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Σαν πρόλογος 

 

 

 

 

 

νας άνθρωπος χωρίς ιδιότητες µπορεί να έχει καλλιερ-

γήσει, όπως και οποιοσδήποτε άλλος, εµµονές µε ορι-

σµένα θέµατα. Επειδή, όµως, δεν διαθέτει µια κάποια 

συγκεκριµένη ιδιότητα ή, πιθανώς, αυστηρός µε τον εαυτό του 

δεν βρίσκει ικανοποιητικές τις επιδόσεις του σε κανέναν τοµέ-

α, φτάνει να µην ασχολείται µε τα προσφιλή του θέµατα ούτε 

καν ερασιτεχνικά. Αρκείται µόνο να παρακολουθεί τα έργα 

των άλλων και να ασκεί κριτική, κατά κανόνα αυστηρή, όµοια 

µε εκείνη που ακολουθεί στον εαυτό του. Ας όψονται τα υψη-

λά στάνταρ που βάζει και στα οποία ουδείς του φαίνεται να 

ανταποκρίνεται. ∆εν έχουµε, πάντως, κατά νου τον ιδιοφυή 

ήρωα του µυθιστορήµατος του Ρόµπερτ Μούζιλ. Ο δικός µας 

άνθρωπος χωρίς ιδιότητες δεν έχει φιλοδοξίες. Μένει προ-

σκολληµένος σε µια κάπως ροµαντική αντίληψη του κόσµου, 

την οποία ο ίδιος αρέσκεται να αποκαλεί ορθολογιστική. 

Αυτός, λοιπόν, ο χωρίς ιδιότητες άνθρωπος, είχε προ εικοσαε-

τίας την έµπνευση να αρχίσει να δηµοσιεύει βιβλιοπαρουσιά-

σεις. Άδηλα παραµένουν ακόµη µέχρι σήµερα τα κίνητρά του. 

Προφανώς, δεν ήταν τα χρήµατα, αφού δεν αµειβόταν. Και για-

τί, άλλωστε, να αµειφθεί για έργο µη παραδεδεγµένης χρησιµό-

τητας, το οποίο, µάλιστα, το ασκούσαν πλείστοι άλλοι και δη, µε 

βαρύνουσες ιδιότητες. Επίσης, πρέπει να αποκλειστεί ως κίνη-

τρο το κυνήγι της δόξας, δεδοµένου ότι, ευθύς εξ αρχής, απέ-

φευγε κάθε στενή επαφή  µε πρόσωπα του λογοτεχνικού χώρου. 

Θεωρούσε, ίσως αφελώς για τα κρατούντα ήθη, ότι κάθε µορφή 

κριτικής εξασθενεί και χάνει σε ανεξαρτησία όταν παρεµβάλλο-

νται κοινωνικές σχέσεις. Αν επρόκειτο για ηθική στάση ή για 

αγοραφοβία, µένει αδιασαφήνιστο. Το πιθανότερο είναι ότι το 

Έ 
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έκανε προς ιδίαν ευχαρίστηση. Παρέµενε, πάντως, µονήρης και 

ιδιότροπος. 

Τα δυο τρία έντυπα, στα οποία δηµοσίευε τα κείµενά του, 

δεν τα επέλεξε. Τι περιθώρια, άλλωστε, επιλογών έχει ένας άν-

θρωπος χωρίς ιδιότητες και χωρίς γνωριµίες. Μεταξύ αυτών 

βρισκόταν και µια σελίδα βιβλίου σε εβδοµαδιαία πολιτική 

εφηµερίδα αριστερών κατευθύνσεων. Η εφηµερίδα ήταν στο 

ξεκίνηµά της και στηριζόταν στην αµισθί προσφορά εργασίας. 

Η οµάδα, που συνεργαζόταν στη σελίδα βιβλίου, απαρτιζόταν 

από ανθρώπους µε πολλές ιδιότητες και πολλές γνωριµίες. 

Όπως ήταν αναµενόµενο, στο χρόνο πάνω, βρήκαν το δρόµο 

τους σε άλλα έντυπα, µεγαλύτερης κυκλοφορίας και αµειβόµε-

νης εργασίας. Έτσι η σελίδα απογυµνώθηκε. Οι εκδότες, θεω-

ρώντας µια σελίδα βιβλίου απαραίτητη, την άφησαν µε µισή 

καρδιά στα χέρια του µισοµερίδα που τους έλαχε. Προφανώς, 

προσωρινά. Ωστόσο, για µια ακόµη φορά επιβεβαιώθηκε το 

ουδέν µονιµότερον του προσωρινού. Η σελίδα συµπλήρωσε 

εικοσαετία, πάντοτε σε καθεστώς εθελοντικής εργασίας, παρό-

λο που η εφηµερίδα απεκδύθηκε τον αρχικό ερασιτεχνικό της 

χαρακτήρα. Ο άνθρωπός µας παρέµεινε χωρίς ιδιότητες και, 

επιπλέον, χωρίς συµπάθειες. Το µόνο που, συν τω χρόνω, απέ-

κτησε ήταν εµµονές. 

Σε κυρίαρχη εµµονή στις βιβλιοπαρουσιάσεις του αναδείχθη-

κε η ελληνική λογοτεχνία. Αρχικά, παρουσίαζε δοκίµια και µυ-

θιστορήµατα ξένων συγγραφέων, για τα οποία πίστευε ότι είχε 

σχετική κατατόπιση, όχι βέβαια ιεροφάντη. Στην πορεία, όµως, 

αντιλήφθηκε ότι, σε εφηµερίδες και περιοδικά, η ελληνική λο-

γοτεχνία αντιµετωπιζόταν ως φτωχός συγγενής. Τότε, τον κατέ-

λαβε ένα σύνδροµο Ροµπέν των ∆ασών. Αναλογιζόταν, αν δεν 

στηρίξουµε εµείς το ελληνικό βιβλίο, ποιος θα το στηρίξει. 

Στιγµή δεν του πέρασε από το µυαλό πως εκθέτει το αριστερό 

του προφίλ, γιατί εύκολα αυτός ο τρόπος του σκέπτεσθαι  πα-

ρερµηνεύεται και µπορεί να χαρακτηριστεί, αν όχι εθνικιστικός, 

σίγουρα εθνοκεντρικός. Είτε το ένα είτε το άλλο, όποιο εκ των 

δύο και να προκρίνουµε, αποτελεί µελανό σηµείο  σε  κάθε  σο-

βαρό αριστερό. Παρά τον κίνδυνο παρεξήγησης, εκείνος είχε 
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µείνει προσκολληµένος στο πατριωτικό κέλευσµα, παπούτσι 

από τον τόπο σου κι ας είναι  µπαλωµένο. Μπορεί η παροιµιακή 

αυτή έκφραση να λέγεται για παντρειές, αλλά και η µόνιµη ενα-

σχόληση µε ένα θέµα σε σύναψη σοβαρού δεσµού έως και γά-

µου καταλήγει. Όταν άρχισε να αποκτά και η ελληνική λογοτε-

χνία τους σταρ και δηµιουργήθηκε ένα πρώτο εµβρυώδες µάρ-

κετινγκ στο χώρο του βιβλίου, ο άνθρωπός µας κράτησε απο-

στάσεις. Κρίνοντας ότι ούτε η λογοτεχνία θα ξεφύγει από τις 

παρενέργειες της ''παγκοσµιοποίησης'', καλώς ή κακώς, περιο-

ρίστηκε στους ελάσσονες από τους ζώντες συγγραφείς και τους 

λησµονηµένους από τους παλαιότερους. Στους τελευταίους έ-

κανε µια και µοναδική εξαίρεση· αυτήν του Παπαδιαµάντη. 

Η πρώτη σχετική µε τον Σκιαθίτη βιβλιοπαρουσίαση είχε  δη-

µοσιευτεί στις 9 Ιουνίου 1991. Αφορούσε την ανθολογία «Με 

τον τρόπο του Παπαδιαµάντη», που είχε εκδοθεί εκείνον  τον 

Απρίλιο. Στον πρόλογο, ο φιλολογικός επιµελητής αναφέρει ότι 

είχε κάνει µια πρώτη απόπειρα να την εκδώσει προ δεκαετίας, 

αλλά έµεινε µε τα τυπογραφικά δοκίµια στο χέρι. Χρειάστηκε 

να περιµένει δέκα χρόνια. Ανά δεκαετία και πάντα διπλή η πα-

παδιαµαντική επέτειος, ανά δεκαετία και οι εκδηλώσεις µνήµης 

µε τα συµπαροµαρτούντα εκδοτικά. Το 1991, µάλιστα, ήταν ένα 

επετειακό έτος σταθµός. Παρουσίασε διαφορές, τόσο για τις πα-

παδιαµαντικές σπουδές, χάρις στο πρώτο διεθνές συνέδριο, όσο 

και για το γενικότερο ενδιαφέρον, που έδειξε, πρωτίστως, ο Τύ-

πος. Αυτό, λόγω των πρώτων ''ανορθόδοξων'' ερµηνειών του 

έργου του, που έφτασαν να προκαλέσουν έντονες φιλολογικές 

διαµάχες. Κατ’ εκείνον, επίµαχο σηµείο αναφοράς και πρόκλη-

ση αποτέλεσαν οι χωρίς µέτρο φροϋδικές αναγνώσεις,  οι οποίες 

µπορεί µεν να άνοιξαν νέους δρόµους, αλλά µε υπαρκτό τον 

κίνδυνο να συσκοτίσουν παρά να φωτίσουν ορισµένες πτυχές 

του παπαδιαµαντικού προβλήµατος  

Όλα αυτά θα έπρεπε, λογικά,  να αποµακρύνουν τον άνθρωπό 

µας. Αντ’ αυτού, έθεσε εαυτόν, για άλλη µια φορά, εκτός του 

πλήθους, υιοθετώντας, ας την πούµε, κριτική στάση. Ήδη, σε 

εκείνο το πρώτο κείµενο, έκανε λόγο για θόρυβο, που έλκει ό-

σους επιθυµούν να βρίσκονται στην επικαιρότητα και ότι η 
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µνηµόνευση Παπαδιαµάντη αγγίζει τα όρια της υπερβολής. Και 

έτσι συνέχισε. Όχι, όµως, µετ’ έρωτος και στοργής, όπως ορίζει ο 

παπαδιαµάντειος τίτλος του βιβλιαρίου µε τα  σχετικά δηµο-

σιεύµατα, που εξέδωσε δέκα χρόνια αργότερα. Άλλωστε, ο τίτ-

λος οφείλεται στον διευθυντή της σειράς, στην οποία συµπερι-

λήφθηκε το βιβλιάριο. Εκείνος είχε θεωρήσει τα κείµενά του 

άξια να συγκεντρωθούν προς έκδοση. Εκείνος, επίσης,  είχε 

γράψει και τον πρόλογο. Παραδόξως, σε αυτήν την πρωτοβου-

λία δεν τον είχαν παρακινήσει οι ευνοϊκές κρίσεις του ανθρώπου 

µας για το έργο του, αλλά το ένα και µοναδικό κείµενο που έ-

κρινε αυστηρά ορισµένες απόψεις του. 

Κι έτσι συνέχισε να περιγράφει µετ’ εµµονής τις παπαδιαµα-

ντικές εκδόσεις και να ζωγραφεί µετά πάθους τις πιθανές τους 

αδυναµίες, καµιά φορά λάθη και λοιπά σχετικά. Αυτό, για ακό-

µη µια δεκαετία, µέχρι το επόµενο επετειακό έτος, το  2011. 

Ακριβέστερα, µέχρι το Πάσχα του 2010, όταν άρχισαν να δια-

φαίνονται τα πρώτα σηµεία µιας κυοφορούµενης αλλαγής. Ο 

άνθρωπός µας, ίσως πάντοτε κάπως υπερβολικός, προαισθάν-

θηκε ότι ο θόρυβος θα ξεπερνούσε κάθε προηγούµενο, εισάγο-

ντας νέα ήθη. Μάλιστα, του καρφώθηκε η ιδέα ότι αυτά θα επε-

κτείνονταν πέραν του Παπαδιαµάντη και θα αφορούσαν ολό-

κληρη τη νεοελληνική λογοτεχνία. ∆ιαπνεόµενος από δονκιχώ-

τικα αισθήµατα, ήθελε να παρέµβει. Επειδή παρέµενε ένας µο-

νήρης, πάντοτε χωρίς καµία ιδιότητα και συνακόλουθα, εξουσί-

α, στράφηκε στο µόνο πράγµα που ήξερε να κάνει· τη δηµοσί-

ευση κριτικών κειµένων και σηµειωµάτων. Μπορεί όχι καλά. 

Εκείνος, όµως, καλλιεργούσε την αυταπάτη ότι όχι µόνο τον 

εκτιµούν και τον διαβάζουν, αλλά - ω οίηση! - ότι επηρεάζει. 

Ούτε που του πέρναγε από το µυαλό ότι εξέχοντες άνθρωποι, 

που εκτιµούσε για το έργο τους, µπορούσαν να έχουν κίνητρα, 

καµιά φορά ωφελιµιστικά. 

Κι έτσι για ενάµισι περίπου χρόνο, µέχρι εκπνοής του επετει-

ακού έτους, δηµοσίευε κείµενα αυστηρής, κάποτε οξύθυµης, 

κριτικής, όχι µόνο για εκδόσεις, αλλά και για τα πάσης φύσεως 

δρώµενα. Τόση ήταν η εµµονή του, που εξάντλησε ακόµη και 

την υποµονή εκείνης της πρώτης εφηµερίδας, που κατέληξε και 
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η µόνιµη στέγη του. Το αποτέλεσµα ήταν κάποια κείµενα να 

γραφτούν για να γραφτούν, και να µείνουν αδηµοσίευτα. Σαν 

επιστέγασµα, είχε την φαεινή ιδέα να συγκεντρώσει και να εκ-

δώσει τα κείµενά του, δηµοσιευµένα και αδηµοσίευτα. Όχι της 

ενδιάµεσης δεκαετίας, για τα οποία µπορεί και να εύρισκε, µια 

στις χίλιες, εκδότη, αλλά τα του επετειακού έτους. ∆ηλαδή, τον 

εξάψαλµο που είχε ψάλλει σε άδεια εκκλησία, υπερασπιζόµενος 

ό,τι εκείνος θεωρούσε ως σωστό και πρέπον απέναντι στον 

φτωχό Σκιαθίτη. Εκδότης να πάρει το ρίσκο του  µοναχικού αυ-

τού εξάψαλµου δεν βρέθηκε. Οι λίγοι ενδιαφερόµενοι για σχετι-

κές εκδόσεις δεν θα  διακινδύνευαν να πέσουν στη δυσαρέσκεια 

των παπαδιαµαντολόγων. Όσο για βιβλίο επί πληρωµή, ούτε 

λόγος. 

* 

∆εν ήταν φίλος µου ο άνθρωπος χωρίς ιδιότητες, ούτε ασθενής 

µου, παρόλο που είχα επιµείνει για την ανάγκη ψυχολογικής 

υποστήριξης. Κατά τη γνώµη µου, η εµµονή του ήταν σαφώς 

ψυχαναγκαστικής φύσεως, µε όλα τα σύνδροµα φαινόµενα. Ού-

τε καλά καλά γνωστοί δεν είµαστε. Είχε κάποτε γράψει µια ευ-

µενή κριτική για ένα µοναδικό βιβλίο µυθοπλασίας που είχα εκ-

δώσει. Από τότε, κατά καιρούς του τηλεφωνούσα. ∆ια ζώσης 

δεν είχαµε ποτέ συναντηθεί. Απορώ γιατί έστειλε σε εµένα ειδι-

κά το φλασάκι (USB) µε τα παπαδιαµαντικά του. Ίσως, να µην 

µιλούσε µε κανέναν άλλο ούτε τηλεφωνικά. Έχουν περάσει δέ-

κα χρόνια από τότε που εξαφανίστηκε. Σαν να άνοιξε η γη και 

να τον κατάπιε. Αύριο ξεκινάει το επετειακό έτος Παπαδιαµά-

ντη 2021. Στην µεθαυριανή εκδήλωση µνήµης για την επέτειο 

του θανάτου του Παπαδιαµάντη θα εγχειρήσω το βιβλιάριό του 

σε µερικούς από εκείνους που δέχθηκαν την εµπηκτήν του κατά 

το σωτήριον 2011. Είναι η εναρκτήρια εκδήλωση και πραγµα-

τοποιείται στο Πολιτιστικό Κέντρο Σταύρος Νιάρχος. Εκεί, 

σύµφωνα µε τις εφηµερίδες, ο Μάικλ Κασβύρας θα ανεβάσει σε 

πανηγυρική πρεµιέρα τη «Φόνισσα». Κατά δήλωσή του, είναι 

ιδιαίτερα ικανοποιηµένος από τις γενικές δοκιµές της παράστα-

σης. Όπως, µάλιστα, εξηγεί, πρώτη φορά επιχειρείται διασκευή 

του εν λόγω έργου σε µορφή όπερας χωρίς να αλλοιώνεται το 
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πνεύµα του παπαδιαµαντικού κειµένου. Επιµένει στο τελευταίο, 

διευκρινίζοντας ότι αυτό διασώζεται απολύτως και ότι απλώς 

καθίσταται πιο οικείο και προσιτό στις προσλαµβάνουσες του 

σηµερινού κοινού. Μπορεί, λέει, να ελπίζει σε θετική ανταπό-

κριση του κόσµου  και της κριτικής, γιατί µαζί του κατέβαλε 

εντατικές προσπάθειες ένα πολυάριθµο επιτελείο συνεργατών 

του µελοδραµατικού θεάτρου. Εικάζουµε ότι ο άνθρωπός µας, 

συµµεριζόµενος τις υψηλές αξιώσεις  και το µόχθο των συντε-

λεστών της µεθαυριανής παράστασης, θα ανέκραζε: Μεγαλείων 

οψώνια! ∆εν είµαστε προφήτες, υπάρχει, ωστόσο, µεγάλη πιθα-

νότητα να πρόσθετε ενθουσιασµένος: Κι άλλα!.. Κι άλλα τέτοια 

θεάµατα και ακροάµατα. Είχε, άλλωστε, τόσο ενθουσιαστεί προ 

δεκαετίας µε την πληµµυρίδα θεατροποιήσεων, ώστε να θεωρεί-

ται σχεδόν βεβαία µια ανάλογη έξαψη ενθουσιασµού. Υπέρ αυ-

τού συνηγορούν και κάποιες απερίφραστες διατυπώσεις στα τό-

τε κείµενά του. 

Λέανδρος Βουλπιώτης 

 

Υ. Γ. Προς αποφυγήν πιθανών παρανοήσεων, παραπέµπουµε 

στα Επιλεγόµενα. 

Και µια διευκρίνιση προς υποψήφιους αναγνώστες. 

∆εδοµένου ότι το έντυπο δηµοσίευσης των κειµένων παραµένει 

σταθερό (η κυριακάτικη εφηµερίδα «Η Εποχή»), µνεία εντύπου 

γίνεται µόνο σε µια περίπτωση κειµένου δηµοσιευµένου στο 

ένθετο «Βιβλιοθήκη» της εφηµερίδας «Η Ελευθεροτυπία». Επί-

σης, όταν η δηµοσίευση αφορά βιβλίο, η εκδοτική του ταυτότη-

τα παρατίθεται σε υποσελίδια θέση της πρώτης σελίδας, ενώ η 

ηµεροµηνία µπαίνει στο τέλος του κάθε κειµένου. Aκόµη, σε 

ορισµένα κείµενα τα οποία στην αρχική δηµοσίευση έφεραν µε-

σότιτλους, αυτοί διατηρήθηκαν.  

Λ. Β. 
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Παπαδιαµαντολογία γύρω από µια µετάφραση
*
 

 

 

 

 

 

την περίπτωση του Παπαδιαµάντη, ως πρόσωπο κυρίως 

αλλά και ως έργο, υπήρχε ανέκαθεν µια τάση µυθοποίη-

σης. Οι παλαιότεροι αρέσκονταν να τον παρουσιάζουν 

λίγο πολύ ως κοσµοκαλόγερο. Ακόµη, µέχρι σήµερα, στο ανα-

καινισµένο εκ βάθρων, σε µνήµη του, εκκλησύδριον του Αγίου 

Ελισσαίου, η πρόχειρη ταµπέλα της εισόδου τον µνηµονεύει ως 

τον Άγιο των Ελληνικών Γραµµάτων. Αλλά και οι σηµερινοί 

θεράποντες και θιασώτες του, έναν µύθο καλλιεργούν, αυτόν 

του ελλείποντος στα νεοελληνικά γράµµατα κλασικού. Το πιο 

ανησυχητικό είναι ότι το επιχειρούν στηριζόµενοι σε θεωρίες 

παρά σε πραγµατολογικά δεδοµένα. Ένα καλό παράδειγµα αυ-

τής της τάσης έδωσε η πρόσφατη έκδοση µιας µετάφρασής του. 

Είναι η δέκατη τέταρτη εντός µιας εικοσαετίας, που παίρνει τη 

µορφή βιβλίου. Πρόκειται για το µυθιστόρηµα του Χέρµπερτ 

Τζωρτζ Γουέλς, «Ο αόρατος άνθρωπος», που µεταφράστηκε για 

πρώτη φορά στα ελληνικά µέσω της γαλλικής µετάφρασης, µε 

τον τίτλο «Ο Αόρατος», και δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα, «Το 

Άστυ», σε συνέχειες, από τις 14 Ιουλίου µέχρι τις 25 Αυγούστου 

1901. Η µετάφραση δηµοσιεύθηκε ανωνύµως και τεκµηριώθηκε 

ως µετάφραση του Παπαδιαµάντη προ τετραετίας, άνοιξη 2006, 

από τους φιλολογικούς επιµελητές της έκδοσης.  

Ο Παπαδιαµάντης εξοικονοµούσε τα προς το ζην  µεταφρά-

ζοντας για τις εφηµερίδες πάσης φύσεως κείµενα, µεταξύ αυτών 

και µυθιστορήµατα. Το αξιοσηµείωτο είναι ότι οι µεταφράσεις 

του, τουλάχιστον όσες γνωρίζουµε, ευτυχούν και αυτό συµβαί-

                                                 
* Ε. Γ. Ουέλλς «Ο Αόρατος», µετάφραση Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης, φιλολογική 

επιµέλεια Ν. ∆. Τριανταφυλλόπουλος - Λαµπρινή Τριανταφυλλοπούλου, επίµετρο 

Πέγκυ Καρπούζου, σχέδια Εύη Τσακνιά, εκδόσεις Κίχλη, ∆εκέµβριος 2009. 

 

Σ 
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νει ανεξάρτητα του βαθµού συγγένειας µε το βίο και το έργο 

του µεταφραζόµενου συγγραφέα. Στη συγκεκριµένη περίπτωση 

του µυθιστορήµατος του Γουέλς, κατορθώνει και προσδίδει λο-

γοτεχνικό ύφος σε ένα µυθιστόρηµα επιστηµονικής φαντασίας, 

επιδεικνύοντας επίνοια κατά την απόδοση των επιστηµονικών 

όρων και περιγραφών. Κατά τα άλλα, ούτε ο βίος ούτε το έργο 

του συγγενεύουν µε εκείνα του Γουέλς, όπως πασχίζουν να δεί-

ξουν τα συνοδευτικά κείµενα και στη συνέχεια, ο Τύπος κατά 

την παρουσίαση της έκδοσης. Ας όψονται ο µύθος του Παπαδι-

αµάντη και οι εισαγόµενες θεωρίες. 

Κατ’ αρχάς, γίνεται αναφορά στον “κοινό στερηµένο βίο” 

Παπαδιαµάντη και Γουέλς. Όσο αφορά τον Παπαδιαµάντη, πα-

λαιότεροι και σύγχρονοι συντηρούν στο µύθο του το στοιχείο 

του στερηµένου. Τονίζουν όσα γνωρίσµατα τον φέρνουν να 

µοιάζει µε έναν σηµερινό παρία. “Κακοντυµένος... µε ξεφτισµέ-

νες πάντα τις άκρες των µανικιών του... µπορούσαν να τον πά-

ρουν και για υπηρέτη του γραφείου”. Βεβαίως, υπάρχουν και ο-

ρισµένοι, που εξωραΐζουν την οικονοµική του στενότητα. Αυτοί 

τον θέλουν επαγγελµατία µεταφραστή “µε καλές αµοιβές στον 

αθηναϊκό Τύπο”, που “απέφευγε να υπογράψει τη δουλειά του”. 

Κάτι, δηλαδή, σαν µπλαζέ διανοούµενος. Υπερισχύει, πάντως, η 

γνώµη ότι είχε, από κάθε άποψη, στερηµένο βίο. Όσο αφορά 

τον Γουέλς, τώρα, στα εφηβικά του χρόνια, η οικογένειά του 

γνώρισε οικονοµικές δυσχέρειες. Ωστόσο, όταν άρχισε να πα-

ραδίδει µαθήµατα, όντας απόφοιτος βιολογίας του Πανεπιστη-

µίου του Λονδίνου, θα ορθοποδούσε, αν δεν είχε τόσο άτακτη 

ερωτική ζωή. Έναν πρώτο γάµο µε δεύτερη εξαδέλφη του, µια 

συµβίωση µε µαθήτριά του κυνηγηµένος από την σύζυγο, τελι-

κά έναν δεύτερο γάµο µε την µαθήτρια και έναν πρώτο γιο, που 

γεννήθηκε το 1901, όταν ο Παπαδιαµάντης µετέφραζε το µυθι-

στόρηµά του. Τριανταπεντάρης, τότε, ο Γουέλς, ήταν ένας 

µπεστ-σελερίστας, που επιζητούσε εφήµερες περιπέτειες. Η επι-

τυχία είχε έρθει νωρίς, από το πρώτο του βιβλίο επιστηµονικής 

φαντασίας, το 1895. Τα τέσσερα πρώτα, που εξέδωσε εντός µιας 

τετραετίας, 1895-1898, στάθηκαν και τα δηµοφιλέστερα. Ωστό-

σο, στα καθ’ ηµάς, κριτικός εφηµερίδας µε µεγάλο κύρος και 
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κυκλοφορία, σχολιάζει: “Μοιάζει να αποτελεί ευτύχηµα η πνευ-

µατική συνάντηση των δυο συγγραφέων, σε µια εποχή που ήταν 

και οι δυο φτωχοί και άσηµοι...” 

Ο σύγχρονος µύθος του Παπαδιαµάντη τον αποκαθαίρει από 

τις θρησκευτικές του συνήθειες, όπως συχνούς εκκλησιασµούς, 

ψαλτική και παννυχίδες, ως ασύµβατες µε µια ευρωπαϊκή ταυ-

τότητα. Ωστόσο, εκδότες και Τύπος, ιδίως αυτός ο δεύτερος, τον 

θυµούνται ανελλιπώς κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα. Ενδεικτι-

κά, παραµονές Χριστουγέννων κυκλοφόρησε η πρόσφατη µε-

τάφραση. Την Κυριακή του Πάσχα θυµάται να τον µνηµονεύσει 

συντάκτης έτερης µεγάλης εφηµερίδας, σχολιάζοντας: “Μέρα 

που είναι ας µνηµονεύσουµε Αλέξανδρο Παπαδιαµάντη µιας κι 

έχουµε πιάσει στο χέρι κατ' αυτάς  πρόσφατα εκδοθέν κείµενό 

του...”. 

Πέραν, όµως, της όποιας συγγένειας στα του βίου των δυο 

συγγραφέων, εντοπίζουν και “εκλεκτικές συγγένειες” µεταξύ του 

ήρωα του συγκεκριµένου µυθιστορήµατος του Γουέλς και της 

Φραγκογιαννούς. Θεωρούν ότι και οι δύο συνιστούν τραγικά 

πρόσωπα, αφού αµφοτέρων ψηλώνει ο νους. Ωστόσο, ο ήρωας 

του Γουέλς, ούτε µε τον εαυτό του συγκρούεται ούτε µε το πε-

πρωµένο του και µάλλον “ο νους του δεν ψηλώνει”. Ένας πεί-

σµων επιστήµονας είναι, στα όρια της εµµονής, που βρίσκει κα-

κό τέλος. Αυτή η άποψη ότι ο Παπαδιαµάντης πρέπει να ανα-

γνώρισε κάτι δικό του, µε κάτι να “συντονίστηκε”, για να δώσει 

µια µετάφραση, την οποία είθισται να στολίζουν µε κοσµητικά 

επίθετα, συχνά ποµπώδη και ασαφή, είναι άκρως επισφαλής. 

Και θα φανεί αυτό σύντοµα. Εντός του έτους ελπίζουµε όλοι να 

πραγµατοποιηθεί η υποσχεµένη έκδοση της µετάφρασης από 

τον Παπαδιαµάντη του µυθιστορήµατος του Μπραµ Στόουκερ 

«Ο ∆ράκουλας». Οπότε θα παρουσιαστεί το δίληµµα των συγ-

γενειών, που θα πρέπει να επινοηθούν, ειδάλλως πως θα δικαιο-

λογηθεί η καλή µετάφραση. 

Παρεµπιπτόντως, ο σύγχρονος µύθος του Παπαδιαµάντη τον 

θέλει εναρµονισµένο µε τον ευρωπαϊκό λογοτεχνικό κανόνα. 

Προς τούτο, οι θεωρητικοί ανακαλύπτουν ότι τα εκλεκτότερα 

των διηγηµάτων του είναι κρυπτοµυθιστορήµατα. Πάντως, 
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συµφωνούν µε τους παλαιότερους, ότι  οµφαλός του έργου του 

παραµένει το κοινωνικόν µυθιστόρηµα «Η Φόνισσα». ∆ιαφω-

νούν, ωστόσο, ως προς το κύριο χαρακτηριστικό, που δίνει στο 

εν λόγω µυθιστόρηµα αυτήν την δεσπόζουσα θέση στο παπαδι-

αµάντειο σύµπαν. Κατ' αυτούς πρόκειται για το περιβόητο θέµα 

του “Άλλου”. Εξ ου και η συγγένεια µε τα µυθιστορήµατα του 

Γουέλς. Ακριβώς, για να συζητηθεί εν εκτάσει το θέµα της ετε-

ρότητας, δηµοσιεύεται στο επίµετρο της πρόσφατης µετάφρα-

σης κείµενο της Πέγκυς Καρπούζου, στην οποία οφείλουµε τη 

µετάφραση µετά εισαγωγής της µελέτης του Τέρρυ Ήγκλετον 

«Μετά τη θεωρία». Ενώ, απουσιάζει η συνήθης παρουσίαση 

συγγραφέα και έργου. Πιθανώς κρίθηκε ως τετριµµένο συµπλή-

ρωµα. Πάντως, το κενό δεν καλύπτεται από το αναδηµοσιευό-

µενο άρθρο του Νικόλαου Επισκοπόπουλου, µε το οποίο η εφη-

µερίδα «Το Άστυ» ανακοίνωνε στους αναγνώστες τη δηµοσίευ-

ση των “επιφυλλίδων” του «Αόρατου». ∆εδοµένου ότι πρόκει-

ται για ένα γενικόλογο κείµενο, όπως, άλλωστε, συνηθιζόταν σε 

παρόµοιες διαφηµιστικού τύπου καταχωρίσεις. 

Κατά την Καρπούζου, ο Γουέλς είναι σηµαντικός στη δια-

µόρφωση του είδους της επιστηµονικής φαντασίας, υπερέχοντας 

κι αυτού του Ιουλίου Βερν, γιατί θέτει στο επίκεντρο των έργων 

του το θέµα της διαφορετικότητας. Θέµα, κατ' αυτήν βασικό, 

για τα µυθιστορήµατα αυτού του είδους. Γιατί όχι; Αν λείπει το 

στοιχείο του ανοίκειου και του ξένου από µια ουτοπία, τι σόι 

ουτοπία θα είναι; Εκείνο, όµως, που παρουσιάζει ενδιαφέρον, 

δεν είναι οι γενικής ισχύος θεωρίες, που επικαλείται, αλλά τα 

συγκεκριµένα παραθέµατα από το συγκεκριµένο µυθιστόρηµα 

του Γουέλς, τον «Αόρατο», µε τα οποία τεκµηριώνει την ύπαρ-

ξη αυτού του “Άλλου”. Κατ' αρχάς, µε βάση τη σηµασία του 

ονόµατος, που δίνει ο Γουέλς στον ήρωά του, συµπεραίνει ότι 

θέλει να τον παρουσιάσει ως εξαιρετικό άνδρα. Το όνοµα είναι 

Γκρίφφιν και δεν µπορεί να αποκλεισθεί η εκδοχή της τυχαίας 

επιλογής, καθώς πρόκειται για ένα συχνά απαντώµενο όνοµα 

στη µυθιστοριογραφία του δεύτερου µισού του 19ου αιώνα. Κα-

τά τα άλλα, Γκρίφφιν σηµαίνει γρύπας, δηλαδή ένα µυθικό µει-

ξογενές ον, σύζευξη αετού και λέοντος. Προφανώς και πρόκει-
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ται για δυο ευγενείς εκπροσώπους του ζωικού βασιλείου. ∆εν θα 

πρέπει, ωστόσο, να λησµονούµε ότι, από την ύστερη αρχαιότη-

τα και εδώθε, ο γρύπας ταυτίστηκε σε µεγάλο βαθµό µε τις µυ-

στηριακές τελετουργίες. Οπότε, αν παραδεχτούµε ότι ο Γουέλς 

ήθελε, πράγµατι, κάτι να σηµατοδοτήσει, αυτό θα µπορούσε να 

είναι το απόκρυφο στοιχείο, που είχαν οι επιστηµονικοί πειρα-

µατισµοί σε εκείνα τα χρόνια. Ο Γκρίφφιν είναι ένας φυσικός, 

που επιχειρεί ένα ρηξικέλευθο πείραµα. 

Στη συνέχεια, για να φανεί η ετερότητα του Γκρίφφιν, φέρνει 

ως παράδειγµα δυο παραθέµατα, στηριζόµενη στην ελληνική 

µετάφραση, που έγινε εκ του γαλλικού. Οι προθέσεις, όµως, του 

συγγραφέα τεκµαίρονται από το δικό του κείµενο και µόνο. Από 

το πρώτο παράθεµα εξάγει το συµπέρασµα: “Ο Γκρίφφιν, απο-

φασισµένος να ξεπεράσει κάθε όριο, αναφέρεται υποτιµητικά στο 

δάσκαλό του που έθετε περιορισµούς στον επιστηµονικό πειραµα-

τισµό και διαχωρίζει τη θέση του από αυτόν”. Το παράθεµα, ό-

µως, σε µια κατά λέξη µετάφραση του αγγλικού πρωτότυπου 

είναι: “Ο καθηγητής µου Όλιβερ ήταν ένας ασυνείδητος επιστή-

µονας µε ανακλαστικά δηµοσιογράφου, ένας κλέφτης ιδεών, 

που συνεχώς κατασκόπευε”. Εδώ, ο Γουέλς, πιθανώς ο ίδιος πα-

θών, καταγγέλλει την πάγια τακτική των καθηγητών να εκµε-

ταλλεύονται τις ιδέες των µαθητών τους. Από το δεύτερο παρά-

θεµα συνάγει: “Ο Γκρίφφιν, πιστεύοντας στη διανοητική ανωτε-

ρότητά του απέναντι στους συνανθρώπους του, τους θεωρεί εµπό-

διο στα σχέδιά του”. Το παράθεµα, όµως, και πάλι, σε κατά λέξη 

µετάφραση είναι: “Κάθε πιθανού είδους ανόητη ύπαρξη, που 

πλάστηκε ποτέ, βρέθηκε στο δρόµο µου”. Εδώ, θα µπορούσε να 

πρόκειται για φραστική υπερβολή, καθώς ο Γκρίφφιν διεκτρα-

γωδεί το µέγεθος  της κακοτυχίας του. 

Εκτός, όµως, από τη θεωρία της ετερότητας και το ερώτηµα, 

κατά πόσο η εφαρµογή της στο µυθιστόρηµα του Γουέλς τεκ-

µηριώνεται, η µελετήτρια φαίνεται να έχει µάλλον λίγο θολή 

εικόνα για το σύνολο του έργου. Ο τρόπος που αναφέρεται στο 

πείραµα του Γκρίφφιν δείχνει σαν να µην αντιλαµβάνεται ότι ο 

Γουέλς έγραψε την ιστορία του, µε αφορµή την ανακάλυψη των 

ακτίνων Ραίντγκεν και την µεγάλη απήχηση, που αυτή είχε. 
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Μόνο έτσι εξηγείται η παρατήρησή της: “Στο έργο του αντανα-

κλώνται οι εφιάλτες που προκάλεσε στη βικτωριανή φαντασία η 

εφεύρεση του Rοntgen”. 

Ας θυµηθούµε, όµως, µερικές ηµεροµηνίες. Ο γερµανός φυ-

σικός Βίλχελµ Κόνραντ Ραίντγκεν πρωτοδηµοσιεύει τα πειρα-

µατικά του ευρήµατα στις 28 ∆εκεµβρίου 1895. Αποκαλεί τις 

νέες ακτίνες, ακτίνες Χ. Η επιστηµονική κοινότητα αντιλαµβά-

νεται τη µεγάλη σηµασία της ανακάλυψης για την ιατρική και 

την µεταλλουργία. Ο Ραίντγκεν αρνείται να κατοχυρώσει την 

ευρεσιτεχνία, ώστε η ανακάλυψή του να µείνει στη διάθεση της 

ανθρωπότητας. Θεωρείται ευεργέτης και σπεύδουν να βαφτί-

σουν τις ακτίνες µε το όνοµά του. Όλα αυτά συµβαίνουν στη 

διάρκεια του 1896. Άνοιξη 1896, ο Γουέλς αρχίζει να γράφει 

την ιστορία του. Αρχικά σχεδίαζε να γράψει µια σύντοµη ιστο-

ρία για περιοδικό. Στην πορεία άλλαξε γνώµη και την µεγάλω-

σε. Απρίλιο 1897, µια πρώτη εκδοχή ήταν έτοιµη προς δηµοσί-

ευση σε συνέχειες στο περιοδικό «Pearson's Weakly». Ο 

Γουέλς, µε φαντασία αντίστοιχη εκείνης του Ιουλίου Βερν, αλλά 

µε λιγότερη δουλειά έστηνε, εκ της περιουσίας, την πλοκή των 

µυθιστορηµάτων του. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, είχε την 

ιδέα να συνδυάσει τις ακτίνες Ραίντγκεν, που ήταν το πρώτο 

θέµα της επικαιρότητας, µε το µύθο του αόρατου, που πάντοτε 

γοήτευε. Ο ήρωάς του συγκρίνει την ακτινοβολία, που χρησιµο-

ποιεί για να γίνει αόρατος, µε εκείνη του Ραίντγκεν, ανακατεύο-

ντας στις εξηγήσεις του τον αιθέρα. Τότε, ακόµη, πίστευαν στην 

ύπαρξή του και ο ίδιος ο Ραίντγκεν θεωρούσε ότι η ακτινοβολία 

του, όπως και το φως, διαδίδεται µέσω του αιθέρα. Πάντως, στο 

µυθιστόρηµα, το επιστηµονικό µέρος έχει µικρή έκταση, κάτι 

λιγότερο από δύο κεφάλαια επί συνόλου 28. Η ιστορία εκτυλίσ-

σεται µε κωµικές σκηνές που εναλλάσσονται µε άλλες καταδίω-

ξης και τρόµου. Όσο για την ηθική πλευρά, είναι η ίδια σε όλα 

τα µυθιστορήµατα επιστηµονικής φαντασίας του Γουέλς. Σχετί-

ζεται και αφορά την ευθύνη του επιστήµονα στην αναµέτρησή 

του µε τις εµµονές της ιδιοφυΐας. 

Μακρολογήσαµε γύρω από τα συνοδευτικά κείµενα, γιατί αυ-

τά είναι εκείνα που πρώτα και κυρίως διαβάζονται. Κι αυτό το 
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αποδεικνύει η αναπαραγωγή τους από τον Τύπο, που λειτουργεί 

ελαφρώς παραµορφωτικά και αρκούντως µεγεθυντικά. Αποτολ-

µώντας µια παροµοίωση, θα λέγαµε πως λειτουργούν, ως προς 

το κυρίως σώµα, όπως τα αόρατα υλικά, τα µετα-υλικά, που η 

τεχνολογία έχει ξεκινήσει να κατασκευάζει. Εκείνα εκτρέπουν 

το φως, τα συνοδευτικά κείµενα την προσοχή του αναγνώστη. 

 

 20 Ιουνίου 2010  
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Τ’ άµοιρο, το σκοτεινό τρυγόνι
*
 

 

 

 

 

 

ια συλλογή διηγηµάτων δεν ευτύχησε να πιάσει στα 

χέρια του ο Παπαδιαµάντης, παρότι, για χρόνια, φαί-

νεται να το επιθυµούσε. Το δηλώνει, µάλιστα, δηµο-

σίως για πρώτη φορά, µε την αγγελία που αποστέλλει προς δη-

µοσίευση στις εφηµερίδες, µε ηµεροµηνία 1η Αυγούστου 1891, 

για την προσεχή έκδοση συλλογής δεκαπέντε διηγηµάτων, δη-

µοσιευµένων και αδηµοσίευτων, µε τον τίτλο, «Τα θαλασσινά 

ειδύλλια». Ποτέ, όµως, δεν διέθετε τα οικονοµικά µέσα, ούτε 

ποτέ στάθηκε καλός στο να κρούει τας θύρας των µεγάλων. Η 

αγγελία καταλήγει µε τη φράση: Παρακαλώ τους φιλαναγνώστας 

να µε συνδράµωσιν. Ωστόσο, παρά τη φήµη, την οποία, συν τω 

χρόνω, απέκτησε κατά την επόµενη εικοσαετία, ούτε οι εκδότες 

βιβλίων και περιοδικών, µε τους οποίους συνεργαζόταν, τον συ-

νέδραµαν, ούτε οι υψηλά ιστάµενοι φίλοι και λοιποί θιασώτες 

του. Αντ' αυτού, του πρόσφεραν µια πανηγυρική εκδήλωση για 

την εικοσιπενταετηρίδα του, που και λιγότερο την ποθούσε και 

µόνον εξ αντανακλάσεως την ευχαριστήθηκε, αν υποθέσουµε 

ότι την ευχαριστήθηκε. 

Η ειρωνεία είναι ότι, έναν χρόνο µετά τον θάνατό του, εκδό-

θηκαν, µαζεµένες µέσα σε ένα έτος, δέκα συλλογές διηγηµάτων 

του. ∆έκα, σωστά διαβάσατε. Αυτή ήταν η αρχή, πραγµατικά 

πληθωρική, λες και εξαργυρωνόταν απέναντί του κάποια οψι-

φανής ενοχή. Όπως και να έχει, στη διάρκεια του ενός αιώνα 

από τον θάνατό του, που οσονούπω συµπληρώνεται, συνέχισαν 

να εκδίδονται και να επανεκδίδονται ανθολογίες διηγηµάτων 

του, σε άτακτα διαστήµατα, παρακολουθώντας τους εορτασµούς 

                                                 
* «Ερωτικός Παπαδιαµάντης», ανθολόγηση: Χριστόφορος Λιοντάκης, εκδόσεις Πα-

τάκη, Ιούνιος 2010. 

 

Μ 



22

των επετείων του. Όλες αυτές οι εκδόσεις καταρτίζονται σύµ-

φωνα µε τις αναγνωστικές προτιµήσεις των ανθολόγων. Γεγονός 

που δηλώνεται και από την απαράλλακτη τιτλοφόρησή τους. 

Προτάσσεται ο τίτλος του διηγήµατος που θεωρείται το σηµα-

ντικότερο της συλλογής και ακολουθεί η επωδός “κι άλλα διη-

γήµατα”. Όσο για τις θεµατικές συλλογές, µέχρι και τη δεκαετία 

του 1980, περιορίζονται στο εορταστικό διήγηµα, µε ποικίλες 

ανθολογήσεις χριστουγεννιάτικων, πρωτοχρονιάτικων και πα-

σχαλινών διηγηµάτων. Εξαίρεση αποτελεί η προαναγγελθείσα 

από τον ίδιο τον Παπαδιαµάντη συλλογή, «Τα θαλασσινά ει-

δύλλια», που, τελικά, πρωτοεκδόθηκε παραλλαγµένη 34 χρόνια 

µετά το θάνατό του. 

Μόλις το 1990 εκδόθηκε από τον Θωµά Γκόρπα µια πρώτη 

θεµατική συλλογή, που ξεφεύγει από τον κανόνα του εορταστι-

κού διηγήµατος, τα «Αθηναϊκά διηγήµατα». Ακολουθούν, το 

1993, τα «∆ιηγήµατα της αγάπης», επιλεγµένα από τον ζωγρά-

φο Γιώργο Κόρδη, ο οποίος και τα εικονογραφεί. Ο ίδιος, το 

επετειακό 2001, εκδίδει τη συλλογή «Γυναίκες της προσµονής 

και του καηµού», αναδεικνύοντας ζωγραφικά τις, κατά τον Ζή-

σιµο Λορεντζάτο, «Ρωµιές» του Παπαδιαµάντη. Εκείνη τη χρο-

νιά, ορισµένοι “πιστοί” του Σκιαθίτη ανθολογούν και πάλι διη-

γήµατά του, σύµφωνα µε το προσωπικό τους γούστο. Μεταξύ 

αυτών, µια ανθολογία διακρίνεται για την πρωτότυπη θεµατική 

της. Ο Στρατής Πασχάλης επιλέγει 19 διηγήµατα, που τιτλοφο-

ρεί «Σκοτεινά παραµύθια» και τα οποία κινούνται στον χώρο 

της µαγείας, της δεισιδαιµονίας και του υπερφυσικού. Στη συνέ-

χεια, επανέρχονται συλλογές εορταστικών διηγηµάτων και µία 

δεύτερη συλλογή αθηναϊκών. Εφέτος, παραµονές του επόµενου 

επετειακού έτους Παπαδιαµάντη, ένας άλλος ποιητής, ο Χρι-

στόφορος Λιοντάκης, παρουσιάζει µια ανθολογία που προβάλ-

λει το ερωτικό στοιχείο. Βεβαίως, ερωτικά διηγήµατα συναντά-

µε και στις προηγούµενες ανθολογήσεις µη εορταστικού διηγή-

µατος, σαν µια τάση εκκοσµίκευσης του παπαδιαµαντικού έρ-

γου. Μόνο που εκεί βρίσκονται αναµεµιγµένα µε άλλα διηγήµα-

τα κοινωνικού περιεχοµένου. 
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Από τα συνολικά 170 διηγήµατα του Παπαδιαµάντη, ο Λιο-

ντάκης επιλέγει 28. ∆εν διατείνεται ότι είναι το σύνολο των ε-

ρωτικών διηγηµάτων του Σκιαθίτη, αλλά τα κρίνει ικανά και 

αναγκαία για να µεταδοθεί “η ερωτική αύρα της γραφής του”. 

