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Περίληψη 

Η εκπόνηση της παρούσας εργασίας έχει ως βασικό στόχο να διερευνήσει και να 

παρουσιάσει τα λογοτεχνικά κείμενα που φιλοξενήθηκαν στις στήλες της εφημερίδας 

Ακρόπολις κατά την πρώτη δεκαετία της έκδοσής της (1883-1889). Για την ολοκλήρωσή 

της ήταν απαραίτητη η πρωτογενής έρευνα στην εφημερίδα, κατά την οποία 

αποδελτιώθηκαν, ταξινομήθηκαν, ταυτίστηκαν και σχολιάστηκαν όλα τα ποιητικά και 

πεζογραφικά έργα που δημοσιεύονται τη δεκαετία που εξετάζουμε. Αρχικά, γίνεται μία 

αναφορά στο ιστορικό πλαίσιο και στο λογοτεχνικό γίγνεσθαι της εποχής, ώστε να 

ενταχθούν σε αυτό τα ευρήματα της έρευνας. Στο κύριο μέρος παρουσιάζονται πρώτα τα 

ποιητικά έργα ταξινομημένα θεματικά και οι ποιητές των οποίων το έργο φιλοξενείται 

τακτικά στην εφημερίδα. Έπειτα, παρουσιάζονται στο σύνολό τους τα πεζογραφικά έργα 

κατανεμημένα ανά είδος σε μυθιστορήματα, διηγήματα, χρονογραφήματα και ιστορικά 

αφηγήματα, αλλά και σε πρωτότυπα και μεταφρασμένα, ώστε να διαγραφεί όσο το δυνατόν 

ευκρινέστερα η ποικιλομορφία της πεζογραφικής παραγωγής που συναντάται στα φύλλα 

της Ακροπόλεως. Η εργασία φιλοδοξεί να καταδείξει την ουσιαστική διασύνδεση της 

εφημερίδας με τη λογοτεχνική παραγωγή της γενιάς του 1880 και, παράλληλα, να αναδείξει 

τον ημερήσιο τύπο ως βασικό εργαλείο του φιλόλογου-ερευνητή αυτής της περιόδου. 

 

Λέξεις – Κλειδιά 

Ακρόπολις, εφημερίδα, λογοτεχνία, ποίηση, πεζογραφία, δεκαετία του 1880. 
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Abstract 

This study aims to search and present the literary texts that were hosted in the columns of 

the Acropolis newspaper during the first decade of its publication (1883-1889). Its 

completion required a primary research in the digital archive of the newspaper, throughout 

which all the poetic and prose works -published in the decade we are examining- were 

indexed, classified, identified and annotated. Initially, a brief reference of the historical 

context and the literary development of the time is provided, to assist the outline of the 

research findings. In the main part of the thesis are presented firstly the poetic works 

classified by two different aspects; by theme and by the poets whose work is regularly hosted 

in the newspaper. Secondly are presented the prose works in their completeness, classified 

by genre in novels, short stories, vignettes and historical narratives, but also differentiated 

in originals and translations, in order to display as clearly as possible, the diversity of the 

prose production found in the pages of Acropolis. The work aspires to elucidate the essential 

connection of the newspaper and the literary production of the “1880s generation” and, at 

the same time, to spotlight the daily press as a basic tool for the philologist-researcher of 

this period. 
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Υπεύθυνη Δήλωση Συγγραφεά:  

Βεβαιώνω ότι είμαι συγγραφέας της παρούσας εργασίας και ότι έχω αναφέρει ή παραπέμψει σε αυτή, ρητά 

και συγκεκριμένα, όλες τις πηγές, από τις οποίες έκανα χρήση δεδομένων, ιδεών, προτάσεων ή λέξεων, είτε 

αυτές μεταφέρονται επακριβώς (στο πρωτότυπο ή μεταφρασμένες) είτε παραφρασμένες. Επίσης βεβαιώνω 

ότι αυτή η εργασία προετοιμάστηκε από εμένα προσωπικά ειδικά για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του 

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 



 
«Χρυσοβαλάντου Λειβαδίτου», «Η λογοτεχνία στην εφημερίδα 

Ακρόπολις (1883-1889)» 

 

Διπλωματική Εργασία  viii 

Περιεχόμενα 

Περίληψη .............................................................................................................................. v 

Abstract ................................................................................................................................ vi 

Περιεχόμενα ...................................................................................................................... viii 

Κατάλογος Εικόνων ............................................................................................................ ix 

Συντομογραφίες & Ακρωνύμια ........................................................................................... x 

Πρόλογος .............................................................................................................................. 1 

1. Εισαγωγή .......................................................................................................................... 5 

2. Η εφημερίδα Ακρόπολις .................................................................................................. 7 

3. Ιστορικό πλαίσιο της δεκαετίας του 1880 .................................................................... 13 

4. Η λογοτεχνία τη δεκαετία του 1880 .............................................................................. 16 

5. Ευρήματα ....................................................................................................................... 19 

5.1. Ποίηση ................................................................................................................................. 19 
5.1.1. Θεματική θεώρηση των ποιημάτων ............................................................................................ 19 

5.1.1.1. Πατριωτικά ποιήματα .......................................................................................................... 20 
5.1.1.2. Στιχουργήματα .................................................................................................................... 21 
5.1.1.3. Μεταφράσεις ....................................................................................................................... 21 

5.1.2. Τακτικοί συνεργάτες ................................................................................................................... 23 
5.1.2.1. Δημήτριος Κόκκος .............................................................................................................. 23 
5.1.2.2. Κωστής Παλαμάς ................................................................................................................ 24 
5.1.2.3. Αχιλλέας Παράσχος ............................................................................................................ 26 
5.1.2.4. Αριστομένης Προβελέγγιος ................................................................................................. 26 
5.1.2.5. Παναγιώτης Σ. Συνοδινός .................................................................................................... 26 

5.2. Πεζογραφία ......................................................................................................................... 27 
5.2.1. Μυθιστόρημα .............................................................................................................................. 28 

5.2.1.1. Μεταφρασμένο μυθιστόρημα .............................................................................................. 28 
5.2.1.2. Πρωτότυπο μυθιστόρημα .................................................................................................... 55 

5.2.2. Διηγήματα ................................................................................................................................... 58 
5.2.2.1. Μεταφρασμένα με γνωστό τον συγγραφέα ......................................................................... 58 
5.2.2.2. Πρωτότυπα ελληνικά διηγήματα ......................................................................................... 67 
5.2.2.3. Ξενόθεμα διηγήματα είτε Ελλήνων συγγραφέων είτε ανυπόγραφα και αταύτιστα ............ 72 

5.2.3. Το γλωσσικό ζήτημα ................................................................................................................... 76 
5.2.4. Χρονογραφήματα ........................................................................................................................ 77 
5.2.5. Βιογραφίες/Αυτοβιογραφίες – Ιστορικά ανέκδοτα ..................................................................... 78 

6. Συμπεράσματα ............................................................................................................... 81 

Βιβλιογραφία ...................................................................................................................... 83 

Παράρτημα Α: «Ποιητές» ................................................................................................. 93 

Παράρτημα Β: «Πεζογράφοι»........................................................................................... 96 

Παράρτημα Γ: «Ποίηση: αναλυτική καταγραφή σε χρονολογική σειρά» ...................... 99 

Παράρτημα Δ: «Πεζογραφία: αναλυτική καταγραφή σε χρονολογική σειρά» ............. 107 

Παράρτημα Ε: «Σελίδες και φύλλα που δεν αποδελτιώθηκαν» .................................... 117 
  



 
«Χρυσοβαλάντου Λειβαδίτου», «Η λογοτεχνία στην εφημερίδα 

Ακρόπολις (1883-1889)» 

 

Διπλωματική Εργασία  ix 

Κατάλογος Εικόνων 

Εικόνα 1 Το φύλλο του Μη Χάνεσαι όπου ανακοινώνεται η αλλαγή σε Ακρόπολις ............ 4 

Εικόνα 2 Διαφήμιση της Ακροπόλεως Φιλολογικής ............................................................. 9 

Εικόνα 3 Λάθος στη στοιχειοθεσία (φ.1256-15/11/1885) ................................................. 10 

Εικόνα 4 Ο τίτλος στο πρώτο φύλλο της Ακροπόλεως ...................................................... 11 

Εικόνα 5 Πρώτη αλλαγή στο σχήμα της Ακροπόλεως ....................................................... 11 

Εικόνα 6 Δεύτερη αλλαγή στο σχήμα της Ακροπόλεως φ.1122-19/06/1885 ..................... 12 

Εικόνα 7 Τρίτη αλλαγή σε ακόμη μεγαλύτερο σχήμα φ.1980-18/11/1887 ....................... 12 

Εικόνα 8 Διαφήμιση στην πρώτη σελίδα του φ.2108-25/03/1888 ..................................... 20 

Εικόνα 9 Υποσημείωση στο ποίημα Η γιόλκα (φ.2017-25/12/1887) ................................. 22 

Εικόνα 10 φ.979-17/01/1885 στήλη Χρονικά ..................................................................... 35 

Εικόνα 11 Απόκομμα φ.1182-29/08/1885, σ. 4 ................................................................. 36 

Εικόνα 12 (α) Διαφήμιση στην πρώτη σελίδα του φ.1810-02/06/1887, (β) Η αρχή του 

μυθιστορήματος στο φ.1811-03/06/1887 ............................................................................ 44 

Εικόνα 13 φ.1066-27/04/1885, σ. 2 .................................................................................... 57 

Εικόνα 14 (α) Η πρώτη δημοσίευση του Ёлка и свaдьба στα ρωσικά, (β) Η πρώτη 

μετάφρασή του στα ελληνικά: Το δένδρον των Χριστουγέννων και γάμος (φ.1650-

24/12/1886) ......................................................................................................................... 61 

Εικόνα 15 Διαφήμιση στο φ.2370-17/12/1888, σ. 1. ......................................................... 65 

Εικόνα 16 Η γιόλκα του Χριστού (φ.2730-16/12/1887) ...................................................... 67 

Εικόνα 17 Ο Νικήτας υπό Φαλέζ - φ.829-22/07/1884, σ. 4. ............................................... 79 

 

 

  

file:///C:/Users/Pavlos/Desktop/ΔΠΘ/Λειβαδίτου%20Βάλια_Διπλωματική%20ΔΠΘ.docx%23_Toc81292483
file:///C:/Users/Pavlos/Desktop/ΔΠΘ/Λειβαδίτου%20Βάλια_Διπλωματική%20ΔΠΘ.docx%23_Toc81292488
file:///C:/Users/Pavlos/Desktop/ΔΠΘ/Λειβαδίτου%20Βάλια_Διπλωματική%20ΔΠΘ.docx%23_Toc81292489
file:///C:/Users/Pavlos/Desktop/ΔΠΘ/Λειβαδίτου%20Βάλια_Διπλωματική%20ΔΠΘ.docx%23_Toc81292496
file:///C:/Users/Pavlos/Desktop/ΔΠΘ/Λειβαδίτου%20Βάλια_Διπλωματική%20ΔΠΘ.docx%23_Toc81292497


 
«Χρυσοβαλάντου Λειβαδίτου», «Η λογοτεχνία στην εφημερίδα 

Ακρόπολις (1883-1889)» 

 

Διπλωματική Εργασία  x 

Συντομογραφίες & Ακρωνύμια 

 

ΑπΚ Ακρόπολις παράρτημα Κυριακής 

αρ./αριθ. αριθμός 

ΔΠΘ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

εφ.  εφημερίδα 

ΠΜΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

φ.  φύλλο εφημερίδας 

ΦΕ  Φύλλον Έκτακτον (έκτακτο φύλλο της εφημερίδας) 

χ.χ.  χωρίς χρονολογία 

 



 
«Χρυσοβαλάντου Λειβαδίτου», «Η λογοτεχνία στην εφημερίδα 

Ακρόπολις (1883-1889)» 

 

Διπλωματική Εργασία  1 

Πρόλογος 

Η ιδέα για την παρούσα εργασία ήρθε μετά την παρακολούθηση του μεταπτυχιακού 

σεμιναρίου του τότε επίκουρου καθηγητή Νίκου Μαυρέλου «Λογοτεχνία και κριτική στον 

ημερήσιο τύπο (1880-1910)» κατά τη φοίτησή μου στο ΠΜΣ του Τμήματος Ελληνικής 

Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Η εργασία που ανέλαβα να 

εκπονήσω σε εκείνο το σεμινάριο αφορούσε την πνευματική παραγωγή του Μιχαήλ 

Μητσάκη όπως αποτυπώθηκε στον ημερήσιο τύπο, και μέσα από αυτή την έρευνα ήρθα σε 

επαφή με διάφορα έντυπα της εποχής, ανάμεσα στα οποία ήταν και η Ακρόπολις του Βλάση 

Γαβριηλίδη. Το συγκεκριμένο έντυπο με την ποικιλία του περιεχομένου του, αλλά και τη 

συνεχή φιλοξενία επιφυλλίδων στα φύλλα του, προσέλκυσε το ενδιαφέρον μου και 

αποφάσισα να ασχοληθώ με τη λογοτεχνική παραγωγή της εποχής που περικλείεται στις 

στήλες του. Όσο προχωρούσε η μελέτη, γινόταν όλο και πιο ξεκάθαρη η συμβολή του 

Γαβριηλίδη σε ποικίλες εκφάνσεις του πολιτισμού. Τα λόγια του Σταμέλου στην 

προσωπογραφία που δομεί για τον Γαβριηλίδη δεν είναι σε καμία περίπτωση υπερβολικά:   

«Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η προσφορά του Γαβριηλίδη στη λογοτεχνική μας ζωή και 

στη γλωσσική μεταρρύθμιση. Η “Ακρόπολις” έγινε το κέντρο των πνευματικών ανθρώπων 

κι από κει βγήκαν κορυφές, ποιητές και πεζογράφοι, του 19ου και 20ού αιώνα. Βαθιά 

κατατοπισμένος στα αισθητικά ρεύματα της εποχής του, διαβάζοντας τις ώρες που δεν 

έγραφε, κλασικά έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, κατατοπισμένος στην πνευματική 

κίνηση και με τη διορατικότητα που διέθετε, μπορούσε να ξεχωρίσει, με σιγουριά, το καλό 

από το κακό κείμενο. Κι έτσι βοήθησε την προβολή σπουδαίων πνευματικών ανθρώπων, 

όπως του Παπαδιαμάντη που τον αγαπούσε και τον εκτιμούσε ξεχωριστά»1. 

Η επιλογή της χρονικής περιόδου της έρευνας υπαγορεύθηκε εν μέρει από την λογοτεχνική 

παραγωγή της, που την καθιστά ελκυστική για τον μελετητή κι εν μέρει από το ίδιο το 

έντυπο. Η Ακρόπολις ξεκινά να εκδίδεται την τελευταία μέρα του Οκτωβρίου του 1883 ως 

συνέχεια και μετεξέλιξη της εφημερίδας Μη Χάνεσαι, με τον ιδρυτή κι εκδότη της να 

επεξηγεί: «την Ακρόπολιν θέλομεν καταστήσει έν εκ των κυριοτέρων οργάνων του 

κοινωνικού πολιτισμού και οικονομικού αγώνος ον η κοινή γνώμη οφείλει ν’ αγωνίζηται 

                                                      
1 Σταμέλος (1983) σ. 44. 
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επ’ αγαθώ της πατρίδος2». Και αυτή την προσπάθεια για την εξύψωση του πολιτισμού ο 

Γαβριηλίδης θα την υπηρετήσει με σθένος.   

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο ψηφιακό αρχείο της Βιβλιοθήκης της Βουλής των 

Ελλήνων (χ.χ.), αλλά και της Εθνικής Βιβλιοθήκης (χ.χ.), καθώς -έστω και με ελλείψεις- τα 

δύο πρώτα έτη της εφημερίδας (1883-1884) έχουν ψηφιοποιηθεί και από τους δύο φορείς3. 

Πολύ συχνά ήταν τα τεχνικά προβλήματα, που έκαναν τις ιστοσελίδες να μην 

ανταποκρίνονται, όμως χάρη στο γεγονός ότι τα αρχεία μπορούν να αποθηκευτούν από τον 

χρήστη, κατάφερα να τα μεταφέρω στον υπολογιστή μου στο σύνολό τους, να τα αριθμήσω 

ανά φύλλο και να διορθώσω πιθανά λάθη στην κατάταξή τους. Μελετήθηκαν, συνεπώς τα 

έτη 1883 έως 1889. Στο σύνολό τους περίπου 2000 φύλλα (τετρασέλιδα, εξασέλιδα και 

σπανίως οκτασέλιδα). Mέσα σε αυτήν την επταετία παρατηρούνται κενά στην ψηφιοποίηση 

με μεγαλύτερο αυτό στο τέλος του έτους 1884, όπου λείπουν τα φύλλα φ.956 (Τετάρτη 

19/12/1884) έως φ.965 (Κυριακή 30/12/1884). Το μόνο ενθαρρυντικό στοιχείο για την 

έρευνα είναι ότι τα προηγούμενα φύλλα και τα επόμενα, από αυτά που λείπουν, μας δίνουν 

πολύτιμες πληροφορίες -τουλάχιστον για τις επιφυλλίδες της περιόδου. Δυστυχώς, λόγω 

της πανδημίας δεν κατέστη δυνατή η επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη της Βουλής, ή άλλες 

βιβλιοθήκες που έχουν την εφημερίδα, ώστε να γίνει επιτόπια έρευνα στα φυσικά αρχεία 

και η διασταύρωση του ψηφιακού αρχείου με το έντυπο. Συνεπώς, δεν μπορούμε να είμαστε 

σίγουροι για το αν τα φύλλα που δεν περιέχονται στην ιστοσελίδα της Βουλής λείπουν και 

από τη φυσική συλλογή της Βιβλιοθήκης, ή αν υπάρχουν σε άλλες. Εντούτοις, στο τέλος 

της εργασίας υπάρχει αναλυτικός πίνακας με όλα τα φύλλα (ή μέρη αυτών) που δεν 

αποδελτιώθηκαν (Παράρτημα Ε: «Σελίδες και φύλλα που δεν αποδελτιώθηκαν»). 

Ευελπιστούμε σε μία μελλοντική επεξεργασία της παρούσας εργασίας, όταν οι συνθήκες 

το επιτρέψουν, να πραγματοποιηθεί η αντιπαραβολή του ψηφιακού με το φυσικό αρχείο 

της Βιβλιοθήκης της Βουλής, ώστε να συμπληρωθούν πιθανά κενά ή να επιβεβαιωθούν οι 

ελλείψεις.  

                                                      
2 Μη Χάνεσαι, 591, 14/10/1883, σ. 1. 
3 Εδώ αξίζει να σημειωθεί η απογοήτευση της ερευνήτριας για τη μη-συντονισμένη εθνική προσπάθεια 

ψηφιοποίησης του πολύτιμου υλικού που βρίσκεται εγκατεσπαρμένο σε αρχεία και βιβλιοθήκες με λυπηρή 

συνέπεια να έχουμε από τη μία πλευρά αλληλοκαλύψεις κι από την άλλη τεράστια κενά, ενώ η πορεία των 

εργασιών καθυστερεί και φαντάζει σχεδόν ακατόρθωτη. Η δε σύγκριση με την ψηφιακή Εθνική Βιβλιοθήκη 

της Γαλλίας, όπου παρέχεται και η δυνατότητα έρευνας και ηλεκτρονικής αναζήτησης μέσα στο ίδιο το 

κείμενο τότε το χάσμα μοιάζει αγεφύρωτο.   
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Στο σημείο αυτό θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε μία σειρά από άτομα που 

έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην πορεία της έρευνάς μου. Πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να 

ευχαριστήσω τον καθηγητή μου, κ. Νίκο Μαυρέλο. Πέραν των επιστημονικών γνώσεων 

και της καθοδήγησης που μου προσέφερε, αποτέλεσε για μένα έναν δάσκαλο. Από την 

πρώτη στιγμή που τον γνώρισα ξεχώρισε για την επιστημονική του κατάρτιση, την οξύνοια 

του πνεύματός του, αλλά και για το ήθος και την καλοσύνη του. Στη συνέχεια, θα ήθελα να 

ευχαριστήσω τα άλλα δύο μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, δηλαδή τον επίκ. 

καθηγητή ΔΠΘ κ. Κωνσταντίνο Δανόπουλο και τον αναπ. καθηγητή ΑΠΘ κ. Λάμπρο 

Βαρελά, για τις συμβουλές και τις πολύτιμες παρατηρήσεις τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω 

τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου που εν καιρώ πανδημίας ήταν πάντα διαθέσιμη 

στους/στις φοιτητές/ήτριες και τους/τις συνδρομητές/ήτριές της. Την κυρία Eλένη Βλάχου, 

γραμματέα του ΠΜΣ στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του ΔΠΘ για τη θετική διάθεσή 

της. Ευχαριστώ, επίσης, τις συμφοιτήτριες και τους συμφοιτητές μου Ξένια Συμεωνίδου, 

Λέανδρο Φωτεινιά και Κατερίνα Σχοινά για την ενθάρρυνση και το παράδειγμά τους, τις 

φίλες μου Σταματία Μιχαλοπούλου, Ειρήνη Δημητρίου, Μαργαρίτα Κεβρεκίδου και 

Παναγιώτα Κουκούλη που ήταν πάντα εκεί για μένα. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την 

οικογένειά μου που με στηρίζει με κάθε τρόπο και τον Παύλο Κοσμίδη που βρίσκεται πάντα 

στο πλευρό μου.  
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Εικόνα 1 Το φύλλο του Μη Χάνεσαι όπου ανακοινώνεται η αλλαγή σε Ακρόπολις 
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1. Εισαγωγή 

Η δεκαετία του 1880 αναγνωρίζεται ως μεταίχμιο για την ελληνική λογοτεχνία και έχει 

απασχολήσει εκτεταμένα τους κριτικούς και τους ερευνητές της φιλολογίας. Σε αυτή την 

τόσο καθοριστική περίοδο καταγράφονται αλλαγές στα λογοτεχνικά είδη και ρεύματα, το 

γλωσσικό ζήτημα αναμορφώνει το γλωσσικό αίσθημα, οι κοινωνικοί μετασχηματισμοί 

μεταβάλλουν τη θεματολογία των έργων, ο εκδοτικός χώρος γνωρίζει αλματώδεις αλλαγές 

και ο ημερήσιος τύπος μία άνθιση ανέλπιστη. Οι ημερήσιες εφημερίδες της εποχής 

μπορούσαν να φτάσουν στα χέρια κάθε εγγράμματου Έλληνα (και Ελληνίδας), αλλά 

επιπλέον μπορούσαν να ακουστούν από πολλούς αγράμματους πολίτες σε καφενεία ή 

άλλους χώρους συναθροίσεων. Πέρα από το ότι αποτελούν σημαντικότατη πηγή ιστορικών 

και πολιτισμικών πληροφοριών, μάς προσφέρουν πολύ σημαντικά στοιχεία για τα 

αναγνωστικά ενδιαφέροντα του λαού, αλλά και των ίδιων των λογοτεχνών, την παραγωγή 

τους, τα ξένα πρότυπά τους. Μέσα από τη μελέτη τους αποδεικνύεται ότι οι εφημερίδες 

αποτέλεσαν όχι απλώς έναν χώρο έκφρασης της καλλιτεχνικής δημιουργίας, αλλά και πηγή 

έμπνευσης και γνώσης για τους λογοτέχνες4.  

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η λογοτεχνική παραγωγή που συναντάται στις στήλες 

της εφημερίδας Ακρόπολις είτε πρωτότυπη είτε μεταφρασμένη. Αρχικά, έγινε η 

αποδελτίωση όλων των φύλλων που βρίσκονται αναρτημένα στο ψηφιακό αρχείο της 

Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων και της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Τα φύλλα που δεν 

κατέστη δυνατό να αποδελτιωθούν παρατίθενται στο Παράρτημα Ε: «Σελίδες και φύλλα που 

δεν αποδελτιώθηκαν». Κατόπιν, προχωρήσαμε στην ταύτιση των μεταφρασμένων έργων με 

τα αντίστοιχα πρωτότυπά τους (αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, ρωσικά), όπου αυτό ήταν 

δυνατό. Επίσης, επιχειρήθηκε και μία αδρομερής σύγκριση πρωτότυπου και 

μεταφρασμένου έργου. Έπειτα, τα έργα χωρίστηκαν ανά είδος και συντάχθηκαν 

χρονολογικοί πίνακες για να αποκαλυφθεί η πορεία των δημοσιεύσεων της εφημερίδας. Στα 

Παραρτήματα Γ και Δ παρατίθενται σε χρονολογική σειρά όλα τα ποιητικά και πεζογραφικά 

                                                      
4 Μία συντονισμένη προσπάθεια για να αναδειχθεί ο πλούτος του Τύπου του 19ου αιώνα παρουσιάζεται στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα Médias 19 (χ.χ.), όπου οι καθηγητές Guillaume Pinson, του Université Laval 

(Québec), και Marie-Ève Thérent, του Université Paul-Valéry (Montpellier 3), έχουν συγκεντρώσει μία ομάδα 

ερευνητών που ενδιαφέρονται για τον τύπο του 19ου αιώνα. Η πλατφόρμα αυτή έχει ως στόχο να ενοποιήσει 

την έρευνα για την κουλτούρα των μέσων ενημέρωσης (culture médiatique) και να προσφέρει στους 

ερευνητές, τους φοιτητές και το ευρύ κοινό άμεση πρόσβαση σε πηγές που συχνά είναι δύσκολο να 

αποκτηθούν ή να αποσαφηνιστούν. 
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έργα αντίστοιχα που ανασύρθηκαν από τις στήλες της Ακροπόλεως. Τέλος, ερευνήθηκε η 

συχνότητα εμφάνισης των συγγραφέων -πεζογράφων και ποιητών, Ελλήνων και ξένων- 

(Παραρτήματα Α και Β) και έγινε μία απόπειρα ταύτισης των μεταφραστών. 

Η Ακρόπολις, όπως θα φανεί και εν συνεχεία, παρουσιάζει πολλαπλά λάθη στην αρίθμηση 

των φύλλων, των σελίδων και των ημερομηνιών. Συνεπώς, για να αποφευχθούν 

οποιεσδήποτε παρανοήσεις αλλά και για τη διευκόλυνση των μελετητών που θα θελήσουν 

να ανατρέξουν στο ψηφιακό αρχείο και να αντλήσουν το πρωτογενές υλικό στο οποίο 

βασίζεται η παρούσα εργασία, θεωρήσαμε σκόπιμη και ιδιαιτέρως εύχρηστη την εκ 

παραλλήλου αναφορά του αριθμού φύλλου με την ημερομηνία κυκλοφορίας παρά την εκ 

πρώτης όψεως αλλόκοτη και μακροσκελή εμφάνισή του.  

Όσον αφορά τη δομή της παρούσας εργασίας, αρχικά, γίνεται μία παρουσίαση της 

Ακροπόλεως με σκοπό να διαφανεί η στόχευση του εντύπου και η ένταξη της λογοτεχνίας 

στις στήλες του. Κατόπιν, δίνεται ένα σύντομο ιστορικό πλαίσιο της δεκαετίας του 1880, 

ώστε ο αναγνώστης να έχει μία στοιχειώδη εικόνα της εποχής ως οδηγό, ιδίως για την 

κατανόηση της επιλογής των ποιημάτων που φιλοξενούνται στο έντυπο. Αντίστοιχα, 

αμέσως μετά, παρουσιάζεται και η πορεία της λογοτεχνίας κατά την ίδια δεκαετία, για να 

μπορέσουν να ενταχθούν εν συνεχεία και τα ευρήματα της παρούσας έρευνας μέσα στην 

πνευματική παραγωγή της εποχής.  

Τα ευρήματα, λοιπόν, χωρίστηκαν σε δύο γενικές κατηγορίες, την ποίηση και την 

πεζογραφία, και παρουσιάζονται ξεχωριστά. Αρχικά, παρατίθενται και σχολιάζονται τα 

ποιήματα που ανασύρθηκαν από τις στήλες της εφημερίδας, πρώτα σε βάση θεματική και 

έπειτα βάσει του δημιουργού τους, με σχολιασμό μόνο των τακτικών συνεργατών του 

εντύπου. Η πεζογραφία καταλαμβάνει, δικαιωματικά, το μεγαλύτερο τμήμα του κυρίου 

μέρους της εργασίας. Το πλήθος και η ποικιλία των έργων το επιτάσσουν.  

Κατά συνέπεια, τα πεζά κείμενα χωρίζονται αρχικά σε μυθιστορήματα, διηγήματα και σε 

άλλα τρία είδη: ένα με θέμα γλωσσικό, ένα χρονογράφημα και μία ενότητα με κείμενα όπου 

συνδέεται η ιστορία με τη λογοτεχνία. Επιπλέον, τα μυθιστορήματα χωρίζονται σε 

μεταφρασμένα και πρωτότυπα, ενώ τα διηγήματα σε μεταφρασμένα με γνωστό συγγραφέα, 

σε πρωτότυπα και σε ξενόθεμα είτε Ελλήνων συγγραφέων είτε ανυπόγραφα και αταύτιστα. 

Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα και προτάσεις για μελλοντικές 

έρευνες. 
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2. Η εφημερίδα Ακρόπολις 

Η Ακρόπολις δεν αποτελεί την πρώτη εκδοτική απόπειρα του δημιουργού της, του Βλάση 

Γαβριηλίδη. Ο εκδότης της, που είναι πλέον τριάντα πέντε ετών, έχει γεννηθεί, μεγαλώσει 

και εργαστεί στην Κωνσταντινούπολη. Μία θανατική καταδίκη επιβεβλημένη μυστικά από 

τον σουλτάνο και η μυθιστορηματικής χροιάς απόδραση του Γαβριηλίδη από τη 

Βασιλεύουσα, τον φέρνει στην Αθήνα στο τέλος της δεκαετίας του 1870. Η παράλληλη 

πορεία, σχεδόν ταυτόσημη θα μπορούσε να πει κανείς, με τον Κλεάνθη Τριαντάφυλλο 

καθιστά απόλυτα φυσική την ένωση των δύο προσωπικοτήτων και την από κοινού έκδοση 

τον Αύγουστο του 1878 του Ραμπαγά. Μέσω αυτής της εφημερίδας, με όπλα τους τη σάτιρα 

και τον βαθύ προοδευτισμό που τους διακατέχει, θα προσπαθήσουν να μορφώσουν τον 

ελληνικό λαό και να συμβάλουν με όλες τους τις δυνάμεις στην οικοδόμηση ενός 

καλύτερου μέλλοντος για τη χώρα. Έπειτα από δύο χρόνια ο Γαβριηλίδης αποχωρεί για να 

εκδώσει τη δική του πολιτικό-σατιρική εφημερίδα, το Μη χάνεσαι5.  

Από αυτή την αρχικά δισεβδομαδιαία εφημερίδα θα προκύψει ως άμεση συνέχειά της η 

Ακρόπολις. Τόσο άμεση και φυσική είναι η συνέχεια που ενώ αλλάζει ονομασία, σχήμα και 

συχνότητα έκδοσης (εκδίδεται πλέον έξι φορές την εβδομάδα αντί για τέσσερις), η 

αρίθμηση ετών και φύλλων συνεχίζεται, εφόσον για τον εκδότη του πρόκειται για το ίδιο 

ακριβώς έντυπο (Εικόνα 1). Δεν υπάρχει πηγή πρωτογενής ή δευτερογενής που να μην 

αναφέρει τον Γαβριηλίδη ως πρωτοπόρο και αναμορφωτή του ελληνικού Τύπου. Σημειώνει 

χαρακτηριστικά ο Καρυκόπουλος6 στο βιβλίο του: «Έχει γραφτεί πως η ιστορία του 

ελληνικού Τύπου χωρίζεται σε “πριν και μετά τον Γαβριηλίδη”. Δεν είναι υπερβολή. Ο 

ελληνικός Τύπος άλλαξε μορφή από την εποχή του ιδρυτού της “Ακροπόλεως”», και 

παρακάτω: «Υπήρξε αυτός που εισήγαγε στον αθηναϊκό Τύπο το ρεπορτάζ, ιδίως το 

αστυνομικό και το ρεπορτάζ της γειτονιάς, την έρευνα, τις συνεντεύξεις με προσωπικότητες 

και τις δημοσιογραφικές αποστολές. Αλλά και στον τεχνολογικό εξοπλισμό του Τύπου η 

“Ακρόπολις” του Γαβριηλίδη υπήρξε πρωτοπόρος. Πρώτος αυτός εισάγει λινοτυπικές 

μηχανές στη θέση των στοιχείων της “κάσας” και υπερμοντέρνο για την εποχή του 

«ταχυπιεστήριο», το θρυλικό “Μαμμούθ”, που όταν λειτουργούσε έτρεμε ολόκληρο το 

                                                      
5 Κυκλοφορούσε δύο φορές την εβδομάδα (αρχικά), κατόπιν τρεις (από το φ. 180, 30 Σεπτ. 1881) και τελικά 

τέσσερις (από 16 Νοε. 1882), τετρασέλιδη και από 19 Ιουν. 1880 οκτασέλιδη, δίστηλη, σχήματος 4ου. 

(Λούβη, 2008) 
6 Καρυκόπουλος (1984) σ. 97-98. 
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οίκημα της οδού Παπαρρηγοπούλου. Επίσης συνέλαβε πρώτος αυτός ακόμα, εκείνο που 

αποτελεί προϋπόθεση για τους σημερινούς εκδότες, τη σημασία της διαφημίσεως». 

Ο Γαβριηλίδης, ως ανήσυχο πνεύμα, θέλησε μονομιάς να φέρει ό,τι καινοφανές, ό,τι 

ευρωπαϊκό, ό,τι προοδευτικό συναντούσε και να το εντάξει όχι μόνο στο περιεχόμενο της 

εφημερίδας αλλά και στη μορφή της. Μέσα στην επταετία που μελετήθηκε στην παρούσα 

εργασία, η Ακρόπολις υφίσταται συνεχώς αλλαγές. Ξεκινώντας από το φ.599-31/10/1883 

εκδίδεται καθημερινά -εκτός Δευτέρας- και είναι κατά κανόνα τετρασέλιδη. Κάθε φορά 

όμως που οι περιστάσεις το επιβάλλουν7 ή οι οικονομικές δυνατότητες του εκδότη το 

επιτρέπουν, εκδίδονται επιπλέον σελίδες ή και ολόκληρα φύλλα. Από τα διάφορα έκτακτα 

πανηγυρικά τεύχη8 και παραρτήματα9 που ανακοινώνονται μέσα στην επταετία που 

μελετήσαμε σώζονται σχεδόν ολόκληρα τα τετρασέλιδα κυριακάτικα παραρτήματα της 

άνοιξης του 1887,10 τα οποία τα συμπεριλάβαμε στην έρευνά μας, καθώς ήταν κομμάτι της 

εφημερίδας και περιείχαν κείμενα με θεματολογία πολυποίκιλη (κείμενα για τον πολιτισμό, 

τις επιστήμες, αλλά και για την καθημερινότητα), ενώ το μεγαλύτερο μέρος τους το 

συμπλήρωνε η λογοτεχνία. Για λόγους συντομίας στην παρούσα εργασία, όταν 

αναφερόμαστε σε αυτά τα παραρτήματα, τα σημειώνουμε με τον αριθμό φύλλου μαζί με το 

οποίο κυκλοφόρησαν αλλά και με τον δικό τους αριθμό και την ένδειξη ΑπΚ (Ακρόπολις 

παράρτημα Κυριακής).  

Το τυπογραφείο της εφημερίδας όμως χρησιμοποιούνταν και για να τυπώνει βιβλία και 

περιοδικά, καθώς ο Γαβριηλίδης κάθε φορά που τα οικονομικά του το επέτρεπαν σχεδίαζε 

και υλοποιούσε μεγαλόπνοα σχέδια τα οποία τις περισσότερες φορές δεν είχαν μεγάλη 

διάρκεια και τον έφερναν σε τρομερή οικονομική στενότητα, αν όχι στο χείλος της 

χρεοκοπίας. Ένα από αυτά υπήρξε η πολύτιμη Ακρόπολις Φιλολογική11, εβδομαδιαίο 

φιλολογικό περιοδικό που μέτρησε εβδομήντα ένα (71) ολόκληρα τεύχη από τις 31 

                                                      
7 Για παράδειγμα την άνοιξη του 1887 σχεδόν σε κάθε φύλλο προστίθεται ένα δισέλιδο με τον τίτλο: Η δίκη 

της Κούτρας - έκτακτον φύλλο της Ακροπόλεως υπ’ αριθμόν 1757 (κ.ο.κ.).  
8 Όπως, λόγου χάρη η Χριστουγεννιάτικη Ακρόπολις, η Πασχαλινή Ακρόπολις, κ.ο.κ.  
9 Τα παραρτήματα αυτά ήταν κατά κύριο λόγο Κυριακάτικα. 
10 Από την Κυριακή 08/03/1887 μαζί με το φύλλο 1725 μέχρι και την Κυριακή 26/04/1887 με το φύλλο 1774, 

εκδίδονται τετρασέλιδα Κυριακάτικα παραρτήματα. Δεν είχαν τον αριθμό του φύλλου μαζί με το οποίο 

κυκλοφορούσαν, αλλά είχαν δική τους αρίθμηση (από το 1 έως το 8).    
11 Η Ακρόπολις Φιλολογική τοποθετείται από την Καρπόζηλου μεταξύ των ελληνικών λογοτεχνικών 

περιοδικών στο Καρπόζηλου (1991), σ. 287. Μεγάλο μέρος των τευχών διατίθενται ψηφιακά στο Βιβλιοθήκη 

Πανεπιστημίου Κύπρου (χ.χ.), δεν περιλαμβάνονται όλα διότι το συγκεκριμένο αντίτυπο είναι κακέκτυπο. Τα 

στοιχεία για το αριθμό των τευχών και τις ημερομηνίες κυκλοφορίας τους είναι από τον υπό έκδοση τόμο 

Καρπόζηλου και Χαριτάτος (υπό έκδοση), σ. 832-1136.  
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Ιανουαρίου του 1888 μέχρι τις 11 Ιουνίου του 1889 και προσέφερε εξαιρετικά πρωτότυπα 

και μεταφρασμένα έργα στο ελληνικό κοινό (Εικόνα 2).  

 

Εικόνα 2 Διαφήμιση της Ακροπόλεως Φιλολογικής 

Το 1884 από το φ.977-15/01/1884 (Εικόνα 5: το φ.977 ήταν αρκετά φθαρμένο και 

χρησιμοποιήθηκε το αμέσως επόμενο) το σχήμα της εφημερίδα αλλάζει, με το μέγεθος του 

φύλλου της να μεγαλώνει12. Πολύ σύντομα, πέντε μόλις μήνες μετά13, μεγαλώνει ακόμη 

περισσότερο το σχήμα της εφημερίδας, ενώ η μορφή της γίνεται πεντάστηλη (Εικόνα 6). 

Το φθινόπωρο του ίδιου έτους έχουμε και τη μετατροπή της σε καθημερινή εφημερίδα. 

Αφού αρχικά οι έντονες πολιτικές εξελίξεις ανάγκαζαν τον εκδότη να κυκλοφορεί έκτακτο 

φύλλο σχεδόν κάθε Δευτέρα, από τις 14/10/1885 (φ.1224) το φύλλο της Δευτέρας παύει να 

ονομάζεται «Έκτακτον» και γίνεται πλέον τακτικό. Ο Γαβριηλίδης, ανήσυχο πνεύμα και 

προοδευτικό όπως αναφέραμε, αγοράζει συνεχώς καινούργια μηχανήματα υψηλότερων 

αποδόσεων κάθε φορά και μετασχηματίζει τα φύλλα της Ακροπόλεως συνεχώς. Τον 

Νοέμβριο του 1887 το σχήμα μεγαλώνει κι άλλο14 (Εικόνα 7) και η εφημερίδα γίνεται 

εξάστηλη. Μέσα στη δεκαετία του 1880 δεν παρατηρήθηκε κάποια άλλη αλλαγή στο 

μέγεθος των φύλλων παρά μόνο αλλαγές στα στοιχεία και τη μορφή της.  

Πέρα από τις αλλεπάλληλες αλλαγές, ένα στοιχείο που δυσκολεύει εξαιρετικά την έρευνα 

της συγκεκριμένης εφημερίδας είναι τα πολλαπλά τυπογραφικά λάθη στην αρίθμηση των 

φύλλων, ακόμα και στις ημερομηνίες. Το γεγονός αυτό επισημαίνεται και από τον 

Χριστόπουλο15, του οποίου η τιτάνια έρευνα μάς δίνει μία πλήρη εικόνα για το πόσο 

                                                      
12 Από τα 440x300mm που ήταν πριν, γίνεται 575x410mm. Οι πληροφορίες για τις αλλαγές στα φύλλα 

αντλήθηκαν από τις δημοσιεύσεις και τις διαφημίσεις της ίδιας της εφημερίδας ενώ τα ακριβή μεγέθη των 

φύλλων προέρχονται από τον Mastoridis (1999), σ. 227-249. Λόγω της πανδημίας, η επιτόπια έρευνα ήταν 

αδύνατον να γίνει.  
13 Στο φ.1122-19/06/1885. 
14 Γίνεται 650x470mm.  
15 Χριστόπουλος (1993), σ. 21: «Η αρίθμησις πολλάκις ανώμαλος». 
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εγκατεσπαρμένα βρίσκονται τα φύλλα των 

ελληνικών εφημερίδων στα αρχεία της 

Βιβλιοθήκης της Βουλής. Στην παρούσα 

εργασία επισημαίνονται τα λάθη που έχουν 

γίνει στην αρίθμηση των επιφυλλίδων κι 

όποτε αναφέρεται κάποιο φύλλο η αναφορά 

συνοδεύεται και από την ημερομηνία 

κυκλοφορίας, ώστε να αποφευχθούν τυχόν 

παρανοήσεις κι ο αναγνώστης να είναι σε 

θέση να βρει με ασφάλεια το σωστό φύλλο. 

Τα λάθη που αναφέραμε είναι πλήρως 

κατανοητά, αν αναλογιστεί κανείς τις 

δυσκολίες της εποχής, αλλά και το πάθος του 

Γαβριηλίδη να προλάβει να συμπεριλάβει όσο το δυνατόν περισσότερα σε κάθε φύλλο, 

γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την ευφάνταστη στοιχειοθεσία και τους 

πειραματισμούς στην αρχική σελίδα, αλλά κυρίως στην τελευταία σελίδα του κάθε φύλλου 

όπου διαφημίσεις, ανακοινώσεις, επιφυλλίδες και επιστημονικά άρθρα τοποθετούνται 

οριζοντίως και καθέτως, αναμεμειγμένα με εικόνες και σκίτσα. Στα πολλά λάθη που 

παρατηρήθηκαν το πιο ξεκαρδιστικό από όλα ήταν όταν ο στοιχειοθέτης16 στο φ.1256-

15/11/1885 αντικαθιστά εκ παραδρομής τον τίτλο της επιφυλλίδας Η Αρτοπώλις με τον τίτλο 

μίας διαφήμισης αδιάβροχα πανωφόρια «Μουσαμάδες» (Εικόνα 3).  

Ένα ακόμη εμπόδιο της έρευνας, που αναφέρθηκε και στον πρόλογο, είναι το γεγονός ότι 

τα ψηφιακά αρχεία της Βιβλιοθήκης της Βουλής και της Εθνικής Βιβλιοθήκης, ενώ 

περιέχουν αλληλοεπικαλύψεις, παρουσιάζουν παράλληλα και κενά αλλά και φύλλα που 

έχουν υποστεί τη φθορά του χρόνου ή την εγκληματική δολιοφθορά από ανθρώπινο χέρι17.  

 

                                                      
16 Εικάζουμε ότι το λάθος έγινε στη στοιχειοθεσία.  
17 Κατά τα έτη 1888 και 1889 όλο και πιο συχνά λείπουν κομμάτια του φύλλου, τα οποία είναι εμφανές ότι 

κάποιος τα αφαίρεσε τεχνηέντως από τους τόμους της Βιβλιοθήκης της Βουλής. 

