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Παναγιώτης  Ν.  Ξηντάρας1

Φιλόλογος

Τὸ   χρονογράφημα στὸ Ἄργος τοῦ 19ου αἰῶνα 
(1883-1889)

Ὁ ἀρχικὸς ὑπεσχημένος τίτλος τῆς ἀνακοίνωσης «Τὸ  χρονογράφημα 
στὸ Ἄργος τοῦ 19ου αἰῶνα (1883-1889)», στὸ ἔγγραφο πρόγραμμα τοῦ Συ-
νεδρίου, συμπληρώνεται ὡς ἑξῆς: «Τὸ χρονογράφημα ὡς ἐπιστολή, ὡς εἴ-
δηση, ὡς ἀρθρομαχία2 καὶ λιβελογράφημα στὸ Ἄργος τοῦ 19ου αἰῶνα». 
Μπορεῖ, ὅμως, ὅπως ἔδειξε ἡ ἔρευνα, νὰ ἐναλλάσσεται, κατὰ κειμενικὰ 
εἴδη, μὲ ἀντίστροφη μορφή: «Ἡ εἴδηση, ἡ ἐπιστολή, ἡ ἀρθρομαχία καὶ τὸ 
λιβελογράφημα3 ὡς χρονογράφημα», γιὰ νὰ δηλώσει τὶς συνδηλώσεις 
τῶν τεσσάρων πρώτων δημοσιογραφικῶν εἰδῶν, τὰ ὁποῖα προσεγγίζουν 
τὸ πέμπτο, δηλαδὴ τὸ χρονογράφημα καὶ τὸ διασταυρώνουν.

Τὸ κειμενικὸ αὐτὸ εἶδος ἀναπτύχθηκε, ἰδιαίτερα, στὰ τέλη τοῦ 19ου 
καὶ  στὸ πρῶτο τέταρτο τοῦ 20ου αἰῶνα4, κυρίως στὸν ἀθηναϊκὸ τύπο. 

1. Ὁ κ. Παναγιώτης Ν. Ξηντάρας εἶναι φιλόλογος καὶ ὑπηρετεῖ ὡς Προϊστάμε-
νος Ἐπιστημονικῆς καὶ Παιδαγωγικῆς Καθοδήγησης Β/θμιας Ἐκπαίδευσης στὴν Πε-
ριφερειακὴ Διεύθυνση Α/θμιας καὶ Β/θμιας Ἐκπαίδευσης Πελοποννήσου (μὲ ἕδρα 
τὴν Τρίπολη).

  2. Πλάθουμε τὸν ὅρο «ἀρθρομαχία», γιὰ νὰ ἀποδοθοῦν μονολεκτικὰ καὶ ἐμ-
φαντικὰ οἱ δημοσιογραφικοὶ διαπληκτισμοὶ ἢ οἱ δημοσιογραφικὲς λογομαχίες / ἁψι-
μαχίες. Ὁ Στ. Α.  Κoυμανούδης ( βλ. βιβλιογρ.) ἀναφέρει (σελ.147) τὶς ἐκφραστικὲς λ. 
«ἀρθροκακίαι» καὶ «ἀρθροκακολογία». 

  3. Δημοσίευμα δυσφημιστικοῦ καὶ κυρίως ὑβριστικοῦ χαρακτήρα, τὸ ὁποῖο συνή-
θως δὲν ἀσκεῖ ἀντικειμενικὴ κριτική. 

4.  Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος , Στοιχεῖα Ἱστορίας τῆς Νεοελληνικῆς Λογοτεχνίας. Ἐν 
Ἀθήναις 1936, σ. 134: «Τὸ χρονογράφημα ὑπῆρξεν ἓν τῶν μᾶλλον ἀναπτυχθέντων, 
κατὰ τὸ τέλος ἴδια τοῦ ΙΘ΄καὶ τοῦ πρώτου τετάρτου τοῦ Κ΄ αἰῶνος, εἰδῶν τοῦ γραπτοῦ 
λόγου».
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Ἀλλὰ μέχρι σήμερα δὲν ἔχει τύχει τῆς δέουσας ἐπιστημονικῆς ἔρευνας5 
καὶ διδασκαλίας6.

Ὡστόσο –παρενθετικὰ καὶ διευκρινιστικὰ ἀναφέρουμε– στὸ χρονικὸ 
πλαίσιο τῆς 20λεπτης ἀνακοίνωσης, ἡ ἐπιδίωξή μας νὰ πραγματευτοῦμε 
τὸ θέμα καὶ ὁμογενῆ δημοσιογραφικὰ εἴδη,ἀναστέλλεται, διότι εἶναι ἀ-
δύνατο νὰ διεξέλθουμε τὸ πλάτος του. Προτιμήσαμε, λοιπόν, σήμερα νὰ 
περιοριστοῦμε μόνο στὸ χρονογράφημα τοῦ Ἄργους στὴν προειρημένη 
περίοδο.

1.  Σκοπὸς τῆς ἔρευνας καὶ ἐρευνητικὰ ἐρωτήματα7

Σκοπός, λοιπόν, τῆς παρούσας ἔρευνας εἶναι νὰ φέρει σὲ φῶς, ἂν τὸ 
δημοσιογραφικὸ καὶ συνάμα λογοτεχνικὸ εἶδος τοῦ χρονογραφήματος 
καλλιεργήθηκε ἀπὸ τὸν ἐπαρχιακὸ τύπο τοῦ Ἄργους κατὰ τὸ 19ο αἰώνα. 
Τὸ «εἶδος αὐτὸ τοῦ ἔντεχνου λόγου μὲ λογοτεχνικὴ χροιά»8, ποὺ παρου-
σιάστηκε πρώτη φορὰ στὴ Γαλλία, πρὶν ἀρχίσει ἡ Γαλλικὴ Ἐπανάσταση9, 
στὴν Ἑλλάδα τὸ εἰσήγαγε ὁ Κωνσταντῖνος Πώπ10 τὸ 1848. Ἑπομένως, ὁ πα-

 5. Λ. Ἀθανασίου, Μέθοδοι καὶ τεχνικὲς ἔρευνας στὶς ἐπιστῆμες τῆς ἀγωγῆς. Πα-
νεπιστημίου Ἰωαννίνων.  Ἰωάννινα  2003, 211 καὶ  55:  «Συνοπτικὴ  παρουσίαση τοῦ 
θέματος ποὺ ἐπιχειρεῖται νὰ διερευνηθεῖ. Ποιὸ εἶναι δηλαδὴ τὸ συγκεκριμένο  πρό-
βλημα καὶ ποιὲς οἱ διαστάσεις του…». 

  6. Θρ. Μπέλλας, Δομὴ καὶ  γραφὴ τῆς ἐπιστημονικῆς ἐργασίας (μὲ βάση τὴν ἐμπει-
ρικὴ παιδαγωγικὴ ἔρευνα). Ἀθήνα, Ἑλληνικὰ Γράμματα, 1998, σ. 58: «Τὸ  πρόβλημα  
πρέπει νὰ διατυπωθεῖ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἁπλά, μὲ σαφήνεια, ἀκρίβεια καὶ πληρότητα […] 
νὰ γίνεται κατανοητὸ ἀπὸ ὁποιονδήποτε ἀναγνώστη…».

 7. Λ. Ἀθανασίου, ὅ.π., σσ. 56 καὶ 211: «Ὁ ἐρευνητὴς διατυπώνει μὲ σαφήνεια καὶ 
πληρότητα τοὺς  σκοπούς, ποὺ ἐπιδιώκει νὰ πετύχει μὲ τὴν ἔρευνά του καὶ ἐξηγεῖ, 
γενικά, τί ἀναμένει νὰ προκύψει ἀπὸ αὐτή…» καὶ σσ. 70-71: «Ἐρευνητικοὶ στόχοι ἢ 
ἐρευνητικὰ ἐρωτήματα».

 8. Χρ. Τσολάκης – Κ. Ἀδαλόγλου – Α. Αὐδῆ – Ε. Λόππα – Δ. Τάνης, Ἔκφραση 
– Ἔκθεση, τχ. Α΄ (Α΄ Λυκείου), ἀναθεωρημένη ἔκδοση α΄. Ἀθήνα, ΟΕΔΒ, 2004, σσ. 
279-295: «Τὸ χρονογράφημα» σ. 280. Ἐπίσης, βλ. Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικὸ τῆς Νέας 
Ἑλληνικῆς Γλώσσας. Ἀθήνα, Κέντρο Λεξικολογίας ΕΠΕ, 1998, σ. 1991, λῆμμα: χρονο-
γράφημα.

9. Θ. Βελλιανίτης, «Χρονογράφημα» στὴ Μεγάλη Ἑλληνικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, τομ. 
ΚΔ΄. Ἀθήνα, «Ὁ Φοῖνιξ» Παύλου Δρανδάκη, σ. 727, λῆμμα: χρονογράφημα: «Τὸ ὑπὸ 
τὴν σημερινὴν μορφὴν χρονογράφημα ἀνεφάνη κυρίως ἐν Γαλλίᾳ ὀλίγον πρὸ τῆς 
Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως…».

10. Κ. Πὼπ , Συγγραφαὶ ποικίλαι ἤτοι φιλολογικὰ πάρεργα, μέρος Α΄, φυλλάδιο Α΄. 
Ἀθήνησι, «Ἑρμῆς», 1875, σ. β΄: «Ἀνήκομεν…εἰς τὴν Σχολὴν τῶν  ἡμεροβίων [ …] τῶν 
νομάδων συγγραφέων […]  καὶ ἴσως δὲ ἠμεῖς  ἐσμὲν  οἱ  εἰσηγητα ὶ  αὐτῆς παρ’ Ἔλ-
λησι…». Γιὰ περισσότερα βλέπε ὑποσελίδια σημείωση 19.
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ραπάνω σκοπὸς ἐξειδικεύεται στὰ ἀκόλουθα ἐρευνητικὰ ἐρωτήματα:
• Εἶναι γνωστὸ τὸ χρονογράφημα στὸ Ἄργος;
• Οἱ λέξεις χρονογράφημα, χρονογραφῶ, χρονογράφος ἀπαντοῦν στὶς 

ἀργειακὲς ἐφημερίδες;
• Ποιὲς ἀργειακὲς ἐφημερίδες δημοσιεύουν τέτοια κείμενα καὶ κατὰ 

ποιὰ χρονικὴ συχνότητα;
• Ποιὰ εἶναι τὰ θέματα ποὺ ἀπασχολοῦν τοὺς χρονογραφοῦντες καὶ 

ἀπὸ ποιὸ χῶρο τὰ ἀντλοῦν;
• Εἶναι εἰδικευμένοι χρονογράφοι ποῦ ἀσχολοῦνται, ἀποκλειστικά, μὲ 

αὐτὸ τὸ εἶδος ἢ δημοσιογράφοι ποῦ, παρεμπιπτόντως, χρονογραφοῦν; ἤ, 
ἀκόμη, εἶναι ἁπλοὶ συνεργάτες τῶν ἀργειακῶν ἐφημερίδων;

• Ποιὰ τὰ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ τῶν συγκεκριμένων χρονογρα-
φημάτων καὶ ποιὰ στοιχεῖα τοὺς προκαλοῦν τὴ χρονογραφικὴ τέρψη ἢ 
ἁπλῶς δίνουν τὸ στίγμα τοῦ χρονογραφήματος, χωρὶς ἰδιαιτερότητες ση-
μαντικές;

• Ποιὰ ἡ σκοπιμότητα τοῦ κειμενικοῦ αὐτοῦ εἴδους; Θέλει νὰ πληρο-
φορήσει, νὰ παρέμβει, νὰ στηλιτεύσει, νὰ κοινωνιολογήσει, νὰ ἐρωτο-
λογήσει, νὰ φυσιολογήσει, νὰ ὑπερασπιστεῖ, νὰ ἀμυνθεῖ;

• Ποιοὶ οἱ χρονογραφικοί του ἥρωες; εἶναι πλαστὰ πρόσωπα κειμενι-
κά; εἶναι πραγματικὰ ἀπὸ τὴν κοινωνία τοῦ Ἄργους; ποιὰ τὰ ἐπιμέρους 
στοιχεῖα τους; (φύλο, ἡλικία, γνώσεις, οἰκογενειακὴ κατάσταση).

