδοτικό οίκο «Μουσική» (Μυστακίδης
- Μακρής).

��0 Η παρτιτούρα κυκλοφόρησε στην Αθήνα από τον εκδοτικό οίκο Μ. Γαϊτάνος.



μαζικής παραγωγής της τριμερούς δη-
μιουργικής κολλεκτίβας Άννινου-Τσο-
κόπουλου-Δημητρακόπουλου, που ανή-
καν σε όλους και σε κανέναν. Στην πα-
ράσταση, υποβοηθούσαν ή προσέφεραν
φαντασμαγορία σε κάποιο νούμερο, αρ-
γότερα, μετά την παράσταση τα τρα-
γουδούσαν ενθυμούμενοι το νούμερο, το
σκηνικό, το κοστούμι του ηθοποιού, και
τις περισσότερες φορές ξεχνιούνταν μέ-
χρι την επόμενη επιθεώρηση, συχνά και
μέσα στην ίδια σεζόν. Όπως και τα γε-
γονότα της επικαιρότητας.

44..99..44..��  ΟΟ  ΆΆννννιιννοοςς  κκααιι  ηη  οοππεερρέέτταα
Το ελαφρό μουσικό θέατρο της οπε-

ρέτας��� εμφανίστηκε στον αθηναϊκό
χώρο πολύ νωρίτερα από την επιθεώρη-
ση και επί δεκαετίες είχε καταλάβει τη
θέση του στις αθηναϊκές σκηνές. Ο Άν-
νινος φαίνεται να εμφανίζεται ως στι-
χουργός σε δύο οπερέτες και συνεργάζε-
ται με τρεις από τους πιο σημαντικούς συνθέτες του ελληνικού λυρικού θεάτρου.
Ο πρώτος είναι ο συμπατριώτης του Διονύσιος Λαυράγκας (�8�0-�94�),��2 με
τον οποίο συνεργάζονται στην οπερέτα Άσπρη Τρίχα.

Στην Άσπρη Τρίχα, που παίχτηκε στις 27 Μαρτίου �9�� στο Δημοτικό Θέα-
τρο Αθηνών, τους στίχους συνυπογράφουν ο Άννινος και ο Νικόλαος Λάσκα-
ρης.��3 Ο Σιδέρης αναφέρει ότι σε αντίθεση με τις άλλες εγχώριες οπερέτες της
εποχής που ακολουθούσαν βιεννέζικα πρότυπα, η Άσπρη Τρίχα ακολουθούσε
περισσότερο τα γαλλικά πρότυπα.��4 Πρόκειται για τα τραγούδια:

Η περίοδος της ωριμότητας (�890-�934) 24�

��� Για την ανάπτυξη της οπερέτας στην περίοδο �870-�922 βλ. Μανώλης Σειραγάκης, Το
ελαφρό μουσικό θέατρο στη μεσοπολεμική Αθήνα, τόμ. Α΄: Τα γεγονότα και τα ζητήματα, Αθή-
να: Καστανιώτης, 2009, σσ. �2-93.

��2 Για τον Διονύσιο Λαυράγκα βλ. ενδεικτικά τον αφιερωματικό τόμο: Γιώργος Ε. Ραυτό-
πουλος, Διονύσιος Λαυράγκας �8�0-�94�. Ένας ιδεολόγος της μουσικής και της ζωής. Από τη
ζωή και το έργο του, Αθήνα: Μουσική Εταιρεία «Διονύσης Λαυράγκας», �993 και Διονύσιος
Λαυράγκας, Απομνημονεύματα, Αθήνα: Γκοβόστης, χ.χ.

��3 Δ. Λαυράγκας (μουσική), Χ. Άννινος, Ν. Λάσκαρης (κείμενον): Άσπρη Τρίχα, Οπερέτ-
τα εις πράξεις τρεις, Αθήναι: Μουσική (Μυστακίδης-Μακρής), χ.χ.

��4 Γ. Σιδέρης, Ιστορία του Νέου Ελληνικού Θεάτρου, �794-�944, Τόμος 2ος – μέρος 2ο,

Εξώφυλλο παρτιτούρας από την οπερέττα
Άσπρη Τρίχα του Διονύσιου Λαυράγκα 

(πηγή, http://palia.kithara.gr)



�. «Αγάπη περισσή» (διωδία, βαλς)
2. «Πες μου» (διωδία των πρωταγωνιστών Στέφου και Ροδόπης)

Ο Άννινος συνεργάζεται και με τον Θεόφραστο Σακελλαρίδη (�883-�9�0)
με τον οποίο έχουν συνεργαστεί και στα τραγούδια των Παναθηναίων στην τρί-
πρακτη οπερέτα Για ν’ αρέση στον άνδρα της��� (παίχτηκε τον Απρίλιο του
�922 στην, Αθήνα, Θέατρο Πανελλήνιον), από τον θίασο Ν. Μηλιάδου με τη σύ-
μπραξη της Αφροδίτης Λαουτάρη. Οι στίχοι των ακόλουθων τραγουδιών συνυ-
πογράφονται από τον Άννινο και τον Νικόλαο Λάσκαρη:

�. «Εδίθ – Βασιλεύς» (ντουέτο, φοξ-τροτ των Ν. Μηλιάδη - Αφροδίτης Λα-
ουτάρη)

2. «Μαρκήσιος και Δουξ» (ερμηνεία από την Αφροδίτη Λαουτάρη)
3. «Σεις οι πανδρεμένες» (ερμηνεία από την Αφροδίτη Λαουτάρη)
4. «Fox-Trot Schimmy» (ερμηνεία από τους Ν. Μηλιάδη - Αφροδίτη Λαου-

τάρη)

Τέλος, ο Άννινος συνεργάζεται στιχουργικά και με τον Νίκο Χατζηαποστό-
λου (�884-�94�), υπογράφοντας τους στίχους του τραγουδιού «Νυχτερινό πα-
ράπονο».��� Με τον ίδιο συνθέτη ο Άννινος θα συνεργαστεί στους στίχους του
τραγουδιού «Τρελλή ζωή»,��7 μαρς για χορωδία, το οποίο θα αφιερωθεί στην
Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, και θα παρουσιαστεί σε ετήσια
γιορτή της.

Ηλίας Α. Τουμασάτος24�

Αθήνα: Θεατρικό Μουσείο, Καστανιώτης, σ. 93, �02. Στην Άσπρη Τρίχα έπαιζαν οι Ι. Παπαϊω-
άννου, Σ. Μηλιάδης, Ν. Μπογράκος, Ο. Μπεντιβόλιο, Κ. Βουτσινάς, Δ. Καρδαμίτσης, Π. Ντί-
νος, Γ. Ξύδης, Γ. Σαραντίδης, Β. Αφεντάκης, Μ. Κωνσταντίνου, Μ. Κολυβά, Ουρ. Καζούρη, Φ.
Κανδυλάκη. Κάποιοι από τους ηθοποιούς συμμετέχουν και σε παραστάσεις της επιθεώρησης
Παναθήναια.

��� Θ. Σακελλαρίδης (μουσική), Χ. Άννινος - Ν. Λάσκαρης (κείμενο): Για ν’ αρέση στον
άνδρα της, Οπερέττα εις πράξεις τρεις, Αθήναι: Μουσική, χ.χ.

��� Η παρτιτούρα κυκλοφόρησε στην Αθήνα από τον εκδοτικό οίκο «Γ. Φέξης».
��7 Η παρτιτούρα κυκλοφόρησε στην Αθήνα από τον εκδοτικό οίκο «Γ. Φέξης».



ΜΜέέρροοςς  55οο

ΣΣυυμμππεερράάσσμμαατταα::  ΜΜεετταακκέέννωωσσηη  κκααιι  ααφφοομμοοίίωωσσηη::  
ΗΗ  ««ααθθηηννααϊϊκκήή»»  ππααρρααγγωωγγήή  ττοουυ  ΆΆννννιιννοουυ  

σσεε  σσχχέέσσηη  μμεε  ττηηνν  ««εεππττααννηησσιιαακκήή»»

Συμπεράσματα: Μετακένωση και αφομοίωση ���



Ηλίας Α. Τουμασάτος���



55..  ΣΣυυμμππεερράάσσμμαατταα::  ΜΜεετταακκέέννωωσσηη  κκααιι  ααφφοομμοοίίωωσσηη::  
ΗΗ  ««ααθθηηννααϊϊκκήή»»  ππααρρααγγωωγγήή  ττοουυ  ΆΆννννιιννοουυ  

σσεε  σσχχέέσσηη  μμεε  ττηηνν  ««εεππττααννηησσιιαακκήή»»

55..11  ΗΗ  ώώρριιμμηη  ππααρρααγγωωγγήή  ττηηςς  ΑΑθθήήννααςς  κκααιι  ττοο  εεππττααννηησσιιαακκόό  ππααρρεελλθθόόνν

55..11..11  ΓΓεεννιικκέέςς  ππααρρααττηηρρήήσσεειιςς
Στα προηγούμενα κεφάλαια επιχειρήθηκε η χαρτογράφηση της δημοσιο-

γραφικής και συγγραφικής παρουσίας του Άννινου στα αθηναϊκά γράμματα
από την περίοδο της οριστικής εγκατάστασής του στην Αθήνα, κατά τα τέλη
της δεκαετίας του 1��0, ως τον θάνατό του, το 1�3�. Στο παρόν, τελευταίο
κεφάλαιο θα επιχειρηθεί μια συνθετική προσέγγιση στο σύνολο αυτής της πα-
ραγωγής και η συσχέτισή της με την πρώιμη (επτανησιακή) παραγωγή του
Άννινου, ώστε να διακριβωθεί και η βασική υπόθεση εργασίας αυτής της με-
λέτης: Η λειτουργία του αμφοτεροβαρούς σχήματος «μετακένωσης» επτανη-
σιακών στοιχείων στην αθηναϊκή πραγματικότητα και «αφομοίωσης» της
πρώτης από τη δεύτερη στην περίπτωση ενός λογοτέχνη που προέρχεται από
έναν από τους βασικούς αστερισμούς του επτανησιακού λογοτεχνικού γαλα-
ξία, την Κεφαλονιά.

Σ’ αυτή την προσέγγιση, και προκειμένου να προχωρήσει κανείς στην αισθη-
τική αποτίμηση του έργου, σημαντικοί παράγοντες είναι η μεγάλη διασπορά του
έργου του Άννινου (οριζόντια και κάθετη στο χρόνο), η επαγγελματική σχέση
του με τη γραφή, αλλά και οι παράλληλες εξελίξεις στο πολιτιστικό, εθνικό, και
οικονομικό του περιβάλλον μέσα σε μια μεγάλη χρονική περίοδο με ραγδαίες
εξελίξεις σε όλους αυτούς τους τομείς. Τέλος, το ατομικό του περιβάλλον, έμψυ-
χο (οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζεται σε όλο αυτό το χρονικό και ειδο-
λογικό φάσμα), αλλά και ιδεολογικό (οι προσωπικές του ιδεολογικές αντιλήψεις
και τα ατομικά αισθητικά του πρότυπα) είναι επίσης καθοριστικές συντεταγμέ-
νες της πορείας που διαγράφει στην Αθήνα επί μισόν αιώνα.

Με βάση αυτές τις παραμέτρους θα επιχειρηθεί η αποτίμηση του έργου του,
συσχετιζόμενη με το επτανησιακό του παρελθόν.

Συμπεράσματα: Μετακένωση και αφομοίωση ���



55..11..��  ΟΟιι  εεξξωωκκεειιμμεεννιικκοοίί  ππααρράάγγοοννττεεςς::  
ΔΔιιαασσπποορράά,,  εεππααγγγγεελλμμααττιισσμμόόςς,,  ααθθηηννααϊϊκκόό  ππεερριιββάάλλλλοονν

55..11..��..11  ΟΟρριιζζόόννττιιαα  κκααιι  κκάάθθεεττηη  δδιιαασσπποορράά  κκααιι  οο  ««σσκκοοττεειιννόόςς  ααρριιθθμμόόςς»»
Ο ιδιαίτερα μεγάλος όγκος παραγωγής κειμένων του Άννινου, που δημοσι-

εύονται σε περιοδικά, εφημερίδες, ημερολόγια, και αυτοτελείς εκδόσεις, ή παρι-
στάνονται επί σκηνής χωρίς να δημοσιευτούν και μάλιστα σε ένα ιδιαίτερα με-
γάλο χρονικά φάσμα 50 ετών (60 αν υπολογίσουμε συνολικά και τα συγκριτικά
λιγότερα κείμενα της πρώιμης περιόδου), καθιστά τη συνολική προσέγγιση του
έργου του ιδιαίτερα δύσκολο έργο. Η διασπορά είναι χρονικά κάθετη: από την
πρώτη εμφάνισή του στην Αθήνα ως τις τελευταίες του δημοσιεύσεις το συνολι-
κό περιβάλλον έχει μετασχηματιστεί σε τέτοιο σημείο ώστε οι αισθητικές συ-
γκρίσεις ανάμεσα στα κείμενα των πρώτων και των τελευταίων δημοσιεύσεών
του θα πρέπει να λάβουν υπόψη και αυτή την παράμετρο, πέρα και από την ατο-
μική ωρίμανση του Άννινου. Παράλληλα, η διασπορά είναι και οριζόντια σε πολ-
λά επίπεδα μια και την ίδια περίοδο, σχεδόν σε ολόκληρο το φάσμα της ώριμης
περιόδου (και με εξαίρεση ίσως τα τελευταία χρόνια της ζωής του λόγω φυσικής
αδυναμίας) ο Άννινος συνεργάζεται με πολλά έντυπα, και ασχολείται με πολλά
λογοτεχνικά είδη: την ίδια περίοδο που δημοσιεύει στην Εστία και τον Παρνασ-
σό φιλολογικές μελέτες (δεκαετίες 1��0 και 1��0) δημοσιεύει και σατιρικά κεί-
μενα στο Άστυ και το Σκριπ, μεταφράσεις ξένων λογοτεχνημάτων στα Εκλε-
κτά μυθιστορήματα και «σοβαρά» δημοσιογραφικά κείμενα στην Εφημερίδα
του Κορομηλά ή την Καθημερινή της οποίας είναι συντάκτης. Αργότερα (στη
δεκαετία 1�10-1��0) την ίδια εποχή που δημοσιεύει τις ιστορικές του μελέτες,
γράφει κείμενα και για την επιθεώρηση, αλλά και έργα πρόζας, μεταφράζει έρ-
γα του ευρωπαϊκού ρεπερτορίου για τη σκηνή, αλλά και μυθιστορήματα του Ζο-
λά και διηγήματα του Άρθουρ Κόναν Ντόυλ για να εκδοθούν αυτοτελώς, εκφω-
νεί ομιλίες με γλυκόπικρο περιεχόμενο στην Ελλάδα και το εξωτερικό, γράφει σε
εφημερίδες, περιοδικά αθηναϊκά και της διασποράς και ημερολόγια. 

Αυτή η ειδολογική πολυμορφία χαρακτηρίζει και την πρώιμη περίοδο του Άν-
νινου. Ωστόσο, είναι δυνατόν να εντοπίσουμε πολλά σημεία διαφοροποίησης. Ο
πειραματισμός του με πολλά είδη στην πρώιμη περίοδο ενέχει ασφαλώς και το
στοιχείο της προσωπικής αναζήτησης, ενώ είναι τυπικό χαρακτηριστικό του
επτανησιακού χώρου, αλλά και του συνόλου της λογοτεχνικής παραγωγής στον
ελληνικό χώρο τον 1�ο αιώνα. Στη συνέχεια, η ενασχόληση με πολλά είδη είναι
περισσότερο αποτέλεσμα των αναγκών της «αγοράς» παρά προσωπική αναζή-
τηση.

Σε ό,τι αφορά την ειδολογική διασπορά, έχουμε να παρατηρήσουμε ότι μετα-
ξύ της επτανησιακής και της αθηναϊκής περιόδου υπάρχει από τη μία ένας κοι-
νός άξονας, η συνεργασία στις εφημερίδες και τα περιοδικά της εποχής με κεί-
μενα ευθυμογραφικού και λογοτεχνικού χαρακτήρα, ωστόσο υπάρχουν και ση-
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μαντικές διαφοροποιήσεις, οι οποίες συνοπτικά μπορούν να εντοπιστούν στα
ακόλουθα:

� Στην πρώιμη περίοδο, ευρισκόμενος στα Επτάνησα ο Άννινος πειραματίζεται
περισσότερο με λογοτεχνικά είδη: ποίηση ρομαντικής υφής (την οποία δεν θα
χάνει την ευκαιρία να αποκηρύσσει αργότερα με κάθε ευκαιρία), μυθοπλα-
στική πεζογραφία (με την οποία θα ασχοληθεί σε πολύ μικρότερο βαθμό και
με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά στην περίοδο της ενσωμάτωσης στην
Αθήνα και στην ώριμη περίοδο). 

� Στη συνέχεια, και με βασικό άξονα τη δημοσιογραφική γραφή, που, όπως
και στα Επτάνησα θα είναι μοιρασμένη ανάμεσα στη σατιρική γραφή και τη
σοβαρή χρονογραφία, δύο δηλαδή όψεις της επικαιρικής γραφής, η ειδολογι-
κή διασπορά διευρύνεται: Ιστορικά κείμενα, φιλολογικές πραγματείες, λιγό-
τερη μυθοπλασία, θέατρο, εθνογραφικά κείμενα, επιθεωρησιακή γραφή, με-
ταφράσεις. Το φάσμα της ειδολογικής διασποράς περιορίζεται (σε απόλυτους
αριθμούς ή σε σχέση με το σύνολο του έργου του) σε κάποιους τομείς (την
ποίηση και τη μυθοπλασία), ενώ διευρύνεται με τον πειραματισμό του Άννι-
νου με τις νέες κατηγορίες που προαναφέρθηκαν. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή
η «έκρηξη» δεν προετοιμαζόταν στα νεανικά, επτανησιακά χρόνια – καθώς οι
μαρτυρίες του ίδιου αλλά και γνωστών και φίλων του εκείνης της εποχής
μάς οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το ενδιαφέρον του για την Ιστορία, τη Φι-
λολογία, το θέατρο είχε εκδηλωθεί ήδη από τα νεανικά του χρόνια. Ο επτα-
νησιακός χώρος ήταν κατάλληλος για να καλλιεργηθεί αυτό το ενδιαφέρον,
μια και την ίδια εποχή υπήρχε, όπως είδαμε, ενεργός παρουσία των Επτανη-
σίων σε όλους αυτούς τους τομείς – ίσως μάλιστα το αντίστοιχο επτανησια-
κό περιβάλλον ήταν περισσότερο διαμορφωμένο από εκείνο της Αθήνας. Ο
Άννινος όμως επέλεξε να επεκταθεί και σε αυτά τα είδη κυρίως μετά την
οριστική έλευσή του στην πρωτεύουσα.

Στον ήδη ευρύτατο κύκλο των επώνυμων δημοσιευμάτων του θα πρέπει να
προσθέσει κανείς και τον απροσδιόριστο (και πιθανότατα αυξανόμενο όσο, βαδί-
ζοντας κανείς αντίστροφα στον χρόνο, πηγαίνει προς τα πρώτα χρόνια της
εγκατάστασης του Άννινου στην Αθήνα) αριθμό κειμένων της «σκοτεινής πα-
ραγωγής». Πρόκειται για κείμενά του που έχουν δημοσιευθεί σε εφημερίδες χω-
ρίς υπογραφή, κατά τη συνήθη πρακτική της εποχής, ή με ψευδώνυμο που δεν
είναι δυνατόν να ταυτιστεί, ή μεταφράσεις του που δημοσιεύθηκαν σε επιφυλλί-
δες εφημερίδων χωρίς υπογραφή, ή ανταποκρίσεις του από την Αθήνα σε ελλη-
νόφωνα έντυπα της διασποράς, όπως ο Νεολόγος ή ο Ταχυδρόμος της Κωνστα-
ντινούπολης. Αυτή η «σκοτεινή» παραγωγή (η οποία παρατηρείται, σε πολύ μι-
κρότερο βαθμό και στην πρώιμη περίοδό του, καθώς οι εφημερίδες Πατριώτης
και Γλώσσα στην έκδοση των οποίων συμμετέχει σύμφωνα με μαρτυρίες δεν φέ-
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ρουν την υπογραφή του, ενώ και κείμενά του στον Ζακύνθιον Ανθώνα δημοσιεύ-
ονται με ψευδώνυμο) διευρύνει ακόμη περισσότερο το φάσμα της παρουσίας του
Άννινου στα λογοτεχνικά πράγματα της Αθήνας, αλλά και της διασποράς.

Αυτή η τελευταία «διασπορά», η γεωγραφική, έχει και αυτή τα ιδιαίτερα χα-
ρακτηριστικά της. Κέντρο δράσης του Άννινου παραμένει η Αθήνα, για ολόκλη-
ρη την ώριμη περίοδο, αλλά η παρουσία του εκδηλώνεται με τρεις διαφορετικούς
τρόπους σε έναν ευρύτερο γεωγραφικό χώρο, αυτόν ολόκληρου του ελληνικού
βασιλείου, αλλά και των ελληνικών κοινοτήτων του εξωτερικού. Οι τρόποι με
τους οποίους εκδηλώνεται συνολικά αυτή η παρουσία είναι τα έντυπα (αυτοτε-
λείς εκδόσεις, περιοδικά και ημερολόγια) με τα οποία συνεργάζεται, οι θεατρι-
κές παραστάσεις έργων ή μεταφράσεών του που ταξιδεύουν μαζί με τους περιο-
δεύοντες θιάσους όπου υπάρχουν Έλληνες, αλλά και η φυσική του παρουσία
(καθώς τον βλέπουμε να μεταβαίνει στην Κωνσταντινούπολη και την Αλεξάν-
δρεια για διαλέξεις). 

Τα κείμενα του Άννινου υπάρχουν πλέον όπου υπάρχουν συνδρομητές των
αθηναϊκών περιοδικών με τα οποία συνεργάζεται, αλλά και όπου εκδίδονται
έντυπα που φιλοξενούν συνεργασίες του: Κωνσταντινούπολη, Λειψία (Κλειώ),
Σμύρνη, Αίγυπτος, Αμερική (Εθνικός Κήρυξ) είναι έδρες τέτοιων εντύπων. Η
διασπορά αυτή σ’ αυτή την περίοδο γιγαντώνεται και συρρικνώνεται σχεδόν πα-
ράλληλα με τις τύχες του ελληνικού κράτους. 

Στην πρώιμη περίοδο είχαμε επίσης ανάλογα φαινόμενα «πολυμορφικότητας»
και διασποράς του έργου του, καθώς εξ αρχής είχε επιδιώξει τη συνεργασία με
αθηναϊκά έντυπα ήδη από τα πρώτα του βήματα. Είχαμε δηλαδή έκδηλη την επι-
θυμία μιας επικοινωνίας ανάμεσα στην Κεφαλονιά και την Αθήνα. Ο κύκλος
όμως ήταν δραματικά πιο κλειστός, ιδίως σε σχέση με τον ίδιο τον επτανησιακό
χώρο. Οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Κέρκυρα φαίνεται να ήταν κλειστοί τόσο
πριν όσο και μετά την ενσωμάτωσή του στην Αθήνα – κι αυτό δεν οφείλεται τόσο
στην όποια «εσωστρέφεια» της Κερκυραϊκής σχολής αλλά περισσότερο στο γεγο-
νός ότι γλωσσικά και αισθητικά ο Άννινος βρισκόταν ήδη σε διαφορετικό στρατό-
πεδο. Με τη Λευκάδα δεν έχουμε επικοινωνία επίσης, και ο Βαλαωρίτης, από τα
σατιρικά δημοσιεύματα της Γλώσσας μέχρι κείμενα της ώριμης περιόδου του Άν-
νινου δεν φαίνεται να χαίρει της εκτίμησής του. Με τη Ζάκυνθο ο Ιωάννης Τσα-
κασιάνος και οι Ανθώνες του αποτελούν σταθερό πόλο συνεργασίας. 

Και στην αθηναϊκή περίοδο του Άννινου διαπιστώνουμε ότι η μεγάλη διασπο-
ρά του έργου του στα έντυπα του μείζονος ελληνισμού δεν φαίνεται να ανατρο-
φοδοτεί τη σχέση του με τα επτανησιακά έντυπα, ούτε καν τα κεφαλληνιακά.
Τα κείμενα του Άννινου είναι σίγουρο ότι φτάνουν στην Κεφαλονιά μέσα από
τους συνδρομητές των αθηναϊκών περιοδικών με τα οποία συνεργάζεται και
εξάλλου, μετά την είσοδο του εικοστού αιώνα περιορίζεται και ο κύκλος των κε-
φαλληνιακών εντύπων – μετά τον θάνατο του Γεωργίου Μολφέτα και το τέλος
του Ζιζανίου τα πράγματα θα γίνουν ακόμα πιο δύσκολα. Ο Άννινος είναι πια
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Αθηναίος και επιστρέφει στην πατρίδα του μέσα από τα αθηναϊκά έντυπα, που
πλέον κυκλοφορούν παντού.

Αυτή η μεγάλη σε όγκο παραγωγή του Άννινου στην Αθήνα, δημοσιογραφι-
κή, θεατρική, ευθυμογραφική, λογοτεχνική, ιστορική, μεταφραστική, για τις
επιμέρους αισθητικές διαστάσεις της οποίας θα αναφερθούμε ειδικότερα στις
ενότητες που ακολουθούν, δεν είναι ιδιαίτερο, ατομικό του χαρακτηριστικό. Ολό-
κληρη η γενιά του, γενιά που ξεπηδά μέσα από τις εφημερίδες της δεκαετίας του
1��0, χαρακτηρίζεται από αυτή την ειδολογική πολυμορφία, άλλοι με λιγότερα
είδη και άλλοι με περισσότερα, άλλοι με πιο περιορισμένο όγκο παραγωγής και
άλλοι με περισσότερο. Ο Κωστής Παλαμάς, ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ο
Γεώργιος Δροσίνης, ο Δημήτριος Κορομηλάς, αλλά και αργότερα οι Γεώργιος
Τσοκόπουλος, Δημήτριος Χατζόπουλος, Πολύβιος Δημητρακόπουλος, Παύλος
Νιρβάνας, Γρηγόριος Ξενόπουλος και όλοι όσοι ανδρώνονται στις δεκαετίες του
1��0 και 1��0 έχουν να παρουσιάσουν αντίστοιχη ειδολογική ποικιλία, η οποία
υπαγορευόταν από τις συνθήκες της αγοράς.

Αυτή η μεγάλη παραγωγή όλης εκείνης της γενιάς ήταν μοιραίο να λειτουρ-
γεί συχνά εις βάρος της ποιότητας των έργων τους. Αυτό συμβαίνει λίγο πολύ
με όλους τους εκπροσώπους εκείνης της γενιάς και ο Άννινος δεν θα μπορούσε
να αποτελέσει εξαίρεση. Όσο διευρύνεται η ποσότητα, αλλά και η ποικιλία στα
είδη με τα οποία καταπιάνεται κάποιος, τόσο απομακρύνεται και η πιθανότητα
της σύλληψης και σύνθεσης ενός μεγάλου έργου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι
ανάμεσα στις διάφορες περιπτώσεις δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Ακόμη και
ανάμεσα στα λιγοστά παραδείγματα λογοτεχνών εκείνης της γενιάς που ανα-
φέραμε στην προηγούμενη παράγραφο, που πορεύτηκαν ακολουθώντας, σε ό,τι
αφορά τουλάχιστον τη διασπορά του έργου τους, κοινούς δρόμους, η επιστήμη
και η κριτική έχουν διαπιστώσει ποικιλία στη λογοτεχνική αξία των σημαντικό-
τερων έργων τους. Παρά δηλαδή το γεγονός ότι όλοι εκείνη την εποχή έγραφαν
πολύ και παντού, κάποιοι κατόρθωσαν να επιτύχουν υψηλότερο λογοτεχνικό
αποτέλεσμα σε σχέση με κάποιους άλλους. 

Το αν ο Άννινος δεν έχει μέχρι σήμερα καταχωριστεί από τη λογοτεχνική
μας κριτική στους κορυφαίους λογοτέχνες εκείνης της γενιάς, σε αντίθεση με
τον Παλαμά, τον Παπαδιαμάντη ή τον Κονδυλάκη δεν θα πρέπει να οφείλεται
στον όγκο και τη διασπορά της λογοτεχνικής του παραγωγής, αλλά θα πρέπει
γι’ αυτό να αναζητηθούν άλλες, ενδοκειμενικές κυρίως αιτίες, με βασικότερες
την ποιοτική στάθμη του περιεχομένου, αλλά και τις γλωσσικές του επιλογές.

55..11..��..��  ΑΑππόό  ττοονν  εεππττααννηησσιιαακκόό  ««εερραασσιιττεεχχννιισσμμόό»»  σσττοονν  ααθθηηννααϊϊκκόό  εεππααγγγγεελλμμααττιισσμμόό
Αυτή η ευρύτητα, ποσοτική και ειδολογική, της παραγωγής του Άννινου

συνδέεται με την ένταξη του στην αναδυόμενη αθηναϊκή δημοσιογραφική, εκδο-
τική και θεατρική «αγορά». Η οριστική μετάβασή του στην Αθήνα σηματοδό-
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τησε, καθώς είδαμε και την ανάδειξη της συγγραφής ως μέσου βιοπορισμού, ως
επαγγελματικής δραστηριότητας, σε αντίθεση με την περίοδο παραμονής του
στην Κεφαλονιά, κατά την οποία ακόμη και οι εκδοτικές του προσπάθειες, ο
Πατριώτης και η Γλώσσα, δεν είχαν τον χαρακτήρα της επαγγελματικής δη-
μοσιογραφίας, αλλά, όπως και όλες του οι δοκιμές στη δημιουργική γραφή κι-
νούνταν σε μη επαγγελματικά, αποσυνδεδεμένα δηλαδή από την παροχή κάποι-
ας αμοιβής, πλαίσια.

Αυτή η αλλαγή επηρεάζει με ουσιαστικό τρόπο και την ίδια την παραγωγή
του Άννινου σε όλους τους τομείς, καθώς μετασχηματίζεται η γενεσιουργός αι-
τία της γραφής του. Στην Κεφαλονιά της νεότητάς του αυτό που είχε πρωταρ-
χική σημασία ήταν η ανάγκη να αρθρώσει λόγο δημόσια – ήταν το ίδιο που έκα-
νε τους περισσότερους ασχολούμενους με τα πνευματικά πράγματα να εκδίδουν
έντυπα, να συμμετέχουν σε ομίλους, να γράφουν για το θέατρο.1 Ο Λασκαράτος
δεν έγραψε ποτέ για να κερδίσει χρήματα, αλλά για να διαδηλώσει την ύπαρξη
και τις ιδέες του στο περιβάλλον του. Στη συντριπτική τους πλειονότητα οι
Επτανήσιοι λόγιοι είχαν κάποιο δημόσιο αξίωμα ή ιδιωτική περιουσία ή επάγ-
γελμα που τους προσπόριζε τα προς το ζην και δεν αναζητούσαν κάτι τέτοιο μέ-
σα από τη γραφή τους. Με τον ίδιο τρόπο και ο Άννινος της πρώιμης περιόδου,
από τα γραπτά του επεδίωκε περισσότερο να καθιερωθεί στα πνευματικά πράγ-
ματα, παρά το γεγονός ότι τα οικονομικά της οικογένειάς του δεν ήταν καλά
και ο ίδιος είχε αναγκαστεί να κάνει διάφορες δουλειές για να ζήσει από πολύ μι-
κρός. Η γραφή έχει το κίνητρο της ευχαρίστησης, αλλά και της συμμετοχής
στην πνευματική ζωή – η κεκτημένη ταχύτητα της έκδοσης βιβλίων από την
εποχή του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, η παράδοση που δημιουργήθηκε στα
Επτάνησα μετά την παροχή του δικαιώματος της ελευθεροτυπίας από την Αγ-
γλική Προστασία, η ίδια η αυτόνομη πνευματική κίνηση στα νησιά ευνοούσε
αυτό το κλίμα. Παρόμοια κατάσταση μπορεί να πει κανείς ότι επικρατούσε και
στην Αθήνα των πρώτων δεκαετιών μετά την ανακήρυξή της ως πρωτεύουσας
– ωστόσο από τον καινούριο αθηναϊκό πνευματικό στίβο απουσίαζε η παράδοση
των αιώνων καλλιτεχνικής ζωής και επαφής με τη Δύση που διέθεταν τα
Επτάνησα.
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1 Η ενασχόληση αυτή των «ερασιτεχνών» Επτανησίων με τη λογοτεχνία, που ήταν σε πολύ
μεγάλο βαθμό ταυτισμένη με την αυθεντική χαρά της ενασχόλησης με την καλλιτεχνική δημι-
ουργία αποτυπώνεται στο ποίημα του Ιάκωβου Πολυλά «Ο ερασιτέχνης»: Όταν στα βάθη της νυ-
κτός με περιζώνει / άκρα θαλάσσης, ουρανού και γης ειρήνη, / το πνεύμα, οπού στην ταραχήν του
κόσμου σβήνει, / σιγά την μυστικήν ζωήν του ανανεώνει / των πόθων όλων και παθών αγάλι’ οι
πόνοι / παύουν, καθώς στον νουν απλώνετ’ ευφροσύνη, / ο αιθέρας, οπού αρχήθεν η ψυχή μου κλί-
νει, / ήσυχη ορμή προς κόσμον άλλον με φτερώνει. / Και όσα πνεύματα εδώ στα πλάσματά τους
είδα, / ακαθρέφτιστα εκεί θεωρεί τα η φαντασία, / όπου αντηχεί ψηλάθε απέραντη αρμονία, / θα-
μπή στιγμή την ιλαρή μού παίρνει ελπίδα, / με ουράνιο λάλημα να ειπώ τραγούδια θεία.



Η μετάβαση στην Αθήνα του Άννινου, που δεν μπορούμε να την αποδώσουμε
μόνο στην προσωπική του φιλοδοξία να κατακτήσει την εκεί πνευματική ζωή
αλλά και σε βιοποριστικούς λόγους τον αναγκάζει να αφήσει πίσω στην Κεφα-
λονιά την ερασιτεχνική του ταυτότητα. Ήδη από την πρώτη του επαφή με την
πρωτεύουσα διαπιστώνει από τη μια ότι ο κύκλος αρχίζει να γίνεται πολύ μεγα-
λύτερος και η επιρροή του σταδιακά να δυναμώνει και να αγγίζει όλα τα κέντρα
του ελληνισμού, και από την άλλη ότι πλέον η συγγραφή γίνεται επάγγελμα
αμειβόμενο, και του παρουσιάζεται η ευκαιρία να μπορεί να ζήσει από αυτό. Ότι
πλέον βρίσκεται σε μια «αγορά» που ενδεχομένως είναι η μοναδική στον ελληνι-
κό χώρο, καθώς τα υπόλοιπα κέντρα σταδιακά μαραζώνουν (Επτάνησα) ή εί-
ναι πολύ κλειστά (Κωνσταντινούπολη) σε καινούρια πρόσωπα. Ο Άννινος γίνε-
ται επαγγελματίας μαζί με μια ολόκληρη γενιά ανθρώπων με αντίστοιχες (ή
χωρίς καθόλου) προηγούμενες ερασιτεχνικές εμπειρίες σε ένα περιβάλλον όπου
δεν υπάρχουν «φτασμένοι» και «μεγάλα ονόματα» ακόμη, άρα ο καθένας από
τους νέους μπορεί να διεκδικήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος αυτής της
«αγοράς», που δεν φέρνει μόνο πνευματική καταξίωση, όπως στα Επτάνησα,
αλλά και χρηματικές απολαβές. Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος, ο Ιωάννης Κονδυλά-
κης, ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, όλοι προσπαθούν να ζήσουν (φτωχικά) από
την τέχνη τους.

Αυτή η βιοποριστική διάσταση καθορίζει τόσο το μέγεθος όσο και το είδος
της δημιουργικής του παραγωγής. Αν λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι ο Άν-
νινος δεν χάνει, όπως είδαμε, στα διάφορα κείμενά του την ευκαιρία να διαμαρ-
τύρεται για τις πενιχρές απολαβές των πνευματικών ανθρώπων, καταλαβαί-
νουμε ότι το να γράφει πολύ και παντού ήταν μάλλον επιτακτική ανάγκη για να
μπορέσει να ζήσει – καθώς τα δημόσια αξιώματα που του δόθηκαν δεν κράτησαν
για πολύ.

Αυτή η επαγγελματική σχέση με τη γραφή μεταστρέφει ουσιαστικά τη γε-
νεσιουργό αιτία της δημιουργίας για τον συγγραφέα και επομένως καθορίζει και
την ταυτότητά του μέσα στον πνευματικό χώρο, περισσότερο από την ίδια την
«καλλιτεχνική» του υπόσταση. Αν ο Άννινος της πρώιμης περιόδου εκφράζεται
μέσα από την ποίηση αδιαφορώντας για την εμπορική της τύχη, στην αθηναϊκή
περίοδο εγκαταλείπει την ποίηση, αποκηρύσσοντας τις πρώτες του δοκιμές, και
δοκιμάζεται σε καινούρια πράγματα: τη μετάφραση, το θέατρο, κυρίως και
πρώτα απ’ όλα τη δημοσιογραφική γραφή. Οι εφημερίδες των Αθηνών, πολιτι-
κές (Νεολόγος, Εφημερίς) και σατιρικές (Ασμοδαίος, Μη Χάνεσαι), γίνονται ο
αγωγός μέσα από τον οποίο η ερασιτεχνική του ταυτότητα θα γίνει επαγγελ-
ματική. Από αυτή τη σκοπιά, η εμπειρία του στη Γλώσσα και τον Πατριώτη εί-
ναι ουσιαστικά οι επτανησιακές αποσκευές που του χρησιμεύουν για να εντα-
χθεί στην αθηναϊκή επαγγελματική πραγματικότητα. Είναι ο σύνδεσμος των
δύο αυτών κόσμων. Αντίθετα το ρομαντικής υφής ποιητικό Λυκαυγές δεν θα
φτάσει ποτέ στην Αθήνα. Σ’ αυτό, οπωσδήποτε, δεν παίζει ρόλο μόνο η εμπορική
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απήχηση των εφημερίδων σε σχέση με την ποίηση, αλλά και το γεγονός ότι ο
ρομαντισμός πεθαίνει στη δεκαετία του 1��0, ενώ οι εφημερίδες και η δημοσιο-
γραφία αναπτύσσονται με ραγδαίους ρυθμούς. Εξάλλου κι άλλοι λογοτέχνες που
καθιερώνονται μαζί του στην Αθήνα δεν θα εγκαταλείψουν την ποίηση (Κω-
στής Παλαμάς, Γεώργιος Δροσίνης). Ο Άννινος ωστόσο φαίνεται να διαισθάνε-
ται ότι δεν είναι η ποίησή του αυτό που θα του δώσει το εισιτήριο για την κατα-
ξίωση, αλλά κάτι άλλο που ήταν βαθύτερα ριζωμένο στην επτανησιακή παράδο-
ση, και δη την κεφαλληνιακή: ο δημόσιος λόγος, η δημοσιογραφία, «σοβαρή» ή
σατιρική.

Σ’ αυτή λοιπόν την αγορά, που γίνεται όλο και πιο σύνθετη και σταδιακά πιο
ανταγωνιστική καθώς στο σχεδόν παρθένο πεδίο της δεκαετίας του 1��0 υπει-
σέρχονται διαρκώς καινούριες δυνάμεις με πολύ δυναμισμό, δεν είναι μόνο το εί-
δος και η συχνότητα, αλλά και το περιεχόμενο της γραφής που καθορίζεται από
τις συνθήκες, τις απαιτήσεις και τις προκλήσεις της. Αν ο Λασκαράτος εξέδιδε
τον Λύχνο αδιαφορώντας για την εμπορική του τύχη, κάθε κίνηση του Άννινου
και πολλών ακόμη της γενιάς του έχει πρωταρχικό γνώμονα την εμπορική της
τύχη. Επομένως πολύ συχνά και η ίδια η γραφή του καθορίζεται απ’ αυτό που
θέλει να προωθήσει ο εκδότης, την ταυτότητα δηλαδή του εντύπου με το οποίο
συνεργάζεται, ή απ’ αυτό που θέλουν να διαβάσουν οι αναγνώστες. Αυτό κάνει
τον Άννινο ιδιαίτερα προσαρμοστικό, μέχρι τουλάχιστον κάποια εποχή, στο ύφος
και στο περιεχόμενο του εντύπου με το οποίο συνεργάζεται ή του ομίλου στον
οποίο συμμετέχει: Σοβαρές φιλολογικές και ιστορικές μελέτες ταιριάζουν στην
Εστία και τον Παρνασσό, ευθυμογραφικά κείμενα στο Σκριπ και στο Άστυ (στο
τελευταίο, μάλιστα, όπως είχαμε την ευκαιρία να δούμε, οι πολλές ψευδώνυμες
υπογραφές του Άννινου κρύβουν και διαφορετικό ύφος γραφής), δημοσιογραφι-
κές περιγραφές στο Λεύκωμα των Ολυμπιακών Αγώνων, ιστορικές μελέτες
που θυμίζουν Παπαρρηγόπουλο στα Ιστορικά σημειώματα, εγκυκλοπαιδικού
χαρακτήρα κείμενα για τις εκδόσεις του Συλλόγου προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βι-
βλίων, παιγνιώδεις και γεμάτες παρεκβάσεις διαλέξεις για φιλολογικούς συλ-
λόγους, αλλά και σπαρταριστά επιθεωρησιακά κείμενα και τραγούδια που γίνο-
νταν «σουξέ» της εποχής. Όλα υπαγορεύονται από αυτό που εκάστοτε υπηρετεί,
από το μέσο για το οποίο εργάζεται. Αυτό δεν αλλοτριώνει τη συγγραφική του
ταυτότητα, αλλά σε μεγάλο βαθμό την καθορίζει. Και δεν είναι ασφαλώς δυνα-
τόν να γνωρίζουμε τί απ’ όλα αυτά πραγματικά θα έκανε ο Άννινος αν δεν λει-
τουργούσε στο πλαίσιο αυτής της «αγοράς», είναι όμως βέβαιο πως ό,τι έγραψε
καθορίστηκε από την αγωνία του να υπάρχει διαρκώς μέσα σ’ αυτήν. Και απο-
δέχτηκε αυτή τη «σύμβαση» ακόμη κι όταν ο ίδιος δεχόταν τα πυρά της κριτι-
κής για τα Παναθήναια – ποιος θα μπορούσε να γράφει επί δεκαπέντε χρόνια
μια επιθεώρηση κατηγορούμενος για ευτελισμό του θεατρικού είδους, έχοντας ο
ίδιος δώσει δείγματα γραφής και σε άλλα, σοβαρότερα και πιο αποδεκτά είδη
δημιουργικής γραφής, αν δεν είχε την αγωνία της επιβίωσης μέσα σε αυτή την
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αγορά, σε μια εποχή μάλιστα που τα νέα ρεύματα της λογοτεχνίας απειλούσαν
την παλιότερη γενιά με περιθωριοποίηση;

Ο Άννινος καθορίζεται από τις απαιτήσεις της επαγγελματικής του ιδιότη-
τας και της εποχής του πολύ περισσότερο από άλλους της γενιάς του, καθώς
προκειμένου να κατακτήσει τη δυνατότητα προσαρμογής του στο μέσο και το
κοινό του θυσιάζει συχνά το προσωπικό του ύφος. Είναι ικανός να αναπλάθει πολ-
λές κειμενικές και λογοτεχνικές ατμόσφαιρες, αλλά η ίδια του η ευκολία αποδυ-
ναμώνει το προσωπικό του ύφος, το προσωπικό του στίγμα γραφής. Καταφέρνει
να αποκτήσει ταυτότητα και κύρος σε αυτή την εξελισσόμενη αγορά των εντύ-
πων και της ψυχαγωγίας, αλλά αυτή η ταυτότητα συνδέεται κυρίως με το πρό-
σωπό του και όχι με τη δύναμη των κειμένων του. Είναι αγαπητός στους κύ-
κλους της δημοσιογραφίας, των τεχνών, των γραμμάτων, οι συνεργασίες του τις
περισσότερες φορές αποφέρουν καλά αποτελέσματα. Η «αγορά» αυτή ωστόσο εί-
ναι αμείλικτη και τροφοδοτείται διαρκώς με νέες δυνάμεις. Ήδη από τις αρχές
του �0ού αιώνα αυτό αρχίζει να φαίνεται καθαρά, κι ο Άννινος κατορθώνει να
επιβιώνει, αφήνοντας διακριτικά τον δημοσιογραφικό χώρο, αλλά ουσιαστικά
χωρίς να τον εγκαταλείπει ποτέ. Τα σατιρικά του κείμενα στις εφημερίδες γίνο-
νται επιθεωρησιακά νούμερα. Οι μεταφράσεις του που γέμιζαν επιφυλλίδες εφη-
μερίδων μετά το 1�00 εκδίδονται αυτοτελώς. Τα περιοδικά συνεχίζουν να δημοσι-
εύουν κείμενά του. Όσο μπορεί και αντέχει να παράγει αυτό που θέλει το κοινό ο
Άννινος μεσουρανεί. Όταν αισθάνεται ότι πια η πραγματικότητα τον έχει ξεπερά-
σει, αναδιπλώνεται (κυρίως μετά τη δεκαετία του 1��0 και το τέλος των Πανα-
θηναίων, της αστικής επιθεώρησης, της Μεγάλης Ιδέας αλλά και των φιλολογι-
κών περιοδικών τύπου Εστίας και Παρνασσού), και προσπαθεί να τροφοδοτήσει
την αγορά με μεταφράσεις και επανεκδόσεις ή συλλογές παλαιότερων κειμένων
του, αλλά και με τελευταίο προπύργιο τη συμμετοχή στα ημερολόγια. Το φυσικό
του τέλος, και παρά τις πολλές εκδόσεις έργων του μετά τον θάνατό του σταδια-
κά «εξαφανίζει» τον Άννινο από τη λογοτεχνική και καλλιτεχνική επικαιρότητα,
μαζί με πάρα πολλούς συγγραφείς της εποχής και του κύκλου του. Ο λόγος δεν
είναι ασφαλώς μόνο ότι κινήθηκαν επαγγελματικά μέσα στην αθηναϊκή αγορά.
Το ίδιο είχαν πράξει και ο Βιζυηνός, ο Παπαδιαμάντης, ο Ξενόπουλος, ο αδελφι-
κός φίλος του Άννινου Σουρής. Το δικό τους έργο ξεπέρασε τη φυσική τους πα-
ρουσία. Τί ήταν άραγε αυτό που έλειπε από τον Άννινο ώστε να κατορθώσει να
ξεπεράσει την εποχή του και να μην εξαφανιστεί μαζί της;

55..11..��..33  ΤΤοο  πποολλιιττιισσττιικκόό,,  εεθθννιικκόό  κκααιι  οοιικκοοννοομμιικκόό  ππεερριιββάάλλλλοονν  
ωωςς  ππρροοσσδδιιοορριισσττιικκοοίί  ππααρράάγγοοννττεεςς  ττοουυ  έέρργγοουυ  ττοουυ

Η επαγγελματική αυτή δραστηριότητα του Άννινου ήταν ενταγμένη στο συ-
γκεκριμένο αθηναϊκό πολιτιστικό, εθνικό και οικονομικό περιβάλλον, όπως περι-
γράψαμε στις εισαγωγικές παραγράφους των κεφαλαίων 3 και � αυτής της με-
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λέτης, μέσα στο οποίο λειτουργούσε η «αγορά» των εντύπων και του θεάτρου η
οποία, όπως είπαμε, καθόριζε σε μεγάλο βαθμό το έργο του Άννινου. Το περι-
βάλλον του συγγραφέα λειτουργεί κατά διττό τρόπο, λοιπόν: Αφ’ ενός, ως κατα-
ναλωτής των έργων του, καθορίζει την «αγοραία» συμπεριφορά του συγγραφέα
και αφ’ ετέρου καθορίζει τις προσλαμβάνουσες παραστάσεις του συγγραφέα
προκειμένου να παραγάγει το έργο του. Το ίδιο συνέβαινε και στο κεφαλληνιακό
περιβάλλον, πηγή έμπνευσης και «καταναλωτή» των πρώιμων έργων του Άννι-
νου. Δύο διαφορετικά περιβάλλοντα, με τις περισσότερες παραμέτρους τους δια-
φορετικές, είναι εύλογο να οδηγούν τον συγγραφέα, καθώς μάλιστα ο ίδιος ωρι-
μάζει, σε διαφορετικά χαρακτηριστικά του έργου του. 

Κι εδώ μπορούμε να εντοπίσουμε μια ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στα δύο
περιβάλλοντα, η οποία είναι χαρακτηριστική για τη διαδρομή του Άννινου. Το
επτανησιακό περιβάλλον της Κεφαλονιάς, κοσμοπολίτικο στη διαχρονία του,
αλλά στα χρόνια της εφηβείας και της ενηλικίωσης του Άννινου χαρακτηρίζε-
ται από την αμήχανη αλλά επιτακτική προσπάθεια ενσωμάτωσης στο Ελληνι-
κό Βασίλειο που συντελείται μετά την Ένωση. Παρά το γεγονός ότι όλα τα νη-
σιά διατηρούν εναργή και αυτόνομη πνευματική ζωή για αρκετά χρόνια μετά
την Ένωση (με προεξάρχουσες την Κέρκυρα και τη Ζάκυνθο και την Κεφαλο-
νιά να ακολουθεί), ολόκληρο το υπόλοιπο σύστημα της δημόσιας ζωής προσανα-
τολίζεται σε αυτή την καινούρια πραγματικότητα. Οι πρώιμες δημοσιογραφικές
δοκιμές του Άννινου δεν ασχολούνται ιδιαιτέρως με το τοπικό κεφαλληνιακό πε-
ριβάλλον, στον βαθμό που ασχολείται ο ταγμένος στο πλευρό τοπικών αρχόντων
κεφαλληνιακός τύπος ή ακόμη και ο σατιρικός τύπος (ο Γεώργιος Μολφέτας,
για παράδειγμα, δεκαετίες μετά τον Άννινο και με την ενσωμάτωση να έχει συ-
ντελεστεί πλήρως ασχολείται πολύ περισσότερο με τοπικά θέματα απ’ ό,τι ο Άν-
νινος στις δύο του εφημερίδες). Αλλά και οι πρώιμες ποιητικές δοκιμές του Άν-
νινου που αποστέλλονται στα αθηναϊκά περιοδικά, μοιάζουν ενταγμένες περισ-
σότερο σε ένα περιβάλλον «ενσωματούμενης» στο ελληνικό κράτος Κεφαλο-
νιάς, όπου η ενσωμάτωση διαδραματίζει σημαντικότερο ρόλο απ’ ό,τι το περισ-
σότερο αυτόνομο κεφαλληνιακό παρελθόν. Οι λόγοι για τους οποίους στην Κε-
φαλονιά αυτή η κεντρομόλος επίδραση της Αθήνας υπήρξε εντονότερη εξηγήθη-
καν σε προηγούμενο κεφάλαιο αυτής της μελέτης. 

Από το περιβάλλον «ενσωμάτωσης» της Κεφαλονιάς και εξαιτίας του ο Άν-
νινος μεταβαίνει χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία στο αθηναϊκό περιβάλλον, το οποίο
επίσης καθορίζει το έργο του σε όλη την πενηντάχρονη πορεία της εκεί σταδιο-
δρομίας του. Ο ίδιος γίνεται συγγραφέας της πόλης, μιας συγκεκριμένης πόλης,
της Αθήνας, όπου ζει, εργάζεται και παρακολουθεί κυρίως τη μικροϊστορία της
και τον τρόπο με τον οποίο επιδρά σ’ αυτήν η Ιστορία. Ζει, περπατάει και περι-
γράφει τους δρόμους της πόλης, τα καθημερινά προβλήματα των ανθρώπων,
αλλά και τα μεγάλα εθνικά ζητήματα, στον βαθμό που όλα αυτά επηρεάζουν
την καθημερινή ζωή. Αλλά και στα ιστορικά του κείμενα ασχολείται με την ελ-
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ληνική Ιστορία, παίρνοντας συνήθως αφορμές από γεγονότα της επικαιρότη-
τας. Έτσι η Αθήνα των ετών 1��0-1�30 γίνεται τροφοδότης και καταναλωτής
της συγγραφικής του παραγωγής. Αν ο Ξενόπουλος και ο Παπαδιαμάντης επι-
λέγουν τα ζακυνθινά σαλόνια ή τα σκιαθίτικα χωριά αντίστοιχα για να οικοδο-
μήσουν το σκηνικό των έργων τους, ο Άννινος προτιμά τα σκονισμένα σοκάκια
της Αθήνας, περιγράφοντάς τα όχι με μυθοπλαστικό (λογοτεχνικό) αλλά με
χρονογραφικό (δημοσιογραφικό) λόγο.

Ο Άννινος δεν διάλεξε να ασχοληθεί με την Κεφαλονιά της νεότητάς του,
παρά σε ελάχιστα κείμενα και προς το τέλος της ζωής του (κυρίως στο Ημερο-
λόγιον της Μεγάλης Ελλάδος) οπότε η νοσταλγία του παρελθόντος είχε γίνει
ισχυρότερη από τις «κεραίες» που διέθετε για να προσλαμβάνει το παρόν. Χρη-
σιμοποίησε άλλους τόπους εκτός της Αθήνας σε κείμενά του (τις «Αναμνήσεις
Νεαπόλεως» ή το «Ξηρόν καρυόφυλλον»), ενώ δε δίστασε να συμμετάσχει στη
συγγραφή σατιρικών κειμένων με πρωταγωνιστή τον Επτανήσιο Τζανέτο, στα
Παναθήναια. Τα φτωχικά σπίτια της πόλης, οι σκονισμένοι της δρόμοι, οι φτω-
χοί νέοι που αναζητούν καλύτερη τύχη στην Αθήνα, όλα όσα περιγράφει βρίσκο-
νται γύρω του, στα στενά όρια της ελληνικής πρωτεύουσας. 

Αλλά και στα μη ηθογραφικά του κείμενα, η επίδραση του περιβάλλοντος εί-
ναι χαρακτηριστική. Θέλει να μιλήσει για την Ιστορία της Αθήνας, για τα μνη-
μεία και τα ποτάμια της, για τις αρρώστειες που συνέβησαν σ’ αυτήν, για την
πολιτική κατάσταση και τα εθνικά θέματα, όταν η επικαιρότητα τα φέρνει πιο
μπροστά από τα καθημερινά προβλήματα. Ο Άννινος δεν δείχνει να νοσταλγεί,
τουλάχιστον στα πρώτα χρόνια, το κεφαλονίτικο παρελθόν, αντίθετα φαίνεται
απόλυτα απορροφημένος από το αθηναϊκό περιβάλλον. 

Ο Άννινος, προερχόμενος από αστική κεφαλονίτικη οικογένεια χωρίς ιδιαίτε-
ρη οικονομική άνεση τουλάχιστον στη δική του εποχή, δεν φαίνεται να βρίσκει
ιδιαίτερη δυσκολία να γράψει για την αθηναϊκή αστική τάξη (όχι μόνο τους με-
γαλοαστούς, αλλά και τους μικροαστούς του τριτογενούς τομέα, μικροκατα-
στηματάρχες και υπαλλήλους με μικρά εισοδήματα που ζουν σε μικρά σπίτια με
πολλά έξοδα, ωστόσο τις περισσότερες φορές έχουν και κάποια υπηρέτρια στο
σπίτι). Ελάχιστες είναι οι φορές (στα Φούμαρα λόγου χάριν) που ασχολείται με
την εργατική τάξη ή τους φτωχοδιάβολους της Αθήνας, που με ιδιαίτερη δεξιο-
τεχνία είχε περιγράψει ο Ιωάννης Κονδυλάκης στους Αθλίους των Αθηνών.
Όπως και τα Επτάνησα της νεότητάς του, η Αθήνα στις πρώτες δεκαετίες της
εκεί παρουσίας του ακόμη δε γνωρίζει καλά τί σημαίνει βιομηχανική ανάπτυξη.
Οι αστοί είναι ένα ακόμη στοιχείο των δύο περιβαλλόντων του που γνωρίζει πο-
λύ καλά – έστω και αν στο δεύτερο περιβάλλον, το αθηναϊκό, οι ζωές τους είναι
ολότελα διαφορετικές σε σχέση με το νησί της καταγωγής του.

Η εξελισσόμενη με ραγδαίους ρυθμούς Αθήνα ως περιβάλλον προκαλεί αντί-
στοιχες πολλαπλασιαστικές εξελίξεις στο έργο του Άννινου αλλά και όλης της
γενιάς που δραστηριοποιείται εκείνη την εποχή στην πρωτεύουσα. Οι εφημερί-
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δες, τα περιοδικά και οι φιλολογικοί σύλλογοι, οι επαγγελματικοί θίασοι που
ιδρύονται δημιουργούν ζήτηση και δίνουν βήμα λόγου σε ολόκληρη εκείνη τη γε-
νιά – είναι αμφίβολο ότι ο Άννινος θα είχε την ίδια εξέλιξη αν επέλεγε τελικά να
μείνει στην Αλεξάνδρεια, όπου το είχε «σκάσει» σε νεανική ηλικία, όπως είδαμε,
ή σε καποιο άλλο κέντρο του ελληνισμού. Ο νεαρός Επτανήσιος βρήκε στην
Αθήνα πολλές κενές σελίδες εφημερίδων και περιοδικών να γεμίσει – κι αυτές οι
σελίδες δημιουργούσαν σταδιακά, με τη σειρά τους, και άλλες ακόμη κενές σε-
λίδες. Στη συνέχεια, βρήκε θιάσους που ήθελαν έργα και έγραψε έργα και μετα-
φράσεις. 

Στην ευχέρεια του Άννινου να βρίσκεται παντού βρίσκεται και η σχετική
στενότητα του αναπτυσσόμενου αθηναϊκού περιβάλλοντος. Ο καλλιτεχνικός,
πολιτικός, οικονομικός και δημοσιογραφικός κόσμος κινούνταν στους ίδιους δρό-
μους και στους ίδιους χώρους του κέντρου – όσο η Αθήνα μεγάλωνε και τα
έντυπα πλήθαιναν αυτό, ασφαλώς, γινόταν λιγότερο έντονο, όμως ο ίδιος είχε
ήδη κατακτήσει την επωνυμία.

Η πολιτική πραγματικότητα, τα εθνικά θέματα και η διεθνής και εξωτερική
πολιτική επηρεάζουν τη θεματολογία του Άννινου στο βαθμό που απασχολούν
την επικαιρότητα, και πάντα σε συνάρτηση με τις πατριωτικές του αντιλήψεις.
Η Μεγάλη Ιδέα και η στάση των ελληνικών κυβερνήσεων τροφοδοτεί την αρ-
θρογραφία του, που πάντοτε φιλτράρεται ανάλογα με την πολιτική γραμμή του
εντύπου στο οποίο εργάζεται. Πέρα από τα εθνικά θέματα, στα οποία η στάση
του είναι σταθερή και αδιαπραγμάτευτη, η πολιτική στάση των κειμένων του
προσδιορίζεται περισσότερο από το στενό του περιβάλλον παρά από την ατομική
του ιδεολογία. Η περισσότερο «πολιτική» του περίοδος είναι εκείνη στην οποία
αρθρογραφεί ψευδωνύμως στο Άστυ, στη διάρκεια της εξαετίας 1��5-1��0, κι
αυτή όμως είναι στρατευμένη στη γραμμή της εφημερίδας.

Το πολιτιστικό περιβάλλον, διεθνές και εσωτερικό, παρακολουθείται στενά
από τις κεραίες του Άννινου και καθορίζει την παραγωγή του, κυρίως στον με-
ταφραστικό τομέα. Η επαφή του με την ευρωπαϊκή πνευματική πραγματικότη-
τα, μέσα από την ανάγνωση εφημερίδων, περιοδικών και βιβλίων που διευκολυ-
νόταν από τη δημοσιογραφική του ιδιότητα, είναι διαρκής. Πολλά από αυτά επι-
λέγει για να μεταφράσει στις κατά καιρούς συνεργασίες του με έντυπα και εκ-
δοτικούς οίκους σε ολόκληρο το φάσμα της αθηναϊκής του σταδιοδρομίας. Και
αυτό, ωστόσο, γίνεται όχι πάντα με αισθητικά κριτήρια, αλλά με στόχο να κα-
λυφθεί η ύλη της εφημερίδας ή του περιοδικού. Σ’ αυτά τα κείμενα μπορεί να
αναζητήσει κανείς άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις στο έργο του. 

Με παρόμοιο τρόπο ο Άννινος παρακολουθεί στενά και την εσωτερική φιλο-
λογική και πολιτιστική κίνηση με εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς και ο ίδιος
συμμετέχει στη διαμόρφωσή της – με ενδιαφέρον τον βλέπουμε να παρακολου-
θεί, έστω και κρίνοντας διακριτικά αρνητικά, τις νέες δυνάμεις που εμφανίζο-
νται στον ελληνικό χώρο. Προσπαθεί να προσαρμόζεται, μέχρις ενός σημείου,
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μιας «κόκκινης γραμμής» που φαίνεται να είναι η γλώσσα του πεζού λόγου. Η
τελευταία προσαρμογή του στα νέα δεδομένα είναι η επιτυχής συμμετοχή του
στη συγγραφή επιθεωρησιακών κειμένων. Μετά και το τέλος των Παναθηναίων
αναδιπλώνεται στην υπεράσπιση αυτών που έχει κατακτήσει, καθώς ήδη η ηλι-
κία δεν του επιτρέπει να παρακολουθήσει ό,τι καινούριο καταφθάνει σε ένα περι-
βάλλον το οποίο πλέον, μετά και τον θάνατο της Μεγάλης Ιδέας, του είναι ολό-
τελα ξένο.

55..11..��..��  ΤΤοο  ααννθθρρώώππιιννοο  ππεερριιββάάλλλλοονν  ττοουυ  ΆΆννννιιννοουυ::  ΟΟιι  κκύύκκλλοοιι  ττωωνν  φφίίλλωωνν  κκααιι  οοιι  όόμμιιλλοοιι
Από τους πιο καθοριστικούς προσδιοριστικούς παράγοντες του έργου του Άν-

νινου στην αθηναϊκή πραγματικότητα είναι το ανθρώπινο περιβάλλον. Κι εδώ
διαπιστώνουμε διαφοροποίηση σε σχέση με την κεφαλληνιακή πραγματικότητα,
όπου ο ερασιτεχνισμός ευνοούσε περισσότερο τις ατομικές προσπάθειες. Η ολι-
γόχρονη παρουσία του Άννινου στην Κεφαλονιά φαίνεται ότι είναι περισσότερο
μοναχική. Ο φίλος και συμμαθητής του Ηλίας Τσιτσέλης στην πατρίδα του ή ο
Ζακυνθινός Ιωάννης Τσακασιάνος είναι λίγοι για να συγκροτήσουν «κύκλο» -
αυτό, όπως είδαμε, οφείλεται στην ιδιαιτερότητα της Κεφαλονιάς ως χώρου
όπου οι λόγιοι και λογοτέχνες εκφράζονται περισσότερο αυτόνομα σε σχέση με
την Κέρκυρα και τη Ζάκυνθο, όπου εμφανίζονται ισχυρότεροι «κύκλοι».

Αντίθετα με τη σχετικά μοναχική πορεία στην Κεφαλονιά, στην Αθήνα ο
Άννινος φαίνεται να μεριμνά να ενταχθεί σε ομάδες και φιλολογικούς κύκλους.
Οι Κεφαλλήνες λόγιοι και επιστήμονες που βρίσκονται στην Αθήνα, όπως ο
Ρόκκος Χοϊδάς, είναι συνδετικοί κρίκοι, ωστόσο δεν μοιάζουν να είναι εκείνοι
που θα δώσουν τη μεγάλη ώθηση στην ένταξη του Άννινου στους αθηναϊκούς
κύκλους. Τον ρόλο αυτό θα διαδραματίσει ο «Παρνασσός» με τους ιδρυτές του
οποίου, αδελφούς Λάμπρου, θα συνεργαστεί πολλές φορές κατά τη διάρκεια της
σταδιοδρομίας του, εντός και εκτός «Παρνασσού». Με τον Μιχαήλ, ανάμεσα
στα άλλα, θα επιχειρήσουν την έκδοση της Καθημερινής, ενώ ο μετέπειτα πρω-
θυπουργός και καθηγητής πανεπιστημίου Σπυρίδων, σχεδόν συνομήλικος του
Άννινου (1�51-1�1�) ανήκει στον κύκλο των ιστορικών με τους οποίους έρχεται
σε επαφή ο Άννινος. Σ’ αυτόν τον κύκλο εντάσσεται και ο μέντωρ του Άννινου
σε ό,τι αφορά την ενασχόλησή του με την Ιστορία, ο εθνικός ιστορικός του 1�ου

αιώνα Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος (1�15-1��1), που διαμορφώνει σε πο-
λύ μεγάλο βαθμό την ταυτότητα του Άννινου ως ιστορικού. Ο γιος του Παπαρ-
ρηγόπουλου, νομικός και ποιητής Δημήτριος Παπαρρηγόπουλος (1��3-1��3)
καθώς και ο ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Σπυρίδων Βασιλειάδης (1���-
1���) και ο Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος θα αποτελέσουν τον πρώτο στενό
κύκλο φίλων και συνοδοιπόρων του στη δεκαετία του 1��0. Ο απόηχος της ποί-
ησης του Αχιλλέα Παράσχου είναι η κοινή συνισταμένη των ρομαντικών πειρα-
ματισμών τους, που θα λήξουν, μαζί με τον αθηναϊκό ρομαντισμό. Ο πρόωρος
θάνατος των Παπαρρηγόπουλου και Βασιλειάδη και η μετοικεσία του Παπα-
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διαμαντόπουλου στη Γαλλία θα τερματίσουν τον πρώτο κύκλο του Άννινου, που,
μετά την επιστροφή του από την Ιταλία, το 1���, θα επιχειρήσει, και πάλι μέσα
από τις τάξεις του «Παρνασσού» να ενταχθεί σε καινούριο κύκλο, μέσα στη δε-
καετία του 1��0. Το πρόσωπο-κλειδί σ’ αυτή τη δεκαετία, που τον εισάγει στην
επαγγελματική δημοσιογραφία και το θέατρο είναι ο Δημήτριος Κορομηλάς,
εκδότης της Εφημερίδας. Για τη δεκαετία του 1��0 σημαντική προσωπικότητα
που θα συντελέσει στην ενσωμάτωση του Άννινου είναι ασφαλώς και ο Θέμος
Άννινος, που μαζί με τον Εμμανουήλ Ροΐδη ήταν συνιδρυτές του Ασμοδαίου -
μαζί με τον Θέμο Άννινο συνίδρυσαν το Άστυ στα μέσα της ίδιας δεκαετίας.
Στον Ασμοδαίο θα συγκροτηθεί και ο καινούριος και πιο ισχυρός κύκλος προσώ-
πων με τους οποίους η συνεργασία σε ορισμένες περιπτώσεις θα διαρκέσει δεκα-
ετίες: Ο Γεώργιος Σουρής, ο Μιχαήλ Μητσάκης, αλλά και οι Δημήτριος Κόκ-
κος και Ευάγγελος Κουσουλάκος συγκροτούν έναν όμιλο, ο οποίος θα πληθύνε-
ται σταδιακά, με την έκδοση του Μη Χάνεσαι του Βλάση Γαβριηλίδη, του σατι-
ρικού Άστεως, αλλά και μέσα από τα φιλολογικά περιοδικά της δεκαετίας, κυ-
ρίως την Εστία και την Εβδομάδα αλλά και τη ναυαρχίδα του ελληνικού τύπου
κατά τη δεκαετία εκείνη, την Εφημερίδα: ο Γεώργιος Δροσίνης, συνεργασία η
οποία θα κρατήσει δεκαετίες, ο Κωστής Παλαμάς, ο Γρηγόριος Ξενόπουλος, ο
Αριστομένης Προβελέγγιος, ο Δημήτριος Καμπούρογλου, ο Αλέξανδρος Παπα-
διαμάντης, ο επίσης καλός φίλος του Άννινου καθηγητής της Λαογραφίας Νι-
κόλαος Πολίτης, ο Δημήτριος Κακλαμάνος, ο Γεώργιος Βιζυηνός, ο Δημήτριος
Βικέλας, ο Άγγελος Βλάχος και πολλοί άλλοι ακόμη συνθέτουν, μαζί με τον
Άννινο, μια ομάδα αποτελούμενη από λογίους, δημοσιογράφους και λογοτέχνες
που εμφανίζεται σχεδόν σύσσωμη σε όλες τις σημαντικές εκδοτικές προσπάθει-
ες της δεκαετίας. Όσοι ασχολούνται επαγγελματικά με τη γραφή, όπως και ο
Άννινος, το επιχειρούν στη συντριπτική τους πλειονότητα με ποικίλους τρόπους:
με χρονογραφικά κείμενα, με ιστορικά κείμενα, με μεταφράσεις, με εύθυμα-σα-
τιρικά κείμενα, με λογοτεχνικά κείμενα, ο καθένας με διαφορετικές αναλογίες
και ποικίλα αισθητικά αποτελέσματα. 

Στον κύκλο αυτών των ανθρώπων με το πέρασμα των χρόνων προσθαφαι-
ρούνται πρόσωπα: έρχονται εκπρόσωποι των νεοτέρων γενεών (όπως οι συνερ-
γάτες του Άννινου στα Παναθήναια Γεώργιος Τσοκόπουλος και Πολύβιος Δη-
μητρακόπουλος, ο Παύλος Νιρβάνας), ενώ κάποιοι αποχωρούν είτε λόγω θανά-
του ή ασθενείας (Μιχαήλ Μητσάκης, Κλεάνθης Τριαντάφυλλος, Δημήτριος
Κόκκος, Δημήτριος Κορομηλάς κ.ά.), είτε κατά περίπτωση λόγω διαφορετικών
γλωσσικών και αισθητικών επιλογών (Ο Άννινος τολμά την ενασχόληση με την
επιθεώρηση, που δεν βρίσκει σύμφωνους πολλούς από τους λογοτέχνες του πρώ-
του εκείνου κύκλου, ή αποστασιοποιείται από την Εστία όταν η τελευταία αρχί-
ζει να διάκειται φιλικά προς τον δημοτικισμό, αλλά επιστρέφει σ’αυτήν, όντας
πια εφημερίδα, όταν ακολουθεί περισσότερο συντηρητική στάση απέναντι στο
γλωσσικό ζήτημα).
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Σ’ αυτόν τον κύκλο θα πρέπει να προσθέσουμε και τους εκδότες που δίνουν
βήμα στις προσπάθειές τους, όπως τον Γεώργιο Κασδόνη, τον Άδωνι Κύρου της
Εστίας, τον κεφαλληνιακής καταγωγής Ιωάννη Αρσένη της Ποικίλης Στοάς,
τον Κωνσταντίνο Σκόκο του Ημερολογίου. Όλες αυτές οι προσωπικότητες, κα-
θοριστικές, καθεμιά στο ποσοστό που της αναλογεί, στη διαμόρφωση της αθη-
ναϊκής λογοτεχνικής πραγματικότητας στα χρόνια μετά το 1��0 συνθέτουν για
τον Άννινο ένα ανθρώπινο περιβάλλον αλληλεπιδραστικό. Η συνύπαρξη και συ-
νεργασία μεταξύ όλων στα διάφορα έντυπα, ο πειραματισμός όλων με διάφορα
είδη, οι σε προσωπικό επίπεδο φιλίες αλλά και οι ενδεχόμενοι ανταγωνισμοί και
αντιπαλότητες, πρόσκαιροι ή μονιμότεροι, παράγουν μια δημιουργική ατμόσφαι-
ρα στην οποία όλοι διαμορφώνονται προσπαθώντας να τη διαμορφώσουν. 

Σ’ αυτή τη δημιουργική περίοδο είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς κάποιον
ηγέτη, παρά μόνο μία κυρίαρχη τάση: αυτήν της ανανέωσης, της προόδου, της
εξέλιξης. Όλοι οι εκπρόσωποι αυτής της γενιάς θα κυριαρχήσουν στα ελληνικά
γράμματα τις επόμενες δεκαετίες, ο καθένας με τον τρόπο του, και ανάλογα με
τις ατομικές αισθητικές επιλογές του. 

Ταυτόχρονα, αυτό το ανθρώπινο περιβάλλον αλληλεπιδρά με τις εξελίξεις
στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία, τις οποίες προσπαθεί να παρακολουθήσει. Ο ρεαλι-
σμός και ο νατουραλισμός στην πεζογραφία και στο θέατρο, που έρχονται ως
διάδοχη κατάσταση του ρομαντισμού, με κάποια χρονική διαφορά φτάνουν και
στην Ελλάδα, το βουλεβάρτο, η φάρσα αλλά και το νατουραλιστικό δράμα που
κυριαρχούν στον ευρωπαϊκό χώρο. Ολόκληρη αυτή η γενιά θα έρθει σε επαφή με
τα νέα ρεύματα της Ευρώπης και για πρακτικούς λόγους: αναζητώντας κείμε-
να για διασκευή ή μετάφραση για να καλυφθεί η ύλη των επιφυλλίδων των εφη-
μερίδων, για τις θεατρικές παραστάσεις των επαγγελματικών θιάσων, για τα
περιοδικά που εμπλουτίζουν την ύλη τους με μεταφράσεις, για την τεκμηρίωση
των ίδιων των άρθρων των εκπροσώπων της γενιάς αυτής από ξενόγλωσσα βι-
βλία. Αυτή η «χρησιμοθηρική» σχέση τους με το διεθνές περιβάλλον, την ευρω-
παϊκή γραμματεία, θα λειτουργήσει ως επιδραστικός παράγοντας και στη δική
τους δημιουργία. Όλοι οι νέοι αυτοί λογοτέχνες θα γίνουν αγωγοί των νέων ρευ-
μάτων του εξωτερικού, θα προσπαθήσουν ωστόσο να το αφομοιώσουν δημιουργι-
κά, προσπαθώντας να διαμορφώσουν μια νέα ελληνική λογοτεχνική ταυτότητα.
Μέσα στο κλίμα της εθνικής ολοκλήρωσης, και με το βλέμμα στραμμένο επί-
σης στην ελληνική επαρχία, απ’ όπου προέρχονται και πολλοί από τους εκπρο-
σώπους της, αυτή η γενιά θα επιχειρήσει να ανακαλύψει μια άλλη «ελληνικότη-
τα», περισσότερο στραμμένη προς τη σύγχρονη εποχή και τον καθημερινό αστι-
κό και επαρχιακό βίο παρά προς το αρχαιοελληνικό παρελθόν. 

Η αναθεωρητική διάθεση αυτής της γενιάς σε σχέση με το παρελθόν της εί-
ναι ασφαλώς ενταγμένη στη συνολικότερη τάση εκσυγχρονισμού που ανακύπτει
ως αίτημα στην Ελλάδα στα χρόνια μετά το 1��0. Μ’ αυτή τη λογική θα πρέ-
πει να θεωρήσουμε τον Άννινο ως έναν από τους αλληλεπιδραστικούς παράγο-
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ντες αυτής της καινούριας πραγματικότητας, που αναζητεί μια καινούρια ελ-
ληνικότητα, βασισμένη περισσότερο στο παρόν παρά στο παρελθόν, με ποικιλία
επιλογών γλωσσικών και αισθητικών.

Στο πέρασμα των δεκαετιών, και καθώς νέα πρόσωπα, έντυπα και τάσεις
εμφανίζονται στην ολοένα αναπτυσσόμενη αθηναϊκή πραγματικότητα, η δυνα-
μική αυτής της ομάδας ελαττώνεται καθώς η ίδια παίρνει τα ηνία της πνευμα-
τικής ζωής και νέα ρεύματα έρχονται να την αμφισβητήσουν. Όσο καθένας από
τους εκπροσώπους της αποκρυσταλλώνει την ταυτότητά τόσο είναι περισσότερο
έκδηλη η αυτόνομη λειτουργία του, πέρα από τα όρια αυτών των κύκλων. Ο Άν-
νινος, όπως είδαμε, στη δεκαετία του 1��0 δεν έγινε μέλος της Ακαδημίας
Αθηνών, που στελεχώθηκε στο σύνολό της σχεδόν από εκπροσώπους της γενιάς
του 1��0-1��0. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, και αφού οι περισσότεροι
στενοί φίλοι και συνεργάτες του δεν βρίσκονταν πια στη ζωή, φαίνεται ότι διατη-
ρεί επαφή μόνον με τον Γεώργιο Δροσίνη και τη συντακτική ομάδα της εφημερί-
δας Εστία.

55..11..��..55  ΗΗ  ααττοομμιικκήή  ιιδδεεοολλοογγίίαα  ττοουυ  ΆΆννννιιννοουυ::  ΑΑππόό  ττοονν  ααππόόηηχχοο  
ττοουυ  ρριιζζοοσσππαασσττιισσμμοούύ  σσττοονν  ππααττρριιωωττιισσμμόό

Σ’ αυτό το γενικότερο πλαίσιο, η εξειδίκευση της συμβολής του Άννινου σ’
αυτή την απόπειρα ανανέωσης καθορίζεται και από τις δικές του (εξωκειμενι-
κές) ιδεολογικές επιλογές, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό έχουν διαμορφωθεί κατά
την περίοδο που ανδρώνεται και δίνει τα πρώτα δείγματα γραφής του στην Κε-
φαλονιά, αλλά επαναπροσδιορίζονται και στην Αθήνα. Στην Κεφαλονιά είχαμε
εντοπίσει σημεία επαφής με τη ριζοσπαστική ιδεολογία, μέσα από τον θαυμα-
σμό του για τον Γεράσιμο Λιβαδά, αλλά και με τις πρωτοσοσιαλιστικές ιδέες
του Ρόκκου Χοϊδά. Είχαμε επίσης διακρίνει, ενόψει και των εξελίξεων στο κρη-
τικό ζήτημα, τον έντονο πατριωτισμό του Άννινου, όπως εκφράστηκε κυρίως
μέσα από την εφημερίδα Πατριώτης.

Στην Αθήνα, ο Άννινος έρχεται με αυτές τις αποσκευές, και με διαπιστωμέ-
νο το ανολοκλήρωτο των οραμάτων των ριζοσπαστών για εθνική ολοκλήρωση
και ριζοσπαστική αλλαγή, αλλά και με την έκδηλη φιλοπατρία του. Κατά τη
διάρκεια της αθηναϊκής του σταδιοδρομίας στο έργο του αποτυπώνεται μια
«εξέλιξη» αυτών των ιδεολογικών του αποσκευών, μέσα στο καινούριο περιβάλ-
λον και υπό το φως των εκάστοτε εξελίξεων στο εθνικό ζήτημα, που επηρεάζουν
αποφασιστικά τις πολιτικές εξελίξεις. Αυτή η εξέλιξη της ιδεολογίας του αποτυ-
πώνεται κυρίως στα δημοσιογραφικά του κείμενα των εφημερίδων, ενώ εμφανί-
ζεται με περισσότερο διακριτικό τρόπο στα περιοδικά και τις αυτοτελείς του εκ-
δόσεις.

Η ριζοσπαστική ιδεολογία είχε ως βασικό χαρακτηριστικό την ένωση όλων
των Ελλήνων – αυτό το σκέλος της, που είχε εκπληρωθεί μερικώς μετά τον
συμβιβασμό των Ζακυνθίων ριζοσπαστών με το αίτημα της Ένωσης με την
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Ελλάδα μοιάζει να μετασχηματίζεται για τον Άννινο μετά την έλευσή του στην
Αθήνα: Η ένωση όλων των Ελλήνων είναι ένα αίτημα που δεν ολοκληρώνεται
με την «παραχώρηση» των Επτανήσων στον βασιλιά Γεώργιο το 1�6�, αλλά
εξακολουθεί να υφίσταται, επιτακτικότερο ακόμη, καθώς υπάρχουν πολλοί ακό-
μη υπόδουλοι Έλληνες. Έτσι ένα σκέλος των ριζοσπαστικών του καταβολών
μεταχηματίζεται σε εθνική ιδεολογία, υπό το φως των εξελίξεων, αλλά και μέ-
σα από τις διαπροσωπικές του επαφές στην Αθήνα. Ο Άννινος σε όλο το φάσμα
της συγγραφικής του πορείας διακατέχεται από έντονο πατριωτισμό, ο οποίος
πιστεύουμε ότι είναι βαθύτερος από τις απαιτήσεις της επικαιρότητας. Βρίσκε-
ται σε όλη τη διάρκεια της ζωής του αταλάντευτα στο πλευρό της Μεγάλης
Ιδέας – και πιστεύει στη διαμόρφωση μιας «εθνικής» ελληνικής ταυτότητας και
στους τομείς της πνευματικής ζωής: στην παιδεία, στη λογοτεχνία, στο θέατρο
και δεν χάνει την ευκαιρία να διατυπώσει αυτή του την επιθυμία ως αδήριτη
αναγκαιότητα των καιρών.

Παρά το γεγονός ότι η Ένωση των Επτανήσων, όπως ο ίδιος έχει ομολογή-
σει προς το τέλος της ζωής του, κατέστρεψε οικονομικά την οικογένειά του, δεν
χάνει ποτέ την ευκαιρία να βρίσκεται μπροστά στην υπεράσπιση των εθνικών δι-
καίων, στη στηλίτευση όσων ο ίδιος κατά καιρούς κρίνει ότι στον τομέα αυτό δεν
ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του ελληνικού λαού, ακόμη και σε φιλοπόλε-
μες παραινέσεις, όταν αυτό απαιτείται. Ο Άννινος δεν κάνει, ασφαλώς, κάτι δια-
φορετικό απ’ ό,τι οι περισσότεροι δημοσιογράφοι-λογοτέχνες του καιρού του που
ενίοτε, όταν οι περιστάσεις το απαιτούν, στρατεύονται στην προάσπιση των εθνι-
κών δικαίων και την εμψύχωση του έθνους σε δύσκολες στιγμές. 

Η συμμετοχή του στο Λεύκωμα των Ολυμπιακών Αγώνων του 1��6, πέρα
από την πνευματική του καταξίωση, τις πολιτικές συνδηλώσεις και το όποιο οι-
κονομικό αντίτιμο, ενέχει και την ενδιάθετη περηφάνεια του Άννινου για το γε-
γονός που αναδεικνύει την Ελλάδα σε ισχυρή και αναγεννώμενη παγκόσμια δύ-
ναμη. Η διάθεσή του να ερευνήσει και να καταγράψει ιστορικά γεγονότα του
Αγώνα του 1��1 και της οθωνικής περιόδου, η συμμετοχή του σε εκθέσεις, η
καταγραφή των ελληνικών νικών στους Βαλκανικούς πολέμους, πέρα από τις
φιλοδοξίες του να ενταχθεί στη χορεία των εθνικών ιστορικών, έχουν και το
στοιχείο του πατριωτισμού. Η συμμετοχή του, επίσης, στις προσπάθειες διαπαι-
δαγώγησης του έθνους μετά την ήττα του 1��� (το περιοδικό Εθνική Αγωγή
του Δροσίνη, ή το σύνολο των εκδόσεων του Συλλόγου προς Διάδοσιν Ωφελίμων
Βιβλίων), αλλά και στις προσπάθειες εμψύχωσης του έθνους μέσα από τα Πο-
λεμικά Παναθήναια, η πατριωτικού περιεχομένου αρθρογραφία του στις εφημε-
ρίδες, πέρα από την επιθυμία του να ικανοποιήσει το κοινό, που είχε ανάγκη από
εθνικό φρόνημα εκείνη τη στιγμή, εμπεριέχουν και τη δική του πατριωτική ιδεο-
λογία, με διάρκεια, πάθος και σταθερότητα. Η μετάφρασή του για τις επανα-
στάσεις της Αγγλίας, το ιταλικό Risorgimento, αλλά και η αδημοσίευτη μετά-
φρασή του για την παρισινή κομμούνα έχει τα σπέρματα της επαναστατικής
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ιδεολογίας που μετασχηματίζεται σε εθνική ιδεολογία για τις ανάγκες των και-
ρών.

Αυτή η εθνική ιδεολογία, που ήταν ήδη έκδηλη, όπως είχαμε την ευκαιρία να
διαπιστώσουμε, από τα κεφαλληνιακά χρόνια του Άννινου, διαπερνάται, κατά
την αθηναϊκή περίοδο και από άλλα ιδεολογικά στοιχεία:

� Πρώτα πρώτα τον φανερό αντιτουρκισμό του Άννινου, που απηχεί την κοινή
γνώμη της εποχής μετά το 1��0, αλλά έχει ήδη τις ρίζες του στην κεφαλλη-
νιακή περίοδο. Η οθωμανική κυριαρχία φαντάζει ως εμπόδιο στην προσπά-
θεια για ένωση όλων των Ελλήνων και επιπλέον, στη μακραίωνη δυτική κυ-
ριαρχία στα Επτάνησα, οι Τούρκοι έχουν καταγραφεί στη συλλογική συνεί-
δηση, πέρα από τη δύναμη που κατέλυσε το Βυζάντιο, και ως ο σκοτεινός
και βάρβαρος αντίπαλος της πολιτισμένης Δύσης τόσο στους βενετοτουρκι-
κούς πολέμους όσο και εξαιτίας των τουρκικών επιδρομών.

� Έπειτα, την αναγνώριση στο πρόσωπο του βασιλιά (και ιδίως του διαδόχου
και μετέπειτα βασιλιά Κωνσταντίνου) του δυνητικού ενοποιητικού παράγο-
ντα του ελληνισμού, που είναι ικανός να εκφράσει την ιστορική συνέχεια του
έθνους και να γεφυρώσει το ένδοξο παρελθόν με ένα αντίστοιχο παρόν. Οι
υμνητικές του αναφορές στο πρόσωπο του Κωνσταντίνου, κυρίως στην περι-
γραφή του για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1��6, αλλά και στο 1�1�: Νί-
και κατά βαρβάρων ξεπερνούν την αντικειμενικότητα του ιστορικού – η δια-
χρονική στάση του όμως απέναντι στον βασιλιά μαρτυρεί ότι δεν πρόκειται
απλά για μια «διατεταγμένη υπηρεσία».

� Η, αντίθετη με την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο του βασιλιά, απαξίωση
του πολιτικού κόσμου, που αποτυπώνεται κυρίως στην αμείλικτη κριτική που
ασκεί στους πολιτικούς από τις στήλες των εφημερίδων με τις οποίες συνερ-
γάζεται, ανωνύμως ή ψευδωνύμως, είναι χαρακτηριστική και της δικής του
αμηχανίας απέναντι στο καινούριο πολιτικό σκηνικό, στο οποίο δεν μπορεί να
βρει άξιους εκπροσώπους ή αντίστοιχα ιδεολογήματα προκειμένου να ταυτι-
στεί. 

Βέβαια, η πολιτική στάση που εκφράζει στα έντυπα με τα οποία συνεργάζε-
ται, όπως διαπιστώσαμε κατά την εξέταση των οικείων περιπτώσεων, δεν είναι
σταθερή και τις περισσότερες φορές ακολουθεί τη γραμμή του εντύπου και του
εκδότη. Αυτό, πέρα από τη διάσταση της «επαγγελματικής» διαχείρισης της
εκάστοτε πολιτικής συγκυρίας, αναδεικνύει και την έλλειψη μιας ισχυρής ιδεο-
λογίας που θα στεκόταν τροχοπέδη σε μια τέτοιου είδους διαχείριση. Ο Πανα-
γιώτης Πανάς ή ο Ρόκκος Χοϊδάς δεν θα μπορούσαν ποτέ να συμβιβάσουν την
πένα τους με τη γραμμή μιας εφημερίδας επειδή είχαν διαμορφωμένη μια πολύ
ισχυρή προσωπική πολιτική στάση. Αυτό δεν φαίνεται να υπάρχει στον Άννινο,
παρά τις ριζοσπαστικές και πρωτοσοσιαλιστικές καταβολές του.
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Θα ήταν ασφαλώς υπερβολικό να απαιτούσε κανείς από τον Άννινο να διατη-
ρεί ενιαία πολιτική γραμμή σε ολόκληρο το φάσμα της πεντηκονταετούς στα-
διοδρομίας του. Χωρίς να είναι «απολίτικος», πέρα από τον προσανατολισμό του
στην ιδέα της εθνικής ολοκλήρωσης, που προσδιορίζει εκάστοτε τη στάση του
απέναντι σε πολιτικούς, κόμματα, αλλά και τις ξένες δυνάμεις, και παρά ότι τα
κείμενά του μαρτυρούν γνώση της πολιτικής Ιστορίας, ελληνικής και ευρωπαϊ-
κής, αλλά και προβληματισμό γύρω από πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα,
αφού άλλωστε είναι ενταγμένα στο πλαίσιο της αθηναϊκής καθημερινότητας,
δυσκολευόμαστε να δούμε μια ξεκάθαρη πολιτική ταυτότητα, προσωπική ή
έστω ενταγμένη σ’ ένα γενικότερο ιδεολογικό ρεύμα της εποχής.

Αν στα Επτάνησα ο δημόσιος λόγος ήταν κατεξοχήν πολιτικός και η καθη-
μερινότητα των ανθρώπων λειτουργούσε ως αφορμή για την παραγωγή πολιτι-
κής σκέψης, ιδίως στα χρόνια πριν την Ένωση και πριν ο πολιτικός λόγος εκεί
αναλωθεί στις τοπικής εμβέλειας διαμάχες των δημοτικών αρχόντων, ο Άννινος
αρκετές φορές, περιγράφοντας ή σατιρίζοντας τα κακώς κείμενα της καθημερι-
νότητας «συλλαμβάνεται» να αποπολιτικοποιεί τα γεγονότα, να τα αποσυνδέει
από τις γενεσιουργούς αιτίες τους απλά αναδεικνύοντας την εύθυμη πλευρά
τους. 

Οπωσδήποτε το τέλος της ιδεολογίας της Μεγάλης Ιδέας στην τελευταία
δεκαετία της ζωής και της δημιουργίας του Άννινου θα πρέπει για τον ίδιο να
αποτέλεσε τεράστιο πλήγμα, μια και αυτή η αγωνία για την εθνική ολοκλήρω-
ση ήταν το μοναδικό σταθερό και αταλάντευτο σημείο της πολιτικής του σκέ-
ψης. Ο κόσμος που οραματίστηκε καταστράφηκε τη στιγμή ακριβώς που πή-
γαινε να ολοκληρωθεί. Αυτό το σοκ, που ασφαλώς δεν αφορούσε προσωπικά μό-
νο τον Άννινο, δημιουργούσε στη συνέχεια ένα κενό που δεν μπορούσε πλέον να
πληρωθεί από κάτι καινούριο – ήταν πολύ μεγάλος για κάτι τέτοιο. Η προσπά-
θειά του να εκδώσει τα Ιστορικά σημειώματα το 1��5, τρία χρόνια μόλις μετά
τη Μικρασιατική καταστροφή, ήταν περισσότερο η έκφραση μιας αγωνίας για
τόνωση του εθνικού φρονήματος, όπως είχε πράξει και μετά την ήττα του 1���,
με σκοπό περισσότερο τη διαχείριση ενός οριστικού, όπως φαινόταν μετά και την
υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών, αποτελέσματος, παρά την ανασυ-
γκρότηση. Το αίσθημα της ματαίωσης μαρτυρείται άλλωστε από το γεγονός ότι
στα Ιστορικά σημειώματα δεν συμπεριλήφθηκε κανένα από τα κείμενα του Νί-
και κατά Βαρβάρων.

Η ματαίωση του κεντρικού ιδεολογικού του φρονήματος δεν καταργεί βέ-
βαια την αξία του έργου του, απλά επαναπροσδιορίζει την ανάγνωσή του από τις
επόμενες γενιές.
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55..11..33  ΟΟιι  κκεειιμμεεννιικκοοίί  ππααρράάγγοοννττεεςς

55..11..33..11  ΗΗ  γγλλώώσσσσαα
Προχωρώντας στην αποτίμηση των καθαρά κειμενικών παραγόντων, το

γλωσσικό εργαλείο του Άννινου είναι ο πρώτος από αυτούς που θα μας απασχο-
λήσει συνολικά, και σε σχέση με την επτανησιακή του κληρονομιά. Η πρώιμη πε-
ρίοδος του Άννινου χαρακτηρίστηκε, όπως είδαμε, από ποικιλότροπο πειραματι-
σμό που δεν ήταν μόνο ειδολογικός, αλλά και γλωσσικός. Στον πεζό λόγο, δημο-
σιογραφικό ή λογοτεχνικό λόγο, παρέμεινε πιστός στην καθαρεύουσα, ενώ στον
ποιητικό του λόγο, λυρικό ή σατιρικό, πειραματίστηκε τόσο με την καθαρεύουσα
όσο και με τη δημοτική. Αντλώντας από πολλές δεξαμενές επιρροών (την επτα-
νησιακή σολωμική παράδοση, την αθηναϊκή σχολή του ρομαντισμού, την ιδιότυ-
πη και επαμφοτερίζουσα» γλώσσα της σάτιρας του Λασκαράτου) και μέσα σε
ένα πρόσφορο και «ερασιτεχνικό» περιβάλλον πειραματίζεται (στον ποιητικό λό-
γο) και με τη δημοτική και με την καθαρεύουσα προσπαθώντας να αποκρυσταλ-
λώσει τη δική του λογοτεχνική ταυτότητα. Το επτανησιακό του περιβάλλον, μα-
κριά από τη μοναχική περίπτωση της Κέρκυρας, ευνοούσε, άλλωστε αυτόν τον
πειραματισμό. Στη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά, αλλά και στον πεζό λόγο (δη-
μόσιο λόγο και λογο της λογιοσύνης) η καθαρεύουσα είχε περισσότερο «ζωτικό
χώρο», ήταν πρόσφορο εργαλείο για κάθε επίδοξο «δημοσιολόγο».

Η επιλογή του, μετά τη μετάβασή του στην Αθήνα, να μην ασχοληθεί με τη
«σοβαρή» ποίηση και να πειραματιστεί ελάχιστα με τη μυθοπλαστική, ηθογρα-
φική πεζογραφία πιστεύουμε ότι είναι καθοριστική για τη διαμόρφωση του
γλωσσικού του προσανατολισμού. Όπως και για όλους τους συνοδοιπόρους του
στη δεκαετία του 1��0, ο δημοσιογραφικός λόγος, είτε αυτός της ειδησεογρα-
φίας είτε του χρονογραφήματος, δεν ήταν πρόσφορος για γλωσσικούς πειραμα-
τισμούς και πρωτοπόρες κινήσεις. Η εφημερίδα είναι μέσο που θα αργήσει δεκα-
ετίες ολόκληρες στην Ελλάδα να υιοθετήσει δημοτική γλώσσα - όπως και τα
περιοδικά με τα οποία συνεργάζεται ο Άννινος και το είδος των άρθρων που επι-
λέγει να δημοσιεύσει εκεί: ήταν πολύ νωρίς για να εισχωρήσει η δημοτική σε
ιστορικά κείμενα ή φιλολογικές πραγματείες. Επιπλέον, το γεγονός ότι ο Άννι-
νος αποφεύγει ακόμα και στα λιγοστά μυθοπλαστικά του κείμενα να ασχοληθεί
με τη ζωή της επαρχίας και ασχολείται, όπως θα δούμε στην επόμενη παρά-
γραφο, κυρίως με την ηθογραφία και την ανθρωπολογία του (αθηναϊκού) άστε-
ως, λιγοστεύει ακόμη περισσότερο τα περιθώρια για να εμφιλοχωρήσουν στη
γλώσσα του τύποι της δημοτικής.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η δημοτική γλώσσα είναι εξοβελισμένη από το σύνολο
του έργου του Άννινου. Όπως συμβαίνει και στην πρώιμη περίοδο της συγγραφι-
κής του παραγωγής, συχνά χρησιμοποιεί τη δημοτική γλώσσα στα ευθυμογρα-
φικά και σατιρικά του κείμενα, προκειμένου να παράγει κωμικό αποτέλεσμα.
Αυτό συμβαίνει κυρίως στα σατιρικά του στιχουργήματα στο Άστυ και στο
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Σκριπ, αλλά και στους διαλόγους των ευθυμογραφημάτων, με χαρακτηριστικό-
τερο παράδειγμα τις περιπέτειες της οικογένειας του Ζαχαρία Παραδαρμένου.
Επιπλέον, η δημοτική γλώσσα χρησιμοποιείται και στους διαλόγους των θεα-
τρικών του έργων, στα επιθεωρησιακά κείμενα που συνυπογράφει με τους Τσο-
κόπουλο και Δημητρακόπουλο και, ασφαλώς, στους στίχους των τραγουδιών
που γράφει η ίδια τριάδα για τα Παναθήναια. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι αυτό
συμβαίνει την ίδια στιγμή που εκδίδει μεταφράσεις και ιστορικά δοκίμια σε
άπταιστη καθαρεύουσα.

Αν κανείς αναζητήσει σποραδικά στα κείμενά του, όπως έχουμε διαπιστώσει
στα κατ’ ιδίαν κεφάλαια, τη στάση του Άννινου απέναντι στον δημοτικισμό, θα
δούμε ότι δεν είναι θετική – ο Ψυχάρης σατιρίζεται αμείλικτα, σε γλώσσα δημο-
τική, από τον Άννινο (υπό τη μάσκα του «Αβδηρίτη»), ενώ η αποστασιοποίησή
του από τον κύκλο της Εστίας όταν το περιοδικό άρχισε να ρέπει προς τον Ψυ-
χάρη είναι επίσης χαρακτηριστική – ενώ είδαμε ότι και από τις σελίδες της
Εθνικής Αγωγής είχε στηλιτεύσει και τους νεωτερισμούς που επιχειρούσαν οι
Κερκυραίοι της εποχής του, που τολμούσαν, συνεχίζοντας τη σολωμική παρά-
δοση, μια ουσιαστικότερη και εναργέστερη παρουσία της καθημερινής γλώσσας
στα λογοτεχνικά κείμενα. Η αρνητική του στάση προς τον δημοτικισμό δεν τον
εμπόδιζε να σατιρίζει και τις ακρότητες της άλλης πλευράς (και ο Γεώργιος
Μιστριώτης δεν είχε ξεφύγει από τα σατιρικά βέλη του Σκριπ), ενώ προς το τέ-
λος της ζωής του είχε δηλώσει προς τον Μπαστιά σε σχέση με το γλωσσικό ζή-
τημα ότι το δίκιο βρίσκεται κάπου στη μέση. 

Η χρήση της δημοτικής από τον Άννινο όποτε το απαιτούσαν οι περιστάσεις
(η σάτιρα κυρίως, το τραγούδι, η επιθεώρηση και δευτερευόντως οι «προφορικές»
πτυχές της όποιας ηθογραφίας του) δείχνει και τη δική του ευελιξία στη χρήση
του γλωσσικού εργαλείου που, όπως και το περιεχόμενο και το λογοτεχνικό εί-
δος με το οποίο καταπιάνεται, προσδιορίζεται όχι τόσο από την ατομική του
γλωσσική κοσμοθεωρία, αλλά από την πολιτική του μέσου το οποίο εκάστοτε
υπηρετεί. Η «αγορά» είναι και πάλι αυτή που καθορίζει τις επιλογές του. 

Στις ομιλίες του στον «Παρνασσό» και στους φιλολογικούς ομίλους, στις
διάφορες ιστορικές και φιλολογικές μελέτες, ο Άννινος έχει επεξεργαστεί μια
«καλοφτιαγμένη» καθαρεύουσα γλώσσα, που δεν «βαραίνει» τον αναγνώστη,
αλλά ρέει ευχάριστα, μέσα από ευφυολογήματα και λογοπαίγνια «ελαφραίνει»
το νοηματικό βάρος του κειμένου, όταν αυτό απαιτείται, ή, κυρίως στις περι-
πτώσεις των ιστορικών και βιογραφικών κειμένων, χρησιμοποιεί όλα της τα μέ-
σα (υποτακτική σύνταξη, μετοχές) στις κατάλληλες δόσεις ώστε να επιτύχει
τη σαφήνεια. 

Αυτή η λογική του «μέσου όρου» την οποία φαίνεται να υπηρετεί ο Άννινος,
τυπικό χαρακτηριστικό της αθηναϊκής δημοσιογραφικής, λογοτεχνικής αλλά
και θεατρικής παραγωγής μετά το 1��0, είναι μια ρεαλιστική προσέγγιση για
έναν ευέλικτο λογοτέχνη που, επειδή ζει από τη γραφή του, θέλει να έχει διάρκεια
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και να παρακολουθεί τις απαιτήσεις των καιρών. Για πολλούς μάλιστα από τους
συγγραφείς της γενιάς του 1��0 αυτό το παιγνίδισμα λειτουργεί ως αφετηρία.
Αυτή όμως η γλωσσική «μέση οδός» δεν αρκεί από μόνη της για να οδηγήσει σε
υψηλά λογοτεχνικά αποτελέσματα, αν δεν συνοδεύεται από εξέλιξη, από διαμόρ-
φωση ταυτότητας, αν ο λογοτέχνης παραμείνει στα «μισά του δρόμου», αν οι
γλωσσικές του επιλογές δεν γίνουν εργαλείο παραγωγής εκλεκτής συγκίνησης.

Σημαντικό ποσοστό της ατμόσφαιρας που οικοδομεί ο Άννινος στοιχειοθετεί-
ται από τη λεπτοδουλεμένη χαριτωμένη του καθαρεύουσα – οι γλωσσικές του
δεξιοτεχνίες που επιφυλάσσουν στον αναγνώστη μικρές εκπλήξεις καθώς εξε-
λίσσεται το κείμενο συχνά είναι ισχυρότερες από το ίδιο το περιεχόμενο. Συχνά ο
αναγνώστης συλλαμβάνει τον εαυτό του να δίνει περισσότερη προσοχή στο «πώς
τα λέει» ο Άννινος παρά στο «τί» πραγματικά είναι αυτό που λέει. Πολλές φορές
συμβαίνει τα κείμενά του να είναι εξαιρετικά αδύναμα από άποψη περιεχομένου,
πάντοτε όμως παρουσιάζονται στον αναγνώστη επιδέξια δομημένα και γλωσσι-
κά «ηδυσμένα», χωρίς υπερβολές και ακροβασίες.

Το ευφυολόγημα και το λογοπαίγνιο μπορούν να λειτουργούν ως στοιχεία
ανατροπής της κειμενικής ατμόσφαιρας, στην περίπτωση του Άννινου χρησιμο-
ποιούνται με τον κατάλληλο τρόπο για να οικοδομήσουν την ατμόσφαιρα ακρι-
βώς που θέλει να παρουσιάσει ο ίδιος – για την ακρίβεια την ατμόσφαιρα που
επιθυμεί να απολαύσει το κοινό. Η καθαρεύουσα του Άννινου κατορθώνει να γε-
φυρώνει στη συνείδηση του αναγνώστη την απόσταση μεταξύ των καθημερινών
καταστάσεων τις οποίες περιγράφει, και της γλώσσας η οποία ακούγεται στην
πραγματικότητα των καθημερινών αυτών καταστάσεων. Όταν με τη χαριτω-
μένη καθαρεύουσα του Άννινου περιγράφεται σε σελίδες επί σελίδων η ζωή των
σκύλων στην Κωνσταντινούπολη, ή η σκόνη και η λάσπη των αθηναϊκών δρό-
μων πάνω στις οποίες σέρνονται τα κρινολίνα, η ίδια η γλώσσα λειτουργεί, σε
επίπεδο κωδικοποίησης των καθημερινών εικόνων, ως στοιχείο που υπογραμμί-
ζει την αντίθεση, που παράγει κώδικα που δεν παραμορφώνει την πραγματικό-
τητα, αλλά μέσα από την ειρωνεία, την αποκαλύπτει.

Αυτή την ειρωνική λειτουργία της γλώσσας μπορούμε να τη διαπιστώσουμε
εντονότερη όταν ο Άννινος, ιδίως στα ευθυμογραφικά – χρονογραφικά του κείμε-
να, επιλέγει να συνδυάσει στοιχεία της δημοτικής και της καθαρεύουσας. Η
αντίθεση ανάμεσα στη χαριτωμένη καθαρεύουσα της αφήγησης και στη δημο-
τική των διαλόγων υποβοηθά το κωμικό αποτέλεσμα, αν δεν αποτελεί από μόνη
της αιτία παραγωγής του κωμικού.

Αυτό που οι σύγχρονοί του ονομάζουν «αττικό άλας» ή «μεθυγραφία», στη-
ρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στη χρήση της γλώσσας που καθρεφτίζει την
μάλλον μουντή και ετερόκλητη πραγματικότητα με έναν «καλοφτιαγμένο»
τρόπο. Καλοφτιαγμένα γλωσσικά κείμενα που απεικονίζουν με διαφορετικό
τρόπο, χωρίς να παραμορφώνουν, μια αλήθεια που πονάει, που είναι καταθλιπτι-
κή, που είναι διαφορετική.
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Η ευφυολογία του Άννινου, όσον αφορά τη χρήση σε αυτήν της γλώσσας, εί-
ναι ένα «έξυπνο κλείσιμο του ματιού» στον αναγνώστη, για να δει μέσα από το
καλειδοσκόπιό της τη ζωή του, κυρίως για να μπορεί να την αντέξει. Λειτουργεί
ως αμυντικός μηχανισμός του ανθρώπου στη σκληρότητα της ζωής του.

Στα κείμενα του Άννινου που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα της ηθογραφίας
και ευθυμογραφίας, ιδίως στα ιστορικά του κείμενα, και χωρίς να αποκλείονται
παντελώς κάποιες, ελάχιστες, σταγόνες, ευφυολογίας, ο Άννινος χειρίζεται την,
αμιγώς καθαρεύουσα γλώσσα του ως γλώσσα της επιστήμης. Τα ηδύσματά
της είναι μηχανισμοί που υποβοηθούν την ακριβολογία. Η επιδεξιότητά του στη
χρήση της καθαρεύουσας εδώ γίνεται εργαλείο της δομής, της ροής, της τεκ-
μηρίωσης του κειμένου – είναι αποξενωμένη από τη μεθυγραφία των κειμένων
του.

Βλέπουμε λοιπόν ότι ακόμη και στα γραμμένα στην καθαρεύουσα κείμενα η
γλώσσα του Άννινου εμφανίζει διαφοροποιήσεις. Καθαρεύουσα της επιστήμης,
«χαρίεσσα» ηδυσμένη με λογοπαίγνια καθαρεύουσα, μίξη καθαρεύουσας και
δημοτικής, δημοτική: Ο Άννινος τα μεταχειρίζεται όλα. Αν και στην τυπολογία
των λογοτεχνικών ειδών ενσαρκώνει ρόλους, στη γλώσσα ο Άννινος φαίνεται να
ενσαρκώνει γλωσσικούς ρόλους, προσαρμοσμένους στις απαιτήσεις των ειδολο-
γικών ρόλων.

Με δεδομένες τις γλωσσικές του απόψεις, θα μπορούσαμε να αποδώσουμε
αυτόν τον γλωσσικό του πλουραλισμό στην εμπειρία που είχε αποκομίσει τόσο
στα Επτάνησα όσο και στην Αθήνα, ιδίως στην τελευταία, «χωνευτήρι» ποικί-
λων τάσεων σε μια κρίσιμη γλωσσικά εποχή. Στην Κεφαλονιά το κλίμα ήταν
ιδιαίτερα πρόσφορο για πολλούς τέτοιους πειραματισμούς – η ιδιότυπη γλώσσα
του Λασκαράτου ήταν χαρακτηριστικό παράδειγμα και οδηγός. Η αθηναϊκή
επαγγελματική σχέση του Άννινου με τη γραφή, αλλά και οι αθηναϊκές του
γνωριμίες έδιναν επίσης την ευκαιρία για ανάλογους πειραματισμούς. Ο Ροΐδης
και ο Μητσάκης έγραφαν στην καθαρεύουσα υπέρ της δημοτικής – ο Νικόλαος
Πολίτης έγραφε στην καθαρεύουσα επιστημονικές μελέτες για τα έθιμα του ελ-
ληνικού λαού που περιείχαν τραγούδια, παροιμίες και κείμενα γραμμένα στη
γλώσσα του λαού. Ο Παπαδιαμάντης και οι περισσότεροι διηγηματογράφοι της
δεκαετίας αφηγούνταν στην καθαρεύουσα και παρέθεταν διαλόγους στη δημο-
τική. Η δημοτική στα κείμενά τους δεν ήταν «εξωτική» αναφορά σε κάτι οριστι-
κά χαμένο – αλλά «φυσική» συνύπαρξη δύο κόσμων που ήταν εξίσου πραγματι-
κοί: η καθαρεύουσα υπήρχε στον γραπτό λόγο, η δημοτική στον προφορικό. Αν ο
Άννινος αντιτίθεται στην δημοτική «εργαστηρίου» του Ψυχάρη είναι επειδή ο
τελευταίος έδειχνε ότι δεν μπορούσε να αντιληφθεί αυτή τη συνύπαρξη που για
πολλούς αιώνες φάνταζε φυσική εξέλιξη.

Ο Άννινος είναι ευέλικτος στη μεταπήδηση από τη δημοτική στην καθαρεύ-
ουσα επειδή δεν αισθάνεται ότι κάνει κάτι τέτοιο. Και οι δύο υπάρχουν στον κό-
σμο του, από την πρώτη στιγμή που έκανε την εμφάνισή του στα γράμματα.
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Και μ’ αυτή τη συλλογιστική «φοράει» τη γλώσσα που πιστεύει ότι ταιριάζει στο
είδος με το οποίο εκάστοτε ασχολείται, αναγκαζόμενος από αντικειμενικές συν-
θήκες περισσότερο παρά από κάποια ιδεολογική στράτευση υπέρ της δημοτικής
ή της καθαρεύουσας.

Αν σήμερα τα κείμενα του Άννινου θεωρούνται «παλαιά» και δεν επανεκδί-
δονται λόγω της γλώσσας του, ή επανεκδίδονται σε νεοελληνική απόδοση (όπως
συνέβη πρόσφατα με τον «Παπουλάκη»), θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι το ίδιο
συμβαίνει με τη συντριπτική μερίδα των κειμένων εκείνης της εποχής, ιδιαίτερα
των πεζογραφικών και ιστορικών κειμένων. Το γεγονός ότι, στο γύρισμα του αι-
ώνα ο άλλοτε ευέλικτος στη χρήση της γλώσσας «μεθυγράφος» δεν κατόρθωσε
να προσαρμοστεί, όχι μόνο γλωσσικά αλλά και αισθητικά στα καινούρια ρεύμα-
τα, από τη μία έχει να κάνει με το προχωρημένο της ηλικίας, κι από την άλλη
σχετίζεται με δύο ακόμη στοιχεία: ένα νομοτελειακό και μία παρεξήγηση: Το
«νομοτελειακό» ήταν ότι είχε ήδη κατακτήσει τους γλωσσικούς και αισθητι-
κούς κώδικες της καθαρεύουσας και ήταν εξαιρετικά δύσκολο να την εγκατα-
λείψει οριστικά, ιδιαίτερα στα είδη με τα οποία καταπιανόταν. Αν ο Άννινος είχε
«παλιώσει» αυτό ήταν περισσότερο ζήτημα αισθητικής φύσεως παρά γλωσσι-
κής. Ο Παπαδιαμάντης, δεν «πάλιωσε», κι αυτό μάλλον δεν οφείλεται στη
γλώσσα. Η παρεξήγηση έγκειται στο ότι ο Άννινος στην πραγματικότητα
έγραψε στη δημοτική γλώσσα, τα νούμερα και τα τραγούδια των Παναθηναίων
στην περίοδο 1�0�-1��3, όταν ήδη δηλαδή ήταν 55 ετών και μέχρι τα �1. Δεν
παρέμεινε δηλαδή απαρέγκλιτα πιστός στην καθαρεύουσα γιατί ποτέ στην
πραγματικότητα δεν ήταν πιστός. Η επιθεώρηση όμως ήταν ενασχόληση του
Άννινου που θεωρήθηκε εξωκαλλιτεχνική και χαμηλού επιπέδου από τους λόγι-
ους και την ραγδαία αναπτυσσόμενη κριτική της εποχής του (ίσως αυτή τελικά
να ήταν η αιτία που τον άφησε έξω από την Ακαδημία Αθηνών). Αυτή όμως η
«απιστία» δείχνει και τη διάθεσή του να μην είναι «δοσμένος» με την έννοια της
ιδεολογικής ταύτισης, σε τίποτα, και ταυτόχρονα να δοκιμάζει τα πάντα – κι
αυτό τυπικό χαρακτηριστικό του συγκρητισμού, του κλίματος ποικίλων γλωσ-
σικών και αισθητικών συνθέσεων που επικρατεί στην Αθήνα εκείνη την περίοδο.

Η εκτός επιθεώρησης παραγωγή του στις τελευταίες δεκαετίες της ωριμό-
τητας ήταν στην καθαρεύουσα. Σ’ αυτή τη γλώσσα άλλωστε είχε αναπτύξει
τους κώδικες παραγωγής της ευφυολογίας και του λογοπαιγνίου για μια ολό-
κληρη τριακονταετία, ήταν ήδη πολύ αργά για να μπορέσει να δημιουργήσει
αντίστοιχους κώδικες στη δημοτική γλώσσα.