 

Εικόνα 3 Λάθος στη στοιχειοθεσία (φ.1256-

15/11/1885) 
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Εικόνα 4 Ο τίτλος στο πρώτο φύλλο της Ακροπόλεως 

 

 

 

Εικόνα 5 Πρώτη αλλαγή στο σχήμα της Ακροπόλεως 
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Εικόνα 6 Δεύτερη αλλαγή στο σχήμα της Ακροπόλεως φ.1122-19/06/1885 

 

 

Εικόνα 7 Τρίτη αλλαγή σε ακόμη μεγαλύτερο σχήμα φ.1980-18/11/1887 
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3. Ιστορικό πλαίσιο της δεκαετίας του 1880 

Από το 1875 κι έπειτα η χώρα αποκτά μια σταθερότητα στην πολιτική ζωή και μία -έστω 

και φαινομενική- οικονομική ευημερία. Το σημαντικότερο γεγονός για τη δεκαετία του 

1880 είναι η προσάρτηση της Θεσσαλίας. «Η συμφωνία της Κωνσταντινούπολης (Μάρτης 

1881), που επικυρώθηκε με τη Σύμβαση της 2ης Ιουλίου 1881 ανάμεσα στην Τουρκία και 

στην Ελλάδα, έδινε στην τελευταία τη Θεσσαλία και το νομό της Άρτας, έναντι ορισμένων 

οικονομικών υποχρεώσεων προς την Τουρκία και αποζημίωσης των τουρκικών περιουσιών 

που βρίσκονταν στις ανακτημένες περιοχές».18 

Πολύ ουσιαστικοί είναι οι μετασχηματισμοί της ίδιας της κοινωνίας με την συνεχώς 

εντεινόμενη αστικοποίηση, την εμπορευματοποίηση της αγροτικής παραγωγής και τον 

κοινωνικό καταμερισμό της εργασίας, που γίνεται πιο περίπλοκος, ενώ νέα κυρίαρχα 

κοινωνικά στρώματα αρχίζουν να αναδύονται.    

Ο Τρικούπης από την άνοιξη του 1882 είναι ο κυβερνήτης της χώρας και θα παραμείνει για 

περίπου 13 χρόνια με βραχύβια κενά. Αυτό του δίνει την ευκαιρία να εφαρμόσει σχεδόν 

απερίσπαστος τα μεταρρυθμιστικά του σχέδια. 

Η διεύρυνση του οδικού δικτύου που μεταξύ των ετών 1867 και 1909 

υπερπενταπλασιάζεται, η ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου, τα δημόσια έργα, η 

διάνοιξη του Ισθμού της Κορίνθου (1882-1893), η επισκευή των λιμανιών δημιουργούν τις 

κατάλληλες συνθήκες για την περαιτέρω ανάπτυξη του εμπορίου και της ναυτιλίας. Η 

προσάρτηση του θεσσαλικού κάμπου, παρά τα όποια προβλήματα, αυξάνει αισθητά και την 

αγροτική παραγωγή και συνακολούθως τα εξαγώγιμα προϊόντα.  

Οι πολιτικές συνθήκες δεν είναι όμως καθόλου φιλειρηνικές, πολύ τακτικά υπάρχουν 

περιστατικά που απαιτούν την τόνωση του εθνικού αισθήματος στο λαό. Ένα από τα πιο 

σημαντικά αυτή της περιόδου είναι όταν «η πέραν του Αίμου Βουλγαρία ανήγγειλε την 

πραξικοπηματική προσάρτηση της εντεύθεν του Αίμου “Ανατολικής Ρωμυλίας” (6 

Σεπτεμβρίου 1885). […] Στην περιοχή της Φιλιππουπόλεως είχαν ήδη ξεσπάσει 

ανθελληνικές ταραχές από τις 23 Απριλίου 1885. Ο Δηλιγιάννης είχε προσπαθήσει να 

μειώσει τη σημασία των γεγονότων. Όμως αυτή τη φορά βρισκόταν μπροστά σε ένα 

τετελεσμένο γεγονός. […] Από τις άμεσα ενδιαφερόμενες βαλκανικές χώρες η αντίδραση 

                                                      
18 Σβορώνος (1983), σ. 107-108.  
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ήταν ακόμα πιο βίαιη. Τόσο οι Σέρβοι, όσο και οι Έλληνες θεώρησαν ότι η βουλγαρική 

ενέργεια στρεφόταν εναντίον τους, γιατί μετέβαλε το status quo της Συνθήκης του 

Βερολίνου. […] Όμως αυτοί που θεώρησαν ότι θίγονται περισσότερο από όλους ήταν οι 

Έλληνες. Ο ελληνικός χαρακτήρας της Ρωμυλίας και των κατοίκων της, όπως και η 

στρατηγική της θέση για την απελευθέρωση της Μακεδονίας δημιούργησαν μια χωρίς 

προηγούμενο πανεθνική κινητοποίηση. Οι πιο αδιάλλακτοι ήταν οι Έλληνες της 

Κωνσταντινουπόλεως, οι οποίοι προσπαθούσαν να πείσουν την Τουρκία να κηρύξει τον 

πόλεμο στη Βουλγαρία. Στην Αθήνα, πραγματοποιούνταν καθημερινά διαδηλώσεις κατά 

της βουλγαρικής προσαρτήσεως και υπέρ της στρατιωτικής επεμβάσεως στην Ήπειρο».19 

Ο τότε πρωθυπουργός της χώρας, Θεόδωρος Δηλιγιάννης, κάτω από την πίεση της κοινής 

γνώμης τόλμησε να απειλήσει την Τουρκία με πόλεμο, αν δε παραχωρούνταν στην Ελλάδα 

το τμήμα της Ηπείρου που είχε επιδικαστεί από το Συνέδριο του Βερολίνου και το οποίο 

όμως η Τουρκία δεν είχε παραχωρήσει κατά τη ρύθμιση του 1881. Η χώρα βρισκόταν πλέον 

εν μέσω πολεμικών προπαρασκευών όμως ο πρωθυπουργός δεν σκόπευε να φτάσει ως τη 

στρατιωτική αναμέτρηση. Αυτή η «ένοπλη επαιτεία» ή «ειρηνοπόλεμος», όπως 

ονομάστηκε, βρήκε απέναντί της μία Αγγλία εχθρική, τη Γερμανία, την Ιταλία και την 

Αυστρία αδιάφορες, τη Γαλλία να αμφιγνωμονεί και τη Ρωσία να μη λαμβάνει ξεκάθαρη 

θέση. Εντέλει, οι έξι Δυνάμεις (Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία, Αυστρία, Γαλλία, Ρωσία) ως 

απάντηση στην πολιτική του Δηλιγιάννη τού επέδωσαν προειδοποιητική διακοίνωση να 

μην διαταράσσει την ειρήνη στην Ανατολή. Στη συνέχεια, οι πέντε Δυνάμεις (εκτός της 

Γαλλίας) μετά από ακόμα μία αποτυχημένη διακοίνωση, όπου ο πρωθυπουργός αρνήθηκε 

και πάλι να πραγματοποιήσει την αποστράτευση, διέταξαν τον θαλάσσιο αποκλεισμό της 

Ελλάδας. Ο Δηλιγιάννης βρίσκει την ευκαιρία και παραιτείται χωρίς να ατιμωθεί και μετά 

από αποτυχημένες προσπάθειες σχηματισμού κυβέρνησης τον Μάϊο του 1886 ο Τρικούπης 

πετυχαίνει την πλειοψηφία με τη στήριξη 69 βουλευτών του Δηλιγιάννη. Πριν προλάβει 

όμως η νέα κυβέρνηση να αναλάβει την εξουσία, τμήματα του ελληνικού στρατού 

εισέβαλαν στο τουρκικό έδαφος από τα θεσσαλικά σύνορα με την προτροπή των 

κατώτερων και πιο ευερέθιστων εθνικιστών αξιωματικών, ώστε να δημιουργηθεί 

τετελεσμένο γεγονός και να αποφευχθεί η αποστράτευση. Τελικά, οι Τούρκοι κατάφεραν 

να αιχμαλωτίσουν 280 άνδρες από το πέμπτο ευζωνικό τάγμα στην περιοχή Κούτρας. Στις 

14 Μαΐου ο Τρικούπης κήρυξε την αποστράτευση, στις 24 Μαΐου έληξε ο θαλάσσιος 

                                                      
19Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Νεώτερος Ελληνισμός, Από το 1881 ως το 1913, τόμος ΙΔ’ (1977), σ. 24-26. 



 
«Χρυσοβαλάντου Λειβαδίτου», «Η λογοτεχνία στην εφημερίδα 

Ακρόπολις (1883-1889)» 

 

Διπλωματική Εργασία  15 

αποκλεισμός των Δυνάμεων και η Ελλάδα έχασε 52 εκατομμύρια δραχμές σε αυτόν τον 

ατιμωτικό «ειρηνοπόλεμο». Μετά από αυτά τα γεγονότα ο Τρικούπης κυβέρνησε 

αδιάλειπτα μέχρι και τις 24 Οκτωβρίου του 1890 και κατάφερε έτσι να ολοκληρώσει το 

θεσμικό και οικονομικό του έργο20.  

Οι μείζονες πολιτικές εξελίξεις αποτελούν αιτία και αφορμή για να εκφράσουν κατά κύριο 

λόγο οι ποιητές την αγάπη τους προς τη χώρα, να εμπνεύσουν την εθνική ενότητα ή να 

πανηγυρίσουν ένα ευτυχές κι ελπιδοφόρο συμβάν. Γεγονότα όπως αυτά στη Φιλιππούπολη, 

η μάχη της Κούτρας και η μετέπειτα δίκη της Κούτρας, το Μακεδονικό ζήτημα και άλλες 

πολιτικοκοινωνικές εξελίξεις απασχολούν έντονα τις στήλες της εφημερίδας και 

αναπόφευκτα επηρεάζουν τη λογοτεχνία. Παρατηρούμε συχνά τη σύνδεση των ιστορικών 

συμβάντων περισσότερο με την ποίηση που φιλοξενείται στην εφημερίδα και λιγότερο με 

την πεζογραφία.  

  

                                                      
20 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Νεώτερος Ελληνισμός, Από το 1881 ως το 1913, τόμος ΙΔ’ (1977), σ. 27-30. 
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4. Η λογοτεχνία τη δεκαετία του 1880 

Η δεκαετία του 1880 είναι μία περίοδος μεταβατική για την ελληνική λογοτεχνία. 

Παρατηρείται η γνωστή στροφή προς τη λαογραφία -ώστε να περιγραφεί ό,τι μας ορίζει ως 

έθνος- η οποία επηρεάζει αναπόφευκτα και τη λογοτεχνία. Επιπλέον, η ελπίδα για την 

πραγμάτωση της Μεγάλης Ιδέας μαζί με τις απογοητεύσεις της προηγούμενης δεκαετίας 

οδηγούν στην απόρριψη του Ρομαντισμού και δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για την 

κατεύθυνση προς τον Ρεαλισμό. Εγκαταλείπεται σιγά σιγά το ιστορικό μυθιστόρημα και οι 

συγγραφείς στρέφονται προς το σύντομο διήγημα21. 

Στο μεταίχμιο της δεκαετίας ο Λουκής Λάρας (1879) του Δημήτριου Βικέλα, με την 

αντιρομαντική και ρεαλιστική του τοποθέτηση γνωρίζει μεγάλη επιτυχία, μεταφράζεται σε 

πολλές γλώσσες και επηρεάζει αποφασιστικά τους μεταγενέστερους22. Η τάση που 

παρατηρείται στην πεζογραφία είναι διττή· από τη μία επιζητείται η δημιουργία μιας 

σχέσης με τη λογοτεχνία της Ευρώπης και από την άλλη επιχειρείται η πραγμάτωση μιας 

εθνικής φωνής.  

Ο διαγωνισμός διηγήματος της Εστίας μπορεί να μην «έθεσε στην πραγματικότητα τους 

κανόνες συγγραφής για το νέο είδος πεζογραφίας, το πρακτικό αποτέλεσμά του φαίνεται 

πως ήταν να προωθήσει το είδος και να δικαιολογήσει δύο νεοτερισμούς που είχαν ήδη 

αρχίσει να έρχονται στο προσκήνιο πριν την εξαγγελία του διαγωνισμού: ο πρώτος αφορά 

στο διήγημα ως νέα φόρμα, και ο δεύτερος στην επιλογή ενός παραδοσιακού, αγροτικού 

πλαισίου για τη δράση»23. 

Τα υψηλά ποσοστά αναλφαβητισμού αρχίζουν, έστω και δειλά, να μειώνονται και η 

πεζογραφία κυκλοφορεί μαζικά. Ήδη από δεκαετίες οι τρόποι διάδοσης της πεζογραφίας 

είναι οι αυτοτελείς εκδόσεις και η επιφυλλίδα ως συνέχειες στις εφημερίδες και τα 

περιοδικά24, ενώ κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα διαδίδεται και το 

αυτόνομο φυλλάδιο σε συνέχειες25. Το είδος που κυριαρχεί και διαβάζεται κατά κόρον είναι 

το λαϊκό μυθιστόρημα και κυρίως το μεταφρασμένο. Οι Έλληνες λόγιοι αποκηρύσσουν τα 

                                                      
21 Δεσποτίδης (2007), σ. 524. 
22 Πολίτης (1985), σ. 201. 
23 Beaton (1996), σ. 105. 
24 Αγγέλου (1995), σ. 107. 
25 Το αυτόνομο φυλλάδιο σε συνέχειες είναι μία πρακτική που αξιοποίησε πολύ ο Γαβριηλίδης ίσως και να 

την επέβαλε. 
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ξενόφερτα λαϊκά μυθιστορήματα, όμως για λόγους βιοποριστικούς τα μεταφράζουν και 

επηρεάζονται από αυτά26.  

Το νέο είδος του διηγήματος γίνεται τελικά ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανάδειξη της 

ηθογραφίας, όμως παράλληλα δημιουργείται κι ένα παράδοξο. Η ηθογραφία ως όρος 

δηλώνει την αξιοποίηση του εθνικού χαρακτήρα μέσα από τις περιγραφές τόπων και ηθών, 

με πλείστες λαογραφικές λεπτομέρειες, ώστε να δημιουργούνται έργα που ξεχωρίζουν από 

τα έργα των άλλων λαών. Όμως, ο όρος ηθογραφία, στην ελληνική λογοτεχνία, παρουσιάζει 

κάποια προβλήματα. Αρχικά, όπως υποστήριξε και ο Πολίτης, απηχεί στη λογοτεχνία της 

υπαίθρου, όμως στην Ευρώπη η ηθογραφία συμπεριλαμβάνει και το αστικό τοπίο27. Στην 

ελληνική πεζογραφία περιορίζοντας τον όρο στην ύπαιθρο, υποχρεωθήκαμε να εφεύρουμε 

επιπλέον όρους όπως η Αθηναιογραφία28. Δημιουργούνται διάφορα προσκόμματα όταν δεν 

μπορείς να συγκρίνεις το ευρωπαϊκό ηθογραφικό μυθιστόρημα με το αντίστοιχο ελληνικό 

διήγημα (ή και μυθιστόρημα)29. Μία πιθανή λύση θα ήταν ο όρος ηθογραφία στην Ελλάδα 

να διευρυνθεί ώστε να συμπεριλάβει και το αστικό τοπίο και να διαφοροποιείται κατά τη 

χρήση του με τον ιστορικό ορισμό της ηθογραφίας. 

Ένα άλλο φλέγον ζήτημα της περιόδου που θα απασχολήσει για πολλές δεκαετίες ακόμα 

τους Έλληνες λόγιους είναι το γλωσσικό. Το 1888, ο Ψυχάρης, ένας Έλληνας της 

Διασποράς, εκδίδει Το Ταξίδι μου και ταράζει τα νερά χρησιμοποιώντας την ομιλούμενη 

δημοτική σε ένα έργο καθαρά λογοτεχνικό. Φυσικά, η μεταστροφή των λογοτεχνών προς 

τη δημοτική θα γίνει αργά αλλά όλο και περισσότερα έργα χάριν του ρεαλισμού θα 

χρησιμοποιούν την καθαρεύουσα στις περιγραφές και τη δημοτική στα διαλογικά μέρη. 

Στην ποίηση, για τον Πολίτη30, το 1880 αποτελεί χρονιά ορόσημο με την έκδοση τριών 

ποιητικών συλλογών. Οι Στίχοι του Νίκου Καμπά, οι Ιστοί αράχνης του Γεώργιου Δροσίνη 

και οι Γέλωτες του Δημήτριου Κόκκου σηματοδοτούν την επίσημη εμφάνιση της «γενιάς 

του 1880». Και οι ποιητές απομακρύνονται συνειδητά από τον ρομαντισμό και στρέφονται 

προς τα νέα ποιητικά ρεύματα της Ευρώπης, όπως ο Παρνασσισμός. Εξακολουθούν να 

γράφουν οι ποιητές της πρώτης και δεύτερης μετεπαναστατικής ποιητικής γενιάς (Γεώργιος 

                                                      
26 Μουλλάς (1998), σ. 144.  
27 Βλ. Βαρελάς (2019), σ. 214.  
28 Μουλλάς (2007), σ. 165-166. 
29 Τα ποικίλα προβλήματα που έχουν ανακύψει σχετικά με τον όρο ηθογραφία παρουσιάζονται από τον 

Βαρελά στο λήμμα του Λεξικού νεοελληνικής λογοτεχνίας (Βαρελάς, 2007), αλλά και σε ανακοινώσεις του, 

βλ. Βαρελάς (2019). 
30 Πολίτης (1985), σ. 186. 
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και Αχιλλέας Παράσχος, Γεώργιος Ζαλοκώστας, Άγγελος Βλάχος, Σπυρίδων Βασιλειάδης) 

αλλά εμφανίζονται και ποιητές που θα σηματοδοτήσουν και τη στροφή προς τη δημοτική 

γλώσσα (Κωστής Παλαμάς, Γεώργιος Δροσίνης) χάρη και στην παράδοση του δημοτικού 

τραγουδιού. Στην ποίηση την ίδια περίοδο συναντάμε και μία ομάδα σατιρικών ποιητών 

όπως ο Σουρής και ο Κλεάνθης Τριαντάφυλλος. Ενώ, στο θέατρο προς το τέλος της 

δεκαετίας του 1880 εμφανίζεται και ανθίζει ένα νέο είδος, το κωμειδύλλιο, με τα έργα των 

Δημητρίου Κορομηλά, Σπυρίδωνα Περεσιάδη και Δημητρίου Κόκκου.  
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5. Ευρήματα 

Μέσα από την έρευνα στα επτά χρόνια της εφημερίδας εντοπίστηκαν εκατόν εξήντα τρία 

(163) λογοτεχνικά έργα. Για τη διευκόλυνση του σχολιασμού τους χωρίστηκαν σε δύο 

ευρύτερες ειδολογικές κατηγορίες: τα πεζά και τα ποιητικά κείμενα. Στη μελέτη δεν 

σχολιάζονται τα ποικίλα ελαφρώς λογοτεχνίζοντα χρονογραφήματα που κατά καιρούς 

δημοσιεύονται με θέμα τους είτε την περιγραφή των καιρικών συνθηκών είτε των διαφόρων 

εορταστικών περιόδων (η χιών, η άνοιξις, το Πάσχα, οι Απόκριες) ούτε και η παράθεση 

στίχων του Σουρή που αναδημοσιεύονται από τον Ρωμηό. 

5.1. Ποίηση 

Η έρευνα απέδωσε συνολικά ενενήντα οκτώ (98) ποιήματα. Οι ποιητές που φιλοξενούνται 

στις στήλες της εφ. Ακρόπολις είναι με αλφαβητική σειρά: Γ. Α. Αναστασόπουλος, 

Γεώργιος Βιζυηνός, Α. Ν. Βότσης, Γεώργιος Δροσίνης31, Κλεόβουλος Χρ. Κοκκολάτος, 

Δημήτριος Κόκκος, Μιχαήλ Λελέκος, Γεώργιος Ι. Μαγγιώρης, Αντώνιος Σ. Μάτεσις, 

Μαριέττα Μπέτσου, Κωστής Παλαμάς, Αχιλλέας Παράσχος, Γεώργιος Παράσχος, 

Καλυψώ Πάρρη, Π.  Αγ. Πεταλάς, Κωνσταντίνος Πρετεντέρης, Αριστομένης 

Προβελέγγιος, Περικλής Γ. Ραυτόπουλος, Αλέξανδρος Ι. Σαλβατώρ, Χριστόφορος 

Σαμαρτσίδης, Κωνσταντίνος Φ. Σκόκος, Γεώργιος Σουρής, Αλέξανδρος Σούτσος, 

Παναγιώτης Σούτσος, Αντώνιος Θ. Σπηλιωτόπουλος, Ηλίας Α. Συνοδινός, Παναγιώτης Σ. 

Συνοδινός, Ηλίας Τανταλίδης, Ι. Γ. Τσακασιάνος, Ν. Β. Φαρδύς, Χ. Χρηστοβασίλης και ο 

πολύγλωσσος Gustave Laffon. Επίσης, έχουμε και μεταφρασμένα ποιήματα των François 

Coppée, Johann Wolfgang von Goethe και Semyon Yakovlevich Nadson.  

Κατά κύριο λόγο οι ποιητές (σε αντίθεση με τους αρθρογράφους) δεν χρησιμοποιούν 

ψευδώνυμα, με εξαίρεση τον Δημήτριο Κόκκο (Coq, Κόκ, και ίσως Δ.Κ.), τον Ηλία 

Συνοδινό (Μώμος) και το αταύτιστο ψευδώνυμο Φαρέτρα. 

5.1.1. Θεματική θεώρηση των ποιημάτων 

Για την ορθότερη μελέτη τους έγινε αρχικά μία θεματική κατηγοριοποίηση των ευρημάτων 

και κατόπιν μελετώνται οι τακτικοί συνεργάτες της εφημερίδας.  

                                                      
31 Την περίοδο που μελετήσαμε τον Δροσίνη τον συναντάμε και με δημοσιογραφικά κείμενα στην εφ. 

Ακρόπολις. Για την πολύ ενδιαφέρουσα σειρά άρθρων του με θέμα μία δίκη του 1883 βλ. Βαρελάς (2018), σ. 

21-50. 
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5.1.1.1. Πατριωτικά ποιήματα 

Αυτό που γίνεται άμεσα αντιληπτό από τον μελετητή 

είναι η συσσώρευση ποιημάτων γύρω από 

συγκεκριμένες ημερομηνίες και ένα είδος 

επαναληπτικότητας. Αυτό μπορεί να φανεί και στον 

χρονολογικό πίνακα στο Παράρτημα Γ: «Ποίηση: 

αναλυτική καταγραφή σε χρονολογική σειρά». Ο 

μεγαλύτερος όγκος δημοσιευμένων ποιημάτων είναι 

γύρω από την 25η Μαρτίου. Κατά τα τρία πρώτα έτη, 

το 1884, το 1885 και το 1886, συναντάμε αντίστοιχα 

έξι (6), τέσσερα (4) και πέντε (5) ποιήματα που είναι 

εμπνευσμένα και αναφέρονται στην Επανάσταση του 

1821. Το 1887 αρχίζει να διαφοροποιείται η 

προσέγγιση της επετείου. Στα πρωτοσέλιδα 

βρίσκουμε εκτενή αρθρογραφία για όλες τις 

μεταρρυθμίσεις που προσπαθούν να γίνουν στο 

ελληνικό κράτος, διοικητικές, νομοθετικές, εκπαιδευτικές. Υπάρχει η ποίηση αλλά 

εκπροσωπείται μόνο με ένα εκτενές ποίημα του Σκόκου32, ενώ παράλληλα εμφανίζονται τα 

πρώτα πεζά με αντίστοιχη θεματολογία· ένα διήγημα του Κόκκου κι ένα ιστορικό ανέκδοτο 

από τη ζωή του Καραϊσκάκη. Την αμέσως επόμενη χρονιά η ποίηση απουσιάζει πλήρως και 

η επέτειος τιμάται με ένα έκτακτο φύλλο (Εικόνα 8) που περιέχει «όλην την ιστορίαν της 

Ελληνικής Επαναστάσεως»33. Στα φύλλα του έτους 1889 δεν υπάρχει καμία δημοσίευση για 

την επέτειο.  

Γενικά, ποιήματα με έντονο πατριωτικό χαρακτήρα δημοσιεύονται κάθε φορά που οι 

περιστάσεις το απαιτούν. Την άνοιξη του 1885 οι ανθελληνικές ταραχές στη Φιλιππούπολη 

και η έκβασή τους το φθινόπωρο του ίδιου έτους με την κατάληψη της Ανατολικής 

Ρωμυλίας από τους Βουλγάρους αντικατοπτρίζονται στην εφημερίδα όχι μόνο με άρθρα και 

ανταποκρίσεις, αλλά και με ποικίλα ποιήματα, που προσπαθούν να τονώσουν τα εθνικά 

αισθήματα του λαού και τον πατριωτισμό του στρατού. Ένα ακόμη γεγονός που λαμβάνει 

                                                      
32 Στο φ.1743-26/03/1887, σ. 1. 
33 Η διαφήμιση βρίσκεται στο φ.2108-25/03/1888, όμως το ίδιο το έκτακτο φύλλο δεν περιλαμβάνεται στα 

ψηφιοποιημένα αρχεία της Βιβλιοθήκης της Βουλής και δεν κατέστη δυνατή η μελέτη του.  

 

Εικόνα 8 Διαφήμιση στην πρώτη 

σελίδα του φ.2108-25/03/1888 
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εξαιρετικά μεγάλες διαστάσεις είναι η ενηλικίωση του διάδοχου Κωνσταντίνου. Την πρώτη 

μέρα του Δεκεμβρίου του 1886 μαζί με το κανονικό φύλλο34 εκδίδεται και έκτακτο φύλλο 

που περιέχει εκτός των άλλων έξι (6) ποιήματα για τον διάδοχο του θρόνου.  

Παρόμοιες ευκαιρίες για τη δημοσίευση ποιημάτων αντίστοιχης πατριωτικής πνοής 

αποτελούν είτε επέτειοι θανάτου σημαντικών ιστορικών προσώπων είτε ποικίλες 

περιστάσεις που εμπνέουν τους ποιητές και στις οποίες εκφωνούν τα έργα τους35.  

5.1.1.2. Στιχουργήματα 

Επιπλέον, συναντώνται ποιήματα με αφορμές χρηστικές: ποιήματα που χρησιμεύουν ως 

αγγελίες, όπως το ποίημα του σατιρικού Μώμου, δηλαδή του Ηλία Α. Συνοδινού, Δια 

στίχων αγγελία δια πράγματα γελοία36, ή ποιήματα που λειτουργούν ως αναγγελίες γάμου· 

όπως του Περικλή Γ. Ραυτόπουλου, Τη αδερφή μου Πηνελόπη (υπανδρευθείση)37. Αυτού 

του είδους τα στιχουργήματα με την ξεκάθαρη χρηστική τους στόχευση δεν απασχόλησαν 

την έρευνα μας καθώς δεν λειτούργησαν ως μέρος της λογοτεχνικής παραγωγής στις στήλες 

της Ακροπόλεως αλλά μάλλον ως μέσα διαφήμισης και ενημέρωσης. 

5.1.1.3. Μεταφράσεις 

Τα μεταφρασμένα ποιήματα που συναντάμε στην εφ. Ακρόπολις είναι μόλις τρία, όχι όμως 

αμελητέα, όχι μόνο για την λογοτεχνική τους αξία αλλά διότι σηματοδοτούν τις αλλαγές 

που διαδραματίζονται αυτή την τόσο κρίσιμη δεκαετία της ελληνικής λογοτεχνίας. Το 

πρώτο χρονολογικά είναι ένα απόσπασμα από τον Φάουστ του Johann Wolfgang von 

Goethe. 

Μόλις έχει κυκλοφορήσει στα ελληνικά το εμβληματικό έργο του Goethe σε μετάφραση 

Αριστομένη Προβελέγγιου38 και επιλέγεται προς δημοσίευση ένα απόσπασμα σχετικό με 

την Ανάσταση καθώς το φύλλο κυκλοφορεί Κυριακή του Πάσχα. Μπορεί να αποτελεί 

αναδημοσίευση αποσπάσματος ενός άρτι εκδοθέντος βιβλίου και να χρησιμοποιείται ως 

διαφήμιση, όμως οι συνθήκες της δημοσίευσής του δεν μειώνουν σε τίποτε το γεγονός ότι 

                                                      
34 Βλ. φ.1628-01/12/1886. 
35 Βλ. φ.791-08/06/1884, σ. 4 - ΦΕ1647-21/12/1886, σ. 1 - φ.1841-02/07/1887, σ. 1. 
36 Βλ. φ.912-28/10/1884, σ. 4. 
37 Βλ. φ.902-17/10/1884, σ. 4. 
38 Ο Φάουστ μεταφράζεται στα ελληνικά την ίδια χρονιά και από τον Προβελέγγιο και από τον Γιάννη 

Στρατήγη: von Goethe J. W. (1887). Φάουστ, μτφρ. Α. Προβελέγγιος. Αθήνα: Κάρολος Μπεκ και von Goethe 

J. W. (1887). Γκέτε. Φαύστος, μτφρ. Γ. Στρατήγης. Αθήνα: Ανέστη Κωνσταντινίδου. 
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ένα τόσο σημαντικό έργο όχι της ελληνικής αλλά της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, καθίσταται 

προσιτό στο ελληνόγλωσσο αναγνωστικό κοινό.  

Το επόμενο έργο είναι το ποίημα Η γιόλκα του Семён Надсон (Semyon Yakovlevich 

Nadson) και ο πρωτότυπος τίτλος 

του είναι Легенда о ёлке (ο 

θρύλος του χριστουγεννιάτικου 

δέντρου). Η μετάφραση είναι του 

Θεόδωρου Βελλιανίτη39, που 

ήταν από τους τακτικότερους 

συνεργάτες της εφημερίδας με 

ποικίλα άρθρα γύρω από τη ζωή 

στη Ρωσία και τις εκφάνσεις του ρωσικού πολιτισμού40. Μετά από μία γρήγορη σύγκριση 

της μετάφρασης Βελλιανίτη με το πρωτότυπο έργο41 παρατηρούμε ότι απέχει πάρα πολύ από 

αυτό. Ουσιαστικά έχει διατηρήσει τη κεντρική ιδέα του ποιήματος και από εκεί και πέρα τη 

διαχειρίζεται με έναν ολότελα δικό του τρόπο. Ως αποτέλεσμα, έχει χαθεί όλη η λιτότητα, η 

δωρικότητα της ρωσικής έκφρασης. Η ελληνική εκδοχή είναι γεμάτη με επίθετα και περιττά 

στολίδια. Η έντονη διαφοροποίηση γίνεται αντιληπτή δια γυμνού οφθαλμού καθώς οι 

τριάντα πέντε (35) στίχοι του Nadson γίνονται εξήντα έξι (66) από τον Βελλιανίτη. Το 

ποίημα συνοδεύεται και από μία υποσημείωση (Εικόνα 9) όπου επεξηγείται ο τίτλος 

(γιόλκα = ёлка = δέντρο των Χριστουγέννων) και αναφέρεται και ο συγγραφέας του 

πρωτότυπου. Ο Nadson θαυμάζεται από τον Βελλιανίτη καθώς, όπως αναφέρει η 

Ιλίνσκαγια, σε δοκίμιό του με τίτλο: «Σύγχρονος Ρωσσική Φιλολογία» του αφιερώνει 

περίπου τον ίδιο χώρο με αυτόν του Πούσκιν42. Ο Nadson κατάφερε μέσα στα λιγοστά 

χρόνια της ζωής του (πέθανε μόλις 25 ετών από φυματίωση) να γίνει αγαπητός ιδίως στους 

νέους, ενώ μετέπειτα μνημονεύονταν ως ελάσσων επίγονος του Lermontov και του 

Nekrasov43.  

Τα μεταφρασμένα έργα ολοκληρώνονται με το ποίημα του François Coppée, Εις τον 

Αυτοκράτορα Φρειδερίκον Γ'. Μεταφραστής είναι -όπως και στον Φάουστ- ο Αριστομένης 

                                                      
39 Τον Θεόδωρο Βελλιανίτη τον συναντούμε και στην ενότητα της πεζογραφία είτε ως μεταφραστή είτε ως 

συγγραφέα πρωτότυπων «ρωσικών» διηγημάτων. 
40 Στοιχεία για τον Θεόδωρο Βελλιανίτη βρίσκουμε στην ηλεκτρονική πηγή: Γαλλική Σχολή Αθηνών (χ.χ.). 
41 Надсон (1882). 
42 Ιλίνσκαγια (2006), σ. 58. 
43 Terras (1991), σ. 411. 

 
Εικόνα 9 Υποσημείωση στο ποίημα Η γιόλκα (φ.2017-

25/12/1887) 
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Προβελέγγιος, όμως σε αυτή την περίπτωση το πρωτότυπο έργο δεν είναι παλαιότερο αλλά 

μόλις έχει κυκλοφορήσει στη Γαλλία44.  

Συνεπώς, οι τρεις μεταφράσεις είναι σημαντικές, η πρώτη αποτελεί σταθμό για την 

ελληνική φιλολογία, αφού έχουμε την πρώτη μετάφραση του Φάουστ στη γλώσσα μας, η 

δεύτερη είναι από τις πρώτες απόπειρες να έρθει σε επαφή το ελληνικό κοινό με τη ρωσική 

ποίηση (και μάλιστα μεταφρασμένη, έστω και παραφρασμένη, απευθείας από τα ρωσικά κι 

όχι μέσω κάποιας άλλης γλώσσας) και τρίτο ένα ποίημα του εκπροσώπου των Γάλλων 

παρνασσιστών. 

5.1.2. Τακτικοί συνεργάτες 

Από τον πίνακα στο Παράρτημα Γ: «Ποίηση: αναλυτική καταγραφή σε χρονολογική σειρά» 

φαίνεται ξεκάθαρα ότι υπάρχουν πέντε (5) ποιητές  που αποτελούν τους σταθερούς 

συνεργάτες της Ακρoπόλεως καθώς έργα τους δημοσιεύονται τακτικά. 

5.1.2.1. Δημήτριος Κόκκος 

Ο Δημήτριος Κόκκος συνεργάζεται με την εφ. Ακρόπολις και τα έργα του είναι αυτά που 

συναντάμε πιο συχνά στις στήλες της. Η έρευνα απέδωσε 17 ποιήματα τα οποία μπορούμε 

να χωρίσουμε σε δύο βασικές κατηγορίες· η πρώτη περιλαμβάνει τα έργα του με 

θεματολογία πατριωτική και η δεύτερη τα σατιρικά του ποιήματα. Τα περισσότερα από 

αυτά ανήκουν στην πρώτη κατηγορία, ενώ υπάρχει κι ένα καθαρά επικαιρικό ποίημα (Η 

πυρκαϊά του μεγάλου ρεύματος, φ.1776-28/04/1887) για την πυρκαγιά την άνοιξη του 1887 

σε ένα χωριό/προάστιο της Κωνσταντινούπολης όπου κατοικούσαν πολλοί Έλληνες. Είναι 

από τους τακτικούς συνεργάτες ο μόνος που πέρα από το κανονικό του όνομα υπογράφει 

και με ψευδώνυμα. Πέρα από το ψευδώνυμο «Coq45» που είναι σίγουρα δικό του, θεωρούμε 

ασφαλή και την ταύτιση με το Κόκ. Το ύφος του ποιήματος αλλά και το ομόηχο των δύο 

ψευδωνύμων (του Κόκ και του Coq) μας οδηγούν στην ταύτισή του. Επιπλέον, τα αρχικά 

Δ.Κ. που συναντώνται σε ένα ποίημα του 188546 αντιστοιχούν και αυτά στον Κόκκο καθώς 

το ποίημα με αυτή την υπογραφή περιλαμβάνεται σε μεταγενέστερη ποιητική του συλλογή. 

                                                      
44 Στην εφ. Ακρόπολις το συναντάμε στο φ.2105-22/03/1888 και στη Γαλλία κυκλοφόρησε στις 22 Μαρτίου 

του 1888 στην εφημερίδα Le Figaro (βλ. Coppée, 2018). Η διαφορά των δώδεκα ημερών (κατά τον 19ο αιώνα) 

μεταξύ του παλαιού (ιουλιανού) ημερολογίου που χρησιμοποιούνταν στην Ελλάδα την εποχή εκείνη και του 

νέου (γρηγοριανού) ημερολογίου που χρησιμοποιούσε η Γαλλία ήταν ακριβώς όση χρειάστηκε για να φτάσει 

η γαλλική εφημερίδα στην Αθήνα, να τη διαβάσει ο Προβελέγγιος, να μεταφράσει το ποίημα (που και σε αυτή 

φιλοξενούνταν στην πρώτη σελίδα όπως και στην εφ. Ακρόπολις) και να το δημοσιεύσει. 
45 Ντελόπουλος (2005) σ. 130.  
46 Βλ. Στην ελληνική σημαία στο φ.1077-09/05/1885, σ.2 το οποίο περιλαμβάνεται στο Κόκκου (1889), σ. 90-

94.  
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Τέλος, στο φ.2084-29/02/1888 υπάρχει ένας ενδιαφέρον, σπιρτόζικος θεατρικός διάλογος 

αλλά και μερικά άτεχνα στιχάκια που τιτλοφορούνται Το πανελλήνιον φρενοκομείον 

κωμικόν παίγνιον - Στίχοι του δρόμου. Κάτω από τον τίτλο του δεύτερου μέρους (Στίχοι του 

δρόμου) υπάρχει η σημείωση σε αγκύλες: «Ενώ επαίζετο η αστειοτάτη κωμωδία έκαστον 

πρόσωπον αυτής έρριπτε εις το κοινόν στίχους του δρόμου. Επειδή αυτοί απλήστως 

ηρπάσθησαν και ανεγνώσθησαν, εζητήθη δε και νέα έκδοσις διά τούτο και τους 

αναδημοσιεύομεν». Το έργο είναι ανυπόγραφο όμως ανήκει και αυτό στον Κόκκο καθώς 

περιλαμβάνεται στο Κόκκου (1889)47 και αποδίδεται σε αυτόν και από τη βιβλιογραφία48.  

5.1.2.2. Κωστής Παλαμάς 

Από το 1883 μέχρι και το 1887 συνεργάζεται με την εφ. Ακρόπολις του Βλ. Γαβριηλίδη 

όπου υπογράφει και δικαστικά χρονικά με το ψευδώνυμο Ακροπολίτης49. Στις στήλες της 

εφημερίδας ο Παλαμάς βρίσκει το χώρο και δημοσιεύει, πέρα από άρθρα και 

χρονογραφήματα, τις πρώτες του ποιητικές δοκιμές, πάντα υπογράφοντας με ολόκληρο το 

όνομά του. Τα ποιήματα που αποδελτιώθηκαν, αρχικά εντοπίστηκαν στη βιβλιογραφία 

Κωστή Παλαμά50 και κατόπιν αντιπαραβλήθηκαν με το έργο του Παλαμά στην ψηφιακή 

Ανεμόσκαλα51 με τα ακόλουθα συμπεράσματα:  

 Το φόρεμα των Χριστουγέννων52, Κωστής Παλαμάς, φ.652-Πέμπτη 29/12/1883, σ. 

3-4. 

Πρόκειται για πρώτη δημοσίευση ενός εκτενούς, αφηγηματικού ποιήματος για τον έρωτα 

μιας ψαροπούλας, της Φρόσως, κι ενός ναύτη, του Νίκου, και την τελική ευόδωσή του την 

ημέρα των Χριστουγέννων. Αποτελείται από 348 άνισους στίχους κατανεμημένους επίσης 

άνισα σε 8 μέρη (Α’ έως Η’) και καλύπτει δύο ολόκληρες σελίδες (3 και 4 σελίδα) εκτός 

                                                      
47 Βλ. Κόκκου (1889), σ. 299-309. 
48 Βλ. Λεξικό Πατάκη (2005), σ.1108-1109 και Μαθιουδάκη (2015) σ. 486. 
49 Σακελλαριάδης (1975, Ιούνιος 1), σ. 724-727. 
50 Βλ. Κατσίμπαλη (1943).  
51 Βλ. Κωστής Παλαμάς (χ.χ.). Δυστυχώς, η αντιπαραβολή με τα Άπαντα του Παλαμά δεν κατέστη δυνατή 

λόγω πανδημίας και μη ορθής λειτουργίας των βιβλιοθηκών. Παρόλα αυτά, χρησιμοποιήθηκε η πολύτιμη 

Βιβλιογραφία Κωστή Παλαμά (Κατσίμπαλη 1943) και παράλληλα έγινε αναζήτηση στην ψηφιακή βάση 

Ανεμόσκαλα, η οποία περιέχει Συμφραστικούς Πίνακες Λέξεων για Μείζονες Νεοέλληνες Ποιητές και εν 

συνεπεία αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο για την αναζήτηση ποιημάτων ακόμα και μόνο με μία λέξη. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση, όπου ο Παλαμάς εκδίδει τα πρωτοδημοσιευμένα στην εφ. Ακρόπολις ποιήματά του 

με διαφορετικούς τίτλους αλλά και με ουσιαστικές αλλαγές, η αναζήτησή τους έγινε με αυτό το ψηφιακό 

εργαλείο για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και πολύ πιο ασφαλή συμπεράσματα (ιδίως για τα 

ποιήματα που δεν εξέδωσε ποτέ σε συλλογή). 
52 Το ποίημα Το φόρεμα των Χριστουγέννων αναφέρεται στη βιβλιογραφία του Κωστή Παλαμά στο 

Κατσίμπαλη (1943), σ. 21. 
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από το ισόγειο όπου υπάρχουν επιφυλλίδες. Το παρόν ποίημα δεν συμπεριλήφθηκε από τον 

Παλαμά σε κάποια συλλογή.  

 Το νανούρισμα, Κωστής Παλαμάς, φ.727-Κυριακή 25/03/1884, σ. 5. 

Αποτελεί την πρώτη δημοσίευση του ποιήματος με υποσημείωση κάτω από τον τίτλο «επί 

τη βάσει βυζαντινής παραδόσεως» και σημείωμα στο τέλος ότι γράφτηκε «1 Μαρτίου 

1884». Δύο χρόνια μετά συμπεριλήφθηκε από τον Παλαμά στα Τραγούδια της πατρίδος μου 

χωρίς εμφανείς διαφοροποιήσεις.  

 Κακοί καιροί, Κωστής Παλαμάς, φ. 1249-Παρασκευή 08/11/1885, σ. 1. 

Αποτελείται από τέσσερα άνισα μέρη (Α’, Β’ Γ’ και Δ’) με συνολικά είκοσι επτά (27) 

στροφές που σχηματίζονται από τρεις δεκαπεντασύλλαβους στίχους κι έναν καταληκτικό 

επτασύλλαβο. Καταλαμβάνει ολόκληρη την πρώτη σελίδα της εφημερίδας εκτός από το 

ισόγειο όπου υπάρχει η επιφυλλίδα. Την επόμενη χρονιά τα μέρη Β’ και Γ’ (10 και 11 

στροφές αντίστοιχα) θα αποτελέσουν τα δύο μέρη (Α’ και Β’) του ποιήματος Ο βασιλιάς 

Σισμάνης που θα συμπεριληφθεί στα Τραγούδια της πατρίδος μου53.  

 Τα δυο πουλιά, Κωστής Παλαμάς, φ.1257-Σάββατο 16/11/1885, σ. 1. 

Πρόκειται για πρώτη δημοσίευση ενός ποιήματος με θέμα τη συνομιλία δύο πουλιών για 

την πολύπαθη Μακεδονία. Τοποθετείται στην αρχή της πρώτης σελίδας, όπου συνήθως 

έχουμε το άρθρο του εκδότη, και έχει σημείωση στο τέλος ότι γράφτηκε «11 Νοεμβρίου 

1885». Το παρόν ποίημα δεν συμπεριλήφθηκε από τον Παλαμά σε κάποια συλλογή.  