• Σὲ ποιὰ μορφὴ γλώσσας εἶναι γραμμένα; ἀρχαΐζουσα, καθαρεύου-
σα, δημοτική, μικτή;

• Οἱ δημοσιογράφοι τοῦ Ἄργους ἔχουν ἐπαφὴ μὲ τὶς ἀθηναϊκὲς ἐφη-
μερίδες; Ἐπηρεάζονται ἀπὸ αὐτές; Ἐκτιμῶνται ἀπὸ τὸν ἀθηναϊκὸ δημο-
σιογραφικὸ κόσμο;

• Χαρακτηρίζονται οἱ στῆλες μὲ μόνιμο ὑπέρτιτλο ὡς χρονογραφή-
ματα ἢ μὲ ἄλλες ὀνομασίες ἢ εἶναι ἄτιτλα κείμενα;

• Ἡ θεματολογία τῶν χρονογράφων ἀπεικονίζει τὴ φυσιογνωμία τοῦ 
Ἄργους ἢ εἶναι γενικότερου ἐνδιαφέροντος, χωρὶς νὰ ἀποτυπώνεται ἡ 
τοπικὴ ἰδιαιτερότητα;

Σ’ αὐτὰ τὰ ἐρωτήματα καί, πιθανόν, σὲ ἄλλα παραπληρωματικά, θὰ 
προσπαθήσει ἡ ἀνακοίνωση –στηριζόμενη στὴν ἐργοκεντρικὴ μέθοδο11 

 11. Ἰω. Συκουτρῆς , Μελέται καὶ ἄρθρα. Ἀθήνα, ἐκδόσεις τοῦ Αἰγαίου, 1956, σσ. 
128-171.Εἰδικότερα σσ. 130-132 «…Ἡ ἐργοκεντρικὴ μέθοδος δύναται νὰ ἐξετάση τὸ 
ἔργον: α’. Γενετικῶς… β’. Περιγραφικῶς, ἤτοι δύναται νὰ περιγραφὴ τὸ ὅλον ἔργον 
κατὰ τὸ περιεχόμενον αὐτοῦ καὶ τὴν μορφήν,ὡς καὶ ἡ ἐντύπωσις, τὴν ὁποία ἀφήνει 
εἰς τὸν ἀναγνώστην, ἡ αἰσθητική του ἀξία κ.λπ […] Οὕτω λοιπὸν ἀναλύει: 1. Τὴν  μορ-
φὴν  τοῦ ἔργου…2. Τὸ  περιεχόμενο […] καὶ  γ’. Ἱστορικῶς […]».
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καὶ στὴν ἀνάλυση περιεχομένου12 νὰ δώσει ἀπαντήσεις ἀπὸ τὶς διασω-
ζόμενες ἐφημερίδες τῆς πόλης τοῦ Ἄργους κατὰ τὸ 19ο αἰώνα, ὥστε νὰ 
φωτίσει τὸ ἔντεχνο αὐτὸ κειμενικὸ εἶδος, ποὺ κινεῖται μεταξὺ δημοσιο-
γραφίας καὶ λογοτεχνίας13, κλίνοντας ἄλλοτε πρὸς τὸν πρῶτο ἄξονα καὶ 
ἄλλοτε πρὸς τὸ δεύτερο.
  
2. Συλλογὴ τοῦ ἐρευνητικοῦ ὑλικοῦ - δυσκολίες14

 
Ἡ ἔρευνά μας περιστράφηκε στὶς ἐφημερίδες ποὺ ἐκδόθηκαν στὴν πόλη 
τοῦ Ἄργους καὶ διασώζονται στὴ βιβλιοθήκη τοῦ Συλλόγου Ἀργείων «Ὁ 
Δαναός», οἱ ὁποῖες, κατὰ χρονολογικὴ σειρὰ ἔκδοσης, εἶναι οἱ ἀκόλουθες: 
Εὐθύνη (1883), Δαναὸς (1883-1885, 1897-1898), Ἐρασίνος (1885), Ἄργος (1885-
1889), Ἀγαμέμνων (1888-1905), Δαναΐς (1910-1914) καὶ ἡ ἐφημερίδα Ἀργο-
λίς (1869-1893), ἡ ὁποία εἶχε τόπο ἔκδοσης τὴν πόλη τοῦ Ναυπλίου. Γιὰ 
λόγους ἐπιστημονικῆς δεοντολογίας ὀφείλουμε νὰ ὑπογραμμίσουμε ὅτι 
ἑστιάσαμε τὴν ἔρευνά μας, σύμφωνα μὲ τὸ χρόνο ποὺ εἴχαμε στὴ διάθε-
σή μας, στὰ φύλλα τῶν ἐφημερίδων ποὺ διασώζονται κατὰ τὴν ἑξαετία 
1883-1889. Συγκεκριμένα, κατὰ ἐφημερίδα, ἐρευνήσαμε τὰ ἀκόλουθα 
φύλλα: 

• Εὐθύνη (29-6-1883 ἕως καὶ 22-10-1883/ φύλλα 2-22)
• Δαναὸς (7-4-1883 ἕως καὶ 4-4-1885/ φύλλα 1-59)
• Ἐρασίνος (2-5-1885 ἕως καὶ 12-9-1885/ φύλλα 1-15)
• Ἄργος (24-5-1885 ἕως καὶ 1-1-1889/ φύλλα 1-61) καὶ
• Ἀγαμέμνων (14-7-1888 ἕως καὶ 2-4-1889/ φύλλα 1-24)
Στὴ βιβλιοθήκη τῆς Βουλῆς (τῆς ὁδοῦ Λένορμαν) διασώζεται ἡ ἐφημε-

ρίδα Ὁ Ἄργος (1844-1845) καὶ ἡ Εὐθύνη (1877-1878) σὲ μικροφωτογράφη-
ση, καθὼς καὶ ἐφη-μερίδες τοῦ Ναυπλίου. Ἡ βιβλιοθήκη τοῦ Συλλόγου 
«Ὁ Παλαμήδης» στὸ Ναύπλιο15 διαθέτει μικροφωτογραφημένες ταινίες 
τῆς ἐφημερίδας Εὐθύνη.

12. Ἐπίσης, βλ. Λ. Ἀθανασίου, ὅ.π., σσ 242-250: «Ἀνάλυση περιεχομένου». 
13. Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος , ὅ.π., σ. 134 «…Ἱστάμενον μεταξὺ τῆς λογοτεχνίας 

καὶ τῆς δημοσιογραφίας, ἐμπνεόμενον ἀπὸ τὰ γεγονότα καὶ τὰ ζητήματα τῆς ἀμέσου 
ἐπικαιρότητας…».

14. Λ. Ἀθανασίου, ὅ.π., σσ. 212-213: «Στὴν ἑνότητα αὐτὴ ὁ ἐρευνητὴς ἐξηγεῖ τὸν  τρόπο,  
μὲ τὸν ὁποῖο συγκέντρωσε τὰ εὑρήματά του. Ἂν τὰ συγκέντρωσε ὁ ἴδιος […] πώς χειρίστη-
κε τὰ μέσα ἢ τὰ ἐργαλεῖα […] Δυσκολίες  ποὺ σχετίζονται μὲ τὸ δεῖγμα τῆς ἔρευνας, τὴ 
συλλογὴ τοῦ ἐρευνητικοῦ ὑλικοῦ, τὸ  χρόνο  διεξαγωγῆς τῆς ἔρευνας κ.λπ.».

 15. Ὑπάρχουν οἱ ἀκόλουθες: 1/ Γενικὴ Ἐφημερὶς τῆς Ἑλλάδος (1825-1828 / 1829-
1832), 2/ Ἀργολὶς (1865-1873 / 1874-1891), 3/ Ὁ Ἄργος (1844-1845), 4/ Γνώμη (1859), 5/ Ἡ 
Ἐποχὴ (1834-1835), 6/ Πατρὶς (1911, 1913, 1929), 7/ Φίλος τοῦ Λαοῦ (1885). 
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Στὶς ἄλλες δυὸ μεγάλες βιβλιοθῆκες τῆς Ἀθήνας, τὴν Ἐθνικὴ Βιβλιο-
θήκη καὶ τὴ Βιβλιοθήκη τῆς Βουλῆς (ὁδοῦ Σταδίου), οἱ ὁποῖες διατηροῦν τὰ 
ὑπάρχοντα φύλλα ὅλων τῶν ἐφημερίδων καὶ περιοδικῶν τῆς χώρας, δὲν 
ἦταν δυνατὴ ἡ πρόσβαση τὴ χρονικὴ αὐτὴ περίοδο, διότι ἀνακαινίζονται 
καὶ ἐκσυγχρονίζονται. Ἑπομένως, ἡ μόνη προσβάσιμη γιὰ ἔρευνα, εἶναι 
ἡ προαναφερόμενη βιβλιοθήκη τοῦ «Δαναοῦ» στὸ Ἄργος.

3. Τὰ εὑρήματα17

 
Ἡ ἔρευνα, στὶς διασωζόμενες ἐφημερίδες τῆς βιβλιοθήκης αὐτῆς, ἔδειξε 
ὅτι τὸ χρονογράφημα εἶναι γνωστὸ ὡς κειμενικὸ εἶδος καὶ ἡ λέξη χρονο-
γράφος ἀπαντᾶ σὲ ἀνύποπτο χρόνο καὶ σὲ ἀνυποψίαστα κείμενα. Μά-
λιστα, ὁ Δημήτριος Κ. Βαρδουνιώτης, στὸ φύλλο 6 τῆς 29ης Ἰουνίου 1885  
Ἄργος, τῆς ὁποίας ἦταν συντάκτης, σημειώνει: «Ὡς ἀπαθεῖς  χρονογρά-
φοι, ὀφείλομεν […]  νὰ ἐρευνήσωμεν κάλλιον τὸ ἐν λόγῳ ἱστορικὸν ἐπει-
σόδιον»17 καὶ στὸ φύλλο 19 τῆς 30ης Νοεμβρίου 1886 ἀναφέρει «…πάντα 
τὰ ἀνωτέρω ἐξιστοροῦμεν ἐκ δημοσιογραφικοῦ καθήκοντος  καὶ ὡς ἁπλοὶ  
χρονογράφοι…», προσδίδοντας, ὅμως, στὶς περιπτώσεις αὐτές, τὸ νόημα 
τῆς οὐδετερότητας καὶ τῆς ἀντικειμενικῆς περιγραφῆς καὶ ἐξιστόρησης 
γεγονότων.

Ἐπιπλέον, στὸ φύλλο 15 τῆς 23ης-11-1885 ὁ παραπάνω συντάκτης ἀνα-
δημοσιεύει ἀπὸ τὸ τευχίδιο τοῦ Κων/νου Πὼπ  Συγγραφαὶ Ποικίλαι ἤτοι 
Φιλολογικὰ Πάρεργα, τὸ κείμενο μὲ τίτλο  «Ἡ ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου»18, 
δημοσιευμένο ἀρχικὰ στὴν ἐφημερίδα Ἴρις τὸ 1836, τὴν ὁποία ἐξέδιδε ὁ 
ἴδιος ὁ ἡμεροβιογράφος19 Κων/νος Πώπ, εἰσηγητὴς τοῦ χρονογραφήματος 
στὴν Ἑλλάδα. 

16. Λ. Ἀθανασίου, ὅ.π., σσ 181-199, 214-215 «α’. Παρουσίαση-συζήτηση καὶ ἑρμηνεία 
τῶν εὑρημάτων».

17. Ἐφημ. Ἄργος, φύλλο 6/29-6-1885, σ. 1 «…τῆς κατὰ τὴν μεσοβασιλείαν ἀπο-
πομπῆς (25-5-1863) ἐκ τοῦ Ναυπλίου τοῦ κ.  Ροντήρη, ὡς νομάρχου, λόγω, ὅτι ἐν τῇ 
Συνελεύσει εἶχεν ἀποκαλέσει τοὺς Ναυπλιεῖς, λησταντάρτας…». Ἄλλη ἄποψη δι-
ατύπωσε ὁ ἴδιος  σ’ ἐπιστολή του ποὺ ἐντάσσεται στὸ ἴδιο ἄρθρο τῆς ἐφημ. Ἄργος: 
«Οὐδέποτε ἀπεκάλεσα τοὺς Ναυπλιακοὺς ἐπαναστάτας λησταντάρτας. Εἶπον ἐν τῇ 
Ἐθνοσυνελεύσει «πᾶσα ἐπανάστασις ἀποτυγχάνουσα, εἶνε ἀνταρσία», ὡρμώμην δ’ ἐξ 
ἐπιστημονικοῦ ζήλου καὶ οὐχὶ ἐκ προθέσεως ὕβρεως. Ἕως τότε εἶχον μετάσχει τριῶν 
ἐπαναστάσεων, ἐξορισθεὶς εἰς Βηρυττὸν καὶ εἰς Ἀλεξάνδρειαν…καὶ αἱ δυὸ εἶχον ἀ-
ποτύχει καὶ δὲν ἠδυνάμην ν’ ἀποκαλέσω ἐμαυτὸν   λησταντάρτην…».

  18. Κ. Πώπ, Συγγραφαὶ Ποικίλαι ὅ.π., σσ. 45-49. Τὸ κείμενο αὐτὸ μπορεῖ νὰ χαρα-
κτηριστεῖ ὡς προπομπὸς τοῦ χρονογραφικοῦ εἴδους.