Η χαρίεσσα καθαρεύουσα του Άννινου μπορεί να χρησιμοποιήθηκε από αυ-
τόν ως ρόλος, τελικά όμως έγινε ταυτότητα. Την χειρίστηκε και την αξιοποίησε
τόσο καλά, που συχνά αυτή της η χρήση επισκίασε τα κείμενά του. Και όταν
σταδιακά η γλώσσα αυτή εγκαταλειπόταν από τη λογοτεχνία, το θέατρο, τη
μαζική ψυχαγωγία, ο Άννινος δεν είχε πια τον καμβά για να κεντά τα λογοπαί-
γνιά του. 
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Η καθημερινότητα της πόλης συνιστά βασικό θεματικό άξονα του έργου του
Άννινου: ο ιδιωτικός και δημόσιος βίος των ανθρώπων με σκηνικό τα σαλόνια
και τους δρόμους της Αθήνας της εποχής του, όπως ξεδιπλώνεται, είναι το σκη-
νικό μεγάλου ποσοστού των κειμένων του: δημοσιογραφικών, χρονογραφικών εν
γένει και θεατρικών (είτε στην πρόζα είτε στην επιθεώρηση). Άνθρωπος που
περνά το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην Αθήνα, περιγράφει
αυτό που βλέπει μπροστά του, αυτό που ζει: τις εικόνες και τους ανθρώπους της,
τα καθημερινά προβλήματα, τις συνήθειες τους, τα κακώς κείμενα με τη χιου-
μοριστική του διαβρωτική διάθεση, αλλά πολλές φορές και με την παράθεση
ιστορικών αναφορών που διαπερνούν τον ηθογραφικό καμβά. Πιστός στην ατμό-
σφαιρα της εποχής, έστρεψε το ενδιαφέρον του από τα ιστορικά και μυθολογικά
θέματα της εποχής του ρομαντισμού στην σύγχρονη πραγματικότητα, που χα-
ρακτηρίζει τα δημοσιογραφικά, χρονογραφικά και λογοτεχνικά κείμενα πολλών
από τους εκπροσώπους της εποχής (Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Μιχαήλ Μη-
τσάκης, Ιωάννης Κονδυλάκης, Ανδρέας Καρκαβίτσας, Γεώργιος Πωπ κ.ά.,
αλλά και Κερκυραίους όπως η Ειρήνη Δεντρινού). Ο Άννινος ακολουθεί πιστά
την τάση της εποχής, που εξυπηρετεί, πέρα από τις αισθητικές του αναζητήσεις,
και κάποιες πρακτικότερες ανάγκες: Μπορεί να τροφοδοτεί αενάως με θέματα
τη συγγραφική παραγωγή, που προσδιορίζεται συχνά από την ανάγκη να γεμί-
σουν σελίδες με κείμενα. Είναι χαρακτηριστική η ικανότητα του Άννινου να δη-
μιουργεί έναν ολόκληρο κειμενικό ιστό από ένα απλό συμβάν της καθημερινότη-
τας (π.χ. έναν κλέφτη γάτο στον «Γάτο της γειτόνισσας»), συνδυάζοντάς το με
εγκυκλοπαιδικές πληροφορίες, ιστορικές αναφορές, αποσπάσματα από λογοτε-
χνικά έργα και ποικίλες παρεκβάσεις, στις οποίες επίσης επιστρατεύονται αντί-
στοιχες πληροφορίες, αναφορές και αποσπάσματα.

Το απλό καθημερινό συμβάν γίνεται αφορμή για τον ηθογράφο να μιλήσει
για την κοινωνική πραγματικότητα, και μάλιστα με τρόπο ανώδυνο και υποδό-
ριο. Περιγράφοντας στιγμές αναγνωρίσιμες και χρωματίζοντάς τις με χιούμορ
και διακειμενικές αναφορές δεν κάνει απλά επίδειξη της ικανότητάς του να δη-
μιουργεί θέματα από το «ελάχιστο», αλλά πολύ συχνά δίνει ευκαιρία για περαι-
τέρω προβληματισμό. Είναι βέβαια αμφίβολο αν ο αναγνώστης της εφημερίδας
ή του περιοδικού της εποχής μπορεί να διακρίνει αυτό το διακριτικό και λεπταί-
σθητα δοσμένο δεύτερο επίπεδο σκέψης – το πιθανότερο είναι ότι αρκείται στην
απόλαυση της χαριτωμένης ματιάς στην πραγματικότητα. Και ο ίδιος ο Άννι-
νος άλλωστε δεν προσπαθεί να υπογραμμίσει περισσότερο αυτό το δεύτερο επί-
πεδο. Προτιμά να προέχει στην ατμόσφαιρα των κειμένων του η δική του ματιά
στην καθημερινότητα και γνωρίζει ότι ενδέχεται κάποιοι να μπορέσουν να δια-
βάσουν και κάτι περισσότερο ανάμεσα στις λέξεις. 

Οι άνθρωποι – πρωταγωνιστές των ηθογραφικών κειμένων του Άννινου, είτε
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αυτά είναι γραμμένα για τον τύπο είτε για το θέατρο, είναι χαρακτήρες της κα-
θημερινής ζωής – κι εδώ είναι που συναντιέται με τους χαρακτήρες που τόσο
επιδέξια έχει πλάσει ο Λασκαράτος στο Ιδού ο άνθρωπος. Χωρίς να επιδιώκει να
φθάσει το βάθος της «ανατομίας» του Λασκαράτου στους ανθρώπινους χαρα-
κτήρες και την οξύτητα της κριτικής του, ο Άννινος συμπάσχει με τους ήρωές
του. Η πρωτοπρόσωπη αφήγηση συχνά σε κάνει να αναρωτιέσαι αν ο πρωταγω-
νιστής του έργου είναι προσωπείο του συγγραφέα, ψιμμύθιο των βιωμάτων του.
Αλλά και στην τριτοπρόσωπη αφήγηση ο Άννινος στην αστικής υφής ηθογραφία
του δεν αποστασιοποιείται από την ατμόσφαιρα του κειμένου, αλλά χρησιμοποι-
εί περισσότερο την τεχνική της ενσυναίσθησης. Η αλήθεια που επιχειρεί να πα-
ρουσιάσει συχνά διηθίζεται στο προσωπικό του βίωμα – στην πραγματική πραγ-
ματικότητα και όχι τη μυθοπλασία. Μοιάζει με τον ανθρωπολόγο-παρατηρητή
που ζει και ο ίδιος μέσα στον μικρόκοσμο που καταγράφει, με τη διαφορά ότι δεν
λειτουργεί, πιστεύουμε, συνειδητά ως «αστικός λαογράφος» ή «ανθρωπολόγος
της πόλης».

Ο Άννινος είναι ηθογράφος της εποχής του που επιλέγει να μην χρησιμοποι-
ήσει παρά ελάχιστα μόνο τη μυθοπλασία – κινητήριο μοχλό της ηθογραφίας
όπως την αντιλήφθηκε όλη εκείνη η γενιά του 1��0. Το διήγημα ή το μυθιστόρη-
μα δεν τον απασχολούν ιδιαίτερα ως λογοτεχνικά ήδη παρ’ ότι οι προσπάθειές
του δεν ήταν ανάξιες («Ξηρόν καρυόφυλλον») ούτε και οι πρώτες επτανησιακές
του δοκιμές (τα διηγήματα που δημοσίευσε στον Ζακύνθιον Ανθώνα) μπορεί να
πει κανείς ότι περνούν απαρατήρητες. Συχνά βέβαια επινοεί στα χρονογραφικά
και ευθυμογραφικά του κείμενα κάποιες περσόνες-πρωταγωνιστές, ωστόσο τα
πρόσωπα αυτά λειτουργούν ως αγωγοί επικοινωνίας του αναγνώστη με την
πραγματικότητα του τόπου και της εποχής και όχι με κάποιο «τεχνητό» λογο-
τεχνικό σύμπαν. Αυτό σε κάποια άλλη λογοτεχνική περίοδο ή στο πλαίσιο ενός
άλλου αισθητικού ρεύματος θα περιόριζε τον λογοτέχνη, που με τη μυθοπλασία
απελευθερώνεται και αποκτά τη δυνατότητα να πλάσει τον κόσμο του και να
διατυπώσει τη θέση του με πολύ περισσότερα υλικά. Εν προκειμένω, ο Άννινος
έχει επιλέξει ότι γι’ αυτόν τον κόσμο θέλει να μιλήσει, αυτόν που βλέπει και ο
ίδιος και οι αναγνώστες του, και «απελευθερώνεται» όχι μέσα από τη μυθοπλα-
σία αλλά από τις διακειμενικές και τις ιστορικές αναφορές του.

Στην ηθογραφία του Άννινου, είτε πεζογραφική-χρονογραφική, είτε θεατρική
δεν έχουν σχέση οι συμβολισμοί, η λεπτεπίλεπτη ψυχογραφική ανάγνωση και
ανάλυση των χαρακτήρων - οι εσωτερικές συγκρούσεις, αυτό δηλαδή που σε ένα
λογοτεχνικό έργο θα χαρίσει και τη στέρεα συγκρότηση αλλά και την υψηλή αι-
σθητική συγκίνηση. Ο Άννινος δεν ενδιαφέρεται για το βάθος των χαρακτήρων,
για τη διείσδυση στον ψυχικό τους κόσμο, όπως κάνουν την ίδια εποχή, και ο
καθένας με τα δικά του υλικά, λογοτέχνες όπως ο Γεώργιος Βιζυηνός ή ο Κων-
σταντίνος Θεοτόκης.

Ο Άννινος βλέπει περισσότερο τους ανθρώπους ως μέρη μιας μεγαλύτερης
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σκηνογραφίας, αυτής της αστικής πραγματικότητας, και λίγο ενδιαφέρεται για
το βάθος τους, για την ανθρώπινή τους υπόσταση. Ο εσωτερικός κόσμος των
ηρώων προσδιορίζεται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τον εξωτερικό τους περί-
γυρο, παρά από την ατομικότητά τους, τις εσωτερικές τους παρορμήσεις. Αυτό
δεν σημαίνει ότι τα πρόσωπα του Άννινου είναι περισσότερο «πολίτες» παρά
«ιδιώτες», για να θυμηθούμε το αντιθετικό σχήμα που μπορεί να διακρίνει κα-
νείς στο αρχαίο θέατρο, ανάμεσα στην κωμωδία του Αριστοφάνη και του Μέ-
νανδρου. Οι χαρακτήρες του Άννινου αλληλεπιδρούν μεταξύ τους μέσα στο αθη-
ναϊκό σκηνικό, με τις ιστορικές του συνδηλώσεις, ωστόσο δεν προκύπτει από
πουθενά ότι έχουν πραγματικά τη συναίσθηση του ανήκειν σε μια πόλη-λειτουρ-
γική ενότητα. Οι άνθρωποι είναι και εδώ ιδιώτες, που απλά συνυπάρχουν στους
αθηναϊκούς δρόμους και τα σαλόνια, ο καθένας με τις προσωπικές του ιδιαίτε-
ρες επιδιώξεις – αυτός ο κοινός τους βίος δεν είναι συλλογικός ούτε διαθέτει κα-
νένα συλλογικό όραμα. Οι χοροί που περιγράφονται στο (διασκευασμένο) Επα-
νωφόρι για φιλανθρωπικούς σκοπούς είναι αφορμή για συζυγικές απιστίες – οι
αντίστοιχοι χοροί στα Εκατομμύρια του Λεωνίδα είναι κοσμικά νυφοπάζαρα
όπου απατεώνες συναγελάζονται με αδαείς, μιμητιστές και μωροφιλοδοξους
Αθηναίους. Ο Άννινος λατρεύει το αθηναϊκό άστυ, λατρεύει όμως να περιγράφει
και την αποδόμησή του μέσα από τις μικρολεπτομέρειες της ζωής που υπονο-
μεύουν το γυαλιστερό πρόσωπο της Αθήνας. Δεν καταγγέλλει, απλά διαπιστώ-
νει, και δεν έχει τη διάθεση να αλλάξει την πραγματικότητα, όπως ο Λασκαρά-
τος των Μυστηρίων διατύπωνε επιτακτική την ανάγκη κοινωνικής κάθαρσης.
Αν αλλάξει άλλωστε αυτή η κοινωνική πραγματικότητα, με τί θα ασχολούνται
αργότερα οι χρονογράφοι;

Ο Άννινος ως καταγραφέας των σύγχρονών του ηθών δεν επιχειρεί ούτε
ωραιοποιήσεις ούτε αφορισμούς: Μας μεταφέρει το αποτύπωμα του προσωπικού
του βλέμματος πάνω στον κόσμο έτσι όπως είναι και καλεί τους αναγνώστες να
οικειοποιηθούν αυτό το προσωπικό του βλέμμα, το οποίο επιχειρεί να είναι όσο το
δυνατόν πιο κοντά στο δικό τους. Όχι για να αποφασίσουν να τροποποιήσουν αυ-
τά τα ήθη, αλλά μάλλον για να αποκτήσουν τη δυνατότητα να αντέξουν τη ζωή
τους στην πρωτεύουσα. Αν η ηθογραφία του Παπαδιαμάντη εστίαζε κυρίως
στην παρακαταθήκη των αναμνήσεων των όψιμων Αθηναίων ή με τέχνη μετέ-
φερε τις ανθρώπινες συγκρούσεις σε ένα περιβάλλον μακρινό από την Αθήνα,
για να μπορέσει να τις χρωματίσει με πιο ζωηρά χρώματα, ο Άννινος περιχαρα-
κώνει αυτά τα ήθη στο φυσικό τους περιβάλλον – αλλά και σ’ αυτό απέχει από
το βάθος του Παπαδιαμάντη, ακόμη και από τη διεισδυτικότητα του Κονδυλά-
κη (οι ιδιότυπες φιγούρες των Αθλίων των Αθηνών ή του Πατούχα είναι μακριά
από τις επιδιώξεις του Άννινου, που δεν θέλει να παραξενέψει τους αναγνώστες
με κάτι πολύ μακρινό τους – ίσως μ’ αυτόν τον τρόπο να θέλει να τους πει μόνο
την αλήθεια που μπορούν να αντέξουν). Μια λεπτή γραμμή συνδέει το κωμει-
δύλλιο με το χρονογράφημα του Άννινου, και κατόπιν με τη θεατρική επιθεώρη-
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ση. Μια γραμμή που χαράσσεται από την πένα του χρονογράφου-δημοσιογρά-
φου-ευφυολόγου Άννινου, για να σκιτσάρει τις μικρές στιγμές της αθηναϊκής
καθημερινότητας.

Ο μικρόκοσμος της Αθήνας έχει σκληρές και λιγότερο σκληρές στιγμές. Ο
Άννινος επιλέγει τις δεύτερες, αυτές που είναι οι πιο συνηθισμένες και οι πιο
προβλέψιμες. Τις χρωματίζει, τις αναδεικνύει προσπαθώντας να κάνει τον ανα-
γνώστη να κοιταχτεί στον καθρέφτη του, όχι για να τον διδάξει ή να υποκινήσει
κάποια αλλαγή, αλλά περισσότερο για να τον προτρέψει να γνωρίσει τον εαυτό
του.

Με αυτή τη λογική, ίσως βεβιασμένα να χαρακτήριζε κανείς την ηθογραφία
του Άννινου επίπεδη και ρηχή. Η προσέγγισή του όμως σε αυτά τα μικρής κλί-
μακος και ενδεχομένως ανώδυνα ζητήματα, τα οποία όμως καταλαμβάνουν
στην αστική ζωή πολύ μεγαλύτερη μερίδα σε σχέση με τα μεγαλύτερου βεληνε-
κούς γεγονότα και συγκρούσεις, μπορεί να περιορίζει τη λογοτεχνική δυναμική
τους, ωστόσο εμφανίζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη μελέτη της εποχής από τις
επιστήμες της εθνογραφίας και της κοινωνικής ανθρωπολογίας.

55..11..33..33  ΤΤοο  χχιιοούύμμοορρ  ττοουυ  ΆΆννννιιννοουυ  κκααιι  οοιι  πποοιικκιιλλόόττρροοππεεςς  εεκκφφάάννσσεειιςς  ττοουυ
Στην προηγούμενη ενότητα μιλήσαμε για την «ιδιωτικότητα» των αθηναϊ-

κών ηθών όπως αποτυπώνονται από τον Άννινο, σε αντίθεση με τον «δημόσιο
χαρακτήρα» των ηθών ως συστατικών στοιχείων της πόλης, όπως διατυπώνο-
νται από τον Λασκαράτο. Αυτή η αντίθεση πηγάζει από τη διαφορετική οπτική
γωνία που χρησιμοποιούν οι δύο συγγραφείς. Ο Λασκαράτος κοιτάζει την τοπι-
κή του κοινωνία από απέναντι και την πυροβολεί. Ο Άννινος είναι και ο ίδιος μέ-
ρος της πραγματικότητας που περιγράφει, και σκιτσάρει την αυτοπροσωπογρα-
φία μιας κοινωνίας γνωρίζοντας ότι και ο ίδιος κατέχει μία θέση στον ζωγραφι-
κό αυτό καμβά. Αυτό δεν συμβαίνει εξ αιτίας της μετάβασής του στην Αθήνα
(η επτανησιακή κοινωνία, αστικοποιημένη σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό
από πολλές δεκαετίες, έχει κι εκείνη όλα τα χαρακτηριστικά της «ιδιωτικότη-
τας»). Ο Λασκαράτος όμως έχει επιλέξει έναν μοναχικό βίο, βρίσκεται έξω από
αυτήν. Ο Άννινος δεν είχε την πολυτέλεια, ερχόμενος στην Αθήνα, να γράψει γι’
αυτήν με αυτού του είδους την αποστασιοποίηση. Έπρεπε να γίνει μέρος αυτής
της πραγματικότητας και κατόπιν να την κρίνει. Αυτή η ειδοποιός διαφορά είναι
που προσδιορίζει και την περαιτέρω αντίθεση ανάμεσα στη λασκαρατική σάτιρα
(την επίδραση της οποίας είναι βέβαιο ότι δέχεται ο Άννινος σε όλη τη διάρκεια
της παρουσίας του στα Επτάνησα) και το «χιούμορ» του Άννινου. Ο Λασκαρά-
τος επιδιώκει με τη σάτιρά του να καταφέρει πλήγματα στα κακώς κείμενα της
κοινωνίας. Αντίθετα, ο Άννινος, με το χιούμορ του, προσπαθεί να κάνει αυτή την
πραγματικότητα βιωτή. 

Αν ο Λασκαράτος είναι ένας μοναχικός πυρπολητής της κοινωνίας, που
αντιπαρατίθεται προς το «σύστημα», όντας θέσει εκτός του, ο Άννινος εκπρο-
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σωπεί ακριβώς εκείνο το μέρος του συστήματος που εξυπηρετεί τη διαιώνισή
του, γιατί είναι και ο ίδιος κομμάτι αυτού του συστήματος, από πολιτική και
κοινωνική σκοπιά, της καθεστηκυίας τάξης. Χωρίς να αγνοεί τα νέα πολιτικά
ρεύματα, αλλά και την απεικόνισή τους στις καινούριες λογοτεχνικές τάσεις
(π.χ. το κοινωνικό μυθιστόρημα στο οποίο επιδίδεται με επιτυχία ο Κωνσταντί-
νος Θεοτόκης), επιλέγει να μην εστιάσει σ’ αυτά, ή, στην καλύτερη περίπτωση
να δει κάποιες κοινωνικές συνδηλώσεις ευκαιριακά και θεματολογικά σε δευτε-
ρεύουσα θέση μέσα στα κείμενά του, πράγμα που τον τοποθετεί μακριά από τις
προοδευτικές πένες της εποχής, εκείνες που θα φέρουν δυναμικά το καινούριο.
Γράφει στα κορυφαία έντυπα της εποχής του ασκώντας ανώδυνη κριτική – την
κριτική που ενίοτε έχει ανάγκη το σύστημα να ακούει, προκειμένου να εκτονώ-
νονται οι περισσότερες αντιδράσεις. Η πραγματικότητα στηλιτεύεται όσο χρειά-
ζεται, στο σημείο που το χτύπημα αυτό μπορεί να επιτρέψει ελαφρά μόνο τραύ-
ματα και τη γρήγορη ανάρρωσή της. Αυτό πράττουν και οι περισσότεροι Αθη-
ναίοι σατιρικοί της δεκαετίας του 1��0, τουλάχιστον αυτοί που αρθρογραφούν
στο κυρίαρχο ρεύμα του αστικού ή πολιτικού σατιρικού τύπου. Ο Σουρής, ο Κόκ-
κος, ο Δαμβέργης, αλλά και μεταγενέστερα οι συνάδελφοί του στην επιθεώρηση
Τσοκόπουλος και Δημητρακόπουλος στηλιτεύουν την κοινωνική πραγματικό-
τητα όσο χρειάζεται για να μην προκαλέσουν μεγάλες αναταράξεις. Όταν αυτό
συμβαίνει, όπως στην περίπτωση του Κλεάνθη Τριαντάφυλλου, ο σατιρικός ποι-
ητής εξοστρακίζεται από το σύστημα. Ο Άννινος δεν επιδιώκει σε καμία περί-
πτωση κάτι τέτοιο. Ο Άννινος δεν θέλει να γίνει ούτε Τριαντάφυλλος ούτε να έχει
το τέλος του Παναγιώτη Πανά. Ζει μέσα από το εκδοτικό και θεατρικό κατε-
στημένο της εποχής, έχει αποκτήσει καλές σχέσεις με την εξουσία και ιδίως με
το παλάτι. Αυτό περιορίζει την ανατρεπτικότητα του λόγου του και αφοπλίζει τα
σατιρικά του βέλη.

Αυτό το κατά κυριολεξία πλαίσιο σατιρικού λόγου που το περιβάλλον και οι
φιλοδοξίες του Άννινου καθορίζουν, επαναπροσδιορίζει και τις λασκαράτειες επι-
δράσεις του και μετασχηματίζει στη γραφή του τις κεφαλονίτικες σατιρικές του
καταβολές σε ένα εξαθηναϊσμένο και όχι ιδιαίτερα ενοχλητικό «χιούμορ», με
ποικιλία εκφάνσεων τέτοια, που να του επιτρέπει να κινείται εντός των ορίων του
«επιτρεπτού», λειτουργώντας ουσιαστικά ως παράγοντας εξασφάλισης της
αναγκαίας εκτόνωσης που χρειάζεται το κοινωνικό σύστημα για να διαχειριστεί
την επικαιρότητα μέσα από τη σάτιρα.

Αυτό το χιούμορ, όπως είδαμε, με τις διάφορες στρατηγικές εκδήλωσής του,
υποβοηθά την ηθογραφική λειτουργία του έργου του Άννινου, μια και λειτουργεί
αποκαλυπτικά αναδεικνύοντας, έστω σε περιορισμένο βαθμό, τις παθογένειες
της κοινωνικής πραγματικότητας χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό του γέλιου
για να τις περιγράψει, αντί για τα μελανότερα χρώματα μιας ρεαλιστικής κα-
ταγγελτικής περιγραφής.

Θα μπορούσαμε να διακρίνουμε στην εξέλιξη του κωμικού στοιχείου στον
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Άννινο μια εξελικτική πορεία που αρχίζει από τη σατιρική Γλώσσα στην Κεφα-
λονιά, συνεχίζεται στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1��0 στις αθηναϊκές
σατιρικές εφημερίδες, τον Ασμοδαίο και το Μη Χάνεσαι, γιγαντώνεται στην πε-
νταετία του σατιρικού Άστεως (1��5-1��0), διαπερνά τις ευθυμογραφικού πε-
ριεχομένου συνεργασίες του Άννινου στο Εθνικόν Ημερολόγιον του Σκόκου και
καταλήγει στην επιθεωρησιακή γραφή των Παναθηναίων. 

Το κωμικό – χιουμοριστικό στοιχείο εκφράζεται, όπως και το ηθογραφικό, με
ποικίλους τρόπους: δημοσιογραφικός-επικαιρικός λόγος, ευθυμογράφημα, θεα-
τρικό κείμενο. Αν προσθέσουμε σε αυτά τα τρία και τις χιουμοριστικές πινελιές
που δίνονται με τη μορφή παρεκβάσεων ή ακόμη και μεμονωμένων αφορισμών
και υπονοουμένων στα ιστορικά και φιλολογικά κείμενα του Άννινου, βλέπουμε
ότι αυτή η εξελικτική πορεία του κωμικού συνιστά τον βασικό σκελετό της δη-
μιουργικής γραφής του Άννινου. 

Το κωμικό αποτέλεσμα παράγεται με διάφορους τρόπους:

� Με την ανάδειξη κωμικών ηρώων-χαρακτήρων όπως οι Παραδαρμένοι ή ο
δάσκαλος του Ζητείται υπηρέτης. Οι ήρωες αυτοί, μολονότι δεν έχουν ψυχο-
λογικό βάθος, δεν είναι καρικατούρες για να γελάσει μαζί τους το κοινό –
ίσως δίνονται με λίγη περισσότερη υπερβολή ώστε το κοινό να καθησυχαστεί
βλέποντας ότι στην κωμικοτραγική ζωή τους υπάρχει κάτι περισσότερο απ’
αυτό που αναγνωρίζει στη δική του ζωή. Το κοινό δεν χαίρεται με τα παθή-
ματα του ήρωα, αναγνωρίζει τα δικά του.

� Με το λογοπαίγνιο, στο οποίο αναφερθήκαμε και στην ενότητα που αναφέρε-
ται στη γλώσσα του Άννινου. Το λογοπαίγνιο, σε αντίθεση με τους αναγνω-
ρίσιμους κωμικούς ήρωες παράγει κωμικό αποτέλεσμα από την έκπληξη
που προκαλεί στον αναγνώστη ή τον θεατή. 

� Με την παρωδία άλλων λογοτεχνικών ειδών. Συχνά τα ευθυμογραφήματα
του Άννινου χαρακτηρίζονται «δράματα», «μυθιστορήματα», «διηγήματα»,
χωρίς στην πραγματικότητα να είναι κάτι τέτοιο. Η μεταμφίεση του ευθυ-
μογραφήματος σε άλλο είδος, αλλά και σε καθημερινότερα κείμενα («ημε-
ρολόγια», «αναφορές» που υποβάλλουν ουγγρικά άλογα προς την Κυβέρνη-
ση, «απολογίες» ακόμα και «στίχοι του κάρρου») δημιουργεί ένα παράταιρο
πλαίσιο μέσα στο οποίο η κωμικότητα του αφηγήματος επιτείνεται. Το Άστυ
είναι εύφορος ανθώνας για τέτοιες παρωδίες, και ο Άννινος, όπως είχαμε την
ευκαιρία να διαπιστώσουμε στα οικεία κεφάλαια, έχει μεταφέρει αρκετές
από αυτές και στις αυτοτελείς του εκδόσεις.

� Η παρωδία του Άννινου μέσα από τα χιουμοριστικά του κείμενα δεν περιορί-
ζεται μόνο στη «μεταμφίεση» των κειμένων του σε άλλα λογοτεχνικά είδη:
Ακόμη και ο ίδιος ο συγγραφέας μεταμφιέζεται σε πολλά πρόσωπα προκει-
μένου να δώσει διαφορετικές εκδοχές του χιούμορ του, όπως διαπιστώσαμε
από την ποικιλόμορφη λειτουργία των ταυτισμένων ψευδωνύμων υπογραφών
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του στο Άστυ. Το ψευδώνυμο απελευθερώνει τον συγγραφέα, ενίοτε όμως
προσδιορίζει και τον συγκεκριμένο ρόλο του, στη συγκεκριμένη στήλη, του
συγκεκριμένου εντύπου.

� Μία ακόμη τεχνική παραγωγής του χιούμορ, που συνδέεται με αυτή την
ψευδωνυμογραφία, αλλά και τον γενικότερο επαγγελματικό του χώρο είναι η
«αλιεία μαργαριταριών» που επιχειρεί κυρίως ως «Ρακοσυλλέκτης», από το
Άστυ αλλά και αργότερα. Η επισήμανση της εσφαλμένης χρήσης της γλώσ-
σας σε κείμενα συναδέλφων του, του δίνει την ευκαιρία για αρκετά «ξεκαθα-
ρίσματα λογαριασμών» στον χώρο των εκδόσεων (που δεν αφορούν τους
αναγνώστες), αλλά και για τη διαμόρφωση μιας ειρωνικής ματιάς στη σά-
τιρα της γλώσσας (όχι τη γλωσσική σάτιρα των ιδιωμάτων, τύπου Βαβυλω-
νίας, την οποία μάλλον δεν συμπαθούσε ιδιαίτερα, καθώς οι Επτανήσιοι είχαν
πέσει θύμα μιας τέτοιου είδους σάτιρας).

� Η ειρωνεία, όχι μόνο για τη γλώσσα αλλά και για όλες τις εκφάνσεις της
καθημερινότητας, της πολιτικής και της κοινωνικής ζωής, αλλά και του
ιδιωτικού βίου, είναι ίσως το βασικότερο συστατικό του «αττικού άλατος»
του Άννινου – ένα καρύκευμα που υπονομεύει την περιγραφόμενη πραγματι-
κότητα, αλλά και τη χρωματίζει με αποχρώσεις που απομυθοποιούν τα ιδα-
νικά της, απαλύνουν τις δυσκολίες της, σχετικοποιούν την ίδια της την υπό-
σταση. Η ειρωνεία του Άννινου δεν είναι αποστασιοποιημένος εστετισμός,
μοιάζει περισσότερο με αυτοσαρκασμό, ενδοσκόπηση της κοινωνίας παρά με
κριτική της. Δεν είναι σκληρή, καυστική, και καταλυτική, με την έννοια ότι
δεν επιχειρεί να καταστρέψει αυτό που είναι η κοινωνία. Ίσως να είναι και
συνεκτική – να είναι το στοιχείο που κρατά την κοινωνία σε ισορροπία, για να
μην εκτραπεί. Μια τέτοιου είδους ειρωνεία είναι έμφυτο χαρακτηριστικό κά-
θε ανθρώπου που έχει ανάγκη να γελάσει με τη δυστυχία του, που χρειάζεται
να διακωμωδήσει την ίδια του την τραγική μοίρα: ότι η ζωή του είναι πεπε-
ρασμένη και στο τέλος περιμένει ο θάνατος. Κι αν ειρωνευτείς αυτή την
πραγματικότητα, τότε μόνο μπορείς να την αντέξεις. Με αυτό το σκεπτικό,
αυτού του είδους η ειρωνεία είναι μια άλλη διέξοδος, ένα άλλο είδος φυγής
απ’ αυτό που επιχειρούσε ο ρομαντισμός, απ’ αυτό που επιχείρησε και στις
πρώτες του αθηναϊκές δοκιμές και ο ίδιος ο Άννινος. Αν ο ρομαντισμός απη-
χούσε την ανάγκη του νέου ποιητή για έξοδο από τον αβίωτο κόσμο του με τη
φαντασία, η ειρωνική διάθεση της ρεαλιστικής ή και νατουραλιστικής γρα-
φής του Άννινου απηχεί μια αντίστροφη διαδικασία. Μιας άλλης «φυγής»
που επιτυγχάνεται με την ειρωνική ματιά στον αβίωτο κόσμο. Που δεν τον
ωραιοποιεί, ούτε τον καταργεί, ούτε τον αλλάζει. Περισσότερο αυτή η ειρωνι-
κή ματιά αλλάζει τον ίδιο τον άνθρωπο, τον κάνει να αποδέχεται τον κόσμο
του, να τον υποφέρει, με όλες τις θετικές και αρνητικές παρενέργειες που
μπορεί να διαθέτει αυτό. 
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Ο ίδιος ο Άννινος περιγράφεται στο Λεύκωμα της τριακονταετηρίδος του,
αλλά και σε αφιερώματα, νεκρολογίες και βιογραφίες του που είχαμε την ευκαι-
ρία να εξετάσουμε στα κεφάλαια που προηγήθηκαν, ως μάλλον μελαγχολικό
και δυσθυμικό άτομο, που οι δυσκολίες της ζωής του ήταν πολλές: Η οικογένειά
του καταστράφηκε οικονομικά, ο ίδιος πέρασε πολύ δύσκολα χρόνια στην Αθή-
να, και έχασε ορισμένα από τα παιδιά του, όταν αυτά ήταν ακόμη μικρά. Και ο
ίδιος για να αντέξει αυτή την πραγματικότητα είχε ανάγκη να τη δει με μια άλ-
λη, ειρωνική ματιά – αυτήν που τελικά προτείνει και ως στάση ζωής προς το
αναγνωστικό κοινό. 

Αυτή η ειρωνεία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί από κάποιους «παθητική»,
με την έννοια ότι μπορεί να αναδείκνυε αρνητικές πλευρές της πολιτικής και
κοινωνικής ζωής ή ελαττώματα των ανθρώπων, δεν εστίαζε ωστόσο στην ανα-
γκαιότητα μιας αλλαγής. Αυτή η «παθητικότητα» είναι διαχρονικό χαρακτηρι-
στικό της αστικής δημοσιογραφίας, των εντύπων ευρείας κυκλοφορίας, ακόμη
και μέχρι τις μέρες μας. Από τον σαρκασμό και την ανάδειξη της ασχήμιας,
της κακογουστιάς, ή ακόμη και της ανομίας μέχρι την ανατροπή της η από-
σταση είναι πολύ μεγάλη. Ο Άννινος συχνά παγιδευόταν στη «διάθλαση» της
πραγματικότητας στο ειρωνικό του πρίσμα, χωρίς να παροτρύνει τον αναγνώ-
στη να αναζητήσει τις βαθύτερες αιτίες των κακώς κειμένων, τη στιγμή μάλι-
στα που ο ίδιος δείχνει πως τις γνώριζε, πώς είχε μέσα από την ευρυμάθεια και
τη φιλαναγνωσία του τη δυνατότητα να κατανοεί αυτά που τελικά δεν αποκάλυ-
πτε, απλώς τα υποφώτιζε με την ειρωνική του ματιά.

Επιπλέον, αυτού του είδους η ειρωνεία έχανε ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό
από την ανατρεπτική της δύναμη όσο στα κείμενα του Άννινου, δημοσιογραφικά
ή θεατρικά, η ειρωνική ματιά σκορπιζόταν άλλοτε σε σοβαρές παθογένειες της
κοινωνίας και άλλοτε, με την ίδια λεπτεπίλεπτη τεχνική, σε μικρές, ασήμαντες
στιγμές της καθημερινότητας. Η εξομοίωση του σημαντικού και του ασήμαντου
με την εξέτασή τους με παρόμοιο τρόπο από τον ίδιο ειρωνικό φακό μπορεί να
βοηθά τον αναγνώστη ή τον θεατή να περάσει τις ώρες του διαβάζοντας για αυ-
τά που και ο ίδιος βλέπει στους αθηναϊκούς δρόμους ή βλέποντας μια παράστα-
ση στην οποία μπορεί και να αναγνωρίσει τον εαυτό του, τους συγγενείς και
τους φίλους του, ωστόσο δεν τον βοηθά να ξεχωρίσει ποια είναι τα πραγματικά,
δομικά προβλήματα της κοινωνίας τα οποία επιζητούν άμεση επίλυση.

Αυτή η τελευταία διάσταση θα πρέπει να εξεταστεί και με το σκεπτικό της
επικαιρικότητας του χιούμορ του Άννινου, που σε πολλές περιπτώσεις εξασθενί-
ζει τη δύναμή του. Αυτό είναι κατανοητό – τα δημοσιογραφικά κείμενα που σχο-
λιάζουν με ειρωνικό ή ευθυμογραφικό τρόπο μια θεατρική παράσταση, την κα-
τάσταση ενός αθηναϊκού δημόσιου χώρου ή μια αγόρευση στο Κοινοβούλιο πε-
ριέχουν από τη φύση τους μεγάλο ποσοστό επικαιρικότητας και μπορούν να γί-
νουν κατανοητά από τους ανθρώπους της εποχής τους, που γνώριζαν και βίωναν
τα γεγονότα, ενώ ο ερευνητής αναζητώντας την ερμηνεία τους θα πρέπει να
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ανατρέξει σε απειροελάχιστες λεπτομέρειες της μικροϊστορίας, χωρίς να είναι
απαραιτήτως εγγυημένη η πλήρης κατανόησή τους. Αυτή η πονηρή ματιά στην
πραγματικότητα πολλές φορές χάνει την αξία της όταν το κείμενο μελετάται
από ανθρώπους που δεν εμπλέκονται άμεσα – το κωμικό, και ιδιαίτερα όταν
αναπτύσσεται σε κοινωνίες σχετικά κλειστές, όπως ήταν και εκείνη του αθη-
ναϊκού άστεως στα πρώτα χρόνια της παρουσίας του Άννινου εκεί, συχνά έχει
εσωτερικούς κώδικες που αποδυναμώνονται μακριά από την εποχή τους. Μεγά-
λο μέρος λοιπόν του αττικού άλατος του Άννινου έχει «εξατμιστεί» μαζί με τα
γεγονότα της αθηναϊκής πραγματικότητας στα οποία αναφερόταν, γιατί απλά
δεν ήταν επινοημένο για να ξεπεράσει αυτά τα γεγονότα, αυτή την επικαιρικό-
τητα.

Σ’ αυτό το σημείο το χιούμορ του Άννινου ομοιάζει σε μεγάλο βαθμό με το
χιούμορ του Γεωργίου Μολφέτα και όλων των ανώνυμων και επώνυμων συνερ-
γατών του Ζιζανίου του που εκδιδόταν στην Κεφαλονιά στα χρόνια που ο Άννι-
νος ήδη διάνυε την ώριμη περίοδο της δημιουργίας του στην Αθήνα. Μεγάλο μέ-
ρος της σάτιρας του Μολφέτα και του κύκλου του Ζιζανίου, όπως και του Άννι-
νου, φαντάζει ξεθωριασμένο, ακατανόητο ή και αποδυναμωμένο, γιατί δεν είχε
τη δύναμη να μιλήσει για κάτι βαθύτερο ή διαχρονικότερο από αυτό που συνέ-
βαινε εκείνη τη χρονική στιγμή σε εκείνη τη συγκεκριμένη κοινωνία. 

Αυτή η επικαιρικότητα (που υπαγορευόταν και από την επαγγελματική
σχέση με τη συγγραφή) ήταν που «υπονόμευσε» τον κωμικό χαρακτήρα των
κειμένων όλης εκείνης της γενιάς. Ο Άννινος δεν αποτελεί εξαίρεση, ούτε ιδιότυ-
πη περίπτωση – δεν επινοεί κάποια κωμική στρατηγική, απλά διαχειρίζεται τε-
χνικές στην ανάπτυξη των οποίων συμμετέχει μαζί με το σύνολο των δημοσιο-
γράφων και λογίων με τους οποίους συνεργάζεται στις σατιρικές εφημερίδες ή
των θεατρικών συγγραφέων που γράφουν την ίδια περίοδο για την αθηναϊκή
σκηνή. Με δεδομένη την ασθενέστερη σε σχέση με τα Επτάνησα σατιρική πα-
ράδοση στον αθηναϊκό χώρο, οι αναφορές του είναι πρόδηλα επτανησιακές: οι
λασκαρατικές καταβολές έρχονται στην Αθήνα στρογγυλεμένες, προσαρμο-
σμένες στο αθηναϊκό πνεύμα, αλλά και εμποτισμένες με κωμικά εφευρήματα
της ευρωπαϊκής δημοσιογραφίας και της δυτικοευρωπαϊκής, κυρίως γαλλικής,
κωμωδίας (της φάρσας και του βουλεβάρτου), τα οποία ο Άννινος παρακολου-
θεί στενά και μέσω της μεταφραστικής του δραστηριότητας. Ο Άννινος δεν
πρωτοπορεί, συμμετέχει σε ομαδικές προσπάθειες που αλληλεπιδρώντας από
κοινού προωθούν την υπόθεση της σάτιρας και του χιούμορ, μαζί με όλα τα άλ-
λα αισθητικά ρεύματα της δεκαετίας. Και εδώ, όπως και στην ηθογραφία, είναι
δύσκολο να διακρίνει κανείς «κορυφές» ή «σημεία αναφοράς» ή να προσδιορίσει
τα κριτήρια για μια τέτοια διάκριση. 

Υπάρχει λοιπόν μια «σκοτεινή περιοχή» στο χιούμορ του Άννινου που δεν
μπορεί να γίνει κατανοητή από τον σημερινό αναγνώστη, ούτε καν από τον ερευ-
νητή της εποχής, γιατί απλώς έσβησε μαζί με την εποχή της. Αλλά και ό,τι
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έχει «απομείνει» έχει ως ένα βαθμό τη δυνατότητα να λειτουργήσει κωμικά και
σήμερα, αναδεικνύοντας μια λεπτή, διακριτική μέσα στην ειρωνεία της κωμική
γραφίδα που όσο τα προβλήματα της καθημερινότητας και οι ενίοτε κωμικές
αντιξοότητες της οικογενειακής, επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής παρου-
σιάζουν κοινά στοιχεία με τα περιγραφόμενα από τον Άννινο. Υπάρχει δηλαδή
ένας «χιουμοριστικός» πυρήνας που μπορεί να κρατήσει ζωντανό αυτό το «αττι-
κόν άλας».

Ένας άλλος ανασταλτικός παράγοντας για να λειτουργήσει διαχρονικά αυ-
τό το χιούμορ είναι η γλώσσα των κειμένων. Για την ακρίβεια, η χαριτωμένη
καθαρεύουσα του Άννινου προσδίδει στα κείμενα σήμερα διαφορετική κωμικότη-
τα, ανεξάρτητη και από τις προθέσεις του ίδιου, καθώς επιτείνει την ειρωνεία
της αντίθεσης ανάμεσα στη λόγια γλώσσα (το σημαίνον) και το «καθημερινό»
αντικείμενο της περιγραφής (το σημαινόμενο). Διαχρονικά, η γλωσσική του
επιλογή λειτούργησε μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα εις βάρος του Άννινου,
καθώς στις δεκαετίες που ακολουθούσαν τα κείμενά του δεν μπορούσαν να λει-
τουργήσουν με τον ίδιο κωμικό τρόπο σε ένα περιβάλλον που η δημοτική σταδια-
κά κυριάρχησε. Αδράνησε δηλαδή αυτό που ο Άννινος είχε αξιοποιήσει με ιδιαί-
τερα επιτυχή τρόπο στην εποχή του: να «εκμεταλλευθεί» χιουμοριστικά τις
υπερβολές και των δύο αντιμαχόμενων πλευρών στο γλωσσικό ζήτημα. Ίσως,
ακόμη πιο μακροπρόθεσμα, να μπορεί αυτή η λογική του Άννινου να «επαναλει-
τουργήσει». Ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες, που έχει σχεδόν εκλείψει η αρ-
νητική προδιάθεση απέναντι σε ό,τι είναι γραμμένο σε γλώσσα μη δημοτική, εί-
ναι ίσως ευκαιρία να επιχειρηθεί να «ξανασυστηθούν» τα κείμενα αυτά στους
αναγνώστες.

55..11..33..��  ΗΗ  κκρριιττιικκήή  ––  ββίίωωμμαα  ππεερριισσσσόόττεερροο  ππααρράά  ααιισσθθηηττιικκήή  ααννττίίλληηψψηη
Ανάμεσα στο χιούμορ και την Ιστορία, υπάρχουν και τα κείμενα του Άννινου

που θα μπορούσαν να ενταχθούν στην κατηγορία των «κριτικών» ή «φιλολογι-
κών». Πρόκειται για ενυπόγραφα κείμενα που δημοσιεύονται κατά κύριο λόγο
σε φιλολογικά περιοδικά από τα μέσα της δεκαετίας του 1��0 και μετά, και με
δεδομένο ότι στον δημοσιογραφικό λόγο του Άννινου υπάρχει έντονο το στοιχείο
της κριτικής (η σάτιρα στον Ψυχάρη από τις στήλες του Σκριπ ή τα σχόλια για
θεατρικές παραστάσεις από τις «Πινακίδες» της Εβδομάδος), σε περίοδο που η
λογοτεχνική κριτική και η ενασχόληση με την Ιστορία της νεοελληνικής λογο-
τεχνίας βρίσκονται στο ξεκίνημά τους. 

Αποτιμώντας τον ρόλο του Άννινου ως κριτικού θα διαπιστώσουμε ότι η διά-
θεσή του να ασχοληθεί σοβαρά με την κριτική, με την έννοια της αισθητικής
αποτίμησης έργων και συγγραφέων είναι μάλλον περιορισμένη. Στα «κριτικά»
του κείμενα (με κορυφαία τις αυτοτελείς εκδόσεις του για τους Βασιλειάδη,
Παπαρρηγόπουλο και Μωρεάς) υπερισχύει η καταγραφή των προσωπικών του
αναμνήσεων και ανεκδοτολογικών πληροφοριών για τις προσωπικότητες των
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συγγραφέων σε σχέση με την εκ του σύνεγγυς προσέγγιση του έργου τους.
Όποτε υπάρχει η τελευταία, αποκαλύπτει ότι ο Άννινος έχει εξαιρετική γνώση
της λογοτεχνικής παραγωγής της Ελλάδας στην τελευταία πεντηκονταετία,
και επίσης γνωρίζει πολύ καλά το διεθνές λογοτεχνικό σκηνικό, αλλά και την
κλασική, βυζαντινή, και νεώτερη (δημώδη και λόγια) γραμματεία, από την
οποία δε χάνει ποτέ ευκαιρία να αντλεί citata. Ωστόσο, πάντοτε οι προσωπικές
του αναμνήσεις, το ατομικό του βλέμμα πάνω στη ζωή του συγγραφέα είναι
ισχυρότερες από την επαφή με το κείμενο. Αυτή η ρομαντικής υφής προσέγγιση
της βιογραφίας και της προσωπικότητας του λογοτέχνη ως πλαίσιο για την κα-
τανόηση των κειμένων του (και ενίοτε ως αποκλειστικός αγωγός γνωριμίας
του αναγνώστη με τον λογοτέχνη) πηγάζει μάλλον από την προτίμηση του Άν-
νινου στην Ιστορία παρά στη Φιλολογία, αλλά και τη διάθεσή του να συμβάλει
στην καταγραφή της ιστορίας της γενιάς του εν τη γενέσει της, ή έστω λίγο με-
τά το θάνατό της (όπως κάνει για τους Βασιλειάδη και Παπαρρηγόπουλο). 

Όποτε επιχειρεί κειμενικές προσεγγίσεις ο Άννινος δείχνει επιμέλεια και δι-
εισδυτικότητα, και επιχειρεί να κατατάξει τον εκάστοτε συγγραφέα στο πλαίσιο
της εποχής του. Εκ των πραγμάτων όμως φαίνεται ότι προτιμά περισσότερο να
παράγει ο ίδιος πρωτότυπο υλικό παρά να αναφέρεται στα κείμενα άλλων. Και
όταν το πράττει, είναι σαφές ότι το κάνει ως αφορμή για να κατασκευάσει ένα
ακόμη ευχάριστο ανάγνωσμα για το κοινό του που θα περιέχει όλα τα στοιχεία
που χαρακτηρίζουν τον ίδιο ως συγγραφέα. Αν σε πρώτη ανάγνωση τα κείμενα
του Άννινου αποτυπώνουν τη ζωή κυρίως των ομοτέχνων του με τα μάτια του
ίδιου, σε τελική ανάλυση αναδεικνύουν περισσότερο τον ίδιο τον Άννινο, πρώτα
μέσα από τη σχέση του με τα πρόσωπα αυτά και έπειτα μέσα από την ικανότη-
τά του να αφηγείται προσωπικές αναμνήσεις και ιστορίες από τα ενδότερα του
πνευματικού κόσμου σε ένα κοινό που ενδιαφερόταν να μάθει ποιοι ήταν οι άν-
θρωποι πίσω από τα κείμενα των βιβλίων και των εφημερίδων.

55..11..33..55  ΟΟ  λλόόγγιιοοςς--ιισσττοορριικκόόςς  ΆΆννννιιννοοςς
Η αγάπη του Άννινου για την Ιστορία συνδέεται με την παιδική του ηλικία,

όπως μαρτυρούν οι αναμνήσεις που κατά καιρούς μοιραζόταν με το κοινό του και
μνημονεύθηκαν στο οικείο κεφάλαιο αυτής της μελέτης, αλλά και το «περιβάλ-
λον» των Επτανησίων ιστοριογράφων που γίνονταν όλο και περισσότεροι όσο ο
1�ος αιώνας προχωρούσε προς το τέλος του και σταδιακά διαφαινόταν ότι τα
Επτάνησα έπαυαν πλέον να αποτελούν ιδιαίτερο ιστορικό χώρο και ακολουθού-
σαν, μετά την Ένωση, τις τύχες ολόκληρου του ελληνισμού. Στο πέρασμα των
χρόνων η ενασχόλησή του με την Ιστορία κορυφώνεται, και αποτελεί τον κύριο
άξονα της «λογιότερης» (πέρα από τη σατιρική, τη θεατρική και την ευθυμο-
γραφική) παραγωγής του Άννινου και χρονικά παράλληλα με αυτές) στην αθη-
ναϊκή του περίοδο. Με την Ιστορία καταπιάνονται και πολλοί από τους συνομή-
λικους ομότεχνούς του νέους λογίους της αθηναϊκής άνοιξης της δεκαετίας του
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1��0, επομένως και εδώ δεν σημειώνει κάποια ιδιοτυπία σε σχέση με την πνευ-
ματική του πορεία. Ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος είναι εδώ το ισχυρό
πρότυπο, και η πρόθεση του Άννινου είναι να γίνει και εκείνος «εθνικός ιστορι-
κός», με επικεντρωμένο το ενδιαφέρον του στην περίοδο της Ελληνικής Επανά-
στασης, και στην περίοδο της βασιλείας του Όθωνα. Η επιθυμία του να συνθέ-
σει ένα μεγάλο ιστορικό έργο για την περίοδο εκείνη μένει απραγματοποίητη –
και φαίνεται ότι και ο ίδιος έχει κατανοήσει την αδυναμία του για μια τέτοια
σύνθεση αρκετά χρόνια πριν τον θάνατό του, όταν εκδίδει τα Ιστορικά σημειώ-
ματα (1��5), σπαράγματα ουσιαστικά της μακρόχρονης εκείνης προσπάθειας,
που είναι διασπαρμένη σε πάρα πολλά έντυπα της εποχής (ιδίως φιλολογικά πε-
ριοδικά όπως η Εστία και η Μελέτη).

Η ιστορική συνείδηση του Άννινου είναι παρακολούθημα της εθνικής του ιδε-
ολογίας, όπως άλλωστε συμβαίνει και με τον Παπαρρηγόπουλο, και εντάσσεται
στο γενικότερο πλαίσιο της ανάπτυξης της νεοελληνικής ιστοριογραφίας, που
εκδηλώνεται με ολοένα γρηγορότερους ρυθμούς προς το τέλος του 1�ου αιώνα
και ενόσω τα εθνικά ζητήματα παραμένουν ανοιχτά. Η εθνική αναγκαιότητα,
το «παρθένο» έδαφος της νεοελληνικής Ιστορίας για έναν νέο επίδοξο ιστοριο-
γράφο, αλλά και η έμφυτη αγάπη του Άννινου προς τη βιβλιογραφική έρευνα δη-
μιουργούσαν τις καλύτερες προϋποθέσεις για την ενασχόλησή του με τη συγ-
γραφή ιστορικών μελετών, που πέραν όλων των άλλων εξασφάλιζε και την
αναρρίχησή του στους πνευματικούς κύκλους.

Μικρότερη σημασία και έκταση στο έργο του κατέχουν βιογραφικά κείμενα
(Φρειδερίκος ο Μέγας), ή κείμενα που αφορούν την ευρωπαϊκή Ιστορία, αλλά
και κείμενα της σύγχρονής του Ιστορίας (1�1�: νίκαι κατά βαρβάρων, όπου,
όπως είδαμε, επιχειρεί περισσότερο να συγγράψει το saga του διαδόχου και μετέ-
πειτα βασιλιά Κωνσταντίνου).

Η επαφή του Άννινου με τη διεθνή ιστορική βιβλιογραφία (που επιβεβαιώνε-
ται και από τις μεταφράσεις ξένων ιστορικών έργων που δημοσίευσε), η συμμε-
τοχή του στην Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδας, που του εξα-
σφάλιζε και πρόσβαση στο αρχειακό υλικό της, αλλά και η επιμέλεια με την
οποία αποδελτίωνε τον τύπο της εποχής του αλλά και τις διαθέσιμες σειρές εφη-
μερίδων που υπήρχαν στις αθηναϊκές βιβλιοθήκες του καιρού του ήταν παράγο-
ντες που άσκησαν θετική επίδραση στην ιστοριογραφική του παραγωγή, αντι-
σταθμίζοντας την έλλειψη πανεπιστημιακής κατάρτισης, η οποία στερούσε τον
Άννινο από το επιστημονικό υπόβαθρο που απαιτούσε μια τέτοια ενασχόληση.

Σε αντίθεση με τον χρονογραφικό – ευθυμογραφικό λόγο του τα ιστορικά κεί-
μενα του Άννινου είναι περισσότερο συμπαγή και το ύφος του περισσότερο αυ-
στηρό. Συχνά νομίζει κανείς ότι διαβάζει το κείμενο κάποιου άλλου συγγραφέα
από εκείνου των σπαρταριστών κειμένων του Άστεως και του Ασμοδαίου. Στις
μελέτες του για την ελληνική Ιστορία προσπαθεί να αποφεύγει τις παρεκβάσεις
και είναι οικονομικότερος στην διαχείριση της αφήγησης και ιδιαίτερα στην
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προβολή της προσωπικής του εικόνας. Στα αμιγώς ιστορικά του κείμενα τα γε-
γονότα πρωταγωνιστούν σε σχέση με την ίδια την αφήγηση. Προσπαθεί να είναι
όσο ακριβέστερος γίνεται στις περιγραφές του και για τον σκοπό αυτό παρεμ-
βάλλει στην αφήγησή του αυτούσια κείμενα ιστορικών πηγών.

Η διαχείριση των πηγών γίνεται από τον Άννινο με τέτοιο τρόπο ώστε να μη
διαταράσσεται η ιστορική του αφήγηση, αλλά και να μην κουράζεται ο αναγνώ-
στης. Ο αναγνώστης είναι πάντα στο μυαλό του, και η εναλλαγή πηγών και
αφήγησης εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια να μη θυσιαστεί η καλή πρό-
σληψη του κειμένου από αυτόν για τον οποίο προορίζεται. Έτσι παράγεται ένα
αποτέλεσμα αρκετά «λόγιο» ώστε να τον καταξιώνει σταδιακά και ως ιστορικό
και ταυτόχρονα αρκετά «λαϊκό», ώστε να μη χάνει την επαφή με το αναγνω-
στικό του κοινό. Και στο σημείο αυτό ο Άννινος δεν πρωτοπορεί – δεν κάνει τίπο-
τα περισσότερο ή λιγότερο απ’ όλους εκείνους τους λόγιους της εποχής του που
επιλέγουν να ασχοληθούν με την Ιστορία. Για τον Άννινο, η μη ενασχόλησή του
άλλωστε με τη μυθοπλασία έκανε την Ιστορία μοναδική διέξοδο για να δώσει
κείμενα μεγάλα σε έκταση, όπου θα μπορούσε να ξεδιπλώσει τις αφηγηματικές
του τεχνικές χωρίς να περιορίζεται από την πεπερασμένη έκταση μιας μικρής
μελέτης που θα δημοσιευόταν σε κάποιο περιοδικό.

Η αλήθεια είναι ότι ελάχιστες φορές κατόρθωσε το τελευταίο – να δώσει δη-
λαδή εκτεταμένες αμιγώς ιστορικές μελέτες. Στις περιπτώσεις που τον είδαμε
να αναφέρεται στη σύγχρονή του Ιστορία (το χρονικό των Ολυμπιακών Αγώνων
ή των Βαλκανικών Πολέμων), όπου είναι πρόδηλο ότι δεν έχει ιστορική συνείδη-
ση, είναι ξεκάθαρη η πρόθεσή του να γίνει ο ίδιος μελλοντική πηγή της Ιστορίας
– και επομένως να διαμορφώσει «εν τη γενέσει του» το ιστορικό υλικό. Αυτή τη
συνείδηση την είχαν και όλοι οι δημοσιογράφοι της εποχής για τα ιστορικά άρθρα
των οποίων ο τύπος των μόλις προηγούμενων δεκαετιών είχε αποτελέσει πηγή:
Πέρα από το επικαιρικό και πεπερασμένο της καταγραφής της καθημερινότη-
τας, ο Άννινος νιώθει ότι μέσα από τη δημοσιογραφία και τις ιστορικές μελέτες,
πέρα από το να περιγράφει την σύγχρονή του πραγματικότητα ή εκείνην του λί-
γο κοντινού του παρελθόντος, τη διαμορφώνει κιόλας. Η επαγγελματική δημο-
σιογραφία αντιλαμβάνεται σταδιακά τον ρόλο της ως κατασκευαστή της πραγ-
ματικότητας, όχι για την εποχή της, αλλά γι’ αυτό που πρόκειται να καταγρά-
ψουν οι ιστορικοί του μέλλοντος δεκαετίες ή αιώνες μετά.

Αν στα αμιγώς ιστορικά κείμενα η προσωπικότητα του συγγραφέα υποχω-
ρεί σε σχέση με το γεγονός, στα χρονικά η ματιά του συγγραφέα γίνεται ο φα-
κός που καταγράφει το γεγονός. Και στην κατηγορία των εγκυκλοπαιδικών-
ιστορικών κειμένων άλλοτε ο Άννινος προτιμά τη στεγνή παράθεση γεωγραφι-
κών, ιστορικών, βιογραφικών και ανθρωπολογικών δεδομένων (Η Ιταλία), άλ-
λοτε βιογραφεί προσωπικότητες εντάσσοντάς τις πλήρως στις συντεταγμένες
της διεθνούς συγχρονίας και διαχρονίας τους (Φρειδερίκος ο Μέγας) και αλλο-
τε πάλι μέσα από έναν καταιγισμό πληροφοριών και παραθεμάτων προβάλλει
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περισσότερο την προσωπική του ευρυμάθεια παρά το ίδιο το γεγονός («Το 1000
μ.Χ.»).

Η αποτυχία του Άννινου να δώσει το μεγάλο έργο είναι επακόλουθο της πο-
λυδιάσπασής του σε πολλά και διαφορετικά μεταξύ τους είδη του γραπτού λό-
γου, αλλά της «αστάθειας» του Άννινου, και όταν ακόμη αποφάσιζε να γράψει
ιστορικής υφής κείμενα, ανάμεσα σε αμιγώς ιστορικές μελέτες, χρονικά και
εγκυκλοπαιδικά κείμενα – ή ακόμη και σε ομιλίες που περιείχαν ιστορικές ανα-
φορές. Η αγάπη του για την Ιστορία δεν ήταν αρκετή για να τον κάνει ιστορικό
– γι’ αυτό και τα κείμενά του είναι ιδιαίτερα άνισα μεταξύ τους, προσαρμοσμέ-
να και αυτά στις απαιτήσεις της περίστασης για την οποία γράφτηκαν.

55..11..��  ΟΟ  ΆΆννννιιννοοςς  κκααιι  ηη  ΕΕππττααννηησσιιαακκήή  ΣΣχχοολλήή  
Έχοντας ήδη πραγματοποιήσει τη συνολική επισκόπηση της πορείας του

Άννινου στον αθηναϊκό χώρο, και καθώς στο δεύτερο μέρος αυτής της μελέτης
εξετάστηκε η διαμόρφωση της λογοτεχνικής του ταυτότητας όσο ο ίδιος ζούσε
και παρήγαγε έργο εντός του επτανησιακού χώρου και με ζωηρά τα ερεθίσματά
του.� Απομένει να εξεταστεί η σχέση του με τον επτανησιακό πνευματικό χώρο
υπό το πρίσμα της συνολικής του παραγωγής, και, ειδικότερα, σε σχέση με δύο
κατηγορίες Επτανησίων: εκείνους που, όπως και ο Άννινος, έφυγαν από τα
Επτάνησα με προορισμό την Αθήνα και εκείνους που παρέμειναν και συνέχισαν
το έργο τους στον χώρο των Επτανήσων. Στη δεύτερη κατηγορία απαιτείται μία
περαιτέρω διάκριση, ανάμεσα στους Κερκυραίους, λόγω των ιδιαιτεροτήτων του
δικού τους πνευματικού χώρου, και στους υπόλοιπους Επτανήσιους, κυρίως Ζα-
κυνθινούς και Κεφαλονίτες, που παρέμειναν στον τόπο τους και προσπάθησαν
εκεί να διαγράψουν την πορεία τους στα τοπικά πνευματικά πράγματα. Σε όλες
τις παραπάνω κατηγορίες μπορούμε να διακρίνουμε αρκετά κοινά ειδολογικά
χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα την ενασχόληση με πολλά λογοτεχνικά
είδη και με τη μετάφραση και τη σύνθεση ιστορικών μελετών, αλλά και ουσιώ-
δεις αποκλίσεις ως προς τη γλώσσα, και τη γενικότερη στάση απέναντι στα
διαρκώς ανανεούμενα πνευματικά ρεύματα της εποχής.

55..11..��..11  ΟΟιι  ««μμέέττοοιικκοοιι  ΕΕππττααννήήσσιιοοιι»»
Ανάμεσα στην ομάδα των Επτανησίων που μετακινήθηκαν στην Αθήνα στο

δεύτερο μισό του 1�ου αιώνα και ιδίως στα χρόνια μετά την Ένωση των Επτα-
νήσων ο Άννινος αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα προ-
σαρμοστικότητας και ευελιξίας. Από τους Κεφαλονίτες της γενιάς του μπορεί
κανείς να πει ότι είναι εκείνος ο οποίος δραστηριοποιήθηκε με τον πιο επιτυχημέ-
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νο τρόπο, και ανελίχθηκε περισσότερο από κάθε άλλον στον δημοσιογραφικό και
πνευματικό στίβο. Άλλοι Κεφαλονίτες, όπως ο Παναγιώτης Πανάς (μία γενιά
μεγαλύτερος από τον Άννινο, 1�3�-1��6) ο Ιωάννης Ζερβός (μία τουλάχιστον
γενιά νεότερος, 1���-1���) ή ο Μιλτιάδης Άννινος-Καβαλιεράτος (1�63-
1�5�) σταδιοδρόμησαν στην Αθήνα, χωρίς να κατακτήσουν τη δημοφιλία του
Άννινου στην εποχή του, ούτε την αποδοχή του από τους αθηναϊκούς λογοτεχνι-
κούς και πνευματικούς κύκλους, ο καθένας για διαφορετικούς λόγους. Ο Πανάς
για παράδειγμα, αν και γλωσσικά ευέλικτος όπως και ο Άννινος και καλός
χρήστης της καθαρεύουσας, ήταν περισσότερο προσανατολισμένος στην ιδεολο-
γική-πολιτική του στράτευση, ενώ ο Άννινος στα κείμενά του είχε καθαρό εμπο-
ρικό προσανατολισμό. Στόχος του δεν ήταν να διαδώσει τις ιδέες του, όπως ο
Πανάς, αλλά να κατακτήσει τη δημοφιλία, προκειμένου να εξασφαλίσει και τα
προς το ζην.

Θα έλεγε κανείς ότι η συμπεριφορά του Άννινου, τόσο ως προς το επιτυχές
αποτέλεσμά της όσο και ως προς την ευελιξία και προσαρμοστικότητά της, θυ-
μίζει περισσότερο εκείνη των Ζακυνθίων που μετακινήθηκαν στην Αθήνα. Η πε-
ρίπτωση του Γρηγόριου Ξενόπουλου (κι αυτός μια γενιά μικρότερος από τον Άν-
νινο, 1�6�-1�51) είναι ίσως εκείνη που εμφανίζει τις μεγαλύτερες ομοιότητες με
εκείνη του Άννινου, όσον αφορά τουλάχιστον την ευκολία με την οποία πραγμα-
τοποιήθηκε η διείσδυση και η καθιέρωσή τους, μέσα από τους δημοσιογραφικούς
και θεατρικούς κύκλους, αλλά και την πολυμορφία και την πολυδιάσπαση του
έργου τους, η οποία λειτούργησε σε πολλές περιπτώσεις εις βάρος της ποιότητας
των έργων τους. Ασφαλώς ο Ξενόπουλος έδωσε πολύ σημαντικότερα έργα μυθο-
πλασίας, τόσο δράματα όσο και μυθιστορήματα από τον Άννινο (ο οποίος πέραν
των θεατρικών του έργων στάθηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της ώριμης περιόδου του με τη μυθοπλασία). Ωστόσο θα μπορούσε κανείς
να πει ότι ο Ξενόπουλος είναι η «διάδοχη» του Άννινου περίπτωση Επτανήσιου
που κατακτά την Αθήνα, δημοσιογραφικά και λογοτεχνικά. Αν στην διεισδυτι-
κότητά τους στην Αθήνα εμφανίζουν πολύ μεγάλες ομοιότητες, υπάρχουν και
ουσιώδεις διαφορές στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται. Ο Άννινος καθιε-
ρώνεται στην Αθήνα, έχοντας μεν επτανησιακές αποσκευές αλλά περισσότερο
συγκαλυμμένες και προσαρμοσμένες στα αθηναϊκά μέτρα, τόσο γλωσσικά όσο
και θεματικά. Ο Ξενόπουλος επιλέγει τη δημοτική γλώσσα αλλά και την επτα-
νησιακή θεματολογία για να κατασκευάσει το αστικό σκηνικό των ιστοριών
του. Σε ένα περιβάλλον συγκρητιστικό ο Ξενόπουλος χρησιμοποίησε με περισσό-
τερο έκδηλο τρόπο τα επτανησιακά του χαρακτηριστικά για να καθιερωθεί ως
Αθηναίος. Η θεματολογία του οργανώθηκε κυρίως γύρω από το ζακυνθινό σα-
λόνι – την επί μεγάλο χρονικό διάστημα αστική ζωή της Ζακύνθου που ήταν αυ-
τό που προσδοκούσε να γίνει, σε μεγαλύτερο μέγεθος, η αστική ζωή της Αθή-
νας, που μετρούσε, λόγω των ιστορικών συνθηκών, πολύ λιγότερο χρόνο αστι-
κής κουλτούρας. Ο Ξενόπουλος μεταφέρει στην αναπτυσσόμενη μητρόπολη αυ-
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τό που ήθελε, μεγεθυμένο, να αποκτήσει: Αστική ζωή, που θα είχε ευρωπαϊκές
προδιαγραφές και ελληνική ταυτότητα. Ο Άννινος χρησιμοποίησε περισσότερο
από τα επτανησιακά του υλικά τη διάσταση του χιούμορ, μια «εξευγενισμένη»
μορφή της επτανησιακής, ιδίως κεφαλονίτικης, σάτιρας, η οποία δεν θα μπορού-
σε να λειτουργήσει στον βαθμό αυτό από ένα χρονικό σημείο και μετά, λόγω κυ-
ρίως των γλωσσικών επιλογών του Άννινου, αλλά και της εξέλιξης των συνθη-
κών.

Περισσότερες ομοιότητες μπορεί να διακρίνουμε ανάμεσα στον Άννινο και
την περίπτωση του Σπυρίδωνος Δε Βιάζη, με τον οποίο μάλιστα συνυπάρχουν
στις συντακτικές ομάδες πολλών περιοδικών και εφημερίδων της εποχής, του-
λάχιστον ως προς την παρουσία τους στα έντυπα της εποχής.

Αν όμως σήμερα θυμόμαστε περισσότερο λ.χ. τον Παναγιώτη Πανά από τον
πιο πετυχημένο και καταξιωμένο στην εποχή του Άννινο, αυτό συμβαίνει επειδή
η χρονική απόσταση επιτρέπει να διακρίνουμε, ως μεταγενέστεροι αναγνώστες,
τα ιδεολογικά ή αισθητικά χαρακτηριστικά που ξεπερνούν την επικαιρικότητα
και την πρόσκαιρη δημοφιλία.

55..11..��..��  ΟΟ  ΆΆννννιιννοοςς  κκααιι  ααυυττοοίί  πποουυ  ππααρρέέμμεειινναανν  σστταα  ΕΕππττάάννηησσαα
Αν ο Άννινος επέλεξε συνειδητά τη μετακίνηση στην Αθήνα και την καθιέ-

ρωσή του, με συνειδητά αθηναϊκα χαρακτηριστικά, στον πνευματικό χώρο του
μεγαλύτερου πλέον και διαρκώς ενισχυόμενου από ποικίλες δυνάμεις κέντρου
του ελληνισμού, υπήρχαν λογοτέχνες, οι οποίοι, στα τέλη του 1�ου αιώνα και
στις αρχές του �0ού, εξακολούθησαν να ασχολούνται με τον λόγο στον επτανη-
σιακό χώρο, παρά τη φθίνουσα πορεία της Επτανησιακής σχολής. Οι ειδήσεις
που έχουμε για την επικοινωνία του Άννινου με Επτανησίους στα χρόνια της πε-
ριόδου 1��0-1�3� είναι λιγοστές. Οι επαφές του είναι κυρίως με τον Ηλία Τσι-
τσέλη στην Κεφαλονιά και τον Ιωάννη Τσακασιάνο, που κινείται μεταξύ Ζα-
κύνθου και Αθήνας. Αντίθετα, δεν εντοπίσαμε δείγματα επαφής του Άννινου με
λογοτέχνες των τελευταίων δεκαετιών της Κερκυραϊκής Σχολής. Αυτό δεν ση-
μαίνει ότι ο Άννινος δεν γνωρίζει τις εξελίξεις στα λογοτεχνικά πράγματα των
νησιών του Ιονίου. Όπως είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε κατά τη μελέ-
τη των επιμέρους έργων του, η ενημέρωσή του για τα τεκταινόμενα στα λογο-
τεχνικά και δημοσιογραφικά πράγματα όλων των περιοχών όπου δραστηριοποι-
ούνται Έλληνες είναι διαρκής (ας μην ξεχνάμε ότι ως Ρακοσυλλέκτης αλιεύει
τα μαργαριτάρια του και από τον επαρχιακό τύπο). Είναι αξιοσημείωτο λοιπόν
ότι δεν επιδιώκει επαφές με το τελευταίο ενεργό σκέλος της Επτανησιακής
Σχολής, την Κέρκυρα, η οποία με λογοτεχνικές μορφές όπως του Λορέντσου
Μαβίλη και του Κωνσταντίνου Θεοτόκη διατηρεί ακόμη κραταιά τη φλόγα της
σολωμικής παράδοσης, με αυτόνομη και αυτόφωτη λογοτεχνική παραγωγή,
στο τέλος του 1�ου και στις πρώτες δεκαετίες του �0ού αιώνα. 

Ηλίας Α. Τουμασάτος���



Η Κέρκυρα εκείνη την εποχή επιδεικνύει ιδιαίτερη λογοτεχνική ταυτότητα,
εξακολουθώντας να συνιστά ισχυρό (έστω και εξασθενούμενο προϊόντος του
χρόνου) πόλο λογοτεχνικής παραγωγής, ο οποίος φαίνεται να παρακολουθεί τις
εξελίξεις των λογοτεχνικών ρευμάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο (πράγ-
μα που παραδοσιακά συνέβαινε στα Επτάνησα, και με άμεσο τρόπο, χωρίς τη
διαμεσολάβηση της μετάφρασης), αλλά ταυτόχρονα αποφεύγει να αφομοιωθεί
στη συγκρητιστική αθηναϊκή πραγματικότητα. Αν ο Ξενόπουλος χρησιμοποιεί
την επτανησιακή του καταγωγή για να γίνει Αθηναίος, οι Κερκυραίοι λογοτέ-
χνες χρησιμοποιούν την επτανησιακή τους ταυτότητα για να διαδηλώσουν την
ιδιαιτερότητά τους απέναντι σε αυτόν τον συγκρητισμό. Να δείξουν ότι προχω-
ρούν προς το μέλλον με σημαία την επτανησιακή λογοτεχνική παράδοση, εκείνο
δηλαδή το στοιχείο που από την αρχή, μέσα από το εργαστήριο του Σολωμού, δί-
νει την καθοριστική ώθηση στο σύνολο της νεοελληνικής λογοτεχνίας για να
βρει τον βηματισμό της. Καλλιεργούν τη μυθοπλαστική πεζογραφία (με χαρα-
κτηριστικότερο παράδειγμα τον Κωνσταντίνο Θεοτόκη), και μάλιστα δοκιμάζο-
ντας δύσκολους δρόμους όπως το κοινωνικό μυθιστόρημα, χωρίς να εξαθη-
ναΐζουν τη γραφή τους, αλλά χτίζοντας τη μυθοπλασία με επτανησιακά υλικά.
Σε αυτή την προσπάθεια κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζει η γλώσσα – η πίστη τους
στη δημοτική γλώσσα, στηριγμένη στη μακρόχρονη πρακτική της χρήσης της
στη λογοτεχνία, πράγμα που αποτελεί ειδοποιό διαφορά σε σχέση με τον τρόπο
που η δημοτική αρχίζει να παρεισφρέει στην αθηναϊκή πραγματικότητα. Το δεύ-
τερο στοιχείο που συνθέτει αυτό το κερκυραϊκό κλίμα είναι η εξακολούθηση της
μη επαγγελματικής ενασχόλησης με τη γραφή, και το τρίτο η παράδοση της
αίσθησης της κοινότητας, της ομάδας, της σχολής, που λειτούργησε συνεκτικά
και ενισχυτικά για την επιβίωση της λογοτεχνικής παραγωγής στην Κέρκυρα
στο γύρισμα του αιώνα. 

Ο Άννινος δεν ταίριαζε με κανένα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Οι
γλωσσικές του επιλογές ήταν προσανατολισμένες στον στόχο του, την καθιέρω-
ση στην Αθήνα. Η τάση των Κερκυραίων να αναδεικνύουν την ιδιαιτερότητά
τους έναντι του αθηναϊκού χωνευτηριού ήταν επίσης ασυμβίβαστη με τον Άννι-
νο, που ήταν ένα από τα τυπικότερα και χαρακτηριστικότερα παραδείγματα
αφομοίωσης σε αυτό το χωνευτήρι. Η επαγγελματική του σχέση με τη γραφή,
άλλωστε, ήταν επίσης ασύμβατη με την παράδοση του ερασιτεχνισμού που είχε
χαρακτηρίσει ολόκληρο τον επτανησιακό χώρο. Η παρουσία ενός έστω περιφε-
ρειακού, αλλά αυτόφωτου κέντρου του ελληνισμού ήταν μακριά από τις επιδιώ-
ξεις του Άννινου, ο οποίος επιθυμούσε να πρωταγωνιστεί σε πολλούς τομείς, να
δοκιμάζεται σε πάρα πολλά είδη και να εμφανίζεται σε πάρα πολλά έντυπα. Αυ-
τή η «ακόρεστη» διάθεση του Άννινου, που ασφαλώς είχε να κάνει και με την
επιβίωση του ίδιου και της οικογένειάς του, ασφαλώς τον απομάκρυνε από την
επιλεκτικότητα των Κερκυραίων.

Στην Κεφαλονιά, η έλλειψη αυτού του οργανωμένου κύκλου που οδήγησε
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νωρίτερα πολλούς Κεφαλονίτες, ανάμεσα στους οποίους και τον Άννινο, στην
Αθήνα, ευνοούσε, όπως διαπιστώσαμε, την παρουσία περισσότερο μοναχικών
περιπτώσεων, με αρκετά κοινά χαρακτηριστικά με τον Άννινο. Ο Ανδρέας Λα-
σκαράτος (μισόν αιώνα μεγαλύτερος), αλλά και οι Μικέλης Άβλιχος και Γεώρ-
γιος Μολφέτας, κοντινότερες ηλικιακά περιπτώσεις στον Άννινο, έχουν ένα βα-
σικό κοινό με τον τελευταίο: Την αξιοποίηση του σατιρικού στοιχείου, για την
ακρίβεια διαφόρων εκδοχών του κωμικού (σάτιρα, κωμωδία, χιούμορ, ευφυολο-
γία) ως όχημα για την αποκρυστάλλωση λογοτεχνικής ταυτότητας. Και εδώ
όμως υπάρχουν ουσιώδεις διαφοροποιήσεις. Και ο Λασκαράτος εμφανίζει ποικι-
λία στη λογοτεχνική του παραγωγή (δημοσιογραφικά κείμενα, ποιητικά, πεζο-
γραφικά, μεταφράσεις), όμως τα κίνητρά του είναι παντελώς διαφορετικά από
την επαγγελματική γραφή του Άννινου, που γράφει με βάση τις ανάγκες και το
κοινό του εκδοτικού οίκου ή του εντύπου με το οποίο συνεργάζεται. Αν και οι δύο
επιθυμούν να εκδηλώνονται ποικιλόμορφα με τον δημόσιο λόγο, έχουν διαφορετι-
κά κίνητρα και διαφορετικό τρόπο με τον οποίο το πράττουν. Ο Λασκαράτος δη-
μιουργεί έντυπα ή στέλνει συνεργασίες σε αθηναϊκά έντυπα (πράγμα που δεί-
χνει ότι και εκείνος ενδιαφέρεται για την παρουσία του στην Αθήνα), ωστόσο
γνώμονάς του είναι η διατύπωση των απόψεών του. Ο Λασκαράτος δεν συμβι-
βάζεται με το έντυπο στο οποίο θα δημοσιεύσει, ενώ αντίθετα ο Άννινος κάθε φο-
ρά μεταμορφώνεται ανάλογα με το έντυπο στο οποίο θα δημοσιεύσει. Ο Άννινος
δεν μπορεί, προκειμένου να επιβιώσει, να είναι μοναχικός, όπως ο Λασκαράτος
ή ο Άβλιχος, ο οποίος, σε αντίθεση με τον Άννινο, αδιαφορούσε για τη δημοσίευ-
ση των κειμένων του. Στον τομέα αυτό περισσότερες ομοιότητες παρουσιάζει με
τον Μολφέτα, ο οποίος γύρω από το Ζιζάνιον προσπάθησε να δημιουργήσει έναν
μικρό κύκλο σατιρικών ποιητών – κι αυτό ήταν ίσως η πιο σημαντική τέτοια
προσπάθεια που πραγματοποιήθηκε ποτέ στην Κεφαλονιά, αλλά έσβησε αμέ-
σως μετά το τέλος του Ζιζανίου. Αυτός ο μικρός κύκλος, τηρουμένων των ανα-
λογιών, θυμίζει τις αντίστοιχες προσπάθειες στην Αθήνα κατά τη δεκαετία του
1��0, χωρίς όμως ανάλογη εξέλιξη.

Η Ιστορία της λογοτεχνίας στην Κεφαλονιά, άλλωστε, ήταν ιστορία μοναχι-
κών περιπτώσεων – ήδη η λογοτεχνική παραγωγή βρισκόταν ήδη σε μεγάλη
κάμψη, με τις καλύτερες κεφαλονίτικες πένες να αρθρογραφούν και να δοκιμά-
ζονται πλέον στα δημοσιογραφικά γραφεία και τους λογοτεχνικούς κύκλους της
Αθήνας. Ανάλογα μοναχική είναι και η περίπτωση του φίλου του Άννινου Ηλία
Τσιτσέλη, που επικεντρώνεται στην καταγραφή της κεφαλονίτικης Ιστορίας,
και εκείνος με το βλέμμα στραμμένο στην Αθήνα. Το σχεδόν αχαρτογράφητο
ακόμα τοπίο της λογοτεχνικής παραγωγής στην Κεφαλονιά κατά το πρώτο μι-
σό του �0ού αιώνα θα είναι ένα ετερόκλητο σύνολο από μοναχικές περιπτώσεις,
μακριά και από τη θαλερή πλην φθίνουσα πραγματικότητα της Κέρκυρας και
από τα καινούρια ρεύματα της Αθήνας.

Ηλίας Α. Τουμασάτος��0



55..��  ΕΕππίίλλοογγοοςς::  ΕΕππττααννήήσσιιοοςς  ήή  ΑΑθθηηννααίίοοςς;;  

Αν επιστρέψουμε στους προβληματισμούς που αναπτύχθηκαν κατά την υπό-
θεση εργασίας αυτής της μελέτης, και μετά την εξέταση της συνολικής πορεί-
ας του Άννινου από τους πειραματισμούς των νεανικών χρόνων στην Κεφαλο-
νιά, στον ερχομό και την προσπάθεια ενσωμάτωσης στην αθηναϊκή πραγματι-
κότητα και την σταδιακή καταξίωση και πλήρη ανάπτυξη της συγγραφικής του
δραστηριότητας, διαπιστώνουμε ότι η παρουσία του στην αθηναϊκή σκηνή είναι
προϊόν μιας δυναμικής αλληλεπίδρασης της επτανησιακής του κληρονομιάς με
την επίσης δυναμική διαμόρφωση αυτού που για λόγους ταξινόμησης ονομάζου-
με «Νέα Αθηναϊκή Σχολή» στη δεκαετία του 1��0.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Άννινος ολοκληρώνει το έργο του όντας Αθηναί-
ος 100%. Πλήρως ενταγμένος σε ένα επί δεκαετίες διαμορφούμενο σύστημα
πνευματικής ζωής στην οποία η δημοσιογραφία, η επιστήμη, η λογοτεχνία, οι
τέχνες βρίσκονταν σε στενή διάδραση μεταξύ τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι απε-
μπόλησε την κεφαλονίτικη – επτανησιακή του κληρονομιά, που ως τέτοια, όπως
είδαμε, διατρέχει όλους τους τομείς της πολυσχιδούς του δραστηριότητας. Βασι-
κός άξονας είναι το ευθυμογραφικό – χιουμοριστικό στοιχείο που επικοινωνεί
απευθείας με τη λασκαρατική σάτιρα και εξελίσσεται στην Αθήνα μέσα από τις
σατιρικές εφημερίδες καταλήγοντας, στις πρώτες δεκαετίες του εικοστού αιώ-
να, στην αθηναϊκή επιθεώρηση. 

Με τις επτανησιακές του αποσκευές εισέρχεται σ’ έναν κόσμο όπου πρέπει
να απαρνηθεί το βασικό κίνητρο δημιουργίας στον επτανησιακό χώρο: τον ερα-
σιτεχνισμό. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι και στις ερασιτεχνικές του επτανησιακές
προσπάθειες στην Κεφαλονιά το βλέμμα του ήταν στραμμένο στην Αθήνα. Αλ-
λά, ο Επτανήσιος Άννινος, αφήνοντας την Κεφαλονιά, έγινε Αθηναίος μιας άλ-
λης Αθήνας από αυτήν που θαύμαζε όντας ακόμη στα Επτάνησα. 

Ο Άννινος άφησε πίσω του διαμορφωμένη πνευματική πραγματικότητα που,
περισσότερο στην Κεφαλονιά σε σχέση με άλλα νησιά του Ιονίου, όπου η σολω-
μική επίδραση ήταν εντονότερη, άρχισε να παρακμάζει καθώς το κέντρο βάρους
των εξελίξεων μετά την Ένωση, πολιτικών και οικονομικών, μετατοπίστηκε
προς το αθηναϊκό κέντρο. Και βρέθηκε στην Αθήνα σε μια περίοδο μεταβατική,
όπου και εκεί ο παλιός κόσμος (ο ρομαντισμός) έσβηνε και κάτι καινούριο έπρε-
πε να πάρει τη θέση του. 

Η Κεφαλονιά έχανε τη λάμψη της λόγω των ιστορικών συνθηκών και των
τοπικών της ιδιαιτεροτήτων – ο αθηναϊκός ρομαντισμός, με τον οποίο είχε φλερ-
τάρει στα νεανικά του χρόνια μέσα από τους ποιητικούς διαγωνισμούς πέθαινε
κι αυτός. Μια καινούρια Αθήνα θα γεννιόταν, από μια ολόκληρη γενιά δημοσιο-
γράφων και συγγραφέων που, μέσα από ομίλους σαν τον «Παρνασσό» και έντυ-
πα σαν την Εστία προσπαθούσαν να οικοδομήσουν ένα νέο λογοτεχνικό στερέω-
μα. Σ’ αυτό το στερέωμα τα παλαιοαθηναϊκά στοιχεία που είχε λατρέψει ο Άν-
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νινος δεν είχαν πια θέση. Ο ρομαντισμός είχε παλιώσει. Αν ήθελε να καθιερωθεί
θα μπορούσε να το κάνει χρησιμοποιώντας όπλα από την επτανησιακή του φα-
ρέτρα: τον δημοσιογραφικό λόγο και τον εύθυμο λόγο, το χιούμορ, τη σάτιρα, αλ-
λά και τον κοσμοπολιτισμό που του δίνει η πολυγλωσσία και η επαφή του με τις
ευρωπαϊκές εξελίξεις – τυπικό χαρακτηριστικό και αυτό του επτανησιακού χώ-
ρου.

Ο Άννινος γίνεται λοιπόν Αθηναίος με τα επτανησιακά του υλικά, και όχι
αυτά που τον έλκυαν κάποτε στην Αθήνα. Συμμετέχει σε αυτή τη δημιουργική
πραγματικότητα πάντα εντασσόμενος σε ομάδες και συντροφιές που συμμετέ-
χουν σχεδόν παντού. Αλληλεπιδρά με όλους αυτούς και όλοι μαζί δημιουργούν,
σε ένα καινούριο πολιτικό - κοινωνικό - εθνικό πλαίσιο και με νέους, εκσυγχρο-
νισμένους όρους, μια καινούρια Αθήνα, με επαγγελματίες γραφιάδες που, ο κα-
θένας με τον τρόπο του, ασχολείται με την πραγματική πραγματικότητα. Δια-
μορφώνεται, όπως και όλοι της γενιάς του, μέσα σε αυτή την ώσμωση, όπου κυ-
ριαρχεί το στοιχείο της πραγματικότητας (το παρόν), αλλά και το στοιχείο του
εθνικού οράματος (το κοντινό μέλλον). Αυτή η γενιά ασχολείται με το παρόν
της πόλης της και το μέλλον των Ελλήνων, μέσα από την επίτευξη εθνικών
στόχων. Ακόμη και το παρελθόν, το οποίο τόσο γοητεύει τον Άννινο, εξετάζεται
μέσα από το πρίσμα της εθνικής ιδέας.

Μέσα από συλλογικότητες και ομάδες στην Αθήνα του καιρού του παράγε-
ται μεγάλη ποσότητα κειμένων, στη μακρόχρονη διάρκεια της καριέρας του –
και η έκρηξη στον εκδοτικό χώρο αναδεικνύει διαρκώς καινούρια ονόματα σε μια
σκηνή που πολύ σύντομα θα γεννήσει και αντιθέσεις μέσα από το γλωσσικό ζή-
τημα. Ο Άννινος είναι τυπικό παράδειγμα συγγραφέα αυτής της εποχής, που,
ανεξάρτητα από το αν προέρχεται από την Αθήνα, τα Επτάνησα, ή κάποια άλ-
λη ελληνική επαρχία, προσπαθεί να εδραιωθεί, διαμορφώνει και διαμορφώνεται
από αυτό το εκρηκτικό κλίμα, αξιοποιώντας τη δική του κληρονομιά. Δεν κάνει
τίποτα περισσότερο ή λιγότερο δηλαδή από όλους τους νέους που με αντίξοες οι-
κονομικές συνθήκες και με αγωνία για τον βιοπορισμό τους έγραφαν για εφημε-
ρίδες και περιοδικά της Αθήνας και της διασποράς συνδιαμορφώνοντας την
αναδυόμενη αθηναϊκή «αγορά».

Αυτή η αλληλεπίδραση των νέων του 1��0 δεν σημαίνει ότι όλοι ήταν όμοιοι,
ότι κανείς δεν μπορούσε να ξεχωρίσει – το «αττικόν άλας» του Άννινου ήταν αυ-
τό που σύμφωνα με τους σύγχρονούς του τον χαρακτήρισε. «Αττικόν άλας»
ανέδιδαν τα γραπτά και άλλων, ασφαλώς, όψιμων Αθηναίων εκείνης της επο-
χής: του Σουρή, του Μητσάκη, του Τριαντάφυλλου. Ωστόσο το «αττικόν άλας»
του Άννινου είχε και κεφαλληνιακούς (λασκαρατικούς) κρυστάλλους. Κανείς
δεν μπορεί να πει ότι ο Άννινος ήταν ο «πρωτοπόρος» του ευθυμογραφήματος,
του χρονογραφήματος, του χιούμορ, της επιθεώρησης, γιατί είναι βέβαιο ότι κά-
ποιος άλλος θα έβρισκε δεκάδες επιχειρήματα για να αποδώσει τον χαρακτηρι-
σμό του πρωτοπόρου ή του κορυφαίου σε κάποιον άλλον, που την ίδια εποχή κα-
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ταπιανόταν με το ίδιο λογοτεχνικό είδος. Γιατί εκείνη η εποχή της δημιουργίας
ήταν πολύ δύσκολο να διαθέτει «κορυφές» ή «μεγάλα έργα».

Αυτό δεν σημαίνει ότι εκείνη η γενιά του Άννινου δεν ανέδειξε μεγάλες λογο-
τεχνικές μορφές. Ο Κωστής Παλαμάς, ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ο Γεώρ-
γιος Βιζυηνός, ο Γεώργιος Δροσίνης, ο Ιωάννης Κονδυλάκης, όλοι βρέθηκαν
στις στήλες των ίδιων εντύπων με τον Άννινο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Και πολλοί ακόμη γέμισαν πολλές σελίδες των Ιστοριών της νεοελληνικής λο-
γοτεχνίας. Ο Άννινος όχι. 

Αυτό δεν οφείλεται στις καταβολές τους ή στο δυναμικό αθηναϊκό περιβάλ-
λον το οποίο συνδιαμόρφωσαν και μέσα στο οποίο διαμορφώθηκαν. Οφείλεται στη
δημιουργική τους πνοή. Στο λογοτεχνικό ύψος, που μπορεί να καθορίσει το συγ-
γραφικό στίγμα ενός λογοτέχνη ανάμεσα σε χιλιάδες της ίδιας εποχής και του
ίδιου τόπου. Ο Άννινος έγραψε στα ίδια έντυπα, κυκλοφόρησε στα ίδια φιλολογι-
κά καφενεία και σαλόνια, είχε μεγάλη απήχηση στο αναγνωστικό και θεατρό-
φιλο κοινό σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του. Τα κείμενά του, ωστόσο,
δεν κέρδισαν τη μάχη με τον χρόνο. Κι αυτό δεν οφείλεται πιστεύουμε, στη
γλώσσα τους, ούτε στην ενδεχόμενη επικαιρικότητά τους, ούτε στην πολυδιά-
σπαση του έργου του Άννινου σε ποικιλία ετερόκλητων συχνά μεταξύ τους ει-
δών, ούτε στον «επαγγελματισμό» της γραφής του. 

Ο ίδιος φαίνεται ότι είχε πλήρη επίγνωση ότι δεν μπορούσε να κατακτήσει
την υψηγορία του λόγου – και ότι η ευκολία να συνθέτεις καλοφτιαγμένα και
ευχάριστα κείμενα που είναι εύληπτα από τον αναγνώστη δεν έχει καμία σχέση
με την υψηλή λογοτεχνική συγκίνηση που μπορεί να προκληθεί ακόμη και από
πιο άτεχνα γλωσσικά ή μορφολογικά κείμενα, ακόμη και από κείμενα που δεν
είναι λογοτεχνικά.

Ο Άννινος δεν μπόρεσε με τα κείμενά του να δώσει στιγμές τέτοιας υψηλής
λογοτεχνικής συγκίνησης. Στιγμές από εκείνες που κάνουν τη λογοτεχνική
εμπειρία για τον αναγνώστη να μοιάζει με την επιστροφή σε έναν όχι και τόσο
οριστικά χαμένο παράδεισο. Τα καλοφτιαγμένα και χαριτωμένα κείμενα του
Άννινου δεν είχαν ούτε στην εποχή τους ούτε και σήμερα τη δύναμη να προκα-
λέσουν στον αναγνώστη το εξαιρετικό και τόσο δύσκολο να περιγραφεί εκείνο αί-
σθημα της συγκίνησης που μπορεί κανείς να συναντήσει στον πεζό λόγο του
Παπαδιαμάντη ή τον ποιητικό λόγο του Παλαμά. 

Από την αρχή, άλλωστε, ο Άννινος είχε διαλέξει διαφορετικό δρόμο. Αν ο Λα-
σκαράτος επιχειρούσε «τρομοκρατικά» να ανατρέψει την κοινωνική πραγματι-
κότητα με τον λόγο του, ο Άννινος, βαθιά μελαγχολικός ο ίδιος, ήθελε να χρω-
ματίσει με χιούμορ αυτή την πραγματικότητα, για να κάνει τον αναγνώστη να
μπορεί να την αντέξει. Κι αυτό ίσως έχει τη σημασία του για την ψυχή του ανα-
γνώστη, ίσως άλλη σημασία από εκείνη της συγκίνησης και του συγκλονισμού
της ποιητικής εμπειρίας.

Οι άνθρωποι έχουν ανάγκη την ποιητική συγκίνηση – αυτή όμως δεν μπορεί
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παρά να καταλαμβάνει λιγοστές στιγμές της ζωής τους, να είναι εξαιρετική,
ένα διάλειμμα στην καθημερινότητα. Οι μεγάλοι ποιητές και πεζογράφοι είναι
εκεί για να μας χαρίζουν τέτοιες εξαιρετικές στιγμές. Υπάρχει όμως και ολό-
κληρη η υπόλοιπη ζωή, η καθημερινότητα – για να τη διαχειριστεί κανείς αυτή
χρειάζονται οι συγγραφείς όπως ο Άννινος: εκείνοι που θα σκορπίσουν πάνω της
το (λιγότερο πολύτιμο από την υψηλή ποίηση) καρύκευμα του χιούμορ για να
χαρίσουν στους ανθρώπους το χαμόγελο.
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ΚΚααττάάλλοογγοοςς��ττοουυ��ΑΑρρχχεείίοουυ��ΧΧααρρααλλάάμμππηη��ΆΆννννιιννοουυ��
((ΚΚοορργγιιααλλέέννεειιοοςς��ΒΒιιββλλιιοοθθήήκκηη��ΑΑρργγοοσσττοολλίίοουυ))

ΙΙ..��ΕΕιισσααγγωωγγιικκέέςς��σσηημμεειιώώσσεειιςς

Το�αρχείο�του�Χαραλάμπη�Άννινου�παρουσιάστηκε�για�πρώτη�φορά�σε�ανα-
κοίνωση�του�γράφοντα�στο�Η΄�Πανιόνιο�Συνέδριο,�που�πραγματοποιήθηκε�στα
Κύθηρα�τον�Μάιο�του��00�,�ενώ�βρισκόταν�σε�εξέλιξη�η�εκπόνηση�της�παρούσας
μελέτης.�Η�σχετική�ανακοίνωση�δημοσιεύτηκε�στα�Πρακτικά�του�Συνεδρίου,1
και�περιελάμβανε�και�τον�κατάλογο�που�παρατίθεται�στη�συνέχεια,�με�τον�οποίο
καταλογογραφείται�το�αρχείο�σύμφωνα�με�το�Διεθνές�Πρότυπο�Αρχειακής�Πε-
ριγραφής.

Θεωρήσαμε�σκόπιμο�να�συμπεριληφθεί�ο�κατάλογος�του�Αρχείου�ως�παράρ-
τημα�αυτής�της�μελέτης,�αφ’�ενός�για�την�πληρότητά�της,�και�αφετέρου�για�να
καταδειχθούν,�μια�δεκαετία�μετά�την�πρόδρομη�αυτή�ανακοίνωση,�οι�προσπά-
θειες�που�έγιναν�για�την�αξιοποίηση�του�αρχείου�πέρα�από�την�παρούσα�μελέτη
αλλά�και�συμπεράσματα�στα�οποία�οδήγησε�η�σύγκριση�του�αρχείου�με�το�δη-
μοσιευμένο�υλικό�του�Άννινου�που�εντοπίστηκε�στη�συνέχεια.�Για�λόγους�νοη-
ματικής�ενότητας�θα�παρατεθούν�και�κάποια�ιστορικά�στοιχεία�αναφορικά�με
το�Αρχείο,�τα�οποία�περιέχονταν�και�στην�προαναφερθείσα�ανακοίνωση.

ΙΙΙΙ..��ΙΙσσττοορριικκόό��ττηηςς��ππρρόόσσκκττηησσηηςς��ττοουυ��ΑΑρρχχεείίοουυ

Το�καλοκαίρι�του�1��4,�σαράντα�χρόνια�μετά�τον�θάνατο�του�Μπάμπη�Άννι-
νου,�οι�κόρες�του�Αννέτα�(σύζυγος�Ανδρέα�Γεωργιάδου),�Κλειώ�και�Μαριάννα,
και�ο�εγγονός�του�(γιος�της�Αννέτας)�Γεώργιος-Νικόλαος�Ανδρ.�Γεωργιάδης,
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οι�μοναδικοί� ευρισκόμενοι� τότε� εν� ζωή�απόγονοι� του�Άννινου,�αποφασίζουν� να
δωρίσουν�όσα�χειρόγραφα�του�Άννινου�βρίσκονταν�στα�χέρια�τους�στην�Κοργια-
λένειο�Βιβλιοθήκη�και�το�Κοργιαλένειο�Ιστορικό�και�Λαογραφικό�Μουσείο�Αρ-
γοστολίου.

Η�Αννέτα�Γεωργιάδου,� με� την� επιστολή� της� (με� ημερομηνία� 1�/8/1��4)
προς� το� Κοργιαλένειον� Διοικητικόν� Συμβούλιον� (Κληροδότημα� του� Ν.
�03�/1�3�),�τον�φορέα�δηλαδή�που�έχει�υπό�την�διοίκηση�και�διαχείρισή�του�τό-
σο�την�Κοργιαλένειο�Βιβλιοθήκη�όσο�και�το�Κοργιαλένειο�Μουσείο,�γνωστοποι-
εί�την�πρόθεση�αυτή�των�κληρονόμων�του�Άννινου.�Το�Κοργιαλένειον�Διοικητι-
κόν�Συμβούλιον,�με�την�υπ’�αριθ.��8�/Γ/31-8-1��4�απόφασή�του� αποδέχεται
τη�δωρεά,�και,�σύμφωνα�με�τα�αναφερόμενα�στο�παραπάνω�πρακτικό,�η�Αννέτα
Γεωργιάδου,�ενεργώντας�εξ�ονόματός�της�αλλά�και�για�λογαριασμό�των�λοιπών
συγκληρονόμων�του�Άννινου�προσέφερε�στο�Κοργιαλένειο�Ίδρυμα,�«το�πλείστον
των�εις�χείρας�των�σωζομένων�χειρογράφων,�μέρος�προσωπικών�του�ενθυμημά-
των�και�όσα�εκ�των�εκδοθέντων�έργων�του�κατέστη�δυνατόν�να�συλλέξωσι,�άτι-
να�και�παρελήφθησαν�εν�τη�Βιβλιοθήκη».�

Από�τη�διατύπωση�αυτή�συμπεραίνουμε�ότι�ένα�μέρος�του�αρχειακού�υλικού
θα�πρέπει�να�παρέμεινε�στην�οικογένεια.�Η�δωρήτρια�επεσήμανε�ότι�η�δωρεά�έγι-
νε�με�τον�όρο�τα�πνευματικά�δικαιώματα�για�τα�προσφερόμενα�χειρόγραφα�να
διατηρούνται�υπέρ�των�κληρονόμων�(δεν�είχε�παρέλθει�η�προβλεπόμενη�σήμερα
από�το�νόμο�εβδομηκονταετία�από�τον�θάνατό�του),�ωστόσο�αν�οποτεδήποτε�το
Κοργιαλένειο�Συμβούλιο�αποφάσιζε�να�εκδώσει�μέρος�ή�το�σύνολο�των�χειρο-
γράφων,�με�προθυμία�οι�απόγονοι�θα�χορηγούσαν�την�άδεια�προς�τούτο.�Τέλος,
το�Κοργιαλένειο�Συμβούλιο,�μετά�τις�ευχαριστίες�προς�τους�δωρητές,�επιφυλάσ-
σεται� εν� καιρώ� να� πραγματοποιήσει� φιλολογικό� μνημόσυνο� για� τον�Μπάμπη
Άννινο.

Η�παραλαβή�του�Αρχείου�γίνεται�από�το�Κοργιαλένειο�Ίδρυμα�με�υποδειγ-
ματικά�συστηματικό�τρόπο.�Συντάσσονται�λεπτομερείς�καταστάσεις3 παραλα-
βής�για�καθέναν�από�τους�1��φακέλους�του�αρχείου,�στις�οποίες�αναγράφονται
τα�βασικά�στοιχεία�κάθε�χειρογράφου�(τίτλος,�αριθμός�σελίδων,�σημειώσεις),
και�υπογράφονται�από�τον�τότε�αντιπρόεδρο�του�Κοργιαλενείου�Ιδρύματος�Μα-
ρίνο�Κοσμετάτο,�όλες�με�ημερομηνία��0-�-1��4,�και�με�αναγραφή�σε�κάθε�φά-
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� Αρχείο�Κοργιαλενείου�Ιδρύματος,�Βιβλία�Πρακτικών�και�Αποφάσεων�Κοργιαλενείου�Διοι-
κητικού�Συμβουλίου,�συνεδρίασις��8��(31-8-1��4),�πρακτικόν�Γ.�Σύνθεση�Κοργιαλενείου�Διοι-
κητικού�Συμβουλίου:�Πρόεδρος:�Ο�Κεφαλληνίας�Προκόπιος.�Αντιπρόεδρος:�Μαρίνος�Κοσμετά-
τος,.�Μέλη:�Χ.�Βεντούρας,�Π.�Λαγγούσης,�Γ.�Πινιατώρος,�Σ.�Πανάς.�Γραμματέας:�Γ.Ι.�Στα-
ματάτος.

3 Οι�καταστάσεις�παραλαβής�έχουν�επισυναφθεί�αντιστοίχως�σε�καθέναν�από�τους�1��φα-
κέλους�του�αρχείου,�και�προφανώς�αντίγραφά�του�εγχειρίστηκαν�στους�δωρητές.



κελο�της�ρήτρας�διατήρησης�των�πνευματικών�δικαιωμάτων�υπέρ�των�κληρονό-
μων�του�Άννινου.�Το�αρχείο�παραμένει�μέχρι�σήμερα�στην�Κοργιαλένειο�Βιβλιο-
θήκη�Αργοστολίου.�Κρίθηκε�σκόπιμο�το�βιβλιακό�υλικό�(εκδόσεις�βιβλίων�του
Μπάμπη�Άννινου�αλλά�και�ορισμένα�βιβλία�του�γιου�του,�λογοτέχνη�Γερασίμου
Άννινου)�που�είχε�συμπεριληφθεί�στο�αρχείο�να�αποσπαστεί�από�τους�φακέλους
του�αρχείου,�και,�όπως�είναι�βιβλιοθηκονομικά�ορθότερο,�να�ταξιθετηθεί�στις�οι-
κείες�θέσεις�της�Επτανησιακής�και�Γενικής�Συλλογής�της�Βιβλιοθήκης,�με�την
αναγραφή�επί�των�αντίστοιχων�τεκμηρίων�ότι�ανήκουν�στο�Αρχείο�Μπάμπη�Άν-
νινου.� Οι� φάκελοι� του� αρχείου� (πλην� του� προαναφερόμενου� βιβλιακού� υλικού)
βρίσκονται�σήμερα�τοποθετημένοι�στο�νέο�Τμήμα�Παλαιτύπων�και�Αρχείων�που
δημιουργήθηκε�ήδη�στη�Βιβλιοθήκη.�

ΙΙΙΙΙΙ..��ΠΠεερριιεεχχόόμμεεννοο��ττοουυ��ααρρχχεείίοουυ..��ΓΓεεννιικκέέςς��ππααρρααττηηρρήήσσεειιςς

Όπως�προαναφέρθηκε,�το�αρχείο�αποτελείται�από�1��φακέλους,�εκ�των�οποί-
ων�οι�13�περιέχουν�χειρόγραφα�και�δακτυλόγραφα�του�Μπάμπη�Άννινου,�ο�14ος
περιείχε�βιβλία�και�έντυπο�υλικό,�και�ο�1�ος προσωπικά�ενθυμήματα�του�Άννινου
(φωτογραφίες,�αλληλογραφία,�δημόσια�έγγραφα�κλπ.).�Σε�κάθε�φάκελο�(δετό
χαρτόνι),� έχουν� τοποθετηθεί� τα� τεκμήρια� σε� υποφακέλους� από� μπλε� χαρτί.
Στους�φακέλους�1-13�έχει�τοποθετηθεί�ένα�τεκμήριο�ανά�υποφάκελο,�ενώ�στους
υποφακέλους�14�και�1��συχνά�αλλάζει�η�αρίθμηση.�Κάθε�υποφάκελος�φέρει�έν-
δειξη�με�τον�αριθμό�του,�τον�τίτλο�του�τεκμηρίου�(που�συνήθως�ταυτίζεται�με
τον�τίτλο�του�άρθρου�ή�της�μονογραφίας�που�υπάρχει�στο�τεκμήριο).�Η�αρίθμη-
ση�του�ενός�τεκμηρίου�ανά�υποφάκελο�δεν�τηρείται�στον�φάκελο�των�προσωπι-
κών�ενθυμημάτων�(αριθ.�1�).�Για�την�περιγραφή�του�αρχείου�σύμφωνα�με�βι-
βλιοθηκονομικά�πρότυπα�διεθνώς�αποδεκτά�κρίθηκε�σκόπιμο�να�ακολουθηθεί�το
Διεθνές�Πρότυπο�Αρχειακής�Περιγραφής�(Γενικό).4

Θα�πρέπει�να�επισημανθεί�ότι�το�μεγαλύτερο�μέρος�του�Αρχείου�είναι�δημοσι-
ευμένο,�καθώς�αποτελείται�από�δημοσιογραφικά�κείμενα�ιστορικού�χαρακτήρα
ή�χρονογραφήματα�ή�μεταφράσεις,�τα�οποία�ο�Άννινος�έγραφε�με�προφανή�σκο-
πό�τη�δημοσίευσή�τους�σε�έντυπα�ή�εφημερίδες�όπου�κατά�καιρούς�εργαζόταν,
και�με�σκοπό�τον�βιοπορισμό�του.�Είναι�βέβαιο�ότι�όλα�τα�κείμενα�που�περιλαμ-
βάνονται�στους�13�πρώτους�φακέλους�του�Αρχείου�έχουν�γραφτεί�με�σκοπό�να
δημοσιευθούν�(εκτός�από�θεατρικά�κείμενα�που�δεν�γράφονται�με�σκοπό�τη�δη-
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μοσίευση,�ή�κείμενα�ομιλιών,�που�ωστόσο�μπορεί�να�δημοσιεύθηκαν�αργότερα�σε
επεξεργασμένη�μορφή).�Στο�αρχείο�δεν�περιλαμβάνονται�ημερολογιακές�σημει-
ώσεις�ή�προσωπικές�επιστολές.�Είναι�πιθανό,�αν�υπήρχαν�τέτοιες,�να�κρατήθη-
καν�από�την�οικογένεια�του�συγγραφέα.�Εάν�υπάρχουν�κείμενα�που�είναι�αδη-
μοσίευτα,�ίσως�πρόκειται�για�κείμενα�τα�οποία�για�διάφορους�λόγους�ο�Άννινος
δεν�πρόλαβε�να�δημοσιεύσει.�Ο�ίδιος�ο�Άννινος�δεν�μας�δίνει,�παρά�μόνο�σε�ελά-
χιστα�από�τα�τεκμήρια,�πληροφορίες�σχετικές�με�τη�δημοσίευσή�τους.�Θεωρού-
με,�λόγω�της�μεγάλης�διασποράς�του�συγγραφικού�έργου�του�Άννινου�σε�μεγά-
λο�αριθμό�εντύπων,�παρακινδυνευμένο,�ακόμα�και�σ’�αυτή�τη�φάση�μελέτης�του
έργου� του,� να� χαρακτηριστούν� κείμενα� από� αυτό� τελεσίδικα� αδημοσίευτα.�Η
διασπορά�των�κειμένων�του�Άννινου,�λόγω�του�δημοσιογραφικού�επαγγέλματος
σε�ευρύτατο�φάσμα�του�τύπου�της�εποχής�του�(και�σε�ευρύτατο�χρονικό�διάστη-
μα�ενεργού�δράσης�στα�αθηναϊκά�πράγματα,�που�καλύπτει�περίπου�μισό�αιώ-
να),�όπως�φάνηκε�από�το�κείμενο�της�μελέτης,�είναι�τόσο�μεγάλη�που�δεν�μας
επιτρέπει�τέτοιες�οριστικές�κρίσεις.

Προτού�προχωρήσουμε�σε� σύντομη�περιγραφή� του�αρχειακού� υλικού,� είναι
δυνατή�η�διάκριση�σε�μορφολογικές�και�ειδολογικές�κατηγορίες.

Μορφολογικά,� μπορούμε� να� διακρίνουμε� σε� χειρόγραφο,� φωτογραφικό� και
έντυπο�υλικό.

11..��ΧΧεειιρρόόγγρρααφφοο��υυλλιικκόό::

11..11��ΧΧεειιρρόόγγρρααφφαα.�Περαιτέρω�διακρίνουμε�αυτόγραφα�του�Άννινου�και�χειρό-
γραφα�κειμένων�του�Άννινου�γραμμένα�από�άλλο�χέρι,�αλληλογραφία�και�δημό-
σια�έγγραφα.

1.1.1�Αυτόγραφα�του�Άννινου.�Αποτελούν�το�συντριπτικά�μεγαλύτερο�μέ-
ρος� του� Αρχείου.� Υπάρχουν� διαφοροποιήσεις� στον� γραφικό� χαρακτήρα,
που�υποδηλώνουν�ότι�τα�συγκεκριμένα�κείμενα�γράφτηκαν�σε�μεγαλύτε-
ρη�ηλικία.�Τα�χειρόγραφα�αναφέρονται�στο�σύνολό�τους�στην�«αθηναϊκή»
περίοδο�του�Άννινου,�και�όχι�στη�δεκαετία�του�18�0,�κατά�την�οποία�δρα-
στηριοποιείται�και�στην�Κεφαλονιά.�Περαιτέρω,�συναντάμε�συχνά�περισ-
σότερες�από�μία�εκδοχές�του�ίδιου�χειρογράφου,� συνήθως�μία�πιο�πρόχει-
ρη�με�πολλές�διαγραφές�και�παραπομπές�και�μια�πιο�«χτενισμένη»,�πιο
έτοιμη�για�το�τυπογραφείο.�Ανάλογες�διακυμάνσεις�ως�προς�τον�«τελι-
κό»�χαρακτήρα�έχουμε�και�σε�τεκμήρια�των�οποίων�συναντάμε�μόνον�μία
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εκδοχή�(τεκμήρια�πιο�«έτοιμα»�και�τεκμήρια�όπου�το�λογοτεχνικό�εργα-
στήριο�του�Άννινου�είναι�σε�εξέλιξη).�Είναι�εντυπωσιακό�το�πόσο�ο�Άννι-
νος� «βασανίζει»� τα� κείμενά� του,� αν� λάβουμε� υπόψη� μας� ότι� πρόκειται
στην�πλειοψηφία�τους�για�δημοσιογραφικά�κείμενα,�για�τα�οποία�ο�χρό-
νος�παράδοσης�είναι�σχετικά�μικρός.
1.1.��Χειρόγραφα�κειμένων�του�Άννινου�γραμμένα�από�άλλο�χέρι.�Απο-
τελούν�μικρό�μέρος�του�αρχείου�–�το�πιο�πιθανό�είναι�ότι�πρόκειται�για�κα-
θαρογραφές�κειμένων�από�κάποιον�συνεργάτη,�συγγενή�ή�βοηθό�του.�
1.1.3�Αλληλογραφία�(μόνο�στον�φάκελο�1�).�Κυρίως�πρόκειται�για�επι-
στολές�τρίτων�προς�τον�Άννινο,�που�αναφέρονται�όλες�σε�επαγγελματικά
ζητήματα.
1.1.4�Δημόσια�και�ιδιωτικά�έγγραφα (μόνο�στον�φάκελο�1�).�Συμπληρω-
μένα�έντυπα�ή�αμιγώς�χειρόγραφα�κείμενα�δημοσίου�(π.χ.�διαβατήρια,
ληξιαρχικές�πράξεις)�ή�ιδιωτικού�χαρακτήρα�(βραβεία,�τίτλοι,�συμφωνη-
τικά� κλπ.).� Ορισμένα� (π.χ.� διπλώματα)� υπάρχουν� σε� φωτοαντίγραφο,
πράγμα�που�σημαίνει�ότι�κατά�πάσα�πιθανότητα�τα�πρωτότυπα�κρατή-
θηκαν�από�την�οικογένεια.

11..����ΔΔαακκττυυλλόόγγρρααφφαα.. Πρόκειται�για�δακτυλογραφημένα�σε�γραφομηχανή�κεί-
μενα�έργων�του�Άννινου.

��..��ΦΦωωττοογγρρααφφιικκόό��υυλλιικκόό.. Μόνο�στον�φάκελο�1�.�Μικρός�αριθμός�προσωπικών�φω-
τογραφιών�του�Άννινου�και�φωτογραφίες�από�παραστάσεις.

33..��ΈΈννττυυπποο��υυλλιικκόό.�Διακρίνουμε�περαιτέρω�σε:�βιβλιακό�υλικό,�εφήμερα�και�υλικό
από�εφημερίδες.

3.1�Βιβλιακό�υλικό: Τίτλοι�βιβλίων�του�Άννινου,�καθώς�και�βιβλία�του�γι-
ου� του� Άννινου,� του� δημοσιογράφου� και� λογοτέχνη� Γεράσιμου� Άννινου
(18�1-1���),�που�παραδόθηκαν�από�την�Αννέτα�Γεωργιάδου�στη�Βιβλιο-
θήκη�μαζί�με�το�αρχείο�Χαραλάμπη�Άννινου.�
3.��Εφήμερα. Μικρός�αριθμός�θεατρικών�προγραμμάτων,�προσκλήσεων
και�μονόφυλλων�που�είτε�περιέχουν�κείμενα�του�Άννινου�είτε�αναφέρονται
σε�παραστάσεις�του�Άννινου�ή�σε�τιμητικές�βραδιές�αφιερωμένες�σε�αυ-
τόν.
3.3�Έντυπα. Εφημερίδες�Κεφαλληνίας�και�Αθηνών�(κυρίως�στο�πρωτό-
τυπο�αλλά�και�σε�φωτοαντίγραφα)�που�περιέχουν�είτε�κείμενα�του�Άννι-
νου�είτε�αφιερωμένα�σ’�αυτόν�κείμενα,�είτε�νεκρολογίες�για�τον�Άννινο.�
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� Πρόκειται�για�τα�περισσότερα�τεκμήρια�του�φακέλου���του�Αρχείου.



Ειδολογικά,�αν�εξαιρέσουμε�τους�φακέλους�14�και�1��(βιβλία�και�προσωπικά
έγγραφα�και�ενθυμήματα�του�Άννινου,�για�τα�οποία�έγινε�λόγος�παραπάνω,�στη
μορφολογική�κατάταξη�του�υλικού,�υπό�1.1.�,�1.1.3,�1.1.4,��,�3),�τα�τεκμήρια
που� περιλαμβάνονται� στους� υπόλοιπους� φακέλους� μπορούν� να� ταξινομηθούν
στις�ακόλουθες�ειδολογικές�κατηγορίες;

1.�ΠΠοοιιηηττιικκάά��έέρργγαα��κκααιι��σσττιιχχοουυρργγήήμμαατταα.�Από�τις�δύο�γνωστές�ποιητικές�του
συλλογές�στο�αρχείο�εμφανίζεται�μόνο�η�μία,�η�οποία�εκδόθηκε,�το�Λυκαυγές,
ενώ�η�άλλη�συλλογή�για�την�οποία�έχουμε�πληροφορίες�ότι�υποβλήθηκε�μεταγε-
νέστερα�σε�ποιητικό�διαγωνισμό,�χωρίς�κάποια�τύχη,�η�Ανατολή � δεν�υπάρχει
στο�αρχείο.