 Το τραγούδι του Στρατιώτη, Κωστής Παλαμάς, φ.1302-Τετάρτη 01/01/1886, σ. 4. 

Το παρόν ποίημα του Παλαμά όπως αναφέρεται και στο εισαγωγικό του σημείωμα είναι 

«Εκ των Τραγουδιών της πατρίδος μου του κ. Κωστή Παλαμά μεταφέρομεν εις τας στήλας 

της “Ακροπόλεως” το τραγούδι του Στρατιώτη. Πρέπει κυρίως αυτάς τας ημέρας ν’ 

αναγνωσθή υφ’ όλου του στρατού».  

 Ωδή εις Καποδίστριαν, Κωστής Παλαμάς, φ.1647β΄[ΦΕ]-Κυριακή 21/12/1886, σ. 1. 

Γράφτηκε στις 16 Δεκεμβρίου 1886 και δημοσιεύεται στο έκτακτο φύλλο της Κυριακής 

21/12/1886 (την ημέρα που θα πραγματοποιούνταν τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του 

Καποδίστρια στην Κέρκυρα αλλά αναβλήθηκαν λόγω κακών καιρικών συνθηκών), το 

                                                      
53 Ο Κατσίμπαλης (1943) δεν αναφέρει έκδοση του συγκεκριμένου ποιήματος όμως η αναζήτηση με στίχους 

στην Ανεμόσκαλα επέτρεψε την ταύτισή του με μέρος του ποιήματος Ο βασιλιάς Σισμάνης.   
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οποίο είναι αφιερωμένο στον Καποδίστρια. Αποτελείται από 114 στίχους με ζευγαρωτή 

ομοιοκαταληξία. Εντάχθηκε μετά από πολλά χρόνια και αρκετές μετατροπές στη συλλογή 

Δειλοί και σκληροί στίχοι (1928), στην ενότητα Λυρικοί λόγοι με τίτλο Λόγος για τον 

Καποδίστρια όταν του στήθηκε το άγαλμα στην Κέρκυρα54.  

 Ο θάνατος της πεντάμορφης, Κωστής Παλαμάς, φ.1739[ΑπΚ αρ. 3]-Κυριακή 

22/03/1887, σ. 3. 

Αποτελεί την πρώτη δημοσίευση του ποιήματος που αργότερα συμπεριλήφθηκε από τον 

Παλαμά στη συλλογή Τα μάτια της ψυχής μου (1892) με εμφανείς αλλά όχι ουσιαστικές 

διαφοροποιήσεις. 

5.1.2.3. Αχιλλέας Παράσχος 

Μέσα στην επταετία που μελετήσαμε συναντώνται οκτώ δημοσιευμένα ποιήματα του 

Αχιλλέα Παράσχου, κάποια έχουν ήδη κυκλοφορήσει και κάποια γράφονται για να 

δημοσιευθούν, ενώ είναι πολύ συνηθισμένο να έχουν γραφτεί για κάποιο εθνικό γεγονός ή 

εορτή να έχουν απαγγελθεί από τον ίδιο και να δημοσιεύονται την επομένη. Η θεματολογία 

είναι σχεδόν πάντοτε η ίδια, η εξύμνηση της Επανάστασης του 1821 και η πίστη στην 

πατρίδα.  

5.1.2.4. Αριστομένης Προβελέγγιος 

Ο Αριστομένης Προβελέγγιος υπήρξε τακτικός συνεργάτης της εφημερίδας κυρίως με 

μεταφράσεις που αναφέρθηκαν προηγουμένως και στα ποιητικά ευρήματά μας στο 

Παράρτημα Γ: «Ποίηση: αναλυτική καταγραφή σε χρονολογική σειρά». Τα πρωτότυπα έργα 

του που απαντώνται στις στήλες της Ακροπόλεως διατηρούν πάντοτε έναν σοβαρό τόνο και 

αποδεικνύουν τον προσανατολισμό και τον θαυμασμό του προς το κλασικό παρελθόν. 

5.1.2.5. Παναγιώτης Σ. Συνοδινός 

Τα ποιήματα του Παναγιώτη Συνοδινού που εντοπίζουμε στην εφ. Ακρόπολις της δεκαετίας 

του 1880 έχουν όλα τους ως θέμα πρόσωπα της πολιτικής σκηνής ή εθνικά γεγονότα που 

απασχολούσαν εκείνη την περίοδο. Όπως σημειώνει κι ο Δημαράς για τον Συνοδινό 

«εγνώρισε ημέρες δόξας προτού να σβήσει μέσα στην σημερινή του αφάνεια. Στιχοπλόκος 

αδέξιος, αλλά δείκτης χρήσιμος πολύ των εθνικών συναισθημάτων της εποχής του»55. 

                                                      
54 Ο Κατσίμπαλης (1943) αναφέρει συγκεκριμένα για αυτό το ποίημα «Ξανατ. ξαναδουλεμένο στον αριθ. 32», 

το οποίο είναι η συλλογή Δειλοί και σκληροί στίχοι (1928).  
55 Δημαράς (2000), σ. 343.  
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5.2. Πεζογραφία 

Η έρευνα στα φύλλα της εφημερίδας εντόπισε εβδομήντα (73) πεζογραφικά έργα είτε 

πρωτότυπα είτε μεταφρασμένα. Εντελώς σχηματικά μπορούν να χωριστούν σε εκτενή και 

σε σύντομα έργα. Στα εκτενή εντάσσονται τριάντα (30) μυθιστορήματα, δύο (2) νουβέλες 

και ένα (1) απομνημόνευμα, ενώ στα σύντομα τριάντα ένα (31) διηγήματα, ένα (1) 

απόσπασμα από μυθιστόρημα, δύο (2) ευθυμογραφήματα, τέσσερα (3) ιστορικά διηγήματα 

και μία (1) σύντομη βιογραφία. Υπάρχει επίσης ένα έργο που δεν μπορεί να ενταχθεί σε 

καμία κατηγορία και λόγω της ιδιαιτερότητάς του ως κειμενικό είδος και λόγω του ότι 

φιλοξενείται στις στήλες της Ακροπόλεως αποσπασματικά. Είναι όμως τόσο ιδιάζουσα και 

σημαντική η δημοσίευσή του που δεν γινόταν να παραλειφθεί. Πρόκειται για την παράθεση 

ολόκληρων κεφαλαίων από το νεοεκδοθέν βιβλίο του Ψυχάρη, Το ταξίδι μου, ένα 

πεζογράφημα με ξεκάθαρα λογοτεχνικό χαρακτήρα, σαν διηγήματα άλλοτε με 

αυτοβιογραφικά στοιχεία κι άλλοτε με καθαρά μυθοπλαστικά, το οποίο θα παρουσιαστεί 

αναλυτικά στη συνέχεια.  

Στην παρούσα εργασία αναζητήθηκαν έργα καθαρά λογοτεχνικά. Συνεπώς, κείμενα 

«λογοτεχνίζοντα» (κυρίως χρονογραφήματα), δηλαδή κείμενα χωρίς εκ των προτέρων 

ξεκάθαρη λογοτεχνική στόχευση αλλά με έντονα λογοτεχνικά χαρακτηριστικά, δεν 

συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη. Πολλές φορές όμως οι παραπλανητικοί τίτλοι των άρθρων, 

η υπογραφή τους από καταξιωμένους λογοτέχνες και τα διάφορα λογοτεχνικά τους 

προτερήματα συσκότιζαν τα όρια μεταξύ δημοσιογραφίας και λογοτεχνίας.  

Ακόμη ένας προβληματισμός δημιουργήθηκε για το αν θα συμπεριληφθούν κάποια έργα 

που βρίσκονται μεταξύ λογοτεχνικού και ιστορικού λόγου. Τελικά, το ύφος των κειμένων 

και το γεγονός ότι βασίζονται μεν σε πραγματικά γεγονότα αλλά η στόχευση τους δεν είναι 

η απλή μεταφορά της ιστορικής γνώσης, αλλά αποπειρώνται να αφηγηθούν μία ιστορία 

ώστε να συγκινήσουν τον αναγνώστη και να διαπλάσουν χαρακτήρες, μας οδήγησαν στο 

να τα συμπεριλάβουμε. 

Τέλος, μόνο ένα χρονογράφημα ξεχωρίζει και έλαβε μία θέση μεταξύ των λογοτεχνικών 

έργων, το Παρά τοις δούλοις του Μιχαήλ Μητσάκη. Ενώ θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα 

κείμενο ταξιδιωτικών εντυπώσεων56 ή μία ανταπόκριση, παρόλα αυτά τα χαρακτηριστικά 

του, η συντομία, το επίκαιρο περιεχόμενο, και ο συνδυασμός τους με στοιχεία καθαρά 

                                                      
56 Από μελετητές κατατάσσεται και στην ταξιδιωτική λογοτεχνία. 
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λογοτεχνικά το κατατάσσουν στο είδος του χρονογραφήματος και το καθιστούν άξιο 

αναφοράς στην παρούσα εργασία.  

Όλα τα έργα παρουσιάζονται συγκεντρωμένα σε χρονολογική σειρά στο Παράρτημα Β: 

«Πεζογράφοι». 

Σε αντίθεση με την ποίηση, που μελετήσαμε πιο πάνω, η πεζογραφία που φιλοξενείται στην 

εφ. Ακρόπολις παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερη ποικιλομορφία. Τα ευρήματα δείχνουν μία 

έντονη παρουσία τόσο διηγημάτων όσο και μυθιστορημάτων. Μετά από προσεκτική μελέτη 

της περιόδου και του περιεχομένου των έργων αρχίζουν και αναδύονται θεματικές που 

απαιτούν η ανάλυση των ευρημάτων να γίνει με διασταυρώσεις διαφορετικών ειδών αλλά 

και με αλληλοεπικαλύψεις.  

5.2.1. Μυθιστόρημα 

5.2.1.1. Μεταφρασμένο μυθιστόρημα 

Στις επιφυλλίδες της Ακροπόλεως τη μερίδα του λέοντος, θα μπορούσαμε να πούμε, ότι 

καταλαμβάνει το μεταφρασμένο γαλλικό επιφυλλιδικό μυθιστόρημα, τουλάχιστον από 

άποψη όγκου. Κι ενώ έχουν εκπονηθεί εδώ και χρόνια μελέτες για τη μεταφραστική 

πεζογραφική παραγωγή του 19ου αιώνα σε αυτή δεν συμπεριλαμβάνονται τα 

μυθιστορήματα που κυκλοφόρησαν ως επιφυλλίδες στον ημερήσιο τύπο και δεν είχαν 

αυτοτελή εκδοτική τύχη57.  

Στην παρούσα εργασία ανασύρθηκαν από τις σελίδες της Ακροπόλεως ποικίλα 

μυθιστορήματα διαφορετικής προέλευσης, καλλιτεχνικού επιπέδου και προσανατολισμού. 

Αναζητήθηκαν τα ξένα πρότυπά τους, εργασία πολλές φορές κοπιώδης καθώς η απόδοση 

του τίτλου αλλά και του ονόματος του συγγραφέα μπορεί να απείχε παρασάγγας από το 

πρωτότυπο.  

Με μία γρήγορη ματιά ξεχωρίζουν σε όγκο υλικού οι μεταφράσεις των γαλλικών 

επιφυλλιδικών μυθιστορημάτων, αλλά πλάι σε αυτές συναντάμε και δύο ιστορικά 

μυθιστορήματα ένα του Jules Verne κι ένα του Aleksey Konstantinovich Tolstoy. 

Τα ευρήματα είναι σε χρονολογική σειρά τα εξής: 

                                                      
57 Ο Φίλιππος Παππάς έχει εργαστεί προς αυτή την κατέυθυνση και σε κείμενό του (Παππάς 2016, σ. 18) 

σημειώνει ως τομή για τις μεταφράσεις την εικοσαετία 1880-1900, όπου παρατηρείται «περαιτέρω αύξηση 

της κυκλοφορίας των εντύπων, “νομιμοποίηση” του μυθιστορήματος μέσω των επιφυλλίδων, έκδοση πολλών 

εφημερίδων μεγάλης κυκλοφορίας στην Αθήνα και σταδιακή μείωση της παραγωγής αυτοτελών τόμων». 
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 Τα μαύρα διαμάντια, Γιοκάης, φ.599-Κυριακή 30/10/1883 έως φ.752-Τρίτη 

24/04/1884  

Πρόκειται για την πρώτη επιφυλλίδα της Ακροπόλεως. Είναι το μυθιστόρημα του Ούγγρου 

συγγραφέα Mór Jókai (Μορ Γιοκάι) με πρωτότυπο τίτλο Fekete gyémántok58. Ξεκινά να 

δημοσιεύεται στις 30 Οκτωβρίου του 1883 (δηλαδή στο πρώτο φύλλο με την ονομασία 

Ακρόπολις, με αριθμό φύλλου 599) και σταματά στις 24 Απριλίου 1884 (αρ. φύλλου 752). 

Το έργο δεν ολοκληρώνεται ποτέ, φτάνει μέχρι και το κεφάλαιο «Semmivé lenni» το οποίο 

στην ελληνική εκδοχή είναι άτιτλο. Έχουμε ογδόντα πέντε (85) συνέχειες που είναι περίπου 

τα τέσσερα πέμπτα του έργου.  

O Mór Jókai (1825—1904) είναι ένας από τους σημαντικότερους Ούγγρους συγγραφείς του 

19ου αιώνα, πολυγραφότατος –τα άπαντά του που εκδόθηκαν στα 1894-1898 αποτελούνταν 

από 100 τόμους χωρίς να συμπεριλαμβάνουν τα δημοσιογραφικά κείμενά του.  Στα πρώιμα 

έργα του είναι εμφανής η επιρροή του γαλλικού Ρομαντισμού, όμως στα ωριμότερα τον 

απασχολεί περισσότερο ο ρεαλισμός και οι προσωπικές εμπειρίες59. Στη δεύτερη κατηγορία 

ανήκει και το έργο που μας ενδιαφέρει και φαίνεται ότι είναι συνειδητή επιλογή του εκδότη 

της Ακροπόλεως να δημοσιεύσει ένα έργο που να μιλά για την πραγματική ζωή και τις 

δυσκολίες της εργατικής τάξης και των φτωχότερων στρωμάτων της κοινωνίας. Ο Jókai 

περιγράφει γλαφυρά, ίσως λίγο ωραιοποιημένα -εξάλλου έχει μεγαλώσει ως συγγραφέας 

μέσα στον Ρομαντισμό- την κατάσταση στα ορυχεία της Ουγγαρίας του 19ου αιώνα και η 

καθημερινή ζωή δεν φαίνεται να διαφέρει από αυτή του μικρού ελλαδικού χώρου.  

 Ο Σιδηρουργός, Γεωργίου Ονέ, φ.599-Κυριακή 30/10/1883 έως φ.705-Πέμπτη 

01/03/1884  

Η συγκεκριμένη επιφυλλίδα άρχισε να δημοσιεύεται στις σελίδες του Μη Χάνεσαι, και 

εφόσον το έντυπο μετονομάστηκε πριν την ολοκλήρωσή της η δημοσίευση συνεχίστηκε 

στην εφ. Ακρόπολις. Ξεκίνησε να δημοσιεύεται στις 11 Σεπτεμβρίου 1883, στο φ.566 σ.4 

και ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 1 Μαρτίου του 1884 στο φ.705. Η τελευταία επιφυλλίδα 

έχει τον αριθμό συνέχειας 110, όμως υπήρξε ένα τυπογραφικό λάθος και μεταπηδά από τον 

αρ.90 στον αρ.100. Άρα στο σύνολο οι συνέχειες είναι εκατό60 (100). Ο γαλλικός τίτλος 

                                                      
58Jókai Mór (χ.χ.). 
59 Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2021).  
60 Έγινε έλεγχος και στις συνέχειες αρ.1 έως αρ.32 που φιλοξενούνται στο Μη Χάνεσαι (στα φύλλα 566 έως 

598) και δεν βρέθηκε κανένα τυπογραφικό λάθος. 
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του έργου είναι Les batailles de la vie: Le maître de forges και ανήκει σε μία σειρά έργων 

του συγγραφέα που όπως είναι εμφανές ονομάζεται Οι μάχες της ζωής (άλλα έργα της ίδιας 

σειρά είναι τα: Serge Panine, La Grande Marnière και La Comtesse Sarah).   

Η επιλογή του συγκεκριμένου έργου προδίδει την ιδεολογική στόχευση του ίδιου του 

εντύπου που το φιλοξενεί. Όπως αναφέρει ο Coward (2004) για τη γαλλική πεζογραφία «η 

κυρίαρχη τάση μέχρι το 1900 ήταν τα ηθογραφικά μυθιστορήματα (novel of manners) να 

προωθούν τις αστικές αξίες της Τρίτης Γαλλικής Δημοκρατίας: την εργασία, το γάμο και 

τον πατριωτισμό. Ο δραστήριος ήρωας του Le Maître de forges (1882), το πιο επιτυχημένο 

από τα μυθιστορήματα του παραγωγικού Georges Ohnet (1848-1918), έδειξε τον θρίαμβο 

της τιμής της μεσαίας τάξης έναντι της αριστοκρατικής παρακμής. Μέσα από αυτό 

εμφανίστηκαν νέοι ήρωες και νέοι κακοί. Το μοιραίο θηλυκό έδωσε τη θέση του στη 

διωκόμενη γυναίκα. Ο περιπετειώδης εξερευνητής ξεπεράστηκε από τον άξιο -αλλά φτωχό- 

νεαρό επαρχιώτη που βρίσκει τον δρόμο του (και την αγάπη) ενάντια στο εχθρικό 

κατεστημένο. Οι φτωχοί έπαψαν να εμφανίζονται ως απατεώνες και κλέφτες, ενώ ακόμη 

και οι αγρότες παρουσιάστηκαν, έστω και περιστασιακά, σαν άνθρωποι. Οι τάξεις των 

κακών εφοδιάστηκαν με κακοποιούς από τα “κατακάθια” της κοινωνίας, ή ήταν άκαρδοι 

άντρες του χρήματος, διπρόσωποι δικηγόροι, καταχθόνιοι κληρικοί και υπεροπτικοί 

αριστοκράτες με ακριβά γούστα χρηματοδοτούμενα από υποθηκευμένες περιουσίες»61.  

Ο Georges Ohnet (1848-1918) ενώ ξεκίνησε τη λογοτεχνική του καριέρα γράφοντας 

πολιτική δημοσιογραφία, στράφηκε προς τη λογοτεχνία. Έγραψε μια σειρά επιφυλλιδικών 

μυθιστορημάτων (roman feuilleton) με τον γενικό τίτλο Οι μάχες της ζωής. Αυτά τα 

δημοφιλή μυθιστορήματα εμφανίστηκαν για πρώτη φορά σε έντυπα όπως το Le Figaro, το 

L' Illustration και το Revue des deux mondes. Αργότερα, ο Ohnet τα δημοσίευσε ξεχωριστά. 

Τα πιο επιτυχημένα μυθιστορήματά του ήταν το Serge Panine και το Le maître de 

forges62,και είναι ίσως τα μόνα μυθιστορήματά του που μνημονεύονται σήμερα. Οι κριτικοί 

έχουν συχνά επικεντρωθεί στο μιμητικό, συνηθισμένο στυλ του Ohnet. Παρόλα αυτά, 

έγραψε δημοφιλή ηθογραφήματα που είναι σωστά δομημένα και λογικά και αποκαλύπτουν 

την έντονη λογοτεχνικότητα του συγγραφέα τους63. Το Le maître de forges, σύντομα 

                                                      
61 Coward (2004) σ. 294. (Η μετάφραση από τα αγγλικά είναι της γράφουσας)  
62 Unwin (1997), σ. 86. 
63 Musnik (2017). 
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προσαρμόστηκε για τη σκηνή και όταν το 1883 παρουσιάστηκε σε αυτή αποτέλεσε μεγάλη 

επιτυχία, που κράτησε για ένα χρόνο.64 

 Αδάμ ο Καλαβρέζος, Alexandre Dumas, φ.717-718 Πέμπτη 15/03/1884 έως 749-

Παρασκευή 20/04/1884   

Το παρόν φύλλο είναι το μοναδικό φύλλο με διπλή αρίθμηση, είναι οκτασέλιδο και σε αυτό 

ξεκινά το έργο Αδάμ ο Καλαβρέζος, την Πέμπτη 15 Μαρτίου του 1884 και ολοκληρώνεται 

την Παρασκευή 20 Απριλίου του 1884. Αποτελείται από είκοσι έξι (26) συνέχειες. Η 

τελευταία αριθμείται ως 24, όμως πρόκειται για λάθος διότι οι συνέχειες αρ.9 και αρ.11 

επαναλαμβάνονται. Πρόκειται για τη νουβέλα65 του του Alexandre Dumas (του 

πρεσβύτερου), Maître Adam le Calabrais. Πολυσχιδής προσωπικότητα, πολυταξιδεμένος 

και πολυγραφότατος ως συγγραφέας66, γράφει ένα έργο με πρωταγωνιστή έναν πτωχότατο 

ζωγράφο αγνώστου καταγωγής που μετά από τρομερές περιπέτειες και σκόπιμες ή ακούσιες 

απάτες καταφέρνει να σωθεί από θεούς κι ανθρώπους (κυρίως από τους δανειστές του) και 

να παντρέψει την πολυαγαπημένη του κόρη Γελσομίνα με τον «ληστή» της καρδιάς της. 

Έργο βαθιά κωμικό και καυστικό, ακόμη και στις πιο σκοτεινές του στιγμές. Η πείνα κι η 

εξαθλίωση των κατωτέρων στρωμάτων της κοινωνίας δίνεται με τρόπο ανάλαφρο κι η 

σάτιρα του Δουμά ρίχνει τα βέλη της προς τον κλήρο κρατώντας όμως πάντα και προς 

αυτόν μερικά ελαφρυντικά, όπως και προς τους ληστές και δολοφόνους. 

 Ανδρέα η γόησσα, ανυπόγραφο, φ.783-Τετάρτη 30/05/1884 έως φ.980-Παρασκευή 

18/01/1885 

Το παρόν έργο ολοκληρώνεται σε εκατόν τριάντα δύο (132)67συνέχειες, από την Τετάρτη 

30 Μαΐου 1884 μέχρι την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 1885. Η δημοσίευσή του αρχίζει σε 

ένα παράρτημα του φ.783-30/05/1884 χωρίς να αναφέρεται πουθενά ούτε συγγραφέας ούτε 

μεταφραστής και χωρίς να έχει διαφημιστεί ως συνήθως σε προηγούμενα φύλλα, κάτι που 

θα βοηθούσε στην εύρεση του συγγραφέα. Επιπλέον, η αρίθμηση των συνεχειών έχει πάρα 

                                                      
64 Taylor (2007). σ. 295-296.   
65 Χαρακτηρίζουμε το έργο νουβέλα, λόγω της έκτασης και του περιεχομένου του. Το έργο αναπτύσσεται σε 

είκοσι έξι (26) συνέχειες, συνεπώς, υπολογίζουμε ότι σε έκδοση βιβλίου καλύπτει περίπου εκατόν είκοσι 

(120) σελίδες. Το πρωτότυπο γαλλικό εκτείνεται σε εκατόν δεκαοκτώ (118) σελίδες. Βλ. Dumas (2011). Κατά 

τον Cuddon (2010, σ. 408-409), «σε ό,τι αφορά τη νεοελληνική λογοτεχνία, ο όρος “νουβέλα” 

χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει έργα που ως προς την έκταση, τη δομή και την οργάνωση της πλοκής 

κινούνται κάπου ανάμεσα στο διήγημα και το μυθιστόρημα». 
66 Έγραψε συνολικά πάνω από 300 βιβλία. Από το Taylor (2007). σ. 114-116. 
67 Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για αυτό τον αριθμό, όπως εξηγείται παρακάτω.  
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πολλά λάθη. Αναλυτικά, επαναλαμβάνονται οι αριθμοί 16, 45, 99, 102, 107, από μία φορά 

και ο αρ.109 δύο φορές, ενώ από το φ.966 και έπειτα οι επιφυλλίδες δημοσιεύονται χωρίς 

αρίθμηση. Επιπλέον, λείπουν τα φφ.956-965, συνεπώς λείπουν και δέκα (10) συνέχειες. 

Μετά από έρευνα καταφέραμε να το ταυτίσουμε με το μυθιστόρημα Andréa la Charmeuse 

του Γάλλου συγγραφέα Émile Richebourg. Το έργο πρωτοδημοσιεύθηκε σε συνέχειες στη 

γαλλική εφημερίδα Le Petit Journal από τις 23 Ιανουαρίου ως τις 30 Ιουνίου του 1877 (σε 

159 συνέχειες) και εκδόθηκε το 1880 από τον εκδότη F. Roy. Η ελληνική του μετάφραση 

αρχικά ακολουθεί πιστά το πρωτότυπο γαλλικό κείμενο, όμως από κάποιο σημείο και έπειτα 

αυτό αλλάζει και ο Έλληνας μεταφραστής ολοκληρώνει την πλοκή συντομότερα από το 

αρχικό έργο και με δικό του τρόπο. Στα φ.978 και φ.980 που έχουμε τις δύο τελευταίες 

συνέχειες του έργου διαβάζουμε το ΙΑ’ κεφάλαιο (του τρίτου μέρους) με τίτλο «Ο πτωχός 

και ο πλούσιος». Στη γαλλική έκδοση αυτό είναι το κεφάλαιο XIX «le pauvre et le riche68» 

του τέταρτου μέρους. Το κεφάλαιο αυτό με το οποίο ολοκληρώνεται η ελληνική εκδοχή το 

συναντάμε στη γαλλική εφημερίδα στις 21 Ιουνίου του 187769 και δεν είναι το τελευταίο 

του έργου, ακολουθούν ακόμη εννέα συνέχειες.  

Ο Richebourg (1833-1898) ήταν ένας από τους πιο κερδοφόρους και δημοφιλείς Γάλλους 

επιφυλλιδογράφους του 19ου αιώνα, ήταν ο τέλειος εκπρόσωπος των προσδοκιών του 

κοινού70. Η φήμη του εκείνη την εποχή ισούνταν με εκείνη των Balzac, Dumas, Eugène Sue 

και Paul Féval, ενώ θρυλούνταν ότι η δημοσίευση μυθιστορημάτων του έσωσε μια 

εφημερίδα από την πτώχευση και έκανε μία άλλη να πουλήσει χιλιάδες αντίτυπα. Τα έργα 

του βασίζονται σε κλισέ και τρικ για να συγκινήσουν ενώ η λογοτεχνική παραγωγή του 

συνδυάζει σχεδόν όλους του παράγοντες που αναφέρονται από τον Μουλλά71 στην 

κατάταξη ενός έργου στην παραλογοτεχνία· α) ο μεγάλος όγκος παραγωγής, β) ο σκοπός 

που είναι το κέρδος72, γ) ο τρόπος δημοσίευσης (roman feuilleton), δ) ο τρόπος διανομής 

και ε) η ιδιότητα του αναγνώστη73.  

                                                      
68 Βλ. Richebourg (1880), σ. 515.  
69 Βλ. Richebourg (1877). 
70 Βλ. Musnik (2019). 
71 Μουλλάς (2007), σ. 23-24. 
72 Musnik (2019): « Il devient riche, un des trois ou quatre millionnaires du genre larmoyant, abandonnant tout 

autre travail». 
73 Musnik (2019): «Émile Richebourg a donc su satisfaire un public fidèle et très large, souvent pauvre, avec 

des histoires d’amour matinées de drames, trahisons et bassesses, qui se terminent néanmoins toujours de 

façon très morale». 



 
«Χρυσοβαλάντου Λειβαδίτου», «Η λογοτεχνία στην εφημερίδα 

Ακρόπολις (1883-1889)» 

 

Διπλωματική Εργασία  33 

 Ο υιός του Πόρθου, Μααλέν, φ.979-Πέμπτη 17/01/1885 έως φ.1120-Κυριακή 

16/06/1885 

Η δημοσίευση αυτής της επιφυλλίδας ξεκινά πιθανότατα στις 15 ή 16 Ιανουαρίου του 1885, 

όμως όχι μέσα στο βασικό φύλλο της εφημερίδας αλλά σε τετρασέλιδο παράρτημα (το 

οποίο όμως δεν έχει ούτε ημερομηνιοδείκτη ούτε αριθμό φύλλου). Στην ψηφιοποιημένη 

εκδοχή της Ακροπόλεως η αρχή του μυθιστορήματος (ελλιπής και αυτή) έχει τοποθετηθεί 

λανθασμένα ως παράρτημα του φ.1000-10/02/1885. Το συγκεκριμένο παράρτημα 

τοποθετείται με σιγουριά στο τέλος του φ.978-16/01/1885, καθώς η συνέχεια στη ροή του 

κειμένου βρίσκεται στο φ.979-17/01/1885. Οι πρώτες δημοσιεύσεις είναι χωρίς αρίθμηση, 

ενώ πρώτη φορά εμφανίζεται ο αριθμός επιφυλλίδας 10 στο φ.986-25/01/1885. Τα λάθη 

που εντοπίσαμε είναι:  

α. ο αριθμός 48 χρησιμοποιείται δύο φορές,  

β. ο αριθμός 76 δεν υπάρχει καθόλου,  

γ. στο φ.1082-15/05/1885 υπάρχει τυπογραφικό λάθος, αφού η συνέχεια αριθμείται ως 101 

ενώ πρόκειται για τη συνέχεια 102,  

δ. ομοίως στο φ.1089-23/05/1885χρησιμοποιείται ο αρ. 106 αντί του ορθού αρ.107,  

ε. αντίστοιχα στοφ.1093-28/05/1885ο αρ.108 αντί του αρ.109, και, 

στ. ο αρ.115 επαναλαμβάνεται και τον συναντάμε και στο φ.1103-08/06/1885 και στο 

φ.1104-09/06/1885.  

Συνεπώς υπολογίζεται κατά προσέγγιση ότι δημοσιεύεται σε εκατόν είκοσι μία (121) 

συνέχειες. 

Πρόκειται για το έργο Le fils de Porthos του Paul Mahalin και αποτελεί συνέχεια του 

βιβλίου Οι τρεις σωματοφύλακες του Alexandre Dumas. Στο φ.979-17/01/1885 συναντάμε, 

στις σελίδες 1 και 2, στη στήλη με τίτλο Χρονικά74 την επεξήγηση της επιλογής του 

συγκεκριμένου μυθιστορήματος (Εικόνα 10). Αναφέρεται συγκεκριμένα: «Η εκλογή 

καταλλήλου επιφυλλίδος είναι εν των δυσκολωτέρων ζητημάτων δι’ εφημερίδα. Το βιβλίον 

ή το περιοδικόν δύναται να αποτείνηται ιδιαιτέρως προς μίαν κοινωνικήν τάξιν ή ηλικίαν 

                                                      
74 Σύμφωνα με τον Βαρελά, συντάκτης της στήλης κατά την περίοδο αυτή φαίνεται να είναι ο Μιχαήλ 

Μητσάκης. Όπως αναφέρει στη σημ. 7 του άρθρου του: «Η “Διασάφησις” του Μητσάκη στη Νέα Εφημερίδα 

μάς διευκολύνει να προσδιορίσουμε με ακρίβεια ότι τουλάχιστον στις αρχές του 1885 συνέτασσε τη στήλη 

“Χρονικά” της Ακροπόλεως» (Βαρελάς, 2020). 
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αναγνωστών και να επιζητή μόνο ό,τι δύναται να ευχαριστήση και να αρέση εις αυτήν· αλλ’ 

η εφημερίς ως εκ της ιδιότητός της προωρισμένη ν’ αναγιγνώσκηται υπό των πολλών και 

να ευρίσκηται μεταξύ των χειρών δημοσίου εκ πάσης τάξεως και πάσης ηλικίας οφείλει 

εξάπαντος ν’ ανεύρη και να παραθέση αυτοίς ό,τι θα ηδύνατο να εφελκύση την προσοχήν 

της μεγαλειτέρας μερίδος των αναγνωστών της. Εν τη περιπτώσει ταύτη ευρέθη η 

“Ακρόπολις” εγγιζούσης εις την λήξιν της επιφυλλίδος της και προκειμένου να εκλεχθή τι 

έμελλε να αντικαταστήση αυτήν. Πάντας δε τους ανωτέρω όρους πληρών ευρέθη υποστάς 

την νόμιμον δοκιμασίαν ο Υιός του Πόρθου, ον από της χθες οι αναγνώσται ημών βλέπουσι 

συνοδεύοντα ιπποτικώτατα Ανδρέαν την Γόησσαν. … Αλλ’ ό,τι δεν ηθέλησε να κάμη ο 

Δουμάς ανέλαβε να το κάμη ο σύγχρονος γάλλος μυθιστοριογράφος Παύλος Μαχελέν, εις 

εκ των ολίγων εκείνων, όσοι ετόλμησαν να συνεχίσωσι το έργον του μεγάλου 

μυθιστοριογράφου». 

Ο Antoine Paul Mahalin (1828-1899) ασχολήθηκε κυρίως με το θέατρο και το 

μυθιστόρημα, ενώ ως χρονογράφος στις σατιρικές εφημερίδες la Lune και l'Eclipsé 

χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο Emile Blondet75. 

 

                                                      
75 d'Heylli, G. (1887), σ. 47. 
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Εικόνα 10 φ.979-17/01/1885 στήλη Χρονικά 
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 Η σύζυγος ενός νεκρού, Αλέξιος Μπουβιέ, φ.1123-Πέμπτη 20/06/1885 έως φ. 1183-

Παρασκευή 30/08/1885 

Πρόκειται για μυθιστόρημα το πρώτο μέρος του οποίου κυκλοφόρησε σε τετρασέλιδο 

παράρτημα με τίτλο: Συνέχεια του υπ' αριθ. 1123 φύλλου της "Ακροπόλεως" – Επιφυλλίς Η 

σύζυγος ενός νεκρού του Αλέξιου Μπουβιέ – Δραματικότατον μυθιστόρημα. 

Ολοκληρώθηκε σε εξήντα δύο (62) συνέχειες, όμως η τελευταία αριθμείται 63 διότι το 

νούμερο 54 παραλείπεται. Το λάθος έγινε καθώς ο αρ.54 θα χρησιμοποιούνταν στο φύλλο 

της 20ης Αυγούστου 1885 που όμως δεν εκδόθηκε ποτέ. Αρχικά, οι συνέχειες φαίνονται 

λίγες στον αριθμό για ένα τόσο μεγάλο έργο, αλλά τις περισσότερες φορές (τις 48 από τις 

62) εκτείνεται σε παραπάνω από μία σελίδα κι όχι απλώς στο ισόγειο μίας σελίδας.  

Ο πρωτότυπος τίτλος του έργου είναι La femme du mort76. Ο Alexis Bouvier, 

μυθιστοριογράφος και θεατρικός συγγραφέας, γεννημένος στο Παρίσι στις 15 Ιανουαρίου 

1836, πέθανε στην ίδια πόλη στις 18 Μαΐου 1892. Γόνος φτωχής οικογένειας, αφού 

δοκίμασε –αποτυχημένα- διάφορες δουλειές, έγραψε το πρώτο του μυθιστόρημα σε 

συνέχειες. Είχε πλέον βρει την κλίση του. Από εκείνη τη στιγμή κι έπειτα, δημοσίευσε 

μεγάλο αριθμό μυθιστορημάτων, τα οποία χαρακτηρίζονταν τόσο για τον οίστρο τους όσο 

και για τη φαντασία τους. Ο Μπουβιέ δεν ήταν ούτε εκλεπτυσμένος ούτε ευαίσθητος. Ήταν 

από τους ανθρώπους που έγραφαν, με σκληρό και έντονο ύφος, τις μακρές, ταραχώδεις και 

νατουραλιστικές ιστορίες τους, στις οποίες του άρεσε ιδιαίτερα να απεικονίζει τον τρόπο 

ζωής των εργατών77. Η επιλογή της θεματολογίας του φυσικά βρίσκει ερείσματα και στην 

προσωπικότητά του, αφού και ο ίδιος ήταν ένας συγγραφέας της εργατικής τάξης78. 

 

Εικόνα 11 Απόκομμα φ.1182-29/08/1885, σ. 4 

 Η αρτοπώλις, Ξαβιέ Μοντεπέν, φ.1184-Σάββατο 31/08/1885 έως φ.1358-Τετάρτη 

26/02/1886 

                                                      
76 Bouvier (1882). 
77 Moreau (1892) σ. 1269-1270. 
78 Unwin (1997) σ. 86. 
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Το παρόν είναι ένα έργο το οποίο διαφημίζεται έντονα στα φύλλα που προηγούνται (Εικόνα 

11). Ξεκινά να δημοσιεύεται στο φ.1184-31/08/1885 στο ισόγειο των τριών πρώτων 

σελίδων, ενώ καλύπτει και ολόκληρη την τέταρτη σελίδα. Η δημοσίευση πιθανότατα 

ολοκληρώνεται μετά από εκατόν εβδομήντα (170) συνέχειες στο φ.1358-26/02/1886. Δεν 

μπορούμε να είμαστε σίγουροι διότι από το συγκεκριμένο φύλλο λείπουν οι σελίδες 3 και 

479. Όλα όμως τα στοιχεία συνηγορούν στο ότι σε αυτή τη σελίδα 4 που λείπει υπήρχε η 

ολοκλήρωση του έργου. Συγκεκριμένα, η φράση στην οποία σταματά η τελευταία συνέχεια 

που σώζεται80 βρίσκεται στη σελίδα 1188 του γαλλικού πρωτότυπου81 και υπολείπονται 

μόλις οκτώ (8) σελίδες για την ολοκλήρωση του βιβλίου. Αυτές οι σελίδες αν μεταφερθούν 

σε φύλλο εφημερίδας καταλαμβάνουν ακριβώς το χώρο ενός ισογείου.  

Τα λάθη και οι ελλείψεις που εντοπίσαμε στην αρίθμηση των συνεχειών είναι οι εξής: α. οι 

αριθμοί 41 και 129 επαναλαμβάνονται μία φορά, β. η συνέχεια αρ.135 έχει τυπογραφικό 

λάθος και σημειώνεται ως αρ.134, και γ. πέρα από το λειψό φ.1358-26/02/1886 που 

αναφέραμε προηγουμένως, απουσιάζουν ολόκληρα τα φ.1288-17/12/1885 έως φ.1301-

31/12/188582 με αποτέλεσμα από τη συνέχεια αρ.99 να βρισκόμαστε στην αρ.114, άρα 

λείπουν δεκατέσσερις (14) συνέχειες83. 

Ο τίτλος του πρωτότυπου έργου είναι La Porteuse de pain του γνωστού Γάλλου 

επιφυλλιδογράφου Xavier de Montépin και δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά σε επιφυλλίδες 

του Petit journal84 από τις 15 Ιουνίου του 1884 μέχρι τις 17 Ιανουαρίου του 1885. Η 

ελληνική του μετάφραση, δηλαδή, απέχει λιγότερο από οκτώ μήνες από την ολοκλήρωση 

της γαλλικής δημοσίευσης.  

Ο Xavier-Aymon de Montépin γεννήθηκε στις 18 Μαρτίου του 1823 (ορισμένες πηγές 

υποστηρίζουν το 1824) στο Apremont της Γαλλίας και πέθανε στο Παρίσι στις 30 Απριλίου 

του 1902. Σπούδασε νομικά, αλλά γρήγορα στράφηκε στη δημοσιογραφία και τη 

λογοτεχνία. Εξέδωσε δύο σατιρικά έντυπα, το Le Canard, και στη συνέχεια το Le Lampion, 

χωρίς επιτυχία και μετά από μερικές ακόμη ανεπιτυχείς προσπάθειες δημοσιογραφίας, ο 

                                                      
79 Βλ. και Παράρτημα Ε: «Σελίδες και φύλλα που δεν αποδελτιώθηκαν». 
80 «Ποίον είναι το πρόσωπον τούτο;» στο φ. 1357-25/02/1886, σ.4. 
81 «Quelle est cette personne?»στο de Montépin (1903-1905). σ. 1188.  
82 Βλ. Παράρτημα Ε: «Σελίδες και φύλλα που δεν αποδελτιώθηκαν». 
83 Στο παρόν έργο έγινε και το τυπογραφικό λάθος που αναφέραμε στην ενότητα: «Η εφημερίδα Ακρόπολις», 

όπου στη συνέχεια αρ.71 (φ.1256-15/11/1885) αντί για τον τίτλο του έργου έχουμε τη διαφήμιση με τους 

μουσαμάδες. 
84 de Montépin (1884-1885). 



 
«Χρυσοβαλάντου Λειβαδίτου», «Η λογοτεχνία στην εφημερίδα 

Ακρόπολις (1883-1889)» 

 

Διπλωματική Εργασία  38 

Montépin επέστρεψε στο μυθιστόρημα. Είχε μια πρώτη επιτυχία το 1855 με το έργο Les 

Filles de plâtre, βιβλίο που κατασχέθηκε επειδή θεωρήθηκε αντίθετο με τα χρηστά ήθη. 

Εξέδωσε περισσότερα από διακόσια βιβλία, τα περισσότερα από αυτά μυθιστορήματα, 

αλλά και μια σειρά θεατρικών, που ήταν είτε δικές του σκηνικές προσαρμογές των ιστοριών 

του, είτε δράματα γραμμένα σε συνεργασία με άλλους (όπως οι Dumas και D'Ennery). Στα 

έργα του εντοπίζονται όλα τα μοτίβα της λαϊκής λογοτεχνίας του αιώνα του: πολυάριθμες 

αναδρομές, μανιχαϊσμός, η ψυχολογία των χαρακτήρων που αντικατοπτρίζονται στην 

εξωτερική τους εμφάνιση, οι διαδοχικές συμπτώσεις που ξαναρχίζουν τη δράση, η σημασία 

της «τιμής», οι μπερδεμένες ταυτότητες, η ολοκλήρωση των κεφαλαίων με τη μορφή μιας 

δραματικής στροφής, η απεύθυνση προς τον αναγνώστη και οι πολλαπλές δευτερεύουσες 

ιστορίες μέσα στην κύρια ιστορία του έργου85.  

Τη βασική θεματολογία των έργων του, όπως και των Adolphe D'Ennery ή του Jules Mary, 

που θα συναντήσουμε αργότερα στις στήλες της Ακροπόλεως, είναι αυτό που μετέπειτα 

ονομάστηκε «le roman de la victime86». Η ιστορία ενός ατόμου (συνήθως μιας γυναίκας, 

αλλά όχι απαραίτητα), που καταδικάστηκε άδικα (από τη δικαιοσύνη ή από την κοινή 

γνώμη) μέχρι την τελική αποκατάστασή του και την τιμωρία του ενόχου. Ένα από τα πιο 

εμβληματικά βιβλία του που ανήκει σε αυτό το είδος, και που αποτέλεσε τη ναυαρχίδα της 

γαλλικής λαϊκής λογοτεχνίας της εποχής, είναι το La Porteuse de pain. Αυτό το τόσο 

εκτενές μυθιστόρημα (σχεδόν 1.200 σελίδες στην έκδοσή του87) αφηγείται τη ζωή της 

νεαρής χήρας Ιωάννας, που κατηγορείται άδικα για τη δολοφονία του αφεντικού της, 

καταδικάζεται, τρελαίνεται, εισέρχεται σε φρενοκομείο, της έχουν πάρει τα παιδιά της και 

μετά από είκοσι τρία ολόκληρα χρόνια με άλλη ταυτότητα ξανασυναντά τυχαία τον υπαίτιο 

όλων των δυστυχιών της ζωής της και η αδικία αποκαθίσταται. 

Η απόλυτη αποδοχή του πεπρωμένου και η διάχυτη μοιρολατρία είναι από τα βασικότερα 

χαρακτηριστικά της λαϊκής λογοτεχνίας στα τέλη του 19ου αιώνα και η Αρτοπώλις, το έργο 

που το εξέφρασε με τον πιο έντονο τρόπο. 