 19. Κ. Πώπ, ὅ.π., σ. β΄. Ὁ ἴδιος ὁ  Κ.Πὼπ αὐτοκατατάσσεται στοὺς ἡμερόβιους, 
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Τὸ γεγονὸς αὐτὸ δηλώνει σαφέστατα ὅτι ὁ Δημ. Κ. Βαρδουνιώτης εἶναι 
γνώστης τοῦ λογογραφικοῦ αὐτοῦ εἴδους, τὸ ὁποῖο, τὴ μνημονευόμενη 
χρονικὴ περίοδο, δὲν ἔχει ἀκόμη καθιερωθεῖ μὲ τὴν ὀνομασία χρονογρά-
φημα20, παρότι ἡ λέξη «χρονογράφημα» μαρτυρεῖται. 

Ὡστόσο, στὴ συνέχεια ὁ πίνακας 1 δείχνει ὅτι στὴν ἐφημερίδα Ἄρ-
γος, τὴν ὁποία συντάσσει ἀποκλειστικὰ ὁ ἴδιος21, ἔχει δημοσιεύσει ἑπτὰ 
χρονογραφήματα καὶ μὲ ἐπιφύλαξη ἐπιπλέον ἕνα, νωρίτερα στὴν ἐφη-
μερίδα Δαναός. Ὁ Ἀργεῖος, λοιπόν, δικηγόρος Δ.Κ. Βαρδουνιώτης, δη-
μοσιογραφῶν καὶ χρονογραφῶν, παίρνει ἀφορμή, γιὰ νὰ χρονογραφή-
σει:

• ἀπὸ τὴ μόδα τῶν περιστρεφόμενων τραπεζιῶν22 στὸ Ναύπλιο, ποὺ 
μαγνητίζονται καὶ χρησμοδοτοῦν,

• ἀπὸ τὸ ξύλινο οἴκημα ποὺ στήθηκε πρόχειρα στὰ Δερβενάκια23, γιὰ 
νὰ ἐξυπηρετήσει τὶς ἀνάγκες τῶν ἐργαζομένων,

• ἀπὸ τὸν ὄμορφο Μάϊο ποὺ ἔφυγε24 καὶ ἄρχισε ὁ ζεστὸς Ἰούνιος, ἀπὸ 
τὸ φόνο τῆς ἀοιδοῦ25  ὠδικῶν καφενείων Ἰταλίδας Ἀννέτας Καστελάνη,

• ἀπὸ τὴ συγκίνηση ποὺ προκάλεσε ὁ θάνατος χαριτόβρυτης υἱοθε-
τημένης κόρης στὴν  Ἀθήνα, τῆς μικρῆς Λιλῆς26,

δηλαδὴ τοὺς νομάδες συγγραφεῖς, ὅπως σημειώνει χαρακτηριστικά: « Ἀνήκομεν, τὸ 
ὁμολογοῦμεν ἐν πάσῃ συντριβῇ, εἰς τὴν Σχολὴν τῶν  ἡμεροβίων, οὕτως εἰπεῖν, τῶν  
νoμάδων συγγραφέων, ἣν οἱ Γάλλοι ἀπεκάλεσαν Boheme, καὶ ἴσως δὲ ἡμεῖς ἐσμὲν οἱ 
εἰσηγηταὶ αὐτῆς παρ’ Ἔλλησι. Θὰ μνησθῶσιν ἴσως πότε καὶ ἡμῶν, ἕνεκα τούτου, οἱ 
ἐπελευσόμενοι». Γιὰ τὸ λόγο αὐτό, προεκτείναμε καὶ προαγάγαμε τὸ ἐπίθετο ἡμε-
ρόβιος (αὐτὸς ποὺ βιώνει τὰ γεγονότα τῆς ἡμέρας) σὲ ἡμεροβιογράφο, γιὰ νὰ  δηλώ-
σουμε τὴν παροδική, συχνὰ καὶ ἐφήμερη, θεματολογία τοῦ κειμενικοῦ αὐτοῦ εἴδους. 
Καὶ ἔχουμε τὴ γνώμη ὅτι ὁ νεολογισμὸς ἡμεροβιογράφος ἀποδίδει μὲ πιστότητα τὶς 
προσωπικοῦ χαρακτήρα παρατηρήσεις καὶ ἐντυπώσεις ποὺ προκαλεῖ ἕνα ἐπίκαιρο 
θέμα στὸ συντάκτη τέτοιων «ἡμεροβιογραφημάτων», δηλ. χρονογραφημάτων.

20. Πάπυρος-Λαροὺς-Μπριτάννικα Ἐγκυκλοπαίδεια/Ἑρμηνευτικὸ  καὶ Ἐτυμολογι-
κὸ Λεξικό. Ἀθήνα, Πάπυρος, 1981 (ἀνατυπώσεις 1983, 1987, 1996, 1997, 2001), τόμ. 61, σ. 
552, λῆμμα: χρονογράφημα: «…ἡ λέξη μαρτυρεῖται ἀπὸ τὸ 1864 στὸ Σπ. Ζαμπέλιο».

21. Ἐφημ. Ἄργος, φ. 1/ 24-5-1885, σ. 1: «Ἡ ἐφημερίδα αὓτη εἶνε κατ’ οὐσίαν συνέχεια 
τοῦ Δαναοῦ,  ὃν  ἐπὶ δυὸ ἀκριβῶς  ἔτη  ἐγράφομεν […] ὁ  δὲ  συντάκτης τοῦ Ἄργους ἀρ-
κούντως γνωστὸς καὶ ὡς συντάκτης πρώην τοῦ Δαναοῦ ἄλλοτε δὲ τῆς Ἀργολίδος τοῦ 
Ναυπλίου καὶ ὡς ἀνταποκριτὴς ἀθηναϊκῶν ἐφημερίδων…». 

22. Ἐφημ. Δαναός, φύλλο 52 / 1-1-1885, σσ. 3-4: «Κάτω τὸ τραπεζάκι».
23. Ἐφημ. Ἄργος, φύλλο 2 / 31-5-1885, σσ. 1-2: «Ἡ Ἰταλία ἐν Δερβενακίοις».
24. Ἐφημ.  Ἄργος, φύλλο 4 / 15-6-1885, «Ὀλίγαι λέξεις ἐπὶ τοῦ τάφου του».
25. Ἐφημ.  Ἄργος, φύλλο 13 / 4-9-1885, σσ. 1-5: «Τὸ φρικῶδες δράμα». 
26. Ἐφημ.  Ἄργος, φύλλο 14 / 16-11-1885, σ. 4: «Ἡ Λιλή» μὲ προμετωπίδα τὸ δίστιχο: 

«Καὶ ρόδον αὐτὴ ἔζησε, ὅσω τὰ ρόδα ζῶσι / βραχεῖαν ὥραν τῆς αὐγῆς».
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• ἀπὸ μία χήρα στὸν τρίτο μήνα, ποὺ σὲ λίγο πεθαίνει τὸ νήπιο ἀγόρι 
της27,

• ἀπὸ τὸ ρεμβασμὸ ἕνα αὐγουστιάτικο βραδινὸ στὸ λόφο τῆς Λάρισας28 
καὶ

• ὁ Κωνσταντῖνος Πὼπ συμπληρώνει ἀπὸ τὴ γιορτὴ τοῦ Ἁγ. Ἀνδρέα 
στὸ Ναύπλιο (βλ. καὶ πίνακα 2) .

Ἐπίσης, ἡ ἔρευνα ἔδειξε ὅτι, στὶς ἀναφερόμενες ἀργειακὲς ἐφημερίδες, 
δὲν ἀπαντοῦν μόνιμες στῆλες χρονογραφήματος. Οὔτε, βέβαια, συνα-
ντᾶται ὁ ἐπίτιτλος30 μὲ τὴν ὀνομασία τοῦ χρονογραφήματος ἢ ἄλλη 
δηλωτικὴ λέξη. Ὡστόσο, χρονογραφικὰ κείμενα στὶς μνημονευόμενες 
ἐφημερίδες ἔχουν δημοσιευθεῖ συνολικὰ ὀκτώ.

Ὃπως φαίνεται στὸν πίνακα 1, τὸ σύνολο τῶν φύλλων ποὺ ἐρευνήθηκαν, 
εἶναι 163. Σὲ αὐτά, ὅπως ἀναφέραμε, εἶναι δημοσιευμένα ὀκτὼ χρονογρα-
φήματα, ἑπτὰ στὴν ἐφημερίδα Ἄργος καὶ ἕνα στὴν ἐφημερίδα Δαναός.

Πίνακας 1. Ἐφημερίδες τοῦ Ἄργους καὶ κείμενα

27. Ἐφημ. Ἄργος, φύλλο 30 / 9-8-1887, σ. 4:  «Μητρικὴ στοργή».
28. Ἐφημ. Ἄργος, φύλλο 59 / 7-9-1888, σσ, 2-3: «Ἐπὶ τῆς Λαρίσσης».
29. Κ. Πώπ, ὅ.π., σσ. 45-49.
30. Πάπυρος-Λαροὺς-Μπριτάννικα, ὅ.π., τόμ. 24, σ. 439: «Ἐπίτιτλος: Ὁ τίτλος ποὺ 

τίθεται πολλὲς φορὲς πάνω ἀπὸ τὸν κύριο τίτλο ἄρθρου, μελέτης ἢ ἄλλου δημοσι-
εύματος σὲ ἐφημερίδα ἢ περιοδικό. ΕΤΥΜΟΛ. Ἡ λέξη μαρτυρεῖται ἀπὸ τὸ 1870 στὸν 
Ἰωάννη Α. Ρωμανὸ ὡς ἀπόδοση στὴν ἑλληνική τῆς γαλλικῆς titulaire».Ἔχουμε ὅμως 
τὴ γνώμη ὅτι ἀντιστοιχεῖ μὲ τὴν ὀνομασία στήλης. Εἶναι αὐτὸ ποὺ δηλώνει ἡ λ. ρου-
μπρίκα (1/τίτλος ποὺ ὑποδηλώνει τὸ περιεχόμενο δημοσιογραφικοῦ ἄρθρου σὲ ἐφη-
μερίδα ἢ περιοδικὸ , 2/ τακτικὸ ἄρθρο (στήλη) σὲ ἔντυπο). Βλ.  Γ. Μπαμπινιώτη,  ὅ.π., 
σ. 1573 καὶ Δ. Ἰατρόπουλου ὅ.π., σ. 67: «Ἡ ξεχωριστὴ  ρούμπρικα  διαμορφώνει καὶ τὸ 
εἶδος ποὺ περιέχεται σὲ κάθε κείμενο. Παίζει καθοριστικὸ ρόλο καὶ  δεσμεύει  μὲ κά-
ποιο τρόπο τὴ θεματολογία ἢ τὸ στὺλ τοῦ χρονογράφου».

	 Á/Á	 ÅÖÇÌÅÑÉÄÅÓ	 ÅÑÅÕÍÇÈÅÍÔÁ	ÖÕËËÁ	 ×ÑÏÍÏÃÑÁÖÇÌÁ
	 	 	 	 Óõ÷íüôçôá	 Ðïóïóô°	%

	 1	 ’ÁãáìÝìíùí	 	 	

	 	 (1888-1905)	 24	 –	 –

	 2	 ²Áñãïò	(1885-1889)	 61	 7	 11,47

	 3	 Äáíá°ò	(1883-1885)	

	 	 (1897-1898)	 59	 1	 1,69

	 4	 ’Åñáóßíïò	(1885)	 15	 –	 –

	 5	 Å‰èýíç	(1883)	 4	 –	 –

	 	 Óýíïëï	 163	 8	 4,90
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Πίνακας 2. Χρονογραφήματα

Á/Á	 ÁÑ.	ÖÕËËÏÕ	 	ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ	 ÔÉÔËÏÓ	 ÈÅÌÁ
			 			 	 		ÇÌÅÑ/ÍÉÁ
	1	 	 52	 		ÄÁÍÁÏÓ	 ÊÜôù	ô°						Ðåñéóôñåöüìåíá
			 	 	 		1-11-1885	 ôñáðåæÜêé!	 ôñáðÝæéá
	
	2	 	 2	 ÁÑÃÏÓ	 ‘Ç	’Éôáëßá	Tí		«Ôá÷õöáãårï»!
			 	 	 31-5-1885		 Äåñâáíáêßïéò		óô?	ÄåñâåíÜêéá

	3	 	 4	 15-6-1885	 ’Ïëßãáé	ëÝîåéò		ÐåñéãñáöZ	ôïˆ
			 	 	 	 	 Tðq	ôïˆ	ôÜöïõ	«ôåëåõôÞóáíôïò»
			 	 	 	 	 ôïõ	 		ÌáÀïõ

	4	 	 13	 4-9-1885	 Ô°	öñéê™äåò			‘Ï	öüíïò	ô\ò
			 	 	 	 	 äñ@ìá	 		Açäïˆ»	’ÁííÝôáò		
			 	 	 	 	 	 		ÊáóôåëÜíç