Για την πλάγια οπτική του ανθολόγου προϊδεάζει το καταληκτι-

κό διήγηµα της συλλογής, «Το ιδιόκτητο». Να θυµίσουµε ότι 

θέµα του εν λόγω διηγήµατος είναι ένας αθηναϊκός οίκος ανο-

χής, µε ιδιοκτήτρια µια θεοσεβούµενη παπαδοπούλα. Ουδέν το 

ερωτικό συµβαίνει στο διήγηµα, υπονοούνται µόνο τα συνήθη 

λαµβάνοντα χώρα σε παρόµοιους οίκους. Το σηµαντικό, όµως, 

είναι ότι ο ανθολόγος προχωρεί ένα βήµα παρακάτω. Όπως δη-

λώνει και ο τίτλος του βιβλίου, αναφέρεται σ' έναν “ερωτικό 

Παπαδιαµάντη”. Η µετατόπιση από το µυθοπλαστικό περιεχό-

µενο ενός διηγήµατος στον ίδιο τον συγγραφέα γίνεται υιοθετώ-

ντας την υπόθεση ότι ο συγγραφέας αυτοβιογραφείται. ∆ηλαδή, 

µετά 36 συναπτά έτη, επανακάµπτει ο “αυτοβιογραφούµενος” 

Παπαδιαµάντης, που εισηγείται η οµότιτλη µελέτη του Πανα-

γιώτη Μουλλά. Αυτή τη φορά, σχεδόν λαθραία, µέσω ορισµέ-

νων ψυχαναλυτικών ερµηνειών, που φαίνεται να κερδίζουν έ-

δαφος, ακόµη και όταν λεκτικά, όπως εδώ, καταδικάζονται. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αλλαγή πρόσληψης του Παπαδια-

µάντη από τον ανθολόγο. Γιατί η πρόσφατη ανθολόγηση δεν 

είναι η πρώτη που καταρτίζει. Υπάρχει µια προηγούµενη προ 

δεκαπενταετίας, λησµονηµένη, όπως φαίνεται, ακόµη και από 

τον ίδιο. Είχε εκδοθεί στη σειρά «Μικρή κιβωτός» (εκδ. Μπά-

στας-Πλέσσας), απαρτίζεται από 22 διηγήµατα και τιτλοφορεί-

ται «Το σκοτεινό τρυγόνι». Θυµίζουµε ότι “σκοτεινό τρυγόνι” 

αποκαλούσε εαυτόν ο Παπαδιαµάντης σ' ένα ποίηµα “προς τη 

µητέρα του”, γραµµένο στο πίσω µέρος επιστολής, που έστειλε 

στον πατέρα του, από την Αθήνα, στις 18 Απριλίου 1874. Οι 

δύο ανθολογίες συµπίπτουν σε 11 διηγήµατα και σε µέρος της 

εισαγωγής. ∆ιαφοροποιούνται, όµως, σαφώς ως προς το πνεύµα 

της σύλληψής τους. Την παλαιότερη εισαγωγή ο Λιοντάκης την 

ξεκινά σε τόνο εξοµολογητικό, αναφερόµενος στις πρώτες πα-

παδιαµαντικές του αναγνώσεις. Μετά δίνει συνοπτικά τα βιο-

γραφικά του Παπαδιαµάντη, καταδικάζοντας ως προκρούστεια 
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την κριτική υποδοχή που του επιφυλάχτηκε στο πέρασµα του 

χρόνου. Όχι, πάντως, συλλήβδην την κριτική, όπως στην πρό-

σφατη εισαγωγή του. Εκεί, το “σκοτεινό” εκλαµβάνεται µάλλον 

ως το “άµοιρο”, κατά τον παπαδιαµαντικό στίχο, «Μάννα µου, 

εγώµαι τ' άµοιρο, το σκοτεινό τρυγόνι». Ενώ, σύµφωνα και µε 

τον τίτλο της εισαγωγής, εξαίρεται “ο ανθηρός του λόγος”. Όσο 

για τον µονήρη και δυστυχή βίο του Παπαδιαµάντη, καταφεύγει 

σε µαρτυρίες ανθρώπων που τον γνώρισαν. Αντιθέτως, στην 

καινούρια εισαγωγή, αφού επαναλαµβάνει τα γενικά, προχωράει 

στην ψυχογράφησή του, στηριζόµενος σε αποσπάσµατα από 

δύο διηγήµατα. Ένα σύντοµο από «Τα ρόδιν' ακρογιάλια» και 

ένα εκτενέστερο από το διήγηµα «Η Φαρµακολύτρια». Στο 

πρώτο, ο Παπαδιαµάντης, κατά τον Λιοντάκη, εξοµολογείται τη 

µοναξιά του και ότι έχει “κρυφή πληγή” ενώ, από τις υποτιθέµε-

νες εξοµολογήσεις του στο δεύτερο, καταλήγει στο συµπέρασµα 

ότι “κατατρύχεται και βασανίζεται από πάθη”. Προς έµφαση, 

τιτλοφορεί την εισαγωγή «Η κρυφή πληγή», κάνοντας λόγο για 

ένα “καλά κρυµµένο µυστικό” του Παπαδιαµάντη και γενικώς, 

για “απόκλισή του” από την ευθεία οδό. Άλλωστε, και τα ερω-

τικά διηγήµατα που επιλέγει τα χωρίζει σε δύο κατηγορίες: σε 

όσα ο Παπαδιαµάντης υιοθετεί πρωτοπρόσωπη αφήγηση, τα 

οποία ο ανθολόγος εκλαµβάνει ως προσωπικές ερωτικές ιστορί-

ες του συγγραφέα, και σ' εκείνα που περιγράφει ερωτικές ιστο-

ρίες των ηρώων του. Σαφώς ανώτερα θεωρεί τα πρώτα, ανθολο-

γώντας, µεταξύ άλλων, απόσπασµα από «Τα ρόδιν’ ακρογιάλια» 

(διαφορετικό από το επιστρατευόµενο στην ψυχογράφηση) και 

τα δίδυµα διηγήµατα του 1900, «Η Φαρµακολύτρια» και το «Α-

µαρτίας φάντασµα». Με αυτά τα δύο διηγήµατα ο ανθολόγος 

ζητεί να προσδώσει µια σκοτεινή διάσταση στον ερωτισµό του 

Παπαδιαµάντη. Ενώ, εξαιρεί ένα ερωτικό διήγηµα, όπως, λ.χ., 

το «Αποκριάτικη νυχτιά», όπου ένας φτωχός σπουδαστής, νοι-

κάρης σε αθηναϊκό αστικό σπίτι, είναι ερωτευµένος µε την κόρη 

της οικογένειας. ∆ιήγηµα που συµπεριλαµβάνει ο Μουλλάς στα 

“αυτοβιογραφικά” του Παπαδιαµάντη. 

Να θυµίσουµε ότι, ανάµεσα στις δύο ανθολογίες του Λεοντά-

κη, παρεµβάλλονται δύο εξ Εσπερίας ερχόµενες µελέτες, που 
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πολύ συζητήθηκαν. Του Λάκη Προγκίδη, που ανακηρύσσει µέ-

γα µυθιστοριογράφο τον Παπαδιαµάντη, στηριζόµενος στα 

«Ρόδιν' ακρογιάλια» και µόνο. Και η ψυχαναλυτική ανάγνωση 

του Γκυ Σωνιέ, που βασίστηκε στα δύο δίδυµα διηγήµατα, που 

προαναφέρθηκαν. “∆ιήγηµα-κλειδί” χαρακτηρίζει σε συνέντευ-

ξή του ο Λιοντάκης το διήγηµα «Η Φαρµακολύτρια», στο οποίο 

θεµελιώνει ο Σωνιέ τον “µύθο” ενός “εωσφορικού δηµιουργού”. 

Συνοψίζοντας, η εκατονταετία από τον θάνατο του Παπαδια-

µάντη εκκινεί µε το εορταστικό διήγηµα και κλείνει µε το ερω-

τικό, ενώ ο Σκιαθίτης µεταµορφώνεται από “κοσµοκαλόγερος” 

σε σκοτεινά “ερωτικός”. Τέλος, όσον αφορά τα κείµενα της 

πρόσφατης ανθολογίας, δεν αναφέρεται από ποια Άπαντα Πα-

παδιαµάντη αναπαράγονται. Όχι, πάντως, από εκείνα των εκδό-

σεων ∆όµος, στα οποία είχε στηριχτεί η προηγούµενη ανθολο-

γία Λιοντάκη. Ενώ, το γλωσσάρι, που υπογράφει ο ίδιος ο αν-

θολόγος, φαίνεται να ακολουθεί το παπαδιαµαντικό γλωσσάρι, 

που έχει καταρτίσει ο Ν. ∆.  Τριανταφυλλόπουλος στα Άπαντα 

του ∆όµου, εµπλουτισµένο για τις ανάγκες ενός σηµερινού ανα-

γνωστικού κοινού µε λέξεις της καθαρεύουσας. 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ (Βιβλιοθήκη) 23 Οκτωβρίου 2010 
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Στο κατώφλι του Έτους Παπαδιαµάντη 

 

    

 

 

 

ριν δέκα χρόνια, καθώς ανέτειλε η νέα χιλιετία, τα επε-

τειακά έτη ήταν στις δόξες τους. Μόλις εξέπνεε το επε-

τειακό έτος Σεφέρη, το οποίο είχε εορταστεί µετά φα-

νών και λαµπάδων, όπως άρµοζε σε έναν νοµπελίστα. Ήδη, το 

Υπουργείο Πολιτισµού και το εύρωστο τότε Εθνικό Κέντρο Βι-

βλίου είχαν ανακοινώσει ότι το 2001 θα ήταν επετειακό έτος 

Ανδρέα Εµπειρίκου. Μη θέλοντας, όµως, να αδικήσουν τρεις 

άλλους µεγάλους της ελληνικής λογοτεχνίας, είχαν, επιπροσθέ-

τως, αποφασίσει να υποστηριχθούν οικονοµικά οι εορτασµοί για 

τις πεντηκονταετηρίδες από τους θανάτους του Άγγελου Σικελι-

ανού και του Γρηγορίου Ξενόπουλου, καθώς και η µεγάλη δι-

πλή επέτειος του Παπαδιαµάντη. Να θυµίσουµε ότι οι επέτειοι 

Παπαδιαµάντη, δηλαδή η συµπλήρωση ακέραιων δεκαετιών 

από τη χρονολογία γέννησης και θανάτου, είναι πάντοτε διπλές, 

αφού απεβίωσε σε στρογγυλή ηλικία, συµπληρώνοντας τα εξή-

ντα. Όσο για µεγάλες επετείους, αυτές θεωρούνται τα έτη κατά 

τα οποία συµπληρώνονται ακέραια πολλαπλάσια της πεντηκο-

νταετίας αντί της δεκαετίας. Εν έτει, λοιπόν, 2001, εορτάζονταν 

η µεγάλη επέτειος των 150 χρόνων από τη γέννησή του, στις 4 

Μαρτίου 1851, αλλά και η επέτειος των 90 χρόνων από το θά-

νατό του, στις 2 Ιανουαρίου 1911. 

∆έκα χρόνια µετά, καθώς οι µεγάλες επέτειοι Παπαδιαµάντη 

εµφανίζονται ανά ζεύγη µε δεκαετή αναµεταξύ τους απόσταση, 

αναµένεται να εορταστούν τα 160 χρόνια από τη γέννησή του 

και η εκατονταετηρίδα από το θάνατό του. Βεβαίως, το Υπουρ-

γείο Πολιτισµού και το Ε.ΚΕ.ΒΙ. εξήγγειλαν ήδη το 2011 ως 

Έτος Ελύτη, δεδοµένου ότι οι νοµπελίστες, λόγω και της διε-

θνούς εµβέλειάς τους, προηγούνται όλων των άλλων. Ωστόσο, 

είναι σίγουρο, ότι, αν δεν φύραινε ο κρατικός κορβανάς, θα ε-

Π 
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λεούνταν και εφέτος, όπως συνέβη το 2001, και οι φτωχοί συγ-

γενείς. Θυµίζουµε πρόχειρα, περιοριζόµενοι στους προσφιλείς 

µας, ότι, το 2011, συµπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση 

του Στρατή Τσίρκα και του Νίκου Γκάτσου, ενώ έχουµε και τις 

µεγάλες διπλές επετείους του Παπαδιαµάντη και του Κεφαλλή-

νιου Ανδρέα Λασκαράτου, καθώς συµπληρώνονται δυο αιώνες 

από τη γέννησή του και 110 χρόνια από το θάνατό του, δεδοµέ-

νου ότι κι αυτός απεβίωσε στη στρογγυλή ηλικία των 90 ετών. 

Αλλά η οικονοµική δυσπραγία του Κράτους δεν σηµαίνει α-

ναγκαστικά ότι οι επέτειοι δεν θα εορταστούν. Παλαιότερα, που 

δεν τα περιµέναµε όλα από το ∆ηµόσιο, γίνονταν αρκετά αξιό-

λογα πράγµατα. Μόνο τα τελευταία χρόνια, οι ιδιώτες καλόµα-

θαν µε τους κορβανάδες και σαν να µαλθακίσθηκαν. Για τις ε-

κατονταετηρίδες από τη γέννηση των δύο συγγραφέων, θα µπο-

ρούσαν να ανασκουµπωθούν και οι κληρονόµοι των Αρχείων 

τους, οι εκδότες τους, καθώς και ορισµένοι ακµαίοι ιδιωτικοί 

φορείς. Άλλωστε, το ζητούµενο δεν είναι οι πανηγυρισµοί αλλά 

η ουσιαστική φροντίδα των τιµώµενων. Τα επετειακά έτη προ-

σφέρουν µια καλή ευκαιρία για το άνοιγµα των Αρχείων και την 

µετά περισκέψεως παρουσίαση των πιθανών θησαυρών τους. Ο 

καλός κληρονόµος δεν φαίνεται µόνο στην περιφρούρηση αλλά 

και στην ανάδειξη όσων έχουν βρεθεί στη φύλαξή του. Σε σχέ-

ση µε τους δυο παλαιότερους, Λασκαράτο και Παπαδιαµάντη, 

υπάρχουν ενώσεις µε στόχο την φροντίδα τους, εκτός από το 

ανεπτυγµένο στα καθ' ηµάς αίσθηµα της εντοπιότητας. Οι Κε-

φαλλήνιοι, αλλά και απαξάπαντες οι Επτανήσιοι, ποτέ δεν ολι-

γώρησαν. Όσο αφορά τον Παπαδιαµάντη, περισσότεροι του ε-

νός τόποι µπορεί να µην ερίζουν για την καταγωγή του, αλλά η 

γενέτειρα Σκιάθος, η γειτονική Εύβοια και η Αθήνα ως µακρο-

χρόνιος τόπος διαµονής του, έχουν κατά καιρούς δείξει εµπρά-

κτως το ενδιαφέρον τους. Ύστερα υπάρχει η Εταιρεία Παπαδια-

µαντικών Σπουδών. Μπορεί, µε τα τρέχοντα µέτρα και σταθµά, 

να θυµίζει κλειστή λέσχη µυηµένων, έτσι όπως λειτουργεί κε-

κλεισµένων των θυρών, αγνοώντας τα ΜΜΕ, που είναι ο κινη-

τήριος µοχλός και της πολιτιστικής ζωής του τόπου, πάντως λει-

τουργεί, όπως αποδεικνύουν και τα δυο Συνέδρια για τον Παπα-
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διαµάντη, που διοργάνωσε κατά τα επετειακά έτη, 1991 και 

2001. Άλλωστε, ζούµε στην εποχή της ηλεκτρονικής ενηµέρω-

σης, όπου το ∆ιαδίκτυο τείνει να υποκαταστήσει τον Τύπο. Η-

λεκτρονικώς, λοιπόν, όσοι σερφάρουν έχουν πληροφορηθεί ότι 

ο ∆ήµος Σκιάθου, ήδη από τον περασµένο Ιανουάριο, στην εκ-

δήλωση µνήµης Παπαδιαµάντη, που γίνεται κάθε χρόνο την η-

µέρα του θανάτου του, ανακοίνωσε ότι ετοιµάζεται για την δι-

οργάνωση, µαζί µε την Εταιρεία Παπαδιαµαντικών Σπουδών, 

Συνεδρίου Παπαδιαµάντη εντός του 2011. Επίσης, τον Σεπτέµ-

βριο, προστέθηκε, ηλεκτρονικώς πάντα, η σχετική ανακοίνωση 

της Εταιρείας, που αναγγέλλει συνέδριο, “πιθανότατα στη Σκιά-

θο”, τέλη Σεπτεµβρίου αρχές Οκτωβρίου, µε θέµα, «Παπαδια-

µάντης µεταφράζων και µεταφραζόµενος». Οπότε, όσο αφορά 

τους εορτασµούς, αυτοί, και εν µέσω κρίσης, θα µπορούσαν, 

λίγο πολύ, να εξασφαλιστούν. Όµως, όπως ήδη παρατηρήσαµε, 

δεν αρκούν οι πανηγυρισµοί, στους οποίους εµπίπτουν εν πολ-

λοίς και τα συνέδρια, ακόµη κι όταν αφήνουν, όπως στην περί-

πτωση Παπαδιαµάντη, το στέρεο κατάλοιπο ενός τόµου πρακτι-

κών. Κι αυτό, γιατί οι οµιλητές, ως επί το πλείστον, ανακεφα-

λαιώνουν γνωστές εργασίες ή εφαρµόζουν γενικές θεωρίες σε 

επιµέρους παραδείγµατα. 

Πιο συγκεκριµένα, για τον Παπαδιαµάντη θυµίζουµε ότι τα 

δύο προηγούµενα  Συνέδρια είχαν ονοµασθεί διεθνή Συνέδρια, 

παρότι οι οµιλητές εκ της αλλοδαπής µετριούνταν στα δάχτυλα. 

Επίσης, κατά την πρώτη δεκαετία της χιλιετίας, επικράτησε, κυ-

ρίως, στον Τύπο, ο Σκιαθίτης να αποκαλείται κλασικός. Πιθα-

νώς, µε το σκεπτικό, ότι, στον αιώνα της παγκοσµιοποίησης, 

όταν όλες οι χώρες έχουν τους κλασικούς τους συγγραφείς, 

χρειάζεται και η Ελλάδα έναν. Τώρα, γιατί το χρίσµα δόθηκε 

στον Παπαδιαµάντη, µένει ασαφές. Ίσως να συνέβαλαν οι κα-

τοικούντες στο Παρίσι µελετητές του, καθώς οι Γάλλοι, περισ-

σότερο των λοιπών Ευρωπαίων, τιµούν τους κλασικούς συγ-

γραφείς, παραλαµβάνοντας τη λέξη από την αρχαία ελληνική, 

όπου κλασικός σηµαίνει συγγραφέας κλάσεως. Για να αποκτή-

σει, όµως, µια χώρα έναν κλασικό συγγραφέα δεν αρκεί να υ-

πάρχει κάποιος κορυφαίος, απαιτείται και αντίστοιχη φιλολογι-
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κή υποδοµή, θέµα που δεν φαίνεται να απασχόλησε. Όπως και 

να έχει, ως κλασικός ο Παπαδιαµάντης, παρατασσόµενος δίπλα 

στους Γάλλους και Άγγλους κλασικούς, δείχνει µάλλον χωλός, 

ακριβώς λόγω έλλειψης αντίστοιχης ή έστω και παραπλήσιας 

φιλολογικής φροντίδας. 

∆εν υπάρχει ούτε καν πλήρης εργογραφία του, όπως θύµισε ο 

προ διετίας τυχαίος εντοπισµός άγνωστου παπαδιαµαντικού δι-

ηγήµατος. Αυτό ακριβώς αντανακλά ότι το έργο του Παπαδια-

µάντη παραµένει ανοιχτό. Με άλλα λόγια, δεν συνιστά ακόµη 

κλειστό και παγιωµένο σύνολο, όπως είθισται να θεωρείται. Σε 

αυτό συµβάλλει το γεγονός ότι το έργο του δηµοσιεύθηκε εξ 

ολοκλήρου, όσο τουλάχιστον εκείνος ζούσε, σε εφηµερίδες και 

περιοδικά κατά τις δυο τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα και 

την πρώτη του 20ου. Ενώ, τα αδηµοσίευτα χειρόγραφα διηγη-

µάτων του, αλλάζοντας χέρια, συνέχισαν να δηµοσιεύονται µέ-

χρι και τα µέσα του περασµένου αιώνα. Πρόκειται, δηλαδή, για 

ένα ευρύ πεδίο, όχι όµως και αχανές. Το σύνολο του γνωστού 

έργου του, δηλαδή τέσσερα µυθιστορήµατα και 170 διηγήµατα, 

συνυπολογίζοντας τα µετά θάνατο δηµοσιευµένα, παρουσιά-

στηκε σε 13 εφηµερίδες, 16 περιοδικά και 4 ετήσια ηµερολόγια. 

Ενώ, 9 διηγήµατα πρωτοδηµοσιεύτηκαν σε τρία βιβλία µε διη-

γήµατά του και δυο βιβλία για εκείνον, που εκδόθηκαν µετά το 

θάνατό του. Αυτό το σύνολο των εντύπων είναι ελλιπώς και ε-

πιλεκτικά διερευνηµένο. Για το αληθές του λόγου, θυµίζουµε 

ότι το προσφάτως ανακαλυφθέν διήγηµα εντοπίστηκε σε µια 

από τις 13 εφηµερίδες, την αθηναϊκή «Πατρίς». Και εντοπίστη-

κε από τον Βασίλειο Τωµαδάκη, όχι γιατί αποφάσισε να την α-

ποδελτιώσει προς χάριν του Παπαδιαµάντη, γνωρίζοντας πως σε 

αυτήν είχε δηµοσιευτεί «Το µυρολόγι της φώκιας», αλλά γιατί 

άλλο έψαχνε και σκόνταψε στο παπαδιαµάντειο διήγηµα. Εξυ-

πακούεται ότι η κατάρτιση της εργογραφίας του δεν θα εξα-

ντλείτο στα συγκεκριµένα έντυπα. Αυτά, όµως, λογικά, συνι-

στούν ένα πρώτο πεδίο έρευνας. 

Αυτονοήτως δεν υπάρχει βιβλιογραφία Παπαδιαµάντη. Άλ-

λωστε, ελάχιστοι Έλληνες συγγραφείς διαθέτουν. Κι αυτοί, χά-

ρις σε δυο τρεις αφοσιωµένους βιβλιογράφους, όπως ο Γ. Κ. 
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Κατσίµπαλης και ο ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος, στον οποίο ο-

φείλουµε και την πρόσφατη Βιβλιογραφία Καβάφη. Όσο αφορά 

τον Παπαδιαµάντη, έχουµε µείνει στη Βιβλιογραφία του Γιώρ-

γου Βαλέτα. Όσοι ακολούθησαν, περιορίστηκαν σε διορθώσεις 

και επιµέρους προσθήκες. Στο προηγούµενο Συνέδριο Παπαδι-

αµάντη, η Βασιλική Λαµπροπούλου παρουσίασε τις βιβλιογρα-

φικές εργασίες για τον Παπαδιαµάντη, καταλήγοντας ότι συνι-

στά ένα από τα βασικά φιλολογικά desiderata. Στην ενδιάµεση 

δεκαετία, εκτός από τη βιβλιογράφηση των µεταφράσεων Πα-

παδιαµάντη, που έχει ξεκινήσει η Λαµπρινή Τριανταφυλλοπού-

λου, δεν γνωρίζουµε άλλη σχετική προσπάθεια. Κατά τα άλλα, 

µηρυκάζουµε επί 70 έτη τα λάθη του Βαλέτα. Ως φαίνεται, εδώ 

µας διαφεύγει κάτι βασικό. Ξεχνάµε ότι µέχρι να ολοκληρωθούν 

τα Άπαντα Ν. ∆. Τριανταφυλλόπουλου, η πλειονότητα των ανα-

γνωστών µυήθηκε στο παπαδιαµαντικό έργο µε τα Άπαντα Βα-

λέτα. Ωστόσο, ένας καλός λόγος δεν περισσεύει, καθώς όλοι 

ανεξαιρέτως οι κατοπινοί κρίνουν ότι ήταν τσαπατσούλης. Κι 

όµως, ποιος άλλος συγκέντρωσε τόσο µεγάλο κοµµάτι, διά-

σπαρτο και δυσεύρετο. Από την άλλη, όταν κάποιος σηµερινός 

τυχαίνει να κάνει αντίστοιχη εργασία, συχνά περισσότερο τσα-

πατσούλικα, επαινείται από τους οµότεχνους. 

Επίσης, δεν υπάρχει σχολιασµένη έκδοση του έργου του. 

Μπορεί τα Άπαντα Ν. ∆. Τριανταφυλλόπουλου να συνοδεύο-

νται από ενδελεχές γλωσσάρι, από το οποίο όλοι οι επόµενοι, 

ρητά ή άρρητα, σιτίζονται, αλλά µόνο µε γλωσσάρι δεν καλύ-

πτονται οι ερµηνευτικές απαιτήσεις ενός κλασικού. Και επειδή, 

τα τελευταία χρόνια, συζητείται πολύ ο µεταφραστής Παπαδια-

µάντης και το πιθανότερο, θα συζητηθεί ακόµη περισσότερο µε 

αφορµή και το αναγγελθέν Συνέδριο, να θυµίσουµε ότι οι µετα-

φράσεις του Παπαδιαµάντη, παρόλο που απλώνονται σε ακόµη 

λιγότερα έντυπα από όσα το πρωτότυπο έργο του, παραµένουν 

terra incognita, ή έστω, πεδίο µερικώς µόνο χαρτογραφηµένο. 

Από αυτές, µόλις 14 έχουν εκδοθεί αυτοτελώς σε βιβλίο στο 

διάστηµα της τελευταίας εικοσαετίας, 1989-2009. Παρόλα αυτά, 

το όποιο ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει η Εταιρεία Παπαδιαµαντι-

κών Σπουδών (λόγω µυστικότητας δεν ανακοινώνονται στον 
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Τύπο ούτε οι αρχαιρεσίες της ούτε τα ∆ιοικητικά της Συµβούλια 

ούτε η οργανωτική επιτροπή, που θα κρίνει όσους υποβάλλουν 

αίτηση συµµετοχής στο Συνέδριο) αποφάσισε ως θέµα του τρί-

του ∆ιεθνούς Συνεδρίου τον µεταφραστή Παπαδιαµάντη. Από 

την άλλη, οι δυο µεταφράσεις του, «Η Ιστορία της Ελληνικής 

Επαναστάσεως» του Τόµας Γκόρντον και ο «∆ράκουλας» του 

Μπραµ Στόουκερ, που αναµένονταν να εκδοθούν, επιτέλους, 

εφέτος (η πρώτη αναµένεται εδώ και µια δεκαετία), αναβάλλο-

νται, άγνωστο για πότε, αφού οι αντίστοιχοι εκδότες δεν θεώρη-

σαν υποχρέωσή τους να κάνουν κάποια σχετική ανακοίνωση. 

∆εν θα απορούσαµε, πάντως, αν υπάρξουν στο Συνέδριο ανα-

κοινώσεις σχετικές µε τις δύο υπό έκδοση µεταφράσεις. 

Αυτές οι λίγες παρατηρήσεις ξεκινούν από τη δική µας αντί-

ληψη περί κλασικού συγγραφέα, η οποία µάλλον δεν συµφωνεί 

µε την επικρατούσα άποψη. Όπως φαίνεται, οι φιλόλογοι και 

λοιποί µελετητές δεν προτάσσουν την έρευνα υποδοµής. ∆εδο-

µένου, όµως, του ευρωπαϊκού πλέον προφίλ του Παπαδιαµάντη, 

θεωρούν το έργο του πρόσφορο πεδίο για την εφαρµογή λογο-

τεχνικών θεωριών. Προσφάτως δε, και θεωριών µεταφρασεολο-

γίας. Τώρα, τι λαγούς βγάζουν από το καπέλο, είναι άλλου παπά 

ευαγγέλιο. Λόγω, όµως, και των ηµερών, ένα άλλο θέµα προη-

γείται των επετειακών ετών και του Συνεδρίου Παπαδιαµάντη. 

Το εορταστικό διήγηµα του Παπαδιαµάντη, που δηµοσιευόταν 

κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα, σε εφηµερίδες και περιοδικά, 

και το οποίο, κατά προτίµηση, ανθολογούσαν όσοι κατήρτιζαν 

συλλογές διηγηµάτων του. Αυτό, λοιπόν, το τόσο προσφιλές και 

ξεχωριστό εορταστικό διήγηµα του Παπαδιαµάντη τείνει προς 

τη δύση του, καθώς ανατέλλει το ευρωπαϊκό του άστρο. Όπως 

είχαµε την ευκαιρία ήδη να σχολιάσουµε («Ελευθεροτυπία», 

23.10.2010), τη θέση του εορταστικού διηγήµατος την κατα-

λαµβάνει το ερωτικό. Στα προεόρτια του επετειακού 2011, κυ-

κλοφορούν, ως τα µοναδικά καινούρια βιβλία του Παπαδιαµά-

ντη, δυο ανθολογίες: «Ερωτικός Παπαδιαµάντης» (ανθολόγος 

Χριστόφορος Λιοντάκης, εκδόσεις Πατάκη) και «Να είχεν ο 

έρωτας σαΐτες! Επτά αγαπητικά διηγήµατα του Αλέξανδρου 

Παπαδιαµάντη» (ανθολόγος Κώστας Ακρίβος, εκδόσεις Με-
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ταίχµιο). Από την οιστρήλατη εισαγωγή της δεύτερης ανθολογί-

ας συγκρατούµε τη διαπίστωση του ανθολόγου ότι στα παπαδι-

αµαντικά διηγήµατα υπάρχει πολύς ίµερος αλλά απουσιάζει “η 

περιγραφή έστω µιας σκηνής από ερωτική κλινοπάλη”. Με άλλα 

λόγια, ο Παπαδιαµάντης ωχριά µπροστά στους σύγχρονους µυ-

θιστοριογράφους αλλά και απέναντι στον Ρωµαίο βιογράφο Γά-

ϊο Σουητώνιο, στον οποίο οφείλεται αυτή η τόσο παραστατική 

εικονοποίηση της πράξης της συνουσίας. Πάντως, στο τρέχον 

λεξιλόγιο, την επανέφερε ο τελευταίος βιογράφος του Παπαδια-

µάντη, ο Κωστής Παπαγιώργης, µε το βιβλίο του, «Ίµερος και 

κλινοπάλη». Στο πρωτοχρονιάτικο φύλλο θα επανέλθουµε µε τα 

εορταστικά διηγήµατα του Παπαδιαµάντη, που διαθέτουν και 

µικρή δόση ίµερου. 
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Μικρά σχόλια για τα εορταστικά διηγήµατα 

  

 

 

 

 

µέρα που είναι σήµερα, αντί να αναδηµοσιεύσουµε ένα 

από τα εορταστικά διηγήµατα του Παπαδιαµάντη, θα 

κάνουµε κάποια σχόλια σχετικά µε αυτά και γενικότερα 

για το έργο του. Πραγµατάκια πολύ γνωστά, που, ωστόσο, µπο-

ρεί κάποιοι να τα αγνοούν. Ο Παπαδιαµάντης ξεκίνησε, δηµο-

σιεύοντας σε συνέχειες τέσσερα εκτενή πεζά, τα οποία, σήµερα, 

αναφέρονται ως µυθιστορήµατα. Ο ίδιος, πάντως, µόνο το δεύ-

τερο, «Οι Έµποροι των Εθνών», χαρακτηρίζει µυθιστόρηµα. Το 

πρώτο, «Η Μετανάστις», το αποκαλεί διήγηµα πρωτότυπον, το 

τέταρτο, το «Χρήστος Μηλιόνης», το χαρακτηρίζει απλώς διή-

γηµα, ενώ στο τρίτο, «Η Γυφτοπούλα», δεν προσδίδει καµιά 

ταυτότητα. Αυτά δηµοσιεύθηκαν από τον Σεπτέµβριο του 1879 

µέχρι τον Νοέµβριο του 1885. Στη συνέχεια, από το 1887 και 

µέχρι τέλους, δηµοσιεύει διηγήµατα. Στα πρώτα από αυτά, προ-

σθέτει επεξηγηµατικούς χαρακτηρισµούς, όπως αναµνήσεις, νη-

σιωτική παράδοσις, µικρά µελέτη κ.ά., ενώ δεν παραλείπει τον 

προσδιορισµό διήγηµα. Πιθανώς γιατί, αρχικά, η δηµοσίευση 

διηγήµατος συνιστούσε γι' αυτόν καινοφανή δραστηριότητα. 

Αλλά και για τον Τύπο της εποχής, η δηµοσίευση ενός διηγήµα-

τος εξακολουθούσε να αποτελεί  καινοτοµία. Μοναδική εξαίρε-

ση, εν µέσω των διηγηµάτων, η δηµοσίευση σε συνέχειες, το 

1903, του εκτενούς πεζού, «Η φόνισσα», που φέρει ως υπότιτλο 

κοινωνικόν µυθιστόρηµα. Σήµερα, ορισµένα από αυτά, µε βάση 

κυρίως την έκτασή τους, αποκαλούνται νουβέλες, χαρακτηρι-

σµό που ουδέποτε  χρησιµοποίησε ο ίδιος. 
 

Ποσοτική και χρονική κατανοµή 
 

Συνολικά γνωρίζουµε 170 διηγήµατα του Παπαδιαµάντη. Από 

αυτά, τα 37 είναι γραµµένα µε αφορµή τις δυο µεγάλες χριστι-

Η 
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ανικές εορτές. Πιο συγκεκριµένα, στην εορταστική περίοδο 

Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Φώτων, για την οποία συ-

νήθως χρησιµοποιούµε τον προσδιορισµό “οι γιορτές”, αναφέ-

ρονται 25 διηγήµατα, ενώ, στην εορτή του Πάσχα εστιάζουν 

12. Τα διηγήµατα για τις “γιορτές” υποδιαιρούνται περαιτέρω 

σε 19 διηγήµατα για τα Χριστούγεννα, που, για τον Παπαδια-

µάντη, αντιστοιχούν στο τετραήµερο, από την παραµονή µέχρι 

την τρίτη ηµέρα, του Αγίου Στεφάνου, σε τρία για το διήµερο 

της παραµονής και ανήµερα της Πρωτοχρονιάς και σε δυο για 

το επόµενο διήµερο, των Φώτων. Μένει ένα διήγηµα, «Ο έρω-

τας στα χιόνια», στο οποίο δυο φορές επαναλαµβάνεται ο γενι-

κόλογος χρονικός προσδιορισµός, Χριστούγεννα, Άις-Βασίλης, 

Φώτα, θυµίζοντας περισσότερο θλιβερή επωδό. 

Σε ορισµένα, ο επετειακός χαρακτήρας τους δηλώνεται µε 

τον τίτλο. (Τρία χριστουγεννιάτικα: «Το χριστόψωµο», «Στο 

Χριστό στο Κάστρο», «Τα Χριστούγεννα του τεµπέλη». Ένα 

των Φώτων: «Φώτα-Ολόφωτα». Τέσσερα πασχαλιάτικα: «Ε-

ξοχική Λαµπρή», «Παιδική πασχαλιά», «Πάσχα ρωµέϊκο», 

«Λαµπριάτικος ψάλτης»). Τα πρώτα χρόνια, κατά τα οποία 

συνήθιζε να χαρακτηρίζει τα διηγήµατά του, υπάρχουν και δη-

λωτικοί υπότιτλοι, όπως χριστουγεννιάτικον, αγιοβασιλειάτικον, 

πρωτότυπον πασχαλινόν. Από µια άποψη, ο χαρακτηρισµός δεν 

περιττεύει. Γιατί, ναι µεν απαξάπαντα τα εορταστικά δηµο-

σιεύονται στις ηµέρες των αντίστοιχων εορτών, αλλά σε κά-

ποιες χρονιές τυγχάνει τις ίδιες µέρες να δηµοσιεύονται και µη 

εορταστικά. 

Τα περισσότερα εορταστικά διηγήµατα δηµοσιεύονται εντός 

του 19ου αιώνα, µέσα στη δωδεκαετία Χριστούγεννα 1887 - 

Χριστούγεννα 1899. Σε αυτήν την πρώτη περίοδο δηµοσιεύει 

51 διηγήµατα, από τα οποία τα 25 είναι εορταστικά. Αντίστοι-

χα, εντός της πρώτης δεκαετίας του 20ου, δηµοσιεύει µόλις 12. 

Ενώ, συνολικά, µέχρι το θάνατό του  αθροίζει σε αυτήν τη 

δεύτερη περίοδο 87 δηµοσιευµένα διηγήµατα. Με άλλα λόγια, 

τα εορταστικά από µια αναλογία επί του συνόλου 1 προς 2 για 

την πρώτη περίοδο, µειώθηκαν σε 1 προς 7.25 τη δεύτερη. Εί-

ναι προφανές ότι ο Παπαδιαµάντης δεν χρειάζεται πια την α-
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φορµή των εορτών για να γράψει ένα διήγηµα, πόσω µάλλον 

για να το δηµοσιεύσει. Να σηµειώσουµε ότι τα εορταστικά της 

δεύτερης περιόδου δεν δηµοσιεύονται, όπως αρχικά, µε ετήσια 

τακτικότητα. Τα τέσσερα πασχαλινά είναι σκόρπια χρονικά, 

ενώ τα οκτώ για τις “γιορτές”, συγκεντρώνονται στα τρία δια-

δοχικά Χριστούγεννα, που πέρασε στην Αθήνα (τρία το 1904, 

ένα, το προσφάτως ανευρεθέν «Το Γιαλόξυλο», το 1905, και 

τέσσερα µοιράζονται Χριστούγεννα 1906 - Πρωτοχρονιά 

1907). Συνοψίζοντας, ο Παπαδιαµάντης γράφει τα εορταστικά 

διηγήµατα στις περιόδους που βρίσκεται στην Αθήνα και τα 

δηµοσιεύει κυρίως στις εφηµερίδες, στις οποίες εργάζεται (8 

στην εφηµερίδα του Λάµπρου Κοροµηλά και µετά Αριστείδη 

Ρούκη «Εφηµερίς», 12 στην εφηµερίδα του Βλάση Γαβριηλίδη 

«Ακρόπολις» και 3 στην εφηµερίδα του ∆ηµήτρη Κακλαµάνου 

«Το Άστυ»). Τα υπόλοιπα, δεκατέσσερα διηγήµατα, τα δηµο-

σιεύει πέντε σε εφηµερίδες («Σκριπ», «Εστία», «Μεταρρύθµι-

σις», «Πατρίς», «Αλήθεια») και έξι σε περιοδικά («Εστία», 

«Αττικόν Μουσείον», «Το Περιοδικόν µας», «Η Μούσα», 

«Νέα Ζωή», «Χαραυγή Μυτιλήνης»), µε τους εκδότες των ο-

ποίων, ή κάποιον βασικό συνεργάτη τους, διατηρούσε γνωρι-

µία ή και φιλική σχέση. 
 

Καταχρηστικώς εορταστικά 
 

Τα εορταστικά διηγήµατα γράφονται µεν στην Αθήνα, αλλά 

διαδραµατίζονται όλα, εκτός από επτά, στη Σκιάθο. Ορισµένα 

από αυτά καταχρηστικά χαρακτηρίζονται εορταστικά, αφού, 

µόνο εν παρόδω, αναφέρεται ότι είναι ηµέρες εορτών, όπως 

στο «Κοκκώνα θάλασσα ή το γράµµα της πεθεράς» και στο 

«Γιαλόξυλο». Τα συµβάντα, που ανιστορούνται σε αυτά τα 

δυο διηγήµατα, θα µπορούσαν να διαδραµατίζονται και σε ο-

ποιαδήποτε άλλη εποχή, ωστόσο ο προσδιορισµός της χρονι-

κής περιόδου δεν προστίθεται µόνο και µόνο επειδή δηµοσιεύ-

ονται στις εορτές. Τοποθετώντας ο αφηγητής τα γεγονότα στις 

γιορτές, εξάρει τη διαφορετική ψυχολογική βαρύτητα, που έ-

χουν για τους ήρωες. Πάντως, τόσο αυτά όσο και τα υπόλοιπα, 

που είναι και τα περισσότερα και των οποίων η δράση είναι 



38

συνυφασµένη µε τις εορταστικές ηµέρες, δύσκολα θα χαρα-

κτηρίζονταν εορτάσιµα. ∆ηλαδή, διηγήµατα µε ευφρόσυνη α-

τµόσφαιρα, που να συνάδει µε τις ηµέρες των εορτών. Εδώ 

ακριβώς, µπαίνει κανείς στον πειρασµό να δώσει µια ψυχολο-

γική ερµηνεία στο µη εορτάσιµο των διηγηµάτων. Για τον 

οιονδήποτε µέτοικο, γιορτές µακράν της γενέτειρας, όσο ευνο-

ϊκές και να είναι οι συνθήκες στον τόπο όπου διαµένει, φέρ-

νουν κατήφεια. Πόσω µάλλον στον Παπαδιαµάντη, που ζει 

στην Αθήνα χωρίς οικογένεια και σπιτική θαλπωρή. ∆εν είχε 

ούτε καν φιλικές σχέσεις, που να του εξασφαλίζουν για το 

βράδυ των Χριστουγέννων ή το µεσηµέρι της Πρωτοχρονιάς ή 

ακόµη και του Πάσχα µια σπιτική σύναξη. 

Όπως και να έχει, ας δούµε πιο επισταµένως τα 25 διηγήµα-

τα, που έγραψε ο Παπαδιαµάντης για τις “γιορτές” Χριστου-

γέννων, Πρωτοχρονιάς και Φώτων. Κι ας µην έχουν στην 

πλειονότητά τους την αρµόζουσα σε αυτές τις µέρες χαρµόσυ-

νη ατµόσφαιρα. Άλλωστε, “γιορτές”, κακά τα ψέµατα, στους 

τυχερούς και µόνο φέρνουν ευφρόσυνη διάθεση. Πολλοί είναι 

εκείνοι που θλίβονται, καθώς, µέσα στον εορταστικό περίγυρο, 

αισθάνονται ακόµη εντονότερα τη µειονεξία τους. Όπως κι αν 

αυτή εκδηλώνεται: µοναξιά, αρρώστια, ανέχεια ή ό,τι άλλο, 

τελοσπάντων, τυχαίνει στον καθένα. Γι' αυτούς, λοιπόν, τους 

όλο και περισσότερο αυξανόµενους στις ενδεείς ηµέρες µας, 

θα λέγαµε ότι ταιριάζουν τα θλιµµένα εορταστικά του Παπαδι-

αµάντη. Ας ξεκινήσουµε, ωστόσο, από τα διηγήµατα µε χαρ-

µόσυνη ατµόσφαιρα. Παρατηρούµε ότι η χαρούµενη διάθεση 

ταυτίζεται µε την παρουσία παιδιών. Αν και η εν λόγω διαπί-

στωση δεν ισχύει αντιστρόφως, καθώς πολλά διηγήµατα µε 

ήρωες παιδιά πόρρω απέχουν από το να είναι χαρούµενα. 
 

Ήρωες παιδιά 
 

Κατ’ αρχάς, στα περισσότερα εµπλέκονται και παιδιά. Περίπου 

στα µισά, αν θελήσουµε να µετρήσουµε και τους τριταγωνι-

στές. Μόνο, όµως, σε τέσσερα, θα χαρακτηριζόταν η ατµό-

σφαιρα πράγµατι εύθυµη. Στα υπόλοιπα, τα παιδιά δεινοπα-

θούν ποικιλοτρόπως. Υποφέρουν από πείνα («Η σταχοµαζώ-
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χτρα»), πνέουν τα λοίσθια («Ο πολιτισµός εις το χωρίον»), εί-

ναι ηµιθανή βρέφη («Φώτα-Ολόφωτα»), πάσχουν δίπλα στην 

ετοιµοθάνατη µητέρα τους («Η χτυπηµένη»), ή, τέλος, έχουν κι 

αυτά το µερτικό τους στις ταλαιπωρίες των ενηλίκων («Στο 

Χριστό στο Κάστρο», «Τα Χριστούγεννα του τεµπέλη»). Κατ' 

εξαίρεση, στο αθηναϊκό διήγηµα «Φιλόστοργοι», τα παιδιά 

καλοπερνούν, παρόλο που είναι από εκείνα του Ορφανοτρο-

φείου, κι αυτό γιατί στάθηκαν τυχερά και τα ανέλαβαν πραγ-

µατικοί “φιλόστοργοι”, οι οποίοι και παρουσιάζονται ως µάλ-

λον γραφική εξαίρεση της αθηναϊκής γειτονιάς εις την εσχατιάν 

της πόλεως, εκείθεν του Μεταξουργείου. Παραπλήσια περιγρά-

φεται η κατάσταση και στο σκιαθίτικο «Οι ελαφροΐσκιωτοι», 

όπου γιαγιά και µάνα, παρά τα βάσανά τους, µε τον γαµπρό και 

σύζυγο, που, αντιστοίχως, τους έτυχε, τα κανακεύουν. Μόνο 

που, σε αυτά τα δυο διηγήµατα, τα παιδιά δεν πρωταγωνι-

στούν, ούτε καθορίζουν την ατµόσφαιρα. Ωστόσο, στο δεύτε-

ρο, οι παιδικές στιχοµυθίες και το παραφθαρµένο τραγούδι 

τους ελαφραίνουν το, κατά τα άλλα, µάλλον βαρύ κλίµα. 

Ήρωες παιδιά, για τους περισσότερους συγγραφείς, σηµαίνει 

την περιγραφή, πρωτίστως, παιχνιδιών. Στα τέσσερα, αµιγώς 

εύθυµα, τα παιδιά λένε τα κάλαντα, κανοναρχούν στη λειτουρ-

γία και τρώνε “φουσκάκια”, αλλά δεν παίζουν. Γενικότερα, 

στα παπαδιαµαντικά διηγήµατα, δεν υπάρχουν περιγραφές 

παιδικών παιχνιδιών. Μόνο, στο «∆αιµόνια στο ρέµα», σε µια 

σύντοµη παράγραφο, αναφέρονται παιδιά να παίζουν στο ύ-

παιθρο, κι αυτό, όµως, για να τονιστεί το συναίσθηµα µειονε-

ξίας του αφηγητή έναντι των συνοµηλίκων του. Στα τρία από 

τα εύθυµα, τα παιδιά λένε τα κάλαντα: την εσπέραν της παρα-

µονής των Χριστουγέννων του έτους 185… στο διήγηµα «Της 

Κοκκώνας το σπίτι», την εσπέραν της παραµονής του Αγ. Βασι-

λείου στο «Γουτού Γουπατού» και την εσπέραν της παραµονής 

των Φώτων του έτους 186… στο διήγηµα «Ο Σηµαδιακός». 

Στο τέταρτο, το «Ντελησυφέρω», κανοναρχούν, συνεισφέρο-

ντας το µερίδιό τους στα ευτράπελα, που συµβαίνουν κατά την 

ακολουθία των Χριστουγέννων εντός της εκκλησίας. Πρόκει-

ται για το µοναδικό χριστουγεννιάτικο χωρίς την παραµικρή 
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σκιά θλίψης ούτε καν µελαγχολίας. Και επίσης, το µοναδικό, 

που εκτυλίσσεται εξ ολοκλήρου, πλην της καταληκτικής σκη-

νής, εντός του ναού. Σκηνές από την χριστουγεννιάτικη ακο-

λουθία υπάρχουν σε ακόµη δυο διηγήµατα: «Στο Χριστό στο 

Κάστρο» εντός της οµώνυµης εκκλησίας και στο διήγηµα «Οι 

ελαφροΐσκιωτοι» στην Παναγία της Κεχριάς. Ενώ, σε ένα τρί-

το διήγηµα, «Η Γλυκοφιλούσα», περιγράφεται το εσωτερικό 

του οµώνυµου, µη σωζόµενου, παρεκκλησίου, της Παναγίας 

της Γλυκοφιλούσας, αλλά όχι κατά τη διάρκεια λειτουργίας. Σε 

αυτό το τελευταίο διήγηµα, η περιγραφή, κυρίως το τµήµα που 

αναφέρεται στην προσκυνηµατική εικόνα της Παναγίας, απο-

τελεί ένα καλό παράδειγµα του τρόπου, µε τον οποίο ο Παπα-

διαµάντης µεταµορφώνει την παράθεση ζωγραφικών και  λαο-

γραφικών στοιχείων σε συναρπαστική αφήγηση. 
 

Στην παγίδα του αυτοβιογραφούµενου 
 

Από τον πιστό Παπαδιαµάντη, τακτικό και ενεργό συµµέτοχο 

σε αγρυπνίες και ψάλτη, θα αναµένονταν τα εορταστικά του να 

είναι περισσότερο εκκλησιαστικά. Όµως, ο Παπαδιαµάντης 

δεν αυτοβιογραφείται, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν αντλεί 

από τις  µνήµες του µυθοπλαστικό υλικό. Βεβαίως, πολλοί εί-

ναι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι ο Παπαδιαµάντης στα διηγή-

µατά του καθρεφτίζει εαυτόν και µόνο. Όπως και να έχει, στη 

µελέτη του Παν. Μουλλά, «Α. Παπαδιαµάντης Αυτοβιογρα-

φούµενος», ανθολογούνται 21 διηγήµατα ως τα κατ' εξοχήν 

αυτοβιογραφικά. Μεταξύ αυτών υπάρχουν και δυο χριστου-

γεννιάτικα: «Στο Χριστό στο Κάστρο» και «Ο έρωτας στα χιό-

νια». Παραµερίζοντας προσωρινά το δεύτερο διήγηµα, το πρώ-

το θα µπορούσε να στηρίζεται σε µια παιδική ανάµνηση. Ο 

Ιωάννης Φραγκούλας, που ιχνηλάτησε συστηµατικά στο έργο 

του Παπαδιαµάντη τα πραγµατικά πρόσωπα της Σκιάθου, τους 

τόπους και τις ιστορίες, ταυτίζει τον παπά-Φραγκούλη, που 

πρωτοστατεί στην εκδροµή “στο Χριστό στο Κάστρο”, µε τον 

πατέρα του Παπαδιαµάντη, τον παπ' Αδαµάντιο Εµµανουήλ. 