 Η νήσος με τον θησαυρόν, Στέφενσων, φ. 1359-Πέμπτη 27/02/1886 έως φ. 1395-

Παρασκευή 04/04/1886 

                                                      
85 Musnik (2017β). 
86 Musnik (2017β). 
87 de Montépin (1903-1905). 
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Η δημοσίευση αυτής της επιφυλλίδας ξεκινά πιθανότατα από το ισόγειο της σελίδας 1 του 

φ.1359-27/02/1886, που όμως λείπει88, και φτάνει μέχρι αυτό της σελίδας 3. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση των ψηφιοποιημένων φύλλων συναντάμε το εξής περίεργο 

πρόβλημα να υπάρχει το verso ενός φύλλου (η σελίδα 2), αλλά όχι το recto (η σελίδα 1). Το 

έργο ολοκληρώνεται μετά από τριάντα έξι (36) συνέχειες. Η τελευταία αριθμείται ως 35 

αλλά πρόκειται για τυπογραφικό λάθος, καθώς έχει επαναληφθεί ο αριθμός 7. Επιπλέον, 

πέρα από τη σελίδα που αναφέραμε προηγουμένως λείπουν και κάποια άλλα μέρη. Στις 

συνέχειες αρ.24 και αρ.33, λείπουν οι σελίδες 3 και 4 των φύλλων φ.1383-23/03/1886 και 

φ.1393-02/04/1886 αντίστοιχα89. 

Πρόκειται για το γνωστό έργο του Robert Louis Stevenson Treasure Island90 που 

κυκλοφόρησε σε μορφή βιβλίου το 1883 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Προηγουμένως είχε 

δημοσιευθεί στο εβδομαδιαίο παιδικό περιοδικό Young Folks, από τον Ιούλιο του 1881 έως 

τον Ιούνιο του 1882, με τον τίτλο The Sea Cook ή Treasure Island91, και η ιδέα του 

αναπτύχθηκε από έναν χάρτη που επινόησαν ο Stevenson και ο θετός γιος του Lloyd 

Osbourne. 

Ο Robert Louis Stevenson (1850-1894) γεννήθηκε στο Εδιμβούργο και σπούδασε νομική 

αλλά τελικά ασχολήθηκε με τη συγγραφή, δημοσιεύοντας αρχικά έργα του σε περιοδικά. 

έγραψε πολλών ειδών βιβλία· μυθιστορήματα, ταξιδιωτικά έργα, ποιήματα, ένα ιστορικό 

μυθιστόρημα και άλλα. Έζησε μία σύντομη και περιπετειώδη ζωή που επισκίασε τη φήμη 

του ως συγγραφέα.  

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες επιφυλλίδες η συγκεκριμένη περιλαμβάνει το έργο ενός 

Άγγλου συγγραφέα και μάλιστα ένα έργο που απευθύνεται κατά κύριο λόγο στο νεανικό 

κοινό. Επιπλέον, παρουσιάζει ουσιαστικές διαφορές από τα γαλλικά επιφυλλιδικά 

μυθιστορήματα. Η ιστορία του είναι μία περιπέτεια με έντονη τη συμμετοχή της φαντασίας 

στην πλοκή της, ενώ οι ήρωές του δεν ακολουθούν το μανιχαϊστικό μοτίβο που είδαμε 

προηγουμένως, αλλά μπορεί να είναι ηθικά διφορούμενοι ή ακόμη και αντι-ήρωες. 

 Γενεβιέβη, Ξαβιέ δε Μοντεπέν, φ. 1396-Σάββατο 05/04/1886 έως φ. 1511-Τετάρτη 

06/08/1886 

                                                      
88 Βλ. Παράρτημα Ε: «Σελίδες και φύλλα που δεν αποδελτιώθηκαν». 
89 Βλ. Παράρτημα Ε: «Σελίδες και φύλλα που δεν αποδελτιώθηκαν». 
90 Stevenson (1884). 
91 Drabble (2000), σ. 1027. 
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Το παρόν μυθιστόρημα ξεκινά να δημοσιεύεται στο φ.1396-05/04/1886, στο τέλος του 

οποίου υπάρχει κι ένα δίφυλλο παράρτημα με τη συνέχεια του πρώτου μέρους. Όσον αφορά 

τα τυπογραφικά λάθη στην αρίθμηση των συνεχειών έχουμε τα εξής: α. επαναλαμβάνονται 

οι αριθμοί 28 και 104, β. δεν χρησιμοποιείται ο αριθμός 99, και γ. αντί για τους αριθμούς 

120 και 121 οι δύο τελευταίες συνέχειες αριθμούνται λανθασμένα ως αρ.110 και αρ.111 

αντιστοίχως. Τέλος, είτε διότι δεν έχουν σωθεί είτε λόγω ελαττωματικής ψηφιοποίησης, 

λείπουν οι συνέχειες αρ.36, αρ.56 και αρ.95. Συγκεκριμένα, για τα φύλλα που περιέχουν τις 

προαναφερθείσες συνέχειες (φ.1429, φ.1449 και φ.1485, αντίστοιχα): το φ.1429-

12/05/1886 λείπει ολόκληρο, από το φ.1449-02/06/1886 λείπουν οι σελίδες 3 και 4 και από 

το φ.1485-11/07/1886 έχουμε τη σελίδα 3 αλλά όχι την 4 – έχουμε δηλαδή το recto αλλά 

όχι το verso του ίδιου φύλλου. Συνεπώς, μετά από τις προαναφερθείσες διορθώσεις το έργο 

ολοκληρώνεται σε εκατόν είκοσι δύο (122) συνέχειες.  

Πρόκειται για το έργο του Xavier de Montépin, La demoiselle de compagnie. Ως ελληνικός 

τίτλος όμως χρησιμοποιείται το όνομα της πρωταγωνίστριας, Γενεβιέβη, και κάτω από αυτό 

υπάρχει σε παρένθεση ο γαλλικός τίτλος. Οι τίτλοι των μερών στα οποία χωρίζεται το βιβλίο 

έχουν μεταφραστεί πιστά: το Tome i et ii: le mystere de Pontarme, είναι Το μυστήριο του 

Πονταρμέ92 και το Tome iii: la villa des roses, είναι Η έπαυλις των ρόδων. Κατά την έρευνα 

δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί το ίδιο το βιβλίο είτε σε έντυπη είτε σε ψηφιακή μορφή, 

βρέθηκε όμως μία ανακοίνωση στη γαλλική εφημερίδα Le Petit journal93 όπου αναφέρεται: 

«Notre ami et collaborateur Xavier de Montépin, publie, aujourd'hui, chez Dentu, son 

nouveau roman: La Demoiselle de Compagnie. Nous recommandons aux lecteurs du Petit 

Journal ce récit très dramatique et très émouvant94». Επίσης, βρέθηκε, η εγγραφή του στον 

εκδοτικό κατάλογο του οίκου Dentu95. 

 Οι δύο έρωτες, Ξαβιέ δε Μοντεπέν, φ. 1508-Κυριακή 03/08/1886 έως φ. 1599-

Κυριακή 02/11/1886 

Ακόμη ένα μυθιστόρημα του Xavier de Montépin και αυτή τη φορά είναι διπλό, όπως μας 

γνωστοποιεί και ο τίτλος. Το πρώτο είναι το βιβλίο της Ερμίνης (Hermine) κι έπειτα της 

                                                      
92 Στον τίτλο έχει γραφτεί λάθος ως Ρονταρμέ μέσα όμως στο κείμενο είναι γραμμένο σωστά ως Πονταρμέ. 
93 Βλ. “Petites Nouvelles” (1884). 
94 «Ο φίλος και συνεργάτης μας Xavier de Montépin, δημοσιεύει σήμερα στον εκδότη Dentu, το νέο του 

μυθιστόρημα: La Demoiselle de Compagnie. Στους αναγνώστες μας του Petit Journal προτείνουμε αυτήν την 

πολύ δραματική και συγκινητική ιστορία». Η μετάφραση είναι της γράφουσας. 
95 Catalogue Général de la Librairie E. Dentu (1895) σ. 172. 
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Οδίλλης (Odille). Και σε αυτή την περίπτωση τα λάθη στην αρίθμηση των επιφυλλίδων 

είναι πολλαπλά. Αναλυτικά: α. επαναλαμβάνονται οι αρ.11 και αρ.13, β. μετά τον αρ.28 

(φ.1537-01/09/1886) γίνεται ένα τυπογραφικό λάθος, ο αρ.28 διαβάζεται ως 82 κι έτσι η 

επόμενη συνέχεια έχει τον αρ.83 (το λάθος αυτό συνεχίζεται για περισσότερες από δέκα 

επιφυλλίδες), και γ. όταν η αρίθμηση φθάνει στον αρ.91, ξαναγίνεται λάθος και μετά από 

τοναρ.91 μεταπηδάμε στον αρ.100.Μόνο όταν πλέον η αρίθμηση έχει φτάσει στον αρ.103 

αντιλαμβάνονται το λάθος και την επαναπροσδιορίζουν στο επόμενο φύλλο (φ.1551-

15/09/1886) με τοναρ.4396.Στο φ.1560-24/09/1886 ολοκληρώνεται το βιβλίο της Ερμίνης 

και αρχίζει το βιβλίο της Οδίλλης. Τέλος, στο φ. 1599-02/11/1886 ολοκληρώνεται και το 

βιβλίο της Οδίλλης, οπότε και τα δύο μαζί αριθμούν συνολικά ενενήντα μία (91)97 

συνέχειες. 

 Ο σύζυγος, Αιμίλιος Ριχβούργ, φ. 1608-Τρίτη 11/11/1886 έως φ. 1772-Παρασκευή 

24/04/1887 

Και στη συγκεκριμένη επιφυλλίδα παρατηρούνται κενά και κάποια τυπογραφικά λάθη. 

Συγκεκριμένα:  

α. δεν υπάρχει η συνέχεια αρ.29 διότι από το φ.1637-10/12/1886 λείπει η σελίδα 4,  

β. στο φ.1728-11/03/1887, η συνέχεια αρ.120 σημειώνεται λανθασμένα ως αρ.110,  

γ. στο φ.1730-13/03/1887 λείπει η σελίδα 4 που πιθανότατα περιείχε τη συνέχεια αρ.122, 

δ. στο φ.1747-30/03/1887 η συνέχεια με αρ.139 σημειώνεται λανθασμένα ως αρ.138,  

ε. από το φ.1758-10/04/1887 λείπει η σελίδα 498 που περιείχε τη συνέχεια αρ.150, και 

στ. στο φ.1762-14/04/1887 η συνέχεια αρ.154 σημειώνεται λανθασμένα ως αρ.153.  

Εν τέλει, το έργο ολοκληρώνεται σε εκατόν εξήντα τέσσερις (164) συνέχειες και, παρά τα 

διάφορα λάθη, είναι το πρώτο τόσο εκτενές έργο που η αρίθμηση είναι εν πολλοίς σωστή 

και συμπίπτει με τον πραγματικό αριθμό συνεχειών, ενώ όποιο λάθος γίνεται διορθώνεται 

άμεσα (δηλαδή στο επόμενο φύλλο).  

                                                      
96 Το ορθό θα ήταν η συνέχεια να λάβει τον αρ.42, αλλά και πάλι η διόρθωση που έγινε είναι πολύ κοντά στο 

σωστό.  
97 Η τελευταία συνέχεια έχει τον αριθμό 90, αλλά όπως αναφέραμε, λόγω των λαθών το ορθό πλήθος 

συνεχειών είναι ενενήντα μία (91).  
98 Πιθανότατα έχει γίνει λάθος στην ψηφιοποίηση διότι η σελίδα 3 υπάρχει, συνεπώς, αφού έχουμε το recto 

δεν γίνεται να μην έχουμε το verso του ίδιου φύλλου. 
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Το πρωτότυπο έργο τιτλοφορείται Le mari και είναι του Émile Richebourg που 

συναντήσαμε και προηγουμένως. Στην ελληνική εκδοχή το έργο χωρίζεται σε τέσσερα 

μέρη. Στο φ.1640-13/12/1886, στη συνέχεια αρ.32 τελειώνει το πρώτο μέρος Η ζηλότυπος 

γυνή κι αρχίζει το δεύτερο με τίτλο Η ωραία Βαλεντίνα. Στο φ.1673-16/01/1887, στη 

συνέχεια αρ.66 έχουμε το τέλος του δευτέρου μέρους και την αρχή του τρίτου μέρους: Αι 

μητέρες και στο φ.1730-13/03/1887, στη συνέχεια αρ.122 τελειώνει το τρίτο μέρος και 

αρχίζει το τέταρτο μέρος με τίτλο: Κατά τα έργα των. Στις έξι (6) από τις εννέα (9) 

τελευταίες συνέχειες η δημοσίευση καταλαμβάνει σχεδόν ολόκληρη τη σελίδα όχι μόνο το 

ισόγειο.  

Το γαλλικό έργο δημοσιεύεται στην εφημερίδα Le Petit journal από τις 14 Φεβρουαρίου 

του 1886 ως τις 2 Οκτωβρίου του 1886 και ολοκληρώνεται σε 229 συνέχειες. Επομένως, η 

χρονική απόσταση μεταξύ της ολοκλήρωσης της γαλλικής δημοσίευσης και την αρχή της 

ελληνικής είναι λίγο περισσότερο από ένας μήνας. Μετά από αντιπαραβολή των δύο 

κειμένων παρατηρούμε ότι αρχίζουν και τελειώνουν με τον ίδιο τρόπο όμως η απόκλιση 

στο μέγεθος τους είναι μεγάλη, ο χωρισμός του σε μέρη είναι διαφορετικός, επιπλέον 

διαφοροποιούνται και τα επιμέρους κεφάλαια. Όλα αυτά τα στοιχεία μας οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι έχουν γίνει συγχωνεύσεις κεφαλαίων και απλοποίηση της πλοκής. 

Συνεπώς, δεν μιλάμε για μία πιστή μετάφραση του κειμένου, αλλά για μία διασκευή κατά 

τα μέτρα του ελληνικού αναγνωστικού κοινού ή και κατά το γούστο του μεταφραστή. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο παρουσιάζει διαφορές στο χωρισμό και τους τίτλος των 

μερών και των κεφαλαίων και μεταξύ της γαλλικής δημοσίευσης99 και της μετέπειτα 

γαλλικής του έκδοσης100. 

 Ο Ροζέ , Ιούλιος Μαρύ, φ.1772-Παρασκευή 24/04/1887 έως φ.1813-Παρασκευή 

05/06/1887 

Η δημοσίευση του έργου ξεκινά στο φ.1772-24/04/1887101το οποίο περιλαμβάνει δύο 

επιπλέον σελίδες με τίτλο Νέα Επιφυλλίς και περιέχει αποκλειστικά την αρχή του νέου 

μυθιστορήματος. Ολοκληρώνεται έπειτα από σαράντα τρεις (43) συνέχειες (δεν υπάρχουν 

λάθη στην αρίθμηση!) στο φ.1813-05/06/1887. Πρόκειται για το έργο του Jules Mary, 

Roger la Honte. Όμως ουσιαστικά δεν είναι ολόκληρο το έργο. Μετά από αντιπαραβολή με 

                                                      
99 Βλ. Richebourg (1886). 
100 Βλ. Richebourg (18..). 
101 Βλ. φ.1772-24/04/1887 σ. 5-6. 
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το πρωτότυπο γαλλικό παρατηρούμε ότι σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται το πρώτο μέρος 

του βιβλίου και όχι ολόκληρο το βιβλίο102.  

Ο Victor Anatole Jules Mary είναι άλλος ένας από τις μεγαλύτερους επιφυλλιδογράφους 

του τέλους του 19ου αιώνα στη Γαλλία, που ασχολήθηκε κυρίως με το λεγόμενο «roman 

de la victime», όπως και ο Xavier de Montépin που συναντήσαμε προηγουμένως. Είναι ο 

συγγραφέας περισσότερων από εκατό μυθιστορημάτων, με εμβληματικότερο το Roger la 

Honte, που διαβάζεται ακόμη και σήμερα. Ο Victor Anatole Jules Martinie, γνωστός ως 

Jules Mary, γεννήθηκε στις 20 Μαρτίου του 1851 στο Launois-sur-Vence, ένα χωριό στις 

Αρδέννες. Το 1871 πηγαίνει στο Παρίσι. Τότε ξεκινάει για αυτόν μια ζωή γεμάτη 

κακουχίες. Μετά από πολλές δυσκολίες γίνεται γραμματέας ενός αστυνομικού τμήματος 

και αρχίζει να συγκεντρώνει τεκμήρια για τα λάθη της δικαιοσύνης. Στη συνέχεια 

καταφέρνει να δημοσιεύσει την ιστορία του για την πολιορκία των Mézières103 στην 

εφημερίδα Le Temps. Κείμενά του αρχίζουν να δημοσιεύονται σε διάφορα έντυπα και σιγά 

σιγά η ζωή του αλλάζει προς το καλύτερο. Πλέον τα έργα του γνωρίζουν τόσο μεγάλη 

επιτυχία ώστε κάποιοι να τον αποκαλούν «σύγχρονο Alexandre Dumas». Οι κριτικοί 

σχολιάζουν πως καταφέρνει να περιγράψει τόσο ωραία την αγάπη και τις δυστυχίες της 

ζωής, επειδή κι ο ίδιος υπέφερε και αγάπησε όπως κανένας άλλος. Του απονεμήθηκε ο 

τίτλος του Officier de la Légion d’Honneur το 1915, έγινε μέλος της Société des gens de 

lettres και πέθανε στο Παρίσι στις 27 Ιουλίου 1922104. 

Το ενδιαφέρον στη γραφή του Mary είναι ότι καταφέρνει να συνδυάζει το συναισθηματικό 

ρομαντισμό και το οικογενειακό δράμα και να τα απεικονίζει με τρόπο σχεδόν 

νατουραλιστικό: αποδίδει το κοινωνικό περιβάλλον με εξαιρετική ακρίβεια, επισκέπτεται 

τα μέρη που περιγράφει για να καταστήσει το έργο ρεαλιστικότερο, διερευνά τα διάφορα 

γεγονότα της περιοχής και στη συνέχεια σχεδιάζει ένα σχολαστικό πλάνο της πλοκής. 

Επιπλέον, επιδιώκει πρωτίστως να μην σοκάρει, για να αποφύγει την υπερβολή για την 

οποία κατηγορήθηκε τότε ο Emile Zola. 

Ο Roger la Honte είναι έργο ενδεικτικό της γραφής του Mary. Ο πρωταγωνιστής Roger 

Laroque κατηγορείται λανθασμένα για μία δολοφονία που δεν διέπραξε. Δεν υπερασπίζεται 

τον εαυτό του για να μην αποκαλύψει ότι ήταν με την ερωμένη του, σύζυγο του καλύτερου 

                                                      
102 Βλ. Mary (1887-1889), σ. 206. 
103 Στην πολιορκία των Mézières είχε λάβει μέρος και ο ίδιος όταν ήταν δεκαεννέα ετών.  
104 Musnik (χ.χ.). 
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φίλου του, Lucien de Noirville. Καταδικάζεται και φυλακίζεται, αλλά δραπετεύει και 

επιστρέφει με άλλη ταυτότητα για να αποκαταστήσει το όνομά του. 

 
(α) 

 
(β) 

Εικόνα 12 (α) Διαφήμιση στην πρώτη σελίδα του φ.1810-02/06/1887, (β) Η αρχή του μυθιστορήματος στο 

φ.1811-03/06/1887 

 Ο πρίγκηψ Σερεβριάνης ή ο Αργυρούς πρίγκηψ, Λέων Τολστόι, φ.1811-Τετάρτη 

03/06/1887 έως 1906-Σάββατο 05/09/1887 

Το μυθιστόρημα δημοσιεύεται σε εξήντα έξι (66) συνέχειες. Η τελευταία επιφυλλίδα έχει 

τον αριθμό 63 και όχι τον αρ.66 διότι έχουν γίνει τυπογραφικά λάθη. Τα λάθη αυτά είναι 

τα εξής:  

α. η συνέχεια αρ.5 έχει γραφτεί εκ παραδρομής αρ.4 (αλλά δεν επηρεάζει την αρίθμηση), 

β. ο αριθμός 8 παραλείπεται,  
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γ. μετά τη συνέχεια αρ.30 στο φ.1855-16/07/1887 η αρίθμηση πηγαίνει πίσω κατά τρεις 

αριθμούς, συνεπώς οι αριθμοί 28, 29 και 30 επαναλαμβάνονται, και  

δ. επαναλαμβάνεται ο αριθμός 57. 

Ενώ διαφημίζεται και αναφέρεται ως έργο του Λέοντος Τολστόι (Εικόνα 12) παρόλα αυτά 

έχει γίνει κάποιο λάθος. Πρόκειται για το έργο του Aleksey Konstantinovich Tolstoy105με 

τίτλο Князь Серебряный. Για πρώτη φορά έχουμε και το όνομα του μεταφραστή, είναι ο 

Α. Γ. Κωνσταντινίδης. Η Ιλίνσκαγια αναφέρει ότι ο Αγαθοκλής Κωνσταντινίδης, γνωστής 

οικογένειας εμπόρων στη Ρωσία, υπηρέτησε από το 1892 ως διερμηνέας της ρωσικής 

πρεσβείας στην Αθήνα και από το 1902 ως υποπρόξενος της Ρωσίας στον Πειραιά, ενώ 

παράλληλα συνεργαζόταν σταθερά με την εφ. Εβδομάς μεταφράζοντας έργα της ρωσικής 

λογοτεχνίας106. 

Ο Aleksei Tolstoi ξεκίνησε να γράφει τον Αργυρό Πρίγκιπα το 1840. Παρόλα αυτά 

εκδόθηκε το 1862 και φάνηκε κάπως αναχρονιστικό, όμως σύντομα έγινε πολύ δημοφιλές 

ιδίως μεταξύ των νέων. Βοήθησε στη διαιώνιση του μύθου του Ιβάν του Τρομερού ως 

σκληρού και ξεροκέφαλου, αλλά γενναιόδωρου και ισχυρού κυβερνήτη, που έθεσε τον 

ακρογωνιαίο λίθο του μεγαλείου της Ρωσίας107.  

Ο Aleksei Tolstoi (1817-1875) προερχόταν από μία αριστοκρατική οικογένεια. Οι γονείς 

του χώρισαν αμέσως μετά τη γέννησή του και ανατράφηκε από τη μητέρα του και τον 

αδερφό της, τον συγγραφέα A. A. Perovsky (ψευδώνυμο του A. Pogorelsky). Ο Tolstoi 

ξεκίνησε την καριέρα του με το έργο Упырь108(1841) και η μεγαλύτερή του επιτυχία ήταν 

το ιστορικό μυθιστόρημα ο Αργυρός Πρίγκιπας (1862)109.  

 Η ένοχος μήτηρ, Ιούλιος Μαρύ, φ.1814-Σάββατο 06/06/1887 έως φ. 1871-Σάββατο 

01/08/1887 

Το έργο ολοκληρώνεται σε πενήντα έξι (56) συνέχειες. Επειδή, όμως, έχει παραληφθεί ο 

αριθμός 31, η τελευταία δημοσίευση έχει τον αρ.57 κι όχι τον αρ.56. Ουσιαστικά αποτελεί 

τη συνέχεια του Ροζέ (Roger la Honte) του Jules Mary που δημοσιεύθηκε στην εφ. 

Ακρόπολις μέχρι και τις 05/06/1887. Συγκεκριμένα, πρόκειται για το δεύτερο μέρος 

                                                      
105 Η συγκεκριμένη μετάφραση έχει αποδελτιωθεί και από την Ιλίνσκαγια στο Ιλίνσκαγια (2006). 
106 Ιλίνσκαγια (2004), σ. 100-102. 
107 Terras (1991), σ. 365. 
108 Упырь = Βρικόλακας 
109 Terras (1991), σ. 377. 
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(deuxième partie) του πρωτότυπου βιβλίου110 από τη σ.207 και έπειτα. Μετά από 

αντιπαραβολή της ελληνικής μετάφρασης με το πρωτότυπο γαλλικό διαπιστώνουμε ότι ενώ 

η αρχή και το τέλος έχουν μεταφραστεί σχεδόν κατά λέξη, το υπόλοιπο έργο είτε δίνεται 

περιληπτικά είτε υπόκειται σε συντομεύσεις. Παρατηρούμε συγκεκριμένα ότι στη 

δημοσίευση του πρώτου μέρους είχαν αποδοθεί διακόσιες (200) σελίδες σε σαράντα τρεις 

(43) συνέχειες, ενώ σε αυτή την περίπτωση έχουμε περίπου χίλιες εκατό (1100) σελίδες να 

αποδίδονται σε μόλις πενήντα έξι(56) συνέχειες.  

 Ο έμπορος αδαμάντων, Ξαβιέ δε Μοντεπέν, φ.1872-Κυριακή 02/08/1887 έως 

φ.1969-Σάββατο 07/11/1887 

Πρόκειται για το εκτενές έργο του Xavier de Montépin με τίτλο Le Marchand de 

Diamants111. Δημοσιεύεται σε ενενήντα έξι (96) συνέχειες και ενώ γίνονται δύο λάθη στην 

αρίθμηση-παραλείπεται ο αριθμός 23 και επαναλαμβάνεται ο αριθμός 55- η αρίθμηση εν 

τέλει είναι ορθή. Η δημοσίευση φτάνει μέχρι τη σ.368 στο γαλλικό πρωτότυπο.  

 Παρισινή οικογενεία, Ξαβιέ δε Μοντεπέν, φ.1970-Κυριακή 08/11/1887 έως φ.2026-

Κυριακή 03/01/1888 

Πρόκειται για το ίδιο έργο του Xavier de Montépin, το Le Marchand de Diamants. Απλώς 

στην ελληνική μετάφραση το δεύτερο μέρος του βιβλίου112 (από τη σελίδα 368 μέχρι τη 

σελίδα 768) τιτλοφορείται Παρισινή οικογενεία. Παρόλη την αλλαγή στον τίτλο σε όλες τις 

διαφημίσεις της Ακροπόλεως αναφέρεται ως η συνέχεια του Εμπόρου των αδαμάντων. 

Δημοσιεύεται σε πενήντα πέντε (55) συνέχειες. Η τελευταία αριθμείται ως 54 διότι έχει 

γίνει τυπογραφικό λάθος και δύο διαδοχικές συνέχειες κυκλοφόρησαν με τον αριθμό 10 

(στα φύλλα φ.1979-17/11/1887 και φ.1980-18/11/1887). 

 Το μυθιστόρημα της δυστυχίας, Ξαβιέ δε Μοντεπέν, φ.2031-Παρασκευή 08/01/1888 

έως φ.2090-Δευτέρα 07/03/1888 

Το παρόν είναι το τρίτο και τελευταίο μέρος του Le Marchand de Diamants. Και πάλι στην 

ελληνική δημοσίευση δίνεται άλλος τίτλος (Το μυθιστόρημα της δυστυχίας), πάντα όμως με 

τη σημείωση ότι είναι η συνέχεια της Παρισινής οικογενείας. Το έργο ολοκληρώνεται μετά 

                                                      
110 Βλ. Mary (1887-1889). 
111 de Montépin (1889). 
112 de Montépin (1889). 
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από πενήντα εννέα (59) συνέχειες στο φ.2090-07/03/1888113 και φαίνεται να ακολουθεί 

πιστά το γαλλικό πρωτότυπο, αφού με αυτή τη συνέχεια ολοκληρώνεται και η πλοκή στη 

γαλλική έκδοση114.  

 Οι Βόρειοι κατά των Νοτίων, Ιουλίου Βερν, φ.2044-Πέμπτη 21/01/1888 έως φ.2116-

Σάββατο 02/04/1888 

Ολοκληρώνεται μετά από 58 συνέχειες, η τελευταία αριθμείται 59 διότι λόγω τυπογραφικού 

λάθους έχει παραληφθεί ο αριθμός 8. Το έργο χωρίζεται σε δύο μέρη: Α’ μέρος συνέχειες 

αρ.1 έως αρ.34 και Β’ μέρος αρ.35 έως αρ.59.Πρόκειται για το ιστορικό μυθιστόρημα του 

Jules Verne, Nord contre sud115. 

Η ιστορία διαδραματίζεται στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών το 1862. Βρισκόμαστε, 

συνεπώς, στον Αμερικανικό Νότο κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου. Ο Βούρβανκ 

(Burbank) είναι ιδιοκτήτης φυτείας με καταγωγή από τον Βορρά και πολέμιος της δουλείας. 

Έχει παλιές νομικές διαφορές με τον γείτονά του Τεξάρ ο οποίος έχει αθωωθεί από τις 

κατηγορίες του Βούρβανκ χάρη σε ένα τέλειο άλλοθι, όμως εξακολουθεί να ζητά εκδίκηση. 

Όταν ο Τεξάρ καταλαμβάνει μία ισχυρή θέση στην τοπική κοινωνία στρέφει τους κατοίκους 

της πόλης εναντίον του Βούρβανκ και καθοδηγεί έναν όχλο για να καταστρέψει τη φυτεία 

του. Επίσης, γίνεται η απαγωγή της κόρης και του επιστάτη του Βούρβανκ από έναν άντρα 

που ισχυρίζεται ότι είναι ο Τεξάρ. Πέρα από τον Βούρβανκ, και άλλοι ψάχνουν για τον 

Τεξάρ για εγκλήματα που συνέβησαν ταυτόχρονα με αυτά στη φυτεία αλλά σε διαφορετική, 

μακρινή τοποθεσία. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ένας πραγματικός Τεξάρ και 

ένας ψεύτικος, και πλέον πέρα από την ανεύρεση των απαχθέντων, υπάρχει κι ένα μυστήριο 

που ζητά λύση. 

Γιος δικηγόρου από τη Νάντη της Δυτικής Γαλλίας, ο Verne (1828–1905) ονειρευόταν από 

παιδί ταξίδια σε εξωτικά μέρη. Στα έντεκά του προσπάθησε να φύγει με πλοίο για την Ινδία 

αλλά ο πατέρας του τον σταμάτησε την τελευταία στιγμή. Το 1848 μετακόμισε στο Παρίσι 

για να σπουδάσει νομικά, αλλά το θέατρο ήταν αυτό με το οποίο ασχολήθηκε. Άρχισε να 

συχνάζει σε διάφορα φιλολογικά σαλόνια του Παρισιού και γνωρίστηκε με τον Alexandre 

Dumas. Ξεκίνησε να γράφει θεατρικά έργα και ο Dumas συμφώνησε να ανεβάσει το έργο 

                                                      
113 Δεν βρέθηκαν λάθη στην αρίθμηση των συνεχειών, αλλά υπάρχουν λάθη στην αρίθμηση των φύλλων, πχ. 

το φ.2090 υπάρχει δύο φορές. 
114 Αντιστοιχεί στις σελίδες 768 έως 1100 του πρωτότυπου, βλ. de Montépin (1889). 
115 Verne (1887). 
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του Les Pailles rompues στο θέατρό του. Εν τω μεταξύ, άρχισε να ενδιαφέρεται πολύ για 

τις επιστήμες και τις νέες τεχνολογικές ανακαλύψεις που θα μπορούσαν να αλλάξουν τον 

κόσμο. Κατόπιν, έχοντας μία θέση γραμματέα σε ένα θέατρο, συνέχισε να γράφει, αρχικά 

διηγήματα και στη συνέχεια ένα ιστορικό μυθιστόρημα. Η φήμη του Verne ως συγγραφέα 

εξασφαλίστηκε με τη δημοσίευση του έργου Cinq Semaines en ballon. Ο εκδότης του ήταν 

τόσο ενθουσιασμένος που του υπέγραψε ένα συμβόλαιο με το οποίο ο Verne επρόκειτο να 

εκδίδει δύο βιβλία το χρόνο για είκοσι χρόνια. Μέσα στα επόμενα σαράντα χρόνια ο Verne 

συνέχισε να δημιουργεί γράφοντας ογδόντα μυθιστορήματα και δεκαπέντε θεατρικά116. 

Ο Verne χρησιμοποιεί τις πρόσφατες εξελίξεις όλων των φυσικών επιστημών και, κατά 

συνέπεια, παρά τη φανταστική φύση των εξερευνήσεων που αφηγείται, αυτές μοιάζουν 

ρεαλιστικές. Τα μυθιστορήματά του έδωσαν επίσης στον Verne την ευκαιρία να ασκήσει 

κοινωνική κριτική για πολύ σημαντικά θέματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος, π.χ. για τις 

καταχρήσεις του ευρωπαϊκού αποικισμού, για την εκμετάλλευση των φαλαινών που 

απειλούνται με εξαφάνιση, για τη ρύπανση από ορυκτά καύσιμα, για τη σφαγή ελεφάντων 

για ελεφαντόδοντο, κ.α. Η γραφή του Verne αντικατοπτρίζει επίσης ορισμένες 

προκαταλήψεις της εποχής, ενώ πολλές φορές μπορεί να είναι απλουστευτικός στις 

περιγραφές του για εθνικές ή πολιτιστικές διαφορές. Παρόλες τις αδυναμίες των έργων του, 

ο Verne δίκαια θεωρείται πατέρας της σύγχρονης επιστημονικής φαντασίας. 

 Η πρεσβυτέρα αδελφή, Ιούλιος Μαρύ, φ.2091-Τρίτη 08/03/1888 έως φ.2146-

Δευτέρα 02/05/1888 

Το έργο αποτελείται από πενήντα πέντε (55) συνέχειες όμως η τελευταία, που λείπει, θα 

είχε τον αρ.52 (καθώς η προτελευταία αριθμείται 51). Αυτό συμβαίνει διότι στο φ.2130-

16/04/1888 έγινε τυπογραφικό λάθος και αντί η συνέχεια να αριθμηθεί ως 40 αριθμήθηκε 

ως 37 (πήγαμε πίσω κατά τρεις αριθμούς) και από το σημείο εκείνο η αρίθμηση συνεχίστηκε 

κανονικά, συνεπώς οι αριθμοί 37, 38 και 39 επαναλαμβάνονται. Πρόκειται για άλλο ένα 

μυθιστόρημα του Jules Mary με πρωτότυπο τίτλο La soeur aînée117. Το έργο 

ολοκληρώνεται στο φ.2146-02/05/1888, διότι μπορεί να λείπουν οι σελίδες 3 και 4 όπου θα 

είχαμε το τέλος του έργου, το εικάζουμε όμως καθώς η προηγούμενη δημοσίευση 

σταματούσε στη φράση: «Αληθώς θέλεις ν’ αναχωρήσης;…». Αντίστοιχα στο γαλλικό 

                                                      
116 Taylor (2007), σ. 436-437. 
117 Mary (1888). 



 
«Χρυσοβαλάντου Λειβαδίτου», «Η λογοτεχνία στην εφημερίδα 

Ακρόπολις (1883-1889)» 

 

Διπλωματική Εργασία  49 

βιβλίο η φράση: «Est-ce que, vraiment, tu veux nous quitter?» βρίσκεται στη σελίδα 376, 

και υπολείπονται εννέα (9) σελίδες μέχρι το τέλος του, όσες σελίδες περίπου αντιστοιχούν 

και σε μία δημοσίευση στο ισόγειο της εφημερίδας.  

 Ο εμπρηστής, Pierre Sales, φ.2147-Τρίτη 03/05/1888 έως φ.2195-Τρίτη 21/06/1888 

Το παρόν έργο ολοκληρώνεται στη συνέχεια αρ.49, όμως αποτελείται από πενήντα (50) 

συνέχειες, διότι έγινε ένα τυπογραφικό λάθος και ο αριθμός 34 χρησιμοποιήθηκε δύο φορές, 

στα φ.2179-05/06/1888 και φ.2180-06/06/1888. Πρόκειται για το έργο ακόμη ενός Γάλλου 

επιφυλλιδογράφου του Pierre Sales (1856-1914)118 με πρωτότυπο τίτλο Incendiaire! 

 Η συμμορία της ωραίας Αλλιέττης, Ευγένιου Σιαβέτ, φ.2167-Δευτέρα 23/05/1888 

έως φ.2204-Πέμπτη 30/06/1888119 

Πρόκειται για το έργο La Bande de la belle Alliette, souvenir judiciaire του Γάλλου 

συγγραφέα Eugène Chavette. Έχουμε τριάντα μία (31) συνέχειες με σωστή αρίθμηση όμως 

από το φ.2200-26/06/1888 λείπει η σελίδα 4, καθώς και ολόκληρα τα φύλλα φ.2201-

27/06/1888 έως φ.2204-30/06/1888. Σε αυτά θα είχαμε πέντε συνέχειες και την 

ολοκλήρωση του έργου. Το κείμενο στο φ.2199-25/06/1888 σταματά στη φράση: «Α, είπε, 

φαίνεται ότι απ’ εκεί είνε κάποιος κύριος, που του πονούν τα δόντια. Με μια σταλιά ρακί ο 

πόνος περνά», στο γαλλικό πρωτότυπο η αντίστοιχη φράση: «Ah dit-il, il parait qu'il y a là 

un monsieur qui souffre des dents. Avec une goutte d'eau-devie, on calme ça120» βρίσκεται 

στη σελίδα 247. Συνεπώς στην ελληνική εκδοχή δεν σώζονται οι ογδόντα έξι (86) 

τελευταίες σελίδες του έργου στη γαλλική του έκδοση (σ.248-333). 

Ο Eugène Chavette (1827-1902) διακρίθηκε από τις χιουμοριστικές του στήλες σε διάφορες 

εφημερίδες, ενώ άνοιξε και νέους δρόμους για τα αστυνομικά μυθιστορήματα. Πολλές 

φορές έγραφε ιστορίες και γύρω από πραγματικά γεγονότα, μία τέτοια περίπτωση είναι και 

το La Bande de la belle Alliette, souvenir judiciaire (1882) που βασίζεται σε γεγονότα της 

Γαλλίας του 1838. Ο Chavette ως συγγραφέας δεν επιδιώκει να εμβαθύνει την ψυχολογία 

των χαρακτήρων του αλλά να κατασκευάσει μια πλοκή όπου όλο και περισσότερα εμπόδια 

θα συσσωρεύονται μπροστά στον αναγνώστη-ερευνητή121.  

                                                      
118 Βλ. “Pierre Sales” (χ.χ.). 
119 Αυτό το φύλλο, όπως και τα προηγούμενα τρία δεν περιλαμβάνονται στο ψηφιακό αρχείο της εφ. 

Ακρόπολις, συνεπώς δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πότε ακριβώς ολοκληρώνεται η δημοσίευση. 
120 Chavette (1882), σ. 247. 
121 Musnik (2018). 
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 Σεληναία Ανώνυμος Εταιρία, André Laurie, φ.2204-Πέμπτη 30/06/1888122 έως 

φ.2262-Σάββατο 27/08/1888 

Στο φ.2205-01/07/1888123έχουμε την επιφυλλίδα με αρ.2 και τίτλο Σεληναία Ανώνυμος 

Εταιρία του André Laurie. Κατά προσέγγιση το έργο ολοκληρώνεται σε πενήντα εννέα (59) 

συνέχειες με ποικίλα προβλήματα για την έρευνα:  

α. λείπει το φ.2204-30/06/1888,  

β. λείπουν οι σελίδες 3 και 4 στα φ.2206-02/07/1888 και φ.2210-06/07/1888, 

γ. η συνέχεια αρ.12 στο φ.2215-11/07/1888έχει γραφτεί λανθασμένα ωςαρ.11,  

δ. η συνέχεια αρ.19 στο φ.2222-18/07/1888έχει γραφτεί λανθασμένα ως αρ.20, και  

ε. από τις σελίδες 3 και 4 του φ.2230-26/07/1888 λείπουν τα δύο πέμπτα (έχουν κοπεί από 

κάποιον).Στο γαλλικό πρωτότυπο124 στη μέση της σελίδας 16 συναντάμε την αρχή της 

επιφυλλίδας με αρ.2, άρα οι 14 πρώτες σελίδες του έργου που λείπουν βρίσκονταν κατά 

πάσα πιθανότητα στο φ.2204-30/06/1888. 

Ο André Laurie (1844-1909)125 είναι το ψευδώνυμο του πολιτικού, δημοσιογράφου και 

συγγραφέα Paschal Grousset. Για κάθε ιδιότητά του χρησιμοποιούσε και διαφορετικό 

όνομα: ως πολιτικός το πραγματικό του Paschal Grousset, ως δημοσιογράφος το Philippe 

Daryl126 και ως συγγραφέας μυθιστορημάτων το André Laurie. Συνέγραψε ένα πλήθος 

μυθιστορημάτων που έγιναν εξαιρετικά δημοφιλή και με τα οποία γνώρισε μεγάλη επιτυχία. 

Αλλά τα πιο ενδιαφέροντα έργα του ήταν αυτά της επιστημονικής φαντασίας (που εκείνη 

την εποχή δεν είχε οριστεί ακόμη), όπως αυτό εδώ που μεταφράζεται και δημοσιεύεται στην 

εφ. Ακρόπολις. Ο γαλλικός τίτλος είναι Les Exilés de la terre, Selene-company limited (Οι 

εξόριστοι της Γης, Σεληναία ανώνυμη εταιρεία) και όπως είναι εμφανές ο υπότιτλος έδωσε 

τον ελληνικό τίτλο.  

Η Σεληναία είναι μία εταιρεία που έχει συσταθεί για να εκμεταλλευτεί τους πλούσιους 

πόρους της σελήνης σε μεταλλεύματα. Για να γίνει όμως ευκολότερη η μεταφορά των 

μεταλλευμάτων, η λύση που βρίσκουν οι πρωταγωνιστές είναι να έρθει η Σελήνη πιο κοντά 

                                                      
122 Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι διότι αυτό το φύλλο λείπει όπως και τα τρία προηγούμενα.  
123 Βλ. φ.2205-01/07/1888 σ. 4. 
124 Laurie (1888). 
125 Musnik (2016). 
126 Το δημοσιογραφικό ψευδώνυμο Philippe Daryl το χρησιμοποιούσε όταν αρθρογραφούσε στο Λονδίνο 

διότι μέχρι το 1880 θεωρούνταν παράνομος σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία.  
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στη Γη με τη βοήθεια ενός τεράστιου μαγνήτη (που τον κατασκευάζουν χρησιμοποιώντας 

ένα ολόκληρο βουνό και άπειρα μέτρα καλωδίων).  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι το έργο εκδόθηκε στη Γαλλία το 1888 και η ελληνική 

του μετάφραση και δημοσίευση πραγματοποιείται το καλοκαίρι του ίδιου έτους.  

 Μεγάλη περιουσία, Ξαβέριου Μοντεπέν, φ.2204127-Πέμπτη 30/06/1888 έως φ.2295-

Παρασκευή 30/09/1888 

Στο φ.2205-01/07/1888128 έχουμε την επιφυλλίδα με αρ.2 και με τίτλο Μεγάλη περιουσία 

Ξαβέριου Μοντεπέν. Κατά προσέγγιση το έργο ολοκληρώνεται σε ενενήντα (90) συνέχειες 

(η τελευταία αριθμείται ως 89), τα προβλήματα που υπάρχουν είναι τα εξής:  

α. λείπει το φ.2204-30/06/1888,  

β. λείπουν οι σελίδες 3 και 4 στα φ.2206-02/07/1888 και φ.2210-06/07/1888,  

γ. στο φ.2230-26/07/1888 η συνέχεια αντί να αριθμηθεί 26 αριθμείται 25, και  

δ. ο αριθμός 59 χρησιμοποιείται δύο φορές (στα φ.2264-29/08/1888 και φ.2265-

30/08/1888) για αυτό και έχουμε αναντιστοιχία στον πραγματικό αριθμό συνεχειών με 

αυτόν που τυπώθηκε.  