	5	 	 14	 6-11-1885	 ‘Ç	ËéëZ	 		‘Ï	èÜíáôïò	ô\ò
			 	 	 	 	 	 		ŠðçñÝôñéáò

	6	 	 15	 23-11-1885	 Ìßá	óåëqò	ô\ò		ÐåñéãñáöZ
			 	 	 	 	 ’Åèíéê\ò	Éóôï-		ô\ò	Uïñô\ò
			 	 	 	 	 ñßáò	‘Ç	UïñôÞ		(Aíáäç-
			 	 	 	 	 ôïˆ	‘Áãßïõ	 			ìïóßåõóçò)
			 	 	 	 	 ’ÁíäñÝïõ	 	 	 	
			 	 	 	 	 (Šð°	Ê.	Ðþð)

	7	 	 30	 9-8-1887	 ÌçôñéêZ	 			‘Ï	èÜíáôïò	íç-	
			 	 	 	 	 óôïñãZ	 			ðßïõ	íåáñ\ò		
			 	 	 	 	 	 			÷Þñáò

	8	 	 59	 7-9-1888	 ’Åðq	ô\ò	 			Ñåìâáóì°ò	Að°
			 	 	 	 	 Ëáñßóóçò	 			ô°	êÜóôñï/	
			 	 	 	 	 (ŠðïãñáöZ	 			’Åðßèåóç
			 	 	 	 	 ×Üñáäñïò)						êáô?	Töçì.
			 	 	 	 	 	 			’ÁãáìÝìíùí
			 	 	 	 	 	 			(Ìéëô.	ÆùãñÜ-	
			 	 	 	 	 	 			öïõ)
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31. Ἐφημ. Ἄργος, φύλλο 1/24-5-1885, σ. 4  «Εὐχόμεθα τῷ νεαρῷ «Ἐρασίνῳ» πάσα 
πρόοδον καὶ εὐδοκίμησιν […] συγχωροῦντες αὐτῶ […] ἐνόμισε πρέπον νὰ ὑβρίση […] 
τὸν δημιουργήσαντα τὰ  διὰ διετοῦς ἀφιλοκερδοῦς ἐργασίας τὸν «Δαναόν», τέως συ-
ντάκτην του…» [Δ. Κ. Βαρδουνιώτη].

32. Ἐφημ. Δαναός, φύλλο 52/1-1-1885, σσ.  3-4.
33. Ἐφημ. Ἄργος, φύλλο 2/31-5-1885, σσ. 1-2.
34. Ἀπὸ τὴν ἀντιφώνηση τοῦ Παύλου Νιρβάνα κατὰ τὴν εἴσοδό του στὴν Ἀκα-δη-

3.1  Τὰ χρονογραφήματα

Ὁ προηγούμενος πίνακας 2 δείχνει, μὲ παραστατικὸ τρόπο, τὴ χρονο-
λογικὴ δημοσίευση τῶν ὀκτὼ χρονογραφημάτων, τοὺς τίτλους καὶ τὴ 
θεματολογία τους. Τὰ ἑπτά, ὅπως ἀναφέραμε,  ἔχουν δημοσιευτεῖ στὴν 
ἐφημερίδα Ἄργος καὶ τὸ ἕνα, ποὺ προηγεῖται χρονικά, στὴν ἐφημερίδα 
Δαναός, τῆς ὁποίας κύριος συντάκτης ἦταν ὁ δικηγόρος Δημήτριος Κ. 
Βαρδουνιώτης31 καὶ στὴ συνέχεια ὑπῆρξε συντάκτης τοῦ Ἄργους.

3.1.1  Κάτω τὸ τραπεζάκι

Τὰ ἑπτά χρονογραφήματα,  χωρὶς νὰ ἀναφέρεται  ὄνομα  χρονογρά-
φου, ἀνήκουν στὸ Δ. Κ. Βαρδουνιώτη, ὅπως συμπεραίνεται ἀπὸ τὸ ὅλο 
ὕφος τῆς ἀρθρογραφίας τῆς ἐφημερίδας καὶ ἀπὸ τὴν παραπάνω διαβε-
βαίωση τοῦ ἰδίου. Ἴσως, μπορεῖ νὰ ἐξαιρεθεῖ τὸ χρονογράφημα «Κάτω τὸ 
τραπεζάκι»32, τὸ ὁποῖο ἐνδέχεται νὰ ἔχει ἄλλον συντάκτη, γιατί εἶναι τὸ 
μοναδικὸ ποὺ διαφοροποιεῖται λεκτικά, τουλάχιστον ὡς πρὸς τὸ πρῶτο 
μέρος καὶ ἀναφέρεται στὰ «Ἐπιστημονικὰ Παράδοξα» τοῦ καθηγητῆ Δ. 
Στρούμπου. Τὸ δεύτερο μέρος προσεγγίζει τὸ λεξιλόγιο καὶ τὶς λεκτικὲς 
συνάψεις τοῦ Δ. Κ. Βαρδουνιώτη. Πάντως, μὲ βεβαιότητα, δὲν μποροῦμε 
νὰ ὑποστηρίξουμε ὅτι ἡ πατρότητα ἀνήκει στὸν ἀναφερόμενο ἢ σὲ ἄλλον 
δημοσιογραφοῦντα.

3.1.2. Ἡ Ἰταλία ἐν Δερβενακίοις 

Τὸ κείμενο μὲ τίτλο «Ἡ Ἰταλία ἐν Δερβενακίοις»33 δημοσιευμένο στὴν 
ἐφημερίδα Ἄργος στὶς 31-5-1885 γράφτηκε μὲ ἀφορμὴ τὸ πρόχειρο «σανί-
δινον οἴκημα ἀκριβῶς εἰς τὴν θέσιν Χάνι Ἀνέστη βορειοδυτικῶς ἐπὶ λοφί-
σκου μαγευτικοῦ», μὲ σκοπὸ νὰ ἐξυπηρετήσει  «τὴν ἀποικία ἐργατῶν τοῦ 
σιδηροδρόμου, τῶν πλείστων Ἰταλῶν».Αὐτό, βέβαια, ἀποτελεῖ τὴν εἴδηση, 
ἀλλὰ ὁ ἀνώνυμος συντάκτης  δὲ στάθηκε στὸν πληροφοριακὸ χαρακτῆ-
ρα τοῦ γεγονότος. Ἂν εἶχε πρόθεση νὰ εἰδησεογραφήσει, θὰ τὸ ἀπέδιδε 
μὲ τρεῖς-τέσσερις σειρὲς καὶ σὲ ἁπλὸ ὕφος διήγησης. Προχωρεῖ πάρα 
πέρα. Παίρνει τὴν ἱστορία «τοῦ λεπτοῦ καὶ τοῦ δευτερόλεπτου»34 καὶ τὴ 
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μεταπλάθει σὲ καλοδουλεμένο κείμενο, «εὔπεπτο καὶ ἐρεθιστικό», ποὺ 
τροφοδοτεῖ τὴν ἀναμονὴ τοῦ ἀναγνώστη καὶ «τὸ κάνει νὰ ἔχει ψυχή»35.

Μὲ ἄξονα τὴν εἴδηση, ποὺ ἀναφέραμε, τὸ κείμενο μεταβάλλεται σὲ 
«διαδρομὴ σκέψης»36. Ἀρχίζει μὲ «τὰ γραφικώτατα καὶ ἱστορικὰ Δερβενά-
κια […] ὡς μία τῶν τερπνοτάτων καὶ ὡραιοτάτων ἐξοχών»37. Ἐκεῖ τοποθετεῖ 
νοερὰ τὸν ἀναγνώστη, γιὰ νὰ συναισθανθεῖ μαζί του τὴ φυσιολογοῦσα 
σκέψη του καὶ νὰ τὸν παρακινήσει νὰ παρατηρήσει ὅτι «ἡ φύσις διαγελᾱ 
χλοάζουσα καὶ περικαλλής», «ἐνῶ οἱ ὀφθαλμοὶ καταθέλγονται ἐνώπιον 
χαριτοβρύτου πανοράματος». Συνεχίζοντας τοποθετεῖ μὲ ἀργὸ ρυθμὸ 
(ἔτσι τὸ αἰσθάνεται ὁ ἀναγνώστης) τὶς ψηφίδες τῆς περιγραφῆς «ἄλσους 
πολυθελγήτρου καὶ ρυάκων δροσερῶν καὶ ἠδέων, ἀναπνέει τίς […] αὔ-
ραν τῶν βουνῶν […] ἀποπνέουσαν […] ἀρώματα τῶν ἀπειροπληθῶν 
[…] θάμνων». Ταυτόχρονα, ἡ θέα τοῦ ἱστορικοῦ τοπίου πυροδοτεῖ τοὺς 
μηχανισμοὺς τῆς μνήμης μὲ τὶς ἔνδοξες ἀναμνήσεις τοῦ [Νικηταρᾶ] τοῦ 
Τουρκοφάγου, ποὺ «ἔλαβε τὸ βάπτισμα τοῦ ἐνδόξου τίτλου». 

Ἀκολούθως, ἡ περιγραφὴ συνεχίζεται στὴν τρίτη παράγραφο στὸ σή-
μερα. «Εἰς τὰ Δερβενάκια σήμερον ὑπάρχει ἀποικία ἐργατῶν τοῦ σιδη-
ροδρόμου τῶν πλείστων Ἰταλῶν», διότι «περὶ τὰ δεκαπέντε ἐργοστάσια, 
σιδηρουργεῖα, ξυλουργεῖα κ.τ.λ. ἔχουν ἱδρυθεῖ ἐκεῖ…» καὶ ὁλοκληρώνεται 
ἡ εἴδηση στὴν τέταρτη παράγραφο μὲ τὸ «σανίδινον οἴκημα» ποὺ «ὑψοῦ-
ται […]» καὶ ἀποτελεῖ «μικρὸν ξενοδοχεῖον».

Ἐξάλλου, ἡ χρονολογικὴ περιδιάβαση κρατᾶ σὲ ἀναμονὴ τὸν ἀνα-
γνώστη, ὁ ὁποῖος περιμένει νὰ ἀκούσει τί εἶναι αὐτὸ τὸ «μικρὸν ξενο-
δοχεῖον». Ἡ ἀπάντηση ποὺ ἀκολουθεῖ, μὲ ἐπίταση τοῦ συναισθήματος 
τῆς ἀναμονῆς, περικλείεται στὴν ἐρώτηση καὶ διατυπώνεται σὲ δεύτερο 

μία, στὸ τομίδιο Δεξίωσις Ἀκαδημαϊκοῦ Παύλου Νιρβάνα (8 Μαρτίου 1929) (Προσφω-
νήσεις Κ.Ζεγγέλη καὶ Σίμου Μενάρδου, ἀντιφώνησις Π. Νιρβάνα). Ἀθήνα, Ἐλευθε-
ρουδάκης.

35. Δ. Ἰατρόπουλου, Συνοπτικὸν ἐγχειρίδιον χρονογραφίας. Ἐν Ἀθήναις, Γιάννης 
Β. Βασδέκης, MCMXCI a.d. (1991), σ. 47  «Κοινωνικὸ χρονογράφημα:…τὰ κοινωνικὰ 
ζητήματα εἶναι πολὺ ἐνδιαφέρον ὑλικό, ἀρκεῖ ὁ χρονογράφος νὰ ἀντλήσει γνώσεις 
ἀπὸ τὶς ἐμπειρίες του καὶ γνῶμες ἀπὸ τὴν προσωπική του διαδρομή. Γιατί ἀλλιῶς, τὸ 
κείμενο  δὲν «ἒχει ψυχή»  ὅπως λέμε…».

36. Δ. Ἰατρόπουλου, ὅ.π., σσ. 72-73: «Τὸ χρονογράφημα δὲν εἶναι διάλεξη. Οὔτε 
προγραμματικὲς δηλώσεις στὴ Βουλή.Δὲν εἶναι συνέντευξη τύπου. Οὔτε ρεπορτάζ. 
Δὲν εἶναι διήγημα. Δὲν εἶναι ἐπιστολὴ ποὺ δημοσιεύεται. Τὸ χρονογράφημα εἶναι  μία  
διαδρομὴ στὴ σκέψη μὲ ἄξονα τὰ σύγχρονα προβλήματα, ἀποτυπωμένη στὸ χαρτὶ 
τῆς ἐφημερίδας, μὲ φιλοδοξία νὰ ζήσει περισσότερο ἀπὸ αὐτήν, γιὰ λογαριασμό της, 
πάντα».

37. Ἐφημ. Ἄργος, φ.2/31-5-1885.
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πληθυντικὸ πρόσωπο, γιὰ νὰ δείξει τὴν ἀμεσότητα («τί νομίζετε ὅτι  δυ-
νασθε νὰ  εὔρητε ἐν τῷ μικρῷ  ἐκείνω ξενοδοχείω;»). Προφορικὸ στοι-
χεῖο, ἄλλωστε, τῆς γραπτῆς συνομιλίας χρονογράφου-ἀναγνώστη38.