�.�ΠΠεεζζοογγρρααφφιικκάά��κκεείίμμεενναα,�τα�οποία�περαιτέρω�διακρίνονται�σε
•�Δημοσιογραφικά�χρονογραφικού�χαρακτήρα�κείμενα�(ορισμένα�με�στοι-
χεία�μυθοπλασίας,�όπως�είναι�εύλογο�για�χρονογραφικά�κείμενα)

•�Κείμενα�ομιλιών�και�δημόσιων�διαλέξεων
•�Κείμενα�που�περιέχουν�ιστορικές�μελέτες

Είναι�χαρακτηριστικό�ότι�δεν�εμφανίζονται�στο�αρχείο�τα�κείμενα�μυθοπλα-
στικής�πεζογραφίας�τα�οποία�έχει�συγγράψει�ο�Άννινος�στην�προ�του�1880�πε-
ρίοδο,�κατά�την�οποία�βρισκόταν�στην�Κεφαλονιά,�πράγμα�που�επιβεβαιώνει�ότι
το�αρχείο�αναφέρεται�στην�αθηναϊκή�περίοδο�του�Άννινου�κατά�κύριο�λόγο.

3.�ΘΘεεααττρριικκάά��κκεείίμμεενναα.. Σε�δακτυλόγραφη�και�χειρόγραφη�μορφή.�Στο�αρχείο
υπάρχει�πολύ�μικρό�μέρος�από�τα�επιθεωρησιακά�κείμενα�των�Παναθηναίων,8
στη�συγγραφική�ομάδα�των�οποίων�συμμετείχε�ο�Άννινος,�ενώ�αξιοσημείωτη�εί-
ναι�και�η�παρουσία�ενός�θεατρικού�έργου�υπό�τον�τίτλο�Φούμαρα� για�το�οποίο
μέχρι�τώρα�δεν�έχουμε�στοιχεία�δημοσίευσης�ή�παράστασης.

4.�ΚΚεείίμμεενναα��μμεεττααφφρράάσσεεωωνν.. Δείγματα�της�μεταφραστικής�δουλειάς�του�Άννι-
νου.�Στα�κείμενα�αυτά�δεν�διευκρινίζεται�συνήθως�η�προέλευσή�τους.10

�.�ΛΛεεξξιικκοογγρρααφφιικκάά��κκεείίμμεενναα.. Πρόκειται�για�ένα�τμήμα�του�ιταλοελληνικού�λε-
ξικού�που�είχε�συντάξει�ο�Άννινος.11
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� Panayotis�Moullas,�Les�concours�poétiques�de� l’�Université�d’�Athènes�18�1-18��, σειρά
«Ιστορικά Αρχεία Ελλ.�Νεολαίας»,�αρ.� ��,� έκδ.�Γενικής�Γραμματείας�Νέας�Γενιάς,�Αθήνα
1�8�,�σσ.�310,�448,�4�1.

8 Αρχείο�Χ.�Άννινου,�φάκελος��,�υποφάκελος��.1.
� Αρχείο�Χ.�Άννινου,�φάκελος�1�,�υποφάκελοι�1�Α (σε�χειρόγραφη�μορφή)�και�1�Β�(δακτυ-

λόγραφο)
10 Π.χ.�η�μετάφραση�της�«Γυναικομαχίας»�των�Scribe και�Legouve (Αρχείο�Χ.�Άννινου,

φάκελος�13,�υποφάκελος�13.�).�Πολλά�είναι�επίσης�τα�τεκμήρια�του�αρχείου�για�τα�οποία�στη
φάση�αυτή�δεν�μπορούμε�να�αποφανθούμε�οριστικά�αν�είναι�πρωτότυπα�ή�μεταφράσεις.�Η�ταύτι-
ση�των�έργων�με�το�δημοσιευμένο�υλικό�όταν�ολοκληρωθεί�θα�μας�δώσει�οριστική�απάντηση�για
την�ταυτότητα�των�διφορούμενων�αυτών�τεκμηρίων,�π.χ.�η�«Ιστορία�της�Αστυνομίας»�(Αρχείο
Χ.�Άννινου,�φάκελος�4.)

11 Αρχείο�Χ.�Άννινου,�φάκελος�11.



ΙΙVV..��ΑΑξξιιοοπποοίίηησσηη��ττοουυ��ααρρχχεείίοουυ..��ΨΨηηφφιιοοπποοίίηησσηη��κκααιι��εελλεεύύθθεερρηη��ππρρόόσσββαασσηη��
ττοουυ��κκοοιιννοούύ��σσττοο��ΑΑρρχχεείίοο

Τριάντα�επτά�χρόνια�μετά�την�πρόσκτησή�του,�το�αρχείο�του�Χαραλάμπη
Άννινου�είναι�στη�διάθεση�της�ερευνητικής�και�ακαδημαϊκής�κοινότητας�μέσω
της�ψηφιοποίησής�του.�Το�αρχείο�Χαραλάμπη�Άννινου�ψηφιοποιήθηκε�στο�συ-
ντριπτικά�μεγαλύτερο�ποσοστό�του�(φάκελοι�1-13,�μερικώς�οι�φάκελοι�14�και�1�
–�εξαιρέθηκε�το�βιβλιακό�υλικό�και�τα�έντυπα�που�λόγω�μεγέθους�ήταν�αδύνα-
τον� να� ψηφιοποιηθούν� μέσω� σαρωτή).�Η�ψηφιοποίηση� έγινε� στα� πλαίσια� της
υλοποίησης�της�πράξης�«Ψηφιακό�Αρχείο�Επτανησιακού�Πολιτισμού»�με�φορέα
υλοποίησης�το�Κοργιαλένειο�Διοικητικό�Συμβούλιο�Κεφαλληνίας�και�επιστημο-
νικό�υπεύθυνο�τον�Καθηγητή�Ιστορίας�του�Πανεπιστημίου�Πατρών�Γεώργιο�Ν.
Μοσχόπουλο�(Επιχειρησιακό�Πρόγραμμα:�«Κοινωνία�της�Πληροφορίας»,�έργο
συγχρηματοδοτούμενο�από�την�Ευρωπαϊκή�Ένωση�σε�ποσοστό���%,�και�κατά
��%� από� το�Υπουργείο�Πολιτισμού).�Η�ψηφιοποίηση� έγινε� στους� χώρους� του
Ιδρύματος,�σε�σαρωτές�Α4�και�Α3,�σύμφωνα�με�τις�προδιαγραφές�και�καλές
πρακτικές�ψηφιοποίησης�χειρογράφου�υλικού�που�είχαν�τεθεί�από�το�Ε.Π.�«Κοι-
νωνία�της�Πληροφορίας».1� Το�αρχείο�βρίσκεται�ήδη�από�τα�τέλη�του��008�στη
διάθεση�των�ερευνητών�για�πλήρη�πρόσβαση�στο�περιεχόμενό�του�από�το�Διαδί-
κτυο,�κόμβου�πληροφόρησης�του�Κοργιαλενείου�Ιδρύματος�www.corgialenios.gr.
Η�πρόσβαση�στο�ψηφιοποιημένο�υλικό�αφενός�διασφαλίζει�το�πρωτότυπο�υλικό
από�τη�φθορά�που�προξενεί�η�συχνή�χρήση,�και�αφετέρου�διευκολύνει�την�ερευνη-
τική�κοινότητα�στην�εξ�αποστάσεως�πρόσβασή�της�στο�αρχειακό�υλικό,�πράγ-
μα�το�οποίο�μερικά�χρόνια�πριν�ήταν�αδιανόητο.

Το�υλικό�του�αρχείου�είναι�επίσης�προσπελάσιμο�πλέον�και�από�την�μηχανή
αναζήτησης�των�ελληνικών�ψηφιακών�βιβλιοθηκών�http://openarchives.gr κα-
θώς�και�από�την�Ευρωπαϊκή�Ψηφιακή�Βιβλιοθήκη�Europeana,�στην�οποία�συμ-
μετέχει�με�το�ψηφιοποιημένο�του�υλικό�και�το�Κοργιαλένειο�Ίδρυμα.

Η�ψηφιοποίηση�και�παροχή�πλήρους�και�ελεύθερης�πρόσβασης�σε�όλο�το�αρ-
χειακό�υλικό� ίσως�σηματοδοτεί�μια�αλλαγή�νοοτροπίας�και�αντίληψης�σε�ό,τι
αφορά�την�πρόσβαση�στο�αρχειακό�υλικό.�Η�λογική�των�κλειστών�αρχείων�που
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1� Για�τις�καλές�πρακτικές�ψηφιοποίησης�(σε�ότι�αφορά�τον�τύπο�ψηφιοποιημένων�αρχείων,
την�ανάλυση�των�ψηφιοποιούμενων�εικόνων,�τον�τύπο�εξόδου�των�αρχείων)�ακολουθήθηκαν�οι
ακόλουθες�μελέτες�που�είχαν�εκπονηθεί�στα�πλαίσια�του�Επιχειρησιακού�Προγράμματος:�α)
Στέφανος�Κόλλιας, Τεχνικές�και�πρότυπα�για�την�ψηφιοποίηση�και�αξιοποίηση�του�ψηφιακού
πολιτιστικού� αποθέματος� της� χώρας� –� Εισαγωγή,� Εθνικό� Μετσόβιο� Πολυτεχνείο,� Αθήνα
[�00�].�και�β)�Εργαστήριο�Πληροφοριακών�Συστημάτων�Υψηλών�Επιδόσεων�Πανεπιστημίου
Πατρών,�Συνοπτικός�οδηγός�ψηφιοποίησης�δισδιάστατων�εικόνων�και�καλές�πρακτικές�ψηφιο-
ποίησης�–�τεκμηρίωσης,�Πάτρα�[�00�].



περιορίζονται�συχνά�για�αποκλειστική�χρήση�των�ερευνητών�που�τα�πρωτοανα-
κάλυψαν�ή�πρωτοασχολήθηκαν�με�αυτά,�παρότι�είναι�πάγια�στον�ελληνικό�χώ-
ρο�πρακτική,�αποτελεί,�πιστεύουμε,�ανασταλτικό�παράγοντα�για�την�επιστημο-
νική�πρόοδο,�καθώς�η�υπόλοιπη�επιστημονική�κοινότητα�δεν�διαθέτει�πρόσβαση
σε�υλικό�που�θα�μπορούσε�να�αξιοποιηθεί�ενδεχομένως�σε�άλλο�πεδίο�της�επι-
στήμης,�ή�να�συνδυαστεί�με�άλλο�υλικό�-�τα�κλειστά�αρχεία�αλλά�και�εκείνα
που�εμφανίζουν�γραφειοκρατικά�και�όχι�μόνο�εμπόδια�στους�ερευνητές�για�την
προσπέλασή�τους�επιχειρούν,�με�καλές�προθέσεις�ενδεχομένως,�να�διαφυλάξουν
το�αρχειακό�υλικό,�αλλά�στην�πραγματικότητα�το�καθιστούν�ανύπαρκτο,�απρο-
σπέλαστο�για�την�έρευνα�και�την�επιστήμη.�Με�αυτό�το�σκεπτικό,�η�ανοικτότη-
τα� των�αρχείων�προς� το�κοινό�που� διασφαλίζεται�με� την�ψηφιοποίησή� του� σε
συνδυασμό�με�τη�διαφύλαξη�των�πρωτοτύπων�που�εγγυάται�η�μη�χρήση�τους,
πλέον,�μετά�την�ψηφιοποίηση,�αλλά�και�η�κατάργηση�των�αποστάσεων�που�επι-
φέρει� η� δυνατότητα� αναζήτησης� στο� Διαδίκτυο,� αποτελούν� σημαντικό� βήμα
προόδου�για�τη�διευκόλυνση�της�επιστημονικής�έρευνας.

VV..��ΣΣχχέέσσηη��ττοουυ��ΑΑρρχχεείίοουυ��μμεε��ττοο��δδηημμοοσσιιεευυμμέέννοο��υυλλιικκόό��ττοουυ��ΆΆννννιιννοουυ

Μετά�από�τη�σύγκριση�του�Αρχείου�με�το�δημοσιευμένο�έργο�του�Άννινου,
μπορούμε�να�καταλήξουμε�στο�συμπέρασμα�το�αρχείο�καλύπτει�σημαντικό,�αλ-
λά�όχι�πλειοψηφικό�ποσοστό�της�συγγραφικής�δουλειάς�του�Άννινου.�Δεν�είμα-
στε�σε�θέση�να�αποφανθούμε�οριστικά�για�ποιους�λόγους�ο�Άννινος�επέλεξε�να
διατηρήσει�στο�αρχείο�του�τα�χειρόγραφα�αυτά�και�όχι�άλλα.�Μια�ενδεχόμενη
απάντηση�θα�είχε�χαρακτήρα�χρονολογικό:�πρόκειται�για�κείμενα�που�ο�Άννινος
συνέταξε�ή�ξαναδούλεψε�για�να�δημοσιεύσει�προς�το�τέλος�της�σταδιοδρομίας
του.�Υπέρ�της�λύσης�αυτής�συνηγορεί�το�γεγονός�ότι�ο�Άννινος�κατά�καιρούς
αναδημοσιεύει�σε�αυτοτελείς�εκδόσεις�κείμενα�που�έχει�δημοσιεύσει�παλαιότερα
σε�έντυπα�και�περιοδικές�εν�γένει�εκδόσεις.�Εναντίον�της�λύσης,�η�χρονολογική
διασπορά�των�κειμένων�που�μαρτυρούν�οι�αποκλίσεις�στο�γραφικό�χαρακτήρα�(η
μειούμενη�σταθερότητα�του�χεριού�που�φέρνει�η�ηλικία).�Μια�άλλη�απάντηση�εί-
ναι�ότι�ο�Άννινος�είχε�επιλέξει�να�κρατήσει�αυτά�τα�κείμενα�επειδή�τα�θεωρούσε
από�τα�καλύτερά�του.�Δυστυχώς�δεν�έχουμε�ημερολογιακές�σημειώσεις�που�να
μαρτυρούν�κάτι�τέτοιο,�ωστόσο�μέσα�στο�αρχείο�υπάρχουν�χειρόγραφα�από�τα
γνωστότερά� του� έργα� (π.χ.� η�Νίκη� του�Λεωνίδα13).�Τέλος,� δεν� θα�πρέπει� να
αποκλείσουμε�την�τυχαιότητα.�Αυτά�είναι�όσα�περιέσωσε�ο�Άννινος,�όσα�έτυχε
να�σωθούν,�όσα�κείμενα�έτυχε�να�έχει�κρατήσει�αντίγραφό�τους�πριν�τα�υποβά-
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13 Αρχείο�Χ.�Άννινου,�φάκελος��.



λει�για�δημοσίευση.�Δεν�πρέπει�να�ξεχνάμε�ότι�ο�Άννινος�δεν�ήταν�συγγραφέας
του�συρταριού,�αλλά�του�τυπογραφείου.�Έγραφε�για�να�ζήσει,�αλλά�και�για�να
δει�τυπωμένα�τα�έργα�του.�

Στο�αρχείο�για�παράδειγμα�δεν�περιλαμβάνονται�κείμενα�του�Άννινου�από
τις�τελευταίες�του�μονογραφίες:�Ο�Πόλεμος�και�η�ανθρωπότης, οι�Νίκαι�κατά
Βαρβάρων, καθώς�και�από�τα�περισσότερα�κείμενα�που� εξέδωσε�στο�πλαίσιο
της� προσπάθειας� του�Συλλόγου� προς�Διάδοσιν�Ωφελίμων�Βιβλίων.�Ελάχιστα
επίσης�είναι�τα�σπαράγματα�χειρογράφων�θεατρικών�επιθεωρήσεων,�τα�οποία
επίσης�ανήκουν�στην�ώριμη�περίοδο�της�δημιουργίας�του,�ενώ�ένα�ελάχιστο�δείγ-
μα�σώζεται�από�το�Ιταλοελληνικό�Λεξικό,�για�τη�σύνταξη�του�οποίου�ο�Άννινος
θα� πρέπει� να� είχε� υποβληθεί� σε� ιδιαίτερα� μεγάλο� κόπο.� Ελάχιστα� δείγματα
υπάρχουν�και�από�τις�πολυάριθμες�μεταφράσεις�του�Άννινου.

Όπως�η�μεγάλη�πλειοψηφία�των�πολυγράφων�συγγραφέων-δημοσιογράφων
της�γενιάς�του�1880�και�εντεύθεν,�οι�«γκρίζες�ζώνες»�στη�βιβλιογραφία�του�Άν-
νινου�είναι�μεγάλες�όσο�και�ο�όγκος�της�δουλειάς�του.�Η�χαρτογράφηση�του�έρ-
γου�των�ανθρώπων�αυτών�είναι�έργο�επίπονο�όσο�και�γοητευτικό,�μια�και�ανα-
δεικνύεται,� ανάμεσα� στα� άλλα,� η� συγγραφική� συμπεριφορά� ενός� Επτανήσιου
(με�όλες�τις�καταβολές�της�καταγωγής�και�της�παιδείας�του)�στο�αθηναϊκό
πνευματικό� γίγνεσθαι,� έναν� χώρο� στον� οποίο� ο� ανταγωνισμός� γιγαντώνεται
αναλόγως�με�την�εκδοτική�παραγωγή�και�διαμορφώνεται�με�καινούριους�όρους
η�πολιτισμική�ταυτότητα�του�νέου�ελληνικού�κράτους.

ΣΣυυννοοππττιικκήή��ΠΠεερριιγγρρααφφήή��ττοουυ��ΑΑρρχχεείίοουυ��ΆΆννννιιννοουυ��σσύύμμφφωωνναα��
μμεε��ττοο��ΔΔιιεεθθννέέςς��ΠΠρρόόττυυπποο��ΑΑρρχχεειιαακκήήςς��ΠΠεερριιγγρρααφφήήςς

Για�λόγους�χώρου�είναι�αδύνατη�η�πλήρης�περιγραφή�του�αρχείου�(σε�επίπε-
δο�περιγραφής:�τεκμήριο),�στο�πλαίσιο�της�παρούσας�μελέτης.�Για�το�λόγο�αυ-
τό�η�περιγραφή�που�θα�ακολουθήσει�θα�είναι,�για�λόγους�συντομίας,�σε�επίπεδο
Αρχείου� και� Φακέλου� (καθότι� δεν� υπάρχει� η� δεύτερη� κατηγορία� περιγραφής
σύμφωνα�με�το�ΔIΠΑΠ,�δηλ.�σειρά).�Στην�περιγραφή�περιεχομένων�κάθε�φακέ-
λου�θα�αναφέρεται,�συνοπτικά,�σε�ό,τι�αφορά�τα�επιμέρους�τεκμήρια,�ο�τίτλος
κάθε�τεκμηρίου�(όπως�έχει�περιγραφεί�κατά�την�πρώτη�παραλαβή,�που�δεν�ταυ-
τίζεται�αναγκαστικά�με� τον� τίτλο�που� έχει� δώσει� ο�Άννινος,�καθώς�μεγάλος
αριθμός�χειρογράφων�δεν�φέρει�τίτλο,�το�είδος�(χειρόγραφο,�έντυπο�υλικό,�φωτο-
γραφικό�υλικό),�και�στοιχειώδης�φυσική�περιγραφή�(αριθμός�φύλλων).

ΑΑ..��ΠΠεερριιγγρρααφφήή��σσεε��ΕΕππίίππεεδδοο��ααρρχχεείίοουυ

3.1.1�Κωδικός�αναγνώρισης�GR CORG ANN�
[ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ�ΙΔΡΥΜΑ�ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ]
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3.1.��Τίτλος:�Αρχείο�Χαραλάμπη�(Μπάμπη)�Άννινου�(18��-1�34)�
3.1.3�Χρονολογία:�18���–�circa�1�40�
3.1.4�Επίπεδο�περιγραφής:�Αρχείο�
3.1.��Μέγεθος�και�υπόστρωμα�της�ενότητας�περιγραφής:�1��φάκελοι,�περίπου

4000�σελίδες,�στο�Τμήμα�Παλαιτύπων�και�Αρχειακού�Υλικού�Κοργιαλε-
νείου�Βιβλιοθήκης.�Το�υλικό�και�σε�ψηφιοποιημένη�μορφή�(tiff αρχεία)�σε
14�digital video discs (DVD),�σε�δύο�αντίγραφα,�καθώς�και�σε�σκληρό�δί-
σκο�Η/Υ�(server).�

3.�.1�Όνομα�παραγωγού:�Άννινος�Χαραλάμπης�(Μπάμπης),�18��-1�34.
3.�.�� Βιογραφικό� σημείωμα:� Χρονολογίες� γέννησης� και� θανάτου:� Αργοστόλι

Κεφαλονιάς�18���–�Αθήνα�1�34.
Σπουδές:�Εγκύκλιες�σπουδές�στο�Αργοστόλι.
Επαγγελματικές-καλλιτεχνικές� ιδιότητες:� Δημοσιογράφος� (αρχισυντά-
κτης,�χρονογράφος),�συγγραφέας�(ιστορικές�μελέτες,�θεατρικά�έργα,�θε-
ατρικές�επιθεωρήσεις),�στιχουργός,�ποιητής,�μεταφραστής,�εκδότης�εφη-
μερίδων� και� περιοδικών.� Εργάστηκε�ως� δημόσιος� υπάλληλος� σε�Αθήνα
και�Ιταλία�(Νάπολη,�Κάλιαρι).�Μέλος�ή/και�στέλεχος�σε�επαγγελματι-
κές� και� φιλολογικές� ενώσεις� («Παρνασσός»,� Ιστορική� και� Εθνολογική
Εταιρεία�της�Ελλάδος,�Εταιρεία�Ελλήνων�Θεατρικών�Συγγραφέων).
Τόποι�δραστηριοποίησης:�Κεφαλονιά�(18�0-18�8),�Αθήνα�(κυρίως�18�8-
1�34).
Γλώσσες�στις�οποίες�συνέγραψε:�Ελληνικά,�ιταλικά.

3.�.3�Ιστορικό�ενότητας�περιγραφής:�Το�αρχειακό�υλικό�βρισκόταν�στην�κατοχή
των� κληρονόμων� του�Χ.�Άννινου,� θυγατέρων� του�Αννέτας�Γεωργιάδου,
Κλειούς�και�Μαριάννας�Χ.�Άννινου�και�του�εγγονού�του�Γεωργίου-Νικο-
λάου�Γεωργιάδη�

3.�.4� Διαδικασία� πρόσκτησης:� Δωρεά� των� κληρονόμων� του� Χ.� Άννινου� (βλ.
3.�.3)�στο�Κοργιαλένειο�Διοικητικό�Συμβούλιο.�Έγγραφο�δωρεάς:�επιστο-
λή� προς� Αννέτας� Γεωργιάδου� με� ημερομηνία� 1�-8-1��4� και� έγγραφο
αποδοχής:� Απόφαση� �8�/Γ/31-8-1��4.� Πρωτόκολλα� παραλαβής� του
Ιδρύματος�φέρουν�ημερομηνία��0/�/1��4�

3.3.1�Παρουσίαση�περιεχομένου:�Χειρόγραφα�και�δακτυλόγραφα�κειμένων�του
Χ.� Άννινου� (δημοσιογραφικά� κείμενα,� ιστορικές� μελέτες,� μεταφράσεις,
θεατρικά�έργα),�έντυπες�εκδόσεις�Χ.�Άννινου�και�Γ.�Άννινου,�φωτογραφι-
κό�υλικό,�εφήμερα�και�έντυπα�που�σχετίζονται�με�τη�ζωή�και�το�έργο�του
Χ.�Άννινου,�προσωπικά�έγγραφα�(δημόσια�και�ιδιωτικά)�και�ενθυμήματα
του�Χ.�Άννινου.�

3.3.��Επιλογές,�εκκαθαρίσεις�και�τελική�διατήρηση:�Αποσπάστηκε�από�το�αρ-
χείο�το�βιβλιακό�υλικό�και�ταξινομήθηκε�σε�οικείες�θέσεις�προς�επτανη-
σιακής�και�γενικής�συλλογής�της�Κοργιαλενείου�Βιβλιοθήκης.�Το�υπόλοι-
πο�υλικό�διατηρήθηκε�στο�σύνολό�του�σε�φακέλους.�
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3.3.3�Προσθήκες�υλικού:�Είναι�πιθανές�μελλοντικές�προσθήκες�από�ενδεχόμε-
νες�προσκτήσεις�αρχειακού�υλικού�που�έχει�παραμείνει�στην�οικογένεια.�

3.3.4�Σύστημα�ταξινόμησης:�Διατηρήθηκε�η�αρχική�ταξινόμηση�που�είχε�γίνει
σε�φακέλους�το�1��4�(χειρόγραφα:�τυχαία�ταξινόμηση�κατά�τη�σειρά�πα-
ραλαβής�στους�φακέλους�1-13,�έντυπο�υλικό�στον�φάκελο�14�και�προσω-
πικά�ενθυμήματα�στον�φάκελο�1�)�

3.4.1�Όροι�πρόσβασης:�Η�πρόσβαση�είναι� ελεύθερη�στο�αρχειακό�υλικό�μέσω
της�ηλεκτρονικής�διεύθυνσης�http://www.corgialenios.gr

3.4.��Όροι�αναπαραγωγής:�Ακολουθούνται�οι�γενικές�πολιτικές�αναπαραγωγής
της�βιβλιοθήκης�(δεν�αναπαράγονται�ευαίσθητα�τεκμήρια).�Πλέον�προτι-
μάται�η�αναπαραγωγή�από�το�ψηφιακό�μέσο.�Για�τη�δημοσίευση�απαιτεί-
ται�έγγραφη�άδεια�του�Κοργιαλενείου�Διοικητικού�Συμβουλίου,�που�χορη-
γείται�κατόπιν�αιτήσεως.�

3.4.3�Γλώσσα�-�γραφή�των�τεκμηρίων:�Ελληνική,�πλην�ορισμένων�επιστολών
στην�ιταλική�γλώσσα.

3.4.4�Φυσικά�χαρακτηριστικά�και�τεχνικές�προϋποθέσεις:�Χειρόγραφα�λυτά�έγ-
γραφα,�βιβλία,�εφημερίδες�και�εφήμερα,�φωτογραφίες,�φωτοτυπίες.

3.4.��Εργαλεία�έρευνας:�Δακτυλόγραφος�κατάλογος�αρχείου.�Τα�ψηφιοποιημέ-
να� τεκμήρια� σε�ψηφιακή�βάση� δεδομένων�CitronDam και� σε�αντίγραφα
ασφαλείας�στην�Κοργιαλένειο�Βιβλιοθήκη.�

3.�.3�Συμπληρωματικές�πηγές�–�σχετικές�ενότητες�περιγραφής
3.�.4�Δημοσιεύσεις�-�βιβλιογραφία�

1.�Κυριακή�Πετράκου,�«Ο�Μπάμπης�Άννινος�ως�θεατρικός�συγγραφέας»,
Κεφαλληνιακά�Χρονικά,�τόμ.���(�003),�σσ.�343-3��.
�.�Ηλίας�Τουμασάτος,�«Το�Αρχείο�του�Χαραλάμπη�(Μπάμπη)�Άννινου,
ευρισκόμενο�στην�Κοργιαλένειο�Βιβλιοθήκη�Αργοστολίου»,�Πρακτικά�του
Η΄�Διεθνούς�Πανιονίου�Συνεδρίου, τόμ.�IVB,�Αθήνα:�Εταιρεία�Κυθηραϊκών
Μελετών,��00�,�σσ.�44�-4��.
3.�Ηλίας�Α.� Τουμασάτος,� «Ο�Χαραλάμπης�Άννινος� και� ο�Φιλολογικός
Σύλλογος�“Παρνασσός”:�Μια�διάσταση�της�αθηναϊκής�πνευματικής�ζω-
ής�στο�τελευταίο�τέταρτο�του�1�ου�αιώνα»,�Κυμοθόη,�τόμ.�1��(�00�),�σσ.
183-1��.
4.�Ηλίας�Α.�Τουμασάτος,�«Ένα�δραματικό�“Αντιφέγγισμα”�στην�κωμική
σκηνή�του�Μπάμπη�Άννινου»,�Κεφαλληνιακά�Χρονικά,�τόμ.�1��(�014),
σσ.����-�0�.
�.� Νικολέττα� Σπυρίδωνος:� “Φούμαρα”� (18��):�Μια� ανέκδοτη� θεατρική
κωμωδία� του� Μπάμπη� Άννινου,� μεταπτυχιακή� εργασία:� Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο�Θεσσαλονίκης,�Φιλοσοφική�Σχολή,�Τμήμα�Φιλολογίας,�Το-
μέας�ΜΝΕΣ,�επιβλέπουσα�καθηγήτρια:�Αικατερίνη�Τικτοπούλου,�Θεσσα-
λονίκη��013.�on line στην�ηλεκτρονική�διεύθυνση:�http://ikee.lib.auth.gr/
record/��1084/files/GRI-�01�-1�008.pdf (πρόσβαση�στις���-0�-�018).
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3.�.1�Παρατηρήσεις�
3.�.1�Παρατηρήσεις�και�όνομα�του/της�αρχειονόμου�1��4�(η�αρχική�καταλογο-

γράφηση�φέρει�υπογραφή�του�αντιπροέδρου�του�Κοργιαλενείου�Ιδρύματος
Μαρίνου�Κοσμετάτου),��00�-�00�:�Ηλίας�Τουμασάτος�

3.�.��Κανόνες�ή�πρότυπα�περιγραφής�Διεθνές�Πρότυπο�Αρχειακής�Περιγραφής,
(Γενικό)�[ISAD(G)],��nd edition.�Ottawa��000.�

3.�.3�Χρονολογίες�περιγραφής�1��4,��00�-�00��

ΒΒ..��ΠΠεερριιγγρρααφφήή��σσεε��εεππίίππεεδδοο��φφαακκέέλλωωνν

33..11..11��ΚΚωωδδιικκόόςς��ααννααγγννώώρριισσηηςς��GGRR CCOORRGG AANNNN 11
33..11..����ΤΤίίττλλοοςς��ΦΦάάκκεελλοοςς��11
3.1.3�Χρονολογία:�circa�18�0�–�circa 1�30�
3.1.4�Επίπεδο�περιγραφής:�Φάκελος�
3.1.��Μέγεθος�και�υπόστρωμα�της�ενότητας�περιγραφής:����τεκμήρια�(χειρό-

γραφα)�
3.3.1�Παρουσίαση�περιεχομένου�

Υποφάκελοι:
1.1:�Κρεωφάγοι�(χφ.,�3�φ.)
1.�:�Περί�εικόνων�ο�λόγος�(χφ.,�3�φ.)
1.3:�Η�βασιλική�δρυς�(χφ.,�3�φ.)
1.4:�[Προσφώνησις�προς�σύλλογον�φοιτητών]�(χφ.,���φ.)
1.�:�Ασμάτων�Ιστορία�(χφ.,�1��φ.)
1.�:�Οι�βλάσφημοι�(χφ.,�4�φ.)
1.�:�Περί�κωφώσεως�(χφ.,�3�φ.)
1.8:�Η�φιλοσοφία�του�Φασουλή�(χφ.,���φ.)
1.�:�Το�πεδίον�του�Άρεως�Α�(χφ.,���φ.)
1.10:�Το�πεδίον�του�Άρεως�Β�(χφ.,�8�φ.)
1.11:�Μόμολα�(εξ’�αιτίας�μιας�λέξεως)�Α�(χφ.,�8�φ.)
1.1�:�Μόμολα�(εξ’�αιτίας�μιας�λέξεως)�Β�(χφ.,�11�φ.)
1.13:�Το�Λαχείον�(χφ.,���φ.)
1.14:�Ο�περιπλανώμενος�Ιούδας�(χφ.,�4�φ.)
1.1�:�Ο�Δεσμώτης�(χφ.,�4�φ.)
1.1�:�Santa Maria (Πασχαλινόν)�(χφ.,���φ.)
1.1�: Ληψυδρία�(sic)�(χφ.,���φ.)
1.18:�Περί�τραγουδιών�του�δρόμου�(χφ.,���φ.)
1.1�:�Οι�Γάλλοι�εν�Κερκύρα�(χφ.,���φ.)
1.�0:�Αι�περιπέτειαι�του�διαβόλου�(χφ.,�4�φ.)
1.�1:�Μπράντες�(χφ.,�4�φ.,�1�εικ.)
1.��:�Δύο�επέτειοι�(χφ.,�4�φ.)�
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33..11..11��ΚΚωωδδιικκόόςς��ααννααγγννώώρριισσηηςς��GGRR CCOORRGG AANNNN ��
33..11..����ΤΤίίττλλοοςς::��ΦΦάάκκεελλοοςς����
3.1.3�Χρονολογία:�circa�18�0�–�circa 1�30�
3.1.4�Επίπεδο�περιγραφής:�Φάκελος�
3.1.��Μέγεθος�και�υπόστρωμα�της�ενότητας�περιγραφής:�Περιέχει�40�χειρόγρα-

φα�τεκμήρια�
3.3.1 Παρουσίαση�περιεχομένου�

Υποφάκελοι:
�.1:�Ο�Δεκάλογος�εν�Ουρανοίς�(χφ.,���φ.)
�.�:�Ο�δρόμος�(χφ.,�4�φ.)
�.3:�Νυξ�αϋπνίας�(χφ.,�3� φ.)
�.4:�Παρά�τρίχα�(χφ.,�� φ.)
�.�:�Η�επιθεώρησις�(χφ.,�� φ.)
�.�:�Οι�ευφυολόγοι�Α�(χφ.,�8 φ.)
�.�:�Οι�ευφυολόγοι�Β�(χφ.,�� φ.)
�.8:�Περί�γραμμάτων�ο�λόγος�(χφ.,�1� φ.)
�.�:�Τα�βαμμένα�χείλη�(χφ.,�� φ.)
�.10:�Εμπρός�αι�γυναίκες�(χφ.,�� φ.)
�.11:�Ο�ρομαντισμός�της�στάνης�(χφ.,�� φ.)
�.1�:�Εις�έτη�πολλά�(χφ.,�� φ.)
�.13:�Σνομπ�(χφ.,�� φ.)
�.14:�Οι�κατακτηταί�της�Κερκύρας�(χφ.,�� φ.)
�.1�:�Μερικά�ονόματα�(χφ.,�� φ.)
�.1�:�Οι�ασυνάρτητοι�(χφ.,�8 φ.)
�.1�:�Ένα�κόλπο�(χφ.,�� φ.)
�.18:�Παρά�την�οδόν�Σταδίου�(χφ.,�� φ.)
�.1�:�Το�κουνούπι�(χφ.,�� φ.)
�.�0:�Η�πλατεία�Συντάγματος�(χφ.,�� φ.)
�.�1:�Η�δίκη�του�Θεού�(χφ.,�10�φ.)
�.��:�Το�μαύρον�σύννεφον�(χφ.,�8 φ.)
�.�3:�Η�ασωτία�του�χρόνου�(χφ.,�� φ.)
�.�4:�Αι�προτομαί�(χφ.,�� φ.)
�.��:�Ο�δράκοντας�(χφ.,�30 φ.)
�.��:�Η�γρίππη�(χφ.,�� φ.)
�.��:�Δούλιον�ήπαρ�(χφ.,�10 φ.)
�.�8:�Ο�βασιλεύς�του�γέλωτος�(χφ.,�4 φ.)
�.��:�Οι�αριθμοί�του�λάχείου�(χφ.,�10 φ.)
�.30:�Οι�ποντικοί�(χφ.,�� φ.)
�.31:�Η�μάχη�του�Βατερλώ�(χφ.,���φ.)
�.3�:�Επιβίωσις�(χφ.,�� φ.)
�.33:�Τα�κορακιστικά�(χφ.,�� φ.)
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�.34:�Δον�Τζοβάνι�(χφ.,�� φ.)
�.3�:�Λωποδήται�(χφ.,�8 φ.)
�.3�:�Οι�Γελωτοποιοί�(χφ.,�� φ.)
�.3�:�Σουρής�(χφ.,�� φ.)
�.38:�Άνευ�τίτλου�(χφ.,�� φ.)
�.3�:�Κοινοβουλευτικά�(χφ.,�� φ.)
�.40:�Υπατία�(χφ.,�� φ.)�

33..11..11��ΚΚωωδδιικκόόςς��ααννααγγννώώρριισσηηςς��GGRR CCOORRGG AANNNN 33
33..11..����ΤΤίίττλλοοςς::��ΦΦάάκκεελλοοςς��33
3.1.3�Χρονολογία:�circa�18�0�–�circa 1�30�
3.1.4�Επίπεδο�περιγραφής:�Φάκελος�
3.1.��Μέγεθος�και�υπόστρωμα�της�ενότητας�περιγραφής:�Περιέχει����χειρόγρα-

φα�τεκμήρια�
3.3.1�Παρουσίαση�περιεχομένου�

Υποφάκελοι:
3.1:�Μεγάλοι�βυζαντινοί�χαρακτήρες�(χφ.,�4� φ.)
3.�:�Η�μάχη�του�Ελώ.�Η�φοβερωτέρα�και�αιματηροτέρα�σύγκρουσις�κατά
τους�ναπολεόντειους�πολέμους�(χφ.,��� φ.)
3.3:�Η�πρώτη�Εθνική�Συνέλευσις�(χφ.,�1� φ.)
3.4:�Ιούδας�(χφ.,�4 φ.)
3.�:�Εις�έτη�πολλά�(χφ.,�� φ.).�Βλέπε�και:��.1�
3.�:�Αι�ομοιοκαταληξίαι�(χφ.,�� φ.)
3.�:�Γερουσία�(χφ.,�� φ.)
3.8:�Ο�μπαλλωματής�(χφ.,�� φ.)
3.�:�Αι�σταυροφορίαι�(χφ.,�1� φ.)
3.10:�Ο�κήπος�του�Κλαυθμώνος�(χφ.,�4 φ.)
3.11:�Ο�λυκάνθρωπος�(χφ.,�� φ.)
3.1�:�Τα�έπαθλα�του�ηρωϊσμού�(χφ.,�� φ.)
3.13:�Η�ταχύτης�(χφ.,�� φ.)
3.14:�Οπτασιασμοί�(χφ.,�� φ.)
3.1�:�Το�ρεβόλβερ�και�ο�Καποδίστριας�(χφ.,�4 φ.)
3.1�:�Ο�χρυσός�και�ο�άργυρος�(χφ.,�� φ.)
3.1�:�Πολυωνυμία�(χφ.,�� φ.)
3.18:�Οι�Βασιλείς�του�γέλωτος�(χφ.,�� φ.)
3.1�:�Κοινοβουλευτικά�(χφ.,�� φ.).�Βλ.�και��.3�
3.�0:�Μερικά�ονόματα�(χφ.,�� φ.).�Βλ.�και��.1�
3.�1:�Η�ασωτία�του�χρόνου�(χφ.,�� φ.)�Βλ.και��.�3
3.��:�Η�δίκη�του�Θεού�(χφ.,�8 φ.).�Βλ.�και��.�1
3.�3:�Παρά�τρίχα�(χφ.,���φ.).�Βλ.�και �.4
3.�4:�Ένα�κόλπο�(χφ.,�� φ.).�Βλ.�και��.1�
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3.��:�Νυξ�αϋπνίας�(χφ.,��1 φ.).�Βλ.�και��.3
3.��:�Υπατία�(χφ.,���φ.).�Βλ.�και��.40�

33..11..11��ΚΚωωδδιικκόόςς��ααννααγγννώώρριισσηηςς��GGRR CCOORRGG AANNNN 44
33..11..����ΤΤίίττλλοοςς::��ΦΦάάκκεελλοοςς��44
3.1.3�Χρονολογία:�circa�18�0�–�circa 1�30�
3.1.4�Επίπεδο�περιγραφής:�Φάκελος�
3.1.��Μέγεθος�και�υπόστρωμα�της�ενότητας�περιγραφής:�Περιέχει�1�χειρόγρα-

φο�τεκμήριο,���1�σελίδες�
3.3.1 Παρουσίαση� περιεχομένου:� Υποφάκελος:� 3.1:� Ιστορία� της� Αστυνομίας

(χφ.,���1�φ.)�

33..11..11��ΚΚωωδδιικκόόςς��ααννααγγννώώρριισσηηςς��GGRR CCOORRGG AANNNN ��
33..11..����ΤΤίίττλλοοςς::��ΦΦάάκκεελλοοςς������
3.1.3�Χρονολογία:�circa�18�0�–�circa 1�30�
3.1.4�Επίπεδο�περιγραφής:�Φάκελος�
3.1.��Μέγεθος�και�υπόστρωμα�της�ενότητας�περιγραφής:�Περιέχει��3�τεκμήρια

(���χειρόγραφα�και�1�δακτυλόγραφο).�Τα�περισσότερα�είναι�καθαρογρα-
φές,�πιθανότατα�από�άλλο�χέρι,�που�στο�κάτω�άκρο�τους�φέρουν�μονογρα-
φές.�Τα��.1,��.4�και��.��φέρουν�τον�γνωστό�μας�γραφικό�χαρακτήρα�του
Άννινου.�

3.3.1�Παρουσίαση�περιεχομένου�
�.1:�Οδυσσέως�Ανδρούτσου�απολογία�(χφ.,�38 φ.)
�.�:�Η�φιλοσοφία�του�Φασουλή�(χφ.,�� φ.)
�.3:�Διάλεξις�(σχετικά�με�τον�πόλεμο)�(δακτυλόγραφο,�� φ.)
�.4:�[Διάλεξις�περί�θεάτρου�εν�Κων/πόλει�κατά�το�18�1]�(χφ.,�3� φ.)
�.�:�Τα�ελληνικά�γράμματα�και�ο�εν�τη�ξένη�Ελληνισμός�(χφ.,�31 φ.)
�.�:�Ο�Δεκάλογος�εν�Ουρανοίς�(χφ.,�� φ.)
�.�:�Αι�αισθήσεις�(χφ.,�� φ.)
�.8:�Ο�πνευματισμός�(χφ.,�13 φ.)
�.�:�Το�ταχυδρομείον�και�αι�γυναίκες�(χφ.,�4 φ.)
�.10:�Ο�αντεροβγάλτης�(χφ.,�� φ.)
�.11:�Η�βασιλόπηττα�του�παραδαρμένου�(χφ.,�10 φ.)
�.1�:�Να�μην�τρως�καθόλου�(χφ.,�� φ.)
�.13:�Τα�κακουργήματα�της�Αγγέλως�(χφ.,�� φ.)
�.14:�Αλλοφροσύνη�αιματηρά�(χφ.,�� φ.)
�.1�:�Η�μέλαινα�νυξ�(χφ.,�� φ.)
�.1�:�Η�ευτυχία�και�το�υποκάμισον�(χφ.,�1� φ.)
�.1�:�Στόμαχος�και�εφημερίδες�(χφ.,�4 φ.)
�.18:�Η�Θεοδώρα�(χφ.,�� φ.)
�.1�:�Οι�κύνες�της�Κωνσταντινουπόλεως�(χφ.,��� φ.)
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�.�0:�Τα�σύμβολα�(χφ.,�4 φ.)
�.�1:�Τα�δεινοπαθήματα�ενός�δημάρχου�(χφ.,�� φ.)
�.��:�Νοομαντεία�(χφ.,�4 φ.)
�.�3:�Οι�παραδαρμένοι�(χφ.,�1� φ.)�

33..11..11��ΚΚωωδδιικκόόςς��ααννααγγννώώρριισσηηςς��GGRR CCOORRGG AANNNN ��
33..11..����ΤΤίίττλλοοςς::��ΦΦάάκκεελλοοςς����
3.1.3�Χρονολογία:�circa�18�0�–�circa 1�30�
3.1.4�Επίπεδο�περιγραφής:�Φάκελος�
3.1.��Μέγεθος�και�υπόστρωμα�της�ενότητας�περιγραφής:�Περιέχει�11�χειρόγρα-

φα�τεκμήρια�
3.3.1�Παρουσίαση�περιεχομένου�

Υποφάκελοι:
�.1:�Πρόλογος�(χφ.,���φ.)
�.�:�Οι�φιλέλληνες�του�18�1�(χφ.,�114 φ.)
�.3:�Πίνακες�των�φιλελλήνων�(χφ.,�1� φ.)
�.4:�[Η�δράσις�των�φιλελλήνων.�Ο�στρατηγός�Βούρβαχης.�Ποίημα�με�τίτ-
λο�«εις�την�τριακοστήν�έκτην�επέτειον�ημέραν�των�γενεθλίων�μου»]�(χφ.,�
� φ.)
�.�:�Η�χολέρα�του�18�4�(χφ.,��1�φ.)
�.�:�Νοσοκόμοι�και�κομπογιαννίται�(χφ.,�13�φ.)
�.�:�Η�απολογία�του�Οδυσσέως�Ανδρούτσου�(χφ.,�1�8 φ.)
�.8:�Αι�στολαί�του�Ελληνικού�Στρατού�(δακτυλόγραφες�και�χειρόγραφες

σελίδες,�1� φ.)
�.�:�[Προλογικές�σημειώσεις�στη�μετάφραση�του�«Ο�Βύρων�εν�Ελλάδι»],

(χφ.,�� φ.)
�.10:�Ιστορικά�σημειώματα�–�Αι�Αθήναι�κατά�το�18�0�(χφ.,�1� φ.)
�.11:�[Μετάφραση� αποσπάσματος� περί� φιλελληνισμού� από� Μέντελσον-

Μπαρτόλδυ]�(χφ.,�1� φ.)�

33..11..11��ΚΚωωδδιικκόόςς��ααννααγγννώώρριισσηηςς��GGRR CCOORRGG AANNNN ��
33..11..����ΤΤίίττλλοοςς::��ΦΦάάκκεελλοοςς����
3.1.3�Χρονολογία:�circa�18�0�–�circa 1�30�
3.1.4�Επίπεδο�περιγραφής:�Φάκελος�
3.1.��Μέγεθος�και�υπόστρωμα�της�ενότητας�περιγραφής:�Περιέχει��4�χειρόγρα-

φα�τεκμήρια�
3.3.1�Παρουσίαση�περιεχομένου�

Υποφάκελοι:
�.1:�Παναθήναια 1��3�(χφ.,�� φ.)
�.�:�[Κείμενο�για�τον�D’�Annunzio]�(χφ.,�� φ.)
�.3:�[Έθνος]�(χφ.,�3 φ.)
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�.4:�[Τα�βάσανα�της�σκηνής]�–�Αι�εντυπώσεις�των�δραματικών�συγγρα-
φέων�(χφ.,�1� φ.)
�.�:�[Τον�άρτον�ημών�τον�επιούσιον]�(χφ.,�10 φ.)
�.�:�[Προσφώνησις�εις�Άγγελον�Βλάχον]�(χφ.,�4 φ.)
�.�:�Τα�επαγγέλματα�(χφ.,�11 φ.)
�.8:�Αναμνήσεις�σεισμοπαθούς�(χφ.,�10 φ.)
�.�:�Τάλαντον�(χφ.,�4 φ.)
�.10:�[Εις�μνήμην]�(χφ.,�� φ.)
�.11:�Ο�τρίτος�(χφ.,�� φ.)
�.1�:�Το�μαύρο�σύννεφον�(χφ.,�� φ.)
�.13:�Εξαφάνισις�(χφ.,�� φ.)
�.14:�[��χφ.�με�τον�τίτλο�«Η�μυΐγα»,�από�� φ.�έκαστο]
�.1�:�Ναπολέων�ο�Δ΄(χφ.,�10 φ.)
�.1�:�Υπατία�(χφ.,�10 φ.)
�.1�:�Οι�διαγωνισμοί�της�καλλονής�(χφ.,�� φ.)
�.18:�Αι�βασίλισσαι�της�καλλονής�(χφ.,�� φ.)
�.1�:�Τα�λιλιά�(χφ.,�� φ.)
�.�0:�Αι�οδοί�της�πόλεως�(χφ.,�� φ.)
�.�1:�Μερικά�ονόματα�(χφ.,�� φ.)
�.��:�Ησυχία!�(χφ.,�4 φ.)
�.�3:�Γλύκσβουργ�(χφ.,�3 φ.)
�.�4:�Οι�αριθμοί�του�λαχείου�(χφ.,�8 φ.)�

33..11..11��ΚΚωωδδιικκόόςς��ααννααγγννώώρριισσηηςς��GGRR CCOORRGG AANNNN 88
33..11..����ΤΤίίττλλοοςς::��ΦΦάάκκεελλοοςς��88
3.1.3�Χρονολογία:�circa�18�0�–�circa 1�30�
3.1.4�Επίπεδο�περιγραφής:�Φάκελος�
3.1.��Μέγεθος�και�υπόστρωμα�της�ενότητας�περιγραφής:�Περιέχει�1�τεκμήριο

σε�14�υποφακέλους�(�18�φ.)�
3.3.1�Παρουσίαση�περιεχομένου:�Περιέχεται�σε�1��υποφακέλους�κείμενο�υπό�τον

γενικό�τίτλο�«Ιστορία�της�Κομμούνας�των�Παρισίων».�Σε�κάθε�υποφάκε-
λο�επί�μέρους�κεφάλαια�του�έργου.�Σύνολο�φύλλων��18.

33..11..11��ΚΚωωδδιικκόόςς��ααννααγγννώώρριισσηηςς��GGRR CCOORRGG AANNNN ��
33..11..����ΤΤίίττλλοοςς::��ΦΦάάκκεελλοοςς����
3.1.3�Χρονολογία:�circa�18�0�–�circa 1�30�
3.1.4�Επίπεδο�περιγραφής:�Φάκελος�
3.1.��Μέγεθος�και�υπόστρωμα�της�ενότητας�περιγραφής:�Περιέχεται�1�τεκμή-

ριο,�1��φ.�
3.3.1 Παρουσίαση�περιεχομένου:�Περιέχεται�το�χειρόγραφο�της�κωμωδίας�του

Άννινου�Η�Νίκη�του�Λεωνίδα,�αποτελούμενο�από�1���φ.�
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33..11..11��ΚΚωωδδιικκόόςς��ααννααγγννώώρριισσηηςς��GGRR CCOORRGG AANNNN 1100
33..11..����ΤΤίίττλλοοςς::��ΦΦάάκκεελλοοςς��1100
3.1.3�Χρονολογία:�circa�18�0�–�circa 1�30�
3.1.4�Επίπεδο�περιγραφής:�Φάκελος�
3.1.��Μέγεθος�και�υπόστρωμα�της�ενότητας�περιγραφής:�Περιέχονται�3��χειρό-

γραφα�τεκμήρια�
3.3.1�Παρουσίαση�περιεχομένου�

Υποφάκελοι:
10.1:�Οι�Τούρκοι�σφάζουν�(χφ.,�3 φ.)
10.�:�Η�συζυγική�διπλωματία�(χφ.,�� φ.)
10.3:�Ανδριάντες�(χφ.,�� φ.)
10.4:�Ενοικιάζεται�(χφ.,�� φ.)
10.�:�Προφητών�το�ανάγνωσμα�(χφ.,�� φ.)
10.�:�Η�μοιρασιά�(χφ.,�8 φ.)
10.�:�Το�υποκάμισον�(χφ.,�1� φ.)
10.8:�Ιστορία�ενός�κράτους�και�ενός�σκύλλου�(χφ.,�� φ.)
10.�:�Τα�όνειρα�(χφ.,��8 φ.)
10.10:�Μάιος�(χφ.,�� φ.)
10.11:�Αι�ομοιοκαταληξίαι�(χφ.,�� φ.)
10.1�:�Ύπνος�(χφ.,�� φ.)
10.13:�Τα�έπαθλα�του�ηρωισμού�(χφ.,�� φ.)
10.14:�Ο�χρυσός�και�ο�άργυρος�(χφ.,�� φ.)
10.1�:�Ταχύτης�(χφ.,�� φ.)
10.1�:�Ο�κήπος�του�Κλαυθμώνος�(χφ.,�� φ.)
10.1�:�[Η�«Αστέρω»]�(χφ.,�� φ.)
10.18:�Ιλισσός�(χφ.,�� φ.)
10.1�:�Λωποδύται�(χφ.,�8 φ.)
10.�0:�Αι�προτομαί�(χφ.,�� φ.)
10.�1:�Γερουσία�(χφ.,�� φ.)
10.��:�[Καρποκράτης]�(χφ.,�� φ.)
10.�3:�Το�δώρον�της�μοίρας�(χφ.,�1� φ.)
10.�4:�[Τραμβάη]�(χφ.,�4 φ.)
10.��:�Ο�Ναπολέων�και�οι�ηθοποιοί�(χφ.,�� φ.)
10.��:�[Ανώνυμον]�(χφ.,�� φ.)
10.��:�Αθηναϊκοί�παροξυσμοί�(χφ.,�1� φ.)
10.�8:�Εξαφάνισις�(χφ.,�4 φ.)
10.��:�Το�κτίριον�παρά�την�οδόν�Σταδίου�(χφ.,�� φ.)
10.30:�Αι�οδοί�της�πόλεως�(χφ.,�� φ.)
10.31:�Το�Σύνταγμα�(χφ.,�8 φ.)
10.3�:�Δούλειον�ήμαρ�(χφ.,�11 φ.)
10.33:�Ο�Μπαλλωματής�(χφ.,�� φ.)
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10.34:�Αι�θεριναί�Αθήναι�(χφ.,�8 φ.)
10.3�:�Διογένης�και�οι�γελωτοποιοί�(χφ.,�� φ.)�

33..11..11��ΚΚωωδδιικκόόςς��ααννααγγννώώρριισσηηςς��GGRR CCOORRGG AANNNN 1111
33..11..����ΤΤίίττλλοοςς::��ΦΦάάκκεελλοοςς��1111
3.1.3�Χρονολογία:�circa�18�0�–�circa 1�30�
3.1.4�Επίπεδο�περιγραφής:�Φάκελος�
3.1.��Μέγεθος�και�υπόστρωμα�της�ενότητας�περιγραφής:�Περιέχει�1�χειρόγρα-

φο�τεκμήριο.�
3.3.1 Παρουσίαση�περιεχομένου:�Οι�πρώτες�σελίδες�από�το�Ιταλοελληνικό�Λεξι-

κό που�είχε�συντάξει�ο�Μπάμπης�Άννινος�(φ.�3�)�

33..11..11��ΚΚωωδδιικκόόςς��ααννααγγννώώρριισσηηςς��GGRR CCOORRGG AANNNN 11��
33..11..����ΤΤίίττλλοοςς::��ΦΦάάκκεελλοοςς��11����
3.1.3�Χρονολογία:�circa�18�0�–�circa 1�30�
3.1.4�Επίπεδο�περιγραφής:�Φάκελος�
3.1.��Μέγεθος�και�υπόστρωμα�της�ενότητας�περιγραφής:�Περιέχει���τεκμήρια

(χειρόγραφα�και�δακτυλόγραφα)�σε�8�υποφακέλους.�
3.3.1 Παρουσίαση�περιεχομένου�

Υποφάκελοι:
1�Α.�Κωμωδία�Φούμαρα (χειρόγραφο:�3�+1�+�� φ.)
1�Β.�Κωμωδία�Φούμαρα (δακτυλόγραφο,���+3�+40 φ.)
1�.4:�Αντιφέγγισμα (Δραμάτιον�Μονόπρακτον)�(χφ.,�1� φ.)
1�.�:�Εκστρατεία�ιερέων�(χφ.,�11 φ.)
1�.�:�Οι�κατακτηταί�της�Κερκύρας�(χφ.,�� φ.)
1�.�:�Το�Βόρειον�Σέλας�(χφ.,�10 φ.)
1�.8:�Η�Κοινωνία�των�Εθνών�(χφ.,��� φ.)�

33..11..11��ΚΚωωδδιικκόόςς��ααννααγγννώώρριισσηηςς��GGRR CCOORRGG AANNNN 1133
33..11..����ΤΤίίττλλοοςς::��ΦΦάάκκεελλοοςς��1133��
3.1.3�Χρονολογία:�circa�18�0�–�circa 1�30�
3.1.4�Επίπεδο�περιγραφής:�Φάκελος�
3.1.��Μέγεθος�και�υπόστρωμα�της�ενότητας�περιγραφής:�Περιέχει�1��χειρόγρα-

φα�τεκμήρια�
3.3.1 Παρουσίαση�περιεχομένου�

Υποφάκελοι:
13.1:�Ο�συνταγματάρχης�Τουρέ�(χφ.,�� φ.)
13.�:�Οι�μεγαλομανείς�(χφ.,�� φ.)
13.3:�Θεός�και�Μαμμωνάς�(χφ.,�11 φ.)
13.4:�Ιερός�παιάν�(χφ.,�� φ.)
13.�:�Όποιος�φυλάει�τα�ρούχα�του�–�Μονόλογος�(χφ.,�11 φ.)
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13.�:�Αι�ιστορικαί�συνθήκαι�περί�ειρήνης�(χφ.,��� φ.)
13.�:�E.�Scribe &�E.�Legouvé.�Γυναικομαχία.�Κωμωδία�εις�πράξεις�τρεις
Μετάφρασις�Μπάμπη�Άννινου�(χφ.,�4� φ.)
13.8:�Η�κατάκτησις�του�αιθέρος�(χφ.,�10 φ.)
13.�:�Η�πρώτη�Εθνική�Συνέλευσις�(χφ.,�14 φ.)
13.10:�Φιλολογικοί�δόλοι�(χφ.,�1� φ.)
13.11:�Αυστρία�(χφ.,�� φ.)
13.1�:�Ιστορικά�παράδοξα�(χφ.,�� σ.)
13.13:�Η�Κοινωνία�των�Εθνών�(χφ.,��8 σ.)
13.14:�Το�μέγα�έλεος�(χφ.,�� φ.)
13.1�:�Εις�Έλλην�μεγαλουργός�(χφ.,�� φ.)
13.1�:�Τα�βάσανα�της�σκηνής�(χφ.,�1� φ.)
13.1�:�Ο�δεσμώτης�(χφ.,�� φ.)�

33..11..11��ΚΚωωδδιικκόόςς��ααννααγγννώώρριισσηηςς��GGRR CCOORRGG AANNNN 1144
33..11..����ΤΤίίττλλοοςς::��ΦΦάάκκεελλοοςς��1144
3.1.3�Χρονολογία:�circa�18�0�–�1�3��
3.1.4�Επίπεδο�περιγραφής:�Φάκελος�
3.1.��Μέγεθος�και�υπόστρωμα�της�ενότητας�περιγραφής:���τεκμήρια�(1�δακτυ-

λόγραφο,�8�έντυπα).��1�τίτλοι�βιβλίων�αποσπάστηκαν�και�έχουν�ενταχθεί
στις�συλλογές�της�Κοργιαλενείου�Βιβλιοθήκης.�

3.3.1�Παρουσίαση�περιεχομένου�
Υποφάκελοι:
14Α:� Δακτυλόγραφο� της� ποιητικής� συλλογής� Λυκαυγές του� Άννινου�
(48 φ.)
[14Β:�1��τίτλοι�βιβλίων�του�Χ.�Άννινου,�που�εντάχθηκαν�στις�συλλογές
της�Βιβλιοθήκης]
14Γ:�Φύλλα�εφημερίδων�με�άρθρα�αφιερωμένα�στον�Χ.�Άννινο:
1.�Κεφαλληνιακός�Κήρυξ φ.�1��/1�-�-1�3�
�.�Παρατηρητής (φ.��43/8-�-1�3�)�
3.�Άστυ (φ.�3��1/10-1�-18���εις�διπλούν)�
4.�Πρωία (φ.���01/��-�-1�34)�
�.�Εστία (φ.��088/1�-1�-1�1�)�
14Δ:���ομιλίες�για�τον�Χ.�Άννινο:�
1.�Ομιλία�Γερασίμου�Άννινου�(δακτυλόγραφο,�11 φ.).�
�.�Ομιλία�Θεοδώρου�Συνοδινού�με�ημερομηνία��4-�-1�3��(δακτυλόγραφο,
4 φ.)
[14E:� 4� τίτλοι� βιβλίων� του� γιου� του�Χ.�Άννινου,�Γεράσιμου�Άννινου,� τα
οποία�εντάχθηκαν�στις�οικείες�συλλογές�της�Βιβλιοθήκης]
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33..11..11��ΚΚωωδδιικκόόςς��ααννααγγννώώρριισσηηςς��GGRR CCOORRGG AANNNN 11��
33..11..����ΤΤίίττλλοοςς::��ΦΦάάκκεελλοοςς��11����
3.1.3�Χρονολογία:�18���–�circa 1�40�
3.1.4�Επίπεδο�περιγραφής:�Φάκελος�
3.1.��Μέγεθος�και� υπόστρωμα�της� ενότητας�περιγραφής:� �8� τεκμήρια�σε�34

υποφακέλους�(προσωπικά�ενθυμήματα):�Δημόσια�και�ιδιωτικά�έγγραφα,
φωτογραφίες,�φωτοτυπίες,�χειρόγραφα,�αλληλογραφία�

3.3.1 Παρουσίαση�περιεχομένου�
1�.1:�Πρωτότυπο�του�πρώτου�τυπογραφικού�της�Ποιητικής�συλλογής�Λυ-
καυγές�(εκδ.�Κεφαλληνία,�18��)�(έντυπο,�� σ.)
1�.�:� Φωτοτυπία� του� φ.� �/�3-1�-18��� της� κεφαλληνιακής� εφημερίδας
Ασπίς�(φωτοτ.�εντύπου,�4 σ.)
1�.3:�Λόγος�Επικήδειος�εις�τον�Ιατρόν�Παναγήν�Ζερβόν�απαγγελθείς�την
1�Μαΐου�18���υπό�Χαραλάμπους�Άννινου (Κεφαλληνία�18��),�(έντυπο,�8
σ.)
1�.4:�Αλληλογραφία�με�Bertolini�για�τη�μετάφραση�της�Ιστορίας�της�Ιτα-
λικής�Παλιγγενεσίας (αλληλογραφία,���τεμάχια�επιστολών:�σχέδια�επι-
στολών�Άννινου�και�επιστολές�Bertolini).
1�.�:�Επιστολές�του�James Carleton�Young�προς�τον�Χ.�Άννινο�(αλληλο-
γραφία,���τεμάχια�επιστολών).
1�.�:�Επιστολή�C.�Schmidt�προς�τον�Χ.�Άννινο�(αλληλογραφία,�1�τεμά-
χιο).
1�.�:�1��επιστολές�προς�τον�Χ.�Άννινο�(αλληλογραφία,�1��τεμάχια).
1�.8:� Πρόσκληση,� πρόγραμμα,� εισιτήρια� εορτασμού� τριακονταετηρίδας
Αννινου�(18��),�(έντυπα,���τεμάχια).�Αυτόγραφο�Άννινου�ως�“Reggente�il
Consolato”� στο� Castellamare� (άδεια� διελεύσεως� που� υπογράφει),� ημερ.
�/1�-�-18���(χφ.,�1�φ.)
1�.�:�Σημειώματα�σχετικά�με�την�πώληση�πατρικής�οικίας�Χ.�Άννινου
στο�Αργοστόλι�(1888,�ιδιωτικά�έγγραφα,�τεμάχια��)�
1�.10:� Φωτογραφία� αναγλύφου� δωρηθέντος� υπό� γλύπτου� Γ.� Βρούτου
(φωτ.,�1�τεμάχιο).
1�.11:�3�διαβατήρια�του�Χ.�Άννινου�(έγγραφα,�3�τεμάχια)
1�.1�:�Έγγραφα�του�Υπουργείου�Παιδείας�(1�0�,�δημ.�έγγραφα,�τεμ.��)
1�.13:�Έγγραφο�της�Ιστορικής�και�Εθνολογικής�Εταιρείας�της�Ελλάδος
(188�,�αλληλογραφία,�τεμάχιο�1).
1�.14:�Έγγραφο�φιλολογικού�συλλόγου�“Παρνασσός”�(18��,�αλληλογρα-
φία,�τεμάχιο�1)
1�.1�:�Ημερήσια�διάταξη�δ.σ.�Εταιρείας�Ελλήνων�Θεατρικών�Συγγραφέ-
ων�(1�14,�ιδιωτικό�έγγραφο,�τεμάχιο�1).
1�.1�:�Η�Νέα�Σκηνή. Ενθύμιον�εκατοστής�των�ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ�–�Τα
άσματα�των�Παναθηναίων�του�1�11.�(Αθήνα,�1�11),�(έντυπο,�34 σ.).
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1�.1�:�Αντίγραφο�ληξιαρχικής�πράξης�γεννήσεως�του�Χ.�Άννινου�(δημό-
σιο�έγγραφο,�τεμάχιο�1).
1�.18:�Πρόγραμμα�παράστασης�της�Νίκης�του�Λεωνίδα από�ιταλικό�θία-
σο�(έντυπο,�τεμάχιο�1).
1�.1�:�Φωτοτυπία�συμφωνητικού�συνεργασίας�για�την�Επιθεώρηση�Πα-
ναθήναια (1��3,�ιδιωτικό�έγγραφο,�τεμάχιο�1).
1�.�0:�Συμφωνητικό�με�τον�Δ.�Καμπούρογλου�για�την�έκδοση�της�εφημε-
ρίδας�Άστυ (188�,�φωτοτυπία�εγγράφου,�τεμ.�1)
1�.�1:� Εφημερίδα� Εργάτης Κεφαλληνίας,� φ.� �/�-8-18��� (φωτοτυπία
εντύπου,�4�σ.)
1�.��:�Πρόποση�Ηλία�Βουτιερίδη�στην���ετηρίδα�Χ.�Άννινου�(φωτοτυπία
χειρογράφου,�3σ.).
1�.�3:�Έγγραφο�Φιλολογικού�συλλόγου�“Παρνασσός”�-�εκλογή�Άννινου
ως�μέλους�(18��,�φωτοτυπία�επιστολής,�τεμάχιο�1)
1�.�4:�All’�Arme�–�Inno�di�Guerra�–�Dedicato�ai�Cefaleni.�Poesia del sig.�R.
Annino [...](φωτοτυπία μονοφύλλου,�1�σ.)
1�.��:�Κατούλλου (Vivamus mea Lesbia atque amemus).�(φωτοτυπία�χφ.,
1 φ.).
1�.��:�Έγγραφο�του�φιλολογικού�συλλόγου�«Παρνασσός»�περί�αναθέσεως
στον�Άννινο�της�έκδοσης�του�περιοδικού�(18�1,�φωτοτυπία�επιστολής,�τε-
μάχιο�1).
1�.��:�Δίπλωμα�Ιστορικής�και�Εθνολογικής�Εταιρείας�της�Ελλάδος�(φω-
τοτυπία�εγγράφου,�τεμάχιο�1).
1�.�8:�Αριστείο�Γραμμάτων�(δημόσιο�έγγραφο,�τεμάχιο�1).
1�.��:���φωτογραφίες�Χ.�Άννινου�(φωτογραφίες,�τεμάχια��).
1�.30:�Συγχαρητήριο�φιλολογικού�συλλόγου�«Παρνασσός»�προς�τον�Άννι-
νο�(18��,�αλληλογραφία,�τεμάχιο�1).
1�.31:�Αναμνηστική�φωτογραφία�από�δοκιμές�της�επιθεώρησης�Παναθή-
ναια (φωτογραφία,�τεμάχιο�1)
1�.3�:�Άδεια�εκδόσεως�της�εφημερίδας�Ώρα (1�03,�φωτοτυπία�δημ.�εγ-
γράφου,�τεμάχιο�1).
1�.33:�Άδεια�εκδόσεως�της�εφημερίδας�Αττικαί�ημέραι (1�08,�φωτοτυπία
δημ.�εγγράφου,�τεμάχιο�1).
1�.34:�Δίπλωμα�απονομής�Σταυρού�Παναγίου�Τάφου�(1�13,�φωτοτυπία
διπλώματος,�τεμάχιο�1).�
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ΑΑδδηημμοοσσίίεευυτταα��θθεεααττρριικκάά��έέρργγαα��ττοουυ��ΧΧ..��ΆΆννννιιννοουυ

ΕΕιισσααγγωωγγήή

Στο�παρόν�παράρτημα�περιλαμβάνονται�τρία�αδημοσίευτα�θεατρικά�κείμενα
του�Χ.�Άννινου.�Πρόκειται�για�τα�Φούμαρα, θεατρικό�έργο�προδρομικό�των�με-
γάλων�επιθεωρησιακών�του�επιτυχιών�που�συντέθηκε�στη�δεκαετία�του�18�0,
και�εξετάζεται�ενδελεχώς�στο�οικείο�κεφάλαιο�αυτής�της�μελέτης,�του�μονό-
πρακτου�δράματος�Αντιφέγγισμα�(ή�Αντικατοπτρισμός), το�μοναδικό�δραματι-
κής�πλοκής�θεατρικό�κείμενο�του�Άννινου�που�έχει�ως�σήμερα�δει�το�φως�της
σκηνής,�καθώς�και�ένα�νούμερο�που�έχει�συγγράψει�ο�Άννινος�στα�τελευταία
Παναθήναια που�φέρουν�την�υπογραφή�του.

Κρίνεται� σκόπιμη� η� παράθεση� των� κειμένων� αυτών,�ως� παράρτημα� στην
παρούσα�μελέτη,�καθώς�συνιστούν�αξιόλογο�μέρος�της�θεατρικής�δράσης�του
Άννινου�που�παραμένει�ακόμη�αδημοσίευτο.

Και�τα�τρία�χειρόγραφα�βρίσκονται�στο�Αρχείο�του�Χαραλάμπη�Άννινου�που
φυλάσσεται�στην�Κοργιαλένειο�Βιβλιοθήκη�Αργοστολίου.�

Το�πρώτο�χειρόγραφο,�το�μονόπρακτο�Αντιφέγγισμα, αποτελείται�αποτελεί-
ται�από�1��φ.�γραμμένα�στο�recto και�στο�verso και�είναι�αυτόγραφο�του�Άννι-
νου,�φέρει�δε�στην�αρχή�και�στο�τέλος�τη�χρονολογία�1�1��και�βρίσκεται�στο
Αρχείο� Χ.� Άννινου� [Κοργιαλένειος� Βιβλιοθήκη� Αργοστολίου],� φάκελος� 1�,
υποφ.�4.�Στη�μεταγραφή�του�κειμένου�έχει�ακολουθηθεί�η�ορθογραφία�του�πρω-
τοτύπου�με�μικρές�μόνο�διορθώσεις�στη�στίξη,�όπου�κρίθηκε�σκόπιμο.

Σε�ό,τι�αφορά�τα�Φούμαρα η�μεταγραφή�έχει�γίνει�με�τη�βοήθεια�δύο�τεκμη-
ρίων�που�φυλάσσονται�στο�αρχείο�του�Άννινου�στην�Κοργιαλένειο�Βιβλιοθήκη
Αργοστολίου.�Πρόκειται�για�ένα�χειρόγραφο�και�ένα�δακτυλόγραφο.�Το�χειρό-
γραφο�του�έργου,�που�δεν�είναι�γραμμένο�με�το�χέρι�του�Άννινου,�αλλά�από�πε-
ρισσότερους�του�ενός�γραφείς,�αποτελείται�από�3�+1�+���φ.�(Αρχείο�Χ.�Άννι-
νου,�Κοργιαλένειος�Βιβλιοθήκη�Αργοστολίου,� φάκελος�1�,� υποφ.� 1�Α)� ενώ�το
δακτυλόγραφο�αποτελείται�από���+3�+40�φ.�(Αρχείο�Χ.�Άννινου,�Κοργιαλένει-
ος�Βιβλιοθηκη�Αργοστολίου,�φάκελος�1�,� υποφ.�1�Β).�Το� δακτυλόγραφο� είναι
προδήλως�μεταγενέστερο�και�αποτελεί�προσπάθεια�μεταγραφής�του�χειρογρά-
φου,�που�πρέπει�να�έχει�γίνει�κατά�τη�δεκαετία�του�1��0,�καθώς�πάνω�στο�χει-
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ρόγραφο�υπάρχουν�σχετικές�ενδείξεις�[λ.χ.�στη�σ.����του�χφ.�υπάρχει�γραμμένη
με�μολύβι�η�ένδειξη�«η�σελίς�8��εγράφει�(sic)»�και�λίγο�παρακάτω�(στον�στίχ.
�)�η�ημερομηνία�8/10/1���,�πράγμα�που�σημαίνει�ότι�το�χφ.�αντιγραφόταν�στα-
διακά�από�κάποιον�εκ�των�κατόχων�του�αρχείου,�ενδεχομένως�κάποια�από�τις
θυγατέρες�του�Άννινου].�Επιπλέον,�στο�χφ.�υπάρχουν�υπογραμμισμένες�δυσανά-
γνωστες�λέξεις,�οι�οποίες�στο�δακτυλόγραφο�παραμένουν�ασυμπλήρωτες,�πράγ-
μα�που�επιβεβαιώνει�ότι�ο�δακτυλογράφος�επιχείρησε�να�μεταγράψει�το�συγκε-
κριμένο�χειρόγραφο.�Επομένως�για�τη�μεταγραφή�του�έργου�αυτού�χρησιμοποι-
ήθηκε�ως�πρότυπο�το�χειρόγραφο,�και�επικουρικά�το�δακτυλόγραφο,�στο�οποίο
διαπιστώθηκαν�πολλά�λάθη�κατά�την�αντιγραφή�από�το�χειρόγραφο.�Έχει�τηρη-
θεί�η�ορθογραφία�του�πρωτοτύπου,�αλλά�έχουν�γίνει�διορθώσεις�και�αποκατα-
στάσεις�που�οφείλονται�σε�προφανή�ορθογραφικά�και�άλλα�λάθη�που�έγιναν�κα-
τά�την�αντιγραφή�(καθώς�και�το�χφ.�δεν�είναι�αυτόγραφο,�είναι�δύσκολο�να�πι-
στέψει�κανείς�ότι�ο�επιμελέστατος�γλωσσικά�και�εξαιρετικός�καλλιγράφος�και
ορθογράφος�στα�αυτόγραφα�έργα�του�Άννινος�είχε�εξ�αρχής�υποπέσει�σε�ορθο-
γραφικά�λάθη�στο�δικό�του�χειρόγραφο,�προφανώς�αυτό�που�είχε�υποβληθεί�στον
Λασσάνειο�Θεατρικό�διαγωνισμό).

Το�τρίτο�χειρόγραφο,�μικρό�απόσπασμα�από�τα�Παναθήναια�του�1��3,�βρί-
σκεται� στον� υποφάκελο�1� του�φακέλου��� του�Αρχείου�Μπάμπη�Άννινου�στην
Κοργιαλένειο�Βιβλιοθήκη�Αργοστολίου,�αποτελείται�από���φύλλα�γραμμένα�στο
recto και�verso. Είναι�γραμμένο�με�το�χέρι�του�Άννινου,�ενώ�στον�υποφάκελο
υπάρχει�άλλο�ένα�χφ.�γραμμένο�σε�διαφορετικό�χαρτί�(τα�χφ.�έχουν�διαφορετικές
διαγραμμίσεις)�και�με�διαφορετικό�χέρι�(μάλλον�πρόκειται�για�δοκιμή�στιχουρ-
γήματος�προορισμένου�για�επιθεώρηση)�με�τίτλο�«Λον-τένις».�Κρίθηκε�σκόπιμο
να�μεταγραφεί�και�αυτό.

Στη�μεταγραφή�και�των�τριών�χειρογράφων�με�πλάγια�στοιχεία�σημειώνο-
νται�οι�σκηνικές�οδηγίες�και�με�όρθια�στοιχεία�οι�ατάκες�των�προσώπων,�για�δι-
ευκόλυνση�του�αναγνώστη.
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11..��ΑΑννττιιφφέέγγγγιισσμμαα

Μπάμπη�Άννινου
ΑΝΤΙΦΕΓΓΙΣΜΑ

ΔΡΑΜΑΤΙΟΝ�ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ�1�1�

ΠΡΟΣΩΠΑ
ΟΟ��ιιααττρρόόςς��κκ..��ΚΚααλλλλιικκρράάττηηςς..................... ���ετών
ΚΚίίμμωωνν,,��υιός�του..................................... ���ετών
ΚΚυυρρίίαα��ΦΦρρόόσσωω......................................... 48 ετών14
ΝΝίίττσσαα,, θυγατέρα�της............................ �0�ετών
ΣΣττααμμάάττηηςς,�κηπουρός............................. �0�ετών

Κήπος�οίκου�πλουσίου· άνθη�εις�γλάστρας�συμμετρικώς�τοποθετημένας,�δένδρα
εις�το�βάθος.�Άνωθεν�των�δένδρων�φαίνεται�μέρος�της�προσόψεως�του�μεγάρου.
Υπεράνω�της�εισόδου�ταράτζα�υποβασταζομένη�υπό�μαρμαρίνων�κιόνων.�Δεξιά
φαίνεται�η�σιδηρά�κιγκλιδωτή�είσοδος�του�κήπου.�Θρανία.

Είναι�η�δείλη�εαρινής�ημέρας.

ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΑΑ΄́
Νίτσα,�Σταμάτης

Η�Νίτσα�φέρουσα�λευκήν�ενδυμασίαν�περιφέρεται�εις�τον�κήπον.�Ο�Σταμάτης,
περιφερόμενος�επίσης,�ποτίζει�και�περιποιείται�τα�φυτά.

ΝΙΤΣΑ:�Τί�ωραίος�που�είνε�ο�κήπος�μας!...�Τα�καϋμένα�τα�λουλουδάκια�μας,
πούχα�τόσον�καιρό�να�τα�ιδώ!...�Να�η�μαργαρίτες�μου...�να�η�μενεξέδες
μου!...�Και�η�ανεμώνες�μου;�πού�είνε�η�ανεμώνες�μου;

ΣΤΑΜΑΤΗΣ:�Αυτές�πάνε�πεια,�κυρά�μου!�πέρασε�η�εποχή�τους.
ΝΙΤΣΑ:�Κρίμα!...�δεν�της�επρόφθασα!
ΣΤΑΜΑΤΗΣ:�Έννοια�σας!�μη�στεναχωρείσθε!...�Θα�ξανάλθουν�πάλι,�όταν�θα�ξα-

ναγυρίση�η�εποχή�τους,�αρχοντοπούλα�μου.�Εμείς�μόνον,�σαν�μας�βάλουν
στο�χώμα�δεν�ξαναγυρίζουμε�πειά!

ΝΙΤΣΑ:�Α!�να�και�η�τριανταφυλλιά�μου!�Την�εκλάδευσες,�Σταμάτη;�Να�μού�την
προσέχης,�γιατί�αυτήν�την�αγαπώ�ξεχωριστά.�Εγώ�την�εφύτεψα�με�τα
χέρια�μου...�Το�θυμάσαι�Σταμάτη;
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ΣΤΑΜΑΤΗΣ:�Πώς�δεν�το�θυμάμαι;�Την�προσέχω�σαν�κόρη�μου,�για�το�χατήρι�το
δικό�σου,�κυρία�Νίτσα...�και�την�καμαρώνω.�Κύτταξέ�την!�μοιάζει�σαν
νυφούλα.

ΝΙΤΣΑ:�Αλήθεια!...�Πώ!...�Πώ!...�Τί�μπουμπούκια�που�έχει!...�Τί�ωραία�τριαντά-
φυλλα�που�θα�κάμη!...�(Εξακολουθεί�να�περιφέρεται�εις�τον�κήπον�και�να
περιεργάζεται�τα�φυτά�και�τα�άνθη,�παρακολουθούσα�τον�Σταμάτην).

ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΒΒ΄́
Φρόσω�και�οι�ρηθέντες

Η�Φρόσω�είνε�κυρία�του�καλού�κόσμου,�ωρίμου�ηλικίας,�ενδυμένη�με�φιλοκαλίαν
και�σεμνότητα.�Η�κόμη�της�είνε�ήδη�υπόλευκος�περί�τους�κροτάφους.�Η�μορφή
της�φέρει�κάποια�ίχνη�θλίψεως.�Εισέρχεται�διά�της�κιγκλιδωτής�θύρας�της�αυ-
λής.�Εις�τον�κρότον�του�κωδωνίσκου�της�θύρας�η�Νίτσα�και�ο�Σταμάτης�σπεύ-
δουν�προς�υπάντησίν�της.

ΝΙΤΣΑ:�Α!...�Να�η�μαμμά!
ΦΡΟΣΩ:�Ακόμη�στον�κήπο�είσαι,�παιδί�μου;�(Με�κάποιαν�ανησυχίαν�και�επίπλη-

ξιν)
ΝΙΤΣΑ:�Ναι�μαμμά!...�ήθελα�να�ιδώ�τα�λουλούδια�μου.�Δύο�μήνες�τώρα�δεν�τα

έβλεπα,�και�τα�επεθύμησα.
ΦΡΟΣΩ:�Μα�τέτοια�ώρα;...�Κοντεύει�να�βραδυάση,�και�θ’�αρχίση�τώρα�η�δροσιά.

(Εξάγει�εν�τω�μεταξύ�τα�γάντια�της,�αφαιρεί�το�καπέλλον�της�και�απο-
θέτει�αυτά�επί�της�τραπέζης).

ΝΙΤΣΑ:�Α�μπα!...�δεν�με�πειράζει...�Απεναντίας,�μαμμά,�δεν�ξεύρεις�τί�καλό�μου
κάμνει�ν’�αναπνέω�αυτήν�την�βαλσαμωμένην�ατμοσφαίραν!�Τόσον�καιρό
κλεισμένη�μέσα�εις�το�δωμάτιόν�μου,�εκύτταζα�με�θλίψι�μέσα�από�τα�θο-
λά�τζάμια�των�παραθυριών�τον�νεκρωμόν�που�είχε�σκορπίσει�η�βαρυχει-
μωνιά�επάνω�σε�όλην�την�φύσιν.�Και�μία�αόριστη�μελαγχολία�επίεζε�την
ψυχή�μου�και�σιγά-σιγά�επάγωνε�την�ολίγη�ζωή�που�μού�έμενε�και�που
αισθανόμουν�πως�ολοένα�έφευγε�από�μέσα�μου.�Αλλά�με�την�πρώτη�κα-
λωσύνη,�όταν�ήκουσα�τον�πρώτον�τριγμόν�των�χελιδονιών�που�εξαναγύρι-
σαν,�μού�εφάνη�ωσάν�καινούριος�χαιρετισμός�της�ζωής·�και�ο�ήλιος�που
εζεστοκοπούσε�το�ερημωμένο�περιβόλι�μας,�ήρχισε�να�ζεσταίνη�κ’�εμένα,
και�να�διώχνη�τον�παγετόν�μέσα�από�την�ψυχή�μου.�Και�τώρα�σιμά�εις
αυτά�τα�φυτά�που�αρχίζουν�να�φουντώνουν,�σιμά�εις�τα�άνθη�μου�τ’�αγα-
πημένα,�που�αρχίζουν�να�χύνουν�την�πρώτη�παρθενική�ευωδία,�μαζί�με
την�φύσιν�που�ζωογονείται,�αισθάνομαι�πως�αναζωογονούμαι�κ’�εγώ!

ΦΡΟΣΩ:�(Η�οποία�στέκει�και�την�ακροάται�με�έκπληξιν�κάπως,�με�περιέργειαν,
αλλ’�όχι�και�με�δυσαρέσκειαν,�μειδιώσα) Μα�μπράβο!...�βλέπω�πως�η�αρ-
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ρώστια�σ’�έκαμε�ρομαντική�και�περισσότερον�αισθηματική�απ’�ό,τι�ήσουν!
(Προς�τον�Σταμάτην). Σταμάτη,�πάρε�αυτά�(δεικνύει�το�καπέλον�και�τα
γάντια� της) και� δος� τα� μέσα.� (Ο� Σταμάτης� παραλαμβάνει� αυτά� και
εξέρχεται).�Εγώ�όμως�παιδί�μου,�συλλογίζομαι�μόνον�μη�μου�κρυώσης,
και�τρέμω...�Με�την�εντύπωσιν�μάλιστα�που�έχω,�ύστερα�από�το�θέαμα
που�είδα�προ�ολίγου!

ΝΙΤΣΑ:�Τί�είδες,�μαμμά;�
ΦΡΟΣΩ:�Αχ,�παιδί�μου!�εσυγκινήθηκα�πολύ.�Εβγήκα�να�ιδώ�την�κυρά�Μαριάννα

που� μού� έγραψε...� εκείνη� τη� φτωχή� γυναικούλα� που� έρχεται1� διά� την
πλύσιν�κάποτε...�Τη�βρήκα�μέσα�σ’�ένα�πενιχρό�δωμάτιον,�που�από�κάθε
γωνιά�του�επρόβαλλε�ολοφάνερη�η�φτώχεια,�η�συμφορά,�η�στέρησις.1� Αρ-
ρωστημένη�εκείνη�εσερνόταν�στα�πόδια�της,�και�η�κόρη�της,�μία�νέα�στην
ηλικία�σου,�ήτον�ξαπλωμένη�στο�κρεββάτι�με�δυνατόν�πυρετόν.�Δεν�είχε
να�πάρη�φάρμακα�η�δυστυχισμένη.�Ούτε�γάλα�δεν�είχε�να�της�αγοράση!
Και�όταν�είδα�εκείνο�το�κακόμοιρο�το�κορίτσι,�χλωμό,�ελεεινό,�βασανι-
σμένο�από�την�λαύρα�του�πυρετού�επάνω�στο�πτωχικό�του�στρώμα,�μου
φάνηκα�για�μια�στιγμή�πως�έβλεπα�εσένα�εμπρός�μου�άρρωστη,�και�αι-
σθάνθηκα�σαν�μια�μαχαιριά�μέσα�στα�σωθικά�μου!...�Της�άφησα�βιαστι-
κά�ό,τι�εκρατούσα�επάνω�μου,�κ’�έτρεξα�γρήγορα-γρήγορα�να�σε�ιδώ,�να
βρεθώ�σιμά�σου,� να�βεβαιωθώ�με�τα�μάτια�μου�πως�είσαι�καλά.� (Την
αγκαλιάζει�και�την�φιλεί).

ΝΙΤΣΑ:�Το�εσυλλογίσθηκα�κ’�εγώ...�Αλήθεια,�δεν�εφάνηκε�ακόμη�ο�γιατρός;�
ΝΙΤΣΑ:�Όχι·�αλλά�όπου�και�να�είνε�θα�φανή...�έπρεπε�μάλιστα�να�είνε�φερμένος

αυτήν�την�ώρα...�Να�ιδής�που�θα�το�σώση�κι�αυτό�το�καϋμένο�το�κορίτσι,
όπως�έσωσε�κ’�εμέ...�Γιατί�είνε�καλός�και�άξιος...�Αλήθεια,�μαμμά;

ΦΡΟΣΩ:�Ναι,�κόρη�μου.�Την�σωτηρίαν�σου�την�χρεωστούμεν�εις�τον�Θεόν�πρώτα
που�μας�ευσπλαγχνίσθηκε,�και�έπειτα�εις�τον�γιατρόν�που�σ’�εθεράπευσε.
Αυτό�το�ομολογώ,�και�όσα�χρόνια�και�αν�ζήσω,�δεν�θα�ξεχάσω�ποτέ�το
καλό�που�μας�έκαμε...

ΝΙΤΣΑ:�Μαμμά...�αφού�τώφερεν�ο�λόγος,�σε�παρακαλώ,�εξήγησέ�μου�ένα�πράγ-
μα...�μίαν�απορίαν�μου,�για�την�οποίαν�ήθελα�προ�πολλού�να�σ’�ερωτήσω...
Γιατί�εδίσταζες�να�προσκαλέσης�τον�κύριον�Καλλικράτην�εις�την�αρρώ-
στια�μου;

ΦΡΟΣΩ:�(Με�κάποιαν�ανησυχίαν) Εδίσταζα�εγώ;...
ΝΙΤΣΑ:�Ναι,�ναι�μαμμά!�Το�ενθυμούμαι�καλά!...�Ήμουν�βυθισμένη�εις�τον�πυρε-

τόν�της�πρώτες�ημέρες�και�εφαινόμουν�ωσάν�αναίσθητος·�αλλά�έβλεπα
και�ήκουα�ό,τι�εγένετο�τριγύρω�μου,�ωσάν�σε�όνειρο...�Άκουα�τον�θείον�τον
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Μιλτιάδην�που�σου�έλεγεν:�«Η�κατάστασις�είνε�σοβαρά...�Πρέπει�να�προ-
σκαλέσης�τον�ιατρόν1� Καλλικράτην!»�Κ’�εσύ�εδίσταζες,�κ’�έλεγες:�«Μ’
άφησε�να�ιδούμε...�Γιατί�αυτόν;...�Δεν�είνε�κανένας�άλλος�ιατρός;»

ΦΡΟΣΩ:�(Με�κάποια�αμηχανίαν) Ναι,�κόρη�μου...�αλήθεια·�αλλά�βλέπεις...�έτυ-
χε�να�λείπη�εις�την�Ευρώπην�ο�τακτικός� ιατρός�του�σπιτιού�μας...�Τον
κύριον�Καλλικράτην� δεν� τον� εγνώριζα·�ήκουα�να�λένε�πολλά�καλά�διά
την�αξίαν�του,�αλλά...�εφοβόμουν...�ξεύρω�κ’�εγώ;...�μήπως�δεν�γνωρίζει
καλά�την�κράσι�σου...�Τέλος�πάντων�ήμουν�σαστισμένη�εκείνην�την�ώραν
και�δεν�ήξευρα�τί�να�σκεφθώ.

ΝΙΤΣΑ:�Δεν�τον�εγνώριζες�τον�κύριον�Καλλικράτην;�Μα�θαρρώ�πως�μου�είπες
κάποτε�ότι�εγνωρισθήκετε�άλλοτε...�ότι�είσθε�από�το�ίδιο�μέρος...�Συριανός
δεν�είνε�κι�αυτός;

ΦΡΟΣΩ: (Με�ελαφράν�ταραχήν,�την�οποίαν�προσπαθεί�ν’�αποκρύψη) Ναι...�δη-
λαδή� κάποτε� εγνωρισθήκαμεν...� αλλά� είνε� πολλά� χρόνια� από� τότε� που
έτυχε� να� συναντηθώμεν!...� δεν� είχαμεν� σχέσεις...� Αλλά� τέλος� πάντων,
όταν� είδα� κ’� εγώ� τον� κίνδυνον,� δεν� εσυλλογίσθηκα� πλέον� τίποτε,� και
έσπευσα�να�τον�προσκαλέσω...�Και�ο�Θεός�μού�έδωσε�την�φώτισι�να�το
κάμω�αυτό...�(Αλλάζουσα�ύφος) Ωστόσο�όμως�με�τη�φλυαρία�σου�στέκεις
ακόμη�εδώ�στο�ύπαιθρον,�ενώ�πρέπει�ν’�αποσυρθής.�Έλα!�πήγαινε�μέσα,
σε�παρακαλώ!...

(Ακούεται�ο�κωδωνισμός�της�θύρας�της�αυλής)
ΝΙΤΣΑ: (κυττάζουσα) Α!...�να�ο�ιατρός!..

ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΓΓ΄́
Καλλικράτης,�Φρόσω,�Νίτσα

Ο�ιατρός�Καλλικράτης�είναι�κατά�τινα�έτη�πρεσβύτερος�της�Φρόσως· Οι�κρότα-
φοί�του�είνε�υπόλευκοι. Είνε�ενδεδυμένος�ανεπιλήπτως.�Το�ήθος�του�δε�είνε�σοβα-
ρόν�και�αξιοπρεπές.

ΦΡΟΣΩ:�Ελάτε,�γιατρέ,�ελάτε!...�έρχεσθε�μέσα�στην�ώρα.
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ:�Άργησα�ολίγον,�γιατί�μου�έτυχε�μία�απρόοπτος�επίσκεψις.�Μ’

εκάλεσαν�σ’�έναν�ασθενή�μου�επειδή�είνε�άμεσος�ανάγκη...�Αλλά�γιατί�με
ηθέλετε;�Συμβαίνει�τίποτε;

ΦΡΟΣΩ:�Συμβαίνει�ότι�αυτό�το�τρελλοκόριτσο�θέλει�να�κάνη�του�κεφαλιού�της
και�έχει�ανάγκην�να�την�νουθετήσετε�και�σεις.�Είνε�τόση�ώρα�που�της
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λέγω�να�υπάγη�μέσα�εις�το�σπίτι,�επειδή�την�βλάπτει�η�υγρασία,�και�αυ-
τή�κάθηται�εδώ�και�φλυαρεί.

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ:�(Προς�την�Νίτσαν)�Η�συμβουλή�της�μητέρας�σας�είνε�ορθή.
Είνε�ώρα�ν’�αποσυρθήτε,�διότι�το�ύπαιθρον�είνε�βλαβερόν�ακόμη�διά�την
κατάστασίν�σας...

ΦΡΟΣΩ:�(Προς�την�Νίτσαν)�Το�βλέπεις;
ΝΙΤΣΑ:�Μα...�λιγάκι�ακόμη,�γιατρέ!...
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ:�Τίποτε,�τίποτε!...�Μέσα!...
ΝΙΤΣΑ:�Εσείς�θα�καθήσετε�εδώ;
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ:�Ναι.�Θέλω�να�ξεκουρασθώ�εδώ�εις�το�φρέσκο...�εάν�το�επιτρέ-

πη�η�κυρία...
ΦΡΟΣΩ:�Βεβαιότατα.
ΝΙΤΣΑ:�Μα,�μόνη�μου,�γιατρέ,�θα�στενοχωρηθώ�μέσα�στο�σπίτι�κλεισμένη!...
ΦΡΟΣΩ:�Θα�σου�κρατήση�συντροφιά�ο�κύριος�Κίμων...�Υποθέτω�ότι�δεν�θ’�αργή-

ση�να�έλθη.
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ:�Αλήθεια,�τί�να�έγινε�ο�υιός�μου;...�Εγώ�ενόμιζα�πως�θα�τον�εύ-

ρισκα�εδώ.�Εβγήκε�από�το�σπίτι�προτήτερα�από�εμένα,�και�μου�είπε�πως
θα�επερνούσε�από�το�Γυμναστήριον�και�έπειτα�θα�ήρχετο�εδώ.

ΦΡΟΣΩ:�Μα�θα�έλθη·�μπορεί�να�λείψη;�Αυτός�είνε�τακτικός.
ΝΙΤΣΑ:�Τότε�να�τον�περιμένω�κ’�εγώ�έως�να�έλθη...
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ:Όχι,�όχι,�δεσποινίς!�Σεις�πρέπει�ν’�αποσυρθήτε.�Να!�σημαίνει�η

αποχώρησις...� Ακούτε;...� (Μιμείται� διά� της� φωνής� το� σάλπισμα� της
στρατιωτικής�αναχωρήσεως). Εμπρός�λοιπόν!�εγώ�εννοώ�να�έχουν�πει-
θαρχίαν�οι�ασθενείς�μου.�(Με�καλοκάγαθον�αυστηρότητα) Εμπρός,�λοι-
πόν!�εμπρός!�Μαρς!...�
(Η�Νίτσα�εξέρχεται�διά�του�κήπου�με�μίαν�κάποιαν�δυσθυμίαν)

ΦΡΟΣΩ:�Πήγαινε,�κόρη�μου,�πήγαινε!

ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΔΔ΄́
Φρόσω,�Καλλικράτης,�Νίτσα�(έσωθεν)

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ:�Εστενοχωρήθηκε�λιγάκι�η�δεσποινίς.
ΦΡΟΣΩ:�Μπα!�Θα�της�περάση...�Τώρα�που�θάλθη�ο�γυιός�σας,�θ’�αρχίσουν�την

κουβέντα,�τα�γέλια�και�θα�ζωηρεύση.
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ:�Ώστε�ταιριάζουν�μαζί;
ΦΡΟΣΩ:�Ω!�με�το�παραπάνω.
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ:�Κι�όλω�τί�κάνουν;
ΦΡΟΣΩ:�Φλυαρούν,� παίζουν,� αστειεύονται,� τραγουδούν,� διαβάζουν� ποιήματα...

προ�πάντων�ποιήματα,�δικά�μας�και�ξένα.�Θαρρώ�μάλιστα�πως�η�κόρη
μου�το�παρακάνει...�Να�την�ηκούετε�πώς�μου�ωμιλούσε�εδώ�προ�ολίγου
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διά� τα� άνθη!� με� τί� ποιητικά� λόγια!� Πού� Λαμαρτίνος!...� πού� Μυσσέ!...
Επήραν�τα�μυαλά�της�αέρα,�και�πρέπει�να�λάβω�τα�μέτρα�μου.

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ:�Αφήστε�την.�Η�ποίησις�είνε�και�αυτή�εφόδιον�χρήσιμον�εις�την
ζωήν.

ΦΡΟΣΩ:�Νομίζετε;
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ:�Βεβαίως.�Δια�την�νεότητα�μάλιστα�είνε�απαραίτητον.�Φυτρώνει

εις�τον�οργανισμόν�μαζί�με�την�οδοντοφυΐαν,�και�συνηθίζει�τον�ηθικόν�οργα-
νισμόν�του�ανθρώπου�εις�την�πλάνην.�Τί�άλλο�είνε�τα�παραμύθια,�οπού�θέλ-
γουν�τόσον�την�παιδικήν�μας�ηλικίαν,�παρά�ποίησις;�Και�η�ποίησις�είνε�η
πλάνη,�η�θέλγουσα�πλάνη,�είνε�το�χλωροφόρμιο,�το�οποίον�μας�προφυλάττει
από�την�οξείαν�αίσθησιν�της�οδύνης�του�βίου.�Διά�τούτο�είνε�ευτυχισμένος
εκείνος�όστις�ημπορεί�αυτό�το�δώρον�της�πλάνης�να�το�διατηρεί�μέσα�του
ακμαίον�και�εις�την�ώριμον�ηλικίαν,�και�εις�τα�γηρατειά18 του�ακόμη.�

ΦΡΟΣΩ:�Εις�τα�γηρατειά;...�Α,�μα�σαν�να�μου�φαίνεσθε�ότι�είσθε�υπερβολικός,
γιατρέ.�Θέλετε�και�εις�τα�γεράματά�μας�να�καθόμαστε�ν’�ακούμε�τα�πα-
ραμύθια�της�γιαγιάς;

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ:�Και�γιατί�όχι;�Όσον�περισσότερον�μας�νανουρίση�αυτό�το�πα-
ραμύθι�εις�την�ζωήν,�τόσον�περισσότερον�κερδισμένοι�θα�μείνωμεν.�Ευτυ-
χώς�η�φύσις�επρονόησε�να�μη�μας�αφαιρείται�νωρίς�αυτό�το�χάρισμά�της.
Γι’�αυτό�ποιος�ολίγον,�ποιος�πολύ,�μένομεν�ασυνείδητοι�πολίται�του�φα-
νταστικού�κόσμου�και�εις�τον�κατόπιν�βίον.�Όλοι�υπήρξαμεν�ποιηταί�εις
την�ζωήν�μας...�και�εγώ,�και�σεις...

ΦΡΟΣΩ: (με�έκπληξιν) Εγώ!...
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ:�Ναι,�ναι!...�Έχω�λόγους�ιδιαιτέρους�να�το�ηξεύρω�αυτό...�(Η

Φρόσω�χαμηλώνει1� αιδημόνως�το�βλέμμα). Τί�σημαίνει�αν�ήλθε�κατόπιν
η�πραγματικότης�και�εφυγάδευσε�τα�όνειρα;�Πάντοτε�απομένει�κάτι�τι
απ’�αυτά�μέσα�εις�την�ψυχήν,�όπως�απομένει�ευχάριστος�ακόμη�η�ευωδία
του�άνθους,�όπου�εξεψύχησε�λησμονημένον�μέσα�εις�τα�φύλλα�παλαιού
βιβλίου.

ΦΡΟΣΩ:�Βλέπω�πως�το�ποιητικόν�χάρισμα�έμεινε�ακόμη�πολύ�ζωντανόν�εις�την
ψυχήν�σας,�ιατρέ,�ενώ�εγώ!...

ΝΙΤΣΑ: (έσωθεν) Μαμμά!...
ΦΡΟΣΩ:�Τί�θέλεις;
ΝΙΤΣΑ: (ως�άνω) Είπες�στο�γιατρό�για�τη�Μαριάννα;
ΦΡΟΣΩ:�Α,�ναι!...�Λίγο�έλειψε�να�το�ξεχάσω.
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ:�Ποία�είνε�πάλιν�αυτή�η�Μαριάννα;...�Καμμία�προστατευομένη

σας�βέβαια;...
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ΦΡΟΣΩ:�Ναι,�γιατρέ,�μία�πτωχή�γυναίκα�που�γνωρίζω,�μία�δυστυχισμένη,�την
οποίαν� επεσκέφθηκα� σήμερα...� Η� κόρη� της� είνε� άρρωστη� βαρυά...� Κ’
έχουν�μία�φτώχεια!...�μιάν�αθλιότητα!...�Φαντασθήτε�ότι�ούτε�το�γάλα�δεν
είχε�να�της�αγοράση!

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ:�Εκατάλαβα.�Και�τώρα�θέλετε�βέβαια�να�υπάγω�να�την�επι-
σκεφθώ;�(Εξάγει�το�σημειωματάριόν�του). Πού�κατοικεί;

ΦΡΟΣΩ:�Οδός�Αλκμήνης,�αριθμός���.
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ: (σημειώνων) Αλκμήνης� ��...�Και� πώς� λέγεται;� (Προς� την

Φρόσω)
ΦΡΟΣΩ:�Μαριάννα...�Το�επίθετον�δεν�το�ενθυμούμαι.
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ:� Δεν� χρειάζεται.� Κάτι� τέτοια� δυστυχή� πλάσματα,� που� ζουν

φορτωμένα�με�όλας�τας�ταλαιπωρίας�της�ζωής�είνε�περιττόν�να�φέρουν
και�το�βάρος�δύο�ονομάτων.�Τόσον�και�τόσον�και�με�αυτά�δεν�θα�περά-
σουν�ούτε�εις�την�αθανασίαν,�ούτε�εις�την�ευτυχίαν�της�ζωής.

ΝΙΤΣΑ: (έσωθεν) Επήρετε�σημείωσιν,�ιατρέ;
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ:�Ναι,�παιδί�μου.
ΝΙΤΣΑ: (ως�άνω) Να�πάτε�χωρίς�άλλο,�γιατρέ,�αύριον,�σας�παρακαλώ...�Και�να

το�σώσετε�το�καϋμένο�το�κορίτσι...�Τ’�ακούτε;...�να�το�σώσετε!
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ: (ωσάν�να�μονολογή) Να�το�σώσω!...�ένας�λόγος�είνε�αυτός,

παιδί�μου!�Και�μήπως�εξαρτάται�από�εμέ�να�το�σώσω;�Ο�ιατρός�προσέχει,
αγωνίζεται,�συμβουλεύει,�υποβοηθεί�τον�ασθενή·�αλλά�την�σωτηρίαν�του
την�δίδει�η�δύναμις�εκείνη,�οπού�εμείς�οι�επιστήμονες�την�λέγομεν�φύσιν,
και�την�οποίαν,�οι�απλοϊκοί�με�πολύ�περισσοτέραν�αλήθειαν�την�λέγουν:�ο
Θεός!

ΦΡΟΣΩ:�Μη�το�λέτε�αυτό,�γιατρέ!�αδικείτε�τον�εαυτόν�σας�με�την�πολλήν�με-
τριοφροσύνην�σας.�Έχω�πολύ�πρόσφατον�και�πολύ�ζωντανήν�απόδειξιν,�η
οποία�δεν�συμφωνεί�με�τους�λόγους�σας.

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ:�Θέλετε�να�ειπήτε�διά�την�θεραπείαν�της�κόρης�σας...�Ναι,�δεν
σας� λέγω...�Έκαμα� ό,τι� ημπορούσα·� έκαμα� ίσως�και� περισσότερα�απ’
ό,τι�ημπορούσα·�γιατί�η�μορφή�της�νόσου�ήτο�πολύ�βαρεία...�Και�δυστυ-
χώς�εζητήθη�η�βοήθειά�μου�ολίγον�τι�αργά...

ΦΡΟΣΩ:�(Μετά�τινος�αμηχανίας�και�ελαφράς�ταραχής) Ναι·�το�ομολογώ,�το
φταίξιμον�είνε�δικό�μου...�Δεν�σας�εσυλλογίσθην�αμέσως...�Και�όταν�μου
είπαν�το�όνομά�σας�έτσι�ξάφνα...

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ:�Μη�δικαιολογείσθε...�Τα�εννοώ�όλα.�Εννοώ�τους�δισταγμούς
σας·� το� παρελθόν� είχε� τας� αντιρρήσεις� του.�Αλλά� το� μητρικόν� φίλτρον
υπερίσχυσε�και�ο�Θεός�ελυπήθη�τον�πόνον�σας!...

ΦΡΟΣΩ:�Τον�πόνον�μου!...�Ά!...�Τον�σπαραγμόν�εκείνον�που�εδοκίμασα�δεν�θα
ημπορούσα�ποτέ�να�περιγράψω!...�Όταν�έβλεπα�το�παιδί�μου�ξαπλωμένο
μπροστά�μου�αναίσθητο,�να�το�ψήνη,�να�το�πυρπολή�ο�πυρετός,�όταν�έβλε-
πα�το�χέρι�του�Θανάτου�ν’�απλώνεται�άσπλαγχνα�να�μου�αρπάξη�τον�μό-
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νον�μου�θησαυρόν,�την�μόνην�μου�χαράν,�την�μόνην�παρηγορίαν�της�ζωής
μου,�όταν�οπίσω�από�το�άσπρο�εκείνο�κρεββάτι� έβλεπα�το�σκοτάδι�της
ερημιάς�και�της�συμφοράς�οπού�μ’�επερίμενεν�όταν�θα�έμενεν�αδειανό,�αι-
σθανόμουν�το�λογικόν�μου�να�σαλεύη,�να�φεύγη...�Και�ύστερα�πάλιν,�όταν
έβλεπα�εσάς�να�στέκεσθε�σιμά�στην�άρρωστη,�να�ξαγρυπνάτε�στο�προ-
σκέφαλό�της,�ν’�αγωνίζεσθε�με�τον�θάνατον�με�τέτοιον�ηρωικόν�ζήλον,
και�να�προσπαθήτε�να�του�αρπάξετε�από�τα�χέρια�το�θύμα�του,�και�εκύτ-
ταζα�το�πρόσωπόν�σας,�και�έβλεπα�ζωγραφισμένην�εις�αυτό�την�θέλησιν,
την�δύναμιν,�την�απόφασιν,�έπερνα�πάλιν�θάρρος,�και�το�αμυδρόν�φως�της
ελπίδος�ήρχιζε�να�φωτίζη�πάλιν�την�σκοτεινιασμένην�μου�ψυχήν.

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ:�Την�είδα�αυτήν�την�δοκιμασίαν�σας,�και�τον�πόνον�σας�τον�συ-
νησθάνθην�κ’�εγώ.�Και�ακριβώς�δι’�αυτό�επάλαισα�με�όλην�μου�την�δύ-
ναμιν�διά�να�νικήσω.�Εννοούσα�την�θέσιν�σας·�εμάντευα�όλους�τους�δια-
λογισμούς�σας.�Εγνώριζα�καλά,�καλλίτερα�από�κάθε�άλλον�τι�θα�εστοί-
χιζεν�εις�την�ψυχή�σας�μία�τέτοια�συμφορά.�Ω!�μη�νομίσετε�ότι�επειδή�ο
καιρός�και�αι�περιστάσεις�μας�εχώρισαν�και�μας�έκαμαν�ν’�ακολουθήση
ο�καθένας�μας�ξεχωριστό�μονοπάτι�στη�ζωή.�Έγεινα�ξένος�κι�αδιάφορος
για� σας!�Χωρίς� να� θέλω,� από� μακρυά� σας� παρακολουθούσα� εις� κάθε
σταθμόν�της�ζωής�σας.�Οι�παλμοί�της�καρδιάς�σας,�με�όλην�την�απόστα-
σιν,�κάθε�τόσον�εύρισκαν�απήχησιν�μέσα�στη�δική�μου�την�καρδιά�και�οι
στοχασμοί�σας�–�ποιος�ξεύρει;�–�ωσάν�πουλιά�ταξειδιάρικα,�θα�συνήντη-
σαν�πολλές�φορές,�εκεί�ψηλά�στους�αιθέρας,�όπου�πλανώνται�ειρηνικά�τα
απραγματοποίητα�όνειρα�και�οι�ανεκπλήρωτοι�πόθοι�και�θα�αντίκρυσαν
τους�ιδικούς�μου�στοχασμούς�κατά�τας�ώρας�της�μονώσεως�και�του�ρεμ-
βασμού,�όταν�η�ψυχή�στρέφεται�και�αγναντεύει�τα�περασμένα...

ΦΡΟΣΩ:�Ω,�γιατρέ!�(Μελαγχολικώς�και�μετά�τινος�συγκινήσεως) Ώ,�γιατρέ!...
επέρασαν�αυτά�πλέον!...�

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ:�Επέρασαν�τα�πράγματα,�αλλά�η�σκέψις�μένει�πάντοτε�ζωντα-
νή.�Αυτή�ζωογονεί�μέσα�μας�τας�αναμνήσεις�οπού�ληθαργούν,�τας�εντυ-
πώσεις�οπού�εσκέπασαν�τα�χρόνια�της�ζωής.�Μ’� ένα�τέτοιον�τιναγμόν
συγκινήσεως� εζωντάνευσαν� διά� μιάς� μέσα� στην� ιδική� μου� ψυχή� αυτά
όλα,�και�μου�έδωκαν�την�υπεράνθρωπον�δύναμιν�ν’�αγωνισθώ�κατά�του
κινδύνου.� Και� την� στιγμήν� οπού� επαράστεκα� εις� το� προσκέφαλον� της
ασθενούς�και�παρακολουθούσα�την�κατάστασίν�της,�ήμουν�ταυτοχρόνως
και�ο�ιατρός�οπού�ήθελε�να�σώση�την�κόρην,�και�ο�άνθρωπος�οπού�ήθελε
να�σώση�την�μητέρα!...

ΝΙΤΣΑ: (έσωθεν) Μαμμά!...
ΦΡΟΣΩ:�Τί�είνε�πάλιν;
ΝΙΤΣΑ: (ως�άνω) Δεν�ήλθεν�ακόμη�ο�κύριος�Κίμων;
ΦΡΟΣΩ:�Όχι.
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ:�Τον�αποζητά,�βλέπω!�(Μειδιών)
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ΝΙΤΣΑ: (ως�άνω) Μα�γιατί�αργεί�έτσι;
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ:�Πραγματικώς,�κ’�εγώ�δεν�καταλαμβάνω�διατί�αργοπόρησεν

τόσον�πολύ.
(Ακούεται�κωδωνισμός�εις�την�εξώθυραν)

ΦΡΟΣΩ:�Ά!...�νάτος!...
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ:�Τέλος�πάντων!...

ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΕΕ΄́
Κίμων�και�οι�ρηθέντες

Ο�Κίμων�είνε�νεανίας�εύρωστος,�ευειδής,�με�ανοικτή�και�ειλικρινή�φυσιογνωμίαν·
είνε�ενδυμένος�ανεπιλήπτως,�αλλ’�άνευ�εκζητήσεως.�Το�ένδυμά�του�είνε�οπω-
σούν�σκονισμένον.�Εισερχόμενος�προχωρεί�προς�την�κυρίαν�Φρόσω�και�ασπάζε-
ται�το�χέρι�της.�

ΦΡΟΣΩ:�Μα�ελάτε�λοιπόν!�Σας�επεριμέναμεν�ανυπομόνως.�Η�Νίτσα�ιδίως�σας
ζητεί�ακαταπαύστως.

ΚΙΜΩΝ:�Πού�είνε�η�δεσποινίς�Νίτσα;...�Πώς�είνε�σήμερα;
ΦΡΟΣΩ:�Καλά�είνε.�Την�εστείλαμε�επάνω�να�μη�κρυώση.
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ: (προς�τον�Κίμωνα) Μα�δε�μου�λες�πώς�άργησες�έτσι;
ΚΙΜΩΝ:�Μού�συνέβη�κάτι�στο�δρόμο.
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ:�Τί�σου�συνέβη;
ΚΙΜΩΝ:�Ένα�επεισόδιον.
ΦΡΟΣΩ:�Επεισόδιον;�(Μετ’�ανησυχίας)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ: (Παρατηρών�καλλίτερα) Βλέπω�πως�και� το� ρούχο�σου� είνε

σκονισμένο...�Τί�συνέβη;�Πες�μας.
ΚΙΜΩΝ:�Α!...�δεν�είνε�δα�και�τόσο�σοβαρόν.�Επέστρεφα�από�το�Γυμναστήριον,

διά�να�έλθω�εδώ...�(Προς�τον�Καλλικράτην),�όπως�σας�είχα�πη.�Στο�δρό-
μον� ήρχετο� με� μεγάλην� ορμήν� μία� σούστα·� την�ωδηγούσε� όρθιος� ένας
αγριάνθρωπος�με�κατσαρά�μαλλιά,�χασάπης,�καθώς�εφαίνετο�από�την
ματωμένην�ποδιάν�του.�Οι�διαβάται�έντρομοι,�κατέφευγαν�τρέχοντες�εις
τα�πεζοδρόμια.�Αλλά�ένα�παιδί�μπακαλόπουλο,�που�εκρατούσε�ψώνια�εις
το�κεφάλι�του�δεν�τον�είδεν,�ή�δεν�επρόφθασε�να�παραμερίση·�το�συνεπήρεν
ο�ένας�τροχός,�τον�έρριψε�κάτω�και�παρ’�ολίγον�να�τον�κατακερματίση.�Ο
χασάπης�ανέκοψε�τον�δρόμον�του,�εκατέβηκεν�από�το�αμάξι,�και�αποτει-
νόμενος� εις� το�παιδί� οπού� έκλαιγε� διότι� είχαν�σκορπισθή�τα�ψώνια�που
εκρατούσε,�ήρχισε�να�το�υβρίζη�βαναύσως.�Επειδή�δε�εκείνο�του�απήντη-
σε�με�αγανάκτησιν,�το�εκτύπησε...�Εκείνην�την�στιγμήν�έφθασα...