Πρόκειται για το έργο Le gros lot129 του Xavier de Montépin και, αφού δεν είχαμε την αρχή 

της μετάφρασης, μετά από αντιπαραβολή με το πρωτότυπο γαλλικό βρήκαμε την αρχή της 

επιφυλλίδας αρ.2 στη σελίδα 25 του γαλλικού. Στο φ.2205-01/07/1888 το κείμενο ξεκινά 

ως εξής: «“Λαχείων των Βιομηχανικών Τεχνών”, “Λαχείων των κοσμητικών Τεχνών”, 

“Λαχείον της Τύνιδος”, “Λαχείον της Αμβέρσης”, “Λαχείον της Λίλλης”, “Λαχείον της 

Βλοά” και άλλα πλείστα, επειδή η μανία των λαχείων ήτις σήμερον ευρίσκεται πως εις 

ύφεσιν, ήτο τότε εις τον κολοφώνα αυτής». Η αντίστοιχη φράση στο γαλλικό κείμενο είναι: 

«loterie des Arts industriels, loterie des Arts décoratifs, loterie Tunisienne, loterie d'Anvers, 

loterie de Lille, loterie de Blois, et d'autres encore, à l'infini, car la fièvre de la loterie, aujour- 

d'hui quelque peu calmée, sévissait à cette époque130». Συνεπώς, από τη μετάφραση της 

Ακροπόλεως λείπουν οι είκοσι τέσσερις πρώτες σελίδες του μυθιστορήματος. 

                                                      
127 Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι διότι αυτό το φύλλο λείπει όπως και τα τρία προηγούμενα. 
128 φ.2205-01/07/1888, σ. 4. 
129 de Montépin (1888). 
130 de Montépin (1888), σ. 25. 
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 Μάρτυς, Αδόλφος Εννερύ, φ.2297-Κυριακή 02/10/1888 έως φ.2370-Σάββατο 

17/12/1888 

Δημοσιεύθηκε σε εβδομήντα έξι (76) συνέχειες (η τελευταία αριθμείται ως 75) και τα 

προβλήματα που υπάρχουν στις επιφυλλίδες είναι τα εξής:  

α. ο αριθμός 27 χρησιμοποιείται δύο φορές (στα φ.2323-28/10/1888 και φ.2324-

29/10/1888) -για αυτό και έχουμε αναντιστοιχία στον πραγματικό αριθμό συνεχειών με 

αυτόν που τυπώθηκε,  

β. στο φ.2335-09/11/1888όπου θα έπρεπε να είχαμε αριθμό συνέχειας 38, δεν έχει τυπωθεί 

η αρίθμηση, και  

γ. από το φ.2342-16/11/1888 λείπει η σελίδα 3 και κατά συνέπεια η συνέχεια αρ.44.  

Η έρευνα έδειξε ότι πρόκειται για το έργο Martyre!131 του Adolphe d'Ennery (1811-

1899)132, ενός πολυγραφότατου Γάλλου θεατρικού συγγραφέα που έμεινε στη μνήμη των 

αναγνωστών ως μυθιστοριογράφος. Υπήρξε ένας συγγραφέας που γνώριζε πολύ καλά την 

τέχνη της δραματικής κατασκευής και το πώς να τοποθετεί τις σκηνές την κατάλληλη 

στιγμή για να πετυχαίνει το μέγιστο αποτέλεσμα από άποψη συγκίνησης του αναγνώστη ή 

του θεατή. Επικρίθηκε έντονα για το στυλ του, αλλά δεν έδωσε ποτέ σημασία στις κριτικές. 

 Έχιδνα, Πέτρου Σάλες, φ.2381-Τετάρτη 28/12/1888 έως φ.2514-Τετάρτη 

10/05/1889 

Πρόκειται για έργο του Γάλλου επιφυλλιδογράφου Pierre Sales με πρωτότυπο τίτλο 

Vipere!133. Έργο του ίδιου συγγραφέα είχε δημοσιευθεί στην εφημερίδα Ακρόπολις και κατά 

το προηγούμενο έτος (Μάιος-Ιούνιος 1888). Ολοκληρώνεται μετά από εκατόν τριάντα δύο 

(132) συνέχειες134, όμως η τελευταία αριθμείται ως 127 διότι στην αρίθμηση των συνεχειών 

του έργου έχουν γίνει τα εξής λάθη:  

α. παραλείπεται ο αριθμός 43, και  

β. επαναλαμβάνονται οι αριθμοί 26, 42, 45, 46, 50 και 111.  

                                                      
131 d'Ennery (1886). 
132 Musnik (χ.χ.α). 
133 Sales (χ.χ.).  
134 Η συνέχεια αρ.9 δεν σώζεται στο ψηφιοποιημένο αρχείο καθώς από το φ.2389-Πέμπτη 05/01/1889 λείπουν 

οι σελίδες 1-2, παρόλα αυτά τη συμπεριλαμβάνουμε στη μέτρηση των συνεχειών.  
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 Ο εικοστός αιών, A. Robida, φ.2384-Σάββατο 31/12/1888 έως 2462-Κυριακή 

19/03/1889 

Πρόκειται για ένα έργο που προωθείται έντονα από την εφημερίδα με συνεχείς διαφημίσεις 

και αποκορύφωμα αυτών την ολοσέλιδη διαφήμιση στην πρώτη σελίδα του φ.2383-

30/12/1888. Άλλο ένα στοιχείο για το πόσο σημαντικό θεωρούνταν από τον εκδότη το 

συγκεκριμένο έργο είναι ότι η πρώτη του συνέχεια δημοσιεύεται στην πρώτη και δεύτερη 

σελίδα του φύλλου (φ.2384-31/12/1888), το οποίο είναι το τελευταίο του έτους 1888. 

Το έργο ολοκληρώνεται μετά από εβδομήντα μία (71) συνέχειες, ενώ η τελευταία 

αριθμείται ως 68 διότι έχουν επαναληφθεί λανθασμένα οι αριθμοί 7, 14 και 29. Η έρευνα 

έδειξε ότι πρόκειται για ένα μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας του Albert Jules Alexis 

Robida με πρωτότυπο τίτλο Le Vingtième Siècle135 και χρονολογία κυκλοφορίας το 1883. 

 Η καμπούρα, Ιουλίου Μαλδάγκ136, φ.2515-Πέμπτη 11/05/1889 έως φ.2639-

Παρασκευή 15/09/1889 

Το παρόν έργο ολοκληρώνεται μετά από 122 συνέχειες όμως η τελευταία αριθμείται 112 

διότι υπάρχουν ποικίλα λάθη στην αρίθμηση των συνεχειών. Τα τυπογραφικά λάθη είναι 

αναλυτικά τα εξής:   

α. επαναλαμβάνονται οι αριθμοί 82 και 85, 

β. ο αρ.15 σημειώνεται ως αρ.14,  

γ. από τη συνέχεια αρ.36 μεταπηδάμε στη συνέχεια αρ.40 (συνεπώς παραλείπονται από την 

αρίθμηση οι αριθμοί 37 έως 39), και  

δ. όταν η αρίθμηση των συνεχειών φτάνει στον αρ.46 η επόμενη συνέχεια έχει τον αρ.36 

(συνεπώς η αρίθμηση γυρίζει πίσω και επαναλαμβάνεται). 

Η πιο συχνή πηγή πληροφοριών για τα έργα που δημοσιεύονται στις επιφυλλίδες είναι οι 

προαναγγελίες και οι διαφημίσεις τους αμέσως πριν την αρχή της δημοσίευσής τους. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση όμως δεν καταφέραμε να εντοπίσουμε στοιχεία που θα μας 

βοηθούσαν να ταυτίσουμε το έργο με κάποιο γαλλικό πρότυπο. Ενώ βρέθηκαν γαλλικά 

έργα με όμοιο ή παραπλήσιο τίτλο, το περιεχόμενό τους ήταν διαφορετικό και δεν 

                                                      
135 Robida (1883). 
136 Στην εφημερίδα το όνομα παρουσιάζεται παντού με κεφαλαίους χαρακτήρες και δεν γνωρίζουμε τον 

ακριβή τονισμό του, συνεπώς εικάζουμε ότι είναι Ιούλιος Μαλδάγκ.  
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μπορέσαμε να ταυτίσουμε την ελληνική μετάφραση με κάποιο από αυτά. Επιπλέον, δεν 

μπόρεσε να γίνει ούτε η ταύτιση του συγγραφέα. Μία παρακινδυνευμένη υπόθεση είναι να 

πρόκειται για κάποιο έργο της Γαλλίδας συγγραφέα Joséphine Maldague που έγραφε με το 

ψευδώνυμο Georges Maldague, έζησε από το 1857 μέχρι το 1938 στο Παρίσι και έγινε 

γνωστή ως επιφυλλιδογράφος. 

 Η μητρυιά, Ξαβιέ δε Μοντεπέν, φ.2559-Κυριακή 25/06/1889 έως φ.2815-Τρίτη 

13/03/1890 

Το έργο ξεκινά σε ένα μονοσέλιδο παράρτημα το οποίο κυκλοφορεί με το φ.2559 της 

Κυριακής 25/06/1889. Μέσα στο 1889 συναντούμε 174 συνέχειες που όμως αριθμούνται 

λανθασμένα ως 167. Στην αρίθμηση των συνεχειών του έργου έχουν γίνει τα εξής λάθη: α. 

παραλείπονται οι αριθμοί 6, 70, 139 και 151,  

β. επαναλαμβάνονται οι αριθμοί 4, 46, 110, 118, 146, 149, 152 (δύο φορές), 162 και 165 

(δύο φορές), και  

γ. η συνέχεια 90 αριθμείται ως 99.   

Επιπλέον, το έργο ολοκληρώνεται μέσα στο 1890, συγκεκριμένα στο φ.2815-13/03/1890 

στον αριθμό συνέχειας 215 και πρόκειται για ακόμη ένα έργο του Xavier de Montépin με 

πρωτότυπο τίτλο Marâtre: la fille du fou137.  

 Το σύνταγμα, Ιούλιος Μαρύ, φ.2717-Κυριακή 03/12/1889 έως φ.2897-Τετάρτη 

23/05/1890 

Το έργο ολοκληρώνεται μέσα στο 1890, συγκεκριμένα στο φ.2897-23/05/1890 στον αριθμό 

συνέχειας 126. Πρόκειται για το Le Régiment: Une mère martyre138 του Jules Mary. 

Στα είκοσι εννέα μυθιστορήματα, που παραθέσαμε μόλις, μόνο στο ένα σημειώνεται ο 

μεταφραστής στο Ο πρίγκηψ Σερεβριάνης ή ο Αργυρούς πρίγκηψ που μεταφράζεται 

απευθείας από τα ρωσικά από τον Κωνσταντινίδη. Στα υπόλοιπα θα μπορούσαμε να 

υποθέσουμε ως μεταφραστή είτε τον ίδιο τον Γαβριηλίδη είτε και κάποιον άλλο σταθερό 

συνεργάτη της εφημερίδας. Επιπλέον, είδαμε ότι τα περισσότερα ανήκουν στο γαλλικό 

επιφυλλιδικό μυθιστόρημα, αλλά υπάρχουν και ιστορικά (όπως το Οι Βόρειοι κατά των 

Νοτίων του Verne), αλλά και επιστημονικής φαντασίας. 

                                                      
137 de Montépin (1890). 
138 Mary (1890). 
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5.2.1.2. Πρωτότυπο μυθιστόρημα 

Κατά τη διάρκεια των επτά ετών που μελετήθηκαν στις στήλες της Ακροπόλεως 

φιλοξενούνται τρία ελληνικά μυθιστορήματα. Ως αριθμός μπορεί να μοιάζει μικρός όμως 

και τα τρία είναι είτε έργα που έγιναν κλασικά είτε έργα που αποπειράθηκαν να 

σηματοδοτήσουν μία αλλαγή. 

Ιστορικό μυθιστόρημα 

Το πρώτο ελληνικό μυθιστόρημα που συναντάμε στην εφ. Ακρόπολις είναι Η Γυφτοπούλα 

του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η δημοσίευση και των τριών 

μυθιστορημάτων του κορυφαίου αυτού λογοτέχνη ήταν αποτέλεσμα παρότρυνσης του 

Βλάση Γαβριηλίδη. Όπως αναφέρει και η Πολίτου-Μαρμαρινού139: «[Ο Παπαδιαμάντης] 

το 1879 γνωρίζεται με τον Βλ. Γαβριηλίδη, με την προτροπή του οποίου αρχίζει να 

δημοσιεύει την ίδια χρονιά στην εφημερίδα “Ο Νεολόγος” της Κωνσταντινουπόλεως το 

μυθιστόρημα Η Μετανάστις που υπογράφει με τα αρχικά Α.Πδ.». Όταν πλέον ο 

Γαβριηλίδης είναι στην Αθήνα και έχει ξεκινήσει την έκδοση του Μη Χάνεσαι ξεκινά και η 

συνεργασία τους, με τον Παπαδιαμάντη να δημοσιεύει το μυθιστόρημα Οι Έμποροι των 

Εθνών140 με το ψευδώνυμο «Μποέμ». 

 Η Γυφτοπούλα, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, φ.750-Σάββατο 21/04/1884 έως 

φ.897-Πέμπτη 11/10/1884 

Πρόκειται για πρωτότυπο έργο και μάλιστα παραγγελία του ίδιου του εκδότη προς τον 

Παπαδιαμάντη σε συνέχεια της συνεργασίας τους στο Μη Χάνεσαι όπως αναφέρθηκε 

αμέσως πριν. Η δημοσίευση αρχίζει το Σάββατο 21 Απριλίου του 1884 και ολοκληρώνεται 

την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου του ίδιου έτους μετά από εκατόν είκοσι δύο (122) συνέχειες. Ο 

τελευταίος αριθμός της επιφυλλίδας είναι το 123 αλλά έχει γίνει τυπογραφικό λάθος 

(μεταξύ άλλων που διορθώθηκαν)·δεν υπάρχει η συνέχεια αρ.87 διότι μεταπηδήσαμε από 

τη συνέχεια αρ.86 στην αρ.88 χωρίς όμως να λείπει κάτι από το κείμενο. Το έργο 

συμπεριλαμβάνεται στα Άπαντα των εκδόσεων Δόμος, στον πρώτο τόμο141. 

Ιστορικό μυθιστόρημα και αυτό, όπως και τα προηγούμενα του συγγραφέα. Μας μεταφέρει 

με την αφήγησή του στις παραμονές της Άλωσης και ενώ –όπως μαρτυρά και ο τίτλος- η 

                                                      
139 Πολίτου-Μαρμαρινού (1997), σ. 116-117. 
140 Από το φ.368-05/11/1882 έως το φ.419- 08/02/1883. Πηγή: 

https://lekythos.library.ucy.ac.cy/handle/10797/23381 
141 Παπαδιαμάντης (1997), σ. 345-658. 

https://lekythos.library.ucy.ac.cy/handle/10797/23381
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δράση κινείται γύρω από τον έρωτα του νεαρού γύφτου Μάχτου για την Αϊμά 

(Γυφτοπούλα) κεντρική θέση έχουν και τα ιστορικά γεγονότα (η μυθιστορηματική απόδοσή 

τους) με τα ιστορικά πρόσωπα, όπως ο Πλήθωνας, να «συμπρωταγωνιστούν»142.  

Ηθογραφικό μυθιστόρημα 

 Ο Γιάννoς, Timeson (Ευστάθιος Χρονόπουλος), φ.1067-Κυριακή 28/04/1885 έως 

φ. 1097-Σάββατο 01/06/1885 

Το παρόν έργο αποτελείται από είκοσι έξι (26) συνέχειες. Η τελευταία δημοσίευση έχει τον 

αριθμό 24 διότι έχουν γίνει τυπογραφικά λάθη· έχουν επαναληφθεί από μία φορά ο αριθμός 

10 και 21 στα φ.1078-10/05/1885 και φ.1093-28/05/1885 αντίστοιχα, ενώ ένα λάθος που 

δεν επηρέασε την αρίθμηση είναι ότι η συνέχεια αρ.18 έχει τυπωθεί λανθασμένα ως αρ.17.  

Πρόκειται για ένα έργο του τακτικού συνεργάτη της Ακροπόλεως, Ευστάθιου Χρονόπουλου 

που υπογράφει πλήθος κειμένων με το ψευδώνυμο Timeson. Η δημοσίευση τιτλοφορείται 

ως Ελληνική Ηθογραφία και από το προηγούμενο φύλλο (φ.1066-27/04/1885), αυτό του 

Σαββάτου 27/04/1885, ο ίδιος ο συγγραφέας έχει επεξηγήσει σε ένα εκτενέστατο κείμενο143 

–καταλαμβάνει ολόκληρη την πρώτη σελίδα εκτός του ισογείου και μέρος της δεύτερης- τη 

στόχευση του έργου του. Πρώτα αναλύει όλους τους λόγους που τον ώθησαν να επιχειρήσει 

Ελληνική Ηθογραφία σύμφωνα με τους κανόνες της «νεοτέρας ρεαλιστικής 

μυθιστορηματικής σχολής»144. Θεωρεί ότι οι Έλληνες λογοτέχνες έχουν όλα τα εφόδια και 

οφείλουν να ακολουθήσουν τον δρόμο που ανοίχτηκε από τους ξένους πεζογράφους145, 

μιμούμενοι όμως μόνο τον τρόπο απεικόνισης της κοινωνίας κι όχι τα ίδια τα έργα, καθώς 

θα έχουν ως στόχευση να αναδείξουν την ελληνική κοινωνία, κι όχι να τοποθετήσουν τη 

δράση των έργων σε μια ξένη και ανοίκεια σκηνογραφία. Τέλος, σημειώνει πως η συγγραφή 

της ηθογραφίας του στηρίζεται «επί τινός συγκινητική, χαρακτηριστικής και 

ψυχολογικωτάτης παραδόσεως τηρουμένης εν Ελλάδι υπό τον τύπον δημώδους άσματος. 

Το άσμα τούτο εν ουδεμία συλλογή εύρηται, αλλά τυγχάνει γνωστότατον και 

                                                      
142 Ενδεικτικά βλ. Τριανταφυλλόπουλος (1991), σ. 13-38 και Καραλής (2001), σ. 105-110. 
143 Ο Βαλέτας (1981) σε έργο του για τις αρχές της ελληνικής ηθογραφίας, όπου γράφει για τον Γιάννο και 

αναδημοσιεύει τμήματα του έργου, έχει χαρακτηρίσει αυτό το προλογικό κείμενο ως «το μανιφέστο της 

ελληνικής ηθογραφίας» (σ. 113).  
144 «Ούτοι εισίν οι λόγοι οίτινες με ώθησαν προς την επιχείρησιν “Ελληνικής Ηθογραφίας” κατά τους κανόνας 

της νεωτέρας πραγματικής μυθιστορικής σχολής. Επειδή δε, ως προεμνήσθην, σκοπώ την φυσιολογικήν και 

ψυχολογικήν απεικόνισιν πασών των ηλικιών, και ειδικώτερον των διαρρεουσών εν τη εκπαιδεύσει, άρχομαι 

διά της δημοσιεύσεως του παρόντος έργου, παριστώντος την ελληνικήν παιδικήν φύσιν και τον εν τοις 

δημοτικοίς σχολείοις βίον των παίδων», γράφει ο Χρονόπουλος στο άρθρο του. 
145 Αναφέρει πρώτο τον Ιβάν Τουργκένιεφ, ως συνεχιστή του τον Émile Zola και τέλος τον Alphonse Daudet. 
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προσφιλέστατον τη Πελοποννήσω»146. Το έργο δεν μπορεί να θεωρηθεί διήγημα, εξάλλου 

η χρήση των όρων διήγημα και μυθιστόρημα από τον ίδιο τον Χρονόπουλο είναι 

προβληματική καθώς δεν τα διαχωρίζει. Θα μπορούσαμε με σχετική ασφάλεια να το 

χαρακτηρίσουμε νουβέλα, στηριζόμενοι στην έκτασή του, αλλά και στη δομή και την 

οργάνωση της πλοκής. Ο Βαλέτας (1981) δεν το χαρακτηρίζει ξεκάθαρα ούτε ως 

μυθιστόρημα ούτε ως νουβέλα, όμως τονίζει ότι είναι μορφή εκτενέστερη από αυτή του 

ηθογραφικού διηγήματος147. 

 

Εικόνα 13 φ.1066-27/04/1885, σ. 2 

Επιστημονική φαντασία 

Το τρίτο και τελευταίο πρωτότυπο μυθιστόρημα που συναντάμε ανήκει κι αυτό σε μία 

κατηγορία από μόνο του. Όπως είδαμε, στις στήλες της εφημερίδας Ακρόπολις 

φιλοξενούνται πέρα από τα κλασικά επιφυλλιδικά μυθιστορήματα, που μιλούν στην ψυχή 

των φτωχότερων λαϊκών στρωμάτων καταδεικνύοντας τις έντονες κοινωνικές ανισότητες ή 

απορομαντικοποιώντας την τάξη των πλουσίων και των αριστοκρατών, δημοσιεύονται και 

                                                      
146 Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι και ο Καρκαβίτσας προφανώς εμπνευσμένος από το ίδιο λαϊκό μύθο 

γράφει και δημοσιεύει στην εφ. Ακρόπολις, περίπου δύο έτη αργότερα, «διήγημα κατά παράδοσιν». 
147 Συγκεκριμένα αναφέρει: «(η παραλλαγή του τραγουδιού) έδωσε στο συγγραφέα την αφορμή να εμπνευστή 

και να γράψει την πρώτη, μπορούμε να πούμε, εκτενέστερη μορφή νεοελληνικής ηθογραφίας, που σε λίγα 

χρόνια θα την καλλιεργήσουν μεγάλοι, νέοι ακόμα τότε, πεζογράφοι της περιωπής του Γρ. Ξενόπουλου με το 

“Νικόλα Σιγαλό” και τη “Μαργαρίτα Στέφα”, τον Αντρέα Καρκαβίτσα με τη “Λυγερή”, το Μιχ. Μητσάκη με 

το “Είς Αθηναίος χρυσοθήρας”, τον Αλέξ. Παπαδιαμάντη με το “Χρήστο Μηλιώνη” και τα πρώτα του 

διηγήματα» (Βαλέτας, 1981, σ. 116).  
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έργα επιστημονικής φαντασίας. Σε αυτά ανήκουν η Σεληναία Ανώνυμος Εταιρία του André 

Laurie, Ο εικοστός αιών του Albert Robida αλλά και το ελληνικό μυθιστόρημα του 

Δημήτριου Οικ. Καλαποθάκη Αι Αθήναι μετά εκατόν έτη, το οποίο αποτελεί ενδεχομένως 

ένα από τα πρώτα ελληνικά μυθιστορήματα επιστημονικής φαντασίας148: 

 Αι Αθήναι μετά εκατόν έτη, Δ. Οικ. Καλαποθάκη, φ.2559-Κυριακή 25/06/1889 έως 

φ.2596-Τετάρτη 02/08/1889 

Το έργο αποτελείται από τριάντα πέντε (35) συνέχειες. Ολοκληρώνεται στον αρ.34, διότι 

έχει επαναληφθεί ο αριθμός 33. Ένα ακόμη τυπογραφικό λάθος, που όμως δεν επηρεάζει 

την αρίθμηση των συνεχειών, βρίσκεται στο φ.2582-18/07/1889 όπου ο αριθμός της 

συνέχειας είναι το 23 αλλά εκ παραδρομής έχει μπει το 22.  

Έργο μυστηρίου αλλά και επιστημονικής φαντασίας καθώς μας περιγράφει την Αθήνα 

«μετά εκατόν έτη» ως μία πόλη απαστράπτουσα, με τους κλητήρες και τους αστυνόμους να 

είναι άνθρωποι ευγενικοί και διακριτικοί, ενώ ο Ιλισός κυλά απαλά γεμάτος με γόνδολες 

(αριθμημένες όπως τα σημερινά ταξί) που μπορούν να σε μεταφέρουν γαλήνια από το 

Στάδιο στο Φάληρο. 

5.2.2. Διηγήματα 

Τα διηγήματα που ανασύρθηκαν από τις στήλες της εφημερίδας παρουσιάζουν έντονο 

ενδιαφέρον για πολλούς λόγους. Αποδεικνύουν, κυρίως, ότι η Ακρόπολις αν και ήταν  

πολιτική -και όχι φιλολογική- εφημερίδα έδινε χώρο στους Έλληνες λογοτέχνες να 

εκφραστούν ενώ ταυτόχρονα προσπαθούσε να προσφέρει στο αναγνωστικό κοινό δείγματα 

της λογοτεχνικής παραγωγής διαφόρων χωρών της Ευρώπης. Για την ευκολότερη μελέτη 

τους και για να διαφανεί αυτή η στόχευση τα κατατάξαμε σε τρεις γενικές κατηγορίες: (α) 

σε μεταφρασμένα με γνωστό συγγραφέα, (β) σε πρωτότυπα ελληνικά και (γ) σε ξενόθεμα 

είτε Ελλήνων συγγραφέων είτε ανυπόγραφα και αταύτιστα. 

5.2.2.1. Μεταφρασμένα με γνωστό τον συγγραφέα  

 Πώς γίνονται αι εκλογαί εν Αγγλία, Δίκενς149, φ.1023-Σάββατο 09/03/1885 έως 

φ.1027-Πέμπτη 14/03/1885 και φ.1029-Σάββατο 16/03/1885 έως φ.1031 Τρίτη 

19/03/1885 

                                                      
148 Η συγκεκριμένη υπόθεση χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και 

θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο μιας νέας, διαφορετικής μελέτης.   
149 Για την παρουσία του Dickens στην Ελλάδα υπάρχει η εργασία των Katerina Kitsi-Mitakou & Maria Vara 

(2013). Οι ερευνήτριες σημειώνουν ότι ο Dickens πρωτοεμφανίζεται στα ελληνικά το 1851 και ότι κατά την 
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Το παρόν δεν πρόκειται για πραγματικό διήγημα, και ας το κατατάξαμε σε αυτά, αλλά για 

ένα απόσπασμα από μυθιστόρημα που χρησιμοποιείται ως διήγημα σε συνέχειες. Με 

αφορμή τις επικείμενες εκλογές ο Γαβριηλίδης μεταφράζει και δημοσιεύει ένα κείμενο 

σατιρικό με θέμα εκλογικό. Ως υπότιτλο έχει τη φράση: «απόσπασμα μυθιστορίας του 

Δίκενς, αφιερούμενον εις τους κυρίους υποψηφίους». Πρόκειται για απόσπασμα από το 

έργο The Posthumous Papers of the Pickwick Club του Charles Dickens και συγκεκριμένα 

για το κεφάλαιο που βρίσκεται στις σελίδες 120-133 της πρώτης έκδοσής150 του. Το 

πρωτότυπο μυθιστόρημα, πριν εκδοθεί, δημοσιεύθηκε σε είκοσι (20) συνέχειες από τον 

Απρίλιο του 1836 μέχρι τον Νοέμβριου του 1837151. 

Το κεφάλαιο-διήγημα ολοκληρώνεται σε επτά συνέχειες στα φύλλα φ.1023-09/03/1885 έως 

φ.1027-14/03/1885, στο φ.1029-16/03/1885 και στο φ.1031-19/03/1885152. Στο απόσπασμα 

αυτό ο πρωταγωνιστής του έργου κ. Πίκουικ (Mr Samuel Pickwick) επισκέπτεται την πόλη 

Ήτανσβιλλ (Eatanswill στο αγγλικό πρότυπο) της οποίας οι κάτοικοι χωρίζονται σε δύο 

κόμματα τους Κυανούς και τους Κίτρινους και οι μεν διαβάζουν την «Εφημερίδα 

Ήτανσβιλλ» και οι δε την «Ανεξάρτητη Ήτανσβιλλ». Περιγράφει την προεκλογική περίοδο 

και, αφού διακωμωδήσει τις συμπεριφορές και των δύο πλευρών, ολοκληρώνει την 

αφήγηση με την εκλογή αντιπροσώπου «εν τω παρλαμέντω υπό του λαού της 

Ήτανσβιλλ»153.  

 Αι γυναίκες, Alphonse Daudet, φ.1499-Παρασκευή 25/07/1886 

Ένα σύντομο διήγημα σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση, όπου περιγράφεται η ερωτική ζωή μιας 

ψεύτρας με έναν καλλιτέχνη, ο οποίος ανακάλυψε την απάτη της όταν ήταν πλέον πολύ 

αργά.  

Πρόκειται για το διήγημα La menteuse του Γάλλου συγγραφέα Alphonse Daudet. Ο 

ελληνικός τίτλος είναι παραλλαγμένος και στην πραγματικότητα βρίσκεται πολύ πιο κοντά 

στον τίτλο της συλλογής στην οποία ανήκει το έργο. Στο τέλος του κειμένου έχουμε την 

υπογραφή:  Dt, που πρόκειται για αταύτιστο ψευδώνυμο του μεταφραστή. Το διήγημα La 

                                                      
εικοσαετία 1880-1900 όλο και περισσότερα έργα του ελληνικού Ρεαλισμού φαίνονται να είναι επηρεασμένα 

από τη γραφή του Dickens.  
150 Dickens (1837). 
151 Drabble (2000), σ. 789. 
152 Στο φ.1031-19/03/1885 υπάρχει τυπογραφικό λάθος, αριθμείται ως συνέχεια αρ.6 ενώ πρόκειται για τη 

συνέχεια με τον αρ.7, με την οποία κλείνει η δημοσίευση καθώς ολοκληρώνεται και το κεφάλαιο του Dickens. 
153 Βλ. φ.1031-19/03/1885, σ. 2.  
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menteuse είναι το δέκατο (10ο) από τα δώδεκα (12) της συλλογής Les femmes d'artistes154 

του 1874. Ο μεταφραστής επηρεασμένος από τον τίτλο της συλλογής γενικεύει και η 

«ψεύτρα» γίνεται Αι γυναίκες. 

 Η δούκισσα Ραφαέλα, Georges de Peyrebrune, φ.1600-Δευτέρα 03/11/1886 έως φ. 

1606-Κυριακή 09/11/1886 

Είναι ένα διήγημα σε επτά (7) συνέχειες. Ανακοινώνεται ότι μετά το τέλος του έργου Deux 

Amours: Hermine – Odille του Xavier de Montépin, και πριν ξεκινήσει το έργο Le mari του 

Émile Richebourg θα παρεμβληθεί διήγημα με θέμα ισπανικό. Δεν αναφέρεται ο 

συγγραφέας ούτε από ποια γλώσσα μεταφράζεται. Όταν τελειώνει το διήγημα βρίσκουμε 

μία υπογραφή με το όνομα του συγγραφέα: Georges de Peyrebrune. Η έρευνα έδειξε ότι 

πρόκειται για ψευδώνυμο που χρησιμοποιούσε η Mathilde-Marie Georgina Élisabeth de 

Peyrebrune. Και εδώ τίθεται το ερώτημα: Αποκρύπτεται ότι πρόκειται για γυναίκα ή ο 

μεταφραστής το αγνοεί; Το πρωτότυπο διήγημα με τίτλο La duquesa Rafaela, Aventure 

espagnole πρωτοδημοσιεύεται στο γαλλικό έντυπο Revue Bleue- La Revue Politique et 

Littéraire155 μόλις τρεισήμισι μήνες πριν δημοσιευθεί στην εφ. Ακρόπολις. 

Σε ένα αμερικανικό γυναικείο περιοδικό του 1892156 δίνεται ένα σύντομο βιογραφικό της 

Peyrebrune όπου τονίζεται ότι ένα εξέχον όνομα μεταξύ των Γαλλίδων λογοτεχνών είναι 

αυτό της Georges de Peyrebrune. Δίνεται η πληροφορία ότι όλα τα μυθιστορήματά της 

έχουν δημοσιευθεί στη Revue des Deux Mondes. Τέλος, σημειώνεται ότι χρησιμοποιεί το 

όνομα Georges, κατά τη Georges Sand, τα έργα της οποίας θαυμάζει.  

Στο διήγημα αυτό ρομαντικές περιγραφές (κυρίως των γυναικείων μορφών) μπλέκονται 

αξεδιάλυτα με ρεαλιστικές -σχεδόν νατουραλιστικές- όπως η περιγραφή ενός αλόγου που 

σφαγιάζεται από τον ταύρο στην αρένα. Το ενδιαφέρον του αναγνώστη διατηρείται αμείωτο 

σαν να πρόκειται για έργο αστυνομικό ή μυστηρίου. Κι ενώ είναι απλώς ένα εκτενές 

διήγημα, οι χαρακτήρες δομούνται με προσοχή και παρουσιάζονται ολοκληρωμένοι, κι η 

ύβρις που διαπράττεται, παρά την ειλικρινή μετάνοια, τιμωρείται. 

                                                      
154 Daudet, A. (1874), σ. 139-152. 
155 Peyrebrune (1886). 
156 Hornblow (1892), σ. 158. 
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(α) 

 
(β) 

Εικόνα 14 (α) Η πρώτη δημοσίευση του Ёлка и свaдьба στα ρωσικά, (β) Η πρώτη μετάφρασή του στα 

ελληνικά: Το δένδρον των Χριστουγέννων και γάμος (φ.1650-24/12/1886) 

 Το δένδρον των Χριστουγέννων και γάμος, Δοσταγιέφσκη157, φ.1650-Τετάρτη 

24/12/1886 

Διήγημα με υπογραφή στο τέλος Θεόδ. Βελλιανίτης, άρα έχουμε ξεκάθαρα τον μεταφραστή 

του έργου και όπως σχολιάζει και η Ιλίνσκαγια:158 «το μεταφραστικό έργο του Βελλιανίτη 

δεν είναι μεγάλο, έχει όμως μερικές αναμφισβήτητες επιτυχίες. Σ’ αυτόν ανήκει η πρώτη 

(1886) καταγραμμένη από την έρευνά μας μετάφραση στα ελληνικά του Ντοστογέφσκι – 

του διηγήματος Το δένδρον των Χριστουγέννων και γάμος». Πρόκειται, λοιπόν, για το 

γνωστό διήγημα Ёлка и свaдьба του Φίοντορ Ντοστογιέφσκι που πρωτοδημοσιεύθηκε το 

1848 στο περιοδικό Отечественные записки159 (Οτιετσιεστβιένιγιε ζάπισκι = Εγχώριες 

νότες). Μαζί με τη μετάφραση του έργου δημοσιεύεται κι ένα κείμενο γραμμένο από τον 

ίδιο τον Βελλιανίτη που παρουσιάζει στο ελληνικό κοινό τον Ντοστογιέφσκι και αναφέρει 

ότι: «Ημείς μεταφέρομεν σήμερον εν εκ των εσ[χάτω]ς ευρεθέντων διηγημάτων του 

αθανάτου [συγ]γραφέως, εκάστοτε δε θέλομεν κοσμεί τας η[μετέρ]ας σελίδας δι’ έργων του 

αυτού συγγραφέως [και του] ετέρου, του κληθέντος πατρός της φυσιολογι[κής] σχολής Ιβάν 

Τουργγιενιέφ»160.  

                                                      
157 Για την πρόσληψη του Ντοστογιέφσκι στην Ελλάδα υπάρχει η διδακτορική διατριβή της Σοφίας Μακρή 

(Η πρόσληψη του Ντοστογέφσκι στην Ελλάδα 1886-1940, ΑΠΘ 2018: 

https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/44394), που όμως είναι δεσμευμένη από την συγγραφέα 

(μέχρι και: 10/2021) και δεν κατέστη δυνατό να μελετηθεί. 
158 Ιλίνσκαγια (2006), σ. 60. 
159 Достоевский (1848). 
160 Βλ. φ.1650-24/12/1886, σ. 2. 

https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/44394
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 Ο τελευταίος ληστής, Αριστ. Ν. Παναγιωτίδης, φ.1739[ΑπΚ αρ. 3]-Κυριακή 

22/03/1887 

Το παρόν διήγημα έχει την υπογραφή του Αριστ. Ν. Παναγιωτίδη και τη σημείωση «εκ του 

γαλλικού». Μετά από έρευνα, έγινε η ταύτισή του με το έργο Le Dernier Bandit161 του 

Emmanuel Arène. Πρόκειται για το πρώτο διήγημα από την ομώνυμη συλλογή διηγημάτων 

του που πρωτοεκδόθηκε το 1887. Στο έργο περιγράφεται ο έρωτας της κόρης του γέρου 

ενωμοτάρχη και ενός φοβερού ληστή και η τραγική κατάληξή του. Ενδιαφέρον προκαλεί 

το κινηματογραφικής χροιάς κλείσιμό του.  

Ο Arène (1856-1908) υπήρξε πολιτικός, δημοσιογράφος και θεατρικός συγγραφέας. 

Διετέλεσε μέλος του Κοινοβουλίου της Κορσικής (1881-1904), Γερουσιαστής της 

Κορσικής (1904-1908), ενώ συνεργάστηκε και με τα έντυπα XXe siècle, Paris και Figaro, 

ως συντάκτης162. 

 Ο κατάσκοπος, Μάρκ Τουαίν, φ.1753[ΑπΚ αρ.5]-Κυριακή 05/04/1887 έως 

φ.1760[ΑπΚ αρ.6]-Κυριακή 12/04/1887 

Διήγημα μέσης163 έκτασης, δίνεται σε δύο μέρη που το καθένα καταλαμβάνει το ισόγειο 

τριών σελίδων κάθε φορά. Ο συγγραφέας δηλώνεται ρητά: «του αμερικανού 

μυθιστοριογράφου Μάρκ Τουαίν», ενώ υπάρχει και υπότιτλος που το ορίζει και 

χρονολογικά: «Επεισόδιον του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών».  Πρόκειται, λοιπόν, 

για έργο του Mark Twain, ψευδώνυμο του Samuel Langhorne Clemens (1835-1910)164. 

Μετά από έρευνα ταυτίστηκε με το πρωτότυπό του, το οποίο τιτλοφορείται A Curious 

Experience165. Το διήγημα αυτό πρωτοδημοσιεύθηκε το 1881 στο περιοδικό The Century 

Illustrated Monthly Magazine.  

Είναι ένα έργο αρκετά πρωτοποριακό και, όπως αναφέρει και ο Davis166, εντελώς 

παρεξηγημένο. Παίζει με την έννοια της αλήθειας και της εξαπάτησης καθώς μαζί με τον 

πρωταγωνιστή ταγματάρχη εξαπατάται και ο αναγνώστης. Είναι η ιστορία ενός νεαρού 

αγοριού που ζητά να στρατολογηθεί σε ένα στρατόπεδο στην περιοχή των Βορείων κατά 

                                                      
161 Arène (1887), σ. 3-65. 
162 Βλ. “Emmanuel Arène” (χ.χ.). 
163 Κατά τον Cuddon, η συντριπτική πλειονότητα των διηγημάτων τοποθετείται μεταξύ των 1.600 και 20.000 

λέξεων. Το παρόν διήγημα αποτελείται από περίπου 10.000 λέξεις για αυτό και το χαρακτηρίσαμε ως μέσης 

έκτασης. (Cuddon, 2010, σ. 132) 
164 Βλ. Drabble (2000), σ. 1040-1041. 
165 Twain (1881-1882). 
166 Βλ. Davis, J. (2014), σ. 176. 
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τον πόλεμο της δεκαετίας του 1860. Καθώς ξετυλίγεται η ιστορία, ο λοχίας αλλά και ο 

διοικητής (ταγματάρχης) πείθονται όλο και περισσότερο ότι το αγόρι, με βάση τις πράξεις 

του, είναι κατάσκοπος. 

Στο τέλος της δημοσίευσης του έργου στην εφ. Ακρόπολις υπάρχει η υπογραφή «Π.» που 

προφανώς αντιστοιχεί στον μεταφραστή. Ο Ντελόπουλος167 αντιστοιχεί αυτό το 

ψευδώνυμο στον Νικόλαο N. Δρακουλίδη που όμως έζησε αργότερα και σίγουρα δεν ήταν 

ο μεταφραστής που ψάχνουμε. Μία υπόθεση που είναι πιθανό να ισχύει είναι το αρχικό 

αυτό να αντιστοιχεί στον Παπαδιαμάντη, ο οποίος δεν έχει αρχίσει ακόμη τη σταθερή 

μεταφραστική και συγγραφική του συνεργασία με την εφ. Ακρόπολις (αυτή τη δεκαετία που 

μελετάμε απασχολείται κατά κύριο λόγο στην εφ. Εφημερίς) όμως διατηρεί σχέση φιλική 

και επαγγελματική με τον Γαβριηλίδη ήδη από την περίοδο του Μη Χάνεσαι. Ένα ακόμη 

στοιχείο που υποστηρίζει την υπόθεση αυτή είναι το γεγονός ότι ο Παπαδιαμάντης έχει 

αργότερα μεταφράσει και άλλα έργα του ίδιου συγγραφέα168.  

 Παλληκαράκι μέχρι τέλους, Gustave Guiches (υπογραφή D.), φ.1753[ΑπΚ αρ. 5]-

Κυριακή 05/04/1887 

Σύντομο διήγημα που δημοσιεύεται στο παράρτημα της Κυριακής, με σημείωση κάτω από 

τον τίτλο «διήγημα πασχαλινόν».  Η κωμική ιστορία του με το παρ’ ολίγον ζευγάρι των  

δύο πρωταγωνιστών ελάχιστη σχέση έχει με το Πάσχα παρά μόνο το ότι το κυρίαρχο 

γεγονός εκτυλίσσεται στη συγκεκριμένη εορτή. Στο τέλος υπάρχει η σημείωση «κατά το 

γαλλικόν του Gustave Guiches» και η υπογραφή «D.» –προφανώς του μεταφραστή. 

Πρόκειται για ψευδώνυμο που δεν αναφέρει καθόλου ο Ντελόπουλος και δεν καταφέραμε 

να ταυτίσουμε169, όπως δεν κατέστη δυνατή και η ταύτιση του μικρού αυτού διηγήματος με 

το γαλλικό πρωτότυπό του.  

 Η Δράμα-Τσούνκη ή ο Έρως εν Αφρική, Sacher Masoch (υπογραφή Π.), φ.1767[ΑπΚ 

αρ. 7]-Κυριακή 19/04/1887 

Διήγημα που δημοσιεύεται στο παράρτημα της Κυριακής, με σημείωση κάτω από τον τίτλο 

«Διήγημα εκ των του Sacher Masoch» και με υπογραφή στο τέλος «Π.». Το περιεχόμενό 

του συνάδει με τη θεματολογία των έργων του Leopold von Sacher-Masoch. Συνδυάζει 

                                                      
167 Βλ. Ντελόπουλος (2005), σ. 96.  
168 Πολύτιμοι οδηγοί για τη μεταφραστική εργασία του Παπαδιαμάντη υπήρξαν οι έρευνες των 

Τριανταφυλλοπούλου και Τριανταφυλλόπουλος (2006) και της Αθήνη (2011).   
169 Ίσως αυτό το «D.» να είναι το αρχικό του ψευδώνυμου «Daramot» που χρησιμοποιούσε ο Χρίστος 

Δαραλέξης (Ντελόπουλος, 2005, σ. 130). 
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περίτεχνα τον εξωτισμό -με την περιγραφή μιας αφρικανικής φυλής μέσα από τα μάτια ενός 

Ευρωπαίου- και τον παράφορο έρωτα, που οδηγεί τον μεν ευρωπαίο Βιγκ να παραδοθεί 

αμαχητί στη γοητεία της Βασίλισσας Δράμα-Τσούκνη, τη δε ηδυπαθή Δράμα-Τσούκνη να 

τον καταβροχθίζει ολόκληρο. Εικάζουμε ότι η μετάφραση έγινε από τα γερμανικά, αλλά 

δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί το πρωτότυπο ούτε ο μεταφραστής170.  