Ἀμέσως, ἀκολουθεῖ ἡ γενικὴ ἀπάντηση: «Τὴν Ἰταλίαν, ἄνευ οὐδεμιᾶς 
ὑπερβολῆς. Ὅλα εὐρωπαϊκὰ καὶ τέλεια», ποὺ δίνει τὸ στίγμα καὶ τὴν κει-
μενογραφικὴ πρόθεση τοῦ συντάκτη, ὁ ὁποῖος, στὴ συνέχεια, παραθέτει 
τὴν ποικιλία ποὺ περιλάμβανε τὸ ἐδεσματολόγιο: «καφὲν ἐξαίσιον, κα-
φὲν μὲ γάλα Ἑλβετίας, καφὲν σοκολάτα, βούτυρον νωπόν, μαγειρικὴν 
ἰταλικὴν καὶ τεχνικωτάτην, κρέας βόειον καὶ προβάτειον, πάστας πα-
ντὸς εἴδους, τυρὸν ἑλβετικόν, ὀλλανδικόν, ἑλληνικὸν ὅλων τῶν εἰδῶν, 
χοιρομήρια39, σαλτσισότα40, σαρδέλας, τόνους, πάντα τὰ εἴδη τῶν κρύων 
φαγητῶν καὶ ἐπιδορπίων».

Ἐπίσης, ἡ γαστριμαργικὴ ἀναμονὴ συμπληρώνεται μὲ τερψιλαρύγ-
για41 ποτὰ ὡς ἑξῆς: «Ποτὰ δέ; Οἴνους τοῦ Ἄργους, τῆς Νεμέας καὶ τῆς Εὐ-
ρώπης, κονιὰκ καὶ ὅλα τὰ ποτὰ καὶ ἀναψυκτικά, λεμονάδας, ἀεριοειδεῖς 
καὶ μπίραν τῆς Βιέννης».

Στὴ συνέχεια τονίζονται οἱ ἰδιότητες τῆς καθαριότητας, τῆς φιλοκαλί-
ας ἀλλὰ καὶ ἡ εὐρωπαϊκὴ ἐξυπηρέτηση τοῦ ξενοδόχου κ. Μόντη καὶ τῆς 
κυρίας του, ποὺ χαρακτηρίζονται ἀπὸ φιλοφροσύνη, ἑτοιμότητα καὶ πε-
ριποίηση. Γι’ αὐτὸ καταλήγοντας ὁ συντάκτης χρονογράφος τὸ συνιστᾶ, 
ἀπευθυνόμενος στὸν ἀναγνώστη σὲ δεύτερο πληθυντικὸ πρόσωπο: «Θὰ 
αἰσθανθῆτε ἀπόλαυσιν σπανίαν εἰς ἕν γεῦμᾳ τοῦ μικροῦ ξενοδοχείου καὶ 
δὲ θὰ τὸ λησμονήσετε ποτέ. Θὰ ἴδητε ὅτι εὑρίσκεσθε ἐν Ἰταλίᾳ».

Ἀπὸ ἐκεῖ, λοιπόν, πηγάζει ἡ σκοπιμότητα τοῦ κειμενογράφου-χρο-
νογράφου: νὰ τονίσει ὅτι μία νέα μορφὴ κουζίνας, ἡ ἰταλικὴ βρίσκεται 

38. Χρ. Τσολάκης – Κ. Ἀδαλόγλου κά, ὅ.π., σ. 280: «...Συχνὰ  χρονογράφος  καὶ  ἀνα-
γνῶστες  ἀναπτύσσουν μία  ἰδιότυπη σχέση ποὺ φτάνει ἕως καὶ στὴν ἀλληλογραφία…
κάποτε οἱ χρονογράφοι ζητοῦν ἀπὸ τοὺς ἀναγνῶστες τους ἀκόμη καὶ θέματα γιὰ 
πραγμάτευση: «θέματοπραγματευτές» ὀνόμαζε ὁ γνωστὸς χρονογράφος Σπύρος Με-
λᾶς ἁπλοὺς ἀνθρώπους τοῦ περιβάλλοντός του, οἱ ὁποῖοι τοῦ ὑποδείκνυαν θέματα 
γιὰ χρονογραφικὴ πραγμάτευση».

 39. Γ. Μπαμπινιώτης, ὅ.π., σ. 1980, λῆμμα: «χοιρομέρι: τὸ μπούτι τοῦ χοίρου ποὺ 
διατηρεῖται γιὰ μεγάλο χρονικὸ διάστημα, ἀφοῦ τὸ ἔχουν ἁλατίσει καὶ τὸ ἔχουν ὑπο-
βάλει εἴτε σὲ θερμικὴ ἐπεξεργασία (χοιρομέρι βραστό) ἢ τὸ ἔχουν καπνίσει (χοιρομέρι 
καπνιστό).Ἐτυμ.<χοῖρος + μέρι/ μερί/ μηρός» 

40. Πάπυρος-Λαροὺς-Μπριτάννικα, ὅ.π., τόμ. 53, σ. 447, λήμμα: «σαλτσισότα (σαλ-
τσισότο καὶ σαλτσεσότο: αὔλ.) σαλάμι / ἰταλ. salsicciotto: χοντρὸ ἀλλαντικό». 

41. Ὁ Στ. Α. Κουμανούδης (βλ. βιβλιογρ.) σ. 987 σημειώνει ὅτι «ἔπρεπε ὁ φάρυγξ 
μᾶλλον νὰ εἶναι ἐν τῇ λέξει», δηλ. τερψιφαρύγγια. 
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δίπλα μας «Ἡ Ἰταλία ἐν Δερβενακίοις», ἀπὸ τὴν ὁποία πήγασε καὶ ὁ τίτ-
λος42 τοῦ χρονογραφήματος.

3.1.3.   Ὀλίγαι λέξεις ἐπὶ τοῦ τάφου του

Ὁ τίτλος προκαλεῖ σὲ ἀναμονή. Τὸ θέμα δὲν προδίδεται οὔτε εἰκάζε-
ται. Τὸ περιεχόμενο ξεδιπλώνεται σταδιακά. Ὄνομα θανόντος δὲν ἀναφέ-
ρεται καὶ ἡ κειμενικὴ δόμηση παραπέμπει στὴ ζωὴ καὶ τὴ χαρά, ἡ ὁποία 
μπορεῖ νὰ ἀρθρωθεῖ στὶς ἀκόλουθες ἑνότητες:

  α. Ἡ γοητεία τῆς γέννησής του καὶ ἡ ἑορταστικὴ συμμετοχὴ τῆς φύσης: 
(«Βρέφος μόλις γεννηθέν, κατεγοήτευσε τὸν κόσμον […] 
Ἐώρτασεν ἡ φύσις πάσα […] Ἔφρισσεν ἡ χλόη […] Ἡ δρόσος 
ἐκόσμει […] Αἳ χελιδόνες ἐχόρευον […] ἡ ἀηδὼν διεχύετο 
εἰς μελωδίας […] Ἡ θάλασσα ἔστιλβεν […] Ὁ οὐρανὸς […] 
ἦτον ζῶσα τῆς φαιδρότητας εἰκὼν […] Ὁ ἔρως μετὰ τῶν 
Χαρίτων καὶ Νυμφῶν παρεδίδοντο εἰς […] εὐωχίας»).

β. Ἡ ζωηρότητα τῶν παιδιῶν καὶ τῆς νεότητας καὶ ἡ ζηλοτυπία τοῦ 
γήρατος :

(«Πάντες ἔτρεχον […] καὶ ἔδρεπον ἄνθη […] Ἡ νεότης 
ἐνηβρύνετο […] Ηὐφραίνετο πάσα ἡλικία καὶ μόνον τὸ γῆρας 
[…] ἠσθάνετο […] ἄλγος μύχιον ζηλοτυπίας …»). 

γ. Ἡ ἀνατροφή του καὶ ἀνάπτυξη τοῦ ἐν μέσῳ μύρων:
(«…Ἡ μήτηρ τὸ ἐθήλασε καὶ τὸ ἀνέθρεψε μόνη […] τυφλὴ 
ἡ στοργή της […] τὸ ἐρατεινὸν καὶ τριφίλητον παιδίον 
δὲν ἐγνώρισε […] θύελλας καὶ θλίψεις […] Τὴν αὐγὴν 
ἐμεθύσκετο εἰς τᾶς μελωδίας τῶν πτηνῶν […] Ἔγινε νέος 
συμπαθέστατος […] μαρμαίρουσαι παρειαὶ τὲ […]  χρυσο-
μετάξινος ἡ κόμη του […] οἱ πλήρεις πυρὸς […] ὀφθαλμοὶ 
τοῦ ἐσαγήνευον […] Οἱ νέοι ἀμφοτέρων τῶν φύλων τὸν 
ὑπεραγάπων […] Οἱ μουσικοὶ ἐνεπνέοντο […] οἱ ζωγράφοι 
κατεθέλγοντο»).

42. Δ. Ἰατρόπουλος, ὅ.π., σ. 70: «Ὁ  τίτλος  στὸ κάθε χρονογράφημα, πρέπει νὰ εἶναι 
ἡ συνισταμένη αὐτοῦ ποὺ  προτίθεται  νὰ ἀναπτύξει ὁ χρονογράφος καὶ αὐτοῦ ποὺ 
θὰ συμφωνήσει στὸ τέλος τῆς ἀνάγνωσης, ὁ ἀναγνώστης […] Ὁ τίτλος δὲν πρέπει νὰ 
βγαίνει ἀπὸ τὸ περιεχόμενο ἀλλὰ ἀπὸ τὸ θέμα […] λχ. Θέμα  εἶναι ἡ θάλασσα, περιε-
χόμενο  τὸ ταξίδι […] Ὁ τίτλος πρέπει νὰ  ακουμπάει  στὸ θέμα καὶ τὸ κείμενο νὰ μᾶς 
ὁδηγεῖ στὸ περιεχόμενο. Πολλοὶ χρησιμοποιοῦν καὶ ὑπότιτλο».
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δ. Ἡ τελευτὴ ἐν τῇ ἀκμῇ: 
(«Ἐν […] σφριγώσῃ […] ζωή, ὡραῖος, εὔθυμος καὶ χαρί-
εις  ἐτελεύτησεν […] Λέγουν ὅτι περὶ τὰ τέλη τοῦ βίου τοῦ 
ἐθεάθη ὀλίγον κατηφὴς […] τὰ δάκρυά του ἤσαν εὐδαίμονος 
νεότητας δάκρυα […] Τὴν τελευταίαν ἡμέραν…ἐπεφάνη 
πάλιν ὡς κατὰ τᾶς πρώτας, ἐρατεινός, γόης, γλυκύτατος, 
συμπαθέστατος, ἀκτινοβολῶν εὐτυχίαν, ἐλπίδα καὶ ἔρωτα 
[…] Οὕτως  ὤχετο μοιραίως!»).

ε. Οἱ στεναγμοὶ στὸν τάφο του: 
(«…μύριαι καρδίαι ἐστέναξαν […] Ἡ φύσις ἐσκυθρώπασε, 
τὰ ἄνθη ἤρξαντο νὰ μαραίνωνται, αἳ ἀηδόνες ἔπαυσαν 
[…]  τᾶς μολπᾶς τῶν, αἳ χελιδόνες ἤρξαντο μεταναστεύ-
ουσαι […], τᾶς θωπείας τῶν ζεφύρων διεδέξατο ὁ ζέων καὶ 
πνιγηρὸς λῖψ τῆς ἐρήμου […] Ἀπέθανε πλέον ἐκεῖνος, ὁ μά-
γος καὶ παμβασιλεὺς […] ὁ καλός, ὁ γλυκὸς καὶ κοσμοφιλὴς 
ΜΑΪΟΣ!»).

    
Θέμα, λοιπόν, ἐντελῶς ἀσήμαντο, ἀπὸ δημοσιογραφικῆς πλευρᾶς, ποὺ 
δὲν ἀξίζει οὔτε γιὰ ὀλιγόσειρη εἰδησεογραφικὴ μνεία. Ἡ «τελευτή» δη-
λαδὴ τοῦ μηνὸς Μαΐου, τὸ ἐπαναλαμβανόμενο αὐτὸ κατ’ ἔτος φυσικὸ 
φαινόμενο, ποὺ συνήθως ὁ ἄνθρωπος τὸ προσπερνᾶ χωρὶς ἰδιαίτερη 
προσοχή, μετατρέπεται ἀριστοτεχνικὰ ἀπὸ τὴ γραφίδα ἀνώνυμου συ-
ντάκτη (τὸ ὕφος προδίδει τὸν Δ. Κ. Βαρδουνιώτη) σὲ θαυμάσιο χρονογρά-
φημα. Χαρίζει λογοτεχνικὴ τέρψη στὸν ἀναγνώστη, τὴν ὁποία προκαλεῖ 
τὸ πλουσιότατο λεξιλόγιο, ἡ εὔστοχη ἐπιλογὴ ἐπιθέτων, ἡ ἀτμόσφαιρα 
ἀναμονῆς καὶ ἐγρήγορσης ὡς τὸ τέλος τοῦ κειμένου ποὺ κλείνει μὲ τὸ 
ὄνομα τοῦ τελευτήσαντος Μαΐου. Ἐπιπλέον, ἡ τέρψη ἐπιτείνεται μὲ τὴν 
προσωποποίηση τοῦ Μαΐου  ὡς νέου, ἐξαιρετικοῦ καὶ σημαντικοῦ κάλ-
λους καὶ μὲ τὴ στιλπνίζουσα καθαρεύουσα γλώσσα, ποὺ θυμίζει ἐν πολ-
λοῖς  Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη.