Οπότε ο ίδιος ο Παπαδιαµάντης αντιστοιχεί στον γιο του παπά-

Φραγκούλη, τον Σπύρο. Ο ίδιος ως “παπαδόπαιδον”, αλλά µε 
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πατέρα ιερέα αποκαλούµενο “παπα-Βαγγέλη”, εµφανίζεται και 

στο διήγηµα «Η συντέκνισσα», που διαδραµατίζεται στις πα-

ραµονές των Χριστουγέννων, στο “σαρανταήµερον”, και το 

οποίο ορισµένοι  το έχουν κατατάξει στα εορταστικά του. Πά-

ντα κατά τον Φραγκούλα, σε δυο ακόµη διηγήµατα, το «Ντε-

λησυφέρω» και το «Ο Σηµαδιακός», ο Παπαδιαµάντης πλάθει 

τους παιδικούς ήρωες εµπνεόµενος από τα πρώτα του ξαδέλφι-

α, τον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη και τον Σωτήρη Οικονόµου, α-

ντιστοίχως. Πέραν, όµως, αυτών, το πρώτο πρόσωπο, που υιο-

θετεί σε επιµέρους σκηνές δυο άλλων διηγηµάτων, υποδηλώνει 

την άµεση εµπλοκή του αφηγητή: στο «Φιλόστοργοι», όπου ο 

αφηγητής βαδίζει σε δρόµο αθηναϊκής γειτονιάς, και στον 

πρόλογο του διηγήµατος «Η Γλυκοφιλούσα». 
 

Θύτες και θύµατα 
 

Ωστόσο, η πηγή θλίψης στα εορταστικά του Παπαδιαµάντη 

δεν είναι η νοσταλγία για τη Σκιάθο ενός µέτοικου της Αθήνας. 

Η νοσταλγία, όπου παρεισφρέει, δίνει τις απαράµιλλες περι-

γραφές της φύσης και των τελετουργιών. Η στενόχωρη ατµό-

σφαιρα, που σε ορισµένα γίνεται καθοριστική ως εντύπωση, 

προέρχεται από την οικογένεια και τις σχέσεις µεταξύ όσων 

διαµένουν κάτω από την ίδια στέγη. Αντί της ειδυλλιακής ει-

κόνας µιας ευτυχισµένης οικογενειακής εστίας, περιγράφονται 

ασφυκτικοί έως και θανατεροί εναγκαλισµοί ανάµεσα σε θύτες 

και θύµατα. Κατά κανόνα, θύτες είναι οι πεθερές και οι γα-

µπροί. Οι πρώτες, ακόµη κι όταν δεν είναι κακούργες, όπως 

στο πρώτο χριστουγεννιάτικο διήγηµα, «Το χριστόψωµο», α-

ντιπαθούν τις µέλλουσες ή τις νυν νύφες τους. Όταν, µάλιστα, 

εκείνες είναι φιλάσθενες ή ακόµη χειρότερα, στείρες, φθάνουν 

να εύχονται το θάνατό τους. Οι γαµπροί εµφανίζονται εύπιστοι 

στις κακοήθειες της µάνας τους εναντίον των συντρόφων τους. 

Γενικότερα, παρουσιάζονται ως επιπόλαιοι, αντιµετωπίζοντας 

τα οικογενειακά βάρη χωρίς την αντίστοιχη σοβαρότητα. Τα 

συνήθη ελαττώµατά τους είναι η χαρτοπαιξία, το ποτό, κάποτε 

και οι γυναικοδουλειές. Θύµατά τους είναι οι αρραβωνιαστι-

κιές και οι σύζυγοι, που, κατά κανόνα, εµφανίζονται άβουλες 
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και συχνά µε ασθενική κράση. Το αγαθό και συνάµα δυναµικό 

πρόσωπο στα διηγήµατα, αυτό που προστατεύει τα παιδιά, εί-

ναι η εκ µητρός γιαγιά. Συνήθως χήρα, είναι αυτή που βρίσκει 

για την κόρη της τον πολυπόθητο γαµπρό ή εξασφαλίζει το 

στεφάνι, όταν εκείνη διατηρεί κάποιο αίσθηµα. Τελικά, αυτή 

αναλαµβάνει και το ρόλο της µητέρας, όταν η κόρη της πεθαί-

νει στη γέννα, όπως πολύ συχνά συµβαίνει στα διηγήµατα. 
 

Ο κόσµος των γυναικών 
 

Ο κόσµος του Παπαδιαµάντη είναι ένας κόσµος δοσµένος, ως 

επί το πλείστον, από την πλευρά των γυναικών. Αυτό γίνεται 

περισσότερο πρόδηλο στα εορταστικά έθιµα. ∆εν είναι µόνο τα 

εορταστικά εδέσµατα και η παρασκευή τους, που περιγράφο-

νται συχνά διεξοδικά, αλλά και η στενή σχέση µε την Εκκλη-

σία. ∆ίπλα, όµως, στη συµµετοχή τους στα εκκλησιαστικά, ως 

αναπόσπαστο κοµµάτι της θρησκευτικότητάς τους, προβάλλει 

η πίστη τους σε προλήψεις και πάσης φύσεως µαγγανείες. Για 

παράδειγµα, στο πρωτοχρονιάτικο διήγηµα «Τα σιχαρίκια», 

περιγράφοντας ο αφηγητής το εθιµοτυπικό ενός αρραβώνα, 

επιµένει σε όλες εκείνες τις ιδιότυπες τελετουργικές πράξεις, 

που η παράβασή τους θεωρείται ότι φέρνει κακοτυχία. Ένα 

άλλο διήγηµα, «Οι ελαφροΐσκιωτοι», από τα καλύτερα εορτα-

στικά, πλέκεται γύρω από τα µάγια που γίνονται για το “δέσι-

µο” ενός άντρα. Από την επίσηµη Εκκλησία καταδικάζεται όχι 

µόνο το να “δένεις” µε µάγια, αλλά ακόµη και να πιστεύεις σε 

αυτά. Στο διήγηµα, µάνα και κόρη, που και µόνο συλλογίστη-

καν να προσφύγουν στα µάγια, φοβούνται την εξοµολόγηση. Ο 

Παπαδιαµάντης υπαινίσσεται την αυστηρή στάση της Εκκλη-

σίας απέναντι στα µάγια, παρουσιάζοντας σε αντιδιαστολή τον 

“προϊστάµενο” µιας “παλαιών εθίµων µοναστικής κοινότητας” 

ως τον µόνο ικανό να δώσει εξιλαστήριες συµβουλές αντί να 

αποπέµψει τις έχουσες υποπέσει στο εν λόγω αµάρτηµα. Εκτός 

από δεισιδαιµονίες και µάγια, οι πρόλογοι δυο διηγηµάτων, «Η 

χτυπηµένη» και «Της Κοκκώνας το σπίτι», αναφέρονται σε 

ακατοίκητα και ερειπωµένα σπίτια ως κατοικητήρια φαντασµά-

των. Αν άλλοι συγγραφείς, σε χριστουγεννιάτικα διηγήµατα, 
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εµπλέκουν καλικαντζάρους, ο Παπαδιαµάντης προτιµά φαντά-

σµατα, ενώ, εν παρόδω, αναφέρει και βρικόλακες. 

Όσο για τον κόσµο των αντρών, έχει κι αυτός το µερτικό 

του. ∆εδοµένου ότι πρόκειται για σκιαθίτικα διηγήµατα και οι 

περισσότεροι άντρες είναι θαλασσινοί, περισσεύουν τα ναυά-

για. Παραµονές Χριστουγέννων συµβαίνει το ναυάγιο της λέµ-

βου, που ακούει στο παράξενο όνοµα «Υπηρέτρα», στο οµό-

τιτλο διήγηµα. Ένα δεύτερο ναυάγιο, αυτήν τη φορά µιας βρα-

τσέρας, λαµβάνει χώρα παραµονές Πρωτοχρονιάς, στο διήγη-

µα «Τα Λιµανάκια». Ενώ, µια τρίτη βάρκα φέρνει εις πέρας, 

παρά την κακοκαιρία, τη µεταφορά λίγων αρνιών για το χρι-

στουγεννιάτικο τραπέζι, στο διήγηµα «Το κρυφό Μανδράκι». 

Γίνεται, όµως, και ένα τρίτο ναυάγιο, εκείνο της παλαιάς βάρ-

κας του Σαγρή, στο «Γιαλόξυλο». Σε όλα αυτά διεκτραγωδού-

νται οι περιπέτειες φτωχών και ταλαίπωρων. Υπάρχουν, όµως, 

και δυο διηγήµατα για τα κατορθώµατα των καπετάνιων: το 

εύθυµο «Τ' Μπουφ' του πλι'» και «Ο Χαραµάδος», που σύµ-

φωνα µε τον αφηγητή σηµαίνει τον αποσυνάγωγο. Αγνοούµε  

εάν ο καπετάν Ηρακλής ο Καλούµπας, ο οποίος ηγανάκτησε 

και ίσως παρεξετράπη κατά του Εβραίου φορτωτή, που αρνιό-

ταν να εκφορτώσει ηµέρα Σάββατο, έχει καταγραφεί ως ένας 

από τους πρώτους αντισηµίτες ήρωες της πεζογραφίας µας. 
 

Έρωτες 
 

Ανάµεσα στον κόσµο των γυναικών και εκείνον των ανδρών, 

είθισται να παρεµβαίνει, συνήθως ως συνδετικός κρίκος, ο έ-

ρωτας. Τι γίνεται, λοιπόν, µε τον έρωτα στα διηγήµατα των 

“γιορτών”; Κατ' αρχάς, έχουµε τον οµορφονιό στο διήγηµα 

«Οι ελαφροΐσκιωτοι», που βασανίζει, εκ παραλλήλου και για 

χρόνια, δυο αρραβωνιαστικιές. Ύστερα, δύο ατυχείς έρωτες: 

Εκείνον του καπετάν Γιαννάκου του Συρµαή για την Κοκκώ-

να-Αννίκα, την οποία αρραβωνιάστηκε στην Βασιλεύουσα, 

τουτέστιν την Κωνσταντινούπολη, αλλά την έχασε φθισική, 

πριν προλάβουν να εγκατασταθούν στο σπίτι, που της ετοίµαζε 

στην πολίχνη του νησιού του, «Της Κοκκώνας το σπίτι» µε το 

όνοµα. Επίσης, εκείνον του “Βασιλόπουλου” για τη Λουλού-
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δω, στο «Άνθος του Γιαλού». Στα εορταστικά διηγήµατα, ο 

έρωτας, ως κυρίως θέµα, απαντάται µόνο σε δυο και πρόκειται 

για γεροντοέρωτες. Στο πρώτο, «Ο Αµερικάνος», ξεκίνησε ως 

έρωτας νεανικός, κατέληξε, όµως, γεροντικός, γιατί εκείνος 

ξενιτεύτηκε, ενώ εκείνη παρέµεινε πιστή, αναµένοντάς τον για 

είκοσι και πλέον έτη. Παραδόξως, εκείνος, όχι µόνο επέστρεψε 

µια παραµονή Χριστουγέννων, αλλά αµ' έπος αµ' έργον, την 

Κυριακή µετά την Χριστού Γέννηση, την νυµφεύθηκε. Γρά-

φουµε παραδόξως, καθώς ο Παπαδιαµάντης δεν αγαπούσε τα 

χάπι εντ. Το δεύτερο, µε γνήσιο γεροντοέρωτα, είναι το διήγη-

µα «Ο έρωτας στα χιόνια», που, όλως παραδόξως και χωρίς 

επιχειρηµατολογία, ο Μουλλάς συνυπολογίζει στα αυτοβιο-

γραφικού τύπου. Το διήγηµα καταλήγει µε το θάνατο του ερω-

τευµένου. ∆εν είναι, όµως, το µόνο, που καταλήγει µε έναν 

νεκρό. Θανάτους έχουµε στο πρώτο του 1887, «Το χριστόψω-

µο», στο χριστουγεννιάτικο του 1890, «Η χτυπηµένη», σε ένα 

από τα χριστουγεννιάτικα του 1891, «Ο πολιτισµός εις το χω-

ρίον», µέχρι και σε ένα από τα τελευταία χριστουγεννιάτικα, το 

«Άνθος του Γιαλού». Σίγουρα, πάντως, «Ο έρωτας στα χιόνι-

α», είναι το τραγικότερο από τα εορταστικά του. Υποσχόµαστε 

Παπαδιαµάντη συνέχεια κατά το νέο έτος, αν, βεβαίως, διατη-

ρηθεί υψηλό το αναγνωστικό ενδιαφέρον. 

 

31 ∆εκεκεµβρίου 2010  
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Nous excitons le public 

 

 

 

 

 

νήµερα Χριστούγεννα γράφαµε για το Έτος Παπαδια-

µάντη. Λίγες µόλις ηµέρες νωρίτερα, είχε ανακηρυχθεί 

από τον υπουργό Πολιτισµού το 2011 Έτος Ελύτη. 

Ούτε ο υπουργός ούτε το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου φαίνονταν να 

έχουν θυµηθεί τον Παπαδιαµάντη. Αλλά και ο Τύπος, αυτή η 

παντοδύναµη εξουσία, καταχρηστικά αποκαλούµενη τέταρτη, 

σιωπούσε. Όλα αυτά µας είχαν ωθήσει στο να θυµίσουµε πώς 

είχε αντιµετωπιστεί η αντίστοιχη επετειακή σύµπτωση το 

2001. Και εκείνο το έτος είχε αφιερωθεί σε νοµπελίστα. Ήταν 

το Έτος Σεφέρη. Ωστόσο η Πολιτεία είχε “ελεήσει” και τις 

λοιπές επετείους. Με βάση αυτό το προηγούµενο, ευχόµασταν 

να επαναληφθεί η χειρονοµία και έτσι να τιµηθούν οι εκατο-

νταετηρίδες Παπαδιαµάντη, Τσίρκα και Γκάτσου, έστω και ως 

“φτωχοί συγγενείς”. 

Τελικά, η ευχή µας, παρά πάσαν προσδοκίαν, είχε, συµπτω-

µατικά ή µη, έναν εντυπωσιακό αντίκτυπο. Μια εβδοµάδα αρ-

γότερα, ξεκίνησε σειρά πολυσέλιδων δηµοσιευµάτων σε µεγά-

λης κυκλοφορίας εφηµερίδες αφιερωµένων στον Παπαδιαµά-

ντη, ο οποίος βρέθηκε να φιγουράρει και σε πρωτοσέλιδα. Μέ-

χρι ένας εκδότης, από τους καθυστερούντες παπαδιαµαντικά 

βιβλία, έσπευσε να δώσει προδηµοσίευση, υποσχόµενος το βι-

βλίο εντός του εορταστικού έτους. Αναπότρεπτα, αυτή η ζέση 

της δηµοσιογραφίας συνέφυρε ανακρίβειες. Μεταξύ άλλων, «Η 

Μετανάστις», το πρώτο δηµοσιευµένο µυθιστόρηµα του Παπα-

διαµάντη, βρέθηκε να είναι πρωτοδηµοσιευµένο στο περιοδικό 

«Σωτήρας», ούτε καν «Σωτήρα», που υπήρχε εκείνα τα χρόνια 

και στο οποίο ο Παπαδιαµάντης είχε δηµοσιεύσει θρησκευτικόν 

ποιηµάτιον. Ή ακόµη, ο Μιλτιάδης Μαλακάσης βρέθηκε να ο-

µιλεί στην Εικοσιπενταετηρίδα του Παπαδιαµάντη. Λαθάκια, 

Α 
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που, προφανώς, οφείλονται στην διαδικτυακή ενηµέρωση των 

συντακτών. Εκείνο, όµως, που µετράει, είναι το αποτέλεσµα. 

Και σε αυτήν την περίπτωση, το αποτέλεσµα υπήρξε πέραν πά-

σης προσδοκίας. Το 2011, εν τη πράξει, είχε ανακηρυχθεί Έτος 

Παπαδιαµάντη. Όταν, µάλιστα, ως δυσάρεστη για εµάς έκπλη-

ξη, ήρθε η απόλυτη σιωπή για την επέτειο του Ελύτη
1
, πέραν 

των αναφορών της στους καταλόγους µελλοντικών εκδηλώσε-

ων. Και σε εκείνα, όµως, τα δηµοσιεύµατα δεν του δόθηκε το 

προβάδισµα ούτε καν στην εικονογράφηση. 
 

Megaron Plus 
 

Βεβαίως, η ευχή µας, παρά τον πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο, 

που ευτύχησε να έχει, δεν έφτασε µέχρι τα ώτα των ιθυνόντων. 

Αν και τελικά, ποιοι είναι, την σήµερον, οι ιθύνοντες; Μάλλον 

είναι βαθιά νυχτωµένοι, όσοι, όπως εµείς, µένουν στα δεδοµένα 

του 2001 και στρέφουν τους οφθαλµούς προς τους κρατικούς 

φορείς. Εντός µιας δεκαετίας, στον άνεµο της παγκοσµιοποίη-

σης και υπό την επήρεια της οικονοµικής κρίσης, δικαιοδοσίες 

παραµερίστηκαν και εξουσίες ανατράπηκαν. Εν προκειµένω, η 

ευχή µας εισακούστηκε από ένα πολιτιστικό κέντρο, που ποτέ 

δεν είχαµε διανοηθεί, ότι θα µπορούσε να ενδιαφερθεί για τον 

Παπαδιαµάντη. Ποιό; Το Megaron Plus! Μην βιαστείτε να το 

απαξιώσετε, κρίνοντάς το από την µειωτική ονοµασία του. Αυτή 

οφείλεται στον τρόπο που προέκυψε. Πράγµατι, πριν έξι χρόνια, 

Ιανουάριο 2005, το Megaron Plus ξεκίνησε ως ένα πρόγραµµα 

εκδηλώσεων, πρόσθετο στον κυρίως κορµό των εκδηλώσεων 

του Μεγάρου Μουσικής. Οι προσωπικότητες, όµως, διεθνούς 

βεληνεκούς, που φιλοξένησε στο αναµεταξύ, του προσέφεραν 

τόσο κύρος, ώστε, σήµερα, να διεκδικεί το status του “διεθνούς 

φόρουµ ιδεών”. 

Ο διεθνής χαρακτήρας του Megaron Plus φαίνεται πως δεν 

εκτιµήθηκε ανάλογα από την Πολιτεία, κρίνοντας από την µεί-

                                                 
1 Ούτε ο Ελύτης µένει πλέον δυσαρεστηµένος. Το προάγγελµα του πνεύµατος της 

επετείου έγινε προχθές, µε πρωτοσέλιδο “χτύπηµα” τίτλου, «Ο Ελύτης ήταν ένας τε-

µπέλης». Ειπώθηκε µεν, έτσι που ειπώθηκε, αλλά ειδησεογραφικά κρίθηκε, µεταξύ 

όλων των άλλων, ως το πλέον ουσιώδες ώστε να αναχθεί σε τίτλο. 
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ωση της χορηγούµενης οικονοµικής στήριξης. Αυτό θα πρέπει 

να συνέτεινε, ως ένα βαθµό, στη συνειδητοποίηση από την 

πλευρά των ιθυνόντων του Megaron Plus, ότι δεν είχε δοθεί η 

απαιτούµενη προσοχή σε όσα συµβαίνουν στο εσωτερικό της 

χώρας, δηλαδή στην επιστηµονική, καλλιτεχνική, λογοτεχνική 

πραγµατικότητα. Τουλάχιστον όχι η αντίστοιχη, µε εκείνη που 

είχε δοθεί στα διεθνή πράγµατα. Θυµίζουµε ότι, µέχρι και πέρυ-

σι, οι εκδηλώσεις, οι σχετικές µε την ελληνική λογοτεχνία, περι-

ορίζονταν σε “κύκλους” διαλέξεων, που είχαν ξεκινήσει από 

τον “κύκλο ποίησης”. Οπότε εφέτος, επιχειρείται ένα θεαµατικό 

άνοιγµα. Καλύπτοντας, τρόπον τινά, την καχεξία, που εµφανίζει 

το Ε.ΚΕ.ΒΙ, δεδοµένου ότι εκείνο µένει κρατικοδίαιτο, χωρίς 

χορηγίες και λοιπά έσοδα, το Megaron Plus ανακοίνωσε ότι α-

ναλαµβάνει υπό τη σκέπη του τρεις από τις κορυφαίες λογοτε-

χνικές επετείους. Στις εξαγγελίες, η πρωτοκαθεδρία δόθηκε 

στον Παπαδιαµάντη και ακολούθησε η αναφορά στους Ελύτη 

και Τσίρκα. Για τον Γκάτσο δεν έγινε λόγος. Το Μέγαρο Μου-

σικής διοργάνωσε ήδη συναυλίες προς τιµή του. Έτσι κι αλλιώς, 

ήταν αναµενόµενο ο Γκάτσος να τιµηθεί, πρωτίστως, ως στι-

χουργός. Ο ποιητής αποµένει για εκλεκτές οµηγύρεις. 

 Αλλά, και ο Παπαδιαµάντης, από πού και ως πού; Νοµπελίστας 

γαρ ο Ελύτης, βρίσκεται στο φυσικό του χώρο. Άντε και ο 

Τσίρκας, µε την έµφαση να δίνεται στον κοσµοπολίτη συγγρα-

φέα. Στην απορία για την περίπτωση Παπαδιαµάντη απαντούν 

οι ιθύνοντες του Megaron Plus. Ο Παπαδιαµάντης δεν συγκατα-

λέγεται, απλώς, στους κορυφαίους Έλληνες πεζογράφους, αλλά 

“µε το έργο του µας φέρνει αντιµέτωπους µε το ερώτηµα της νεο-

ελληνικής ταυτότητας και παράδοσης”. Κατά τα άλλα, οι υπεύ-

θυνοι του προγράµµατος εκδηλώσεων, ευαίσθητοι στις λεπτές 

ισορροπίες, που επικρατούν στα λογοτεχνικά πράγµατα, αναφέ-

ρουν ότι τα αφιερώµατα θα γίνουν σε συνεργασία µε τους δια-

χειριζόµενους την πνευµατική κληρονοµιά των τιµώµενων. Αυ-

τοί οι τελευταίοι, όµως, κληρονόµοι Αρχείων και σύλλογοι, µη 

αναµένοντες αυτήν την εξ ουρανού βοήθεια, άλλα σχεδίαζαν 

και µάλλον άλλα πολιτιστικά κέντρα προσέγγιζαν. 
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Τριαδική συνεργασία 
 

Με βάση αυτά, αναµενόµενη ήταν η εξαγγελθείσα, από την 

πλευρά του Megaron Plus, συνεργασία µε την Εταιρεία Παπαδι-

αµαντικών Σπουδών. Εκείνο, που δεν ήταν αναµενόµενο, ήταν 

µια τριαδική συνεργασία, µε τρίτο πόλο, την Αρχιεπισκοπή Α-

θηνών. Κάτι σαν ιστορικός συµβιβασµός δυτικοφρόνων και ο-

παδών της ανατολικής παράδοσης, µε την Εταιρεία, µάλλον 

µοιρασµένη παρά στο ρόλο του διαιτητή. Πιστεύουµε πως µια 

παρόµοια συνεργασία, µόνο ένας διανοούµενος, που έχει περά-

σει στην αρµονική σύνθεση των αντιθέτων, µπορεί να συλλάβει. 

Στη συγκεκριµένη περίπτωση, εικάζουµε ότι ο ενορχηστρωτής 

δεν µπορεί να είναι άλλος από τον Σταύρο Ζουµπουλάκη, που 

δραστηριοποιείται µε τρεις διαφορετικές ιδιότητες: Μέλος της 

Εταιρείας Παπαδιαµαντικών Σπουδών και της Επιστηµονικής 

Επιτροπής για τη διοργάνωση του Συνεδρίου, ένας από τους βα-

σικούς διευθύνοντες στις λογοτεχνικές εκδηλώσεις του Μegaron 

Plus και πρόεδρος του θεολογικού ιδρύµατος Βιβλικών Μελε-

τών «Άρτος Ζωής». 

Όσο αφορά την Εταιρεία Παπαδιαµαντικών Σπουδών, µετά 

τις εξαγγελίες του Megaron Plus, θα αναµενόταν από µέρους 

της κάποια απάντηση, είτε αποδοχής είτε απόρριψης. Και στην 

περίπτωση, που θα επικροτούσε την πρόταση συνεργασίας, θα 

αναµενόταν µια επίσηµη ανακοίνωση για τις αλλαγές στους 

σχεδιασµούς της. Κοντεύει, όµως, να συµπληρωθεί µήνας από 

τη συνέντευξη Τύπου του Megaron Plus και η Εταιρεία σιωπά, 

ενώ, στον Τύπο, διαρρέουν σκόρπιες πληροφορίες για τις προ-

θέσεις της. Έτσι, όµως, φαίνεται ότι λειτουργεί η Εταιρεία, επι-

βεβαιώνοντας τον χαρακτηρισµό της “κλειστής λέσχης µυηµέ-

νων”, που της είχαµε αποδώσει. Για παράδειγµα, στις 5 Ιανουα-

ρίου 2011, σε απάντηση του δικού µας δηµοσιεύµατος, µας έ-

στειλε την “εγκύκλιο επιστολή” για το «Γ΄ ∆ιεθνές Συνέδριο για 

τον Αλέξανδρο Παπαδιαµάντη», µε ηµεροµηνία 20 Σεπτεµβρίου 

2010, όπου αναφέρεται ως προθεσµία για την δήλωση συµµετο-

χής στο Συνέδριο η 30η Νοεµβρίου 2010. Επιπροσθέτως, η δια-

τύπωση της επιστολής δείχνει ότι δεν απευθύνεται στον Τύπο 

αλλά σε υπεύθυνους πανεπιστηµιακών τµηµάτων. Βεβαίως, όλα 
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αυτά µπορεί να µην αποτελούν ένδειξη µυστικοπάθειας, αλλά, 

απλώς, να εκφράζουν την επιθυµία των διοργανωτών οι συµµε-

τοχές στο Συνέδριο να περιορισθούν σε πανεπιστηµιακούς και 

κατ’ εξαίρεση, σε µέλη της Εταιρείας. 
 

Τα του Συνεδρίου 
 

Επανερχόµενοι στα της διοργάνωσης του Συνεδρίου, παρατη-

ρούµε την ασάφεια της επιστολής ως προς τον τόπο διεξαγωγής 

του. Εισαγωγικά αναφέρεται “πιθανότατα στη Σκιάθο” και κα-

ταληκτικά, υπάρχει η διαβεβαίωση ότι “ο ∆ήµος Σκιάθου προτί-

θεται να αναλάβει τα έξοδα φιλοξενίας”. Αυτή η αβεβαιότητα  

δεν είναι παρά η κορυφή του παγόβουνου. Όπου, εν προκειµέ-

νω, το παγόβουνο είναι η διαφορά απόψεων ως προς τον τόπο 

διεξαγωγής, που χρονολογείται εδώ και τουλάχιστον µια εικο-

σαετία, από το πρώτο Συνέδριο Παπαδιαµάντη. Ο τόπος, µέσα 

από το σκεπτικό ότι προσδιορίζει και το µεγαλύτερο ή µικρότε-

ρο άνοιγµα του Συνεδρίου προς το κοινό, φαίνεται ότι αποκτά 

ιδιαίτερη σηµασία. Η λύση, που παλαιότερα είχε προταθεί, να 

µοιραστεί το Συνέδριο ανάµεσα σε Αθήνα και Σκιάθο, αφού και 

στα δυο µέρη υπάρχουν χώροι φιλοξενίας, δεν είχε τότε καν συ-

ζητηθεί. Πιθανώς, γιατί, στα καθ’ ηµάς, οι εσωτερικές έριδες 

είθισται να λύνονται µε εξωτερική διαιτησία. Αυτόν, ακριβώς, 

το ρόλο φαίνεται ότι έρχεται να παίξει το Megaron Plus, ειση-

γούµενο, ουσιαστικά, µια σολοµώντεια λύση, την οποία, ως ένα 

βαθµό, διευκολύνει το θέµα του Συνεδρίου. 

Σε αντίθεση µε τα δυο προηγούµενα Συνέδρια, το φετινό έχει 

ορισµένο θέµα, «Παπαδιαµάντης µεταφράζων και µεταφραζό-

µενος», το οποίο παραµερίζει τον διηγηµατογράφο. Κατά την 

επιστολή, “αν υπάρξει χρόνος, θα διατεθεί σε ελεύθερες ανακοι-

νώσεις”. Λύση, που δείχνει µάλλον προκρούστεια και δυσκό-

λως εφαρµόσιµη, αφού αρκετοί είναι πάντοτε εκείνοι, που θέ-

λουν να αναφερθούν στο καθ’ αυτό έργο του Παπαδιαµάντη. 

Αν, µάλιστα, υποθέσουµε ότι το Συνέδριο δεχθεί εξωπανεπι-

στηµιακές συµµετοχές, συγγραφέων και λοιπών παπαδιαµαντο-

λογούντων, τότε οι εν λόγω συµµετοχές θα είναι ακόµη περισ-

σότερες. Οπότε ο διαχωρισµός του Συνεδρίου σε δυο σκέλη έρ-
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χεται σχεδόν σαν αυτονόητος. Αρκεί αυτός, που θα τον προτεί-

νει, να περιβάλλεται µε τον µανδύα µιας ανώτερης εξουσίας και 

ακτινοβολίας, ώστε να υπερκεραστούν οι εσωτερικές, προσωπι-

κής υφής, αψιµαχίες. 

Κατά τη σολοµώντεια λύση, το “φιλέτο” του Συνεδρίου, για 

να χρησιµοποιήσουµε την αργκό των εργολάβων, δηλαδή το 

κυρίως θέµα του Συνεδρίου, µπορεί να δοθεί στο Megaron Plus. 

∆εδοµένου ότι οι νεοελληνιστές της αλλοδαπής, καθώς και οι 

πανεπιστηµιακοί της ηµεδαπής, το πιθανότερο, σε αυτό θα επι-

κεντρωθούν. Έτσι, ο αθηναϊκός πόλος του Συνεδρίου θα εξα-

σφαλίσει το επιδιωκόµενο διεθνές προφίλ. Το σηµαντικό, όµως, 

είναι, ότι αυτή η, από µια άποψη, µεροληπτική µοιρασιά δεν θα 

δυσαρεστήσει το έτερο σκέλος. Σε αντίθεση µε τον µύθο του 

Σολοµώντα, που θέλει την πραγµατική µητέρα του βρέφους να 

οδύρεται στην προοπτική του τεµαχισµού του, όσοι επιλέξουν 

να ασχοληθούν µε τον δηµιουργό Παπαδιαµάντη, µάλλον θα 

χαρούν να το πράξουν στον γενέθλιο τόπο του.  

Μια παρόµοια διευθέτηση θα µπορούσε να κλείσει µε την α-

ντιστροφή της λαϊκής  ρήσης, “και η πίτα ολόκληρη και ο σκύλος 

χορτάτος”. Είθισται, όµως, ο σχεδιασµός των επετείων να λαµβά-

νει υπ’ όψιν, πρωταρχικά, τον τιµώµενο. Αυτή η αρχή φαίνεται 

να παραµερίστηκε τόσο από την εµπλεκόµενη λογοτεχνική κοι-

νότητα όσο και από τον Τύπο. Κατ’ αρχήν, το θέµα του Συνεδρί-

ου επιλέχθηκε µε κριτήριο το παγκοσµιοποιηµένο ενδιαφέρον για 

τη µεταφρασιµότητα ενός συγγραφέα. Έχουµε κατ’ επανάληψη 

σχολιάσει τις παραχωρήσεις των µυθιστοριογράφων για να επι-

τευχθεί η µεταφρασιµότητα των βιβλίων τους, τις περισσότερες 

φορές, σε βάρος της όποιας λογοτεχνικότητας. Στην περίπτωση 

Παπαδιαµάντη, η απόφαση δείχνει βεβιασµένη. ∆εν υπάρχει ε-

κείνο το σώµα ερευνών και µελετών, δηλαδή το ικανό και ανα-

γκαίο, που θα δικαιολογούσε ένα τόσο ειδικού θέµατος Συνέδριο. 

Με τον µεταφραστή   Παπαδιαµάντη ασχολούνται το πολύ δυο 

τρεις άνθρωποι και µε τον µεταφραζόµενο, ουσιαστικά, µόνο οι 

ανά γλώσσα µεταφραστές του. Ενώ, για αµφοτέρους, απουσιά-

ζουν παντελώς οι βιβλιογραφικές εργασίες. Σε αυτό το πλαίσιο, τι 

είδους γόνιµος διάλογος µπορεί να αναπτυχθεί; 
 



51

Ο Άλλος Παπαδιαµάντης 
 

Αν σε επίπεδο λογοτεχνίας, όπως τουλάχιστον καταδεικνύει το 

θέµα του Συνέδριου, ελκύει ο µεταφραστής έναντι του διηγη-

µατογράφου, σε επίπεδο βιογραφίας, δεν ελκύει απλώς, αλλά 

µαγνητίζει µια µερίδα συγγραφέων “ο άλλος Παπαδιαµάντης”. 

Κυριολεκτικά ηδονίζονται να αναφέρουν τις “σκοτεινές” πλευ-

ρές του. ∆εν αρκούνται, µάλιστα, στις µαρτυρίες των συγκαι-

ρινών του, αλλά τις εµπλουτίζουν επί το γλαφυρότερο και δρα-

µατικότερο. Καιρού επιτρέποντος, θα επανέλθουµε σε αυτόν 

“τον άλλο Παπαδιαµάντη”, που, όπως όλα δείχνουν, θα είναι ο 

κυρίαρχος µύθος κατά το τρέχον έτος. Προσώρας, θα αναφέ-

ρουµε ορισµένα εντυπωσιακά πρωτοσέλιδα εφηµερίδων µεγά-

λης κυκλοφορίας. Ένα πρωτοσέλιδο θέτει ως λεζάντα της φω-

τογραφίας του, “Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης ο πένης”. Έτερο, 

τον συστήνει µε το τρίπτυχο, “άγιος, ποιητής, αλκοολικός”, 

που θυµίζει µάλλον Ζαν Ζενέ. Τρίτο, προκρίνει τον τίτλο, “Ο 

«Άγιος της λογοτεχνίας» συναντά το «κακό»”. Εδώ, η αναφορά 

δεν αντιστοιχεί στον βίο του, αλλά στο έργο του. Όχι, όµως, το 

πεζογραφικό, λ.χ., την «Φόνισσα», αλλά το µεταφραστικό, και 

πάλι, όµως, όχι στη µετάφραση ενός λογοτεχνικού έργου, ό-

πως, για παράδειγµα, το «Έγκληµα και τιµωρία», αλλά σε ένα 

δηµοφιλές ανάγνωσµα, του οποίου τη µετάφραση δεν υπογρά-

φει. Είναι «Ο Πύργος του ∆ράκουλα» του Μπραµ Στόουκερ, 

που µόνο ως εικασία φέρεται από τους φιλολόγους ως παπαδι-

αµαντική µετάφραση. 

Κατά τα άλλα, ένα ευρύ κοινό αναµένει οι επετειακοί εορτα-

σµοί να σέβονται το πνεύµα και το ήθος του εκάστοτε τιµώµε-

νου. Εφέτος, όµως, για τον Παπαδιαµάντη επιλέγονται χώροι 

και τρόποι, που ο ίδιος αποποιείτο. Η ΕΣΗΕΑ, το επαγγελµατι-

κό σωµατείο, στο οποίο θα ανήκε ο Παπαδιαµάντης, αν αυτό 

είχε προλάβει να ιδρυθεί στα χρόνιά του, επιλέγει την αίθουσα 

«Παρνασσού», σε ανάµνηση της Εικοσιπενταετηρίδας του, που 

εορτάστηκε σε αυτήν, στις 13 Μαρτίου 1908. Οι συγκαιρινοί 

του, διοργανωτές και οµιλητές, δεν γνώριζαν την απαρέσκειά 

του, ούτε ότι εκείνος δεν θα προσέλθει. Άλλοθι, που δεν έχουν 

οι σηµερινοί. Αντιστοίχως, η Εταιρεία Παπαδιαµαντικών Σπου-
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δών δεν επιλέγει για χώρο του Συνεδρίου, λ.χ., το Πανεπιστήµι-

ο. Με άλλα λόγια, έναν ενδεικνυόµενο χώρο για τον κλασικό 

της νέας ελληνικής γραµµατείας, που διακηρύττουν ότι είναι ο 

Παπαδιαµάντης. Μια ανάλογη επιλογή θα αγαλλίαζε την ψυχή 

του και αυτό είναι κάτι, που οι πιστεύοντες, οι οποίοι και θα 

πρέπει να είναι η πλειονότητα των µελών της Εταιρείας του, θα 

αναµενόταν να λάβουν υπόψη τους. Και τελευταίο, αλλά ίσως, 

για εκείνον το σηµαντικότερο, στη θρησκευτική τελετή, που 

προγραµµατίζεται να γίνει στο αγαπηµένο του εκκλησύδριο, τον 

Άγιο Ελισσαίο, φηµολογείται ότι δεν θα κληθεί ένας ιεροµόνα-

χος από τη µονή της Ευαγγελίστριας Σκιάθου ή ένας ερηµίτης 

µοναχός από τα Κατουνάκια του Αγίου Όρους, αλλά – τι τιµή! - 

ο Αρχιεπίσκοπος. Σαν να ακούµε τον Παπαδιαµάντη από τις 

νεφέλες να αναφωνεί: “Nous excitons le public”. 

 

6 Φεβρουαρίου 2011 
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Ηµερολόγια και Ανθολογίες
*
 

 

 

 

 

 

τις 6 Φεβρουαρίου γράφαµε ότι το 2011 ανακηρύχτηκε, 

εν τη πράξει, Έτος Παπαδιαµάντη, παρότι η πολιτεία, 

τουτέστιν ο υπουργός Πολιτισµού και το Ε.ΚΕ.ΒΙ, έδωσε 

το χρίσµα στον Ελύτη. Πολύ µας χαροποίησε, που, συν τω χρό-

νω, κι άλλοι υιοθετούν την άποψή µας, κάνοντας λόγο για Έτος 

Παπαδιαµάντη. Ένας από αυτούς, είναι ο Γιάννης Μπασκόζος, 

στο ένθετο «Βιβλία» του «Βήµατος», στις 27 Φεβρουαρίου. 

Μάλιστα, δίνει την πληροφορία ότι αναγγέλθηκε τελικά διήµερο 

συνέδριο, που το ένα µέρος του θα διεξαχθεί στο Μέγαρο Μου-

σικής. ∆υστυχώς, δεν πληροφορεί ποιος και πότε το ανήγγειλε. 

Εµείς, στο κείµενό µας, απλώς το εικάζαµε ως πιθανή και απευ-

κταία προοπτική, θεωρώντας ότι παρόµοιοι χώροι δεν συνάδουν  

προς τον τιµώµενο συγγραφέα. Πάντως, οι εµπλεκόµενοι φο-

ρείς, η Εταιρεία Παπαδιαµαντικών Σπουδών και το Μέγαρο 

Μουσικής, όσο γνωρίζουµε, δεν έχουν κάνει καµία σχετική α-

νακοίνωση. Ενώ, όλα υποτίθεται ότι γίνονται µε πρωτοβουλία 

της Εταιρείας, το ∆.Σ. τηρεί σιγήν ιχθύος. Ένας δεύτερος, που 

εµµέσως προβλέπει Έτος Παπαδιαµάντη, είναι ο Ν.∆. Τριαντα-

φυλλόπουλος σε βιβλιοπαρουσίαση “ηµερολογίων για τον Πα-

παδιαµάντη” στη φιλολογική σελίδα της «Καθηµερινής». 

Και οι δυο δείχνουν ιδιαίτερα ενθουσιασµένοι. Τα βρίσκουν 

όλα ρόδινα. Την προχειρότητα, που χαρακτηρίζει το εκκολα-

πτόµενο, οιονεί, Έτος Παπαδιαµάντη, δείχνει να µην την αντι-

λαµβάνονται. Παράδειγµα, ο Μπασκόζος µνηµονεύει, µεταξύ 

άλλων, την εβδοµαδιαία εκποµπή για τον Παπαδιαµάντη, που 

ξεκίνησε στις 3 Ιανουαρίου, κατά την επέτειο της κήδευσής του, 

                                                 
* «Ύµνος στον Αλέξανδρο Παπαδιαµάντη Χριστουγεννιάτικα αφηγήµατα», Επιλογή–

επιµέλεια Θανάσης Θ. Νιάρχος, Εκδόσεις: Καστανιώτη, ∆εκέµβριος 2010. 

 

Σ 
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και την οποία γνωρίζει από πρώτο χέρι, αφού είναι ο υπεύθυνος 

έρευνας. ∆εν αναφέρει, όµως, ότι, στους τίτλους, το όνοµα του 

Παπαδιαµάντη αναγράφεται µε ψιλά γράµµατα µόνο στο τέλος 

του τετράστιχου, το οποίο χρησιµεύει ως προµετωπίδα στη σει-

ρά των εκποµπών και από το οποίο προέκυψε ο τίτλος, «Το 

σκοτεινό τρυγόνι». Ούτε ότι η εκποµπή καταχωρείται στα τηλε-

οπτικά προγράµµατα των εφηµερίδων ως «Το σκοτεινό τρυγό-

νι», χωρίς την παραµικρή αναφορά ότι πρόκειται για εκποµπή 

σχετική µε τον Παπαδιαµάντη. Εκτός κι αν οι υπεύθυνοι θεω-

ρούν τόσο διαβασµένο τον κάθε τηλεθεατή, ώστε να γνωρίζει 

ότι έτσι αναφέρει εαυτόν ο Παπαδιαµάντης σε νεανικό ποίηµά 

του “προς τη µητέρα του” και ότι, επιπροσθέτως, έτσι τον απο-

καλούν σήµερα όσοι ανιχνεύουν τις υποτιθέµενες “σκοτεινές” 

πλευρές του. Λησµονεί, επίσης, να σχολιάσει τη µικρή διάρκεια 

της εκποµπής, µόλις 15 λεπτά, που έχει ως επακόλουθο να κα-

τακερµατίζονται ενδιαφέρουσες θεµατικές ενότητες, όπως ο 

Παπαδιαµάντης και ο κινηµατογράφος, ο Παπαδιαµάντης και η 

τηλεόραση, ο Παπαδιαµάντης και το θέατρο, που είχαν   πρωτο-

παρουσιαστεί σε αφιέρωµα στον Παπαδιαµάντη του, πάλαι πο-

τέ, ένθετου «Επτά Ηµέρες» της «Καθηµερινής». 

Μικρότερη έκπληξη προκαλεί το κείµενο του Ν. ∆. Τριαντα-

φυλλόπουλου, ο οποίος, έτσι κι αλλιώς, στις βιβλιοπαρουσιά-

σεις του, αντικρίζει σταθερά το ποτήρι µισογεµάτο και ποτέ µι-

σοάδειο, µοιράζοντας εγκωµιαστικούς χαρακτηρισµούς. Έτσι 

παραλείπει την κύρια επισήµανση ότι οι  Αθηναίοι εκδότες, α-

γνόησαν τον Παπαδιαµάντη και  δεν ετοίµασαν ούτε ένα ηµερο-

λόγιο προς τιµήν του. Αντί αυτού,  παρουσιάζει τέσσερις εκδό-

σεις, όπου οι τρεις δεν έφθασαν στο κλεινόν άστυ. Η πρώτη εί-

ναι το ηµερολόγιο του ∆ήµου Σκιάθου, το οποίο κυκλοφόρησε 

από θεσσαλονικιώτικο εκδοτικό οίκο και ως γνωστόν, οι εκδό-

σεις της Βορείου Ελλάδος δύσκολα ξεπερνούν το φράγµα του 

Ολύµπου. Οι άλλες δυο είναι τοπικές εκδόσεις και εκ των πραγ-

µάτων µικρής εµβέλειας.  Η µία είναι το ηµερολόγιο της Μη-

τροπόλεως Χαλκίδος, σε σχήµα  ηµερολογίου τσέπης,  µε φωτο-

γραφία του Παπαδιαµάντη στο εξώφυλλο και δύο κείµενα γι’ 

αυτόν. Ενώ η άλλη είναι  το ηµερολόγιο των εκδόσεων «Τέχνη» 
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της Βέροιας. Αυτό, υπό µορφή βιβλιαρίου, µε 14 πίνακες του 

αυτοδίδακτου ζωγράφου Θανάση Χρήστου και ισάριθµα απο-

σπάσµατα από παπαδιαµαντικά διηγήµατα. Η τέταρτη έκδοση, 

καταχρηστικά αποκαλείται ηµερολόγιο, αφού πρόκειται για τα 

«∆ίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος», που εκδίδονται ετησίως. 

Στην έκδοση του 2011 προβλέπονται, στην αρχή, κάποιες σελί-

δες αφιερωµένες στον Παπαδιαµάντη. Αυτή είναι η µόνη από 

τις τέσσερις εκδόσεις, που υπάρχει σε βιβλιοπωλεία της Αθήνας, 

τα ειδικά, προφανώς, για τις εκκλησιαστικές εκδόσεις. 

Όµως οι Αθηναίοι εκδότες δεν αδιαφόρησαν µόνο για παπα-

διαµαντικά ηµερολόγια αλλά και γενικότερα, για παπαδιαµαντι-

κές εκδόσεις. Όσοι είχαν παλαιότερες, τις ανασύρουν από τις 

αποθήκες τους ή και τις επανεκδίδουν, αν τυγχάνουν εξαντλη-

µένες. Τα καινούρια βιβλία, πλην της ανθολογίας Λιοντάκη, 

προσώρας, είναι µόλις δυο ανθολογίες, όπου η µία κατ' επίφασιν 

µόνο είναι παπαδιαµαντική. Την πρωτοβουλία και στις δυο πε-

ριπτώσεις την έχουν Θεσσαλοί συγγραφείς. Τον Οκτώβριο εκ-

δόθηκε η ανθολογία “επτά αγαπητικών διηγηµάτων του Αλέξαν-

δρου Παπαδιαµάντη”, επιλεγµένων από τον Κώστα Ακρίβο, µε 

εικονογράφηση ∆ηµήτρη Μοράρου και τίτλο «Να είχεν ο έρω-

τας σαΐτες!», και τον ∆εκέµβριο µια ανθολογία “χριστουγεννιά-

τικων αφηγηµάτων”, που ξεχώρισε ο Θανάσης Νιάρχος. Σε αυ-

τήν τη δεύτερη περίπτωση, δεν πρόκειται για διηγήµατα του 

Παπαδιαµάντη, εκτός από ένα, το οποίο και προτάσσεται. Σύµ-

φωνα µε το επιλογικό σηµείωµα, πρόκειται για “επιλογή αφηγη-

µατικών κειµένων - διηγηµάτων στην πλειονότητά τους - που έ-

χουν γραφεί συνειδητά ή ασύνειδα, κάτω από το θεόρατο, όσο µια 

χώρα, πλατάνι που φύτεψε και ανάθρεψε ο παµµέγιστος σκιαθίτης 

διηγηµατογράφος”. Ασαφής διατύπωση, που σηκώνει πολύ νε-

ρό. Ιδιαίτερα, εκείνο το “ασύνειδα”, που παραπέµπει ευθέως στο 

µεταφυσικό πεδίο και τους ψυχαναλυτικούς δαιδάλους. 

Όσο για τον χαρακτηρισµό “παµµέγιστος”, µπορούµε να φα-

νταστούµε να παραπέµπει σε οποιονδήποτε άλλον, από τους 

Παµµέγιστους Ταξιάρχες µέχρι τον “Αλέξανδρο τον παµµέγι-

στο”, σύµφωνα και µε πρόσφατη βιογραφία του Μακεδόνα 

Στρατηλάτη, εκτός του Παπαδιαµάντη. Ο Σκιαθίτης θα ερυ-
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θριούσε µε τον υπερβολικό χαρακτήρα της έκφρασης αλλά και 

µε τη µεγαλορρηµοσύνη της όλης αναφοράς. Πάλι καλά, που 

“το θεόρατο πλατάνι”, που “φύτεψε και ανάθρεψε”, κρατήθηκε 

εντός των ορίων της χώρας και δεν του αποδόθηκαν, κατά την 

τρέχουσα τάση, ευρωπαϊκές ή και παγκόσµιες διαστάσεις. Από 

τότε, πάντως, που ο Μένης Κουµανταρέας, σε οµιλία του στο 

Μέγαρο Μουσικής, µεταµόρφωσε, ποιητική αδεία, την “βασι-

λικήν δρυν” του Παπαδιαµάντη στην πλάτανο της Κηφισιάς, 

όλο για πλατάνια γίνεται λόγος. Τώρα, κατά πόσο, στον ίσκιο 

του Παπαδιαµάντη, γράφτηκαν τα, εν λόγω, χριστουγεννιάτικα 

αφηγήµατα, όπως κάποτε γράφονταν ποιήµατα “στη βαριά 

σκιά του Παλαµά”, κατά την έκφραση του Κ. Θ. ∆ηµαρά, µέ-

νει ζητούµενο. 