 Ο γέρων κωδωνοκρούστης, Karolenko, φ.1767[ΑπΚ αρ. 7]-Κυριακή 19/04/1887 

Σύντομο διήγημα που δημοσιεύεται στο παράρτημα της Κυριακής, με σημείωση κάτω από 

τον τίτλο «διήγημα πασχαλινόν». Στο τέλος υπάρχει η σημείωση «Υπό του Ρώσσου 

Karolenko, εκ μεταφράσεως εις το γαλλικόν» και η υπογραφή «D.». Πρόκειται για την 

αφήγηση της ζωής ή ορθότερα του γαλήνιου θανάτου του γέρου κωδωνοκρούστη, του 

τίτλου, κατά την ώρα της εορτής της Ανάστασης. Το πρωτότυπο είναι ρωσικό και 

καταφέραμε να το ταυτίσουμε αλλά η συγκεκριμένη μετάφραση έχει γίνει από τα γαλλικά, 

όπως σημειώνεται στο τέλος του κειμένου από τον μεταφραστή με την αταύτιστη υπογραφή 

«D.» που συναντήσαμε και προηγουμένως. Ο τίτλος του πρωτότυπου είναι Старый 

звонарь και πρόκειται για ένα δημοφιλές, για την εποχή, διήγημα του Владимир 

Галактионович Короленко (Βλαντίμιρ Γκαλακτιόνοβιτς Καρολένκο) που δημοσιεύθηκε 

για πρώτη φορά στην εφημερίδα «Волжский вестник» (Αγγελιαφόρος του Βόλτζκι) το 

1885171. Οι ιστορίες του Καρολένκο (1853-1921) συνήθως υστερούν από άποψη δομής και 

σύνθεσης172, ομοίως και στη συγκεκριμένη περίπτωση η πλοκή είναι σχετικά χαλαρή και η 

λύση του δράματος ελαφρώς βεβιασμένη.     

 Ψυχή ενδεδυμένη αέρα, Camille Flammarion, φ.1802-Κυριακή 24/05/1887 

Το παρόν έργο τιτλοφορείται ως Ψυχή ενδεδυμένη αέρα υπό Camille Flammarion και 

καταλαμβάνει μόλις τρεις στήλες από την τελευταία σελίδα της εφημερίδας. Η έρευνα 

έδειξε ότι δεν πρόκειται στην πραγματικότητα για διήγημα αλλά για ένα απόσπασμα από 

μυθιστόρημα. Είναι ένα κεφάλαιο173 από το τρίτο μέρος του βιβλίου επιστημονικής 

φαντασίας του Flammarion με τίτλο Uranie, το οποίο εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1889, 

πιθανότατα δημοσιεύθηκε νωρίτερα, μεταξύ 1886 και 1887 σε κάποια γαλλική εφημερίδα 

                                                      
170 Αν ισχύει η υπόθεση μας για την αντιστοίχιση του «Π.» με τον Παπαδιαμάντη που αναφέραμε 

προηγουμένως θα πρέπει να περιλαμβάνει και αυτό το διήγημα καθώς είναι της ίδιας περιόδου και σε 

Κυριακάτικο παράρτημα όπως και το προαναφερθέν (Ο κατάσκοπος). 
171 Βλ. Библиография Владимира Короленко.  
172 Terras (1991), σ. 459. 
173 Συγκεκριμένα πρόκειται για το κεφάλαιο Ame revêtue d' air στο Flammarion (1889), σ. 255-274.  
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ή περιοδικό από όπου το πήρε και το μετέφρασε ο μεταφραστής174 της Ακροπόλεως. Στο 

έργο σχεδόν δεν υπάρχει υπόθεση, ο κύριος όγκος του καλύπτεται από μία επιστημονική-

φιλοσοφική συζήτηση μεταξύ δύο ανδρών που ενώ απολαμβάνουν τον περίπατό τους στην 

παραλία εισέρχονται άθελά τους σε ιδιωτικό οικόπεδο και κρυφοκοιτάζουν μία πανέμορφη 

νεαρή γυναίκα προσπαθώντας να αποφανθούν αν είναι σωστός ο όρος «ψυχή ενδεδυμένη 

αέρα». 

 

Εικόνα 15 Διαφήμιση στο φ.2370-17/12/1888, σ. 1. 

 Ο Φρότζυ και ο αδελφός του, (ανυπόγραφο), φ.2371-Κυριακή 18/12/1888 έως 

φ.2380-Τρίτη 27/12/1888 

Πρόκειται για διήγημα χριστουγεννιάτικο μεταφρασμένο από τα αγγλικά όπως αναφέρεται 

και στη διαφήμιση πριν τη δημοσίευσή του (Εικόνα 15) αλλά και ως σημείωση κάτω από 

τον τίτλο του. Ολοκληρώνεται σε δέκα (10) συνέχειες (λείπει ένα μικρό μέρος175), δεν 

σημειώνεται πουθενά το όνομα του συγγραφέα και μόνο στο τελευταίο φύλλο (φ.2380-

27/12/1888) υπάρχει η υπογραφή «Σπ.» που αντιστοιχεί στον μεταφραστή του. Το 

συγκεκριμένο ψευδώνυμο δεν αναφέρεται στον Ντελόπουλο και δεν κατέστη δυνατό να 

ταυτιστεί176. Καταφέραμε όμως να ταυτίσουμε το πρωτότυπο έργο και τη συγγραφέα. 

Πρόκειται για το παιδικό διήγημα Froggy's Little Brother της Georgina Castle Smith177. Η 

Georgina Castle Smith (1845-1933) χρησιμοποίησε το ψευδώνυμο Brenda στη μακρά 

συγγραφική της καριέρα (μέτρησε 59 χρόνια συγγραφής) και με το διήγημα της Froggy's 

Little Brother έμεινε στην μνήμη άπειρων αναγνωστών όλων των τάξεων, αφού ήταν ένα 

έργο που γνώρισε πολλαπλές ανατυπώσεις τον 19ο αλλά και τον 20ο αιώνα. 

                                                      
174 Αν ισχύει η υπόθεση μας για την αντιστοίχιση του Π. με τον Παπαδιαμάντη που αναφέραμε προηγουμένως 

θα πρέπει να περιλαμβάνει και αυτό το διήγημα καθώς είναι της ίδιας περιόδου και έχει όμοια υπογραφή.  
175 Σε πάρα πολλά φύλλα του αρχείου της Βιβλιοθήκης της Βουλής έχουν κοπεί και αφαιρεθεί άρθρα όπως 

αναφέραμε και στη γενική θεώρηση της εφημερίδας. Ένα τέτοιο φύλλο είναι και το φ.2372-19/12/1888 της 

Ακροπόλεως.  
176 Η υπογραφή «Σπ.» ίσως να αντιστοιχεί στα αρχικά του επιθέτου είτε του Νικόλαου Σπανδώνη είτε του 

Αντώνιου Σπηλιωτόπουλου. Ο Σπανδώνης ήταν δημοσιογράφος και βασικός συντάκης της Ακροπόλεως, ενώ 

ασχολήθηκε και με τη λογοτεχνική μετάφραση, τη φιλολογική, δημοσιογραφική και βιβλιογραφική έρευνα, 

καθώς επίσης με τις εκδόσεις (Σπανδώνης Νικόλαος, χ.χ.). Ο Σπηλιωτόπουλος ήταν επίσης δημοσιογράφος 

κατά την ίδια περίοδο (Σπηλιωτόπουλος Αντώνιος, χ.χ.). 
177 Βλ. Carpenter και Prichard (1984), σ. 82 και Hunt και Ray (1996), σ. 277. 
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Οι πρωταγωνιστές της ιστορίας, ο Φρότζυ και ο Μπέννυ, αναθρεμμένοι από τη μητέρα τους 

ως σωστοί χριστιανοί μένουν ορφανοί σε πολύ μικρή ηλικία. Ο Φρότζυ, αν και είναι μόνο 

ένα δεκάχρονο παιδί, κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες να συντηρήσει και να μεγαλώσει 

τον αδελφό του μένοντας πιστός στις διδαχές της μητέρας του. Όμως η τιμιότητα δεν 

ανταμείβεται πάντα. Τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα ζουν σε συνθήκες απόλυτης 

εξαθλίωσης χωρίς να υπάρχει καμία πρόνοια για αυτά. Η τραγική ιστορία της ζωής του 

Φρότζυ είναι βαθιά συγκινητική και ο τρόπος εξιστόρησής της από την πένα της Brenda 

καθηλωτικός.  

 Διά τα καϋμένα τα παιδάκια. Η γιόλκα του Χριστού, Δοσταγιέφσκη, φ.2730-Σάββατο 

16/12/1889 

Χριστουγεννιάτικο διήγημα του Ντοστογιέφσκι σε μετάφραση και πάλι του Θεόδωρου 

Βελλιανίτη. Δημοσιεύεται από την εφημερίδα λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα με την 

παράκληση «Ας διαβασθή, ας ξαναδιαβασθή το διηγημάτιον του Δοσταγιέφσκη, δια να 

συγκινηθούν και αι πέτραι, δια να νοιώση η κοινωνία μας ότι πρέπει να πάρη υπό την 

προστασίαν της τα άπορα παιδιά των Δημοτικών Σχολείων μας διά μίαν και μόνην 

βραδειάν, διά μίαν και μόνην ώραν από τας 8762 του χρόνου όλου, την βραδειά της 

πρωτοχρονιάς, την ώραν όπου οι γονείς κάτι δίδουν εις τα μικρά των» (Εικόνα 16). Στη 

σελίδα του ίδιου φύλλου υπάρχει και ανακοίνωση για το φιλανθρωπικό έργο που 

επιχειρείται μέσα από τις στήλες της εφημερίδας, γεγονός που καταδεικνύει ξεκάθαρα την 

αντίληψη και την πεποίθηση του εκδότη απέναντι στη χρήση της λογοτεχνίας για την 

εκπαίδευση του αναγνωστικού κοινού και την μετέπειτα αλλαγή της κοινωνίας. 
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Ο πρωτότυπος τίτλος του έργου είναι Мальчик у Христа на ёлке (Το αγόρι στο 

Χριστουγεννιάτικο δέντρο του Χριστού), και δημοσιεύθηκε πρώτη φορά στο Ημερολόγιο 

του συγγραφέα (Дневник писателя) τον Ιανουάριο του 

1876. Περιγράφει την περιπλάνηση -για εύρεση 

τροφής και ζεστασιάς- ενός απολύτως φτωχού παιδιού 

σε μία παγωμένη μεγαλούπολη κατά την παραμονή 

των Χριστουγέννων. Το αγόρι παρατηρεί τον κόσμο 

που βρίσκεται σε συνεχή κίνηση και χαρά. Τελικά, 

αποκοιμιέται κρυμμένο σε μία αυλή και μεταφέρεται 

μαζί με πολλά άλλα χαρούμενα παιδάκια γύρω από ένα 

λαμπερό Χριστουγεννιάτικο δέντρο, το δέντρο του 

Χριστού, όπου συναντά και τη μητέρα του. Την 

επόμενη μέρα εντοπίζεται το παγωμένο σώμα ενός 

μικρού παιδιού πίσω από μία αυλόπορτα.  

 Ο διπλώς χρωματισμένος κακούργος, ανυπόγραφο, φ.2739-Δευτέρα 25/12/1889 έως 

φ.2742-Πέμπτη 28/12/1889 

Έχει ως υπέρτιτλο: Τα παραμύθια των Χριστουγέννων της Αγγλίας και ολοκληρώνεται σε 

τέσσερις συνέχειες με την υπογραφή «Στέφανος Ξένος» στην τελευταία εξ αυτών. Έργο 

μεταφρασμένο από τα αγγλικά όμως δεν μας δίνεται κανένα στοιχείο για τον συγγραφέα 

και δεν κατέστη δυνατό να ταυτιστεί το πρωτότυπο έργο. Έχουμε, όμως, την υπογραφή του 

μεταφραστή μαζί με ένα επεξηγηματικό σημείωμα στην αρχή και το τέλος του έργου.  

Πρόκειται για ένα διήγημα σε μορφή ημερολογιακών καταγραφών. Ουσιαστικά, αν και 

διαφημίζεται από τον μεταφραστή του ως ένα εκ των πολλών ιστοριών που γράφονται και 

από άνδρες και γυναίκες και δημοσιεύονται κατά κόρον στην Αγγλία κατά τη διάρκεια των 

εορτών των Χριστουγέννων, ελάχιστη σχέση έχει με τα Χριστούγεννα. Επιπλέον, ο Ξένος 

το χαρακτηρίζει παραμύθι κι όχι διήγημα. Ίσως η επεξήγηση για αυτό τον χαρακτηρισμό 

να είναι το πλαίσιο στο οποίο τοποθετείται–ότι γράφεται εν όψει των εορτών- και ότι η 

στόχευσή του είναι η τέρψη, χωρίς κάποια υψηλή λογοτεχνική αξίωση.   

5.2.2.2. Πρωτότυπα ελληνικά διηγήματα  

 Παιδικά διηγήματα: Ο ανδριάς του ήρωος, Αριστοτέλης Κουρτίδης, φ.649-Κυριακή 

25/12/1883  

 
Εικόνα 16 Η γιόλκα του Χριστού 

(φ.2730-16/12/1887) 
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Με την αφορμή της εορτής των Χριστουγέννων (φ.649-25/12/1883) και για να διαφημιστεί 

το νέο βιβλίο με παιδικά διηγήματα178 του Αριστοτέλη Κουρτίδη δημοσιεύεται ένα διήγημα 

για ένα γλύπτη και το καλύτερό του έργο, έναν ανδριάντα του Μάρκου Μπότσαρη. Το 

ενδιαφέρον που παρουσιάζει το παρόν διήγημα είναι ότι η αφήγηση είναι πρωτοπρόσωπη 

και η φωνή είναι του μαρμάρου που μεταμορφώνεται σε ανδριάντα από τον γλύπτη.  

 Πρωτομαγιά, Γ.Μ. Βιζυηνός, φ.758-Τρίτη 01/05/1884 έως φ.759-Τετάρτη 

02/05/1884 

Πρόκειται για την πρώτη δημοσίευση ενός διηγήματος179 του Βιζυηνού που περιπλέκει τα 

έθιμα και τις δεισιδαιμονίες του θρακικού λαού για την ημέρα της Πρωτομαγιάς με ένα 

κωμικό συμβάν. Δίνεται σε δύο συνέχειες στην πρώτη180 σελίδα των φ.758-01/05/1884 και 

φ.759-02/05/1884, δηλαδή την πρώτη και δεύτερη μέρα του Μαΐου. Και σε αυτό το διήγημα 

ο Βιζυηνός χρησιμοποιεί το πρώτο πρόσωπο όχι για «ν’ αυτοβιογραφηθεί και ν’ αφηγηθεί 

τα ατομικά του παθήματα και τα παθήματα της οικογένειάς του»181 αλλά για να πετύχει την 

αμεσότητα, να βοηθήσει την ουσιαστική εμπλοκή του αναγνώστη και, στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, για να τον κάνει να γελάσει ή να πειστεί ότι «όποιος ταξειδεύει Πρωτομαγιά, 

γυρίζει πίσω από τα μισόστρατα»182.    

 Νεκρικοί διάλογοι, Λουκιανός (Ειρηναίος Ασώπιος), φ. 1501-Κυριακή 27/07/1886 

Σατιρικό αφήγημα σε μορφή διαλόγου για τη μόλυνση της Αθήνας που προκαλεί ασθένειες 

και θανάτους στους κατοίκους της. Βασίζεται εμφανέστατα στους Νεκρικούς διαλόγους του 

Λουκιανού, δανείζεται τον τίτλο τους, τη θεματολογία (συζητήσεις μεταξύ νεκρών) αλλά 

και ο ίδιος ο συγγραφέας χρησιμοποιεί ως ψευδώνυμο το Λουκιανός. Ο συγγραφέας πίσω 

από το ψευδώνυμο είναι ο Ειρηναίος Ασώπιος183, ο οποίος όπως πληροφορούμαστε από τη 

Βιογραφική Εγκυκλοπαίδεια Ελλήνων Λογοτεχνών184 πέρα από λογοτέχνης (γιος του 

γνωστού λόγιου Κωνσταντίνου Ασώπιου) ήταν και γιατρός. Ο Ασώπιος πήγε στην Ιταλία 

για ανώτερες σπουδές –μετά την Ιατρική Αθηνών-  και έπειτα έζησε για μερικά χρόνια στο 

                                                      
178 Στη σελίδα 4 του ίδιου φύλλου υπάρχει και η διαφήμιση αυτής της συλλογής διηγημάτων. Πρόκειται για 

το βιβλίο: Ἀριστοτέλους Π. Κουρτίδου (Αἰμιλίου Εἱμαρμένου), Παιδικὰ Διηγήματα, Ἐν Ἀθήναις Ἐκ τοῡ 

Τυπογραφείου Ἀνδρέου Κορομηλᾶ, 1883. 
179 Πιθανόν ο γενικότερος όρος «αφήγημα» να είναι ορθότερος για αυτό το έργο του Βιζυηνού. 
180 Η δημοσίευση στην πρώτη σελίδα, στο εξώφυλλο δηλαδή της εφημερίδας, είναι ενδεικτική του πόσο 

σημαντικό θεωρείται ένα κείμενο. 
181 Στεργιόπουλος (1997), σ. 46. 
182 φ.759-02/05/1884, σ. 2. 
183 Βλ. Ντελόπουλος (2005), σ. 77. 
184 Βλ. Κωστελένος (χ.χ.), τόμος Α, σ. 82. 
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Παρίσι όπου συνεργάστηκε με τον Dumas (τον πρεσβύτερο) και με τον Heine185. Όταν 

επέστρεψε στην Αθήνα παράλληλα με την ιατρική, δημοσιεύει χρονογραφήματα σε 

εφημερίδες και εκδίδει δύο πολύ σημαντικά λογοτεχνικά περιοδικά186. Όπως αναφέρει ο 

Δημαράς187 σε δύο κείμενα του για τον Ασώπιο, διέθετε ένα πνεύμα θερμό, φλογερό και 

φιλελεύθερο, όμως έφυγε εντελώς αγνοημένος.  

Στο παρόν ευθυμογράφημα ο Ασώπιος συνδυάζει τις ιατρικές του γνώσεις με το 

λογοτεχνικό του ταλέντο και πλάθει μία σάτιρα ουσιώδη, στην οποία προσπαθεί να 

αφυπνίσει τους Αθηναίους, να τους αποκολλήσει από τη μοιρολατρία και να τους αποδείξει 

ότι οι ασθένειες που τους ταλανίζουν είναι έργο ανθρώπινης αδιαφορίας και όχι του Θεού. 

Η σάτιρα του Ασώπιου είναι ουσιώδης, σκωπτική και ανάλαφρη εξωτερικά, αλλά με 

πραγματική θέση και βάθος εντός της.  

 Μία νυξ της 31 Δεκεμβρίου, Αριστ. Ν. Παναγιωτίδης, φ.1658-Πέμπτη 01/01/1887 

Διήγημα που καταλαμβάνει ολόκληρες τις τέσσερις (4) από τις πέντε (5) στήλες της τρίτης 

σελίδας (και όχι απλώς το ισόγειο) του Πρωτοχρονιάτικου φύλλου του 1887. Είναι μία 

ερωτική, γλυκόπικρη, πρωτοχρονιάτικη ιστορία, όπου ένας νεαρός χήρος ανακαλύπτει την 

εξαπάτηση της συζύγου του και καταφέρνει να διαχειριστεί την απογοήτευσή του μαζί με 

το πένθος του. 

 Ουρανοκατέβατο γουρουνόπουλο, Δημήτριος Κόκκος, φ.1732[ΑπΚ αρ. 2]-Κυριακή 

15/03/1887 

Αναφερθήκαμε στον Δημήτριο Κόκκο στην ενότητα της ποίησης σχολιάζοντας τα 

πατριωτικά και τα σατιρικά του ποιήματα. Ο Κόκκος έμεινε στη μνήμη των πολλών όχι ως 

ποιητής ούτε ως διηγηματογράφος, αλλά ως θεατρικός συγγραφέας και συγκεκριμένα ως 

συγγραφέας κωμειδυλλίων, πιθανότατα εξαιτίας του ότι η συγγραφή ενός κωμειδυλλίου 

κατά έναν παράδοξο τρόπο του στοίχισε τη ζωή188.  Το παρόν διήγημα είναι μία ανάλαφρη 

                                                      
185 Ο Ασώπιος ήταν ο πρώτος που μετέφρασε έργα του Heine στα ελληνικά. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει 

ο Βελουδής (2008): «Είναι από τις λίγες περιπτώσεις στην ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας που 

μπορούμε να συντάξουμε με ακρίβεια τη ληξιαρχική πράξη της “υποδοχής” του έργου του Χάινε στην 

Ελλάδα: Στα 1863 ο Ειρηναίος Ασώπιος, γιος του πανεπιστημιακού καθηγητή Κ. Ασώπιου, δημοσίεψε στο 

νεωτερικό για την εποχή περιοδικό του Χρυσαλλίς, σε πέντε συνέχειες, μια διεξοδική βιογραφία του Χάινε, 

που τον είχε γνωρίσει κατάκοιτο στο Παρίσι ένα χρόνο πριν από το θάνατό του (1855), πιθανότατα με τη 

μεσολάβηση του Α. Δουμά, του οποίου ο Ασώπιος ήταν συνεργάτης κατά την παρισινή του “μαθητεία” (1852-

1857). Το ίδιο έτος (1863) και στο ίδιο περιοδικό δημοσιεύτηκε και η πρώτη ελληνική μετάφραση ενός έργου 

του Χάινε, του μικρού πεζού Οι εξόριστοι θεοί». 
186 Χρυσαλλίς και Αττικόν Ημερολόγιον. 
187 Βλ. Δημαράς (2000), σ. 205-208. 
188 Βλ. Κωστελένος (χ.χ.), τόμος Β, σ. 171. 
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αφήγηση με αναμνήσεις από τα παιδικά του χρόνια κι ένα φανταστικό περιστατικό με το 

αγαπημένο παιχνίδι του αφηγητή, τον χαρταετό κι ένα γουρουνόπουλο. 

 Το θαύμα του κωδωνοστασίου της Ευαγγελιστρίας, Δημήτριος Κόκκος, φ.1739[ΑπΚ 

αρ. 3]-Κυριακή 22/03/1887 

Ακόμη ένα εύθυμο διήγημα με αυτοβιογραφικές αναφορές από τον Κόκκο και με κωμική 

τροπή χωρίς ιδιαίτερες λογοτεχνικές αξιώσεις. Πιθανότατα συγγράφεται κατά παραγγελία 

για την εορτή της 25ης Μαρτίου.  

 Γιάννος και Μάρω, Ανδρέας Καρκαβίτσας, φ.1767[ΑπΚ αρ. 7]-Κυριακή 

19/04/1887 έως φ.1774[ΑπΚ αρ. 8]-Κυριακή 26/04/1887 

Πρόκειται για την πρώτη δημοσίευση του διηγήματος του Καρκαβίτσα Γιάννος και Μάρω. 

Όπως σημειώνεται στην έκδοση των Απάντων189 του: «Πρωτοδημοσιεύτηκε με τον ίδιο 

τίτλο στην εφημ. “Ακρόπολις” 26.4.1887 επιφ. (παράρτημα της Κυριακής, αρ. 19190) με την 

υπογραφή “Ανδρέας Καρκαβίτσας” και τον υπότιτλο “Διήγημα κατά παράδοσιν”. 

Καταχωρήθηκε στη συλλογή του 1892 “Διηγήματα” (σελ. 46-96) με πολλές διορθώσεις και 

μετατροπές, και από εκεί με πολλές νέες αλλαγές στην “επιδιορθωμένη” επανέκδοση της 

συλλογής του 1921, σελ. 39-78 και όλες τις μεταγενέστερες εκδόσεις της Εστίας». 

Από το ψηφιοποιημένο αρχείο της εφημερίδας λείπουν οι σελίδες 1 και 2 του φ.1767[ΑπΚ 

αρ.7]-19/04/1887191 όπου βρισκόταν η αρχή του διηγήματος, ευτυχώς όμως σώζεται 

ολόκληρο το δεύτερο μέρος στο φ.1774[ΑπΚ αρ. 8]-26/04/1887 και καταφέραμε να το 

ταυτίσουμε με μεγάλη ευκολία. Από το μέγεθος του κειμένου που λείπει (περίπου 10.700 

χαρακτήρες μαζί με τα κενά) συμπεραίνουμε ότι ξεκινά από τη δεύτερη σελίδα του 

παραρτήματος, διότι ένα κείμενο τέτοιου μεγέθους καταλαμβάνει το χώρο ενός ισογείου 

της συγκεκριμένης στοιχειοθεσίας που είχε η Ακρόπολις το 1887. Άρα ίσως η πρώτη σελίδα 

να περιλάμβανε κάποιο άλλο έργο.  

Ο Πολίτης τοποθετεί τα πρώτα διηγήματα του Καρκαβίτσα στα ηθογραφικά192. Μέσα σε 

αυτά ανήκει και το παρόν διήγημα όμως απέχει από την εικόνα που έχουμε για την 

                                                      
189 Καρκαβίτσας (1973), τ.1, σ. 77-78. 
190 Η παραπομπή παρουσιάζει μερικά λάθη: η δημοσίευση έγινε σε δύο μέρη και ο αριθμός των παραρτημάτων 

είναι 7 και 8 αντίστοιχα, και όχι 19. Παρόλες τις αστοχίες μεγάλο –τουλάχιστον γλωσσολογικό- ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η αντιπαραβολή της πρώτης δημοσίευσης στην εφ.Ακρόπολις με την γ’ έκδοση που γίνεται στον 

πέμπτο τόμο των Απάντων, βλ. Καρκαβίτσας (1973), σ. 413-417. 
191 Βλ. Παράρτημα Ε: «Σελίδες και φύλλα που δεν αποδελτιώθηκαν». 
192 Πολίτης (2003), σ. 206. 
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ηθογραφία, είναι περισσότερο κοντά στην παράδοση του λαϊκού μαγικού παραμυθιού. Μια 

πολύ σημαντική λεπτομέρεια είναι η σημείωση του ίδιου του συγγραφέα ότι πρόκειται για 

«διήγημα κατά παράδοσιν» και όντως η ανάγνωσή του θύμισε το άσμα από το οποίο 

εμπνεύστηκε ο Ευστάθιος Χρονόπουλος τον Γιάννο του που δημοσιεύθηκε στην εφ. 

Ακρόπολις δύο χρόνια πριν193. Ο μύθος πρέπει να είναι ο ίδιος, εξάλλου ο Καρκαβίτσας 

καταγόταν από τα Λεχαινά της Ηλείας194 κι ο Χρονόπουλος, που καταγόταν από τον Πύργο 

Ηλείας, αναφέρει ότι το άσμα είναι πολύ διαδεδομένο στην Πελοπόννησο195, απλώς έχει 

υποστεί αλλαγές από τον Καρκαβίτσα που έχει προσθέσει στοιχεία μαγικού παραμυθιού. 

Μερικά από τα μαγικά στοιχεία είναι: η μητριά του Γιάννου και μητέρα της Μάρως, μία 

κακιά μάγισσα, που προσπαθεί να τους χωρίσει για να κρατήσει τον Γιάννο για δικό της 

σύντροφο, η θεία τους μία καλή -αλλά αδύναμη- μάγισσα που προσπαθεί να τους 

προστατέψει, η μεταμόρφωση με μάγια του Γιάννου σε αρνί και η μεταμόρφωση των δύο 

ηρώων μετά θάνατον σε αστερισμούς. 

 Ο Τσελεπή Σωτήρης, Αριστείδης Ν. Παναγιωτίδης, φ.2018-Σάββατο 26/12/1887 

Ακόμη ένα πρωτότυπο διήγημα του Αριστείδη Ν. Παναγιωτίδη. Όπως και το προηγούμενο 

του ίδιου συγγραφέα (Μία νυξ της 31 Δεκεμβρίου, φ.1658-01/01/1887), έτσι και αυτό είναι 

πρωτοχρονιάτικο διήγημα, πιθανότατα κατά παραγγελία της εφημερίδας, και δημοσιεύεται 

την αντίστοιχη περίοδο του χρόνου. Διαδραματίζεται στην Κωνσταντινούπολη, και 

συνδυάζει το ερωτικό στοιχείο και το δράμα με τη δοξασία των καλικάντζαρων. 

 Ο Κεμάλ, Μιχαήλ Ι. Γαλανός, φ.2298-Δευτέρα 03/10/1888 

Πολύ σύντομο διήγημα του Μιχαήλ Ι. Γαλανού. Μία ονειροπόληση του Οθωμανού Κεμάλ, 

διοικητή ενός ατμόπλοιου στο λιμάνι της Καλύμνου. Έχει ως υπότιτλο τον όρο 

«ηθογραφία», αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα ψυχογράφημα.  

 Το όνειρον των Χριστουγέννων, Α. Μωραϊτίδης, φ.2377-Σάββατο 24/12/1888 έως 

φ.2378-Κυριακή 25/12/1888 

Το χριστουγεννιάτικο διήγημα του Αλέξανδρου Μωραϊτίδη δημοσιεύεται σε δύο συνέχειες 

την παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων και καταλαμβάνει ολόκληρη την πρώτη 

σελίδα και στα δύο φύλλα. Το γεγονός αυτό είναι ενδεικτικό της εμπιστοσύνης του 

                                                      
193 Βλ. Γιάννος, σ. 53 και Εικόνα 13 στην παρούσα εργασία.  
194 Βλ. Κωστελένος (χ.χ.), τόμος Β, σ. 132. 
195 Ο Βαλέτας (1981) τονίζει ότι το «δημοτικό τραγούδι του Γιάννου και της Μάρως είναι πανελλήνιο» και 

παραθέτει μία πληρέστερη ελληνική παραλλαγή από το χωριό Πετρωτά του Έβρου, σ. 115.  
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Γαβριηλίδη και της πίστης του στην αξία της γραφή του συνεργάτη του και πεζογράφου. 

Όπως αναφέρει ο ίδιος ο Μωραϊτίδης το 1927 σε ένα αυτοβιογραφικό κείμενό του196, του 

είχε ζητηθεί κι είχε συγγράψει ένα κείμενο με τον τίτλο Εικόνες, όπου περιέγραφε σε 

αντιπαραβολή τον τρόπο εορτασμού των Χριστουγέννων στην Αθήνα το 1884 και 

αναμνήσεις των παιδικών του χρόνων για τις εορτές με βαθιά νοσταλγία. Οι Εικόνες, 

δημοσιεύθηκαν στην εφ. Ακρόπολις στις 25/12/1884 και 01/01/1885, προτού ακόμη 

ξεκινήσει τη συγγραφή διηγημάτων. Στο κείμενό του επεξηγεί το πώς, με την έντονη 

ενθάρρυνση του Γαβριηλίδη, έφτασε από τη συγγραφή χρονογραφημάτων στα πρώτα του 

διηγήματα.  

5.2.2.3. Ξενόθεμα διηγήματα είτε Ελλήνων συγγραφέων είτε ανυπόγραφα 

και αταύτιστα  

 Αυτοκτονία Κινεζίδων, ανυπόγραφο, φ.1725[ΑπΚ αρ. 1]-Κυριακή 08/03/1887 

Υπότιτλος: Σκηναί εκ του βίου των Σινών γυναικών και στο τέλος σημειώνεται σε 

παρένθεση: εκ του γερμανικού. Δεν μας δίνεται ούτε ο συγγραφέας ούτε ο μεταφραστής 

του έργου. Ο τίτλος είναι τόσο περιγραφικός που αποδυναμώνει το κείμενο, το οποίο χωρίς 

αυτόν είναι ένα πολύ ωραία δομημένο διήγημα. Αρχικά, θα μπορούσε κάποιος να θεωρήσει 

ότι πρόκειται για κάποιο άρθρο καθαρά δημοσιογραφικό ή μέρος του αστυνομικού δελτίου. 

Όμως, το κείμενο δεν εντάσσεται στο κύριο μέρος της εφημερίδας αλλά στο Κυριακάτικο 

παράρτημα και για αυτό το λόγο έλκυσε την προσοχή μας. Όμως, τα ελλιπέστατα στοιχεία 

που μας δίνονται εμπόδισαν την ταυτοποίηση με κάποιο πρωτότυπο ή κάποιο συγγραφέα.    

 Η αμοιβή του ποιητού, Θεόδ. Α. Βελλιανίτης, φ.1725[ΑπΚ αρ. 1]-Κυριακή 

08/03/1887 

Το συγκεκριμένο διήγημα φέρει την υπογραφή του Θεόδωρου Βελλιανίτη και τον 

χαρακτηρισμό «πολωνικόν διήγημα». Αρχικά, υποθέσαμε ότι πρόκειται για μετάφραση 

κάποιου πολωνικού διηγήματος από τον ρωσομαθή Βελλιανίτη. Όμως, μετά από έρευνα 

είδαμε ότι ο Βελλιανίτης είχε «ομολογήσει πως στο ξεκίνημά του, όταν ήταν άγνωστος και 

του ήταν δύσκολο να δημοσιεύσει κάτι δικό του, αξιοποίησε τα ρωσικά του εφόδια. 

Διατυπώνοντας την κάπως υπερβολική άποψη πως η ρωσική λογοτεχνία ήταν τότε άγνωστη 

στην Ελλάδα και αυτός υπήρξε ο μόνος γνώστης της, γράφει ότι καμιά φορά «φόρτωνε» 

δικά του ποιήματα σε Ρώσους δημιουργούς και, δημοσιεύοντάς τα, αποσπούσε «άριστες 

                                                      
196 Βλ. Μωραϊτίδης (1990), σ. 41-63. 
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κριτικές»197. Επιπλέον, στη μεγάλη έρευνα που συντόνισε η Ιλίνσκαγια για τη ρωσική 

λογοτεχνία στην Ελλάδα (19ος αιώνας) και τα αποτελέσματά της εκδόθηκαν το 2006198 

γίνεται αναφορά σε αυτό το πρόβλημα. Γράφει συγκεκριμένα στο σημείωμά της: 

«Δυστυχώς δε στάθηκε δυνατόν η ταύτιση αυτή (μεταξύ ανώνυμων έργων και των 

συγγραφέων του) να γίνει παντού· πιθανόν κάποια απ’ αυτά τα έργα δε συγκρατήθηκαν 

στην ιστορία της ρωσικής λογοτεχνίας. Πρόβλημα άλλου τύπου ταύτισης προέκυψε με την 

ομάδα ανώνυμων κειμένων που δημοσιεύονταν ως “ρωσικά διηγήματα”, ενώ ήταν 

αφηγήματα δυτικών συγγραφέων με ρωσική θεματολογία. Η μόδα αυτή διείσδυσε και στην 

Ελλάδα· “ρωσικά” δικά του διηγήματα έγραψε λ.χ. ο Θ. Βελλιανίτης. Πασχίσαμε να 

βγάλουμε τη σωστή διάγνωση και να αποκλείσουμε τα δήθεν ρωσικά». Συνεπώς, και με 

αυτό το «πολωνικό διήγημα» μπορεί να έχει πράξει το ίδιο ο Βελλιανίτης και να μην ήταν 

ο μεταφραστής αλλά ο συγγραφέας του, κάτι που, ωστόσο, χρήζει περαιτέρω έρευνας. 

 Νυκτεριναί σκιαί, Θεόδ. Α. Βελλιανίτης, φ.1732[ΑπΚ αρ. 2]-Κυριακή 15/03/1887 

Κι αυτό το διήγημα με την υπογραφή του Βελλιανίτη δε φέρει όνομα συγγραφέα παρότι 

σημειώνεται ως «Ρωσσικόν διήγημα». Η Ιλίνσκαγια δεν το αναφέρει στην έρευνά της, 

συνεπώς, όπως κι εμείς, δεν κατάφερε να βρει το ρωσικό πρωτότυπο και για αυτό δεν το 

συμπεριέλαβε στα ευρήματά της θεωρώντας το έργο του ίδιου του Βελλιανίτη. Εξάλλου, η 

φράση «ρωσσικόν διήγημα» μπορεί απλώς να ορίζει τη θεματολογία του έργου και όχι την 

πραγματική του προέλευση που μπορεί όντως να είναι ελληνική. Εν συντομία, πρόκειται 

για ένα σκοτεινό διήγημα για τη ζωή της φτωχότερης τάξης και τις δυσκολίες της, με κύριες 

θεματικές την πείνα, την ανέχεια αλλά και την ορφάνια.  

 Η πρώτη παράστασις, Θεόδ. Βελλιανίτης, φ.1746[ΑπΚ αρ. 4]-Κυριακή 29/03/1887 

Ακόμη ένα διήγημα με την υπογραφή του Βελλιανίτη χωρίς να φέρει όνομα συγγραφέα 

παρότι σημειώνεται ότι είναι «Διήγημα εκ του ρωσσικού». Η Ιλίνσκαγια199 δεν το αναφέρει 

στην έρευνά της, συνεπώς, όπως κι εμείς, δεν κατάφερε να βρει το ρωσικό πρωτότυπο και 

για αυτό δεν το συμπεριέλαβε στα ευρήματά της θεωρώντας το έργο του ίδιου του 

Βελλιανίτη. Περιγράφει ένα αστείο περιστατικό από τη ζωή ενός αγαπημένου ζευγαριού 

που παρευρίσκεται μετά κόπων και βασάνων στην πρώτη παράσταση ενός μελοδράματος. 

 Η παιδαγωγός, ανυπόγραφο, φ.1746[ΑπΚ αρ. 4]-Κυριακή 29/03/1887 

                                                      
197 Βλ. Ιλίνσκαγια (2004), σ. 104. 
198 Ιλίνσκαγια (2006), σ. 26. 
199 Ιλίνσκαγια (2006). 
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Εξαιρετικά σύντομο διήγημα χωρίς αναφορά ούτε σε συγγραφέα ούτε σε μεταφραστή 

παρότι υπάρχει η σημείωση «εκ του γερμανικού». Δεν κατέστη δυνατό να ταυτιστεί με 

κάποιο πρωτότυπο. Περιγράφεται ο ευτυχής έρωτας μιας φτωχής, ορφανής κοπέλας με 

«έναν διακεκριμένον πλούσιον, πεπαιδευμένον νέον» που ήταν παιδικός της φίλος. Χωρίς 

ουσιαστική πλοκή και λογοτεχνικές αξιώσεις.  

 Ο μηδενιστής, ανυπόγραφο, φ.1760[ΑπΚ αρ. 6]-Κυριακή 12/04/1887 

Το συγκεκριμένο διήγημα φιλοξενείται στο παράρτημα της Κυριακής χωρίς να αναφέρεται 

ούτε ο συγγραφέας ούτε ο μεταφραστής του. Το μόνο στοιχείο που έχουμε είναι η σημείωση 

στο τέλος, μέσα σε παρένθεση, ότι είναι «εκ του γερμανικού». Το περιεχόμενο όμως του 

κειμένου μάς οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πιθανότατα να πρόκειται για ρωσικό διήγημα που 

μεταφράστηκε στα ελληνικά από κάποια γερμανική του μετάφραση. Οι σπουδαστές της 

ιατρικής καταδικάζονται ως μηδενιστές σε πενταετή εξορία στην επαρχία της 

Τρανσβαϊκάλης (πλέον ονομάζεται Κράι Υπερβαϊκάλης και πρόκειται για περιοχή της 

ανατολικής Σιβηρίας, βόρεια της Μογγολίας και ανατολικά της λίμνης Βαϊκάλης) και 

παρακολουθούμε την τύχη του ενός εξ αυτών, του Τάρας Γρηγόροβιτς. Τα ονόματα των 

ηρώων, οι τοποθεσίες και το πολιτικό καθεστώς είναι ξεκάθαρα ρωσικά. Μεγάλο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει ο όρος μηδενιστής200έτσι όπως ορίστηκε από τον Τουργκένιεφ στο 

μυθιστόρημά του Πατέρες και γιοί και η εκδοχή του ορισμού του που εξάγεται μέσα από τα 

συμβάντα του διηγήματος. 

 Μετά την μάχην, Θεόδ. Α. Βελλιανίτη, φ.1795-Κυριακή 17/05/1887  

Ακόμη ένα διήγημα με την υπογραφή του Βελλιανίτη χωρίς να φέρει όνομα συγγραφέα 

παρότι σημειώνεται ότι είναι «Ρωσσικόν διήγημα». Η Ιλίνσκαγια201 δεν το αναφέρει στην 

έρευνά της, συνεπώς, όπως κι εμείς, δεν κατάφερε να βρει το ρωσικό πρωτότυπο και για 

αυτό δεν το συμπεριέλαβε στα ευρήματά της θεωρώντας το έργο του ίδιου του Βελλιανίτη. 

Το θέμα του είναι αντιπολεμικό και η δράση του τοποθετείται στον ρωσοτουρκικό πόλεμο 

στα εδάφη της Βουλγαρίας όπου ένας τραυματίας στο πεδίο της μάχης αναπολεί τη ζωή του 

και ανακαλύπτει το πραγματικό πρόσωπο του πολέμου. Οι περιγραφές του είναι σχεδόν 

νατουραλιστικές και μοιάζει με περιστατικό βγαλμένο από τις σελίδες της Ζωής εν Τάφω 

του Μυριβήλη γραμμένο με διαφορετικό ύφος αλλά την ίδια στόχευση. 

                                                      
200 Βλ. Cuddon (2010), σ. 330. 
201 Ιλίνσκαγια (2006). 
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 Ο Άγγλος Ρολλά, ΤΜΝ., φ.1806-Παρασκευή 29/05/1887 

Πρόκειται για ένα κείμενο που καλύπτει ολόκληρη την πρώτη σελίδα του φύλλου κι έχει 

τον αινιγματικό τίτλο Ο Άγγλος Ρολλά και την υπογραφή «ΤΜΝ.». Πέρα από την αγγλική 

θεματολογία δεν υπάρχει κάποιο άλλο στοιχείο που να υποδεικνύει ότι ίσως πρόκειται για 

ξένο διήγημα. Το ψευδώνυμο «ΤΜΝ.» δεν υπάρχει στον Ντελόπουλο, αλλά τα γράμματα 

από τα οποία αποτελείται και το γεγονός ότι ο σταθερός «εκ Λονδίνου ανταποκριτής» της 

εφημερίδας ήταν ο Ευστάθιος Χρονόπουλος ή αλλιώς Timeson, εικάζουμε ότι μπορεί το 

TMN να αντιστοιχεί σε αυτόν. 

Το κείμενο είναι πολύ ιδιαίτερο, μοιάζει με περιγραφή πραγματικού περιστατικού, την 

αυτοκτονία ενός Άγγλου αξιωματικού του ναυτικού της βασίλισσας Βικτώριας, αλλά 

ταυτόχρονα και με ενδιαφέρον διήγημα. Ο τίτλος του πιθανότατα απηχεί το περιεχόμενο 

του πίνακα του Henri Gervex  που βασίστηκε στο ποίημα του Alfred de Musset και τάραξε 

τα ήρεμα νερά της εποχής με την προκλητικότητά του. Πολύ πιθανό ο διάσημος γαλλικός 

πίνακας με τον τίτλο Rolla202 σε συνδυασμό με το πραγματικό περιστατικό της αυτοκτονίας 

κάποιου Άγγλου αξιωματικού να ενέπνευσε τον συγγραφέα μας να τα συνδυάσει και να 

δημιουργήσει στα ελληνικά έναν Άγγλο Ρολλά. 

 Συνήθης ιστορία, Θ. Α. Βελλιανίτης, φ.1808-Κυριακή 31/05/1887 

Ακόμη ένα διήγημα με την υπογραφή του Βελλιανίτη χωρίς να φέρει όνομα συγγραφέα 

παρότι σημειώνεται ότι είναι «Ρωσσικόν Διήγημα». Η Ιλίνσκαγια203 δεν το αναφέρει στην 

έρευνά της, συνεπώς, όπως κι εμείς, δεν κατάφερε να βρει το ρωσικό πρωτότυπο και για 

αυτό δεν το συμπεριέλαβε στα ευρήματά της θεωρώντας το έργο του ίδιου του Βελλιανίτη. 

Πρόκειται για διήγημα με θέμα τη ζωή μιας ορφανής κοπέλας που έγινε πόρνη και τον 

έρωτα ενός νεαρού δημοσίου υπαλλήλου για αυτήν που τον οδήγησε στην αυτοκτονία.  