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ:�Κ’�εμβήκες�στη�μέση�βέβαια;
ΚΙΜΩΝ:�Φυσικά.�Τον�έσπρωξα,�τον�επέπληξα�αυστηρώς�διά�την�άνανδρη�πράξιν
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του,�και�όταν�μου�αυθαδίασε,�τον�άρπαξα�από�το�στήθος�και�του�έδωσα
να�καταλάβη�με�ποιον�είχε�να�κάμη.�Λυσσασμένος�τότε�εκείνος�οπισθο-
χωρεί�και�τραβά�ένα�μαχαίρι...�

ΦΡΟΣΩ:�Ά�Θεέ�μου!
ΚΙΜΩΝ:�Ώ,�έννοια�σας!...�Έχω�γερά�χέρια�εγώ!�Όταν�ώρμησε�κατ’�επάνω�μου

με�το�μαχαίρι,�επαραμέρισα�ευκίνητος,�ευρέθηκα�μ’�ένα�πήδημα�από�πί-
σω�του,�και�τον�εδέσμευσα�μέσα�στην�αγκαλιά�μου...�Έκαμε�να�με�κτυ-
πήση�από�πίσω�του�με�το�μαχαίρι...

ΦΡΟΣΩ:�Και�σας�πλήγωσε;...
ΚΙΜΩΝ:�Ά�μπα!...�μου�έσχισε�μόνον�λιγάκι�εδώ�(Δείχνει�το�μέρος) το�μανίκι�του

ρούχου�μου.�Αλλά�τα�χέρια�μου�έσφιγγαν�σαν�τανάλιες�τα�δικά�του,�και
το�μαχαίρι�ύστερα�από�λίγο�του�έπεσε�από�τα�χέρια...�Τον�εκράτησα�εις
αυτήν�την�θέσιν,�έτρεξε�ένας�χωροφύλακας�και�του�τον�παρέδωσα.�Ανα-
γκάστηκα�όμως�να�υπάγω�μαζί�του�εις�το�τμήμα,�να�δώσω�την�κατάθε-
σίν�μου,�και�δι’�αυτό�άργησα.

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ:�Μπράβο!�Πήγαινε�τώρα�μέσα�να�ξεσκονισθής,�και�να�κρατή-
σης�συντροφιά�της�δεσποινίδος�που�σε�γυρεύει.

ΦΡΟΣΩ:�Και�να�μη�πήτε�τίποτε�στη�Νίτσα�γι’�αυτήν�την�σκηνήν,�να�μη�τρομά-
ξη.�(Ο�Κίμων�εξέρχεται�διά�του�κήπου).

ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ςς΄́
Φρόσω�και�Καλλικράτης

ΦΡΟΣΩ:�Τί�λαμπρό�παιδί�που�έχετε,�κύριε�Καλλικράτη!...�να�σας�ζήση.�Τί�καλός
και�τί�γενναίος�οπού�είνε!...�Έχετε�δίκαιον�να�υπερηφανεύεσθε�δι’�αυτόν.

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ:�Ναι·�είνε�καλό�παιδί.�Γερή�ψυχή�σε�γερό�σώμα.
ΦΡΟΣΩ:�Αλλά�τον�αναθρέψετε�και�σεις�όπως�πρέπει.
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ:�Δηλαδή�τον�άφησα�ν’�ανατραφή�αυτός�όπως�έπρεπε.�Δεν�του

εχάραξα�εγώ�τον�δρόμον�της�ζωής�του.�Είδα�ότι�η�φύσις�του�ήτο�αγαθή
και�του�έδωσα�την�διεύθυνσι�οπού�του�ήρμοζε�καλλίτερα�ν’�ακολουθήση.
Δεν�τον�εβίασα,�δεν�τον�επίεσα,�δεν�τον�υπεχρέωσα�εις�τίποτε.�Δεν�είμαι
πατέρας�τυραννικός�εγώ.�Του�άφησα�ενωρίς�αυτεξουσιότητα,�διά�ν’�ανα-
πτυχθή�ο�χαρακτήρ�του�κανονικώς,�χωρίς�να�στρεβλωθή�από�την�στορ-
γήν,�ήτις�πολύ�συχνά�είνε�τυφλή,�και�πολύ�συχνότερα�ιδιοτελής.�Το�πολύ
πολύ�του�έδωκα�καμμίαν�οδηγίαν,�καμμίαν�συμβουλήν�εις�όσα�μ’�εδίδα-
ξεν�η�πείρα�της�ζωής.�

ΦΡΟΣΩ:�Ναι,�αλλ’�η�νεότης�είνε�ζωηρά�και�κάποτε�απερίσκεπτος·�κάποιος�πε-
ριορισμός�είνε�ενίοτε�αναγκαίος.

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ:�Αγαπητή�κυρία,�η�νεότης,�όταν�δεν�είνε�ζωηρά,�δεν�είνε�νεό-
της·�είνε�φαινόμενον�παθολογικόν�και�τότε�τω�όντι�χρειάζεται�προσοχή
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και�θεραπεία�(Ακούονται�άνωθεν�ο�Κίμων�και�η�Νίτσα�να�γελούν�δυνα-
τά).�Γελούν!�ακούτε;�Αυτό�είνε�το�σάλπισμα�της�υγιούς�νεότητος.�Όσο
διά�την�περίσκεψιν,�θα�έλθη�και�αυτή�η�στρυφνή�νταντά�κατόπιν�με�το�ρα-
βδί�της�και�θα�περιστείλη�τας�ορμάς.�Αλλά�έως�ότου�να�έλθη�αυτή,�η�νε-
ότης�ας�παίξη,�ας�γελάση,�ας�ερωτευθή...�ας�παρεκτραπή,�έστω�και�λι-
γάκι!�δεν�πειράζη·�πάντα�κερδισμένη�θα�μείνη�στο�τέλος.

ΦΡΟΣΩ:�Τί�να�σας�πω,�γιατρέ�μου!...�Πάρα�πολύ�επιεικής�μού�φαίνεται�η�θεωρία
σας.�Τί�θα�εχρειάζετο�τότε�το�ραβδί�της�περισκέψεως,�της�νταντάς,�όπως
την�λέτε;�να�φοβίζη�τους�γέρους;

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ:�Τέλος�πάντων,�κυρία�μου,�αυτό�είνε�το�σύστημά�μου�και�αυτό
εφήρμοσα�εις�τον�γυιόν�μου,�νομίζω�δε�ότι�μου�επέτυχε.�Να�ιδήτε�ότι�αυτό
το�παιδί�θα�τραβήξη�εμπρός,�και�θα�πάη�ψηλά.�Θα�είναι�ένας�αρριβίστ,
όπως�λέγουν�σήμερα,�αλλά�κατά�τον�τρόπον�τον�ιδικόν�του,�όχι�με�το�θρά-
σος,�με�την�πανουργίαν�και�την�κακοήθειαν,�αλλά�με�το�σθένος�της�ψυ-
χής�και�με�την�πεποίθησιν�εις�τον�εαυτόν�του.�Θα�φθάση�εις�την�κορυφήν
όχι�όπως�το�σκουλήκι�που�σέρνεται,�αλλ’�όπως�ο�αετός�με�τας�ρωμαλέας
πτερυγάς�του.

ΦΡΟΣΩ:�Δεν�αμφιβάλλω...

ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΖΖ΄́
Νίτσα,�Κίμων�και�οι�ρηθέντες

Η�Νίτσα�και�ο�Κίμων�ευρίσκονται�εις�την�ταράτσαν,�χωρίς�να�φαίνωνται�από
τους�ευρισκομένους�εις�την�αυλήν,�και�συνομιλούν.

ΝΙΤΣΑ:�Να!...�να!...�από�κει!...
ΚΙΜΩΝ:�Όχι,�πάρα�δώθε�λιγάκι...�από�κείνη�την�κορυφή�θα�βγη.
ΝΙΤΣΑ:�Όχι,�καλέ!...�θα�βγη�από�κει�που�δείχνω�εγώ.
ΦΡΟΣΩ:�(Σηκώνεται�και�στρέφεται�προς�τα�επάνω,�αλλά�χωρίς�να�τους�βλέπη)

Ποίος�είν’�εκεί;�Εσύ�είσαι,�Νίτσα;
ΝΙΤΣΑ:�Ναι,�μαμμά·�είμαι�μαζί�με�τον�κύριον�Κίμωνα.
ΦΡΟΣΩ:�(Με�ύφος�επιπλήξεως)�Στην�ταράτσα;
ΝΙΤΣΑ:�Μια�στιγμή,�μαμμά!...�Εβγήκαμε� να� ιδούμε�από�πού� θα�προβάλη� το

φεγγάρι...
ΦΡΟΣΩ:�Μα�σε�βλάπτει�η�δροσιά,�παιδί�μου!�Αλήθεια,�γιατρέ;
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ:� (Ολίγον� δυνατότερα,� διά� να�τον�ακούσουν)�Το� είπαμε�αυτό!

Να�μπήτε�μέσα...�Ακούς,�Κίμων;
ΝΙΤΣΑ:�Έλα!�μην�αργείτε!
ΚΙΜΩΝ:�Μπαμπά,�η�δεσποινίς�Νίτσα�ρωτά�αν�μας�δίδετε�την�άδειαν�να�παίξωμε

λίγη�μουσική.
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ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ: (ως�άνω) Λίγη�μουσική,�μάλιστα...�αλλά�όχι�πολύ,�διότι�δεν
πρέπει�να�κουράζεται.

(Ο�Κίμων�και�η�Νίτσα�εξαφανίζονται�από�την�ταράτσαν)

ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΗΗ΄́
Φρόσω,�Καλλικράτης,�έπειτα�Σταμάτης

ΦΡΟΣΩ:�Αλήθεια�με�την�κουβέντα�και�μ’�αυτά�τα�διάφορα�επεισόδια�εξέχασα�να
σας�ρωτήσω.�Θα�πάρετε�το�τσάι,�γιατρέ;

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ:�Ευχαρίστως.
ΦΡΟΣΩ:�Θέλετε�ν’�ανεβούμε�επάνω;
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ:�Όχι·�με�την�άδειάν�σας,�θα�προτιμήσω�να�το�πάρω�εδώ.
ΦΡΟΣΩ:�Όπως�θέλετε...�(Στρεφομένη�προς�το�μέρος�του�κήπου)�Σταμάτη!...
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ:�Εδώ�είναι�καλλίτερα·�αυτή�η�βαλσαμωμένη�ατμοσφαίρα�του

κήπου�με�ζωογονεί.�
(Εμφανίζεται�ο�Σταμάτης)

ΦΡΟΣΩ: (Προς�τον�Σταμάτην)�Πες�να�φέρουν�για�μας�το�τσάι�εδώ.
(Ο�Σταμάτης�υποκλίνεται�και�εξέρχεται)

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ:�Έπειτα,�ας�αφήσωμεν�και�τα�παιδιά�να�διασκεδάσουν�μόνα
των.

ΦΡΟΣΩ:�Είδατε�τί�πεισματάρα�είνε�η�κόρη�μου;...�Ακούτε�εκεί,�να�μένη�έξω�εις
το�ύπαιθρον�διά�να�ιδή�πότε�θα�βγη�το�φεγγάρι!...

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ:�Μα�τί�ηθέλετε;� να�περιμένη�να�δη�πότε�θα�βγη�το�λαχείον;
Στην�ηλικία�αυτών�των�παιδιών�η�αισθηματική�αστρονομία�είνε�μάθημα
υποχρεωτικόν�και�το�φεγγάρι�παίζει�εις�αυτό�ρόλον�σπουδαίον.

ΦΡΟΣΩ:�Διά�τους�ερωτευμένους;...
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ:�Και�διά�τους�προαλειφομένους�εις�αυτό�το�στάδιον...�(Εν�τω

μεταξύ�έρχεται�ο�υπηρέτης�με�τον�δίσκον�του�τσαγιού,�τον�οποίον�αποθέ-
τει�επάνω�εις�το�τραπέζι,�η�δε�κυρία�Φρόσω�αρχίζει�να�το�σερβίρη).�Αυτή
η�φουσκομάγουλη,�η�χλωμή�όψις�της�Πανσελήνου�(δεικνύει�προς�το�μέ-
ρος�της�Σελήνης) που�ξεπροβάλλει�σαν�σαστισμένη�οπίσω�από�τα�βουνά,
έχει� κάμει� περισσότερα� συνοικέσια,� παρά� όλες�μαζί� η� προξενήτρες� του
κόσμου.�(Ακούεται�προανάκρουσμα�πιάνου�έσωθεν).

ΦΡΟΣΩ:�Τώρα�θα�παίξουν�μουσική.
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ:�Ναι·�για�ν’�ακούσωμεν.� (Ακούεται�η�φωνή�των�δύο�νέων�οι

οποίοι�τραγουδούν�εν�διωδία�με�υπόκρουσιν�πιάνου�το�εξής�άσμα.�Η�Φρό-
σω�και�ο�Καλλικράτης�πίνουν�βραδέως�το�τσάι�των�και�ακροάζονται).

Μεσάνυκτα�σημαίνουν
Παντού�βαθιά�σιγή·
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Και�σιγοκαταβαίνουν
Τα�ονείρατα�στη�γη.

Με�μάτια�αγρυπνισμένα
Τον�ουρανό�θωρώ
Και�τ’�όνειρό�μου�–�εσένα!
Ξυπνός�το�καρτερώ.

Για�να�μου�ψιθυρίση
Δυο�λόγια�τρυφερά,
Ζωή�να�μου�χαρίση
Κ’�ελπίδα,�και�χαρά.

(Ο�Καλλικράτης�κατ’�αρχάς�ακροάται�ήσυχος�και�αδιάφορος· έπειτα�γίνεται
ρεμβώδης�καθόσον�προχωρεί�το�άσμα,�ανασκιρτά�ελαφρώς�και�εντείνει�την�προ-
σοχήν�του.�Βαθμηδόν�καταλαμβάνεται�υπό�κάποιας�συγκινήσεως�και�ταραχής.
Σηκώνεται,�βηματίζει,�σταματά,�προσέχει�εις�το�άσμα�προς�στιγμήν�και�πάλιν
αρχίζει�να�κινήται�με�προφανή�πλέον�ταραχήν.�Το�άσμα�λήγει.)

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ:�Περίεργον!...
ΦΡΟΣΩ:�Τί�είνε,�γιατρέ;...�τί�σας�φαίνεται�περίεργον;
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ:�Αυτό�το�τραγούδι!...
ΦΡΟΣΩ:�Είναι�παληό.
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ:�Το�ξεύρετε�και�σεις;�(Με�απορίαν)
ΦΡΟΣΩ:�Πώς!�Το�έχω�παίξει�τόσες�φορές!...�Ήτο�μέσα�εις�της�μουσικές�μου,�και

το�εύρηκε�η�Νίτσα�και�το�παίζει�συχνά,�γιατί�της�αρέσει.
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ:� Της� αρέσει;...�Και� θα� ήρεσε� και� σ’� εσάς� βεβαίως,� αφού� το

επαίζετε;...�Τί�παράδοξον!
ΦΡΟΣΩ:�Μα�επί�τέλους�γιατί�σας�φαίνεται�παράδοξον�αυτό�το�πράγμα;
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ:�Γιατί;�Μα�ξεύρετε�τί�είνε�αυτό�το�τραγούδι;�Ξεύρετε�τίνος�είνε

αυτοί�οι�στίχοι;
ΦΡΟΣΩ:�Όχι.
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ: (Με�ζέσιν)�Είνε�δικοί�μου�και�τους�έχω�γράψει�για�σας!...
ΦΡΟΣΩ: (Με�έκπληξιν)�Για�’με;...�(Ταράσσεται�και�σκυθρωπίζει)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ:�Ναι,�για�σας!...�(Μελαγχολικώς�και�ωσάν�να�μονολογή) Κα-

κόμοιροι�στίχοι!�κακόμοιρα�τραγούδια�ανώνυμα!�Βγαίνετε�μέσα�από�μία
καρδιά�ζεστή,�και�έπειτα�αφίνεσθε�μέσα�στο�πλήθος,�αποπαίδια�της�ψυ-
χής� και� γυρίζετε� τον� κόσμον� ορφανά� και� αγνώριστα.� Χίλια� στόματα
αδιάφορα�σας�απαγγέλλουν,�σας�τραγουδούν,�και�κανένα�δεν�ρωτά�ποίον
αίσθημα�σας�υπηγόρευσε,�ποίον�παλμόν,�ποίον�παληόν�τόνον�διερμηνεύε-
τε!�Και�συμβαίνει�κάποτε,�όπως�τώρα�εις�την�δική�μας�περίστασι,�να�σας
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τραγουδή�η�ίδια�η�γυναίκα�για�την�οποίαν�εγραφθήκατε,�χωρίς�να�γνωρί-
ζη,�χωρίς�να�υποπτεύη,�ότι�αυτά�τα�θερμά�λόγια�της�αγάπης�απευθύνο-
ντο�εις�αυτήν�την�ιδίαν,�και�υπηγορεύθησαν�σε�μίαν�στιγμήν�εκστάσεως,
πόθου,�μέθης,�από�ένα�αίσθημα�βαθύ,�το�οποίον�η�ίδια�εκείνη�γυναίκα�εί-
χεν�εμπνεύσει!...

ΦΡΟΣΩ: (Με�συγκίνησιν)�Μα�γιατί�τα�ενθυμείσθε�τώρα�αυτά;
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ:�Τα� ενθυμούμαι,� διότι� δεν� τα� εξέχασα�ποτέ!�Και�αν� υποτεθή

ακόμη�ότι�τα�είχα�λησμονήσει,�να�η�φωνή�του�παρελθόντος�που�έρχεται
από�μακρυά�να�μου�το� ενθυμίση!...�Πώς�να�το�ξεχάσω!...�Αυτούς�τους
στίχους� τους� έγραψα� την� τελευταίαν� βραδυάν� που� ειδωθήκαμεν� μέσα
στον� κήπον� του� σπιτιού� σου.� Ήτο� μία� νύκτα� ανοιξιάτικη� ωσάν� αυτή.
Ύστερα�από�την�αλησμόνητη�εκείνη�συνάντησι,�επήγα�εις�το�σπίτι�μου,
εκάθησα�εις�το�γραφείον�μου,�και�επάνω�εις�την�μέθη�της�χαράς�και�της
συγκινήσεως�μού�εβγήκαν�αυτοί�οι�στίχοι�από�τη�ψυχή,�αβίαστοι,�σαν�το
καθάριο�νερό�οπού�αναβλύζει�από�την�άφθονη�βρύσι.�Την�άλλη�μέρα�έλα-
βα�το�γράμμα�σου�–�τον�κεραυνόν�εις�φάκελλον,�όπως�λέγει�ο�ποιητής�–
με�το�οποίον�μου�ανήγγελλες�ότι�απεφασίσθη[σαν]�ο�γάμος�σου�με�τον
μνηστήρα�οπού�σ’�εζήτησε...

ΦΡΟΣΩ: (Με�ταραχήν)�Ναι...�αλήθεια!...�αλλά,�ξεύρετε,�οι�γονείς�μου�τότε...
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ:�Μη�δικαιολογείσθε!...�Δεν�σας�το�λέγω�διά�να�σας�μεμφθώ.

Και�οι�γονείς�σας�και�σεις�εσκεφθήκετε�σύμφωνα�με�την�λογικήν�η�οποία
διέπει�την�κοινωνίαν,�η�οποία�θεωρεί�πρακτικήν�σοφίαν�τον�σφαγιασμόν
του�αισθήματος�χάριν�του�υλικού�συμφέροντος.�Εγώ�ήμουν�ένας�φοιτη-
τής,�νέος�άσημος,�χωρίς�περιουσίαν,�χωρίς�μέλλον�εξησφαλισμένον·�ο�άλ-
λος�δεν�ήτο�νέος,�ήτο�όμως�πλούσιος�και�κατείχεν�υψηλήν�κοινωνικήν�θέ-
σιν.�Δισταγμός�δεν�επετρέπετο.�Εδέχθην�το�σκληρόν�τραύμα�κατάστηθα,
αλλά�δεν�ωμίλησα·�δεν�ηθέλησα�να�παρεμβάλω�κανένα�πρόσκομμα�εις
την�νομιζομένην�ευτυχίαν�σας.�Ηθέλησα�μόνον�από�φιλοτιμίαν,�από�υπε-
ρηφάνειαν�να�γείνω�κ’�εγώ�κάτι.�Και�εσπούδασα�με�όλον�μου�τον�ζήλον
και�με�όλην�μου�την�θέλησιν·�και�αφού�επήρα�το�δίπλωμα,�ηθέλησα�με
κάθε�θυσίαν�να�τελειοποιήσω�τας�σπουδάς�μου�εις�την�Ευρώπην.�Την�πα-
ραμονήν� της�ημέρας� οπού� επρόκειτο� ν’�αναχωρήσω� εις� την�Γερμανίαν,
ένας�φίλος�μου�επιστήθιος,�οπού�ήτο�παρών�την�ώραν�οπού�εκαθάριζα�τα
συρτάρια�του�γραφείου�μου,�μία�ψυχή�καλλιτεχνική,�είδε�αυτό�το�χαρτί
που�είχε�μείνει�λησμονημένον�εκεί�μέσα,�και�το�οποίον�εγώ�ετοιμαζόμουν
να�σχίσω�μαζί�με�τ’�άλλα·�μου�το�επήρε�από�το�χέρι,�εδιάβασε�τους�στί-
χους,�του�ήρεσαν�και�τους�εκράτησε.�Δεν�τον�ξαναείδα�πλέον,�διότι�όταν
επέστρεψα�είχεν�αποθάνει.�Αλλ’�επειδή�ήτο�ερασιτέχνης�μουσικός,�φαίνε-
ται�ότι�το�εμελοποίησε,�κ’�έτσι�οι�στίχοι�και�το�άσμα�έγειναν�κτήμα�του
κοινού.�Εγώ�όμως�το�είχα�τελείως�λησμονήσει·�ούτε�είχα�ιδέαν�περί�της
τύχης�του.�Σήμερον�έξαφνα,�ύστερα�από�τόσα�χρόνια,�το�ακούω�διά�πρώ-
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την� φοράν,� ενώ� συνομιλώ� μαζί� σας,� να� το� τραγουδούν� τα� παιδιά� μας!
Πώς�να�μην�συγκινηθώ�λοιπόν;�(Σηκώνεται�και�περιπατεί�νευρικώς,�δι-
ευθυνόμενος�προς�το�μέρος�του�κήπου).

ΦΡΟΣΩ: (Συγκινημένη�επίσης)�Η�σύμπτωσις�είνε�τω�όντι�περίεργος�(Συνέρχε-
ται�και�επιτηδεύεται�απάθειαν).�Αλλά�τί�τα�θέλετε;�Όλα�περνούν�σ’�αυ-
τόν�τον�κόσμον...�Είδετε�τί�λέγει�και�το�λαϊκόν�τραγούδι;�

Αλησμονιούνται�κ’�η�φιλιές,�ξεχνιούνται�κ’�η�αγάπες,
Συναπαντιώνται�στα�στενά�σαν�ξένοι,�σαν�διαβάτες.

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ:�Όχι,�κυρία·�δεν�αληθεύει�πάντοτε�αυτό.�Εν�πρώτοις�ημείς�οι
δύο�δεν�είμεθα�ξένοι�ο�ένας�προς�τον�άλλον,�όχι!�Για�με�σεις�δεν�είσθε�ξέ-
νη.�Από�την�ημέραν�οπού�εχωρισθήκαμεν�ένα�κενόν�έμεινε�μέσα�εις�την
ψυχήν�μου,�το�οποίον�ποτέ�δεν�επληρώθη.�Η�γυναίκα�οπού�ενυμφεύθηκα
δεν�ηδυνήθη�να�μου�δημιουργήση�αίσθημα�ικανόν�ν’�αναπληρώση�εκείνο
που�εγέμιζεν�όλη�μου�την�ψυχήν.�Ήτο�μεταξύ�μας�μία�δυσαρμονία�χαρα-
κτήρων,�η�οποία�απέληξεν�εις�εντελή�ρήξιν.�Αφ’�ετέρου�εγώ�δεν�έμεινα�ξέ-
νος�διά�σας....�Ώ,�ναι!�αυτό�το�περιστατικόν�μόνον�ότι�εδιστάσετε�να�με
προσκαλέσετε�εις�μίαν�τόσο�κρίσιμον�στιγμήν,�είνε�για�’με�φαεινή�απόδει-
ξις�περί�τούτου.�Αν�σας�ήμουν�αδιάφορος,�θα�εσπεύδετε�να�με�προσκαλέ-
σετε�αμέσως.�(Μένει�εστραμμένος�προς�το�μέρος�του�κήπου�και�φαίνεται
κάθε�τόσον�ότι�παρατηρεί�προς�τα�εκεί,�και�ιδίως�προς�τ’�άνω,�με�ιδιαιτέ-
ραν�προσοχήν�και�ακροάται).

ΦΡΟΣΩ: (Με�κάπως�προσποιητήν�ευθυμίαν)�Ά,�γιατρέ�μου!�βλέπω�ότι�η�αισθη-
ματικότης�σας�επήρε�κατήφορον·�και�διά�την�ηλικίαν�μας�αυτός�ο�κατή-
φορος�είνε�επικίνδυνος...�Τουλάχιστον�διά�την�σοβαρότητά�μας!

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ:�Κυρία�μου,�δεν�αισθηματολογώ·�φιλοσοφώ.�Αυτήν�την�στιγ-
μήν�πιστοποιώ�μίαν�αλήθειαν.�Όπως�εις�τον�κόσμον�τον�υλικόν,�έτσι�και
εις� τον� κόσμον� τον� ηθικόν� τίποτε� δεν� χάνεται� από� ό,τι� παράγεται� και
υπάρχει.�Διέρχεται� διά�πολλών�μυστηριωδών�φάσεων,�μεταμορφώνεται,
αλλ’�εξακολουθεί�να�υπάρχη.�Το�άνθος�το�οποίον�θνήσκει�λησμονημένον
εις�μίαν�γωνιάν�του�κήπου,�αφίνει�ένα�σπόρον,�τον�οποίον�παίρνει�ο�άνεμος
και�τον�πηγαίνει�διά�να�φυτρώση�μακρύτερα.�Από�το�αίσθημα�το�βαθύ,�το
ειλικρινές,�το�οποίον�μας�ήνωσε�κατά�τα�χρόνια�της�νεότητός�μας,�απέ-
μεινε�κάτι�τι.�Απέμεινε�μία�ανάμνησις,�απέμεινε�μία�έλξις,�απέμεινε�ένα
τραγούδι,�το�οποίον�εγέννησε�μίαν�συγκίνησιν�εις�εμάς�τους�δύο�προ�ολί-
γου�και�ολίγον�πάρα�πέρα,�εδώ�σιμά�μας,�ίσως�μίαν�ευτυχίαν.�(Προχωρεί
σιγά�εντός�του�κήπου�και�σταματά�προ�ενός�δένδρου,�βλέπων�προς�τ’�άνω
διά�μέσου�των�κλώνων).

ΦΡΟΣΩ: (Απορούσα)�Μίαν�ευτυχίαν;...�Τί�εννοείτε;
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ: (Στρέφεται�προς�την�Φρόσω�και�προσκαλεί�αυτήν�να�πλησιά-

ση�διά�νευμάτων�και�με�φωνήν�σιγανήν) Ελάτε�εδώ!...�σιγά�σιγά...�(Η
Φρόσω� πλησιάζει� με� έκπληξιν). Κυττάξετε!... (Δεικνύει� εις� αυτήν� την
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ταράτσαν,�όπου�ο�Κίμων�και�η�Νίτσα�φαίνονται�αγκαλιασμένοι�ακουμ-
βώντες�επί�του�στηθαίου�της�ταράτσας).

ΦΡΟΣΩ: (Μετ’�εκπλήξεως�και�μετά�δυσφορίας)�Ώ!...�Τί�είν’�αυτό;�Τραγουδούν
αγκαλιασμένοι!...

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ: (Εξακολουθών�να�ομιλή�σιγά)�Αυτό�είνε�ό,τι�έπρεπε�να�συμβή.

(Επανέρχονται�παρά�το�προσκήνιον,�η�μεν�Φρόσω�σύννους,�ο�δε�Καλλικράτης
μειδιών.�Ομιλούν�αμφότεροι�δυνατώτερα).

ΦΡΟΣΩ:�Κάτι�ήρχισα�να�υποπτεύω�αυτάς�τας�τελευταίας�ημέρας...
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ:�Εγώ�όμως�ήμουν�βέβαιος...
ΦΡΟΣΩ:�Αλλά�ενόμιζα�ότι�η�σχέσις�των�ήτο�απλώς�μία�φιλία...
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ:�Εις�την�ηλικίαν�την�ιδικήν�των,�κυρία�μου,�ο�έρως�πολύ�συχνά

καταπατεί�τα�όρια�της�φιλίας.
ΦΡΟΣΩ: (Ταραγμένη)�Μα�αυτό�είνε�άτοπον!...�Πρέπει�να�το�εμποδίσωμεν...�Δεν

νομίζετε;
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ:�Διατί;�Ό,τι�είνε�φυσικόν,�δεν�ημπορεί�να�είνε�άτοπον.�Μη�τα-

ράττεσθε,�κυρία.�Συλλογισθήτε�και�κρίνετε�απαθώς.�Τα�δύο�παιδιά�μας
αγαπιούνται,� όπως� αγαπηθήκαμε� κ’� εμείς� άλλοτε.� Αλλ’� η� ιδική� μας
αγάπη�δεν�ήτο�πεπρωμένον�ν’�απολήξη�εις�την�ένωσίν�μας.�Αι�περιστά-
σεις�της�ζωής,�οι�κοινωνικοί�όροι,�αι�προλήψεις,�μας�εχώρισαν�και�εμείνα-
μεν�μακρυά�τόσον�καιρόν�ο�ένας�από�τον�άλλον,�μ’�ένα�κρυφόν�πόθον�ο
καθένας�εις�την�καρδιάν.�Εγώ�υπήρξα�ατυχής�εις�τον�γάμον�μου.�Σας�το
εξωμολογήθηκα·�αλλ’�ούτε�σεις�υπήρξατε�ευτυχής (Η�Φρόσω�κύπτει�πε-
ρίλυπος�την�κεφαλήν).�Ναι,�το�γνωρίζω�αυτό,�διότι,�όπως�σας�είπα,�πα-
ρηκολούθησα�από�μακρυά�αδιαλείπτως�την�ζωήν�σας.�Ο�σύζυγός�σας�δεν
ήτο�ο�άνθρωπος�οπού�θα�ηδύνατο�ν’�ανταποκριθή�εις�τα�ιδανικά�σας.�Εδο-
κιμάσατε�λύπας�και�πικρίας�πολλάς.�Επί�τέλους�εμείνετε�μόνη�και�όλην
την� στοργήν� και� την� αγάπην� σας� την� εσυγκεντρώσατε� εις� την� κόρην
σας,�όπως�εγώ�εις�τον�υιόν�μου...

ΦΡΟΣΩ: (Ακουσίως�και�χωρίς�σχεδόν�να�φαίνεται�αποτεινομένη�προς�τον�Καλ-
λικράτην) Ώ!�ναι!�αυτή�είνε�τώρα�η�μόνη�μου�σκέψις,�η�μόνη�μου�παρη-
γορία.

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ: (εξακολουθών) Ένα�κρυφό�όμως,�ένα�μυστηριώδες�νήμα�δεν
έπαυσε�να�συνδέη�τας�τύχας�μας,�και�αυτό�ωδήγησε�τας�περιστάσεις�και
τα� συμβάντα,� τα� οποία� ήλθον� τόσον� ραγδαία� και� τόσον� ανέλπιστα!...
Όταν�προ�μιάς�ώρας�εβγήκα�από�το�σπίτι�μου,�διά�να�έλθω�εδώ�να�ξεκου-
ρασθώ�από�τους�κόπους�και�τας�φροντίδας�της�ημέρας�και�να�περάσω�σι-
μά�σας�ολίγας�ευχαρίστους�στιγμάς,�δεν�επερίμενα�βέβαια�ότι�η�επίσκε-
ψίς�μου�θα�κατέληγεν�εις�τοιούτο�αποτέλεσμα.�Αλλά�τα�πράγματα�είνε
πάντοτε�ισχυρότερα�από�την�σκέψιν�και�από�την�θέλησιν�του�ανθρώπου,
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και�η�Δύναμις�οπού�τα�διευθύνει�ηθέλησεν�ώστε�από�την�περασμένη�θλίψι
τη�δική�μας�να�γεννηθή�η�χαρά�και�η�ευτυχία�δύο�άλλων�υπάρξεων.�Και
αυτήν�την�χαράν�και�την�ευτυχίαν�δεν�έχετε�το�δικαίωμα,�κυρία,�να�την
θυσιάσετε!...

ΦΡΟΣΩ: (Κλονιζομένη,� αλλά� κάπως� διστακτική� ακόμη)�Μα...� δεν� ξεύρω� αν
πρέπη...

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ:�Διατί�όχι;�Δεν�πρέπει�να�επαναληφθή�το�σφάλμα�του�οποίου
ημείς�υπήρξαμεν�τα�θύματα.�Ίσα�ίσα,�αυτή�η�αδικία�που�έγεινε�σ’�εμάς
μας�επιβάλλει�να�είμεθα�δίκαιοι.�Άλλως�τε�αι�περιστάσεις�είναι�τώρα�δια-
φορετικαί.�Δεν�υπάρχει�ανισότης·�δεν�υπάρχει�το�κώλυμα�των�κοινωνικών
προλήψεων.�Η�απόφασις�εξαρτάται�απολύτως�από�εμέ�και�από�σας.�Η
κόρη�σας�είναι�πλουσία,�αλλά�και�ο�υιός�μου�έχει�περιουσίαν�σημαντικήν.
Εργάσθηκα�διά�να�του�εξασφαλίσω�και�πλούτον�και�όνομα�έντιμον�και
σεβαστόν.�Η�Νίτσα�είνε�αγαθή�και�ευγενική�ύπαρξις·�αλλά�και�του�Κί-
μωνος�τα�προτερήματα�σάς�είναι�γνωστά.�Η�κλίσις�υπάρχει�μεταξύ�των,
το� είδετε.�Διατί� να� την� εμποδίσωμεν;� (Με�μεγαλειτέραν� έξαψιν�και�με
πάθος�βαθμηδόν).�Ας�αφίσωμεν�την�αγάπην,�η�οποία�εφύτρωσε�τόσον�φυ-
σικά� ν’�αναπτυχθή,� όπως� είνε�προωρισμένον.�Η�αγάπη�αυτή� θα� είνε� η
δευτέρα�άνθησις�της� ιδικής�μας�ψυχής·� είνε�το�μακρινόν�αντιφέγγισμα
της�ιδικής�μας�αγάπης.�Εκείνοι�οι�δύο�θα�είνε�η�αυγή�με�την�δροσιά�και
την� ζωντανήν� της� λάμψιν,� ημείς� θα� είμεθα�η� δύσις� η� ήσυχη,� η� ήμερη,
οπού�το�φως�της�το�χλωμό�θα�ζωντανεύει�από�την�0 ανταύγειαν�της�πρω-
ινής�ακτινοβολίας,�έως�ότου�σιγά�σιγά�με�γλυκειά�μελαγχολίαν�σκεπα-
σθή�από�το�σκοτάδι�της�αιωνίας�νύκτας...�(Ακούεται�ο�ήχος�μόνου�του
πιάνου,� το� οποίον� εκτελεί� αργά� και� υποκώφως� τον� ήχον� του� ανωτέρω
άσματος).�Φρόσω!...�είνε�η�πρώτη�φορά�ύστερα�από�τριάντα�χρόνια�οπού
σε�καλώ�με�αυτό�το�όνομα!...�μη�διστάσης�ν’�αποφασίσης�την�ευτυχίαν
των�παιδιών�μας!� (Μένει�προτείνων�τας�χείρας�με�ύφος�παρακλητικόν
έμπροσθέν�της.�Η�Φρόσω�τον�κυττάζει�μερικάς�στιγμάς�ατενώς�με�προ-
φανή�συγκίνησιν.�Έπειτα�αποφασιστικώς�δίδει�εις�αυτόν�την�χείρα,�την
οποία� ο�Καλλικράτης�ασπάζεται�με� ζέσιν.�Καταπίπτει�βραδέως�η�αυ-
λαία.)

ΤΤΕΕΛΛΟΟΣΣ
(1�1�)

Μπάμπης�Άννινος
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��..��ΦΦοούύμμααρραα
ΠΠρρόόσσωωππαα��ττοουυ��έέρργγοουυ
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ΜΜιιχχάάλληηςς,�εργάτης�ηλικίας��0�ετών
ΔΔιιααμμάάννττωω,�σύζυγός�του
ΑΑννέέζζαα,�ΚΚυυρράά--ΣΣττάάθθααιινναα,�ΓΓααρροούύφφωω,�γει-
τόνισσαι
ΠΠεελλοοππίίδδααςς,�απόστρατος�λοχίας.
ΣΣττέέρριιοοςς,�ρακοσυλλέκτης
ΠΠααννααγγιιώώττηηςς,�παντοπώλης
ΜΜήήττσσοοςς,,��ΓΓιιάάγγκκοοςς,�τέκνα�
της�Ανέζας,�το�μεν�1�,�το�δε�10�ετών.
ΦΦωωκκίίωωνν,�ιδιοκτήτης�οικιών
ΤΤρρύύφφωωνν
ΑΑσσττυυφφύύλλααξξ
ΘΘααλλααμμηηππόόλλοοςς
ΚΚυυρρίίαα��ΠΠεερρππεερρίίδδοουυ
ΔΔεεσσπποοιιννίίςς��ΠΠααππααρρδδέέλληη
ΔΔεεσσπποοιιννίίςς��ΨΨααλλιιδδοοπποούύλλοουυ
ΚΚυυρρίίαα��ΓΓααλλιιάάννδδρραα
ΝΝώώννττααςς,,��ΑΑγγγγεελλήήςς,,��ΚΚοουυρρααμμάάννααςς,�τρα-
μπούκοι.
ΝΝάάσσοοςς,�υπηρέτης�καφενείου.
ΜΜααρρίίκκαα
ΚΚλλεεοοππάάττρραα
ΣΣάάρραα,,��ΙΙωωσσηηφφίίνναα,,��ΓΓρρααίίττχχεενν,�ξέναι�παιδα-
γωγαί.
ΟΟ��ΣΣωωκκρράάττηηςς
ΟΟ��ΠΠλλάάττωωνν
ΟΟ��ΔΔιιοογγέέννηηςς
ΟΟ��ΑΑρριισσττοοττέέλληηςς
ΟΟ��ΑΑττζζέέμμηηςς,�οξύφωνος
ΗΗ��ΤΤύύχχηη
ΟΟ��ΜΜοορρφφεεύύςς
ΗΗ��ΡΡεεκκλλάάμμαα
ΗΗ��ΔΔόόξξαα
ΤΤοο��ΧΧρρηημμααττιισσττήήρριιοονν
ΟΟ��ΡΡήήγγααςς
ΗΗ��ΔΔάάμμαα
ΤΤοο��ΦΦάάλληηρροονν
ΟΟ��ΙΙλλιισσόόςς
ΗΗ��ΣΣκκόόννηη
ΗΗ��ΣΣυυννααλλλλααγγήή

ΗΗ��ΛΛύύσσσσαα
ΟΟ��ΚΚυυννοοκκττόόννοοςς
ΟΟ��ΤΤάάννττααλλοοςς
ΗΗ��ΕΕυυλλοογγιιάά
ΗΗ��ΔΔυυσσεεννττεερρίίαα
ΗΗ��ΦΦθθίίσσιιςς
ΗΗ��ΜΜηηννιιγγγγίίττιιςς
ΗΗ��ΔΔιιφφθθεερρίίττιιςς
ΟΟ��ΤΤύύφφοοςς
ΟΟ��ΠΠυυρρεεττόόςς
ΗΗ��ΈΈρριιςς
ΗΗ��ΟΟππλλοοφφοορρίίαα
ΗΗ��ΗΗώώςς
ΑΑπποοσσππαασσμμααττάάρρχχηηςς
ΕΕιιςς��ΕΕύύζζωωννοοςς
ΑΑ΄́��ππααιιςς
ΒΒ΄́��ππααιιςς
ΓΓ΄́��ππααιιςς
ΑΑ΄́��ΚΚοορράάσσιιοονν
ΒΒ΄́��ΚΚοορράάσσιιοονν
ΓΓ΄́��ΚΚοορράάσσιιοονν
ΑΑ΄́��ΑΑννήήρρ
ΒΒ΄́��ΑΑννήήρρ
ΑΑ΄́��ΓΓυυννήή
ΒΒ΄́��ΓΓυυννήή
ΓΓ΄́��ΓΓυυννήή
ΔΔ΄́��ΓΓυυννήή
ΠΠοολλίίττααιι
ΣΣυυννττεεχχννίίααιι
ΑΑγγυυιιόόππααιιδδεεςς
ΓΓυυννααίίκκεεςς
ΧΧοορρόόςς��οοννεείίρρωωνν
ΧΧοορρόόςς��ΠΠααίίδδωωνν
ΧΧοορρόόςς��ΠΠααιιγγννιιοοχχάάρρττωωνν
ΧΧοορρόόςς��ΒΒααττρράάχχωωνν
ΧΧοορρόόςς��ΚΚυυννώώνν
ΧΧοορρόόςς��ΣΣκκιιώώνν
ΧΧοορρόόςς��ΕΕυυζζώώννωωνν
ΧΧοορρόόςς��ΩΩρρώώνν



ΗΗ��ΣΣκκηηννήή��εενν��ΑΑθθήήννααιιςς��––��εεπποοχχήή��σσύύγγχχρροοννοοςς..
Η�Γ΄�και�η�Δ΄�πράξεις�εν�τη�παραστάσει�εκτελούνται�ομού�άνευ�διαλείμματος.

ΦΦΟΟΥΥΜΜΑΑΡΡΑΑ
ΠΠΡΡΑΑΞΞΙΙΣΣ��ΠΠΡΡΩΩΤΤΗΗ

((ΠΠρρόόλλοογγοοςς))

Δωμάτιον� πενιχρόν� οικίσκου�κειμένου� εις� τα�περίχωρα� των�Αθηνών.�Έπιπλα
πτωχικά,�σαθρόν�τραπέζιον�προς�το�μέσον�της�σκηνής· καθίσματα�ψάθινα�πα-
λαιά· εν�ή�δύο�ξύλινα�σκαμνία,�ερμάριον,�ξύλιν�ον,�και�επ’�αυτού�μικρά�λυχνία
πετρελαίου.�–

Εις�τινα�γωνίαν�χύτρα�πηλίνη,�βράζει�επί�πυραύνου.�Παρά�την�θύραν�εντός
του�δωματίου�κάθηνται�η�Διαμάντω,�και�η�Ανέζα,�η�μεν�πρώτη�καθαρίζουσα
εντός� κοσκίνου� χόρτα,� η� δε� δευτέρα� πλέκουσα� κάλτσαν.� Η� Κυρα-Στάθαινα
ίσταται�όρθια�προς�τα�έξω,�παρά�την�θύραν�του�βάθους�ήτις�είνε�η�μόνη�του�δω-
ματίου.�Η�σκηνή�είνε�μάλλον�σκοτεινή. –

ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΑΑ΄́
Διαμάντω,�Ανέζα�και�Κυρα-Στάθαινα

ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Δεν�μπαίνεις�και� του�λόγου�σου�μέσα,�κυρά�Στάθαινα;�Σάμπως
αρχίζει�να�ψυχαλίζει.

ΚΥΡΑ-ΣΤΑΘΑΙΝΑ:�(Εισερχομένη�και�λαμβάνουσα�θέσιν�παρά�τας�άλλας�δύο)
Αλήθεια...�Έχομε�και�τον�καιρό,�που�δεν�αφήνει�το�πτωχό�κόσμο�να�δου-
λεύη...�Σαν�να�μας�έλειπαν�τ’�άλλα�μας�βάσανα.

ΑΝΕΖΑ:�Δυστυχισμένος�χρόνος�εφέτος...
ΚΥΡΑ-ΣΤΑΘΑΙΝΑ:�Δυστυχισμένος�λέει...�Ένας�θεός�ξεύρη�τί�τραβάμε!�Ο�καϋ-

μένος�ο�άνδρας�μου�τρεις�ημέρας�έχει�πώπιασε�δουλιά,�ύστερα�από�δύο
εβδομάδες�που�έμεινε�άεργος.

ΑΝΕΖΑ:�Και�ο�γιος�μου�ο�μεγάλος�ο�Κώστας,�με�τόσα�στανιά�τον�πήραν�πάλιν
πίσω� στο� εργοστάσιον...�Μα� έλα� που� τους� έκοψαν� πενήντα� λεπτά� την
ημέραν�από�το�ημεροδούλι...�γιατί�δεν�έχει�δουλιές,�λέει...

ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Αχ,�Κυρά�Ανέζα...�τί�να�πω�κι’�εγώ�με�τον�κακομοίρη�το�γέρο�μου,
που�το�βγάζει�δεν�το�βγάζει�το�καρβέλι�μεσ’�το�περιβόλι�που�δουλεύει�με
τον�ήλιο�και�με�την�βροχή!...

ΚΥΡΑ-ΣΤΑΘΑΙΝΑ:�Μα�δεν�ήτανε�πρώτα�απ’�αυτούς�τους�πώς�τους�λένε...�δη-
μοσιογράφους;

ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Βέβαια!�ήτανε�διανομέας�σε�μία�εφημερίδα...�δεν�θυμάστε�εκείνο�το
διάφορο�πώγραψε�πέρισυ�διά�τον�κλητήρα...�και�τράνταξαν�όλα�τα�Πετρά-
λωνα;
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ΑΝΕΖΑ:�Και�γιατί�έφυγε;
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Εφαλήρισε�βλέπεις,�αυτή�η�Εφημερίδα,�έχουν�και�αυταίς�τα�κεσά-

τια,�όπως�λένε�η�έρμες.�Και�σαν�δεν�είχε�δουλιά,�τον�πήρε�ο�κουμπάρος
μας�ο�Σταυράκης�στο�περιβόλι.

ΚΥΡΑ-ΣΤΑΘΑΙΝΑ:�Καλά�που�δε�σας�έδωσε�ο�θεός�παιδιά�δε�λες!...
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Α!�αυτό�δεν�είνε�παρηγοριά,�γιατί�νάνε�πάλι�κανείς�σαν�κούτσουρο

έρημος�και�σκοτεινός!�Ένοια�σου�και�παιδιά�να�είχαμε�δεν�θα�μάστε�φτω-
χότεροι�από�ότι�είμαστε.

ΑΝΕΖΑ:�Μην�το�λες�αυτό�κυρά�Διαμάντω·�τα�παιδιά�είναι�παίδεψι.�Δεν�με�ρω-
τάς�εμένα�που�έφαγα�τα�σκότια�μου�με�τα�παιδία�κ’�ακόμη�τραβώ�τόσα
βάσανα�όσω�που�να�τα’�αναστήσω;

ΚΥΡΑ-ΣΤΑΘΑΙΝΑ:�Καλέ�έτσι�είνε!�φτώχεια�και�παιδιά�δεν�πάει,�τα�παιδιά�είνε
για�τους�αφεντάδες.�

ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Όσα�και�να�μου�πήτε�δεν�μου�γυρίζετε�την�γνώμην�μου!�Νάχα�και
εγώ�ένα�γυό,�δεν�θα�βοηθούσε�τον�κακομοίρη�το�Μιχάλη�στη�δουλιά�του;
ή�νάχα�μια�θυγατέρα�δεν�θάτανε�εδώ�μέσα�συντροφιά�μου�και�βοήθειά
μου;

ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΒΒ΄́
Φωκίων�και�οι�ρηθείσαι

(Φέρει�περιβολήν�επιμεμελημένην�μάλλον,�χονδράν�άλυσον,�ωρολόγιον,�και�δα-
κτυλίδια�εις�την�χείρα.�Καθ’�άπασαν�την�διάρκειαν�της�σκηνής�παραμένει�παρά
την�θύραν�έξωθεν).

ΦΩΚΙΩΝ:�Καλησπέρα�σας.
ΚΥΡΑ-ΣΤΑΘΑΙΝΑ:�Ώρα�καλή!�(Κατ’�ιδίαν) Νάτος�ο�Μαγκούφης!�Καιρό�είχα-

με�να�ιδούμε�τα�μούτρα�του.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Καλή�σου�σπέρα�κύριε�Φωκίων.
ΦΩΚΙΩΝ:�Δεν�μου�λες�κυρα�Ανέζα,�επέρασα�από�το�σπίτι�και�δεν�ηύρα�κανένα.
ΑΝΕΖΑ:�Μα�βλέπεις�ο�Βασίλης�δεν�ήλθε�ακόμη�από�μέσα,�ούτε�ο�γυιός�μου�ο

Κώστας...�και�τα�μικρότερα�παιδιά�δεν�εσχόλασαν�ακόμη...
ΦΩΚΙΩΝ:�Ναι,�μα�εγώ�δεν�μπορώ�νάχω�σύρτα-φέρτα�βγήκε�και�ο�άλλος�μήνας

και�ακόμη�το�νοίκι�του�περασμένου�δεν�το�επήρα...�Να�πης�του�κυρ�Βασί-
λη�πως�έως�με�το�Σάββατον�μπορώ�μοναχά�να�περιμένω.

ΚΥΡΑ-ΣΤΑΘΑΙΝΑ:�Κύριε�Φωκίων�νάσθε�και�κομμάτι�Χριστιανός,�μην�τη�βα-
σανίζετε�την�φτώχεια�έτσι!...

ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Πτωχοί�άνθρωποι�τόσον�καιρό�χωρίς�δουλιά!...
ΦΩΚΙΩΝ:�Και�τί�με�μέλει�εμένα�Κυρά�μου;�Σαν�πως�εμείς�δεν�έχουμε�έξοδα;�Δεν

πληρώνουμε�φόρους;
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ΑΝΕΖΑ:�Λίγαις�μέραις�ακόμη�ν’�έχης�υπομονή�να�χαρής�τα�μάτια�σου!...�ως
που�ν’�μπορέσωμεν�να�οικονομήσωμεν�τίποτε!

ΦΩΚΙΩΝ:�Λόγια�πολλά�δεν�έχει�κυρά�μου...�Πες�το�του�Βασίλη�να�το�ξέρη,�τε-
λειωτικά,�αν�έως�το�Σάββατον�δεν�πληρωθώ,�την�Δευτέρα�θα�μου�αδειά-
στε�πρωί,�πρωί�τη�γωνιά!

ΑΝΕΖΑ:�(Ικετευτικώς) Μα�Κύριε�Φωκίων...
ΦΩΚΙΩΝ:�Τάπαμεν�τώρα,�ώρα�σας�καλή!...�Ή�το�Σάββατον�τον�παρά�ή�τη�Δευ-

τέρα�έξω!...�(Απέρχεται).

ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΓΓ΄́
Αι�ρηθείσαι,�κατόπιν�Μήτσος�και�Γιάγκος

ΚΥΡΑ-ΣΤΑΘΑΙΝΑ:�Φωτιά�να�πέση�να�κάψη�κ’�εσένα�και�το�ρημάδι�σου,�γρου-
σούζη!

ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Αμ’�έτσι�είν�αυτοί�οι�πλούσιοι!...�δεν�έχουν�καρδιά�να�πονή�για�τους
δυστυχισμένους!...

ΑΝΕΖΑ:�(Κλαυθμηρώς) Ωχ!�Τί�να�γένουμε�οι�άμοιροι;...�Τί�θα�πη�ο�κακορίζικος
ο�Βασίλης�τώρα�που�θ’�άλθη�ν’�ακούση�το�μαντάτο;...�

(Εμφανίζονται�εις�την�θύραν�ο�Μήτσος�και�ο�Γιάγκος,�παιδία�το�πρώτον�10�και
το�δεύτερον�8�ετών,�φέροντα�πτωχικήν�ενδυμασίαν�και�σάκκον�μαθητού�κρεμά-
μενον�παρά�το�πλευρόν).
ΑΝΕΖΑ:�Τώρα�εσχολάσαστε�εσείς;
ΜΗΤΣΟΣ:�Τώρα.�Μας�είχε�κρατήσει�ο�δάσκαλος�νηστεία...
ΓΙΑΓΚΟΣ:�Κ’�ελιγωθήκαμε�από�την�πείνα.
ΜΗΤΣΟΣ:�Πάμε�να�μας�δώσης�λίγο�ψωμί,�μαμμά.
ΑΝΕΖΑ:�Και�πού�να�βρεθή,�βρε�παιδιά�μου;�Περιμένετε�ν’�άλθη,�ο�πατέρας�σας

να�φέρη.
ΜΗΤΣΟΣ:�Δεν�μπορώ�εγώ�να�περιμένω,�πινάω!
ΓΙΑΓΚΟΣ:�Ψωμί�μαμμά!...
ΑΝΕΖΑ:�Σωπάτε,�μωρές!...�και�πού�να�τ’�ώβρω,� να�σας�το� δώσω;�Μπας�και

έχεις�να�μας�δώσης�δανικό,�λιγάκι,�κυρά�Διαμαντω,�και�τώρα�τώρα�που�θα
γυρίση�ο�Βασίλης�να�σου�το�δώσω�πίσω;

ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Ούτε�ψίχουλο�δεν�υπάρχει,�Ανέζα�μου,�μα�την�ζωή�του�γέρου�μου...
ίσα�ίσα�τα�καταφέραμε�σήμερα�το�πρωί.

ΜΗΤΣΟΣ:�Έλα�λοιπόν�μαμμά!
ΓΙΑΓΚΟΣ:�Μαμμά�πεινάω!...
ΑΝΕΖΑ:�Σκάστε,�μωρές�αχρόνιαστα!...
ΚΥΡΑ-ΣΤΑΘΑΙΝΑ:�(Προς�τα�παιδιά) Για�ελάτε�εδώ!...�πάμε�σπίτι�να�κυττάξω

εγώ�μήπως�έχω�να�σας�δώσω�λίγο.
ΑΝΕΖΑ:�Αντήστε!...�να�σας�δώση�ο�θεός�καλό,�κυρά�Στάθαινα!�(Η�Κυρά�Στά-

θαινα�εξέρχεται�ακολουθημένη�υπό�των�δύο�παιδιών).
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ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΔΔ΄́
Διαμάντω,�Ανέζα

ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�(Εγειρομένη�και�ρίπτουσα�τα�χόρτα�εντός�της�χύτρας)�Ας�βάλω�και
εγώ�τα�χόρτα�μου�στο�τσουκάλι�να�βράσουν!�Αυτό�είνε�το�δείπνο�μας!...
Αγκαλά�τώρα�το�θυμήθηκα!...�Δεν�έχουμε�στάλα�λάδι�να�τ’�αρτύσωμε.

ΑΝΕΖΑ:�Και�δεν�πας�να�πάρης�λίγο�από�τον�Παναγιώτη�τον�μπακάλη;
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Να�χαθή�ο�παληάνθρωπος!�Λεπτά�δεν�μου�άφισε�ο�Μιχάλης�και

που�να�μου�δώση�αυτός�βερεσέ!...�Του�χρωστά�λέει�ο�άνδρας�μου�μία�και
εξήντα�και�μας�έκοψε�την�πίστωσιν.

ΑΝΕΖΑ:�Τότε�ζήτηξε�δανικό�λιγάκι�από�την�κυρά�Στάθαινα�ή�από�την�κυρά�Φω-
τεινή!...

ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Καλά�λες�(πορεύεται�προς�το�ερμάριον�και�ανοίγουσα�αυτό�λαμβά-
νει�εξ�αυτού�μικράν�φιάλην�κενήν) θα�καθήσης�εδώ�μια�στιγμή;

ΑΝΕΖΑ:�Όχι,�θ’�έλθω�εγώ...�γιατί�καρτερώ�τον�Βασίλη�από�στιγμή�σε�στιγμή...
και�θέλω�να�ιδώ�τί�γίνονται�εκείνα�τα�κακορρίζικα�τα�παιδιά.-

ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Μα�πώς�ν’�αφίσω�το�σπίτι�μοναχό;
ΑΝΕΖΑ:�Ναίσκε�εφοβήθηκες,�βλέπεις,�μην�έλθουν�και�σου�κλέψουν�τα�μόμπιλα!

(Παρά�την�θύραν)�Να�το�πούμε�των�γειτόνων�εδώ�που�περνάνε;�
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Ποίοι�είναι;
ΑΝΕΖΑ:�Ο�Μπάρμπα-Στέριος�ο�κουρελάς,�και�ο�κυρ�Πελοπίδας.�(Αποτεινομένη

προς�αυτούς,�πλησιάσαντας�ήδη�προς�την�θύραν)�Καλησπέρα,�γείτονες.

ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΕΕ΄́
Στέριος,�φέρων�σάκκον�ρακών�επ’�ώμου.�Πελοπίδας,�ενδεδυμένος�
παλαιάν�στρατιωτικήν�στολήν�λοχίου�του�πεζικού,�σταματώνται�

παρά�την�θύραν�προς�τα�έξω�και�αι�ρηθείσαι.

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Καλησπερούδια!...
ΑΝΕΖΑ:�Μια�στιγμή�που�θα�λείψη�η�Κυρά�Διαμάντω�δεν�προσέχετε�το�σπίτι;
ΣΤΕΡΙΟΣ:�Μπράβο!...�Μετά�χαράς.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Ναι,�γείτονά�μου�κάνε�μου�το�χατήρι...�να�μην�έλθη�ο�γέρος�μου...

Μα�εμπάτε�μέσα,�γιατί�σαν�να�λιανοβρέχη.
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Πραγματικώς...�Έμβαινε�μέσα,�μπάρμπα�Στέριο,�γιατί�θα�μου-

σκεύσης...�και�θα�χαλάση�και�το�κρασί�πώχης�μέσα�σου�(Ο�Πελοπίδας
και� ο� Στέριος� εισέρχονται� εις� το� εσωτερικόν� του� δωματίου.� Ο� Στέριος
αποθέτει�παρά�τινα�γωνίαν�τον�σάκκον,�ον�φέρει�επ’�ώμων).

ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Μια�στιγμή�θα�λείψω.
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Κάμε�τη�δουλειά�σου,�κυρά�Διαμάντω.
ΑΝΕΖΑ:�Ώρα�σας,�καλή!
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ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΣΣΤΤ΄́
Πελοπίδας�και�Στέριος

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Λοιπόν...�Πώς�επήε�σήμερα�η�δουλειά�κουμπάρε;
ΣΤΕΡΙΟΣ:�Δεν�την�ξέρεις�τάχα�τη�προκομμένη�τη�δουλειά�που�την�έχω!...�Να

γυρίζης�όλη�τη�μέρα�να�ψάχνης�μες�της�λάσπαις,�μες�τα�χώματα,�και�να
σηκώνης�τα�παληόχαρτα�από�μέσα�από�της�βρώμαις!...�Σήμερα�όμως
μώτυχε�ένα�παράξενο�πράγμα...

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Τί,�κανένα�εύρημα;
ΣΤΕΡΙΟΣ:�Όχι,�αλλά�να�ιδής,�είχα�απογεμισμένο�σχεδόν�το�τσουβάλι�μου�τώρα

το�απομεσήμερο...�και�ευρισκόμουνα�στο�Κολωνάκι�οπού�περνώντας�από
μίαν�μάνδραν�απόκεντρι� είδα�κάτι�χαρτιά�σκορπισμένα.�Εμβήκα�μέσα,
εκάθησα�σ’�ένα�λιθάρι�και�ήρχιζα�να�τα�συνάζω�ένα�ένα...�Όταν�ξάφνου
ακούω�ένα�θόρυβο�και�διά�μιάς�πάφ!...�βλέπω�και�πέφτει�μέσα�στη�μάν-
δρα�από�τα�παράθυρα�του�πλαϊανού�σπιτιού...

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Κανένας�γάτος;
ΣΤΕΡΙΟΣ:�Όχι�γάτος...�άνθρωπος!�λίγο�έλειψε�να�πέση�επάνω�μου!�Αι�στραβω-

μάρα!�του�φωνάζω.�Γυρίζει�εκείνος�ζαλισμένος�όπως�ήταν�από�το�πήδημα
και�κατά�πως�με�βλέπει�έξαφνα�ετρόμαξε�και�το�βάζει�στα�πόδια!...�Και
κατά�πως�έπεσε�με�την�ορμή�ή�επάνω�στην�πηλάλα,�του�έπεσαν�από�ταις
τσέπαις�του�μέσα�και�κάτι�άλλα�χαριτιά...

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Ά,�ά,�συχνάτσαις�θα�ήτανε!
ΣΤΕΡΙΟΣ:�Όχι�αδελφέ!...�Εσύ�καλά�και�σώνει�θέλεις�να�με�κάμης�πως�εύρηκα

θησαυρό!
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Μα�τί�χαρτιά�ήταν�λοιπόν;
ΣΤΕΡΙΟΣ:�Να�χαρτιά�γραμμένα...�πώς�να�στο�πω;...�ξέρω�κι’�εγώ�τί�πράγμα�εί-

νε;...�παληόχαρτα�φαίνονται.�Εκεί�μέσα�τ’�άχω...�ξεύρεις�γράμματα�θαρ-
ρώ�να�τα�διαβάσης.

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Γράμματα;�...�έτσι�κι’�έτσι�επήγα�ως�την�μισωσιά�του�αλφαβή-
του,�αλλά�από�εκεί�εξέκοψα�ύστερα�κ’�ετράβηξα�στη�Στρατώνα...�Το�λοι-
πόν;

ΣΤΕΡΙΟΣ:�Το�λοιπόν�τα�συνάζω�αυτά�τα�χαρτία�που�ήσαν�σκορπισμένα,�τα�έβα-
λα�στο�τσουβάλι�και�δρόμο.

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Και�δεν�έμαθες�τί�εστάθηκε;�Ποιος�ήτον�αυτός�που�έπεσε�από�το
παράθυρο;

ΣΤΕΡΙΟΣ:�Και�τί�με�μέλει�μ’�εμένα;...�Τί�δουλειά�είχα�εγώ�να�μάθω;�Ετράβηξα
τη�δουλειά�μου�επήγα�όσον�με�εδώ�πέρα�στην�ταβέρνα,�στην�Πιπεριά�κι’
εξεκουράσθηκα.

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Κανένας�κλέπτης�θα�ήταν�αυτός!
ΣΤΕΡΙΟΣ:�Μπορεί...�γιατί�έφευγε�σαν�τρισκατάρατος.
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Αι,� τώρα�λοιπόν�για�το� εύρημα�πάμε�να�με�κεράσης�στου�Κυρ
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Παναγιώτη...�έχει�ένα�σώσμα�πρώτης!
ΣΤΕΡΙΟΣ:�Μα�μια�στιγμή�ν’�άλθη�η�κυρά�Διαμάντω...�Δεν�της�είπαμε�πως�θα

την�περιμένομεν�ως�να�γυρίση.
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Αλήθεια!�Τί�έγεινε�αυτή�η�Χριστιανή;�

(Εμφανίζεται�εις�την�θύραν�του�βάθους�εις�αστυφύλαξ).

ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΖΖ΄́
Αστυφύλαξ�και�οι�ρηθέντες

ΑΣΤΥΦΥΛΑΞ:�(Από�της�θύρας)�Ώρα�καλή,�πατριώταις!
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Καλώς�το�παλληκάρι!
ΑΣΤΥΦΥΛΑΞ:�Ένας� κάποιος� (αναγιγνώσκει� μικράν� σημείωσιν) Στέργιος�Κα-

τσαρίδας,�ρακοσυλλέκτης,�μπορείτε�να�μου�πήτε�πού�κάθεται�εδώ�τριγύρω;
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Ο�Μπάρμπα-Στέριος;...�νάτος!...�του�λόγου�του�είναι�(δεικνύει�τον

Στέριον).
ΑΣΤΥΦΥΛΑΞ:�(Προς�τον�Στέριον)�Μπα,�εσύ�είσαι;�και�πώς�δεν�μιλάς;
ΣΤΕΡΙΟΣ:�Μάλιστα,�εγώ·�αλλά...�τί�με�θέλετε�κυρ�αστυφύλακα.
ΑΣΤΥΦΥΛΑΞ:�Ν’�άλθης�μαζί�μου�στη�Διεύθυνσι.
ΣΤΕΡΙΟΣ:�Και�τί�με�θέλουνε�εμένα�στη�Διεύθυνσι;�τί�έκαμα�εγώ;
ΑΣΤΥΦΥΛΑΞ:�Δεν�θα�σου�δώσω�εγώ�λόγο...�πάμε�εκεί�να�το�μάθης.
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Μα�δεν�μου�λες�κυρ�Αστυφύλακα�να�χαρής�τα�μάτια�σου,�τί�τρέ-

χει;�Ο�Στέριος�απ’�εδώ�είνε�φρόνιμος�άνθρωπος...�δεν�έβλαψε�ποτέ�του�κα-
νένα...�μπορεί�να�το�μαρτυρήση�όλη�η�γειτονιά!...

ΑΣΤΥΦΥΛΑΞ:�Του�λόγου�σου�πατέρα�μου�μην�ανακατεύεσαι.�Έχω�διαταγήν�να
τον�συλλάβω�και�να�τον�πάω�στην�διεύθυνσι.

ΣΤΕΡΙΟΣ:�Μα�τί�δουλειά�έχω�εγώ�με�την�Διεύθυνσιν;�Εγώ�δεν�έκαμα�τίποτε...
Αν�με�θέλουν�για�καμμιάν�εξέτασιν,�αύριο�το�πρωί�έρχομαι.

ΑΣΤΥΦΥΛΑΞ:�Ούφ!�πολλά�λόγια�έχεις�βλέπω.�Έλα�τράβα�με�το�καλό,�να�μην
έχωμεν�φασαρίες.

ΣΤΕΡΙΟΣ:�Καλά!...�όπως�αγαπάς...�πάμε!
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Πήγαινε,�πήγαινε,�μπάρμπα-Στέριο!...�τί�να�γείνη!...

(Ο�Αστυφύλαξ�και�ο�Στέριος�εξέρχονται�εκ�της�θύρας�του�βάθους).

ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΗΗ΄́
Πελοπίδας�μόνος,�είτα�Διαμάντω

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Βρε�τον�καψο-Στέριο!...�τί�ήταν�τούτο�πάλι...�Μήπως�ανεκατεύθη
σε�καμμιά�μασκαροδουλειά;�Τί�διάβολο�έκαμε�και�τον�ζητάν�στην�αστυ-
νομία;�Μήπως�αυτά�τα�χαρτιά�που�μώλεγε;...
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ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�(Εισερχομένη)�Πού�πάει,�κυρ�Πελοπίδα,�ο�μπάρμπας-Στέριος�με
τον�αστυφύλακα;

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Ήλθαν�και�τον�πήρανε�να�πάη,�λέει,�στη�Διεύθυνσιν.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Και�τί�έκαμε;�
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Ξέρω�κι’�εγώ�κυρά�μου!...�σε�κάτι�βρωμοδουλειά�θάμπλεξε.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Έλα�Παναγιά�κοντά.

ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΘΘ΄́
Ανέζα,�Κυρα-Στάθαινα, Κυρα-Γαρούφω,�στηριζομένη�επί�βακτηριών�
πρεσβύτις,�Παναγιώτης,�παντοπώλης,�φέρων�ποδίαν�και�οι�ρηθέντες

ΑΝΕΖΑ:� Καλέ� το� μάθετε;...� πιάσανε� το� μπάρμπα� Στέριο� και� τον� πάνε� στην
Αστυνομία.

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Αν�το�μάθαμε�λέει...�Αμ�εδώ�μέσα�ήλθε�και�τον�έπιασε�ο�αστυφύ-
λακας.

ΚΥΡΑ-ΣΤΑΘΑΙΝΑ;�Και�πώς�τον�έπιασε�πώς�τον�έπιασε;
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Να�από�το�χέρι�τον�έπιασε�και�τον�πηγαίνει�ίσα�κάτω�στην�Διεύ-

θυνσιν.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:�Μα�τί�έκαμε;�
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Και�ποιος�ξέρει;�Μήπως�μας�είπε�τίποτε;�-�Δεν�σου�είπε�του�λόγου

σου�Κυρ�Πελοπίδα;
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Όχι.�Αυτός�λέει�πως�δεν�ξέρει�τίποτε�ο�Χριστιανός...�Μου�είπε�μο-

ναχά�πως�είδε�έναν�που�πήδησε�από�ένα�παράθυρο�σήμερα�τ’�απομεσήμε-
ρο�στο�Κολωνάκι.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:�Αυτό�μοναχά!
ΑΝΕΖΑ:�Ά�μα�αν�εινε�να�πέρνουν�στη�φυλακή�γι’�αυτό�το�πράγμα!...�Τότε�θα�μ’

έπερναν� κι’� εμένα� μέσα� που� είδα� ταις� προάλλαις� ένα� αξιωματικό� που
επήδησε�από�το�παράθυρο�της�προκομμένης�της�κυρίας�Καλλιόπης�της
μοδίστρας.-

ΚΥΡΑ-ΣΤΑΘΑΙΝΑ:�Καλά�το�είδα�εγώ�τ’�όνειρο!...�είδα,�λέει,�πως�η�κόττα�μου
εγέννησε�ένα�αυγό�μαύρο�μεσ’�στη�μέση�στο�δρόμο!

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Μήπως�την�ταΐζεις�με�χαβιάρι,�κυρά�Στάθαινα.
ΚΥΡΑ-ΣΤΑΘΑΙΝΑ:�Και�τώπα�αμέσως�πως�κάτι�κακό�θα�γένη�στη�γειτονιά!
ΓΑΡΟΥΦΩ:�Και�εγώ�είδα,�λέει�πως�εκρατούσα�τη�στάμνα�μου�εδώ�κοντά�στη

εξώπορτα�της�κυρας-Διαμάντως�και�έξαφνα�λέει�σπάζει�η�στάμνα�και
χύνεται�κάτω...�Μα�αντίς�για�νερό�έτρεχε,�λέει�πετρέλαιο.

ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Χριστέ�και�Παναγιά!...
ΑΝΕΖΑ:�Κακορρίζικο�όνειρο�είναι�αυτό...
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:�Να�που�ξεδιάλυνε.
ΓΑΡΟΥΦΩ:�Για�καλό�και�για�κακό�όμως,�Διαμάντω�μου�εγώ�σού�λέω�να�κράξης
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τον�παπα-Γιάννη�να�κάνη�έναν�αγιασμό�εδώ�μέσα�γιατί (Σιωπά�μυστη-
ριωδώς)...

ΑΝΕΖΑ –�ΚΥΡΑ-ΣΤΑΘΑΙΝΑ:�Γιατί;�Γιατί;
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Τί;�Μήπως�είδες�τίποτες;�

(Την�περιστοιχίζουσιν�όλοι�μετά�περιεργείας)
ΓΑΡΟΥΦΩ:�Είδα�λέει!...�Αχ�κακός�πούναι�ο�κόσμος,�παιδάκια�μου...�Εκείνη�η

γειτόνισσά�σου�αδελφούλα�μου�(προς�την�Διαμάντω) που�εμάλωσες�μαζί
της...

ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Η�Γιάνναινα�η�Τσουκαλού;
ΓΑΡΟΥΦΩ:�Ναι�η�αναθεματισμένη!...�Την�είδα�γυέ,�ένα�βράδυ�ταις�περασμέναις,

που� έρριχτε� απ’� έξω�από� την� πόρτα� σου� κάτι� κλωσταίς...� ένα� κουβάρι
μαλλιά...�ένα�κάρβουνο.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:�Μαγικά�θα�ήτανε.
ΑΝΕΖΑ:�Φτου!...�Φτου!...�Παναγιά�μου�(Σταυροκοπουμένη)
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Μπα�τη�στρίγγλα!...
ΚΥΡΑ-ΣΤΑΘΑΙΝΑ:�Ακούς!...�Ακούς!...
ΓΑΡΟΥΦΩ:�Ξέρεις�τί�να�κάμης�Διαμάντω�μου;�...να�ανάψης�το�κερί�από�τον�Επι-

τάφιο...�να�πάρης�και�λιγάκι�λιβάνι�σερνικό...�και�θα�σου�πω�εγώ�ένα�ξόρ-
κι�να�πης.

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Ωχ�αδελφέ!�Κάθεστε�και�πιστεύεται�τέτοια�πράγματα!...�δεν�έρ-
χονται�κ’�εμένα�να�μου�κάμουν�όσα�μάγια�θέλουν;...

ΑΝΕΖΑ:�Μην�το�λες�αυτό�κυρ�Πελοπίδα.�Σάματις�δεν�έκαμαν�του�κακομοίρη
του�Αλέξη�του�μανάβη�και�του�ψώφησε�το�γαϊδούρι�του.-

ΚΥΡΑ-ΣΤΑΘΑΙΝΑ:�Και�της�κυράς�δασκάλας,�οπού�της�έκλεψαν�όλη�τη�μπου-
γάδα;

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:�Ώστε�και�του�καϋμένου�του�Στέριου�κάτι�τέτοια�δουλειά�θα�του
έκαμαν...

ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Τον�φουκαρά�πώς�τον�λυπάμαι...�Τί�του�έμελλε�να�τραβήξη.
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Μα�τί�θα�πάθη,�καλότυχε...�Μήπως�θα�τον�κρεμάσουνε;�Αν�δεν

έκαμε�τίποτε,�αύριο,�μεθαύριο�θα�τον�αφίσουνε.
ΑΝΕΖΑ:�Ωστόσο,�χάνει�ο�άνθρωπος�τη�δουλειάν�του.�Δεν�είνε�σαν�του�λόγου�σου

κυρ�Πελοπίδα�που�τραβάς�ταις����κάθε�μήνα�από�το�ταμείον.
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Ναι,�μα�εγώ�έφαγα�τη�νειότη�μου,�κυρά�Ανέζω�για�να�ταις�πάρω

αυταίς�ταις���,�και�δεν�επήγα�να�κάμω�μία�στάνη�παιδιά,�σαν�την�αφε-
ντιάν�σου.

ΦΩΝΗ�ΠΑΙΔΙΟΥ: (έσωθεν) Μητέρα,�έλα�στο�σπίτι�να�μας�δώσης�ψωμί...
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Ν’�τ’�ακούς�τα�λυκόπουλα�που�σε�φωνάζουν;
ΑΝΕΖΑ:�(Αποτεινομένη�προς�την�θύραν) Σκάστε,�μωρές!...�τώρα�σε�λίγο�θ’�άλ-

θη�ο�πατέρας�σας.
ΚΥΡΑ-ΣΤΑΘΑΙΝΑ:�Έννοια�σας�και�μην�τον�κλαίτε�τον�κυρ�Στέριο!�Αυτός�έχει

κεμέρι�φυλαγμένο.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:�Και�εγώ�το�άκουσα�αυτό.
ΚΥΡΑ-ΣΤΑΘΑΙΝΑ:�Τώπε�ο�παπα�Γιάννης�μία�μέρα�του�ανδρός�μου�πως�έχει,

λέει,�σε�μία�τράπεζα���0�δραχμάς.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Είδες�εκεί�ο�τσιφούτης!
ΑΝΕΖΑ:���0�δραχμάς!�Πω,�πω!�αυτός�είνε�βίος.
ΓΑΡΟΥΦΩ:�Βίος�βέβαια!...�Αμ�δεν�την�έχουν�όλοι�τέτοια�τύχη!...
ΚΥΡΑ-ΣΤΑΘΑΙΝΑ:�Τρομάρα�να�της�έλθη�για�τύχη!
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Αλήθεια,�κυρα�Στάθαινα.�Τύχη�είνε�η�έρμη�η�δική�μας;
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Μπα�το�μασκαρά!�Και�δεν�κερνά�ούτε�μία�φορά�το�μήνα!...
ΦΩΝΗ: (έξωθεν) Έλα�λοιπόν�μητέρα!...
ΑΝΕΖΑ:�Μπα�που�να�σας�κόψη�ο�περίδρομος,�στριγγλιάρικα!�Έρχομαι,�που�να

μη�χρονιάσετε!�Πάμε,�κυρά�Στάθαινα.
ΚΥΡΑ-ΣΤΑΘΑΙΝΑ:�Πάμε.

(Εξέρχονται�η�Ανέζω�και�η�κυρα-Στάθαινα)
ΓΑΡΟΥΦΩ:�Πάω�κ’�εγώ...�Και�θυμήσου,�Διαμάντω�μου�το�κερί�και�το�αρσενικό

λιβάνι�(εξέρχονται)
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Αι,�λοιπόν�Παναγιώτη,�δεν�πάμε�κ’�εμείς;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:�Πάμε�βέβαια...�άφισα�τόση�ώρα�το�μαγαζί�μου.
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Πάμε�να�παίξωμαι�το�σκαμπίλι�μας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:�Ώρα�καλή,�κυρα�Διαμάντω.�

(Ο�Πελοπίδας�και�ο�Παναγιώτης�κινούνται�όπως�εξέλθωσιν)
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Στο�καλό�γειτόνοι�μου,�στο�καλό!...
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Και�όσω�για�τα�μάγια,�μη�το�βάζης�μαράζι.�Ξεύρεις�πόσα�μάγια

μώχει�καμωμένα�απ’�εδώ�ο�Κυρ�Παναγιώτης,�να�κόψω�το�κρασί;...
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:�Εγώ;
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Εσύ,�ναι...�Και�τί�δεν�βάζεις�μέσα,�μωρέ�αθεόφοβε�για�να�μη�σου

ξυνίση;�Τί�ψαρόκολλαις,�τί�αυγά,�τί�μπακίρια!�Ξεύρω�γω�τί’�άλλαις�βρώ-
μαις!...�Μα�δεν�με�πιάνουν!...�το�κατεβάζω�μ’�όλα�τα�μάγια.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:�Βρε�άει!...�ξεκουτιασμένε.
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Καθένας�με�την�τύχη�του�κυρά�Διαμάντω.�Ό,τί�γράφει�δεν�ξε-

γράφει.�Καλή�σου�νύκτα...
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Βέβαια!...�Καλή�νύκτα!�

(Ο�Παναγιώτης�και�ο�Πελοπίδας�εξέρχονται)

ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΙΙ΄́
Διαμάντω,�μόνη

ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Καθένας�με�τη�τύχη�του!�που�φωτιά�να�πέση�να�κάψη�τέτοια�τύχη!
Εβράδιασε�για�τα�καλά!�(Πλησιάζει�εις�την�επί�του�ερμαρίου�λυχνίαν�και
την�ανάπτει.�Η�σκηνή�φωτίζεται�ολίγον�περισσότερον).�Και�τί�να�γίνεται
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ο�καϋμένος�ο�γέρος�μου;�Πού�να�βασανίζεται;�Άργησε�πολύ�απόψε.�(Πε-
ριέρχεται�την�σκηνήν�σύννους�και�σταματά�προ�του�σάκκου�ον�αφήκεν�ο
Στέριος).� Παναγιά� μου,� τ’� είν’� τούτο;� (Παρατηρεί� εκ� του� σύνεγγυς).
Μπά!�Το�τσουβάλι�του�μπαρμπα�Στέριου!...�Εδώ�μέσα�τ’�άφισε;�Τον�πή-
ρανε�ξάφνα�τον�άμοιρο�και�δεν�επρόφθασε�να�το�πάη�στο�σπίτι�του.�Μή-
πως� έχει� τίποτε�κλεψιμέικα�μέσα�και� βρούμε�και� εμείς� το�μπελά�μας
(Ψαύει�έξωθεν�του�σάκκου,�είτα�λύει�το�στόμιον�ον�και�παρατηρεί).�Μπα
ο�κακομοίρης!...�όλα�παληόχαρτα!...�Αλήθεια!...�να�πάρω�μερικά�για�ν’
ανάψω�τη�φωτιά�αύριο�που�δεν�έχω�δαδί�(Εξάγει�μίαν�δράκα�επιστολών
και�την�αποθέτει�εντός�του�ερμαρίου).�Τί�του�έμελλε�κ’�αυτουνού�του�δυ-
στυχισμένου�να�τον�φυλακίσουν;�Μα�τί�να�έγεινε�ο�γέρος�μου...

ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΙΙΑΑ΄́
Μιχάλης,�φέρων�πενιχράν�εργατικήν�ενδυμασίαν,�αξύριστος,�ατημέλητος,�

ωσεί�πεντηκοντούτης.�Κρατεί�ένα�άρτον�και�δύο�τρεις�εφημερίδας

ΜΙΧΑΛΗΣ:�(από�της�θύρας) Γεια�σου�γρηά!...
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�(Περιχαρής�προϋπαντώσα�αυτόν) Α,�νάτος!...�δόξα�σοι�ο�θεός!
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Τί;�Ανησυχούσες;
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:Ακούς�εκεί;�...�πώς�άργησες�έτσι;�Τί�έγεινες;
ΜΙΧΑΛΗΣ:� (Καθήμενος,� κουρασμένος� και� αποτεθαρρυμένος� επί� τινος� έδρας,

παρά�το�τραπέζιον). Τί�να�γείνω;�Ούφ!...�δεν�μπορώ�να�σταθώ�στα�πόδια
από�την�κούρασι!...�Να!�όλο�μου�το�ξεδούλι�σήμερα�ήταν�αυτό�το�καρβέλι
(Δεικνύει�τον�άρτον�ον�έχει�αποθέση�επί�της�τραπέζης�ομού�με�τα�φύλλα
των�εφημερίδων) και�αυτό�βερεσέ!...

ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Μα�δεν�εδούλευσες�σήμερα;
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Άκου�λοιπόν�τα�χαμπάρια.�Το�πρωί�εδουλεύσαμεν,�ύστερα�από�το

μεσημέρι,�αφού�έφαγα�ψωμί�και�εγύρισα,�βλέπω�κόσμο,�εις�το�περιβόλι,
φασαρία!�...�Τί�τρέχει;�ρωτώ.�Κατάσχεσε,�μου�λένε.�Ήλθε�ο�καϋμένος�ο
Σταυράκης,�μισοσβυσμένος�από�τη�λύπη�του.�Κυρ�Μιχάλη,�μου�λέει,�δου-
λειά�δεν�έχει�πλειά...�ούτε�μεροδούλι...�βλέπεις�που�με�διώχνουν�κι’�εμέ-
να!...�Τί�να�του�πω;�Εμβήκα�μες�στη�χώρα�κ’�ετράβηξα�κατά�το�μαγαζί
του�Νικόλα�του�συμπεθέρου�μας�να�του�πάρω�τίποτα�δανικά...�Μια�ζέστη,
μια�φλόγα,�ω�μια�σκόνη!...�και�να�μη�υπάρχη�νερό�στάλα...�επήα�να�λυσ-
σάξω!�Μωρέ�πολιτεία�αλήθεια�που�την�έχομε!...�Ας�είνε...�Τέλος�πάντων
κι’�ο�κυρ�Νικόλας�άρρωστος,�στο�κρεββάτι!...

ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Μπα�ο�κακομοίρης!
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Μάλιστα,�είνε�δύο�βδομάδες�τώρα...�Εσυλλογίσθηκα�λοιπόν�να�βρω

τον�Θεόδωρον...� πούχα� σύντροφο� γιε,� στην� εφημερίδα,� και� μου� χρωστά
από�τότες�μια�κι’�εβδομήντα,�μήπως�του�τες�πάρω�πίσω.�Εκάθισα�στο
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γραφείο�κι’�επερίμενα�ώραις...�μα�πού�να�φανή...�Είχε�πάει�κ’�αυτός�ο�μα-
γκούφης�στη�διαδήλωσι...

ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Τί�διαδήλωσι;
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Μα�δεν�το�πήρατε�σεις�χαμπάρι�εδώ�πέρα;�Αχ,�ουχά!...�μέσα�χαλά-

ει�ο�κόσμος!...� έχουμε�δημαρχιακή�εκλογή�τώρα�γρήγορα�τί�είνε�όλη�η
Αθήνα�άνω-κάτω!�...�φωναίς,�σημαίαις,�διαδηλώσεις...�καυγάδες�αναμε-
ταξύ�στα�κόμματα....

ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Δεν�παν�να�βγάλουν�τα�μάτια�τους!...�Λοιπόν�τί�απόκαμες.
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Σαν�είδα�πως�εβράδυασε,�επήγα�κ’�επήρα�ένα�ψωμί�βερεσέ�απ΄�το

Γιώργη,�που�είναι�στο�μπαγιατοπάζαρο,�και�ήλθα.�Αυτό�είνε�το�κέρδος
μου...�και�αυταίς�η�εφημερίδες�η�χθεσινές�που�της�πήρα�απ’�τον�καφετζή
να�ταις�διαβάσω.

ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Ναίσκε!...�η�εφημερίδες�σου�λείψανε�βλέπεις!�Δεν�ταις�αφίνεις�ταις
πατσαβούραις!...

ΜΙΧΑΛΗΣ:�Γιατί�γυναίκα;�Τάχατες�επειδή�είμαστε�φτωχοί�δεν�πρέπει�να�ξέρου-
με�τί�γίνεται�στον�κόσμο;...

ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Και�τί�σε�μέλλει�εσένα�για�τον�κόσμο;�Δεν�κοιτάς�την�τύφλα�μας;
Ορίστε�τύχη�που�την�έχομε...

ΜΙΧΑΛΗΣ:�Α!�Δεν�σου�είπα�και�το�νόστιμο.�Το�πρωί�ήλθαν�κ’�έστησαν�τα�τσα-
ντήρια� τους�κοντά�στο�περιβόλι�κάτι�από�κείνους� τους�γύφτους...� τους
Τσιγγάνους.�Κ’�επήγαινε�ο�κόσμος�και�τους�έκανε�χάζι,�κ’�ερωτούσε�κα-
θένας�της�Γύφτισσαις�να�του�πουν�τη�μοίρα�του.�Ήλθε�και�σε�μένα,�μια
κοντά,�κ’�έτσι�για�γούστο�την�ερώτησα,�και�αφού�μου�κύταξε�το�χέρι,�μου
είπε�πως�θα�μου�έλθει,�λέει�ένα�μεγάλο�καλό�έξαφνα!...

ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Να�το�καλό�που�σου�ήλθε�και�έχασες�άξαφνα,�την�δουλειά�σου!...�Τί
θα�γείνομεν�αύριον�οι�δυστυχισμένοι;

ΜΙΧΑΛΗΣ:�Το�αύριο�συλλογίζεσαι�μονάχα,�καλέ�γρηά,�ή�και�τα�κατόπιν;�Όσον
πάμε�τόσον�και�χειρότερα!...�γιατί�γεράζομε�βλέπεις.�Και�νάχαμε�τουλά-
χιστον�κανένα�παιδί�να�μας�βοηθά�στα�γεράματά�μας!...

ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�(Μετά�πόνου) Αχ!
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Και�αυτό�τυχερό�μας!�Α�κακούργα�Τύχη...�Έλα�φέρε�τώρα�να�δει-

πνήσωμε�ό,τι�έχει,�γιατί�δεν�κρατιέμαι�από�την�νύστα...
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Λίγα�χόρτα�έβγαλα,�μα�δεν�ξέρω�αν�έβρασαν...�(Πλησιάζει,�προς

την�επί�του�πυραύνου�χύτραν) Μπα�σβυσμένη�είνε�η�φωτιά!
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Μα�τόση�ώρα�χριστιανή�μου,�τί�έκανες;�(Δυσανασχετών)
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Έλα�τώρα�μη�γρυνιάζης!�Εσάστησα�κ’�εγώ�με�τη�φασαρία�πούχα-

με�εδώ�μέσα.
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Τί�φασαρία;
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Αγκαλά...�δε�σου�είπα�τίποτε�ακόμη!�Ήλθανε�από�την�Αστυνομία

κ’�επιάσανε�τον�μπαρμπα-Στέριο�τον�κουρελά.
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Εδώ�μέσα;�...�και�πώς�ήταν�εδώ�μέσα;
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ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Τούπα�εγώ�να�μείνη,�με�τον�κυρ�Πελοπίδα�μια�στιγμή,�ως�που�να
πάγω�στη�γειτόνισσα�να�πάρω�λίγο�λάδι�δανεικό...�και�όσω�που�να�γυρί-
σω,�ήλθε�ένας�αστυφύλακας�και�τον�επήρε...�Να�άφησε�εκεί�πέρα�και�το
τσουβάλι�του.

ΜΙΧΑΛΗΣ:�Μπα...�Μα�τί�έκαμε�και�τον�έπιασαν;
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Και�ποιος�ξεύρει�δεν�μπόρεσα�να�καταλάβω...�Λένε�πως�δεν�έκαμε

τίποτε...
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Έτσι� είνε·� όπου� φτωχός� κ’� η� μοίρα� του.�Αχ� ήθελα�μωρέ� να� έχω

εξουσία�έτσι�για�μια�μέρα�μόνον...
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Τί�να�κάνης;
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Να� κάνω� όλους� αυτούς� τους� μεγαλοσιάνους� που� βασανίζουνε� το

φτωχό� τον� κόσμο,� να� καταλάβουν� τί� εστί� βερύκοκο!...� ήθελα� νάμουνα
πλούσιος...

ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Ονείρατα,�γέρο�μου!...
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Μα�κύταξε�λοιπόν�αυτά�τα�ευλογημένα�χόρτα!...
(Η�Διαμάντω�μεταβαίνει�παρά�την�χύτραν�και�....�Το�πυρ.�–�Εντοσούτω�ο�Μι-
χάλης�μεταβαίνει� και�παραλαμβάνων� την� επί� του� ερμαρίου� λυχνίαν�αποθέτει
αυτήν�επί�του�τραπεζίου,�παρά�το�οποίον�κάθηται�πάλιν�και�λαμβάνει�εις�χείρας
του�εν�των�φύλλων�των�εφημερίδων)
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Για� να� δούμε� τί� λένε�και�αυτές� (Χασμώμενος�αναγιγνώσκει). Ο

Ισπανοαμερικανικός�πόλεμος...�Ο�Θερβέρης�αιχμάλωτος!...�Το�Σαντιάγον
βομβαρδίζεται!...�Ωχ�αδελφέ!...�δεν�παν�να�χαθούν�και�αυτοί�οι�ζευζέκι-
δες!...�Φαίνεται�πως�δεν�έμαθαν�τον�τρόπον�πώς�να�γένεται�πόλεμος�χω-
ρίς�να�σπάση�μύτη!...�(Αναγιγνώσκει) «Τα�παιδιά�μας!...�Κάτω�αι�Γκου-
βερνάνται!...�Η�ανατροφή�των�αρχαίων!»...�Αυτό�εμάς�δεν�μας�ενδιαφέρει,
εμείς�παιδιά�δεν�έχομεν.�(Αναγιγνώσκει) «Η�αναμόρφωσις�της�δικαιοσύ-
νης»�-�τώρα�το�προκόψαμε.�(Αναγιγνώσκει) «Η�οπλοφορία».�Παρακάτω
(Αναγιγνώσκει) «Το�συνέδριον� των�Γυναικών.�Μία�κυρά� διακεκριμένη
εκ�των�συμμετασχουσών�του�εσχάτως�συγκροτηθέντος�εν�Αγρινίω�συνε-
δρίου,�εδήλωσεν�ότι...�έπασχεν�από�λύσσαν�και�γενομένης�εξετάσεως�από
του�αστυάτρου...�εφονεύθη!»...�Μπα�μπα�μωρέ�τί�λέει�εδώ;�Α!...�επήδησα
σε�άλλη�στήλη...�Θάνε�για�κανένα�σκύλο�λυσσασμένο...�Μα�μήπως�δεν
ελύσσαξαν�και�αυταίς� οι�αρχόντισσες�που� θέλουν� να�γείνουν�βουλευτί-
νες;...

ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�(Από�της�θέσεώς�της) Τί�να�γείνουν�λέει;
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Να,�να�πηγαίνουν�στη�Βουλή!...�ν’�άχουν�ψήφο.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Ν’�άχωμε�ψήφο,�παναπή�κ’�εμείς�η�γυναίκες;...�αυτό�δεν�είνε�και

άσχημο...
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Ναι,�μα�όσω�που�να�τον�αποκτήσετε,�το�στηλιάρι�θα�τ’�ώχομε�πά-

ντοτε�εμείς�οι�άνδρες...�Και�θαρρώ�πως�σου�εχρειαζότουνε�απόψε,�που�μ’
αφίνεις�νηστικό�μ’�αυτά�τα�παληόχορτα�τόση�ώρα!...
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ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Τί�να�κάμω�κ’�εγώ...�δεν�βράζουν�τ’�αναθεματισμένα.
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Μωρέ�μπας�κι�έβαλες�κληδώνους�να�βράσης�αντί�για�χόρτα.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Έσβυσε�η�φωτιά...�δεν�έχω�κάρβουνα!
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Μα�να,�μια�δεκάρα,�χριστιανή�μου,�πούχω (Δίδει�αυτή�μιάν�δεκά-

ραν).�Πήγαινε�να�πάρης�από�το�μπακάλι�να�γλυτώσωμε�απόψε...
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Καλά..�πάω..�έχε�το�νου�σου�εσύ�μια�στιγμή...�(Εξέρχεται).

ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΙΙΒΒ΄́
Μιχάλης�μόνος

ΜΙΧΑΛΗΣ:� (Περιέρχεται� την�σκηνήν) Κούραση�που� την� έχω!�Και�πρέπει� να
σηκωθώ�πρωί�αύριο�να�κυτάξω�τί�θα�γείνω!...�(Σταματά�προ�του�σάκ-
κου).�Τον�κακομοίρη�τον�μπάρμπα�Στέριο...�Τώρα�θα�βρίσκεται�στο�φρέ-
σκο!...�μα�τί�να�έκαμε�τάχα;...�Μ’�έκοψε�η�πείνα·�(Πλησιάζει�προς�το�ερ-
μάριον)�Μήπως�έχει�τίποτε�φυλλαγμένο�η�γρηά�εδώ�μέσα...�(Ανοίγει�το
δουλάπιον�και�ευρίσκει�τας�επιστολάς).�Τ’�είνε�τούτο;�(Τας�παραλαμβά-
νει� και� τας� παρατηρεί) Σαν� γράμματα� φαίνονται...� (Πλησιάζει� εις� το
τραπέζιον,� κάθεται,� ανοίγει� μιάν� των� επιστολών� και� αναγιγνώσκει)
«Ψυχή�της�ψυχής�μου»...�Μωρέ!...�(Αναγιγνώσκει) «Τί�μαγεία�όπου�ήτο
η�χθεσινή�καλλονή�σου...� όλη�η�φύσις� εδανείζετο� λάμψιν�από�αυτήν»...
Μωρέ�αυτό�είνε�ραβασάκι...�Και�τούτο�το�άλλο (Αναγιγνώσκει) «Μη�λη-
σμονείς�την�ημέραν�καθ’�ήν�με�κατέστησες�ευτυχή.-�Εάν�εκείνος�ο�κτη-
νώδης�σύζυγός�σου...�Νάνε�τάχα�της�γυναίκας�μου;�Μωρέ�μήπως�η�Δια-
μάντω;...�Μπα�τη�γρηά�κολασμένη!� ...�Ο�«κτηνώδης�σύζυγός�σου»�αι;
Εγώ�δηλαδή!�Και�ποίος�είνε�αυτός�ο�μασκαράς;�Μα�στη�Διαμάντω�να
γράφει�τέτοια�πράγματα�«ψυχή�της�ψυχής�μου»�και�πως�η�ευμορφάδα
της�ετρέλλανε�όλη�την�φύση;...�Σαν�πολύ�πάει!�Κάτι�τρέχει�εδώ�πέρα...
Εδώ�χρειάζεται�πονηράδα�για�να�μάθω�καλά�τα�συμβαίνοντα...�Ας�τα
βάλλω�πρώτα�στη�θέσι�τους�αυτά�τα�γράμματα.�(Μεταβαίνει,�τα�τοπο-
θετεί,�εντός�του�ερμαρίου,�και�επιστρέφει�πάλιν�και�κάθεται).�Θάχω�τον
νουν�μου�να�εδώ�τί�θα�κάμη.�Μα�πώς�δεν�ήλθε�ακόμη.�Μωρέ�τί�νύστα�που
την�έχω.�(Χασμάται) Ας�διαβάσω�λίγο�μη�ξενυστάξω.

(Ανοίγει�φύλλον�εφημερίδος,�και�αρχίζει�να�αναγιγνώσκει,�αφώνως,�και�συχνά-
κις�χασμώμενος,�ότε�ολίγον�κατ’�ολίγον�η�εφημερίς�εκφεύγει�των�χειρών�του,�οι
οφθαλμοί�του�κλείονται�και�αποκοιμάται�ρέγχων,�στηρίζει�την�κεφαλήν�επί�της
παλάμης,�και�ερείδει�τον�αγκώνα�επί�του�τραπεζίου).
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ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΙΙΓΓ΄́
Διαμάντω�και�ο�ρηθείς

ΔΙΑΜΑΝΤΩ:� (Κομίζουσα� ολίγους� άνθρακας� εντός� τενεκέ) Ο� Καρβουνιάρης
ήτανε�κλειστός�και�επήγα�κάτω�πολύ�για�να�μπορέσω�ναύρω�κάρβουνα;
(Βλέπουσα�τον�Μιχάλη) Μπα!...�απεκοιμήθηκε...�Μιχάλη!...(κράζουσα
αυτόν)�Πού�ν’�ακούση;...�(Μεταβαίνει�παρά�το�πύραυνον�και�θέτει�μερι-
κούς�άνθρακας�εις�αυτό,�προσπαθούσα�να�τους�εξανάψη) Τί�ατυχία�και
αυτή!...�Πού�να�βράσουν�ακόμη�τ’�αναθεματισμένα!�...�(Κυτάζουσα�τον
Μιχάλη) Πόσον�βαθιά�που�αποκοιμήθηκε!..�Μα�εβασανίσθηκε�ο�καϋμέ-
νος�όλη�την�ημέρα!...�Ας�τον�αφήσω�να�κοιμηθεί�λίγην�ώρα�για�να�μη
γρυνιάζη,�και�όταν�ετοιμασθή�το�φαΐ�τον�ξυπνώ.�

(Κάθηται�και�αυτή� εις� το�άλλον�μέρος� του� τραπεζιού�και�αρχίζει�και�πλέκει
κάλτσαν.�Χασμάται,�δις�και�τρις,�έπειτα�σιγά�σιγά�κλείει�τους�οφθαλμούς,�και
αποκοιμάται,�στηριζομένη�και�αυτή�επί�του�τραπεζίου,�εν�η�στάσει�και�ο�Μιχά-
λης).

ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΙΙΔΔ΄́
Η�Τύχη�και�οι�ρηθέντες

(Η�Τύχη,�πρωσοποποιουμένη�υπό�νεαράς�γυναικός,�φερούσης�αμφίεσιν�αρχαίαν,
αναπηδά�εκ�του�ανοικτού�σάκκου.�–�Αντί�του�επιδέσμου�εις�τους�οφθαλμούς�φέ-
ρει�μονύελον.�–�Η�σκηνή�φωτίζεται�ζωηρώς�υπό�ηλεκτρικού�φωτός.)

ΤΥΧΗ
(Εξερχομένη�του�σάκκου�προχωρεί�προς�το�προσκήνιον,�και�άδει)

Είμ’�η�τύχη�που�καθένας
με�ξετρέχει�με�ζητεί·
είμαι�εγώ�βασίλισσά�σας
προσκυνήσατε�θνητοί.

Στον�τροχό�μου�μέρα�νύχτα
ακατάπαυστα�γυρνώ
και�τον�κόσμο�διευθύνω
και�την�πλάσι�κυβερνώ.

Κάθε�πλάσμα�μ’�υπακούει
και�μπροστά�σ’�εμένα�σκύβει
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και�το�αγέρωχο�παλάτι
και�το�φτωχικό�καλύβι.

Πλούτη,�δόξαις,�πίκραις,�λύπαις
Ρίχτω�σκόρπια,�στο�σωρό
Με�το�ένα�χέρι�δίνω
Με�το�άλλο�αφαιρώ.

Και�στο�διάβα�μου�από�πίσω
αντηχούν�κάθε�στιγμή
Γέλοια�ανάκατα�και�κλάψαις
Άσματα�και�στεναγμοί.

Είμ’�η�τύχη�που�καθένας
με�ξετρέχει�με�ζητεί·
είμαι�εγώ�βασίλισσά�σας
προσκυνήσατε�θνητοί.

(Πλησιάζει�προς�τους�δύο�κοιμωμένους) Τί�βαθειά�που�κοιμούνται!...�Πό-
σαις�κατάραις�μού�έχουν�δώσει�σήμερα!...�Και�δεν�έχουν�άδικο,�διότι�πολ-
λά�έχουν�υποφέρει�οι�καϋμένοι!...�Αλλά�να�που�ήλθεν�η�στιγμή�και�δι’�αυ-
τούς�εις�το�ατελείωτο�δρομολόγιον,�το�οποίον�μού�εχάραξε�το�πεπρωμένον,
ήτο�σημειωμένον�να�περάσω�σήμερα�και�από�αυτό�το�πτωχικό�σπιτάκι.-
Καϋμένοι�γέροι...�επιθυμάτε�πλούτη,�δόξαν,�τιμάς...�Θα�σας�κάμω�να�τα
ιδήτε�από�κοντά�όλα�αυτά!�...�(Εκτείνει�μικρόν�ραβδίον,�όπερ�κρατεί�εις
τας�χείρας).�Μορφεύ!...�Έλα�εδώ!...

ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΙΙΕΕ΄́
Μορφεύς,�φέρων�στολήν�κατάλευκον,�νυκτικήν,�όψιν�ωχράν�και�νυσταλέαν,

διαρκώς�χασμώμενος�και�οι�ρηθέντες

ΜΟΡΦΕΥΣ:�(Πλησιάζει�νωθρώς�και�χασμώμενος) Ορίστε!...
ΤΥΧΗ:�Κράξε,�ένα�σμήνος�από�τα�πλέον�ζωηρά,�από�τα�πλέον�παράδοξα,�από�τα

πλέον�τρελλά,�και�κάμε�τα�να�πτερυγίσουν�ολόγυρα,�από�αυτό�το�πτωχόν
ανδρόγυνον,�και�να�τους�νανουρίσουν�με�ευχάριστα�θεάματα,�με�τερπνές
απολαύσεις,�με�γλυκείας�υποσχέσεις,�ώστε�να�αισθανθούν�από�σιμά�την
ευτυχίαν.�Εμπρός!...

ΜΟΡΦΕΥΣ:�Αμέσως.� (Κινείται� οκνηρώς�και�από�του�μέσου�της�σκηνής�προ-
σκαλεί�διά�των�χειρών�ένθεν�και�ένθεν�στρεφόμενος�προς�το�μέρος�των
παρασκηνίων) Ελάτε!...�Ελάτε!...
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ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΙΙΣΣΤΤ΄́
Χορός�Ονείρων�και�οι�ρηθέντες

Τα�όνειρα�είνε�παιδία�φέροντα�παρδαλήν�ενδυμασίαν�και�πτέρυγας�μικράς�εις
τον�ώμον�εξορμούν�εκατέρωθεν�της�σκηνής�και�περιέρχονται�αυτήν�ελαφρά�και
σκυρτώντα.�–

ΧΟΡΟΣ�ΟΝΕΙΡΩΝ (Άδει)
Από�βάθη�αγνώριστα
βάθη�ζοφερά!
Ταιριαστά�κι’�αχώριστα
με�ελαφρά�πτερά
Φανταχτά
Πηδηκτά
Με�καμώματα�τρελλά
και�μ’�αλάγματα�πολλά
Γοργοκατεβαίνομε
και�γοργοπετάμε
και�σας�νανουρίζομε
και�σας�ξεγελάμε.

Σκύπτρα�και�βασίλεια
φυλακής�αλύσσεις
Πλούτη,�δώρα�χίλια
Και�πικράς�στερήσεις
Σας�περνούν
Απ’�τον�νουν,
Ποίος�μεθά�στην�ηδονή
Ποίος�στενάζει�και�πονεί
Αλλά�σαν�ανοίξετε
Το�πρωί�τα�μάτια
Έφυγαν�αι�θλίψεις�σας
Πάνε�τα�παλάτια!

(Ορχούνται�πέριξ�του�κοιμωμένου�ζεύγους.�Έπειτα,�αποτελούντα�σύμπλεγμα,
έρχονται�εις�το�προσκήνιον.�Παραπέτασμα�νεφελών�καταπίπτει�σιγά�σιγά�και
αποκρύπτει�τους�δύο�κοιμωμένους.)

ΧΟΡΟΣ�ΟΝΕΙΡΩΝ (άδει)
Πάντα�παραστέκομεν
στης�ζωής�το�ρεύμα
Την�αλήθεια�πλέκομεν
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Πάντα�με�το�ψεύμα
Αλλά�τί
Ω�θνητοί
Η�ζωή�που�μειδιά
Και�περνά�σαν�τη�σκιά.
Οπού�την�μερίζονται
Τέρψεις�και�οδύναι
Η�ζωή�σου�όνειρον
Διαρκές�δεν�είναι;
(Εξακολουθώσι�να�εκτελώσι�κύκλους�και�συμπλέγματα�διάφορα)

ΤΥΧΗ:�Αρκεί!�Και�τώρα�δρόμον!...�Μορφεύ!...�φέρε�μου�τον�τροχόν�μου!�(Ο�Μορ-
φεύς�εξέρχεται�των�παρασκηνίων�και�επιστρέφει�μετ’�ολίγον�φέρων�ποδή-
λατον.) Πρέπει�να�εξακολουθήσω,�την�πορείαν�μου�ήτις�ουδέποτε�σταμα-
τά.�Εμπρός!�

(Υποβοηθουμένη�υπό�του�Μορφέως�και�των�Ονείρων�ανέρχεται�επί�του�ποδηλά-
του.�Ο�Μορφεύς�διατάσσει�τα�όνειρα�διά�νεύματος�και�τάσσονται�όπισθεν�του
ποδηλάτου.�Όλη�η�πομπή�εξέρχεται.�Η�ορχήστρα�ανακρούει�δι’�ήχων�υποκώφων
την�τελευταίαν�στροφήν�του�χορού,�και�μετά�την�έξοδόν�των�παύει.�Το�παραπέ-
τασμα�των�συννέφων�αίρεται�και�η�σκηνή�διά�μιάς�φωτίζεται�ζωηρώς).

ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΙΙΖΖ΄́
Μιχάλης,�Διαμάντω,�εις�Θαλαμηπόλος

Η�σκηνή�παριστά�αίθουσαν�πλουσίως�διεσκευασμένην.
Ο�Μιχάλης�και�η�Διαμάντω�κατά�τι�νεώτεροι�την�μορφήν,�και�φέροντες�ενδυμα-
σίαν�ευπρεπή�και�πλουσίαν,�κάθηνται�επί�πολυτελών�εδρών,�παρά�την�τράπεζαν,
επεστρωμένην�διά�βαρυτίμου�υφάσματος,�εν�η�στάσει�ευρίσκοντο�προ�της�εμφα-
νίσεως�της�Τύχης,�κοιμώμενοι.�Ακούεται�κρότος�κώδωνος�παρά�την�θύραν.�Ο
Μιχάλης�και�η�Διαμάντω�αφυπνίζονται.

ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΣ:�(Εισέρχεται�εκ�του�βάθους,�φέρων�οικοστολήν�πλουσίαν,�και
αποτείνεται�προς�τον�Μιχάλην�και�την�Διαμάντω). Κύριε!...�Κυρία!...�το
τραπέζι�είνε�έτοιμον!...�(Ο�Μιχάλης�και�η�Διαμάντω�ανίστανται�και�βλέ-
πουσι�αφώνως�αλλήλους�μετ’�εκπλήξεως.�Πίπτει�η�αυλαία.)

ΤΤέέλλοοςς��ττηηςς��ππρρώώττηηςς��ππρράάξξεεωωςς
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ΠΠΡΡΑΑΞΞΙΙΣΣ��ΔΔΕΕΥΥΤΤΕΕΡΡΑΑ

Η�σκηνή�είνε�διασκευασμένη�όπως�εις�το�τέλος�της�Α΄�πράξεως.�Έπιπλα�πολυ-
τελή.�Κλειδοκύμβαλον�εις�τινα�γωνίαν.�Τράπεζα�εις�το�μέσον�μετά�καθισμά-
των.�Τραπέζιον�μετά�τινων�βιβλίων�εις�τινα�γωνίαν.�Θύραι�εις�το�βάθος.�Θύραι
εκατέρωθεν.�Παράθυρον.

ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΑΑ΄́
Μιχάλης�και�Διαμάντω�φέροντες�πλουσίαν�ενδυμασίαν�

όπως�εις�το�τέλος�της�πρώτης�πράξεως.

ΜΙΧΑΛΗΣ:�Μωρέ�δεν�μου�λες,�Διαμάντω,�τί� είν’� τούτο;�Όνειρο� είν’�αυτό�που
βλέπουμε�ή�αλήθεια;

ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Τί�να�σου�πω�άνδρα�μου!�Κ’�εγώ�το�ίδιο�συλλογίζομαι!
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Είδες�σπίτι;�Είδες�λούσο;
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Σαν�βασιλικό�παλάτι.
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Είδες�τραπέζι;�Φαγητά,�αι;�πώς�μου�άρεσε�εκείνο�το...�πώς�το�είπε

ντε�ο�καμαριέρης;
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Α,�εκείνο�το�παστίτσο;...�σφουγκαρά�θαρρώ�πως�το�είπε.
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Όχι�βρε�γυναίκα...�αφουγκρά...�κάπως�έτσι.�Ήταν�κι�ένα�γκρα�μέ-

σα...�το�θυμούμαι.�Στρατιωτικό�φαγί�θε�’νάνε.�Αμ�τα�κρασιά�τί�σου�λέγα-
νε;�Δεν�ήτανε�βέβαια�το�ριτσινάτο�του�κυρ�Παναγιώτη!...

ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Αμ�εκείνα�τα�γλυκά;�Εκείνο�το�σαβαρύ...�σαβαρέ...�πώς�το�λέγα-
νε;�

ΜΙΧΑΛΗΣ:�Μου�γλυκάθηκες,�γρηά�Διαμάντω!...
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Σουτ!�Πρώτ’�απ’�όλα�είμαι�κυρία�Αδαμαντία.
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Κ’�εγώ�κύριος�Μιχαήλ.�Αλήθεια·�έτσι�μας�λένε�τώρα.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Έπειτα�δεν�είμαι�δα�και�γρηά...�Κύτταξέ�με�καλά!
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Μωρ’�αλήθεια!...�Σαν�να�εξανάνειωσες·�από�γρηά�κόττα�κοντεύεις

να�γένης�πουλακίδα.�Κ’�εγώ�όμως�αι;...�(Ακκιζόμενος�και�παρατηρών
εαυτόν�εις�τον�καθρέπτην) Κύτταξέ�με�δεν�είμαι�τώρα�κωτσονάτος�και
κομψός!...�Για�δες�αυτά�τα�ρούχα.

ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Πούθεν�είναι;�από�το�Οβρεοπάζαρο;
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Τί�λες;�είν’�του�Αηδονοπούλου.�Και�το�δικό�σου�φόρεμα�όμως�είνε

ωραίο.�Πού�το�έφτιασες;
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Σε�μία�μοδίστρα�γαλλίδα,�που�τη�λένε�Ουβρέ,�Οβραί.
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Αι,�μα,�τότε�λοιπόν�το�δικό�σου�είνε�πραγματικώς�από�το�Οβρεοπά-

ζαρο.�Ας�είνε�όμως�σου�πηγαίνει�μία�τρέλλα...
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Αλήθεια;
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Μα�το�σταυρό!...�Και�σε�νοστιμίζει�τόσον�που�μούρχεται�η�όρεξι�να
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ξαναρχίσωμε�το�κόρτε�ντούκα�κι’�απ’�αρχής,�σαν�το�καιρό�που�επαρθήκα-
μεν.�Θυμάσαι;�Τα�σούρτα�φέρτα�που�σού�κανα�εκεί�κάτω�στην�Βλασαρού
που�καθόσουνα;

ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�(Αιδημόνως) Έλα�τώρα�καϋμένε!...
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Και� γιατί� τάχα;�Τώρα� ίσα� ίσα� χρειάζεται� ο� έρωτας.�Τον� χειμώνα

χρειάζεται�το�μαγκάλι�όχι�το�καλοκαίρι...�(Εναγκαλίζεται�αυτήν.�Η�Δια-
μάντω�τον�απωθεί�μετά�σεμνότητος�και�τρυφερότητος�ο�Μιχάλης�άδει:)
Έλα,�Διαμάντω�μου�χρυσή
Κι’�ο�έρωτάς�μου�είσαι�σύ.
Με�μια�καρδιά�μ’�ένα�σκοπό
Παντοτεινά�θα�σ’�αγαπώ.

ΔΙΑΜΑΝΤΩ (άδουσα)
Μιχάλη�μου�να�σε�χαρώ.
Για�συλλογίσου�τον�καιρό.
Το�ξέρεις�χωρίς�να�στο�πω.
Σ’�αγάπησα�και�σ’�αγαπώ.

ΜΙΧΑΛΗΣ
Ακόμη�η�φλόγα�μου�κρατεί�
Μες�στην�καρδιά�μου�δυνατή.
Αν�ο�καιρός�επέρασε
Μέσα�η�καρδιά�δεν�γέρασε

ΔΙΑΜΑΝΤΩ
Κ’�εμέ�η�καρδιά�μου�με�κεντά.
Τα�περασμένα�της�ζητά
Και�φλόγα�μέσα�αισθάνομαι
Που�λαχταρώ�και�χάνομαι.

ΜΙΧΑΛΗΣ
Ζαλίζομαι,�ζαλίζομαι
Όταν�σε�συλλογίζωμαι.

ΔΙΑΜΑΝΤΩ
Για�σένα�κι’�όχι�γι’�άλλονε
Έχω�καϋμό�μεγάλονε.

ΜΙΧΑΛΗΣ
Έλα,�Διαμάντω�μου�χρυσή
Κι’�ο�έρωτάς�μου�είσαι�εσύ.

ΔΙΑΜΑΝΤΩ
Το�ξέρεις,�χωρίς�να�στο�πω,
Σ’�αγάπησα�και�σ’�αγαπώ.

ΜΙΧΑΛΗΣ -�ΔΙΑΜΑΝΤΩ (ομού)
Κι’�αν�ο�καιρός�επέρασε
Μέσα�η�καρδιά�δεν�γέρασε.

Παραρτήματα 3��



ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Έλα,�έλα,�τώρα!...�Βάλσου�καλά�λιγάκι,�γιατί�θα�πάμε�περίπατο
με�τ’�αμάξι...�Με�το�δικό�μας�αμάξι.