Ένας ποιητής, ωστόσο, δικαιούται να υπερβάλει ή µάλλον 

ακριβέστερα, παρόµοιοι ροµαντικοί ενθουσιασµοί αποτελούν 

αναπόσπαστο όσο και πολύτιµο κοµµάτι της φύσης του. Και ο 

Νιάρχος παραµένει ποιητής, παρά την ενασχόλησή του µε πλεί-

στα άλλα. Άλλωστε, µόνο ένας ποιητής θα έκλεινε το επιλογικό 

σηµείωµά του µε τη φράση, “Ένα κεράκι στη µνήµη του και το 

βιβλίο αυτό - αφιέρωµα µιας πολύπλαγκτης νεότερης γενιάς”, 

που σηµαίνει ότι προσλαµβάνει την περί άλλα τυρβάζουσα νεό-

τερη γενιά ως πολυπλάνητο και πολυπαθή. Όπως, επίσης, µόνο 

ένας ποιητής θα φαντασιωνόταν ότι ο Παπαδιαµάντης “λειτουρ-

γεί ως σωσίβιο σε, εθνικά και παγκόσµια, χαλεπέστατους και-

ρούς”. Αλλά και µόνο ένας ποιητής θα επινοούσε έναν τόσο ε-

πίκαιρο τίτλο ως χαιρετισµό στο αρχόµενο Έτος Παπαδιαµάντη. 

Μόνο που φαίνεται ότι δεν στάθηκε δυνατό στον ανθολόγο να 

πραγµατώσει τη φιλόδοξη ιδέα του και να συγκεντρώσει πεζά 

αντίστοιχου ύψους. 

Ποιος θα διαφωνούσε, ολόκληρο το 2011, να µνηµονεύουµε 

και να υµνούµε Παπαδιαµάντη! Εξαίρετη ιδέα. Όχι, όµως, και 

να θεωρούµε ως εµπνευσµένο από εκείνον το τυχόν διήγηµα, 

που γράφτηκε από τα δικά του χρόνια µέχρι σήµερα. Ακόµη κι 

αν πρόκειται για χριστουγεννιάτικο. Είδος διηγηµάτων, που 

σχεδόν ταυτίστηκε µαζί του, κι ας έχει γράψει µόλις 25 διηγή-

µατα για τις γιορτές Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Φώτων. 
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Ας δούµε, όµως, εκ του σύνεγγυς, τα συνολικά 42 πεζά, που 

ανθολογούνται, γραµµένα από παλαιότερους έως και νεότε-

ρους συγγραφείς, µε πρεσβύτερο τον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη, 

γεννηµένο το 1850, και νεαρότερο τον Κώστα Ακρίβο, που 

έκλεισε τα 52. Συµπεριλαµβάνονται πεζογράφοι της γενιάς του 

Παπαδιαµάντη, παλαµικοί και µεταπαλαµικοί ποιητές, µε επι-

δόσεις και στον πεζό λόγο, µεσοπολεµικοί µυθιστοριογράφοι 

και κριτικοί, µεταπολεµικοί συγγραφείς και επίσης, δυο άν-

θρωποι των τεχνών, η µουσικός Σοφία Σπανούδη και ο ζωγρά-

φος Παναγιώτης Τέτσης. 

Από τους µεταπολεµικούς συγγραφείς επιλέγονται δεκατρείς 

ζώντες. Τα κείµενά τους ανθολογούνται είτε από βιβλία τους 

είτε από δηµοσιεύµατά τους σε περιοδικά, ενώ τέσσερα είναι 

ανέκδοτα. ∆εν γνωρίζουµε αν και οι δεκατρείς γράφουν υπό την 

σκιά του παπαδιαµαντικού πλατάνου. Αν έχει έτσι, ο ίσκιος δεν 

λειτούργησε ευεργετικά ή, µάλλον ακριβέστερα, δεν λειτούργη-

σε καθόλου, αφήνοντας ανεπηρέαστους τους τρόπους γραφής 

τους, που, κατά κανόνα, ουδόλως συγγενεύουν µε του Παπαδι-

αµάντη. Μόνο τα αφηγήµατα τριών συνοµηλίκων συγγραφέων 

συνοµιλούν µε τον Παπαδιαµάντη και τον κόσµο του. Το διή-

γηµα «Η µετανάστις», από την τελευταία συλλογή διηγηµάτων, 

«Τα πικρά γλυκά», του Χριστόφορου Μηλιώνη, που ήδη µε τον 

τίτλο του γνέφει στον Σκιαθίτη. Το “άρθρον επιστολιµαίον” του 

Ν. ∆. Τριανταφυλλόπουλου, γραµµένο για τα Χριστούγεννα του 

1987 και δηµοσιευµένο στο περιοδικό «Τέταρτο». Και ένα τρί-

το, που αγνοούσαµε και ήταν µια από τις ευχάριστες εκπλήξεις 

της ανθολογίας: Πρόκειται για “γράµµα στον Αλέξανδρο Παπα-

διαµάντη” δια χειρός Βασίλη Βασιλικού. Έχει γραφεί τον ∆ε-

κέµβριο του 1960, όταν ο εικοσιεπταετής τότε συγγραφέας βίω-

νε τα πάθη του ξενιτεµένου στην πόλη Καγιούγκα, “έξι ώρες µε 

το αυτοκίνητο από την Νέα Υόρκη”. Εκεί “σκηνοθετεί” µετά ε-

µπνεύσεως την συνάντηση του ίδιου και της αρραβωνιαστικιάς 

του, ονόµατι Πόπης, µετά του παπαδιαµάντειου ήρωα Χριστο-

δουλή. Ως έφηβος ο Χριστοδουλής υπήρξε αντίζηλος του αφη-

γητή στο «Ολόγυρα στη λίµνη» για τα µάτια της ωραίας Πολύ-

µνιας. Ως ηλικιωµένος είναι ένας ευκατάστατος εστιάτορας 
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στην Καγιούγκα, µε σύζυγο την τρίτη εξαδέλφη της Πολύµνιας. 

Αν µη τι άλλο, ο Βασιλικός, στο εν λόγω διήγηµά του, µεταγγί-

ζει παπαδιαµάντειο χιούµορ. Θα ξεχωρίζαµε ένα ακόµη διήγη-

µα, τον «Μικροψαλτάκο» του Σωτήρη ∆ηµητρίου, που κατορ-

θώνει, χωρίς καθόλου να προδίδει τον δικό του µυθοπλαστικό 

κόσµο, να “συνοµιλεί” από τα ψηλά της Μουργκάνας µε τον 

Σκιαθίτη. 

Να σηµειώσουµε ότι στους δεκατρείς νεότερους συµπεριλά-

βαµε αυθαιρέτως και έναν άγνωστο σε εµάς. Τον Λ. Θεοφιλό-

πουλο. Στην ανθολογία δεν δίνονται βιογραφικά στοιχεία των 

συγγραφέων. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, δεν παρατίθεται 

ούτε καν το µικρό όνοµα του συγγραφέα. Μπορεί τα βιογραφικά 

να θεωρούνται φιλολογικός φόρτος, ωστόσο παρέχουν έναν 

µπούσουλα στον αναγνώστη. Ιδιαίτερα σε µια ανθολογία όπως 

αυτή, που τα κείµενα δεν αντλούνται από τις πρώτες δηµοσιεύ-

σεις τους αλλά από πρόσφατες αναδηµοσιεύσεις. Ακόµη και για 

το προτασσόµενο διήγηµα του Παπαδιαµάντη, «Στο Χριστό στο 

Κάστρο», ως πηγή δίνεται ο τόµος µε τα «Χριστουγεννιάτικα 

διηγήµατα» του Παπαδιαµάντη, που εξέδωσε το «Βιβλιοπωλεί-

ον της Εστίας» το 2002. Κατά τα άλλα, γίνεται ένα συστηµατικό 

εράνισµα από ορισµένους τόµους του περιοδικού «Νέα Εστία», 

από το 1927 µέχρι το 1939 και από τη δεκαετία του '70, µε συ-

νολική σοδειά 16 κείµενα. 

Προφανώς, η παράταξή τους δεν γίνεται µε βάση τη χρονολο-

γία της πρώτης δηµοσίευσης, αφού αυτή αγνοείται. Ούτε, όµως, 

παρατάσσονται κατά την ηλικιακή σειρά των συγγραφέων. Ω-

στόσο, διατηρείται µια κάποια ιεραρχία µεταξύ παλαιότερων, 

µεσοπολεµικών και νεότερων. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ο 

Μικρασιάτης ποιητής Μένος Φιλήντας, που διασώθηκε ως 

“γλωσσολόγος του δηµοτικισµού”. Το κείµενό του, τα «Χρι-

στούγεννα», µε το οποίο κλείνει η Ανθολογία, αναφέρεται στα 

ετυµολογικά της λέξης Χριστούγεννα. ∆ηµοσιευµένο στην 

«Νέα Εστία», ∆εκέµβριο 1930, καταλήγει µε τη φράση: “Οι 

αναγνώστες της «Νέας Εστίας» είναι Έλληνες, και οι «Έλληνες 

σοφίαν ζητούσι»”. Σήµερα ηχεί εντελώς παράταιρη, δίνει, όµως, 

έναν αισιόδοξο τόνο. 
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Από τα 27 αφηγήµατα παλαιότερων και µεσοπολεµικών, µό-

λις τρία αναφέρονται στον Παπαδιαµάντη. Το κυρίως σώµα εί-

ναι µεν χριστουγεννιάτικο, αλλά χωρίς κανένα ίχνος του Παπα-

διαµάντη, ούτε θεµατικό ούτε µορφικό. Ελπίζουµε να µην πα-

ραπλανηθεί κάποιος αναγνώστης από το όνοµα του πρωταγωνι-

στή στο αφήγηµα του Ξενόπουλου. Ονοµάζεται µεν Αλέκος, 

αλλά “πλούσιος, άνεργος και ποιητής” είναι ο κατάλληλος ήρω-

ας για ένα αθηναϊκό ροµάντσο, από εκείνα στα οποία επιδιδόταν 

ο Ζακύνθιος. Επίσης, ανάµεσα στα αφηγήµατα, υπάρχουν και 

δυο δοκιµιακής υφής, του Κ.Θ. ∆ηµαρά και του Άλκη Θρύλου, 

που θα µας ήταν αδύνατο να πιστέψουµε ότι, έστω και ασύνει-

δα, επικοινωνούσαν µε το πνεύµα του Παπαδιαµάντη. 

Η χρονολογική παράταξη των πρώτων δηµοσιεύσεων διασώ-

ζεται µόνο στα τρία προτασσόµενα κείµενα, παρόλο που δεν 

δίνονται οι ακριβείς χρονολογίες. Το πρώτο διήγηµα, «Στο Χρι-

στό στο Κάστρο», είναι µεν δηµοσιευµένο το 1892, ωστόσο, σε 

αυτήν την πρώτη δηµοσίευσή του, φέρει ηµεροµηνία 14 ∆εκεµ-

βρίου 1891. Το δεύτερο, «Προπέρσινα Χριστούγεννα», του 

Κώστα Κρυστάλλη πρωτοδηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα «Φωνή 

της Ηπείρου» στις 25 ∆εκεµβρίου 1892. Σε αυτήν την πρώτη 

δηµοσίευση φέρει τον υπότιτλο «Φιλική γραφή από τα Γιάννι-

να», που παραλήφθηκε στην Ανθολογία. Πρόκειται για ένα διή-

γηµα, που ανατρέχει στον απαγορευµένο εορτασµό των Χρι-

στουγέννων του 1890 στα οθωµανοκρατούµενα Γιάννενα. Το 

τρίτο είναι ένα από τα γνωστότερα διηγήµατα του Αλέξανδρου 

Μωραϊτίδη, «Χριστούγεννα στον ύπνο µου», που πρωτοδηµο-

σιεύτηκε στην εφηµερίδα «Ακρόπολις» στις 25 ∆εκεµβρίου 

1898. Αυτό το διήγηµα, µαζί µε τις δυο αφηγήσεις, που ακολου-

θούν, του Ιωάννη ∆αµβέργη και του Μιλτιάδη Μαλακάση, συ-

νιστούν και τις τρεις µαρτυρίες για τον Παπαδιαµάντη στην Αν-

θολογία. Αυτά, εν αναµονή, αργοπορηµένων ηµερολογίων, πα-

σχαλινών και άλλων ανθολογιών. 

 

13 Μαρτίου 2011  
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Οι µαγικές µεταµορφώσεις του Παπαδιαµάντη 

  

 

 

 

 

ον τελευταίο καιρό ο Παπαδιαµάντης µας θυµίζει όλο 

και περισσότερο µαγική εικόνα. Κι αυτό γιατί, ανάλογα 

µε την οπτική γωνία που τον κοιτάζουµε, αλλάζει η εικό-

να του και αποκαλύπτει άλλες παραστάσεις. Μοιάζει µε ταχυ-

δακτυλουργία, στην οποία φαίνεται να βοηθάει το έργο του, 

που, συγκροτηµένο από µεγάλο αριθµό διηγηµάτων, αποκρύβει 

την ενότητά του. Για παράδειγµα, ένα µόνο διήγηµα κράτησε ο 

Λάκης Προγκίδης, µε την τόλµη του εξ Εσπερίας ερχόµενου, 

και η µαγική εικόνα έδειξε τον Παπαδιαµάντη ευρωπαίο µυθι-

στοριογράφο. Ή, πάλι, δυο διηγήµατα κράτησε ο, επίσης, εξ 

Εσπερίας Γκυ Σωνιέ και έδειξε τον ψυχικά πάσχοντα Παπαδια-

µάντη. Για να ακριβολογούµε, δυο διηγήµατα και την πρόταση, 

“αφηγητής ίσον συγγραφέας”, την οποία ο Σωνιέ, καθόσον κα-

θηγητής εν Σορβόννη, την ανήγαγε σε αδιαφιλονίκητο αξίωµα 

ταύτισης.   

Πιο µετρηµένοι οι γηγενείς, κρατούν οµάδες διηγηµάτων για 

τις µαγικές µεταµορφώσεις του Παπαδιαµάντη. Πιθανώς και 

προς αντίπραξη στους θιασώτες της ελληνικής παράδοσης, κά-

ποιοι από αυτούς επιλέγουν   διηγήµατα µεταφυσικής πνοής. 

Προσαρµοζόµενοι, ωστόσο, στο τρέχον λεκτικό, τα αποκαλούν 

“σκοτεινά”, οπότε η µαγική εικόνα φλουτάρει και ως εκ θαύµα-

τος, ο φωτεινός Παπαδιαµάντης σκοτεινιάζει. Οπότε, ενθουσια-

σµένοι συνδυάζουν τα “σκοτεινά” µε το αξίωµα του Σωνιέ και 

ιδού ο άνθρωπος µε τα αβυσσαλέα πάθη. Έτσι προκύπτει µια 

µαγική εικόνα συναρπαστική για τα σηµερινά γούστα. Τότε, 

κάποιοι άλλοι δράττονται της ευκαιρίας και αντιπροτείνουν τα 

ερωτικά διηγήµατα. Αυτά ανάβουν περισπούδαστες συνδιαλέ-

ξεις και προκύπτει µέγα θέµα περί του “ερωτικού” Παπαδιαµά-

ντη. Κατ’ αρχάς, περί τι είδους ερωτικού οµιλούµε; Κανονικού 

Τ 
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ή παρεκκλίνοντος; Πλείστοι όσοι παρεκκλίνοντες τον διεκδι-

κούν. Τότε, προκύπτει νέο θέµα, περί της φύσεως και της έκτα-

σης της παρέκκλισης. Μέχρι ποιού βαθµού θα πρέπει να προε-

κταθούν οι παρεκκλίσεις του, ώστε να πάρει κεφάλι έναντι της 

ερωτικής µυθιστοριογράφου Λένας Μαντά στις σφυγµοµετρή-

σεις της κοινής γνώµης; ∆ιότι, όπως και να το κάνουµε, η ισο-

βαθµία Παπαδιαµάντη-Μαντά στο καίριο ερώτηµα, κατά την 

πρόσφατη έρευνα του Ε.ΚΕ.ΒΙ., ποιού συγγραφέα τα βιβλία σας 

άλλαξαν τη ζωή, συνιστά εθνικό κόλαφο. 

∆εν πρέπει, ωστόσο, να απελπιζόµαστε. Πώς τα καταφέραµε, 

λίγο σαν µέγα λογοτέχνη, λίγο σαν “σκοτεινό τρυγόνι”, βάλαµε 

τον Παπαδιαµάντη για τα καλά µέσα στο λάϊφ στάϊλ των ηµε-

ρών. Τι ποιο “ιν” θα µπορούσε να φανταστεί κανείς για τα εκα-

τοντάχρονά του από µια ολονύχτια ανάγνωση; Όχι, βέβαια, µία 

από τα ίδια, όπως η τετριµµένη δηµόσια ανάγνωση που διοργα-

νώθηκε για τον Ελύτη. Αλλά µια... παννυχίδα! Και µόνο αυτή η 

σχεδόν εξωτική λέξη σαγηνεύει. Αλλά και τα περί κατανύξεως 

και αγρυπνιών ακούγονται τόσο παράξενα και γραφικά που, ως 

δια µαγείας, οι ψάλλοντες πιστοί µεταµορφώθηκαν σε αθρόα 

συνάθροιση επωνύµων, που, ελέω Παπαδιαµάντη, πρόβαλαν 

και µάλιστα µετά µουσικής, το ανάστηµά τους. “Πατείς µε πατώ 

σε” έγινε στην παννυχίδα. Είναι, δηλαδή, προφανές ότι Παπαδι-

αµάντη “by night” τραβάει η ψυχή των Αθηναίων. 

Το ό,τι ο Παπαδιαµάντης προσφέρεται για χάπενινγκ φαίνεται 

πως το αντιλήφθηκαν και οι άνθρωποι του θεάτρου. Όχι µόνο 

προσφέρεται, αλλά δίνει και καινούριες ιδέες. Ως γνωστόν, τα 

θεατρικά δρώµενα, απανταχού της πόλης, είναι πολύ της µόδας. 

Αρχικά, ανά τας ρύµας και τας οδούς, έφθασαν εσχάτως και 

κατ’ οίκον, σε σαλόνια, κουζίνες και τουαλέτες. Μόνο οι εκ-

κλησίες έµεναν, αν και υπήρχε το προηγούµενο της φοβερής 

συναυλίας Νταλάρα στον Άγιο Παντελεήµονα. Ο θόρυβος γύρω 

από τον Άγιο Ελισσαίο, έδωσε τελικά τη φαεινή ιδέα. Έτσι κι 

αλλιώς, ο Παπαδιαµάντης έχει αποδειχθεί εντυπωσιακά πρό-

σφορος σε δραµατοποιήσεις. Τουρλού τουρλού διηγήµατα µετά 

µικράς δόσης από τα σκοτεινά βιογραφικά του δίνουν, ως δια 

µαγείας θεατρικά, που οι θεατρόφιλοι αποθεώνουν, πριν ακόµη 
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τα δουν, και µόνο µε τον ισχυρισµό του δραµατοποιού ότι πρό-

κειται για Παπαδιαµάντη. Έτσι ετοιµάστηκε ένα τουρλού αθη-

ναϊκών και σκιαθίτικων από  τα πασχαλινά διηγήµατα σε σειρά 

παραστάσεων τη Μεγάλη Εβδοµάδα εντός του Αγίου Ελισσαί-

ου. Ποιος τη χάρη του εκκλησυδρίου! Αν και µονόχωρο, κάτι οι 

θεατρικές παραστάσεις, κάτι οι όλο και συχνότερες αγρυπνίες, 

δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τους πολυχώρους των Αθηνών. 

Όσο για τα πασχαλινά διηγήµατα του Παπαδιαµάντη, παίζει 

κατά πόσο είναι επίκαιρα ή ανεπίκαιρα. Προφανώς και είναι 

επίκαιρα λόγω των ηµερών. Από την άλλη, όµως, δείχνουν ά-

κρως ανεπίκαιρα, µε όλους εκείνους τους ιερείς, τις αναστάσι-

µες λειτουργίες και τις ηθογραφίζουσες περιγραφές. Άλλωστε, 

εκτός χρόνου δεν είναι µόνο τα πασχαλινά του, αλλά απαξάπα-

ντα τα εορταστικά του. Ούτε ένα δεν θα µπορούσες να το πεις 

“σκοτεινό”. Όσο για ερωτικό, µόλις ένα από τα πασχαλινά, ε-

κείνη «Η Βλαχοπούλα», κι αυτό, σύµφωνα µε την ταξινόµηση 

των µελετητών, όχι από τα ενδιαφέροντα, στα οποία ο αφηγη-

τής εξιστορεί αµαρτωλές ιστορίες της ζωής του, αλλά από τα 

άλλα, τα τετριµµένα, µε τις ερωτικές περιπέτειες των ηρώων. 

Τελικά, φαίνεται ότι το πρόβληµα δεν είναι τα πασχαλινά του 

ή γενικώς τα εορταστικά του. Αυτά, µε το ξεσκαρτάρισµα, που 

έχουµε ξεκινήσει, άλλα τα αποκαθαίρουµε και άλλα τα πετάµε. 

∆όξα τω Θεώ, 170 διηγήµατα µας άφησε, καµιά σαρανταριά 

λιγότερα, δεν χάθηκε ο κόσµος. Το πρόβληµα είναι ο ίδιος ο 

Παπαδιαµάντης, που, αν θέλουµε να είµαστε ειλικρινείς, είναι 

ασυµβίβαστος µε τις παγκοσµιοποιηµένες αντιλήψεις µας. Από 

µια άποψη, είναι ο τελευταίος από τους συγγραφείς της πεζο-

γραφικής µας παράδοσης, που θα ταίριαζε µε όσα πρεσβεύει η 

σηµερινή πνευµατική ελίτ, από τους ιστορικούς µας µέχρι τους 

συγγραφείς µας. 

Βεβαίως, η λογοτεχνία δεν έχει σχέση µε ιδεολογικές κατευ-

θύνσεις. Κακά τα ψέµατα, όµως, ιδεολογική ανασκευή της Ι-

στορίας δεν γίνεται χωρίς ξεσκαρτάρισµα της λογοτεχνίας µας. 

Ήδη, οι συγγραφείς µας προσαρµόζουν τα διηγήµατα και τα µυ-

θιστορήµατά τους στο ιδεολογικώς ορθό. Το ίδιο και οι φιλόλο-

γοι, που έχουν αναλάβει το δυσχερές έργο να εξάγουν από το 
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παρελθόν έναν γηγενή λογοτεχνικό κανόνα, εναρµονιζόµενο µε 

τον παγκόσµιο. Πώς, όµως, να προσπεράσει κανείς τον Παπαδι-

αµάντη; Η απάντηση, τελικά, είναι απλή. ∆εν τον προσπερνού-

µε, αλλά, ταχυδακτυλουργικά, σαν µαγική εικόνα, τον ενσωµα-

τώνουµε αυτόν και το έργο του. Για παράδειγµα, από τους επι-

θετικούς προσδιορισµούς, µε τους οποίους τον χαρακτήριζαν 

άλλοτε, κρατάµε τους πιο βολικούς, εκείνους, δηλαδή, που επι-

δέχονται ανασκευή. Όπως στις µαγικές εικόνες, πάνω στην ει-

κόνα τού βάζουµε µια άλλη, προσφορότερη. Όχι πατριώτης, 

χριστιανός κι άλλα βαρύγδουπα, αλλά κοσµοκαλόγερος, που, 

τουλάχιστον ηχητικά, είναι κοντά στο κοσµοπολίτης. Αυτό το 

µάλλον γραφικό επίθετο επιτρέπει να φέρουµε τη θρησκευτικό-

τητά του στα µέτρα µας. Λένε οι ειδήµονες:  Ε! τι να κάνουµε! 

γιος παπά ήταν, ο βίος του έχει γνωρίσµατα εκκλησιαστικά και 

ασκητικά. Και έψελνε και ύµνους έγραφε. Προσοχή, όµως, δεν 

είχε απεµπολήσει τον κοσµικό βίο. Απόδειξη περίτρανη, “έπινε 

το κρασάκι του”. Ύστερα, οι καλοί γνώστες, ξεθάβουν τα σατι-

ρικά ποιήµατα για τους παπάδες, που δηµοσίευσε λίγο πριν πε-

θάνει. Τόσα διηγήµατα που έγραφε για δεκαετίες δεν τους κά-

νουν. Αυτά υπακούουν, λέει, στο γενικό τύπο του εορταστικού 

διηγήµατος. Ψιλά γράµµατα, η παπαδιαµάντειος ειρωνεία. Τελι-

κά, µαγική εικόνα και η θρησκευτικότητα του Παπαδιαµάντη. 

Για τους µετριοπαθείς, που θα ήθελαν να αποφασίσουν, τι 

κρατάµε και τι πετάµε από τα διηγήµατά του, µια καλή ιδέα θα 

ήταν να εκδοθούν οι θεατροποιηµένες εκδοχές των διηγηµάτων. 

Θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν ως πρότυπο για το απαι-

τούµενο απολέπισµα. Λ.χ., κάτι πρέπει να γίνει µε την εµµονή 

του Παπαδιαµάντη στους προεπαναστατικούς αγωνιστές. Για 

ένα σηµερινό κοινό, που πασχίζει να ανασκευάσει το 1821, χά-

ρις στην οµότιτλη τηλεοπτική σειρά αλλά και στα νεοφανή πο-

νήµατα των ιστορικών µας, η αγλαΐζουσα αναφορά του Παπα-

διαµάντη σε αρµατολούς και κλέφτες - όλους εκείνους, που 

πρώτα τα “έκαναν καπάκια” µε τους Τούρκους και µετά τους 

σφαγίαζαν ανηλεώς - αποβαίνει άκρως συγχυτική. Έτσι κατα-

στρέφει ο Παπαδιαµάντης, ένα διήγηµά του, κατά τα άλλα υπο-

δειγµατικό για το θέµα του Άλλου, τόσο του αλλοεθνούς όσο 



65

και του αλλόθρησκου, που πολύ µας απασχολεί και µας συγκι-

νεί. Στο διήγηµα, «Ο ξεπεσµένος δερβίσης», µνηµονεύει ως λε-

οντόκαρδο τον Λεπενιώτη και τον αδελφό του, ως µεγάλο ήρωα. 

Ευτυχώς που ελάχιστοι - για να µην πούµε κανείς - γνωρίζουν 

ποιος είναι ο Λεπενιώτης του δροµίσκου µε τα ξενυχτάδικα 

στου Ψυρρή και ακόµη λιγότεροι, ποιος, ο αδελφός του. Πά-

ντως, κατά καλή σύµπτωση, τους εµπλέκει σε διήγηµα, που ε-

κτυλίσσεται µήνα Ιανουάριο. Γιατί έτσι και τους µνηµόνευε σε 

πασχαλινό, αυτός ήταν ικανός να αφηγηθεί µε το νι και µε το 

σίγµα τη δολοφονία του Λεπενιώτη, ανήµερα το Πάσχα, βγαί-

νοντας από την ενοριακή εκκλησία του Φουρνά. Μήπως έτσι 

δεν παρασύρεται «Στην Αγι-Αναστασά» από την ονοµασία ενός 

ρέµατος και διηγείται το σκοτωµό ενός άλλου περιώνυµου κλε-

φταρµατωλού, του Νικοτσάρα; Χάρις, πάντως, στον αποσπα-

σµατικό χαρακτήρα των δύο αυτών διηγηµάτων, και τα δυο 

τµήµατα µπορούν τεχνηέντως να αφαιρεθούν. Έτσι και αλλιώς, 

το δεύτερο διήγηµα µόνο στον Παλαµά άρεσε. Καµία σύγκριση 

µε το άλλο διήγηµα, «Η Φαρµακολύτρια», που δηµοσιεύθηκε 

µερικά χρόνια αργότερα και το οποίο επίσης εκτυλίσσεται στην 

Αγι-Αναστασά την Φαρµακολύτρια. Εκείνο θεωρείται κορυφαί-

ο, καθόσον σκοτεινό, ερωτικό και προ πάντων, αποκαλυπτικό 

για το τραυµατισµένο υποσυνείδητο του αφηγητή, τουτέστιν του 

Παπαδιαµάντη. 

Υπάρχουν, όµως, δυστυχώς, περιπτώσεις, που η αποκάθαρση 

ενός διηγήµατος δεν είναι τόσο εύκολη υπόθεση. Καλό παρά-

δειγµα, το «Λαµπριάτικος ψάλτης», το οποίο, σοφά ποιών ο 

δραµατοποιός, δεν κράτησε στο πρόσφατο πασχαλιάτικο τουρ-

λού. Αυτό το διήγηµα το συγκρατούµε, µόνο και µόνο, χάρις 

στον επίλογό του, όπου περιγράφεται η τελετουργία οβελισµού 

του αµνού και το πάθηµα του Γιάννη του Μπουκώση, που 

µπούκωσε µε τη νεφραιµιά του αµνού. Εδώ, οι ειδήµονες δια-

βλέπουν τη µαγική τέχνη του Παπαδιαµάντη και σπεύδουν να 

θυµίσουν τον στερηµένο βίο του. Έλα, όµως, που το διήγηµα 

έχει και προοίµιο. Οχληρό προοίµιο, κι ας αναφέρεται ο Παπα-

διαµάντης στους συγκαιρινούς του και στο προ ενός και πλέον 

αιώνα ελληνικό έθνος. Ορισµένες περικοπές παραµένουν δυσά-
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ρεστες, όπως εκείνη περί Άγγλων, Γερµανών, Γάλλων, που δύ-

νανται να είναι κοσµοπολίτες ή αναρχικοί ή άθεοι ή ό,τιδήποτε, 

γιατί έκαµαν το πατριωτικό χρέος τους, έκτισαν µεγάλη πατρί-

δα, όχι, όµως, και οι Γραικύλοι. Και αποφαίνεται, καταλήγο-

ντας: Το ελληνικόν έθνος… έχει και θα έχη δια παντός ανάγκην 

της θρησκείας του. 

Αυτός είναι ο Παπαδιαµάντης. Τα υπόλοιπα, είναι τα εφέ της 

µαγικής εικόνας. “Θα πρέπει να αποφασίσουµε κάποτε σοβαρά τι 

θα κάνουµε τον Παπαδιαµάντη”, τόνιζε ο Ζήσιµος Λορεντζάτος 

προ πέντε δεκαετιών. Ωστόσο, το µεταµοντέρνο καζάνι, στο ο-

ποίο βράζει πλέον και ο ίδιος, δεν ήταν δυνατόν να το προβλέ-

ψει. Όπως σήµερα, δεν µπορούµε να προβλέψουµε την επέτειο 

του 2061. Αν, όµως, η Γη εξακολουθεί να γυρίζει, το οποίο παί-

ζεται, εµείς νοµίζουµε ότι βλέπουµε τα αποκαθαρµένα Άπαντα 

Παπαδιαµάντη, χωρίς ύµνους, θρησκευτικά αρθρίδια, κλεφταρ-

µατωλούς και ελληνοχριστιανικά προοίµια. ∆ίπλα τους βλέπου-

µε τη βιογραφία του, που θα αποδεικνύει ότι υπήρξε πένης, αλ-

κοολικός και αιµοµίκτης, άρα ισοϋψής ενός Πόε. 

Εκείνα τα Άπαντα, εκτός από οινοποσίες, γκιουβέτσια, ερωτι-

κές παρεκκλίσεις και σατιρισµούς παπάδων, θα σώζουν τη 

Σκιάθο του Παπαδιαµάντη. Αυτήν που άρεσε ανέκαθεν και την 

οποία κρατούµε και σήµερα µαζί µε την παροιµιώδη πλέον 

φράση, που έγραψε ο Καρκαβίτσας στο σηµειωµατάριό του, τον 

Μάϊο του 1909, όταν ταξίδεψε στο νησί και είδε τον Παπαδια-

µάντη: ''Όµορφη είναι η Σκιάθος του Θεού· µα η Σκιάθος του 

Παπαδιαµάντη µου φαίνεται οµορφότερη!''  

Μόνο που τότε, δεν θα υπάρχει πλέον κανένα στοιχείο προς 

σύγκριση, αφού η Σκιάθος του Θεού θα έχει εκλείψει. Άλλω-

στε και σήµερα, δεν είναι σίγουρο ότι υπάρχει. Έχουµε χρόνια 

να ταξιδέψουµε στη Σκιάθο, πρόσφατα, όµως, κάναµε µια δυ-

σάρεστη διαπίστωση. Ανέκαθεν αγεωγράφητοι, αναζητούµε 

κατά την ανάγνωση τη βοήθεια του χάρτη. Ελλείψει παλαιού 

χάρτη της Σκιάθου, καταφύγαµε στην πανάκεια του ∆ιαδικτύ-

ου. Οποιοδήποτε παπαδιαµάντειο τοπωνύµιο  κι αν αναζητή-

σαµε, µέχρι τα λιγότερο γνωστά, όπως τα Καλύβια και την 

Παναγία του Ντοµάν, είχαµε, προς µεγάλη µας έκπληξη, απά-
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ντηση. ∆ινόταν το ακριβές τοπογραφικό στίγµα, µε µακροσκε-

λείς προσφορές από δωµάτια, διαµερίσµατα, βίλες και συγκρο-

τήµατα, προς ενοικίαση ή και πώληση. Ο τελευταίος δύσβατος 

ορµίσκος έχει πλέον ισοπεδωθεί προς διευκόλυνση των σηµε-

ρινών τετρά...τροχων. Όπως φαίνεται, τα πασχαλινά διηγήµα-

τα, στα οποία, κατ’ εξοχήν, ανασταίνεται η Σκιάθος του, τοπο-

θετούνται σε µια για εµάς σήµερα φανταστική νήσο. Κι εκείνα, 

µια µαγική εικόνα, ένα άλλο έργο της εργολαβικά παγκοσµιο-

ποιηµένης  εποχής.  
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Παπαδιαµαντική παιδοκτονία 

ή 

Μια πρωτότυπη διακειµενικότητα 

 

 

 

 

 

ολλές ερµηνευτικές προσεγγίσεις έχουν, κατά καιρούς, 

διατυπωθεί για το κοινωνικόν µυθιστόρηµα «Η Φόνισ-

σα» του Παπαδιαµάντη. Ορισµένοι µελετητές ακολου-

θούν κάποιο συγκεκριµένο θεωρητικό πλαίσιο, ενώ άλλοι προ-

τείνουν διακειµενικές αναγνώσεις µε έργα ελληνικής και ξένης 

λογοτεχνίας. Στη δεύτερη περίπτωση, οι ανιχνευόµενες “συνο-

µιλίες” της «Φόνισσας» µπορεί να δηλώνουν επιδράσεις, που 

δέχτηκε ο Παπαδιαµάντης, µπορεί, όµως, να πρόκειται και για 

συµπτωµατικές συσχετίσεις. Μια πρωτότυπη διακειµενική ανά-

γνωση προτείνει η Στέλλα Χελιδώνη στο µελέτηµά της «Μια 

εκκλησιαστική παράδοση κρυµµένη στο “κοινωνικόν µυθιστό-

ρηµα” του Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη Η Φόνισσα», που δηµο-

σιεύεται στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού «Κονδυλοφόρος» 

(τχ. 9, 2010). Την αποκαλούµε πρωτότυπη, καθώς δεν εντοπίζει 

το διακειµενικό της στοιχείο στη λογοτεχνία. Τουλάχιστον όχι 

στη λογοτεχνία, µε την στενή έννοια, που αποκλείει τις παλαιό-

τερες διηγήσεις της βυζαντινής και µεταβυζαντινής περιόδου, 

καθώς και εκείνες που ανήκουν σε διαφορετικούς ειδολογικούς 

κλάδους πέραν του αµιγώς λογοτεχνικού. Πρωτότυπη, λοιπόν, 

αλλά καθόλου εκπλήττουσα, αφού ξεκινάει από µια, κατ’ εξο-

χήν, φίλια προς τον Παπαδιαµάντη περιοχή, αυτήν των αγιολο-

γικών κειµένων. 

Όπως θυµίζει η Χελιδώνη, ο πνιγµός αποτελεί τον θεµατικό 

ιστό της «Φόνισσας». Αφενός µεν, ως τρόπος θανάτωσης, κα-

θώς συµβαίνουν πέντε συνολικά πνιγµοί, δυο βρεφών και τριών 

κορασίδων. Αν και τον πνιγµό µιας από τις κορασίδες δεν τον 

διαπράττει η Φραγκογιαννού, απλώς τον εύχεται µεγαλοφώνως. 

Π 
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Και αφετέρου, ως τρόπος θανάτου της ίδιας. Όσο αφορά τους 

πνιγµούς των δυο βρεφών, ο Παπαδιαµάντης στηρίζεται στην 

πρακτική ιατρική της εποχής του. Ειδικά, στις Σποράδες, οι α-

ποκαλούµενοι και κοµπογιαννίτες επιβιώνουν και στα χρόνια 

που στην υπόλοιπη Ελλάδα έχουν αναλάβει πλήρως το ιατρικό 

έργο επιστήµονες. Έτσι, η Φραγκογιαννού σκάζει το πρώτο 

βρέφος. Όπου το “σκάζω”, στη δηµώδη χρήση του, δεν προέρ-

χεται από το µεσαιωνικό σκάζω, που σηµαίνει χωλαίνω, αλλά 

από το αρχαίο σχάζω, που εδώ δηλώνει το σχίσιµο δια των δα-

κτύλων της υαλοειδούς µεµβράνης, η οποία ενίοτε αναπτύσσε-

ται στο φάρυγγα του βρέφους. Πρόκειται για θεραπευτική πρα-

κτική, µόνο που η ηρωίδα του Παπαδιαµάντη δεν την εφαρµόζει 

προς διευκόλυνση της αναπνοής αλλά για να προκαλέσει το ο-

ριστικό σκάσιµο και σύµφωνα µε το δικό της νοσηρό σκεπτικό, 

την οριστική ανακούφιση. Το δεύτερο βρέφος δεν το “σκάζει”, 

µόνο επικαλείται, όντας πρακτική γιάτρισσα, το “σκάσιµο” ως 

δικαιολογία των κινήσεών της, προτιµώντας, ως βολικότερη λύ-

ση, να του φράξει το στόµα. 

Στην προκειµένη περίπτωση, αν θέλουµε να κάνουµε λόγο για 

διακειµενικότητα, αυτή αποκαθίσταται µε την λαϊκή παράδοση. 

∆ηλαδή, τις λαϊκές δοξασίες και πρακτικές, µε τις οποίες µεγά-

λωσε ο Παπαδιαµάντης. Από αυτήν την άποψη, η “συνοµιλία” 

της «Φόνισσας» µε τη δηµώδη ιατρική έχει διερευνηθεί από τον 

γιατρό και πεζογράφο Γεράσιµο Ρηγάτο. Η διακειµενικότητα, 

την οποία πρώτη επισηµαίνει η Χελιδώνη, αφορά τους πνιγµούς 

των τριών κορασίδων και αναφέρεται σε θρησκευτικές διηγή-

σεις. Πιο συγκεκριµένα, η µελετήτρια συσχετίζει τις σκηνές των 

πνιγµών µε  αντίστοιχες σκηνές, που απαντώνται σε ανιστορή-

σεις µε θέµα το θαύµα της σωτηρίας από πνιγµό. 

Παραθέτει τα σχετικά αποσπάσµατα από τέσσερις διηγήσεις, 

τις οποίες αντλεί από τη βυζαντινή γραµµατεία, καθώς και τη 

µεταγενέστερη των αγιολογικών εκδόσεων. Από αυτές, οι δυο 

είναι γνωστές και σε ένα ευρύτερο κοινό. Η πρώτη και παλαιό-

τερη, από τον 5ο αιώνα µ.Χ., είναι από το «Βίος Αγίου Πορφυ-

ρίου Επισκόπου Γάζης» του Μάρκου ∆ιακόνου. Αποτελεί ένα 

από τα αρχαιότερα κείµενα του κλάδου της Βυζαντινής Λογοτε-
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χνίας που αποκαλείται Αγιολογία. Αυτή είναι και η µόνη από τις 

τέσσερις διηγήσεις, την οποία µπορεί ο αναγνώστης να διαβάσει 

αυτούσια, καθώς το βιβλίο επανεκδόθηκε, το 2003, στην εξαίρε-

τη σειρά «Βυζαντινοί Συγγραφείς» των εκδόσεων Ζήτρος, την 

οποία διευθύνει ο καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας Βασίλης 

Κατσαρός. Γνωστή, όχι όµως διαθέσιµη σε πρόσφατη έκδοση, 

είναι και η τέταρτη διήγηση, που ανήκει στη µεταγενέστερη πα-

ράδοση βιβλίων µε θαύµατα και βίους αγίων. Πρόκειται για α-

πόσπασµα από το «Βιβλίον ωραιότατον καλούµενον Αµαρτω-

λών σωτηρία» του Αγαπίου Λάνδου, που εκδόθηκε το 1641. 

Τον λόγιο µοναχό, του οποίου οι συναξαριστικές αφηγήσεις 

γοήτευσαν τον Νικόδηµο τον Αγιορείτη αλλά και τον Καβάφη, 

έχει παρουσιάσει ο Γιώργος Κεχαγιόγλου, στη δίτοµη «Πεζο-

γραφική Ανθολογία», που είχε εκδώσει προ δεκαετίας. Εκεί, 

ανθολογεί αποσπάσµατα από το εν λόγω βιβλίο, που αποτέλεσε, 

σύµφωνα µε τον Κ. Θ. ∆ηµαρά, το µπεστ σέλερ κατά την περίο-

δο της Τουρκοκρατίας. Ο Κεχαγιόγλου, όµως, προτιµά αποσπά-

σµατα από άλλους βίους και θαύµατα. 

Στη συνέχεια, η Χελιδώνη παρουσιάζει µελέτηµα του καθη-

γητή Κατσαρού, δηµοσιευµένο το 2006, το οποίο της έδωσε την 

ιδέα για την συγκεκριµένη διακειµενική ανάγνωση της «Φόνισ-

σας». Σύµφωνα µε τον θεολογικό σχολιασµό, η σωτηρία από 

πνιγµό µέσω της θείας παρέµβασης εντάσσεται στο µυστήριο 

της βάπτισης. Και στις δυο περιπτώσεις, υπάρχουν δυο στάδια, 

το πρώτο της κατάδυσης στο νερό και το δεύτερο της ανάδυσης. 

Όπου, κατά έναν προχριστιανικό συµβολισµό, εµπλουτισµένος 

έδωσε την χριστιανική σηµειολογία, το πρώτο συµβολίζει το 

θάνατο και το δεύτερο την κάθαρση και την αναγέννηση. Η µε-

λετήτρια, κατά την παράλληλη ανάγνωση αυτών των θαυµα-

τουργών διηγήσεων και της «Φόνισσας», εντοπίζει τα κοινά 

στοιχεία αλλά και την εκ διαµέτρου αντίθετη κατάληξη. Υπο-

στηρίζει ότι ο Παπαδιαµάντης γνωρίζει και εκµεταλλεύεται τη 

συγκεκριµένη εκκλησιαστική παράδοση µέσω της ποιητικής της 

αντίθεσης. Στη «Φόνισσα», κατά το δεύτερο στάδιο, αντί της 

θεϊκής παρέµβασης, εµπλέκεται ο παραλογισµένος νους και αντί 

αναγέννησης υπάρχει µόνο θάνατος. Παρεµπιπτόντως, σε άλλες 
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διηγήσεις του Λάνδου µε θέµα τον πνιγµό, η θεϊκή παρέµβαση 

δεν είναι σωτήρια αλλά καταδικαστική, καθώς, σε εκείνες, ο 

Θεός εµφανίζεται ως τιµωρός των αµαρτωλών. Έτσι κι αλλιώς, 

κι Εκείνος την τάξη αποκαθιστά, όπως και η Φραγκογιαννού, µε 

τη δική της αρρωστηµένη αντίληψη περί του σωστού. Πόσο, 

άραγε, διαφέρει το στρεβλό σκεπτικό της από εκείνο παλαιότε-

ρων λαών, στους οποίους αποτελούσε θεσµό η απαλλαγή από 

τις αδύνατες και εν γένει, χωλαίνουσες υπάρξεις, αλλά και από 

την ευθανασία, που προηγµένες κοινωνίες θέλουν να καταστή-

σουν θεσµό και η οποία υποτίθεται ότι µέριµνα για το καλό τό-

σο του πάσχοντα όσο και  του περίγυρού του! 

Μια επιπλέον απόδειξη ότι το θαύµα της σωτηρίας από πνιγ-

µό συνδέεται στενά µε το µυστήριο του βαπτίσµατος δίνει η ει-

κονογραφική παράδοση, όπου το θαύµα αποτελεί µέρος από το 

αφηγηµατικό συµπλήρωµα της ιστόρησης της βάπτισης, όπως, 

για παράδειγµα, το λουτρό του βρέφους Ιησού της γνωστής πα-

ράστασης της γέννησης. Ένα χαρακτηριστικό δείγµα ενσωµά-

τωσης του θαύµατος προσφέρει η τοιχογραφία της βάπτισης 

στην Παλαιά Μητρόπολη Βεροίας, την οποία παρουσιάζει διε-

ξοδικά ο Κατσαρός στο µελέτηµά του. Απορούµε µόνο για τον 

ισχυρισµό ότι πρόκειται για το µοναδικό σωζόµενο τεκµήριο.    

Επανερχόµενη η Χελιδώνη στη «Φόνισσα», επισηµαίνει ένα 

επιπλέον στοιχείο ταύτισης µε τις θρησκευτικές διηγήσεις που 

παρέθεσε, το οποίο, επίσης, υπακούει στην ποιητική της αντίθε-

σης. Πρόκειται για τους σκηνικούς χώρους, που στήνει ο Παπα-

διαµάντης. Στις αγιολογικές διηγήσεις, που προαναφέρθηκαν, 

περιγράφονται ναοί, ευρισκόµενοι πλησίον του τόπου του θαύ-

µατος. Αυτοί οι ναοί είναι καινούριοι, µε τις τοιχογραφίες να 

έχουν µόλις αποκατασταθεί. Αντιθέτως, στη «Φόνισσα», το µο-

νύδριον, ο Άι Γιάννης ο Κρυφός, όπου προσκυνά η Φραγκογι-

αννού πριν από τον πνιγµό των δύο πρώτων κορασίδων, είναι 

ένας ναΐσκος, έρηµος και αλειτούργητος. Επιπροσθέτως, αι ολί-

γαι τοιχογραφίαι είχαν φθαρεί από την υγρασίαν και τα πρόσωπα 

των Αγίων δεν διεκρίνοντο πλέον. Η µελετήτρια προχωρά λίγο 

περισσότερο τη συλλογιστική της, καθώς, από τη συγκεκριµένη 

περικοπή της «Φόνισσας», συµπεραίνει ότι ο Παπαδιαµάντης 
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γνώριζε ενδελεχώς την εικονογραφία της Βάπτισης, µέχρι τις 

λεπτοµέρειες ενός παρόµοιου µάλλον σπανίζοντος αφηγηµατι-

κού στοιχείου. Επίσης, το κάπως ιδιότυπο σκηνικό του τρίτου 

πνιγµού, εκείνου που οφείλεται σε ατύχηµα, δηλαδή την ευρεία 

αυλή, µε την πελώρια ξύλινη καρούτα ως Κιβωτό του Νώε και 

τους σταυροειδώς διατεταγµένους κλώνους της µορέας, εικάζει 

ότι συνιστά αναφορά στο ναό της Παναγίας των Χαλκοπρατεί-

ων της Κωνσταντινούπολης, όπου συνέβη το θαύµα της σωτη-

ρίας στη δεύτερη αγιολογική διήγηση. ∆ηλαδή, ότι ο Παπαδια-

µάντης στοχεύει µε το συγκεκριµένο σκηνικό σε µνηµόνευση 

του εν λόγω θεοµητορικού ναού. 

Ένα τελευταίο επιχείρηµα της Χελιδώνη για το εµπρόθετο της 

διακειµενικότητας είναι το χρονικό άπλωµα της «Φόνισσας», 

από τα Θεοφάνεια µέχρι την Κυριακή µετά του Θωµά, στο ο-

ποίο συµπεριλαµβάνεται το τρίπτυχο Γέννηση-Βάπτιση-

Ανάσταση. ∆ηλαδή, αντιστοιχεί στο συµβολικό χρονικό άνοιγ-

µα του µυστηρίου του βαπτίσµατος και θεωρεί ότι δεν µπορεί να 

επιλέχτηκε τυχαία. 

Όπως και να έχει, είτε πρόκειται για εµπρόθετη διακειµενικό-

τητα είτε για συµπτωµατική, δηλαδή “συνοµιλία” των κειµένων 

- στο βαθµό, βεβαίως, που “συνοµιλούν” - ερήµην του Παπαδι-

αµάντη, εµείς θα την χαρακτηρίζαµε πρωτότυπη όσο και ενδια-

φέρουσα, καθώς διερευνά χώρους πέραν των συνηθισµένων, 

του λογοτεχνικού και του ψυχαναλυτικού. Στα των πνιγµών και 

του βαπτίσµατος στη διηγηµατογραφία του Παπαδιαµάντη θα 

επανέλθουµε. 