 Ο βίος πτωχού ανθρώπου εν Σουηδία, ανυπόγραφο, φ.2027-Δευτέρα 04/01/1888 

έως φ.2033-Κυριακή 10/01/1888 

Το συγκεκριμένο διήγημα δημοσιεύεται σε επτά συνέχειες χωρίς να αναφέρεται ούτε ο 

συγγραφέας ούτε ο μεταφραστής του. Το μόνο στοιχείο που έχουμε είναι η σημείωση κάτω 

από τον τίτλο του ότι είναι «διήγημα Σουηδικόν». Δεν κατέστη δυνατό να ταυτιστεί με το 

σουηδικό πρωτότυπό του. Η αφήγηση είναι πρωτοπρόσωπη και εντελώς γραμμική. 

                                                      
202 Για τον πίνακα και την ιστορία του βλ. “Henri Gervex – Rolla” (χ.χ.). 
203 Ιλίνσκαγια (2006). 
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Παρακολουθούμε τη ζωή του φτωχού, νόθου Θορδ, από τη γέννησή του. Με συνεχή 

εργασία και πίστη στο Θεό, ο Θορδ προσπαθεί να ξεφύγει από την απόλυτη εξαθλίωση. 

Ξεκινά από μικρός ορφανός επαίτης κι έπειτα γνωρίζει τη σκλαβιά του υπηρέτη. 

Κατηγορείται άδικα και φυλακίζεται και μόνο παροδικά του χαμογελά η τύχη. Τελικά, όταν 

κι ο ίδιος είναι πλέον πατέρας επτά παιδιών που ζουν κι αυτά μέσα στην απόλυτη ανέχεια, 

κατηγορείται και πάλι άδικα, αλλά σώζεται από τον τρομερό ληστή που παραδίνεται για να 

μην καταδικαστεί ο αθώος Θορδ στη θέση του. Επιπλέον, ο πατέρας του -γέρος πια- τον 

αναγνωρίζει και τον καθιστά κληρονόμο του, δίνοντας έτσι διέξοδο στο δράμα της ζωής 

του. Χάρη σε αυτό, ο Θορδ καταφέρνει να δώσει τα βασικά εφόδια, ώστε τα παιδιά του να 

μπορέσουν να εργαστούν όχι ως υπηρέτες αλλά ως ελεύθεροι άνθρωποι σε επαγγέλματα 

αξιοσέβαστα ή/και επικερδή. 

5.2.3. Το γλωσσικό ζήτημα 

Η προσφορά του Γαβριηλίδη στο γλωσσικό ζήτημα φανερώνεται από την υποδοχή που 

επιφύλαξε στο έργο του Ψυχάρη, Το ταξίδι μου, το 1888. Μόλις το παίρνει στα χέρια του, 

χωρίς να καθυστερήσει καθόλου, γράφει μία σύντομη παρουσίαση (από τις πρώτες στην 

Ελλάδα) και τη δημοσιεύει μαζί με δύο κεφάλαια του βιβλίου204. Κάθε μέρα για τα επόμενα 

ακόμη πέντε φύλλα θα δημοσιεύει κι άλλο ένα μέρος του βιβλίου. Στο επόμενο φύλλο 

(φ.2224 20/07/1884) γράφει και ένα εκτενέστατο άρθρο μαζί με ένα κεφάλαιο του βιβλίου. 

Αναλυτικά οι δημοσιεύσεις (δίνεται το φύλλο, ο τίτλος του κεφαλαίου και σε παρένθεση οι 

σελίδες όπου συναντώνται στην έκδοση της Εστίας): 

φ.2223- Τρίτη 19/07/1888, σ.1-2, Δύο λόγια (σ.37-39), Ελληνικός Στρατός (σ.198-204)205 

φ.2224- Τετάρτη 20/07/1888, Εκτενέστατο κείμενο του Γαβριηλίδη για Το Ταξίδι μου στην 

αρχή του φύλλου και στις σ.1-2, Πόλη και πολίτες206 (Κεφ. Η΄, σ.63-68) 

φ.2225- Πέμπτη 21/07/1888, σ.1-2, Πόνοι και αναστεναγμοί207 (Κεφ. ΙΣΤ΄, σ.112-115) 

φ.2226-Παρασκευή 22/07/1888, σ.2, Καπιτάν μπουρντά γκελιόρ208 (Κεφ. ΙΒ΄, σ.90-95) 

                                                      
204 Βλ. φ.2223-19/07/1888. 
205 Τα δύο αυτά κεφάλαια είναι η αρχή και τέλος του βιβλίου. Επιπλέον, στη δημοσίευση του κεφαλαίου 

Ελληνικός Στρατός έχει προστεθεί ο υπότιτλος «Συγκινητικόν ανέκδοτον» ο οποίος δεν είναι του Ψυχάρη 

αλλά εντάσσεται με τέτοιο τρόπο που συγχέεται. 
206 Υπότιτλος της δημοσίευσης: «εκ του νεοφανούς βιβλίου του κ.Ψυχάρη μεταφέρομεν και το επόμενον 

αξιανάγνωστον κεφάλαιον». 
207 Υπότιτλος της δημοσίευσης: «εκ του βιβλίου του κ.Ψυχάρη και αυτό». 
208 Υπότιτλος της δημοσίευσης: «εκ του βιβλίου του κ.Ψυχάρη και αυτό». 
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φ.2227-Σάββατο 23/07/1888, σ.1-2, Τα Μνηματάκια και Ο Μαχμούτης209 (Κεφ. Γ΄-Δ΄, 

σ.96-104) 

φ.2228-Κυριακή 24/07/1888, σ.1, Αρνί και λιοντάρι210 (Κεφ. Ι΄, σ.79-85) 

Όπως μαρτυρά ο Σταμέλος: «Ο ίδιος ο Ψυχάρης ενθουσιάστηκε από την υποδοχή που έκανε 

ο Γαβριηλίδης στο βιβλίο του κι αυτό φανερώνει πόσο υπολόγιζε τη γνώμη του. Έγραψε 

πως «σα βγήκε το “Ταξίδι” μου όχι “ενθουσιάστηκε”, τρελλάθηκε ο Γαβριηλίδης· κόντεψε 

να βάλη όλο το “Ταξίδι” στην “Ακρόπολη”, ενώ στις ευχαριστίες του που έστειλε στον 

ελληνικό τύπο γράφει πως «επιθυμώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τον αθηναϊκό 

τύπο, και ιδιαίτερα στην “Ακρόπολη” για την τόσο συμπαθητική, τόσο θερμή, τόσο 

εγκάρδια υποδοχή που είχαν την καλωσύνη να κάνουν σ’ ένα μικρό βιβλίο που 

κυκλοφόρησε πρόσφατα στην Αθήνα»211. 

Στην εισαγωγή του Άλκη Αγγέλου για το έργο του Ψυχάρη υπάρχει ακριβώς αυτή η 

παρατήρηση για το πόσο γόνιμο ήταν το έδαφος πλέον να δεχτεί ένα τέτοιο ριζοσπαστικό 

έργο και πόσο ευτυχής συγκυρία η παρουσία στη μαχητική δημοσιογραφία της Αθήνας του 

Βλάση Γαβριηλίδη. Ο Αγγέλου, αφού απαριθμήσει τις ποικίλες δυνάμεις που συντέλεσαν 

σε αυτή τη προετοιμασία, καταλήγει: «Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε και την γενικότερη 

αλλαγή της ατμόσφαιρας που έχει δημιουργήσει η ευρωπαϊκή ανανεωτική προσπάθεια του 

Χαρίλαου Τρικούπη στην πολιτική, και την παρουσία ενός πρωτοπόρου για την εποχή 

δημοσιογράφου, του Βλάσιου Γαβριηλίδη, που λες και καραδοκεί την στιγμή, να προσφέρει 

το ζήτημα στο μεγάλο κοινό, τότε μπορούμε να φαντασθούμε ποια ηγετική θέση ήταν 

δυνατόν, να καταλάβει αυτός ο αναμενόμενος, και πόσο ρόλο παίζει πάντα στις κρίσιμες 

για τον ελληνισμό στιγμές ο μεσσιανισμός»212. 

5.2.4. Χρονογραφήματα 

Όπως αναφέραμε και στην εισαγωγή της πεζογραφίας ξεχωρίσαμε μόνο ένα χρονογράφημα 

το οποίο κατατάξαμε εντός της λογοτεχνικής παραγωγής. 

 Παρά τοις δούλοις, Μιχ. Μητσάκης, φ.1850-Σάββατο 11/07/1887, φ.1851-Κυριακή 

12/07/1887, φ.1853-Τρίτη 14/07/1887, φ.1859-Δευτέρα 20/07/1887, φ.1862-

Πέμπτη 23/07/1887 

                                                      
209 Υπότιτλος της δημοσίευσης: «και άλλα δύο κεφάλαια εκ του βιβλίου του κ.Ψυχάρη». 
210 Υπότιτλος της δημοσίευσης: «εκ του βιβλίου του κ.Ψυχάρη». 
211 Σταμέλος (1983) σ. 47. 
212 Ψυχάρης (1987), σ. 17-18. 
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Ο Μιχαήλ Μητσάκης ταξιδεύει στα Ιωάννινα που δεν ανήκουν ακόμη στο ελληνικό κράτος 

και συγγράφει το παρόν κείμενο, το οποίο δημοσιεύεται σε πέντε συνέχειες από τις 

11/07/1887 μέχρι τις 23/07/1887. Όπως αναφέρει κι ο Παπακώστας στην εισαγωγή213 του: 

«Είναι άλλωστε ο Μητσάκης ένας από τους συγγραφείς που έφεραν τη λογοτεχνία στη 

δημοσιογραφία ή αλλιώς δημοσιογράφησαν με τρόπο λογοτεχνικό, έχοντας ως πρότυπά του 

έναν παλαιότερο λόγιο, το ρητοροδιδάσκαλο Ηλία Μηνιάτη, και ένα σύγχρονό του 

δημοσιογράφο και συγγραφέα, τον Βλάση Γαβριηλίδη». Το έργο περιέχει -πέρα από την 

λεπτομερή απαρίθμηση των σχολείων, νοσοκομείων, κ.ο.κ.- πλήθος λογοτεχνικών 

στοιχείων όπως οι περιγραφές του, οι μεταφορές και οι παρομοιώσεις, ενώ η παρουσία του 

συγγραφέα-αφηγητή ως ενεργού μέρους της αφήγησης προσδίδει στο κείμενο τη χροιά της 

μαρτυρίας και ωθεί τα όριά του όλο και περισσότερο προς τη λογοτεχνία. 

5.2.5. Βιογραφίες/Αυτοβιογραφίες – Ιστορικά ανέκδοτα 

Στην ενότητα αυτή εντάσσονται τρία κείμενα του Φαλέζ214, φιλολογικό ψευδώνυμο του 

Θεόδωρου Κολοκοτρώνη εγγονού του οπλαρχηγού. Πρόκειται για κείμενα που 

αναμειγνύουν την ιστορική αφήγηση με τη λογοτεχνική. 

 Είς λοχίας του 1821, Φαλέζ, φ.693-Τετάρτη 15/92/1884  

Έχουμε μία διήγηση των κατορθωμάτων του Νικολάου Μυκώνιου (ήρωας της 

Επανάστασης του 1821, όπως προδίδει και ο τίτλος).  

 Ο αρματωλός Κόλιας Πλαπούτας, Φαλέζ, φ.732-Σάββατο 31/03/1884 και φ.734-

Τρίτη 03/04/1884 έως 736-Πέμπτη 05/04/1884  

Πρόκειται για μία σύντομη βιογραφία του αρματωλού Κόλια Πλαπούτα που 

ολοκληρώνεται σε τέσσερα μέρη. Το πόση μεγάλη σημασία δίνεται στο παρόν έργο από 

την εφημερίδα αποδεικνύεται από το γεγονός ότι δημοσιεύεται όχι απλώς στην πρώτη 

σελίδα, αλλά στην αρχή αυτής και κατά τις τέσσερις διαδοχικές συνέχειές του. Τη μοναδική 

φορά που δεν δημοσιεύεται είναι στο φ.733-01/04/1884 κι αυτό συμβαίνει επειδή στη θέση 

του δημοσιεύεται ένα κείμενο του Κωστή Παλαμά για την έξοδο του Μεσολογγίου215. 

                                                      
213 Μητσάκης (2004). 
214 Ντελόπουλος (2005), σ. 121. 
215 Βλ. φ.733-01/04/1884, σ. 1, Επί τη επετείω της Εξόδου του Κωστή Παλαμά. 
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 Ο Νικήτας, Φαλέζ, φ.829-Κυριακή 22/07/1884 έως φ.830-Τρίτη 24/07/1884 και 

φ.832-Πέμπτη 26/07/2884 έως φ.833-Παρασκευή 27/07/1884 

Μυθιστορηματική εξιστόρηση σε τέσσερις 

συνέχειες των κατορθωμάτων του Νικήτα 

μέλος μίας χιλιαρχίας Ζουάβων κατά τον 

Κριμαϊκό πόλεμο. Η αφήγηση είναι 

περισσότερο διήγημα παρά ιστορία, η γραφή 

είναι ρέουσα και γλαφυρή κι όπως 

σημειώνεται και κάτω από τον τίτλο 

πρόκειται για «φαντασία ανάμικτος ιστορίας» 

και «αφιερούται εις τους ανθυπασπιστάς». 

 Ιστορικόν ανέκδοτον, Γ.Α., φ.1739[ΑπΚ αρ. 3]-Κυριακή 22/03/1887 

Όπως λέει κι ο τίτλος πρόκειται για ιστορικό ανέκδοτο από τη ζωή του Γεωργίου 

Καραϊσκάκη. Η υπογραφή «Γ.Α.» στο τέλος του κειμένου πιθανότατα αντιστοιχεί σε αρχικά 

ονόματος και όχι σε κάποιο ψευδώνυμο καθώς δεν απαντάται στον Ντελόπουλο. Δεν 

κατέστη δυνατή η ταύτισή τους. 

 Τα απομνημονεύματα του Γαριβάλδη, Γαριβάλδης, φ.2081-Παρασκευή 26/02/1888 

έως φ.2162-Τετάρτη 18/05/1888 

Το συγκεκριμένο έργο είναι ολόκληρη η αυτοβιογραφία του Γαριβάλδη, η οποία 

διαφημίζεται έντονα από την εφ. Ακρόπολις ως ένα έργο που θα διαβαστεί από όλους τους 

Έλληνες, και από τους μαθητές του γυμνασίου. Επιπλέον, τονίζεται ότι η μετάφραση είναι 

του διακεκριμένου καθηγητή της ιταλικής γλώσσας κ. Α. Φραβασίλη. Σε αυτή την 

περίπτωση η ταύτιση με το πρωτότυπο ήταν πολύ εύκολη, πρόκειται για το έργο του 

Garibaldi Memorie Autobiografiche (1888)216. Μεταφράστηκε και δημοσιεύθηκε ολόκληρο 

το βιβλίο, όχι όμως σε επιφυλλίδες, αλλά σε διάφορες σελίδες και σε θέσεις όπου 

τοποθετούνται τα άρθρα και οι ανταποκρίσεις της εφημερίδας. Επιπλέον, οι συνέχειες δεν 

έχουν την κλασική αρίθμηση των επιφυλλίδων αλλά χρησιμοποιείται η αρίθμηση των 

κεφαλαίων με λατινικούς αριθμούς, όπως γίνεται στην έκδοση του πρωτότυπου βιβλίου στα 

                                                      
216 Βλ. Garibaldi (1888). 

 

Εικόνα 17 Ο Νικήτας υπό Φαλέζ - φ.829-

22/07/1884, σ. 4. 
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ιταλικά. Το μόνο που δεν συμπεριλαμβάνεται από το πρωτότυπο είναι το Appendice alle 

mie memorie217. 

 

  

                                                      
217 Garibaldi (1888), σ. 484-486. 
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6. Συμπεράσματα 

Η μεταβατική για τη νεοελληνική λογοτεχνία δεκαετία του 1880 αποτυπώνεται καθαρά στα 

φύλλα της εφημερίδας Ακρόπολις. Πλάι στα μεταφρασμένα έργα των Γάλλων 

επιφυλλιδογράφων, του Montépin, του Mary, του Richebourg, τίθενται πλέον έργα του 

Dickens, του Verne, του Dostoevsky, του Twain. Το αναγνωστικό κοινό αφήνει πίσω του 

σιγά σιγά το λαϊκό μυθιστόρημα και ανακαλύπτει τους Ρώσους λογοτέχνες (Dostoevsky, 

Korolenko, Tolstoy) ακόμα και τους Σκανδιναβούς218. Παράλληλα, οι Έλληνες συγγραφείς 

δημοσιεύουν δικά τους έργα –κυρίως διηγήματα- προσπαθώντας να πλάσουν την ελληνική 

ηθογραφία (όπως ο Βιζυηνός, ο Καρκαβίτσας, ο Μωραϊτίδης, ο Παπαδιαμάντης, ο 

Χρονόπουλος)  ή και να μιμηθούν μια ξένη (όπως ο Βελλιανίτης). 

Η ποίηση χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο με δύο τρόπους· είτε πατριωτικά, για την 

αφύπνιση του εθνικού αισθήματος των αναγνωστών είτε σκωπτικά, για να κατακεραυνώσει 

τα κακώς κείμενα της εποχής. Η καθαρεύουσα δίνει σταδιακά τη θέση της στη δημοτική με 

βασικό σύμμαχό της τον Παλαμά που δημοσιεύει κάποια από τα πρώτα του ποιήματα.  

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση του εντύπου απέναντι στις γυναίκες συγγραφείς. 

Προσφέρεται σε αυτές έστω κι ένα μικρό βήμα για να εκφραστούν (στις λίγες που είχαν τη 

δυνατότητα να γράψουν εκείνη την εποχή). Δύο Ελληνίδες ποιήτριες με το ονοματεπώνυμό 

τους (η Μαριέττα Μπέτσου και η Καλυψώ Πάρρη) φιλοξενούνται μέσα σε αυτή την 

επταετία219. Επίσης, δύο ξένες πεζογράφοι220 φιλοξενούνται στις στήλες της Ακροπόλεως 

και τα έργα τους διαφημίζονται έντονα, χωρίς όμως να αναφέρεται πουθενά ότι πρόκειται 

για έργα γυναικών. Το πρώτο δημοσιεύεται τον Νοέμβριο του 1886: «Από της αύριον επί 

ολιγίστας ημέρας θέλει δημοσιευθή λαμπρόν διήγημα: “Η Δούκισσα Ραφαέλα”, 

θερμότατον, υποθέσεως ισπανικής, με πυρ και πόθους και πάθος όλως ισπανικά, και τούτο 

ως μεταβατικόν ψυχαγωγίας σταθμόν, όπως παρασκευασθώσιν οι αναγνώσται ημών να 

αναλάβωσι τον αγώνα ετέρου μυθιστορηματικού δράματος, έργου του συγγραφέως του 

                                                      
218 Όπως τον συγγραφέα του έργου Ο βίος πτωχού ανθρώπου εν Σουηδία που δυστυχώς όμως είναι 

ανυπόγραφο. 
219 Στο περιοδικό Ακρόπολις Φιλολογική εμφανίζονται άλλα τρία ονόματα γυναικών στους συνεργάτες κατά 

τον ενάμιση χρόνο κυκλοφορίας του. Πρόκειται για τις Πηνελόπη Ν. Παναγιωτίδου, Δεινομάχη Ν. 

Παναγιωτίδου και Βασιλική Κυριακίδου. 
220 Ίσως και μία ακόμη, αλλά δεν είναι ασφαλές το συμπέρασμα διότι δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί το 

πρωτότυπο έργο. Αναφερόμαστε στο μυθιστόρημα Η καμπούρα του Ιουλίου Μαλδάγκ που δημοσιεύεται σε 

συνέχειες στα φύλλα: φ.2564-Σάββατο 01/07/1889 έως φ.2639-Παρασκευή 15/09/1889. 
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“Λυκογιάννη” Αιμυλίου Ρισεβούργ»221. Το δεύτερο δημοσιεύεται τον Δεκέμβριο του 1888 

και είναι ένα εκτενές διήγημα σε δέκα συνέχειες από μία πολύ γνωστή στην Αγγλία 

συγγραφέα παιδικών κυρίως ιστοριών.    

Ο αλματωδώς αυξανόμενος αριθμός των φύλλων της εφημερίδας, ιδίως όταν επρόκειτο να 

δημοσιεύσει κάποιο δημοφιλές έργο (όπως ήταν και τα Απομνημονεύματα του Garibaldi), 

αποδεικνύει τη χρήση της λογοτεχνίας για να δημιουργήσει σταθερό αναγνωστικό κοινό 

αλλά και ως μέσο προσέλκυσης νέων αναγνωστών. 

Η μελέτη της λογοτεχνίας στον ημερήσιο τύπο είναι ένα πλούσιο αλλά παραγνωρισμένο 

πεδίο. Ποικίλα θέματα για νέες έρευνες ανοίγονται από την παρούσα απόπειρα και μάλιστα 

σε πολλαπλούς τομείς της φιλολογίας αλλά και διεπιστημονικά. Ιδιαίτερα ελκυστική θα 

ήταν μία αποτίμηση της λογοτεχνικής παραγωγής στο σύνολο της κυκλοφορίας της 

Ακροπόλεως (τουλάχιστον μέχρι το θάνατο του ιδρυτή και εκδότη της, Βλάση Γαβριηλίδη 

το 1920) ή μία συγκριτική μελέτη της με άλλες ελληνικές εφημερίδες της ίδιας περιόδου. 

Από γλωσσική και λογοτεχνική άποψη, έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μεταφραστική 

προσέγγιση των Ελλήνων λογοτεχνών στα έργα των ξένων ομόλογών τους ή η λογοτεχνική 

δημοσιευόμενη ύλη σε ξένα έντυπα. Τέλος, ιδιαίτερη γοητεία φέρει η χρήση όλων αυτών 

των επιφυλλιδικών μυθιστορημάτων κατά τα πρώτα κυρίως, αλλά και τα μετέπειτα βήματα, 

της νέας τέχνης του κινηματογράφου (πάρα πολλά από τα έργα που χρησιμοποιήθηκαν ως 

λαϊκά αναγνώσματα για δεκαετίες εν συνεχεία χρησιμοποιήθηκαν από τον νεοσύστατο 

κινηματογράφο ως σενάρια ή σεναριακές ιδέες).  

  

                                                      
221 φ.1599-02/11/1886, σ. 3. 
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Στους παρακάτω πίνακες δίνονται: στην πρώτη στήλη τα ονόματα των ποιητών, στη 
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φύλλα στα οποία απαντώνται τα έργα τους. 
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Αναστασόπουλος, Γ. Α.  1 1628[ΦΕ]-01/12/1886 

Βιζυηνός, Γεώργιος  2 739-08/04/1884, 1628[ΦΕ]-01/12/1886 

Βότσης, Α. Ν.  1 1837-28/06/1887 

Δροσίνης, Γεώργιος  2 727-25/03/1884, 1628[ΦΕ]-01/12/1886 

Κοκκολάτος, Κλεόβουλος 

Χρ.  

1 1234-24/10/1885 

Κόκκος, Δημήτριος  17 993-02/02/1885 (ως Κόκ), 1037-26/03/1885, 1077-

09/05/1885*, 1199-17/09/1885, 1217-06/10/1885, 

1222-12/10/1885, 1259-18/11/1885, 1327-

26/01/1886, 1571-05/10/1886, 1725[ΑπΚ αρ.1]-

08/03/1887, 1753[ΑπΚ αρ.5]-05/04/1887, 1776-

28/04/1887, 2084-29/02/1888 (ανυπόγραφο), 

2263-28/08/1888, 2320-25/10/1888, 2641-

17/09/1889 (ως Coq), 2648-24/09/1889 (ως Coq) 

Λελέκος, Μιχαήλ  1 1746[ΑπΚ αρ. 4]-29/03/1887 

Μαγγιώρης, Γεώργιος Ι.  2 1062-23/04/1885, 1065-26/04/1885 

Μάτεσις, Αντώνιος Σ.  3 1628[ΦΕ]-01/12/1886, 1697-08/02/1887, 

1774[ΑπΚ αρ. 8]-26/04/1887 

Μπέτσου, Μαριέττα  2 727-25/03/1884, 1039-28/03/1885 

Μώμος  1 912-28/10/1884 

Παλαμάς, Κωστής  7 652-29/12/1883, 727-25/03/1884, 1249-

08/11/1885, 1257-16/11/1885, 1302-01/01/1886, 
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1385[ΦΕ]-25/03/1886, 1628[ΦΕ]-01/12/1886, 

2033-10/01/1888, 2043-20/01/1888, 2518-

14/05/1889, 2539-04/06/1889, 2550-15/06/1889 

Παράσχος, Γεώργιος  1 613-16/11/1883 

Πάρρη, Καλυψώ  1 1208-27/09/1885 

Πεταλάς, Π. Αγ.  2 2516-12/05/1889, 2523-19/05/1889 

Πρετεντέρης, Κωνσταντίνος  1 1222-12/10/1885 

Προβελέγγιος, Αριστομένης  3+

2 

1227-17/10/1885, 1287-16/12/1885, 1628[ΦΕ]-

01/12/1886, 1753[ΑπΚ αρ. 5]-05/04/1887, 2105-

22/03/1888 

Ραυτόπουλος, Περ. Γ.  1 902-17/10/1884 

Σαλβατώρ, Αλέξανδρος Ι.  1 791-08/06/1884 

Σαμαρτσίδης, Χριστόφορος  1 914-31/10/1884 

Σκόκος, Κωνστ. Φ.  1 1743-26/03/1887 

Σουρής, Γεώργιος 2 741-11/04/1884, 807-27/06/1884 (και πολλαπλές 

αναδημοσιεύσεις στροφών και στίχων στο καθαρά 

δημοσιογραφικό μέρος της εφημερίδας) 

Σούτσος, Αλέξανδρος  1 727-25/03/1884 

Σούτσος, Παναγιώτης  1 727-25/03/1884 

Σπηλιωτόπουλος, Αντώνιος 

Θ.  

2 1746[ΑπΚ αρ. 4]-29/03/1887, 2029-06/01/1888 

Συνοδινός, Π. Σ.  11 674-24/01/1884, 1035-23/03/1885, 1067-

28/04/1885, 1090-24/05/1885&1091-24/05/1885, 
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1160-02/08/1885, 1212-01/10/1885, 1224-

14/10/1885, 1565-29/09/1886, 1641-14/12/1886, 

1841-02/07/1887, 2556-21/06/1889 

Τανταλίδης, Ηλίας  1 1753[ΑπΚ αρ. 5]-05/04/1887 

Τσακασιάνος, Ι. Γ. 1 2504-30/04/1889 

Φαρδύς, Ν. Β.  2 1760[ΑπΚ αρ. 6]-12/04/1887, 1781-03/05/1887  

Χρηστοβασίλης, Χ.  1 1084-17/05/1885 

ανυπόγραφο  1 στη θέση του κυρίου άρθρου 1664-07/01/1887 

Β (αταύτιστο) 1 2462-19/03/1889 

Δ (αταύτιστο)  1 1214-03/10/1885 

Δ.Κ.  1 1077-09/05/1885 

Φαρέτρα  1 846-12/08/1884 

 

Ξένοι 

Coppée, François  1 2105-22/03/1888 

Goethe, Johann Wolfgang von  1 1753[ΑπΚ αρ. 5]-05/04/1887 

Laffon, Gustave222 2 2023-31/12/1887 

Nadson, Semyon  1 2017-25/12/1887 

 

  

                                                      
222 Ο Gustave Laffon τοποθετείται στη λίστα με τους ξένους ποιητές αλλά καθότι πολύγλωσσος και τα δύο 

ποιήματά του είναι γραμμένα απευθείας στα ελληνικά. 
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Παράρτημα Β: «Πεζογράφοι» 

Στους παρακάτω πίνακες δίνονται: στην πρώτη στήλη τα ονόματα των πεζογράφων και στη 

δεύτερη το πλήθος των έργων τους που φιλοξενούνται στην εφημερίδα. Στόχος του 

παραρτήματος είναι να παρουσιάσει τους πεζογράφους που συνεργάστηκαν με την εφ. 

Ακρόπολις, καθώς και το πλήθος των έργων αυτών. Οι ημερομηνίες δημοσίευσης και οι 

αριθμοί των φύλλων από τα οποία ανασύρθηκαν τα πεζογραφήματα παρουσιάζονται 

αναλυτικά στο Παράρτημα Δ: «Πεζογραφία: αναλυτική καταγραφή σε χρονολογική σειρά». 

 

Ξένοι 

Arène, Emmanuel 1 

Bouvier, Alexis 1 

Castle Smith, Georgina (δεν αναφέρεται, ταυτίστηκε βάσει του έργου) 1 

Chavette, Eugène 1 

d' Ennery, Adolphe 1 

Daudet, Alphonse 1 

de Montépin, Xavier 8 

Dickens, Charles 1 

Dostoevsky, Fyodor Mikhailovich (Достоевский, Фёдор Михайлович)  2 

Dumas, Alexandre 1 

Flammarion, Camille 1 

Garibaldi  1 

Grousset, Paschal (André Laurie) 1 

Guiches, Gustave 1 

Jókai, Mór 1 

Korolenko, Vladimir Galaktionovich (Короленко, Владимир Галактионович) 1 
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Mahalin, Paul 1 

Mary, Jules  4 

Ohnet, Georges 1 

Peyrebrune, Mathilde-Marie Georgina Élisabeth de (Georges de Peyrebrune) 1 

Richebourg, Émile  2 

Robida, Albert Jules Alexis 1 

Sacher-Masoch, Leopold von 1 

Sales, Pierre  2 

Stevenson, Robert Louis 1 

Tolstoy, Aleksey Konstantinovich (Толстой, Алексей Константинович) 1 

Twain, Mark 1 

Verne, Jules 1 

Μαλδάγκ, Ιούλιος (αταύτιστο όνομα) 1 

ανυπόγραφα – διηγήματα (τρία εκ του γερμανικού, ένα σουηδικό και ένα 

αγγλικό) 

5 

 

Έλληνες 

Ασώπιος, Ειρηναίος (Λουκιανός) 1 

Βελλιανίτης, Θεόδωρος Α.  5 

Βιζυηνός, Γεώργιος 1 

Γ. Α. (αταύτιστα αρχικά) 1 

Γαλανός, Μιχαήλ Ι. 1 

Γρύλλος (αταύτιστο ψευδώνυμο) 1 

Καλαποθάκης, Δημήτριος Οικ. 1 

Καρκαβίτσας, Ανδρέας 1 
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Κόκκος, Δημήτριος  2 

Κολοκοτρώνης, Θεόδωρος (Φαλέζ)  3 

Κουρτίδης, Αριστοτέλης 1 

Μητσάκης, Μιχαήλ 1 

Μωραϊτίδης, Αλέξανδρος 1 

Παναγιωτίδης, Αριστείδης Ν.  2 

Παπαδιαμάντης, Αλέξανδρος 1 

ΤΜΝ. (ίσως ο Ευστάθιος Χρονόπουλος) 1 

Χρονόπουλος, Ευστάθιος (Timeson) 1 

Ψυχάρης 1 
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Παράρτημα Γ: «Ποίηση: αναλυτική καταγραφή σε χρονολογική 

σειρά» 

Ημερομηνία Φύλλο Σελίδα Τίτλος έργου Συγγραφέας Σχόλια/Υπότιτλοι 

Τετάρτη 

16/11/1883 
613 4 

Η Κρήτη 

εγειρόμενη - Η 

Κρήτη το 1867 - 

Ο περίπλους του 

Αρκαδίου 

Γεώργιος 

Παράσχος 

Τέσσερα ποιήματα 

(το πρώτο είναι 

άτιτλο) –

«Απαγγελθέντα εν 

τω μνημοσύνω του 

Αρκαδίου» 

Πέμπτη 

29/12/1883 
652 3-4 

Το φόρεμα των 

Χριστουγέννων 

Κωστής 

Παλαμάς 

εκτενές ποίημα - 

348 ανισοσύλλαβοι 

στίχοι 

Τρίτη 

24/01/1884 
674 2-3 

Αυτοσχέδιον 

Ελεγείον 
Π. Σ. Συνοδινός 

«Απαγγελθέν επί 

του Νεκρού του 

Υποστρατήγου 

Αντωνίου 

Γεωργαντά υπό 

Π.Σ. Συνοδινού εν 

τω εν Αθήναις 

Μητροπολιτικώ 

Ναώ τη 16 

Ιανουαρίου 1884. 

Αφιερούται τοις 

επαξίοις αυτού 

τέκνοις» 

Κυριακή 

25/03/1884 
727 2 

Διθύραμβος εις 

την 25η Μαρτίου 

Παναγιώτης 

Σούτσος 
 

Κυριακή 

25/03/1884 
727 3 

Ο απόμαχος 

Ρουμελιώτης 

Αλέξανδρος 

Σούτσος 
 

Κυριακή 

25/03/1884 
727 5 Το νανούρισμα 

Κωστής 

Παλαμάς 
 

Κυριακή 

25/03/1884 
727 5 

Απόσπασμα εκ 

των «Δύο 

Λειτουργιών» 

Αχιλλέας 

Παράσχος 

απόσπασμα από 

ποίημα του Αχ. 

Παράσχου που είχε 

εκδοθεί αυτοτελώς 

το 1875 

Κυριακή 

25/03/1884 
727 6 Ο γεροκλέφτης 

Γεώργιος 

Δροσίνης 
 

Κυριακή 

25/03/1884 
727 6 Η ΚΕ’ Μαρτίου 

Μαριέττα 

Μπέτσου 
 

Κυριακή 

08/04/1884 
739 2 

Ο τελευταίος 

Παλαιολόγος 
Γ. Βιζυηνός 

στο ισόγειο της 

δεύτερης σελίδας 

Τετάρτη 

11/04/1884 
741 2 Αι ιπποδρομίαι Σουρής σατιρικό ποίημα 

Παρασκευή 

08/06/1884 
791 4 

Ελεγείον εις τον 

Κριάρην 

Αλέξανδρος Ι. 

Σαλβατώρ 
 

Τετάρτη 

27/06/1884 
807 3 Εις τον Μ*** Σουρής 

στο ισόγειο της 

τρίτης σελίδας 

Κυριακή 

12/08/1884 
846 3 

Προσωπογραφίαι 

Τρικούπης 
Φαρέτρα 

αταύτιστο 

ψευδώνυμο - 

σατιρικό ποίημα 
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Ημερομηνία Φύλλο Σελίδα Τίτλος έργου Συγγραφέας Σχόλια/Υπότιτλοι 

Τετάρτη 

17/10/1884 
902 4 

Τη αδερφή μου 

Πηνελόπη 

(υπανδρευθείση) 

Περ. Γ. 

Ραυτόπουλος 

περισσότερο 

αναγγελία γάμου 

παρά ποίημα 

Κυριακή 

28/10/1884 
912 4 

Δια στίχων 

αγγελία δια 

πράγματα γελοία 

Μώμος 
Ηλίας Α. Συνοδινός 

- ποίημα ως αγγελία 

Τετάρτη 

31/10/1884 
914 4 

Μακεδόνες εις τα 

όπλα! 

Χριστόφορος 

Σαμαρτσίδης 
 

Κυριακή 

04/11/1884 
918 1-2 

Εν περιπάτω 

Παρισίοι - 

Λονδίνον 

Αχιλλέας 

Παράσχος 

στην πρώτη σελίδα 

και τη δεύτερη 

Σάββατο 

02/02/1885 
993 1 

Εις την μνήμην 

του 

Κουμουνδούρου 

Κόκ Δημήτριος Κόκκος 

Σάββατο 

23/03/1885 
1035 4 

Εις Ελπνίκην 

Γεωργαντά 
Π. Σ. Συνοδινός 

ποίημα ως 

επικήδειος λόγος 

Τρίτη 

26/03/1885 
1037 3 

Εικοστή Πέμπτη 

Μαρτίου 
Δ. Κόκκος 

η εφημερίδα δεν 

εκδίδεται Δευτέρες 

για αυτό 

δημοσιεύεται την 

Τρίτη 26/03/1885 

Πέμπτη 

28/03/1885 
1039 4 

Ο κλέφτης του 

Ολύμπου 

Μαριέττα 

Μπέτσου 
 

Τρίτη 

23/04/1885 
1062 4 

Εις Γεώργιον 

Καραϊσκάκην 

Γεώργιος Ι. 

Μαγγιώρης 
 

Παρασκευή 

26/04/1885 
1065 4 

Ο θάνατος του 

Αθανάσιου 

Διάκου 

Γεώργιος Ι. 

Μαγγιώρης 
 

Κυριακή 

28/04/1885 
1067 4 

Τω προτεστάντη 

ιεραπόστολω 

Σώμερβιλλδ 

Π. Σ. Συνοδινός  

Πέμπτη 

09/05/1885 
1077 2 

Στην ελληνική 

σημαία 
Δ.Κ. 

Δημήτριος Κόκκος 

(;) 

Παρασκευή 

17/05/1885 
1084 4 

Για την 

Μακεδονίαν 

Χ. 

Χρηστοβασίλης 
 

Παρασκευή 

24/05/1885 

και Σάββατο 

25/05/1885 

1090 και 1091 
1 και 

1-2 
Η Μακεδονία Π. Σ. Συνοδινός 

Άσμα Α' και Β' στο 

ένα φύλλο και 

Άσμα Γ', Δ' και Ε' 

στο επόμενο φύλλο 

Παρασκευή 

02/08/1885 
1160 4 Ανθρωπεμπορία Π. Σ. Συνοδινός  

Τρίτη 

17/09/1885 
1199 2 Εις τα όπλα! Δ. Κόκκος  

Παρασκευή 

27/09/1885 
1208 4 

Φωνή εκ της 

δούλης Ελλάδος 
Καλυψώ Πάρρη  

Τρίτη 

01/10/1885 
1212 1 

Πού είν' ο 

βασιλειάς μας; 
Π. Σ. Συνοδινός 

καλύπτει σχεδόν 

ολόκληρη την 

πρώτη σελίδα 

Πέμπτη 

03/10/1885 
1214 3 Μαρς Δ 

αταύτιστο - χωρίς 

λογοτεχνική αξία 
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Ημερομηνία Φύλλο Σελίδα Τίτλος έργου Συγγραφέας Σχόλια/Υπότιτλοι 

Κυριακή 

06/10/1885 
1217 1 

Ο Ελληνικός 

στρατός 
Δ. Κόκκος 

καταλαμβάνει 

σχεδόν ολόκληρη 

την πρώτη σελίδα 

Σάββατο 

12/10/1885 
1222 1 Στα σύνορα! Δ. Κόκκος 

«το τραγούδι του 

πολέμου» 

Σάββατο 

12/10/1885 
1222 4 

Εις την 

αναχώρησιν των 

Κεφαλλήνων 

επιστράτων 

Κωνσταντίνος 

Πρετεντέρης 

χαρακτηρίζεται ως 

«θούριον άσμα» 

Δευτέρα 

14/10/1885 
1224 2 Εμβατήριον Π. Σ. Συνοδινός  

Τρίτη 

15/10/1885 
1225 1 

Χαρίλαον 

Τρικούπην 

Αχιλλέας 

Παράσχος 

καταλαμβάνει 

σχεδόν ολόκληρη 

την πρώτη σελίδα 

Πέμπτη 

17/10/1885 
1227 2 Προς τας Αθήνας 

Αριστομένης 

Προβελέγιος 
 

Πέμπτη 

24/10/1885 
1234 4 

Η πατρίς προς τα 

τέκνα της 

Κλεόβουλος Χρ. 

Κοκκολάτος 
 

Παρασκευή 

08/11/1885 
1249 1 Κακοί καιροί 

Κωστής 

Παλαμάς 

Καταλαμβάνει 

σχεδόν ολόκληρη 

την πρώτη σελίδα 

Σάββατο 

16/11/1885 
1257 1 Τα δυο πουλιά 

Κωστής 

Παλαμάς 
 

Δευτέρα 

18/11/1885 
1259 1 Ο Μιαούλης Δ. Κόκκος 

υπότιτλος σε 

παρένθεση: 

«Ιστορικόν 

ανέκδοτον» 

Δευτέρα 

16/12/1885 
1287 2 Απελπισία! 

Αριστομένης 

Προβελέγιος 
 

Τετάρτη 

01/01/1886 
1302 3 

Το τραγούδι του 

Στρατιώτη 

Κωστής 

Παλαμάς 

ποίημα του Παλαμά 

από ήδη 

δημοσιευμένη 

συλλογή Τραγούδια 

της πατρίδος μου 

Δευτέρα 

20/01/1886 
1321 1 

Τω φίλω Β. 

Γαβριηλίδη 

Αχιλλέας 

Παράσχος 

Καλύπτει ολόκληρη 

την πρώτη σελίδα. 

Θεματολογία και 

πάλι τα γεγονότα 

της Μακεδονίας. 

Κυριακή 

26/01/1886 
1327 1 

Ο τράγος του 

συντάγματος 
Δ. Κόκκος  

Κυριακή 

09/02/1886 
1341 1 Τ' αητόπουλο 

Αχιλλέας 

Παράσχος 
 

Τρίτη 

25/03/1886 
1385_Έκτακτον 1 

Ο βράχος και το 

κύμα 

Αριστοτέλης 

Βαλαωρίτης 

από τη συλλογή 

Μνημόσυνα (1857) - 

είναι τόσο γνωστό 

που δεν αναφέρεται 

καν ο συγγραφέας 

Τρίτη 

25/03/1886 

1385_ 

Έκτακτον 
1 

Ο θάνατος στον 

πόλεμο 

Σπυρίδων 

Τρικούπης 

κι εδώ αναφέρεται 

μόνο το επίθετο - 

επίσης πολύ 

γνωστός ο 
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Ημερομηνία Φύλλο Σελίδα Τίτλος έργου Συγγραφέας Σχόλια/Υπότιτλοι 

συγγραφέας - από 

το ποίημα Δήμος 

Τρίτη 

25/03/1886 

1385_ 

Έκτακτον 
1 Πολεμιστήριον 

Αλέξανδρος 

Σούτσος 

από τη συλλογή 

Ανατολικά 

Απομνημονεύματα, 

μέρος του 

ποιήματος 

Τρίτη 

25/03/1886 

1385_ 

Έκτακτον 
1 Ο Καραΐσκος 

Παναγιώτης 

Σούτσος 

«εκ της Κιθάρας 

του Παναγιώτου 

Σούτσου» 

Τρίτη 

25/03/1886 

1385_ 

Έκτακτον 
1 

Εκ των δύο 

όρθρων 

Αχιλλέας 

Παράσχος 
 

Δευτέρα 

29/09/1886 
1565 1 Σεισμοί εν Ελλάδι Π. Σ. Συνοδινός 

«αφιερούται τω 

χριστιανικωτέρω 

πατριώτη της 

Ελλάδος Ιωάννη 

Βούρω» 

Κυριακή 

05/10/1886 
1571 1 

Το τραγούδι του 

γερω ναύτη 
Δ. Κόκκος  

Δευτέρα 

01/12/1886 

Φύλλον 

Έκτακτον 
1 

Οι δύο 

Κωνσταντίνοι 

Αχιλλέας 

Παράσχος 

το φύλλο της ίδιας 

ημέρας είναι το 

φ.1628 

Δευτέρα 

01/12/1886 

Φύλλον 

Έκτακτον 
2 Εθνικαί σελίδες 

Γ. Α. 

Αναστασόπουλος 

το φύλλο της ίδιας 

ημέρας είναι το 

φ.1628 

Δευτέρα 

01/12/1886 

Φύλλον 

Έκτακτον 
3 

Προς τον 

διάδοχον 

Αριστομένης 

Προβελέγιος 

το φύλλο της ίδιας 

ημέρας είναι το 

φ.1628 

Δευτέρα 

01/12/1886 

Φύλλον 

Έκτακτον 
4 Το βασιλόπουλο 

Γεώργιος 

Δροσίνης 
 

Δευτέρα 

01/12/1886 

Φύλλον 

Έκτακτον 
4 

Ο τελευταίος 

Παλαιολόγος 
Γ. Μ. Βιζυηνός 

το φύλλο της ίδιας 

ημέρας είναι το 

φ.1628 

Δευτέρα 

01/12/1886 

Φύλλον 

Έκτακτον 
4 Κωνσταντίνος 

Αντώνιος Σ. 