ΜΙΧΑΛΗΣ:�(Διορθώνων�τον�λαιμοδέτην�του�προ�του�κατόπτρου) Μπα!...�Έχομε
και�αμάξι;

ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Αμμή;...�Δεν�τάκουσες�που�μας�τώπε�ο�υπηρέτης;
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Καμμία�σούστα�φυσικά;
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Καλέ�τί�σούστα!�Εν�αμάξι�πλούσιο,�με�δυο�άλογα�λαμπρά...�με�λε-

κέδες...
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Έχουν�λεκέδες�τ’�άλογα;�Να�πούμε�του�σεΐζη�να�τα�σφουγγαρίση.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Όχι�καλέ!...�Απ’�αυτούς�τους�υπηρέτας�που�κάθονται�στην�άμαξα

με�τον�αμαξά�μαζύ...�πώς�τους�λένε;
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Α!�λακέδες�θέλεις�να�πης...�Μα�μίλα�σωστά�βρε�αδελφέ!...�Εσένα

πρέπει�να�σου�πάρω�δάσκαλο.�Λοιπον�θα�βγούμε�περίπατο�με�το�αμάξι�εί-
πες;

ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Βέβαια,�θα�πάμε�στα�Πατήσια,�στο�Παλαιό�Φάληρο.�Άντε�μωρέ,
ψυχή�μου�στα�Πατήσια.�Τί�μεγαλεία�και�τούτα!...�Αλλά�τί�το�θέλεις�κα-
ϋμένε;� (Σκυθρωπάζουσα)�Καλά� είνε� τα�πλούτη...� μα� δεν� σου� φαίνεται
πως�κάτι�μας�λείπη;�Δεν�έπρεπε�νάχωμε�κοντά�μας�και�κάποιον�να�τα
χαρή�μαζί�μας;�(Περιλύπως) Αχ!�Ναι.�Κρίμα�να�μην�είχαμε�παιδιά!...
Ας�είχαμε�ένα�μοναχό!

ΜΙΧΑΛΗΣ:�Κρίμα�λέει!...�Να�σου�πω�όμως.�(Ερωτύλως) Τί�ελέγαμεν�προ�ολί-
γου;�(Υποτονθορίζων�τον�σκοπόν)
Κι’�αν�ο�καιρός�επέρασε
Μέσα�η�καρδιά�δεν�γέρασε.

ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Δηλαδή;
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Δηλαδή!...�δεν�μπορούμε�ναύρωμε�τρόπον�να�γείνωμε�τρεις�από�δυο

που�είμασθε;�
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�(Μετά�σεμνοτυφίας) Ουφ!�Καταντάς,�καϋμένε�να�γείνεσαι�αδιά-

ντροπος.
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Μα�πώς�αλλοιώς�μπορεί�να�γείνη;

ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΒΒ΄́
Χορός�παίδων�και�οι�ρηθέντες

Από�της�θύρας�του�βάθους�εισέρχονται�ανά�εις�και�κατά�διαλείμματα�δέκα�παί-
δες�και�κοράσια�διαφόρου�ηλικίας�κλιμακηδόν�από�1��μέχρι���ετών.�Πρώτοι�ει-
σέρχονται� οι� μεγαλύτεροι� και� κατόπιν� διαδοχικώς� οι� μικρότεροι� την� ηλικίαν.
Έκαστον�παιδίον�εισερχόμενον,�χαιρετίζει�προσκλίνων�ευσεβάστως�τον�Μιχάλη
λέγων�«Καλημέρα,�μπαμπά»,�ακολούθως�την�Διαμάντω�λέγων�«Καλημέρα,
μαμά», και�τοποθετείται�εις�την�σειράν.�Ο�Μιχάλης�και�η�Διαμάντω�ανταποδί-
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δωσιν� εις� έκαστον� τον�χαιρετισμόν,� θωπεύοντες� τα�μικρά�και�παρατηρούντες
αυτά�έκθαμβοι.�Είτα�προβλέπουσιν�αλλήλους�έκπληκτοι.

ΜΙΧΑΛΗΣ;�Τί�είσαστε�σεις;
ΧΟΡΟΣ�ΠΑΙΔΩΝ:�Τα�παιδιά�σας!...
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Τα�παιδιά�μας!...
ΧΟΡΟΣ�ΠΑΙΔΩΝ (Ψάλλων)

Είμαστε�τα�τέκνα�σας
Είμαστε�η�χαρά�σας
Βάλτε�μας�και�σφίξτε�μας
Εις�την�αγκαλιά�σας
Μπαμπά...�Μαμά...

Άκληροι,�που�κλαίγεσθε
Στης�ερμιάς�τον�Άδη
Τώρα�πλούτη�έχετε
Και�παιδιά�κοπάδι
Μπαμπά...�Μαμά...

Θέλουμε�δασκάλισσαις
Θέλουμε�δασκάλους
Για�να�μας�προκόψουνε
Σαν�τους�παπαγάλλους
Μπαμπά...�Μαμά...

Θέλομε�να�γείνωμε
Ντιστεγκέδες�πούροι
Για�να�σας�τιμήσωμεν
Την�δική�σας�μούρη
Μπαμπά...�Μαμά...

Αος�ΠΑΙΣ:�Εμένα,�μπαμπά,�να�μου�πάρης�ένα�ποδήλατο,�από�κείνο�πούχει�ο�Το-
τός.

Αον�ΚΟΡΑΣΙΟΝ:�Κ’�εμένα,�μαμά,�να�μου�πάρης�μία�μεγάλη�κούκλα...�όπως�έχει
και�η�Νίτσα.

Βος�ΠΑΙΣ:�Κ’�εγώ�μπαμπά�θέλω�τ’�αλογάκι.
Βον�ΚΟΡΑΣΙΟΝ:�Κ’�εγώ�μια�βενταλίτσα.
Γος�ΠΑΙΣ:�Κ’�εγώ�ένα�τετράδιον.
Γον�ΚΟΡΑΣΙΟΝ:�Κ’�εγώ�μια�πάστα.�
(Περικυκλώνουν�τους�δύο�συζύγους�όλα�τα�παιδιά�συγχρόνως�φωνάζοντα)

ΜΙΧΑΛΗΣ:�(Αποτεινόμενος�προς�τον�μικρότερον�πάντων) Κ’�εσύ�τί�θέλης,�θέ-
λεις�καραμέλαις;�Ζαχαροστράγαλα;
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ΠΑΙΣ:�Θέλω�μία�γκουβερνάντα.�
(Τα�παιδιά�πάλιν�περικυκλώνουσι�τους�δύο�συζύγους,�επαναλαμβάνοντα�θορυ-
βωδώς�τα�αιτήματά�των)
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Καλά!�Καλά,�βρε�παιδιά�μου·�σωπάτε�γιατί�μου�φάγατε�και�τα�αυ-

τιά�μου!�Μια�στιγμή�σας�παρακαλώ,�να�συνεννοηθώ�με�την�μητέρα�σας.
Έλα�δω�κυρά�Διαμάντω...�Δικά�μας�είνε�όλα�αυτά�τα�παιδιά;

ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Δικά�μας�φαίνεται�πως�είνε.
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Μα�πότε�τα�γέννησες�στο�θεό�σου;�Κουνέλα�ήσουνα�που�γεννούσες

τόσα�πολλά;
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Ξεύρω�κι�εγώ!
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Και�το�σπουδαιότερον�είνε,�πώς�εγεννήθηκε�όλο�αυτό�το�κοπάδι,�των

παιδιών,�χωρίς�εγώ,�ο�πατέρας,�να�ξεύρω�τίποτε;
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Α!�μα�αυτό�δεν�είναι�τίποτε�τόσον�σπουδαίον,�αυτό�συμβαίνει�συχνά

στο�κόσμο.
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Μπράβο�κυρά�Διαμάντω!...�Βλέπω�πως�εμβήκες�με�τα�όλα�σου�εις

τ’�αριστοκρατικά�συστήματα!...
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Καλέ�τί�κάθεσαι�και�τα�εξετάζεις�αυτά�τα�πράγματα;�Δεν�δοξά-

ζεις�τον�θεόν�που�μας�τάδωσε�αυτά�τα�παιδιά;
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Ναι,�ναι,�αλλά�πώς�να�τ’�αναθρέψωμεν;�Εμείς�ανάμεσα�στα�άλλα,

δεν�έχομε�και�πείραν�από�παιδιά...

ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΓΓ΄́
Σάρα,�Ιωσηφίνα,�Γραίτχεν�και�οι�ρηθέντες

(Εκ�του�δεξιού�παρασκηνίου�εισέρχονται�κατά�σειράν�μετά�βραχύ�εκάστοτε�διά-
λειμμα,�αι�τρεις�ξέναι�και�παρατάσσονται�εγγύς�αλλήλων).

ΣΑΡΑ:�(Εξερχομένη,�διέρχεται�προ�των�δύο�συζύγων�και�υποκλινομένη�ψυχρώς
παρέρχεται) Μις�Σάρα!

ΙΩΣΗΦΙΝΑ: (ωσαύτως) Μαντεμουαζέλ�Ζοζεφίν!
ΓΡΑΙΤΧΕΝ: (ωσαύτως) Φραουλαίϊν�Γραίτχεν!
ΜΙΧΑΛΗΣ:�(Παρατηρών�αυτάς�έκπληκτος) Πολλά�τα�έτη�σας!...�Και�ποίαι�εί-

σθε�του�λόγου�σας�παρακαλώ;
ΣΑΡΑ:�(με�γενικήν�προφοράν) Νταντάδες.
ΙΩΣΗΦΙΝΑ: (ωσαύτως) Γκουβερνάντες.
ΓΡΑΙΤΧΕΝ: (ωσαύτως) Παιδαγωγοί.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Για�επίσκεψι�μας�ήλθαν�αυταίς�Μιχάλη;
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Όχι�καλέ,�δεν�ακούς;�Είν’�από�αυταίς�της�γκουβερνάντες.�Για�τα

παιδιά�μας�θα�ήλθαν.�(Προς�τας�τρεις�ξένας) Και�θα�είσθε�ξένες�βέβαια.
Από�τί�μέρος;
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ΣΑΡΑ:�Αγγλίς.
ΙΩΣΗΦΙΝΑ:�Γαλλίς.
ΓΡΑΙΤΧΕΝ:�Γερμανίς.
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Εκατάλαβα.�Είσθε�σαν�να�λέμε�η�Τριπλή�Συμμαχία.�Και�ήλθετε

διά�τα�παιδιά�μας;�
(Αι�τρεις�ξέναι�νεύουσι�καταφατικώς).

ΜΙΧΑΛΗΣ:�Θέλετε�να�τ’�αναθρέψετε;
ΣΑΡΑ:�Ω�γες!...
ΙΩΣΗΦΙΝΑ:�Ουί�μοσέ.
ΓΡΑΙΤΧΕΝ:�Γιαβόλ.
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Πολύ�καλά.�Αι,�τί�λες�Διαμάντω�πρέπει�να�τα�δώσωμε.
ΧΟΡΟΣ�ΠΑΙΔΩΝ:�Ναι,�μπαμπά!�Να�μας�της�πάρης!...�Να�μας�της�πάρης!...
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Γιατί�βλέπεις�πρέπει�να�δώσωμε�στα�παιδιά�ανατροφή�να�μάθουν�ξέ-

ναις�γλώσσαις...�να�μάθουν�τους�καλούς�τρόπους.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Μα�πώς�θα�τ’�αναθρέψουνε;
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Να,�θα�τους�παραδίδουν�γράμματα�στο�σπίτι�κι’�έπειτα�θα�τα�παίρ-

νουν�να�πηγαίνουν�περίπατο...
ΣΑΡΑ:�Εις�το�Ζάππειον.
ΓΡΑΙΤΧΕΝ:�Εις�την�δενδροστοιχίαν.
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Ναι,�ναι,�σας�έχω�ιδή�εκεί�πολλαίς�φοραίς.�Να�σε�κάμω�να�καταλά-

βης,�Διαμάντω,�να�πώς�γίνεται.�Τα�παιδιά�μαθαίνουν�γράμματα�στο�σπί-
τι,�έπειτα�πηγαίνουν�έξω�και�γυμνάζονται�στην�πρακτικήν·�η�διδασκά-
λισσαις�απ’�εδώ�τα�μαθαίνουν�πώς�να�πέρνουν�τα�γράμματα�και�πώς�να
τα�δίνουν.

ΧΟΡΟΣ�ΠΑΙΔΩΝ:�Μπαμπά!...�Μαμμά!...�Θα�της�πάρετε�λοιπόν;
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Σουτ!...�Τα�κορίτσια�ας�είνε.�Αλλά�για�τ’�αγόρια�πρέπει�να�βρούμε

δασκάλους.

ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΔΔ΄́
Σωκράτης,�Πλάτων,�Αριστοτέλης�και�οι�ρηθέντες

(Οι�τρεις�φιλόσοφοι�εξέρχονται�εξ�αριστερών�ανά�εις�καθ’�όν�χρόνον�και�αι�τρεις
παιδαγωγοί�και�προσκλίνοντες�έκαστος�προ�του�Μιχαήλ�και�της�Διαμάντως,
τάσσονται�προς�τ΄�αριστερά,�κατά�σειράν,�αντικρύ�των�τριών�γυναικών.�Ο�χορός
των�παιδιών�μένει�εις�το�βάθος.)

ΣΩΚΡΑΤΗΣ:�Σωκράτης!
ΠΛΑΤΩΝ:�Πλάτων!
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ:�Αριστοτέλης!
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Με�ταις�υγίαις�σας.�Και�πώς�εκοπιάσετε�εδώ�με�το�καλό;
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ:�Ουκ�εβούλει�διδασκάλους;
ΠΛΑΤΩΝ:�Τοιούτοι�εσμέν,�ώ�λώστε.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ:�Και�τους�παιδείας�εφιεμένους�διδάσκομεν.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Τί�είν’�αυτοί,�βρε�Μιχάλη;�Σαν�τσούπηδες�φαίνονται,�δεν�ξέρουν�να

μιλήσουν�Ελληνικά.
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Όχι,�καλέ.�Αυτοί�είνε�φιλόσοφοι�αρχαίοι.�(Προς�τον�Σωκράτην) Του

λόγου�σου�λοιπόν�είσαι�ο�Σωκράτης;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ:�Έγωγε.
ΜΙΧΑΛΗΣ:� Σε� ξέρω� καλά.� Επέρασα� πολλαίς� φορές� από� ταις� φυλακαίς� σου.

Εκεί�άνοιξες�σχολείον;�(Προς�τον�Πλάτωνα) Και�του�λόγου�σου,�κάπου
σε�είδα.�Δεν�σ’�έχουνε�θαρρώ�απ’�έξω�από�την�Ακαδημίαν�μαζί�με�την�ευ-
γένειά�του;�(Δεικνύων�τον�Σωκράτην).

ΠΛΑΤΩΝ:�Ακαδήμιαν�λέγε,�ω�ανάττικε.
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Ή�ακαδήμιαν�την�πεις�ή�ακαδημίαν,�το�αποτέλεσμα�είνε�ότι�θα�μέ-

νη�πάντοτε�μαγκούφα.�(Προς�τον�Αριστοτέλην) Και�η�λογιότης�σου;�Δά-
σκαλος�είσαι;�Και�τί�ξέρεις�να�παραδίδης;�

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ:�Επίσταμαι�Ρητορικήν,�Λογικήν,�Ποιητικήν,�Διαλεκτικήν,�Ηθι-
κήν,�Μεταφυσικήν,�Αστρονομίαν...

ΜΙΧΑΛΗΣ:�Όλα�αυτά�που�αράδιασες�δεν�φελάν�τίποτε.�(Ακούεται�κρότος�τυ-
μπάνου�παρά�την�είσοδον).�Άκουσε!...�Ξεύρεις�τυμπανοκρουσία;

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ:�Ουκ�οίδα�τί�φης.
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Τώρα�θα�ιδής.�(Ακούεται�εκ�νέου�έξωθεν�κρότος�τυμπάνου)
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Τ’�είν’�αυτά�καλέ;�Τα�Καλημέρα�ήλθανε�να�μας�πουν;

ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΕΕ΄́
Ρεκλάμα,�Δόξα�και�οι�ρηθέντες

(Η�Ρεκλάμα�παρουσιάζεται�ως�γυνή�φέρουσα�παντοίας�αγγελίας�επί�της�εσθή-
τος�της.�Κρατεί�μέγα�τύμπανον�όπερ�κρούει.�Παρακολουθεί�αυτήν�ως�θεραπαι-
νίς,�κρατούσα�την�ουράν�της�εσθήτος�της,�η�Δόξα�λευχειμονούσα�και�φέρουσα
εις�την�κεφαλήν�στέφανον�εκ�δάφνης.

Η�Ρεκλάμα�περιέρχεται�την�σκηνήν�κρούουσα�το�τύμπανόν�της,�είτα�σταμα-
τά�εις�το�μέσον�και�άδει:)

ΡΕΚΛΑΜΑ
Χαιρετάτε�την�ρεκλάμα
Που�διαβαίνει�σοβαρά.
Ότι�θέλεις�εν�τω�άμα
Κατορθώνει�μια�χαρά.
Μπουμ!...
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Να�κ’�η�Δόξα�που�τη�φέρνω
Σαν�δουλεύτρα�ευπειθή.
Από�πίσω�μου�τη�σέρνω
Και�πιστά�μ’�ακολουθεί.
Μπουμ!...
Όποιος�θέλει�στο�κυνήγι
Της�ζωής�ν’�αναδειχθή
Εις�εμέ�ας�καταφύγη
Κι’�από�με�θα�μπαλωθή...
Μπουμ!...
Κάνω�γίγαντα�το�νάνο.
Δίνω�μάτια�στο�στραβό
Τίμιο�τον�κλέπτη�κάνω
Φρόνιμο�τον�παλαβό.
Μπουμ!...

ΟΛΟΙ (εν�χορώ)
Χαιρετάτε�τη�ρεκλάμα
Που�σκορπίζει�τας�τιμάς
Χάρισε,�κυρά�μαντάμα,
Λίγη�δόξα�και�σ’�εμάς.
Μπουμ!...

ΡΕΚΛΑΜΑ:�(προς�τον�Μιχάλη�και�τη�Διαμάντω) Γενναιότατε�άνερ,�ερίτιμε�δέ-
σποινα!� Αναγνωρίζουσα� τας� υπερόχους� αρετάς� και� την� απαράμιλλον
αξίαν�υμών,�έρχομαι�να�λαμπρύνω�το�όνομά�σας�εις�τον�αιώνα�τον�άπα-
ντα.

ΜΙΧΑΛΗΣ:�Καλωσύνη�σας!...�ευχαριστώ.
ΡΕΚΛΑΜΑ:�Η�θεραπαινίς�μου�είναι�εις�την�διάθεσίν�σας.�Δόξα,�ερώτησε�τί�σε

προστάζουν�ο�κύριος�και�η�κυρία.
ΔΟΞΑ:�(Προχωρούσα�προς�τον�Μιχάλην�εξάγει�τον�στέφανον�της�δάφνης�και�τον

προσφέρει) Είμαι�εις�τους�ορισμούς�σας,�θέλετε�δάφνας;
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Ευχαριστώ...�Για�κύτταξε,�Διαμάντω,�μας�χρειάζεται�δάφνη;
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Όχι...�λίγο�δενδρολίβανο�καλλίτερα.
ΡΕΚΛΑΜΑ:�Σκέφθητε,�ομιλήσατε,�διατάξατε,�και�εγώ�θα�διαλαλείσω�αμέσως

πάσαν�σκέψιν�σας�και�πάντα�λόγον�σας�και�η�υπηρέτριά�μου�θα�στεφα-
νώση�παν�έργον�της.�Είμαι�πάντοτε�πρόθυμος�να�σας�υπηρετήσω�άνευ
ουδεμιάς�αμοιβής�(Λαλούσα�χειρονομεί� διά�της�χειρός,� ενώ�τείνει�κρυ-
φίως�την�άλλην�ως�επαίτις�προς�τον�Μιχάλην).

ΜΙΧΑΛΗΣ:�(Εξάγων�το�πορτοφόλιον�και�εγχειρίζων�αυτό�κρυφίως�προς�την�Ρε-
κλάμαν). Περιττόν�να�μου�πης�γνωρίζω�την�αφιλοκέρδειάν�σου.

ΡΕΚΛΑΜΑ:�Χαίρετε!...� (κρούει� το� τύμπανον� και� εξέρχεται� παρακολουθημένη
υπό�της�Δόξης).
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ΜΙΧΑΛΗΣ:� Εκαταλάβετε� λοιπόν,� κύριοι� φιλόσοφοι;� Αυτό� το� πράγμα� σήμερα
περνά�εις�τον�κόσμον.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ:�Οθνία�ταύτα�νη�Δία�και�βέβηλα.
ΠΛΑΤΩΝ:�Ως�έκφυλον�το�γένος�υμών�γέγονε!
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ:� Αποβάλετε� τα� γύναια� ταύτα� (Δεικνύει� τας� τρεις� παιδαγω-

γούς) τα�τας�οικτράς�των�βαρβάρων�έξεις�υμίν�εισκομίζοντα.
ΣΑΡΑ:� (Προχωρούσα� απειλητικώς) Πώς;� Ματερμάτεροι!� Εγκώ!� Ω� Γκοδ’

δεμ!...
ΙΩΣΗΦΙΝΑ: (ωσαύτως) Μιζεραμπλί.
ΓΡΑΙΤΧΕΝ: (ωσαύτως) Ταρτοΰφελ.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ:�[...]�1 Ερινύες!
ΠΛΑΤΩΝ:�Ανδράποδα!...
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ:�Καθάρματα!...�

(Αι�τρεις�παιδαγωγοί�συμπλέκονται�μετά�των�τριών�φιλοσόφων)
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Για�το�θεό!...�τί�κάνετε;...�(Σπεύδει�μετά�της�Διαμάντως�και�διαχω-

ρίζει�αυτούς)
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Α,�Μπά,�Μπή!�Ντροπή!�Μεσ’�το�σπίτι�μας.�Καλά�αυτοί�εδώ�που�εί-

νε�χονδράνθρωποι�(Δεικνύουσα�τους�φιλοσόφους). Μα�του�λόγου�σας�που
είσθαι�αρχόντισσαις...�Δεν�πάει!...

ΜΙΧΑΛΗΣ:�Τί�διάβολο!�Κούβα�το�κάμμαμε�εδώ�μέσα�για�να�πιασθή�ο�παλαιός
με�το�νέον�κόσμο;

ΣΩΚΡΑΤΗΣ:�Μαινάδες!
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Έλα,�έλα�κυρ�Σωκράτη!�Κρίμας�που�είσαι�και�φιλόσοφος�και�συνη-

θισμένος�μάλιστα�στους�γυναικοκαβγάδες.
ΠΛΑΤΩΝ:�Εις�κόρακας�πέμψον�τουτανί�τα�γύναια.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ:�Πιξ�και�λαξ�δίωκε�αυτά.
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Όχι,�αδελφέ,�και�δεν�έχω�διάθεσιν�να�μου�μπάσουν�κ’�εδώ�μέσα�τον

ξενικόν�έλεγχον.�Έλα�συμφιλιωθήτε�σας�παρακαλώ,�αυτό�είνε�το�καλλί-
τερον!

ΧΟΡΟΣ�ΠΑΙΔΩΝ:�(Παρεμβαίνουν�θορυβωδώς) Ναι,�ναι!�Συμφιλίωσις!...�Συμφι-
λίωσις!...

ΜΙΧΑΛΗΣ:�Και�αφού�συμφιλιωθήτε,�τότε�σας�δίδω�τα�παιδιά�και�τα�μοιράζεσθε.
ΧΟΡΟΣ�ΠΑΙΔΩΝ:�Ναι,�ναι!�Εμπρός,�γρήγορα!
ΣΩΚΡΑΤΗΣ:�Δει�ουν�διαλλάξεισθαι.
ΠΛΑΤΩΝ:�Και�την�χείρα�τείναι.
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Ελάτε,�λοιπόν,�κύριοι�φιλόσοφοι·�εσείς�από�γυναίκες�είσθαι�μαθημέ-

νοι.�Και�σεις�κύριοι�εμπρός...�δώστε�τα�χέρια...
ΧΟΡΟΣ�ΠΑΙΔΩΝ:�Τα�χέρια!...�τα�χέρια!...
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ΣΑΡΑ:�Ουΐθ�πλέζωρ!...�(Τείνει�την�χείρα�προς�τον�Σωκράτην)
ΙΩΣΗΦΙΝΑ:�Αβέκ�πλαιζίρ.�(επίσης�προς�τον�Πλάτωνα)
ΓΡΑΙΤΧΕΝ:�(Επίσης�προς�τον�Αριστοτέλην)
ΧΟΡΟΣ�ΠΑΙΔΩΝ:�Ζήτω!�Ζήτω!
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Τώρα�πάρετε�τα�παιδιά�και�πηγαίνετε�να�συννενοηθήτε�πώς�θα�τα

εκπαιδεύσητε�μαζί.
ΧΟΡΟΣ�ΠΑΙΔΙΩΝ:�Ναι,�ναι...�πάμε.�(Ο�χορός�των�παίδων�εξέρχεται�εν�βία�εξ

αριστερών.�Όπισθεν�αυτών�τα�τρία�ζεύγη�των�φιλοσόφων�και�των�παιδα-
γωγών�κρατούμενα�εκ�της�χειρός�εξέρχονται�εν�ρυθμικώ�και�ορχιστικώ
βαδίσματι� επικρουούσης� της� ορχίστρας� τον� ήχον� των� Λοποδυτών� της
Γκραν�Βία.)

ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Έφυγαν!�Δόξα�σοι�ο�θεός!...�Πάμε�λοιπόν�Μιχάλη,�γρήγορα�να�επι-
στρέψωμεν�εγκαίρως�εις�το�σπίτι�δια�την�συναναστροφήν.

ΜΙΧΑΛΗΣ:�Τί�συναναστροφήν;
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Μα�δεν�έχομεν�σήμερα�καλεσμένους�εις�το�απρέ�μιντί;
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Α,�ναι,�ναι,�το�είχα�ξεχάσει.�Πάμε.�

(Ο�Μιχάλης�και�η�Διαμάντω�εξέρχονται�εκ�δεξιών).

ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΣΣΤΤ΄́
Θαλαμηπόλος,�είτα�Ανέζα,�Στάθαινα,�Πελοπίδας,�Παναγιώτης

(Πάντες�ούτοι�φαίνονται�νεώτεροι�οπωσούν�την�ηλικίαν�αφ’�ότι�εφαίνοντο�εις�την
πρώτην�πράξιν,�ευπρεπώς�δε�ενδεδυμένοι,�ως�ανήκοντες�εις�την�ανωτέραν�κοινω-
νικήν�τάξιν.�Ο�Πελοπίδας�φέρει�στολήν�συνταγματάρχου.�Η�Ανέζα�κρατεί�στέ-
καν�του�λων-τέννις).

ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΣ:� (Διευθετών� την� αίθουσαν) Τί� περίεργοι� άνθρωποι!...�Έχουν
προσκεκλημένους� και� πηγαίνουν� έξω!...� Σαν� τρελλοί� έκαναν� για� τους
αμαξάδες!...�Τί�σου�είναι�αλήθεια�αυτοί�οι�νεόπλουτοι.�(Εξέρχεται�εξ�αρι-
στερών.�Διά�της�θύρας�του�βάθους�εισέρχονται�η�Ανέζα,�η�Στάθαινα,�ο
Πελοπίδας�και�ο�Παναγιώτης.)

ΑΝΕΖΑ:�Α!�Λαμπρά�ήτον�αυτή�η�παρτί!�Τα΄καλά�που�σας�εκερδήσαμεν.
ΚΥΡΑ-ΣΤΑΘΑΙΝΑ:�Ναι·�αλλά�ήσαν�όλοι�αυτοί�οι�αδιάκριτοι�τριγύρω�που�δεν�μας

άφινον�ησύχους.�Άλλη�φορά�πρέπει�να�πηγαίνωμεν�εις�τον�κήπον�μου.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:�Αλήθεια!�Αυτοί�οι�μόρτηδες�που�ήσαν�ολόγυρα!...
ΑΝΕΖΑ:�Μόρτηδες;�Μόρτηδες;...�Κ’�εσκ�σα;�Τί�θα�πη�μόρτηδες.
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ: Μόρτηδες�είν’�εκείνοι�που�ετέλειωσαν�τα�μαθήματά�τους�ως�μά-

γκαις�και�δίδουν�εξετάσεις�για�λωποδύται.�Μα�τί�διάβολο!�Όλη�μέρα�τους
είχες�εμπρός�σου�τους�μόρτηδες�και�τώρα�ρωτάς�τί�πράγμα�είνε;

ΑΝΕΖΑ:�Συνταγματάρχα!...�δεν�είσαι�διόλου�πολί!
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:�Αλήθεια!...�είσαι�πολύ...�πρόστυχος!
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Σώπα,�βρε�τενεκέ!...�Εγώ�βρε�παληάνθρωπε�είμαι�αβρόφρων!�
ΚΥΡΑ-ΣΤΑΘΑΙΝΑ:�Μα�δεν�βλέπετε,�καλέ�που�αστειεύεται�ο�Πελοπίδας;�Χα!...

Χα!...�πάντοτε�φαιδρός!...�Τουζούρ�γκα!...
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:�Μ’�αυτά�τα�αφεντικά�δεν�είνε�μέσα;
ΑΝΕΖΑ:�Αλήθεια!...�(Φωνάζουσα)�Αδαμαντί...�Μαντάμ!...�πού�είνε;
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ: Ως�και�οι�υπηρέται�εχάθησαν...�Αι!�από�το�σπίτι!...�(Φωνάζει)
ΚΥΡΑ-ΣΤΑΘΑΙΝΑ:�Θα�είνε�έξω�βγαλμένοι�όλοι.
ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΣ: (Εμφανιζόμενος) Διατάξατε.
ΑΝΕΖΑ:�Πού�είνε�ο�κύριος�και�η�κυρία;
ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΣ:�Εβγήκαν�προ�ολίγου�περίπατο�με�τ’�αμάξι.�Μου�παρήγγειλαν

όμως�ότι�αν�έλθουν�επισκέψεις,�να�περιμένουν�εδώ�εις�την�σάλα�διότι�δεν
θ’�αργήσουν�να�επιστρέψουν.

ΚΥΡΑ-ΣΤΑΘΑΙΝΑ:�Καλά,�καλά!�(Ο�Θαλαμηπόλος�υποκλίνεται�και�εξέρχεται)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:�Λοιπόν�ας�περιμένωμεν.
ΑΝΕΖΑ:�Συνταγματάρχα,�κύτταξε�αν�έχη�αυτού�κανένα�ρομάν�εις�το�τραπέζι.
ΚΥΡΑ-ΣΤΑΘΑΙΝΑ:�Μήπως�είνε�κανένα�του�Ονέ;
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�(Ερευνών�τα�βιβλία) Ο�«Επιτάφιος�θρήνος»�τα�«Κακουργήματα

της�Αγγέλως»...�αυτό�το�θέλετε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:� (Ιστάμενος�πλησίον� του�παραθύρου) Μπα!...� ποίος� είνε�αυτός

που�έρχεται;�Καλέ�αυτός�είνε!...
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:(Πλησιάζων� εις� το� παράθυρον�και� παρατηρών) Αλήθεια!...� πώς

του�μοιάζει...�Καλέ�ο�ίδιος�είνε!...
ΑΝΕΖΑ:�Ποίος;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:�Ο�Στέριος!...
ΚΥΡΑ-ΣΤΑΘΑΙΝΑ:�(Εγειρομένη�και�μεταβαίνουσα�προς�το�παράθυρον) Ο�Στέ-

ριος�τιέν!...�τιέν!...
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:�Και�αυτός�που�είνε�μαζί�του�τί�είνε;
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Τί�παράξενο�πράγμα.
ΚΥΡΑ-ΣΤΑΘΑΙΝΑ:�Δος�μου�μια�στιγμή�το�πενς-νε�να�ιδώ�και�εγώ.
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Μα�πώς�ευρέθηκε�από�τη�φυλακή;

ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΖΖ΄́
Στέριος,�Χρηματιστήριον�και�οι�ρηθέντες

(Ο�Στέριος�είνε�ενδεδυμένος�ευπρεπώς,�φαίνεται�δε�ανήρ�μεσήλιξ�ακμαίος.�Φέρει
επιδεκτικόν�λαιμοδέτην,�αδάμαντας,�γάντια�και�μονόκλ.�Παρακολουθείται�υπό
του� Χρηματιστηρίου,� έχοντος� μορφήν� ουδετέραν,� φέροντος� δε� στολήν� λευκήν
πλήρει�αριθμών�και�κρατούντος�ογκώδες�χαρτοφυλάκιον.)
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ΑΝΕΖΑ:�(προς�τον�Στέριον�εισερχόμενον) Καλώς�ώρισες,�μον�αμί.
ΚΥΡΑ-ΣΤΑΘΑΙΝΑ:�Σαν�τα�χιόνια.
ΣΤΕΡΙΟΣ:�(Υποκλινόμενος�αβροφρόνως) Καλοί�μου�φίλοι!...�Με�μαντάμ!...�(χει-

ραψίαι).
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Μωρέ�αδελφέ�Στέριο!...�εγώ�ετρόμαξα.�Δεν�έπαθες�τίποτε�συ;�Τί

σε�ήθελαν�στην�Αστυνομία;�
ΣΤΕΡΙΟΣ:�Α!�τίποτε�επρόκειτο�να�ιδρύσωμεν�μίαν�φιλανθρωπικήν�εταιρείαν.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:�Μπα!...�Ώστε�δεν�ήτο�διά�κλοπήν;
ΣΤΕΡΙΟΣ:�Κλοπή;�Αλλόν�ντον,�αλλόν�ντον!..�φαρσέρ!�Μάθε�ότι�ημείς�οι�φινανσέ

ποτέ�δεν�κάμνομεν�κλοπάς.�Κάμνομεν�πάντοτε�κερδοσκοπικάς�επιχειρή-
σεις.

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Ναι.�Αλλά�πάντοτε�εις�την�τσέπη�των�αλλωνών.
ΑΝΕΖΑ:�Ώστε�εκείνα�τα�χαρτιά�που�έπεσαν;
ΣΤΕΡΙΟΣ:�Α!�τα�χαρτιά�πέφτουν�και�σηκώνονται�όταν�θελήσω�εγώ.
ΚΥΡΑ-ΣΤΑΘΑΙΝΑ:�Πώς;
ΣΤΕΡΙΟΣ:�Μ’�αυτό�εδώ.�(Δεικνύων�το�χρηματιστήριον�και�νεύων�προς�αυτό�να

πλησιάση) Έλα�εδώ.
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΝ:�Παρών.�(Προχωρεί�προς�το�προσκήνιον)
ΑΝΕΖΑ:�(Παρατηρούσα�αυτό�διά�των�διόπτρων) Τί�αλλόκοτον�πράγμα�είν’�αυ-

τό;�
ΣΤΕΡΙΟΣ:�Είνε�το�χρηματιστήριον.�(Προς�το�χρηματιστήριον) Πες�εδώ�εις�τους

κυρίους�και�τας�κυρίας�τί�ξεύρεις�να�κάμνης.
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΝ (άδει)

Αναβαίνω�κατεβαίνω
Με�τσακίσματα�πολλά.
Πότε�στα�ψηλά�πηγαίνω
Πότε�πέφτω�χαμηλά
Εριτζούν�τριάντα�ένα
Εριτζούν�τριάντα�δυο
Εριτζούν�τριάντα�τρία
Και�μισό!

Μετοχαίς�ναπολεόνια
Και�χαρτιά�χρωματιστώ
Συναλλάγματα,�κουπονια
Στ’�ανοικτά�και�τα�κλειστά�
Εριτζούν�τριάντα�ένα
Εριτζούν�τριάντα�δυο
Εριτζούν�τριάντα�τρία
Και�μισό!
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Ακατάπαυστα�αραδιάζω
Με�ξεφωνητά�γερά.
Και�ταις�γούναις�ξετινάζω
Και�σουφρώνω�τον�παρά.
Εριτζούν�τριάντα�ένα
Εριτζούν�τριάντα�δυο
Εριτζούν�τριάντα�τρία
Και�μισό!

ΑΝΕΖΑ:�(Χειροκροτούσα) Ώ!�Σαρμάν,�σαρμάν!
ΚΥΡΑ-ΣΤΑΘΑΙΝΑ:�Τί ωραία!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:�Μα�πώς�γίνεται�αυτό�το�παιγνίδι;
ΣΤΕΡΙΟΣ:� Ώ,� ιδού� απλούστατα.� Έλα� εδώ.� (Νεύει� προς� το� Χρηματιστήριον.

Πλησιάζει�προς�την�εις�το�μέσον�τράπεζαν�και�τοποθετείται�όρθιος�παρά
το�εν�μέρος�αυτής.�Το�Χρηματιστήριον�μένει�όρθιον�παρά�το�αντίθετον�μέ-
ρος)�Εδώ�ας�υποθέσωμεν�είνε�το�κορμπέγι...�Λοιπόν�προσέχετε.� (Θέτει
τον�δάκτυλόν�του�επί�της�τραπέζης�όπως�εις�την�συνήθην�παιδιάν�των�μι-
κρών�παιδιών.�Το�χρηματιστήριον�πράττει�το�αυτό). Πετάει,�πετάει...�η
Εθνική�Τράπεζα!�(Αίρει�τον�δάκτυλον�υψηλά)

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΝ:�(Μιμούμενον�αυτό) Πετάει.
ΣΤΕΡΙΟΣ:�Πετάει,�πετάει...�το�ναπολεόνι.
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΝ:�Πετάει!
ΣΤΕΡΙΟΣ:�Πετάει,�πετάει...�το�Λαύρειον.
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΝ:�Πετάει!
ΣΤΕΡΙΟΣ:�Πετάει,�πετάει...�η�Πιστωτική!...
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�(Παρεμβαίνων�μεταξύ�των�δύο)�Ά!�αυτή�δεν�πετάει·�αυτήν�την

πετάν�όσοι�την�έχουν.
ΣΤΕΡΙΟΣ:�Πώς�σας�φαίνεται�λοιπόν,�κύριοι;�Δεν�είμαι�πραγματικώς�ο�βασιλεύς

της�χρηματιστικής�κινήσεως;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:�Πραγματικώς.
ΑΝΕΖΑ:�Ώ�σαν�ντουτ!
ΣΤΕΡΙΟΣ:�Λοιπόν�ημπορείτε�να�εμπιστεύεσθε�εις�εμέ.�(Προς�τας�γυναίκας�ιδι-

αιτέρως) Κυρίαι�μου�μη� λησμονείτε� ότι� είμαι� πάντοτε� εις� την� διάθεσίν
σας.�Βασιλεύς�εκεί,�δούλος�εδώ�των�θελγήτρων�σας...�(Μετά�περιπαθεί-
ας)

ΑΝΕΖΑ:�(Μειδιώσα�φιλαρέσκως) Σε�σερ�Στέριος!...�Τουζούρ�γκαλάν!...
ΚΥΡΑ-ΣΤΑΘΑΙΝΑ:�Τουζούρ!
ΣΤΕΡΙΟΣ:�Εάν�θέλετε�ύψωσιν...�εάν�θέλετε�πτώσιν,�δεν�έχετε�παρά�να�διατάξε-

τε.�(Προς�το�Χρηματιστήριον) Και�συ�πήγαινε�τώρα,�αύριον�έχομεν�εκ-
καθάρισιν� (Το� Χρηματιστήριον� προσκλίνει� και� εξέχεαι� τονθορύζον� τον
επωδόν�του�άσματός�του�«Εριτζουν�τριάντα�ένα»).

ΑΝΕΖΑ:�Χα,�χα!�Τί�αστείον�οπού�είνε!
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ΚΥΡΑ-ΣΤΑΘΑΙΝΑ:�Μα�πώς�αργούν�τόσον�οι�οικοδεσπόται;�(Ακούεται�θόρυβος
παρά�την�είσοδον)�Ά,�να�κάποιος�είνε.

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ: (Ιστάμενος�παρά�την�θύραν�του�βάθους�και�βλεπων�προς�τα�έξω)
Τα�παιδιά�σου�είνε,�κυρία�Ανέζα.

ΑΝΕΖΑ:�Μπά!�Πώς�ήλθαν�εδώ;

ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΗΗ΄́
Μήτσος,�Γιάγκος�και�οι�ρηθέντες,�είτα�θαλαμηπόλος

(Ο�Μήτσος�και�ο�Γιάγκος�φέρουσιν�ενδυμασίαν�παίδων�πλουσίας�οικογενείας.)

ΜΗΤΣΟΣ:�(Εισερχόμενος�εκ�της�θύρας�του�βάθους) Μαμμά,�μαμμά!...�καλη-
μέρα!

ΓΙΑΓΚΟΣ:�(Επίσης) Καλημέρα,�μαμμά!
ΑΝΕΖΑ:�Καλώς�τους!...�Μα�πώς;�Δεν�ήσασθε�στην�Κηφισσιά;
ΜΗΤΣΟΣ:�(σοβαρώς) Ναι,�αλλά�ήλθαμεν�διά�κατεπείγουσαν�υπόθεσιν.
ΑΝΕΖΑ:�(Ανησυχούσα)�Ώ,�μον�Ντιε!...�Μήπως�συνέβη�τίποτε;
ΜΗΤΣΟΣ:�Κάτι�συνέβη....�(Προς�τον�Γιάγκον) Πές�τα�εσύ�Νυννί.
ΓΙΑΓΚΟΣ:�Να,�μαμμά.�Ήμαστε�εις�τον�κήπον�μαζί�μετ’�άλλα�παιδιά�και�επαί-

ζαμε�χορούς...�Λοιπόν�εγώ�είχα�αγκαζέ�την�Φιφή�και�ο�Μιμής�την�Λελέ
λοιπόν�ο�Ζωζός�είχε�αγκαζέ�την�Πιππή�και�ο�Κοκκός�την�Μπεμπέ...�λοι-
πόν�τότε�εις�το�κοτιγιών�έρχεται�ο�Νενές�με�την�Κική�και�ο�Τοτός�με�τη
Ζιζή�και�εμάλωσαν�με�τον�Μιμή.

ΜΗΤΣΟΣ:�Μα�ξέρεις,�μαμμά...�η�Λελέ�είχε�ένα�ροδάκινο...�λοιπόν�ο�Κοκκός�το
άρπαξε�και�το�έδωσε�της�Σωσώς.�Τότε�λοιπόν�εγώ�επήγα�ενώ�ήτο�μαζί
με�τον�Ρορό�και�με�τον�Τετέ�και�του�έδωκα�ένα�σουφλέ.

ΚΥΡΑ-ΣΤΑΘΑΙΝΑ:�Σουφλέ!...�ώ!�ω!...
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:�Τί�θα�πη�σουφλέ;
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Σαν�να�λες�σκαμπίλι.
ΑΝΕΖΑ:�Και�τότε�λοιπόν;
ΜΗΤΣΟΣ:�Τότε�μου�έστειλε�τους�μαρτύρας�του,�τον�Ντιντή�και�τον�Μπιμπή...

και�θα�έχωμεν�μονομαχίαν.
ΑΝΕΖΑ:�Μονομαχίαν!...�Ά!�μον�Ντιε!�(Κλονίζεται�συγκεκινημένη)
ΚΥΡΑ-ΣΤΑΘΑΙΝΑ:�Παναγιά�μου!�λίγον�αιθέρα!...
ΣΤΕΡΙΟΣ:�(υποστηρίζων�την�Ανέζαν) Μαντάμ,�μαντάμ!...�Μη�τρομάζετε!...�δεν

είνε�τίποτε.
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Πώς� κάνετε� έτσι;�Μπα!...� μονομαχία� είνε!...� Εσείς� αφίνετε� τα

παιδιά�σας�να�τρέχουν�όλη�μέρα�στον�πετροπόλεμο�και�τώρα�σας�κάνει
εντύπωσιν�η�μονομαχία;

ΑΝΕΖΑ:�Μα�ξεύρω�εγώ!�Μπορεί�να�πάθη�τίποτε!...
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ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Έλα�Παναγιά�μου!�Τί�να�πάθη;�Δεν�ξέρω�εγώ�από�μονομαχίαις;
Θα�τοποθετηθούν�εις�απόστασιν�δεκαπέντε�ή�είκοσι�βημάτων,�θα�πυροβο-
λήσουν,�ύστερα�θα�δώσουν�το�χέρι...�θα�συμφιλιωθούν.

ΓΙΑΓΚΟΣ:�Και�θα�πάμε�στο�ζαχαροπλαστείον.
ΜΗΤΣΟΣ:�Μάλιστα�έτσι�τα�εκανόνησαν�οι�μάρτυρες.
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Δεν�στα�λέω�εγώ;
ΣΤΕΡΙΟΣ:�Εξαίρετα.�Αυτό�είνε�ντε�μπον�τον.
ΜΗΤΣΟΣ:�Λοιπόν,�μητέρα,�δος�μας�μερικά�λεπτά,�επειδή�βιάζομαι�να�βρω�τους

μάρτυράς�μου.
ΑΝΕΖΑ:�Καλά,�καλά...�αφού�είν’�έτσι...�πάρε.�(Εξάγει�το�πορτοφολίον�της�και

δίδει�αυτώ�χρήματα)�Αλλά�έχε�τον�νουν�σου...�μη�πάθης�τίποτε.
ΜΗΤΣΟΣ:�Έννοια�σου�μαμμά!...�Αντίο!...�(Ο�Μήτσος�και�ο�Γιάγκος�περιπτύσ-

σονται�την�Ανέζαν�και�εξέρχονται).
ΣΤΕΡΙΟΣ:�Λαμπρά�παιδιά!...�να�σας�ζήσουν.
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Αυτοί�θα�γείνουν�παλληκαράκια.
ΚΥΡΑ-ΣΤΑΘΑΙΝΑ:�Μα�πώς�δεν�ήλθαν�ακόμη�ο�Μιχάλης�και�η�Αδαμαντία...
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:�Αλήθεια,�πολύ�αργούν.
ΑΝΕΖΑ:�Ουφ!�Τί�πλήξις!...
ΚΥΡΑ-ΣΤΑΘΑΙΝΑ:�Τί�να�κάνουμε�ως�που�να�έλθουν;
ΣΤΕΡΙΟΣ:�Δεν�μας�λέτε�κυρία�ένα�τραγουδάκι;�(Προς�την�Ανέζαν) Αν�επιτρέ-

πετε�θα�καθίσω�εγώ�εις�το�πίανο�να�σας�συνοδεύσω...�Καμμία�ρομάνς...
ΑΝΕΖΑ:�Ά!�όχι...�είμαι�αδιάθετος...�μ’�ετάραξε�αυτή�η�ιστορία.
ΚΥΡΑ-ΣΤΑΘΑΙΝΑ:�Ίσα,�ίσα�για�να�σου�περάση�η�αδιαθεσία.
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�(Προς�τον�Στέριον�όστις�τοποθετείται�προ�του�κλειδοκυμβάλου)

Ωστοσον�εσύ�πάντα�ο�νους�σου�στο�παιγνίδι·�όταν�δεν�παίζης�Λαιρκέ�παί-
ζεις�πίανο.� (Προς�την�Ανέζαν) Λοιπόν,�κυρία.�Ας� είνε.�Αφού� επιμένετε
(Άδει):
Το�άνθος�το�αναίσθητον
Μέσω�της�καμελίας
Είνε�το�κρύον�σύμβολον
Ψυχράς�αναισθησίας
Τας�εορτάς�αγέρωχον
Της�ηδονής�καλλύνει
Αλλ’�άρωμα�δεν�χύνει
Και�δεν�ζωογονεί.

Όταν�γυμνή�του�έρωτος
Και�η�νεότης�μένη
Ψυχρά�και�χωρίς�άρωμα
Επίσης�διαβαίνει.
Ο�έρως�ως�ο�ήλιος
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Φως�και�ζωήν�σκορπίζει
Και�τας�ψυχάς�στολίζει
Και�την�ζωήν�κινή.

ΟΛΟΙ: (χειροκροτούσι) Εύγε!...�εύγε!...�ωραία.
ΣΤΕΡΙΟΣ:� (Ιδιαιτέρως�προς�την�Ανέζαν) Με�κομπλιμάν�μαντάμ!...�Ώ�αυτούς

τους�στίχους�θα�μου�επιτρέψετε�ενίοτε�να�σας�τους�επαναλαμβάνω�κατ’
ιδίαν.�(Με�έκφρασιν�περιπαθείας) Ο�έρως�ως�ο�ήλιος�φως�και�ζωήν�σκορ-
πίζει!...

ΑΝΕΖΑ:� (Επιβάλλουσα�αυτώ�σιγήν�φιλαρέσκως� διά� του� ριπιδίου� της) Ταισσέ
βου�ντον!...

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:�Μα�επί�τέλους�θάλθουν�ή�δε�θάλθουν�αυτοί�οι�αφεντάδες;�Εγώ
αρχίζω�να�στενοχωρούμαι.

ΑΝΕΖΑ:�Αλήθεια!�Τί�αγένεια�είν’�αυτή!
ΚΥΡΑ-ΣΤΑΘΑΙΝΑ:�Να�μας�κάμνουν�να�τους�περιμένωμεν�έτσι!...
ΑΝΕΖΑ:�Πολύ�υπερηφανεύτηκε�η�κυρία�Διαμάντω.�(Περιφρονητικώς)
ΣΤΕΡΙΟΣ:�Κ’�εκείνος�ο�Μιχάλης...�Τί�χονδρός!...�Τί�παρβενύ!...
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Ά!�αυτός�πάντα�του�ήτανένας�μπουνταλάς�που�ήθελε�να�κάνη�τον

φιλόσοφο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:�Δεν�θυμάται�το�χάλι�του�ο�μαγκούφης.
ΑΝΕΖΑ:�Κ’�εταίριασε�με�την�άλλη�την�ξιππασμένη.
ΚΥΡΑ-ΣΤΑΘΑΙΝΑ:�Τί�προστυχιά�αλήθεια!...
ΣΤΕΡΙΟΣ:�Καλά�το�λέγει�κ’�η�παροιμία..
ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΣ:�(Εμφανιζόμενος�από�της�θύρας�του�βάθους) Ο�κύριος�και�η

κυρία�επέστρεψαν.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:�Δόξα�σοι�ο�Θεός!...
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Τέλος�πάντων!...

ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΘΘ΄́
Μιχάλης,�Διαμάντω�και�οι�ρηθέντες

ΑΝΕΖΑ:� (Προϋπαντώσα�αυτούς) Ανφέν!...� ελάτε� λοιπόν!...�Ακριβώς�μέσα� εις
την�στιγμήν,�οπού�είχαμε�την�ομιλία�σας.

ΣΤΕΡΙΟΣ:�Κ’�ελέγαμε�τόσα�καλά�λόγια�για�σας.
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Μπα!...�Καλώς�τον�Στέριο!...�Και�συ�εδώ;�Ώστε�το�πήδησες�εκείνο

το�παλούκι�της�Αστυνομίας�αί;
ΣΤΕΡΙΟΣ:�Της�Αστυνομίας;�Κομπράν�πα...�Ά!�διά�το�φιλανθρωπικόν�σωματείον

θέλεις�να�πης;...
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Καλέ�όχι;�Για�κείνα�τα�παληόχαρτα.�(Αι�τρεις�γυναίκες�εν�τω�με-

ταξύ�αποτελούσιν�ιδιαίτερον�όμιλον�και�συνομιλούσιν�κατ’�ιδίαν)
ΣΤΕΡΙΟΣ:�Ά!�Για�το�χρηματιστήριον;�Αι,�καλά�πηγαίνουν�τα�χαρτιά...
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ΜΙΧΑΛΗΣ:�Αγκαλά,�το�ξέχασα�πως�είσαι�τραπεζίτης�τώρα..�Αλλά�και�κει�με
παληόχαρτα�ανακατεύεσαι.�Και�ο�κυρ�Παναγιώτης�τί�κάνει�πώς�πηγαί-
νει�το�μπακάλικο;

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:�Δηλαδή�το�εμπόριον...
ΣΤΕΡΙΟΣ:�Λε�ώ�κομέρς...
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Ναι,�ναι...�λε�ω�κομέρς...�Ταραμάς...�τουλουμοτήρι...�
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:�Ά!�όχι�όχι!...�Τώρα�έχομεν�τας�εργολαβίας�και�τας�προμηθείας

του�Δημοσίου.�Χθες� έκαμα�παραγγελίας� διά��0�χιλιάδας�παντόφυλαις
και�40�χιλιάδες�ναργιλέδες.�Είνε�διά�τον�στρατόν�της�ξηράς�και�διά�το
ναυτικόν.

ΜΙΧΑΛΗΣ:�Ά,�α!...�εκατάλαβα.�Είνε�πολεμικόν�υλικόν,�που�λένε...�Δεν�είν’�έτσι,
κυρ�Πελοπίδα...�Αλήθεια�εξέχασα�τον�βαθμόν�σου.

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Ταξίαρχος!
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Μωρέ!�Μεγάλος�βαθμός!...�Μα�δεν�μου�λες�στο�θεό�σου,�τα�γαλόνια

σού�τά�δωσε�ο�κυρ�Παναγιώτης;
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Ώ!...�(Προσβεβλημένος)
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Γιατί�μέσα�στο�μπακάλικό�του�εσύ�τραβούσες�όλη�μέρα�το�ρετσινά-

το�όχι�με�την�οκά,�αλλά�με�τα�γαλόνια.
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Τα�γαλόνια,�κύριε,�τα�πήρα�γιατί�εδούλευσα�με�τα�χέρια�και�με

τα�πόδια.
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Προ�πάντων�με�τα�τελευταία!...�Μπράβο!�να�μου�ζήσης�ταξίαρχε!...

Είδες�αλήθεια�πώς�επροβιβασθήκαμεν�όλοι�διά�μιάς!...�Αλλ’�αυτός�είνε�ο
κόσμος·� σήμερα� είσαι� σκουπίδι,� αύριο� είσαι� τρανός...� Εγώ� μοναχά� δεν
ξεύρω�τί�προβιβασμό� έλαβα!...� αλλά�κάτι� θα� έλαβα�κ’� εγώ,�γιατί� εκεί
όπου�ήμεθα�εις�το�αμάξι�έβλεπα�πως�όλος�ο�κόσμος�μ’�εκύτταζε·�οι�δια-
βάτες�εσταματούσαν·�οι�τεχνίται�έβγαιναν�από�τα�μαγαζιά�των�και�μ’
έδειχναν�και�όλοι�έλεγαν...�«Νάτος!�νάτος!�αυτός�είνε!...»�Ψεύματα,�Δια-
μάντω;

ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Ναι.�Ενόμιζα�μάλιστα�πως�σου�είχανε�κολλημένην�καμμιά�ουρά
σαν�εκείνη�που�σούβαλε�μια�μέρα�ο�Μήτσος�της�Ανέζας.

ΜΙΧΑΛΗΣ:�Αλήθεια�κυρ�Ανέζα,�είδα�εκείνα�τα�δύο�μπασταρδικά�σου...
ΑΝΕΖΑ:�(Προσβεβλημένη) Ώ!...
ΜΙΧΑΛΗΣ:� Τ’� αρχοντόπουλά� σου� ήθελα� να� σου� πω...� περιτόν!...� μέσα� σ’� ένα

αμάξι�κ’�επηγαίνανε�βιαστικά.
ΑΝΕΖΑ:�Ναι�τα�καϋμένα!...�έχουν�να�δώσουν�εξετάσεις�εις�την�Μονομαχίαν.
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Μπα!...�μην�ανησυχείς,�θα�επιτύχουν.�Είνε�πολύ�εύκολον�μάθημα...
ΚΥΡΑ-ΣΤΑΘΑΙΝΑ:�Μα�έτσι�λοιπόν�θα�περάσωμεν�αυτό�το�απρέ�μιντί;
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Δεν�παίζομε�και�λιγάκι�να�διασκεδάσωμεν;
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Ναι,�ναι,�το�σκαμπίλι�μας.�Πού�είνε�τα�χαρτιά!...
ΣΤΕΡΙΟΣ:�Το�σκαμπίλι;�τί�λέτε!�(Περιφρονητικώς) Θα�παίξωμεν�ουΐστ!...�
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Ουΐστ...�μουΐστ�ας�παίξωμεν�ότι�θέλετε.�Αλλά�πού�να�είνε�τα�χαρτιά;
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(Στρεφόμενος�προς�την�θύραν�του�βάθους�βλέπει�τον�Ρήγαν,�την�Ντάμαν,
και�τα�παιγνιόχαρτα�εισερχόμενα�και�μένει�εμβρόντητος) Μπα!...�να�τα
χαρτιά�που�εζωντάνευσαν!...

ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΙΙ΄
Ρήγας,�Ντάμα,�Χορός�Παιγνιοχάρτων�και�οι�ρηθέντες

(Ο�Ρήγας�και�η�Δάμα�φέρουσι�την�στολήν�μεθ’�ής�απεικονίζονται�εν�τη�δέσμη
των� παιγνιοχάρτων.� Τα� παιγνιόχαρτα� υπό� μικρών� παιδιών� παριστώνται,� ων
έκαστον�φέρει�επί�του�θώρακος�τετράγωνον�πινάκιον,�απεικονίζον�τους�αριθμούς
των�χαρτίων�των�διαφόρων�χρωμάτων�από�του�άσσου�μέχρι�του�δέκα.�Ο�Ρήγας
και�η�Δάμα�προχωρούσι�προς�τοπροσκήνιον.�Ο�Χορός�των�Παιγνιοχάρτων�στέ-
κει�όπισθέν�των�εν�σειρά.)

ΡΗΓΑΣ: (άδει) Αγαπητή�μου�Δάμα!
ΔΑΜΑ: (Ωσαύτως) Αγαπητέ�μου�Ρήγα!
ΡΗΓΑΣ:�Στον�διάβολον�επήγα!
ΔΑΜΑ:�Κ’�εγώ�με�σένα�αντάμα!
ΡΗΓΑΣ:�Αχ!�πως�περνάν�τα�χρόνια
ΔΑΜΑ:�Με�θλίψεις,�με�καϋμούς
ΡΗΓΑΣ:�Φτώχεια�και�καταφρόνια
ΔΑΜΑ:�Ύβρεις�και�διωγμούς
ΡΗΓΑΣ,�ΔΑΜΑ: (Ομού)

Κι αν�δεν�ευρούμε�σκέπη
Εις�τα�τρανά�παλάτια
Απελπισμένου�πρέπει
Να�κλείσωμε�τα�μάτια!...

ΧΟΡΟΣ�ΠΑΙΓΝΙΟΧΑΡΤΩΝ:
Σκέπη�σε�σας�θα�βρούμε
Πώχετε�τον�παρά
Αλλέως�θα�πνιγούμε
Εις�τα�βαθιά�νερά.

(Τα�παιγνιόχαρτα�εκτελούν�ελιγμούς�χορευτικούς,�είτα�εξέρχονται,�προπορευο-
μένων�του�Ρήγα�και�της�Δάμας)
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Δεν�μου�λες�Μιχάλη�μασκαράδες�ήταν�αυτοί;
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Μα�έτσι�φαίνεται...�Εδώ�μέσα�έχομεν�Απόκρηαις.
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Μπα.�(Ιστάμενος�παρά�την�θύραν�του�βάθους) Να�κι�άλλαις

επισκέψεις�που�μας�έρχονται!...
ΑΝΕΖΑ:�Ποιος�είνε....�Ποίαι�είνε...
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ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΙΙΑΑ΄́
Ατζέμης,�το�Φάληρον�και�οι�ρηθέντες,�είτα�Θαλαμηπόλος

(Ο�Αντζέμης�φέρει�ενδυμασίαν�αλλόκοτον�των�συνήθων�Ιταλών�πλανοδίων�αοι-
δών· είνε�νέος�μάλλον�ευειδής�με�κόμην�πυκνήν�και�ανάστατον.�Φέρει�χονδράν
ανθοδέσμην εις�το�στήθος,�και�κρατεί�εις�χείρας�βιολίον.�Το�Φάληρον�παριστά
γυνή�ωχρά�και�καχεκτική.�Φέρει�εσθήτα�πρασίνην,�σινδόνα�λουτρού�ως�μανδύαν
και�εις�την�κεφαλήν�αντί�πίλου�καπνοδόχον�εργοστασίου.)

ΜΙΧΑΛΗΣ:�(Προϋπαντών�αυτούς�μετά�σπουδής) Αυτοί�είνε�οι�δικοί�μου�προσκε-
κλημένοι.�Ηθέλησα�να�σας�κάμω�μίαν�έκπληξιν�και�δι’�αυτό�επροσκάλε-
σα�εις�την�συναναστροφήν�μας�για�να�μας�τραγωδήση�τίποτε,�τον�περί-
φημον�υψίφωνον�κύριον�Αντζέμην,�τον�οποίον�σας�παρουσιάζω.�

(Αι�γυναίκες�σπεύδουσι�μετά�χαράς�και�περιστοιχίζουσι�τον�Αντζέμην,�επιδαψι-
λεύουσαι�αυτώ�παντοίας�περιποιήσεις�και�φιλοφρονήματα.)

ΑΝΕΖΑ:�Ώ�σε�σερ�Αντζέμη!...�πόσον�είνε�σαρμάν!...
ΚΥΡΑ-ΣΤΑΘΑΙΝΑ:�Αχ�τί�λαμπρός�οπού�είνε!...
ΑΝΕΖΑ:�Να�τον�πιή�κανείς�στο�ποτήρι...�Αλήθεια�Αδαμαντί;
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�(Προς�τον�Μιχάλη) Μάγερας�είνε�αυτός�ο�Ατζέμης;
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Όχι,�αδελφέ!�Μα�αιωνίως�εσύ�θα�είσαι�κούτσουρο;�Δεν�άκουσες�πως

είνε�ο�τενόρος�του�Φαλήρου�που�ξετρελλαίνεται�όλος�ο�καλός�κόσμος�μα-
ζύ�του;

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Καθήστε,�καθήστε.�(Προς�τον�Ατζέμην) Τί�τιμή�ήτο�αυτή!
ΣΤΕΡΙΟΣ:�Μον�σερ,�Ατζέμη,�προς�χάριν�σας�σήμερα�ύψωσα�τας�μετοχάς�του

σιδηροδρόμου...
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:�Λοιπόν�δεν�θα�μας�τραγουδήση�τίποτε;
ΑΤΖΕΜΗΣ:�Όκι...�όκι...�είμαι�ανρουμέ...�Αν�η�κυρία�επιτυμή...�(Δεικνύει�το�Φά-

ληρον) τραγουντά�εν’�εγκώ�ακομπανιάρη.
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Μωρ’�αλήθεια�τί�ξωτικό�είν’�αυτό.
ΑΤΖΕΜΗΣ:�Είνε�το�Φάληρο...
ΟΛΟΙ:�Το�Φάληρον!�(Όλοι�με�τα�δάκτυλα�πιάνουν�τους�ρώθωνάς�των).
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Το�Φάληρον!...�αχ!�τί�ευωδία!...�(Ποιεί�μορφασμόν�κρατών�την�ρίνα

του)
ΑΤΖΕΜΗΣ:�Ναι,�ναι!...�Άτκι�θα�είνε�ή�Οποπονάζ;
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Μα�κάτι�τέτοιο.�(Προς�το�Φάληρον)�Ώστε�επήρες�συγχωροχάρτι�από

το�Ιατροσυνέδριον;�Σε�συγχαίρω.�Πες�μας�λοιπόν�κανένα�τραγουδάκι.
ΦΑΛΗΡΟΝ:�Εάν�το�διατάξη�ο�κύριός�μου.�(Δεικνύει�τον�Ατζέμην)
ΑΤΖΕΜΗΣ:�Αβάντι!...�Αβάντι!...�(Το�Φάληρον�άδει�και�ο�Ατζέμης�συνωδεύει�το

άσμα�του�διά�βιολίου).
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ΦΑΛΗΡΟΝ
Είμαι�το�Φάληρο�το�ξακουσμένο
Άλλοτ’�εντρύφημα�εις�τους�θνητούς
Τώρα�αρρωστιάρικο�και�ξεπεσμένο
Τρέφω�μιάσματα�και�πυρετούς.

Άλλοτε�ήρχοντο�δόξαις�μεγάλαις
Στην�χρυσομένη�μου�την�αμμουδιά
Και�τώρα�απόμεινα�με�τον�Γονζάλες
Και�με�της�τάφρου�μου�την�μυρωδιά.

ΟΛΟΙ: (χειροκροτούσι) Εύγε...�εύγε...�περίφημα!...
ΑΤΖΕΜΗΣ:�(Υποκλινόμενος) Μπονασέρα...�σινιόρι...�Εφκαριστούμε...�Τώρα�πά-

με�στο�Κηφισσιά...�έχει�εκεί�ντιασκέντασι...
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Ευχαριστούμεν,�ευχαριστούμε!...�(Προπέμπει�αυτούς�μέχρι�της�θύ-

ρας�του�βάθους.�Το�αυτό�πράττουσι�και�οι�λοιποί.)
ΑΝΕΖΑ:�Αντίο�σερί!...�ω�ρεβουάρ!...�Τί�κομψός!...�Τί�λαμπρός!...�

(Ο�Ατζέμης�και�το�Φάληρον�εξέρχονται)
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Αντίο...�Ατζέμη�μου...�αντίο...�(Περιπαθώς).
ΜΙΧΑΛΗΣ:�(Αυστηρώς�προς�την�Διαμάντω)�Αι!�Αι!�για�να�σου�πω�γρηά;�Σου

καλαρέσει�βλέπω�το�πιλάφι�μα�δεν�είναι�για�τα�δόντια�σου!
ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΣ:�(Εμφανιζόμενος�από�της�θύρας�του�βάθους) Κύριε...�εμαζεύ-

θηκε�κόσμος�πολύς�απ’έξω.
ΣΤΕΡΙΟΣ:�Μήπως�κάνουν�διαδήλωσι�διά�τον�Ατζέμην;
ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΣ:�Και�είνε�ένας�γέρος�με�το�φανάρι�που�θέλει�ν’�ανεβή�επάνω.
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Ποιος�είνε�αυτός;
ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΣ:�Νά�τος!

ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΙΙΒΒ΄́
Διογένης,�Πολίται�και�οι�ρηθέντες

(Ο�Διογένης�είνε�ενδεδυμένος�ως�ο�αρχαίος�Φιλόσοφος.�Κρατεί�βακτηρίαν�και
φανόν�ανημμένον.�Εισέρχεται�διά�της�θύρας�του�βάθους�παρακολουθούμενος�υπό
τεσσάρων�πολιτών�οίτινες�τοποθετούνται�παρά�την�θύραν.�Σταματά�εις�την�θύ-
ραν�και�βλέπει�βλοσυρώς.�Οι�εν�τη�αιθούση�τρέπονται�εις�φυγήν�έμφοβοι.�Ο�Διο-
γένης�καταδιώκει�αυτούς�και�παρατηρεί�ένα�έκαστον�προσεκτικώς�φέρων�τον
φανόν�παρά�το�πρόσωπόν�του.)

ΔΙΟΓΕΝΗΣ (άδει)
Άνθρωπον�ζητώ
Τρέχω�και�πετώ
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Μα�δεν�βρίσκω�πουθενά
Μέσα�στο�σωρό
Ναύρω�δεν�μπορώ
Και�ο�φανός�μου�όλο�γυρνά.

(Σταματά�προ�του�Μιχάλη,�εξετάζει�αυτόν�καλώς,�είτα�αναπηδά�μετά�χαράς
και�τον�εναγκαλίζεται)

Νάτος!�είν’�εδώ!
Κύττα�πως�πηδώ!...
Τί�χαρά�μου!�τί�χαρά!...
Άνθρωπο�σωστό
Όπως�τον�ζητώ
Ηύρα�τέλος�μια�φορά!...

ΜΙΧΑΛΗΣ:�Στάσου�βρε�χριστιανέ�μου!...�μην�κάνης�έτσι·...�πρώτα�από�όλα�πες
μου�ποίος�είσαι;

ΔΙΟΓΕΝΗΣ:�Είμαι�ο�Διογένης.
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Μπα!�εκείνος�ο�αρχαίος�φιλόσοφος�με�το�φανάρι;�Ναι,�ναι!...�Και�τί

γυρεύεις�εδώ�μέσα;
ΔΙΟΓΕΝΗΣ:�Οι�Αθηναίοι�με�επεφόρτησαν�να�τους�εύρω�ένα�άνθρωπον�να�τον�κά-

μουν�δήμαρχόν�τους.
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Λοιπόν;
ΔΙΟΓΕΝΗΣ:�Λοιπόν�ο�άνθρωπος�αυτός�είσαι�συ!
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Εγώ!...
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Πώς....�Πώς!...�ο�Μιχάλης.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Τί�σου�λέει�καλέ�άνδρα�μου;
Αος�ΠΟΛΙΤΗΣ:�Συμπολίτα,�είσαι�υποχρεωμένος�να�δεχθής�το�αξίωμα�το�οποίον

σου�προσφέρωμεν.
Βος�ΠΟΛΙΤΗΣ:�Συμπολίτα, αυτή�είνε�η�απαίτησις�του�λαού.
ΔΙΟΓΕΝΗΣ:�Πρέπει�αμέσως�να�ειδοποιηθή�ο�λαός.�(Ανοίγει�το�παράθυρον�και

αποτείνεται�προς�τα�έξω) Λαέ�των�Αθηνών!�Ο�εκλεκτός�σου�ευρέθη!...
Είνε�εδώ!...

ΦΩΝΑΙ: (έξωθεν) Ζήτω!...�ζήτω!...
ΑΝΕΖΑ:�Ώ,�μον�Ντιέ!...�κεσκεσά;
ΚΥΡΑ-ΣΤΑΘΑΙΝΑ:�Παναγία�μου!...
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:�Σωπάτε�και�δεν�είνε�τίποτε.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Θ’�αναβή�επάνω�όλος�αυτός�ο�κόσμος;
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Όχι�καλέ...�μη�φοβάσθε!..
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Τί�νάλθουν�να�κάνουν�επάνω;...�Αυτό�μας�εχρειαζότανε...
ΦΩΝΑΙ: (έξωθεν) Στο�μπαλκόνι!...�στο�μπαλκόνι�λόγο!....
ΜΙΧΑΛΗΣ:�(Προς�τον�Διογένην) Μια�στιγμή�αδελφέ!...�Κατέβα�να�τους�πης

πως�δεν�μπορώ,�γιατί�δεν�είμαι�προετοιμασμένος.�Σε�μια�ώρα�να�συναχθή
ο�λαός�εις�τας�Στήλας,�και�εκεί�θα�του�εκθέσω�το�πρόγραμμά�μου.

Ηλίας�Α.�Τουμασάτος3��



ΔΙΟΓΕΝΗΣ:�Πολύ�καλά.
Αος�ΠΟΛΙΤΗΣ:�Λοιπόν�εις�τας�Στήλας.
Βος�ΠΟΛΙΤΗΣ:�Μετά�μίαν�ώραν.�

(Ο�Διογένης�μετά�των�πολιτών�εξέρχονται)
ΣΤΕΡΙΟΣ:�Δήμαρχος!�Μα�αυτό�είνε�λαμπρόν!...
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:�Έτσι�ντε!�Τώρα�μπορεί�να�κάμωμεν�και�καμμιά�δουλειά�μαζί.
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Και�το�πρόγραμμα�τί�θα�είνε;
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Πάμε�κάτω�εις�το�γραφείον�μου�να�το�συντάξωμε.
ΣΤΕΡΙΟΣ:�Αι�κυρίαι�θα�μείνουν�εδώ;
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Ναι,�ας�περιμένουν�μην�έλθη�κανείς.�Πάμε!

(Ο�Μιχάλης�μετά�του�Στεργίου,�Παναγιώτου�και�Πελοπίδα�εξέρχονται).

ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΙΙΓΓ΄́
Διαμάντω,�Ανέζα,�Κυρα-Στάθαινα,�είτα�Γαρούφω,�Κυρία�Περπερίδου,�
Δεσποινίς�Παπαρδέλη,�Δεσποινίς�Ψαλιδοπούλου,�Κυρία�Γαλιάνδρα

ΑΝΕΖΑ:�Ώ�μα�σερ�Αδαμαντί,�σε�συγχαίρω!....
ΚΥΡΑ-ΣΤΑΘΑΙΝΑ:�Βέβαια!�Τί�μεγάλη�τιμή!...�Δήμαρχος�ο�κυρ�Μιχάλης!...
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Μα�αφήστε�να�ιδούμε�πρώτα.
ΑΝΕΖΑ:�Τί�να�ιδούμε.�Οι�άνδρες�ό,τι�αποφασίζουν�το�κάμνουν·�αυτό�είναι�λ’�εσ-

σανσιέλ.
ΚΥΡΑ-ΣΤΑΘΑΙΝΑ:�Ενώ�ημείς,�είμεθα�αιωνίως�σκλάβαις�των.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Μα�τί�μπορούμε�να�κάμωμεν�ημείς;
ΑΝΕΖΑ:�Ό,τι�θέλομεν�κάνομεν,�αρκεί�να�έχωμεν�μόνον�θάρρος...�ντε�κουράζ!
ΓΑΡΟΥΦΩ:�(Ενδεδυμένη�ως�κυρία�κάπως�ηλικιωμένη,�πλουσίως�και�ευπρεπώς,

εισέρχεται�διά�της�θύρας�του�βάθους�παρακολουθημένη�υπό�των�τεσσά-
ρων�κυριών�νεωτέρων�την�ηλικίαν) Χαίρετε!

ΑΝΕΖΑ:�Μπα!�η�μαντάμ�Γαρούφω!...�Καλώς�ώρισες!
ΚΥΡΑ-ΣΤΑΘΑΙΝΑ:�Τί�έγεινες�από�το�πρωΐ;
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Στο�οικονομικό�συσσίτιο�ήσουνε;
ΓΑΡΟΥΦΩ:�Είχα�πολύ�κατεπειγούσας�υποθέσεις.�Μόναις�σας�είσθ’�εδώ;�Οι�άν-

δρες�που�είνε;
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Είνε�κάτω�εις�το�γραφείον�με�τον�Μιχάλη.�Θα�συντάξουν�το�πρό-

γραμμα.
ΓΑΡΟΥΦΩ:�Τί�πρόγραμμα;
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Μα�δεν�τάμαθες�καλέ;�Δεν�ξεύρεις�που�ήλθαν�και�ζητούν�να�κά-

μνουν�τον�Μιχάλη�δήμαρχο;
ΑΝΕΖΑ:�Δεν�είδες�εις�τον�δρόμον�την�διαδήλωσιν;
ΓΑΡΟΥΦΩ:�Είδα�το�πλήθος�πραγματικώς.�Ώστε�θέλουν�να�κάμουν�δήμαρχον;

Τόσον�το�καλλίτερον.�Η�απόφασις�των�ανδρών�συμπίπτει�με�την�απόφα-
σιν�των�γυναικών.�Πρέπει�και�αι�γυναίκες�να�δράσουν....
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ΑΝΕΖΑ:�Σε�τρε�ζουστ!�Αυτό�έλεγα�προ�ολίγου.
ΓΑΡΟΥΦΩ:�Έχω�σπουδαιότατα�να�σας�ανακοινώσω.
ΚΥΡΑ-ΣΤΑΘΑΙΝΑ:�Τί;�τί;�Ν’�ακούσωμε;
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Μα...�αυταίς�η�κυρίαις�ποίες�είνε;�Τί�θέλουν;�Να�κράξω�τον�Μιχά-

λη;
ΓΑΡΟΥΦΩ:�Όχι,�όχι...�πρέπει�να�είμεθα�μόναις.�Τώρα�σας�λέγω�διατί�ήλθαμεν.

Έλαβα�τηλεγράφημα�του�προεδρείου�του�Γυναικείου�Συνεδρίου,�που�έγει-
νεν�εις�το�Αγρίνιον.�Απ’�εδώ�είνε�αι�αντιπρόσωποι�του�Συνεδρίου,�αι�οποίαι
φέρουν�τας�οδηγίας�περί�της�ενεργείας�μας.�(Παρουσιάζουσα�αυτάς�ανά
μίαν) Η�κυρία�Περπερίδου,�η�δεσποινίς�Παπαρδέλη,�η�δεσποινίς�Ψαλιδο-
πούλου,� η� κυρία� Γαλιάνδρα...� (Εκάστη� των� ονομαζομένων� γυναικών
ακούουσα�το�όνομά�της,�υποκλίνεται).

ΑΝΕΖΑ:�Ώ!�σαρμέ!...�χαίρω�πολύ!...
ΚΥΡΑ-ΣΤΑΘΑΙΝΑ:�Ωραία...�ωραία...�καλώς�ωρίσατε!...
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Μα�τί�θα�κάμωμεν;�δεν�μου�λέτε�κ’�εμένα;
ΓΑΡΟΥΦΩ:�Θα�συνέλθωμεν�μετά�μίαν�ώραν�όλα�τα�μέλη�του�Συνδέσμου�της�χει-

ραφεσίας�των�Γυναικών�εις�την�Ακρόπολιν...
ΑΝΕΖΑ:�Και�ύστερα;...
ΓΑΡΟΥΦΩ:�Θα�συγκροτήσωμεν�πάνδημον�συλλαλητήριον,διά�να�διαμαρτυρηθώ-

μεν�κατά�της�τυραννίας�των�ανδρών.
ΚΥΡΑ-ΣΤΑΘΑΙΝΑ:�Μάλιστα!...�εύγε!...
ΓΑΡΟΥΦΩ:�Και�θα�ψηφίσωμεν�το�σύνταγμα�των�αξιώσεων�του�γυναικείου�φύλου.
ΑΝΕΖΑ:�Τρε�μπιεν!
ΓΑΡΟΥΦΩ:�Την�προεδρείαν�του�συλλαλητηρίου�θ’�αναλάβετε�σεις�κυρια�Αδαμα-

ντία...
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Εγώ!...
ΓΑΡΟΥΦΩ:�Ναι.�Η�κοινωνική�σας�θέσις,�τα�προηγούμενά�σας,�αι�αρεταί�σας,�τα

φώτα�σας,�σας�επιβάλλουν�να�δεχθήτε.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Μα�εγώ!...�πώς�θα�μπορέσω;...
ΓΑΡΟΥΦΩ:�Εγώ�θα�είμαι�η�Γενική�Γραμματεύς�και�θα�σας�οδηγώ.
ΑΝΕΖΑ:�Έλα�τώρα,�μα�σερ,�μην�αρνηθής!...
ΚΥΡΑ-ΣΤΑΘΑΙΝΑ:�Πρέπει�να�δεχθής.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Αφού�το�θέλετε...
ΓΑΡΟΥΦΩ:�Λοιπόν�σύμφωνοι.�Μετά�μίαν�ώραν�εις�την�Ακρόπολιν...�Θα�ειδοποιη-

θούν�και�τα�άλλα�μέλη...�Θα�εκθέσωμεν�τας�ιδέας�μας...�Η�κυρία�Περπε-
ρίδου�θα�ομιλήση....

ΚΥΡΙΑ�ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ:� (Προβάλλουσα� εις� το� μέσον) Περί� της� ουτιδανότητος
των�ανδρών�υπό�ιατροδικαστικήν�έποψιν.

ΓΑΡΟΥΦΩ:�Εξαίρετα·�Η�δεσποινίς�Παπαρδέλη....
ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ� ΠΑΠΑΡΔΕΛΗ: (ως� άνω) Περί� παλιρροιών� και� τοξικολογίας� εν

σχέσει�προς�τους�λογαριασμούς�των�μοδιστρών.
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ΚΥΡΑ-ΣΤΑΘΑΙΝΑ:�Λαμπρά!...
ΓΑΡΟΥΦΩ:�Και�σεις�δεσποινίς�Ψαλιδοπούλου;
ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ�ΨΑΛΙΔΟΠΟΥΛΟΥ: (ως�άνω) Περί�του�κορσέ,�ως�εμβλήματος�της

επιτηδευματικής�ιδιοσυγκρασίας.
ΑΝΕΖΑ:�Μπράβο!...�Μπράβο!...
ΓΑΡΟΥΦΩ:�Η�κυρία�Γαλιάνδρα�θα�ομιλήση�τελευταία.�Ποίον�είνε�το�θέμα�σας,

παρακαλώ;
ΓΑΛΙΑΝΔΡΑ: (ως�άνω) Εγώ�θα�ομιλήσω�περί�των�τετσερέδων,�ως�συντελεστι-

κών�εις�την�αναθεώρησιν�του�Συντάγματος.
ΜΙΧΑΛΗΣ:� (Εμφανιζόμενος� εις� την� προς� τα� αριστερά� θύραν,� κρατών� φύλλον

χάρτου) Να�το!�Έτοιμο.�(Ακούων�τας�τελευταίας�λέξεις,�μένη�παρά�την
θύραν�έκπληκτος�ακροώμενος�χωρίς�να�εννοήσωσιν�την�παρουσίαν�του�αι
επί�της�σκηνής�γυναίκες).

ΓΑΡΟΥΦΩ:�Αξιόλογα!�Λοιπόν�είμεθα�σύμφωνοι�κατά�πάντα.�Μετά�μίαν�ώραν�εις
την�Ακρόπολιν�και�το�σύνθημά�μας�θα�είνε�«Κάτω�οι�άνδρες».

ΟΛΑΙ: (ομού) Κάτω�οι�άνδρες!...
ΜΙΧΑΛΗΣ:�(κατ’�ιδίαν) Ώ,�διάβολε�μα�αυταίς�σκαρώνουν�επανάστασιν�εδώ�μέ-

σα!
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Μα�εγώ�τί�θα�πω;�Κάτι�πρέπει�να�ειπώ�και�εγώ�ως�πρόεδρος.

ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΙΙΔΔ΄́
Μιχάλης�και�αι�ρηθείσαι

ΜΙΧΑΛΗΣ:�(Εισερχόμενος�προς�την�Διαμάντω) Εσύ�θα�πης�τα�πατερημά�σου.
Κ’�εγώ�θα�πω�στον�υπήρέτη�να�τρέξη�γλήγωρα�να�φέρη�ένα�παππά�να
σας�διαβάση,�γιατί�φαίνεται�πως�σας�έστριψε!...

ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ�ΠΑΠΑΡΔΕΛΗ:�Ένας�άνδρας...�Τί�σκάνδαλον.
ΓΑΡΟΥΦΩ:�Κύριε!...�Εξέλθετε!�Η�παρουσία�σας�εδώ�μέσα�είνε�ασέβεια!...
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Τί�λες�κυρά�Γαρούφω,�στο�θεό�σου;�Μες�στο�σπίτι�μου�δεν�μπορώ�να

μείνω;
ΓΑΡΟΥΦΩ:�Δεν�είνε�πλέον�σπίτι�σας·�εδώ�είνε�το�τέμενος�της�γυναικείας�χειρα-

φετήσεως.
ΑΝΕΖΑ:�Τρε�μπιεν!...�τρε�μπιεν!...�το�τέμενος!...�λε�ταμπλ!
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Μωρέ�τί�τέμενος�και�τεμενάδες�μου�τσαμπουνάτε;�Εσύ�Διαμάντω

δεν�μιλάς;
ΓΑΡΟΥΦΩ:�Δεν�έχει�να�σας�ομιλήση.�(Προς�την�Διαμάντω)�Κυρία�Πρόεδρος,

αναλάβετε�τα�καθήκοντά�σας�και�διατάξατε�να�εξέλθη�ευθύς�αυτός�ο�αυ-
θάδης!

ΑΝΕΖΑ:�Μπιέν-ντί!...�ο�αυθάδης...,�λ’�ενουλάν!...
ΚΥΡΑ-ΣΤΑΘΑΙΝΑ:�Είδες�εκεί�ο�πρόστυχος!...
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ΜΙΧΑΛΗΣ:�Μωρέ�φρενοκομείον� έγεινε�το�σπίτι�μου�διά�μιάς!...�Διαμάντω�δεν
ακούς;

ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�(Ψυχρώς) Έλα�πήγαινε,�πήγαινε�τώρα!
ΜΙΧΑΛΗΣ: (Εντός) Και�συ�ακόμη!...�Έλα�Χριστέ�και�Παναγιά!�Θα�χαλάση�ο

κόσμος!...
ΓΑΡΟΥΦΩ:�Εμπρός�κυρίαι!...�Ας�επαναλάβωμεν�τον�ύμνον�τον�οποίον�θα�ψάλ-

λωμεν�κατά�την�έναρξιν�του�συλλαλητηρίου.
ΧΟΡΟΣ�ΓΥΝΑΙΚΩΝ: (άδει)

Αδελφαί,�χειραφεσίαν
Ας�χαρώμεν�μια�φορά
Των�ανδρών�την�τυραννίαν
Ας�πατάξωμεν,�γερρά

Σαν�γοργό�αστροπελέκι
Κάθε�μια�μας�ας�ριφθή
Είν’�η�γλώσσα�μας�τουφέκι
Είν’�η�γλώσσα�μας�σπαθί.

ΓΑΡΟΥΦΩ:�Λοιπόν�εις�την�Ακρόπολιν.
ΟΛΑΙ:�Εις�την�Ακρόπολιν!
ΓΑΡΟΥΦΩ:�Και�κάτω�οι�άνδρες!
ΟΛΑΙ:�Κάτω!
ΜΙΧΑΛΗΣ:�(Παρεμβαίνων) Βρε�γυναίκες,�τί�θα�κάμετε;�Επαλαβώσατε;�Τί�είν’

αυτά;
ΓΑΡΟΥΦΩ:�Έξω�συ!...
ΑΝΕΖΑ:�Αλλέ!...�αλλέ!...�(Πάσαι�τον�περιστοιχίζουν�απειλητικώς)
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Μωρ’�ελάτε�στα�λογικά�σας!...
ΟΛΑΙ:�Έξω,�έξω,�βέβηλε!
ΜΙΧΑΛΗΣ:�(Αμυνόμενος) Γυναίκες...�γυναίκες!�Σταθήτε!�Διαμάντω,�μωρέ�δεν

της�πιάνης�αυταίς�της�δαιμονισμέναις;�
ΟΛΑΙ:�Έξω!�(Τον�απωθούσι�και�τον�αποβάλλουσι�διά�της�θύρας�του�βάθους)
ΓΑΡΟΥΦΩ:�Λοιπόν!�Να�μη�λείψη�καμμία!...
ΟΛΑΙ:�Καμμία!�(Ο�Χορός�επαναλαμβάνει�τον�ύμνον,�πίπτει�η�αυλαία)

ΤΤέέλλοοςς��ττηηςς��ΔΔεευυττέέρρααςς��ππρράάξξεεωωςς
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ΠΠΡΡΑΑΞΞΙΙΣΣ��ΤΤΡΡΙΙΤΤΗΗ

Η�Πλατεία�των�Στύλων�του�Ολυμπίου�Διός.�Προς�τα�δεξιά�η�θύρα�καφενείου,
φέροντος�υπογραφήν�«Καφενείον�Η�Φιλοπατρία,�ναργιλές�γιαβάσικος».�Τράπε-
ζα�και�καθίσματα�παρ’�αυτήν.

ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΑΑ΄́
Νώντας,�Αγγελής,�Κουραμάνας,�Νάσος�και�διάφοροι�πολίται,�καθήμενοι�κατ’
ομίλοις�εις�τα�έξωθεν�του�καφενείου�καθίσματα.

ΑΓΓΕΛΗΣ:�Ώστε�το�λοιπόν�εδώ�θα�γίνη�το�συλλαλητήριον;
ΝΩΝΤΑΣ:�(Καπνίζων�ναργιλέν) Εδώ.
ΑΓΓΕΛΗΣ:�Μα�ποίος�είν’�αυτός�ρε,�που�θα�τον�βγάλουμε�για�δήμαρχο;
ΝΩΝΤΑΣ:�Ένας�που�τον�έχει�στα�γερά!
ΑΓΓΕΛΗΣ:�Ώστε�θα�πέση�τραμπούκο.�Τί�λες�ρε�Κουραμάνα;
ΚΟΥΡΑΜΑΝΑΣ:�Αυτό�ν’�ακούεται�ειδεμή�θα�δουλέψη�μαύρο�που�θα�πάη�αντάρα.

(Κράζων�τον�υπηρέτην) Βρε�Νάσο!
ΝΑΣΟΣ:�(Εισερχόμενος) Παρών!
ΚΟΥΡΑΜΑΝΑΣ:�Φέρε�μου�ένα�κουρκέτο�κ’�ένα�ποτήρι�νερό!
ΝΩΝΤΑΣ:�Τί�λες�ρε;
ΝΑΣΟΣ:�Κοροϊδεύεις�αδελφέ;
ΚΟΥΡΑΜΑΝΑΣ:�Γιατί;
ΝΩΝΤΑΣ:�Νερό�γυρεύεις�βρε�κουφαηδόνι;�Δεν�βουβαίνεσαι�μην�τύχη�και�περά-

ση�καμμιά�γυναίκα�που�νάνε�στο�μήνα�της�και�σ’�αηδύση;
ΚΟΥΡΑΜΑΝΑΣ:�Α!�Ναι,�το�ξέχασα�πως�κάνομε�τώρα�τόσον�καιρό�νηστεία�από

νερό!...�Φέρε�ως�τόσον�κάτι�να�πιω!
ΝΑΣΟΣ:�Τί�θέλεις;�γάλα,�μπύρα,�ρετσινάτο;
ΚΟΥΡΑΜΑΝΑΣ:�Ό,τι�θέλεις.
ΑΓΓΕΛΗΣ:�Πώ!�Πώ!�Τί�είνε�αυτό�πούρχεται�κατά�δω;

(Πάντες�οι�καθήμενοι�εγείρονται�και�παρατηρούν�μετά�περιεργείας).

ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΒΒ΄́
Ο�Ιλισσός,�Χορός�Βατράχων�και�οι�ρηθέντες

Ο�Ιλισσός�είνε�ενδεδυμένος�ως�απεικονίζονται�οι�ποταμοί�εν�τη�αρχαία�μυθολο-
γία,�εις�ένδειξιν�δε�της�ξηρότητός�του�το�σώμα�του�είνε�και�λιπόσαρκον�ως�σκε-
λετού.�Τους�βατράχους�υποκρίνονται�παιδία�φέροντα�στολήν�πρασίνην�και�κά-
λυμμα�κεφαλής�απομιμούμενον�την�κεφαλήν�βατράχου.
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ΙΛΙΣΣΟΣ (άδει)
Ποίον�δεν�θα�συγκινήση
Τέτοιος�πόνος�περισσός
Να�πώς�έχει�καταντήση
Ο�πτωχός�σας�Ιλισσός.
Αχ!�να�ζήσω�δεν�μπορώ
Δόστε�μου�νερό,�νερό!...

Η�πτωχή�μου�η�φαμήλια
Δες�πως�σκούζει�δυνατά
Και�με�την�ψυχή�στα�χείλια
Μια�σταλιά�νερό�ζητά.
Να�την�βλέπω�δεν�μπορώ
Δόστε�τους�νερό,�νερό!...

Δόστε�μου�καμμιά�σταγόνα
Γιατί�αν�ζήσω�μια�φορά
Και�φουσκώσω�τον�χειμώνα
Θα�σας�πνίξω�στα�γερά!
Ω!�θα�σκάσω�δεν�μπορώ
Δόστε�μου�νερό,�νερό!

ΧΟΡΟΣ�ΒΑΤΡΑΧΩΝ (άδει)
Βρεκεκέξ,�κουάξ,�κουάξ
Έλεος�χριστιανοί
Βρεκεκέξ,�κουάξ,�κουάξ
Μας�εκόπηκε�η�φωνή.

Είμεθα�οι�δυστυχείς
Αθηναίοι�μπακακάδες
Σαν�Ρωμιοί�της�εποχής
Οκνηροί�και�φωνακλάδες.

Βρεκεκέξ,�απελπισία
Όσον�κι’�αν�φωνάξωμεν
Βρεκεκέξ�στην�ξηρασία
Σκάμε�και�πλαντάζομε!

Ώ!,�τί�χάλι�φοβερό!
Βρεκεκέξ�κοάξ,�κοάξ
Φέρτε�μας�λίγο�νερό!
Ο�Ιλισσός�και�ο�Χορός�των�Βατράχων�εξέρχονται�εκ�δεξιών.
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ΝΩΝΤΑΣ:�Ξέρεις�ποιος�είνε�αυτός�ρε;�Είνε�το�ποτάμι�της�Καλλιρόης,�και�οι
μπακακάκιδες.

ΑΓΓΕΛΗΣ:�Και�τί�ζητούν�εδώ�πέρα;
ΚΟΥΡΑΜΑΝΑΣ:�Θα�ήλθαν�κι’�αυτοί�για�το�συλλαλητήριον,�ως�φαίνεται.
ΑΓΓΕΛΗΣ:�Μα�πότε�θα�γίνη�αυτό�επί�τέλους;
ΚΟΥΡΑΜΑΝΑΣ:�Να!�Να!�άκου!...�(Ακούεται�θόρυβος,�ήχος�μουσικής,�φωναί

ζητωκραυγαί).
ΝΩΝΤΑΣ:�Η�Διαδήλωσις�θα�είνε.
ΑΓΓΕΛΗΣ:�Σταθήτε�εδώ�να�την�ιδούμε.�

(Ο�Νώντας�και�ο�Κουραμάνας,�ο�Αγγελής�και�οι�παρακαθήμενοι�πολίται�εγεί-
ρονται�και�παρατηρούσι�μετά�περιεργείας�προς�τ’�αριστερά�οπόθεν�προέρχεται
διαρκώς�ο�θόρυβος.�Έπειτα�οι�πρώτοι�τρεις�ανέρχονται�εις�τα�καθίσματα�όρθιοι.)

ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΓΓ΄́
Λαός,�Συντεχνίαι�και�οι�ρηθέντες

(Η�διαδήλωσις�εξέρχεται�εξ�αριστερών�και�διευθύνεται�προς�τα�δεξιά�περιερχο-
μένη πρότερον�την�σκηνήν.�Προηγούνται�σημαίαι�μουσικαί,�ανακρούονται�εμ-
βατήρια,�χωρικοί�μετ’�εγχωρίων�οργάνων�και�διάφορα�σύμβολα�επί�κονταρίων
οίον�βακαλιάρον,�τσαρούχια,�κουλούρας,�κ.λ.π.�Έπονται�δε�οι�διαδηλωταί�κατά
συνεχείς�εν�φορίω�βαδίζοντες�και�ζητωκραυγάζοντες�καθ’�όσον�διέρχονται�έως
της�σκηνής.�Πρώτη�διέρχεται�η�Συντεχνία�των�Επαιτών,�προηγουμένης�πινακί-
δος�με�την�επιγραφήν�«Συντεχνία�των�Επαιτών�Αθηνών�και�περιχώρων»�και
ακολουθούντων� των�γερόντων�και� νέων� τυφλών,� χωλών,� παραλυτικών�κ.λ.π.
Ακολούθως�διέρχεται�η�Συντεχνία�των�φυστικάδων,�μετά�της�επιγραφής�Μονά
ή�Ζυγά,�οι�παρακολουθούντες�φυστικοπώλαι�κρατούσι�καλάθια�μικρά.)

ΝΩΝΤΑΣ:�Οι�φυστικάδες,�ρε,�οι�φυστικάδες!...
ΑΓΓΕΛΗΣ:�(Φωνάζων�προς�αυτούς) Πάει�παρολί;
ΚΟΥΡΑΜΑΝΑΣ:�Παίζετε�με�το�δικαίωμα;

(Έπεται� η� Συντεχνία� των� Ιεροψαλτών,� μετά� πινακίδος� φερούσης� επιγραφήν
«Άμωμαι�εν�οδώ».�Παρακολουθούσι�οι�ψάλται�βαδίζοντες�συχνά�και�ψάλλοντες
ερρίνως.)
ΑΓΓΕΛΗΣ��:�Οι�ψαλτάδες�είν’�αυτοί!
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ΚΟΥΡΑΜΑΝΑΣ:�Βρε�τους�γρουσούζηδες!...�Σαν�ν’�άταν�σε�λείψανο�κάνουν!
ΝΩΝΤΑΣ:�Ούξω!...�Ουστ!...
(Ακολουθεί�η�συντεχνία�των�γαλακτοποιών.�Παρακολουθούσι�τινες�φουστανε-
λοφόροι�με�τα�αγγεία�του�γάλακτος�φωνάζοντες�«Νερό!�Νερό!».
ΑΓΓΕΛΗΣ:�Τί�σκούζουν�έτσι�βρε,�αυτοί�οι�γαλατάδες.�Τί�το�θέλουν�το�νερό;
ΚΟΥΡΑΜΑΝΑΣ:�Αμ�χωρίς�νερό�μπορούν�να�πουλήσουν�γάλα,�βρε�κουτομόγια;�
(Διέρχεται� κατόπιν� η� συντεχνία� των� δικαστικών�Κλητήρων� μετ’� επιγραφής:
«Κάτω�το�Δικαιοστάσιον»,�παρακολουθούντων�τινων�δικαστικών�κλητήρων�με
κονδήλια� παρά� το� ους� και� με� δικόγραφα� υπό� μάλης.�Ακολούθως� διέρχεται� ο
Όμιλος�των�Απαλλαγέντων�προπορευομένης�υπογραφής�λεγούσης�«Ζήτω�ο�πό-
λεμος»�και�παρακολουθούντων�πολλών�νέων�κομψώς�ενδεδυμένων).
ΑΓΓΕΛΗΣ:�Οι�απαλλαγέντες!�Οι�απαλλαγέντες!
ΝΩΝΤΑΣ:�Ούξω!...�Ού�να�χαθήτε�λιμοκοντόροι!...
ΚΟΥΡΑΜΑΝΑΣ:�Φόλα!...
(Έπεται�η�Συντεχνία�Κουτσαβάκηδων�τελευταία�μετά�της�υπογραφής�«Συ-
ντεχνία�Κουτσαβάκηδων»�Αχ!�Βαχ!�Ακολουθούσι�δε�διάφοροι�με�την�χαρακτη-
ριστικήν�ενδυμασίαν�και�το�ήθος�των�Αθηναίων�Κουτσαβάκηδων,�φορούντες�δη-
λαδή�ρεμπούπλικας,�έχοντας�αφέλεια,�και�την�κόμην�και�τους�μύστακας�στριμ-
μένους,�φέροντας�εις�την�ζώνην�μαχαίρας�και�πιστόλια�και�κρατούντας�εις�τας
χείρας�μαγκούρας.)
ΑΓΓΕΛΗΣ:�Να�οι�δικοί�μας�ρε!
ΝΩΝΤΑΣ:�Αυτοί�είνε...�(Δεικνύει�εν�τω�μέσω του�πλήθους) Να�η�Ποντικομαμ-

μή!...�Να�και�ο�Τριτσιμώνδας!...
ΚΟΥΡΑΜΑΝΑΣ:�Να�και�ο�Μακμαήν�να�και�ο�Μολεντήρης!...
ΑΓΓΕΛΗΣ:�Ζήτω!...�με�σας�βρε�παιδιά!...
ΝΩΝΤΑΣ:�Πάμε�και�μεις�από�πίσω;
ΚΟΥΡΑΜΑΝΑΣ:�Πάμε!
(Συνενούνται�μετά�των�διαδηλώσεων�και�εξέρχονται.�Η�πομπή�εισέρχεται�εις�τα
προς�τα�δεξιά�παρασκήνια,�οπόθεν�εις�τινας�στιγμάς�ακόμη�ακούονται�αι�φωναί
και�οι�ήχοι�της�μουσικής.�Έπειτα�παύουσι...)

ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΔΔ΄́
Μιχάλης,�Πελοπίδας,�Παναγιώτης,�Στέριος

(Ολίγον� προ� της� εισόδου� αυτών� εγείρεται� ισχυρός� άνεμος,� νέφη� δε� κονιορτού
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πληρούσιν�την�σκηνήν.�Οι�άνω�ρηθέντες�εισέρχονται�τρίβοντες�τους�οφθαλμούς
και�κατασκονισμένοι.)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:�Μωρέ�καιρός!
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Εστραβώθηκα!
ΣΤΕΡΙΟΣ:�Σήμερα�ευρέθηκε�να�κάμη�τέτοιον�καιρόν.�Κελ�ντομάζ!�ημπορή�να

ματαιωθή�το�συλλαλητήριον.
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Και�καλλίτερα�να�σου�πω!...�Γιατί�μ’�αυτόν�τον�καιρό�τί�βλέψεις

μπορώ�ν’�άχω�για�το�δήμο;�Το�πρόγραμμά�μου�εξ�ανάγκης�θα�είναι
στραβό...

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:�Μπα!�Μπα!�Τ’�είνε�αυτό�που�έρχεται;�(Βλέπων�εκ�των�παρα-
σκηνίων).

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Και�μήπως�διακρίνω;�Σαν�φάντασμα�φαίνεται.
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Τί�περίδρομος�είνε;

ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΕΕ΄́
Η�Σκόνη�και�οι�ρηθέντες

(Η�σκόνη�παρίσταται�υπό�γυναικός�λεπτοχιτωνούσης�και�φερούσης�πτερύγας
εις�τους�ώμους.�Το�πρόσωπον�και�η�κόμη�της�επιτάσσονται�υπό�λευκής�κόνεως.
Εις�τας�χείρας�της�κρατεί�κάνιστρον,�πλήρες�κόνεως,�εκ�του�οποίου�διαρκώς
σκορπίζει�δράκας�κατά�των�παραστάντων.)
ΣΚΟΝΗ (άδει)

Είμ’�η�Σκόνη
Που�τυφλώνει
Και�στα�σύννεφα�πετά
Μεσ’�το�στόμα
Φούχτες�χώμα
Ρίχτει�και�σας�χαιρετά.
Κι’�αν�τα�μάτια�κανενός�πονέσουν
Κι’�αν�η�μύτη�κανενός�φραχθή
Τα�παράπονά�του�δεν�μ’�αρέσουν
Κι�ο�καθείς�ευθύς�να�βουβαθή.

Πες�και�κάμε
Πάντα�θάμαι
Εις�την�γην�της�Αθηνάς
Σύντροφός�σας
Και�τροφός�σας
Και�τα�σκότια�μην�χαλνάς.
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Με�κενάς�ελπίδας�μην�πλανάσθε
Και�μην�απατάσθε�παλαβοί.
Είνε�πεπρωμένον�πάντα�νάσθε
Και�λαός�και�άρχοντες�στραβοί.

(Η�Σκόνη�ρίπτει�ακόμη�δύο�τρεις�δράκας�κόνεως�κατά�πρόσωπον�των�επί�της
σκηνής�ευρισκομένων�και�εξέρχεται�ταχεία).
ΜΙΧΑΛΗΣ:�(Τρίβων�τους�οφθαλμούς) Μπα!�την�διαόλισσα.�Μ’�εστράβωσε!
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ: (επίσης) Πού�είνε!...�εχάθηκε!...
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:�Τώρα�πάει!�Έγινε�άφαντη!
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Αχ,�μωρή.�Άφησε�να�γίνω�δήμαρχος,�να�ιδής�τί�έχης�να�πάθης!�Να

ιδής�κατάβρεγμα!
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Και�με�τί�θα�καταβρέχεις;�δεν�μου�λες;
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Με�νερό,�με�τί�άλλο;�Εσύ�βεβαια�θα�επροτιμούσες�να�βρέχω�με�κρα-

σί!
ΣΤΕΡΙΟΣ:�Ναι,�μα�ωστόσο�κατάβρεξε�τα�μάτια�σου�και�τα�μούτρα�σου.�Γκαρ-

σόν!�(κτυπών�επί�της�τραπέζης�του�καφενείου).
ΝΑΣΟΣ:�(Εμφανιζόμενος) Αμέσως!...
ΣΤΕΡΙΟΣ:�Φέρε�εδώ�λίγο�νερό�να�νιφθούμε.
ΝΑΣΟΣ:�(Απορών) Τί�λες�αφεντικό;�Κοροϊδεύεις;�Νερό!�Αμ!�πού�να�τώβρουμε�το

νερό;�Εχθές�εφέραμε�ένα�βαρέλι�από�τη�Σύρα�προς�εβδομήκοντα�λεπτά
την�μπότσα�και�έως�με�το�βράδυ�το�εξωδεύσαμεν.

ΜΙΧΑΛΗΣ:�Μα�δώστε�με�τί�θα�νιφθώ,�Φέρε�λοιπόν�γάλα,�φέρε�ξύδι,�φέρε�σπίρτο
του�καμινέτου...

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Ωραία�ιδέα!�Και�έτσι�θα�φανής�πως�έχεις�σπίρτο�μα�την�αλήθεια
επάνω�σου.�(Ακούεται�εκ�των�δεξιών�θόρυβος�και�ζητωκραυγαί).

ΝΑΣΟΣ:�(Παρατηρών�προς�τα�εκεί) Πώ!�Πω!�κόσμος...�άρχισε�να�φαίνεται�το
συλλαλητήριον.

ΜΙΧΑΛΗΣ:�Πρέπει�να�πάμε�κι’�εμείς�το�γρηγορότερον.
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Να�πάμε!...�Το�λοιπόν�είμαστε�εν�τάξει;�Έχομεν�τίποτε�άλλο�να

σκεφθούμε�πριν�ξεκινήσωμεν;
ΣΤΕΡΙΟΣ:�Μια�στιγμήν,�ως�προς�το�πρόγραμμα�είμεθα�σύμφωνοι·�αλλά�ας�ανα-

κεφαλαιώσωμεν� προτήτερα� τας� ιδιαιτέρας� μας� συμφωνίας� για� να� μη
μπερδευθούμεν�κατόπιν·�δεν�είνε�καλλίτερα�μον�σερ;�(Προς�τον�Μιχάλην)

ΜΙΧΑΛΗΣ:�Έλα�λέγε�να�τελειώνομεν.
ΣΤΕΡΙΟΣ:�Λοιπόν�εγώ�θ’�αναλάβω�την�διαρρύθμισιν�των�οικονομικών�του�δήμου.

Θα�γίνη� ένα� δάνειο�χρεωλυτικόν,� λαχειοφόρον...�Θα�καταρτίσω�εγώ�το
σχέδιον.�

ΜΙΧΑΛΗΣ:�Αξιόλογα...
ΣΤΕΡΙΟΣ:�Να�μη�ξεχάσης�σε�παρακαλώ�και�τον�ανεψιόν�μου�που�σου�εμίλησα

τον�Βασιλάκην...
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Ά,�εκείνον�τον�αραμπατζή;...
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ΣΤΕΡΙΟΣ:�Όχι�καλέ�αλλόν�ντόν!...�Ο�Βασιλάκης�είνε�τώρα�τελειόφοιτος�της�Νο-
μικής.�Να�τον�στείλωμεν�ως�υπότροφον�του�Δήμου�να�μάθη�ποδηλασίαν.
Έχει�πολλήν�κλίσιν�εις�αυτήν�την�άσκησιν�και�θα�τιμήση�μία�μέρα�τον
τόπον�μας.

ΜΙΧΑΛΗΣ:�Έτσι,ε;�Να�γίνη,�το�λοιπόν!�Εμείς�έχομεν�ανάγκην�από�ανθρώπους
που�να�μπορούν�να�τρέχουν.�Του�λόγου�σου�κυρ�Πελοπίδα�τί�επιθυμείς;

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Δεν�τάπαμε;�Εγώ�θα�γίνω�γενικός�Επόπτης.
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Της�φορολογίας�του�οίκου...�ναι,�ναι,�του�πρέπει�θα�είσαι�στο�στοιχεί-

ον�σου.
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Και�τον�ξάδελφό�μου�τον�Αντώνη...�εκείνον�είπαμε�θα�τον�τοποθε-

τήσωμεν�εις�το�νεκροταφείον.
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Πεθαμένος�είνε;
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Όχι�αδελφέ!�Μπά�δάγκασ’�τη�γλώσσα�σου,�αλλά�επειδή�είνε�βλέ-

πεις�λιγάκι�βαρετός�εκεί�κάτω�θάχη�την�ανάπαυσί�του.
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Βέβαια,�χουζούρι!�Από�κείνους�που�θα�του�πηγαίνουν�δεν�θα�ακούη

παράπονα.�Τώρα�λέγε�και�συ�κυρ�Παναγιώτη,�τί�αγαπάς;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:�Εγώ;...�Τίποτε!
ΜΙΧΑΛΗΣ:�(Εκπληττόμενος) Τίποτε!...
ΣΤΕΡΙΟΣ:�Α,�μον�σερ�Παναγιώτη�εύγε�σου!�Είσαι�πραγματικώς�αφιλοκερδής,

ντισεντερεσσέ!...
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Μα�τίποτε�απολύτως.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:�Δηλαδή...�τιποτένια�πράγματα!�Εγώ�θα�είμαι�ο�γενικός�εργολά-

βος�του�δήμου...�ότι�προμήθεια�είνε,�ότι�εργασία�θα�την�πέρνω�εγώ.
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Βρε�τον�ερίφη!
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Ώστε�δηλαδή�θα�κάνης�διαρκή�εργολαβία�με�την�κάσσα�του�Δή-

μου!...� Ας� είνε� είμεθα� λοιπόν� σύμφωνοι� τώρα� εις� το� συλλαλητήριον� θα
ενεργήσωμεν�όλοι�με�ζήλον�και�με�ειλικρίνειαν�και�το�σύνθημά�μας�θα�εί-
ναι�«Κάτω�η�Συναλλαγή!».

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Σύμφωνοι!
ΣΤΕΡΙΟΣ,�ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:�Κάτω�η�Συναλλαγή.

ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΣΣΤΤ΄́
Συναλλαγή�και�οι�ρηθέντες

(Η�Συναλλαγή�παριστάνεται�υπό�γυναικός�φερούσης�εις�το�μέτωπον�ταινίαν�με
την� επιγραφήν� «Δούναι� και� λαβείν»,� κρατώντας� δε� εις� εκατέρας� των�χειρών
καλάθιον,�εφ’�ών�υπάρχει�η�επιγραφή:�«Ρουσφέτια».)

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ:�Εμένα�φωνάζει�«κάτω».
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Ποία�είσαι�του�λόγου�σου;
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ (Άδει)
Εγώ�είμ΄�η�Συναλλαγή
Κάθε�Ρωμιός�με�ξέρει
Και�ρουσφετιών�χρυσή�πηγή
Κρατώ�στο�κάθε�χέρι.

Λόγια�κανείς�ας�κοπανά
Κι�ας�κάνει�τον�καμπόσο
Έχω�απλωμένο�τραχανά
Και�δος�μου�να�σου�δώσω.

Συναλλαγή�συναλλαγή
Χαριτωμένο�γλέντι
Πιάνει�ο�Κλητήρ�τον�Υπουργόν
Και�ο�δούλος�τον�αφέντην.

Νταραβερίζονται�μαζί
Κι’�ο�ένας�τον�άλλον�κλέβει
Κι’�έτσι�η�ισχύς�μου�πάντα�ζη
Και�πάντα�βασιλεύει.

Ανοικτομάτιδες,�χωλοί
Βγαίνουν�και�λεν�στα�φόρα
Πως�η�Ελλάς�πάσχει�πολύ
Κι’�εγώ�πως�είμαι�η�ψώρα.

Και�με�κτυπάν�αποσκοπού
Με�χέρια�και�ποδάρια
Και�όσα�δεν�φθάνει�η�Αλεπού
Τα�κάνει�κρεμαστάρια.

Αλλά�μαράζι�στην�καρδιά
Δεν�βάζω�εγώ�για�τέτοια
Πουλώ�ρουσφέτια�βρε�παιδιά
Πάρτε�παιδιά�ρουσφέτια.

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Μωρέ�σταράτα�μας�τα�λέει�αυτή!...
ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ:�Λοιπόν�κάτω�η�Συναλλαγή�αί;�(περιέρχεται�την�σκηνήν�μυκτη-

ρίζουσα� αυτούς,� εξέρχεται.� Ακούεται� πάλιν� εκ� δεξιών� προσερχομένη� η
βοή�και θόρυβος�του�συλλαλητηρίου).

ΜΙΧΑΛΗΣ:�Αυτοί�εκεί�πέρα�ανυπομονούν.�Πάμε�γρήγορα�(Αριστερόθεν�ακούε-
ται�έτερος�θόρυβος�και�υλακαί�κυνών).�
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:�Τί�είν’�αυτό�πάλι;
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Μήπως�είνε�καμμία�στάνη�εδώ�πέρα;
ΣΤΕΡΙΟΣ:�(Παρατηρών�εκ�των�προς�αριστεράν�παρασκηνίων) Ω!�Μον�Ντιέ!�Τ’

είν’�αυτό;�Φυλαχθείτε!�(Αποσύρεται�έντρομος,�οι�λοιποί�τρέπονται�εις�φυ-
γήν,� περιέρχονται� την� σκηνήν� επτοημένοι� και� ακολούθως� κρύπτονται
όπισθεν�των�τραπεζών�του�καφενείου�βλέποντες�περίφοβοι).

ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΖΖ΄́
Λύσσα,�Χορός�Κυνών�και�οι�ρηθέντες

(Η�Λύσσα�παριστάνεται�γυνή�δυσειδής�την�όψιν,�με�την�κόμην�ανάστατον,�με
τους�οφθαλμούς�φοβερούς,�με�ύφος�άγριον,�φέρει�δε�ενδυμασίαν�κατεσχισμένην.
Παρακολουθείται�υπό�κυνών�τουτέστι�παιδίων�τετραποδιστί�βαδιζόντων�και�φε-
ρόντων�προσωπίδα�είδει�κεφαλής�κυνός.)

ΛΥΣΣΑ: (Άδει)
Είμ’�η�Λύσσα�το�καινούργιο�προϊόν�των�Αθηνών
Είμ’�η�Λύσσα�όπου�πιάνει�τους�ανθρώπους�και�τα�κτήνη
Που�σας�δέρνει�μέρα�νύχτα�και�ποτέ�δεν�σας�αφίνει
Ειμ’�η�Λύσσα�που�καθένα�εις�τους�δρόμους�κυνηγώ.

ΧΟΡΟΣ�ΚΥΝΩΝ:�Γαύ,�γαύ,�γαύ,�γαύ.
ΛΥΣΣΑ

Κ’�εν�πολέμω�κι’�εν�ειρήνη�ειν’�η�λύσσα�γενική
Ο�Ρωμηός�μ’�αυτήν�γεννάται�και�αυτή�τον�διοικεί
Πολιτεύεται�με�λύσσαν�και�με�λύσσαν�ξεφαντώνει
Συζητεί�φωνάζει�βρίζει�κουμπουριάζει�μαχαιρώνει
Και�την�ζώνην�του�κρεμάει�αιωνίως�για�καυγά.

ΧΟΡΟΣ�ΚΥΝΩΝ:�Γαύ,�γαύ,�γαύ,�γα.
ΛΥΣΣΑ:�(Περιερχομένη�την�σκηνήν�εμμανής) Θέλω�να�δαγκάσω!...�θέλω�να�ξε-

σχίσω!...�(Ακούεται�δεξιόθεν�ο�θόρυβος�του�Συλλαλητηρίου�και�διακρίνο-
νται�αι�κραυγαί�«Το�νερό!...�το�νερό!...»).�(Αποτεινομένη�προς�τους�κύ-
νας) Ακούτε�εκεί�κάτω�θα�λυσσάξουν�πάμε�κ’�εμείς�εκεί.