 

9 Οκτωβρίου 2011 
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Παπαδιαµαντικοί πνιγµοί 

ή  

Κοκκώνες, σαρανταλείτουργα και θαύµατα 

 

 

 

 

 

ην προηγούµενη Κυριακή, µε αφορµή το µελέτηµα της 

Στέλλας Χελιδώνη, «Μια εκκλησιαστική παράδοση 

κρυµµένη στο “κοινωνικόν µυθιστόρηµα” του Αλέξαν-

δρου Παπαδιαµάντη Η Φόνισσα», δηµοσιευµένο στο τελευταίο 

τεύχος του περιοδικού «Κονδυλοφόρος», είχαµε σχολιάσει την 

τυχόν διακειµενική συγγένεια ανάµεσα στους κατά συρροή 

πνιγµούς, που συµβαίνουν στη «Φόνισσα», µε το θαύµα της σω-

τηρίας από πνιγµό που απαντάται σε ορισµένες αγιολογικές διη-

γήσεις. Το συγκεκριµένο θαύµα εντάσσεται στο συµβολισµό 

του µυστηρίου του βαπτίσµατος, που αναφέρεται στον κύκλο 

γέννησης-βάπτισης-ανάστασης και ταυτίζεται  µε τις εορτές των 

Θεοφανείων και του Πάσχα. Οπότε η “συνοµιλία” της «Φόνισ-

σας» µε τις συγκεκριµένες αγιολογικές διηγήσεις, όχι µόνο απο-

καλύπτει στο κοινωνικόν µυθιστόρηµα του Παπαδιαµάντη το 

λανθάνον συµβολικό φορτίο της βάπτισης, αλλά και το κατα-

τάσσει, έστω και πλαγίως, στα εορταστικά του. Εάν, µάλιστα, 

λάβουµε υπόψη, ότι η κυρίως δράση του µυθιστορήµατος εντο-

πίζεται στο διάστηµα από την Κυριακή των Βαΐων µέχρι την 

Κυριακή µετά του Θωµά, τότε η «Φόνισσα» βρίσκει τη θέση 

της στα πασχαλινά του. Παρότι στο “µυθιστόρηµα”, σε αντίθε-

ση µε τα πασχαλινά του διηγήµατα, δεν υπάρχει καµία περιγρα-

φή πασχαλινού εορτασµού, ούτε αναφορά στο Πάσχα. 

Θυµίζουµε ότι τα πασχαλινά διηγήµατα του Παπαδιαµάντη 

είναι δώδεκα τον αριθµό και έχουν δηµοσιευτεί στο διάστηµα 

από το Πάσχα του 1888 µέχρι τον ∆εκέµβριο του 1910. Η «Φό-

νισσα» δηµοσιεύτηκε σε συνέχειες στο δεκαπενθήµερο περιοδι-

κό «Παναθήναια» το πρώτο εξάµηνο του 1903, οπότε η δηµοσί-

Τ 
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ευσή της συµπίπτει µε εκείνη του προπροτελευταίου πασχαλι-

νού, που είναι το διήγηµα «Ο Αλιβάνιστος», δηµοσιευµένο τον 

Απρίλιο του 1903. Όσο αφορά, όµως, τους πνιγµούς και το συ-

σχετισµό τους µε την βάπτιση, που απαντώνται στη «Φόνισσα», 

από τα δώδεκα πασχαλινά, το µόνο που στρέφεται γύρω από τα 

ίδια θέµατα και εµφανίζεται συγγενικό µε το µυθιστόρηµα είναι 

το πρώτο, δηµοσιευµένο το Πάσχα του 1888. ∆εδοµένου ότι ο 

Παπαδιαµάντης ξεκίνησε τη διηγηµατογραφία του το 1887, το 

πρώτο πασχαλινό τού 1888, «Η τελευταία βαπτιστική», είναι το 

τρίτο δηµοσιευµένο διήγηµά του και το δεύτερο εορταστικό 

του, µετά «Το χριστόψωµο». Με αυτά τα δυο διηγήµατα ξεκί-

νησε να καλύπτει το εορταστικό διήγηµα για την εφηµερίδα του 

∆ηµητρίου Κοροµηλά, «Εφηµερίς», και συνέχισε µέχρι το Πά-

σχα του 1892, οπότε και άλλαξε στέγη, εγκαινιάζοντας εκείνο 

το ίδιο Πάσχα, τού 1892, τα εορταστικά της εφηµερίδας «Ακρό-

πολις», τα οποία και συνέχισε µε θαυµαστή τακτικότητα να δη-

µοσιεύει µέχρι τα Χριστούγεννα του 1896, επανερχόµενος µε 

ένα τελευταίο τα Χριστούγεννα του 1899. 

Πιθανώς και να µακρηγορούµε περί των εορταστικών διηγη-

µάτων του Παπαδιαµάντη. Το κάνουµε, όµως, εσκεµµένα, µή-

πως αναχαιτίσουµε, έστω και κατά το ελάχιστο, την επικρατού-

σα τάση εξαλείψεώς τους. Χαρακτηριστικό παράδειγµα, η εφε-

τινή, λεγόµενη χρηστική, έκδοση των Απάντων του, όπου οι 

“προλογιστές” αποφεύγουν όπως ο διάβολος το λιβάνι τον χα-

ρακτηρισµό εορταστικά. Ακόµη και εκείνος του έκτου τόµου, 

στον οποίο συγκεντρώνονται τα δεκαεπτά πρώτα διηγήµατα, 

των τεσσάρων πρώτων χρόνων, από τα οποία τα έντεκα είναι 

εορταστικά. Στον πρόλογό του σχολιάζει διά µακρών ένα µη 

εορταστικό, ενώ αναφέρει ακόµη ένα επίσης µη εορταστικό, 

καθώς και δυο, που δηµοσιεύονται σε άλλους τόµους. Ενώ, ου-

δόλως µνηµονεύει ότι ο διηγηµατογράφος Παπαδιαµάντης ξεκί-

νησε µε εορταστικά.   

Όσο αφορά το πρώτο πασχαλινό του διήγηµα, το θεωρούµε 

σηµαντικό λόγω της όλως ιδιαίτερης, σε σχέση µε τα άλλα πα-

σχαλινά, θεµατικής του, η οποία απέκτησε επιπλέον ενδιαφέρον 

χάρις στη διακειµενική ανάγνωση της Χελιδώνη για τη «Φόνισ-
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σα». Ο τίτλος και ο υπότιτλος του διηγήµατος, πρωτότυπον πα-

σχαλινόν διήγηµα, υπογραµµίζουν, εκ προοιµίου, το συσχετισµό 

σε αυτό της βάπτισης µε το Πάσχα. Συσχετισµός, που, στη «Φό-

νισσα», προκύπτει πλαγίως και αναδεικνύεται µέσω της “συνο-

µιλίας” του µυθιστορήµατος µε τις αγιολογικές διηγήσεις. Στο 

διήγηµα, πάντως, ουδόλως µνηµονεύεται το µυστήριο του βα-

πτίσµατος, µόνο αναφέρονται οι βαπτίσεις, που έχει κάνει η η-

ρωίδα, η θεια-Σοφούλα. Αυτή περιγράφεται ως σεβασµία οικο-

δέσποινα εβδοµηκονταετής, δηλαδή περίπου συνοµήλικη της 

Φραγκογιαννούς, η οποία ναι µεν αναφέρεται εισαγωγικά στη 

«Φόνισσα» ως εξηκοντούτις, αλλά βάσει των στοιχείων που δί-

νονται στη συνέχεια της αφήγησης, προκύπτει να είναι 67 ετών. 

Όπως και να έχει, η θεια-Σοφούλα, σε αντίθεση µε την Φραγκο-

γιαννού, δεν θρηνολογεί για την άδικη µοίρα των γυναικών, κα-

θώς πρόκειται για τη σύζυγο ενός σχετικά ευκατάστατου κτηµα-

τία. Γεγονός που τεκµαίρεται, όχι µόνο από τις ουκ ολίγες βα-

πτίσεις, αλλά και από τις πασχαλινές ετοιµασίες, τις οποίες έκα-

νε κατ’ έτος την Μ. Πέµπτην. Σύµφωνα µε το έθιµο, εκείνη την 

ηµέρα της Μεγάλης Εβδοµάδος, οι νοικοκυρές συνηθίζουν να 

βάφουν τα κόκκινα αυγά. Η θεια-Σοφούλα, επιπροσθέτως, ζύ-

µωνε την Μ. Πέµπτη, και όχι το Μ. Σάββατο όπως αναφέρεται 

στα σκιαθίτικα έθιµα, τις λαµπριάτικες κουλούρες για τα βαφτι-

στήριά της και µαζί, δια τους εγγόνους και τα δισέγγονα. Τις πε-

ρίφηµες κοκκώνες, που πλάθονταν σε σχήµα παιδιού και είχαν 

για κεφαλή το κόκκινο αυγό. Και µάλιστα, εκτός από τις κοκ-

κώνες, παρεσκεύαζε δια τας συντέκνισσας, δια τας ανεψιάς και 

δισεξαδέλφας τις µεγαλύτερες κουλούρες. 

Παρεµπιπτόντως, δεν είναι η µοναδική φορά, που ο Παπαδια-

µάντης αναφέρεται στις κοκκώνες και τις λαµπριάτικες κουλού-

ρες. Επιβάλλεται να θυµίσουµε και τα άλλα διηγήµατα, για να 

µην επικρατήσει ο µύθος του ξενηστικωµένου και βουλιµικού 

Παπαδιαµάντη, που περιγράφει µόνο γκιουβέτσια και οβελίες. 

Στο µεθεπόµενο πασχαλινό, το «Παιδική Πασχαλιά» του 1891, 

η προκοµµένη µήτηρ, καίτοι άγουσα ήδη τον έβδοµον µήνα της 

εγκυµοσύνης της Μεγάλη Πέµπτη, ζύµωνε µικρές κοκκώνες για 

τα δυο τέκνα της και κουλούρες µετ’ αυγών για τους υπόλοι-
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πους. Παραδόξως, σε αυτό το διήγηµα, στην πρόσφατη χρηστι-

κή έκδοση των Απάντων, οι κοκκώνες γράφονται µε ένα κάπα, 

σε αντίθεση µε τα Άπαντα Βαλέτα και Σεφερλή. ∆εν πρόκειται 

για απλοποιηµένη γραφή, καθώς ακολουθούνται τα µητρικά 

Άπαντα. Πάντως, η σηµερινή γραφή είναι µε όµικρον και ένα 

κάπα, όπως απαντάται η λέξη και στο βιβλίο του Γεωργίου Ρήγα 

για τον λαϊκό πολιτισµό της Σκιάθου. Όπως και να έχει, στο εν 

λόγω διήγηµα, αυτή ήταν η τελευταία φορά, που η µητέρα της 

Μόρφως και του Ευαγγελινού ζύµωσε κοκκώνες, µια και πέθα-

νε κατά τη γέννα µαζί µε το βρέφος. Σε ένα από τα τελευταία 

πασχαλινά, το «Χωρίς στεφάνι» του 1896, η Χριστίνα η ∆ασκά-

λα, όντας αστεφάνωτη και άκληρη, τη Μεγάλη Πέµπτη ζύµωνε 

µόνο κουλούρες κ’ ενέπηγε σταυροειδώς επάνω τα κόκκινα αυγά. 

Άλλες δυο φορές ο Παπαδιαµάντης χρησιµοποιεί τη λέξη κοκ-

κώνα και µάλιστα, την ανυψώνει και στους τίτλους. ∆εν πρόκει-

ται, όµως, για κουλούρες αλλά για θηλυκές υπάρξεις. Η µια εί-

ναι η όµορφη πολίτισσα Κοκκώνα-Αννίκα στο χριστουγεννιάτι-

κο διήγηµα «Της Κοκκώνας το σπίτι» και η άλλη, η θάλασσα 

στο «Κοκκώνα θάλασσα», ως υποκατάστατο της Κοκκώνας του 

καπετάν Τζώνη, που του βγήκε γκρινιάρα. Χάρη στη δισηµία 

της λέξης κοκκώνα, τονίζεται, αν χρειάζεται να τονιστεί, η τάση 

του Παπαδιαµάντη να περιγράφει τα όµορφα πράγµατα.   

Και επανερχόµαστε. Εκείνο το στοιχείο, που καθιστά το διή-

γηµα «Η τελευταία βαπτιστική» συγγενικό µε τη «Φόνισσα», 

είναι το κυρίως θέµα του. Το µεγαλύτερο µέρος της αφήγησης 

στρέφεται γύρω από τον πνιγµό “της τελευταίας βαπτιστικής” 

της θεια-Σοφούλας, που έχει πάρει και το όνοµά της. Οι τρεις 

πνιγµοί στη «Φόνισσα» και ο ένας στην «Τελευταία βαπτιστι-

κή» είναι οι µοναδικοί πνιγµοί κορασίδων σε πηγάδι, δηλαδή σε 

γλυκό νερό, µέσα σε ολόκληρη τη διηγηµατογραφία του Παπα-

διαµάντη, όπου εντάσσουµε και τη «Φόνισσα», καίτοι χαρακτη-

ρίστηκε από τον ίδιο τον συγγραφέα µυθιστόρηµα, όχι κατα-

χρηστικά, αλλά γιατί θεωρούµε ότι συναποτελεί µαζί µε τα διη-

γήµατα το κυρίως έργο του. Εκτός από τη θεµατική συγγένεια, 

αυτές καθ’ αυτές οι αφηγήσεις του πνιγµού της διετούς Σοφού-

λας στο διήγηµα και της επταετούς Ξενούλας στη «Φόνισσα» 
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βαίνουν σε παραλληλία: Η Σοφούλα είδεν επί του ύδατος εικονι-

ζοµένην την αγγελικήν ξανθήν µορφήν της ή, στη «Φόνισσα», 

παιδιά της γειτονιάς έκυπταν εις το φρέαρ, Νάρκισσοι δια να ι-

δούν την σκιάν των εις το ύδωρ. Η σανίδα του φρέατος ήταν 

στιλπνή ως εκ της συχνής προστριβής του σχοινίου ή, εναλλακτι-

κά, ολισθηρά φαγωµένη από την προστριβή του σχοινίου του 

κουβά. Κατά την απόπειρα διάσωσης της Σοφούλας, η Αθηνιώ 

εσήκωσε τα φουστάνια της υπεράνω του γόνατος, και πατούσα εις 

τας γνωστάς αυτή εσοχάς του εσωτερικού λιθοκτίστου του φρέα-

τος, τας επίτηδες κατασκευαζοµένας εις πάσαν ορυχήν φρέατος, 

κατήλθε µέχρι της επιφανείας του ύδατος, ή, κατά τη φαντασίωση 

της Φραγκογιαννούς, η Κρινιώ θα ήταν ικανή να κατέλθη ξυπό-

λυτη εις το νερόν – διότι το πηγάδι, όπως συνήθως συµβαίνει, 

είχε πατήµατα εις τους εσωτερικούς τοίχους, εσοχάς εντός του 

κτιρίου των λίθων, αν και ίσως πολύ επικινδύνους και ολισθηράς. 

Η γεφύρωση, που προτείνει η Χελιδώνη, των πνιγµών στη 

«Φόνισσα» µε το θαύµα σωτηρίας από πνιγµό των αγιολογι-

κών διηγήσεων, γίνεται πιο πρόδηλη στο διήγηµα. Σε αυτό, δεν 

υπάρχει µόνο ευθεία αναφορά στο µυστήριο της βάπτισης, αλ-

λά είναι η ίδια η βαπτιστική, εκείνη που καταδύεται στο ύδωρ 

για δεύτερη φορά. Μπορεί αυτή “η τελευταία βαπτιστική” να 

µην σώζεται του πνιγµού χάρις στη θεία παρέµβαση, όπως στις 

αγιολογικές διηγήσεις, ωστόσο το διήγηµα κλείνει µε την περι-

γραφή ενός θαύµατος, όχι εκείνου της σωτηρίας, αλλά του πα-

ρεµφερούς, της µυροβλυσίας. Εδώ, δεν µοσχοβολά το χώµα 

στον τάφο της Σοφούλας, όπως συµβαίνει µε τον πτωχό Τσό-

µπανο, που µαρτύρησε από τους Αγαρηνούς για τη σωτηρία 

του Κάστρου. Το όνοµά του µπορεί να λησµονήθηκε και ως 

“φτωχός Άγιος” δοξολογία µεν να µην έχει, έγινε όµως θέµα 

σκιαθίτικης παράδοσης και τελικά, απέκτησε και διήγηµα. Ού-

τε φυτρώνει ιτσιά, γεµάτη απ’ ωραία ασπροκίντρινα λουλουδά-

κια, όπως στον τάφο της Ουρανίτσας, που βρίσκεται στο «Νη-

σί της Ουρανίτσας». Παρότι φαρµακώθηκε από µόνη της η 

Ουρανίτσα, αγίασε. Αυτή είναι η, κατά Παπαδιαµάντη, αίσθη-

ση του δικαίου, που, πολλές φορές, ιδιαίτερα όταν πλάθει τις 

ιστορίες των ηρωίδων του, βαίνει ενάντια στα καθιερωµένα, 



80

είτε κοινωνικά είτε εκκλησιαστικά. Στην περίπτωση της Σο-

φούλας η ανεξήγητος ευωδία ανήρχετο από του ύδατος του 

φρέατος, άπαξ του χρόνου, την Κυριακή του Πάσχα, όταν, µε-

τά την αναστάσιµη λειτουργία, η νονά της έρριπτεν εις το ύδωρ 

την κοκκώναν και τα κόκκινα αυγά. ∆ίνει, µάλιστα, ο Παπαδια-

µάντης στην περιγραφή τη χροιά των, περί θαυµάτων, αφηγή-

σεων, η ευωδία ανήρχετο… ως θυµίαµα αθώας ψυχής ανεβαί-

νον προς τον θεάνθρωπον Πλάστην. 

Να σηµειώσουµε ότι ο Παπαδιαµάντης, στο διήγηµα, δεν επι-

λέγει τυχαία αριθµούς και χρονολογίες. “Η τελευταία βαπτιστι-

κή” δεν είναι η τελευταία, γιατί πνίγηκε και η θεια-Σοφούλα δεν 

ξαναβάπτισε, αλλά, έτσι κι αλλιώς, επρόκειτο να είναι η τελευ-

ταία ως η τεσσαρακοστή. Αριθµός, σύµφωνα µε τις λαϊκές δο-

ξασίες, συνδεδεµένος µε τις κακοποιές δυνάµεις. Σαράντα µέρες 

προφυλάσσονται η λεχώνα και το βρέφος, τεσσαράκοντα ηµέ-

ρες διαρκεί η περιπλάνηση της ψυχής στα γνωστά της µέρη. Σα-

ράντα λειτουργίες τελούν στη σειρά ή, εναλλακτικά, σαράντα 

άρτους µοιράζουν, προς ανάπαυση της ψυχής του νεκρού. Είναι 

τα λεγόµενα σαρανταλείτουργα, τα οποία συνηθίζονται και για 

τους ζωντανούς προς ίαση, είτε του σώµατος είτε της ψυχής. 

Αντ’ αυτών, η θεια–Σοφούλα, προς ανάπαυσιν της συνειδήσεώς 

της, είχε τάξει να αποκτήσει σαράντα βαπτιστήρια. Όσο για το 

χρόνο που τοποθετείται η «Τελευταία βαπτιστική», προσδιορί-

ζεται πλαγίως ότι ο πνιγµός συνέβη την Μεγάλη Πέµπτη του 

1851. Στις 4 Μαρτίου 1851, γεννήθηκε ο Παπαδιαµάντης και 

στις 9 Απριλίου, την ∆ευτέρα του Πάσχα, βαπτίστηκε. Υπάρχει, 

µάλιστα, µαρτυρία του Γ. Ρήγα, ότι κατά την βάπτισή του συνέ-

βη το εξής θαυµατουργό, “ενώ ο βαπτίζων αυτόν παπά Νικόλας 

έρριπτε το έλαιον εις την κολυµβήθραν, έτυχε να σχηµατισθή αυ-

τοµάτως επί του ύδατος αυτής σταυρός διά του ελαίου”. Τότε, ο 

ιερέας προφήτεψε ότι “αυτό το παιδί θα γίνη µεγάλος”.  Έγινε, 

τελικά, ο “µεγάλος” της νεοελληνικής διηγηµατογραφίας.  

 

16 Οκτωβρίου 2011 
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Πνιγµών συνέχεια 

 

 

 

 

 

ατά τα άλλα, όσο αφορά το µύθο του πνιγµού, που έχει 

υποστηριχθεί ότι  επανέρχεται µε εµµονή στην πεζο-

γραφία του Παπαδιαµάντη, ο ισχυρισµός µάλλον συνι-

στά έναν ακόµη µύθο, από τους πολλούς που θάλλουν γύρω από 

το έργο και τον βίο του. Προς τούτο, αρκεί µια καταµέτρηση των 

πνιγµών. Κατ’ αρχάς, πνιγµούς εξ ασφυξίας έχουµε µόνο τους 

δυο των βρεφών στη «Φόνισσα». Πνιγµούς σε γλυκό νερό µε-

τρούµε τέσσερις παιδιών, τους τρεις στη «Φόνισσα» και εκείνον 

στην «Τελευταία βαπτιστική». Πνιγµούς ενηλίκων σε γλυκό νε-

ρό δεν εντοπίζουµε, πλην του τριπλού µπλουµ των τριών ανδρών 

στη λίµνη, µετά το θαλασσοπνίξιµό τους, στο διήγηµα «Ναυαγί-

ων ναυάγια». Εκείνοι, όµως, διασώθηκαν τόσο από το πνίξιµο 

στο γλυκό νερό όσο και από το θαλασσινό και µάλιστα, χωρίς 

θεϊκή παρέµβαση, ούτε καν ανθρώπινη βοήθεια. Άρα, το σύνο-

λο, δυο πνιγµοί εξ ασφυξίας και τέσσερις σε γλυκό νερό.  

Όλοι οι υπόλοιποι πνιγµοί συµβαίνουν στη θάλασσα. Πλην 

ενός, που δεν συµβαίνει ούτε σε γλυκό νερό ούτε στην θάλασσα, 

τον οποίο θα αφήσουµε για το τέλος. Από τους πνιγµούς στη θά-

λασσα, τέσσερις αφορούν παιδιά, και από αυτούς, µόνο δυο α-

ποβαίνουν θανατηφόροι. Αναµφιβόλως, το γνωστότερο θύµα 

πνιγµού στη θάλασσα σε ολόκληρη τη διηγηµατογραφία του 

Παπαδιαµάντη είναι η εννιάχρονη Ακριβούλα στο διήγηµα «Το 

µυρολόγι της φώκιας». Ίδια, όµως, άτυχο µε την εγγονή της 

γρια-Λούκαινας είναι το παιδί του ∆αλαπούλια, που προσπα-

θούσε να κολυµπήσει εις τον αιγιαλόν, όπου εκολυµβούσαν συνή-

θως πολλά ανήλικα παιδιά. Παρόλο που η δική του κραυγή α-

κούστηκε και τρεις νέοι βρέθηκαν κοντά, το ανέσυραν και το έ-

φεραν εις την ξηράν, µετήλθον όλα τα συνήθη εµπειρικά ή πρόχει-

ρα µέσα, αλλά εκείνο ήτο πνιγµένον, εντελώς πνιγµένον. ∆ιπλά 

Κ 



82

άτυχο, από µια άποψη, αφού παραµένει ένας, χωρίς όνοµα, ήρω-

ας ενός διηγήµατος, θεωρούµενου από εκείνους που αρέσκονται 

στις αξιολογικές ιεραρχήσεις, ως έλασσον, «Το πνίξιµο του παι-

διού». Το τέλος, πάντως, του παιδιού, από χριστιανικής αλλά και 

γενικότερα, µεταφυσικής άποψης, είναι ευτυχέστερο εκείνου της 

Ακριβούλας. Πιστεύουµε ότι δεν πρέπει να υπάρχει στην παγκό-

σµια λογοτεχνία άλλη αντίστοιχα αποτρόπαια κατάληξη ήρωα, η 

οποία όµως, να αποδίδεται κατ’ ευφηµισµό τόσο ειρηνικά, όσο 

το µοιρολόϊσµα της Ακριβούλας µε υπόκρουση φλογέρας. Προ-

ηγουµένως, ο συγγραφέας είχε αποφορτίσει το θανατηφόρο γλί-

στρηµα του κοριτσιού µε εκείνο το ηχοποίητο “µπλουµ”, που 

συνηθίζει σε κωµικές σκηνές θαλασσώµατος.  

Μένουν δυο πνιγµοί παιδιών στη θάλασσα, που, τελικά, απο-

φεύχθηκαν. Ο πρώτος τυχερός είναι ο επταετής, που σκαρφάλω-

σε στον Μύτικα –έναν από τους βράχους στην άκρη της αµµου-

διάς, εξ εκείνων, αφ’ ων οι κολυµβηταί κατά το θέρος συνηθίζου-

σι να εκτελώσι τα εκπληκτικά εκείνα εις την θάλασσαν άλµατα - 

αλλά, στην προσπάθειά του να µιµηθεί τους κολυµβητές, γλί-

στρησε και βρέθηκε µετά πλαταγισµού εις την θάλασσαν. Ευτυ-

χώς, διασώθηκε χάρις στον εξακουστό ποιµένα Γκαϊδίγκο, γιατί 

αν περίµενε σωτηρία από τον, επίσης προστρέξαντα, εξάδελφο 

Γιαννιό, θα τον µετράγαµε στους πνιγµένους. Αλιεύς ο Γιαννιός 

και όχι περιβολάρης, όπως τον είχαν εκλάβει αρχικώς οι µελετη-

τές, ουδόλως όµως επιδέξιος ως διασώστης. Ήδη εξηκοντούτης, 

µόνο τη «Μαυροµαντηλού» είχε κατά νου. Τελικά, στο, εν λόγω, 

διήγηµα, τα απατηλά στοιχεία εκκινούν µε τον τίτλο. Ο δεύτερος 

τυχερός είναι µια κορασίδα. Πρόκειται για την οκταετή Αρετώ 

στο «Στοιχειωµένη καµάρα», που στάθηκε θύµα όχι ακριβώς 

πνιγµού αλλά απόπειρας πνιγµού από τον πατέρα της, που ήθελε 

να την ξεφορτωθεί, καθόσον ενεργούσε ως υποχείριο της δεύτε-

ρης συζύγου του.  

Στους αποφευχθέντες πνιγµούς παιδιών, θα πρέπει να προσθέ-

σουµε τη σωτηρία µιας δεκαεξαετούς, δεδοµένου ότι αφορά µια 

από τις γνωστότερες ηρωίδες του Παπαδιαµάντη, τη Μοσχούλα. 

Αυτή, σε αντίθεση µε το παιδί του ∆αλαπόλια, ήξευρε καλώς να 

κολυµβά, αλλά είδε τον µαύρον ίσκιον του βοσκόπουλου, τρόµα-
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ξε και άρχισε να βυθίζεται. ∆ια της θεϊκής, ωστόσο, επεµβάσεως 

του έρωτα η Μοσχούλα έζησε, δεν απέθανε. Μόνο το “όνειρο στο 

κύµα” του βοσκόπουλου έσβησε. Αντιγράφτηκε όµως από τον 

συγγραφέα και διασώθηκε ως εκλεκτό διήγηµα της παγκόσµιας 

λογοτεχνικής παρακαταθήκης.  

Αποµένουν οι πνιγµοί ενηλίκων στη θάλασσα, που φτάνουν 

τους 23 και αυτοί συµβαίνουν σε έντεκα µόνο διηγήµατα, όταν 

τα σκιαθίτικα του Παπαδιαµάντη ανέρχονται σε 121. Κι ας δια-

τείνεται ο αφηγητής ότι κατά παν έτος η θάλασσα µας ζητά το 

θύµα της. Θα πρέπει, επίσης, να παρατηρήσουµε ότι µόνο σε 

τρεις περιπτώσεις αποτελούν το κυρίως θέµα, που δηλώνεται και 

στον τίτλο. Συνήθως οι πνιγµοί αναφέρονται εν παρόδω κατά τη 

σκιαγράφηση ενός ήρωα. Τις περισσότερες φορές πρόκειται για 

κάποια χήρα ή ορφανή. όπως, λ.χ., στο τρίτο χριστουγεννιάτικο 

διήγηµά του, του 1889, «Η Σταχοµαζώχτρα». Σε εκείνο, καθώς 

διεκτραγωδείται, προλογικά, ο βίος της θείας-Αχτίτσας, αναφέ-

ρεται ότι οι δυο γιοι της ο Γεώργης και ο Βασίλης, επνίγησαν βυ-

θισθήσης της βρατσέρας των τον χειµώνα του έτους 186… .  Πα-

ροµοίως, δυο χρόνια αργότερα, σε διήγηµα του 1891, ως µέρος 

του µύθου της «Μαυροµαντηλού», ανιστορείται ότι υπήρξε ποτέ 

και αυτή γυνή και µήτηρ, µήτηρ επτά υιών· ότι και οι επτά υιοί της, 

έµπειροι ναυβάται, φθονηθέντες υπό της θαλασσίας Γοργόνος, 

επνίγησαν εις το πέλαγος. 

Συµπτωµατικά και ο επόµενος πνιγµένος, σε ένα πολύ µεταγε-

νέστερο διήγηµα, του 1899, αποτελεί µέρος του µύθου για έναν 

άλλο βράχο, που φαίνεται σαν άνθρωπος, µε κεφάλι και µε στήθι-

α, οµοιάζων και εκείνος µε γυναίκα. Μόνο που αυτή δεν διασώ-

θηκε µε παρωνύµιο αλλά µε το όνοµά της. Είναι το Φλανδρώ. 

Αυτός ο µύθος έρχεται από τον καιρό των παλαιών Ελλήνων, που 

προσκυνούσαν τα είδωλα. Νιόπαντρη η Φλανδρώ, βλέποντας το 

καράβι του άνδρα της να σαλπάρει, έκλαψε πικρά κ’ έπεσαν τα 

δάκρυά της στα κύµατα· και τα κύµατα επικράθηκαν, κ’ εφαρµα-

κώθηκαν, και θύµωσαν, κι αγρίεψαν κ’ εθέριαψαν… και στο δρό-

µο τους, που ηύραν το καράβι, έπνιξαν τον άνδρα της. Τον µύθο 

τον αφηγείται παλαιά καπετάνισσα, στο διήγηµα «Τα’ αγνάντε-

µα», προς γνώση και συµµόρφωση των νεότερων γυναικών, ό-
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ταν ανεβαίνουν για το κατευόδιο στο βράχο της Παναγίας της 

Κατευοδώτρας.  

Την ίδια χρονιά µε «Τ’ αγνάντεµα» δηµοσιεύεται και το διή-

γηµα «Το ενιαύσιον θύµα». Παραδόξως και σε εκείνο, οι τρεις 

πνιγµοί - του εξακουστού ψαρά Καλούµπα, του γηραιού θαλασσι-

νού Μπαµπούκου και του Νιόγαµβρου, ούτε ο δικός του γάµος 

είχε σαραντήσει - αποδίδονται σε παραπλήσια αιτία, παρόλο που 

το διήγηµα δεν αναφέρεται σε κάποιο παλαιό µύθο αλλά δια-

δραµατίζεται το 1891. Και πάλι, όταν ο γηραιός θαλασσινός ευ-

χήθηκε, µπαίνοντας στη βάρκα χωρίς να κάνει το σταυρό του, 

Καλό πνίξιµο, παιδιά, η θαλασσία ηχώ ήκουσε τον απαίσιον αστε-

ϊσµόν, και από κύµα εις κύµα  τον µετεβίβασεν… εις την εσχατιάν 

του πελάγους, παρά τας ακτάς τας απορρώγας και τιτανείους, ό-

που δεν υπάρχει αγάπη και έλεος, αλλά µανία και φρίκη. 

Οι επόµενοι πνιγµοί αργούν. Στο διήγηµα «Τα ∆ύο Κούτσου-

ρα», του 1904, δύο πνιγµοί συναριθµούνται στα κακά που βρή-

καν τον ευσεβή µάστρο-Στέργιο. Πρώτα, ο γαµπρός του, ο άν-

δρας της µοναχοκόρης του, ναυτικός, επνίγη εις µακρινάς θαλάσ-

σας. Μετά, ο µεγαλύτερος γιος του επνίγη εντός τού λιµένος, ενώ 

επέστρεφεν εκ θαλασσίας εκδροµής…, την οποίαν είχαν κάµει χά-

ριν αλιείας. Αυτός είναι ο πρώτος πνιγµός µάστορη και όχι θα-

λασσινού, ο οποίος, ωστόσο, ήξευρε κολύµβι αλλά υπερτίµησε 

τις δυνάµεις του, επελαγώθη και επνίγη. Ακολουθούν δυο πνιγµοί 

στο διήγηµα «Ο πεντάρφανος» του 1905. Προσώρας αναφέρου-

µε µόνο τον θάνατο του πατέρα του πεντάρφανου, που επνίγη µε 

την γολέταν του. Αύτανδρη πήγε η γολέτα, οπότε περισσότεροι 

του ενός οι πνιγµένοι. Πάντως, είναι η µόνη περίπτωση, που ο 

πνιγµός οφείλεται σε φονική ενέργεια.  

Ο πνιγµός θαλασσινού ως κυρίως θέµα ενός διηγήµατος, που 

καθορίζει και τον τίτλο του, εµφανίζεται κατ’ αρχάς στο «Ενιαύ-

σιον θύµα» και επτά χρόνια αργότερα, το 1906, στο διήγηµα 

«Άψαλτος». Σε αυτό, το θύµα είναι ο Κώτσος ο Φραγκούλας, 

µόνος ναυβάτης του µικρού κότερου, που καταποντίστηκε στην 

τρικυµία. Ο πνιγµός του εµφανίζεται ως Θεία ∆ίκη. Όπως και 

στο «Ενιαύσιον θύµα» πρόκειται για τιµωρία ενός αστεϊσµού, 

όχι απαισίου αλλά πένθιµου. Ο δεύτερος, πάντως, πνιγµένος σε 
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διήγηµα του ίδιου έτους, το «Σταγόνα νερού», συγκαταλέγεται 

στους αδικοχαµένους. Ο Γιάννης ο Μανώλης ήτο υπερεικοσαέ-

της, νοικοκυρόπουλο, ναύτης από τα µικρά του χρόνια. Είτε συνε-

βυθίσθη µε την µικράν σκάφην, είτε επλακώθη απ’ αυτήν κατά την 

τρικυµία που τον βρήκε επιστρέφοντας από την πανήγυριν της 

29ης Αυγούστου στον ναΐσκο του Προδρόµου. Ακόµη ένας που 

ήξευρε κολύµβι.  

Ένας τελευταίος πνιγµένος τιτλοφορεί διήγηµα του 1910. 

Πρόκειται για τον Κώστα του Σταµατάκη καλόν ναύτη και δεινό 

κολυµβητή, που είχε την µεγάλη τύχη µέσα στην ατυχία του να 

εισακουσθη από την Παναγία η τελευταία επιθυµία του να µην 

τον φαν τα ψάρια αλλά να ταφη εις το χώµα της πατρίδος του. 

Εκείνη έκανε το θαύµα της, αλλά οι συντοπίτες του πολλά πονη-

ρά σκέφθηκαν και πολύ ταλαιπώρησαν τον «Νεκρό ταξιδιώτη». 

Παρεµπιπτόντως, ο Ιωάννης Φραγκούλας καταγράφει τον Κώ-

στα Σταµατάκη στα υπαρκτά πρόσωπα, που ιχνηλατεί στα διη-

γήµατα του Παπαδιαµάντη, µε βιογραφικά στοιχεία παραπλήσια 

µε όσα χωνεύονται στο διήγηµα. Τους τρεις ύστατους πνιγµέ-

νους τους βρίσκουµε σε ένα από τα διηγήµατα, που δηµοσιεύθη-

καν µετά το θάνατο του Παπαδιαµάντη. Είναι ο καπετάν Αλέξης 

του Παγούρη και οι δυο γιοί του, ο Αργύρης και ο Κώτσος, στο 

«∆ηµαρχίνα νύφη».  

Έτσι συµπληρώνονται οι 23 πνιγµοί ανδρών. Σε αυτούς θα 

πρέπει να προσθέσουµε δυο πνιγµούς γυναικών. Ο ένας από αυ-

τούς συµβαίνει στη θάλασσα και πρόκειται για αυτοκτονία. Είναι 

η «Έρµη στα ξένα». Ενώ, µια άλλη αυτοκτονία στη θάλασσα 

που τελικά όµως αποτράπηκε, είναι εκείνη της «Γυνής πλέου-

σας». Ο άλλος πνιγµός, όπως ήδη αναφέραµε, δεν συµβαίνει στο 

νερό. Πιστεύουµε ότι είναι ο πιο πρωτότυπος από όσους αφηγεί-

ται ο Παπαδιαµάντης. Όσο για την περιγραφή του, αυτή είναι 

από τις µεθυστικότερες. Αφορά το τραγικό τέλος της µητέρας 

του “Πεντάρφανου” στο οµώνυµο διήγηµα: Επνίγη εντός της κα-

ρούτας, όπου επατούσε τα σταφύλια. Θυµίζουµε ότι µια παρόµοια 

καρούτα βρίσκεται δίπλα στο πηγάδι, που πνίγηκε η Ξενούλα 

στη «Φόνισσα». Υπάρχουν, βεβαίως, και τα θαλασσοπνιξίµατα, 

όπως στο άρτι εντοπισθέν διήγηµα «Το Γιαλόξυλο», και αυτά, 
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όµως, αν συναριθµηθούν, ο πνιγµός δεν δείχνει ως παπαδιαµα-

ντική εµµονή.  
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Σχόλια στα νέα Άπαντα
*
 

 

 

 

 

 

φέτος το καλοκαίρι, συγκεκριµένα κάθε Παρασκευή, από 

τις 22 Μαΐου µέχρι τις 27 Αυγούστου, κυκλοφορούσε 

και από ένας τόµος των «Απάντων» Παπαδιαµάντη. 

Πρόκειται για µια δεκαπεντάτοµη έκδοση της εφηµερίδας «Το 

Βήµα». Εντάσσεται στις εκδόσεις βιβλίων-προσφορών της εφη-

µερίδας, µε τον γενικό τίτλο «Βιβλιοθήκη». Η έκδοση έγινε µε 

αφορµή το εφετινό Έτος Παπαδιαµάντη. Ως γνωστόν, τα τελευ-

ταία χρόνια, οι προσφορές έχουν αποδειχθεί µεγάλο κεφάλαιο 

για τις εφηµερίδες, στο βαθµό να τείνουν να τις υποκαταστή-

σουν. Όλο και συχνότερα, η επιλογή µιας εφηµερίδας από τον 

αναγνώστη δεν γίνεται µε  κριτήριο  αυτήν καθ’ εαυτήν την ε-

φηµερίδα αλλά τις προσφορές της. Τα βιβλία-προσφορές, είτε 

συνοδεύουν µαζί µε πρόσθετα ένθετα, CD και DVD το πλήρες, 

διπλάσιας τιµής, κυριακάτικο φύλλο, είτε πωλούνται στα περί-

πτερα, άλλοτε µε κουπόνια, που προσφέρει η εφηµερίδα, συν 

πρόσθετο αντίτιµο κι άλλοτε ανεξάρτητα. Αυτά τα τελευταία 

παίρνουν τη θέση τους δίπλα στις εβδοµαδιαίες εφηµερίδες και 

επιστρέφονται στο πρακτορείο µαζί µε αυτές στο τέλος της ε-

βδοµάδας. Τα δικαιώµατα επανέκδοσης, που εξασφαλίζουν οι 

εφηµερίδες από τους εκδοτικούς οίκους, δεν επιτρέπουν, στη 

συνέχεια, τη διάθεσή τους και στα βιβλιοπωλεία. 

Κατά κανόνα, στα βιβλία-προσφορές, το µερίδιο της ελληνι-

κής λογοτεχνίας είναι µικρό, καθώς το ενδιαφέρον ελκύουν οι 

ταξιδιωτικοί οδηγοί, τα βιβλία Τέχνης και από τη λογοτεχνία, η 

αφρόκρεµα της ξενόγλωσσης. Ακόµη µικρότερο είναι το κοµ-

µάτι της παλαιότερης ελληνικής πεζογραφίας, καθώς προτιµώ-

                                                 
* Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης «Άπαντα», Φιλολογική επιµέλεια Ν. ∆. Τριανταφυλλό-

πουλος, Έκδοση «ΤΟ ΒΗΜΑ βιβλιοθήκη». 
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νται, αναλογικά, οι πολυδιαβασµένοι του µεσοπολέµου. Κατ’ 

εξαίρεση, προ διετίας, άνοιξη 2009, η εφηµερίδα «Το Βήµα» 

είχε ξεκινήσει τη «Βιβλιοθήκη Νεοελληνικής Γραµµατείας», µε 

παλαιότερους πεζογράφους. Η σειρά είχε διαφηµιστεί ότι θα 

διαρκούσε ολόκληρο το καλοκαίρι και οι τόµοι θα κυκλοφο-

ρούσαν σε καθηµερινή βάση ως προσφορά, που θα συνόδευε το 

καθηµερινό, τότε ακόµη, φύλλο της εφηµερίδας. Τελικά, η σει-

ρά διακόπηκε στα µέσα Ιουλίου, φθάνοντας στον 56ο τόµο. Ο 

εκδοτικός οίκος, από τον οποίον είχαν αγοραστεί τα δικαιώµα-

τα, ήταν οι εκδόσεις «Πελεκάνος», όπου η συγκεκριµένη σειρά, 

µε τίτλο «Νεοελληνική Γραµµατεία», φθάνει τους 172 τόµους. 

Σε εκείνη τη σειρά, µεταξύ των βιβλίων “της πεζογραφικής µας 

παράδοσης”, υπάρχουν και οκτώ τόµοι του Παπαδιαµάντη. 

Στους 56 τόµους, που επανεκδόθηκαν ως προσφορά από το 

«Βήµα», συµπεριλήφθηκαν οι έξι. 

Η εφετινή προσφορά της εφηµερίδας δεν επιδέχεται σύγκριση 

µε την προπέρσινη. Τώρα πρόκειται για επανέκδοση ολόκληρου 

του παπαδιαµαντικού έργου. Και µάλιστα, όχι από µια οποιαδή-

ποτε µητρική έκδοση, αλλά από την πεντάτοµη των «Απάντων» 

του εκδοτικού οίκου «∆όµος», που θεωρείται η πιο έγκριτη. 

Αναµφιβόλως, αποτελεί µια από τις καλύτερες σειρές βιβλίων–

προσφορών. Σωστό διαµάντι ανάµεσα στα βιβλία περιπτέρου, 

που θα άξιζε διαφορετική µοίρα από εκείνη της διάθεσης των 

τόµων µόνο για µια εβδοµάδα. Η σειρά, πάντως, έτυχε εξαιρετι-

κής προβολής. Ήδη, από το δισέλιδο σαλόνι, που αφιέρωσε η 

εφηµερίδα στο φύλλο της 15ης Μαΐου, προαναγγελλόταν ως η 

αναµενόµενη “χρηστική έκδοση” των «Απάντων». Και έτσι συ-

νέχισε να διαφηµίζεται ολόκληρο το καλοκαίρι. Παρενθετικά να 

σηµειώσουµε, ότι µονίµως στη διαφηµιστική καµπάνια χρησι-

µοποιείτο το ένα από τα δυο χαρακτικά πορτραίτα (ξυλογραφί-

ες) του Παπαδιαµάντη, που φιλοτέχνησε ο χαράκτης Α. Τάσσος, 

χωρίς ούτε µια φορά να αναφερθεί το όνοµά του.   

Βεβαίως, οι διαφηµιστικές καταχωρήσεις λειτουργούν πάντο-

τε δια της µεγαληγορίας. Στη συγκεκριµένη, ωστόσο, περίπτω-

ση, ο χαρακτηρισµός του έργου ως “χρηστική έκδοση”, την ο-

ποία ονειρεύονταν, εδώ και χρόνια, ο εκδότης και ο επιµελητής 
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της µητρικής έκδοσης, επικυρώθηκε από τους ίδιους, κατά την 

επίσηµη παρουσίαση του έργου, που διοργάνωσε, την 6η Ιουνί-

ου, ο νέος εκδότης στο Μέγαρο Μουσικής. Και προσεπικυρώ-

θηκε, τέσσερις µήνες αργότερα, µε την τελική αποτίµηση της 

έκδοσης από τον επιµελητή της σε σχετικό κείµενο στο «Βήµα» 

(9/10). Για την ακρίβεια, όχι µόνο την ονειρεύονταν, αλλά και 

την είχαν εντάξει στο εκδοτικό πρόγραµµα του «∆όµου», όπως 

αναφέρεται στο «Απάνθισµα ∆ιηγηµάτων», που είχαν εκδώσει 

το 2001. Με βάση αυτά, ανακύπτει το ερώτηµα, κατά πόσο 

πρόκειται πράγµατι για τη “χρηστική έκδοση” της πλέον έγκρι-

της έκδοσης των «Απάντων» Παπαδιαµάντη. ∆εδοµένου ότι για 

µια έκδοση υψηλών απαιτήσεων, όπως οι χρηστικές εκδόσεις 

κλασικών έργων, δεν αρκούν οι προθέσεις. Μια παρόµοια έκδο-

ση υπόκειται σε ορισµένες προδιαγραφές, οι οποίες απαιτούν, 

πρώτα απ’ όλα, ικανό χρόνο από τον σχεδιασµό τους µέχρι την 

περαίωσή τους. Η έκδοση, όπως γράφτηκε, έγινε εν µια νυκτί. 

Πιο συγκεκριµένα· µήνα Μάρτιο έκανε την πρόταση ο νέος εκ-

δότης στον παλαιό. Από τη στιγµή που κατέληξαν σε συµφωνία, 

το σύνολο του έργου σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε εντός δύο-

τριών µηνών. Ενίοτε, όµως, ένας πολυδύναµος µηχανισµός κά-

νει θαύµατα. Ας δούµε, λοιπόν, µε µεγαλύτερη προσοχή τη συ-

γκεκριµένη έκδοση. Έτσι κι αλλιώς, το Έτος Παπαδιαµάντη, 

τουλάχιστον προσώρας, δεν έχει ευτυχήσει σε έντυπες εκδόσεις. 

Κατ’ αρχάς, ως προς τον σχεδιασµό της σειράς, δεν υιοθετή-

θηκε  το µικρό σχήµα βιβλίου τσέπης, µε µαλακό εξώφυλλο, 

όπως εκείνο της προπέρσινης προσφοράς της «Βιβλιοθήκης Νε-

οελληνικής Γραµµατείας». Η σειρά των «Απάντων» είναι σχή-

µατος λίγο µεγαλύτερου του καθιερωµένου από τους εκδοτικούς 

οίκους για βιβλία πεζογραφίας. Οι τόµοι είναι χαρτόδετοι, αλλά 

µε σκληρό εξώφυλλο, στο οποίο οι εκδότες καταφεύγουν συνή-

θως για να δηµιουργήσουν εντύπωση πολυτελούς έκδοσης. Ό-

πως συνηθίζεται σε παρόµοιες εκδόσεις, το εξώφυλλο φέρει κα-

λαίσθητη κουβερτούρα. Σύµφωνα µε το προτασσόµενο σε ό-

λους τους τόµους «Σηµείωµα για την Έκδοση», το κείµενο λαµ-

βάνεται ως έχει από τη µητρική έκδοση, µε ορισµένες διορθώ-

σεις γραφών, που είχαν εισαχθεί στο «Απάνθισµα ∆ιηγηµάτων». 
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Επίσης, παραλείπεται η στιχαρίθµηση, οπότε τυχόν λάθη περιο-

ρίζονται στην αναδιάταξη των αράδων. Και βεβαίως, µπορούν 

να παρεισφρήσουν στις καινούριες σελίδες περιεχοµένων, που 

απαιτήθηκαν. Σε αυτές υπάρχουν µικρές αλλαγές των τίτλων: σε 

έξι περιπτώσεις, τα πρώτα γράµµατα των λέξεων µεταπίπτουν 

από κεφαλαία σε µικρά ή και αντιστρόφως, το «Φώτα Ολόφω-

τα» αποκτά ενώτιο, το «Πάσχα Ρωµέικο» διαλυτικά, «Η Καλλι-

κατζούνα» χάνει το ένα λάµδα, «Το Ιδιόκτητο» αποκτά ανωφε-

ρή, «Στο Χριστό στο Κάστρο» προστίθεται κόµµα. ∆υο από τις 

αλλαγές έχουν υιοθετηθεί και στο «Απάνθισµα ∆ιηγηµάτων». 

Αν πρόκειται, λοιπόν, για ηθεληµένες αλλαγές, δεδοµένου ότι 

όλες, πλην µιας, διατηρούνται στον πίνακα περιεχοµένων του 

τελευταίου τόµου, θα αναµενόταν αιτιολόγηση. 