Μάτεσις 

το φύλλο της ίδιας 

ημέρας είναι το 

φ.1628 

Κυριακή 

14/12/1886 
1641 1 

Και εγώ προς τον 

Κωνσταντίνον 

μας 

Π. Σ. Συνοδινός  

Κυριακή 

21/12/1886 

Φύλλον 

Έκτακτον - 

1647 

1 
Ωδή εις 

Καποδίστριαν 

Κωστής 

Παλαμάς 

(το φύλλο 

αριθμείται 

λανθασμένα 1647 

αντί για 1648) 

Τετάρτη 

07/01/1887 
1664 1-2 

Η Κρήτη και ο 

Κωνσταντίνος 

Κριάρης 

ανυπόγραφο 

Καταλαμβάνει 

ολόκληρη την 

πρώτη σελίδα και 

μισή στήλη από τη 

δεύτερη - έμμετρη 

διήγηση των 

κατορθωμάτων του 

κρητικού 

οπλαρχηγού Κριάρη 



 
«Χρυσοβαλάντου Λειβαδίτου», «Η λογοτεχνία στην εφημερίδα 

Ακρόπολις (1883-1889)» 

 

Διπλωματική Εργασία  103 

Ημερομηνία Φύλλο Σελίδα Τίτλος έργου Συγγραφέας Σχόλια/Υπότιτλοι 

Κυριακή 

08/02/1887 
1697 1 Αποκρηάτικα 

Αντώνιος Σ. 

Μάτεσις 

τετράστιχα και 

τρίστιχα για το 

καρναβάλι 

Κυριακή 

08/03/1887 

παράρτημα 

Κυριακής αριθ. 

1 

2 Ο σκύλος μου Δ. Κόκκος 

«Εκ των 

απαγγελθέντων 

ποιημάτων τη 

προπαρελθούση 

Παρασκευή εν τω 

Συλλόγω 

Παρνασσώ» 

Κυριακή 

22/03/1887 

παράρτημα 

Κυριακής αριθ. 

3 

3 
Ο θάνατος της 

πεντάμορφης 

Κωστής 

Παλαμάς 

πρώτη δημοσίευση - 

έπειτα στην 

συλλογή Τα μάτια 

της ψυχής μου - το 

1892 - με 

πολλαπλές αλλαγές 

Πέμπτη 

26/03/1887 
1743 1 Η ΚΕ' Μαρτίου 

Κωνστ. Φ. 

Σκόκος 

«ποίημα 

απαγγελθέν υπό 

Κωνστ. Φ. Σκόκου 

κατά την εν Τήνω 

τελεσθείσαν 

εθνικήν εορτήν υπό 

του Συλλόγου των 

"Φιλοπροόδων 

Τηνίων"» 

Κυριακή 

29/03/1887 

παράρτημα 

Κυριακής αριθ. 

4 

3 Ο Γιάννης Μαράς Μιχαήλ Λελέκος 
ποίημα σαν 

δημοτικό τραγούδι 

Κυριακή 

29/03/1887 

παράρτημα 

Κυριακής αριθ. 

4 

4 Θαλασσινά 
Αντώνιος Θ. 

Σπηλιωτόπουλος 

στη σελίδα υπάρχει 

κριτική της 

νεοεκδοθείσας 

συλλογής και 

παράθεση δύο 

ποιημάτων 

Κυριακή 

05/04/1887 

παράρτημα 

Κυριακής αριθ. 

5 

1 
Η Μάρω και τ' 

αρνί της 
Δ. Κόκκος 

εκτενές, κωμικό 

ποίημα του Κόκκου 

όχι ιδιαίτερης αξίας, 

θέμα ο έρωτας και 

το Πάσχα 

Κυριακή 

05/04/1887 

παράρτημα 

Κυριακής αριθ. 

5 

3-4 
Η Ανάστασις εν 

τω Φάουστ 
Γκαίτε 

απόσπασμα από τη 

νεοεκδοθείσα 

μετάφραση του 

Φάουστ από τον 

Αρ. Προβελέγιο 

Κυριακή 

05/04/1887 

παράρτημα 

Κυριακής αριθ. 

5 

4 Το Πάσχα 
Ηλίας 

Τανταλίδης 

όχι ιδιαίτερης αξίας, 

θέμα ο έρωτας και 

το Πάσχα 

Κυριακή 

12/04/1887 

παράρτημα 

Κυριακής αριθ. 

6 

3-4 
Θρησκευτική 

ποίηση 
Ν. Β. Φαρδύς 

μετάφραση ψαλμών 

του Δαυίδ 

Κυριακή 

26/04/1887 

παράρτημα 

Κυριακής αριθ. 

8 

4 Κυπριώτισσα 
Αντώνιος Σ. 

Μάτεσις 

εκτενές ιστορικό 

ποίημα 
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Τρίτη 

28/04/1887 
1776 1 

Η πυρκαϊά του 

μεγάλου ρεύματος 
Δ. Κόκκος 

«Απαγγελθέν υπό 

του ιδίου χθες εν τω 

“Ωδείω”» 

Κυριακή 

03/05/1887 
1781 4 Ψαλμοί του Δαυίδ Φ. (Ν.Β.Φαρδύς) 

έχει υλικό που 

συνήθως έμπαινε 

στο παράρτημα της 

Κυριακής: 

θρησκευτική ποίηση 

- μετάφραση 

ψαλμών - 

Παράφρασις Φ. 

Κυριακή 

28/06/1887 
1837 3 Εμίν Γκορτζάγ Α. Ν. Βότσης 

Δίγλωσσο: δίνεται 

αρχικά στα 

αλβανικά (αλλά με 

ελληνικούς 

χαρακτήρες) κι 

έπειτα στα ελληνικά 

Πέμπτη 

02/07/1887 
1841 1 Ανδρέας Συγγρός Π. Σ. Συνοδινός 

Καταλαμβάνει τη 

μισή πρώτη σελίδα 

της εφημερίδας – 

«Το ποίημα τούτο 

εγράφη πέρυσιν υπό 

του εμπνευσμένου 

ποιητού μας, ότε 

σοβαρώς ησθένει ο 

κ. Συγγρός. Τη 

αδεία του ποιητού 

αναδημοσιεύομεν 

το μεγαλείτερον 

αυτού μέρος» 

Παρασκευή 

25/12/1887 
2017 2 Η γιόλκα Σεμιόν Νάτσον 

Семён Надсон 

(Σεμιόν Νάτσον), 

Легенда о ёлке (ο 

θρύλος του 

χριστουγεννιάτικου 

δέντρου) - 

μετάφραση: Θεοδ. 

Α. Βελλιανίτης 

Πέμπτη 

31/12/1887 
2023 2 

Πατινάδα: Ο 

Σμυρναίος 

Κασάπης - 

Στολιζούντανε 

G. Laffon 

«χαριτωμένα 

ποιημάτια του 

γάλλου προξένου 

Γουστάβου 

Λαφφόν» 

Τετάρτη 

06/01/1888 
2029 3 

Το στοιχειωμένο 

νησί 

Αντ. Θ. 

Σπηλιωτόπουλος 

πιθανότατα να 

αποτέλεσαι 

έμπνευσή του ένα 

ναυάγιο (χωρίς 

θύματα) κοντά στο 

λιμάνι της 

Μαραθούπολης 

Πελοποννήσου που 

συνέβη 15 μέρες 

πριν 
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Κυριακή 

10/01/1888 
2033 2 

[για τον Λόρδο 

Βύρωνα] 

Αχιλλέας 

Παράσχος 

«Ποίημα 

απαγγελθέν υπό 

Αχιλλέως 

Παράσχου εν τω 

Ηρώω του 

Μεσολογγίου κατά 

τα αποκαλυπτήρια 

του Βύρωνος» 

Τετάρτη 

20/01/1888 
2043 2 

Αδάμας 

απολεσθείς 

Αχιλλέας 

Παράσχος 

«Απηγγέλθη 

προχθές εν τη 

Μεγάλη Λέσχη υπό 

του κ. Αχιλλέως 

Παράσχου» 

Δευτέρα 

29/02/1888 
2084 3 

Το πανελλήνιον 

φρενοκομείον 

κωμικόν παίγνιον 

- Στίχοι του 

δρόμου 

ανυπόγραφο 

θεατρικός διάλογος 

(παιχνίδι) και 

σατιρικά 

στιχουργήματα - 

αποδίδεται στον 

Δημήτριο Κόκκο 

Τρίτη 

22/03/1888 
2105 1 

Εις τον 

αυτοκράτορα 

Φρειδερίκον Γ' 

François Coppée 

μετάφραση: 

Αριστομένης 

Προβελέγιος 

Κυριακή 

28/08/1888 
2263 1 

Ελεγείον εις 

Κωνσταντίνον 

Λομβάρδον 

Δ. Κόκκος 

«Απαγγελθέν χθες 

εν τω νεκροταφείω 

υπό Δημητρίου 

Κόκκου» 

Τρίτη 

25/10/1888 
2320 1 

Του βασιλέως 

Γεωργίου η 

Εικοσιπενταετηρίς 

Δ. Κόκκος 

«Απαγγελθείσα 

κατά την παρ’ 

ερασιτεχνών 

δοθείσαν ά. 

παράστασιν της 

ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ» 

Κυριακή 

19/03/1889 
2462 3 Ολίγαι λέξεις Β. 

στιχούργημα ως 

επικήδειος - έχει ως 

τίτλο: «Ολίγαι 

λέξεις 

οικογενειακού 

φίλου Επί τω 

θανάτω της εν 

Τυνίδι μεταστάσης 

διαπρεπούς 

ελληνίδος κυρίας 

Τερψιχόρης 

Συγανάκη» 

Κυριακή 

30/04/1889 
2504 3 

Ιουλία 

Μαλανδρίνου - 

Ιωάννης 

Καμπούρογλους 

Ι. Γ. 

Τσακασιάνος 

στιχούργημα 

αφιερωμένο στους 

νεόνυμφους 

Παρασκευή 

12/05/1889 
2516 3 

Εις τον άωρον 

θάνατον της 

πολυκλαύστου 

Μαρίας Ζαχάρωφ 

Π. Αγ. Πεταλά 
ποίημα αντί 

επικήδειου 

Κυριακή 

14/05/1889 
2518 3 

Ελεγείον εις τον 

στρατηγόν Δημ. 

Γρίβαν 

Αχιλλέας 

Παράσχος 
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Παρασκευή 

19/05/1889 
2523 3 

Το κατευόδιον 

προς την 

βασιλοπούλαν 

Π. Α. Πεταλάς 

Απαγγελθέν εν τω 

νοσοκομείω ο 

Ευαγγελισμός επί 

παρουσία της Α.Μ. 

της Βασιλίσσης 

Όλγας και της 

Πριγκιπέσσης 

Αλεξάνδρας και 

επιδοθέν αυτή 17 

Μαΐου 

Κυριακή 

04/06/1889 
2539 2 

Η μάννα της 

Αλεξάνδρας 

Αχιλλέας 

Παράσχος 

ποίημα για τον γάμο 

της πριγκίπισσας 

Αλεξάνδρας 

Πέμπτη 

15/06/1889 
2550 3 

Η μάχη του 

Κοσσοβοπεδίου 

1389-15 Ιουνίου 

Αχιλλέας 

Παράσχος 

1878  - εορτές 500 

ετών από τη μάχη 

Τετάρτη 

21/06/1889 
2556 2 Η Κάσσος 

Παναγιώτης Σ. 

Συνοδινός 

έγραφον εν Αθήναις 

κατά Μάϊον του 

1889  

Κυριακή 

17/09/1889 
2641 1 Ετοιμάζονται Coq 

Δημήτριος Κόκκος - 

σατιρικό ποίημα 

Κυριακή 

24/09/1889 
2648 1 

Τσίμπιν μήρε - 

τσίμπιν μήρε 
Coq 

Δημήτριος Κόκκος - 

σατιρικό ποίημα 
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Παράρτημα Δ: «Πεζογραφία: αναλυτική καταγραφή σε 

χρονολογική σειρά» 

Ημερομηνία Φύλλο Τίτλος έργου Συγγραφέας Είδος Σχόλια/Υπότιτλοι 

Κυριακή 

30/10/1883 - 

Τρίτη 

24/04/1884 

599 έως 752 
Τα μαύρα 

διαμάντια 
Γιοκάης Μυθιστόρημα 

Mór Jókai, Fekete 

gyémántok - 

ανολοκλήρωτο - 85 

συνέχειες - 

άγνωστος 

μεταφραστής 

Κυριακή 

30/10/1883 - 

Πέμπτη 

01/03/1884 

599 έως 705 Ο Σιδηρουργός Γεωργίου Ονέ Μυθιστόρημα 

Georges Ohnet, Le 

maître de forges: 

les batailles de la 

vie - 

Ξεκίνησεστοφ.566 

τουΜη Χάνεσαι - 

100 συνέχειες 

Κυριακή 

25/12/1883 
649 

Ο ανδριάς του 

ήρωος 

Αριστοτέλης 

Κουρτίδης 
Διήγημα 

Πρόκειται για 

προδημοσίευση 

ενός εκ των 

παιδικών 

διηγημάτων του 

Αριστοτέλη 

Κουρτίδη ως μέσο 

διαφήμισης λόγω 

Χριστουγέννων 

Τετάρτη 

15/02/1884 
693 

Εις λοχίας του 

1821 
Φαλέζ 

Ιστορικό 

διήγημα 

Θεόδωρος 

Κολοκοτρώνης 

(εγγονός του 

οπλαρχηγού) - 

Αφήγημα για τη 

ζωή ιστορικού 

προσώπου 

Κυριακή 

19/02/1884 
697 

Ιστορία 

αποκρηάτικη 
Γρύλλος Ευθυμογράφημα 

αταύτιστο 

ψευδώνυμο 

Πέμπτη 

15/03/1884 

έως 

Παρασκευή 

20/04/1884 

717-718 έως 

749 

Αδάμ ο 

Καλαβρέζος 

Alexandre 

Dumas 
Νουβέλα 

Alexandre Dumas, 

Maître Adam le 

Calabrais - 26 

συνέχειες 

Σάββατο 

31/03/1884, 

Τρίτη 

03/04/1884, 

Τετάρτη 

04/04/1884, 

Πέμπτη 

05/04/1884 

732, 734, 

735, 736 

Ο αρματωλός 

Κόλιας 

Πλαπούτας 

Φαλέζ Βιογραφία 

σύντομη βιογραφία 

του αρματωλού 

Κόλια Πλαπούτα 
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Σάββατο 

21/04/1884 

έως Πέμπτη 

11/10/1884 

750 έως 897 Η γυφτοπούλα 
Αλ. 

Παπαδιαμάντης 
Μυθιστόρημα 122 συνέχειες 

Τρίτη 

01/05/1884, 

Τετάρτη 

02/05/1884 

758, 759 Πρωτομαγιά Γ.Μ.Βιζυηνός Διήγημα 

διήγημα σε δύο 

μέρη - στην πρώτη 

σελίδα των φύλλων 

Τετάρτη 

30/05/1884 

έως 

Παρασκευή 

18/01/1885 

783 έως 980 Ανδρέα η γόησσα 

ανυπόγραφο 

(Émile 

Richebourg) 

Μυθιστόρημα 

Δεν αναφέρεται 

ούτε συγγραφέας 

ούτε μεταφραστής 

– Émile 

Richebourg, Andréa 

la Charmeuse- 132 

συνέχειες 

Κυριακή 

22/07/1884, 

Τρίτη 

24/07/1884, 

Πέμπτη 

26/07/1884, 

Παρασκευή 

27/07/1884 

829, 830, 

832, 833 
Ο Νικήτας Φαλέζ 

Ιστορικό 

διήγημα 

φαντασία 

ανάμικτος ιστορίας 

- Αφιερούται εις 

τους 

ανθυπασπιστάς - σε 

4 συνέχειες 

Πεμπτη 

17/01/1885 

έως Κυριακή 

16/06/1885 

979 έως 

1120 

Ο υιός του 

Πόρθου 
Μααλέν Μυθιστόρημα 

Paul Mahalin, Le 

fils de Porthos - 

121 (;) συνέχειες 

Σάββατο 

09/03/1885 

έως Πέμπτη 

14/03/1885, 

Σάββατο 

16/03/1885, 

Τρίτη 

19/03/1885 

1023 έως 

1027, 1029, 

1031 

Πώς γίνονται αι 

εκλογαί εν Αγγλία 
Δίκενς 

απόσπασμα από 

μυθιστόρημα 

Charles Dickens, 

Pickwick Papers 

(The Posthumous 

Papers of the 

Pickwick Club) 

Κυριακή 

28/04/1885 

έως Σάββατο 

01/06/1885 

1067 έως 

1097 
Ο Γιάννος Timeson Νουβέλα 

Ευστάθιος 

Χρονόπουλος - ο 

ίδιος χαρακτηρίζει 

το έργο του 

διήγημα και η 

επιφυλλίδα έχει 

υπέρτιτλο 

"Ελληνική 

Ηθογραφία" - 26 

συνέχειες 
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Πέμπτη 

20/06/1885 

έως 

Παρασκευή 

30/08/1885 

1123 έως 

1183 

Η σύζυγος ενός 

νεκρού 

Αλέξιος 

Μπουβιέ 
Μυθιστόρημα 

Alexis Bouvier, La 

femme du mort - 62 

συνέχειες 

Σάββατο 

31/08/1885 

έως Τετάρτη 

26/02/1886 

1184 έως 

1358 
Η αρτοπώλις 

Ξαβιέ 

Μοντεπέν 
Μυθιστόρημα 

Xavier de 

Montépin, La 

Porteuse de pain - 

170 συνέχειες 

Πέμπτη 

27/02/1886 

έως 

Παρασκευή 

04/04/1886 

1359 έως 

1395 

Η νήσος με τον 

θησαυρόν 
Στέφενσων Μυθιστόρημα 

Robert Louis 

Stevenson, 

Treasure Island - 

36 συνέχειες 

Σάββατο 

05/04/1886 

έως Τετάρτη 

06/08/1886 

1396 έως 

1511 
Γενεβιέβη 

Ξαβιέ δε 

Μοντεπέν 
Μυθιστόρημα 

Xavier de 

Montépin, La 

demoiselle de 

compagnie - 122 

συνέχειες 

Παρασκευή 

25/07/1886 
1499 Αι γυναίκες 

Alphonse 

Daudet 
Διήγημα 

Alphonse Daudet, 

La menteuse - από 

τη συλλογή 

διηγημάτων Les 

femmes d'artistes - 

μεταφραστής Dt 

(αταύτιστο) 

Κυριακή 

27/07/1886 
1501 Νεκρικοί διάλογοι Λουκιανός Ευθυμογράφημα 

Ψευδώνυμο του 

Ειρηναίου Ασώπιου 

Κυριακή 

03/08/1886 

έως Κυριακή 

02/11/1886 

1508 έως 

1599 
Οι δύο έρωτες 

Ξαβιέ δε 

Μοντεπέν 
Μυθιστόρημα 

Xavier de 

Montépin, Deux 

Amours: Hermine - 

Odille - 91 

συνέχειες 

Δευτέρα 

03/11/1886 

έως Κυριακή 

09/11/1886 

1600 έως 

1606 

Η δούκισσα 

Ραφαέλα 

Georges de 

Peyrebrune 
Διήγημα 

Χωρίς μεταφραστή 

Όταν το έργο 

ολοκληρώνεται 

υπάρχει η 

υπογραφή: Georges 

de Peyrebrune – 

Πρόκειται για την 

Mathilde-Marie 

Georgina Élisabeth 

de Peyrebrune, La 

duquesa Rafaela, 

aventure 

espagnole- 7 

συνέχειες 
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Τρίτη 

11/11/1886 

έως 

Παρασκευή 

24/04/1887 

1608 έως 

1772 
Ο σύζυγος 

Αιμιλίου 

Ριχβούργ 
Μυθιστόρημα 

Émile Richebourg, 

Le mari - 164 

συνέχειες 

Τετάρτη 

24/12/1886 
1650 

Το δένδρον των 

Χριστουγέννων 

και γάμος 

Δοσταγιέφσκη Διήγημα 

Фёдор 

Михайлович 

Достоевский 

(Φίοντορ 

Ντοστογιέφσκι), 

Ёлка и свaдьба 

(Έλατο και γάμος) - 

μετάφραση: 

Θεόδωρος 

Βελλιανίτης 

Πέμπτη 

01/01/1887 
1658 

Μία νυξ της 31 

Δεκεμβρίου 

Αριστ. Ν. 

Παναγιωτίδης 
Διήγημα  

Κυριακή 

08/03/1887 

παράρτημα 

Κυριακής 

αριθ. 1 

Αυτοκτονία 

Κινεζίδων 
ανυπόγραφο Διήγημα 

«Σκηναί εκ του 

βίου των Σινών 

γυναικών» - «εκ 

του γερμανικού» - 

δεν δίνεται ούτε 

συγγραφέας ούτε 

μεταφραστής 

Κυριακή 

08/03/1887 

παράρτημα 

Κυριακής 

αριθ. 1 

Η αμοιβή του 

ποιητού 

Θεοδ. Α. 

Βελλιανίτης* 
Διήγημα 

«πολωνικόν 

διήγημα» - 

υπογραφή: Θεοδ. 

Α. Βελλιανίτης (δεν 

γνωρίζουμε αν είναι 

συγγραφέας του ή 

μεταφραστής του) 

Κυριακή 

15/03/1887 

παράρτημα 

Κυριακής 

αριθ. 2 

Ουρανοκατέβατο 

γουρουνόπουλο 

Δημήτριος 

Κόκκος 
Διήγημα  

Κυριακή 

15/03/1887 

παράρτημα 

Κυριακής 

αριθ. 2 

Νυκτεριναί σκιαί 
Θεοδ. Α. 

Βελλιανίτης* 
Διήγημα 

«ρωσσικόν 

διήγημα» - 

υπογραφή Θεοδ. Α. 

Βελλιανίτης (δεν 

γνωρίζουμε αν είναι 

συγγραφέας του ή 

μεταφραστής του) 

Κυριακή 

22/03/1887 

παράρτημα 

Κυριακής 

αριθ. 3 

Το θαύμα του 

κωδωνοστασίου 

της 

Ευαγγελιστρίας 

Δημήτριος 

Κόκκος 
Διήγημα 

σύντομο 

αυτοβιογραφικό 

διήγημα 

Κυριακή 

22/03/1887 

παράρτημα 

Κυριακής 

αριθ. 3 

Ο τελευταίος 

ληστής 

Αριστ. Ν. 

Παναγιωτίδης 
Διήγημα 

«εκ του γαλλικού» - 

Le Dernier Bandit  

του Emmanuel 

Arène 
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Κυριακή 

22/03/1887 

παράρτημα 

Κυριακής 

αριθ. 3 

Ιστορικόν 

ανέκδοτον 
Γ. Α. 

Ιστορικό 

διήγημα 

αταύτιστο - 

ιστορικό ανέκδοτο 

από τη ζωή του 

Γεωργίου 

Καραϊσκάκη 

Κυριακή 

29/03/1887 

παράρτημα 

Κυριακής 

αριθ. 4 

Η πρώτη 

παράστασις 

Θεοδ. Α. 

Βελλιανίτης* 
Διήγημα «εκ του ρωσσικού» 

Κυριακή 

29/03/1887 

παράρτημα 

Κυριακής 

αριθ. 4 

Η παιδαγωγός ανυπόγραφο Διήγημα 
«εκ του 

γερμανικού» 

Κυριακή 

05/04/1887 

και Κυριακή 

12/04/1887 

παράρτημα 

Κυριακής 

αριθ. 5 και 

αριθ. 6 

Ο κατάσκοπος Μάρκ Τουαίν Διήγημα 

Mark Twain - A 

Curious Experience 

- σε δύο (2) 

συνέχειες 

Κυριακή 

05/04/1887 

παράρτημα 

Κυριακής 

αριθ. 5 

Παλληκαράκι 

μέχρι τέλους 

Gustave 

Guiches 
Διήγημα 

«διήγημα 

πασχαλινόν» - σε 

παρένθεση στο 

τέλος: «κατά το 

γαλλικόν του 

Gustave Guiches» - 

υπογραφή: D. 

(αταύτιστο 

ψευδώνυμο 

μεταφραστή) 

Κυριακή 

12/04/1887 

παράρτημα 

Κυριακής 

αριθ. 6 

Ο μηδενιστής ανυπόγραφο Διήγημα 

«εκ του 

γερμανικού» - 

χωρίς συγγραφέα 

ούτε μεταφραστή - 

πιθανότατα ρωσικό 

Κυριακή 

19/04/1887 

παράρτημα 

Κυριακής 

αριθ. 7 

Η Δράμα-

Τσούνκη ή ο 

Έρως εν Αφρική 

Sacher Masoch Διήγημα 

Leopold von 

Sacher-Masoch - 

μεταφραστής: Π. 

(αταύτιστο) - 

πιθανώς 

μεταφρασμένο από 

τα γερμανικά 

Κυριακή 

19/04/1887 

παράρτημα 

Κυριακής 

αριθ. 7 

Ο γέρων 

κωδωνοκρούστης 
Karolenko Διήγημα 

Влади́мир 

Галактио́нович 

Короленко, 

Старый звонарь–

«διήγημα 

πασχαλινόν» - «υπό 

του Ρώσσου 

Karolenko, εκ 

μεταφράσεως εις το 

γαλλικόν» - 

υπογραφή D. 

(αταύτιστο 

ψευδώνυμο 

μεταφραστή) 
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Κυριακή 

19/04/1887 

και Κυριακή 

26/04/1887 

παράρτημα 

Κυριακής 

αριθ. 7 και 

αριθ. 8 

Γιάννος και 

Μάρω 

Ανδρέας 

Καρκαβίτσας 
Διήγημα 

«διήγημα κατά 

παράδοσιν» - πιο 

κοντά στο λαϊκό 

παραμύθι παρά στο 

διήγημα - σε δύο 

(2) συνέχειες 

Παρασκευή 

24/04/1887 

έως 

Παρασκευή 

05/06/1887 

1772 έως 

1813 
Ο Ροζέ Ιούλιος Μαρύ Μυθιστόρημα 

Jules Mary, Roger 

la honte - 43 

συνέχειες 

Κυριακή 

17/05/1887 
1795 Μετά την μάχην 

Θεοδ. Α. 

Βελλιανίτης* 
Διήγημα 

«Ρωσσικόν 

διήγημα» - 

υπογραφή: Θεοδ. 

Βελλιανίτης (δεν 

γνωρίζουμε αν είναι 

συγγραφέας του ή 

μεταφραστής του) 

Κυριακή 

24/05/1887 
1802 

Ψυχή ενδεδυμένη 

αέρα 

Camille 

Flammarion 
Διήγημα 

δεν είναι διήγημα 

αλλά κεφάλαιο του 

βιβλίου: Camille 

Flammarion, 

Uranie 

Παρασκευή 

29/05/1887 
1806 Ο Άγγλος Ρολλά ΤΜΝ. Διήγημα 

μεταξύ 

χρονογραφήματος 

και διηγήματος - η 

υπογραφή ΤΜΝ. 

πιθανόν να 

αντιστοιχεί στον 

Timeson 

Κυριακή 

31/05/1887 
1808 Συνήθης ιστορία 

Θεοδ. Α. 

Βελλιανίτης* 
Διήγημα 

«διήγημα 

Ρωσσικόν» - 

υπογραφή: Θεοδ. 

Βελλιανίτης (δεν 

γνωρίζουμε αν είναι 

συγγραφέας του ή 

μεταφραστής του) 

Τετάρτη 

03/06/1887 

έως Σάββατο 

05/09/1887 

1811 έως 

1906 

Ο πρίγκηψ 

Σερεβριάνης ή ο 

Αργυρούς 

πρίγκηψ 

Λέων 

Τολστόι** 
Μυθιστόρημα 

Μετάφραση Α. Γ. 

Κωνσταντινίδης - 

Алексе́й 

Константи́нович 

Толстой́ (Αλεξέι 

Κωνσταντίνοβιτς 

Τολστόι), Князь 

Серебряный 

(Αργυρός 

Πρίγκιπας) –σε66 

συνέχειες 

Σάββατο 

06/06/1887 

έως Σάββατο 

01/08/1887 

1814 έως 

1871 
Η ένοχος μήτηρ Ιούλιος Μαρύ Μυθιστόρημα 

Πρόκειται για το 

δεύτερο μέρος του 

Roger la honte (του 

Jules Mary) - σε 56 

συνέχειες 
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Σάββατο 

11/07/1887, 

Κυριακή 

12/07/1887, 

Τρίτη 

14/07/1887, 

Δευτέρα 

20/07/1887, 

Πέμπτη 

23/07/1887 

1850, 1851, 

1853, 1859, 

1862 

Παρά τοις 

δούλοις 

Μιχ. 

Μητσάκης 
Χρονογράφημα 

Ανταπόκριση του 

Μιχαήλ Μητσάκη 

σε πέντε (5) 

συνέχειες 

Κυριακή 

02/08/1887 

έως Σάββατο 

07/11/1887 

1872 έως 

1969 

Ο έμπορος 

αδαμάντων 

Ξαβιέ δε 

Μοντεπέν 
Μυθιστόρημα 

Γενικότερος τίτλος: 

Τα υποκάτω των 

Παρισίων – Xavier 

de Montépin, Le 

Marchand de 

Diamants – σε 96 

συνέχειες 

Κυριακή 

08/11/1887 

έως Κυριακή 

03/01/1888 

1970 έως 

2026 

Παρισινή 

οικογένεια 

Ξαβιέ δε 

Μοντεπέν 
Μυθιστόρημα 

Αποτελεί συνέχεια 

του: Xavier de 

Montépin, Le 

Marchand de 

Diamants - σε 55 

συνέχειες 

Σάββατο 

26/12/1887 
2018 

Ο Τσελεπή 

Σωτήρης 

Αριστείδης Ν. 

Παναγιωτίδης 
Διήγημα 

«διήγημα 

πρωτότυπον» 

Δευτέρα 

04/01/1888 

έως Κυριακή 

10/01/1888 

2027 έως 

2033 

Ο βίος πτωχού 

ανθρώπου εν 

Σουηδία 

ανυπόγραφο Διήγημα 

«διήγημα 

Σουηδικόν» - δεν 

έχουμε συγγραφέα 

ούτε μεταφραστή –

σε επτά (7) 

συνέχειες 

Παρασκευή 

08/01/1888 

έως Δευτέρα 

07/03/1888 

2031 έως 

2090 

Το μυθιστόρημα 

της δυστυχίας 

Ξαβιέ δε 

Μοντεπέν 
Μυθιστόρημα 

Αποτελεί συνέχεια 

του: Xavier de 

Montépin, Le 

Marchand de 

Diamants - σε 59 

συνέχειες 

Πέμπτη 

21/01/1888 

έως Σάββατο 

02/04/1888 

2044 έως 

2116 

Οι Βόρειοι κατά 

των Νοτίων 
Ιούλιος Βερν Μυθιστόρημα 

Jules Verne, Nord 

contre sud –σε 58 

συνέχειες 
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Παρασκευή 

26/02/1888 

έως Τετάρτη 

18/05/1888 

2081 έως 

2162 

Τα 

απομνημονεύματα 

του Γαριβάλδη 

Γαριβάλδης Απομνημόνευμα 

Garibaldi, Memorie 

Autobiografiche - 

μετάφραση του Α. 

Φραβασίλη - δεν 

είναι επιφυλλίδα 

και η αρίθμηση των 

κεφαλαίων γίνεται 

με λατινικούς 

αριθμούς όπως στο 

ιταλικό βιβλίο 

Τρίτη 

08/03/1888 

έως Δευτέρα 

02/05/1888 

2091 έως 

2146 

Η πρεσβυτέρα 

αδελφή 
Ιούλιος Μαρύ Μυθιστόρημα 

Jules Mary, La 

soeur aînée–σε 55 

συνέχειες 

Τρίτη 

03/05/1888 

έως Τρίτη 

21/06/1888 

2147 έως 

2195 
Ο εμπρηστής Pierre Sales Μυθιστόρημα 

Υπέρτιτλος: 

«Παρισιναί 

Περιπέτειαι» - 

Pierre Sales, 

Incendiaire!: 

aventures 

parisiennes - χωρίς 

μεταφραστή -σε 50 

συνέχειες 

Δευτέρα 

23/05/1888 

έως Πέμπτη 

30/06/1888(;) 

2167 έως 

2204(;) 

Η συμμορία της 

ωραίας Αλλιέττης 

Ευγένιος 

Σιαβέτ 
Μυθιστόρημα 

Eugène Chavette, 

La Bande de la 

belle Alliette, 

souvenir judiciaire 

- 35(;) συνέχειες – 

λείπουν αρκετά 

φύλλα της 

εφημερίδας 

Πέμπτη 

30/06/1888(;) 

έως Σάββατο 

27/08/1888 

2204(;) έως 

2262 

Σεληναία 

Ανώνυμος 

Εταιρία 

André Laurie Μυθιστόρημα 

André Laurie 

(Paschal Grousset), 

Les Exilés de la 

terre, Selene 

company limited -  

59(;) συνέχειες - 

λείπουν αρκετά 

φύλλα της 

εφημερίδας 

Πέμπτη 

30/06/1888(;) 

έως 

Παρασκευή 

30/09/1888 

2204(;) έως 

2295 

Μεγάλη 

περιουσία 

Ξαβέριος 

Μοντεπέν 
Μυθιστόρημα 

Xavier de 

Montépin, Le gros 

lot - 90(;) συνέχειες 

Τρίτη 

19/07/1888 

έως Κυριακή 

24/07/1888 

2223 έως 

2228 
Το ταξίδι μου Ψυχάρης 

απόσπασμα από 

βιβλίο 

δημοσίευση 

κεφαλαίων από το 

νεοεκδοθέν βιβλίο 

του Ψυχάρη σε έξι 

συνεχόμενα φύλλα 
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Κυριακή 

02/10/1888 

έως Σάββατο 

17/12/1888 

2297 έως 

2370 
Μάρτυς 

Αδόλφου 

Εννερύ 
Μυθιστόρημα 

Adolphe d'Ennery, 

Martyre! - 76 

συνέχειες 

Δευτέρα 

03/10/1888 
2298 Ο Κεμάλ 

Μιχαήλ Ι. 

Γαλανός 
Διήγημα Ηθογραφία 

Κυριακή 

18/12/1888 

έως Τρίτη 

27/12/1888 

2371 έως 

2380 

Ο Φρότζυ και ο 

αδελφός του 

Georgina 

Castle Smith 

(ανυπόγραφο) 

Διήγημα 

Διήγημα 

Χριστουγεννιάτικον 

εκ του αγγλικού - 

στο τελευταίο 

φύλλο υπάρχει 

υπογραφή Σπ. 

(αταύτιστο 

ψευδώνυμο 

μεταφραστή) - 

Georgina Castle 

Smith, Froggy's 

Little Brother - 10 

συνέχειες 

Σάββατο 

24/12/1888 

και Κυριακή 

25/12/1888 

2377 και 

2378 

Το όνειρον των 

Χριστουγέννων 
Α. Μωραϊτίδης Διήγημα 

Καταλαμβάνει 

ολόκληρη την 

πρώτη σελίδα και 

στα δύο φύλλα 

όπου δημοσιεύεται 

Τετάρτη 

28/12/1888 

έως Τετάρτη 

10/05/1889 

2381 έως 

2514 
Έχιδνα Πέτρου Σάλες Μυθιστόρημα 

Pierre Sales, 

Vipere! - 132 

συνέχειες 

Σάββατο 

31/12/1888 

έως Κυριακή 

19/03/1889 

2384 έως 

2462 
Ο εικοστός αιών A. Robida Μυθιστόρημα 

Μυθιστόρημα 

επιστημονικής 

φαντασίας: Albert 

Jules Alexis 

Robida, Le 

Vingtième Siècle -

Προωθείται έντονα 

από την εφημερίδα 

με διαφημίσεις – 71 

συνέχειες 

Πέμπτη 

11/05/1889 

έως 

Παρασκευή 

15/09/1889 

2515 έως 

2639 
Η καμπούρα 

Ιούλιος 

Μαλδάγκ 
Μυθιστόρημα 

122 συνέχειες - δεν 

καταφέραμε να 

βρούμε το 

πρωτότυπο 

Κυριακή 

25/06/1889 

έως Τετάρτη 

02/08/1889 

2559 έως 

2596 

Αι Αθήναι μετά 

εκατόν έτη 

Δ. Οικ. 

Καλαποθάκης 
Μυθιστόρημα 35 συνέχειες 
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Ημερομηνία Φύλλο Τίτλος έργου Συγγραφέας Είδος Σχόλια/Υπότιτλοι 

Κυριακή 

25/06/1889 

έως Τρίτη 

13/03/1890 

2559 

(παράρτημα) 

έως 2815 

Η μητρυιά 
Ξαβιέ δε 

Μοντεπέν 
Μυθιστόρημα 

Xavier de 

Montépin, Marâtre: 

la fille du fou - 215 

συνέχειες (174 

συνέχειες μέσα στο 

1889, λανθασμένα 

αριθμημένες ως 

167) 

Κυριακή 

03/12/1889 

έως Τετάρτη 

23/05/1890 

2717 έως 

2897 
Το σύνταγμα Ιούλιος Μαρύ Μυθιστόρημα 

Jules Mary, Le 

Régiment: Une 

mère martyre - 126 

συνέχειες 

Σάββατο 

16/12/1889 
2730 

Διά τα καϋμένα 

τα παιδάκια. Η 

γιόλκα του 

Χριστού 

Δοσταγιέφσκη Διήγημα 

Διήγημα του 

Δοσταγιέφσκη –

μετάφραση 

Θεόδωρος 

Βελλιανίτης 

Δευτέρα 

25/12/1889 

έως Πέμπτη 

28/12/1889 

2739 έως 

2742 

Ο διπλώς 

χρωματισμένος 

κακούργος 

ανυπόγραφο Διήγημα 

Τα παραμύθια των 

Χριστουγέννων της 

Αγγλίας - 

Δημοσιεύεται στην 

πρώτη σελίδα 

ανάμεσα στα άρθρα 

- υπογραφή στο 

τελευταίο μέρος: 

Στέφανος Ξένος 

 

 

 

* Θεοδ. Α. Βελλιανίτης: Όπως επεξηγείται και στην παρούσα εργασία δεν γνωρίζουμε με 

ασφάλεια εάν το κείμενο είναι πρωτότυπο έργο του Βελλιανίτη ή μετάφραση/διασκευή 

ξένου συγγραφέα. 

** Λέων Τολστόι: Όπως αναφέρεται και στην παρούσα εργασία το έργο αποδίδεται από 

την εφ. Ακρόπολις στον Λέοντα Τολστόι ενώ ανήκει στον Αλεξέι Κωνσταντίνοβιτς 

Τολστόι.   
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Παράρτημα Ε: «Σελίδες και φύλλα που δεν αποδελτιώθηκαν» 

φ.650-Τρίτη 27/12/1883 (σ. 2,3), φ.659-Παρασκευή 06/01/1884, φ.724-Πέμπτη 

22/03/1884, φ.956-Τετάρτη 19/12/1884 έως φ.965-Κυριακή 30/12/1884, φ.1161- Σάββατο 

03/08/1885, Τρίτη 20/08/1885 (δεν εκδόθηκε φύλλο και την επόμενη μέρα στο φ.1175 

υπάρχει Δήλωσις στην πρώτη σελίδα ότι απέχει σωματικώς ο Γαβριηλίδης αλλά θα 

επανέλθει), φ1175-Τετάρτη 21/08/1885 (σ. 2), φ.1185-Κυριακή 01/09/1885, φ.1288-Τρίτη 

17/12/1885 έως φ.1301-Τρίτη 31/12/1885, φ.1358-Τετάρτη 26/02/1886 (σ. 4 – λάθος στην 

ψηφιοποίηση), φ.1359-Πέμπτη 27/02/1886 (σ. 1-λάθος στην ψηφιοποίηση), φ.1383-

Κυριακή 23/03/1886 (σ. 3,4), φ.1393-Τετάρτη 02/04/1886 (σ. 3,4), φ.1408-Κυριακή 

20/04/1886 (σ. 1,2), φ.1416-Δευτέρα 28/04/1886 (το φύλλο είναι φθαρμένο, δεν υπάρχει η 

σ. 3 και η σ. 4 είναι μισή), φ.1422-Δευτέρα 05/05/1886 (σ. 1,2), φ.1429-Δευτέρα 

12/05/1886, φ.1431-Τετάρτη 14/05/1886 (η σ. 4 είναι μισή), φ.1449-Δευτέρα 02/06/1886 

(σ. 3,4), φ.1456-Τετάρτη 11/06/1886 (σ. 1,2), φ.1485-Παρασκευή 11/07/1886 (σ. 4 – λάθος 

στην ψηφιοποίηση), φ.1486-Σάββατο 12/07/1886 (σ. 1), φ.1527-Παρασκευή 22/08/1886 

(σ. 1,2), φ.1541-Παρασκευή 05/09/1886 (σ. 1,2), φ.1626-Σάββατο 29/11/1886 (σ. 2,3 – 

λάθος στην ψηφιοποίηση), φ.1628-Δευτέρα 01/12/1886 (σ. 1,2), φ.1637-Τετάρτη 

10/12/1886 (σ. 4 – λάθος στην ψηφιοποίηση), φ.1638-Πέμπτη 11/12/1886 (σ. 1 – λάθος 

στην ψηφιοποίηση), φ.1666-Παρασκευή 09/01/1187 (σ. 1,2), φ.1668-Κυριακή 11/01/1887 

(οι σ. 1,2 είναι κομμένες αλλά φαίνεται η ημερομηνία και ο αριθμός φύλλου), φ.1730-

Παρασκευή 13/03/1887 (σ. 4), φ.1731-Σάββατο 14/03/1887 (σ. 1), φ.1767[ΑπΚ αρ.7]-

Κυριακή 19/04/1887 (σ. 1,2), φ.1834-Πέμπτη 25/06/1887 (σ. 1 – λάθος στην ψηφιοποίηση), 

φ.1948-Σάββατο 17/10/1887 (σ. 1,2), φ.1987-Τετάρτη 25/11/1887 (δυσανάγνωστο φύλλο, 

φαίνονται μόνο τίτλοι), φ.2141-Τετάρτη 27/04/1888 (σ. 3,4), φ.2146-Δευτέρα 02/05/1888 

(σ. 3,4), φ.2149-Πέμπτη 05/05/1888 (σ. 3,4), φ.2175-Τρίτη 31/05/1888 (σ. 1,2), φ.2200-

Κυριακή 26/06/1888 (σ. 4), φ.2201-Δευτέρα 27/06/1888 έως φ.2204-Πέμπτη 30/06/1888, 

φ.2206-Σάββατο 02/07/1888 (σ. 3,4), φ.2210-Τετάρτη 06/07/1888 (σ. 3,4), φ.2230-Τρίτη 

26/07/1888 (κομμένο φύλλο, λείπουν τα 2/5 του), φ.2260-Πέμπτη 25/08/1888 (σ. 1,2), 

φ.2262-Σάββατο 27/08/1888 (σ. 1,2), φ.2325-Κυριακή 30/10/1888 (από αυτό το φύλλο και 

μετά όλο και πιο συχνά λείπουν κομμάτια των φύλλων, κάποιος τα αφαίρεσε τεχνηέντως 

από τους τόμους της βιβλιοθήκης της Βουλής), φ.2342-Τετάρτη 16/11/1888 (σ. 3), φ.2389-

Πέμπτη 05/01/1889 (σ. 1,2), φ.2745-Κυριακή 31/12/1889. 

 