ΧΟΡΟΣ�ΚΥΝΩΝ:�Γαύ,�γαύ,�γαύ,�γαύ.�(Η�Λύσσα�παρακολουθουμένη�υπό�των
κυνών�εξέρχεται�εκ�δεξιών�–�οι�κεκρυμμένοι�όπισθεν�των�τραπεζών�εξέρ-
χονται�εις�την�σκηνήν).

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:�Παναγία�μου!�Τί�ήταν�αυτό�πάλι;
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Μπα,�κακοχρόνο�νάχη.�Εγώ�δεν�κρατιέμαι�από�το�φόβο�μου.�Μην

εδάγκασε�κανένα�από�μας,�ε;
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Όχι,�αδελφέ!
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Εγώ�να�σου�πω�την�αλήθεια,�φοβούμαι�να�πάω�απ’�εκείνα�τα�μέρη.
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ΣΤΕΡΙΟΣ:�Μπα!�Κελ�ποτίζ!�Τί�φόβος�υπάρχει;�(Ακούεται�θόρυβος�εκδεξιών�ολο-
νέν�πλησιάζων).

ΜΙΧΑΛΗΣ:�Να�δεν�σας�τα�έλεγα�εγώ;�Τί�τρέχει�πάλιν;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:�(Παρατηρών�προς�τα�δεξιά) Πώ,�πώ!...�Τί�λεφούσι�είν’�αυτό;
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�(Παρατηρών�επίσης) Καλέ�αυταίς�είνε�γυναίκες!�Κατά�δω�έρχο-

νται!...

ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΗΗ΄́
Κλεοπάτρα,� Ανέζα,� κυρα-Στάθαινα,� Γαρούφω,� Μαρίκα,� γυναίκες� διάφοροι,
Νώντας,�Αγγελής,�Κουραμάνας,�Άνδρες�και�οι�ρηθέντες

(Όμιλος�πολυπληθής�γυναικών� εισέρχεται� εκ� δεξιών.�Προηγούνται� η�Διαμά-
ντω,�περιστοιχιζομένη�από�την�Κυρα-Στάθαινα,�την�Αννέζα�και�την�Γαρούφω.
Έπονται�αι�λοιπαί�κατά�τάξιν,�ρυθμικώς�βαδίζουσαι.�Την�ουραγόν�της�διαδηλώ-
σεως�αποτελούσι�πέντε�ή�εξ�γυναίκες�ενδεδυμέναι�ως�υπηρέτριαι�και�παραμά-
ναι,�και�μία�γραία�εκ�των�πλανοδίων�πωλητριών�μαστίχης.�Μία�γυνή�επί�κεφα-
λής�της�διαδηλώσεως�κρατεί�σημαίαν�φέρουσαν�την�επιγραφήν�«Κάτω�οι�άν-
δρες».� Παρακολουθούν� ο� Νώντας,� ο� Αγγελής,� ο� Κουραμάνας� και� διάφοροι
αγυιόπαιδες�και�τοποθετούνται�παρά�το�καφενείον,�τινές�δε�ανέρχονται�επί�των
καθισμάτων�θεώμενοι�την�παρέλασιν.)

ΚΟΥΡΑΜΑΝΑΣ:(Προς�τον�Νώνταν) Πού�παν,�ρε�όλαις�αυταίς�η�καρακάξες;
ΝΩΝΤΑΣ�:�Στην�Ακρόπολι,�δεν�άκουσες.
ΑΓΓΕΛΗΣ:�Έχουν�συλλαλητήριο.
ΝΩΝΤΑΣ�:�Θέλουν,�λέει,�να�γίνουν�αυτές�άνδρες�και�εμείς�γυναίκες.
ΚΟΥΡΑΜΑΝΑΣ:�Τί�έκαμε�λέει;�ού!�να�χαθήτε,�βρωμοκατσαρίδες!
ΝΩΝΤΑΣ� :� Γιούχα!...� γιούχα!� Φόλα!� (Οι� αγυιόπαιδες� επαναλαμβάνουν� τας

κραυγάς�«Γιούχα»�και�συρίζουν�θορυβωδώς).
ΑΓΓΕΛΗΣ:�(Δεικνύων�μίαν�των�υπηρετριών) Βρε�Νώντα,�δεν�είνε�αυτή�η�Μαρί-

κα�η�δούλα�του�κυρ�Σωτήρη;
ΝΩΝΤΑΣ�:�Αυτή�είνε,�δεν�την�βλέπεις;�Να�και�η�Σταματίνα�η�παραμάνα�του

έμπορα,�ρε,�που�κάθεται�στον�Άη�Δημήτρη.�Ψίτ!...�Ψίτ!...�Μαρίκα!...
ΜΑΡΙΚΑ:�Να�χαθής,�συχαμένε.
ΝΩΝΤΑΣ�:�Συλλαλητήριο�μου�θέλεις;�Ούξω!...
ΑΓΓΕΛΗΣ:�Να�κ’�η�μαστιχού!...�Κυρά,�κυρά!...�δος�μου�μια�δεκάρα�μοσχολίβα-

νο.
ΝΩΝΤΑΣ:�Να�και�η�Πάτρα,�ρε.�(Εμφανίζεται�η�γνωστή�Κλεοπάτρα,�προσερχο-

μένη� με� την� γνωστήν� κατά� το� ήμισυ� ανδρικήν� ενδυμασίαν� της� και
ασθμαίνουσα�και�τάσσεται�και�αυτή�εις�την�γραμμήν�των�άλλων�γυναι-
κών).
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ΚΟΥΡΑΜΑΝΑΣ:�Κλεοπάτρα,�θέλεις�τσιγάρο;�(Επαναλαμβάνονται�αι�κραυγαί
και�οι�συριγμοί).

ΓΑΡΟΥΦΩ:� Εμπρός,� γυναίκες,� εις� την� Ακρόπολιν!� Εκεί� υπό� την� σκέπην� της
Παλλάδος�θα�επιτελέσωμεν�το�καθήκον�μας!

ΓΥΝΑΙΚΕΣ: (εν�χορώ)�Εμπρός!
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Μωρέ�τί�είν’�τούτα.�(Παρατηρών�έκπληκτος) Δεν�είν’�εκείνη�η�γυ-

ναίκα�μου,�η�Διαμάντω;
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Βέβαια!�να�κ’�η�κυρα-Στάθαινα,�η�Αννέζα,�η�Γαρούφω.
ΣΤΕΡΙΟΣ:�(Βλέπων�αυτάς�με�τας�διόπτρας) Τί�ωραίον�θέαμα!�συπέρμπ!
ΜΙΧΑΛΗΣ:�(Πλησιάζων) Καλέ,�Διαμάντω,�εσύ�είσαι;...�Τί�έπαθες;
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�(Αυστηρώς) Οπίσω,�κύριε,�οπίσω!...
ΓΑΡΟΥΦΩ:�Η�εξουσία�των�ανδρών�έπεσε.
ΓΥΝΑΙΚΕΣ: (Εν�χορώ�ρυθμικώ) Έ-πε-σε!�Έ-πε-σε!
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Δεν�έπεσε�ακόμη,�θα�πέση�υστερώτερα...�το�στηλιάρι!
(Η�διαδήλωσις�των�γυναικών�εκκινεί�και�αρχίζει�να�εξέρχεται�εξ�αριστερών.)
Αος�ΑΝΗΡ:�(Ερχόμενος�δρομαίος�εκ�δεξιών�και�σταματών�την�Μαρίκαν�ευρι-

σκομένην�εν�τη�οπισθοπορεία). Μωρή�Μαρίκα!�Εδώ�είσαι;�Τί�άφισες,�μω-
ρή�αναθεματισμένη�το�φαΐ�εις�την�κουζίνα�κ’�εκάηκε;

ΜΑΡΙΚΑ:�Δεν�πα�να�καή;...�ωχ,�αδελφέ,�μη�με�σκοτίζης...
Βος�ΑΝΗΡ:�(Ερχόμενος�επίσης�δρομαίος�και�τρέχων�εξόπισθεν�της�διαδηλώσε-

ως�ήτις�εξήλθεν�ήδη�εξ�ολοκλήρου�εξ�αριστερών). Πολυξένη!...�πού�πάνε,
καλέ!...�Πολυξένη!...έλα� στο� σπήτι� γρήγορα�και� κοντεύει� να� σκάση� το
μωρό�από�το�κλάμμα�(Εξέρχεται�τρέχων�εξόπισθεν�της�διαδηλώσεως.)

ΚΟΥΡΑΜΑΝΑΣ:�(Αποτεινόμενος�προς�αυτόν) Άντε�να�το�κουνήσης�εσύ!
ΝΩΝΤΑΣ:�Πάμε,�βρε�παιδιά,�κ’�εμείς�στο�δικό�μας�συλλαλητήριο.
ΑΓΓΕΛΗΣ:�Πάμε.�Μα�εκείνος�ο�μαγκούφης�ο�υποψήφιος�ακόμη�δεν�ήλθε;
ΚΟΥΡΑΜΑΝΑΣ:�Μαύρο�φείδι�που�θα�τον�φάη�κι’�αυτόν�αν�δεν�μας�φέξη!...
(Ο�Κουραμάνας,�ο�Νώντας�και�ο�Αγγελής�εξέρχονται�εκ�δεξιών,�οπόθεν�ακού-
εται�προσερχομένη�ολονέν�η�οχλοβοή).
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:�Πάω�κ’�εγώ�μια�στιγμή�εκεί�κάτω�να�ιδώ�τί�τρέχει.�(Εξέρχεται)
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Αι,�λοιπόν,�τί�θα�κάμωμε,�κυρ-Μιχάλη;
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Βρε�αδελφέ�στέκω�να�χάσω�τον�νουν�μου�με�αυτά�που�συμβαίνουν.

Από�το�ένα�μέρος�η�γυναίκα�μου�επαλάβωσε�και�τρέχει�με�της�άλλες�μα-
ντεφόραις� στην� Ακρόπολι·� από� το� άλλο� οι� τραμπούκοι� με� φοβερίζουν.
Εκείνοι�εκεί�κάτω�σκούζουν�σαν�δαιμονισμένοι...�πλακώνει�η�Σκόνη�και
σε�στραβώνει...�έρχεται�η�Λύσσα�με�όλα�τα�σκυλιά...�παρουσιάζονται�χι-
λίων�λογιών�διαβόλοι...

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Μα�έτσι�τάρριξες�τ’�άρματα�από�τώρα;�Κουράγιο�ντε!...�πόλεμος
είνε·�πρέπει�ν’�αγωνισθής�δια�να�νικήσης.

ΜΙΧΑΛΗΣ:�Μα�μου�φαίνεται�πως�αν�ήσουνα�εσύ�στη�θέσι�μου,�κύριε�Ταξίαρχε,
θα�είχες�καμωμένες�ως�τώρα�πέντε�υποχωρήσεις!...
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ΣΤΕΡΙΟΣ:�Μα,�μον�σερ,�πώς�φαίνεσαι�πως�είσαι�ασυνείθιστος�εις�τον�βίον...�δεν
έχεις�εξπεριάνς.

ΜΙΧΑΛΗΣ:�Ωχ�αδελφέ,�και�του�λόγου�σου!�Δεν�μας�αφήνεις�με�την�εξπεριάνς
σου�και�την�πιπεριάν�σου!�Εσένα�σου�φαίνεται�πως�όλα�τα�πράγματα�είνε
κουρέλια!...� (Ακούεται� θόρυβος� βημάτων� εκ� δεξιών) Να!...�Να!...� κάτι
άλλο�θα�είναι�πάλιν!

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Μπα!...�ο�μπόγιας�των�σκυλιών!...

ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΘΘ΄́
Ο�Κυνοκτόνος,�Αγυιόπαιδες�και�οι�ρηθέντες

(Ο�Κυνοκτόνος�φέρει�ενδυμασίαν�ατημέλητον,�όπως�οι�συνήθως�εκτελούντες�το
έργον�τούτο�εις�τας�οδούς�των�Αθηνών,�κρατεί�δε�κυνάγραν�εις�χείρας�του.�Οι
αγυιόπαιδες�παρακολουθούν�αλαλάζοντες.)

ΚΥΝΟΚΤΟΝΟΣ:�(Αποτεινόμενος�προς�τον�Μιχάλην�και�τους�συν�αυτώ) Με�το
περντόν,�πατριώταις,�μήπως�είδετε�να�περάση�απ’�εδώ�ένα�κοπάδι�σκυ-
λιά;

ΜΙΧΑΛΗΣ:�Βρε,�τί�κυνηγάς�τα�σκυλιά�που�δεν�κάνουν�τίποτε;�Δεν�πας�καλλίτε-
ρα�να�πιάσης�εκείναις�της�πραγματικαίς�λυσσασμέναις�που�πέρασαν�απ’
εδώ�και�πάνε�κατά�την�Ακρόπολι;�(Ο�Κυνοκτόνος�εξέρχεται�εξ�αριστε-
ρών)

ΑΓΥΙΟΠΑΙΔΕΣ:�(Παρακολουθούντες�αυτόν�εν�βοή) Ο�Μπόγιας!...�ε!...�Ο�Μπό-
γιας!...�(εξέρχονται)

ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΙΙ΄́
Τάνταλος�και�οι�ρηθέντες

ΜΙΧΑΛΗΣ:�Πάμε,�γιατί� δεν� θα� τελειώσωμεν�ποτέ..�μη�φθάση�πάλιν�κανένας
άλλος.

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Στάσου,�γιατί�κάποιος�μου�φαίνεται�πως�τρέχει�κατά�δω!
ΤΑΝΤΑΛΟΣ:(Εξερχόμενος�δρομαίος) Το�συλλαλητήριον�παρακαλώ�πού�είνε;...
ΜΙΧΑΛΗΣ:(Δεικνύει�προς�τα�δεξιά) Να�εκεί�κάτω...
ΤΑΝΤΑΛΟΣ:�Θα�πάτε�και�σεις�εκεί;�...�ώ�τί�ευχαρίστησις.
ΜΙΧΑΛΗΣ:�(Παρατηρών�περιέργως�τον�Τάνταλον�φέροντα�αρχαϊκήν�ενδυμα-

σίαν) Μα�ποιος�είσαι,�παρακαλώ,�του�λόγου�σου;
ΣΤΕΡΙΟΣ:�Μήπως�είσθε�ξένος;�étranger;
ΤΑΝΤΑΛΟΣ:�Καλέ�εγώ�είμαι�ο�Τάνταλος;�δεν�με�γνωρίζετε;�Έρχομαι�από�τον

Άδην!
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ΜΙΧΑΛΗΣ:�(Ανασκιρτών�και�οπισθοχωρών) Χριστέ�και�Παναγία�μου!
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Ποιος�λέει�πως�είνε;�Ο�Μάνδαλος;
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Όχι,�να�μην�είνε�ο�Σύρτης!...�Ο�Τάνταλος,�βρε�αδελφέ,�εκείνος�ο�βα-

σιλέας�ο�αρχαίος�που�τον�κατεδίκασαν�οι�θεοί�να�μένη�αιωνίως�διψασμέ-
νος�στον�Άδη.�Τί� διάβολο!�Δεν�ηξεύρης�μυθολογία;...�Αγκαλά�έχεις�δί-
κηο...�εγώ�την�έμαθα�γιατί�εδιάβαζα�όλη�μέρα�εφημερίδες.

ΣΤΕΡΙΟΣ:�(προς�τον�Τάνταλον) Και�πώς�ήλθες�εδώ;
ΤΑΝΤΑΛΟΣ:�Εζήτησα�μετάθεσιν�και�ο�Πλούτων,�αφού�του�παρέστησα�πως�κ’

εδώ�το�ίδιο�μαρτύριο�της�δίψης�έμελλε�να�υποφέρω�μου�την�παρεχώρησε.
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Φθάνει�να�μην�μετανοήσης�για�την�μετάθεσί�σου.
ΤΑΝΤΑΛΟΣ: (άδει)

Κάτω�από�τον�μαύρον�Άδη
Ήλθα�να�σας�ιδώ
Φλόγα,�δίψα�και�σκοτάδι
Έχετε�κ’�εδώ.
Είναι�Δαναΐδων�πίθος
Με�οπάς�πολλάς
Κ’�έχει�Εριννύων�πλήθος
Πάσα�η�Ελλάς.

Και�ο�Κέρβερος�και�ο�Χάρων
Όταν�βαρεθούν
Εδώ�θ’�άλθουν�άρον,�άρον
Να�κουβαληθούν.

Σπεύδω�πρώτος�εν�τοις�πρώτοις
Με�καϋμό�κρυφό
Και�των�Αθηνών�δημότης
Ήλθα�να�γραφώ.

(Ακούεται�εκ�δεξιών�θόρυβος).�Να!�ακούω�φωνάς!...�πάω�γρήγορα�να�προφθά-
σω!...�(Εξέρχεται�δρομαίος�εκ�δεξιών).
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Ωραία!...�Τώρα�είμαστε�καλά�που�αρχίνησαν�να�μας�έχονται�πρό-

σφυγες�κι’�από�τον�Άδη!...�Αν�το�μάθουν�οι�σπητονοικοκυραίοι�θ’�αυξή-
σουν�τα�νοίκια�των�σπητιών.�(Ακούεται�θόρυβος�και�ποδοβολητός�εξ�αρι-
στερών)

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Τ’�είνε�πάλι;
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Θα�έρχεται�κανένα�καινούριο�συνάφι.
ΜΙΧΑΛΗΣ:�(Βλέπων�προς�τ’�αριστερά) Βοήθα�Παναγιά�μου!...�(Έντρομος�και

σταυροκοπούμενος)�Μωρ’�αυτό�είνε�το�συνάφι�των�σκιάχτρων!
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ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΙΙΑΑ΄́
Η�Ευλογία,�η�Δυσεντερία,�η�Φθίσις,�η�Μηνιγγίτις,�η�Διφθερίτις,�ο�Τύφος,�

ο�Πυρετός�και�οι�ρηθέντες

(Αι�τέσσαρες�πρώτες�νόσοι�παρίστανται�υπό�γυναικών,�αι�δε�δύο�τελευταίαι�υπό
ανδρών.�Αι�γυναίκες�μελανειμονούσιν,�οι�δε�άνδρες�φέρουσι�ποδήρη�λευκόν�χιτώ-
να,�πάντες�δε�έχουν�όψιν�ωχράν�και�φασματώδη.�Το�πρόσωπον�της�Ευλογίας�εί-
νε�κατάστικτον.�Η�Φθίσις�βήχει�διαρκώς,�ο�Πυρετός�δε�τρέμει.)

ΕΥΛΟΓΙΑ:�Ποίος�είνε�ο�λαοπρόβλητος�υποψήφιος�Δήμαρχος;
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Εγώ�είμαι,�εις�τας�διαταγάς�σας,�τί�αγαπάτε,�παρακαλώ;
ΕΥΛΟΓΙΑ:�Έχομεν�μερικάς�αιτήσεις�να�σας�καθυποβάλλωμεν.
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Μα�πρώτα�απ’�όλα�δεν�μου�λέτε,�ποίαι�είσθε�του�λόγου�σας;
ΕΥΛΟΓΙΑ:�Εγώ�είμαι�η�Ευλογία...�
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Παναγία�σώσε!�Μακρυά�λιγάκι,�σε�παρακαλώ!...�(Οπισθοχωρεί�βή-

ματα�τινα,�οι�δε�συν�αυτώ�τον�μιμούνται.)
ΦΘΙΣΙΣ:�Εγώ�είμαι�η�Φθίσις!
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Μπράβο!...�να�χαρής�τα�μικρόβιά�σου!...
ΔΥΣΕΝΤΕΡΙΑ:�Εγώ�είμαι�η�Δυσεντερία.
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Έχω�ευχαρίστησιν�(Πιάνει�δια�των�δακτύλων�τους�ρώθωνας).
ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΣ:�Εγώ�είμαι�η�Διφθερίτις.
ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΣ:�Κ’�εγώ�η�Μηνιγγίτις.
ΠΥΡΕΤΟΣ:�Κ’�εγώ�ο�Πυρετός.
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Νάσθε�καλά...�δηλαδή�καλλίτερα�νάσθε�κακά�και�ψυχρά.�Από�κανέ-

να�νοσοκομείο�θάφηγε�βέβαια�ο�θίασός�σας...�Και�τί�επιθυμείτε�από�μένα;
ΕΥΛΟΓΙΑ:�Είμεθα�Επιτροπή!...
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Μπα;...
ΕΥΛΟΓΙΑ:�Είμεθα�εξουσιοδοτημέναι�από�τας�άλλας�συναδέλφους�μας,�από�την

Οστρακιάν,�την�Ιλαράν,�την�Περιπνευμονίαν,�τον�Τέτανον,�τον�Άνθρακα,
τον�Ίκτερον,�την�Αρθρίτιδα...

ΜΙΧΑΛΗΣ:�Πες�από�όλην�την�Παθολογίαν,�για�το�συντομώτερον.
ΕΥΛΟΓΙΑ:� Έχομεν� και� την� έγγραφον� συγκατάθεσιν� της� Ινφλουέντζας,� της

Πανούκλας�και�της�Χολέρας...
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Έτσι!...�και�πού�είνε�αυτές;
ΕΥΛΟΓΙΑ:�Αυτές�είνε�εις�το�εξωτερικόν...�Προχθές�μάλιστα�μού�έγραφεν�η�Χο-

λέρα�πως�επιθυμεί�πολύ�να�περάση�απ’�εδώ,�που�έχει�τόσα�χρόνια�νάλθη...
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Όχι,�όχι!�Ας�μη�λάβη�τον�κόπον�να�έλθη.�Καλά�είνε�εκεί�που�βρί-

σκεται.�Έπειτα�δεν�φθάνετε�εσείς�τάχα;�
ΕΥΛΟΓΙΑ:�Λοιπόν,� η� αίτησις� την� οποία�πρόκειται� να� σας� υποβάλωμεν� είνε� η

εξής.�Αφού�θα�γείνης�αρχή�του�τόπου�οφείλεις�να�σεβασθής�τα�δικαιώμα-
τά�μας.
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ΜΙΧΑΛΗΣ:�Δηλαδή�ποία�δικαιώματα;
ΕΥΛΟΓΙΑ:�Ιδού,�εις�τον�τόπον�αυτόν�έχομεν�κατοχήν�προ�πολλών�ετών.
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Ά!�εις�τα�οικόπεδα,�εις�τας�μάνδρας�όπου�φωλιάζετε...�εκατάλαβα.
ΕΥΛΟΓΙΑ:�Και�εις�τας�μάνδρας�και�εις�τους�δρόμους,�και�εις�τας�πλατείας,�και

εις�τα�σχολεία�και�εις�τα�Υπουργεία�και�παντού�έχομεν�ελευθερίαν�να�μέ-
νωμεν.

ΜΙΧΑΛΗΣ:�Βέβαια,�το�λέει�το�Σύνταγμα.
ΕΥΛΟΓΙΑ:�Κανείς�έως�τώρα�τους�άρχοντας�δεν�εσκέφθη�να�μας�καταδιώξη...

όλοι�μας�προστάτευσαν�με�το�πάρα�πάνω,�αυτό�τώρα�πρέπει�να�κάμης
και�συ...

ΜΙΧΑΛΗΣ:�Εγώ;�Μη�με�πήρατε�για�γιατρό;...�Και�τί�πρέπει�να�κάμω;�
ΧΟΡΟΣ�ΝΟΣΩΝ: (άδει)

Για�της�πόλεως�που�λέγουν�την�υγείαν
Μια�στιγμή�δεν�θα�φροντίσης�σοβαρά
Δεν�θα�κάμης�υπονόμους�και�σφαγεία
Δεν�θα�δώσης�για�νερό�έναν�παρά.

Θάνε�η�μάνδρες�ανοικτές�εις�τον�καθένα
Θάνε�ο�βούρκος�στιβακτός�σαν�ταραμάς
Μεσ’�τους�δρόμους�τα�σκουπίδια�πεταμένα
Θ’�άνε�ευπρόσδεκτον�θυμίαμα�σ’�εμάς.

Σκόνη,�βόρβορος�και�κάθε�είδους�βρώμα
Θα�στολίζη�τας�Αθήνας�περισσή
Και�μαζύ�με�μας�θα�χαίρεται�το�κόμμα
Και�μαζύ�μ’�αυτό�θα�χαίρεσαι�και�συ.

ΕΥΛΟΓΙΑ:�Αυτό�είνε�το�πρόγραμμά�μας.�Κράτησέ�το�καλά�εις�τον�νουν�σου,�θα
το�εκτελέσης�μέχρι�κεραίας.

ΜΙΧΑΛΗΣ:�Ώστε�μου�κοινοποιείτε�τελεσίγραφον,�σαν�να�είσθε�η�συμφωνία�των
Δυνάμεων;

ΕΥΛΟΓΙΑ:�Και�αν�δεν�συμμορφωθής,�αλλοίμονόν�σου,�θα�σου�ριχθούμε�όλες...
(Τον�περιστοιχίζουν�απειλητικώς.)

ΜΙΧΑΛΗΣ:�(Προσπαθών�να�διαφύγη�περίφοβος) Όχι,�όχι!�Δεν�είναι�δα�ανάγκη
όλες!...�μια�από�σας�φθάνει.

ΕΥΛΟΓΙΑ:�(προς�τας�Νόσους) Πάμε�τώρα!...�(Εξέρχονται�πάσαι�εξ�αριστερών).
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Εκαταλάβατε,�κύριοι;...�Να�σας�πω�την�αλήθεια�δεν�το�επερίμενα

αυτό,�πως�για�να�γείνω�Δήμαρχος�έπρεπε�να�κλείσω�συνθήκη�με�όλαις
της�ασθένειαις�του�κόσμου!�Με�άλλους�λόγους�μωρέ�μάνα�μου�για�να�δι-
οική�κανείς�σ’�αυτόν�τον�τόπον�πρέπει�εξάπαντος�να�του�λείπουν�η�συνεί-
δησις�και�τα�ρουθούνια!...

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�(Βλέπων�εκ�δεξιών) Ο�Παναγιώτης�έρχεται�τρέχοντας!
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ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΙΙΒΒ΄́
Παναγιώτης�και�οι�ρηθέντες

ΜΙΧΑΛΗΣ:�Τί�τρέχει,�Παναγιώτη,�τί�έπαθες;�(Ο�Παναγιώτης�όστις�εισέρχεται,
πνευσειών�και�τεταραγμένος,�νεύει�διά�της�χειρός�ότι�φέρει�κακάς�ειδή-
σεις.)

ΣΤΕΡΙΟΣ:�Πώς�πάει�το�συλλαλητήριον;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:�Άσχημα�πολύ�άσχημα.
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Γιατί;�Τί�συνέβη;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:Η�εκλογή�κινδυνεύει.
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Κινδυνεύει,�πώς;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:Τα�πράγματα�επήγαιναν�καλά!�είχαν�μιλήσει�μερικοί�δικοί�μας

και�ο�λαός�εφαίνετο�ευχαριστημένος.�Αλλά�οι�αντίθετοι,�όταν�είδαν�ότι�τα
πράγματα�ήσαν�ευνοϊκά�για�μας,�έβαλαν�τα�δυνατά�τους�να�μας�τα�χα-
λάσουνε.

ΜΙΧΑΛΗΣ:�Και�τί�έκαμαν;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:�Διά�μιάς�παρουσιάζεται�εις�τον�τόπον�του�συλλαλητηρίου�ο�Μα-

λαγάνας�με�το�κόμμα�του.
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Ο�Μαλαγάνας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:�Ναι,�ο�αντίθετός�μας,�ο�οποίος�είνε�πολύ�επίφοβος�ζητεί�τον�λό-

γον�και�ανεβαίνει�επάνω�εις�το�τραπέζι�διά�ν’�αντικρούση�τους�προλαλή-
σαντας.�Αυτά�που�σας�λέγουν,�είπεν�είνε�κουραφέξαλα.�Στον�τόπον�μας
εγώ�μόνος�μπορώ�να�τον�σώσω!�Και�άρχισε�πεια�ροδάνι�η�γλώσσα�του!
Τους�ανέπτυξε�το�δικό�του�πρόγραμμα�και�τους�είπε�τόσο�φουσκωμένα
λόγια,�ώστε�το�ρεύμα�άρχισε�να�στρέφεται�υπέρ�αυτού.

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Μωρέ�μίλα�καλά!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:�Βέβαια�όλος�ο�κόσμος�έλεγε:�«Να�ένας�τέτοιος�άνθρωπος�μας

χρειάζεται!».
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Μα�τί�τους�είπε,�βρε�αδελφέ;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:�Και�τί�δεν�τους�είπε;�Λαγούς�με�πετραχείλια,�τους�έταξε�ένα

πρόγραμμα�τραντακτό...
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Ώστε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:�Ώστε�που�το�δικό�μας,�δεν�θα�πιάση�μπάζα!
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Λοιπόν�να�τ’�αλλάξωμεν.
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Βέβαια�να�προσθέσης�ακόμη�ότι�μπορεί.
ΣΤΕΡΙΟΣ:�Σωστά!...�Πρέπει�να�υπερθεματίσωμεν.
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Θ’�αφίσωμεν�τώρα�τον�Μαλαγάναν�να�μας�πάρη�την�Δημαρχία

μεσ’�από�το�χέρι;
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Α,�όχι�βέβαια,�ακούς�εκεί�τον�κανάγια!...�Τί�είπε�λοιπόν;�
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:�Είπε�πως�όσον�για�το�νερό,�θα�φέρη�ένα�ολόκληρον�ποταμόν�τον

Σπερχειόν�από�την�Φθιώτιδα...
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ΜΙΧΑΛΗΣ:�Κ’�εγώ�θα�φέρω�τον�Σηκουάναν�από�την�Γαλλίαν...�που�είνε�και�πο-
ταμός�περισσότερον�εξευγενισμένος!...

ΣΤΕΡΙΟΣ:�Ωραία!�Τρε�σικ!�Θα�πάω�εγώ�εις�το�Παρίσι�διά�τας�διαπραματεύσεις.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:�Είπε�πως�θα�κάμη�την�πόλιν�ν’�αστράφτη�την�νύκτα�από�το�πο-

λύ�φως.
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Κ’�εγώ�θ’�ανάβω�ως�και�την�ημέραν�τους�φανούς...�κι’�αυτό�το�φα-

νάρι�του�Διογένους�ακόμη!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:�Είπε�πως�θα�στρώση�τους�δρόμους�όλο�με�βαμβάκι,�για�να�περ-

πατούν�οι�πολίται�στα�μαλακά!...
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Κ’�εγώ�θα�τους�στρώσω�με�χαλβά...�και�μερικούς�μάλιστα�με�μαύ-

ρο�χαβιάρι.
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Και�θα�τους�καταβρέχουμε�με�ούζο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:�Είπε�πως�θα�φέρη�τον�χρυσούν�αιώνα...
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Θα�τον�φέρω�κ’�εγώ�και�όταν�ξεπέση�το�φράγκο�μάλιστα�θα�φέρω

δύο�χρυσούς�αιώνας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:�Είπε�πως�θα�κάμη�οικονομίας�στην�Δημαρχία...
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Κ’�εγώ�θα�κάμω�την�Δημαρχίαν�οικονομικόν�συσσίτιον.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:�Είπε�πως�θα�κάμη�Έκθεσι...
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Κ’�εγώ�θα�κάμω�εκθετοτροφεία!...
ΣΤΕΡΙΟΣ:�Εύγε!�Εύγε!...�Είσαι�ανεξάντλητος�ενταρεσάμπλ!...
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Έλα�ντε�να�βουλωθή�το�στόμα�του�μπερμπάντη!�Πάμε�τώρα�να

τους�τα�πης...
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Ναι,�πάμε!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:�Ζήτω�ο�νέος�Δήμαρχος!...�Ζήτω!...�(Εξέρχονται�εκ�δεξιών�ζητω-

κραυγάζοντες).

ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΙΙΓΓ΄́
Έρις�και�Οπλοφορία

(Η�Έρις�φέρει�αμφίεσιν�αρχαίαν�με�στέφανον�εξ�όφεων�εις�την�κεφαλήν,�κρατεί
δε�μήλον�εις�την�μίαν�χείρα�και�εις�την�άλλην�τον�πυρσόν�της�διχονοίας.�Η�οπλο-
φορία�έχει�την�όψιν�αγρίαν�φέρει�εσθήτα�ερυθράν�κρέμονται�δε�από�την�ζώνην
την�παντοειδώς�όπλα,�μαχαίρια,�πιστόλια,�κ.λ.π.)

ΕΥΛΟΓΙΑ: (άδει)
Είμ’�η�Έρις�η�αρχαία
Πάντα�μ’�έχετε�στο�νου�σας.
Πώκαμε�και�τους�θεούς�σας
Να�μαλλώνουν�μια�φορά.
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Παντού�βάζω�την�φωτιά�μου
Κι�όπου�πέσει�αυτό�το�μήλο
Πέφτει�γρίνια,�πέφτει�ξύλο
Και�μαλλώματα�γερά.

ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ (άδει)
Είμαι�η�Οπλοφορία
Με�γνωρίζει�η�Ρωμηοσύνη
Που�για�με�το�αίμα�χύνει
Κάθε�μέρα�σαν�νερό.

Να�κουμπούρια,�να�μαχαίρια
Παίδες�των�Ελλήνων�ίτε
Φαγωθήτε,�σκοτωθήτε
Ξεσχισθήτε�να�χαρώ!
(Ακούεται�εκ�δεξιών�ο�θόρυβος�του�συλλαλητηρίου�μετά�κραυγών «Ζή-
τω!...�Φόλα!...�Κάτω!...�κάτω!»)

ΕΥΛΟΓΙΑ:�Λοιπόν,�αδελφή�μου,�ήλθε�η�κατάλληλος�στιγμή.
ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ:�Ναι,�άκουσε�πώς�ουρλιάζουν�εκεί�πέρα;�Ο�ερεθισμός�προχωρεί,�τα

πράγματα�πηγαίνουν�καλά.�
ΕΡΙΣ:�Κ’�εκεί�πάνω�εις�την�Ακρόπολιν�(δεικνύουσα�προς�τ’�αριστερά) που�είνε

αι�γυναίκες�ακόμη�καλλίτερα.�Όπου�κι’�αν�είνε�θα�πιασθούν.
ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ:�Λοιπόν,�τί�καθόμαστε;�εμπρός!
ΕΥΛΟΓΙΑ:�Εμπρός�ναι!�Εσύ�τράβα�εκεί�κάτω�που�είναι�οι�άνδρες�και�βάλε�όλα

τα�δυνατά�σου�να�γένη�γερό�το�πανηγύρι.�
ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ:�Μη�σε�μέλλει.�Κ’�εσύ�πού�θα�πας;
ΕΡΙΣ:�Εγώ�θα�πάω�εις�τας�γυναίκας.�Εκεί�θα�είμαι�εις�το�στοιχείον�μου.
ΕΥΛΟΓΙΑ,�ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ (ομού�άδουν)

Εμπρός�και�με�φούρια!
Ας�πέσουν�κουμπούρια,
Ψηλά�ταις�μαγγούραις
Ας�σπάσουν�η�μούραις.
Ας�έβγουν�τα�μάτια,
Ας�γείνουν�κομμάτια
Κεφάλια�γερά!

Γυναίκες,�πιαστήτε!
Μαλλά�τραβηχθήτε!
Στη�μάχη�με�κρότο�
Να�δώστε�καπότο.
Στον�κάθε�λεβέντη
Να�γείνη�το�γλέντι
Γερό�μια�φορά!
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(Η�Έρις�και�η�Οπλοφορία�εξέρχονται�εσπευσμένως,�η�πρώτη�εξ�αριστερών,�η�δε
δευτέρα�εκ�δεξιών.�Εκ�δεξιών�ακούεται�ισχυρότερος�ο�θόρυβος�του�συλλαλητηρίου
και�αι�ζητωκραυγαί.�Εις�το�τέλος�ακούονται�αι�φωναί:�«Λόγο!�Λόγο!»�και�μετά
μακράν�διακοπήν�η�φωνή�του�Μιχάλη�αγορεύοντος.�Ακούονται�ευκρινώς�αι�φρά-
σεις:�«Αγαπητοί�συμπολίται,�το�πρόγραμμα�το�οποίον�λαμβάνω�την�τιμήν�να�σας
εκθέσω...». Έπειτα�η�φωνή�χάνεται�εντός�του�κρότου�και�των�φωνών.�Ακούεται
κατόπιν� η� φράσις� «Επικαλούμαι� της� ιεράς� σκιάς� των� ημετέρων� προγόνων!...»
Μεθ’�ό�επικρατεί�θόρυβος,�ακολούθως�δε�αφού�κοπάση�ούτος�ολίγον�ακούεται�ευ-
κρινώς�η�φράσις:�«Η�Ελλάς,�η�φιλτάτη�πατρίς�κατά�την�εποχήν�των�αθανάτων
ημών�προγόνων...».�’Επεται�θόρυβος�παρατεταμένος�και�ζητωκραυγαί.)

ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΙΙΔΔ΄́
Χορός�σκιών

(Αι�Σκιαί εξέρχονται�διά�μιάς�δεξιόθεν�και�αριστερόθεν�και�περιέρχονται�ελα-
φρώς�την�σκηνήν.�Είνε�άνδρες�με�μορφήν,�κόμμωσιν�και�αμφίεσιν�αρχαϊκήν,�με
στεφάνους�εις�την�κεφαλήν,�περιτετυλιγμένοι�διά�μίας�ευρείας�λευκής�οθόνης.�Ο
φωτισμός�της�αιθούσης�επαισθητώς�ελαττούται.)

ΧΟΡΟΣ�ΣΚΙΩΝ (άδει)
Τούτοι�που�μας�ήλθαν�τώρα
Τί�χαλεύουν�τέτοιαν�ώρα;
Τα�καινούρια�ήλθαν�μαντάτα
Κι’�άρχισε�η�φρικτή�παρλάτα;
Να�που�ερχόμαστε�λαέ
Των�προγόνων�αι�σκιαί
Αι,�αι,�αι,�αι.

Κάθε�πώλθη�ανεμοζάλη
Στων�Ρωμηών�μας�το�κεφάλι
Μας�σηκώνουν�απ’�το�μνήμα
Και�μας�αρχινούν�στη�λίμα
Και�μας�ψάλλουν�τα�τροπα-!
Τα�τροπάρια�του�παπά.
Πα!�Πα!�Πα!�Πα!

Μαραθώνες,�Σαλαμίνες
Αραδιάζουν�οι�κηφήνες
Μα�το�σημερνό�το�χάλι
Ποιος�το�βάζει�στο�κεφάλι;

Παραρτήματα 3��



Ο�καθένας�το�ξεχνά
Γιάννης�πίνει�και�κερνά!
Να!�Να!�Να!�Να!

(Κατά�τον�τελευταίον�επωδόν�φασκελλώνουν�δεξιά�και�αριστερά.�Είτα�εξαφανί-
ζονται.)

ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΙΙΕΕ΄́
Μιχάλης,�Πελοπίδας,�Στέριος,�Παναγιώτης,�Νώντας,�Κουραμάνας,�
Χορός�Κυνών,�Χορός�Βατράχων,�Εις�Εύζωνος,�Πολίται�διάφοροι
(Εκ�δεξιών�ακούεται�τρομακτικός�θόρυβος�και�κραυγαί�πολλαί).

ΦΩΝΗ: (έσωθεν)�Κάτω!...�Κάτω!...
ΑΛΛΗ�ΦΩΝΗ: (επίσης) Προδόταις!...�Πουλημένοι!...
ΑΛΛΗ�ΦΩΝΗ: (επίσης) Ούξω!...�Φόλα!...
ΑΛΛΗ�ΦΩΝΗ: (επίσης) Επάνω�τους�μωρές!...�επάνω�τους!...
ΑΛΛΗ�ΦΩΝΗ: (επίσης) Βαρείτε�τους!
(Ακούονται�δύο�πυροβολισμοί�και�επακολουθεί�μεγάλη�ιαχή�και�ποδοβολητός.
Άνθρωποι�πολλοί�τρέχοντες�διασχίζουν�την�σκηνήν�πεφοβισμένοι.�Εισέρχονται
δρομαίοι�και�καταπεπνημένοι�ο�Μιχάλης,�ο�Παναγιώτης,�ο�Πελοπίδας,�ο�Σέ-
ριος,�με�τα�ενδύματα�εν�αταξία.�Ο�Μιχάλης�φέρει�τον�υψηλόν�του�πίλον�χωσμέ-
νον�έως�με�τα�μέσα�του�προσώπου.�Ο�Στέριος�φέρει�επί�της�μορφής�ίχνη�αίματος
και�ο�Πελοπίδας�κρατεί�τους�νεφρούς�του.)
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Ώ,�Παναγία�μου!�(Προσπαθεί�ν’�αφαιρέση�τον�πίλον�του). Βγάλτε

το�μωρές.�(Τη�βοηθεία�των�άλλων�κατορθώνει�να�εξαγάγη�τον�πίλον
του). Ορίστε�που�πριν�να�γίνω�Δήμαρχος�μου�βγάζουν�οι�άλλοι�το�κα-
πέλλο!...�

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Ώ,�τα�νεφρά�μου!...�μ’�εσακάτεψαν�οι�αθεόφοβοι!...
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Κουράγιο,�κύριε�Ταξίαρχε!...�αυτά�έχουν�οι�πολέμοι�βλέπεις!
ΣΤΕΡΙΟΣ:�(Απομάσσων�το�πρόσωπόν�του) Ω!�σαπριστί!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:�Θα�πρέπει,�βέβαια,�αφού�σώκαμαν�τα�μούτρα�παζάρι!
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Και�τώρα,�πραγματικώς�σου�χρειάζεται�να�φέρης�τον�Σηκουάνα�να

σε�ξεπλύνη...�(Καθ’�όλην�την�ανωτέρω�διάλεξιν�ακούεται�εκ�δεξιών�ο�θό-
ρυβος�της�συμπλοκής,�όστις�ολονέν�σφοδρύνεται.�Εξορμώσιν�επί�της�σκη-
νής�διάφοροι�άνθρωποι�τρέχοντες,�τα�μέλη�των�συντεχνιών�σύρονται�κα-
τά�γης�εξόπισθεν�των�της�σημαίας�και�τα�εμβλήματα�και�άλλοι�όμιλοι,
οίτινες� αλληλογρονθοκοπούνται� και� αλληλοτύπτονται� διά� μαγκουρών.
Διακρίνονται�μεταξύ�αυτών�και�ο�Νώντας,ο�Αγγελής�και�ο�Κουραμά-
νας,�οίτινες�καταφέρουν�κτυπήματα�δεξιά�και�αριστερά.)

ΝΩΝΤΑΣ:�Βάρτους�μωρέ!...
ΑΓΓΕΛΗΣ:�Βοήθα,�ρε�Κουραμάνα!...
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ΚΟΥΡΑΜΑΝΑΣ:�Τους�φάγαμε�τους�κερατάδες!
(Γίνεται�φοβερός�συνωστισμός�και�φυρμός�επί�της�σκηνής.�Εξέρχονται�και�συ-
νωθούνται�μετά�του�πλήθους�οι�Βάτραχοι�κοάζοντες�και�οι�Κύνες�υλακούντες.
Ο�Μιχάλης�και�οι�συν�αυτώ�περιέρχονται�την�σκηνήν�τρέχοντες�και�αλλόφρονες
εκ�του�φόβου.)
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Μωρέ�τί�είν’�τούτο�το�κακό;�εχαθήκαμε!...
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:�Απ’�εδώ!...�Απ’�εδώ!... (Δεικνύει�προς�τα�δεξιά,�αλλ’�ενώ�τρέπο-

νται�προς�τα�εκεί,�εμφανίζεται�εις�εύζωνος�προτάσσων�την�λόχην�κατά
του�Μιχάλη.)

ΕΥΖΩΝΟΣ:�Πού�πας,�ουρέ�ζαγάρ;�Διαλύσου!
ΜΙΧΑΛΗΣ:� (Οπισθοχωρών� έντρομος� προς� τον� Πελοπίδαν) Κύριε� Ταξίαρχε,

υπερφαλαγγίσθημεν!...�Δίνε�του�τώρα�στα�πόδια!
(Στρεφόμενοι�εξέρχονται�εξ�αριστερών�δρομαίοι.�Μετ’�αυτών�εξέρχονται�πάντες
οι�επί�της�σκηνής,�τρεπόμενοι�άλλοι�εκ�δεξιών�και�άλλοι�εξ�αριστερών.)

ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΙΙΣΣΤΤ΄́
Διαμάντω,�Γαρούφω,�Αννέζα,�κυρα-Στάθαινα,�Αποσπασματάρχης,�

Περιπολία�Ευζώνων,�εις�Εύζωνος,�Γυναίκες�διάφοροι

(Η�Διαμάντω�εισέρχεται�ασθμαίνουσα�εξ�αριστερών�με�την�κόμην�ανάστατον,
με�τα�ενδύματα�εν�αταξία.�Εις�την�αυτήν�κατάστασιν�ευρίσκονται�και�η�Γα-
ρούφω,�η�Αννέζα�και�η�Κυρά-Στάθαινα.)

ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Βαγγελίστρα�μου!...�Τ’�ήταν�αυτό;
ΑΝΕΖΑ:�Ώ�μον�Ντιέ,�δεν�αντέχω�πλέον!...
ΚΥΡΑ-ΣΤΑΘΑΙΝΑ:�Η�στρίγγλαις!...�μ’�εκατασκοτώσανε!...
ΓΑΡΟΥΦΩ:�Κυρία�Πρόεδρος...�κυρία�Πρόεδρος�δεν�ήταν�τίποτε!
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Καλέ�τί�δεν�είνε�τίποτε;�Δεν�είδες�που�μού�ρίχθηκαν�και�με�ξεμάλ-

λιασαν�εκείναις�η�δαιμονισμέναις!...�Ώ�συφορά�μου�τί�έπαθα!
ΑΝΕΖΑ:�Είμαι�εξηντλημένη�τουτ’�αφαί!...�Θεέ�μου!...�εκείνη�η�αχρεία�η�Περπε-

ρίδου!
ΚΥΡΑ-ΣΤΑΘΑΙΝΑ:�Αμ’�εκείνη�η�βρώμα�η�Παπαρδέλη;�που�μας�έκανε�την�Οσία

Μαρία!�Δεν�θα�μου�πέση�στα�νύχια�μου!...
ΓΑΡΟΥΦΩ:�Ησυχάσατε,�ησυχάσατε!�αι�μεγάλαι�ιδέαι�χρειάζονται�και�μεγάλους

αγώνας�διά�να�θριαμβεύσουν.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Δεν�μας�αφίνης�και�του�λόγου�σου�με�τις�μεγάλες�ιδέες!...�Τί�καλά

που�ήμουνα�στο�σπητάκι�μου!...�(Ακούεται�θόρυβος�εξ�αριστερών)
ΚΥΡΑ-ΣΤΑΘΑΙΝΑ:�Να�ταις�η� λυσσασμέναις� έρχονται�πάλι!� (Εισέρχονται� εις

την�σκηνήν�πολλαί�γυναίκες�εξημμέναι�φιλονικούσαι�μετά�πολλού�θορύ-
βου).
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Α΄ ΓΥΝΗ:�Να�χαθήτε�ξετσίπωτες!
Β΄ ΓΥΝΗ:�Εμείς�είμαστε�ξετσίπωτες;�Να,�παληοβρώμα!...
Γ΄ ΓΥΝΗ:�Αντιπολίτευσι�μου�θέλετε,�αι;
Δ΄ ΓΥΝΗ:�Σκασμός,�ξεδιάντροπη!...
ΓΑΡΟΥΦΩ:�Ησυχία,�κυρίαι,�ησυχία!�(Προσπαθούσα�να�παρέμβη�και�να�διαχωρί-

ση�τας�περιπλεκομένας�δέχεται�πανταχόθεν�κτυπήματα.�Ενώ�μετά�πολ-
λής� γοργότητος� συμβαίνουσι� πάντα� ταύτα,� η� Ανέζα� και� η� Στάθαινα
συμμετέχουσι� της� συμπλοκής,� η� δε�Διαμάντω�περιέρχεται� την� σκηνήν
έντρομος.)

Β΄ ΓΥΝΗ:�(Διακρίνει�την�Διαμάντω) Να�’την�αυτή�η�Χρυσοκανθάραινα�που�μας
έφεραν�για�πρόεδρο!�Ριχτήτε�της.�(την�καταδιώκει)

ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Μη!...�Μη!...�Μιχάλη!�πού�είσαι;...�(Φωνάζουσα) Αννέζα!...�Κυρά-
Στάθαινα!...

ΑΝΕΖΑ:�Απ’�εδώ!...�Απ’�εδώ!...�(Ζητούν�να�φύγουν�εξ�αριστερών,�ότε�εμφανίζε-
ται�εκ�των�παρασκηνίων�εις�εύζωνος�με�την�λόγχην�και�αποκρούει�αυ-
τάς).

ΕΥΖΩΝΟΣ:�Τί�πάθετ’�ουρέ�διαβόλου�καρακάξες;�Διαλυθήτε!...
(Η�Διαμάντω�έντρομος�τρέπεται�εις�φυγήν�και�εξέρχεται�εκ�δεξιών�παρακολου-
θημένη�υπό�της�Αννέζας,�της�Κυρά-Στάθαινας�και�της�Γαρούφως)
ΓΥΝΑΙΚΕΣ:�Φύγετε!...�οι�εύζωνοι!...�(Εξέρχονται�εν�φυρμώ�και�αι�λοιπαί�γυναί-

κες� εκ� δεξιών,� ταυτοχρόνως� εξ� αριστερών� εισέρχεται� περιπολία� ευζώ-
νων).

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑΡΧΗΣ:� Παν� κατά� διαβόλου� ούλαι!...� άφαντοι� έγιναν� κατά
μπιτ!...�Τί�πάθαν�σήμερις;�Επανάστασι�ήθελαν�να�κάνουν�κι’�αυτές�η�κου-
ρούνες; (προς�τους�Ευζώνους)�Αντήστε�ρες,�τώρα�σεις,�οι�μισοί�απ’�εδώ
κι�οι�μισοί�απ’�εκεί�και�χαλιέψτε�μήπως�είνε�κρυμμένοι�τίποτες�από�αυ-
τουνούς�εδώ�για... (Το�ήμισυ�της�περιπολίας�εξέρχεται�εκ�δεξιών�μετά�του
αποσπασματάρχου� και� το� έτερον� ήμυσι� εξ� αριστερών.� Εις� την� σκηνήν
επικρατεί�σκότος.)

ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΙΙΖΖ΄́
Μιχάλης�και�Διαμάντω

ΜΙΧΑΛΗΣ:� (Εισέρχεται�ακροποδητεί�μετά�προφυλάξεως�παρατηρών� τα�πέριξ
επτοημένος) Βάστα�κεφάλι�μου!�Ωχ!�τί�είν’�τούτο�που�έπαθα!...�τί�έγειναν
οι�άλλοι;�Τους�έχασα�μέσα�εις�το�σκοτάδι...�Τώρα�μας�εστρωσαν�στο�κυ-
νήγι� και� οι� εύζωνοι!...� (Ακούεται� κρότος� βημάτων)�Ποίος� έρχεται� απ’
εκεί;...

ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�(Εισερχομένη�επίσης�πεφοβισμένη�και�μετ’�άκρας�προφυλάξεως)
Πώς�κτυπάει� η�καρδιά�μου!...�Πού�βρέθηκα� εδώ�πέρα;�Πού� είνε�η�άλ-
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λαις;...�Κάποιος�είνε�θαρρώ�εκεί�πέρα;...�Παναγία�μου�πώς�φοβούμαι!
ΜΙΧΑΛΗΣ:� (Κατ’� ιδίαν) Ποιος� να� είνε;�Σαν�γυναίκα�μου�φαίνεται.�Ας�πάρω

θάρρος.�(Προχωρών�και�αποτεινόμενος�προς�την�Διαμάντω)�Αι;�του�λό-
γου�σου!�Τις�ει;

ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Μη...�Μη...�για�το�θεό!�(Καταφοβισμένη)
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Καλέ�αυτή�η�φωνή!...�Η�Διαμάντω�είνε;...
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:� Ποιος� είσαι;� ο� Μιχάλης;� (Πλησιάζουσι� και� ρίπτονται� εις� τας

αγκάλας�αλλήλων)
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Πώς�ευρέθηκες�εδώ;
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Κ’�εγώ�δεν�ηξεύρω�πώς;�Στην�αναμπουμπούλα�επάνω�έχασα�της

άλλαις...�δεν�ξεύρω�πού�βρίσκομαι...�από�την�ώρα�που�κατέβηκα�από�την
Ακρόπολιν...

ΜΙΧΑΛΗΣ:�Αγκαλά�είχετε�και�σεις�το�συλλαλητήριο,�βέβαια!...�Πώς�τα�πήγα-
τε�το�λοιπόν;

ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Μη�τα�ρωτάς...�κάλλιο�ν’�άθελε�να�σπάσω�το�πόδι�μου...�Αναθεμά
την�ώραν�που�τους�ήλθε�να�με�κάνουν�πρόεδρο...

ΜΙΧΑΛΗΣ:�Βέβαια�μού�έγεινες�και�πρόεδρος...�αυτά�έχουν�τ’�αξιώματα,�Διαμά-
ντω�μου,�τί�να�γείνη!...�

ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Επήγαμε�επάνω�στο�Κάστρο�και�εμαζεύθηκαν,�μωρέ�μάτια�μου
χίλιες� δυο� σουρλουλούδες,� οπού� εφλυαρούσαν� ακατάπαυστα� όλες� μαζί
σαν�τα�σπουργίτια�το�βράδυ�που�κουρνιάζουν.�Τέλος�πάντων,�λιγάκι�έγει-
νε�ησυχία�κ’�ασηκώθηκε�μία�κυρία...�Περπέρω�θαρρώ�πως�την�λένε...�και
αρχίζει�κ’�έλεγε�κ’�έλεγε...�Δεν�κατάλαβα�καλά,�καλά,�μα�θαρρώ�πως
έλεγε�πως�η�γυναίκες�έπρεπε�να�ντύνωνται�σαν�τις�αρχαίες�όπως�είνε�τα
αγάλματα.

ΜΙΧΑΛΗΣ:�Μακάρι,�Θεέ�μου,�να�γινόσαστε�όλες�αγάλματα!�Τουλάχιστον�τότε
δεν�θα�εμιλούσατε.

ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Μία�άλλη�τότε...�μια�κάποια�Ψαλίδω�την�εδιάκοψε.�Έστησαν�φιλο-
νικεία�και�λόγο�το�λόγο�αρχίζουν�το�βρισίδι.�Φαίνεται�πως�η�Περπέρω�της
είπε�ένα�λόγο�βαρύ�την�είπε�Μάγειρα...�Μέγαρα...�κάπως�έτσι,�αλλά�δεν
μου�εφάνηκε�εμένα�βρισιά.

ΜΙΧΑΛΗΣ:�Μέγαιρα�θα�την�είπε.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Ναι,�Μέγαιρα.�Τί�θα�πη�αυτό;
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Θα�πη...�μια�καλή�αρχόντισσα...�Εμπρός�εξακολούθησε.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Μα�δεν�στο�λέω�εγώ;�Θυμώνει�λοιπόν�η�άλλη�και�αφρισμένη�σου

την�στρώνει�εμπρός,�μωρή�πίσα,�μωρή�δείξα...�Μπαίνουν�κ’�η�άλλες�στο
χορό·�γίνεται�ένα�ταβατούρι�του�διαόλου.�«Ν’�ανακαλέση!�ν’�ανακαλέ-
ση!...»�φωνάζουν�μερικαίς,�«Όχι,�όχι,�καλά�τα�είπε!»,�φωνάζουν�η�άλλες.
Προσπαθώ�κ’�εγώ�να�της�ησυχάσω...�«Μωρές�Χριστιανές�μου,�δεν�της
είπε�τίποτε»,�αλλά�πού�ν’�ακούσουν!...�Λόγον�τον�λόγον�πιάνονται�στα�χέ-
ρια,�κ’�έγειναν�μαλλιά-κουβάρια.�Επάνου�’στον�καυγά�χυμάν�μερικές�και
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με�γκρεμίζουν�από�το�σκαμνί.�Μια�άλλη�δαιμονισμένη�μού�τραβά�και�μου
ξερριζώνει�τα�μαλλιά...�Τρέχουν�οι�απόμαχοι...�Φεύγουν�άλλαις�απ’�εδώ,
άλλες�απ’�εκεί...�ξανασμίγουν�εδώ�πέρα�και�ξαναπιάνονται,�ως�που�έφθα-
σαν�οι�εύζωνοι�και�τας�εδιάλυσαν.�Ήμουν�μαζί�με�την�Ανέζα�και�με�της
άλλαις,�αλλά�επάνω�στην�φευγάλα�της�έχασα...�Αχ!�Τί�ήταν�τούτο�που
ετράβηξα�σήμερα!

ΜΙΧΑΛΗΣ:�Μεγαλεία�μου�θέλεις,�κυρά-Διαμάντω!�Τράβα�τα�το�λοιπόν.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Μα�μού�φαίνεται�πως�και�του�λόγου�σου�βρίσκεσαι�στο�ίδιο�χάλι...

Κ’�εδώ�έγεινε�μεγάλο�κακό�με�το�δικό�σας�Συλλαλητήριο.�Άκουσα�τις�πι-
στολιές�που�έπεσαν.�Μην�έπαθες�τίποτε;

ΜΙΧΑΛΗΣ:�Αι,�τιποτένια�πράγματα...�Μια�φάπα�που�μώχωσε�το�καπέλλο�ως�το
λαιμό,�μια�κλωτσιά�στα�νεφρά�και�μια�κοντακιά�ενός�ευζώνου�που�μού
κατέβασε�τη�μισή�πλάτη...�Αυτά�είνε�τα�πρώτα�πεσκέσια�του�αξιώματός
μου.�

ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Αχ!�Τί�καλλίτερα�που�ήμαστε�στο�σπιτάκι�μας!...
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Αυτό�λέω�κ’�εγώ�καϋμένη�Διαμάντω�(Ακούεται�κρότος�έρρυθμος

βημάτων�περιπολίας.) Κάποιοι� έρχονται�απ’� εδώ.� (Παρατηρών� εξ�αρι-
στερών)�Οι�Εύζωνοι!...

ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Χριστέ�και�Παναγιά!
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Τρέχα�να�φύγωμε�γρήγορα!�(Εξέρχονται�δρομαίοι�και�περίφοβοι�εκ

δεξιών)

ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΙΙΗΗ΄́
Χορός�Ευζώνων

(Η�περιπολία�εισέρχεται�και�περιέρχεται�την�σκηνήν�μετά�ρυθμικού�βήματος.)

ΧΟΡΟΣ�ΕΥΖΩΝΩΝ (άδει)
Διαλύσου
Ξεκουμπίσου
Και�μπροστά�να�μη�σε�βρω.
Μην�σε�πιάσω
Και�σου�σπάσω
Το�καθένα�σου�πλευρό!

(Άδει� και� την� επομένην� στροφήν� και� αφού� περιέλθει� επανειλημμένως� επί� της
σκηνής�εξέρχεται�εκ�δεξιών,�ακούεται�δε�το�άσμα�βαθμηδόν�απομακρυνόμενον.)

Άντε�χάσου
Στη�δουλειά�σου!
Βρε�ζαγάρι�να�χαθής!
Μη�σε�στείλω
Με�το�ξύλο
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Μες�στη�χάψι�παρευθύς!
(Πίπτει�η�αυλαία)

ΤΤέέλλοοςς��ττηηςς��ττρρίίττηηςς��ππρράάξξεεωωςς

ΠΠΡΡΑΑΞΞΙΙΣΣ��ΤΤΕΕΤΤΑΑΡΡΤΤΗΗ
((ΕΕππίίλλοογγοοςς))

(Ευθύς�καθώς�πέση�η�αυλαία,�μετά�την�τρίτην�πράξιν,�η�ορχήστρα�τονίζει�τον
ήχον�του�εν�τη�πρώτη�πράξει�άσματος�του�χορού�των�ονείρων,�και�επαναλαμβάνει
αυτόν�σβενόμενον�βαθμιαίως�και�υποκόφως.�Μεθ’�ό�αίρεται�η�αυλαία,�φαίνεται�δε
εις� την� σκηνήν� καταβεβασμένον� το� παραπέτασμα� των� συννέφων� όπως� εν� τη
πρώτη�πράξει.�Η�σκηνή�είνε�σκοτεινή�εν�αρχή,�ολίγον�δε�κατ’�ολίγον�φωτίζεται.)

ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΑΑ΄́
Η�Ηώς,�Χορός�Ωρών

(Η�Ηώς�είναι�γυνή�νεαρά,�φέρουσα�λευκούς�πέπλους,�εις�το�μέτωπον�δε�ως�διά-
δημα�έχουσα�τον�εωθινόν�αστέρα.�Κρατεί�κάνιστρον�φύλλων�ρόδου�εκ�του�οποί-
ου�σκορπίζει�δεξιά�και�αριστερά.�Αι�Ώραι�εισί�νεάνιδες�ενδεδυμέναι�ως�απεικονί-
ζονται�εν�τη�Μυθολογία.)

ΗΩΣ: (άδει)
Ο�ήλιος�προβαίνει
Ροδίζουν�τα�βουνά
Και�δροσορραντισμένη
Η�φύσις�εξυπνά.

Σκιαί�διαλυθείτε
Προ�του�λαμπρού�φωτός
Σεις�όνειρα�κρυφθείτε�
Στα�σκότη�της�νυκτός.

ΧΟΡΟΣ�ΩΡΩΝ (άδει)
Τας�πύλας�εκεί�πέρα
Ανοίξαμεν�των�ουρανών
Κι’�εβγήκεν�η�μέρα
Μικρόν�του�χρόνου�νεογνόν.
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Ξυπνήσατε,�δεχθήτε
Θνητοί,�το�φως�της�το�γλυκύ.
Χαρήτε�το�χαρήτε
Όσον�ο�βίος�διαρκεί.

(Ο�χορός�των�Ωρών�εκτελεί�τινας�ορχήσεις�επί�της�σκηνής,�είτα�εξαφανίζεται
μετά�της�Ηούς.)

ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΒΒ΄́
Μιχάλης�και�Διαμάντω

(Το�παραπέτασμα�των�συννέφων�αίρεται�και�η�σκηνή�παριστά�το�δωμάτιον�της
πρώτης�πράξεως.�Η�λυχνία�καίει�ακόμη�ετοιμόσβεστος.�Ο�Μιχάλης�και�η�Δια-
μάντω�εκατέρωθεν�της�τραπέζης�κοιμώνται�εις�ην�θέσιν�ευρίσκοντο�περί�το�τέ-
λος�της�πρώτης�πράξεως.)

ΜΙΧΑΛΗΣ:�(λαλών�καθ’�ύπνον) Απ’�εδώ...�Απ’�εδώ...�Θα�μας�πιάσουν.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ: (επίσης) Μιχάλη!...� βοήθεια!...�Μιχάλη!...� ά...� ά...� ά...� (εκπέμπει

κραυγήν).
ΜΙΧΑΛΗΣ:�(αφυπνιζόμενος�και�αναπηδών) Αι!...�τί�τρέχει;�(Σείων�την�Διαμά-

ντω)
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:� (Αφυπνιζομένη� έντρομος� και� περιπτυσσομένη� τον� Μιχάλην) Ά!

Μιχάλη�μου!...
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Σώπα,�καλέ,�τί�έπαθες;
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Πού�είμαι;�(Συνερχομένη) Ά!�Όνειρο�ήταν...�(Σταυροκοπείται�και

κυττάζει�γύρω) Στο�σπήτι�μας�είμαστε!�Δόξα�σοι�ο�Θεός!
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Τον�πήραμε�μονοκόμματον�τον�ύπνον.�Και�συ�αποκοιμήθηκες�εδώ;

(Κυττάζει�πέριξ) Εξημέρωσε!...�Μα�πώς�εκοιμηθήκαμεν�έτσι�σαν�να�μας
επότισαν�αφιόνι;

ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Ξέρω�κ’�εγώ;�Εσύ�αποκοιμήθηκες�εκεί�εχθές�το�βράδυ�περιμένο-
ντας� να� βράσουν� τα� χόρτα.�Δεν� ηθέλησα� να� σε� ξυπνήσω,� γιατί� ήσουν
κουρασμένος�και�εκάθισα�κοντά�σου,�όσο�που�χωρίς�να�θέλω�με�πήρε�και
μένα�ο�ύπνος...

ΜΙΧΑΛΗΣ:�Τί�όνειρα�ήσαν�αυτά�που�είδα,�Διαμάντω!...�Τί�τρέλλα!...�Τί�παράξε-
να!...�Θα�σού�τα�πω�υστερότερα!...�Όλο�πλούτη�και�μεγαλεία�λέει...�αλλά
και�πίκραις�στο�ύστερο!...

ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Κ’�εγώ�τα�ίδια!...�Τί�ήταν�αυτά...�Χριστέ�και�Παναγία�μου!...
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Έλα�τώρα�να�νυφθώ�και�να�βγω�έξω�γιατί�είνε�αργά.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Βέβαια,�θα�είνε�ώρα�να�πας�στη�δουλειά�σου.
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Στη�δουλειά�μου;...�και�σε�ποια�δουλειά�γυναίκα�μου;...�Δεν�θα�θυ-

μάσαι�τα�χαμπάρια�που�σούφερα�χθες;�Την�δουλειά�που�είχα�την�έχασα.
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ΔΙΑΜΑΝΤΩ:(Μετά� θλίψεως)�Καλά� λες!...� τί� να� γείνωμεν� οι� δυστυχισμένοι...
(Ακούεται�κρότος�εις�την�θύραν).

ΜΙΧΑΛΗΣ:�Κάποιος�κτυπά...�άνοιξε!�(Η�Διαμάντω�πορεύεται�και�ανοίγει�την
θύραν)

ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΓΓ΄́
Στέριος�και�οι�ρηθέντες

ΣΤΕΡΙΟΣ:�Καλημερούδια�σας!
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Μπα!...�καλή�σου�μέρα�Στέριο.
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Μωρέ�καλώς�τον�τραπεζίτη!...
ΣΤΕΡΙΟΣ:�Κάτι�κέφι�έχεις�βλέπω,�πρωί,�πρωί,�κυρ-Μιχάλη.
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Όχι,�βρε�αδελφέ,�μα�σ’�έβλεπα�στον�ύπνον�μου...�ένα�περίεργο�όνει-

ρο...�Μα�τί�απέγεινεν�με�τη�δουλειά�σου;�Σ’�εκράτησαν�στην�Αστυνομία;
ΣΤΕΡΙΟΣ:�Μ’�επήγαν�και�μ’�εξέτασαν,�τους�είπα�τα�πράγματα�για�τον�άνθρω-

πο�που�είδα�πώπεσε�από�το�παράθυρο,�για�τα�χαρτιά�που�εσύναξα�εις�την
μάντραν� και� μούπαν� να� περιμένω.� Αργά� κατά� τα� μεσάνυκτα� ήλθε� ο
αστυνόμος�μ’�έναν�άλλον�κύριον�και�μ’�εξήτασαν�ξανά.�Επήρε�σημείωσι
πού�κάθομαι�και�με�άφισαν...�Πού�είνε�το�τσουβάλι�μου;

ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Εδώ�είνε,�μπάρμπα�Στέριο.
ΣΤΕΡΙΟΣ:� (Φορτωνόμενος�αυτό�και� διευθυνόμενος�προς�την�θύραν) Το�λοιπόν

ώρα�σας�καλή!
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Στο�καλό�Στέριο.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Στην�ευχή�του�Θεού.�(Ο�Στέριος�εξέρχεται)

ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΔΔ΄́
Μιχάλης�και�Διαμάντω

ΜΙΧΑΛΗΣ:�Τον�κακομοίρη�τον�Στέριο!...�Ευρήκε�και�αυτός�τον�μπελά�του�χάρι-
σμα.

ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Πάλι� τον�Στέριο� συλλογίζεσαι;�Δεν�κυττάζεις� την� δική�μας� την
κακομοιριά;�Δεν�μου�λες.�Τί�θα�γένης;�Τί�δουλειά�θα�πιάσης�τώρα;

ΜΙΧΑΛΗΣ:�Τί�να�σου�πω�κ’�εγώ!...�Έλεγα�να�πάω�να�βρω�τον�κουμπάρο�μας...
μα�είνε�κ’�εκείνος�ο�έρμος�στα�ρούχα.�

ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Ξαφνικό�που�μας�ήλθε�στο�κεφάλι�μας!...�Δεν�κάνεις�ένα�κόπο�να
πας�ίσα�με�το�περιβόλι�να�ιδής;

ΜΙΧΑΛΗΣ:�Μα�τί�να�κάμω,�χριστιανή�μου,�στο�περιβόλι,�αφού�δεν�έχει�δουλειά.
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ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΕΕ΄́
Γαρούφω,�Κυρά-Στάθαινα�και�οι�ρηθέντες

ΓΑΡΟΥΦΩ,�ΚΥΡΑ-ΣΤΑΘΑΙΝΑ:�Καλή-μέρα�σας.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Καλή�σας�μέρα.
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Κάτι�πρωί�απ’�εδώ,�γειτόνισσες;
ΓΑΡΟΥΦΩ:�Καλέ�μη�μούπεσε�εδώ�χθες�το�βράδυ�το�κουβάρι�μου.�Τώχασα�και

δεν�μπορώ�να�πλέξω.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Όχι�κυρά-Γαρούφω,�ψάξε�αν�θέλης...�(Κυττάζει�ερευνώσα�πέριξ).

Μα�δεν�βλέπω�τίποτε...�μη�σούπεσε�στο�δρόμο.
ΚΥΡΑ-ΣΤΑΘΑΙΝΑ:�Τα�μάθατε�της�κακομοίρας�της�Αννέζας�με�το�παιδί�της;
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Τί;...�μην�επληγώθηκε�στη�μονομαχία;
ΚΥΡΑ-ΣΤΑΘΑΙΝΑ:�Καλέ�τί�μονομαχία;�Έπεσε�το�παιδί�κ’�εκτύπησε�στο�κεφά-

λι.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Μπα�την�δυστυχισμένη�την�Αννέζα!...�μα�όθε�φτωχός�κι’�η�μοίρα

του�αδελφέ!...
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Καλά�τώδα�στον�ύπνο�μου.�Ένα�όνειρο�τόσο�παράξενο!�Όλες�ήσα-

στε�ανακατωμένες�μέσα�σ’�αυτό...�Εσύ�μάλιστα,�κυρά-Γαρούφω,�έπαιζες
ένα�μέρος...�

ΓΑΡΟΥΦΩ:�Είμαι�για�να�παίζω�εγώ�η�άραχλη,�κυρ�Μιχάλη�μου,�ή�για�να�κλαίω
την�μοίρα�μου...

ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Και�να�ιδής�το�περίεργο�όπου�τα�ίδια�και�απαράλλακτα�έβλεπα�κ’
εγώ�στον�ύπνο�μου!

ΚΥΡΑ-ΣΤΑΘΑΙΝΑ:�Μπα,�μπα!...�Χριστέ�και�Παναγία!...�είδετε�και�οι�δυο�το�ίδιο
όνειρο;�Μα�αυτό�δεν�είνε�φυσικό�πράγμα...�(Φαίνεται�διερχομένη�η�Αννέ-
ζα�διά�της�θύρας�του�βάθους) Ά!�Να�και�η�Αννέζα!...�Αννέζα!...�(Κρά-
ζουσα�αυτήν) Έλα�μέσα!...

ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΣΣΤΤ΄́
Αννέζα�και�οι�ρηθέντες

ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Πώς�είνε�το�παιδί�σου,�κυρά-Αννέζα;
ΑΝΕΖΑ:�Πώς�να�είνε�το�έρμο!...�Πάω�να�πάρω�κρεμμύδια�να�τα�κοπανίσω�και

να�τα�βάλω�στο�κεφάλι�του.
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Μα�όσο�θυμούμαι,�βρε�αδελφέ,�κ’�εκείνο�το�όνειρο�και�τα�γαλλικά

που�έλεγε�η�Αννέζα!...
ΑΝΕΖΑ:�Τί�όνειρο;
ΚΥΡΑ-ΣΤΑΘΑΙΝΑ:�Δεν�ακούς;�Ένα�όνειρο�πολύ�παράξενο�που�το�είδαν�μαζί�και

ο�Μιχάλης�και�η�Διαμάντω�απόψε.
ΑΝΕΖΑ:�Μπα!...�η�Παναγιά�να�το�βγάλη�σε�καλό!
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ΓΑΡΟΥΦΩ:�Εγώ�σου�τώπα�από�τα�χθες,�Διαμάντω�μου.�Ρίξε�λίγο�αγιασμό�και
κράξε�τον�παπά�να�διαβάση�μίαν�ευχήν�μέσα�στο�σπήτι�σας.

ΜΙΧΑΛΗΣ:�Μα�γιατί�σας�φοβίζει�τόσον�αυτό�το�πράγμα;�Εγώ�σας�λέω�πως�θα
ξεδυαλύνη�σε�καλό...�να�το�ιδείτε...�(Ετοιμάζεται�να�εξέλθη)�Αι!...�τώρα
θα�σας�αφίσω.�Έχω�να�πάω�έξω...�ώρα�καλή!...�Περαστικά�κυρ�Ανέζα
(Ενώ�ευρίσκεται�παρά�την�θύραν,�βλέπει�ερχόμενον�τον�Στέριον�μετά�του
Πελοπίδα� και� του� Τρύφωνος) Μπα!...� Ο� Στέριος!...� και� ο�Πελοπίδας...
Ποιος�νάνε�αυτός�ο�άλλος�κύριος�που�είνε�μαζί�τους;

ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΗΗ΄́
Τρύφων,�Πελοπίδας,�Στέριος�και�οι�ρηθέντες

(Ο�Τρύφων�είνε�ανήρ�ωρίμου�ηλικίας�με�ευπρεπή�ενδυμασίαν�και�ευγενές�εξωτε-
ρικόν.�Ο�Πελοπίδας�είνε�ενδεδυμένος�όπως�εις�την�πρώτην�πράξιν.)

ΤΡΥΦΩΝ:�(Εισερχόμενος,�προς�τον�Στέριον) Εδώ�είνε;
ΣΤΕΡΙΟΣ:�Μάλιστα.�
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Ναίσκε,�αφεντικό,�απ’�εδώ�ο�κυρ-Μιχάλης�και�η�γυναίκα�του�εί-

νε�σωστοί�και�τίμιοι�άνθρωποι�και�θα�σας�πουν�όλην�την�αλήθειαν.
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Μα�τί�τρέχει,�βρε�αδελφέ;�(Προς�τον�Τρύφωνα) Τί�αγαπάτε,�κύριε;
ΤΡΥΦΩΝ:�Μη�ταράττεσθε,�καλοί�μου�άνθρωποι,�και�δεν�τρέχει�κανένα�κακόν.

Απ’�εναντίας,�εγώ�ήλθα�με�σκοπόν�να�σας�ωφελήσω.�Κάτι�έγγραφα�πο-
λύτιμα,�κάτι�επιστολαί,�από�τας�οποίας�εξαρτάται�η�ησυχία�και�η�υπόλη-
ψις�μιάς�οικογενείας,�εκλάπησαν�χθες�μαζί�με�χρήματα�και�χρεώγραφα.
Εμάθαμεν�από�τας�ανακρίσεις�ότι�ο�κλέπτης�καθώς�εκατέβαινεν�από�το
παράθυρον,� επέταξε� μερικά� χαρτιά� ή� του� έπεσαν,� δεν� ξεύρω,� τα� οποία
εσήκωσεν�ο�κυρ-Στέριος�απ’�εδώ,�που�ευρισκόταν�εκείνην�την�ώραν�εις
την�μάνδραν.�Ως�ενδιαφερόμενος�ήλθα�εδώ�να�εξετάσω�και�να�τα�πάρω
οπίσω,�πρόθυμος�να�δώσω�γι’�αυτά�γενναίαν�αμοιβήν.�Δυστυχώς�μέσα
εις� το� τσουβάλι� του�Στέριου� δεν� ευρέθησαν� όσον�και�αν� εξετάσαμεν.�Ο
Μπάρμπα�Στέριος�δεν�ενθυμείται�αν�του�έπεσαν�στο�δρόμο�μου�είπε�όμως
ότι�το�τσουβάλι�του�εχθές�το�βράδυ�το�άφισε�εδώ,�μήπως�έπεσαν�εδώ�μέ-
σα;...�μήπως�είδετε�σεις�τίποτε�χαρτιά;

ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Χαρτιά;...�μήπως�είνε�μερικά�που�επήρα�εγώ�για�προσάναμμα;
ΤΡΥΦΩΝ:(Μετ’�ενδιαφέροντος) Πού�είνε�αυτά;
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Θα�είνε�εκείνα�τα�γράμματα�που�εδιάβασα�χθες�το�βράδυ...�Να,

σου�τα�δίνω�εγώ�άρχοντά�μου.�(Πορεύεται�προς�το�ερμάριον,�το�ανοίγει,
λαμβάνει�την�δέσμην�των�επιστολών�και�παραδίδει�αυτήν�προς�τον�Τρύ-
φωνα.)

ΤΡΥΦΩΝ:�(Εξετάζων�αυτάς�μετά�πολλού�ενδιαφέροντος) Αυτά�είνε!�Ώ!�Σας�ευ-
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χαριστώ!�μού�εκάματε�πραγματικώς�μίαν�μεγάλην�εκδούλευσιν.�(Εξάγει
το�χαρτοφυλάκιον�και�θέτει�εντός�αυτού�τας�επιστολάς.)

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Μα�δεν�σου�τώλεγα�εγώ,�αφεντικό,�πως�ο�Μιχάλης�είνε�τίμιος
άνθρωπος�και�σωστός;

ΤΡΥΦΩΝ:�Και�επειδή�είνε�τέτοιος�θέλω�να�του�εκφράσω�την�υποχρέωσίν�μου�κα-
τά�τρόπον�καλλίτερον�(Εξάγει�εκ�του�χαρτοφυλακίου�του�χαρτονομίσμα-
τα). Μπάρμπα-Στέριο�πάρε�αυτά�τα�χρήματα�για�μπαξήσι...�για�τον�κό-
πο�σου.

ΣΤΕΡΙΟΣ:�(Λαμβάνων�τα�χρήματα) Ευχαριστώ,�αφέντη.
ΤΡΥΦΩΝ:�Και�συ,�Μιχάλη,�επειδή�συ�κυρίως�διέσωσες�αυτά�τα�πολύτιμα�χαρ-

τιά,�πάρε�διά�την�εκδούλευσίν�σου�αυτά.�(Δίδει�αυτώ�περισσότερα�χαρτο-
νομίσματα.)

ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Ώ,�αφέντη�μου!...�ο�Θεός�να�σε�πολυχρονάει.
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Ακούστε�να�σας�πω,�κύριε.�Εγώ�δεν�έκαμα�τίποτε.�Ευρέθηκαν�κα-

τά�τύχην�εις�τα�χέρια�μου�αυτά�τα�χαρτιά,�τα�οποία,�αφού�δεν�μου�χρησι-
μεύουν�και�αφού�είνε�δικά�σας,�σάς�τα�επιστρέφω�με�όλην�μου�την�ευχα-
ρίστησιν.�Καμμίαν�υποχρέωσιν�δεν�έχετε.�Κρατήστε�τα�χρήματά�σας.

ΤΡΥΦΩΝ:�Όχι�δα!...
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Τα�χρήματα�δεν�μου�πολυγουστάρουν...�ύστερα�μάλιστα�από�κάτι

πράγματα�που�είδ’�απόψε�στον�ύπνο�μου...είδα�οφθαλμοφανώς�πως�καλά
κάθομαι�στο�καυκί�μου�και�δεν�στέκει�να�βγαίνω�πάρα�έξω.�Εγώ�είμαι
άνθρωπος�δουλευτής�και�αν�θέλετε�να�με�ωφελήσετε�από�καλοσύνη�σας,
όχι�από�υποχρέωσι,�κυττάξετε�να�μου�βρήτε�καμμιά�δουλειά�να�ζήσω�και
τότε�θα�σας�είμαι�με�την�αλήθεια�σκλαβωμένος�από�ευγνωμοσύνην.

ΤΡΥΦΩΝ:�Και�τί�εργασία�κάνεις;
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Εδούλευα�σ’� ένα�περιβόλι,�μα�από�τα�χθες�δεν� έχω�πεια�δουλειά,

γιατί�το�κτήμα�το�πήρε�άλλος.
ΤΡΥΦΩΝ:�Μα�τότε�η�επιθυμία�σου�έρχεται�εις�ώραν�πολύ�κατάλληλον.�Έχω�ένα

κτήμα�εις�τα�Πατήσια�και�ζητώ�προ�ημερών�έναν�καλόν�και�τίμιον�επι-
στάτην.�Δέχεσαι�να�γείνης�του�λόγου�σου;

ΜΙΧΑΛΗΣ:�Ακούς�αν�δέχωμαι!...�με�όλην�μου�την�καρδιά!...�
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Ίσα�ίσα�που�κλαιγόμαστε�πως�δεν�είχε�δουλειά�ο�Μιχάλης!...�
ΤΡΥΦΩΝ:�(Εγχειρίζων�αυτώ�επισκεπτήριον) Να�λοιπόν�το�όνομα�και�την�διεύ-

θυνσίν�μου.�Πέρασε�αύριον�από�το�σπήτι�μου�και�θα�σου�δώσω�τας�απαι-
τουμένας�οδηγίας.�Και�αυτά�τα�χρήματα�κράτησέ�τα�για�τα�έξοδα�της
εγκαταστάσεώς�σας.�Λοιπόν�τώρα�βιάζομαι...�ώρα�σας�καλή!...

ΜΙΧΑΛΗΣ:�(Προπέμπων�αυτόν) Στο�καλό,�αφέντη!...
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�(Επίσης) Ο�Θεός�να�σε�ανταμείψη!
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�(Επίσης) Καλή�σου�ώρα�αφεντικό,�που�κάνεις�καλό,�στη�φτώχεια.
ΜΙΧΑΛΗΣ:�(Εναγκαλιζόμενος�την�Διαμάντω) Διαμάντω�μου!�να�που�ο�Θεός

δεν�μας�άφισε�να�χαθούμε!...
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ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�Γραφτό�μας�ήτανε,�Μιχάλη�μου.
ΑΝΕΖΑ:�Αλήθεια,�Διαμάντω�μου,�μακάρι�να�τύχαινε�καθενός�αυτή�η�τύχη!...
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Έλα,�κυρ-Στέριο!...�Τί�καθεσαι�σα�μουγκός;�Τα�μισά�της�χιλιά-

δας�πεντακόσια.�Σήμερα�σούφεξε�στα�γερά�θα�κεράσης�χωρίς�άλλο.
ΣΤΕΡΙΟΣ:�Το�μεγάλο�πράγμα�βλέπεις!...
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Λίγο�σούπεσε,�βρε�γρουσούζη;...�Κρύφτα�ντε�κι�αυτά,�μαζί�με�τ’

άλλα!...
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Όσο�για�κέρασμα,�έννοια�σας.�Κερνώ�εγώ...�Κράξε�τον�Παναγιώτη

να�μας�φέρη�ρακί,�κρασί�ότι�θέλετε.
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Αμέσως!...�(Εξέρχεται�μετά�σπουδής)
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Είδετε�το�όνειρο�πως�εξεδυάλυνε�σε�καλό,�όπως�σας�έλεγα;
ΓΑΡΟΥΦΩ:�Έτσι�είν’�αυτά!...�μερικά�ξεδυαλύνουν�την�άλλη�στιγμή.
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Τώρα,�Διαμαντούλα�μου,�ζωή�και�κόττα!...�Ψυχή�μου�στα�Πατήσια

μα�την�αλήθεια!
ΔΙΑΜΑΝΤΩ:�(Προς�τας�λοιπάς) Θάρχεσθε�καμμιά�φορά�να�μας�βλέπετε;
ΚΥΡΑ-ΣΤΑΘΑΙΝΑ:�Βέβαια!...�τί�λόγος!...

ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΤΤΕΕΛΛΕΕΥΥΤΤΑΑΙΙΑΑ
Παναγιώτης,�Πελοπίδας�και�οι�ρηθέντες

(Ο�Παναγιώτης�φέρει�την�ποδιάν�του,�κομίζει�δε�δίσκον�μετά�ποτηρίων�οίνου�και
ρακής.)

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�Βαρδάτε!...�Ήλθε�το�κρασί!...
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Έλα,�μωρέ�Παναγιώτη,�πιέ�και�συ�το�δικό�σου,�που�μούθελες�να�γεί-

νης�εργολάβος�του�Δήμου.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:�Εγώ;...�Τί�λες,�αδελφέ;
ΜΙΧΑΛΗΣ:�Έλα,�ας�είνε.�Θα�στα�πω�άλλην�φοράν.�Πάρ’�το�ποτήρι�σου!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:�(Λαμβάνων�το�ποτήριόν�του) Λοιπόν�ευτυχισμένοι!...�Σιδεροκέ-

φαλοι!...�
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:�(Λαμβάνων�το�ιδικόν�του�ποτήριον) Στην�υγειά�μας!...
ΟΛΟΙ:�Εβίβα!�(Πίνουν�συγκρούοντες�τα�ποτήρια)
ΔΙΑΜΑΝΤΩ (άδει)

Η�ευτυχία�καθενός
Είνε�βαθειά�κρυμμένη
Κι’�όταν�θελήση�ο�ουρανός
Μπροστά�του�ξάφνου�βγαίνει.

Η�Τύχη�αν�είνε�άστατη
Τα�πλούτη�αλλού�δοσμένα
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Κράτει�τη�λύπη�βάστα�τη
Κ’�έχει�ο�Θεός�για�σένα.

Γερά�το�νου�σου�κράτησε
Κι’�όνειρα�μην�ξετρέχης
Τα�φούμαρα�παράτησε
Και�ζήσε�μ’�ό,τί�έχεις.

ΟΛΟΙ�ΕΝ�ΧΟΡΩ:�(άδουσιν)
Γερά�το�νου�σου�κράτησε
Κι’�όνειρα�μη�ξετρέχης
Τα�φούμαρα�παράτησε
Και�ζήσε�μ’�ό,τι�έχεις.

(Πίπτει�η�αυλαία)

ΤΤέέλλοοςς
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ΠΠρράάξξιιςς��ΑΑ΄́

[ΠΠρρόόσσωωππαα:
ΤΖΑΝΕΤΟΣ
ΜΑΝΤΙΝΑ
Ο�ΚΥΡΙΟΣ
ΜΕΣΙΤΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΣ
ΑΛΛΟΙ�ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΑΙ]�3

ΣΣκκηηννήή��[[ΑΑ΄́]]�4
(Εισέρχονται�ο�Τζανέτος�και�η�Μαντίνα.�Τους�παρακολουθεί�ένας�κύριος,�πολύ
ευπρεπώς�ενδυμένος,�όστις�κρατεί�ένα�σάκκον�ταξειδίου�και�μίαν�τζάνταν).

ΤΖΑΝΕΤΟΣ:�Ορίστε�που�εφθάσαμε�με�το�καλό�στην�Αθήνα�που�μας�επεθύμησε,
όπως�μας�εγράψανε.

ΜΑΝΤΙΝΑ:�Ναι,�μωρέ�Τζανέτο·�κ’� εγώ�την� επεθύμησα�τώρα� δύο�χρόνια!�Να
βρούμε�κανένα�ξενοδοχείο�ν’�απιθώσωμε�τα�πράγματά�μας.

ΤΖΑΝΕΤΟΣ:�Καλά�λες,�μωρέ�Μαντίνα.�Να�βγάλωμε�από�τον�κόπον�του�τον�κύ-
ριον,�οπού�είχε�την�καλωσύνην�να�μας�τα�φέρη�ως�εδώ...

ΜΑΝΤΙΝΑ:�Ναίσκε!...�πολύ�υποχρεωτικός�ήταν�αυτός�ο�κύριος!...
ΤΖΑΝΕΤΟΣ:�(Παίρνει�από�τον�κύριον�την�βαλίτζαν�και�την�τζάνταν) Σ’�ευχαρι-

στούμε�κύριε�για�την�καλωσύνη�σου...�Μη�πειράζεσθε�άλλον!...
Ο�ΚΥΡΙΟΣ:�Α,�τίποτε�κύριε·�αυτή�είνε�η�εργασία�μου...
ΤΖΑΝΕΤΟΣ:�Μπα!...�ώστε�αυτή�την�εργασία�κάνετε�η�ευγένειά�σας;
Ο�ΚΥΡΙΟΣ:�Μάλιστα,�κύριε!�Εγώ�ήμουν�καθηγητής�του�Πανεπιστημίου�και�νο-

μικός�σύμβουλος·�αλλά�δεν�μ’�εσύμφερεν�ο�μισθός�και�με�αυτήν�την�ερ-
γασίαν�κερδίζω�περισσότερα.

ΜΑΝΤΙΝΑ:�Δος�του,�μωρέ�Τζανέτο�μου�ένα�τάλληρον�στον�άνθρωπο�που�είνε�και
καθηγητής.�

(Ο�Τζανέτος�εξάγει�το�πορτοφόλι�του�και�προσφέρει�ένα�τάλληρον�εις�τον�Κύ-
ριον)
Ο�ΚΥΡΙΟΣ:�Τι�είν’�αυτό�κύριε!...�(με�περιφρόνησιν)
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ΤΖΑΝΕΤΟΣ:�Γιατί�� κύριε�καθηγητά;�Δεν�σε�φθάνει;...�Να�σου�δώσω�δυο�τάλλη-
ρα!...�(Ψάχνει�να�βρη�εις�το�πορτοφόλι�του).

Ο�ΚΥΡΙΟΣ:�Καλέ�τί� είν’�αυτά!...�Τριακόσιες� δραχμές�θα�δώσης.�Τόσον� είνε�η
διατίμησις.

ΜΑΝΤΙΝΑ:�Τι�λέει�μωρέ�Τζανέτο...�Τρακόσιες�δραχμές�θέλει;
ΤΖΑΝΕΤΟΣ:�Δεν�τον�αφίνης�να�λέη!...�Όλη�η�Σύγκλητος�νάλθη�να�με�πολιορκή-

ση,�με�το�Ρωμαϊκόν�Δίκαιον,�δεν�του�δίνω�περισσότερα.
Ο�ΚΥΡΙΟΣ:�Καλά!�Θα�το�ιδούμε!�(φεύγει).

ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΒΒ΄́
Τζανέτος,�Μαντίνα,�είτα�� Μεσίτης.

ΜΑΝΤΙΝΑ:�Μωρέ�Τζανέτο,�έτσι�μες�στο�δρόμο�θα�μείνωμε;�Δεν�πάμε�να�βρούμε
κανένα�σπίτι,�κανένα�ξενοδοχείο;

ΤΖΑΝΕΤΟΣ:�Ναι,�μωρέ�Μαντίνα!�Μα�ακούω�πως�είναι�μεγάλη�έλλειψι�εδώ�από
κατοικίες.�Πρέπει�να�βρούμε�κανένα�να�μας�οδηγήση...
(Εμφανίζεται�ένας�μεσίτης,�ο�οποίος�στέκει�και�ακροάζεται).

ΜΑΝΤΙΝΑ:�Μήπως�ξέρει�αυτός�ο�κύριος;...�δεν�τον�ρωτάς;
ΤΖΑΝΕΤΟΣ:� (απευθυνόμενος�προς� τον�Μεσίτην) Δεν�μας�λέτε,�κύριε,�μήπως

ξεύρετε�κανένα�ξενοδοχείον�εδώ�σιμά;
ΜΕΣΙΤΗΣ:�Α!�αυτό�είναι�ίσια�ίσια�περί�την�εργασίαν�μου...�Αλλά�μη�ζητείτε�περί

πολυτέλειαν,�παρακαλώ...�Εδώ�είνε�όλα�πληρέστατα�μέχρις�ασφαξίαν...
ΤΖΑΝΕΤΟΣ:�Ώστε�λοιπόν;...
ΜΕΣΙΤΗΣ:�Μην�ανησυχείτε!�Έχω�εγώ�ένα�μέρος�να�σας�οδηγήσω�� ευάγερον

και�ευάνερον...
ΜΑΝΤΙΝΑ:�Τι�λέει,�Τζανέτο�μου;...�Τζάνερα;
ΜΕΣΙΤΗΣ:�Δηλαδή�έχει�και�αγέρα�και�νερόν...�και�ό,τι�απαιτεί�διά�την�χρείαν

σας...�διότι�υπάρχουν�τριγύρω�του�όλα�τα�αναγκαία...�
ΤΖΑΝΕΤΟΣ:�Α!...�γι’�αυτό�είνε�ευάγερον!...�Και�δεν�μας�λες�πού�βρίσκεται�αυτό

το�μέγαρον;
ΜΕΣΙΤΗΣ:�Ω!�Εις�μέρος� κεντρικόν�μάλλον!..�Προχωρείτε� προς� το�Παγκράτι,

αφίσετε�δεξιά�το�Χαλάνδρι�και�άμα�κάμψετε�τον�Υμηττόν...
ΜΑΝΤΙΝΑ:�Μα�φούρνος�είναι�μωρέ�Τζανέτο,�που�θα�τον�κάψουμε;
ΤΖΑΝΕΤΟΣ:�Σώπα,�μωρή�Μαντίνα,�ν’�ακούσωμε.�(Προς�τον�Μεσίτην) Κομμα-

τάκι�μακριά�δεν�σου�φαίνεται�πως�είνε;
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ΜΕΣΙΤΗΣ:�Α,�μπα!...�Είνε�διαβατικό�το�μέρος.�Περνούν�διαρκώς�από�κει�διαβά-
τες,�αγωγιάτες,�αποσπάσματα...�Και�συμφερτικό,�ξεύρετε!�Δύο�δωμάτια,
άνευ�έπιπλα�και�κουζίναν,�δυόμιση�χιλιάδες�δραχμές�κατά�μήναν,�εξαμη-
νίαν�προπληρωτέαν.

ΤΖΑΝΕΤΟΣ:�Τζάμπα!...�Να�σου�πω!...�Άμα�ακούσης�πως�έκαμα�κανένα�φό-
νον�και�πρόκειται�να�φυγοδικήσω,�έλα�να�μ’�εύρης,�να�τα�συμφωνήσω-
με....

ΜΕΣΙΤΗΣ:�Καλά,� κύριε·� κοροϊδεύετε!...� αλλά� να� ηξεύρετε� πως� δεν� θα� εύρετε
καλλίτερον!�(Φεύγει)

ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΓΓ΄́
Τζανέτος�και�Μαντίνα

ΜΑΝΤΙΝΑ:�Τί�είνε�τούτα,�μωρέ�Τζανέτο;�Πού�είμαστε;�πού�ήλθαμε;�
ΤΖΑΝΕΤΟΣ:�Τί�να�σου�πω,�Μαντίνα!�Ξέρω�κ’�εγώ...�Εδώ�για�την�ώρα�είμαστε

στα�Μετέωρα...�Αθήνα�δεν�είνε�μια�φορά,�δεν�την�αναγνωρίζω!...
ΜΑΝΤΙΝΑ:�Καλά�να�πάθης,�μωρέ!...�Δεν�σου�άρεσε�να�μένουμε�στην�Κοζάνη,

που�ήτον�και�η�Διάσκεψις...
ΤΖΑΝΕΤΟΣ:�Ποια�Κοζάνη,�μωρή;...�Στη�Λωζάνη�θέλεις�να�πης...�Πρόσεχε�να

μη�βρούμε�κανέναν�μπελά�με�τον�Μπούσιο...
ΜΑΝΤΙΝΑ:� Καλά� ντε!...� Στη� Λωζάνη...� που� επερνούσαμε� τόσο� ωραία!� Τους

εβλέπαμε�όλους�κάθε�μέρα...�Εκείνον�που�Συχωράς...
ΤΖΑΝΕΤΟΣ:�Ποίον�Συχωράς;...�Α!�τον�Σερ�Χοράς!...�Μαντίνα!...�Θα�με�βάλης

σε�διπλωματικές�περιπλοκές.
ΜΑΝΤΙΝΑ:�Είδες�μωρέ,�πώς�μ’�εκυττάζανε�όλοι;�Είδες�τι�περιποιήσεις�μού�έκα-

νε�εκείνος�ο�Κισεμέτ�Πασάς;...
ΤΖΑΝΕΤΟΣ:Ναι,�μα�δεν�ήταν�το�κισμέτι του�να�σε�πάρη�εκείνος,�παρά�σ’�εφορ-

τώθηκα�εγώ!...�Έπρεπε,�τόμου�με�φωνάξανε�ναλθώ�εδώ�πέρα,�να�σε�πα-
ρατήσω�εκεί�μόνη�σαν�τη�γυναίκα�του�Λωτ....

ΜΑΝΤΙΝΑ:�Α!�έτσι,�μωρέ�αφιλότιμε,�ήθελες�να�με�αφήσης�αιχμαλώτ....
ΤΖΑΝΕΤΟΣ:�Να�σε�αφήσω�να�μένης,�μωρέ�τέρας,�σα�στήλη�άλατος...�της�Ιγ-

γλιτέρρας!
ΜΑΝΤΙΝΑ:�Καλά�μωρέ!...�με�φοβερίζεις,�μα�θα�ιδής�τι�θα�πάθης�καμμιά�μέρα!..
ΤΖΑΝΕΤΟΣ:�Το�μυαλό�σου�και�μία�λύρα!...
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ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ��ΔΔ΄́
Χρηματιστής�και�οι�Άνω.�Έπειτα�άλλοι�χρηματισταί.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΣ:�Μία�λύρα!...�Την�πέρνω!...

CCOORROO
ΛΛοονν--ττέέννννιιςς
Solo

Με�την�κομψή�ρακέττα�μας
στα�φιλντισένια�χέρια�μας
μακρυά�από�δω�ας�φύγωμε
κι’�ας�πάμε�στα�λημέρια�μας.

Μακρυά�από�τους�μπουρζουά
Που�τρέχουν�το�κατόπι�μας
Ας�πάμε�με�το�τόπι�μας
Allons ολοι�μαζή.

Πάμε�στην�μάνδρα�όλοι�μαζή
Που�δεν�πατά�bourgeoisie.

CCOORROO
Πάμε�στο�λον-τένις
Λον-τένις
Που�ξεθεώνεσαι
Και�ξελιγώνεσαι
Και�δεν�το�χορταίνεις
Χορταίνεις
Χορταίνεις
Και�ξεθεώνεσαι
Και�ξεψυχάς.

Πάμε�στο�λον-τένις
Λον-τένις
Λον-τένις
Με�το�φουστάνι�σου
Το�κομ-ιλ-φω.
Και�θα�το�κονταίνης
Κοντένης
Κοντένης
Ως�που�να�φαίνεται
Κάθε�κρυφό.
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SSOOLLOO

Και�αν�η�λίρ’�ανέβηκε�8
Κι�ο�κόσμος�όλος�κλαίγεται
Εμείς�λεπτό�δεν�δίνομε

(Θεό)�την�αισχροκέρδεια
Δεν�πρόκειται�να�σκάσωμε
Παιγνίδι�να�μη�χάσωμε
Κι�ο�κόσμος�ως�εκεί.

Ας�το�γλεντήσωμε�� μαζή
Μακρυά�από�την�μπουρζουαζί

Πάμε�στο�λον-τένις...�κ.λπ.
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�8 Στο�χφ.�διαγραμμένη�η�φράση�«Κι�αν�ο�κομήτης�έρχεται».
�� Στο�χφ.�διαγραμμένη�η�λέξη�«Κι�ας�αποθάνωμε».
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ΠΠηηγγέέςς  ––  ΒΒιιββλλιιοογγρρααφφίίαα

Πηγές – Βιβλιογραφία ���
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��..  ΠΠρρωωττοογγεεννεείίςς  ππηηγγέέςς

��..��  ΑΑρρχχεειιαακκέέςς  ΠΠηηγγέέςς
�. Αρχείο Χαραλάμπη Άννινου, Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη Αργοστολίου (φάκε-

λοι �5, περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα �)
�. Φωτογραφικό Αρχείο Κοργιαλενείου Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου

Αργοστολίου
3. Αρχείο Θεατρικών Προγραμμάτων Κέντρου Μελέτης και Έρευνας του Ελ-

ληνικού Θεάτρου – Θεατρικού Μουσείου Αθηνών
�. Αρχείο Κοργιαλενείου Διοικητικού Συμβουλίου Κεφαλληνίας (αλληλογραφία

– πρακτικά Δ.Σ.)

��..��  ΕΕφφηημμεερρίίδδεεςς
Ακρόπολις (Αθήνα, ��3�)
Αθήναι (Αθήνα, ����-���5) 
Ασμοδαίος (Αθήνα, �88�-�885)
Ασπίς (Κεφαλληνία, �87�) 
Άστυ, το (εβδομαδιαίο, σατιρικό Αθήνα, �885-�8��)
Άστυ, το (ημερήσιο, ειδησεογραφικό, Αθήνα, �8��-�8�5)
Βραδυνή, η (Αθήνα, ��3�)
Γλώσσα, η (Κεφαλληνία, �876)
Εθνικός Κήρυξ (Νέα Υόρκη, ����-���5)
Έθνος (Αθήνα, ���3-���6)
Ελευθερία (Αθήνα, ��6�, ��6�)
Εμπρός (Αθήνα, �8�6-����)
Εργάτης (Κεφαλληνία, �875)
Εσπερινή (Αθήνα, �8��) 
Εστία (Αθήνα, �8��-����, ����, ��3�) 
Εφημερίς (Αθήνα, �883-�887)
Καθημερινή (Αθήνα, �887)
Κεφαλληνιακός Κήρυξ (Κεφαλληνία, ��3�)
Μη Χάνεσαι (Αθήνα, �88�-�883)
Νέα Εφημερίς (Αθήνα, �8��-����)
Νεολόγος (Κωνσταντινούπολη, �8��-�8�5)
Νεολόγος Αθηνών (Αθήνα, �87�)
Πατριώτης (Κεφαλληνία, �877)
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Πρωία (Αθήνα, ��3�)
Ραμπαγάς (Αθήνα, �887)
Ρωμηός, ο (Αθήνα, �8��)
Σκριπ (Αθήνα, �8�3-�8�6)
Ταχυδρόμος (Κωνσταντινούπολη, �8�8-����)
Τηλέγραφος Αθηνών (Αθήνα, �87�)

��..33  ΠΠεερριιοοδδιικκάά
Ακρόπολις Φιλολογική (Αθήνα, �888)
Αρμονία (Αθήνα, ����-����)
Αττικόν Μουσείον (Αθήνα, �8��)
Διάπλασις των Παίδων, η (Αθήνα, �88�)
Εβδομάς (Αθήνα, �88�-�8��)
Εβδομάς (Αθήνα, ��3�)
Εθνική Αγωγή (Αθήνα, �8�8-����)
Εθνική Βιβλιοθήκη (Αθήνα, �87�)
Εκλεκτά Μυθιστορήματα (Αθήνα, �88�-�8��)
Επιφυλλίδες (Αθήνα, ���6)
Εστία (Αθήνα, �88�-�8��)
Ζακύνθιος Ανθών (Ζάκυνθος, �877-�878)
Ίρις (Αθήνα, ����)
Κεφαλληνιακά Νέα (Αθήνα, ��3�)
Κεφαλονίτικη Πρόοδος, η (Κεφαλληνία, ��7�)
Κλειώ (Λειψία, �888)
Μελέτη, η (Αθήνα, ���7-����)
Νέα Εστία (Αθήνα, ��3�, ��5�, ��6�)
Νέα Ζωή (Αλεξάνδρεια, ���7)
Νέοι Δρόμοι (Αθήνα, ��38)
Νεολόγου Εβδομαδιαία Επιθεώρησις (Κωνσταντινούπολη, �8��)
Νουμάς (Αθήνα, ����)
Ολύμπια, τα (Αθήνα, �8�5-�8�7)
Παρθενών (Αθήνα, �87�)
Παρνασσός (Αθήνα, �8��-�8�5)
Πινακοθήκη (Αθήνα, ���3)
Ποιητικός Ανθών (Ζάκυνθος, �887)
Ποικίλη Στοά (Αθήνα, �88�-����)
Ραδιο-επιθεώρησις (Αθήνα, ��3�)

��..��  ΗΗμμεερροολλόόγγιιαα
Εθνικόν Ημερολόγιον (Κων/νου Σκόκου, Αθήνα, �886-���8)
Ημερολόγιον της Μεγάλης Ελλάδος (Αθήνα, ����-��3�)

Ηλίας Α. Τουμασάτος���



Ημερολόγιον των Εθνικών Φιλανθρωπικών Καταστημάτων (Κων/πολη, ���5)
Μικρασιατικόν Ημερολόγιον (Σάμος, ���7-���8)
Παγκεφαλληνιακόν Ημερολόγιον (��37-��3�)
Το Ελληνικόν Έτος (Αθήνα, ����)

��..  ΑΑυυττοοττεελλεείίςς  εεκκδδόόσσεειιςς  κκααιι  μμεεττααφφρράάσσεειιςς  ττοουυ  ΧΧ..  ΆΆννννιιννοουυ  
((μμεε  χχρροοννοολλοογγιικκήή  σσεειιρράά  έέκκδδοοσσηηςς))

��..��  ΑΑυυττοοττεελλήή έέρργγαα
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.
Λυκαυγές. Συλλογή λυρικών ποιήσεων υπό Χαραλάμπους Άννινου, Εν Κεφαλ-

ληνία: τυπ. «Η Κεφαλληνία», �87�.
Λόγος επιτάφιος απαγγελθείς την �8 Ιουνίου �876 επί του νεκρού του Γερασί-

μου Λιβαδά υπό Χαραλάμπους Άννινου, Εν Κεφαλληνία: τυπ. «Η Κε-
φαλληνία», �876.

Λόγος επικήδειος εις τον ιατρόν Παναγήν Ζερβόν απαγγελθείς την � Μαΐου
�877 υπό Χαραλάμπους Άννινου, Εν Κεφαλληνία: τυπ. «Η Κεφαλλη-
νία», �877.

Εδώ κ’ εκεί, Εν Αθήναις: τυπ. Ανδρέου Κορομηλά, �88�.
Αττικαί Ημέραι, Εν Αθήναις: χ.ό., �8��.
Η νίκη του Λεωνίδα, κωμωδία εις πράξεις τεσσάρας, Αθήνα: Κασδόνης, �8�8.
Οδυσσέας Ανδρούτσος – το Χάνι της Γραβιάς, Σειρά «Πατριωτική Βιβλιοθήκη»

αρ. �, Αθήναι: Δ. Φέξη, [����-���5].
Φρειδερίκος ο Μέγας, Αθήνα: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων,

����.
Η Ιταλία, βιβλίο αρ. 63, Αθήνα: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων,

���5.
����: Νίκαι κατά βαρβάρων, Εν Αθήναις: Π.Α. Πετράκος, ���3.
Ζητείται υπηρέτης, κωμωδία μονόπρακτος, Αθήνα: Σιδέρης, ���5, �η έκδ. χ.χ.,

3η έκδ. ����.
Αττικαί Ημέραι, Εν Αθήναις: Ι. Σιδέρης, ����.
Εδώ κ΄εκεί, Εν Αθήναις: Ι. Σιδέρης, ����.
Δύο Έλληνες ποιηταί: Δημήτριος Παπαρρηγόπουλος, Σπυρίδων Βασιλειάδης,

σειρά βιβλία Μπλε Δημητράκου, αρ. �6, Εν Αθήναις: Δ. και Π. Δημη-
τράκος, χ.χ.

Τα πρώτα έτη του Ζαν Μωρεάς, σειρά βιβλία Μπλε Δημητράκου, αρ. �7, Εν
Αθήναις: Δ. και Π. Δημητράκος, χ.χ.

Ο πόλεμος και η ανθρωπότης, σειρά βιβλία Μπλε Δημητράκου, αρ. ��, Εν Αθή-
ναις: Δ. και Π. Δημητράκος, χ.χ.
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Αι Αθήναι κατά το �85�, σειρά βιβλία Μπλε Δημητράκου, αρ. �7, Εν Αθήναις:
Δ. και Π. Δημητράκος, χ.χ.

Ο σύλλογος των εισαγγελέων και άλλα ευθυμογραφήματα, Αθήναι: Ελευθε-
ρουδάκης, [���5].

Ιστορικά σημειώματα μετά πολλών εικόνων, Αθήναι: Εστία, ���5.
Η απολογία του Οδυσσέως Ανδρούτσου, Αθήναι: Γαλαξίας-Ερμείας, ��66.
Οι Φιλέλληνες του �8��, σειρά «Βιβλιοθήκη Ελλήνων και ξένων συγγραφέων»,

Αθήνα: Γαλαξίας, ��67.
Αι Αθήναι του �85�: εντυπώσεις δύο Γάλλων περιηγητών, σειρά «Βιβλιοθήκη

Ελλήνων και ξένων συγγραφέων», αρ. ���, Αθήνα: Γαλαξίας, ��7�.
Ιστορικά σημειώματα, Αθήνα: Μπάυρον, ��75.
Ο Παπουλάκης: Η ζωή του, η δράση του, τα κηρύγματά του, Αθήνα: Δημιουρ-

γία, ���5.
Οι Φιλέλληνες του �8��, �η έκδ., σειρά «Μελέτες και μαρτυρίες για το ’��», αρ.

�, Αθήνα: Δημιουργία, ���5.
Οι κύνες της Κωνσταντινουπόλεως. Σειρά Μικρά Κλασικά, αρ. ��. Αθήνα: Πα-

τάκης, ���7.
Το έτος ���� μ.Χ. Μέρος πρώτο. Σειρά: Μικρά Κλασικά 65α. Αθήνα: Πατά-

κης, ���8· Μέρος δεύτερο. Σειρά: Μικρά Κλασικά 65β. Αθήνα: Πατά-
κης, ���8.

Αι Αθήναι του �85�: εντυπώσεις δύο Γάλλων περιηγητών: Μάξιμος Δυκάν –
Γουσταύος Φλωμπέρ, Αθήνα: Εκάτη, ���6.

Η απολογία του Οδυσσέως Ανδρούτσου, Αθήνα: Εκάτη, ���7.
Ο Παπουλάκος: ιστορικά σημειώματα, Αθήνα: Κάκτος, ����.
Ο σύλλογος των εισαγγελέων και άλλα ευθυμογραφήματα, (φωτοαναστατική

έκδοση), τόμοι �, Αθήναι: Ελευθερουδάκης-Νίκας, χ.χ.

��..��  ΣΣυυμμμμεεττοοχχέέςς  σσεε  σσυυλλλλοογγιικκάά  έέρργγαα  ((ππλληηνν  ππεερριιοοδδιικκώώνν  εεκκδδόόσσεεωωνν))
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες 776 π.Χ. - �8�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. �8�6. Honoré d’ une souscription
du Comité central d’Athènes presidé par S.A.R. le Prince Héritier de
Grèce. Μέρος 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 Ολυ-
μπιακοί Αγώνες �8�6 υπό βαρώνου δε Κουμπερτέν, Τιμολέοντος Φιλή-
μονος, Ν. Γ. Πολίτου και Χαραλάμπου Άννινου, γαλλική μετάφραση
Leon Olivier, Αθήναι: Κάρολος Μπεκ, �8�6 και Paris: H. Le Soudier,
�8�6. 

Άννινος, Χαραλάμπης. «Βασιλειάδης, Παπαρρηγόπουλος και οι περί αυτούς»,
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στη σειρά: Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός», Διαλέξεις περί Ελλή-
νων ποιητών του ΙΘ΄ αιώνος, αρ. �5, Αθήνα: Φ.Σ. «Παρνασσός», τυπ.
Σακελλαρίου, ���7.

Άννινος, Χαραλάμπης. «Βασιλειάδης, Παπαρρηγόπουλος και οι περί αυτούς»,
στη σειρά: Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός», Διαλέξεις περί Ελλή-
νων ποιητών του ΙΘ΄ αιώνος, αρ. 7, Αθήνα: Κολλάρος, ���5.

Άννινος, Χαραλάμπης - Τσοκόπουλος, Γεώργιος - Δημητρακόπουλος, Πολύ-
βιος. «Πολεμικά Παναθήναια» στον τόμο: Λίλα Μαράκα (επιμέλεια, ει-
σαγωγή, σχολιασμός), Ελληνική θεατρική επιθεώρηση �86�-���6, Τέσ-
σερα κείμενα, τόμος Β΄: «Πολεμικά Παναθήναια», «Ρωμέικο», Σειρά: η
τέχνη του θεάματος, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, ����, σσ. �-��5.

Άννινος, Χαραλάμπης - Τσοκόπουλος, Γεώργιος - Δημητρακόπουλος, Πολύ-
βιος. «Παναθήναια ����» στον τόμο: Θόδωρος Χατζηπανταζής - Λίλα
Μαράκα: Η αθηναϊκή επιθεώρηση, τόμ. �ος: Παναθήναια ����, Ξιφίρ Φα-
λέρ, σειρά Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη, Αθήνα: Εστία, ���3, σσ. �53-3��.

��..33  ΑΑυυττοοττεελλώώςς  εεκκδδοοθθεείίσσεεςς  μμεεττααφφρράάσσεειιςς  ττοουυ  ΆΆννννιιννοουυ  
((μμεε  χχρροοννοολλοογγιικκήή  σσεειιρράά  έέκκδδοοσσηηςς))
Cicconi, Tebaldo. Το ένσαρκον άγαλμα, δράμα εις πράξεις πέντε, μφρ. Χ. Άννι-

νος, σειρά «Θεατρική Βιβλιοθήκη», τόμ. ΣΤ΄, σσ. �3-�67, Κωνσταντινού-
πολη: τυπ. Παλαμάρη, �88�.

Guizot, François Pierre Guillaume [Γκυζώ]. Ιστορία της αγγλικής Επαναστά-
σεως, Αθήναι: χ.ο., �8��.

Malin, Henri. Υπέρ Πατρίδος, σειρά «Βιβλιοθήκη της Διαπλάσεως» Εν Αθή-
ναις: Ν. Παπαδόπουλος, [�8��].

De Amicis, Edmondo. O στρατιώτης: διηγήματα εκ των του Δεαμίτση, Εν Αθή-
ναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, ����, �η έκδ., Εν Αθή-
ναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, ���7.

Driault, Edοuard. Ιστορία του Ανατολικού Ζητήματος, μφρ. Χ. Άννινος, Αθήνα:
σειρά «Ποικίλη Βιβλιοθήκη», Εν Αθήναις: Μ.Α. Δεπάστας, ����.