Επίσης, χάριν ευχρηστίας, το κείµενο απογυµνώνεται από τον 

φιλολογικό σχολιασµό της µητρικής έκδοσης, τουτέστιν παρα-

λείπονται το κριτικό υπόµνηµα, το υπόµνηµα πηγών, οι πίνακες 

προσώπων και τοπωνυµίων και τα βιβλιογραφικά. ∆ιασώζεται ο 

γενικός πίνακας περιεχοµένων, στον οποίο έχει προστεθεί πίνα-

κας λοιπών κειµένων εκτός διηγηµάτων και µυθιστορηµάτων. 

Είναι ο κανόνας σε παρόµοιους πίνακες να παρεισφρέουν πηδή-

µατα κατά την αλφαβητική παράθεση. Με δεδοµένη τη στενό-

τητα χρόνου, τέσσερις αβλεψίες στην παράθεση και τη σελιδα-

ρίθµηση είναι κατόρθωµα. 

Η µοναδική σωζόµενη πληροφορία σχετικά µε παλαιότερες 

δηµοσιεύσεις ενός κειµένου είναι το έτος πρώτης δηµοσίευσης 

στο τέλος κάθε πεζού. ∆εδοµένου ότι αυτό, ως συνοδευτικό των 

πεζών, λαµβάνεται ως έχει από τη µητρική έκδοση, δεν υπάρχει 

περιθώριο λάθους. Έτσι, όµως, µπορεί να επαναληφθούν τυχόν 

υπάρχουσες αβλεψίες. Παράδειγµα, το διήγηµα «Ο Αντίκτυπος 

του νου» δηµοσιεύεται και πάλι µε χρονολογία πρώτης δηµοσί-

ευσης το 1912. Ωστόσο, στον πρόλογο του επόµενου τόµου, το 

λάθος διορθώνεται σιωπηρά. Εκεί προσδιορίζεται ότι η πρώτη 

δηµοσίευση αυτού του ηµιτελούς διηγήµατος έγινε σε δυο τµή-

µατα, το 1910 και το 1929. 

Όπως και στη µητρική έκδοση, το κυρίως σώµα κάθε τόµου 

συµπληρώνεται µε γλωσσάρι, το οποίο, σε σύγκριση µε το αρχι-
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κό, είναι συνεπτυγµένο. Ενώ, σε µια έκδοση, που απευθύνεται 

στο πλατύ αναγνωστικό κοινό, θα αναµενόταν να συµβαίνει α-

κριβώς το αντίθετο. Ο περιορισµός δεν αφορά το πλήθος των 

λέξεων, όσο τις επεξηγήσεις και τις βιβλιογραφικές παραπο-

µπές. Αυτές, ωστόσο, δεν έχουν µόνο φιλολογικό ενδιαφέρον, 

καθώς, σε ορισµένες περιπτώσεις, είναι αναγκαία η διάκριση 

της ιδιωµατικής χρήσης από την κανονική και επίσης, του σκια-

θίτικου ιδιόλεκτου από εκείνο του Παπαδιαµάντη. Ένα πρόχειρο 

παράδειγµα είναι η ερµηνεία του αδιαφόρετος ως µακαρίτης, 

που, χωρίς επεξήγηση, ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση σε ένα 

νεότερο αναγνώστη, δεδοµένου ότι συναντάται µόνο στο σκια-

θίτικο ιδιόλεκτο.  Όσο για το γενικό γλωσσάρι της µητρικής έκ-

δοσης, φαίνεται ότι θεωρήθηκε φιλολογικός φόρτος. 

Ένα βασικό χαρακτηριστικό µιας παρόµοιας έκδοσης, όταν, 

βεβαίως,  πρόκειται για ένα κλασικό έργο, όπου µια χρηστική 

έκδοση πρέπει να µένει πιστή στο πρωτότυπο, είναι η παράταξη 

των κειµένων. Στα «Άπαντα» Παπαδιαµάντη της έκδοσης του 

«∆όµου» ακολουθείται η χρονολογία πρώτης δηµοσίευσης. ∆υ-

στυχώς, η νέα σειρά ενέδωσε στις συνήθεις εµπορικές σκοπιµό-

τητες. Ως γνωστόν, στις σειρές των βιβλίων-προσφορών δίνεται 

ιδιαίτερο βάρος στην επιλογή των πρώτων τόµων, εφόσον αυτοί 

λειτουργούν ως κράχτης της διαφηµιστικής καµπάνιας. Όπως, 

λοιπόν, µια σειρά βιβλίων Τέχνης προβάλλει ως δέλεαρ τον Μι-

χαήλ Άγγελο, έτσι και µια σειρά της “πεζογραφικής µας παρά-

δοσης”, είτε πρόκειται για µία, όπως η προπέρσινη, χωρίς ιδιαί-

τερες τυποτεχνικές αξιώσεις, είτε για την εφετινή, υψηλών προ-

διαγραφών, το δέλεαρ είναι η «Φόνισσα». Σε αυτήν, προς συ-

µπλήρωση των σελίδων του πρώτου τόµου, προστέθηκε το 

«Χρήστος Μηλιόνης». Η διατάραξη, όµως, της µητρικής παρά-

ταξης επεκτάθηκε και στους δυο επόµενους τόµους. Στο δεύτε-

ρο τόµο, προτιµήθηκε το πεζό, στο οποίο, προ δεκαετίας, είχε 

στηριχθεί η “ευρωπαϊκή αναβάπτισή” του Παπαδιαµάντη, «Τα 

Ρόδιν’ ακρογιάλια», συµπληρωµένο µε το «Βαρδιάνος στα 

σπόρκα». Ενώ, για τον τρίτο, επιλέχθηκε το µυθιστόρηµα «Οι 

Έµποροι των Εθνών», καθώς θεωρήθηκε γνωστότερο του χρο-

νολογικά πρώτου, «Η Μετανάστις». Κατά τα άλλα, από τον τέ-
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ταρτο τόµο και εφεξής ακολουθείται η σειρά των τεσσάρων 

πρώτων τόµων της µητρικής έκδοσης, χωρίς, ωστόσο, κάποια 

υποσηµείωση για τη θέση που είχαν στην αρχική παράταξη τα 

πέντε πεζά που προτάχθηκαν. Εκτεταµένη αναδιάταξη έγινε στα 

ποιητικά και στα µη λογοτεχνικά κείµενα του πέµπτου τόµου. 

  Ένα από τα desiderata, που λένε οι φιλόλογοι, µιας αναθεωρη-

µένης ή µιας χρηστικής έκδοσης των «Απάντων» Παπαδιαµάντη 

είναι να ληφθούν υπόψη τα νέα στοιχεία, που προέκυψαν στο 

µακρύ διάστηµα µιας εικοσαετίας. Όσο αφορά το κυρίως έργο, 

η συγκοµιδή είναι φτωχή. Προστίθεται ένα διήγηµα, «Το Γιαλό-

ξυλο», που εντοπίστηκε πρόπερσι από τον Βασίλειο Τωµαδάκη, 

και γίνονται αλλαγές σε δυο διηγήµατα από τα δηµοσιευθέντα 

µετά το θάνατο του Παπαδιαµάντη. Στο ηµιτελές «Ο Αντίκτυ-

πος του νου» και στο ολοκληρωµένο αλλά άτιτλο, που δηµοσι-

ευόταν µε τον “θετό” τίτλο «Ο Καλούµπας» και εδώ αποκτά τον 

πλαγίως τεκµηριωµένο τίτλο, «Το Θεοπόντι». 

Οι περισσότερες αλλαγές αφορούν τα µη λογοτεχνικά κείµενα 

του Παπαδιαµάντη και αναφέρονται αναλυτικά σε «Σηµείωµα 

για τους τόµους 14 και 15», δηµοσιευµένο στους αντίστοιχους 

τόµους. Ως νόθα αφαιρούνται έξι ανυπόγραφα δηµοσιεύµατα 

στην εφηµερίδα «Εφηµερίς», δυο στην εφηµερίδα «Ακρόπολις», 

το ένα ανυπόγραφο και το άλλο µε την υπογραφή Πµ., και ένα 

στην εφηµερίδα «Ακρόπολις Εσπερινή» µε την υπογραφή Πδµ. 

Αντί αυτών, προστίθενται πέντε νέα ευρήµατα, γνήσια κατά 

τους ερευνητές, παρόλο που τα δυο από αυτά φέρουν υπογραφή 

Α.Π.. Στην περίπτωση που η πατρότητα συνάγεται µόνο από την 

υπογραφή,  η τεκµηρίωση δεν είναι επαρκής, δεδοµένου ότι 

µπορεί να ανήκει σε άλλο συνεργάτη µε τα ίδια αρχικά. Όπως 

και να έχει, σε µια από τις παραποµπές για τα αποδεικτικά στοι-

χεία, ο δαίµων του τυπογραφείου αλλοίωσε τον αριθµό τεύχους 

του περιοδικού «Νέα Εστία» από 1799 σε 1709. 

Και επανερχόµαστε στην αναδιάταξη του πέµπτου τόµου της 

µητρικής έκδοσης, ο οποίος αποτελείται από εννέα ενότητες. Οι 

τρεις πρώτες, «Ποιήµατα», «Υµνογραφήµατα» και «Σατιρικά», 

εντάχθηκαν στον 14ο τόµο, που τιτλοφορείται  «Ποιητικά και 

άλλα κείµενα». Μόνο που ταξινοµήθηκαν σε δυο ενότητες, ό-
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που τα «Σατιρικά» ενσωµατώθηκαν στα «Υµνογραφήµατα», µε 

κριτήριο το οµότροπο της γραφής, παραβλέποντας τη θεµατική 

ανοµοιότητα. Η τέταρτη  ενότητα µε τα «Θρησκευτικά Άρθρα» 

(28, µείον έξι νόθα συν τρία νέα) αποτέλεσε τον κυρίως κορµό 

του τελευταίου τόµου. Ενώ, οι υπόλοιπες πέντε ενότητες, «∆ι-

ορθωτικά» (3), «Μουσικολογικά» (4), «Φιλολογικά» (15, µείον 

δυο νόθα), «∆ιάφορα» (12) και «Νεκρολογίες» (9, µείον ένα 

νόθο), µοιράστηκαν στους δυο τόµους, µε στόχο να συγκεντρω-

θούν στον τελευταίο τόµο άπαντα τα θρησκευτικού περιεχοµέ-

νου κείµενα. Έτσι, για τον 14ο τόµο, απέµειναν: ένα από τα 

«∆ιορθωτικά», δυο από τα «Μουσικολογικά», όλα τα «Φιλολο-

γικά» πλην του «Η Έννοια του Θεού και ο υλισµός», όλα τα 

«∆ιάφορα» πλην µιας σύντοµης επιστολής και παραδόξως, ολό-

κληρη η ενότητα «Νεκρολογίες», παρότι δυο αναφέρονται σε 

πρόσωπα της Εκκλησίας. Άστοχη δείχνει και η ταξινόµηση αυ-

τών των κειµένων. Αντί του αρχικού ειδολογικού κριτηρίου, 

προτιµήθηκε εκείνο της έκτασης κάθε κειµένου, µε αποτέλεσµα 

τα κείµενα να κατανεµηθούν σε δυο ενότητες: «Εκτεταµένα Πε-

ζά» και «∆ιάφορα Μικρά Κείµενα». Αυτή η κατάταξη δηµιουρ-

γεί απίθανες γειτνιάσεις, όπως εκείνη της ευτράπελης “Γνώµης 

δια τον Σούρην” µε τη νεκρολογία για τον Παπα-Αδαµάντιο, 

Οικονόµο. 

Η σηµαντικότερη καινοτοµία των νέων «Απάντων»  είναι η 

προσθήκη «Προλογικού Σηµειώµατος» σε κάθε τόµο και στο 

τέλος, «Επίµετρο» για το συνολικό έργο. ∆εν γνωρίζουµε άλλη 

έκδοση Απάντων µε προλόγους διαφορετικών προσώπων σε 

κάθε τόµο. Συνήθως προβλέπεται πρόλογος και επίµετρο του 

όλου έργου.  Εννοούµε έκδοση Απάντων από κανονικό εκδοτι-

κό οίκο, γιατί, στα βιβλία-προσφορές, όλα παίζουν.  Θα επανέλ-

θουµε ... 

 

27 Νοεµβρίου 2011  
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Απάντων Παπαδιαµάντη συνέχεια
*
 

 

 

 

 

 

υνεχίζουµε τον σχολιασµό των νέων «Απάντων» Παπα-

διαµάντη, που είχαµε ξεκινήσει την προηγούµενη Κυρια-

κή. Όπως ήδη αναφέραµε, πρόκειται για µια από τις ση-

µαντικότερες σειρές, αν όχι τη σηµαντικότερη, εν µέσω των 

σειρών, υπό µορφή  βιβλίων-προσφορών, που έχει εκδώσει, µέ-

χρι σήµερα, η εφηµερίδα «Το Βήµα» και τις οποίες φιλόδοξα 

αποκαλεί «Βιβλιοθήκη». Θυµίζουµε ότι αυτή η δεκαπεντάτοµη 

σειρά προέκυψε ως παράγωγο από την πεντάτοµη κριτική έκδο-

ση των «Απάντων» του εκδοτικού οίκου «∆όµος». Παλαιό ό-

νειρο του εκδότη ∆ηµήτρη Μαυρόπουλου και του επιµελητή Ν. 

∆. Τριανταφυλλόπουλου ήταν η έκδοση της χρηστικής έκδοσης 

των «Απάντων». Ένα όνειρο θερινής νυκτός, δεδοµένου ότι την 

κριτική έκδοση είχαν αρχίσει να την ετοιµάζουν από το 1979 

και για την ολοκλήρωσή της απαιτήθηκε κοντά µια δεκαετία. Κι 

όµως, χάρις στο νέο εκδότη, µέσα στο εορταστικό του Παπαδι-

αµάντη έαρ, το όνειρό τους µεταµορφώθηκε σε ονειρεµένο θε-

ρινό ανάγνωσµα για χιλιάδες Έλληνες. Σύµφωνα µε τον επιµε-

λητή και πρώτον τη τάξει παπαδιαµαντολόγο, η εν λόγω έκδοση 

αξιολογείται ως η σηµαντικότερη προσφορά στη µνήµη του 

Παπαδιαµάντη για τα εκατό χρόνια από το θάνατό του. ∆ιαπί-

στωση που συνιστά µέγα έπαινο για την εφηµερίδα, η οποία είχε 

την ιδέα και βεβαίως, διέθετε τα µέσα για την υλοποίησή της, 

αλλά, άρρητα, και ψόγο για τους εκδοτικούς οίκους, που δεν 

έπραξαν τα κατά δύναµη και περιορίστηκαν σε επανεκδόσεις ή 

και εκ του προχείρου, ανθολογίες διηγηµάτων. Με αυτά ως 

προοίµιο, συνεχίζουµε τον σχολιασµό από το σηµείο που τον 

                                                 
* Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης «Άπαντα», Φιλολογική επιµέλεια Ν. ∆. Τριανταφυλλό-

πουλος, Έκδοση «ΤΟ ΒΗΜΑ βιβλιοθήκη». 

 

Σ 
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είχαµε αφήσει, δηλαδή την προσθήκη «Προλογικού  Σηµειώµα-

τος» σε κάθε τόµο και «Επίµετρου» στο συνολικό έργο. 

Πρόλογοι και επίλογος αποτελούν ένα σύνολο δεκαέξι κειµέ-

νων, ενώ οι συγγραφείς τους συνιστούν µια µικρότερη, δεκαµε-

λή οµάδα, καθώς ο επιµελητής αναλαµβάνει τρεις προλόγους 

και τέσσερις συνεργάτες από δυο. Πρόκειται  για  ορισµένους 

συστηµατικούς µελετητές του Παπαδιαµάντη, καθώς και για 

µερικούς συγγραφείς µίας ή δύο σχετικών µελετών, έως και κα-

µίας. Ωστόσο, είναι οι επαγγελµατικές και λοιπές ιδιότητές τους, 

αυτές που τους καθιστούν κατάλληλους για τη συγγραφή ενός 

παρόµοιου κειµένου, το οποίο απευθύνεται στο πλατύ κοινό. 

Επτά από αυτούς θήτευσαν ή και θητεύουν στη ∆ευτεροβάθµια 

Εκπαίδευση. ∆ύο, µάλιστα, είναι εν ενεργεία σχολικοί σύµβου-

λοι. Ο ένας εξ αυτών τυγχάνει µέλος της οµάδας συγγραφής του 

βιβλίου «Νεοελληνική Λογοτεχνία» για την Τρίτη Λυκείου, στο 

οποίο ο Παπαδιαµάντης συνιστά τη µια από τις επτά κύριες ενό-

τητες. Πέντε είναι ποιητές. ∆ύο είναι βραβευµένοι διηγηµατο-

γράφοι. ∆ύο είναι θεολόγοι. ∆υο είναι εκδότες του Παπαδιαµά-

ντη, ο ένας της µητρικής έκδοσης. Σχεδόν όλοι απολαµβάνουν 

υπόληψης έγκριτου δοκιµιογράφου. Προφανώς, όπως συµβαίνει 

κατά κανόνα σήµερα µε τους πνευµατικούς ανθρώπους, οι συγ-

γραφείς των κειµένων έχουν περισσότερες της µίας ιδιότητες. 

Γεγονός που θα πρέπει να λειτούργησε καθοριστικά στην επιλο-

γή τους από τον επιµελητή. Από την άλλη, αυτό, ακριβώς, µεγε-

θύνει τις προσδοκίες για ένα όχι συµβατικό κείµενο, αλλά για 

έναν πρόλογο, που θα παρακινεί εκείνον, που δεν γνωρίζει καλά 

ή και καθόλου τον Παπαδιαµάντη, να ξεκινήσει την ανάγνωση 

ενός τόµου. Ταυτόχρονα, όµως, ο κάθε πρόλογος έχει και ειδι-

κότερο, διττό στόχο. Αφενός µεν θα πρέπει να προϊδεάζει για το 

ακριβές περιεχόµενο του συγκεκριµένου τόµου και αφετέρου να 

λειτουργεί ως υποκατάστατο του φιλολογικού σχολιασµού της 

µητρικής έκδοσης, ο οποίος αφαιρέθηκε χάριν ευχρηστίας. 

Η παρουσίαση µιας συναγωγής κειµένων είναι πάντοτε δυ-

σχερής, πόσω µάλλον όταν πρόκειται για προλόγους επιµέρους 

τµηµάτων συγκεκριµένου έργου. Προς διευκόλυνση, ακολου-

θούµε τον υπάρχοντα χωρισµό των τόµων σε εκτενή πεζά, διη-
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γήµατα, ποιητικά και µη λογοτεχνικά κείµενα. Ορισµένοι προ-

λογιστές (συνολικά τρεις), όπως επίσης ο επιλογιστής, τιτλοφο-

ρούν όλα ή κάποια από τα κείµενά τους, δίνοντάς έτσι σε έξι 

κείµενα την υπόσταση αυτοτελούς άρθρου, ενώ οι υπόλοιποι 

αρκούνται στον γενικό τίτλο «Προλογικό Σηµείωµα». Μια πρώ-

τη ενότητα αποτελούν οι πρόλογοι των πέντε πρώτων τόµων µε 

τα εκτενή πεζά. Τους προλόγους των τριών εξ αυτών, εκείνους 

µε περιττό αύξοντα αριθµό, γράφει ο επιµελητής («Η Φόνισσα»-

«Χρήστος Μηλιόνης», «Οι Έµποροι των Εθνών», «Η Γυφτο-

πούλα»). Του δεύτερου («Τα Ρόδιν’ ακρογιάλια»-«Βαρδιάνος 

στα σπόρκα»), τον αναλαµβάνει ο Λουκάς Κούσουλας, τρόπον 

τινά δικαιωµατικά, αφού, ήδη από το Πρώτο Συνέδριο Παπαδι-

αµάντη, το 1991, τον απασχολεί το πρώτο µέρος από  «Τα Ρό-

διν’ ακρογιάλια». Ενώ, του τέταρτου, για το πρώτο µυθιστόρη-

µα του Παπαδιαµάντη, «Η Μετανάστις», τον επωµίζεται ο ∆η-

µήτρης Κοσµόπουλος. Και οι τρεις προσδιορίζουν το χρόνο 

γραφής των πεζών, σχολιάζουν το λογοτεχνικό είδος στο οποίο 

ανήκουν και συνοψίζουν την υπόθεση, ενθέτοντας παραθέµατα. 

Εδώ, αλλά και γενικότερα στους προλόγους, λόγω µερικής ανα-

τροπής της χρονολογικής σειράς κατά την παράταξη των πεζών, 

παρατηρούνται επικαλύψεις. Στους δυο προλόγους, του Κού-

σουλα και του Κοσµόπουλου, ο σχολιασµός µύθου και ηρώων 

αποτελεί το κυρίως θέµα. Αντιθέτως, ο Τριανταφυλλόπουλος 

δίνει βάρος στην πρόσληψη του έργου, παραθέτοντας σχετικά 

στοιχεία. 

Καλή ιδέα, την οποία µόνο ένας προλογιστής µε γνώση του 

θέµατος µπορεί να πραγµατώσει. Θα αναµενόταν, ωστόσο, να 

επιλέξει τις σηµαντικότερες µελέτες, δίνοντας προσιτές σε ένα 

ευρύτερο κοινό και µε κάποια πληρότητα παραποµπές. Για πα-

ράδειγµα, το “δοκίµιο” του Κωστή Μπαστιά «Ο Παπαδιαµά-

ντης» είναι µεν αντιπροσωπευτικό του 1962, που εκδόθηκε, αλ-

λά δεν είναι το µόνο, ώστε να αναφέρεται και στα τέσσερα πεζά 

ως η βασική παραποµπή και µάλιστα, σε ένα εξ αυτών, τους 

«Εµπόρους των Εθνών», η ανασκευή άποψης του Μπαστιά να 

καταλαµβάνει σχεδόν το ένα τρίτο του προλόγου. Μάλλον ο 

προλογιστής παρασύρεται από τον πρόλογο της επανέκδοσης 
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του βιβλίου του Μπαστιά, που, όπως έχει εξαγγελθεί, ετοιµάζει 

εκ παραλλήλου. Παρασύρεται, όµως, και από το ευρύ γνωστικό 

του πεδίο, θεωρώντας ως αυτονόητα πρόσωπα και έντυπα. Λ.χ., 

σχολιάζοντας τη «Φόνισσα», αναφέρει παρατήρηση του Β. Ν. 

Μπόνου, άνευ λοιπών στοιχείων. Πόσοι, όµως, γνωρίζουν τον 

ευβοέα ποιητή και την ενασχόλησή του µε τον σκιαθίτη γείτονά 

του; Κατά τα άλλα, στις τρεις, όλες κι όλες, παραποµπές, που 

δίνει γι’ αυτό το σηµαντικό πεζό, συµπεριλαµβάνει άρθρο σε 

αξιόλογο µεν αλλά µικρής εµβέλειας εκκλησιαστικό περιοδικό. 

Ενώ, για τη «Γυφτοπούλα», παραπέµπει σε µελέτηµά του, δίνο-

ντας ως πηγή εξαντληµένο βιβλίο του 1992, παρότι ακέραιο το 

κείµενο έχει αναδηµοσιευτεί, τουλάχιστον άλλες δύο φορές, σε 

βιβλία της τελευταίας εξαετίας. Παρασύρεται, επίσης, από τον 

οίστρο του, καταλήγοντας έναν εκ των προλόγων µε το ρητορι-

κό αλλά σκοτεινό για τους πολλούς ερώτηµα: “Ο Παπαδιαµά-

ντης ούτε ανθελληνικός ήταν ούτε ανελλήνιστος -  µα τι λέω τώ-

ρα;” Πράγµατι, τι λέει;, απορεί και ο δύσµοιρος αναγνώστης, 

ποιος και πότε αποκάλεσε τον Παπαδιαµάντη ανθελληνικό και 

ανελλήνιστο; 

Από την άλλη, αξιοσηµείωτες είναι  οι ασαφείς εκφράσεις 

στον πρόλογο του πρώτου τόµου της σειράς, στις οποίες ανα-

γκάζεται να καταφύγει αυτός ο ακριβολόγος φιλόλογος: “Οι 

αυτοτελείς εκδόσεις της Φόνισσας είναι πάµπολλες...Το πλήθος 

των εκδόσεων, που µάλλον δεν έχουν καταγραφεί, το ανταγωνί-

ζονται οι απειράριθµες και επίσης βιβλιογραφικά ανυπότακτες 

µελέτες...” 

Κι αυτό, λόγω απουσίας Βιβλιογραφίας Παπαδιαµάντη. Αυ-

τό το “µέγα καλό και πρώτο στη φιλολογία”, που ο ίδιος στον 

“εικοσιπεντάχρονο πλουν” του δεν θεώρησε ως πρώτο µέληµα. 

Και καλά ως πρώτο µέληµα, αλλά γιατί όχι ως δεύτερο, υπό τη 

µορφή προτροπής προς νεότερους, αποτελεσµατικής χάρις στο 

γόητρο που, εδώ και χρόνια, απολαµβάνει; Πιστεύουµε ότι τη 

µοµφή για τη µη κατάρτιση Βιβλιογραφίας κατά την µεταπολι-

τευτική τριακονταπενταετία την µοιράζεται µε τους δυο τρεις 

παπαδιαµαντολόγους, που κατείχαν ή κατέχουν πανεπιστηµια-

κούς θώκους. 
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Ερχόµαστε στη δεύτερη ενότητα, αυτή των διηγηµάτων, που 

συγκεντρώνονται στους οκτώ επόµενους τόµους (6-13). Πρό-

κειται για 167 διηγήµατα, στα οποία συµπεριλαµβάνεται και το 

προ διετίας εντοπισθέν. Μαζί µε τα δυο κοινωνικά µυθιστορήµα-

τα  («Η Φόνισσα» και «Τα Ροδιν’ ακρογιάλια») και τα δυο εκτε-

νή πεζά («Χρήστος Μηλιόνης» και «Βαρδιάνος στα σπόρκα»), 

φθάνουν τα 171 και αποτελούν το διηγηµατικό σώµα του Παπα-

διαµάντη. Κατά το µοίρασµα σε τόµους, ρυθµιστικός παράγων 

στάθηκε η ανάγκη παραπλήσιου αριθµού σελίδων ανά τόµο. 

Είναι, ωστόσο, εµφανές, ότι υπήρχε η δυνατότητα να διατηρη-

θούν ορισµένες τουλάχιστον χρονολογικές ενότητες, όπως δηµι-

ουργούνται από την παράταξη των κειµένων. Το παράδοξο είναι 

ότι η διατάραξή τους φαίνεται να µην γίνεται αντιληπτή από ο-

ρισµένους προλογιστές, ενώ, αντιθέτως, σε  µια περίπτωση, γί-

νεται κατά απαίτησή του. 

Αναλυτικότερα, στον έκτο τόµο συµπεριλαµβάνονται τα 17 

διηγήµατα της περιόδου Χριστούγεννα 1887-Χριστούγεννα 

1891, στον επόµενο τα επτά από τα εννιά διηγήµατα του 1892. 

Ενώ, στον µεθεπόµενο, σύµφωνα µε τον προλογιστή, Σταύρο 

Ζουµπουλάκη, δεκατέσσερα, δηµοσιευµένα “από τα τέλη του 

1893 ως την 1 Ιανουαρίου 1896”. Άρα, είτε έχουµε κενό γραφής 

είτε παράλειψη διηγηµάτων. Τίποτα από τα δύο. Στον τόµο, συ-

µπεριλαµβάνονται το διήγηµα «Ο Τυφλοσύρτης», µε χρονολο-

γία 1892 και το χριστουγεννιάτικο του ιδίου έτους, «Οι ελα-

φροΐσκιωτοι», που περίσσεψαν από τον προηγούµενο τόµο, κα-

θώς και τα δύο των πρώτων µηνών του 1893. Ο γράφων µάλλον 

πρόσεξε µόνο το προτασσόµενο διήγηµα, όπου και τον παρέσυ-

ρε η διαφορά στις ηµεροµηνίες γραφής και πρώτης δηµοσίευ-

σης. Παροµοίως, ο προλογιστής του δωδέκατου τόµου, Τασού-

λα Καραγεωργίου, διατείνεται ότι τα 30 διηγήµατα του τόµου 

είναι δηµοσιευµένα την περίοδο 1907-1912, ενώ τα δυο πρώτα 

δηµοσιεύτηκαν ∆εκέµβριο 1906. Αντιθέτως, ο προλογιστής του 

ένατου τόµου, Στέλιος Παπαθανασίου, για να υποστηρίξει τα 

συµπεράσµατά του παρεµβαίνει σε βάρος της χρονολογικής ε-

νότητας. Ο συγκεκριµένος τόµος, µε δυο επιπλέον διηγήµατα, 

θα κάλυπτε ακέραια τα έτη 1896 έως και 1900. Εξαιρούνται, 
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όµως, το πρώτο διήγηµα του 1896 και το τελευταίο του 1900. 

Έτσι, προκύπτει ένας τόµος, όπου το πρώτο διήγηµα είναι «Ο 

Ξεπεσµένος ∆ερβίσης» και το τελευταίο, «Ο Γείτονας µε το λα-

γούτο». Σε αυτήν τη διάταξη, στηρίζει ο Παπαθανασίου τον 

πρόλογό του, εξαίροντας το πρώτο ως το καλύτερο των αθηναϊ-

κών και υποβιβάζοντας το τελευταίο. Επιπροσθέτως, το τελευ-

ταίο του 1900, «Η Φαρµακολύτρια», ως εναρκτήριο του επόµε-

νου τόµου, το καθιστά ακρογωνιαίο λίθο του δεύτερου προλό-

γου, που συγγράφει. 

Και µόνο αυτά τα παραδείγµατα δείχνουν ότι τα συγκεκριµέ-

να διηγήµατα ενός τόµου δεν είναι το κυρίως θέµα των προλό-

γων. Αντί για το corpus των διηγηµάτων, που κλήθηκε έκαστος 

να παρουσιάσει, οι περισσότεροι σχολιάζουν ένα διήγηµα, κά-

νοντας αναφορά, δίκην παραδείγµατος, σε δυο-τρία από τα υπό-

λοιπα ή και σε διηγήµατα άλλων τόµων, όταν τα λοιπά διηγήµα-

τα του τόµου δεν ταιριάζουν µε τις προτιµήσεις τους. Κατά κα-

νόνα, προβάλλουν το διήγηµα, µε το οποίο τιτλοφορείται ο τό-

µος. Κι αυτό όχι ως αντιπροσωπευτικό της οµάδας, αλλά ως το, 

κατά τη γνώµη τους, κορυφαίο. Άλλωστε, πιθανώς, µε βάση τις 

προτιµήσεις τους και µε τη σύµφωνη γνώµη του επιµελητή, 

πρέπει να έγινε η επιλογή του. Όπως και να έχει, θυµίζουν τον 

Λάκη Προγκίδη, αν δεν πατούν στα βήµατά του, ο οποίος ανα-

κήρυξε τον Παπαδιαµάντη µυθιστοριογράφο εφάµιλλο των Ευ-

ρωπαίων µε βάση ένα και µοναδικό διήγηµα. Ακόµη, όµως, και 

τρεις εξ αυτών, που θεωρούν ότι επιβάλλεται να σχολιάσουν 

περισσότερα και λειτουργώντας ως φιλότιµοι βιβλιοπαρουσια-

στές, γράφουν από µια φράση για µερικά ακόµη, τα αντιµετωπί-

ζουν µεµονωµένα, σκιαγραφώντας την υπόθεση ενός εκάστου. 

Ούτε καν τους ενοποιητικούς δεσµούς, που προκύπτουν από 

την παράταξη των διηγηµάτων κατά τη χρονολογική σειρά της 

πρώτης δηµοσίευσης, φαίνεται να λαµβάνουν υπόψη. Εκτός κι 

αν τους παρακάµπτουν σκοπίµως. Παράδειγµα, ο έκτος τόµος, 

όπου, από τα 17 διηγήµατα, τα 11 είναι εορταστικά, και ο ό-

γδοος, µε 8 εορταστικά διηγήµατα από τα 14. Αυτόν τον εµφα-

νή συνδετικό ιστό, οι δυο προλογιστές, ο Άγγελος Μαντάς και 

ο Ζουµπουλάκης, δεν τον σχολιάζουν. Αντί αυτού, αναπτύσ-
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σουν θέµατα, που δείχνουν να συνδέονται µε τα προσωπικά 

τους φιλολογικά ενδιαφέροντα. Ο πρώτος δεν αναφέρεται σε 

κανένα εορταστικό διήγηµα, ούτε καν σε εκείνο του τίτλου, «Η 

Σταχοµαζώχτρα». Επιλέγει ως κυρίως θέµα ένα από τα πέντε 

υπολειπόµενα, το διήγηµα «Η Μαυροµαντηλού», που τον α-

πασχολεί εδώ και χρόνια, καθώς αποτέλεσε ένα από τα θέµατα 

της διδακτορικής του διατριβής. Ο δεύτερος επικεντρώνεται 

µεν σε ένα εορταστικό, το «Λαµπριάτικος ψάλτης», αλλά δεν 

τον ελκύει αυτό καθ’ αυτό το διήγηµα ή, έστω, το πολυσυζη-

τηµένο προοίµιο. Ακόµη και την ηµεροµηνία πρώτης δηµοσί-

ευσής του φαίνεται να τη λησµονεί. Ο λόγος είναι πρόσφατο 

φιλολογικό εύρηµα, σχετικό µε το προοίµιο του διηγήµατος, 

για το οποίο ο ενθουσιασµός του είναι ακόµη µεγαλύτερος, 

καθώς η ανακοίνωσή του έγινε στο περιοδικό «Νέα Εστία», 

που ο ίδιος διευθύνει. 

Παρεµπιπτόντως, είναι αξιοσηµείωτο, ότι, στα δεκαέξι συνο-

λικά ένθετα κείµενα, σε κανένα δεν αναφέρεται, ούτε ως πλη-

ροφορία, ότι ο Παπαδιαµάντης έγραψε εορταστικά διηγήµατα ή, 

ακριβέστερα, ότι, µε αυτά ξεκίνησε και µε αυτά πορεύτηκε µέ-

χρι σχεδόν το τέλος του 19ου αι. ∆ηλαδή, µια µεγάλη περίοδο, 

που αντιστοιχεί στα δύο τρίτα του συγγραφικού του βίου. Επί-

σης, κανένας τόµος δεν τιτλοφορείται µε τίτλο εορταστικού, 

πλην του έκτου, «Η Σταχοµαζώχτρα και άλλα διηγήµατα», στη 

επιλογή του οποίου, όµως, θα πρέπει να βάρυνε η κοινωνιολογι-

κή συνιστώσα... 

 Συνέχεια και Τέλος την επόµενη Κυριακή. 

 

4 ∆εκεµβρίου 2011  
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Απάντων Παπαδιαµάντη τέλος
*
 

  

 

 

 

 

υνέχεια σχολιασµού από την προηγούµενη Κυριακή. 

 Οι προλογιστές, λοιπόν, ξεκινούν και τελειώνουν µε µια 

γενικευτική αξιολόγηση του Παπαδιαµάντη και του έρ-

γου του, εκτός από εκείνους που εκκινούν εστιάζοντας σε ένα 

διήγηµα, οπότε τους µένει το κλείσιµο. Όσο γενικευτικές τόσο 

και δοξαστικές αυτές οι εκτιµήσεις, διατυπώνονται µε τον από-

λυτο τρόπο της αυθεντίας. Παράδειγµα, εκείνη που αποφαίνεται 

ότι “η σύγχρονη ευρωπαϊκή λογοτεχνία θα παραµείνει φτωχότερη 

όσο αδυνατεί να κοινωνήσει το έργο και το πνεύµα του Παπαδια-

µάντη”. Κατά κανόνα, πάντως, οι προλογιστές φροντίζουν να 

αναφέρουν τη χρονική περίοδο, κατά την οποία δηµοσιεύτηκαν 

τα διηγήµατα του τόµου. Με βάση αυτό το δεδοµένο, ωστόσο, 

δεν επεκτείνονται στις κοινωνικές και λογοτεχνικές συνθήκες 

της εποχής, όπως θα αναµενόταν, αλλά περιορίζονται να σχο-

λιάσουν τη συγγραφική φάση, στην οποία βρισκόταν ο Παπαδι-

αµάντης, σε σχέση και µε την ηλικία του. Κατ’ εξαίρεση, ο Άγ-

γελος Καλογερόπουλος, στον πρόλογο του έβδοµου τόµου, µε 

τα δηµοσιευµένα εντός του 1892 διηγήµατα, κάνει σύντοµη 

µνεία στην πολιτική κατάσταση της χώρας επί Χαρίλαου Τρι-

κούπη. Ούτε, βέβαια, παραβάλλουν τον Παπαδιαµάντη µε άλ-

λους οµότεχνούς του κατά την ίδια περίοδο. Απουσιάζει, δηλα-

δή, τελείως, µια συγχρονική εικόνα, έστω αδροµερής, που θα 

βοηθούσε τον αναγνώστη να τοποθετήσει τον Παπαδιαµάντη 

στο περιβάλλον της πεζογραφικής παράδοσης. Πλην ενός ρητο-

ρικού παραλληλισµού της γλώσσας µε εκείνη των Ροΐδη, Βιζυη-

νού και Μωραϊτίδη, που επιχειρεί προς αγλαϊσµόν και πάλι ο 

Καλογερόπουλος, στο δεύτερο πρόλογό του, εκείνον του ενδέ-

                                                 
* Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης «Άπαντα», Φιλολογική επιµέλεια Ν. ∆. Τριανταφυλ-

λόπουλος, Έκδοση «ΤΟ ΒΗΜΑ βιβλιοθήκη». 

Σ 
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κατου τόµου. Επίσης, οι προλογιστές δεν προβαίνουν σε συ-

γκρίσεις µε µεταγενέστερους συγγραφείς, των οποίων τα έργα 

τυχόν συνοµιλούν µε ορισµένα παπαδιαµαντικά διηγήµατα, ώ-

στε να διαφαίνονται οι απαραίτητοι δεσµοί συνέχειας. Εκτός 

από τον Η. Χ. Παπαδηµητρακόπουλο, στον επίλογο, που απο-

πειράται συσχέτιση των αφηγηµατικών του τρόπων µε εκείνους 

δυο µεταγενέστερων πεζογράφων, των Ν. Γ. Πεντζίκη και Νί-

κου Καχτίτση, οι οποίοι αποτελούν προσφιλή του συγγραφικά 

πρόσωπα. 

Ορισµένες διαπιστώσεις των προλογιστών αναιρούνται από 

το ίδιο το έργο. Παράδειγµα, η απόφανση του Άγγελου Μαντά, 

ότι το 1887 “ο Παπαδιαµάντης εγκαταλείπει οριστικά και αµετά-

κλητα το λογοτεχνικό είδος του µυθιστορήµατος”. Ενώ, υπάρχουν 

τα δυο κοινωνικά µυθιστορήµατα, το 1903 «Η Φόνισσα» και το 

1907 «Τα Ρόδιν’ ακρογιάλια». Αν επρόκειτο για άποψη του 

προλογιστή, θα ήταν αποδεκτή ως µια φιλολογική εκτίµηση. 

Εκείνος, όµως, αποφθέγγεται για τις προθέσεις του συγγραφέα, 

αποφαινόµενος ότι η στροφή του στο διήγηµα συνιστά “κίνηση 

αυτοσυνειδησίας”. Προϋπάρχει, βεβαίως, η θεωρία περί παπαδι-

αµαντικής παλινωδίας του Στέλιου Ράµφου, αλλά, είκοσι πέντε 

χρόνια µετά, αυτή απαιτεί επανεξέταση. Συνηθέστερες, πάντως, 

είναι εκείνες οι εκτιµήσεις, οι οποίες, µέσα στη γενικολογία 

τους, καταλήγουν να χάνουν µέρος του όποιου νοήµατος εµπε-

ριέχουν. Παράδειγµα, η άποψη του Στέλιου Παπαθανασίου ότι 

το διήγηµα «Η Φαρµακολύτρια» είναι “πηγή ακένωτος οντολο-

γικών, θεολογικών, κοινωνιολογικών και ψυχολογικών κατηγο-

ριών” ή, του ιδίου, ότι ο Παπαδιαµάντης είναι “ο µεγάλος τρα-

γικός του νέου ελληνισµού”. Επίσης, η διαπίστωση του Μαντά, 

ότι “ο Παπαδιαµάντης απαρνείται τη µετωνυµικότητα του µυθι-

στορήµατος και αφοσιώνεται στη µεταφορικότητα των µικρών 

συνθέσεων”, της οποίας το ακριβές νόηµα θα δυσκολευόταν να 

συλλάβει ακόµη και ένας θεωρητικός της λογοτεχνίας. Παρό-

µοιες εντυπωσιακής σύλληψης φράσεις πολύ φοβόµαστε ότι για 

το πλατύ κοινό µένουν σαγηνευτικά σκοτεινές. 

Για ορισµένους προλογιστές, η καλλιέπεια του κειµένου δεί-

χνει ως αυτοσκοπός. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεδοµένου ότι η 
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υφολογική εκζήτηση έρχεται ως παρεπόµενο της γενίκευσης, ο 

πρόλογος, που προκύπτει, θα µπορούσε να συνοδεύει τον οιον-

δήποτε τόµο ή και ολόκληρα τα «Άπαντα». Ένας αδαής στους 

τρόπους της ρητορείας δεν µπορεί παρά να απορεί µε ορισµένες 

διατυπώσεις. Παράδειγµα, η Τασούλα Καραγεωργίου, που, πα-

ραδοµένη στον ποιητικό της οίστρο, κάνει λόγο περί “αφελούς 

αθωότητας”, “ποιητικής δηµοκρατίας” ή και “δηµοκρατίας του 

πολυεπίπεδου ύφους”. Νεότεροι ποιητές, όπως η Καραγεωργίου 

και ο ∆ηµήτρης Κοσµόπουλος, στην δοκιµιογραφία τους, επι-

τείνουν την φραστική αοριστία µε τον φόρτο των επιθέτων. Το 

πλήθος των κοσµητικών στοιχείων, καθώς και η επανάληψη των 

εντυπωσιακότερων εξ αυτών, τείνει να τα καταστήσει αβαρή. 

Μπορεί, λ.χ., ο Ελύτης να αναφέρεται “στη µαγεία του Παπαδι-

αµάντη”, ωστόσο η συνεχής αναφορά στο µαγικό και το µαγευ-

τικό, στη µαγεία και το θαύµα, λειτουργεί σε βάρος της όποιας 

ποιητικότητας του λόγου. 

Στους προλόγους, ως κείµενα δοκιµιακού µάλλον χαρακτήρα 

παρά εισαγωγικού, γίνονται αναφορές σε άλλους µελετητές, κα-

θώς και παραποµπές σε δηµοσιεύµατα και βιβλία. ∆υστυχώς, 

για τις πηγές δεν έχει προβλεφθεί ενιαίος τρόπος βιβλιογραφι-

κής καταγραφής. Άλλοτε οι παραποµπές ενσωµατώνονται στο 

κείµενο, άλλοτε καταχωρίζονται σε υποσελίδιες σηµειώσεις, 

ενώ, συχνότερα, παραλείπονται Όσο αφορά το ποιόν αυτών των 

επεξηγηµατικών συσχετίσεων και αναφορών, δηµιουργείται η 

εντύπωση, ότι οι προλογιστές απευθύνονται σε κοινότητα ειδη-

µόνων, αδιαφορώντας για το πλατύ αναγνωστικό κοινό. Τις πε-

ρισσότερες φορές, πάντως, αυτές οι µνείες δείχνουν περισσότε-

ρο σαν καρύκευµα του λόγου και λιγότερο ως αναγκαία παρά-

θεση για την ανάπτυξη της όποιας συλλογιστικής. Όπως και να 

το κάνουµε, µια αναφορά στον Βιττγκενστάιν ή τον Μιχαήλ 

Μπαχτίν, όταν, µάλιστα, αυτή δεν γίνεται άπαξ, αλλά επανα-

λαµβάνεται δις και τρις, προσδίδει διαφορετικό κύρος σε ένα 

κείµενο. Λ.χ., ο Παπαθανασίου, για να έχει την ευκαιρία να α-

ναφερθεί στην κατά Μπαχτίν ερµηνεία του Ντοστογιέφσκι, πα-

ρακάµπτει -  εκτός κι αν του διαφεύγει  -την αυτονόητη διαφορά 

µεταξύ κυριολεκτικής και µεταφορικής χρήσης της λέξης “χα-
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µάλης”, που κάνει ο Παπαδιαµάντης σε δυο διηγήµατα. Ως 

γνωστόν, οι άριστοι των φιλολόγων είναι εκείνοι που κάποτε 

υποπίπτουν στο ολίσθηµα της υπερερµηνείας. Αντίστοιχο ρόλο, 

πάντως, µε εκείνον του Μπαχτίν φαίνεται να επιφυλάσσουν οι 

ελληνοκεντρικοί στον Ζήσιµο Λορεντζάτο. 

Αποµένει η τρίτη ενότητα, µε τους προλόγους των δυο τελευ-

ταίων τόµων, στους οποίους δηµοσιεύονται τα ποιητικά και τα 

µη λογοτεχνικά κείµενα του Παπαδιαµάντη, και ο επίλογος. 

Τους προλόγους, τους αναλαµβάνουν οι καθ’ ύλην αρµόδιοι. Ο 

Κοσµόπουλος, ως ποιητής, τα «Ποιητικά και άλλα κείµενα», ο 

∆ηµήτρης Μαυρόπουλος, ως θεολόγος, τα θρησκευτικού περιε-

χοµένου, που συγκεντρώνονται στον τελευταίο τόµο «Η ∆ίψα 

του ∆αυϊδ και άλλα κείµενα». Αυτός ο δεύτερος δεν θηρεύει 

λεκτικούς και άλλους εντυπωσιασµούς. Σχολιάζει κάποια ση-

µεία, που, σήµερα πλέον, δεν είναι αυτονόητα, όπως, για παρά-

δειγµα, η διάκριση Εκκλησίας και Θρησκείας. Ακόµη, επιµένει 

σε ορισµένα βιογραφικά του Παπαδιαµάντη, τα οποία τείνουν 

να διαγραφούν. Έτσι, φωτίζει τις συγγραφικές προθέσεις. Τέλος, 

τον επίλογο αναλαµβάνει ο Η. Χ. Παπαδηµητρακόπουλος, που 

είναι και ο µόνος αµιγής πεζογράφος της οµάδας και άρα, ο στε-

νότερος “συγγενής” του Παπαδιαµάντη.   Το κείµενό του είναι 

το αναµενόµενο από έναν διηγηµατογράφο, που στέκει θαυµα-

στικός προς τον µακρινό πρόγονο. Ίσως, όµως, και να υπερβάλ-

λει, τουλάχιστον φραστικά, στο “εγκώµιο του διηγηµατογρά-

φου”, ερχόµενος σε παραφωνία τόσο µε το δικό του αφηγηµατι-

κό ύφος όσο και µε εκείνο του τιµώµενου. Το βασικό, όµως, 

κατά την εκτίµησή µας, είναι ότι αδικεί τις ενδιαφέρουσες πα-

ρατηρήσεις επί του συνόλου του έργου, που συγκεντρώνει και οι 

οποίες θα χρειάζονταν εκτενέστερη και συστηµατικότερη ανά-

πτυξη.   