3.1.4. Τὸ φρικῶδες δράμα

Πρόκειται γιὰ ἐκτενὲς εἰδησεογράφημα μὲ ἀφορμὴ τὸ φόνο τῆς «ἀοι-
δοῦ ὠδικῶν κεφενείων Ἀννέτας Καστελάνη» ἀπὸ τὸ λοχία «τῆς ἐνταῦθα 
Ἱππαρχίας Μιχαὴλ Παναγιωτόπουλο»· Χίο στὴν καταγωγὴ καὶ «ὡσεὶ 
τριακοντούτη» στὴν ἡλικία, ποὺ ἦταν σφοδρὰ ἐρωτευμένος μαζί της. «Ὁ 
λοχίας ἐτρώθη ἐκ τοῦ κάλλους τῆς Ἀννέτας καὶ ἠβουλήθη νὰ τὴν κατακτή-
ση […] Ἀγάπησε τὴν Ἀννέταν ἐμμανῶς καὶ τὸ πάθος του τὸν παρέσυρε εἰς 
τὸ ἄνανδρον κακούργημα τῆς 27ης Αὐγούστου 1885».
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Τὰ σωματικὰ χαρακτηριστικὰ τῆς ἀοιδοῦ ἦταν τόσα πολλὰ καὶ ἐκπά-
γλου καλλονῆς ποὺ προκάλεσαν τὸν παράφορο ἔρωτα τοῦ λοχία τῆς 
ἱππαρχίας: «Ἡ Ἀννέτα Καστελάνη ἦτο νέα καὶ καὶ ὡραία. Ὑψηλὴ ὡς κυ-
πάρισσος, εὐθυτενής, εὔσωμος, τρυφερά, ροδαλή, γλυκεία, βοῶπις, σφρι-
γώδης, μὲ μεγάλα καὶ ζωηρὰ χαρακτηριστικά, εἶχε τρόπων συμπεριφορὰν 
εὐγενῆ καὶ ἐπαγωγόν, γλυκὺ τὸ ἦθος καὶ καρδίαν ἀγγέλου. Εἶχε δὲ ἐκτὸς 
τούτων μελωδικωτάτην τὴν φωνὴν καὶ ἦτο ἐξαίρετος ἀοιδὸς […] Ἦτο τὸ 
εὔθυμον καὶ γοργὸν πτηνὸν τοῦ δάσους, τὸ τρυφερὸν καὶ θάλλον ρόδον, 
τὸ διαχύνον πέριξ τὸ εὐῶδες αὐτοῦ ἄρωμα […] Κατήγετο ἐκ Ρώμης τῆς 
Ἰταλίας. Πτωχὴ κόρη τοῦ λαοῦ, ἀπόπαιδον τῆς μοίρας, μὴ δυνάμενη νὰ 
ἐπαιτήση, οὔτε νὰ ζήση δι’ ἀτίμου βίου, ἐγένετο ἀοιδὸς ὠδικῶν καφενεί-
ων. Καὶ ὅλος ὁ βίος της ἦτο ἆσμα, χαρὰ καὶ μειδίαμα καὶ ἔζη ἄδουσα, 
μὲ τὴν γλυκείαν της φωνήν, πρὸ καιροῦ ἐλθοῦσα ἐν τῆ πόλει μας καὶ ἀ-
πήλαυσε τῆς συμπαθείας τῆς κοινωνίας μας, διότι πάντοτε ἐφέρετο καὶ 
ἐβίου καλῶς καὶ σωφρόνως καὶ πάντοτε ἐμειδίων τὰ ἠδύλαλα χείλη της 
πρὸς πάντας. Ὅτε δὲ τὶς ἔβλεπε τὴν περικαλλῆ καὶ ἐρασμίαν νεότητα 
καὶ τὴν ἤκουεν ἄδουσαν ἐπὶ βιοπορισμῶ…ἐνόμιζε ὅτι ἤκουε τὴν Ἐσμε-
ράλδαν τῆς Παναγίας τ ῶ ν  Π αρισίων νὰ τραγωδῆ…».

Τὸ ἀποτρόπαιο γεγονὸς τοῦ φόνου, ὅπως ἦταν φυσικό, συγκλόνισε 
τὴν κοινωνία τῆς πόλης τοῦ Ἄργους καὶ γενικότερα τὴν περιοχὴ αὐτή. 
Γιὰ τὸ λόγο αὐτό, ἀπὸ δημοσιογραφικῆς πλευρᾶς, περιγράφεται ἀναλυ-
τικότατα καὶ καταλαμβάνει σὲ χῶρο τὶς τρεῖς ἀπὸ τὶς τέσσερις σελίδες 
τῆς ἐφημερίδας «Ἄργος», ὥστε νὰ πληροφορηθεῖ ἐπαρκῶς τὸ λυπηρὸ 
συμβὰν ἡ κοινὴ γνώμη τῆς Ἀργολίδας.

Τὸ εἰδησεογράφημα ἀρθρώνεται ἀπὸ τὸν ἀνώνυμο συντάκτη (Δ. Κ. 
Βαρδουνιώτη)σὲ πέντε μέρη μὲ λατινικὴ ἀρίθμηση (I, II, III, IV, V), τὰ ὁ-
ποία μπορεῖ νὰ τιτλοφορηθοῦν ὡς ἑξῆς:

• Τὰ κάλλη (ἐξωτερικὰ καὶ ἐσωτερικά) καὶ ἡ καταγωγὴ τῆς ἀοιδοῦ 
Ἀννέτας Καστελάνη.

• Ὁ φορτικὸς ἔρωτας τοῦ λοχία.
• Ἡ προετοιμασία τῆς ἀναχώρησης τῆς Ἀννέτας ἀπὸ τὸ Ἄργος, οἱ 

προαισθήσεις της καὶ ὁ φόνος.
• Ἀμετανόητος ὁ λοχίας.
• Ἡ φρίκη τῶν πολιτῶν καὶ ἡ κηδεία.
Τὸ εἰδησεογράφημα, στίχο πρὸς στίχο, κρατᾶ σὲ ἀγωνία τὸν ἀναγνώ-

στη καὶ διακρίνεται, μὲ εὐκρίνεια, γιὰ τὴν ἀρχή, τὴν ἐξέλιξη, τὴν κορύ-
φωση καὶ τὴ λήξη τῆς διήγησης τοῦ γεγονότος. Μπορεῖ κάλλιστα νὰ ἐ-
νταχθεῖ στὸ λογοτεχνικὸ εἶδος τοῦ διηγήματος, γιατί ξεφεύγει ἀπὸ τὴν 
ξερὴ καὶ οὐδέτερη παρουσίαση τοῦ γεγονότος καὶ ἀκόμη ἐπειδὴ δια-
πλέκεται μὲ σχόλια, σκέψεις καὶ ἐπισημάνσεις τοῦ εἰδησεογράφου σὲ 
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κάθε παράγραφο καὶ ἑνότητα, κρατώντας ἀδιάπτωτο τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ 
ἀναγνώστη.

Αὐτή, ἄλλωστε, εἶναι καὶ ἡ πρόθεση τοῦ δημοσιογράφου: ἡ ἐνημέ- 
ρωση τοῦ ἀναγνωστικοῦ κοινοῦ. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ τίτλος «τὸ φρικῶδες δρά-
μα» ἀποτελεῖ τὴ «συνισταμένη αὐτοῦ ποὺ προτίθεται νὰ ἀναπτύξει» ὁ εἰδη-
σεογράφος καὶ «αὐτοῦ ποὺ θὰ συμφωνήσει στὸ τέλος, ὁ ἀναγνώστης».43

Ὁ τίτλος καὶ ἡ ἀφήγηση τοῦ γεγονότος μὲ συνυφασμένες τὶς παρατη-
ρήσεις καὶ τὶς ἀπόψεις τοῦ συντάκτη, καθὼς καὶ ἡ ἔξοχη ἀφηγηματική 
του ἱκανότητα καὶ γλαφυρότητα, μεταφέρουν τὸ εἰδησεογράφημα-διή-
γημα στὸ χῶρο τοῦ χρονογραφήματος, διότι «ἡ στήλη τοῦ χρονογραφήμα-
τος» «περιλαμβάνει τὰ πιὸ ἑτερόκλητα εἴδη τοῦ λόγου: ἀπομνημονεύματα, 
κριτική, ἐπιστολή, κοινωνιολογικὲς συζητήσεις, ἐντυπώσεις, ἀφηγήσεις 
καὶ περιγραφὴ προσώπων καὶ πραγμάτων»,44 ὅπως στὴν προκειμένη περί-
πτωση, ποὺ συνυφαίνεται ἡ γλαφυρότητα τοῦ συγκεκριμένου συντάκτη 
Δ. Κ. Βαρδουνιώτη.

3.1.5. Ἡ Λιλὴ

Τὸ χρονογράφημα εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπὸ τὸ θάνατο κάποιας νεαρῆς 
ὀνόματι Λιλῆς. Δὲν εἶναι τοπικοῦ ἐνδιαφέροντος. Συγκινεῖ, ὅμως ἕνας 
θάνατος, καὶ μάλιστα νεαρῆς κοπέλας, τοὺς ἀναγνῶστες κάθε περιοχῆς. 
Ἐπώνυμο δὲν καταγράφεται, παρὰ μόνον τὸ ὄνομά της. Χωροθετεῖται 
στὴν περιοχὴ τῶν Ἀθηνῶν καὶ χρονοθετεῖται45 στὸν μήνα Αὔγουστο 
μᾶλλον τοῦ 1885, διότι εἶναι δημοσιευμένο στὸ φύλλο 14 τῆς 6ης Νοεμ-
βρίου τοῦ 1885, στὴν ἐφημερίδα Ἄργος.

Σκοπὸς τοῦ ἀνώνυμου συντάκτη (τὸ ὕφος πάλι προδίδει τὸν Δ. Κ. Βαρ-
δουνιώτη) δὲν ἦταν νὰ παρουσιάσει μία σύντομη εἴδηση. Ἡ πρόθεσή του 
φαίνεται ἀπὸ τὴ διαδρομὴ τοῦ κειμένου ποὺ ἀπεικονίζει τὶς διάφορες 
φάσεις τῆς νεαρῆς Λιλῆς, οἱ ὁποῖες μπορεῖ νὰ ἀρθρωθοῦν στὶς ἑξῆς πα-
ραγράφους-ἑνότητες:
 α. Ἡ χαριτόβρυτη Λιλὴ
 β. Ἡ Λιλὴ διασκέδαση τῆς κ. Κορνηλίας
 γ. Ἡ εὐτυχισμένη ζωὴ τῆς Λιλῆς

43. Δ. Ἰατρόπουλος, ὅ.π., σ. 70. Βλέπε προηγούμενη ὑποσελίδια σημείωση 44. 
44. Ἧρκος Ν. Ἀποστολίδης, «Τὸ χρονογράφημα», Ἐπιστημολόγος, τόμ. Α΄, τχ. 24, 

Δεκέμβριος 1933, σ. 386.
45. Γ. Μπαμπινιώτης, ὅ.π., σ. 2003 καταγράφονται ἡ λ. «χωροθέτηση: ὁ καθορισμὸς 

τῆς ἀκριβοῦς θέσεως καὶ τῶν ὁρίων συγκεκριμένου χώρου» καὶ τὸ ρ. χωροθετῶ. Ἐμεῖς 
πλάσαμε κατ’ ἀναλογία τὸ ρ. χρονοθετεῖται σὲ γ΄ ἑνικό, μὲ τὴ σημασία τῆς ἔνταξης 
τοῦ γεγονότος στὸ μήνα Αὔγουστο τοῦ 1885.
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 δ. Ἡ συντριβὴ τῆς εὐτυχίας
 ε. Ἡ πνευμονία, ἡ νοσηλεία καὶ ὁ θάνατος τῆς Λιλῆς
 στ. Τὸ ἀπερίγραπτο πένθος τῆς κ. Κορνηλίας
 ζ. Ἡ ταφὴ τῆς Λιλῆς, χωρὶς κηδεία:

(«Ἡ μακαρίτις ἦτο φύσει καὶ ἐκ γενετῆς ἄθρησκη…ἐτάφη ὡς 
κύων, ἄτε κυνάριον καὶ αὕτη οὖσα…»).