Bertolini, Francesco [Φραγκίσκος Βερτολίνη]. Ιστορία της Ιταλικής Παλιγγε-
νεσίας, τόμοι �, σειρά «Βιβλιοθήκη Μαρασλή», Εν Αθήναις: τύποις Π.Δ.
Σακελλαρίου, ����.

Ο Κολόμβος και η ανακάλυψις της Αμερικής, κατά το ιταλικόν υπό Χ. Άννινου.
Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, ����.

Brandon, Thomas. Η θεία του Καρόλου, Εν Αθήναις: Φέξης, ���3.
Rovetta, Gerolamo. Οι άτιμοι, δράμα εις πράξεις τρεις, Εν Αθήναις: Φέξης, ���3.
Sundermann, Herman. Η τιμή, μφρ. Χ. Άννινος, σειρά Θεατρική Βιβλιοθήκη Φέ-

ξη αρ. 6, Αθήνα: Φέξης, ���3.
Conan Doyle, Arthur. [Α. Κόναν Δόυλ]. Το παράδοξον έγκλημα, σειρά «Πανδώ-

ρα», αρ. �, Αθήναι: Μπεκ και Μπαρτ, ���5. 
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Conan Doyle, Arthur [Α. Κόναν Δόυλ]. Το σήμα των τεσσάρων, σειρά «Πανδώ-
ρα», αρ. 5, Αθήναι: Μπεκ και Μπαρτ, ���5.

Οπβάρδ, Α. Μία συνωμοσία, σειρά «Πανδώρα», αρ. 3, Αθήναι: Μπεκ και
Μπαρτ, ���5.

Lombroso, Cesare. Ο εγκληματίας άνθρωπος, εν Αθήναις: Φέξης, ����, �η έκδ.
Εν Αθήναις: Φέξης, ���5.

Zola, Émile [Αιμίλιος Ζολά]. Η γη, Σειρά Λογοτεχνική Βιβλιοθήκη Φέξη: Εν
Αθήναις: Γ. Φέξης, ����.

Renan, Ernest. Οι απόστολοι, Εν Αθήναις: Φέξης, ���3.
Μεΐρας, Νικόλαος. Ο φακύρης, Εν Αθήναις: Άγκυρα, ���5.
Serrao, Matilde [Ματθίλδη Σερράο]. Χαμένη αγάπη, Σειρά Λογοτεχνική Βι-

βλιοθήκη Άγκυρας αρ. �, εν Αθήναις: Άγκυρα, χ.χ. 
France, Anatole [Ανατόλ Φρανς]. Οι θεοί διψούν, σειρά Λογοτεχνική Βιβλιοθήκη

Άγκυρας, αρ. �3, Αθήνα: Άγκυρα, χ.χ.
Ανέκδοτα εκ των Παραλλήλων Βίων του Πλουτάρχου, τόμ. Α΄: Λύσσανδρος,

Σύλλας, Κίμων, Λούκουλος, Νικίας, Κράσσος, σειρά Σ.Δ.Ω.Β., αρ. �3,
Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, ���6· τόμ. Β:
Αριστείδης, Κάτων, Αλκιβιάδης, Κοριολάνος, σειρά Σ.Δ.Ω.Β., αρ. 3�, Εν
Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, χ.χ. τόμ. Γ΄: Πελο-
πίδας, Μαρκέλλος, Τιμολέων, Αιμίλιος-Παύλος, σειρά Σ.Δ.Ω.Β., αρ. 3�,
Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, ���3.

Φανταστικά διηγήματα. Αθήναι: Ζηκάκης, ����.
Feuillet, Octave. Η χήρα, σειρά Βιβλιοθήκη “Εκλεκτά Έργα”, αρ. 77, Αθήνα:

Βασιλείου, ���3.
Λεξικόν ελληνοϊταλικόν, Εν Αθήναις: Εκδοτική Εταιρεία, [���3].
France, Anatole. Οι θεοί διψούν, �η έκδ., Αθήνα: Βασιλείου, ���6.
De Amicis, Edmondo. Στρατιωτικά διηγήματα, μφρ. Χ. Άννινου, Εν Αθήναις:

Ι.Ν. Σιδέρης, χ.χ. [��—].
Διηγήματα ξένης λογοτεχνίας, Σειρά Βιβλία Μπλε Δημητράκου αρ. �5, Εν

Αθήναις: Δ. και Π. Δημητράκος, χ.χ.
Ρωσσικά και άλλα διηγήματα, Σειρά Βιβλία Μπλε Δημητράκου αρ. �8, Εν

Αθήναις: Δ. και Π. Δημητράκος, χ.χ.
Romagnoli, Ettore (Εκτ. Ρωμανιόλι). Η Άλκηστις, τραγική παλινωδία εις πρά-

ξιν μίαν, Σειρά Βιβλία Μπλε Δημητράκου αρ. �3, Εν Αθήναις: Δ. και Π.
Δημητράκος, χ.χ.

Zola, Émile (Αιμ. Ζολά). Ο μύλος, Σειρά Βιβλία Μπλε Δημητράκου αρ. ��, Εν
Αθήναις: Δ. και Π. Δημητράκος, χ.χ.

Byron, Lord George Gordon (Λόρδος Βύρων), Ουρανός και Γη (ιερόν δράμα),
Σειρά Βιβλία Μπλε Δημητράκου αρ. �8, Εν Αθήναις: Δ. και Π. Δημη-
τράκος, χ.χ.

Καλήν όρεξιν. (Ευθυμογραφικά διηγήματα. Διασκευή Μπάμπη Άννινου), Σειρά
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Βιβλία Μπλε Δημητράκου αρ. 3�, Εν Αθήναις: Δ. και Π. Δημητράκος,
χ.χ.

Sudermann, Herman. Η τιμή, Εν Αθήναις: Ελευθερουδάκης, ��3�.
Turgenev, Ivan [Ιβάν Τουργκένιεφ]. Βροχές ανοιξιάτικες, Αθήναι: Δημητράκος,

��3�.
Turgenev, Ivan [Ιβάν Τουργκένιεφ]. Βροχές ανοιξιάτικες, χ.τ.: Νέος Κόσμος,

��35.
Gamba, Conte Pietro (Πέτρος Γκάμπα). Ο Βύρων εν Ελλάδι: Έκθεσις των κα-

τά τήν μετάβασιν του Βύρωνος εν Ελλάδι, μφρ. Μπάμπης Άννινος, Αθή-
ναι: Γαλαξίας, ��66.

Gamba, Conte Pietro. Ο λόρδος Βύρων στην Ελλάδα: η άφιξη του στο Μεσολόγ-
γι, η υποδοχή του, η δράση του, τα αισθήματά του, η αγωνία του, ο θάνα-
τος, ο θρήνος, μφρ. Μπάμπης Άννινος, Αθήνα: Δημιουργία, ���5.

Lombroso, Cesare. O εγκληματίας άνθρωπος, εισαγωγή Γιάννης Πανούσης,
Αθήνα: Κάκτος, ����.

Renan, Ernest. Οι Απόστολοι, Αθήνα: Δωδώνη, ���3.
Gamba, Conte Pietro. Ο Βύρων εν Ελλάδι: Έκθεσις των κατά τήν μετάβασιν

του Βύρωνος εν Ελλάδι, μφρ. Μπάμπης Άννινος, Αθήνα: Εκάτη, ����.
Driault, Edοuard. Ιστορία του Ανατολικού Ζητήματος, Αθήνα: Ελεύθερη Σκέ-

ψις, ���5.
Doyle, Sir Arthur Conan. Σέρλοκ Χολμς, ο αστυνομικός ερασιτέχνης, μφρ. Χ.

Άννινος, Αθήνα: Άγκυρα, χ.χ. 

33..  ΒΒιιββλλιιοογγρρααφφιικκέέςς  ππηηγγέέςς
33..��  ΜΜοοννοογγρρααφφίίεεςς  ––  ΑΑυυττοοττεελλεείίςς  εεκκδδόόσσεειιςς
About, Edmond. La Grèce contemporaine, Paris: Hachette, �85�.
Awyen, Axel. Το Γεράκι του Σιάμ, μφρ. Κώστας Μπαρμπής, �η έκδ., Αθήνα:

Χάρλενικ/Bell, ���5.
Burgel, Guy. Αθήνα: η ανάπτυξη μιας μεσογειακής πρωτεύουσας, Αθήνα: Εξά-

ντας, ��76
Coutelle, Louis. Για την ποιητική διαμόρφωση του Σολωμού (�8�5-�833), �η

έκδ. - Αθήνα: Μουσείο Μπενάκη, ����. 
de Neufville, Μ. Ν. Esquisses et souvenirs: La Grèce et les Jeux Olympiques

�8�6, Paris, A. Pedone, �8�7.
Deschamps, Gaston. Η Ελλάδα σήμερα: Οδοιπορικό �8��: Ο κόσμος του Χαρι-

λάου Τρικούπη, μφρ. Άντα Δαούτη, Αθήνα: Τροχαλία, ����.
Du Camp, Maxime. Souvenirs littéraires, τόμοι �, Paris: Hachette, �88�-�883.
Flaubert, Gustave. Notes de voyages, vol. II: Asie Mineure - Constantinople -

Grèce - Italie - Carthage, σειρά Oeuvres completes de Gustave Flaubert,
Paris: Conard, ����.
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Gamba, Pietro. 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, �8�5.

Henderson, George P. The Ionian Academy, Edinburgh: Scottish Academic Press,
��88 (και σε ελληνική μετάφραση του Φ.Κ. Βώρου υπό τον τίτλο Η Ιό-
νιος Ακαδημία, Κέρκυρα: χ.ο., ��8�).

Jouanny, Robert A. Jean Moréas, écrivain Grec (Bibliothèque des lettres
modernes, Volume �5), Athènes: Lettres Modernes Minard, ��75.

Lane, Frederic C. Βενετία η θαλασσοκράτειρα, μφρ. Κώστας Κουρεμένος, επιμ.
Γεράσιμος Παγκράτης, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, ���7. 

Legrand, Émile - Pernot, Hubert. Bibliographie Ionienne: description raisone�e des
ouvrages publiés par les Grecs des Sept-Î�les où concernant ces îles du
quinziè�me siècle à l’anné�e ����, τόμοι �, Paris: E. Leroux, ����. 

Llewellyn Smith, Michael. Οι Ολυμπιακοί του �8�6 στην Αθήνα: η γένεση των
σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, μφρ. Μαργαρίτα Ζαχαριάδου, Αθήνα:
Εστία, ����.

Loué, Thomas. 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, ����.

Maurras, Charles. Αθήνα �8�6: οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες, μφρ. Παναγιώτα
Πανταζή, Αθήνα: Ωκεανίδα, ����. 

Mendelssohn Bartholdy, Karl. Ιστορία της Ελλάδος από της υπό των Τούρκων
αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως εν έτει ��53 μέχρι των καθ’ ημάς
χρόνων, μφρ. Μιχ. Παπαρρηγόπουλος, Αθήναι: χ.ε., �87�.

Pierris, Nakis. Bibliographie Ionienne: Supplements à la description raisonnée des
ouvrages publiés par les Grecs des Sept-Î�les où concernant ces Îles du
quinzième siècle à� l’ année ����, Athènes, s.n., ��66.

Pignatorre, Marino - Pignatorre, Nicolo. Memorie storiche e critiche dell’ isola di
Cefalonia. Dai tempi eroici alla caduta della Republica Veneta. Τόμος �ος:
Κέρκυρα, χ.ε., �887. Τόμος �ος: Κέρκυρα, χ.ε., �88�.

Rangabè, Eugène Rizo. Livre d’ Or de la Noblesse Ionienne. Vol. II. Céphalonie.
Athènes: Eleftheroudakis, ���6.

Raynaud, Ernest. Jean Moréas et les Stances: avec un index de tous les noms cités.
Paris: Société Française d’Éditions Littéraires et Techniques, ����. 

Savant, Jean. Sous les aigles imperiales, Paris: Nouvelles Editions Latines,
���6.

Thouvenel, Edouard-Antoine. 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, �8��.

Vitti, Mario - Spadaro, Giuseppe (επιμ.). Τραγωδία ονομαζομένη Ευγένα του
κυρ Θεοδώρου Μοντσελέζε �6�6, Αθήνα: Οδυσσέας, ���5.
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Vitti, Mario. Ιδεολογική λειτουργία της ελληνικής ηθογραφίας, 5η έκδοση. Αθή-
να: Κέδρος, ����.

Vitti, Mario. Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, μφρ. Μυρσίνη Ζορμπά.
Αθήνα: Οδυσσέας, ����.

Vitti, Mario. Ο Κάλβος και η εποχή του, Αθήνα: Στιγμή, ���5.
Αγγελάτος, Δημήτρης. Το έργο του Διονυσίου Σολωμού και ο κόσμος των λο-

γοτεχνικών ειδών, Αθήνα: Gutenberg, ����.
Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη, Ελένη. Η Ιόνιος Ακαδημία: το χρονικό της ίδρυ-

σης του πρώτου ελληνικού πανεπιστημίου, �8��-�8��, Αθήνα: Μικρός
Ρωμηός, ���7. 

Αλεξίου, Στυλιανός. Σολωμικά, Αθήνα: Στιγμή, ����.
Αλιπράντης, Παναγής Δ. Ανδρέα Κάλβου Μαθήματα Φιλοσοφίας· πανεπιστη-

μιακές παραδόσεις στην Ιόνιο Ακαδημία, Κέρκυρα �8��-��. Πρώτη έκ-
δοση από τις σημειώσεις του ιεροσπουδαστού (Θεόκλητου) Θεμιστοκλέ-
ους Αλιπράντη, Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, ����.

Αλισανδράτος, Γεώργιος Γ. Επτανησιακός Ριζοσπαστισμός. Σχέδιο για δοκίμιο
πολιτικής ιστορίας, φιλ. επιμ. Γεώργιος Ν. Μοσχόπουλος, Αργοστόλι:
Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών, ���6.

Αλισανδράτος, Γεώργιος Γ. Κείμενα για τον Επτανησιακό Ριζοσπαστισμό,
επιμ. Δημ. Αρβανιτάκης, Αθήνα: Μουσείο Μπενάκη, ���8.

Αλισανδράτος, Γεώργιος. Σολωμικά μελετήματα, Αθήνα: Πορεία, ����.
Αλισανδράτος, Γιώργος. Ανέκδοτα γράμματα του Ν. Κονεμένου στον Α. Λα-

σκαράτο (�86�-�86�, �863), Αθήνα: Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορι-
κών Ερευνών, ���6.

Αλμπάνη, Βασιλική (επιμ.). Ένας αιώνας χρονογράφημα (�8��-����). Αθή-
να: Καστανιώτης, ����.

Αναστασόπουλος, Δημήτριος. Ο Γαβριηλίδης, Αθήνα: χ.ο., ����.
Ανδρειωμένος, Γιώργος. Ο Κάλβος κι άλλη μια φορά: Συνοπτικό χρονολόγιο,

αναλυτική εργογραφία & επιλεγμένη βιβλιογραφία Ανδρέα Κάλβου,
Αθήνα: Ergo, ���7.

Άννινος, Θέμος. Λεύκωμα Γελοιογραφικόν, Αθήναι: χ.ο., �87�.
Άννινος, Ιωάννης Σάββα. Εκλογή βουλευτών εις Επαρχίαν Σάμης, �87� Σε-

πτεμβρίου �3, Κεφαλληνία: τυπ. «Η Κεφαλληνία», �88�. 
Άννινος, Ιωάννης Σάββα. Προς τους αξιοτίμους κυρ. κυρ. συνδαιτημόνας του

αρίστου παρά τω εν Κερκύρα ξενοδοχείω Αγίου Γεωργίου της �� Απριλί-
ου ε.ε. Κυριακή του Θωμά ημέραν των αποκαλυπτηρίων του ανδριάντος,
του αειμνήστου Κυβερνήτου της Ελλάδος Καποδιστρίου, Κεφαλληνία:
χ.ο., �887.

Άννινος, Ιωάννης Σάββα. Σκιαγραφία Αργοστολίου του ενδόξου �8�� και του
�865 με φωνήν της πατρίδος, Κεφαλληνία: τυπ. «Η Κεφαλληνία», �888.

Άννινος-Καβαλιεράτος, Παναγής. Μιλτιάδης Άννινος-Καβαλιεράτος βουλευ-
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τής Κεφαλονιάς. Ένας ξεχασμένος λόγιος �863-��5�, τόμοι �, Αθήνα:
χ.ο., ���7.

Αντίπας, Παναγής Γ. Αναμνήσεις και προοπτικές τ’ Αργοστολιού, Αθήνα: Κε-
φαλληνιακή Αδελφότης Αθηνών, ��8�.

Αντίπας, Παναγής Γ. Επτάνησος και Επτανησιακές προσωπικότητες, Αθήνα:
Κεφαλληνιακή Αδελφότητα, ��8�.

Αντίπας, Παναγής Γ. Το επτανησιακό θέατρο και το ελληνικό μελόδραμα,
Αθήναι: Κεφαλληνιακή Αδελφότητα Αθηνών, ��78.

Αντωνάτος, Σπύρος. Αργοστόλι, η χαμένη πόλη. Δράση καθ’ οδόν �853-��53:
Εκατό χρόνια στους δρόμους του Αργοστολίου, βήμα-βήμα, χρόνο με το
χρόνο, ποιος, που, πότε, πως έδρασε επαγγελματικά, Αθήνα: χ.ο., ���5. 

Από το Κάστρο του Αγίου Γεωργίου στο Αργοστόλι (�757-���7) – Η βενετική
κυριαρχία στην Κεφαλονιά (�5��-�7�7). Συνέδριο Ιστορίας, Αργοστόλι
�7-3� Σεπτεμβρίου ���7 στο πλαίσιο του εορτασμού της επετείου των
�5� χρόνων από τη μεταφορά της πρωτεύουσας, τόμοι �, Αργοστόλι: Δή-
μος Αργοστολίου, ����.

Αποστολάτος, Γεράσιμος. Ο Ελληνο-Γάλλος Συνταγματάρχης Βούρβαχης και
η μάχη του Καματερού (�7 Ιανουαρίου �8�7), Αθήνα: Δήμος Καματε-
ρού, ���7.

Αποστολόπουλος, Ν.Π. Ένας Έλλην του ��ού αιώνος: Εμμανουήλ Μπενάκης,
Αθήναι: Κόμμα Φιλελευθέρων, ��3�.

Αποστολοπούλου, Γεωργία. Ο εγελιανός φιλόσοφος Ιωάννης Μενάγιας: Εισα-
γωγή – κείμενα – μαρτυρίες, Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Φιλο-
σοφική Σχολή, ��88.

Αρβανιτάκης, Δημήτρης. Στο δρόμο για τις πατρίδες: Η Ape Italiana, ο Ανδρέας
Κάλβος, η ιστορία, Αθήνα: Μουσείο Μπενάκη, ����.

Αργυρίου, Αλέξανδρος. Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και η πρόσληψή
της στα χρόνια του Μεσοπολέμου, τόμοι Α΄, Β΄, Αθήνα: Καστανιώτης,
����.

Αρώνη-Τσίχλη, Καίτη - Τρίχα, Λύντια (επιμ.). Ο Χαρίλαος Τρικούπης και η
εποχή του: Πολιτικές επιδιώξεις και κοινωνικές συνθήκες, Αθήνα: Πα-
παζήσης, ����.

Βαγενάς, Νάσος (επιμ.). Οι Ωδές του Κάλβου. Επιλογή κριτικών κειμένων,
Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, ����.

Βαγενάς, Νάσος. Η ειρωνική γλώσσα. Κριτικές μελέτες για τη νεοελληνική
γραμματεία, Αθήνα: Στιγμή, ���8.

Βαλέτας, Γιώργος. Η γενιά του ’8�, ο νεοελληνικός νατουραλισμός και οι αρχές
της ηθογραφίας. Γραμματολογικό δοκίμιο, Αθήνα: χ.ο., ��8�.

Βάλσας, Μ. [=Βαλσαμίδης, Δημήτριος]. Το Νεοελληνικό Θέατρο από το ��53
ως το ����, μφρ. Χαρα Μπακονικόλα-Γεωργοπούλου, επιμ. Θ. Πυλαρι-
νός, Αθήνα: Ειρμός, ����.
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Βάρναλης, Κώστας. Σολωμικά: Ο Σολωμός χωρίς μεταφυσική, οι στοχασμοί
του ποιητή κ.τ.λ., διάφορα άρθρα, Αθήνα: Κέδρος, ��87. 

Βασιλείου, Αρετή. Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; Το θέατρο πρόζας στην Αθήνα
του Μεσοπολέμου. Αθήνα: Μεταίχμιο, ����.

Βελιανίτης, Τηλέμαχος - Βελιανίτης, Γεώργιος. Ιάκωβος Πολυλάς, βουλευτής
Κερκύρας, Αθήνα: Έψιλον, ����.

Βεργωτής, Παναγιώτης. Η κόλασις του Δάντου: Εξελληνισθείσα εμμέτρως και
με σημειώσεις εξηγητικάς, ιστορικάς και φιλολογικάς αναπτυχθείσα κα-
τά τα πέντε πρώτα άσματα, Κεφαλληνία: χ.ο., �865.

Βεργωτής, Παναγιώτης. Ο σεισμός της �3 Ιανουαρίου �867 εν Κεφαλληνία,
Αργοστόλιον: τυπ. «Η Κεφαλληνία», �867.

Βερύκιος, Σπύρος Χρ. Ιστορία των «Ηνωμένων Κρατών» των Ιονίων Νήσων. Η
αποκληθείσα «Βρεττανική Προστασία» και οι αγώνες των Επτανησίων
διά την Εθνικήν αποκατάστασιν. �8�5-�86�. Επί τη ���η Επετείω της
Ενώσεως της Επτανήσου με την Ελλάδα, Αθήναι: χ.ε., ��6�.

Βλάχος, Ευάγγελος. Ιούλιος Τυπάλδος: κριτική ανάλυση στο έργο του ποιητή,
Αθήνα: χ.ο., ��5�.

Βοβολίνης, Κωνσταντίνος. Το χρονικόν του «Παρνασσού» (�865-��5�). Πρό-
λογος Γ. Π. Οικονόμου. Αθήναι: Φ.Σ. «Παρνασσός», ��5�.

Βουτιερίδης, Ηλίας. Σύντομη Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, (����-
��3�), 3η έκδοση με συμπλήρωμα του Δημήτρη Γιάκου (��3�-��76),
Αθήνα: Παπαδήμας, ��76.

Βροκίνης, Λαυρέντιος. Βιογραφικά σχεδάρια των εν τοις γράμμασιν, ωραίαις
τέχναις και άλλοις κλάδοις του κοινωνικού βίου διαλαμψάντων Κερκυ-
ραίων από των μέσων της παρελθούσης εκατονταετηρίδος μέχρις αρχών
της ενεστώσης: μετά προσθήκης πλείστων τε και ποικίλων σημειώσεων
και άλλων ειδήσεων περί της καταγωγής και του φιλολογικού και κοινω-
νικού αυτών βίου, τχ. Β΄, Κέρκυρα: τυπ. «Ο Κοραής», �88�.

Βυζάντιος, Δημήτριος Κ. Η Βαβυλωνία, επιμ. Σπ. Α. Ευαγγελάτος, 3η έκδ.,
Αθήνα: Ερμής, ���6.

Γαραντούδης, Ευριπίδης. Οι Επτανήσιοι και ο Σολωμός. Όψεις μιας σύνθετης
σχέσης, 3η έκδ., Αθήνα: Καστανιώτης, ���7.

Γαραντούδης, Ευριπίδης. Πολύτροπος αρμονία: μετρική και ποιητική του Κάλ-
βου, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, ���6.

Γασπαρινάτος, Σπύρος Γ., Η Βενετοκρατία στα νησιά του Ιονίου Πελάγους,
Αθήνα: χ.ο., ����.

Γεωργαντά, Αθηνά. Εμμανουήλ Ροΐδης: Η πορεία προς την Πάπισσα Ιωάννα,
Αθήνα: Ερμής, ���3.

Γεωργιτσογιάννη, Ευαγγελία. Παναγής Χαροκόπος (�835-����), Η ζωή και
το έργο του, Αθήνα: Λιβάνης, ����.

Γεωργοπούλου Βαρβάρα. Η θεατρική κριτική στα χρόνια του Μεσοπολέμου,
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τόμ. Α΄, Αθήνα: Αιγόκερως, ���8 και τόμ. Β΄, Αθήνα: Αιγόκερως, ����.
Γεωργοπούλου, Βαρβάρα. Ο Διόνυσος στο Ιόνιο: Το θέατρο στην Κεφαλονιά

����-��53, Σειρά διατριβών και μελετών, αρ. ��, Αθήνα: Εταιρεία Κε-
φαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών, ����.

Γιαννάτου, Αγγελική, Επτανησιακός Ριζοσπαστισμός, Αθήνα, Περίπλους,
����.

Γιαννίδης, Ελισαίος. Γλώσσα και ζωή: αναλυτική μελέτη του γλωσσικού ζητή-
ματος, Αθήνα: Κάλβος, ��7�.

Γκριτζώνας, Κώστας. Πρώιμες μορφές του επαναστατικού κινήματος στην
Ελλάδα: Ουτοπιστές - σοσιαλιστές και αναρχικοί αντεξουσιαστές �87�-
����, Αθήνα: Φιλίστωρ, ����.

Γλυτζουρής, Αντώνης. Η ανάδυση και εδραίωση της τέχνης του σκηνοθέτη στο
νεοελληνικό θέατρο, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, ����.

Γουζέλης, Δημήτριος. Κωμωδία ο Χάσης, Ζάκυνθος: Ραφτάνης, �86�.
Γραμματάς, Θόδωρος. Το ελληνικό θέατρο στον ��ό αιώνα. Πολιτισμικά πρότυ-

πα και πρωτοτυπία. Τόμοι Α΄ και Β΄. Αθήνα: Εξάντας, ����.
Γρατσιάτος, Παύλος. Βιογραφία Γερασίμου Λειβαδά, Εν Κεφαλληνία: τυπ. «Η

Ηχώ», �877.
Γρηγοριάδης, Σόλων Ν. Οι βαλκανικοί πόλεμοι ����-���3, σειρά «Τα φοβερά

ντοκουμέντα», αρ. 6, Αθήνα: Φυτράκης, ����.
Γρηγορίου, Ρέα. Ο Δημήτριος Κορομηλάς και το νεοελληνικό θέατρο την τελευ-

ταία �5ετία του ��ου αιώνα, διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη: Αριστο-
τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Θεάτρου, ����.

Δάβος, Βύρων. Χριστόφορος Παπουλάκος (ο καταδιωγμένος καλόγερος), Αθή-
να: χ.ε., ��86. 

Δάλλας, Γιάννης. Σκαπτή ύλη από τα σολωμικά μεταλλεία, Αθήνα: Άγρα,
����. 

Δάλλας, Γιάννης. Σολωμός και Κάλβος: Δύο αντίζυγες ποιητικές της εποχής,
Αθήνα: Νόηση, ����.

Δεμερτζής, Κ.Π. «Νέα Ελλάς», ένα ημερολόγιο με διευθυντές τους Γ. Δροσίνη
και Γ. Κασδόνη: Βιβλιογραφική παρουσίαση, Αθήνα: Σύλλογος προς
Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, ����.

Δεμερτζής, Κ.Π. Το περιοδικό «Εθνική Αγωγή» του Γ. Δροσίνη: Βιβλιογραφική
παρουσίαση, Αθήνα: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, χ.χ.

Δεμπόνος, Αγγελο-Διονύσης. Η γένεση και τα πάθη μιας πολιτείας. Το Αργο-
στόλι αγωνίζεται, Αργοστόλι: χ.ο., ��8�. 

Δεμπόνος, Αγγελο-Διονύσης. Η Κεφαλονιά στον αστερισμό της Παρθένου, Αρ-
γοστόλι: ΤΕΔΚΚΙ, ���7.

Δεμπόνος, Αγγελο-Διονύσης. Η πειθαρχική προστασία: από τους αγώνες του
λαού της Κεφαλονιάς, Αργοστόλι: ΝΕΛΕ Κεφαλονιάς, ��88.

Δεμπόνος, Αγγελο-Διονύσης. Η Φιλαρμονική Σχολή Κεφαλονιάς �838-����:
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Η εκατόχρονη ιστορία ενός Ιδρύματος και μιας κοινωνίας, Αργοστόλι:
Ν.Ε.Λ.Ε. Κεφαλονιάς, ��88.

Δεμπόνος, Αγγελο-Διονύσης. Μαρίνος Κοργιαλένιος: Βιογραφία, Αργοστόλι:
ΝΕΛΕ Κεφαλονιάς, ��8�.

Δεμπόνος, Αγγελο-Διονύσης. Ρόκκος Χοϊδάς, ο επίγονος των Ριζοσπαστών,
Αθήνα: Ράλλης, ��8�.

Δεμπόνος, Αγγελο-Διονύσης. Σταθμοί στην πολιτικοκοινωνική και πολιτισμική
ζωή του Αργοστολιού, Αργοστόλι: ΔΕΠΑΨ Δήμου Αργοστολίου, ����.

Δεμπόνος, Αγγελο-Διονύσης. Το αναγνωστήριον «Η Ομόνοια» Ληξουρίου, Λη-
ξούρι: Δήμος Ληξουρίου, ���5.

Δεμπόνος, Αγγελο-Διονύσης. Το Αργοστόλι διασκεδάζει: Γιορτές - πανηγύρια -
λαογραφία - έθιμα - δοξασίες, Αργοστόλι: χ.ο., ��7�.

Δεμπόνος, Αγγελο-Διονύσης. Το θέατρο «Ο Κέφαλος» του Αργοστολίου �858-
���3. Οι μηχανισμοί ιδρύσεως και λειτουργίας του, Αργοστόλι: ΔΕΠΑΨ
Δήμου Αργοστολίου, ���3.

Δεντρινού, Ειρήνη. «Η Κερκυραϊκή Σχολή», �η εκδ., Κερκυραϊκά Χρονικά, τόμ.
3, Κέρκυρα ��7�.

Δημάκη-Ζώρα, Μαρία. Σ.Ν. Βασιλειάδης, η ζωή και το έργο του, Αθήνα: Ίδρυ-
μα Κώστα και Ελένης Ουράνη, ����.

Δημαράς, Κ.Θ. Ελληνικός Ρωμαντισμός, σειρά Νεοελληνικά Μελετήματα,
Αθήνα: Ερμής, ��8�.

Δημαράς, Κ.Θ. Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Από τις πρώτες ρίζες
ως την εποχή μας, 3η έκδ., Αθήνα: Ίκαρος, ��6�.

Δημηρούλης, Δημήτρης. Εμμανουήλ Ροΐδης: Η τέχνη του ύφους και της πολε-
μικής, Αθήνα: Μεταίχμιο, ���5.

Διεθνές Συμβούλιο Αρχείων, Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής (Γενι-
κό), Δεύτερη Έκδοση, Οττάβα ���� [General International Standard
Archival Description ISAD (G), �nd edition), ελλ. μφρ. Χριστίνας Βάρ-
δα, Αμαλίας Παππά, Ζήσιμου Χ. Συνοδινού, επιμ. Χριστίνας Βάρδα,
Ζήσιμου Χ. Συνοδινού, Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία (Ε.Α.Ε.), Αθήνα
����.

Δραγούμης, Νικόλαος. Ιστορικαί Αναμνήσεις, Αθήναι: τυπ. Χ. Ν. Φιλαδελφέ-
ως, �87�.

Δρομάζος, Στάθης Ι. Το κωμειδύλλιο, Αθήνα: Κέδρος, ��8�. 
Εγκυκλοπαίδεια του ελληνικού τύπου �78�-����. Εφημερίδες, περιοδικά, δημοσιο-

γράφοι, εκδότες, επιμ. Λουκία Δρούλια - Γιούλα Κουτσοπανάγου, τόμοι �,
Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών – Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, ���8.

Ενθύμιον εκατοστής των Παναθηναίων. Τα άσματα των Νέων Παναθηναίων
του ����, Αθήνα: Τυπ. Κτενά, χ.χ.

Έξαρχος, Αχιλλέας. Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου, 7 Οκτωβρίου �57�, Αθήνα:
Εταιρεία Μελέτης Ελληνικής Ιστορίας, ����.
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Επτάνησος Πολιτεία (�8��-�8�7), το πρώτο ανεξάρτητο ελληνικό κράτος. Τα
Πρακτικά του συνεδρίου, επιμ. Γ.Ν. Μοσχόπουλος, Γεράσιμος Μπάλλας,
Αργοστόλι: Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών, ���3.

Ευαγγελάτος, Σπύρος Α. Ιστορία του θεάτρου εν Κεφαλληνία �6��-����, δια-
τριβή επί διδακτορία, βιβλιοθήκη Σοφίας Σαριπόλου αρ. 5, Αθήναι: Εθνι-
κόν Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, ��7�.

Ζαπάντη, Σταματούλα. Κεφαλονιά �5��-�57�: Η συγκρότηση της κοινωνίας
του νησιού, Θεσσαλονίκη: University Studio Press, ����. 

Ζαφειρίου, Λεύκιος. Ο βίος και το έργο του Ανδρέα Κάλβου �7��-�86�, Αθήνα:
Μεταίχμιο, ���6. 

Ζερβός-Ιακωβάτος, Ηλίας. Εναρέτη, δράμα εις πράξεις τρεις, Κεφαλληνία:
τυπ. «Η Κεφαλληνία», �88�.

Ζητήματα ιστορίας του νεοελληνικού θεάτρου: Μελέτες αφιερωμένες στον Δη-
μήτρη Σπάθη, επιμ. Νικηφόρος Παπανδρέου, Έφη Βαφειάδη, Ηράκλειο
Κρήτης: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, ���7. 

Ζώης, Λεωνίδας Χ. Λεξικόν ιστορικόν και λαογραφικόν Ζακύνθου, τόμ. Α΄:
ιστορικόν – βιογραφικόν, Αθήναι: Εθνικό Τυπογραφείο, ��63.

Ζώρας, Γεράσιμος. Οι λογοτέχνες της Παλαιάς και της Νέας Αθηναϊκής Σχο-
λής στον Φ. Σ. «Παρνασσός», Αρχειακή Έρευνα, Αθήναι: Φ.Σ. «Παρ-
νασσός», ���3.

Ζώρας, Γεώργιος - Μπουμπουλίδης, Φαίδων Κ. Επτανήσιοι προσολωμικοί ποιη-
ταί, Αθήναι: Ε.Κ.Π.Α. – Σπουδαστήριον Βυζαντινής και Νεοελληνικής
Φιλολογίας, ��53.

Ζώρας, Γεώργιος. Επτανησιακά μελετήματα. Β: Σολωμός-Τερτσέτης-Τυπάλ -
δος-Βαλαωρίτης-Μαρκοράς-Θωμαζαίος-Σύμμεικτα, Αθήναι: Ε.Κ.Π.Α.
– Σπουδαστήριον Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας, ��5�.

Η Ελλάς κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνας του �8�6, Πανελλήνιον εικονογρα-
φημένον λεύκωμα, Αθήναι: Ακρόπολις, �8�6. 

Ηλιού, Φίλιππος - Πολέμη, Πόπη. Ελληνική βιβλιογραφία �86�-����. Συνοπτι-
κή αναγραφή, τόμοι 3, Αθήνα: Ε.Λ.Ι.Α. – Βιβλιολογικό εργαστήρι «Φί-
λιππος Ηλιού», ���6. 

Θέμος Άννινος (�878-���6), πρόλ. Θ. Βελλιανίτης, Αθήνα: Ελευθερουδάκης,
����.

Θεοδωράτος, Χρίστος. Η συμβολή της Κεφαλλωνιάς εις τον αγώνα του ��,
Αθήνα: Κεφαλληνιακή Αδελφότητα Αθηνών, ��7�. 

Θεοδωροπούλου-Λιβαδά, Βαρβάρα. Γεράσιμος Λιβαδάς. Ο εγκαινιαστής και
πρώτος σπορεύς του Ριζοσπαστισμού, Αθήναι: χ.ο., ��66.

Θεοτόκης, Κωνσταντίνος. Ο Φαίδωνας, επιμ. Θεοδόσης Πυλαρινός, Κέρκυρα:
Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών, ����.

Ιατρίδης, Π.Ε. Εν επεισόδιον του κρητικού αγώνος, Κεφαλληνία: Η Κεφαλλη-
νία, �866.
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Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών – Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ο ελληνικός τύ-
πος �78� ως σήμερα: Ιστορικές και θεωρητικές προσεγγίσεις, Πρακτικά
διεθνούς συνεδρίου Αθήνα, �3-�5 Μαΐου ����, επιμ. Λουκία Δρούλια,
Αθήνα: Ι.Ν.Ε./Ε.Ι.Ε., ���5.

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΓ΄: Νεώτερος Ελληνισμός από �833 ως
�88�· τόμος ΙΔ΄: Από το �88� ως το ���3· τόμος ΙΕ΄: Νεώτερος Ελληνι-
σμός από το ���3 ως το ����, Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, ��77. 

Καββαδίας, Γεώργιος Ι. Κρήτη και Κεφαλονιά. Κρητικαί μεταναστεύσεις και
επίδρασις του πολιτισμού στην Κεφαλονιά, Αθήναι: χ.ο., ��65.

Καββαδίας, Σπύρος Α. Η λαϊκή ζωή και γλώσσα στο ελληνόγλωσσο έργο του
Διονυσίου Σολωμού, Αθήνα: Περίπλους, ��87.

Καιροφύλας, Γιάννης. Αυτοί οι ωραίοι τρελοί, Αθήνα: Φιλιππότης, ����.
Καιροφύλας, Γιάννης. Η Αθήνα της μπελ-επόκ, Αθήνα: Ίρις-Σ. Φιλιππότης,

����.
Καιροφύλας, Γιάννης. Περπατώντας στους δρόμους της Αθήνας, Αθήνα: Φι-

λιππότης, ���8.
Καιροφύλας, Γιάννης. Στης Πλάκας τις ανηφοριές, Αθήνα: Φιλιππότης, ���7.
Καιροφύλας, Κώστας. Η Επτάνησος υπό τους Βενετούς, Αθήναι: χ.ο., ����.
Καλογηράς, Ανδρέας. Η σάτυρα στην Κεφαλονιά, τόμ. �: «Ο σατυρικός Μολ-

φέτας, το Ζιζάνιον και οι συνεργάται του», Αθήναι: χ.ο., ��3�· τόμ. �,
Αθήναι: χ.ο., ���6· τόμ. 3: «Λασκαράτος, γνωστός και άγνωστος», Αθή-
ναι: χ.ο., ��5�.

Καλογιάννης, Γ.Χ. Ο Νουμάς και η εποχή του ���3-��3�: Γλωσσικοί και ιδε-
ολογικοί αγώνες, Αθήνα: Επικαιρότητα, ��8�.

Καμπουράκης, Δημήτρης. Άγιος Αγύρτης, μυθιστόρημα, Αθήνα: Πατάκης,
����.

Καπάδοχος, Δημήτριος. Το θέατρο της Κέρκυρας στα μέσα του ΙΘ΄ αιώνα σύμ-
φωνα με ανέκδοτα έγγραφα του Ιστορικού Αρχείου Κέρκυρας. Αφιέρωμα
στα τριακόσια χρόνια του πρώτου ελληνικού μουσικού θεάτρου, Αθήνα:
χ.ο., ����.

Καπετανάκης, Παναγιώτης. Η ποντοπόρος εμπορική ναυτιλία των Επτανήσων
την εποχή της βρετανικής κατοχής και προστασίας και η κεφαλληνιακή
υπεροχή (�8��/�5-�86�. Στόλος και λιμάνια, εμπορεύματα και διαδρο-
μές, ναυτότοποι και ναυτικοί, επιχειρηματικότητα και δίκτυα, κοινωνία
και πλοιοκτητικές ελίτ, διδακτορική διατριβή στο τμήμα Ιστορίας του Ιο-
νίου Πανεπιστημίου, Κέρκυρα ����.

Καποδίστριας, Αλέξανδρος. Η οργάνωση και η επιτέλεση των Ολυμπιακών
Αγώνων του �8�6, Αθήνα: χ.ε., ���5.

Καραντώνης, Ανδρέας. Φαναριώτικη και επτανησιακή ποίηση: Φαναριώτικη
ποίηση, προσολωμικοί στιχουργοί, Σολωμός, Κάλβος, Βαλαωρίτης, σο-
λωμικοί και μετασολωμικοί ποιητές, Αθήνα: Επικαιρότητα, ��87.
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Καράογλου, Χ.Λ. (επιμ.), Περιοδικά λόγου και τέχνης (����-����. Αναλυτική
βιβλιογραφία και παρουσίαση, τόμ. �ος: Αθηναϊκά περιοδικά (����-���5),
Θεσσαλονίκη: University Studio Press, ���6· τόμ. �ος (Β� και Β�): Αθηναϊ-
κά περιοδικά (���6-��33), Θεσσαλονίκη: University Studio Press, ����.

Καρβέλης, Τάκης. Η γενιά του �88�, σειρά «Στα σταυροδρόμια του νεοελληνι-
κού λόγου», Αθήνα: Σαββάλας, ���3.

Καρδάμης, Κωνσταντίνος. Έξι μελέτες για την Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυ-
ρας, Κέρκυρα: Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας, ����.

Καρδάσης, Βασίλης Α. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αθήνα �8�6-���6, Αθήνα:
Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα ����, ����. 

Καριψιάδης, Γιώργος. Η Ελλάδα ως διάδοχο κράτος: θέματα διαδοχής κρατών
κατά την ίδρυση του ελληνικού κράτους και την Ένωση των Επτανήσων,
Αθήνα: Αντ. Ν. Σάκκουλας, ����.

Καρπόζηλου, Μάρθα. Τα ελληνικά φιλολογικά-οικογενειακά περιοδικά (�8�7-
����), διδακτορική διατριβή [Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Φιλολο-
γίας], Ιωάννινα, χ.ο., ��86.

Καρυκόπουλος, Πάνος. ��� χρόνια ελληνικού τύπου �78�-��8�, Αθήνα: Γρηγό-
ρης, ��8�.

Κασίνης, Κ.Γ. Βιβλιογραφία των ελληνικών μεταφράσεων της ξένης λογοτε-
χνίας: ΙΘ΄ - Κ΄ αι.: Αυτοτελείς εκδόσεις: �8��-����, Αθήνα: Σύλλογος
προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, ���6.

Καψάσκης, Σωκράτης. Μοναχικοί μαυροντυμένοι περιπατητές της Κέρκυρας:
Διονύσιος Σολωμός, Ανδρέας Κάλβος, Αθήνα: Τυπωθήτω, ���8.

Κεραμάρη, Φωτεινή. Ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου ως πεζογράφος, διδακτορική
διατριβή [Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλολο-
γίας], Θεσσαλονίκη, χ.ό., ���6.

Κιφ Φοξ, Κλαιρ. Κωνσταντίνος Γεράκης, ο Υπουργός των Μουσώνων, μφρ. Νί-
κος Τσαγκάς, Αθήνα: Τροχαλία, ����.

Κοζύρης, Θεόδωρος Ν. Η προσωπικότης και το έργον του Επισκόπου Κερνίκης
και Καλαβρύτων Ηλία Μηνιάτη, χ.τ.: χ.ο., χ.χ. (ανέκδοτη μελέτη, αντί-
γραφο της οποίας έχει κατατεθεί από τον συγγραφέα στην Κοργιαλένειο
Βιβλιοθήκη Αργοστολίου).

Κονόμος, Ντίνος. Ζακυνθινό λεξιλόγιο, Αθήναι: χ.ο., ��6�.
Κονόμος, Ντίνος. Η Ιόνιος Ακαδημία, χ.τ.: Κερκυραϊκή Ένωση Αθηνών, ��65.
Κονόμος, Ντίνος. Ο Γεώργιος Τερτσέτης και τα ευρισκόμενα έργα του, Αθήνα:

Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, ��8�.
Κοντογιαννίδης, Τάσος Κ. Η θρυλική Ολυμπιάδα του Σπύρου Λούη: Φως στις

άγνωστες «Ολυμπιάδες» του Ζάππα και στα παρασκήνια των αγώνων
της Αθήνας του �8�6, Αθήνα: Άγκυρα, ����.

Κοντομίχης, Πανταζής. Λεξικό του λευκαδίτικου γλωσσικού ιδιώματος (Ιδιω-
ματικό-Ερμηνευτικό-Λαογραφικό), Αθήνα: Γρηγόρης, ����. 
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Κοντομίχης, Πανταζής. Το νεοελληνικό θέατρο στη Λευκάδα (�8��-��6�),
Αθήναι: Μέλισσα, ��6�.

Κορδάτος, Γιάννης. Δημοτικισμός και λογιωτατισμός: Κοινωνιολογική μελέτη
του γλωσσικού ζητήματος, �η έκδ., Αθήνα: Μπουκουμάνης, ��7�.

Κορδάτος, Γιάννης. Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας: από το ��53 ως το
��6�, τόμοι Α΄, Β΄, Αθήνα: Επικαιρότητα, ��83.

Κορδάτος, Γιάννης. Ιστορία του ελληνικού εργατικού κινήματος: εικονογραφη-
μένη επί τη βάσει αγνώστων πηγών και ανεκδότων αρχείων, τόμ. Α΄:
�87�-���7, Αθήναι: χ.ο., ��3�-��3�. 

Κορδάτος, Γιάννης. Μεγάλη Ιστορία της Ελλάδας, τόμοι ΧΙΙ (�86�-����),
ΧΙΙΙ (����-����), Αθήνα: ��ος αιώνας, χ.χ.

Κορδούλη, Αικατερίνη (επιμ.). Πρώτοι διεθνείς Ολυμπιακοί Αγώνες, Αθήναι
�8�6 – Ενθυμήματα = First International Olympic Games, Athens �8�6 –
Memorabilia, [Αθήνα]: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, ����. 

Κοσμετάτου, Ελένη. Αναφορά στους δρόμους της Κεφαλονιάς, Αργοστόλι:
Κοργιαλένειο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, ����.

Κούκκου, Ελένη Ε. Ιστορία των Επτανήσων από το �7�7 μέχρι την αγγλοκρα-
τία: Οι πρώτες διπλωματικές ενέργειες του Ιωάννου Α. Καποδίστρια, 3η

έκδ., Αθήνα: Παπαδήμας, ����.
Κουρελάρου, π. Βικέντιος. Οι εκκλησίες των ελληνικών κοινοτήτων της Ρουμα-

νίας τον ΙΘ΄ αιώνα, Θεσσαλονίκη: Ι.Μ.Χ.Α.-Κυριακίδης, ���8. 
Κουτσούκαλης, Αλέκος. Λόρδος Μπάιρον: η ζωή, το έργο και η επαναστατική

δράση του, �η έκδ., Αθήνα: Ιωλκός, ���8.
Κρεμμυδάς, Βασίλης Ν. Η μεγάλη ιδέα: Μεταμορφώσεις ενός εθνικού ιδεολο-

γήματος, Αθήνα: Τυπωθήτω, ����.
Κριαράς, Εμμανουήλ (επιμ.), Κατσαΐτης: Ιφιγένεια, Θυέστης, Κλαθμός Πελο-

ποννήσου. Ανέκδοτα έργα. Κριτική έκδοση με εισαγωγή, σημειώσεις και
γλωσσάρια, Collection de l’ Institut Français d’ Athènes, Αθήνα: Γαλλικό
Ινστιτούτο, ��5�.

Κριαράς, Εμμανουήλ. Ψυχάρης: Ιδέες, αγώνες, ο άνθρωπος, Αθήνα: Βιβλιοπω-
λείον της Εστίας, ��8�.

Κρίσις του Βουτσιναίου 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 Πρυτάνεως Παύλου
Καλλιγά προεδρεύσαντος, και των Καθηγητών Θ. Αφεντούλη και Γ. Μι-
στριώτου κρινάντων), [Αθήνα]: χ.ο., �87�.

Κρίσις του Βουτσιναίου ποιητικού αγώνος του έτους �873, αναγνωσθείσα εν τη
Μεγάλη Αιθούση του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου υπό του ειση-
γητού Γεωργίου Μιστριώτου, [Αθήνα]: χ.ο., �873.

Κωστίου, Κατερίνα. Εισαγωγή στην ποιητική της ανατροπής. Σάτιρα, ειρω-
νεία, παρωδία, χιούμορ, β΄έκδοση αναθεωρημένη, Αθήνα: Νεφέλη, ���5.

Πηγές – Βιβλιογραφία �37



Κωφός, Ευάγγελος. Η Ελλάδα και το Ανατολικό ζήτημα �875-�88�, Αθήνα:
Εκδοτική Αθηνών, ����. 

Λάσκαρης, Νικόλαος. Ιστορία του Νεοελληνικού θεάτρου, τόμ. Β΄, Αθήνα: Βα-
σιλείου, ��3�.

Λάσκαρις, Μιχαήλ Θ. Το Ανατολικόν ζήτημα �8��-���3, Θεσσαλονίκη, Π.Σ.
Πουρναράς, ��78.

Λάσκαρις, Σ. Θ. Ο Χαρίλαος Τρικούπης και η Ένωση της Επτανήσου, Αθήνα:
Σιδέρης, ��3�.

Λαυράγκας, Διονύσιος. Απομνημονεύματα, Αθήνα: Γκοβόστης, χ.χ.
Λειβαδά-Ντούκα, Ευρυδίκη. Αργοστόλι, Αργοστόλι: Δήμος Αργοστολίου, ����.
Λειβαδά-Ντούκα, Ευρυδίκη. Σύντομη (Πολιτική) Ιστορία Κεφαλληνίας, από

την προϊστορία στον ��ό αι., Αργοστόλι: Οδύσσεια, ���8.
Λεύκωμα επί τη συμπληρώσει της τριακονταετηρίδος του φιλολογικού σταδίου

του Χαραλάμπους Άννινου �86�-�8��, Αθήναι: Κασδόνης Γ., ����.
Λιβαδάς, Παναγιώτης. Οι αγώνες του Γερασίμου Λιβαδά εκτιμώμενοι παρά

της Ελληνικής Κυβερνήσεως. Εν Κεφαλληνία: τυπ. «Η Ηχώ», �87�. 
Λιβιεράτος, Π.Ε. Η εκδίκησις, Κεφαλληνία: Η Ηχώ, �877.
Λορεντζάτος, Ζήσιμος. Δοκίμιο ΙΙ: Κάλβος, Αθήνα: Δόμος, ����.
Λούβη, Λίνα. Περιγέλωτος βασίλειον. Οι σατιρικές εφημερίδες και το εθνικόν

ζήτημα �875-�886. Αθήνα: Εστία, ����.
Λουκάτος, Γεράσιμος Σ. Εικόνες και θύμησες από την παλιά Κεφαλονιά: Βιώ-

ματα – Μαρτυρίες, Αθήνα: Φιλιππότης, ����.
Λουκάτος, Σπύρος Δημ. Η Επτανησιακή Πολιτική Σχολή των Ριζοσπαστών,

επιμ. Πέτρος Πετράτος, Αργοστόλι: Σύνδεσμος Φιλολόγων Κεφαλονιάς-
Ιθάκης, ����.

Λουκάτος, Σπύρος. Ρόκκος Χοϊδάς, ο κήρυκας του νεοελληνικού σοσιαλισμού,
Αθήνα: Αδελφότητα Κεφαλλήνων και Ιθακησίων Πειραιά, χ.χ.

Λούντζης, Ερμάννος. Επτάνησος Πολιτεία, μφρ. Αβιγαΐλ Λούντζη-Νικοκάβου-
ρα, Κέρκυρα: χ.ο., ��68.

Λούντζης, Ερμάννος. Περί της πολιτικής καταστάσεως της Επτανήσου επί
Ενετών, Αθήναι: χ.ο., �856.

Λυκίσσας, Μιχάλης Δ. Η ιστορία της Ιονίου Ακαδημίας, Αθήνα: Εταιρεία Φί-
λων της Μεγάλης Ιδέας, ���3.

Μαβίλης, Λορέντσος. Τα κριτικά κείμενα, φιλολ. επιμ. - εισ. Θεοδόσης Πυλαρι-
νός, Αθήνα: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, ���7. 

Μάγερ, Κώστας. Ιστορία του Ελληνικού τύπου. Τόμος Α: �7��-����. Αθήνα:
Δημόπουλος, ��57. Τόμος Β: Αθηναϊκαί εφημερίδες ����-��5�. Αθήναι:
χ.ο., ��5�. Τόμος Γ: Εφημερίδες και περιοδικά ����-��5�. Αθήναι: χ.ο.,
��6�.

Μαζαράκης, Άνθιμος. Βιογραφίαι των ενδόξων ανδρών της Νήσου Κεφαλλη-
νίας, Βενετία: Ελληνική Τυπογραφία του «Φοίνικος», �8�3.
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Μαϊστρέλλης, Ευστράτιος Π. Ο Κονδυλάκης και το χρονογράφημα, διδακτορι-
κή διατριβή (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλο-
λογίας, Τομέας Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας), Πει-
ραιάς: χ.ο., ����.

Μακρής, Άγγελος Γ. Η Μάχη του Λάλα, Αργοστόλι: Σύνδεσμος Εφέδρων
Αξιωματικών Κεφαλληνίας και Ιθάκης, ����.

Μαλάκης, Σπυρίδων Γ. Απομνημονεύματα επί της συγχρόνου ιστορίας: Ή
ιστορικόν επεισόδιον επί των ενεργειών δρασάντων τινών προσώπων προς
επίτευξιν της Μεγάλης Ιδέας, Αθήναι: χ.ο., �8�5.

Μαράκα, Λίλα (επιμ.). Ελληνική θεατρική επιθεώρηση �8��-���6. Τέσσερα κεί-
μενα. Τόμος Α: «Αι υπαίθριοι Αθήναι», «Έξω φρενών», Τόμος Β: «Πολεμι-
κά Παναθήναια», «Ρωμέικο». Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, ����.

Μάργαρης, Δημήτριος (επιμ.). Ανδρέας Λασκαράτος, σατιρικοί και ευθυμο-
γράφοι, σειρά «Βασική Βιβλιοθήκη Αετού», αρ. �3, Αθήνα: Αετός, ��5�.

Μαρκαντωνάτου, Υβόννη - Σιμάτος, Λάμπρος. Αρχιτεκτονική κατοικιών της
Κεφαλονιάς, Αθήνα: Εικών, ���8.

Μαρκοπούλου, Ζαχαρούλα. Αθήνα η Κοσμόπολις: Η Αθήνα του �8�6 από το
γαλλικό τύπο, Αθήνα: Δωδώνη, ����.

Μαρκοπούλου, Μαρία. Οι Κεφαλλήνες και οι Ιθακήσιοι στη ναυτιλία του Δου-
νάβεως, Αθήναι: χ.ο., ��67.

Μαστροδημήτρης, Παναγιώτης. Επτανησιακά, Μελετήματα για την επτανη-
σιακή λογοτεχνία και κριτική ��6�-���5, Αθήνα: Πορεία, ���6.

Μαυρογιάννης, Γεράσιμος. Ιστορία των Ιονίων Νήσων: Αρχομένη τω �7�7 και
λήγουσα το �8�5. Τόμοι �, Αθήναι: χ.ο., �88�.

Μελετιάδης, Χάρης Ν. Αναγεννησιακές τάσεις στην νεοελληνική λογιοσύνη:
Νικόλαος Σοφιανός, Θεσσαλονίκη: Βάνιας, ���6.

Μηλιώνης, Χριστόφορος. Το Διήγημα, σειρά «Στα Σταυροδρόμια του Νεοελλη-
νικού λόγου», Αθήνα: Σαββάλας, ����.

Μηνιάτης, Ηλίας. Διδαχαί εις την Αγίαν και Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, και εις
άλλας Κυριακάς του Ενιαυτού και Επισήμους Εορτάς: Μετά και τινών
πανηγυρικών λόγων, Βενετία: Φ. Ανδρεόλας, �838. 

Μοσκώφ, Κωστής. Εισαγωγικά στην ιστορία του κινήματος της εργατικής τά-
ξης: Η διαμόρφωση της εθνικής και κοινωνικής συνείδησης στην Ελλά-
δα, Αθήνα: Καστανιώτης, ��88.

Μοσχονά, Παναγιώτα. Παναγής Βαλλιάνος: Από τη μυθοπλασία στην Ιστορία,
Αθήνα: Κληροδότημα Παναγή Α. Βαλλιάνου, ���8.

Μοσχονά-Μαραγκάκη, Ευρώπη. Ο σατιρικός ποιητής Γεώργιος Μολφέτας και
η εποχή του, Αργοστόλι: χ.ό., ����.

Μοσχόπουλος, Γεώργιος Ν. Εκπαιδευτικά �. Τα αρχεία του Πρώτου Λυκείου
Αργοστολίου και του Πετριτσείου Ληξουρίου, (�876-���5). Αθήνα:
ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Κεφαλονιάς, ���7.

Πηγές – Βιβλιογραφία �3�



Μοσχόπουλος, Γεώργιος Ν. (επιμ.). Η παλαιά Κεφαλονιά. Ένας Ατέλειωτος
Αύγουστος. Φωτογραφίες από το αρχείο του Κοργιαλενείου Ιστορικού και
Λαογραφικού Μουσείου Αργοστολίου. Τόμος Α΄: Αργοστόλι. Αργοστόλι:
Κοργιαλένειο Ίδρυμα ����, β΄ έκδ. ���5.

Μοσχόπουλος, Γεώργιος Ν. Ιστορία της Κεφαλονιάς, τόμ. �, Από τα αρχαία
χρόνια ως το �7�7, Αθήνα: χ.ο., ��85, τόμ. �ος: �7�7-����, Αθήνα, Κέ-
φαλος, ��88. 

Μοσχόπουλος, Γεώργιος Ν. Οι Έλληνες της Βενετίας και Ιλλυρίας (�768-
�7�7). Η μητρόπολη Φιλαδελφείας και η σημασία της για τον Ελληνισμό
της Β. Αδριατικής, διδακτορική διατριβή, Αθήνα: χ.ο., ��8�.

Μοτσενίγος, Σπύρος Γ. Νεοελληνική μουσική: συμβολή εις την ιστορίαν της,
Αθήναι: χ.ο., ��58. 

Μουλατσιώτης, Νεκτάριος. Χριστόφορος ο Παπουλάκος: Ο Άγιος της Πελο-
ποννήσου: βιογραφία και οι ιερές ακολουθίες, Τρίκορφο Δωρίδος: Μονή
Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σαρώφ, ���8. 

Μουλλάς, Παναγιώτης [Moullas, Panayotis], Les concours poétiques de l’
Université d’ Athènes �85�-�877, Ιστορικά Αρχεία Ελληνικής Νεολαίας
αρ. ��, Athènes: Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, ��8�.

Μουλλάς, Παναγιώτης. Ο χώρος του εφήμερου. Στοιχεία για την παραλογοτε-
χνία του ��ου αιώνα, Αθήνα: Σοκόλης, ���7.

Μουσμούτης, Διονύσης Ν. Ο Πίος Μαρτζώκης και το Ζακυνθινό κωμειδύλλιο:
Το τύμπανον και η σάλπιγξ, Ζάκυνθος: Τρίμορφο, ���6.

Μουσμούτης, Διονύσης Ν. Το θέατρο στην Πόλη της Ζακύνθου, �86�-��53,
τόμ. β΄: ����-���5, Αθήνα: Μπάστας, ����.

Μουσούρης, Σπυρίδων Ν. (Φώτος Γιοφύλλης), Η γλώσσα της Ιθάκης: Συλλογή
γλωσσικού υλικού, Αθήναι: χ.ό., ��5�. 

Μπαστέα, Ελένη. Αθήνα �83�-�8�6: Νεοκλασική πολεοδομία και ελληνική
εθνική συνείδηση, Αθήνα: Libro, ���8. 

Μπαστιάς, Κωστής. Ο Παπουλάκος, �η έκδ. Νέα Υόρκη: χ.ό, ��5�, �η έκδ.
Αθήνα: Εκδοτική Εταιρεία Αθηνών, ��63, 3η έκδ. Αθήνα: Εκδοτική Ελ-
λάδος, ��73.

Μπαστιάς, Κωστής. Φιλολογικοί περίπατοι, δεύτερος κύκλος, εισαγωγή-επιμέ-
λεια Αλέξης Ζήρας, Αθήνα: Καστανιώτης, ����.

Μπελιά, Ελένη. Ο Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων: Διαδρομή μιας
εκατονταετίας �8��-����, Αθήναι: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων
Βιβλίων, ����.

Μπόμπου-Σταμάτη, Βασιλική. Ο Βικέντιος Δαμοδός: Βιογραφία - Εργογραφία
�7��-�75�, Αθήνα: Μ.Ι.Ε.Τ., ���8. 

Μπόμπου-Σταμάτη, Βασιλική. Τα καταστατικά του Σωματείου (Nazione) των
Ελλήνων φοιτητών του Πανεπιστημίου της Πάδοβας (�7ος-�8ος αι.),
Αθήνα: Κ.Ν.Ε./Ε.Ι.Ε., ���5.

Ηλίας Α. Τουμασάτος���



Μπουμπουλίδης, Φαίδων Κ. Επτανησιακή λογοτεχνία, τόμ. Α΄, Αθήνα: Γρηγό-
ρης, ��7�.

Μπουμπουλίδης, Φαίδων Κ. Ιούλιος Τυπάλδος, �8��-�883, σειρά Επτανησιακή
Βιβλιοθήκη-κείμενα και έρευναι, αρ. �, Αθήναι: χ.ο. ��53:

Νασιόπουλος, Ανδρέας Α. Ο αληθινός Παπουλάκος: μια μεγάλη θρησκευτική
φυσιογνωμία, Αθήνα: Αγ. Γκιοβάνης, ��8�.

Νέος Παρνασσός, Διάφορα λυρικά τεμάχια εκ της συγχρόνου λυρικής ποιήσε-
ως, Αθήνα: χ.ο., �873.

Νούτσος, Παναγιώτης. Η σοσιαλιστική σκέψη στην Ελλάδα από το �875 ως το
��7�, τόμ. �ος: �875-���7, Αθήνα: Γνώση, ����.

Ντελόπουλος, Κυριάκος. Νεοελληνικά φιλολογικά ψευδώνυμα �8��-����.
Συμβολή στη μελέτη της νεοελληνικής λογοτεχνίας. ��6� συγγραφείς –
���7 ψευδώνυμα, 3η έκδ., Αθήνα: Εστία, ���5.

Ο ελληνικός τύπος: �78� ως σήμερα. Ιστορικές και θεωρητικές προσεγγίσεις,
πρακτικά συνεδρίου, επιμ. Λουκία Δρούλια, Αθήνα: Ινστιτούτο Νεοελλη-
νικών Ερευνών – Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, ���5.

Ο Ψυχάρης και η εποχή του: Ζητήματα γλώσσας, λογοτεχνίας και πολιτισμού:
ΙΑ΄ επιστημονική συνάντηση του τομέα μεσαιωνικών και νεοελληνικών
σπουδών του τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, επιμ. Γ. Φαρίνου-Μαλαματάρη, Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο
Νεοελληνικών Σπουδών-Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, ���5.

Ολυμπιακοί Αγώνες εν Αθήναις, Μάρτιος-Απρίλιος �8�6, πανηγυρικόν τεύχος
της Εστίας, Αθήναι: Εστία, �8�6. 

Παλαμάς, Κωστής. Τα πρώτα κριτικά: Ραγκαβής, Παράσχος, Βασιλειάδης,
Σουρής, Πολέμης, Κρυστάλλης και άλλοι, Σειρά Άπαντα Κωστή Παλα-
μά, τ. �, Αθήνα: Αφοί Βλάσση, ��7�

Παξιμαδοπούλου-Σταυρινού, Μιράντα, Οι εξεγέρσεις της Κεφαλληνίας κατά
τα έτη �8�8 και �8��. Σειρά διατριβών και μελετών, �. Αθήνα: Εταιρεία
Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών, ��8�.

Παπαδόπουλος, Θωμάς. Ιονική Βιβλιογραφία �6ος-��ος αιώνας: Ανακατάταξη-
προσθήκες-βιβλιοθήκες / Bibliographie Ionienne, τόμ. �ος: �5�8-�863,
Αθήνα: Ιονική Τράπεζα, ���6, τόμ. �ος: Ανακατάταξη-προσθήκες-βιβλιο -
θήκες �5�8-�85�, Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού, ���8, τόμ. �ος: �85�-
�88�, Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού, ����, τόμ. 3ος: �88�-���� και αχρο-
νολόγητα-επιπροσθήκες-ευρετήρια, Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού, ����.

Παπαθεοδώρου, Γιάννης. Ρομαντικά πεπρωμένα: ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης
ως εθνικός ποιητής, Αθήνα: Βιβλιόραμα, ����.

Παπαϊωάννου, Μιχάλης Μ. Το κωμειδύλλιο και το θέατρο της αστικής πνευμα-
τικής αναγέννησης του ��ου αιώνα, Αθήνα: Σοκόλη - Κουλεδάκη, ��83.

Παπακώστας, Γιάννης. Το περιοδικό «Εστία» και το διήγημα, Αθήνα: Εκπαι-
δευτήρια Κωστέα-Γείτονα, ��8�.

Πηγές – Βιβλιογραφία ���



Παπακώστας, Γιάννης. Φιλολογικά σαλόνια και καφενεία της Αθήνας, 7η έκδ.,
Αθήνα: Πατάκης, ����.

Παπακώστας, Δημήτρης (επιμ.). Άνθρωποι και ζώα στη νεοελληνική πεζογρα-
φία, σειρά «Τα κλασικά», αρ. 3, Αθήνα: Ωκεανίδα, ����.

Παπασπύρου-Καραδημητρίου, Ευθυμία. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του �8�6: Ει-
δήσεις από την εφημερίδα Το Άστυ (Ιούλιος �8�� - Απρίλιος �8�6), Αθή-
να: Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, ����.

Παπασπύρου-Καραδημητρίου, Ευθυμία. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του �8�6: Ει-
δήσεις από την εφημερίδα Ακρόπολις (Ιούνιος �8��-Απρίλιος �8�6),
Αθήνα: Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, ����. 

Παπασπύρου-Καραδημητρίου, Ευθυμία. Ολυμπιακοί Αγώνες του �8�6 και θε-
ατρικές παραστάσεις: ειδήσεις από αθηναϊκές εφημερίδες, Πειραιάς: Τζέι
και Τζέι, ����. 

Παράσχος, Κλέων. Εμμανουήλ Ροΐδης: Η ζωή, το έργο, η εποχή του, Αθήναι:
χ.ο., ����-��5�.

Παρτς, Ιωσήφ. Κεφαλληνία και Ιθάκη. Γεωγραφική Μονογραφία, μφρ. Λ.Γ.
Παπανδρέου, Αθήναι: χ.ε., �8��. 

Πατελοδήμος, Γεώργιος Ν. Η ελληνική οικογένεια ως φορέας αγωγής στην
πεζογραφία της περιόδου �88�-����, διδακτορική διατριβή (Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγι-
κής και Ψυχολογίας), Αθήνα: χ.ο., ����.

Πάτσιου, Βίκυ. Η «Διάπλασις των Παίδων». Το πρότυπο και η συγκρότησή του,
�η έκδ., Αθήνα: Καστανιώτης, ���5.

Πεντόγαλος, Γεράσιμος Η. Η ιατρική σχολή της Ιονίου Ακαδημίας (�8��-
�8�8, �8��-�865), Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσα-
λονίκης, ��8�.

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Ιόνιοι Νήσοι. Ιστορία και πολιτισμός, επιμ. Θεοδόσης
Πυλαρινός, Αθήνα: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ���7.

Πετράκου, Κυριακή. Θεατρολογικά Miscellanea, Αθήνα: Δίαυλος, ����.
Πετράκου, Κυριακή. Οι θεατρικοί διαγωνισμοί, �87�-���5, Αθήνα: Ελληνικά

Γράμματα, ����.
Πετράτος, Πέτρος. Η συμβολή των κεφαλονιτών στην επανάσταση του �8��,

Αργοστόλι: Πολιτιστικός Σύλλογος «Τετράπολις», ����.
Πετράτος, Πέτρος. Κεφαλονιά – Κρήτη, Πολιτιστικές και κοινωνικές σχέσεις,

Πειραιάς: Αδελφότητα Κεφαλλήνων και Ιθακησίων Πειραιά, ����.
Πετράτος, Πέτρος. Οι λαϊκές ταραχές του �833 στο Αργοστόλι, Αθήνα: Σίσυ-

φος, ����.
Πετράτος, Πέτρος. Ο ριζοσπαστισμός στην Κεφαλονιά της Βρετανικής Προ-

στασίας: Οι πολιτικές λέσχες του νησιού, Αθήνα: Καρούσος ���7
Πέττας, Νεκτάριος Αρχιμ. Χριστόφορος Παπουλάκος: ο σύγχρονος Απόστολος

της Πίστεως και του Γένους, Θεσσαλονίκη: Ορθόδοξος Κυψέλη, ����.

Ηλίας Α. Τουμασάτος���



Πεφάνης, Γιώργος Π. (επιμ.) Nulla dies sine linea. Προσεγγίσεις στο έργο του
Γρηγορίου Ξενόπουλου, Αθήνα: Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, ���7.

Πεφάνης, Γιώργος Π. Η άμμος του κειμένου. Αισθητικά και δραματολογικά
θέματα στο νεοελληνικό θέατρο, Αθήνα: Παπαζήσης, ���8.

Πεφάνης, Γιώργος Π. Το βασίλειο της Ευγένας: Λογοτεχνικά διακείμενα και
ανθρωπολογικά περιεχόμενα στην Ευγένα του Θεοδώρου Μοντσελέζε,
Αθήνα: Αλεξάνδρεια, ���5.

Πεφάνης, Γιώργος Π. Τοπία της δραματικής γραφής. Δεκαπέντε μελετήματα
για το νεοελληνικό θέατρο, Αθήνα: Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη,
���3.

Ποίησις και πεζογραφία της Επτανήσου, επιμ. Γ. Θ. Ζώρας, σειρά Βασική Βι-
βλιοθήκη, αρ. ��, Αθήνα: Δαίδαλος-Ι. Ζαχαρόπουλος, [χ.χ.]. 

Πολατίδου, Άννα. Η «Διάπλασις των Παίδων» (�87�-���7): Ευρετήρια για τα
λογοτεχνικά κείμενα της περιόδου, διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο
Δυτ. Μακεδονίας, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Τμήμα Νηπιαγω-
γών, Φλώρινα: χ.ό., ����.

Πολίτης, Λίνος. Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, 8η έκδ., Αθήνα: Μορ-
φωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, ���5.

Πολίτης, Νίκος Ε. Ολυμπιακοί Αγώνες του �8�6, όπως τους έζησαν τότε οι
Έλληνες και οι ξένοι, Πάτρα: Αχαϊκές Εκδόσεις, ���6. 

Πολίτης, Φώτος. Επιλογή κριτικών άρθρων, τόμος Β΄: Θεατρικά, Αθήνα: Ίκα-
ρος, ��83.

Πούχνερ, Βάλτερ. Η γλωσσική σάτιρα στην ελληνική κωμωδία του ��ου αιώνα.
Γλωσσοκεντρικές στρατηγικές του γέλιου από τα «Κορακιστικά» ως τον
Καραγκιόζη, Αθήνα: Πατάκης, ����.

Πούχνερ, Βάλτερ: Η πρόσληψη της γαλλικής δραματουργίας στο Νεοελληνικό
Θέατρο (�7ος-��ός αιώνας). Μια πρώτη σφαιρική προσέγγιση, Αθήνα:
Ελληνικά Γράμματα, ����.

Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου «Ανδρέας Λασκαράτος – ��� χρόνια από
τον θάνατό του (����-����)», Αργοστόλι: Εταιρεία Κεφαλληνιακών
Ιστορικών Ερευνών, ����.

Πρωτοπαπά-Μπουμπουλίδου, Γλυκερία. Το θέατρον εν Ζακύνθω από του ΙΖ΄
μέχρι του ΙΘ΄ αιώνος (Επί τη βάσει ανεκδότων κειμένων), Αθήναι: χ.ο.,
��58. 

Πρωτοπαπά-Μπουμπουλίδου, Γλυκερία. Σαβόγιας Ρούσμελης, Αθήνα: Ροδής,
��7�.

Πυλαρινός, Θεοδόσης - Μπόμπου-Σταμάτη, Βασιλική. Κωνσταντίνου Τυπάλ-
δου Πρετεντέρη, Ποιήματα. Κέρκυρα: Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών,
���8. 

Πυλαρινός, Θεοδόσης (επιμ.). ...ευθύς εγέμισε άνθη, Κέρκυρα: Π.Ι.Ν.- Ιατρο-
χειρουργική Εταιρεία Κέρκυρας-Πόρφυρας, ����. 

Πηγές – Βιβλιογραφία ��3



Πυλαρινός, Θεοδόσης (επιμ.). Κωνσταντίνος Θεοτόκης. Μελετήματα, Αθήνα:
Βιβλιοθήκη Τράπεζας Αττικής, ����.

Πυλαρινός, Θεοδόσης. Ειρήνη Α. Δεντρινού (�87�-��7�). Από τη μεγάλη ακμή
έως την αναπόφευκτη πτώση της Κερκυραϊκής Σχολής ή από την πρω-
τοπορία της περιφέρειας στην απομόνωση του επαρχιωτισμού, Αθήνα:
Παν/μιο Αθηνών, ���7.

Πυλαρινός, Θεοδόσης. Επτανησιακή Σχολή. Παιδεία – Γλώσσα – Λογοτεχνία,
Αθήνα: Ηρόδοτος, ���7.

Πυλαρινός, Θεοδόσης. Επτανησιακή Σχολή. Σειρά: Στα σταυροδρόμια του νεο-
ελληνικού λόγου, Αθήνα: Σαββάλας, ���3.

Πυλαρινός, Θεοδόσης. Η Ηλιώ. Δημώδες στιχούργημα του λαϊκού ποιητή Σπύ-
ρου Περούλη από το χωριό Ποταμός της Κέρκυρας, Σειρά Μελετών και
Διατριβών, αρ. ��, Αργοστόλι: Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών
Ερευνών, ���8. 

Πυλαρινός, Θεοδόσης. Ηλίας Αλ. Σταύρου, Ο Κερκυραίος δημοτικιστής λογο-
τέχνης, σειρά «Κερκυραίοι Δημιουργοί», Κέρκυρα: Εταιρεία Κερκυραϊ-
κών Σπουδών, ���8.

Πυλαρινός, Θεοδόσης. Κέρκυρα, εγχειρίδιο τοπικής ιστορίας, Αθήνα: Παιδαγω-
γικό Ινστιτούτο-Δήμος Κερκυραίων, ����. 

Πυλαρινός, Θεοδόσης. Οι ανέκδοτες επιστολές του Κερκυραίου λαϊκού ποιητή
Σπύρου Περούλη προς τον δημοτικιστή δάσκαλο και λογοτέχνη Ηλία
Σταύρο (���5-���5), Κέρκυρα: Δημοσιεύματα Εταιρείας Κερκυραϊκών
Σπουδών, ���8.

Πυλαρινός, Θεοδόσης. Το Λεύκωμα της Ειρήνης Α. Δεντρινού, Αθήνα: Ειρμός,
��8�.

Ραυτόπουλος, Γεώργιος. Ο Ριζοσπαστισμός στη μουσική και την ποίηση, Αθή-
να: Κορυφή, ���6.

Ραυτόπουλος, Γιώργος Ε. Διονύσιος Λαυράγκας �86�-����. Ένας ιδεολόγος
της μουσικής και της ζωής. Από τη ζωή και το έργο του, Αθήνα: Μουσι-
κή Εταιρεία «Διονύσης Λαυράγκας», ���3.

Ραυτόπουλος, Γιώργος. Η αρμονική πολυφωνία στα Επτάνησα: Το Επτανησια-
κό λαϊκό τραγούδι, η ιδιότυπη ψαλτική στα Επτάνησα, τα χωρικά τρα-
γούδια και ο τραγουδιστός χορός, Αθήνα: Αλκυών, ���7.

Ροδοκανάκης, Εμμανουήλ Π. Ο Βοναπάρτης και αι Ιόνιοι Νήσοι: Επεισόδιον
των κατακτήσεων της δημοκρατίας και της πρώτης αυτοκρατορίας
(�7�7-�8�6), Κέρκυρα: Εταιρεία προς Ενίσχυσιν των Επτανησιακών
Μελετών, ��37.

Ροΐδης, Εμμανουήλ, Περί συγχρόνου ελληνικής ποιήσεως (απηγγέλθη εν τω φι-
λολογικώ Συλλόγω «Παρνασσώ», Αθήναι: Εστία, �877. 

Ροΐδης, Εμμανουήλ. Η Πάπισσα Ιωάννα, μφρ. Αντώνης Σιμιτζής, Αθήνα: Λι-
βάνης, ����. 
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Ροΐδης, Εμμανουήλ. Η Πάπισσα Ιωάννα, μφρ. Δημήτρης Καλοκύρης, Αθήνα:
Ελληνικά Γράμματα, ���6.

Ροΐδης, Εμμανουήλ. Περί συγχρόνου εν Ελλάδι κριτικής, Αθήναι: Εστία, �877.
Ρουχωτάς, Αριστείδης. Τα άπαντα Μικέλη Άβλιχου, Αθήναι: χ.ό., ��76.
Σακκάτος, Βαγγέλης. Ανδρέας Λασκαράτος και Μικέλης Άβλιχος: Δύο μεγά-

λοι κεφαλονίτες σατιρικοί, Αθήνα: Εντός, ����.
Σαλβάνος, Γεράσιμος Ι. - Σαλβάνου, Βάσω Γ. Η Ιόνιος Ακαδημία: Ο ιδρυτής

αυτής κόμις Γύλφορδ, οι καθηγηταί και σπουδασταί αυτής, Αθήναι: χ.ο.,
����.

Σειραγάκης, Μανώλης. Το ελαφρό μουσικό θέατρο στη μεσοπολεμική Αθήνα,
τόμ. Α΄: Τα γεγονότα και τα ζητήματα, Αθήνα: Καστανιώτης, ����.

Σιδέρης, Γιάννης. Ιστορία του Νέου Ελληνικού Θεάτρου �7��-����, τόμ. �ος

(�7��-���8), Αθήνα: Καστανιώτης, ����· τόμ. �ος: Η ρουτίνα και οι δια-
μαρτυρίες, μέρος �ο: Αθήνα: Καστανιώτης, ����, μέρος �ο, Αθήνα: Κα-
στανιώτης, ����.

Σιδέρης, Γιάννης. Το κωμειδύλλιο �888-�8�6, δοκίμιο ιστορικό και κριτικό,
Αθήνα: χ.ό., ��33.

Σιώρης, Γιώργος Α. Γεράκης (Phaulkon): Ο Έλληνας πρωτοσύμβουλος στην
αυλή του Σιάμ, Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», ���3.

Σκοπετέα, Ελένη. Tο “πρότυπο βασίλειο” και η Mεγάλη Iδέα. Όψεις του εθνι-
κού προβλήματος στην Eλλάδα. �83�-�88�, Aθήνα, Πολύτυπο, ��88.

Σκοπετέας, Σταύρος Χ. Γεώργιος Τερτσέτης: ο αγωνιστής, ο βιβλιοφύλαξ της
Βουλής, ο ιστορικός του εικοσιένα, Αθήναι: χ.ε., ��5�. 

Σολωμός, Γ. Η εν Κεφαλληνία συμβάσα καταστροφή, Κεφαλληνία: τυπ. «Η
Πρόοδος», �867.

Σολωμού-Προκοπίου, Αλίκη - Βογιατζή, Ιφιγένεια (επιμ.). Η Αθήνα στα τέλη
του ��ου αιώνα: Οι πρώτοι διεθνείς ολυμπιακοί αγώνες, Αθήνα: Ιστορική
και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, ����.

Σπανδωνής, Γιάννης. Στην Αθήνα της «Μπελ επόκ» - In Athens of the “belle
époque”, Αθήνα: Infomecanica, ���7.

Σπίγγος, Θανάσης. Επτάνησα (�86�-�87�): Από την Ένωση στην ενσωμάτω-
ση, Κέρκυρα: χ.ο., ����.

Σταματοπούλου - Βασιλάκου, Χρυσόθεμις. Το ελληνικό θέατρο στην Κωνστα-
ντινούπολη το ��ο αιώνα, τόμ. �: Ιστορία, δραματολόγιο, θίασοι, ηθοποιοί,
θέατρα, Αθήνα: Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών, ����. Τόμ. �: Πα-
ραστάσεις, Αθήνα: Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών, ���6.

Σταματοπούλου-Βασιλάκου, Χρυσόθεμις. Κωνσταντινουπολίτικα θεατρικά προ-
γράμματα �876-����: Συμβολή στη βιβλιογράφηση θεατρικών μονόφυλ-
λων του ��ου αιώνα, Αθήνα: Ε.Λ.Ι.Α., ����. 

Σταματοπούλου-Βασιλάκου, Χρυσόθεμις. Το θέατρο στην καθ’ ημάς Ανατολή:
Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Αθήνα: Πολύτροπον, ���6. 
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Σταματοπούλου-Βασιλάκου, Χρυσόθεμις. Το θέατρο στην Πόλη: ��ος - ��ός
αιώνας, Αθήνα: Εταιρεία Μελέτης της Καθ’ Ημάς Ανατολής, ���5.

Σταμέλος, Δημήτρης. Πρωτοπόροι και ήρωες της ελληνικής δημοσιογραφίας.
Βλάσης Γαβριηλίδης, Κλεάνθης Τριαντάφυλλος-Ραμπαγάς, �η έκδ.,
σειρά: Μορφές και θέματα του Νεότερου Ελληνισμού, αριθ. �, Αθήνα:
Γλάρος, ��83.

Σταυρίδης, Σταύρος. Από την πόλη οθόνη στην πόλη σκηνή, Αθήνα: Ελληνικά
Γράμματα, ����.

Σταυροπούλου, Ερασμία-Λουίζα. Παναγιώτης Πανάς (�83�-�8�6). Ένας ρι-
ζοσπάστης ρομαντικός, Αθήνα: Επικαιρότητα, ��87.

Σταύρου, Hλίας. Τα ευρισκόμενα, φιλολ. επιμ.-εισ. Θεοδόσης Πυλαρινός, Κέρ-
κυρα: Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών, ����.

Στυλιανίδης, Στυλιανός Στ. Ο εθνικός ευεργέτης Εμμανουήλ Α. Μπενάκης και
αι προς το ελληνικόν έθνος δωρεαί του, Αθήναι: χ.ο., ����.

Συμβολή στην ιστορία της επτανησιακής μουσικής: Τα πρακτικά του συνεδρίου
ιστορίας της επτανησιακής μουσικής (Αργοστόλι-Ληξούρι ��-�8 Οκτω-
βρίου ���5), επιμ. Γεώργιος Ν. Μοσχόπουλος, Αργοστόλι: Εταιρεία Κε-
φαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών, ����.

Συναδινός, Θ[εόδωρος]. Ν. (επιμ.), Βλάσης Γαβριηλίδης, Αθήνα: χ.ο., ����.
Τζερμπίνος, Στέλιος. Φιλαρμονικά Ζακύνθου �8�6-��6�, Ζάκυνθος: Φιλόμουση

κίνηση Ζακύνθου, ���6.
Τζόκας, Σπύρος. Ο Χαρίλαος Τρικούπης και η συγκρότηση του νεοελληνικού

κράτους, Αθήνα: Θεμέλιο, ����.
Τζουγανάτος, Νικόλαος. Μελετήματα Ιστορίας και Λαογραφίας της Κεφαλο-

νιάς. Τόμοι �, πρόλ. Γ. Μοσχόπουλος, Αθήνα: Η Λειβαθώ, ���6.
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών – Βιβιλάκης, Ιωσήφ

(επιμ.). Πρακτικά Α΄ Πανελληνίου Θεατρολογικού Συνεδρίου: Το Ελλη-
νικό Θέατρο από τον �7ο στον ��ο αιώνα, παράρτημα του επιστημονικού
Δελτίου Παράβασις (Μελετήματα, �), Αθήνα: Ergo, ����.

Το γλωσσικό ζήτημα, επιμ. Γεώργιος Μπαμπινιώτης, Αθήνα: Ίδρυμα της Βου-
λής των Ελλήνων, ����.

Το δεκαήμερον των Ολυμπιακών Αγώνων εν τω λεπτομερώς και κατά χρονολο-
γικήν τάξιν περιγράφονται οι ολυμπιακοί αγώνες, Αθήναι: χ.ο. �8�6.

Το Ιόνιο Κράτος �8�5-�86�: Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Ιστορίας (Κέρ-
κυρα, ��-�� Μαΐου ��88), επιμ. Παναγιώτα Μοσχονά, Αθήνα: Κέντρο
Μελετών Ιονίου, ���7.

Τουμασάτος, Ηλίας. Ιππηλάσιον – Γκιόστρα: άθλημα και θέαμα στα βενετο-
κρατούμενα Επτάνησα, Αργοστόλι: Κοργιαλένειο Ιστορικό και Λαογρα-
φικό Μουσείο, ���3.

Τρίχα, Λύντια. Ο γνωστός και άγνωστος Χαρίλαος Τρικούπης, Αθήνα: Καπόν,
����. 
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Τσελίκα, Βαλεντίνη. Ολυμπιακοί Αγώνες �8�6: Το λεύκωμα του Άλμπερτ Μά-
γιερ, Αθήνα: Εξάντας, ���5. 

Τσιτσέλης, Ηλίας. Κεφαλληνιακά Σύμμικτα. Συμβολαί εις την ιστορίαν και
λαογραφίαν της Νήσου Κεφαλληνίας. Τόμος �ος: Βιογραφικά. Οίκων
Ιστορίαι. Δημοσιεύματα. Αθήναι: χ.ο., ����. Τόμος �ος: Εκκλησιαστικά.
Μονών Ιστορίαι. Χρονογραφίαι. Αθήναι: χ.ο., ��6�. Τόμος 3ος: Γλωσσικά
– Λαογραφικά (από τα κατάλοιπα του συγγραφέα), επιμ. Γ. Ν. Μοσχό-
πουλος. Αθήνα: χ.ο., ���3.

Τσονάκας, Τάκης. Ο σατιρικός τύπος στην Ελλάδα, σειρά: ιδέες για συλλογές,
αρ. �3, Αθήνα: Συλλογές-Αργ. Βουρνάς, ���7.

Τσοτσορός, Στάθης Ν. Η συγκρότηση του βιομηχανικού κεφαλαίου στην Ελλά-
δα �8�8-��3�: Η αργόσυρτη εκβιομηχάνιση, Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα
Εθνικής Τραπέζης, ���3.

Τυπάλδος-Ιακωβάτος, Γεώργιος. Ιστορία της Ιόνιας Ακαδημίας, Αθήνα: Ερ-
μής, ��8�.

Τυπάλδος-Πρετεντέρης, Κωνσταντίνος Ποιήματα, Κεφαλληνία: Τυπ. «Η Κε-
φαλληνία», �873.

Φεσσά-Εμμανουήλ, Ελένη. Η αρχιτεκτονική του νεοελληνικού θεάτρου �7��-
����, τόμ. Α΄, Αθήνα: χ.ο., ����.

Φίλιππας, Αντώνης - Φίλιππα, Στέλλα-Νίκη Α. Η Φιλαρμονική Λευκάδος:
ιστορική πορεία �35 χρόνων, τόμοι �, Λευκάδα: Εταιρεία Λευκαδικών
Μελετών, ��85.

Φραγκίσκος, Εμμανουήλ. Δ.Κ. Βυζάντιος και «Βαβυλωνία»: Ερμηνευτικές δο-
κιμές και μαρτυρία βίου, σειρά Τετράδια Εργασίας, αρ. ��, Αθήνα: Εθνι-
κό Ίδρυμα Ερευνών – Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, ���8.

Φραγκουδάκη, Άννα. Η γλώσσα και το έθνος �88�-��8�: Εκατό χρόνια 
αγώνες για την αυθεντική ελληνική γλώσσα, Αθήνα: Αλεξάνδρεια,
����.

Φτέρης, Γ. Η θρυλική ζωή του στρατηγού Βούρβαχη, Αθήναι: Κασταλία, χ.χ.
Φωκάς, Σπυρίδων Γ. Οι Έλληνες εις την ποταμοπλοΐαν του Κάτω Δουνάβεως,

Θεσσαλονίκη: Ι.Μ.Χ.Α., ��75.
Φωκάς-Κοσμετάτος, Κοσμάς Π. Κεφαλληνιακά. Αρχιτεκτονικά, Αθήνα: χ.ο.,

��6�.
Χάιντενραϊχ, Ελίζαμπετ - Χτούρης, Σωτήρης - Ίψεν, Ντέτλεφ. Αθήνα: Η κοι-

νωνική δημιουργία μιας μεσογειακής μητρόπολης, μφρ. Γ. Σαγκριώτης,
Αθήνα: Κριτική, ���7.

Χαλαζιάς, Χρήστος Ι. Χαρίλαος Τρικούπης, ο μεγάλος οραματιστής, Αθήνα:
Ελληνικά Γράμματα, ���6.

Χαρίλαος Τρικούπης: Η ζωή και το έργο του, επιμ. Αικ. Φλεριανού, Αθήνα:
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, ����.

Χατζηπανταζής, Θόδωρος - Μαράκα, Λίλα (επιμ.). Η Αθηναϊκή επιθεώρηση.
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Τόμος Α�: Λίγο απ’ όλα, Κινηματογράφος ���8, Παναθήναια ����, Ξι-
φίρ Φαλέρ. Αθήνα: Εστία, ���3· Τόμος Α�: Λίγο απ’ όλα, Κινηματογρά-
φος ���8. Αθήνα: Εστία, χ.χ.· Τόμος Α3: Παναθήναια ����, Ξιφίρ Φα-
λέρ. Αθήνα: Εστία, ���3. 

Χατζηπανταζής, Θόδωρος. Από του Νείλου μέχρι του Δουνάβεως. Το χρονικό
της ανάπτυξης του ελληνικού επαγγελματικού θεάτρου, στο ευρύτερο
πλαίσιο της Ανατολικής Μεσογείου, από την ίδρυση του ανεξάρτητου
κράτους, ως τη μικρασιατική καταστροφή. Τόμος �: Ως φοίνιξ εκ της τέ-
φρας του... (�8�8-�875). Τόμος Α�: Παράρτημα �8�8-�875, Ηράκλειο:
Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, ����. Τόμος Β�: Σημαιοφόροι από-
στολοι του εθνισμού, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης,
����. Τόμος Β�: Παράρτημα – κίνηση ελληνικών θεάτρων �876-�8�7:
Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, ����.

Χατζηπανταζής, Θόδωρος. Η ελληνική κωμωδία και τα πρότυπά της στο ��ο
αιώνα, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, ����.

Χατζηπανταζής, Θόδωρος. Το κωμειδύλλιο, τόμοι �, σειρά Νέα Ελληνική Βι-
βλιοθήκη, Αθήνα: Ερμής-Εστία, ����, 

Χατζίνης, Γιάννης (επιμ.). Δημήτριος Παπαρρηγόπουλος, Σπυρίδων Βασιλειά-
δης, Σειρά Βασική Βιβλιοθήκη, Αθήνα: Δαίδαλος – Ζαχαρόπουλος, χ.χ.

Χιώτης, Παναγιώτης, Ιστορία του Ιονίου Κράτους από της συστάσεως αυτού
μέχρι ενώσεως: Έτη �8�5-�86�, τόμοι �, Ζάκυνθος: τυπ. «Η Επτάνη-
σος», �87�-�877.

Χριστόπουλος, Παναγιώτης Φ. Εφημερίδες αποκείμενες στη Βιβλιοθήκη της
Βουλής (�78�-��7�). Περιγραφικός κατάλογος, Αθήνα: Βιβλιοθήκη της
Βουλής των Ελλήνων – Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, ���3.

Χυτήρης, Γεράσιμος. Εφτανησιώτικη δημοκρατία: Το κράτος των επτά ετών με
τα τρία συντάγματα, Κέρκυρα: Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών, ���6.

Χυτήρης, Γεράσιμος. Κερκυραϊκό γλωσσάρι, ακατάγραφες και δίσημες λέξεις.
Επίμετρο: γραμματικά στοιχεία του γλωσσικού ιδιώματος της Κέρκυ-
ρας, Κέρκυρα: Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών, ����. 

Ψωμιάδης, Χαράλαμπος. Η τελευταία φάση του Ανατολικού Ζητήματος: Συμ-
βολή στη μελέτη των ελληνοτουρκικών διπλωματικών σχέσεων, μφρ.
Γιώργος Α. Γιαννακόπουλος, Αθήνα: Έφεσος, ����.
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Μαράκα, Λίλα. «Το θέατρο της επιθεώρησης στη μεταβατική περίοδο των μέ-
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ων από τους Επτανήσιους του κερκυραϊκού χώρου)», Διασκευές έργων
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Πυλαρινός, Θεοδόσης. «Η πρόσληψη του Πολυλά από τους εκπρόσωπους της
Κερκυραϊκής Σχολής», Πόρφυρας, αρ. 8�-85 (���8), σσ. 5�8-5�8.

Πυλαρινός, Θεοδόσης. «Κερκυραίοι ιστορικοί και ιστοριογράφοι», Επιστημονική
Επετηρίδα Αρέθας, τόμ. ΙΙ, Πάτρα: Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών,
����, σσ. 3��-3��.
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γία-Πολιτισμός, Αθήνα ���6, Βουλή των Ελλήνων-Ακαδημία Αθηνών,
σσ. ��3-�53.

Πυλαρινός, Θεοδόσης. «Μικέλη Άβλιχου, ποιήματα προς ομοτέχνους», Κυμο-
θόη, αρ. �7 (���7), σσ. �5-�3.
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Πυλαρινός, Θεοδόσης. «Ο Λορέντζος Μαβίλης, οι Κερκυραίοι πατριώτες και η
Κρήτη», Κρητολογικά Γράμματα, τ. �� (���8), σσ. �33-��6.
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των εκδηλώσεων Ενέργειες Ανάδειξης Σύγχρονου Πολιτισμού και Ιστο-
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κά του Δεκάτου Τετάρτου Συμποσίου Ποίησης, Πανεπιστήμιο Πατρών,
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Συνέδριο «Η Πύλαρος στο διάβα του χρόνου», Αγία Ευφημία, �-� Σε-
πτεμβρίου ���5, Πρακτικά, τόμ. Α΄, σσ. ��7-3�8.
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Σκλαβενίτης, Τριαντάφυλλος. «Αντώνιος Φατσέας (�8��-�87�): ένας επτα-
νησιακός σύνδεσμος», στα Πρακτικά Η΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου
(Κύθηρα, ��-�5 Μαΐου ���6), τόμος ΙVB: Επτανησιακός Πολιτισμός
(μέρος Β΄), Κύθηρα: Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, ����, σσ. 376-
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τον Αλέξανδρο Σολομό. Διέθετε 5�� θέσεις και δύο σειρές θεωρεία», Θέα-
τρο (Κ. Νίτσου), έτος Γ΄, αρ. ��, Μάρ.-Απρ. ��6�, σσ. ��-�3.

Σουλογιάννης, Ευθύμιος Θ. «Ο Φερδινάνδος Φ. Όδδης και Επτανήσιοι στην Αί-
γυπτο», στα Πρακτικά Η΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου (Κύθηρα, ��-�5
Μαΐου ���6), τόμος ΙΙΙ: Ιστορία, Κύθηρα: Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελε-
τών, ����, σσ. ���-5�8.

Σπάθης, Δημήτρης. «Η Επτανησιακή συμβολή στη θεμελίωση της νεοελληνικής
σκηνής και ο Αντώνιος Μανούσος». Πρακτικά Α΄ Πανελληνίου Θεατρολο-
γικού Συνεδρίου: Το Ελληνικό Θέατρο από τον �7ο στον ��ό αιώνα, Αθήνα:
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Παν. Αθηνών / Ergo, ����, σσ. 8�-��6. 

Σπυρίδωνος, Νικολέττα: “Φούμαρα” (�8��): Μια ανέκδοτη θεατρική κωμωδία
του Μπάμπη Άννινου, μεταπτυχιακή εργασία: Αριστοτέλειο Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας
ΜΝΕΣ, επιβλέπουσα καθηγήτρια: Αικατερίνη Τικτοπούλου, Θεσσαλονί-
κη ���3, on line στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://ikee.lib.auth.gr/
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του ��ου αιώνα. Μια πρώτη προσέγγιση. Πρακτικά Α΄ Πανελληνίου Θε-
ατρολογικού Συνεδρίου: Το Ελληνικό Θέατρο από τον �7ο στον ��ο αιώ-
να, Αθήνα: Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Παν. Αθηνών / Ergo, ����, σσ.
���-�3�.

Σταυροπούλου, Ερασμία-Λουίζα. «Γεράσιμος Μαυρογιάννης - Σπ. Μαλάκης -
Π. Πανάς. Χαρακτηριστικές επιλογές στο ποιητικό τους έργο», Πρακτι-
κά Ε΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου, τόμ. � (����), σσ. �85-��7.

Συνοδινός, Ζήσιμος. «Έσπερος (�88�-�88�) και Κλειώ (�885-�8��). Δύο πε-
ριοδικά στην ελληνική παροικία της Λειψίας», Περίπλους, αρ. ��-�5,
Χειμώνας-Άνοιξη ����, σσ. ���-�66.

Τα γράμματα της οικογένειας Ανδρέα Τυπάλδου Λασκαράτου προς τον Δανό
ιερέα Θεόδωρο Χάνσεν, επιμ. Θεοδόσης Πυλαρινός, Κερκυραϊκά Χρονι-
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ληνικό ��ο αιώνα: Η περίπτωση του Ιωάννη και του Σπυρίδωνα Ζαμπέλι-
ου», Πρακτικά του Ε΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου, τόμ. � (����), σσ.
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Ταμπάκη-Ιωνά, Φρειδερίκη. «Το ελληνικό περιοδικό Εκλεκτά Μυθιστορήματα
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���5), σσ. ��3-3�5.
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Επτανησίων», Παρνασσός, τόμ. ΚΓ΄ (��8�), σσ. �36-�5�. 

Τζουγανάτος, Νικόλαος. «Οι Βιβλιοθήκες και τα Μουσεία της Κεφαλονιάς»
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να», Ειδίκευση Νεοελληνικών Σπουδών (επιβλέπουσα καθηγήτρια Στέ-
ση Αθήνη), Πάτρα ���5, σελίδες ���, αναρτημένη στο Ιδρυματικό Απο-
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Η΄Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου, τόμ. IVB: Επτανησιακός πολιτισμός,
μέρος Β΄, Αθήνα: Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, ����, σσ. ���-�66.
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και δράματος απόψεις του Ηλία Ζερβού-Ιακωβάτου», Κεφαλληνιακά
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ενός οράματος». Οδύσσεια Κεφαλλονιάς και Ιθάκης, ����, σσ. 3�-3�.
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το έργο των καλλιτεχνών και την ιστορική μνήμη», χ.τ.: χ.ό, [���8], σσ.
�5-3�.

Τουμασάτος, Ηλίας Α. «Ο κοινωνικός χαρακτήρας της δημοτικής εκπαίδευσης
στον Μικρό Πολίτη του Παναγιώτη Βεργωτή (Αργοστόλι �876) και οι
απόψεις του για τη διάδοση της παιδείας σε όλα τα στρώματα της ελλη-
νικής κοινωνίας» http://www.eriande.elemedu.upatras.gr/?section=�85&
language=el_GR&page7�6=3&itemid7�6=���� [on line, πρόσβαση στις
�� Αυγ. ����].

Τουμασάτος, Ηλίας Α. «Ρουμανία �87�. Ένας Κεφαλονίτης μεταφράζει Ρακί-
να στα ελληνικά και οραματίζεται την Ένωση της Ευρώπης», Πόρφυ-
ρας, αρ. ���, Ιαν.-Μάρ. ���5, σσ. 7��-7��.

Τουμασάτος, Ηλίας Α. «Το θέατρο στα Επτάνησα �86�-����. Τάσεις στη δρα-
ματουργία και τη θεατρική πράξη», Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου
«Η Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα �86�-����», τόμ. � (Ιδεολο-
γία, Πολιτισμός), Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών – Βουλή των Ελλήνων,
���6, σσ. 535-567.

Τουμασάτος, Ηλίας Α., «Τζανέτος και Μαντίνα: Ένα κωμικό ζευγάρι Επτανη-
σίων στην αθηναϊκή επιθεώρηση “Παναθήναια”», Κεφαλληνιακά Χρονι-
κά, τόμ. �� (���3), σσ. �57-�75.

Τσοκόπουλος, Γεώργιος Β. «Αθηναϊκά γράμματα. Το θέατρον που τελειώνει»,
Η Νέα Ζωή, τόμ. �, αρ. 37 (���7), σσ. 66�-66�.

Ηλίας Α. Τουμασάτος�6�



Τσούτσουρα, Μαρία. «Επτανησιακή σχολή και γαλλικός ρομαντισμός: ένας πο-
λιτι(σμι)κός ελιγμός», στα Πρακτικά Η΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου
(Κύθηρα, ��-�5 Μαΐου ���6), τόμος ΙVB: Επτανησιακός Πολιτισμός
(μέρος Β΄), Κύθηρα: Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, ����, σσ. �67-�78.

Τυπάλδος-Λασκαράτος, Ιωάννης. «Οι Κεφαλονίτες σπουδαστές του Πανεπι-
στημίου της Πάδοβας και τα οικόσημά τους από τον ανέκδοτο κώδικα
του Dell’ ero», Κεφαλληνιακά Χρονικά, τόμ. 3 (��78-��7�), σσ. �6�-
�8�.

Τωμαδάκης, Βασίλειος Φρ. «Ο “Ύμνος εις τον Σουρήν” του Χαρ. Άννινου και οι
πρώτες στροφές του “Ύμνου εις την Ελευθερίαν” του Διον. Σολωμού»,
στα Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Διονυσίου Σολωμου: διακόσια
χρόνια από τη γέννηση και εκατόν πενήντα από τον θάνατό του, Αθήνα:
Οι Φίλοι του Μουσείου Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων, ���3, σσ.
585-5�5. 

Φαραντάτος, Σπύρος. «Η συμβολή της Κεφαλλονιάς στα νεοελληνικά γράμμα-
τα (= The contribution of Kefallonia in Modern Greek Literature)». Οδύσ-
σεια Κεφαλλονιάς και Ιθάκης ����, σσ. 8�-88.

Χαννούσης, Μιχαήλ. «Μία θεατρική καμπάνια: Ομιλεί ο κ. Μπάμπης Άννινος:
Πώς ήταν η πρώτη μου πρεμιέρα», Εβδομάς, Νοέμβ. ��33, σ. �53.

Χάρης, Πέτρος. «Πνεύμα και ολιγάρκεια (Τα παλιά φιλολογικά σαλόνια)»,
Ελευθερία, 5 Απρ. ��6�, σσ. �,6.

Χριστοδούλου, Νίκη Μ. «Τα ιόνια ιδιώματα και η νέα ελληνική κοινή», στα
Πρακτικά Η΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου (Κύθηρα, ��-�5 Μαΐου
���6), τόμος ΙVB: Επτανησιακός Πολιτισμός (μέρος Β΄), Κύθηρα:
Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, ����, σσ. 58�-6�3.

��..  ΨΨηηφφιιαακκοοίί  ππόόρροοιι

ΑΑΚΚΑΑΔΔΗΗΜΜΑΑΪΪΚΚΕΕΣΣ  ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟΘΘΗΗΚΚΕΕΣΣ
Ψηφιακές συλλογές Πανεπιστημίου Πατρών «Κοσμόπολις», «Πλειάς», «Δα-

νιηλίς»
Ψηφιακή συλλογή Πανεπιστημίου Κρήτης «Ανέμη»
Ψηφιακές Συλλογές Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟΘΘΗΗΚΚΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΕΙΙΑΑ  ––  
ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΙΙΔΔΙΙΩΩΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΨΨΗΗΦΦΙΙΑΑΚΚΑΑ  ΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΑΑ
Ψηφιακές συλλογές Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Ψηφιακή συλλογή Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων
Ψηφιακή συλλογή Δημοσίων Βιβλιοθηκών Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και

Θρησκευμάτων

Πηγές – Βιβλιογραφία �63



Ψηφιακές Συλλογές Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης – Εθνικό Αρχείο Διδακτο-
ρικών Διατριβών

Ψηφιακή συλλογή Κοργιαλενείου Ιδρύματος Κεφαλληνίας 
Ψηφιακή συλλογή Κέντρου Έρευνας και Μελέτης Ελληνικού Θεάτρου-Θεα-

τρικού Μουσείου
Ψηφιακή συλλογή εφημερίδων Ιδρύματος Μπότση
Ψηφιακό αρχείο εφημερίδας Η Καθημερινή (Αθηνών)
Ψηφιακό αρχείο εφημερίδας Το Βήμα (Αθηνών)
Ψηφιακές συλλογές Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου (Ε.Λ.Ι.Α.)