Πρέπει, µεταξύ άλλων, να λάβουµε υπόψη ότι τα δεκαπέντε 

εισαγωγικά κείµενα και ο επίλογος δεν λειτουργούν ανεξάρτη-

τα. Συνιστούν ψηφίδες, των οποίων η συνένωση προσφέρει την 

εικόνα του συνολικού έργου. Οπότε γεννάται το ερώτηµα, ποιος 

είναι ο Παπαδιαµάντης, που παρουσιάζουν. Με άλλα λόγια, 

ποιος είναι ο Παπαδιαµάντης, που σχηµατίζουν σαν σε κολάζ οι 
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λιγότερο ή περισσότερο γενικευτικές αποφάνσεις των δέκα κει-

µενογράφων. Κατ’ αρχάς, αυτός ο Παπαδιαµάντης δείχνει σαν 

ένας γραφικός περιθωριακός, έτσι όπως ο Καλογερόπουλος συ-

νοψίζει τα του βίου του, στον πρόλογο του έβδοµου τόµου: “Η 

προσωπική του ζωή κινείται µεταξύ των γραφείων της «Ακροπό-

λεως», της ταβέρνας του Καχριµάνη και των ναΐσκων της Αθήνας 

και των περιχώρων”. Φράση, προσφυώς διατυπωµένη, ώστε να 

εξυπακούεται η γενίκευσή της, αλλάζοντας τα ονόµατα εφηµε-

ρίδας και ταβέρνας. Επιπροσθέτως, πρόκειται για έναν Παπαδι-

αµάντη πενόµενο ή και “πένη”, κατά τα γραφόµενα των Παπα-

θανασίου και Παπαδηµητρακόπουλου. Αυτήν την εικόνα την 

συνθέτουν µε φράσεις, που αλιεύουν από την αλληλογραφία του 

Παπαδιαµάντη µε τους γονείς του, της οποίας η ανάγνωση, ο 

ένας τουλάχιστον οµολογεί ότι τον “συγκλονίζει”. ∆ια της µε-

θόδου της κοπτοραπτικής διαστέλλουν τα γραφόµενα επί το 

δραµατικότερο. Για παράδειγµα, στις 15 Φεβρουαρίου 1881, ο 

Παπαδιαµάντης γράφει: Με 6 χιλ. δραχµάς διετηρήθην εγώ εις 

τας Αθήνας επί 10 έτη, πότε νηστικός και πότε χορτάτος. Και ο 

προλογιστής γενικεύει: «...έζησε στην Αθήνα περίπου 35 χρόνια, 

“πότε νηστικός και πότε χορτάτος”, κατά τα λεγόµενά του...» Ή, 

επίσης, στις 18 Αυγούστου 1889, γράφει: Ευρίσκοµαι χωρίς λε-

πτόν, διότι επλήρωσα τα χρέη µου και έκαµα και ρούχα. Αλλ’ αν 

τυχόν έχετε ανάγκην από λεπτά, παρακαλώ τον κ. Αλέξ. Μωραϊτί-

δην, όν ασπάζοµαι, να σας δώση πενήντα δραχµάς, και άµα έλθη 

εις Αθήνας τάχιστα συν Θεώ, θα τω τας αποδώσω. Και ο επιλο-

γιστής µεταπλάθει: «...όταν (για πολλοστή φορά) γράφει ότι 

“βρίσκοµαι χωρίς λεπτό”  και να παρακαλέσουν τον Μωραϊτίδη 

για δανεικά, έχει πατήσει τα 38...» Και ως κατακλείδα, ο επιλο-

γιστής ανάγει τη στέρηση σε “δραµατική συνιστώσα του παπαδι-

αµαντικού έργου”. 

Αν σε αυτά τα κείµενα διογκώνονται τα βιογραφικά δεδοµέ-

να, υπάρχουν και σηµεία άλλων κειµένων, που παρερµηνεύο-

νται. Λ.χ., ο Σταύρος Ζουµπουλάκης, στον πρόλογο του δέκα-

του τρίτου τόµου, όπου συγκεντρώνονται τα 25 από τα 32 διη-

γήµατα, που δηµοσιεύτηκαν µετά θάνατο, αποπειράται να αναι-

ρέσει το χαρακτηρισµό τού “κατ’ αποκοπήν διηγηµατογράφου”, 
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µε το σκεπτικό ότι περίπου το 20% των διηγηµάτων δηµοσιεύ-

θηκε µεταθανάτια. Άρα, καταλήγει, τα φύλαγε στο συρτάρι του. 

Λησµονεί, ωστόσο, ότι τα δέκα εξ αυτών έµειναν στην τσάντα 

του ∆ηµητρίου Κακλαµάνου, όταν εκείνος εγκατέλειψε το «Νέ-

ον Άστυ» για τα διπλωµατικά πόστα. Ενώ, κάποια από τα υπό-

λοιπα πρέπει να τα ετοίµαζε για συγκεκριµένα έντυπα. Παρά-

δειγµα, το δεύτερο περιοδικό του φίλου του Γεράσιµου Βώκου, 

«Ο Καλλιτέχνης», που είχε ξεκινήσει Απρίλιο 1910. Εκεί δηµο-

σιεύονται εννέα µεταθανάτια. Ορισµένα από αυτά, σύµφωνα µε 

κάποιες ενδείξεις, είχαν γραφεί πολύ νωρίτερα 

Κατά τα άλλα, για το τι εξαίρεται από το έργο του, µια πρώτη 

απάντηση δίνουν τα διηγήµατα, που τιτλοφορούν τους τόµους. 

Μια δεύτερη, εκείνα που επιλέγουν να σχολιάσουν δια µακρών 

οι προλογιστές. Και µια τρίτη, όσα εκείνοι ρητά ξεχωρίζουν. Σε 

γενικές γραµµές, υπερισχύει η τρέχουσα επαναξιολόγηση του 

παπαδιαµαντικού έργου. Παράδειγµα, ο Ζουµπουλάκης, στον 

πρόλογο του όγδοου τόµου, µε 14 διηγήµατα, µεταξύ των ο-

ποίων τα «Λαµπριάτικος Ψάλτης», «Η Νοσταλγός», «Η Γλυκο-

φιλούσα», «Ο Έρωτας στα χιόνια», προκρίνει το «Πατέρα στο 

σπίτι!». Κι αυτό, όπως εξηγεί, γιατί προτάσσει το θέµα, παραµε-

ρίζοντας “τα αισθητικά του κριτήρια”. Ένα θέµα κοινωνικό, που 

αποδίδεται, κατ’ εξαίρεση, συγκινησιακά φορτισµένο. Και οι 

αναγνώστες, καθώς και οι κριτικοί, που, µε το ίδιο σκεπτικό, 

ανακηρύσσουν σε µπεστ σέλλερ, καθώς και σε βραβεύσιµο, από 

τη σοδειά του 2010, το µυθιστόρηµα της Ιωάννας Καρυστιάνη, 

«Τα σακιά», θα συµφωνήσουν µαζί του. 

Για την προβολή ενός Παπαδιαµάντη σύµφωνου µε τα σηµε-

ρινά γούστα, δεν γίνονται υποκειµενικές αναγνώσεις µόνο των 

επιστολών αλλά και των διηγηµάτων. Για παράδειγµα, το 

προοίµιο του «Λαµπριάτικου ψάλτη» καταλήγει µε τη διαβε-

βαίωση του αφηγητή ότι θα εξακολουθήσει να ζωγραφεί µετά 

στοργής τα γνήσια ελληνικά ήθη. Και ο προλογιστής συµπεραί-

νει, δηλαδή τα “αγνά, ανόθευτα, γηγενή”. Τα δυο τελευταία επί-

θετα, πράγµατι, συνιστούν ερµηνεία του “γνήσια”, αλλά εκείνο 

το “αγνά”, πόθεν τεκµαίρεται;  ∆είχνει, µάλιστα, ο προλογιστής 

να διαφωνεί ότι είναι γνήσια ελληνικά ήθη τα έθιµα του αρραβώ-
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να, έτσι όπως παραστατικά περιγράφονται στο διήγηµα «Τα Συ-

χαρίκια», επειδή, σήµερα, το µόνο που µπορούµε να αντιληφ-

θούµε σε αυτά είναι “δεισιδαιµονία” και “συµβολική βία κατά 

των γυναικών”. Ο ίδιος προλογιστής, συνοψίζοντας την υπόθε-

ση του διηγήµατος, «Τα Βενέτικα», παρουσιάζει τους τρεις ή-

ρωες, τους δυο ευσεβείς νέους και τον Γιαννιό, τον οπαδό της 

Μεγάλης Ιδέας, παρεµβάλλοντας την παρατήρηση: “Όλη η φα-

ντασιόπληκτη Ελλάδα παρούσα εδώ, σε τούτη τη µικρή παρέα”. 

Έτσι, όµως, δηµιουργείται σύγχυση ανάµεσα στις προθέσεις του 

Παπαδιαµάντη και την ερµηνεία του µελετητή, επειδή ο τελευ-

ταίος παραγνωρίζει τα συµφραζόµενα της εποχής, αυτά που θε-

ωρούνται ως προεόρτια των Βαλκανικών πολέµων. 

Πολύ φοβόµαστε, ότι το σύνολο των συνοδευτικών κειµένων 

δείχνει µάλλον σαν κολάζ προσωπικών απόψεων, όπου χωλαίνει 

το πραγµατολογικό µέρος, το οποίο και θα αναπλήρωνε το κενό 

του φιλολογικού σχολιασµού. Προσοµοιάζει µε τις συναγωγές 

κειµένων ή και µε τα αφιερώµατα περιοδικών, που καταρτίζο-

νται για έναν τιµώµενο συγγραφέα. Πρόθεση αυτού του σχολι-

ασµού δεν είναι να µειώσει την όποια αξία των νέων «Απά-

ντων», αλλά να καταστήσει σαφές ότι δεν πρόκειται για την 

χρηστική έκδοση ενός κλασικού έργου. Ουδόλως κατανοούµε 

τον επιµελητή, που διατείνεται ότι η εν λόγω έκδοση θα πρέπει 

να ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση µιας µελλοντικής διορθω-

µένης έκδοσης, είτε κριτική είναι αυτή είτε χρηστική. Όπως και 

να έχει, η χρηστική έκδοση, που θα ετοίµαζε ένας εκδοτικός οί-

κος, χωρίς το άγχος του χρόνου, θα είχε αποφύγει τα οποία τυ-

πογραφικά λάθη, θα είχε διαφορετικά φροντίσει το γλωσσάρι, 

θα είχε συστηµατικότερα αφαιρέσει τα νόθα κείµενα και προ-

σθέσει τα µεταγενέστερα ευρήµατα: το µοναδικό ανευρεθέν 

διήγηµα, τα καινοφανή γνήσια  και τις, από παλαιότερα γνω-

στές, τροποποιήσεις σε δυο διηγήµατα. Μια ανάλογη έκδοση, 

στοχεύοντας µακροπρόθεσµα να αποτελέσει προσφορά στα 

γράµµατα, δεν θα είχε ανάγκη άγρας εντυπώσεων. Θα αρκείτο 

σε ένα εκτενές επίµετρο, στο οποίο θα δίνονταν µε ακρίβεια ο-

ρισµένα απαραίτητα φιλολογικά στοιχεία. Τελικά, η πρόσφατη 

έκδοση δεν είναι ούτε η χρηστική ενός κλασικού έργου ούτε, 



110 

αναµφίβολα, µια σειρά περιπτέρου. Έχει τον νόθο χαρακτήρα 

πολλών σηµερινών εκδοτικών εγχειρηµάτων, που µετεωρίζονται 

µεταξύ λογοτεχνίας και καταναλωτικού προϊόντος, και τα οποία, 

χάρις ακριβώς σε αυτόν το χαρακτήρα τους, φαίνεται να ευδο-

κιµούν στην αγορά. 

 

11 ∆εκεµβρίου 2011  
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Ο αθέατος ιεροφάντης
*
 

 

 

 

 

 

 Παπαδιαµάντης του Λορεντζάτου” ανέρχεται σε 

97 σελίδες. Αντιστρόφως, ο Λορεντζάτος του 

Παπαδιαµάντη, που σηµαίνει ο Λορεντζάτος 

στο χώρο των µελετητών του Παπαδιαµάντη, ως πρόσωπο α-

ναφοράς, εκτείνεται σε πολλαπλάσιο αριθµό σελίδων. Είναι 

µεγαλύτερος από τον Λορεντζάτο του Σολωµού ή τον Λορε-

ντζάτο των Πόε, Πάουντ, Ζιντ και Μπλέηκ αθροισµένους. “Ο 

Παπαδιαµάντης του Λορεντζάτου” γέννησε µέρος µόνο του 

Λορεντζάτου του Παπαδιαµάντη. Υπάρχει ένα άλλο κοµµάτι, 

µη µετρήσιµο, που προέκυψε από τον λόγο του Λορεντζάτου. 

Αυτό, από τη φύση του, δεν επιδέχεται καταγραφής. Εικάζεται, 

πάντως, σηµαντικό, δεδοµένου ότι στάθηκε κινητήριος µοχλός 

για αρκετούς νεότερους. ∆εν θα ήταν υπερβολή ο ισχυρισµός 

ότι ο Λορεντζάτος του Παπαδιαµάντη είναι ένας µύθος. Μόνο 

που, όπως όλοι οι µύθοι, είναι κι αυτός ευπρόσβλητος, ιδιαίτε-

ρα καθώς βρίσκεται σε σχέση εξάρτησης από “τον Παπαδια-

µάντη του Λορεντζάτου”. Όταν αυτός ο δεύτερος γίνει κτήµα 

ενός ευρύτερου αναγνωστικού κοινού, που έχει συνηθίσει να 

κρίνει τα βιβλία από το ζυγισµένο βάρος τους, ο µύθος του 

Λορεντζάτου κινδυνεύει να περιπέσει από την εύσηµη σηµα-

σία της λέξης, που δηλώνει την αίγλη του προσώπου, στην κα-

κόσηµη του µυθεύµατος. 

Με την πρόσφατη έκδοση, αυτός ο περιβόητος Λορεντζάτος 

του Παπαδιαµάντη, το αντίπαλον δέος όσων φωτισµένων µε την 

εξ Εσπερίας σοφία επιδίδονται στην παπαδιαµάντεια ανατοµία, 

βρίσκεται σε µια, µερικώς τουλάχιστον, προσβάσιµη µορφή. 

                                                 
* «Ο Παπαδιαµάντης του Ζήσιµου Λορεντζάτου», Επιµέλεια Ν. ∆. Τριανταφυλλόπου-

λος, Εκδόσεις Ίκαρος, Νοέµβριος 2011. 

 

“O 
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Οπότε όλοι αυτοί και µαζί τους ένα πλήθος από αµφισβητίες θα 

σπεύσουν να βάλουν τον δάκτυλον εις τον τύπον των ήλων. Πό-

σω µάλλον, όταν η καταληκτική φράση του κειµένου στο οπι-

σθόφυλλο συνοψίζει: «Στο βιβλίο αυτό έχουν συναχθεί όλα όσα 

ο Ζ. Λ. είπε για τον δεύτερο µεγάλο “εγκρατευτή” της γλώσσας 

µας.» (∆άνειο από την καταγραφή του Λορεντζάτου: «Ο Σολω-

µός ή ο Παπαδιαµάντης – δυο µεγάλοι εγκρατευτές στη γλώσσα 

µας».) Μεγάλη κουβέντα αυτό το “όλα όσα ο Ζ. Λ. είπε” για τον 

Παπαδιαµάντη. Όπως και να έχει, ακόµη και παρακάµπτοντάς 

την, η πρόσφατη περισυναγωγή “του λορεντζατικού Παπαδιαµά-

ντη” µπορεί να αποβεί ζηµιογόνος. Αυτοί που είχαν την αγαθή 

προαίρεση της εκπόνησής της, φαίνεται να µη διείδαν τον κίν-

δυνο. Ειδάλλως δεν θα υποβίβαζαν το έργο στην τρέχουσα τα-

κτική που ακολουθείται για την κατάρτιση βιβλίων µε σκόρπια 

δηµοσιεύµατα, παραβλέποντας τον απαιτούµενο άθλο. Έχουµε 

την εντύπωση ότι ενέδωσαν στον εορταστικό συρµό και όπως 

φαίνεται εκ του αποτελέσµατος, δούλεψαν υπό πίεση χρόνου για 

να προλάβουν προθεσµίες.   

Στο προλογικό σηµείωµα, δίνεται το σκεπτικό της έκδοσης. 

Κατ’ αρχάς, αναγνωρίζεται ότι άπαντα τα ευρισκόµενα είναι 

λιγοστά και τονίζεται η ανάγκη πολυσέλιδης εισαγωγής, χωρίς 

όµως να αιτιολογείται η απουσία της. Ως καθοριστικό στοιχείο 

για την απόφαση της έκδοσης προβάλλεται το τελευταίο βιβλίο 

του Λορεντζάτου, «Collectanea», για την ετοιµασία του οποίου 

είχε ο ίδιος µεριµνήσει. Ο τόµος αυτός, χωρίς το σηµείωµα του 

επιµελητή, το υπόµνηµα πηγών και τον πίνακα των ονοµάτων, 

φτάνει τις 778 σελίδες. Μέσα σε αυτές, η παπαδιαµάντεια νησί-

δα, που έγειρε αποφασιστικά την πλάστιγγα υπέρ της έκδοσης, 

είναι έκτασης µόλις 25 σελίδων. Λόγω της περιορισµένης έκτα-

σης, θα αναµενόταν κάποιος σχολιασµός της βαρύτητάς της. 

Αντί αυτού, υπάρχει η απόφανση ότι αυτές οι σελίδες, που προ-

στέθηκαν στις υπάρχουσες 72, κατέστησαν “τον Παπαδιαµάντη 

του Λορεντζάτου” desideratum της παπαδιαµαντικής βιβλιογρα-

φίας. Η διατύπωση, µε το λατινιστί λοφίο της, αναµφιβόλως, 

υποβάλλει. Μόνο που οι φιλόλογοι είθισται να κάνουν λόγο για 

desiderata, άπαξ και υπάρχει ένα στέρεο σώµα. Η σκόρπια σε 
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τεµαχίδια, εν πολλοίς ανυπόληπτα από τους ίδιους, βιβλιογρα-

φία Παπαδιαµάντη είναι λίγο αστείο να έχει και desiderata. 

  Ας δούµε, όµως, σε τι συνίσταται αυτός “ο Παπαδιαµάντης του 

Λορεντζάτου”. Εκτός από το κυρίως σώµα, προβλέπονται προ-

λογικό σηµείωµα του επιµελητή Ν. ∆. Τριανταφυλλόπουλου και 

επίµετρο του Σταύρου Ζουµπουλάκη. Προς περαιτέρω ανάδειξη 

του Λορεντζάτου του Παπαδιαµάντη, θα αναµενόταν, στο επί-

µετρο, και η δηµοσίευση του ηµερολογίου του Τριανταφυλλό-

πουλου από την δεκαετή ενασχόλησή του µε την έκδοση των 

Απάντων Παπαδιαµάντη. Έτσι, θα αποκαλυπτόταν ο αφανής 

αλλά καθοριστικός ρόλος του Λορεντζάτου στην εκπόνησή 

τους. Όπως γράφει ο Τριανταφυλλόπουλος, προλογικά, στη δη-

µοσίευση ενός δεύτερου µέρους του ηµερολογίου στο περιοδικό 

«Νέα Εστία», δεν το συµπεριέλαβε λόγω “της αναπόφευκτα 

ναρκισσιστικής χροιάς του”. Κι όµως, η ανάγνωση του ηµερολο-

γίου πιστοποιεί ακριβώς το αντίθετο. 

Το προλογικό σηµείωµα είναι γραµµένο µε το γνωστό κοµψό 

και ηθεληµένα ελλειπτικό ύφος του επιµελητή. Ωστόσο, για τις 

ανάγκες µιας εισαγωγής πιστεύουµε ότι θα χρειαζόταν, εκτός 

από µεγαλύτερο άπλωµα, περισσότερη σαφήνεια. Ένα πρώτο 

παράδειγµα προσφέρει το άνοιγµα του κειµένου µε την επισή-

µανση µιας αντίφασης, εντυπωσιακής µεν, αλλά η οποία, µε την 

γενικόλογη διατύπωσή της, δηµιουργεί λάθος εντυπώσεις. Ο 

Λορεντζάτος, στο δεύτερο κείµενό του για τον Σολωµό, εκείνο 

του 1965, διακηρύσσει, καταλήγοντας, ότι µπορεί να περάσει 

ολόκληρη τη ζωή του µόνο µε τον Σολωµό από τους Έλληνες 

ποιητές και από τους πεζογράφους µόνο µε τον Παπαδιαµάντη. 

Στα γραπτά του, όµως, τον Παπαδιαµάντη, µέχρι το 1961 που 

δηµοσιεύει το πρώτο κείµενο για εκείνον, τον µνηµονεύει µόνο 

δυο φορές. Ο επιµελητής, επισηµαίνοντας την αντίφαση, συ-

µπεραίνει ότι τουλάχιστον κατά το πρώτο µισό της ζωής του (το 

1961 είναι 46 ετών και αποδηµεί στα 89) και την πρώτη συγ-

γραφική του εικοσιπενταετία (εµφανίζεται το 1936) είναι δο-

σµένος µισός στον Σολωµό και ο άλλος µισός σε ξένους. Εδώ, 

ωστόσο, είναι απαραίτητη η διευκρίνιση, ότι ο Λορεντζάτος άρ-

γησε να δηµοσιεύσει και επιπλέον, στάθηκε ολιγογράφος. Ο 
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Σολωµός, λοιπόν, της πρώτης συγγραφικής εικοσιπενταετίας 

συνίσταται σε ένα δοκίµιο, το πρώτο του 1947, στο οποίο και οι 

δυο µνείες στον Παπαδιαµάντη. Το υπόλοιπο δοκιµιακό έργο 

της πρώτης περιόδου αφορά αποκλειστικά ξένους. 

Ένα δεύτερο παράδειγµα συνιστά η εξήγηση αυτής της αντί-

φασης, που δίνεται στη συνέχεια. Σύµφωνα µε τον Τριανταφυλ-

λόπουλο, η αντίφαση οφείλεται στην αλλαγή του Λορεντζάτου, 

που φαίνεται, συγκρίνοντας τα γραπτά του πριν το 1961, όπου 

κρατάει απόσταση από την Εκκλησία, µε τα δύο κείµενα εκεί-

νου του έτους (το άρθρο που δηµοσιεύει στο περιοδικό «Ο Τα-

χυδρόµος» για τα πενήντα χρόνια από τον θάνατο του Παπαδια-

µάντη και το δοκίµιο «Το χαµένο κέντρο», µε το οποίο συµµε-

τέχει στον τόµο «Για τον Σεφέρη. Τιµητικό αφιέρωµα στα τριά-

ντα χρόνια της Στροφής»), στα οποία αποδέχεται το κέντρο του 

κόσµου του Παπαδιαµάντη, που δεν είναι άλλο από “το χαµένο 

κέντρο”. Ο προλογιστής παρατηρεί ότι η µεταστροφή του Λο-

ρεντζάτου έγινε ξαφνικά και προσθέτει, “ίσως όχι τόσο ξαφνικά 

για τον ίδιο όσο για µας”. Κι όµως, η αργή πορεία της έχει αφή-

σει ίχνη, τα οποία, όντας δηµοσιευµένα, συνιστούν κοµµάτι από 

“τον Παπαδιαµάντη του Λορεντζάτου”. Βρίσκονται στα «Γράµ-

µατα Σεφέρη-Λορεντζάτου», τα οποία επιµελήθηκε ο Τριαντα-

φυλλόπουλος και µάλιστα, αµέσως µετά τα Άπαντα Παπαδια-

µάντη. Πρώτο ίχνος της, στην επιστολή της 18ης Απριλίου 

1956, στην οποία ο Λορεντζάτος σχολιάζει τη συλλογή του Σε-

φέρη «...Κύπρον, ου µ’ εθέσπισεν...», που µόλις είχε λάβει. Ο 

Σεφέρης, στην απάντησή του, επισηµαίνει την αλλαγή και τον 

αποκαλεί “ο νέος Ζήσιµος”. Σε δυο µεταγενέστερες επιστολές 

τους, γίνεται αναφορά στον Παπαδιαµάντη, µε αφορµή το πρώ-

το κείµενο του Λορεντζάτου για εκείνον. Γράφει ο Σεφέρης: 

“Αυτές τις µέρες διάβασα στον Ταχυδρόµο τη συνεισφορά σου 

στον Παπαδιαµάντη... χαρά που είδα ένα γραφτό δικό σου. Θά 

’λεγα ίσως και λύπη που δεν συνεχίστηκε ο Σολωµός· λέω ίσως 

γιατί θυµάµαι έναν µαθητή του µακαρίτη  Allain µνηµονεύοντας 

το δάσκαλο όταν µπήκε στην τάξη και χωρίς να πει λέξη έγραψε 

στο µαυροπίνακα: Πρέπει να παίρνουµε το µακρύτερο δρόµο – 

Πλάτων (δεν ξέρω πού) – πήρες το µακρύτερο δρόµο – ο Θεός 



115 

µαζί σου...”. Ο Λορεντζάτος, απαντώντας, ευχαριστεί, αλλά α-

ποφεύγει να κάνει κάποια σχετική νύξη. 

Ένα τρίτο παράδειγµα του γριφώδους χαρακτήρα του προ-

λογικού σηµειώµατος συνιστά η αναφορά στην παλαιότερη 

κριτική υποδοχή του Παπαδιαµάντη. Ο Τριανταφυλλόπουλος 

παραθέτει τις απόψεις δυο συγγραφέων, χωρίς αναφορά ονο-

µάτων, αποδίδοντάς τες, γενικώς και αορίστως, “στήν επίσηµη 

γραµµατολογική κρίση”. Μένει ζητούµενο ποιός και πότε όρισε 

µια παρόµοια κρίση. Την ίδια απορία γεννά και η αναφορά στο 

επίµετρο  “στους σοβαρούς κριτικούς”. Αυτές οι µνείες, µε την 

αοριστία τους, προσβάλλουν σύνολα πνευµατικών ανθρώπων, 

χωρίς να προστατεύουν από τους Ιεροσολυµίτες τα συγκεκρι-

µένα πρόσωπα. 

Στο τέλος του προλογικού σηµειώµατος, παρουσιάζονται τα 

περιεχόµενα του βιβλίου. Η σειρά της παράταξης δεν είναι η 

συνήθης χρονολογική. Προτάσσονται τα δυο δοκίµια, του 1961 

και του 1985, έπεται το Νο 930 από τα «Collectanea», το µονα-

δικό εξ ολοκλήρου αφιερωµένο στον Παπαδιαµάντη, και ακο-

λουθεί ένα µέρος της µελέτης «Οι Ρωµιές», του 1976 (τα δυο 

τελευταία διέλαθαν από τον πίνακα περιεχοµένων). Σε δυο κε-

φάλαια, παρατίθενται οι αποσπασµατικές µνηµονεύσεις Παπα-

διαµάντη. Στο πρώτο, οι 19 (και όχι 20, όπως αναφέρεται στον 

πρόλογο) µνείες από τις τρίτοµες «Μελέτες», στο δεύτερο οι 23 

(όχι 22) υπολειπόµενες µνείες από τα «Collectanea». Ενώ, σε 

ένα τελευταίο κεφάλαιο, συγκεντρώνονται τα εναποµείναντα. 

Η κατάρτιση του βιβλίου δείχνει τη διάθεση να γίνει οικονο-

µία σελίδων. Από τα κείµενα ανθολογούνται αποσπάσµατα, τα 

οποία δεν σηµατοδοτούνται σε όλες τις περιπτώσεις µε τις καθι-

ερωµένες τελίτσες στα σηµεία που αποκόπηκαν. Όσο αφορά τις 

«Μελέτες», κατά κανόνα επιλέγονται ακέραιες παράγραφοι. 

Υπάρχουν, ωστόσο, δυο περιπτώσεις, όπου οι φράσεις κόβονται 

στη µέση. Ούτε καν χώρος για ολόκληρη τη φράση. Σαν να µην 

ενδιαφέρουν οι σκέψεις που ξεδιπλώνει ο Λορεντζάτος και για 

την διατύπωση των οποίων καταφεύγει σε µια φράση του Πα-

παδιαµάντη ή σε µνηµόνευση του ονόµατός του. Κι όµως, πρό-

κειται για σηµαντικές περικοπές, που θα άξιζε να διαβάσει ο 
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σηµερινός αναγνώστης. Η µια αναφέρεται στη σχέση µας µε την 

Ευρώπη και η άλλη, στην παραλληλία Παπαδιαµάντη και Μα-

κρυγιάννη, όσο αφορά την αξία του έργου τους για τους κατοπι-

νούς. Για τα «Collectanea», όπου το καθένα αποτελεί αυτόνοµο 

κείµενο, σύντοµο µεν αλλά περιεκτικό, ο τεµαχισµός είναι ακό-

µη πιο απρόσφορος. Τα 19 από αυτά αναδηµοσιεύονται ακέραι-

α. Από τα υπόλοιπα τέσσερα, επιλέγονται αποσπάσµατα. Εξ αυ-

τών, στο πρώτο αφαιρείται το τελευταίο κοµµάτι, περί τα 2/3 

του κειµένου, όπου εξαίρεται η µοναδικότητα της µητρικής 

γλώσσας, στο δεύτερο, µικρό τµήµα της αρχής, στο τρίτο, το 

αρχικό κοµµάτι, σχεδόν το µισό του κειµένου, περί του πολιτικά 

στρατευµένου ανθρώπου, και στο τέταρτο, το µεσαίο κοµµάτι, 

γύρω από τη σχέση των ποιητών µε το γάµο.     

Αποµένουν τα τέσσερα προτασσόµενα κείµενα, από τα οποία 

κυρίως θα σχηµατίσει  ο αναγνώστης εικόνα για τον Λορεντζά-

το. Ωστόσο, και αυτά, συγκεκριµένα το πρώτο και το τέταρτο, 

αναδηµοσιεύονται µετά φειδούς σελίδων. Το πρώτο κείµενο, 

του 1961, αναδηµοσιεύεται στην τελική του µορφή, διαφορετι-

κή από εκείνη του άρθρου. Πιο συγκεκριµένα, έχουν προστεθεί 

δώδεκα σχετικά µεγάλα κοµµάτια. Μπορεί απαραίτητα για τη 

µεταµόρφωση του άρθρου σε µελέτηµα, ωστόσο, µε την παρά-

θεσή τους, αµβλύνεται ο µαχητικός χαρακτήρας του άρθρου. 

Πιστεύουµε πως θα έπρεπε να δοθεί και η πρώτη µορφή και µά-

λιστα, µε το σηµείωµα της σύνταξης του περιοδικού, που επείχε 

θέση προλόγου. Ιδιαίτερα σηµαντικό το σηµείωµα αυτό,  απο-

τυπώνει την ανησυχία των υπευθύνων του περιοδικού για τον 

“αιρετικό”, όπως τον αποκαλούν, χαρακτήρα του κειµένου του 

Λορεντζάτου, τον οποίον είχαν οι ίδιοι προσκαλέσει “να τελέσει 

µνηµόσυνο  όχι φιλολογικό αλλά πνευµατικό και εθνικό” για τον 

Παπαδιαµάντη. Θυµίζουµε ότι πρόκειται για τον Γιώργο και την 

Λένα Σαββίδη. Καθόλου τυχαία πρόσωπα στον τότε «Ταχυδρό-

µο».  Στο σηµείωµά τους, αποκαλούν τον Λορεντζάτο, “έναν 

από τους πιο στοχαστικούς και δυστυχώς πιο ολιγογράφους εκ-

προσώπους της µεταπολεµικής γενεάς”. 

Όσο για το τέταρτο κείµενο, την τετραµερή µελέτη «Οι Ρω-

µιές», αναδηµοσιεύονται το πρώτο µέρος και η αρχή του τέταρ-
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του. Πιστεύουµε ότι στο τέλος του πρώτου µέρους, που αφορά 

τις Ρωµιές του Παπαδιαµάντη,  θα έπρεπε να υπάρχει σηµείωση 

µε τα ονόµατα των άλλων τριών λογοτεχνών, των οποίων, τις 

Ρωµιές, ο µελετητής συµπαρατάσσει µε εκείνες του Παπαδια-

µάντη. Τουτέστιν, Καβάφης, Σικελιανός, Χατζής. Όσο για την 

παράθεση των έξι πρώτων αράδων από το τέταρτο µέρος, επειδή 

σε αυτές αναφέρεται ο Παπαδιαµάντης, καλύπτουν µεν το φιλο-

λογικό στόχο να ανθολογηθούν όλες οι αναφορές στον Σκιαθί-

τη, αλλά δίνουν µια πρώτη γεύση της Ρωµιάς του Χατζή, που 

έχουµε την εντύπωση ότι δεν συµφωνεί µε το πνεύµα του σχετι-

κά εκτενούς τέταρτου µέρους. 

Και ερχόµαστε στο επίµετρο, όπου παρουσιάζεται ο Λορε-

ντζάτος του Παπαδιαµάντη. Όχι όπως θα τον παρουσίαζε το η-

µερολόγιο του Τριανταφυλλόπουλου ως καθοριστικό συντελε-

στή ενός σηµαντικού έργου, αλλά, πιο φιλόδοξα, σαν εµπνευστή 

προσώπων. Ο Ζουµπουλάκης δεν αρκείται να δείξει πότε εµφα-

νίστηκαν και ποιοι ήταν οι πρώτοι “πιστοί” του, αλλά δίνει ει-

κόνα µιας λαµπαδηδροµίας πενήντα χρόνων για τη διάδοση του 

λόγου του. Για τη διήγηση αυτής της µακριάς ιστορίας εκκινεί 

από τις πρόσφατες διαπιστώσεις δυο µελετητριών σχετικά µε 

την απήχηση του πρώτου άρθρου του Λορεντζάτου, εκείνου του 

1961. ∆εδοµένου ότι µαγιά του επίµετρου στάθηκε η παρουσία-

ση του τόµου «Εισαγωγή στην πεζογραφία του Παπαδιαµάντη», 

που επιµελήθηκε η Γ. Φαρίνου –Μαλαµατάρη, προτάσσει τη 

δική της άποψη, ενώ επικουρικά παραθέτει και εκείνη της Σο-

φίας Μπόρα, διατυπωµένη στη διδακτορική της διατριβή, ανέκ-

δοτη µεν αλλά διαδικτυακώς προσβάσιµη. Μόνο που, όπως 

συµβαίνει συχνά όταν συνοψίζουµε ξένα κείµενα, η σύντµηση 

και η λεκτική παραλλαγή µιας φράσης µπορούν να οξύνουν ή 

και να αµβλύνούν το νόηµα ανάλογα µε τη διάθεση του γράφο-

ντα. Έτσι, από τη γενικότερα αποδεκτή θέση ότι ο Λορεντζάτος, 

µε το άρθρο του, εγκαινιάζει “µια διαφορετική γραµµή αναγνώ-

σεων στο πλαίσιο της ορθόδοξης παράδοσης, τουλάχιστον όπως 

αρχίζει (αυτή) να προσλαµβάνεται από εκπρόσώπους της ελληνι-

κής διανόησης στο δεύτερο µισό του 20ου αιώνα”, προκύπτει ότι 

“η Ορθόδοξη ανάγνωση του Παπαδιαµάντη εγκαινιάζεται το 
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1961”. Απόφανση που διαγράφει τους θρησκευόµενους και λοι-

πούς παραπλήσιας αντίληψης του προηγούµενου µισού αιώνα. 

Αµέσως µετά δίνεται µια εναλλακτική, µάλλον κατηγορηµατι-

κή, διατύπωση: “Κανείς από τους σοβαρούς κριτικούς δεν σκέ-

φτηκε ή δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ να προβάλλει τον Παπαδιαµάντη 

ως πνευµατικό οδηγό για µια Ορθόδοξη ζωή. Αυτό πράγµατι θα 

το προτείνει ο Λορεντζάτος µε εκείνο το µαχητικό κείµενο του 

1961”. Πιστεύουµε ότι πρόκειται για µια γενικευτική επίταση, 

που παραβλέπει τις αποχρώσεις, τόσο σηµαντικές στα κείµενα 

των λιγοστών ‘‘εγκρατευτών’’ στη γλώσσα µας, όπως και ο Λο-

ρεντζάτος. Εκείνος, πρώτα προβάλλει τον Παπαδιαµάντη σαν 

πνευµατικό µας κεφάλαιο, µετά αναφέρει το πόσο σηµαντική 

είναι η σχέση του ανθρώπου µε κάποια παράδοση, δίνοντας πα-

ραδείγµατα και άλλων παραδόσεων πλην της χριστιανικής, ό-

πως εκείνης που υπήρχε στους ∆ελφούς και την οποία ακολου-

θούσε ο Σωκράτης, και ύστερα, κάνει λόγο, για τον Παπαδιαµά-

ντη ως πνευµατικό οδηγό. Μακράν του Λορεντζάτου βρίσκεται 

ένα κήρυγµα θρησκευτικής φύσης. Ίσως και να ηχεί ακόµη ε-

ντός του η προειδοποίηση του Σεφέρη: “Ο κίνδυνός σου είναι ο 

θεωρητικός ιεροφάντης. Πρόσεξε.” 

Στη συνέχεια, ο Ζουµπουλάκης αναφέρει επιλεκτικά τρεις µε-

λετητές (Φ. Κόντογλου, Τ. Κ. Παπατσώνης, Κ. Μπαστιάς), που 

διατύπωσαν παραπλήσιες απόψεις µε εκείνες του Λορεντζάτου, 

κατά το επετειακό 1961 ή και νωρίτερα, επισηµαίνοντας τα ση-

µεία στα οποία υστερούν σε σχέση µε εκείνον. Εδώ, όπως και 

στην ακόλουθη πρόκριση όσων έπαιξαν ρόλο λαµπαδηφόρων, 

στηρίζεται στη σηµερινή αποτίµηση των προσώπων, διαφορετι-

κή εκείνης παλαιότερων δεκαετιών. Άρα η απάντηση στο ερώ-

τηµα, “γιατί το κείµενο του Λορεντζάτου προκρίθηκε ως το ιδρυ-

τικό”, αντιστοιχεί σε µια τρέχουσα εκτίµηση προσώπων και φι-

λολογικών αντιλήψεων. Όσο αφορά το δεύτερο ερώτηµα, “γιατί 

το 1961 να σταθεί σηµείο εκκίνησης”, διατυπώνει την άποψη  ότι 

οφείλεται στο ρεύµα της θεολογίας του ’60, όπως αυτό εκφρά-

στηκε µέσα από το τριµηνιαίο περιοδικό «Σύνορο», που προέ-

κυψε το 1964 σαν συνέχεια της µηνιαίας «Σκαπάνης», που είχε 

ξεκινήσει τρία χρόνια νωρίτερα. Αυτήν την ιστορία την έχει δι-
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ηγηθεί ο Χρήστος Γιανναράς σε πολυσέλιδη µελέτη του, το 

1992. Εκεί, σε ένα κεφάλαιο παραθέτει τα του Παπαδιαµάντη 

και της “σχολής” του και στο επόµενο, τα της δεκαετίας του ’60. 

∆εν συνδέει, όµως, αυτά τα δυο. Τη γέφυρα, που ορίζει τον Πα-

παδιαµάντη ως “τη µεγάλη σύγχρονη Ορθόδοξη φυσιογνωµία 

εκείνου του θεολογικού ρεύµατος”, την αποκαθιστά, κατά τη 

γνώµη µας αυθαίρετα, ο Ζουµπουλάκης. Για παράδειγµα, ο εν-

θουσιασµός του Τριανταφυλλόπουλου µε το άρθρο του Λορε-

ντζάτου και η µεταλαµπάδευσή του στον φίλο του Γιανναρά, 

προηγούνται του περιοδικού και εν πολλοίς, εξελίσσονται µεµο-

νωµένα και ανεξάρτητα από εκείνο. 

Ο Ζουµπουλάκης προχωρά και στη δεκαετία του ’80 µε “την 

έκπληξη των νεορθόδοξων”, για να καταλήξει µε “τους σηµερι-

νούς θιασώτες της Ορθόδοξης ερµηνευτικής του Παπαδιαµάντη”, 

πολλοί από αυτούς “µαθητές του Τριανταφυλλόπουλου”. Μόνο 

που στη συνέχεια µάλλον αντιφάσκει. Υποστηρίζει µεν ότι ο 

Λορεντζάτος “δεν έµεινε πιστός στην ακραία και εντέλει αδιέξο-

δη θέση που υποστήριξε τότε”. Αλλά δεν διευκρινίζει σε τι θέ-

σεις κατέληξαν οι “πιστοί” του, οι µαθητές των “πιστών” του, 

αλλά και οι θεολογικές ενώσεις ή όπως αλλιώς ονοµάζονται, 

που ισχυρίστηκε προηγουµένως ότι συνεχίζουν στη γραµµή των 

θεολόγων του ’60 και των νεορθόδοξων.           

 

29 Ιανουαρίου 2012  
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Μεθεόρτια επετειακού έτους
*
 

 

 

 

 

 

ο πρόσφατο επετειακό έτος Παπαδιαµάντη στάθηκε 

φτωχό σε εκδόσεις του έργου του. Αν εξαιρέσουµε τα 

Άπαντα, που εξέδωσε ο ∆ηµοσιογραφικός Οργανισµός 

Λαµπράκη, οι υπόλοιπες εκδόσεις περιορίστηκαν σε επανεκδό-

σεις ανθολογιών και εκδόσεις µεµονωµένων διηγηµάτων. Ακό-

µη και οι δύο πιο πρόσφατες ανθολογίες (Χρ. Λιοντάκη, Κ. Α-

κρίβου), που συζητήθηκαν εντός του έτους, είχαν εκδοθεί το 

2010. Για το 2011, καταγράφουµε µια µόνο καινούρια ανθολο-

γία, που έρχεται από τον εκκλησιαστικό χώρο. Επίσης, δεν εκ-

δόθηκε καµία παπαδιαµαντική µετάφραση, παρόλο που ο περ-

σινός εορτασµός επικεντρώθηκε στον µεταφραστή και µετα-

φραζόµενο Παπαδιαµάντη. Όσο αφορά, ωστόσο, το δεύτερο 

σκέλος, εκδόθηκαν δυο µεταφράσεις έργων του: «Η Φόνισσα» 

στα γαλλικά από την Λιανταίν Σέρραρντ και τρία διηγήµατα στα 

ισπανικά από την Μ. Σ. Ντίος Σαντς. Αλλά το παπαδιαµαντικό 

έτος ήταν φτωχό και σε εκδόσεις σχετικές µε το έργο του. Με-

τρηµένοι µελετητές συγκέντρωσαν κυρίως παλαιότερα κείµενά 

τους, ενώ η Ε.Σ.Η.Ε.Α. εξέδωσε µια ανθολογία πεζών και ποιη-

µάτων για τον τιµώµενο. Ως σηµαντικότερη έκδοση του έτους 

µπορεί να θεωρηθεί «Ο Παπαδιαµάντης του Ζήσιµου Λορε-

ντζάτου» του Ν. ∆. Τριανταφυλλόπουλου. 

Κατά τα άλλα, στη διάρκεια του επετειακού έτους, ο Παπα-

διαµάντης προβλήθηκε από τον Τύπο, ιδιαίτερα η πτυχή του 

ερωτικού συγγραφέα, σε αντίστιξη µε τον Άγιο των Ελληνικών 

Γραµµάτων, όπως ήταν η επικρατούσα πτυχή και θεώρηση σε 

                                                 
* «Στον Παράδεισο πρύµα», Ανθολογία διηγηµάτων Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη, 

Ανθολόγηση – Επιµέλεια ∆. Χρισταφακόπουλος, Εισαγωγικό σχόλιο Γ. Φραντζολάς, 

Εκδόσεις Το Περιβόλι της Παναγίας, 2011. 

 

Τ 
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προγενέστερη περίοδο. Από αυτήν την άποψη, παρουσιάζει 

ενδιαφέρον πόσο και πώς τον τίµησε ο χώρος των θρησκευό-

µενων κατά το επετειακό έτος. Η ανθολογία που προαναφέρα-

µε είναι αγιορείτικη έκδοση από «Το περιβόλι της Παναγίας», 

όπως τόσο ποιητικά αποκαλείται ο Άθως, που, σύµφωνα µε 

την παράδοση, δόθηκε στην Θεοµήτορα ως κλήρος διδασκαλί-

ας. Αυτή είναι και η µοναδική εκκλησιαστική έκδοση, πέραν 

ενός ηµερολογίου. Ωστόσο, δύο θεολογικές περιοδικές εκδό-

σεις («Σύναξη», «Επίγνωση») τον τίµησαν µε αφιερωµατικές 

σελίδες, ενώ µια ακόµη, η τριµηνιαία «Θεολογία», µε αφιερω-

µατικό τεύχος, το τέταρτο του 2011. Σε αυτές τις σελίδες στη 

µνήµη του Παπαδιαµάντη, δηµοσιεύονται κείµενα ιερωµένων, 

θεολόγων και λαϊκών, όπου σε όλα η έµφαση δίνεται, σχεδόν 

αποκλειστικά, στον ευσεβή Παπαδιαµάντη και την θρησκευτι-

κή πλευρά του έργου του.     

Παρότι αγιορείτικη έκδοση η ανθολογία και κατά το προοίµιο 

εστιασµένη στο “εκκλησιαστικό βίωµα” των παπαδιαµαντικών 

σελίδων, τα 21 διηγήµατα, που συγκεντρώνονται, είναι αντι-

προσωπευτικά ολόκληρου του έργου. Καλύπτουν ολόκληρη την 

εκδοτική περίοδο, από τα πρώτα εορταστικά διηγήµατα µέχρι τα 

µεταθανάτια, όπου τα περισσότερα είναι µεν σκιαθίτικα αλλά 

συµπεριλαµβάνονται και τέσσερα αθηναϊκά. Την ανθολόγηση 

και την επιµέλεια αναλαµβάνει ο ∆ηµήτρης Χρισταφακόπουλος, 

γνωστός από τις µεταφράσεις Λόγων των Πατέρων της Εκκλη-

σίας και ∆ιδαχών των Γερόντων της Ερήµου, ενώ το εισαγωγικό 

σχόλιο είναι του δραµινού φιλόλογου και µουσικού Γιώργου 

Φραντζολά. Ο δεύτερος συγκαταλέγεται στους λιγοστούς, που 

εξέδωσαν βιβλίο για τον Παπαδιαµάντη το 2011.  Τον περασµέ-

νο ∆εκέµβριο κυκλοφόρησε «Το καµίνι που δροσίζει», µια συ-

ναγωγή κειµένων του για την µουσικότητα της γλώσσας του 

Παπαδιαµάντη, όπου συστεγάζονται και αντίστοιχα κείµενα για 

τον Ν. Γ. Πεντζίκη. Η εισαγωγή του στην ανθολογία εκκινεί µε 

“το γλαυκό” του Ελύτη, συνεχίζει µε το οικείο του θέµα, τη 

µουσική των διηγηµάτων, και καταλήγει µε το θαύµα της µο-

σχοβολιάς από το µνήµα τεσσάρων χαρακτηριστικών προσώ-

πων του Παπαδιαµάντη, που είχαν µαρτυρικό βίο ή θάνατο. Οι 



123 

ιστορίες τους βρίσκονται ανάµεσα στα ανθολογηµένα διηγήµα-

τα, µαζί µε άλλες ιστορίες, που κι αυτές ανιστορούν θαύµατα, 

έστω και λιγότερο εντυπωσιακά. Υπάρχουν και ιστορίες, όπου 

το θαύµα δεν συντελείται, όπως στο διήγηµα «Η συντέκνισσα». 

Σε αυτό, το βρέφος εκπνέει. Πρόλαβαν, ωστόσο, και το βάφτι-

σαν, οπότε µπορεί να ταφή σ’ άγια χώµατα. Ο ιερέας καθησυχά-

ζει την συντέκνισσα, λέγοντας, Είναι στον Παράδεισο πρύµα, 

όπου κι αν το βάλουµε. Εξ ου και ο τίτλος της συλλογής, «Στον 

Παράδεισο πρύµα». 

Η συγκεκριµένη ανθολογία θέτει εµµέσως το θέµα των ερµη-

νευτικών σχολίων, που θα αναµενόταν να απασχολήσει σε µε-

γαλύτερη κλίµακα την έκδοση των νέων Απάντων. Ο επιµελη-

τής της ανθολογίας δίνει σε υποσελίδιες σηµειώσεις την ερµη-

νεία των ιδιωµατικών λέξεων, καθώς και τις απαιτούµενες πα-

ραποµπές σε εκκλησιαστικά, αρχαιοελληνικά και λοιπά κείµενα 

για τις δάνειες φράσεις και περικοπές, ακολουθώντας την κριτι-

κή έκδοση του ∆όµου, από την οποία και παίρνει το κείµενο. 

Ενίοτε ερµηνεύει και κάποια επιπλέον λέξη, που ο επιµελητής 

του ∆όµου είχε θεωρήσει γνωστή, όπως, λ.χ., η πτισάνη. Μόνο 

που την ερµηνεύει σύµφωνα µε τα εν χρήσει σήµερα λεξικά, ως 

“φαρµακευτικό ρόφηµα”. Εµείς, ωστόσο, πιστεύουµε ότι ο στό-

χος των ερµηνευτικών σχολίων είναι να αναπαράγουν το γνω-

στικό σύµπαν της εποχής του συγγραφέα, ώστε να δίνουν στη 

λέξη το αρµόζον νόηµα. Λ.χ., την εποχή του Παπαδιαµάντη, η 

πτισάνη ήταν ακόµη ο ιπποκράτειος χυλός, τουτέστιν το διαιτη-

τικό κριθαρόνερο. 