Ἡ Λιλή, ὡς πραγματικὸ πρόσωπο, ἀποτελεῖ τὴ χρονογρα-φικὴ ἡρωίδα 
τοῦ κειμένου. Ἡ ἡλικία της δὲν προσδιορίζεται ἀκριβῶς παρὰ μόνον ὅτι 
ἦταν «μικρά» καὶ παρατίθενται τὰ σωματικὰ της χαρακτηριστικά: «ὡραία 
καὶ χαριτόβρυτος», «κατάλευκος μὲ τοὺς μαύρους γλυκεῖς ὀφθαλμοὺς καὶ 
τὰ κοντὰ κατσαρὰ μαλλιά της […] εὔμορφος». Ἀκολουθοῦν ἐσωτερικὲς 
ἰδιότητές της καὶ στοιχεῖα τῆς συμπεριφορᾶς της: «ζωηρά-τρελλή, φιλο-
παίγμων, φιλάρεσκος καὶ κόλαξ», τὰ ὁποῖα «εἶχαν κατακτήσει τὴν καρδί-
αν τῆς κ. Κορνηλίας».

Γιὰ τὸ λόγο αὐτό, ἡ τελευταία τὴν εἶχε υἱοθετήσει ἀπὸ τὴ νηπιακὴ ἡ-
λικία («νηπιόθεν εἶχε παραλάβει αὐτὴν εἰς τὴν οἰκίαν της»).

   Ἡ περιγραφὴ τῆς Λιλῆς σὲ ὅλες τὶς φάσεις εἶναι γλαφυρὴ καὶ  ἀπο-
πνέει εὐαισθησία καὶ συγκίνηση. Τὸ ὅλο κείμενο θαυμάσια μπορεῖ νὰ ἀ-
ποδοθεῖ σκηνοθετικὰ καὶ νὰ ἀποτελέσει ἕνα σύντομο τηλεοπτικὸ ἐπει-
σόδιο.

3.1.6. Ἡ ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου

Τὸ κείμενο αὐτὸ ἀνήκει στὸν «ἡμεροβιογράφο» Κωνσταντῖνο Πώπ, ποὺ 
θεωρεῖται, ὅπως ἀναφέραμε, εἰσηγητὴς τοῦ χρονογραφήματος στὴν Ἑλ-
λάδα. Δημοσιεύτηκε τὸ 1836 στὴν ἐφημερίδα «Ἴρις», τὴν ὁποία ἐξέδιδε 
ὁ ἴδιος ὁ Πὼπ . Τὸ κείμενο μπορεῖ νὰ χαρακτηριστεῖ ὡς προπομπὸς τοῦ 
χρονογραφικοῦ εἴδους. Ἄλλωστε ὁ ἴδιος ὁ Κ. Πὼπ αὐτοκατατάσσεται 
στοὺς ἡμερόβιους46, δηλαδὴ τοὺς νομάδες συγγραφεῖς.

Τέτοιο, λοιπόν, «ἡμεροβιογράφημα» εἶναι καὶ τὸ τιτλιζόμενο «Ἡ ἑορτὴ 
τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου», τὸ ὁποῖο διατηρεῖ τὸν ἐπικουρικό του χαρακτήρα 
καὶ μπορεῖ νὰ καταταχθεῖ στὸ λογοτεχνικὸ εἶδος τῶν ἐντυπώσεων ἢ στὸ 
νεοεισηγμένο ἀπὸ τὸν Κ. Πὼπ χρονογράφημα, μόνο ποὺ τὴν ἐποχὴ ποὺ 
γράφεται (1836), ἡ λέξη αὐτὴ ἀκόμη δὲ μαρτυρεῖται.

Τὸ μνημονευόμενο κείμενο ἀρθρώνεται σὲ τρεῖς ἄξονες μὲ 16 σύντομες 
καὶ ἐκτενεῖς παραγράφους. Πρῶτον, στὴ γεωγραφικὴ θέση τοῦ βράχου 
τοῦ Παλαμηδίου, σὲ 4 παραγράφους («Μεταξὺ τοῦ ἀργολικοῦ κόλπου καὶ 

46. Κ. Πώπ, βλ. ὑποσελίδια σημείωση 19.
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εὔφορων πεδιάδων τῆς Ἀργολίδας, βουνὸς βράχου δύσβατος καὶ ἀπρόσιτος 
αἰωρεῖται47 ἐπὶ τοῦ πόντου, τὸ Παλαμήδι, ὡς καταγελῶν τῶν ἀνθρώπων τᾶς 
ἀπειλᾶς…»). Δεύτερον, στὴ γιορτὴ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα, ἐπίσης σὲ 4 παρα-
γράφους. Καὶ τρίτον στὸν Ἐλευθερωτὴ τ’ Ἀναπλιοῦ ἀλλὰ καὶ «ταραξιπό-
λη48» στρατηγὸ Στάικο Σταϊκόπουλο, στὶς ὑπόλοιπες 8 παραγράφους.

Βράχος, γιορτὴ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα καὶ μορφὴ Στάικου συνυφαίνονται 
σ’ ἕνα ἑνιαῖο καὶ ἀξεδιάλυτο ὅλο μὲ προεξάρχουσα τὴ νίκη τῶν Ἑλλή-
νων καὶ κατὰ συνέπεια τὴν ἅλωση τοῦ Παλαμηδιοῦ. Εἰδικότερα, ὁ Κων/
νος Πὼπ ἀκολουθεῖ τὴ συνειρμικὴ γραφή. Ἡ θέα τοῦ βράχου ξυπνᾶ 
ἱστορικοὺς συνειρμούς, δηλαδὴ τοὺς ἀγῶνες τῶν Ἑλλήνων γιὰ λευτεριὰ 
ποὺ ἑστιάζονται στὴν ἱστορικὴ μέρα τῆς ἅλωσης τοῦ Παλαμηδιοῦ. Καὶ 
ἀναπόφευκτα, σύμφωνα μὲ τὸν ψυχολογικὸ νόμο τῆς συνάφειας στὸ χῶ-
ρο49, ἡ  μορφὴ τοῦ ἐλευθερωτῆ Στάικου Σταϊκόπουλου κατέχει κυρίαρχη 
θέση στὴ συνείδηση τοῦ Κ. Πὼπ καί, μὲ τὴ σειρά της, ἀνακαλεῖ ἀπὸ τὴ 
μνήμη τοῦ ἰδίου τοῦ γράφοντος τὶς θετικὲς ἀλλὰ καὶ τὶς ἀρνητικὲς ἐντυ-
πώσεις ποὺ χρονογραφεῖ.

Τὸ κείμενο, μὲ τὴν καθαρεύουσα μορφὴ τῆς γλώσσας, διακρίνεται ἀπὸ 
διάθεση νοσταλγικὴ περιδιάβασης στὸν ἱστορικὸ χῶρο καὶ χρόνο. Ψήγ-
ματα ἐντυπώσεων ἱστορίας, προσώπων καὶ χώρου ἀλληλοπλέκονται, μὲ 
τελικὸ σκοπὸ νὰ προβληθεῖ ἡ ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου μὲ τὸ ἱστορικὸ 
κατόρθωμα. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ τίτλος εἶναι εὔστοχος καὶ κυριολεκτικός. Δὲν 
ἀφήνει περιθώρια παρανόησης γιὰ τὸ τί θὰ ἀκολουθήσει.

47. Παράλληλος τύπος τοῦ ρ. αἰωρέω, ἐξ οὗ θήλ. μτχ. ἀορ. Α΄, ἑωρήσασα τουμὸν 
ὄμμα= ἔχουσα σηκώσει ψηλὰ τὸ βλέμμα. Βλ. Ἰω. Δρ. Σταματάκου (βλ. βιβλιογραφ.). 
Προφανῶς, ὁ Δ.Κ. Βαρδουνιώτης ἔπλασε τὸν τύπο τῆς μέσης φωνῆς. Ἐπίσης, βλ. H. 
Lidell – R. Scott ( βλ. βιβλιογραφ. ) «ἐωρέω, ἐώρημα, ἐώρησις, ἐωρίζω. Τύποι ἰσοδύναμοι 
τοὶς αἰώρ-, πρβλ. μετέωρος, μετεωρίζω». Ἐπίσης Μετέωρα.

48. Στὸ κείμενο τοῦ Κ. Πὼπ γράφεται ὡς  ταραξίπολις, ἐνῶ στὸ Ἑρμηνευτικὸ 
καὶ Ἐτυμολογικὸ Λεξικὸ τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας, ποὺ εἶναι συσσωματωμένο στὴν 
ἐγκυκλοπαίδεια Πάπυρος-Λαροὺς-Μπριτάννικα, τομ. 56, σ. 503 καταγράφεται μὲ 
ἀναβιβασμὸ τοῦ τόνου: ταραξίπολις. Βλ. καὶ Γ.Ι. Κουρμούλη, Ἀντίστροφον Λεξικὸν τῆς 
Νέας Ἑλληνικῆς, Ἀθῆναι 1967, σσ. 300-301: «ἀνθόπολις, φιλόπολις, ἐργατόπολις, ἀ-
γροτόπολις κ.λπ.».

49. Ε. Π. Παπανοῦτσος, Ψυχολογία. Ἀθήνα, «Δωδώνη», 1970, σ. 70 «Κατὰ τὸ  νόμο 
τῆς συνάφειας  στὸ  χώρο ὁ  παραστάσεις συνείρονται καὶ ξαναπλάθονται ἀμοιβαία, 
ὅταν τὸ ἀντικείμενο τοὺς βρίσκεται πολὺ κοντὰ τὸ ἕνα στὸ ἄλλο (μέσα στὸ ἴδιο τοπικὸ 
πλαίσιο) […] Λχ. ἀναπολῶ τὴν εἴσοδο τοῦ πατρικοῦ μου σπιτιοῦ στὸ χωριὸ καὶ ἔρχεται 
στὸ νοῦ μου ἡ εἰκόνα τῆς ντυμένης μὲ πράσινα φύλλα βρυσούλας ποὺ βρίσκεται ἐκεῖ 
κοντὰ κ.ο.κ.Τὰ ἀντικείμενα τῶν παραστάσεων τούτων  γειτονεύουν  στὸ χῶρο καὶ γιὰ 
τοῦτο ἡ μία ἀνασύρει μέσα μας τὴν ἄλλη». 
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3.1.7.  Μητρικὴ στοργὴ

Ἡ συνταρακτικὴ εἴδηση τῆς νεαρῆς καὶ νιόπαντρης γυναίκας ποὺ χή-
ρευσε στὸν τρίτο μήνα γάμου, ἀνεξαρτητοποιεῖται ἀπὸ τὶς ὑπόλοιπες σύ-
ντομες εἰδήσεις, ποὺ ἐντάσσονται στὸν τίτλο «Διάφορα» καὶ τιτλοφορεῖται 
ὡς  μητρικὴ στοργή50. Ἀναπτύσσεται σὲ μία παράγραφο μὲ 187 λέξεις καὶ 
ἀποκτᾶ τὸ χαρακτήρα χρονογραφήματος.

Ὁ ἀνώνυμος συντάκτης (δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι εἶναι ὁ Δ. Κ. Βαρ-
δουνιώτης, δεδομένου ὅτι τὸ ὕφος εἶναι πανομοιότυπο μὲ τὰ ὑπόλοιπα 
κείμενα), συγκινεῖται καὶ ἐπεκτείνει τὴ μικρὴ εἴδηση σὲ χρονογράφημα, 
τὸ ὁποῖο ὅπως καὶ τὸ προηγούμενο, σκηνοθετεῖται σὲ σκηνὲς-πράξεις, οἱ 
ὁποῖες εἶναι οἱ ἀκόλουθες:

 1. Νιόπαντρη γυναῖκα, χήρα στὸν τρίτο μήνα
 2. Ἡ συντριβή της καὶ ὁ ὀλοφυρμὸς
 3. Ἡ γέννηση τέκνου
 4. Ἡ ἀνακούφιση
 5.  Ὁ θάνατος νηπίου – νέα συμφορὰ
 6. Ἡ τετράκις ἀπόπειρα αὐτοκτονίας
 7. Ἡ κατασκευὴ πλαγγόνας
 8. Ἡ λήψη μέτρων ἀπὸ τοὺς συγγενεῖς
Τὸ λυπηρὸ γεγονὸς προέρχεται ἀπὸ τὴν κοινωνία τοῦ Ἄργους («νεαρὰ 

γυνὴ ἐνταῦθα πρὸ ἑνὸς ἔτους ἔσχε τὴν  δυστυχίαν νὰ χηρεύση…») καὶ αὐ-
τὴν ἀφορᾶ. Ἀπ’αὐτὸ ἐμπνέεται ὁ Δ. Κ. Βαρδουνιώτης καὶ προβάλλει τὴ 
μητρικὴ στοργή, ἡ ὁποία μπορεῖ νὰ ἀγγίξει τὰ ὅρια τῆς ὑπερβολῆς, κα-
θώς, «κατασκεύασε πλαγγώνα51, ὁμοίωμα τοῦ ἀποστάντος μικροῦ ἀγγέλου 
της […]  καὶ τῷ μειδιᾷ καὶ τῷ τραγωδεῖ καὶ παίζει μετ’ αὐτοῦ καὶ τὸ νανου-
ρίζει […]  ἡ τριστάλαινα!…».