ΞΞΕΕΝΝΕΕΣΣ  ΨΨΗΗΦΦΙΙΑΑΚΚΕΕΣΣ  ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΕΕΣΣ
Ψηφιακές συλλογές Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας Gallica
Ψηφιακές συλλογές Βρετανικής Βιβλιοθήκης The British Library
Ψηφιακή συλλογή Google Books

Ηλίας Α. Τουμασάτος�6�



AA
About, Edmond, ΑΑ: 3�2, ��8, ��9, ��0,

��2
Alexis, Paul, ΒΒ:: 38
Alighieri, Dante, AA: 1�8, 3��, �0�, 

ΒΒ:: 112
All’ arme! - Χ. Άννινος, ΑΑ:: 100, 113,

190, 191, ΒΒ:: 318
AAllll  tthhee  YYeeaarr  RRoouunndd (περιοδικό), ΑΑ:: 3��
Antoine, André, ΑΑ: 232
Ataturk, Mustafa Kemal, ΑΑ: �18

BB
Babby (ψευδώνυμο Χ. Άννινου), ΑΑ: 123,

12�, 2�7, 29�, 303, 30�
Baby, (ψευδώνυμο Χ. Άννινου): ΑΑ: 29�,

29�
Bakunin, Michail, AA: 177
Balzac, Honoré de, AA: 3��
Barbarossa, Hayreddin, AA: ��9
Baronius, Caesar, ΑΑ: 2�8
Beaudelaire, Charles, ΑΑ: 33�
Beck, Charles, AA: �3�, �3�, �37
Bellini, Vincenzo, AA: 1��, ��0
Bernard, Sara, AA: 300
Bertolini, Francesco, ΒΒ::  19, 27, 28, 30,

�7, 317

Berton, Pierre, ΒΒ:: 190
Brahm, Otto, AA: 232
Brandon, Thomas, ΒΒ:: 19, �2, 19�
Brehm, Alfred, AA: ��0
Byron, George Gordon, (λόρδος Βύρων)

AA: 127, �2�, ��8, ΒΒ:: 21, 22, �2, �9,
87, 90, 112, 19�, 197, 198, 199, 200

CC
Caius Marcius Coriolanus, ΒΒ:: 33, 3�
Carducci, Giosué, ΒΒ:: �1, 88, 89, 111,

112, 188
Carleton Young, James, ΒΒ:: 317
Catalani, Giuseppina, ΒΒ:: 1�1
Cato, ΒΒ:: 33, 3�
Catullus, AA: 3��
Cavallotti Felice, ΒΒ:: 188
Céard, Henri, ΒΒ:: 38
Charles I, βασιλιάς της Αγγλίας, ΒΒ:: 2�
Chekhov, Anton, AA: 232, ΒΒ:: �3, 171
Cicconi, Tebaldo, AA: 87, 20�, ΒΒ:: �3, 18�,

18�
Claretie, Jules, AA: 3�0, 3�1
Collins, Wilkie, AA: 3��, 3��, 3�7
Corriere di Napoli, εφημερίδα, ΒΒ::  �1

ΕΕΥΥΡΡΕΕΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΔΔΕΕΥΥΤΤΕΕΡΡΟΟΥΥ  ΤΤΟΟΜΜΟΟΥΥ

Το παρόν ευρετήριο αφορά και τους δύο τόμους της έκδοσης. Ειδικότερα, ευρετηριάζο-
νται αλφαβητικά, όπως εμφανίζονται στον πρώτο τόμο (με την ένδειξη ΑΑ:: και στον
δεύτερο τόμο με την ένδειξη ΒΒ::)
Κύρια ονόματα
Ονόματα νομικών προσώπων και συλλογικοτήτων στα οποία συμμετείχε ο Άννινος
Τίτλοι έργων που συνέγραψε, μετέφρασε ή σχολίασε κριτικά ο Άννινος (με πλάγια
γράμματα)
Τίτλοι εντύπων (με πλάγια έντονα γράμματα)

Ευρετήριο πρώτου και δεύτερου τόμου ���



DD
D’ Estournelles de Constant, Paul, ΑΑ: 3�8
D’Annunzio, Gabriele, ΒΒ::  �1, 312
D’Ennery, Adolphe Philippe, ΒΒ::  88
Darwin, Charles, AA: 3�1
Daudet, Alphonse, AA: 3�0, 3�1, ΒΒ:: 187
De Amicis, Edmondo, AA: 339, 3�8, �38,

��0, ΒΒ:: 18, 19, 30, 3�, 39, �0
De Coubertin, Baron Pierre, AA: �3�, �37
De Maupassant, Guy, AA: 3��, ΒΒ:: 38
De Musset, Alfred, AA: 89, 90, 9�, 200,

2�3
De Nazak, Emil, ΒΒ:: 191
De Sismondi, Jean Charles Leonard,

AA: 2�8
Delavigne, Casimir, ΒΒ:: 192
Dickens, Charles, AA: 3��, 3��, ΒΒ:: 90
Dominici, Enrico, ΒΒ:: 1�1
Donizetti, Domenico Gaetano Maria, 

AA: 1��
Dostoyevsky, Fyodor, ΒΒ:: �3
Doyle, Arthur Conan, ΒΒ:: 19, 22, �2, 2�0
Driault, Eduard, ΒΒ:: 19, 23, 2�, �7
Ducamp, Maxime, AA: �28, ���, ���, ���,

��8, ��9, ��0, ��1, ΒΒ:: 22
Dumas, Alexandre (πατήρ), AA: 2�0, 3��,

3�8, ΒΒ:: 20
Dumas, Alexandre (υιός), AA: 3��

FF
Fabvier, Charles, AA: �1�
Feuillet, Octave, ΒΒ:: 20, 38, 39, 102
Flaubert, Gustave, AA:2��, 2�7, �28, ���,

���, ���, ��8, ��9, ��1, ΒΒ:: 22
Fornesi, Enrico, AA:��8
Foscolo, Ugo, AA: �7, �0, ΒΒ:: 12�
FFooyyeerr (περιοδικό), AA: 31�, 317
France, Anatole, ΒΒ:: 20, 21, 3�
Friedrich II, (Φρειδερίκος Β, Βασιλεύς

της Πρωσσίας), AA: �98, �99, �00

GG
Gadillot, ΒΒ:: 192
GGaalllliiggnnaannii’’ss  MMeesssseennggeerr (έντυπο), AA: �1�
Gamba, Pietro, AA:�09, �10, �2�, ��8, 

ΒΒ:: 22
Georg II, δουξ του Σαξ-Μάινινγκεν,

AA: 1��
Giacometti, Paolo, AA:, 1�7
Giraud, Auguste, AA: 9�
Goethe, Johann Wolgfgang von, AA: 1�8,

ΒΒ:: 203
Gogol, Nikolai, ΒΒ:: �3
Goldoni, Carlo, AA: 1��, 2�1, ΒΒ:: 1�3
Gozzi, Carlo, AA: 1��
Gregorovius, Ferdinand, AA: 2�8
Guizot, François,,  AA: 2�8, ΒΒ:: 18, 2�, 2�, �7

HH
Hallam, Henry, AA: 2�8
Hauptmann, Gerhart, AA: 232, �03, �0�,

�0�
Heldreich, Theodor von, AA: �37, ΒΒ::  70
Hennequin, Maurice, ΒΒ:: 191
Hennique, Léon, ΒΒ:: 38
Hugo, Victor, AA: 177, 31�, 3��, �79, 

ΒΒ::  17�
Huysmans, Joris Karl, ΒΒ:: 38

II
Ibsen, Henrik, AA: 211, 232, 308, 338, 

ΒΒ:: 171
IIll  CCoorrrriieerree  ddii  RRoommaa, εφημερίδα, ΒΒ:: �1

KK
Kipling, Rudyard, ΒΒ:: 89

LL
Labiche, Eugène, ΒΒ::  191, 192
Lamartine, Alphonse de, AA: 89, ΒΒ:: 112
Lami, Marcel, AA: ��1
Langtry, Lillie, AA: 300, 301

Ηλίας Α. Τουμασάτος���



LLee  CChhaarriivvaarrii, περιοδικό, AA: 289, 290
LLee  PPeettiitt  JJoouurrnnaall, περιοδικό, ΒΒ:: 3�
Legouvé, Ernest, ΒΒ:: �7, 189, 31�
LLeess  bboonnss  RRoommaannss, περιοδικό, AA: 3�3, 3��
Lombroso, Cesare, ΒΒ:: 20, 22, 32, 102
Loti, Pierre, ΒΒ:: 230
Lucius Cornelius Sulla, ΒΒ:: 33
Lucullus, ΒΒ:: 33, 3�
Ludwig II of Bavaria, ΒΒ:: 138, 139

ΜΜ
Macchiavelli, Niccholò, AA: �83, ΒΒ:: 131
Maël, Pierre, AA: 3�8, 3�9
Maitland, Thomas, AA: 8�, 133, 139, �80
Malin, Henri, ΒΒ:: 18, 3�, 3�
Maquet, Auguste, AA: 3�7, 3�8
Marcellus, ΒΒ::  33, 3�
Marchetti, Filippo, AA: 1��
Marcus Licinius Crassus, ΒΒ:: 33, 3�
Martin, Henri, AA: 2�8
Matthey, A., AA: 3�7
Mayo, Margaret, ΒΒ:: 191
Mendelssohn Bartholdy, Felix, AA: ��8, 

ΒΒ:: 312
Mérimée, Prosper, ΒΒ::  20
Merlier, Octave, AA: �37
Meyra, Nicol, ΒΒ:: 20
Michelet, Jules, AA: 2�8
Molière, AA: 1�8, ΒΒ:: 193
Monsieur de Poursognac, μφρ. Χ. Άννι-

νος, ΒΒ:: 193
Morandi, Antonio, AA: ��0

NN
Napier, Charles James, AA: 137
Napoleon Bonaparte, AA: �97, �03, ΒΒ::  2�,

121, 130, 1�8, 313, 31�

OO
Octavianus Augustus, ρωμαίος αυτοκρά-

τωρ, AA: �97

Ohnet, Georges, AA: 3��
Olivier, Leon, AA: �3�
Ossian, AA: 3��

PP
Pacifico, David, AA: ��9
Palumbo, Vito, AA:130, ��2, ΒΒ:: 1�1
Parisini, Rafaello, AA:1��
Parisot, J. B., AA: �2�
Paulus Aemilius, ΒΒ:: 33, 3�
Piron, Alexis, AA: �32
Poe, Edgar Allan, AA: 3��
Ponson du Terrail, Pierre Alexis, AA: 3�7
Praga, Marco, ΒΒ:: 189
PPuunncchh, περιοδικό, AA: 289, 290, 291
Pushkin, Alexander, ΒΒ:: 20, �3

RR
Racine, Jean, AA: 1�7, 17�
Radičević, Branko, ΒΒ::  90
Raybaud, Jean François Maxim, AA: �1�,

�29
Renan, Ernest, ΒΒ:: 20, 22, 31
RReevvuuee  ddeess  DDeeuuxx  MMoonnddeess, περιοδικό, AA: 317
Robert, Adrien, AA: 17�
RRoommaa,,  IIll, εφημερίδα της Νάπολι, AA: 122
Romagnoli, Ettore, ΒΒ:: 21, 89, 188, 189
Rovetta, Gerolamo, ΒΒ:: 19, 187, 188
Ruy Blas, AA: 118, 1��

SS
Saadi, ΒΒ:: 90
Salvaire, Ed., 3�7
San Martin, Elena, AA:1�2
Sardou, Victorien, AA: 303, 30�, 3�9, ΒΒ:: 190
Savini, Medoro, AA: 122, 17�, 190
Savitch, Milan, ΒΒ:: 71
Scarfoglio, Edoardo, ΒΒ:: �1
Schmidt, C., ΒΒ:: 317
Scribe, Eugène, ΒΒ:: �7, 189, 302, 31�
Serao, Matilde, AA: 339, 3�8, ΒΒ:: 21, �0, �1

Ευρετήριο πρώτου και δεύτερου τόμου ��7



Shakespeare, William, AA: 1�8, 293, ΒΒ:: �9
Spielberg, Steven, AA: 3�9
Spontini, Gaspare, AA: 1��
Stendhal, AA: �0�
Stone, Oliver, AA: 3�9
Strindberg, August, ΒΒ:: 171
Sudermann, Hermann, AA: 232, ΒΒ:: 19,

193, 19�, 200, 201
Sue, Eugène, AA: 3��, �88

TT
Taine, Hippolyte, AA: 207
Tanara, Giulio, AA: 100, 190
Tasso, Torquato, AA::  1�8
Tchaikovsky, Pyotr Ilyich, ΒΒ:: 20
Terentius, AA: �3
Thomas, Brandon, ΒΒ:: 19�
Thomaseo, Niccolo, AA: 38, ΒΒ:: 103
Thouvenel, Edouard-Antoine, AA: ��7, ��9
Tiraboschi, Girolamo, AA: 2�8
Tolstoy, Leon, ΒΒ:: �3, 17�
Touret, Auguste Hilarion, AA: �12, ��8,

��0, ΒΒ:: 139, 31�
Turgenev, Ivan, ΒΒ:: 20, �3, 90

VV
V. Di., Chiara, ΒΒ:: 23�
Vallès, Jules, AA:2��
Verdi, Giuseppe, AA: 1��, ��0, ΒΒ::  9�
Voltaire, AA: �98

WW
Webber, Andrew Lloyd, AA: 3��

XX
Xanrof, Léon, ΒΒ:: 21, 89, 90

ZZ
Ziller, Ernst, AA: 232, 318
Zola, Emile, AA: 232, 2�7, 3��, ΒΒ:: 20, 21,

3�, 37, 38, 89, 187, 192, 2�0

AA
Αββακούμ (ψευδ. Χ. Άννινου), AA:1�,

2��, 2�7, 28�, 287, 29�, 299, 372,
37�, 37�, 380, 389, 390, 391, 392,
393, 39�, 39�, 39�, ΒΒ:: 13�

Αββακούμ, προφήτης, AA: 287
Αβδηρίτης (ψευδ. Χ. Άννινου), AA: 290,

29�, 29�, 297, 298, 299, ΒΒ:: �7, �8,
�9, 81, 2�9

ΑΑββδδηηρρίίττηηςς  ήή  ττοουυ  δδιιααββόόλλοουυ  τταα  ππηηδδήήμμαατταα
(περιοδικό), AA:290

Αβέρωφ, Γεώργιος, AA: �37, �39, ΒΒ:: 98
Άβλιχος, Γεώργιος, AA: 1��, 1�7
Άβλιχος, Μικέλης, AA: 21, 119, 177, 178,

19�, 2�1, �22, ΒΒ::  �7, 12�, 12�, 290
Αγγελομάτη- Τσουγκαράκη, Ελένη,

AA: 29, ��, �2
Αγκωνάκης, Βάσος, ΒΒ:: 81
Άγρας, Τέλλος, AA: 30�, ΒΒ:: 117, 119,

121, 12�, 127
Αδρεΐνη, μφρ. Χ. Άννινος, ΒΒ:: 192
Αθανασάκης, Ιωάννης, AA: �38
ΑΑθθήήννααιι (εφημερίδα), AA: �03, �23, ΒΒ:: ��,

��
Αθήνη, Στέση, ΒΒ:: 17
Αι Αθήναι κατά το έτος 18�0 – Χ. Άννι-

νος, AA: �11, �19, �28, �29, ���, ���,
���, ��8, ��9, ��0, ��1, ΒΒ:: 22, 87,
100, 12�

Αιγινήτης, Δημήτριος, AA: �37, ��1, 
ΒΒ:: 11�, 12�, 138

ΑΑιιγγυυππττιιαακκόόνν  ΗΗμμεερροολλόόγγιιοονν, περιοδικό, 
ΒΒ:: 1�2

ΑΑίίννοοςς (περιοδικό), AA: 180
ΑΑιιώώνν (εφημερίδα), AA: 280, 3��, ��8
Ακαδημία Αθηνών, AA: 1�, �1, �2, �0,

1�8, 371, �2�, �32, �33, �3�, ��1,
���, ���, �70, �91

ΑΑκκρρόόπποολλιιςς (εφημερίδα), AA: 219, 293,
29�, �08, �23, ΒΒ:: �1, �9

ΑΑκκρρόόπποολλιιςς  ΦΦιιλλοολλοογγιικκήή (περιοδικό),
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AA: 13, 27, 3�0, 3�1
Αλέξανδρος ο Μέγας, AA: �97
Αλεξιάδης, Δημοσθένης, AA: ��1, ���
Αλευράς, Αχιλλέας, ΒΒ:: �2
Αλιβιζάτος, Αμίλκας, ΒΒ:: 138
Αλισανδράτος, Γιώργος Γ., AA: 28, 38,

39, �3, �7, �8, 119, 120, 17�, 178,
283, ΒΒ:: 29

Αλκαίος, Θεόδωρος, AA:�18
Αλκαίου, Σαπφώ, 211, 22�
Άλκηστις, μφρ. Χ. Άννινος, ΒΒ:: 21, 89,

188, 189
Αλκιβιάδης, ΒΒ:: 33, 3�
Αλλάτιος, Λέων, AA: �2
Αμαλία, βασίλισσα των Ελλήνων, 

AA: 33�, ��1
Άμαντος, Κωνσταντίνος, AA: �37, ΒΒ:: 11�,

12�, 127, 138
Αμπάτης, Γεράσιμος, ΒΒ:: 12�
Αμπελάς, Τιμολέων, AA: 9�, 313, ��1, 

ΒΒ:: ��
Αναγνωστάκης, Ανδρέας, AA: �7�
Ανάμικτα Παναθήναια – Χ. Άννινος et

al., ΒΒ:: 211
Αναστασόπουλος, Γεώργιος, AA: 3�9, ��2
Ανατολή – Χ. Άννινος, AA: 97
ΑΑννααττοολλήή  εειικκοοσσττοούύ  ααιιώώννοοςς, περιοδικό, 

ΒΒ:: 10�, 107
Ανδρεάδης, Α., ΒΒ:: 12�
Ανδρικόπουλος, Γ., AA: ��1
ΆΆννδδρροοςς (εφημερίδα), AA:381
Ανδρούτσος, Οδυσσέας, AA: ���, �1�,

�17, �19, �20, �21, �22, �23, �2�, 
ΒΒ:: 10�, 311, 312

Ανέκδοτα εκ των Παραλλήλων Βίων του
Πλούταρχου – Χ. Άννινος, AA: �38,
ΒΒ:: 20, 33, 3�

Άννινος Γεράσιμος, πατέρας Χ.Α., 
AA: 79, 82

Άννινος, Βαπτιστής Σάββα, AA: 81
Άννινος, Ανδρέας, AA: 80

Άννινος, Αντώνιος, AA: 81
Άννινος, Γεράσιμος Χ., AA: 82, 83, 8�,

8�, 8�, 89, 9�, 110, 129, 282, �02,
�11, �3� ΒΒ::  299, 301, 31�

Άννινος, Δημήτριος Γ., AA: 83, 20�
Άννινος, Δημήτριος, παππούς του Χ.Α.,

AA: 80, 82
Άννινος, Επαμεινώνδας, AA: 120, 1�7,

177
Άννινος, Ηλίας, AA: 80
Άννινος, Θέμος, AA: 20�, 239, 2��, 283,

28�, 28�, 287, 291, 292, 371, 373,
37�, ��2, ΒΒ:: �1, �0, 2�2

Άννινος, Ιωάννης Σάββα, AA: 80, 81, 8�
Άννινος, Ιωάννης-Βαπτιστής, AA: 82
Άννινος, Κωνσταντίνος Χ., AA: 20�, �02
Άννινος, Μιχαήλ Γ., AA: 83, 20�
Άννινος, Παύλος Χ., AA: 20�, �02
Άννινος, Πέτρος, AA: 80
Άννινος, Σάββας [Severio], AA: 80
Άννινος, Σάββας, AA: 81
Άννινος, Σπυρίδων, AA: 203
Άννινος, Σπύρος Χ., AA: 80, 8�, 111, 129
Άννινος-Καβαλιεράτος, Μιλτιάδης, 

AA: 129, 130, ΒΒ::  287
Αννίνου, Αννέτα Χ., AA: �02
Αννίνου, Ειρήνη Γ., AA: 83
Αννίνου, Ισμήνη Χ., AA: 203, �02
Αννίνου, Κιάρα Γ., AA: 83
Αννίνου, Κλειώ Χ., AA: 20�, �02, ΒΒ::  297,

30�
Αννίνου, Μαριάννα Χ., AA: �02, ΒΒ:: 297,

30�
Αννίνου, οικογένεια, AA: 21, 80, 1�1, 3�7
Αντικατοπτρισμοί – Χ. Άννινος, βλ.

Αντιφέγγισμα
Αντιφέγγισμα – Χ. Άννινος, AA: 2�, 

ΒΒ: 1�8, 1�9, 170, 172, 182, 217, 22�,
307, 31�, 319, 321

Αντύπας, Μαρίνος, ΒΒ::  �7
Αντωνόπουλος, Ν.Η., AA: �1�
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Αξιώτη, Μέλπω, AA: 30�
Αξιώτης, Π.Α., AA:��1
Αοίνων, οικογένεια, AA: 79
Αποστολίδης, Περικλής, AA:3�3
Αποστολίδης, Πέτρος, ΒΒ::  71
Αραβαντινός, (Κρασοπατέρας) Iωάν-

νης, ΑΑ: 1�2, 19�
Αραβαντινός, Σπ., AA: 1�8
ΆΆρρααττοοςς  ΠΠααττρρώώνν (εφημερίδα), AA: 381
Αργυριάδης, Νικόλαος, AA: 273
Αργυρόπουλος, Μιχαήλ, AA: 3�9, ��1, 

ΒΒ:: 90
Αριστείδης, AA: ��2, ΒΒ:: 33, 130
Αριστοφάνης, AA: 390, �0�, ΒΒ:: 27�
ΑΑρριισσττοοφφάάννηηςς, εφημερίδα, ΑΑ: 288
ΑΑρρμμοοννίίαα (περιοδικό), AA: �11, �1�, �2�,

ΒΒ::  10�
Αρσένης, Ιωάννης, AA: 307, ΒΒ:: 97, 182, 2�3
ΑΑσσμμοοδδααίίοοςς (εφημερίδα), AA: 13, 27, 20�,

220, 239, 2�1, 2�8, 2��, 2��, 2�7,
273, 280, 282, 283, 28�, 28�, 28�,
287, 288, 289, 290, 291, 292, 293,
29�, 29�, 299, 370,371, 372, 37�,
37�, 379, 390, 392, 393, �7�, �78, 
ΒΒ:: 219, 2��, 2�2, 278, 28�

ΑΑσσππίίςς (εφημερίδα), AA: 102, 1�8, ΒΒ::  317
Ασπρέας, Γεώργιος, AA: �1�, ΒΒ:: 121, 1�9
Άσπρη τρίχα – Χ. Άννινος, Θ. Σακελλα-

ρίδης, ΒΒ:: 217, 2��, 2��
ΑΑσσττήήρρ  ΘΘεεσσσσααλλίίααςς, (εφημερίδα), AA: 381
Αστός (ψευδ. Χ. Άννινου), AA: 372, 37�,

37�, 380, 383, 38�, 38�, 38�, 387,
391, ΒΒ:: �8

ΆΆσσττυυ (εφημερίδα), AA: 13, 1�, 27, 19�,
20�, 220, 239, 2��, 2��, 2�7, 272,
282, 28�, 287, 288, 290, 291, 299,
311, 318, 327, 3�2, 3��, 3�7, 3�0,
3��, 3�8, 370, 371, 372, 373, 37�,
37�, 37�, 377, 378, 379, 380, 382,
383, 38�, 38�, 38�, 387, 388, 389,
390, 391, 392, 393, 39�, 39�, 39�,

397, �23, ��7, ��8, ��3, ���, ��9,
�70, �7�, �78, ΒΒ:: �1, �0, �1, ��, �7,
�8, �9, ��, 73, 100, 10�, 111, 112,
117, 137, 219, 221, 2�0, 2��, 2�0,
2�2, 2�8, 278, 279, 28�, 31�, 318

Ασώπιος, Ειρηναίος, AA: �3, 238, 29�,
29�, 3��, 3�1, ��1, ΒΒ:: �9, 71, 99

Αττίκ (Κλέων Τριανταφύλλου), ΒΒ:: 209
Αττικαί Ημέραι – Χ. Άννινος, AA: 2�7,

338, 3��, 37�, 38�, 38�, 38�, 390,
392, �0�, ���, ���, ��7, ��8, ��9,
��0, ��1, ��2, ��3, ���, ���, ���,
��7, ��8, ��9, �70, �72, ΒΒ:: �8, �0,
93, 130, 1��, 318

ΑΑττττιικκααίί  ηημμέέρρααιι (εφημερίδα), AA: �0�, ��7
ΑΑττττιικκόόνν  ΜΜοουυσσεείίοονν (περιοδικό), AA: ���,

ΒΒ::  99, 100
Αυγερινός, Υπάτιος, AA: 1�7
Αυλάμης, Γεράσιμος, AA: 1�9
ΑΑχχεελλώώοοςς, (εφημερίδα), AA: 381

ΒΒ
Βαβυλωνία – Δ. Βυζάντιος, AA: �2, 7�,

229, 320, 321, 322, 323, 32�
Βακχυλίδης, AA: �0�
Βαλαβάνης, Ιωακείμ, AA: ��1
Βαλαβάνης, Κ., AA: ���
Βαλαωρίτης, Αριστοτέλης, AA: 38, 39,

�8, ��, 119, 120, 178, 180, 238, 318,
�93, �9�, ΒΒ:: 7�, 127, 1�1, 2�2

Βαλαωρίτης, Ιωάννης, ΒΒ:: 11�
Βάλβης, Σταμάτιος, AA:��1
Βαλλιάνος, Παναγής, AA:1�1, 1�3, 239
Βαλλιάνου, οικογένεια, AA: 1�1
Βαλσαμάκης, Γεράσιμος, AA: 1�8
Bαλσαμάκης, βουλευτής Κεφαλληνίας,

AA: 382
Βάλσαμος, Γεώργιος, AA: 1�8
Βάλσας, Μ. (Βαλσαμίδης, Δημήτριος),

AA: �0, ΒΒ::  127
Βάμβας, Ιωάννης, ΒΒ:: 70
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Βάμβας, Νεόφυτος, AA: �3, 318
Βαρδουνιώτης, Δημ. Κ., AA: ��1, ΒΒ:: 70
Βάρναλης, Κώστας, ΒΒ:: 128
Βάσης, Σπυρίδων, AA: ��1
Βασιλειάδης, Σπυρίδων, AA: 73, 10�, 108,

181, 18�, 18�, 22�, 23�, 2��, ��2,
���, ���, ��8, �8�, �8�, �8�, �88,
�89, �90, �92, �93, �9�, �9�, ΒΒ:: 7�,
22�, 2�1, 282, 283

Βατίστας, Αθ., ΒΒ:: 21�
Βεάκη, Μαρία, ΒΒ:: 187
Βεάκης, Αιμίλιος, ΒΒ::  1�9, 189
Βεγλερής, Γ.Π., ΒΒ::71
Βελάρδος, Π., AA: 1�8
Βελεστινλής, Ρήγας, AA: 198, �30, ��0,

ΒΒ::  10�, 139, 223, 373
Βελλής, Α., AA: ��1
Βελλής, Δ.Α., ΒΒ::  �2
Βελλιανίτης, Θεόδωρος, AA: 271, 283, 313,

31�, 3�0, �37, ��0, ��1, �8�, ΒΒ::  �1,
�2, ��, 70, 80, 119, 123, 12�, 138

Βελλιανίτης, Θωμάς, ΒΒ:: 90
Βενιέρη, θίασος, ΒΒ::  19�
Βενιέρης, Διονύσιος, ΒΒ:: 188, 190, 19�
Βενιζέλος, Ελευθέριος, AA: �1�, �17, �33,

�07, ���, ΒΒ:: ��, �2, ��
Βενιζέλος, Μιλτιάδης, AA: 238
Βερβέρης, Ιωάννης, AA: 288, 29�
Βεργόπουλος, Ηλίας, ΒΒ:: 19�, 197
Βεργωτής, Παναγιώτης, AA: �8, 88, 

117, 120, 123, 1�8, 17�, 17�, 3��, 
ΒΒ::  �8, 71

Βερναρδάκης, Δημήτριος, AA: 231, 233,
�9�, ΒΒ::  1�8

Βερσής, Κωνσταντίνος, AA: 9�
Βερώνη, Αικατερίνη, ΒΒ:: 190, 192
Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων,

AA: ��, 11�, 1��, 2�2, 2�8, 2�9, 271,
282, 3�9, �01

Βιζυηνός, Γεώργιος, AA: 212, 22�, 313,
318, �21, ΒΒ:: 2�7, 2�2, 27�, 293

Βικέλας, Δημήτριος, AA: 318, �3�, �37,
�38, ��1, ���, �11, ΒΒ:: 71, 78, 123,
2�2

Βλάχος, Άγγελος, AA:170, 233, 2�9, 318,
��1, �9�, ΒΒ:: 27, 72, 7�, 13�, 2�2, 313

Βλάχος, Κοσμάς, AA: 1�7
Βοβολίνης, Κωνσταντίνος, AA: 23�, 23�,

238, ΒΒ:: 72, 7�, 7�
Βονασέρας, Ευτύχιος, ΒΒ::  1��, 19�, 208
Βοντζαλίδης, Γιώργος, AA: ��1
Βούλγαρις, Ευγένιος, ΑΑ: ��
Βούρβαχη, Κιάρα, AA: 82
Βούρβαχης, Διονύσιος, AA: �12, ΒΒ::  312
Βουτιερίδης, Ηλίας, AA: �29, ��1, ΒΒ:: 119,

12�, 318
Βουτσινάς, Γεώργιος, ΒΒ::  �2
Βουτσινάς, Ιωάννης, ΑΑ: 92
Βουτυράς, Αλέξανδρος, ΒΒ::  �3
Βουτυράς, Δημοσθένης ΒΒ::  118, 119, 138
Βουτυράς, Σταύρος, ΒΒ::  �3, ��
Βράιλας Αρμένης, Πέτρος, AA: �3, 238
Βρούτος, Γεώργιος, AA: ��2, ΒΒ::  317
Βροχές ανοιξιάτικες, Τουργκένιεφ, μφρ.

Χ. Άννινος, ΒΒ:: 20, �3
Βυζάντιος, Αναστάσιος, AA: �31
Βυζάντιος, Δημήτριος, AA: �2, 7�, 229,

233, 320, ΒΒ:: 227
Βυζάντιος, Στέφανος, AA: ��0
ΒΒύύρρωωνν, περιοδικό, AA: 10�, 12�
Βύρων, σύλλογος, AA: 10�
Βώκος, Γεράσιμος, AA: 3�3, ��1
Βώττης, Αντώνιος, ΒΒ::  193, 20�, 20�,

210, 211, 212, 213, 21�, 21�, 21�,
221, 222

ΓΓ
Γαβριηλίδης, Βλάσης, AA: 219, 288, 292,

293, 29�, 299, 302, 3�9, �02, �23,
��1, ���, ΒΒ:: �1, 2�2

Γαβριηλίδης, Περικλής, ΒΒ:: 188, 202
Γαβριηλίδου, Αγγέλα, ΒΒ:: 207, 211, 233
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Γαλάνης, Εμμανουήλ, ΒΒ:: 70
Γαλιατσάτος, Σόλων, AA: 1�2
Γαλιατσάτου, Μπέττα, AA: 1�2
Γεράκης, Κωνσταντίνος, AA: 31
Γεράρδος, Κ.Α., ΒΒ:: �2
Γεράσιμος (Δόριζας), Μητροπολίτης

Κεφαλληνίας, AA: 238, ��2, ���
Γερμανός (Καλλιγάς), Αρχιεπίσκοπος

Κεφαλληνίας, AA: 1��, 389
Γερογιάννης, Κ., ΒΒ:: 90
Γεωργιάδης, Γεώργιος-Νικόλαος, 

ΒΒ::  297, 30�
Γεωργιάδης, Χρήστος, ΒΒ:: 190
Γεωργιάδου, Αννέτα, ΒΒ:: 297, 298, 301,

30�
Γεώργιος Α΄, βασιλεύς των Ελλήνων, 

AA: 132, 210, 33�, 38�, ��2, ΒΒ:: �0
Γεώργιος, πρίγκηψ της Ελλάδος, 

AA: ��0
Για ν’ αρέση στον άνδρα της – Χ. Άννι-

νος, Θ. Σακελλαρίδης, ΒΒ:: 2��
Γιαννόπουλος, Αγησίλαος, AA: 29�
Γιαννόπουλος, Παναγιώτης, AA: 273, �7�
Γιαννόπουλος, Περικλής, AA: 29�, ΒΒ:: 107,

112
Γιαννοπούλου-Μινώτου, Μαριέττα, 

ΒΒ:: 12�
Γιαννουκάκης, Μιχαήλ, AA:��1, ΒΒ:: 71
Γιοφύλλης, Φώτος, AA: �9, �0�, �29, �33,

ΒΒ:: 118, 119, 120, 12�, 12�
Γκίνης, ΒΒ:: 21�
Γκόλφης, Ρήγας, ΒΒ:: 203
Γκούρας, Γιάννης, AA: �21, �22, �23
Γληνός, Δημήτριος, ΒΒ:: 128
ΓΓλλώώσσσσαα, εφημερίδα, AA: �1, 111, 11�,

11�, 11�, 117, 118, 119, 120, 1�7,
1��, 18�, 189, 190, 191, 192, 193,
19�, 19�, 230, 282, �9�, ΒΒ:: 2�1, 2�2,
2��, 2��, 278, 307

Γονίδης, Αλέκος, ΒΒ:: 193, 211, 213, 21�,
21�, 21�, 221, 22�, 22�, 2��

Γονίδης, Νικόλαος, ΒΒ:: 2�2
Γουζέλης, Δημήτριος, AA: �2, �1, ��,

233, ΒΒ:: 71, 229
Γουμαλίκ, Π. ΒΒ:: 70
Γρηγόριος Ε΄, Πατριάρχης Κων/πόλε-

ως, AA: 120
Γρυπάρης, Ιωάννης, ΒΒ:: 112, 119, 127
Γυναικομαχία – μφρ. Χ. Άννινος, �7,

189, 190, 191, 201, 302, 31�

ΔΔ
Δαμβέργης, Ιωάννης, AA: 273, 313, 3��,

3��, �37, ��1, ���, ΒΒ:: ��, 117, 121,
13�, 277

Δαμοδός, Βικέντιος, AA: ��, 7�
Δάσιος, Σπύρος, AA: ��1, ΒΒ:: ��
Δασκαλάκης, Μιλτιάδης, ΒΒ:: 107
Δε Βιάζης, Σπυρίδων, AA:3��, ��1, ��3,

��7, ΒΒ::  ��, 71, 80, 100, 10�, 107,
108, 117, 119, 121, 288

Δελενάρδου, Κατίνα, ΒΒ:: 21�, 21�
Δεληγεώργης, Επαμεινώνδας, AA: 119
ΔΔεελλττίίοονν  ττηηςς  ΕΕσσττίίααςς, AA: 20�
Δεμπόνος, Αγγελο-Διονύσης, AA: ��, �0,

98, 112, 133, 13�, 137, 139, 1��,
1�3, 1��, 1��, 177

Δεντρινού, Ειρήνη, AA: 39, 170, 308, 
ΒΒ:: 119, 12�, 273

Δευτεραίος, Αλέξανδρος, ΒΒ:: 70
Δηλιγιάννης, Θεόδωρος, AA: 39�
Δημαράς, Κ.Θ., ΒΒ:: 22�, 22�
Δημητρακόπουλος, Πολύβιος, AA: �07,

�29, ��1, ��8, ΒΒ:: �2, ��, ��, 80, 107,
118, 119, 122, 128, 183, 202, 20�,
20�, 208, 209, 210, 211, 212, 213,
21�, 21�, 21�, 217, 221, 222, 223,
22�, 232, 233, 239, 2�0, 2�2, 2�3,
2��, 2��, 2�3, 2�2, 2�9, 277

Δημητριάδης, Τέτος, ΒΒ:: 2�1, 2�3
Δημοσία Βιβλιοθήκη Κεφαλληνίας, 

AA: 1��, 1��
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Διαλέξεις περί Ελλήνων ποιητών του ΙΘ΄
αιώνος – Χ. Άννινος, AA: ���, �8�

ΔΔιιααοολλααπποοθθήήκκηη, AA: �7, �9, 11�, 19�, 290
ΔΔιιάάππλλαασσιιςς  ττωωνν  ΠΠααίίδδωωνν, (περιοδικό), AA:

30�, 30�, 339, ΒΒ:: 3�
Διγενής Ακρίτας, AA: 2�0
Διεθνή Παναθήναια - Χ. Άννινος et al.,

ΒΒ::  212
ΔΔίίκκααιιοονν,,  ΤΤοο, εφημερίδα Κεφ/νίας, AA: 1�8
Διομήδης, Παύλος, AA: 318
Δραγάτσης, Αιμίλιος, ΒΒ:: 21�, 21�
Δραγούμης, K., ΒΒ:: 71
Δραγούμης, Νικόλαος, AA: �1�
Δραγούμης, Στέφανος, AA: ��1
Δρακόπουλος, Νομάρχης Αττικής, 

ΑΑ: 10�
Δρακοπούλου, Αικατερίνη, ΒΒ:: 237
Δρακούλης, Πλάτων, AA: 117, 313, ��2,

���, ΒΒ::  71
Δροσίνης, Γεώργιος, AA: 22�, 273, 29�,

313, 317, 318, 3�1, 371, 37�, 37�,
�03, �13, �21, �33, �3�, �37, �38,
��1, ��9, �9�, ΒΒ::  39, �1, �3, 89, 99,
101, 102, 103, 117, 119, 123, 137,
138, 1�3, 1�9, 2�3, 2��, 2�2, 2��,
2��, 293

Δύο Έλληνες ποιηταί: Δημήτριος Πα-
παρρηγόπουλος, Σπυρίδων Βασιλειά-
δης – Χ. Άννινος, AA: �8�

ΕΕ
Έβαλα γνώσιν – Χ. Άννινος, ΒΒ:: 183
ΕΕββδδοομμάάςς, περιοδικό, AA: 89, 222, 2�3,

2��, 302, 318, 3�1, 3��, 3��, 3��,
3�7, 3�8, �0�, �27, �33, ��8, ��8, 
ΒΒ::  1��

Εδώ κ’ εκεί, - Χ. Άννινος, AA: 90, 129,
191, 20�, 237, 2�0, 2�1, 2�3, 2��,
2��, 2��, 2�7, 2�8, 2�9, 2�0, 2�3,
2��, 2��, 2��, 2�7, 2�0, 2�1, 302,
328, 3�9,391, ��2, ���, ��7, ��9,

��3, �70, �72, ΒΒ:: 1�7
ΕΕθθννιικκήή  ΑΑγγωωγγήή, περιοδικό, ΒΒ::  39, 101,

102, 103, 121, 130, 2��, 2�9
ΕΕθθννιικκήή  ΒΒιιββλλιιοοθθήήκκηη, περιοδικό, AA: 91, 9�,

10�, 10�, 12�
ΕΕθθννιικκήή  ΓΓννώώμμηη, εφημερίδα, AA: 1�8
ΕΕθθννιικκήή  ΕΕππιιθθεεώώρρηησσιιςς, περιοδικό, ΒΒ::  12�
ΕΕθθννιικκήή  ζζωωήή, περιοδικό, ΒΒ:: 118
ΕΕθθννιικκόόνν  ΗΗμμεερροολλόόγγιιοονν (Κ. Σκόκου), πε-

ριοδικό, AA: 192, 20�, 22�, 311, 312,
31�, 373, �03, ��9, ��2, ��7, �71, 
ΒΒ:: 73, 128, 129, 130, 131, 133, 13�,
13�, 137, 179, 181, 183, 278

ΕΕθθννιικκόόνν  ΜΜεεγγααλλεείίοονν Βόλου (εφημερίδα),
AA: 381

ΕΕθθννιικκόόςς  ΚΚήήρρυυξξ, εφημερίδα Ν. Υόρκης,
ΒΒ::  10, ��, ��, �7, 2�2

ΈΈθθννοοςς (εφημερίδα), AA: 1�9, �03, �10,
�23, �32, ΒΒ:: �0, �1, 12�, 312

ΕΕθθννοοφφύύλλααξξ (εφημερίδα), AA: ��8
ΕΕιικκοοννοογγρρααφφηημμέέννηη  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδοοςς, περιοδι-

κό, ΒΒ:: 119
Εκλεκτά διηγήματα ξένης λογοτεχνίας,

ΒΒ::  21
ΕΕκκλλεεκκττάά  ΜΜυυθθιισσττοορρήήμμαατταα, περιοδικό, 

AA: 20�, 339, 3�0, 3�1, 3�2, 3�3, 3��,
3��, 3��, 3�7, 3�8, 3�0, ΒΒ:: 18�, 2�0

ΈΈλλεεγγχχοοςς, εφημερίδα, AA: 381
ΕΕλλεεύύθθεερροονν  ΒΒήήμμαα, εφημερίδα, AA: �23, 

ΒΒ:: 120
ΕΕλληηάά, εφημερίδα, AA: 1�2
ΕΕλλλληηννιικκάά  ΧΧρροοννιικκάά, εφημερίδα, AA: �1�
ΕΕλλλληηννιικκάά, περιοδικό, AA: �3�
ΕΕλλλληηννιικκήή  ΕΕππιιθθεεώώρρηησσιιςς, περιοδικό, 

ΒΒ::  11�
ΕΕλλλληηννιικκόόνν  έέττοοςς,,  ΤΤοο, περιοδικό, ΒΒ:: 1�2
Ελύτης, Οδυσσέας, AA: 30�
Εμπειρίκος, Ε., AA: ��2, ΒΒ::  70
ΕΕμμπποορριικκόόςς  ΠΠααρρααττηηρρηηττήήςς, εφημερίδα,

AA: 381
ΕΕμμππρρόόςς, εφημερίδα, AA: 219, �03, �23, 
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ΒΒ::  �1, �2, �3, 32�, 3�3, 3��, 3��,
380, 391, 398, �03

Εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλο-
λογικός Σύλλογος, AA: 108

Εν τη θυέλλη – μφρ. Χ. Άννινος, AA: 3�7
Ένωσις Συντακτών Ημερησίων Εφημε-

ρίδων Αθηνών, AA: �2�
Εξαρχόπουλος, Γεώργιος, AA: �7�
ΕΕξξέέγγεερρσσιιςς, εφημερίδα, AA: 1�9, 178
ΕΕππααγγρρύύππννηησσιιςς, εφημερίδα, AA: 1�7
ΕΕππεεττηηρρίίςς  ΠΠααρρνναασσσσοούύ, περιοδικό, ΒΒ:: 7�
Επισκοπόπουλος, Νικόλαος, AA: ��1,

���, ΒΒ::  71
ΕΕππιιφφυυλλλλίίδδεεςς, περιοδικό, ΒΒ::  123, 12�, 128
ΕΕππιιφφυυλλλλίίςς  ττηηςς  ΦΦιιλλοολλοογγιικκήήςς  ΚΚυυψψέέλληηςς,

περιοδικό, ΒΒ:: 118
ΕΕππόόππττηηςς,,  εφημερίδα Τριπόλεως, AA: 381
ΕΕρρααννιισσττήήςς, περιοδικό, AA: �7
ΕΕρργγαασσίίαα,,  ΗΗ, περιοδικό, ΒΒ:: 87
ΕΕρργγάάττηηςς, εφημερίδα, AA: 98, 103, 1�9,

270, ΒΒ::  318
ΕΕσσππεερριιννήή, AA: �02
ΕΕσσττίίαα, (περιοδικό, εφημερίδα), AA: 37, 39,

�0, �1, 82, 8�, 88, 108, 172, 183,
18�, 20�, 208, 220, 222, 229, 2�1,
2��, 2�3, 2��, 2�7, 272, 283, 293,
29�, 313, 31�, 317, 318, 319, 320,
323, 32�, 32�, 32�, 327, 328, 329,
330, 331, 332, 33�, 33�, 338, 339,
3�0, 3�1, 3�2, 3�1, 3�7, 3�0, 3��,
370, �03, �0�, �07, �09, �10, �23,
�28, �37, �38, �39, ��3, ��3, ���,
���, ��8, ��0, ���, ���, ��8, �88,
�07, �09, �11, �33, �3�, �37, ��2, 
ΒΒ:: 39, �1, �1, �3, ��, �9, 73, 77, 79,
80, 82, 8�, 88, 92, 93, 9�, 9�, 9�, 97,
101, 11�, 120, 127, 130, 137, 138,
1��, 1��, 1�7, 1��, 1�8, 180, 18�,
20�, 207, 21�, 221, 2�0, 2��, 2�7,
2�2, 2�3, 2��, 2�9, 28�, 291, 31�

Εταιρεία Ελληνικού Θεάτρου, AA: �31

Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγγρα-
φέων, AA: �0�, �0�, �12, �13, �2�,
�27, �29, �30, �31, ΒΒ::  1��, 1�9, 221,
2��, 30�, 317

Ευαγγελάτος, Σπύρος, AA: �0, �0, 139,
1�3, 1��, 1��, 1��, 1�7, 1�8, 1�9,
1�7

Ευαγγελίδης, Μαργαρίτης, AA: ��1
Ευστρατιάδης, Ευστράτιος, AA: �1�
ΕΕφφηημμεερρίίςς  ττωωνν  ΑΑθθηηννώώνν, AA: �19
ΕΕφφηημμεερρίίςς, εφημερίδα, AA: 109, 20�, 218,

239, 2�0, 2�1, 2�3, 2��, 2��, 2�8,
2�9, 270, 271, 272, 273, 27�, 27�,
27�, 277, 279, 280, 282, 29�, 298,
302, 31�, 3�2, 3�2, 3��, 3��, 3��,
3�8, 3�9, 372, 380, 383, �23, ��0,
�70, �73, �79, ΒΒ::  ��, ��, 82, 1��,
2�0, 2��, 2�2, 282, 3�0

Εφταλιώτης, Αργύρης, AA: 22�, ��1, ��0,
ΒΒ::  ��, 203

ΖΖ
Ζακυθηνός, Διονύσιος, ΒΒ:: 127
ΖΖαακκύύννθθιιοοςς  ΑΑννθθώώνν, περιοδικό, AA: 101,

103, 111, 123, 12�, 12�, 12�, 127,
129, 180, 181, 188, 189, 19�, 2�9,
29�, 307, 309, 3�3, 3�7, ��7, ΒΒ:: 12�,
12�, 2�2, 27�

Ζαλοκώστας Γεώργιος, ΒΒ:: 128, 22�
Ζαλοκώστας, Ευγένιος, AA: 97, 107, ��1,

�89, �92, ΒΒ:: 70
Ζαμπέλιος, Ιωάννης, AA: �8, 1�8
Ζαμπέλιος, Σπυρίδων, AA: �1, ��, �18
Ζαφειρίου, Δημήτριος, ΒΒ::  1�9
Ζαφειροπούλου, Κορ., ΒΒ:: 213
Ζαωρίτης, Διονύσιος, AA: 1�7, 1�8
Ζερβός, Ιωάννης, ΒΒ:: 128, 287
Ζερβός, Παναγής, AA: 113, 11�, ΒΒ:: 317
Ζερβός-Ιακωβάτος, Ηλίας, AA: �8, 1��,

180, 198, 21�, 2�2, 3�1, �28, ΒΒ:: 83
Ζερβού-Ιακωβάτου, Ασπασία, AA: 1�7
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Ζήκος, Κ., ΒΒ:: 70
Ζηνιάτης, Σπύρος, ΑΑ: 38
Ζητείται υπηρέτης – Χ. Άννινος, AA: 327,

�0�, ��2, ΒΒ:: 88, 93, 1��, 1��, 1�7,
1�8, 1�3, 1��, 1�7, 1�8, 1�9, 1�0,
1�1, 1�7, 179, 180, 181, 182, 21�,
278

Ζητουνιάτης, Πέτρος, AA: ��1
ΖΖιιζζάάννιιοονν, εφημερίδα, AA: �8, 1�2, 2��,

291, 379, ���, ΒΒ:: 83, 132
Ζυγούρης, Π., AA: 3�1
Ζωγράφου, Ευγενία, AA: ��1, ΒΒ:: 11�, 117
Ζώης, Λεωνίδας Χ., AA: 127, 1�7, ��1,

��3, ���, ΒΒ:: 71, 117, 119, 127, 
Ζώρας, Γεώργιος, AA: 38, 39
Ζώρας, Μιχαήλ, AA: ��1

ΗΗ
Η Απολογία του Οδυσσέως Ανδρούτσου

– Χ. Άννινος, AA: �09, �10, �11, �1�,
�1�, �17, �18, �19, �20, �21, �22,
�23, ΒΒ:: 10�

Η Γη, μφρ. Χ. Άννινος, ΒΒ:: 20, 3�, 37, 38
Η επιστολή – Χ. Άννινος, ΒΒ:: 179, 181
Η θεία του Καρόλου, μφρ. Χ. Άννινος, 

ΒΒ:: 19, 19�
Η Ιταλία – Χ. Άννινος, AA: 1�, �38, ���,

��7, �00, �01, �02, ΒΒ:: 31, 28�
Η Λευκοφόρος, (Woman in white) –

Wilkie Collins, μφρ. Χ. Άννινος, 
AA: 3��, 3��

Η Νίκη του Λεωνίδα – Χ. Άννινος,
AA: �0�, ��2, ���, ΒΒ:: 13, 88, 1�9,
1�3, 1��, 1�8, 1�9, 1�0, 1�1, 1��,
1�7, 17�, 17�, 17�, 178, 21�, 27�,
30�, 313, 318

Η Τιμή (Die Ehre), H. Sudermann, μφρ.
Χ. Άννινος, ΒΒ:: 19, 193, 19�, 200

Η Χήρα – Octave Feuillet, μφρ. Χ. Άννι-
νος, ΒΒ:: 20, 38

Η Ωραία Μαρσελιέζα και ο Μέγας Να-

πολέων,, μφρ. Χ. Άννινος, ΒΒ:: 190
Ηλιόπουλος, Δ.Ε., ΒΒ:: 70
Ηλιόπουλος, Τιμολέων, AA: 97, 107, �92
ΗΗμμεερροολλόόγγιιοονν  ττηηςς  ΜΜεεγγάάλληηςς  ΕΕλλλλάάδδοοςς,

περιοδικό, AA: 10�, 110, 111, �03,
�38, ��0, ΒΒ:: 101, 137, 138, 139, 1�1,
2�9

ΗΗμμεερροολλόόγγιιοονν  ττωωνν  ΕΕθθννιικκώώνν  ΦΦιιλλααννθθρρωωππιι--
κκώώνν  ΚΚαατταασσττηημμάάττωωνν, περιοδικό,
ΒΒ:: 1�1

Ηρώδης ο Αττικός, ψευδ. Χ. Άννινου,
2�7, 281, 372, 37�, 37�, 378, 380,
38�, 38�, 387, 388, 389, 391, 397,
��7, ΒΒ:: �0, �1, �8, �9, 73, 111

Ησαΐα-Πεταλά, θίασος, ΒΒ:: 187, 19�
ΗΗχχώώςς, εφημερίδα Τήνου, AA: 381
ΗΗώώςς, εφημερίδα Σπάρτης, AA: 381

ΘΘ
ΘΘεελλξξιιννόόηη, περιοδικό, AA: 180
ΘΘέέμμιιςς,,  ΗΗ, εφημερίδα, AA: 1�8
Θεοτόκης, Κωνσταντίνος, AA: 21, 38,

1�8, 170, 180, 19�, 230, 231, �89,
�07, ΒΒ:: 109, 222, 27�, 277, 288, 289

Θεοτόκης, Νικηφόρος, AA: ��
ΘΘεεσσσσααλλιιώώττιιςς, εφημερίδα, AA:381
ΘΘήήρραα, εφημερίδα, AA: 381
Θηρεσία Ρακέν, μφρ. Χ. Άννινος, ΒΒ:: 192
Θουκυδίδης, AA: 89
ΘΘρρίίααμμββοοςς,,  ΟΟ,, εφημερίδα, AA: 1�7
Θωμάς, Παναγιώτης, AA: 273

ΙΙ
Ιακωβίδης, Μ., ΒΒ:: 239
Ιατρίδης, Π.Ε., AA: 1�7, 177
Ιατρίδου, Σωτηρία, ΒΒ:: 2��
Ιατρού, Ι., ΒΒ:: 191
Ιγγλέσης, Νικόλαος, ΒΒ:: 77, 78, 82, 99
Ιεροκλής, Κ., ΒΒ:: �2
ΙΙλλιισσσσόόςς, περιοδικό, AA: 10�
Ιμβριώτη, Ρόζα, ΒΒ:: 119
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ΙΙόόννιιοοςς  ΑΑννθθοολλοογγίίαα, περιοδικό, AA: �7, �3,
ΒΒ:: 117, 12�, 12�, 127

ΊΊρριιςς  ΑΑθθηηννώώνν, περιοδικό, ΒΒ:: 100, 101
ΊΊρριιςς, εφημερίδα Βουκουρεστίου, AA:381
ΊΊρριιςς, περιοδικό, AA: �0�, �71, �91, �08, 

ΒΒ:: 10, 21, 37, 8�, 8�, 87, 88, 89, 90,
91, 100, 120, 121, 127, 188, 189

Ιστορία της Αγγλικής Επαναστάσεως –
μφρ. Χ. Άννινος, ΒΒ:: 18, 2�, 2�, 29

Ιστορία της Αστυνομίας - Χ. Άννινος,
ΒΒ:: ��, ��, �7, 302

Ιστορία της Ιταλικής Παλιγγενεσίας,
μφρ. Χ. Άννινος, ΒΒ:: 19, 27, 28, �0,
317

Ιστορία της Κομμούνας των Παρισίων –
Χ. Άννινος, ΒΒ:: ��, ��, �7, 313

Ιστορία του Ανατολικού Ζητήματος,
μφρ. Χ. Άννινος, ΒΒ:: 19, 23, 2�, 28

Ιστορικά σημειώματα – Χ. Άννινος, 
AA: 208, 237, 329, 3�7, �0�, ��0, ���,
�71, �07, �08, �09, �10, �12, �13,
�1�, �1�, �1�, �2�, �2�, �27, �28,
�29, �30, �31, ���, ΒΒ:: ��, 10�, 11�,
139, 2��, 2�7, 28�, 312

Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της
Ελλάδος, 23�, 237, 238, 330, 331,
3�3, �0�, �2�, �37, �1�, �17, �18,
�19, �2�, �29, �33, ΒΒ:: ��, 9�, 28�,
30�, 317, 318

Ιταλοελληνικόν Λεξικόν, - Χ. Άννινος,
ΒΒ:: 30�, 31�

Ιωαννίδου, Ισαβέλλα, ΒΒ:: 23�

ΚΚ
Καβαλλιεράτος, Ερρίκος, ΒΒ:: 107
Καβάφης, Κ.Π., AA: �79, ΒΒ::  112, 12�,

127
Καζαντζάκη, Γαλάτεια, ΒΒ::  128
Καζαντζάκης, Νίκος, AA: �2�, ΒΒ::112
Καημένος Πέτρος, μφρ. Χ. Άννινος, 

ΒΒ::  188

ΚΚααθθηημμεερριιννήή, εφημερίδα (19ου αι.), AA:
2�0, 2�2, 2�3, 272, 27�, 282, 3�8,
3�1, 3��, 3�7, 3�8, 3�9, 370, 388,
�7�, �79, ΒΒ:: �0, 73, 2�0, 2�1

ΚΚααθθηημμεερριιννήή, εφημερίδα (20ού αι.), 
AA: �23

ΚΚααιιρροοίί, εφημερίδα, ΒΒ::  ��
Καιροφύλας, Κώστας, ΒΒ:: �1, 107, 108,

119
Κακλαμάνος, Δημήτριος, AA: 318, 3�1,

371, ��1, ΒΒ:: �1, 2�2
Καλαποθάκης, Δημήτριος, AA: 219, �23,

ΒΒ:: �1, �2
Κάλβος, Ανδρέας, AA: 39, �2, �3, ��, �9,

�0, ��, �7, 70, 12�, 191, 230, ΒΒ:: 7�,
103, 12�

Καλήν όρεξη – μφρ. Χ. Άννινος, ΒΒ:: 21,
90

Καλλιγάς, Παύλος, AA: 73, 7�, 93, 188,
238, 2�7

Καλλικούνης, Ν., ΒΒ::  70
Καλλιμανόπουλος, Γρ., AA: 3�3
Καλλίμαχος, Δημήτριος, ΒΒ::  ��
Καλλισπέρης, Γεώργιος, AA: ��1
Καλογερόπουλος, Δημήτριος, AA: �1�, 

ΒΒ:: 108, 109
Καλογερόπουλος, Ι., AA: ��1
Καλοκύρης, Δημήτρης, AA: 329, 330
Καλοσγούρος, Γεώργιος, AA: 1�9, 180, 

ΒΒ:: 71
Καμπανέλλης, Ιάκωβος, ΒΒ:: 17�
Καμπάς, Νίκος, AA: 29�
Καμπουράκης, Δημήτρης, AA: 329
Καμπούρογλου, Δημήτριος, AA: 239, 273,

293, 313, 3��, 3��, 3�9, 371, 372,
�33, ��0, ��1, ΒΒ::  ��, �7, ��, 7�, 79,
90, 107, 119, 12�, 138, 2�2, 318

Καμπούρογλου, Ιωάννης, AA: 9�, 27�,
282, 313, 3�9, ��1, ΒΒ:: 70

Κανάρης, Κωνσταντίνος, AA: 121, 122,
190, 387, ��0
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Κανέλλης, Μανώλης, AA: �3�
Κανελλόπουλος, Λεωνίδας, AA: ��1, ΒΒ::  70
Καντιάνης, Γεώργιος, ΒΒ:: 81
Καντιώτης, Εμμανουήλ, ΒΒ:: 210, 239,

2�0
Καντούνης, Νικόλαος, ΒΒ:: 71
Καπετανάκης, Ν., ΒΒ:: 191
Καποδίστριας, Ιωάννης, AA: ��, 322, 3�8,

�30, ΒΒ:: 310
Καπράλος, Κ., ΒΒ:: 70
Καραγάτσης, Μ., ΒΒ:: 17�
Καραθεοδωρή, Κωνσταντίνος, AA: �37
Κάραλης, Αλέξανδρος, ΒΒ::71
Καραντώνης, Ανδρέας, AA: 39
Καρασούτσας, Ιωάννης, AA: 10�
Καραχάλιος, Δ., AA: ��1, ���, ΒΒ::  �2
Καρκαβίτσας, Ανδρέας, AA: 313, 318,

3��, 3��, �21, ��2, ��0, ΒΒ:: ��, 112,
138, 273

Καρολίδης, Παύλος, AA: �37, ��1, �12,
�31

Καρούσος, Θεόδωρος, AA: 238
Καρποκράτης, 31�
Καρρέρ, Παύλος, AA: 388
Καρύδης, Σοφοκλής, AA: 233, 313
Καρυωτάκης, Κώστας, ΒΒ::  121, 127
Κασδόνης, Γεώργιος, AA: 8�, 270, 317,

319, ��1, ΒΒ:: 2�3
Κατσαΐτης, Πέτρος, AA: �0, �2, �3, 7�,

1��
Κεντρωτής, Γεώργιος, AA: 29
ΚΚεεφφααλλλληηννίίαα, εφημερίδα, AA: 1�7
ΚΚεεφφααλλλληηννιιαακκάά  ΝΝέέαα, εφημερίδα, AA: 80,

8�, 129, 130, �12, �32, �3�
ΚΚεεφφααλλλληηννιιαακκόόςς  ΚΚήήρρυυξξ, εφημερίδα,

AA: �12, ΒΒ:: 31�
Κέφαλος, θέατρο Αργοστολίου, AA: 100,

118, 137, 139, 1�2, 1�3, 1��, 1��,
1�8, 190, 200

ΚΚιιββωωττόόςς, εφημερίδα Αιγίου, AA: 381
Κίμων, ΒΒ:: 33, 3�

Κιουζές, Σταμάτης, AA: 273
Κλάδος, Κωνσταντίνος Φ., ΒΒ:: 100
ΚΚλλεειιώώ, περιοδικό, AA: 7�, 20�, 2�3, 3�1,

ΒΒ::  137, 2�2
Κλων Στέφανος, AA: ��2
Κογεβίνας, Νικόλαος, AA: 1�9
Κόκκινος, Αντ. ΒΒ:: 111
Κόκκος, Δημήτριος, AA:22�, 27�, 28�,

293, 313, 32�, 3��, 372, �7�, ΒΒ::  �1,
1�0, 2�2

Κόκκου, Φρόσω, ΒΒ::  19�
Κολυβά, Μελπομένη, ΒΒ:: 202, 212
Κομποθέκρα, Ανθή, ΒΒ:: 2�2
Κονδυλάκης, Ιωάννης, AA: 318, 3��, �21,

��2, ��0, �1�, ΒΒ::  �2, ��, �7, 80, 82,
17�, 2�3, 2��, 2�9, 273, 293

Κονεμένος, Νικόλαος, AA: ��, 119, 179,
180

Κονιδάρης, Ιερώνυμος, AA: 87
Κονόμος, Ντίνος, AA: �9, �2, ��
Κόντογλου, Φώτης, ΒΒ::  120
Κοργιαλένειο Ίδρυμα Κεφαλληνίας

(Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη, Ιστορικό
και Λαογραφικό Μουσείο), AA: 2�, 2�,
27, 29, 30, �3, ��, �9, 79, 81, 8�, 87,
88, 97, 100, 108, 112, 113, 11�, 121,
122, 129, 133, 13�, 137, 138, 1��,
1�0, 1�1, 1�2, 1��, 172, 20�, 2�1,
31�, 32�, 371, �01, �02, �0�, �0�,
�13, �28, �30, ��7, �10, �29, 
ΒΒ:: ��, 1��, 1�9, 173, 20�, 297, 298,
299, 303, 30�, 307, 308, 31�, 319, 320

Κοργιαλένιος, Μαρίνος, AA: 1�1, 1�3,
239

Κορδάτος, Γιάνης, AA: �7, 21�, 230
ΚΚόόρριινννναα, περιοδικό, AA: 3�3
Κορνάρος, Βιτσέντζος, AA: 32�
Κορομηλάς, Δημήτριος, AA: 109, 20�,

20�, 218, 219, 233, 23�, 239, 2�0,
2�1, 2�1, 2��, 2�9, 270, 271, 273,
27�, 27�, 282, 29�, 302, 311, 313,
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32�, 3�2, 3��, 3�9, 383, �23, �2�,
��2, ��0, �73, �7�, ��7, ΒΒ::  ��,,  70,
13�, 1��, 1��, 1�7, 1�8, 1�0, 2�0,
2�3, 2�2

Κοσμετάτος, Μαρίνος, ΒΒ:: 298
Κοσονάκος, Κωνσταντίνος, AA: �7�
Κοτοπούλη, Ελένη, ΒΒ::  1�9
Κοτοπούλη, Μαρίκα, AA: �2�, �2�, �29,

ΒΒ::  1�9, 170, 171, 187, 189, 191, 192,
19�, 203, 208, 209, 210, 211, 212,
213, 21�, 217, 221, 233, 23�, 23�,
239, 2�0, 2�1, 2�2, 2�3

Κοτοπούλης, Δημήτριος, ΒΒ:: 1�9
Κουβαράς, Δώρης, ΒΒ:: 12�
Κουκούλας, Λέων, ΒΒ::  121
Κουκουλές, Φαίδων, AA: �37, ΒΒ:: 138
Κουμανούδης, Στέφανος, AA: 318, �1�
Κουμουνδούρος, Αλέξανδρος, AA: 117,

119, 293
Κουνάδης, Αναστάσιος, AA: 3�7
Κουνελάκης, Μιχάλης, ΒΒ:: 188
Κουρή-Παντόπουλου, θίασος, ΒΒ::  187
Κουρούκλης, Θεόκλητος, AA: 1�7
Κουρτίδης, Αριστοτέλης, AA: 3�9, �37,

��2, ΒΒ:: 71, 79
Κουσουλάκος, Ευάγγελος, AA: 28�, 372,

37�, ��2, ���, ΒΒ:: �1, ��, 13�, 2�2
Κοφίνο, Ιούλιος, ΒΒ:: 212, 2�2, 2�3, 2��
Κρασσάς, Αλκιβιάδης, AA: 10�
Κριαράς, Εμμανουήλ, AA: �0
Κρυστάλλης, Κώστας, AA: 318, �21, 

ΒΒ::  71, 99, 128
Κρυωνάς, Δημήτριος, ΒΒ:: 2�1, 2�2, 2�3
Κυβέλη, AA: �2�, �2�, ΒΒ:: 212, 213, 21�,

21�
Κυπαρίσση, A., ΒΒ:: 213
Κύπριος, Θεόδωρος, AA: �1�
Κυρέλλος, Βασίλειος, AA: ��2, ���
ΚΚυυρριιαακκήή  ττοουυ  ΕΕλλεευυθθέέρροουυ  ΒΒήήμμααττοοςς,,  ΗΗ,

περιοδικό, ΒΒ:: 120
Κυριακίδης, Στίλπων, AA: �37, ΒΒ::  138

Κυριακού, Διομήδης, AA: 2�8
Κύρου, Άδωνις, AA: ��2, ΒΒ:: ��, 80, 2�3
Κωνσταντινίδης, Κ.Ν., ΒΒ:: 111
Κωνσταντινίδης, Μιχαήλ, AA: �37
Κωνσταντινοπούλου, Μ., ΒΒ::  1��
Κωνσταντίνος Α΄, βασιλεύς των Ελλή-

νων, AA: 378, �07, �37, �39, ��3, ���,
���, ��7, ��8, ��9, ��1, ��2, ��3, 
ΒΒ::  229

Κωνσταντίνος ο Μέγας, AA: �97

ΛΛ
Λαγουδάκης, Σωκράτης, AA: ��1
Λαδογιάννη, Γεωργία: AA: 29
Λαζαρίδης, Πέτρος, ΒΒ:: 1�9
Λαμπελέτ, Ναπολέων, ΒΒ:: 121, 12�, 1�7,

1�8, 21�
Λαμπήρης, Λεωνίδας, AA: 1�8
Λαμπράκης, Δημήτριος, ΒΒ::  120
Λαμπρίδης, Ι., AA: ��2
Λαμπρίδου, Ιωάννα, ΒΒ:: 70
Λάμπρος, Μιχαήλ, AA: 108, 20�, 238,

2�0, 27�, 2�2, 3�1, 3�2, 3�3, 3��,
388, ��2, ���, �7�, ΒΒ::  �7, 7�, 7�, 77,
21�, 2�1

Λάμπρος, Σπυρίδων, AA: 9�, 238, 313,
318, ��1, ���, �1�, �31, �37, ΒΒ:: 27,
��, �9, 70, 77, 80, 99, 2�1

Λαμπύρης, Γεράσιμος, AA: 1�8
ΛΛααόόςς,,  οο, εφημερίδα, AA: 1�8
Λαουτάρη, Αφροδίτη, ΒΒ:: 2��
Λαπαθιώτης, Ναπολέων, AA: 30�, 

ΒΒ:: 120, 121
Λασκαράτος, Ανδρέας, AA: 39, �7, �7,

��, �7, �8, �9, 88, 101, 11�, 11�,
170, 171, 172, 173, 177, 178, 180,
18�, 188, 192, 19�, 19�, 197, 200,
207, 208, 238, 2�1, 2�9, 2�1, 283,
28�, 291, 301, 313, 32�, 3��, 379,
392, 393, 39�, 39�, �39, �22, ��3,
���, �70, �82, �7�, �8�, ΒΒ::  32, 72,
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13�, 13�, 1�3, 2��, 2��, 2�8, 27�,
27�, 27�, 290, 293 

Λάσκαρη, Γ., ΒΒ:: 213, 21�
Λάσκαρης, Νικόλαος, AA: �0, 1��, 1�7,

��2, �28, ��8, ΒΒ:: ��, �1, 71, 77, 78,
79, 80, 82, 117, 119, 183, 193, 19�,
21�, 21�, 217, 2��, 2��

Λαυράγκας, Διονύσιος, ΒΒ:: 23�, 2��
Λεβαδίτης, Γ., AA: 1�8
Λεκατσάς, Νικόλαος, AA: 232
Λεκός, Πολύβιος, ΒΒ:: 119
Λέλος, Αντώνιος, AA: 1�7, 1�9, 1�0
Λεξικόν ελληνοϊταλικόν – ιταλοελληνι-

κόν, Χ. Άννινος, ΒΒ:: �8
Λεό, Νόρα, ΒΒ:: 213
Λεπενιώτης, Τηλέμαχος, ΒΒ:: 208, 209,

210, 21�, 23�, 237, 239, 2��
Λέτσιος, Βασίλειος, AA: 29
Λεύκωμα της τριακονταετηρίδος του Χ.

Αννίνου, AA: 22, 8�, 8�, 89, 9�, 111,
11�, 130, 20�, 270, 271, �0�, �3�,
��0, ��1, ���, ��1, ΒΒ::  280

Λιβαδάς, Γεράσιμος, AA: 112, 113, 189,
198, �27, ΒΒ:: 2��

Λιβαδάς, Θ., ΒΒ:: 27
Λιβαδάς, Νικόλαος, ΒΒ:: ��
Λιβαδάς, Σπυρίδων, AA: 1�7
Λιβαθηνόπουλος, Σπ., AA: 177
Λιβιεράτος, Π., 1�7, AA: 177
Λιδωρίκης, Μιλτιάδης, ΒΒ:: �1, 21�
Λόγος επικήδειος εις τον ιατρόν Πανα-

γήν Ζερβόν – Χ. Άννινος, AA: 113
Λόγος επιτάφιος απαγγελθείς την 28

Ιουνίου επί του νεκρού του Γερασίμου
Λιβαδά – Χ. Άννινος, AA: 112

Λολότα, ΒΒ::  213
Λομβάρδος, Κωνσταντίνος, AA: 288, ��0,

�28
Λόντος, Αναστάσιος, AA: �20
Λούβη, Λίνα, AA: 270, 282, 28�, 28�, 288,

290, 293, 3�9, 3�0, 370, 377, 378

Λουδοβίκος ΙΑ΄ - Casimir Delavigne,
μφρ. Χ. Άννινος, ΒΒ:: 192

Λούζης, Σπυρίδων, AA: �98
Λούη, Φωτεινή, ΒΒ::  213, 23�, 2�3
Λούης, Σπύρος, AA: �3�, ��1, ��2, ��3,

���, ΒΒ:: 78
Λουκάτος, Δημήτριος Σ., ΒΒ:: 127
Λουκάτος, Σπύρος, ΒΒ:: 29
Λυκαυγές – Χ. Άννινος, AA: 8�, 91, 92,

93, 9�, 9�, 9�, 97, 98, 99, 102, 103,
10�, 110, 111, 113, 12�, 12�, 171,
17�, 181, 187, 188, 200, 2�0, 2�9,
309, 3�3, ��3, �93, ΒΒ::  22�, 2��, 2��,
302, 31�, 317

Λυκούδης, Εμμανουήλ, AA: �37, ��2, 
ΒΒ:: ��, 119, 138

Λύσσανδρος, ΒΒ::  33
Λύτρας, Λ., ΒΒ:: 213
ΛΛύύχχννοοςς, περιοδικό, AA: 11�, 172, 189,

379, ΒΒ:: 2��

ΜΜ
Μαβίλης, Λορέντζος, AA:21, 39, 170,

17�, 180, 19�, 231, 232, 23�, 321, 
ΒΒ:: 12�, 12�, 127, 1�3, 288

Μαγγανιώτη, Ειρήνη, AA: 203
Μάγερ, Κώστας, AA: 217, 239, 270, 3�3
Μαζαράκης, Άνθιμος, AA: �2, �3, �98, 

ΒΒ:: 73
Μακρίδης, Κωνσταντίνος, ΒΒ:: �2
Μαλακάσης, Μιλτιάδης, AA: ��2, ��9, 

ΒΒ:: 90, 108
Μαλάκης, Σπυρίδων, AA: 19�, �09, �1�,

�1�
Μαλανδρίνος, Γεώργιος, ΒΒ::  78
Μαμάκης, Αχιλλέας, ΒΒ::  �1
Μανής, AA: ��2
Μανιτάκης, Νικόλαος, AA: 2�9, 303
Μαντζαβίνος, Ν., ΒΒ:: 71
Μάντζαρος-Χαλικιόπουλος, Νικόλαος:

AA: �0, �3, 388, ��0
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Μαντινιού, Μαρία, ΒΒ:: 21�, 21�, 2�2, 2��
Μαράκα, Λίλα, ΒΒ::  20�, 210, 218, 2�0
Μάρας, Στάθης, AA: 39
Μαρασλής, Γρηγόριος, ΒΒ::  27
Μαργαρίτης, Νικόλαος, ΒΒ:: �2
Μαρκεζίνης, Βασίλειος Σ., AA:��2
Μαρκοράς, Γεράσιμος, AA: 21, 38, 39, �3,

180, 232, 238, ��0, ΒΒ:: ��, 71, 99, 12�
Μαρτζώκης, Ανδρέας, AA: 313, ��2, ��7
Μαρτζώκης, Μέμνων, AA: ��2, ��7
Μαρτζώκης, Στέφανος, AA: ��2, ��7, 

ΒΒ::  71, 100, 107, 108, 111, 112
Μαρτινέλης, Γεώργιος, AA: ��, 179, 238,

313, ��0, �77, ΒΒ::  113
Μαστροδημήτρης, Παναγιώτης, AA: 38
Ματαράγκας, Παναγής, AA: 9�, 98, 10�,

1�7, ΒΒ:: 71
Μάτεσης, Αντ. Σ., AA: 3�0, �37, ��2,

���, ��7, �8�, ΒΒ::  7� 
Μάτεσης, Αντώνιος, AA: �2, �3, �1, �2,

��, 1��, 233, 313, 321, 32�, ΒΒ::  71,
7�, 231 

Μαυρογένης πασάς, AA: ��0
Μαυρογιάννης, Γεράσιμος, AA: ��, �7,

17�, 19�, �09, �27
Μαυροκορδάτος, Γεώργιος, AA: 129
Μαυροκορδάτος, Νικόλαος, ΒΒ:: 2�
Μελάς, Βασίλειος, AA: 2�0
Μελάς, Λέων, AA: �37
Μελάς, Μιχαήλ, AA: 238
Μελάς, Σπύρος, AA: �2�, �28, ΒΒ::  �1, 119
ΜΜεελλέέττηη, ΗΗ, περιοδικό, AA: 10�, 10�, 198,

2��, �3�, �37, �38, �39, �72, �92,
�93, �9�, �9�, �9�, �11, ΒΒ:: 11�, 11�,
11�, 121, 130, 28�

ΜΜέέλλλλοονν, εφημερίδα, AA: ��8
Μενάγιας, Ιωάννης, AA: ��, 8�, 97, 103
Μένανδρος, AA: �3, �2, ΒΒ::  1��, 17�, 27�
Μενάρδος, Σίμος, ΒΒ:: 11�
Μεσολωράς, Ιωάννης, AA: 238
ΜΜεεσσσσηηννιιαακκόόςς  ΛΛααόόςς, AA: 381

Μεταξά, οικογένεια, ΑΑ: 80
Μεταξάς Βοσπορίτης, Κωνσταντίνος, 

ΒΒ::  70
Μεταξάς, Γ., AA: 11�
Μεταξάς, Ιωάννης, ΑΑ: ���
Μεταξάς, Κ., AA: ��2
Μεταξάς, Νικόδημος, AA: ��
Μεταξάς, Νικόλαος, AA: ��0
ΜΜηη  ΧΧάάννεεσσααιι, εφημερίδα, AA: 27, 183,

219, 220, 2�1, 2��, 2��, 2��, 282,
288, 292, 293, 29�, 29�, 29�, 297,
298, 299, 300, 301, 302, 373, 37�,
380, ��8, ΒΒ:: 93, 137, 219, 2��, 2�2,
278

Μηλιάδη, Ανθή, ΒΒ:: 23�, 23�, 238
Μηλιάδης, Νικόλαος, ΒΒ:: 23�, 2��
Μηλιαράκης, Αντώνιος, AA: 238, �37
Μηλιαρέσης, Ευαγγελινός, AA: 1�8
ΜΜηηννιιααίίοονν  ΠΠααρράάρρττηημμαα  ΑΑθθηηννώώνν, περιοδι-

κό, ΒΒ:: ��, ��
ΜΜηηννιιααίίοοςς  ΕΕιικκοοννοογγρρααφφηημμέέννοοςς  ΕΕθθννιικκόόςς

ΚΚήήρρυυξξ, περιοδικό, ΒΒ:: ��
Μηνιάτης, Ηλίας, AA: �3, ��, 7�
Μητσάκης, Μιχαήλ, AA: 212, 239, 2�0,

273, 28�, 28�, 29�, 313, 318, 3�0,
3��, 3�0, 3�9, 372, 373, 37�, 37�,
38�, 390, 391, ��2, ΒΒ:: 71, 99, 100,
2�2, 271, 273, 292

ΜΜιικκρραασσιιααττιικκόόνν  ΗΗμμεερροολλόόγγιιοονν, περιοδικό,
AA: �72, ΒΒ::  1�2, 1�3

Μιλησιέ, ψευδ. Χ. Άννινου, AA: 2�7
Μινώτου, Μαρία, AA: 117
Μινώτου, Μαριέττα, ΒΒ:: 121, 12�
Μισιτζής, Δημοσθένης, AA: 233
Μιστριώτης, Γεώργιος, AA: 97, 18�, 

ΒΒ::  �8, 107, 2�9
Μιχαηλίδης, Κίμων, AA: ��2
Μολφέτας, Γεώργιος, AA: �8, 1�2, 18�,

192, 193, 19�, 2��, 291, 379, �22,
��2, ��3, ���, ���, ΒΒ::  83, 132, 133,
2�2, 2�8, 281, 290
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Μομφερράτος, Αντώνιος, AA: 313, ��0,
��2, ΒΒ::  71

Μομφερράτος, Ιωσήφ, AA: 122, 198, 21�,
2�2, 3�1, �28

Μοντεσάντος, Γεώργιος, ΒΒ:: 111
Μοντεσάντος-Καναλέτης, Κοσμάς, 

AA: 1�7
Μοντσελέζε, Θεόδωρος, AA: �0, �1, ��,

1��
Μοσχονά, Καλλιόπη, AA: 203, �02
Μοσχονάς, Ανδρέας, AA: ��2, ΒΒ:: �2
Μοσχόπουλος, Γεράσιμος, AA: ��, �12
Μοσχόπουλος, Γεώργιος Ν., AA: 2�, 29,

3�, ��, ��, �9, �0, �7, 80, 13�, 137,
139, 1�0, 197, 3�7, �12, ΒΒ::  �8, 303 

Μουσούρης, Γ., AA: 1�9
Μουσούρης, Κώστας, ΒΒ:: 191
Μουστοξύδης, Ανδρέας, AA: �3, �09, ΒΒ::  103
Μπαλάνος, Δημήτριος, AA: �37
Μπαλάνος, Σίμος, ΒΒ:: �7
Μπαλτατζής, Γ.Π., AA: ��2
Μπαστιάς, Κωστής, AA: 88, 89, 13�,

190, 239, ΒΒ::  �1, ��, 2�9
Μπενάκης, Εμμανουήλ, AA: �08
Μπερέττας, Σπυρίδων, AA: 1��
Μπονάνος, Γεώργιος, AA: 3�8
Μπονέλι, Λίζα, ΒΒ::  213
ΜΜπποουυκκέέττοο, περιοδικό, AA: �11
Μπουμπουλίδης, Φαίδων, AA: 38
Μυράτ, Μαρίκα, ΒΒ::  23�
Μυράτ, Μήτσος, ΒΒ:: 170, 208, 209, 211,

212, 213
Μυράτ, Σαπφώ, ΒΒ:: 2�0
Μυράτ, Χρυσούλα, ΒΒ:: 213, 23�, 2�3
Μυριβήλης, Στράτης, ΒΒ::  120, 127
Μυρτιώτισσα, ΒΒ::  127
Μωραϊτίδης, Αλέξανδρος, AA: 29�, 29�,

��9
Μωραϊτίνης, Τίμος, AA: �28, ��2, �1�, 

ΒΒ::  �2, ��, ��, �1, ��, 79, 100, 183,
209, 210, 212, 21�, 21�

ΝΝ
Ναβουχοδονόσωρ, AA: 287
Νάζος, Γεώργιος, AA: ��2
ΝΝέέαα  ΕΕπποοχχήή, εφημερίδα, AA: 1�8
ΝΝέέαα  ΕΕφφηημμεερρίίςς, εφημερίδα, 20�, 272,

282, 371, ���
ΝΝέέαα  ΖΖωωήή, περιοδικό, AA: 27, 183, ΒΒ::  111,

112, 113, 208
ΝΝέέαα  ΚΚεεφφααλλλληηννίίαα, εφημερίδα, AA: 381
Νέα Παναθήναια – Χ. Άννινος et al., 

ΒΒ:: 211
Νέζερ, Χριστόφορος, ΒΒ::  190, 191, 19�
ΝΝεεοολλόόγγοοςς  ΑΑθθηηννώώνν, εφημερίδα, AA: 123,

20�, 218, 2�3, 2�8, 2�9, 270, ΒΒ:: 1�0,
221

ΝΝεεοολλόόγγοοςς  ΚΚωωννσσττααννττιιννοουυππόόλλεεωωςς, εφημε-
ρίδα, AA: 20�, 2�3, ΒΒ::  �3, ��, ��, 2�1,
2��

ΝΝεεοολλόόγγοουυ  ΕΕββδδοομμααδδιιααίίαα  ΕΕππιιθθεεώώρρηησσιιςς,
περιοδικό, AA: 27, 108, 27�, ΒΒ:: ��

ΝΝέέοονν  ΆΆσσττυυ, εφημερίδα, ΒΒ::  �1
Νέος Παρνασσός, AA: 97
Νίκα, Ροζαλία, ΒΒ::  192, 202, 208, 210,

213, 21�, 221, 23�, 23�, 239, 2�0
Νίκαι κατά βαρβάρων, - Χ. Άννινος, 

AA: 33�, ���, �0�, �07, �30, ���, ���,
��7, ��8, ��9, ��0, ��1, ��2, ��3, 
ΒΒ::  2��, 2�7, 28�, 30�

Νικίας, ΒΒ::  33, 3�
Νικολαΐδης-Φιλαδελφεύς, Θ., AA: 3�3,

�1�
Νικόλαος, πρίγκηψ της Ελλάδος, 

AA: �28, ΒΒ:: 1��
Νικολόπουλος, Σπύρος, ΒΒ:: �0
Νιρβάνας, Παύλος, AA: �09, �10, �28,

�33, ��2 ���, �8�, ΒΒ::  90, 108, 112,
119, 121, 12�, 12�, 128, 1�3, 2�3,
2�2

ΝΝοουυμμάάςς, περιοδικό, ΒΒ::  203, 20�
Ντελόπουλος, Κυριάκος, AA: 2�7, 28�,

29�, 313, 372, 373, 37�, 388
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ΞΞ
Ξανθουδίδης, Στέφανος, AA: 38, �37, 

ΒΒ::  12�, 138
Ξενόπουλος, Γρηγόριος, AA: 21, �3, 7�,

8�, 183, 2�1, 30�, 313, 318, 3��,
3��, �21, �2�, �2�, �28, �33, ��2,
��0, �8�, ΒΒ:: �2, ��, ��, �7, 71, 80,
9�, 9�, 108, 112, 117, 118, 119, 123,
12�, 1�3, 1�8, 173, 203, 231, 2�3,
2��, 2�7, 2�9, 2�2, 287, 289

Ξένος, Κωνσταντίνος, AA: 97, 107, 273,
3�9, �92

Ξένος, Στέφανος, AA: �18, ΒΒ::  99
Ξενοφών, AA: �13, �20
Ξηρόν Καρυόφυλλον – X. Άννινος, 

AA: 307, 309, 310, 311, 337
Ξυδιάς, Νικόλαος, AA: 1�7
Ξύνδας, Σπυρίδων, AA: 1��, 388

ΟΟ
Ο βασιλεύς του θανάτου, μφρ. Χ. Άννι-

νος, ΒΒ::  �2
Ο βασιλιάς της φασκομηλιάς, μφρ. Χ.

Άννινος, ΒΒ:: 193
O Βύρων εν Ελλάδι, – P. Gamba, μφρ. Χ.

Άννινος, AA: �09, �10, �11, �2�, �2�,
ΒΒ::  22, 312

Ο εγκληματίας άνθρωπος, μφρ. Χ. Άννι-
νος, ΒΒ::  20, 22, 32

Ο Κολόμβος και η Ανακάλυψη της
Αμερικής – Χ. Άννινος, AA: �38, 
ΒΒ:: 19, 30, 31

Ο κόμης Λαβερνί, μφρ. Χ. Άννινος, AA: 3�8
Ο κύριος επιθεωρητής – Χ. Άννινος et

al., ΒΒ:: ��, 183
Ο Μπεμπές, μφρ. Χ. Άννινος, ΒΒ:: 191
Ο μύλος, μφρ. Χ. Άννινος, ΒΒ:: 21, 37, 38,

89
Ο Πόλεμος και η ανθρωπότης – Χ. Άν-

νινος, AA: �0�, ���, �03, �0�, �0�,
�0�, ΒΒ::  30�

Ο Στρατιώτης – De Amicis, μφρ. Χ. Άν-
νινος, AA: �38, ΒΒ::  19, �0

Ο σύλλογος των εισαγγελέων – Χ. Άν-
νινος, AA: 27�, 27�, ���, �71, �72,
�73, �7�, �7�, �7�, �77, �78, �79,
�80, �81, �82, �83, �8�, �08, ΒΒ:: 123,
128, 129, 130, 13�, 137, 1�3

Ο υποψήφιος, Jules Claretie, μφρ. Χ. Άν-
νινος, AA: 3�0

Ο φακύρης – Ν. Μεϊράς, μφρ. Χ. Άννι-
νος, ΒΒ:: 20

Ο χωρικός, μφρ. Χ. Άννινος, ΒΒ:: 190
Όδδης, Φερδινάνδος, AA: �7, �9, 11�, 19�
Οδυσσέας Ανδρούτσος – το Χάνι της

Γραβιάς – Χ. Άννινος, AA: ���, �1�
Όθων, βασιλεύς των Ελλήνων, AA: 210,

332, 33�, ��7, ��2, ΒΒ::  ��, 81, 9�,
100, 222, 28�

Οι Απόστολοι – Ε. Ρενάν, μφρ. Χ. Άννι-
νος, ΒΒ::  20, 22, 31, 32

Οι άτιμοι, μφρ. Χ. Άννινος, ΒΒ::  19, 187,
188

Οι θεοί διψούν, μφρ. Χ. Άννινος, ΒΒ::  20,
21, 3�

Οι κύνες της Κωνσταντινουπόλεως – Χ.
Άννινος, AA: ��9, ��0, ��1, ��2

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες 77� π.Χ. - 189�
μ.Χ. – Χ. Άννινος, Κ. Μπεκ, AA: �32,
�3�, �3�, �37, �38, �39, ΒΒ:: 2��, 2��

Οι χωρικοί μας, μφρ. Χ. Άννινος, ΒΒ::  190
Οι χωροφύλακες, μφρ. Χ. Άννινος, ΒΒ::  189
Οικογένεια Μωρέττη, μφρ. Χ. Άννινος,

ΒΒ::  188
Οικογένεια Παραδαρμένου – Χ. Άννινος,

AA: 2�0, ΒΒ::  1�7, 1�8, 1�9, 181, 21�,
219

Οικονομάκου, Ι., ΒΒ:: 213
Οικονομίδης, Γ., ΒΒ::  �2
Οικονομόπουλος, Η., ΒΒ:: �2
Οικονόμος, Ε., AA: 273
Οικονόμου, Θωμάς, AA: �2�
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Οικονόμου, Στυλιανός, AA: 27�, �7�
ΟΟλλύύμμππιιαα, περιοδικό, AA: 232, �0�, ΒΒ::  10,

77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 8�, 99,
197, 210

Οπβάρδ, A. ΒΒ::  19
Όποιος φυλάει τα ρούχα του – X. Άννι-

νος, AA: ��8, ΒΒ:: 93, 1��, 1��, 1�7,
1�9, 1�1, 1�7, 1�8, 31�

Ορφανίδης, Θεόδωρος, AA: 93, �9�
Ουράνη, Ελένη (Άλκης Θρύλος), ΒΒ:: 1�9
Ουράνης, Κώστας, ΒΒ::  120, 121, 127
Ουρανός και Γη, Βύρων, μφρ. Χ. Άννι-

νος, ΒΒ:: 21, 19�, 197, 198, 199, 200

ΠΠ
Παγανέλης, Σπυρίδων, AA: ��2
Πάγκαλος, Θεόδωρος, AA: �33
Πάγκαλος, Κ., ΒΒ:: 111
ΠΠααγγκκεεφφααλλλληηννιιαακκόόνν  ΗΗμμεερροολλόόγγιιοονν, περιο-

δικό, AA: �3�
Παγκόσμια Παναθήναια, ΒΒ::  212
Παλαιολόγος, Μάριος, ΒΒ:: 191, 212
Παλαιολόγου, Χριστίνα, ΒΒ:: 188, 192,

19�
Παλαμάς, Κωστής, AA: �9, 9�, 220, 22�,

273, 29�, 313, 318, 3�9, 372, 377,
�0�, �13, �21, �22, �2�, �2�, �33,
�3�, ��2, ��0 �8�, �9�, �39, ΒΒ::  �1,
��, ��, 79, 82, 88, 89, 99, 100, 117,
119, 128, 13�, 138, 2�3, 2��, 2�2,
293

ΠΠάάλληη, εφημερίδα Κεφ/νίας, AA: 1�9
ΠΠάάλληη,, εφημερίδα Σπάρτης, AA: 381
ΠΠααλληηάάννθθρρωωπποοςς, εφημερίδα, AA: 288
ΠΠααλλιιγγγγεεννεεσσίίαα, εφημερίδα, AA: ��8
Πάλλης, Αλέξανδρος, AA: 220, 22�, ��2,

ΒΒ::  ��, �8, �9
Παλμύρας Κούρταλης, Νέστωρ, ΒΒ:: 202,

213
Παναγιωτίδης, Αριστείδης, AA:3�0, 3�1
Παναθήναια (επιθεώρηση – Χ. Άννινος,

Γ. Τσοκόπουλος, Π. Δημητρακόπου-
λος), AA: 2�, 19�, 321, �0�, �07, �32,
�33, �72, �0�, �07, ΒΒ:: �2, ��, 9�,
1��, 1�8, 1�9, 170, 171, 202, 203,
20�, 20�, 20�, 207, 208, 209, 210,
211, 212, 213, 21�, 21�, 21�, 217,
218, 219, 220, 221, 222, 22�, 22�,
22�, 227, 229, 230, 231, 232, 233,
23�, 23�, 23�, 237, 238, 239, 2�0,
2�1, 2�2, 2�3, 2��, 2��, 2��, 2�7,
2�9, 2�1, 2�2, 2��, 2�9, 272, 278,
302, 312, 317, 318, 319, 320, �13

Πανάς, Νικόλαος, AA: 87
Πανάς, Παναγιώτης, AA: 39, 7�, 98, 119,

1�8, 1�9, 1�7, 17�, 17�, 1�7, 17�,
17�, 17�, 178, 19�, 198, 21�, 270,
3��, 3��, �27, ΒΒ:: �7, 2��, 277, 287,
288

Πανδής, Αρσένιος, AA: 238
ΠΠααννδδώώρραα, περιοδικό, AA: 7�, �20
ΠΠααννεελλλλήήννιιοονν  ΗΗμμεερροολλόόγγιιοονν, περιοδικό, 

ΒΒ::  1�1
ΠΠααννόόππηη, εφημερίδα Σύρου, AA: 381
Πανούρης, καθηγητής Γαλλικών, AA: 8�
Παντελίδης, Γεώργιος, AA: �1�
Παντόπουλος, Ανδρέας, ΒΒ:: 188, 190,

19�, 19�, 197
Παντόπουλος, Ευάγγελος, AA: 232, ��2,

ΒΒ:: 1��, 1�7, 1�0, 1�7, 1�8, 1�9, 21�
Παντόπουλου-Δρακάκη, θίασος, ΒΒ:: 19�
Παπαγεωργάς, Γ.Σ., AA: 121
Παπαγεωργίου, Αλέξανδρος, AA: 3�3
Παπαδιαμάντης, Αλέξανδρος, AA: 220,

22�, 229, 2�0, 271, 273, 309, 318,
330, �21, ��2, ��9, ��3, �9�, ΒΒ:: �1,
�2, ��, 70, 99, 112, 118, 123, 12�,
1�3, 2�3, 2��, 2�7, 2�9, 271, 272,
273, 27�, 293

Παπαδιαμαντόπουλος, Ιωάννης (Ζαν
Μωρεάς), AA: 97, 10�, 10�, 10�, 107,
108, 110, 18�, 22�, 2�9, ���, �8�,
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�91, �92, �93, �9�, �9�, �9�, ΒΒ:: 11�,
22�, 2�1, 282

Παπαδόπουλος, Ν.Π., AA: 30�, ΒΒ::  3�
Παπαδοπούλου, Αλεξάνδρα, AA: 3��, ��2,

ΒΒ:: ��, 71, 72
Παπαμαύρος, Μ., ΒΒ:: 87
Παπαμιχαλόπουλος, Κων/νος, AA: ��2
Παπανικολάου, Μήτσος, ΒΒ::  118
Παπαντωνίου, Ζαχαρίας, AA: ��2, ���,

ΒΒ::  ��, 80, 81, 121, 123, 128, 1�3
Παπαρρηγόπουλος, Δημήτριος, AA: 73,

10�, 108, 181, 18�, 22�, 23�, 2�7,
2��, 303, ��2, ���, ���, �8�, �8�,
�8�, �88, �89, �92, �93, �9�, ΒΒ:: 7�,
80, 90, 9�, 2�1

Παπαρρηγόπουλος, Κωνσταντίνος,
AA:237, 238, 2�7, 273, 313, 320, 331,
3�1, 3��, �0�, ��2, �8�, �17, �30,
�31, ��2, ΒΒ:: 93, 9�, 12�, 22�, 2��,
2�1, 282, 283, 28�

Παπασταύρου, Αμαλία, ΒΒ::72
Παπουλάκης, AA: 328, 329, 331, 332,

333, �29, ��7
Παρασκευόπουλος, K., ΒΒ:: 191
Παρασκευοπούλου, Ευαγγελία, AA: ��2
Παράσχος, Αχιλλέας, AA: 183, 18�, 200,

22�, 23�, 2�9, 303, 313, 318, 3�1,
3�9, ΒΒ:: 71, 80, 9�, 99, 101, 113, 2�1

Παράσχος, Γεώργιος, AA: 183, ��7
ΠΠααρρααττηηρρηηττήήςς, εφημερίδα, ΒΒ::  31�
Παρθένες – Praga, μφρ. Χ. Άννινος, 

ΒΒ:: 189
ΠΠααρρθθεεννώώνν, περιοδικό, AA: 2�1, 303, 30�
ΠΠααρρνναασσσσόόςς, περιοδικό, AA: 220, 3�0, 3��,

3�7, 3�8, 380, �0�, �2�, ��0, �38, 
ΒΒ::  �7, �8, �9, 70, 2�0

Παρνασσός, φιλολογικός σύλλογος, 
ΑΑ:: 27, 97, 98, 10�, 108, 112, 139,
1�3, 1��, 1��, 172, 189, 19�, 198,
200, 20�, 20�, 23�, 23�, 23�, 238,
239, 2�0, 2�7, 2�8, 2�9, 292, 313,

3�2, 3��, 371, �0�, �2�, �30, �37,
�38, ���, ��0, ��1, �8�, �90, �91,
�92, �30, �3�, �37, ΒΒ::  10, �7, �9, 70,
71, 72, 73, 7�, 7�, 7�, 77, 79, 80, 82,
83, 8�, 93, 111, 11�, 11�, 121, 123,
131, 1�9, 1��, 1�8, 1�9, 170, 22�,
2��, 2�7, 2�1, 2�2, 2�9, 291, 30�,
307, 317, 318

Παρρέν, Καλλιρρόη, AA: 313, �28, ��2, 
ΒΒ::  ��, ��

Πασαγιάννης, Κώστας, AA: ��2, ΒΒ::  71, 90
Πατρίκιος, Σπύρος, ΒΒ:: 191
ΠΠααττρρίίςς, εφημερίδα Κεφ/νίας, AA: 1�9
ΠΠααττρριιώώττηηςς, εφημερίδα Κεφ/νίας, 

AA: 111, 11�, 120, 121, 122, 123, 12�,
1�7, 187, 189, 190, 19�, 197, ��3, 
ΒΒ:: 2�1, 2��, 2��, 2��

Πελοπίδας, ΒΒ::  33, 3�
Πεντόγαλος, Γεράσιμος, AA: 29, �2
Περβάνογλου, Ι., ΒΒ::  �8
Περίδου, A., ΒΒ:: 213
Περικλής, AA: �97
Πεταλάς, Θεοδόσιος, ΒΒ:: 1�9
Πετράκου, Κυριακή, AA: 29, �29, �30, 

ΒΒ::  �3, 1�7, 1�8, 1�9, 170, 17�, 
183, 307

Πετρίδης, Γ., ΒΒ::  111
Πετρίδης, Π., ΒΒ::  111
Πετρίτσης, Θεοδόσιος, AA: 1�8
Πέτρος, Μέγας, της Ρωσίας, AA: �97
Πετρουνάκος, Ι.Π., AA: �1�
Πεφάνης, Γιώργος Π., AA: 29, �1, �1
Πεφάνης, Θεόδωρος, AA: 1�7
Πηγαδιώτης, Παν., AA: 288
Πήλικας, Ιωάννης, ΒΒ:: 71
Πήλλικας, Π., AA: 1�9
ΠΠιινναακκοοθθήήκκηη, περιοδικό, ΒΒ:: 108, 109,

11�, 170
ΠΠίίννδδοοςς, εφημερίδα Λαρίσης, AA: 381
Πίπιζα, Μαρίκα, AA: ��2
Πιτσίπιος, Ιάκωβος, AA: 7�
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Πλάτων, AA: �13
Πλέσσας, Αθ., ΒΒ:: 213
Πλέσσας, Νικόλαος, ΒΒ:: 210
Πλούταρχος, AA: ��2, �0�
ΠΠοοιιηηττιικκόόςς  ΑΑννθθώώνν, περιοδικό, AA: 12�,

180, 20�, 3�3, 3��, 3�7, ��7, ΒΒ:: 12�,
12�, 2�2

ΠΠοοιικκίίλληη  ΣΣττοοάά, περιοδικό, AA: 27, 20�, 2�1,
307, ΒΒ::  97, 98, 99, 181, 182, 2�3

Πολέμης, Ιωάννης, AA: 313, 318, 3�1,
3��, �07, �21, �37, ��2, ��9, �8�, 
ΒΒ::  ��, 71, 90, 99, 112, 117, 123, 13�,
138, 1�3

Πολεμικά Παναθήναια, AA: ���, ΒΒ:: 211,
220, 22�

Πολίτης, Νικόλαος, AA: 120, 17�, 228,
238, 27�, 303, 318, 32�, 3�8, �33,
��1, �83, �37, �38, ���, ΒΒ::  ��, �9,
70, 7�, 12�, 1�2, 1�8, 2�2, 271

Πολίτης, Φώτος, AA: �0, �2�, �32, 
ΒΒ:: 1�7, 1�8

Πολλάνης, Κωνσταντίνος, AA: 1�7, 1�8
Πολλάνης, Πέτρος, AA: 1�7
Πολλάνης, Σπυρίδων, AA: 1�7, 1�8
Πολυδούρη, Μαρία, ΒΒ:: 12�
Πολυλάς, Ιάκωβος, AA: 39, �7, �3, 119,

12�, 1�8, 1�9, 17�, 179, 19�, 231,
23�, 238, ΒΒ:: 7�, 12�, 12�, 2��

Πομόνη, Αδαμαντία, ΒΒ:: 1�9
Ποταμιάνος, Ηλίας, AA: 1�7
Ποταμιάνος, Μάρκος, AA: 1�7
Ποταμιάνος, Σπυρίδων, AA: �1�
Πρασσάς, Κωνσταντίνος, AA: 3�0, 3�1,

ΒΒ:: 71
Προβελέγγιος, K., ΒΒ::  187
Προβελέγγιος, Αριστομένης, AA: 9�, 18�,

22�, 273, 313, 3��, 3�9, �0�, �33,
�3�, ��1, ��2, ��9, ΒΒ:: 27, ��, �7, 99,
117, 119, 138, 1�3, 2�2

ΠΠρρόόοοδδοοςς, εφημερίδα Πατρών, 381
Προς τον έρωτα, μφρ. Χ. Άννινος, ΒΒ:: 192

ΠΠρρωωίίαα, εφημερίδα, AA: 280, 3��, 393,
�11, �23, ΒΒ::  31�

ΠΠρρωωιιννόόςς  ΤΤααχχυυδδρρόόμμοοςς, εφημερίδα, 
AA: 108, 110

Πυθαγόρας, τεκτονική στοά, AA: ��0
Πυλαρινός, Θεοδόσης, AA: 28, 38, 39, �0,

�1, �3, �7, �9, �0, �2, ��, �7, �9, �3,
��, ��, 139, 1�3, 1��, 1�8, 1�9, 170,
173, 17�, 177, 179, 19�, 23�, 308,
310, �09

ΠΠυυξξ--ΛΛααξξ, εφημερίδα Κεφ/νίας, AA: 19�
Πωπ, Γεώργιος, AA: �23, �32, �3�, ��2,

ΒΒ::  �1, ��, ��, �1, 79, 82, 100, 107,
119, 183, 273

ΡΡ
Ραγκαβής, Κλέων, AA: ��2
Ράδος, Κ.Ν., AA: ��2
Ραζής, Ανδρέας, AA: 1�7
Ραζής, Ιωάννης, AA: 180
Ράινιγκ, Τερψιχόρη, ΒΒ:: 1�9
Ρακοσυλλέκτης, ψευδ. Χ. Άννινου, 

AA: 2��, 2�7, 281, 29�, 298, 299, 300,
301, 302, 373, 37�, 380, 381, 382,
383, 387, 391, �7�, �77, ΒΒ::  100, 101,
1�1, 01, 279, 288

Ράλλης, Δημήτριος, ΒΒ:: 131
ΡΡααμμππααγγάάςς, εφημερίδα, AA: 13, 98, 219,

288, 292, 293, 3�9, 3�0, 3�1, 372,
379, ΒΒ::  137

Ρέπουλης, Εμμανουήλ, ��2
Ρεφενές, Ευγ. Λαμπίς, μφρ. Χ. Άννινος,

ΒΒ::  192
Ρίζος, Κ.Π., ΒΒ::  111
Ρίζος-Νερουλός, Ιάκωβος, AA: 7�, 321
ΡΡιιζζοοσσππάάσσττηηςς, εφημερίδα, ΒΒ::  1��, 1�9
Ρίζος-Ραγκαβής, Αλέξανδρος, AA: 73,

270, 313, 318, �9�, ΒΒ:: 70
Ρίζος-Ραγκαβής, Ευγένιος, AA: 80, 82,

83, 203
Ρίτσος, Γιάννης, AA: 30�
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Ροδοθεάτος, Διονύσιος, AA: 388
Ροζάν, Αγνή, ΒΒ::  210, 239, 2�0
Ροζάν, Ν., ΒΒ:: 188
Ροΐδης, Εμμανουήλ, AA: 131, 172, 17�,

207, 220, 231, 239, 2�8, 2�0, 2�1,
273, 283, 28�, 28�, 28�, 287, 291,
292, 29�, 303, 329, 330, 3��, 3�1,
393, ��2, ���, �88, �9�, �9�, ΒΒ::  27,
�2, ��, 70, 72, 80, 2�2, 271

Ροϊλός, Γ., AA: ��2
Ρόκος Άννινος, ψευδ. Χ. Άννινου, AA: 2�7
Ροτζάιρον, Μάριος, ΒΒ:: 197
Ρούκης, Αρ., AA: 28�
Ρούσμελης, Σαβόγιας, AA: �1, ��, 7�,

1�8, 233
Ρούσσου, Ελ., ΒΒ:: 1��, 213
Ρουχωτάς, Αριστείδης, AA: 1�8
Ρώμας, Γεώργιος Κανδιανός, ΒΒ:: 103
Ρώμας, Διονύσιος, AA: �0
ΡΡωωμμηηόόςς, εφημερίδα, AA: �2, 220, 288,

3��, 378, 379, ΒΒ::  ��, 83, 132, 13�,
389

Ρωσικά και άλλα διηγήματα – μφρ. Χ.
Άννινος, ΒΒ::  20

Ρώτας, Βασίλης, ΒΒ:: 111, 1�9, 1�0, 197

ΣΣ
Σαββάκη, κλάδος οικ. Αννίνου, AA: 80
Σαγιαξής, Γ.Θ., AA: ��2
Σαγιώρ, Κωνσταντίνος, ΒΒ:: 202, 207,

208, 209, 221, 22�, 23�
Σάθας, Κωνσταντίνος, AA: 318, ΒΒ::  11�
Σακελλαρίδης, Θεόφραστος, ΒΒ::  202,

207, 209, 210, 233, 23�, 23�, 239,
2�0, 2�1, 2�2, 2�3, 2��, 2��

Σακελλαρόπουλος, Σ.Κ., AA: ��1
Σακελλίων, Ιωάννης, ΒΒ::  �9
Σαμάρας, Σπυρίδων, AA: 388, 389, ��0,

ΒΒ:: 238
Σαμαρτσίδης, Χριστόφορος, ΒΒ:: 70, 71,

72, 7�, 131

Σαπφώ, ΒΒ:: 112
Σαρίπολος, Νικόλαος Ι., AA: 270
ΣΣααττααννάάςς,,  ΟΟ, εφημερίδα, AA: 1�8
Σβορώνος, Ιωάννης, AA: ��2, ΒΒ:: 27, 7�
Σβορώνου, Ελένη, ΒΒ:: 1�2, 1�3
Σεϊζάνης, Μ., AA: ��2
ΣΣΕΕΛΛΚΚ, περιοδικό, ΒΒ:: 122
Σέρλοκ Χολμς – Α. Κ. Ντόιλ, μφρ. Χ.

Άννινος, ΒΒ:: 22, �2
Σιβιτανίδης, Γεώργιος, AA: 2�9
Σιγούρος, Μαρίνος, ΒΒ:: 108
Σιδέρης, Γιάννης, AA: �0, 211, 232, 233,

2�1, 338, 3��, �0�, �2�, �27, �30,
�31, ���, ���, ��7, ��8, ΒΒ:: 19, �0,
7�, 1��, 1�7, 1�7, 1�8, 1�9, 1�0,
1�1, 170, 18�, 187, 188, 189, 190,
191, 192, 19�, 20�, 2��

Σικελιανός, Άγγελος, AA: 39
Σιμιτζής, Αντώνης, AA: 329
Σιμωνίδης, Κωνσταντίνος, ΒΒ:: 108
Σκαλτσούνη Αναστασία Π., AA: 97, 171
Σκαλτσούνης, Παναγής, AA: 97, 102
Σκάσσης, Θωμάς, ΒΒ:: 10�
Σκιαδά, Έλενα, AA: 79, 83
Σκιαδά, οικογένεια, ΑΑ: 82, 83
Σκιαδάς, Ανδρέας, AA: 83
Σκιαδάς, Πέτρος, AA: 83
Σκίπης, Σωτήρης, ΒΒ:: 118, 128
Σκόκος, Κωνσταντίνος, AA: 192, 20�,

22�, 2�3, 311, 312, 313, 31�, 318,
373, �03, ��2, ��9, ��2, ��7, �71, 
ΒΒ::  119, 121, 128, 130, 13�, 179, 181,
183, 2�3, 278

ΣΣκκρριιππ, εφημερίδα, AA: 372, �03, ��2, ���,
ΒΒ:: �1, ��, �7, �8, �9, �0, 81, 117,
2�0, 2��, 2�9, 282

Σολομός, Αλέξανδρος, AA: 1��
Σολωμός, Διονύσιος, AA: 21, 38, 39, �7,

�0, �3, ��, �7, �9, �1, �2, �3, ��, ��,
�7, �8, �9, 70, 73, 7�, 88, 12�, 1�8,
1�9, 170, 173, 179, 188, 191, 19�,
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197, 230, 231, 23�, 23�, 2�2, 321,
�27, �33, ΒΒ:: 7�, 87, 90, 103, 10�,
12�, 289

Σουρής, Γεώργιος, AA: 22�, 239, 28�,
288, 293, 313, 318, 319, 3��, 3�9,
3��, 372, 378, 379, �0�, �13, �21,
��2, ��8, �7�, ΒΒ:: ��, ��, 79, 83, 100,
12�, 128, 132, 133, 13�, 13�, 137,
1�3, 1�8, 2�7, 2�2, 277, 292, 310

Σούτσος, Αλέξανδρος, AA: 73, 10�, ��0,
�18, �29

Σούτσος, Παναγιώτης, AA: 73, 7�, 10�
Σοφιανός, Νικόλαος, AA: �8
Σπαθής, Γεράσιμος, AA: 1�7
Σπανδωνής, Νικόλαος, ΒΒ:: �2, 183
Σπαταλάς, Γεράσιμος, ΒΒ:: 121
Σπινέλλη, οικογένεια, AA: 8�
Σπινέλλης, Ν., AA: 20�
ΣΣππιιννθθήήρρ, εφημερίδα Κεφ/νίας, AA:1�9
Σπυρίδων, Γ.Κ. ΒΒ:: 70
Σπυρίδωνος, Νικολέτα, ΒΒ:: 173, 307
Στάης, Δημήτριος, ΒΒ:: 90
Στάης, Εμμανουήλ, AA: ��
Σταματιάδης, Επαμ., AA: ��2
Στέγκιβιτζ, ΒΒ:: 102
Στεφάνου, Βασιλεία, ΒΒ:: 1�9
Στεφάνου, Στέφ., AA: ��2
Στούπης, Α.Ν., AA: ��2
Στρατήγης, Γεώργιος, AA: ��2, ΒΒ:: 70, 13�
Στρατηγόπουλος, Ιδομενεύς, AA: �1�
Στράτος, Ανδρέας, AA: �1�
Στρεψιάδης, ψευδ. Χ. Άννινου, AA: 2�7,

372, 373, 37�, 380, 387, 389, 390,
391, ��3

Συγγρός, Ανδρέας, AA: 213
Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ωφελίμων

Βιβλίων, Α: 10�, 227, 23�, 317, 381,
�0�, �2�, �3�, �3�, �37, �39, ���,
��2, �72, �92, �9�, �99, �00, �11, 
ΒΒ:: 18, 19, 20, 29, 30, 31, 33, 39, �0,
��, �2, 101, 11�, 123, 2��, 2��, 30�

Συναδινός, Θεόδωρος, AA: �12, �30, 
ΒΒ:: 111, 117, 119, 12�. 31�

ΣΣφφήήκκαα,,  ηη, εφημερίδα, AA: 1�8
Σφήκας, Γεώργιος, AA: 1�7
Σωμερίτης, Δ.Θ., ΒΒ:: 70
Σωφρονιάδης, Δημήτριος, ΒΒ:: �2

ΤΤ
Τα απολωλότα πρόβατα, Τ. Τσικόνι,

μφρ. Χ. Άννινος, ΒΒ:: 18�
Τα εκατομμύρια του Λεωνίδα – Χ. Άννι-

νος, βλ. Η Νίκη του Λεωνίδα – 
Χ. Άννινος

Τα πρώτα έτη του Ζαν Μωρεάς, – Χ.
Άννινος, AA: ���, �91

Ταβουλάρη, αδελφοί, ΒΒ:: 1�7
Ταβουλάρης, Διονύσιος, AA: 1�8
Ταβουλάρης, Σπυρίδων, AA: 20�, ΒΒ:: 18�
Ταγκόπουλος, Δημήτριος, AA: 3��, 3�9,

37�, ��2, ��9, ΒΒ:: ��, �1, 107
ΤΤάάξξιιςς,,  ηη,,  εφημερίδα, AA: 1�8
Ταραζής, Γεράσιμος, AA:1�7
Ταραζής, Ευ., AA: 1�8
Ταρσούλη, Γεωργία, ΒΒ:: 120, 121
Τατάνης, Πέτρος, ΒΒ:: ��
ΤΤααχχυυδδρρόόμμοοςς  ΚΚωωννσσττααννττιιννοουυππόόλλεεωωςς, εφη-

μερίδα, ΒΒ:: �2, ��, 2�1
Τενεκές, φευδ. Χ. Άννινου, AA: 2�7
Τερζάκης, Άγγελος, ΒΒ:: 127
Τερτσέτης, Γεώργιος, AA: 21, 38, ��, 238,

�17
Τζαννής-Μεταξάς, Νικόλαος, AA: 1��,

388
ΤΤηηλλέέγγρρααφφοοςς, εφημερίδα Αθηνών, 

AA: 20�, 2�3, 2��, 2�8, 2�9, 270
ΤΤηηλλέέγγρρααφφοοςς, εφημερίδα, AA: �1�
Τιμόθεος, Αρχιεπίσκοπος Κεφαλληνίας,

AA: �2�
Τιμολέων, ΒΒ:: 33, 3�
Το γελών κρανίον, μφρ. Χ. Άννινου, 

AA: 3�7
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ΤΤοο  ΕΕλλλληηννιικκόόνν  ΈΈττοοςς, περιοδικό, AA: 8�
Το Ένσαρκον άγαλμα – T. Cicconi, μφρ.

Χ. Άννινος, AA: 87, 20�, ΒΒ::  �3, 18�,
18�

Το επανωφόρι - Χ. Άννινος, ΒΒ:: 99, 181,
182

Το Έτος 1000 μ.Χ., - Χ. Άννινος, AA: 2�7,
2�9, 328, ��9, �70, ΒΒ:: ��, 28�

Το Λαχείον - Χ. Άννινος, ΒΒ:: 308
Το παράδοξον έγκλημα, μφρ. Χ. Άννι-

νος, ΒΒ:: 19, �2
Το σήμα των τεσσάρων, Α. Κόναν

Ντόιλ, μφρ. Χ. Άννινος, ΒΒ:: 19, �2
Το συναξάριον του στομάχου – Χ. Άννι-

νος, AA: �72, �83
Το τορπιλλοβόλον 29, - Pierre Mael, μφρ.

Χ. Άννινος, AA: 30�, 339, 3�8, 3�9
Τούλιος, Σπύρος, ΒΒ:: 17
ΤΤρρααγγέέλλααφφοοςς, εφημερίδα, AA: 381
Τραυλαντώνης, Αντώνης, AA: ��2, ���,

ΒΒ:: 71, 119, 128
Τριανταφυλλίδης, Μανόλης, ΒΒ:: 128
Τριανταφυλλίδου, Άννα, ΒΒ:: 72
Τριαντάφυλλος, Κλεάνθης, AA: 98, 219,

288, 292, 293, 313, 3�9, 3�0, 3�1,
379, ΒΒ::  83, 2�2, 277, 292

Τρικούπης, Χαρίλαος, AA: 98, 119, 208,
211, 213, 282, 28�, 28�, 287, 288,
293, 3��, 3��, 37�, 393, �02, �1�,
�3�, ΒΒ:: 1�7

ΤΤρριιχχωωννίίαα, εφημερίδα Αγρινίου, AA: 381
Τσακασιάνος, Ιωάννης, AA: 101, 12�,

12�, 180, 188, 189, 20�, 2�9, 313,
3�3, 3�7, 389, ��2, ��3, ��7, ΒΒ:: 100,
122, 12�, 2�2, 2�1, 288

Τσαμασφύρος, Δημήτριος, ΒΒ:: 90
Τσερτίνης, K., ΒΒ:: 191
Τσιριμώκος, Ιωάννης, AA: �0�
Τσιτσέλης, Ηλίας, AA: �2, �9, 79, 80, 8�,

8�, 8�, 87, 89, 102, 10�, 111, 112,
11�, 120, 121, 122, 1��, 1�7, 190,

2�8, 271, 272, 3�7, ��2, ��3, ���,
�09, �32, ΒΒ:: �8, 72, 100, 18�, 2�1,
288, 290

Τσοκόπουλος, Γεώργιος, AA: �07, �28,
�32, ��2, ���, �8�, �1�, ΒΒ:: �2, ��,
��, ��, 71, 80, 107, 117, 119, 123,
138, 183, 193, 202, 20�, 20�, 20�,
207, 208, 209, 210, 211, 212, 213,
21�, 21�, 217, 221, 222, 223, 22�,
232, 233, 23�, 23�, 239, 2�0, 2�1,
2�2, 2�3, 2��, 2��, 2�3, 2�2, 2�9,
277

Τσούντας, Χρήστος, AA: �37, ΒΒ:: 27, 11�
Τυπάλδος Κοζάκης, Γεώργιος, ΒΒ:: 71
Τυπάλδος Μπασιάς, Αθανάσιος, AA: ��2,

ΒΒ:: 71
Τυπάλδος, Θεόφραστος, AA: 1�7
Τυπάλδος, Ιωάννης, AA: 10�
Τυπάλδος-Ιακωβάτος, Γεώργιος, 

AA: 19�, 2�7
Τυπάλδος-Πρετεντέρης, Ιούλιος, AA: 39,

�7, �8, �3, ��, 90, 111, 118, 12�,
1�8, 1�8, 1�9, 170, 171, 173, 18�,
199, 18�, 200, 23�, 238, ��3, ΒΒ:: 71,
103, 12�, 139

Τυπάλδος-Πρετεντέρης, Κωνσταντίνος,
AA: 19�, 17�

ΤΤύύπποοςς,,  ΟΟ, εφημερίδα, AA: 1�7

ΥΥ
Υπατία, ΒΒ:: 300, 310, 311, 313
Υπέρ πατρίδος, μφρ. Χ. Άννινος, 

ΒΒ:: 18, 3�

ΦΦ
ΦΦααννόόςς, εφημερίδα Σύρου, AA: 381
Φανταστικά διηγήματα, μφρ. Χ. Άννι-

νος, ΒΒ:: 20, �3
Φαρμακίδης, Θεόκλητος, AA: �3
ΦΦάάρροοςς  ττοουυ  ΟΟλλύύμμπποουυ, εφημερίδα, AA: 381
Φατσέας, Αντώνιος, AA: ��, ��, 9�, 321
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Φερεόλ, μφρ. Χ. Άννινος, ΒΒ:: 190
Φέρμπος, Παναγιώτης, ΒΒ::  �9, 99
Φιλαδελφεύς, Αλέξιος, AA: ��2, ΒΒ::  70
Φιλάρετος, Γ. ΒΒ::  �2
Φιλήμων, Τιμολέων, AA: 237, 238, �3�,

�3�, �37, �38, ���
Φιλιππίδης, Ανδρέας, ΒΒ:: 210, 21�
ΦΦίίλλοοςς  ττοουυ  ΛΛααοούύ, εφημερίδα Κεφ/νίας, 

AA: 1�9
Φιλύρας, Ρώμος, ΒΒ:: 119, 121
Φλαμιάτος, Κοσμάς, AA: 332, 333
Φλογαΐτης, Θεόδωρος, AA: 270
ΦΦοορροολλοογγοούύμμεεννοοςς, εφημερίδα Πατρών, 

AA: 381
Φούμαρα – Χ. Άννινος, AA: 2�, 2�, 

ΒΒ:: 173, 17�, 178, 217, 227, 2�9, 302,
307, 31�, 319, 338

Φουρσαμπώ, μφρ. Χ. Άννινος, ΒΒ:: 192
Φραγκιάς, Ιωάννης, AA: ��2
Φραγκούδης, Γεώργιος, AA: ��2, �1�
Φρειδερίκος ο Μέγας – Χ. Άννινος, 

AA: �0�, �38, ���, �9�, �97, �98, �99,
�09, ΒΒ:: 31, 28�, 28�

Φρομών και Ρίσλερ, μφρ. Χ. Άννινος, 
AA: 3�0

Φρύνιχος, ΒΒ:: 88
Φυρστ, Εδμόνδος, ΒΒ::  188, 192, 19�, 21�,

239, 2�0
Φυρστ, Ελένη, ΒΒ::  210, 23�, 23�, 239
Φωκάς Βαλεριάνος, Ιωάννης (Juan de

Fuca), ΒΒ:: 73
Φωκάς-Γεωργακάτος, Αναστάσιος, 

AA: 11�, 11�, 19�, ��2
ΦΦωωννήή  ττοουυ  ΒΒιιββλλίίοουυ,,  ηη,, περιοδικό, ΒΒ:: 127,

128
ΦΦωωννήή  ττοουυ  ΧΧωωρριικκοούύ,,  ηη, εφημερίδα, 

AA: 1�7
ΦΦωωςς,, εφημερίδα, AA: 288
Φώσκολος, Μαρκαντώνιος, AA: �2

ΧΧ
Χαβιαράς, Δημ., ΒΒ:: 71
Χαιρόπουλος, Κώστας, AA: ��2
Χαλκούση, Ελένη, ΒΒ:: 190, 19�, 197
Χαμένη αγάπη – Matilde Serao, μφρ. Χ.

Άννινος, ΒΒ:: 21, �0, �1
Χαννούσης, Μιχ., ΒΒ::  1��
Χαροκόπος, Παναγής, AA: 1�0, 1�1, 1�3
Χατζηαποστόλου, Νικόλαος, ΒΒ::  2��
Χατζηδάκις, Γεώργιος, AA: 318, ��1

ΒΒ::  27, 71, 11�, 119, 138
Χατζηπανταζής, Θόδωρος, ΒΒ:: 20�, 210,

218
Χατζίσκος, Νικόλαος, AA: 97, 107, 273,

�92
Χατζόπουλος, Δημήτριος, AA: �09, ΒΒ::  �1,

70, 2�3
Χατζόπουλος, Κωνσταντίνος, ΒΒ::  ��, �7, 
Χέλμη, Ελένη, ΒΒ::  1�7
Χιώτης, Παναγιώτης, AA: ��, 117, 3�3
Χιώτης, Χρίστος, AA: 3�3, 3�9
ΧΧλλόόηη, εφημερίδα, AA: 381
Χοϊδάς, Ρόκκος, AA: 98, 99, 10�, 11�, 122,

123, 19�, 198, 21�, 238, 270, 287,
3�0, ��0, ΒΒ::  �7, 1�0, 2�1, 2��, 2��

Χορν, Παντελής, AA: �2�, �28, ΒΒ:: 12�,
1�9, 17�

Χορτάτσης, Γεώργιος, AA: �2
Χουρμούζης, Μιχαήλ, AA: 233
Χρηστοβασίλης, Χρήστος, AA: 37�, ��2,

�1�
Χρηστομάνος, Κωνσταντίνος, AA: �2�,

�31, ΒΒ:: ��, 112, 1�9, 1�0, 191
Χρονόπουλος, Ευστ., AA: ��2
Χρυσαλλίς εκ σκώληκος, μφρ. Χ. Άννι-

νος, ΒΒ::  18�
ΧΧρρυυσσααλλλλίίςς, περιοδικό, AA: 7�
Χρυσάφης, Γεώργιος, ΒΒ:: 1�9
Χρυσομάλλης, Άγγελος, ΒΒ:: 21�, 23�
ΧΧωωρριικκόόςς,,  ΟΟ, εφημερίδα, AA: 1�7
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ΨΨ
Ψαθάς, Δημήτρης, AA: 2�3
ΨΨααλλίίδδαα, εφημερίδα Τρικάλων, AA: 381
ΨΨεευυττιιάά,,  ηη, εφημερίδα, AA: 1�8
Ψυχάρης, Γιάννης, ΑΑ:: 2�, 22�, 229,

230, 318, 321, ��3, ��8, ΒΒ:: ��, �7,
�9, 10�,117, 2�9, 271, 282

ΩΩ
ΩΩδδεείίοονν, περιοδικό, ΒΒ::  9�, 111
ΏΏρραα, εφημερίδα, ΒΒ:: 318, 3�0, 3�2, 3��,

3�7
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