Ἡ γλαφυρὴ καθαρεύουσα μὲ χρονογραφικὴ ἡρωίδα τὴ νεαρὴ χήρα, 
χωρὶς νὰ ἀναφέρεται τὸ ὄνομά της, γιὰ λόγους προφανῶς εὐαισθησίας 
καὶ εὐγένειας, ὥστε νὰ μὴν προκαλέσει ὁ χρονογράφος τὴν περιέργεια 
καὶ τὸν οἶκτο τῶν κατοίκων τῆς πόλης τοῦ Ἄργους, συνιστᾶ τὴν «ἀφη-
γηματικὴ χάρη» τοῦ συντάκτη καὶ τὴν «παραστατική του ἱκανότητα» νὰ 
μεταπλάθει ἁπλὲς εἰδήσεις σὲ κομψογραφήματα.

50. Ἐφημ. Ἄργος, φύλλο 30/9-8-1887, σ. 4.
51. Γ. Μπαμπινιώτης, ὅ.π., σ. 1428, λῆμμα: «πλαγγόνα: κέρινο ὁμοίωμα ἀνθρώπου 

μὲ κάπως πεπλατυσμένο σῶμα, κινητὰ χέρια καὶ πόδια, κούκλα.<ἄρχ. ἡ πλαγγῶν, - ὄ-
νος».Ὁ χρονογράφος  Δ. Κ. Βαρδουνιώτης γράφει τὴ λέξη πλαγγόνα μὲ –ὤ.
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3.1.8. Ἐπὶ τῆς Λαρίσης52 

 
Πρόκειται γιὰ κείμενο-χρονογράφημα ποὺ μπορεῖ νὰ χαρακτηριστεῖ 

ἀριστουργηματικό. Πηγὴ ἔμπνευσης ἡ πανοραμικὴ53 ἄποψη τοῦ Ἄργους 
ἀπὸ τὸ βράχο τῆς Λάρισας, ἕνα ἀπόγευμα τῆς 24ης Αὐγούστου 1888. Συ-
ντάκτης του ὁ ψευδώνυμος «Χάραδρος». Ὡστόσο, τὰ ὑφολογικὰ χαρα-
κτηριστικὰ ποὺ παρατίθενται στὴ συνέχεια, δὲν ἀφήνουν κανένα περι-
θώριο ἀμφιβολίας ὅτι ἡ πατρότητα τοῦ καταπληκτικοῦ αὐτοῦ κειμένου, 
ποὺ συνδυάζει χρονογράφημα καὶ λιβελογράφημα, ἀνήκει στὸ Δ. Κ. 
Βαρδουνιώτη.

 Αὐτὸ ἀποδεικνύει τὸ πληθωρικὸ λεκτικό του, ἡ γλαφυρότητα τῆς 
γραφῆς, ἡ εὑρηματικότητα τοῦ συνδυασμοῦ ἔνδοξου παρελθόντος τοῦ 
Ἄργους καὶ τῆς τότε –κατὰ τὴν ἄποψη τοῦ χρονογράφου– «κατάπτω-
σής» του, μὲ κατάληξη τὴ λιβελογραφικὴ ἐπίθεση ἐναντίον τοῦ ἰσόβιου 
ὑποψηφίου δημάρχου Ἄργους, δικηγόρου καὶ δημοσιογράφου Μιλτιάδη 
Ζωγράφου («πρωτομπεχλιβάνη […] ἀθυρόστομου […] ἀμφιβόλου δια-
νοητικῆς καταστάσεως […]  ἀνθρώπου δολίων σκοπῶν […]  κυλιομένου ἐν 
τῷ βορβόρῳ […]»), καθὼς καὶ ἡ ἐναντίον τοῦ «ἱλαροῦ Καλλιάρχη δημοσιο-
γράφου!» ἐπίθεση, «ἀνθρώπου ἀπαίδευτου […]  ἀνίκανου […]  ὀργάνου 
εὐτελοῦς κ.λπ.». 

Ὁ συντάκτης, λοιπόν, γνωρίζει ἄριστα τὴν καθαρεύουσα μορφὴ τῆς 
γλώσσας καὶ τὴ χειρίζεται ἀριστοτεχνικά. Δομεῖ τὸ κείμενο σὲ δυὸ μέρη: 
στὸ παρελθὸν καὶ στὸ παρόν. Κινεῖται, μὲ διανοητικὴ εὐλυγισία ἀπὸ τὴν 
πανοραμικὴ θέα τοῦ Ἄργους, στὸ παρελθὸν καταγράφοντας σκηνὲς μύ-
θου καὶ ἱστορίας, μέσα σὲ ἕνα φαντασμαγορικὸ ταξίδι τῆς φαντασίας, 
ποὺ ὑφαίνεται συνειρμικὰ καὶ συνεπαίρνει τὸν ἀναγνώστη.

Ἄλλωστε, τὸ χρονογραφικὸ ὕφος τοῦ Δ. Κ. Βαρδουνιώτη πιστοποιεῖται 

52. Ἐφημ. «Ἄργος», φύλλο 59/7-9-1888, σσ  2-3 «Ἐπὶ τῆς Λαρίσσης» ( ὁ λόφος δυτικὰ 
τῆς πόλης τοῦ Ἄργους). Ὁ Ἰω. Δρ. Σταματᾶκος, Λεξικὸν Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσης. 
Ἀθῆναι, Ἀθήναιον,  1949, σ. 1185 σημειώνει δυὸ γραφές: Λάρισα (καὶ Λάρισσα). (Βλ. 
καὶ Γ. Μπαμπινιώτη, ὅ.π., σ. 997, λῆμμα: Λάρισα: Ἐτυμ. Ἀρχαία λέξη ἀγνώστου ἐτύ-
μου, προελληνικὸ τοπωνύμιο). Μερικοὶ συσχετίζουν τὴ Λάρισα μὲ τὴ λ. λάας = λίθος. 
Παρόμοια ἄποψη ἀναφέρει ἡ Μεγάλη Ἑλληνικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, τόμ. ΙΕ΄, σ. 800: «Λά-
ρισα: Ἡ ἀκρόπολις τοῦ Ἄργους  (καὶ  Ἀργεῶτις  πρὸς διάκρισιν) ὀνομασθεῖσα οὕτω ἢ 
ἐκ τοῦ  Λάσα (= ἀκρόπολις πέτρινος) ἢ ἐκ τῆς θυγατρὸς τοῦ Πελασγοῦ, εἴτε διότι εἰς 
τὴν πελασγικὴν σημαίνει φρούριον…ἐξικνούμενη εἰς ὕψος 281 μέτρων…».

53. Γ. Μπαμπινιώτης, Λεξικὸ τῆς Νέας Ἑλληνικῆς Γλώσσας, ἐπανεκτύπωση, Κέντρο 
Λεξικολογίας Ε.Π.Ε., Ἀθήνα 1998, σ. 1325, λῆμμα: παναραμικός, ἤ, ὃ καὶ πανοραματι-
κός, ἤ, ὃ [Ἐτυμ. Ἑλληνογενὴς ξένος ὅρος, πρβλ. ἀγγλ. panoramic. Τὸ πανοραματικὸς 
ποὺ εἶναι καὶ ὀρθότερος σχηματισμὸς (θέαμα-θεαματικός, μάθημα-μαθηματικός), 
μαρτυρεῖται ἀπὸ τὸ 1869].
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καὶ στὰ ἄλλα κείμενα ποὺ δημοσιεύονται στὸ ἴδιο φύλλο (59/7-11-1888) 
τῆς ἐφημερίδας Ἄργος, τὸ ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένο, μὲ τὶς τέσσερις σελί-
δες του, στὴ δημοσιογραφικὴ ἀπρέπεια τῆς ἐφημερίδας Ἀγαμέμνων, ὅ-
πως ἐπισημαίνει ὁ ἴδιος  συντάκτης.

Τὰ ἄρθρα αὐτοῦ τοῦ φύλλου τιτλοφοροῦνται κατὰ σειρά: «1) Δη-
μοσιογραφικὴ ἀσέλγεια, 2) Ὁ κύων τοῦ Δήμου, 3) Ἐπὶ τῆς Λαρίσης» καὶ 
ἀκολουθοῦν δύο ὑστερόγραφες σημειώσεις καὶ μία σύντομη ἐπιστολή, 
γιὰ νὰ δηλωθεῖ τὸ ἄλλοθι τῆς ταυτότητας τοῦ χρονογράφου Δ. Κ. Βαρ-
δουνιώτη. Τέλος, ἀκολουθεῖ ἡ ἐπιστολὴ μὲ τίτλο «Ὁ Φασουλής»54, ποὺ 
συνοδεύεται ἀπὸ σύντομο ὑστερόγραφο μὲ καυστικὸ σχόλιο καὶ ἀπὸ σύ-
ντομη ἐπιστολὴ τοῦ δημάρχου Σπ. Π. Καλμούχου.
      
Συμπεράσματα       
Ἀπὸ τὸ σχολιασμὸ καὶ τὴν ἀνάλυση τῶν εὑρημάτων ποὺ παρουσιάσαμε, 
προκύπτουν οἱ ἀκόλουθες διαπιστώσεις-συμπεράσματα:

1. Τὸ χρονογράφημα ἀπαντᾶ στὶς ἀργειακὲς ἐφημερίδες στὴ   δεκαε-
τία τοῦ 1880-1890, ὡς διακριτὸ εἶδος (8 κείμενα).

2. Στὰ 163 φύλλα τῶν ἐφημερίδων τοῦ Ἄργους, ποὺ ἐρευνήθηκαν, εἶ-
ναι δημοσιευμένα 8 χρονογραφήματα. 

3. Ἡ θεματικὴ τῶν χρονογραφημάτων εἶναι ἐμπνευσμένη ἀπὸ τὴν 
πόλη τοῦ Ἄργους (3 θέματα), ἀπὸ τὴν πόλη τοῦ Ναυπλίου (2 θέματα), 
ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῶν Δερβενακίων (1 θέμα). Ἕνα θέ-μα ἀπὸ τὴν περιοχὴ 
τῶν Ἀθηνῶν καὶ ἀκολουθεῖ ἕνα θέμα γενικότερου ἐνδιαφέροντος, ἡ προ-
σωποποίηση τοῦ «τελευτήσαντος» Μαΐου.

4. Τὰ χρονογραφικὰ πρόσωπα ἢ οἱ κειμενικοὶ ἥρωες εἶναι πρόσωπα 
ὑπαρκτὰ ἀπὸ τὴν περιοχή, κυρίως, τοῦ Ἄργους καὶ τοῦ Ναυπλίου καὶ ὄχι 
πλάσματα τῆς φαντασίας τοῦ χρονογραφοῦντος Δ. Κ Βαρδουνιώτη.

5. Ἡ μορφὴ γλώσσας ὅλων τῶν κειμένων εἶναι ἡ καθαρεύουσα.
6. Ἀπὸ τὰ κείμενα ἀναδύεται ἡ ἔντονη προσωπικότητα τοῦ δημοσιο-

γράφου – δικηγόρου Δ. Κ Βαρδουνιώτη, ὁ ὁποῖος εἶναι ἄριστος χειριστὴς 
τῆς καθαρεύουσας καὶ ἄνθρωπος ποὺ «ἤξερε γράμματα».

7. Τέλος, τὸ χρονογράφημα δὲν ἀπεικονίζει μόνο τὰ γεγονότα της ἐποχῆς 
ἐκείνης, ἀλλὰ κυρίως τὰ ἀνασυνθέτει καὶ τὰ σκηνοθετεῖ. Ὁ  ἀναγνώστης, 
ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὰ κείμενα αὐτά, δὲ στέκεται ὡς ἀπόμακρος παρα-
τηρητής, ἀλλὰ βιώνει τὴν κίνηση καὶ γενικότερα τὴν ἀτμόσφαιρα τῆς 
ἐποχῆς, στὴν ὁποία μεταφέρεται,  κατορθώνοντας νὰ σύν-αἰσθάνεται τὸν 
παλμό της.

54. Πάπυρος-Λαροὺς-Μπριτάννικα, ὅ.π., [<Φασουλής: ὄνομα κωμικοῦ ἥρωα τοῦ 
κουκλοθέατρου], (μτφ.) ἄνθρωπος γελοῖος.
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