Ένα καλύτερο παράδειγµα µας δίνει η προσπάθεια του επιµε-

λητή της ανθολογίας να αποκαταστήσει το κείµενο ενός από τα 

διηγήµατα του Παπαδιαµάντη, που εκδόθηκαν µετά τον θάνατό 

του. Πρόκειται για «Τ’ Αγγέλιασµα», όπου ανιστορούνται τα 

της ασθένειας του καπετάν Γ. του Μ. και ο θάνατός του.  Σύµ-

φωνα µε τον Ιωάννη Φραγκούλα, την έµπνευση για το διήγηµα 

την έδωσε στον Παπαδιαµάντη ο πρόωρος θάνατος, στα 45, του 

πλοιάρχου Γιώργου Μαυρογιαλή, που απεβίωσε στο εξοχικό 

του στην Κεχριά στις 24 Ιουνίου 1891. Σε αυτό το διήγηµα, α-

ναφέρεται και η πτισάνη, µε αφορµή τις διάφορες δίαιτες, στις 



124 

οποίες είχαν υποβάλλει τον καπετάνιο οι καθηγηταί των Αθη-

νών, αδυνατώντας να καταλήξουν σε διάγνωση της ασθένειάς 

του. Μια άλλη δίαιτα, που δοκίµασαν, ήταν αυτή της γαλακτο-

φαγίας. Συγκεκριµένα αναφέρεται: ...κ’ ηναγκάζετο να γινη πά-

λιν γαλακτοφάγος, οποίοι ήσαν οι παλαιοί Α*** κι ο Ρότσιλδ, ο 

εβραίος χιλιεκατοµµυριούχος εις τα Παρίσια, και τόσοι άλλοι δυ-

στυχείς. Οι τρεις αστερίσκοι δηλώνουν χάσµα στο κείµενο κατά 

τον εκδότη, στην προκειµένη περίπτωση τον φίλο του Παπαδια-

µάντη Γεράσιµο Βώκο, αφού στο περιοδικό του «Ο Καλλιτέ-

χνης» πρωτοδηµοσιεύτηκε το διήγηµα, Απρίλιο 1912. 

Το εν λόγω χάσµα στάθηκε η αφορµή για µια ενδιαφέρουσα 

“συνοµιλία” ανάµεσα στους δυο επιµελητές, αυτόν της ανθολο-

γίας και εκείνον της κριτικής έκδοσης του ∆όµου. Ο πρώτος θέ-

λησε να συµπληρώσει το χάσµα, καθώς η λέξη γαλακτοφάγος 

του θύµισε τους οµηρικούς γλακτοφάγους. Και συγκεκριµένα, 

τα της Ραψωδίας Ν της Ιλιάδας: «...Μυσών τ’ αγχεµάχων και 

αγαυών Ιππηµολγών, Γλακτοφάγων, Αβίων τε δικαιοτάτων αν-

θρώπων». Οπότε και αντικατέστησε το Α*** µε το Άβιοι. Ο 

δεύτερος αντέτεινε ότι στο οµηρικό κείµενο το γλακτοφάγοι α-

ποδίδεται στους Ιππηµολγούς και όχι στους Αβίους. Όπως και 

να έχει, αµφότεροι προσπαθούν να διαγνώσουν την πρόθεση 

του Παπαδιαµάντη µε βάση το οµηρικό κείµενο. Εκείνος, όµως, 

έγραφε εκ περιουσίας. Λ.χ., για φράσεις όπως ασφοδελός λειµών 

ή επί γήραος ουδώ, για τις οποίες δίνονται οµηρικές παραπο-

µπές, θα µπορούσε να γίνει αναφορά και σε διαφορετικές πηγές, 

καθώς ανήκουν στο γνωστικό πεδίο µιας εποχής, από το οποίο 

και αντλεί ο Παπαδιαµάντης. Οπότε το ερώτηµα τίθεται κάπως 

διαφορετικά: όχι ποιούς αποκαλεί ο Όµηρος γαλακτοφάγους, 

αλλά ποιά από τα παλαιά σκυθικά φύλα εφέροντο τότε ως γα-

λακτοφάγα. 

∆ίκην περιεργείας, αν ανατρέξουµε σε µια χρηστική, σήµερα, 

εγκυκλοπαίδεια, βρίσκουµε τους Ιππηµολγούς, τους Γλακτοφά-

γους και τους Αβίους να ορίζονται ως τρεις αρχαίες φυλές Σκυ-

θών. Προσθέτουν, µάλιστα, την παρατήρηση ότι πολλοί αµφι-

σβήτησαν τον Όµηρο και τους θεώρησαν πλάσµατα της φαντα-

σίας του, αλλά ο Στράβων επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για υπαρ-
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κτά σκυθικά φύλα. Λεξικά, ωστόσο, όπως των Λίντελ - Σκοτ ή 

και του ∆ηµητράκου, θέτουν το ερώτηµα κατά πόσο πρόκειται 

για επίθετα ή ουσιαστικά, µε άλλα λόγια αν πρόκειται για τρία 

σκυθικά φύλα ή µήπως για ένα. Στο πέρασµα των αιώνων, οι 

λεξικογράφοι διαλέγουν ένα από τα τρία ως όνοµα, λ.χ. ο Ησύ-

χιος αναφέρει τους Γλακτοφάγους, ενώ στους χρόνους του Αλε-

ξάνδρου µνηµονεύονται οι Αβίοι, και τα άλλα δυο τα θεωρούν 

ως προσδιοριστικά του ονόµατος επίθετα, χωρίς να αποκλείουν 

να πρόκειται για τρία χαρακτηριστικά επίθετα των Σκυθών, που 

τους διέκριναν από τους γειτονικούς Μυσίους. 

Η παράπλευρη αναφορά µέσα στο κείµενο στον Ρότσιλδ, που 

απασχολούσε τον Τύπο εκείνης της εποχής, όπως και η έτερη, 

πριν από λίγες αράδες, στο ψητόν της σούβλας, που οι Φράγκοι 

αποκαλούσαν “ροτί αλά παλληκάρ”, αντανακλούν την περιπαι-

κτική διάθεση του συγγραφέα, αλλά και ότι παίρνει έµπνευση 

και στοιχεία από λαϊκά ή και εκλαϊκευτικά έντυπα. Για παρά-

δειγµα, εκείνα τα χρόνια, ένα εγκυκλοπαιδικό λεξικό ευρύτερης 

χρήσης ήταν η «Πρόδροµος Ελληνική Βιβλιοθήκη», τυπωµένη 

στην Αθήνα το 1841 αλλά ψευδοχρονολογηµένη ως παρισινή 

έκδοση του 1805. Πρόκειται για την συναγωγή κειµένων, που 

είχε κάνει ο Κοραής, µε την οικονοµική στήριξη των αδελφών 

Ζωσιµάδων. Εκεί, ανάµεσα σε πλείστα άλλα, παρουσιάζονται 

και “τα σωζόµενα Νικολάου ∆αµασκηνού”, που φέρεται ως ι-

στορικός και φιλόσοφος. Σύγχρονος του Ηρώδη ο ∆αµασκηνός, 

τού είχε αφιερώσει το βιβλίο «Παράδοξων εθνών συναγωγή», 

που συνέγραψε στηριζόµενος στον Στράβωνα. Το βιβλίο, όπως 

και τα πολυάριθµα άλλα του ∆αµασκηνού, δεν σώθηκε. Σπα-

ράγµατα διέσωσε ο Στοβαίος, και αυτά  συµπεριελήφθησαν στη 

Βιβλιοθήκη Κοραή. Εκεί υπάρχει ιδιαίτερο κεφάλαιο για το 

σκυθικό έθνος των Γαλακτοφάγων, τους οποίους ονοµάζει και 

Αβίους “ή δια το γην µη γεωργείν, ή δια το αοίκους είναι, ή δια 

το χρήσθαι τούτους µόνους τόξοις, βιόν γαρ λέγει το τόξον”. Και 

πέραν, όµως, αυτής της πηγής, που φαίνεται ότι ήταν χρηστική 

στα χρόνια του Παπαδιαµάντη, τους γαλακτοφάγους Αβίους 

τους αναφέρουν πλείστες όσες πηγές από τον Στράβωνα µέχρι, 
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αν δεν σφάλλουµε, ο Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής στο Λεξικό 

Ελληνικής Αρχαιολογίας.   

Θα πρέπει να προσθέσουµε πως τόσο η ανθολογία όσο και τα 

παπαδιαµαντικά αφιερώµατα των εκκλησιαστικών περιοδικών, 

παρά το ενδιαφέρον τους, έµειναν στο στενό κύκλο των θρη-

σκευόµενων αναγνωστών τους. Αναµενόµενο, αφού διατίθενται 

σε περιορισµένα βιβλιοπωλεία, µε µοναδική, ίσως, εξαίρεση το 

περιοδικό «Σύναξη». Λογικό, λοιπόν, να µείνουν και εκτός της 

φωτεινής δέσµης των ΜΜΕ. 

 

24 Ιουνίου 2012  
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ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ 
 

 

 

 

 

ριν από τις αναγκαίες διευκρινίσεις επί των περιλαµ-

βανοµένων στον τόµο κειµένων, ενδίδουµε στον πει-

ρασµό ορισµένων επισηµάνσεων  γύρω από το έτος 

Παπαδιαµάντη. Ας εκληφθούν ως σύντοµος απολογισµός ή, 

σωστότερα, ως ένα είδος υποκειµενικής συγκεφαλαίωσης στα 

κύρια χαρακτηριστικά του. Εξάλλου, όσα από αυτά µπορούν 

να θεωρηθούν άξια λόγου και σηµασίας, δεν είναι  παρά τρία-

τέσσερα. Το ένα από αυτά βρίσκεται ανάµεσα στα κατ'  εξακο-

λούθηση ατακτοποίητα θέµατα και η νύξη γίνεται µόνο προς 

υπενθύµιση του επείγοντος. Τα υπόλοιπα, αν και δεν έχει µε-

σολαβήσει εκείνο το ικανό διάστηµα που µετριάζει  µερολη-

πτικές εκτιµήσεις, θεωρούµε ότι αποτελούν τα πλέον αντιπρο-

σωπευτικά χαρακτηριστικά του πολυθόρυβου παπαδιαµαντι-

κού έτους.  

 

 Ο εορτασµός των λογοτεχνικών επετείων, ιδίως όταν συµπλη-

ρώνονται  πενήντα ή  εκατό χρόνια ή οποιοδήποτε άλλο ακέ-

ραιο  πολλαπλάσιο για τον τιµώµενο συγγραφέα, δεν επιτρέπε-

ται να κινείται στα τετριµµένα. Αντιθέτως, προσφέρεται ως 

µοναδική αφορµή για κάθε είδους  επισταµένη επανεξέταση  

Θεωρητικά, ο εορτασµός καρποφορεί  µόνο όταν προωθεί την 

ευρύτερη και βαθύτερη γνωριµία µε το έργο και την κριτική ή 

φιλολογική του διερεύνηση  ή, ακόµη, και επανεκτίµηση της 

αξίας του, εάν αυτή χρειάζεται. Στο θεωρητικό αυτό σχήµα  

παρεµβαίνουν  και οι εκάστοτε αντικειµενικές συνθήκες, των 

οποίων η κάθε επέτειος είναι, ως ένα βαθµό, δέσµια. Εάν έχουν 

προηγηθεί κάποιες συστηµατικές προετοιµασίες, τότε εµφανί-

ζεται λιγότερο δέσµια  στις επενέργειες των συνθηκών. Σε α-

ντίθετη περίπτωση, χωρίς δηλαδή επαρκές προπαρασκευαστι-

Π 
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κό στάδιο, παρασύρεται σε αυτοσχεδιασµούς και κινδυνεύει να 

παγιδευτεί στην τυποποίηση.  

Σύµφωνα µε το θεωρητικό αυτό πλαίσιο, στο  παπαδιαµα-

ντικό έτος  συµπράττουν αποφασιστικά  ο βαθµός προετοιµα-

σίας και ο ιδιόµορφος χαρακτήρας ορισµένων σήµερα συνθη-

κών. Οι δύο αυτοί συντελεστές έθεσαν, τελικά, τους κανονι-

στικούς  όρους, µε τους οποίους έλαβε µορφή και διεκπεραιώ-

θηκε ο εύφορος λογοτεχνικός εορτασµός,  χωρίς, κατά την 

κρίση µας, να δοθεί η αναλογούσα βαρύτητα στο  ακέραιο  

πολλαπλάσιο της επετείου.   

Ανεξαρτήτως του πώς σχεδιάστηκε, πρέπει, επί του γενικού,  

να αναγνωρίσουµε, ότι, το έτος απέκτησε απρόβλεπτες δια-

στάσεις. Ενώ  ξεκίνησε διστακτικά, µε  την  συνεχώς αυξανό-

µενη συµµετοχή µελετητών, φιλολόγων, συγγραφέων, ανθρώ-

πων του θεάτρου, δηµοσιογράφων  κ.λπ.,  ανέπτυξε  ασυνήθι-

στη  δυναµική.  Στην καταληκτική του φάση φτάνουν  να  α-

θροίζονται πάµπολλες φιλολογικές και άλλου είδους εκδηλώ-

σεις  Η πληθώρα και η ποικιλία τους  έδωσαν την ευκαιρία σε 

πολλούς να εκφράσουν τις απόψεις τους, µερικοί, όχι µόνο ά-

παξ, αλλά κατ' επανάληψη. Όσο για τα δηµοσιεύµατα,  ιδίως 

στον Τύπο, έλαβαν υπέρογκες διαστάσεις. Θα έλεγε κανείς, ότι 

ξαφνικά προέκυψε µια χωρίς προηγούµενο παπαδιαµαντική 

φρενίτιδα. Τίποτα, όµως, απ' όλα αυτά δεν έχει συστηµατικά 

καταγραφεί,  οπότε ως µόνο εξαγόµενο από την ανεξακρίβωτη 

αυτή πληθώρα µένει µια θολή εντύπωση  αφθονίας  εκδηλώ-

σεων και δηµοσιευµάτων.  Ποια η συµβολή τους και τί από 

αυτό το απρόσµενο  πλήθος εγγράφεται στα θετικά, δύσκολα 

σταθµίζεται. ∆ύσκολα, επίσης, µπορεί να αποσαφηνιστεί το αν  

αντιστοιχούν ή αν υπερβαίνουν, ή, ακόµη, αν είναι παράταιρα 

απέναντι στο συγγραφικό ανάστηµα του τιµώµενου. Πάντως, 

δεν αποφεύχθηκαν επαναλήψεις, κοινοτοπίες  και η επιδηµία 

του µιµητισµού. 

Το αξιοσηµείωτο είναι ότι, παρά το πλήθος, ορισµένα θέµα-

τα απουσιάζουν,  κυρίως τα συγχρονικά, που διευκολύνουν την 

τοποθέτηση µέσα στις ιδιαίτερες συνθήκες της εποχής, όπως 

εκείνες του λογοτεχνικού περιβάλλοντος. Κρατήθηκε στεγανά 
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αποκλεισµένος από την εποχή του, σαν να επρόκειτο  για φαι-

νόµενο συγγραφικής αυτάρκειας χωρίς κοινωνικές εξαρτήσεις 

και λογοτεχνικές επιρροές.  Η έλλειψη αυτή µόνο ως ατυχής 

σύµπτωση µπορεί να ερµηνευτεί. Αντανακλά, ωστόσο, τον αυ-

τοσχέδιο χαρακτήρα που προσέλαβε µεγάλο µέρος των εορτα-

στικών εκδηλώσεων. 

 

Από τις καθαρά φιλολογικού είδους εκδηλώσεις, ως πιο ενδε-

δειγµένη και επαρκή σε πληροφορίες  θεωρούµε αυτήν του α-

θηναϊκού  Συνεδρίου. ∆ιατηρεί, άλλωστε, το πλεονέκτηµα της 

υπεροχής έναντι όλων των άλλων. Παραλείποντας κάθε διάθε-

ση ταύτισης και εξίσωσης του Συνεδρίου της µε τις υπόλοιπες 

εκδηλώσεις, θα λέγαµε ότι στη διοργάνωση  παρουσιάζει σπα-

σµωδικότητα, όχι στην επιλογή του θέµατος, αλλά στο πως 

και, κυρίως, στο πού θα διενεργηθεί. Μέσω αυτής της στάσης 

και της προαποφασισµένης εστίασης των εργασιών του σε ένα 

θέµα, προέκυψε δεύτερο Συνέδριο. Με διακριτά διαφορετική 

θεµατολογία µεταξύ τους, το δεύτερο µετατίθεται  προς διε-

νέργεια  στη Σκιάθο, δίνοντας, ωστόσο, εικόνα συµπληρωµα-

τικού. Το αθηναϊκό ακολούθησε πιστά τον µονοθεµατικό του 

χαρακτήρα,  επικεντρώνοντας το σύνολο των εισηγήσεων  στο 

θέµα «Μεταφραστής και µεταφραζόµενος Παπαδιαµάντης». 

Πέρα από την εξειδίκευσή του σε δευτερογενή πτυχή του πα-

παδιαµαντικού έργου, εµφανίζει και ερευνητικές ατέλειες. Το 

πρώτο σκέλος (Μεταφραστής) βρίσκεται σε ανολοκλήρωτη 

φάση ανίχνευσης και σύνταξης γλωσσικών τεκµηρίων, ενώ το 

δεύτερο (µεταφραζόµενος), ίσως το πιο ενδιαφέρον γραµµατο-

λογικά, στερείται ακόµη και τα αναγκαία βιβλιογραφικά δεδο-

µένα. Με άλλα λόγια, εκτός του ότι το ίδιο το θέµα που επιλέ-

χθηκε, έθετε αυτόµατα περιοριστικούς όρους, παρουσίαζε, 

συγχρόνως και ουσιαστικές ελλείψεις  στον ερευνητικό του 

τοµέα.  Όσο για  το επιγέννηµα του αθηναϊκού, δηλαδή το Συ-

νέδριο της Σκιάθου, διατηρούµε επιφυλάξεις. ∆εν υπάρχουν 

καθόλου στοιχεία, ούτε σχετικές πληροφορίες, παρά µόνο ονό-

µατα συνέδρων και τίτλοι εισηγήσεων. Ένας απ’ τους παράγο-

ντες, µάλιστα µε κύριο λόγο στα πράγµατα, το καταδίκασε σε 
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αφάνεια και  παρήλθε σαν σιωπηλός αντίζηλος του αθηναϊκού. 

Τι, τελικά, από την διεξαγωγή του µπορεί να καρποφόρησε, 

µένει  άγνωστο.  

 

Σηµαντικό ρόλο, θα λέγαµε ρυθµιστικό στο γενικό πλαίσιο του 

παπαδιαµαντικού εορτασµού, κράτησαν τα ΜΜΕ. Ο τρόπος, 

δηλαδή, που διεκπεραιώθηκε δηµοσιογραφικά το επετειακό 

έτος, πρέπει να ληφθεί υπόψη ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 

και, επίσης, ως αλληλένδετο στοιχείο µε τα υπόλοιπα, αλλά µε 

υψηλή ισχύ απέναντί τους.  

Αναµφίβολα, η δηµοσιότητα που δόθηκε ήταν τεράστια και 

αν πράγµατι ο Παπαδιαµάντης  πήρε, εντός της επετείου, µορ-

φή  ιδιότυπου συρµού, κατά µέγα µέρος οφείλεται στα ΜΜΕ 

και, ιδίως, στον Τύπο. Έτσι,  για µια ακόµη φορά, φάνηκε, ότι 

οι δηµοσιογράφοι µπορούν να αναδείξουν το οτιδήποτε, αρκεί 

κάποιος “ειδήµων'” να υποδείξει εκείνα τα χαρακτηριστικά, τα 

οποία, µε την κατάλληλη προβολή, µπορούν να ικανοποιήσουν 

τα τρέχοντα γούστα του µεγάλου κοινού. Αντιπροσωπευτικό 

παράδειγµα το σκιαθίτικο Συνέδριο, το οποίο κρατήθηκε στη 

σκιά ως αδιάφορο, καθώς και κάποιες άλλες εκδηλώσεις, που 

κρινόµενες ως µέτριας ή κατώτερης σηµασίας, πήραν θέση στα 

“ψιλά”. Αντιστρόφως, µια οµάδα άλλων, κατά δηµοσιογραφι-

κή κρίση υψηλού ενδιαφέροντος, γνωστοποιούνταν ποµπωδώς, 

µε εκτενή και γενικόλογα ποικίλµατα περί του τιµώµενου συγ-

γραφέως. Σε κάποιες περιπτώσεις, πιο νουνεχείς οι δηµοσιο-

γράφοι, αρκέστηκαν στο γνωστό τους ρόλο, αυτόν του διαµε-

σολαβητή. Είτε µέσω συνεντεύξεων  είτε υπό µορφή έκτακτων 

συνεργασιών έδωσαν το λόγο σε παπαδιαµαντίζοντες συγγρα-

φείς, που, προϊόντος του έτους, συνεχώς πλήθαιναν. Κάποιοι 

πάλι, κατ' επίφαση γνώστες, παρενέβησαν και στο στενότερο 

κύκλο των παπαδιαµαντολόγων. Με τα δηµοσιεύµατά τους 

προέκριναν εκείνα τα σηµεία προς τα οποία θα έπρεπε ο στε-

νός αυτός κύκλος   να κατατείνει  τις προτιµήσεις του,  ώστε 

να προκληθεί το δυνατόν µεγαλύτερο ενδιαφέρον.  

Αυτά δεν αποτελούν παρά µια πρόχειρη διάγνωση της συ-

µπεριφοράς και της ανάµιξης των ΜΜΕ στα επετειακά πράγ-
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µατα. Με δεδοµένη, λοιπόν, την ισχυρή επιρροή τους, δεν θα 

ήταν υπερβολή, ούτε ανακρίβεια, να ισχυριστούµε ότι οι δη-

µοσιογράφοι είναι εκείνοι, που, ουσιαστικά, έγραψαν “το αφή-

γηµα Παπαδιαµάντη” για το επετειακό έτος 2011.  

 

Ένα ακόµη αξιοσηµείωτο χαρακτηριστικό της επετείου είναι o 

µεγάλος αριθµός θεατροποιήσεων. Για κάποιο λόγο, όχι δυ-

σερµήνευτο, ξεπέρασε τα συνηθισµένα και άφησε έντονα ίχνη.  

Εδώ πρέπει να επισηµάνουµε ότι σ' αυτό συντέλεσαν και οι 

γενικότερες συγκυρίες, από τις πολιτικοκοινωνικές µέχρι τις 

λογοτεχνικές και, κυρίως, τις  θεατρικές τάσεις. Κυρίαρχη α-

νάµεσα στις τελευταίες θεωρείται αυτή του αφηγηµατικού θεά-

τρου, στην οποία εµπίπτει οποιαδήποτε σκηνική µεταφορά λο-

γοτεχνικού κειµένου. Πρόκειται για ένα είδος µεταφυτευµένου 

λόγου στο θέατρο και όσον αφορά τον Παπαδιαµάντη, αποτε-

λεί συστατικό µέρος της επετείου. Επ' αυτού, ενδεικτική είναι  

η δήλωση γνωστού θεατρικού σκηνοθέτη. Σε ανέβασµα παπα-

διαµαντικής  παράστασης, είχε, µεταξύ πολλών άλλων, εξοµο-

λογηθεί: “Σε περίοδο ακµής θα έκανα κάτι διαφορετικό”. Το 

περιεκτικό της διατύπωσης,  πέραν των δυσάρεστων για το θέ-

ατρο  οικονοµικών συνθηκών, υποδηλώνει   ευθέως ότι η  εν 

λόγω επιλογή υπαγορεύτηκε εξ ανάγκης. Απ'  όσο µπορεί να 

συµπεράνει κανείς, χωρίς διάθεση παρερµηνείας, η θεατρική 

διασκευή πεζών, όχι µόνο του Παπαδιαµάντη, ευνοήθηκε τα 

τελευταία χρόνια λόγω της κακής  οικονοµικής κατάστασης, 

ενώ σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή υπό ακµαίες οικονοµικά 

συνθήκες, θα στερείτο θεατρικού ενδιαφέροντος.  

Καλή ή κακή η οικονοµική συγκυρία, όπως και να έχει, κατά  

τη διάρκεια του έτους τα θεατρικά ανεβάσµατα αυξάνονται και 

πληθύνονται, όπως τα µανιτάρια µε τον υγρόν καιρόν, καθώς θα 

συµπλήρωνε και ο κύρ Αλέξανδρος. Υπερβαίνουν, µάλιστα, το 

επετειακό έτος και εκτείνονται στο επόµενο. Ο µεγάλος αριθ-

µός των παραστάσεων, µαζί µε τη σχετική προβολή τους από 

τα ΜΜΕ, δίνει την εντύπωση, ότι  περισσότερος κόσµος πρέ-

πει να  πήρε γεύση του παπαδιαµαντικού έργου µέσω της θεα-

τρικής σκηνής παρά µέσω της ανάγνωσης. Είτε πραγµατική  
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είτε ψευδής η εντύπωση, ας σταθούµε λίγο εδώ, γιατί παρεµ-

βάλλονται κάποια ερωτήµατα. Ως αιτιολογία εκ µέρους των 

θεατρικών συντελεστών  προβάλλεται, µεταξύ άλλων, η διάθε-

ση να λειτουργήσουν ως µεσολαβητές στο πλατύ κοινό, µε 

πρόθεση να το εξοικειώσουν ή, ακόµη πιο φιλόδοξα, να το ε-

θίσουν στην ανάγνωση. Αναντίρρητα καλές οι προθέσεις, αλλά 

δεν φαίνεται να λαµβάνουν υπόψη ως βασική προϋπόθεση, ει-

δικά στην περίπτωση του Παπαδιαµάντη, το γλωσσικό κριτή-

ριο. Κάποιο ποσοστό αυτού του θεατρόφιλου κοινού  προέρχε-

ται από τις εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις της δεκαετίας του 

'80, όπου δοκιµάστηκε πειραµατικά η κατάργηση της διδασκα-

λίας των Αρχαίων ελληνικών από το πρωτότυπο κείµενο. Μέ-

σω αυτού προκύπτει ότι τα παπαδιαµαντικά κείµενα είναι, 

τουλάχιστον γλωσσικά, πιο ερµητικά απ' ό,τι πριν 40-50 χρό-

νια. Εάν πάλι υποθέσουµε, ότι µέρος ή, ακόµη και το σύνολο  

αυτού του   κοινού τυγχάνει κάποιας καλλιέργειας και ότι 

πράγµατι το ωθούν σε ανάγνωση, τότε πέφτουµε σε άλλο πρό-

σκοµµα. Κάποιος συγγραφέας µε αναµφισβήτητες απαιτήσεις 

ανάγνωσης, όπως ο Παπαδιαµάντης, δεν σηµαίνει αυτόµατα 

ότι είναι εύκολης πρόσβασης ή ανάγνωσµα µόνο προς τέρψη. 

Σαν, δηλαδή, να τους διαφεύγει η διαφορετική κλίµακα πρόσ-

ληψης, την  οποία θέτει µεµονωµένα ο κάθε συγγραφέας ως 

αναγνωστική µονάδα.  

Επίσης, στα θεατρικά ανεβάσµατα φαίνεται να παραγνωρί-

ζουν  ότι η παπαδιαµαντική πρόζα δεν είναι µόνο θέµα, αλλά 

ότι στον ίδιο βαθµό και µορφή. Βεβαίως, κάθε λογοτεχνικό 

κείµενο, στη µετατροπή του σε θεατρικό λόγο και πράξη, υφί-

σταται, λόγω διαφορετικής “γλώσσας”, κάποιες αναπόφευκτες 

επιβαρύνσεις. Αυτές, όµως, αρχίζουν να µεταβάλλονται σε 

πλήγµατα, κάποτε δυσάρεστα, ιδιαίτερα όταν  η θεατρική δια-

σκευή γίνεται αβασάνιστα και, κυρίως, όταν κατά µετανεωτε-

ρική βούληση γίνεται αποσπασµατική συρραφή. Ειδικά στο 

τελευταίο, µε τα ανάµικτα καµιά φορά διηγήµατα, καθίσταται 

δυσδιάκριτο αν όντως το παρουσιαζόµενο αποτέλεσµα είναι 

Παπαδιαµάντης ή κάτι άλλο. Αυτό το εράνισµα, κατά κανόνα 

θεµατικό, καταλήγει µάλλον σε ένα είδος κοκτέιλ µε παπαδια-
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µαντίζουσα γεύση.  Εδώ τα πράγµατα έχουν πάρει πλέον κακή 

τροπή, επειδή δεν εξαρθρώνεται η ραχοκοκαλιά µόνο ενός διη-

γήµατος, αλλά πολλών, τα οποία συναρθρώνονται σε κάτι νέο, 

ενδεχοµένως πρωτότυπο, σίγουρα πάντως ξένο προς τα αρχικά 

κείµενα.  

Το πόσο, τελικά, περιστέλλεται  η αυθεντικότητα των παπα-

διαµαντικών κειµένων εξαρτάται από τον τρόπο αντιµετώπισης 

κατά τη µεταφορά τους από τη µία “γλώσσα” στην  άλλη. Με-

τά, κατά τη σκηνική τους απόδοση, όποιο και να είναι το εκτό-

πισµα των συντελεστών, η ευχέρεια βελτίωσης είναι περιορι-

σµένη. 

Για κανένα λόγο αυτές οι επισηµάνσεις δεν πρέπει να ε-

κληφθούν ως απαγορευτικοί παράγοντες στη θεατρική δια-

σκευή και µεταφορά στο θέατρο, αλλά µόνο ως κάποιες προϋ-

ποθέσεις γενικής ισχύος, περισσότερο αναγκαίες όταν πρόκει-

ται για συγγραφείς που φέρουν το χρίσµα του κλασσικού. Ε-

ξάλλου, γενικούς προβληµατισµούς   καταθέτουµε σε ό,τι πε-

ριστοίχισε και χρωµάτισε θεατρικά την επέτειο, χωρίς, µάλι-

στα, ιδιαίτερες αξιώσεις. 

 

Το τελευταίο στη σειρά χαρακτηριστικό δεν προξένησε κανένα 

θόρυβο. Ακούστηκαν µόνο κάποιοι ψίθυροι, ενώ πρόκειται για 

ουσιώδες ζήτηµα γύρω από τις παπαδιαµαντικές σπουδές. 

Μπορεί µεν εξ αντικειµένου να αποκλείει τους θορυβώδεις τό-

νους, αλλά διατηρεί σειρά προτεραιότητας έναντι πολλών άλ-

λων. Ως ευκαιρία προσπεράστηκε  ανεκµετάλλευτη και, δυ-

στυχώς, εγγράφεται στις παραλείψεις της επετείου.  

 Αυτή η παράλειψη, κατ' εµάς σοβαρή, αφορά το επίµαχο θέµα 

της Βιβλιογραφίας. Τι ακριβώς  µεσολάβησε και πέρασε εν 

σιγή,  δύσκολα ανιχνεύεται. Εάν, ωστόσο, ξεφύγουµε από τα 

στενά πλαίσια του εορταστικού έτους  και δούµε το θέµα µέσα 

από την καταγωγική του σχέση, η οποία συναρτάται µε τις γε-

νικότερες βιβλιογραφικές ιδιοµορφίες, τότε καθίσταται εξηγή-

σιµο το γιατί παρήλθε χωρίς καµία αξιόλογη νύξη. 

Στην έρευνα βάσης γύρω από τον Παπαδιαµάντη σηµαντικό  

µέρος, ίσως το σηµαντικότερο, αποτελεί η σύνταξη βιβλιογρα-
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φίας.  Αυτή  µένει αδικαιολόγητα στάσιµη σε ό,τι σχετικό στα-

χυολόγηµα έχει δηµοσιευτεί παλαιότερα και απλώς ενισχύεται 

κατά καιρούς µε  σκόρπιες βιβλιογραφικές σηµειώσεις από ο-

ρισµένες φιλολογικές εκδόσεις. Έχει, βέβαια,  επισηµανθεί η 

πρακτική της αξία, καθώς επίσης και η έλλειψη της, αλλά όσον 

αφορά την εναρκτήρια διαδικασία εκπόνησή της, µε αµήχανες 

διαπιστώσεις σε υπάρχοντα ή µη  προσκόµµατα, παραπέµπεται 

µονίµως στο µέλλον. Ούτε καν αναταξινοµηµένο άθροισµα  

και έκδοση σε ενιαία µορφή των υπαρχουσών βιβλιογραφιών 

(Γ. Κατσίµπαλη, Γ. Βαλέτα, Γ. Φουσάρα, Χ. Χειµώνα κ. ά.)  

έχει γίνει  ποτέ.  

Εάν θελήσουµε να δούµε το όλο πρόβληµα χωρίς ψευδαι-

σθήσεις, καταλήγουµε σε απογοητευτική διαπίστωση. Παρά 

την ενδιάµεση θητεία σηµαντικών φιλολόγων, βρισκόµαστε 

σήµερα στο σηµείο να µην υπάρχει καµία έγκυρη και συστη-

µατική καταγραφή ανεγνωρισµένης αξίας, αντίστοιχης µε το 

πνευµατικό κεφάλαιο του Σκιαθίτη, η οποία να χρησιµοποιεί-

ται ως ασφαλής αφετηρία ανίχνευσης,  ώστε εύκολα να στρέ-

φεται κανείς εκεί για κάθε γενικό, ειδικό ή οποιοδήποτε άλλο 

θέµα. Αντί αυτού, κάθε σηµερινή απαίτηση βρίσκει καταφύγιο 

και εξ ανάγκης περιορίζεται σε αποσπασµατικές συναγωγές 

περασµένων εποχών. 

Μέχρι αυτή να συνταχθεί - αν ποτέ συνταχθεί - εκείνος θα 

παραµένει λειψός και ασύµµετρος, ενώ εµείς θα  περιφερόµα-

στε γύρω του χωρίς πυξίδα, κάνοντας ελικοειδείς διαδροµές 

και επαναλαµβάνοντας συχνά τα ίδια. Έτσι, ούτε µεγέθη ούτε 

ακριβείς διαστάσεις της παπαδιαµαντικής πραγµατικότητας 

µπορεί να αντιληφθεί κανείς και πολύ περισσότερο να κατα-

νοήσει. Παρ'  όλα αυτά, η έλλειψή της έχει και ένα καλό. ∆ιευ-

κολύνει να τον φέρνουµε άνετα στα µέτρα µας,  οπότε το δυ-

σάρεστο αίσθηµα για την απουσία της κάπως απαλύνεται. 

Όλα αυτά δεν συµβαίνουν συµπτωµατικά. Σχετίζονται άµε-

σα µε το πώς αντιµετωπίζεται γενικώς η υπόθεση της βιβλιο-

γραφίας. Ενώ αποτελεί το εγκυρότερο µέσο προς λεπτοµερή 

επόπτευση   οποιουδήποτε θέµατος, εξακολουθεί να θεωρείται 

δευτερεύουσας σηµασίας και, κυρίως, ερευνητικός κόπος χω-
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ρίς το ανάλογο   αντίκρισµα. Ούτε αυτό το τελευταίο είναι συ-

µπτωµατικό. Στον τοµέα της βιβλιογραφίας, πέρα από τον ε-

ξειδικευµένο χαρακτήρα του και την απουσία συλλογικής προ-

σπάθειας, είναι γεγονός ότι µεσολαβούν και κάποιοι ακόµη 

αρνητικοί παράγοντες. Ανάµεσά τους, βασικό ανασταλτικό 

στοιχείο στη συστηµατική ενασχόληση αποτελούν  οι πολύ 

χαµηλές αποδόσεις σε τυχόν σχετικές φιλολογικές επενδύσεις, 

οι οποίες υποβιβάζονται περισσότερο µε το ασύµφορο οικονο-

µικά εκδοτικό κόστος.   

Εκ των πραγµάτων πλέον, ο µόνος τρόπος διεκπεραίωσης 

κάποιας  βιβλιογραφίας µετατοπίζεται στις µοναχικές, συχνά 

ερασιτεχνικές,  περιπτώσεις βιβλιογράφων.  Καθώς, όµως, µε-

τρηµένοι και το όλο βιβλιογραφικό βάρος σωρεύεται εκεί, τα 

περιθώρια µεθοδικής βιβλιογράφησης, όχι µόνο στην επιτακτι-

κή περίπτωση του Παπαδιαµάντη, στενεύουν σε απελπιστικό 

βαθµό. Εάν εδώ  λάβουµε ως συγκριτικό παράδειγµα τη σεφε-

ρική Βιβλιογραφία, η οποία, αν και έτοιµη από καιρό, παραµέ-

νει, τουλάχιστον µέχρι στιγµής,  αδηµοσίευτη, τότε δεν µπο-

ρούµε να τρέφουµε πολλές ελπίδες για αντίστοιχη παπαδιαµα-

ντική. Ας µην αποκλείσουµε, όµως, κάθε πιθανότητα γιατί υ-

πάρχουν και οι εκπλήξεις ∆εν αποκλείεται, δηλαδή, το ενδεχό-

µενο ως αντικείµενο έρευνας να βρίσκεται κάπου σε παρατε-

ταµένη φάση καθυστέρησης και κάποια στιγµή να προβάλλει 

ξαφνικά στον ορίζοντα. Παρουσιάζει ελάχιστες πιθανότητες, 

αλλά  µέσα στο άγονο βιβλιογραφικό τοπίο δεν υπάρχει κάτι 

άλλο που να επιτρέπει κάποια αισιοδοξία.  

Όπως και να έχει, η µέχρι σήµερα τηρούµενη στάση απένα-

ντι στην παπαδιαµαντική βιβλιογραφία µοιάζει ακατανόητη.  

Μόνο εάν έχει χαρακτηριστεί µη χρειαζούµενη, δηλαδή ερευ-

νητικά πεταµένος κόπος, ξεκαθαρίζει και γίνεται κατανοητή. 

Όσο, πάντως, µένει ανεκτέλεστη και τα βιβλιογραφικά δεδοµέ-

να, ιδίως στον Τύπο, αυξάνονται  επικίνδυνα, θα φτάσει κά-

ποια στιγµή να ισοδυναµεί µε κυνήγι άπιαστου ονείρου. 

Aυτά, κατά υποκειµενική εκτίµηση, στάθηκαν τα κύρια χα-

ρακτηριστικά. Επιδέχονται, βέβαια, ευρύτερη ανάπτυξη, αλλά 

ο κίνδυνος της δυσανάλογης επιβάρυνσης έναντι των οφειλό-
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µενων  διευκρινίσεων που ακολουθούν, µαζί µε εκείνον της 

πιθανής φλυαρίας,  περιορίζει τη διάθεση διεξοδικότερου σχο-

λιασµού.  

 

* 

 

Βιβλία που συνίστανται από συναγωγή δηµοσιευµένων κειµέ-

νων, είναι   αρκετά διαδεδοµένα και οφείλονται στην ευκολία 

µε την οποία φτιάχνονται, αφού προκύπτουν εκ περιουσίας. 

Όσο αφορά, ειδικότερα, τα βιβλία γύρω από τον Παπαδιαµά-

ντη, που εκδίδονται τα τελευταία χρόνια, οι συναγωγές δηµο-

σιευµάτων έρχονται αριθµητικά δεύτερες µετά τις ανθολογίες 

διηγηµάτων. Πρόκειται, δηλαδή, για εκδοτικό πλεονασµό και 

υπό αυτήν την έννοια δεν δικαιολογείται να διαταράσσει κα-

νείς την τάξη στο ήδη βεβαρηµένο παπαδιαµαντικό πεδίο µε 

ένα ακόµη ανθολόγιο. Ωστόσο, κατά πιο συγκαταβατική εκτί-

µηση,  ένα βιβλίο  άµεσα συσχετιζόµενο, όπως το δικό µας,  µε 

το επετειακό έτος, ακόµη κι αν το µόνο που κατορθώνει είναι 

να ιδεάσει για τον εξαιρετικό του χαρακτήρα, δεν στερείται 

ενδιαφέροντος. Βασικό  προσόν των ανθολογούµενων κειµέ-

νων, ανεξάρτητα µε την σχετικότητα των απόψεων που διατυ-

πώνονται σε αυτά, είναι ότι γράφτηκαν σε συγχρονία µε τα 

συµβαίνοντα. Αναµιγνύονται µαζί τους και αποτελούν ένα µι-

κρό ποσοστό του µεγάλου “αφηγήµατος Παπαδιαµάντη”, που 

είδε το φως στις αθηναϊκές εφηµερίδες.  Αυτό το µικρό ποσο-

στό, όσο κι αν διαβάστηκε,  ταυτίζεται µε τον βραχύ βίο της 

εφηµεριδογραφίας και αναπόφευκτα θα λησµονηθεί.  Από την 

άλλη, η διάρκεια  αντοχής ενός βιβλίου, ιδίως τα τελευταία 

χρόνια της οικονοµικής στενότητας και του επιβεβληµένου της 

πολτοποίησης, δεν  απέχει πολύ από τον φθαρτό χαρακτήρα 

της εφηµερίδας. Εάν, µάλιστα, θεωρηθεί µη αξιόλογο, έχει ε-

λάχιστες πιθανότητες να   αντέξει κάπου καταχωνιασµένο πά-

νω από πενταετία.  

Παρόλα αυτά, για ποικίλους λόγους, θα έλεγε κανείς µέχρι 

και συναισθηµατικούς, αξίζει να συγκρατήσουµε, έστω και 

σαν απόηχο,  όσα συνέβησαν κατά το τέταρτο  στη σειρά µε-
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γάλο επετειακό έτος του Παπαδιαµάντη. Μόνο που µια συνα-

γωγή κειµένων, όπως η ανα χείρας, δεν έχει περιθώρια υψηλών 

στοχεύσεων. Οι επιδιώξεις της περιορίζονται και λίγο πολύ 

εξαντλούνται σε έναν στόχο. Αυτό  στο οποίο κυρίως αποβλέ-

πει, είναι η υπενθύµιση, σε όσους παρακολούθησαν τα διατρέ-

ξαντα της επετείου, ότι τα πράγµατα δεν έχουν  έτσι όπως  τα 

“αφηγήθηκαν” οι άµεσα εµπλεκόµενοι στα οργανωτικά και εξ 

αντανακλάσεως  οι δηµοσιογράφοι. Ως “αφήγηση” θα την χα-

ρακτηρίζαµε µονοφωνική. Αυτό και µόνο αρκεί ως κέντρισµα 

και µαζί αιτιολογία για τη συγκεντρωτική έκδοση των δηµοσι-

ευµάτων.  

Προς αποφυγή παρερµηνειών πρέπει να διευκρινίσουµε ότι  

ούτε στη φάση της πρώτης δηµοσίευσης των κειµένων ούτε 

και τώρα υπάρχει διάθεση αντιδικίας. Τυχόν παρόµοια εντύ-

πωση είναι εκ προοιµίου λανθασµένη. Εκείνο, ωστόσο, που 

κατά προαίρεση υπάρχει στα κείµενα  και τα αντιδιαστέλλει 

προς άλλα σχετικά δηµοσιεύµατα, είναι η ακολουθούµενη δια-

φορετική οπτική γωνία. Επειδή αυτή αποκλίνει αρκετά από τις 

κρατούσες σήµερα και φτάνει κάποτε στα όρια του αποκαλού-

µενου περιθωρίου, µπορεί, ακριβολογώντας, να ειπωθεί αντι-

συµβατική ή, περιφραστικά, θέα από την άλλη πλευρά του πα-

παδιαµαντικού λόφου. Το εάν ανάµεσα στις άλλες αποτελεί  

ιδιότυπη εξαίρεση ή επιφανειακή διαφοροποίηση δεν το ξέ-

ρουµε, ούτε υπάρχει τόσο επείγουσα ανάγκη να το προσδιορί-

σουµε.  Καθόλου, όµως, απίθανο ως οπτική γωνία να  παρου-

σιάζει κι αυτή, µε τις αποκλίνουσες εκδοχές της, κάποιο ενδια-

φέρον.  Μέσα, άλλωστε, στην ανεκτική πολυφωνία των ηµε-

ρών µας όλοι ανεξαιρέτως βρίσκουν κάπου στριµωχτά µια θέ-

ση προς ακρόαση, ακόµη και η ρηχού ενδιαφέροντος φωνές. 

Το πόσο ακούγονται ή όχι είναι ζήτηµα στεντόρειας φωνής. 

Πάντως, δεν διεκδικούµε τίτλους αντικειµενικότητας, παρά 

µόνο περιθώρια διαφορετικής θεώρησης. Ας κρατηθεί εδώ ως 

επεξήγηση ότι αυτή η θεώρηση απέχει µεν από αυτό που λέµε 

αποστασιοποιηµένη µατιά,  αλλά δεν πρέπει να συσχετιστεί, 

µεταξύ άλλων, µε στρεβλωτική διάθεση. Τέτοιοι συσχετισµοί 
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είναι εντελώς αβάσιµοι ή, τουλάχιστον, δεν υπάρχει τέτοια 

πρόθεση.  

 

Ως αρχική λύση στα υπό έκδοση κείµενα σκεφθήκαµε µια 

µορφή ήπιας επέµβασης σε ορισµένα σηµεία, µε καλύτερη, 

όπου χρειαζόταν, επεξεργασία,  ώστε να αποφευχθούν πλατει-

ασµοί, τροποποιηµένες  επαναλήψεις και, επίσης, κάποιες άλ-

λες ατέλειες, εµφανείς όταν τα κείµενα θα αποκτούσαν συµπα-

γή συγκρότηση. Αυτό θεωρητικά, γιατί στην πράξη άρχισαν να 

προκύπτουν ερωτήµατα, κατά πόσο αυτή η µορφή επέµβασης 

σταθµίζεται εύκολα ή µήπως τα όρια της είναι ασαφή, µε κίν-

δυνο να προκληθεί ανεπιθύµητη αλλοίωση.  Ελέγχοντας το 

αποτέλεσµα του πρώτου δοκιµαστικού, πέραν των επιµέρους 

αλλοιώσεων, έδειξε ότι θα απέβαλλε σε µεγάλο βαθµό το 

“θερµό” στοιχείο και θα κατέληγε σε µια εκ των υστέρων µα-

τιά, σαφώς πιο ψύχραιµη και οπωσδήποτε διαφορετική. Έτσι 

αναιρέθηκε και καλώς ή κακώς - αυτό κρίνεται - υιοθετήθηκε  

η ανόθευτη µορφή, η οποία φέρει, βέβαια, τις αρχικές  “ατέλει-

ες”. Με αυτό ως γενική αρχή, περιοριστήκαµε σε ανεπαίσθητες 

επεµβάσεις και αυτές εξ ανάγκης, αφού επικεντρώθηκαν σε 

ό,τι αναµίχθηκε ο γνωστός δαίµων του τυπογραφείου, ο οποίος 

συχνά οδηγεί σε ευφάνταστες παραναγνώσεις. Όσοι αρθρο-

γραφούν µονίµως στον Τύπο έχουν πικρή γεύση και µπορούν 

να αντιληφθούν το µέγεθος της υπονόµευσης, όταν σε πρόταση 

εξαφανίζεται, για παράδειγµα, το αµαρτωλό µόριο “δεν” ή, α-

ντιστρόφως, όταν αυτό εµφανίζεται καµιά φορά απρόσκλητα. 

Έγιναν, δηλαδή, διορθώσεις  αποκατάστασης εκεί που  παρει-

σέφρησαν  ανορθογραφίες, ασυνταξίες, γενικώς φραστικά 

σφάλµατα και επαναφορά αφανισµένων λέξεων  ή και φρά-

σεων.  Κατά τα υπόλοιπα, τα κείµενα διατηρούν τη µορφή της 

πρώτης δηµοσίευσης, για τα οποία είναι εµφανές, αλλά ας το 

υπενθυµίσουµε, ότι προέκυψαν µέσα από τη θέρµη της επι-

καιρότητας και την πίεση του επείγοντος. Οι δύο αυτοί παρά-

γοντες δικαιολογούν, στο βαθµό που µπορεί να δικαιολογούν, 

και το ανεπαρκώς επεξεργασµένα. 
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Όσον αφορά τον τρόπο διάταξης, τα κείµενα παρατάσσονται 

κατά χρονολογική σειρά δηµοσίευσης, ξεκινώντας από την πα-

ρουσίαση της µετάφρασης του «Αόρατου», στις 20 Ιουνίου 

2010, και καταλήγοντας µε τον σχολιασµό της τελευταίας επε-

τειακής ανθολογίας διηγηµάτων, στις 24 Ιουνίου 2012. Το 

χρονικό άνοιγµα υπερβαίνει κατά πολύ το επετειακό έτος, ε-

πειδή ό,τι εµφανίστηκε πριν από την επίσηµη έναρξη της επε-

τείου και, αντίστοιχα, ό,τι µετά τη λήξη της, θα διαγραφόταν. 

Πειθαρχώντας, δηλαδή, στο ηµερολογιακό φράγµα και αφήνο-

ντας έξω όσα θέµατα  κατανέµονται  στο προηγούµενο και στο 

επόµενο έτος, αναµφίβολα θα καταλήγαµε σε ηµιτελή εικόνα, 

µάλλον παραπλανητική, καθώς αποκλειστικά εστιασµένη στο 

πλαίσιο της επετείου. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που συµπε-

ριλάβαµε ορισµένα κείµενα του 2010, τα οποία έχουν εµφανώς 

προλογικό χαρακτήρα και επιλογικό εκείνα του 2012.  

Με άλλα λόγια, η παραβίαση στα χρονικά όρια προσφέρει  

πληρέστερη εποπτεία, ενώ, συγχρόνως, ορίζει τα δύο εκτεινό-

µενα άκρα,  µέσα στα οποία εξαπλώνεται ο κύριος επετειακός  

κορµός. Πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι στα δύο άκρα αναλογεί, 

ξεχωριστά στο καθένα, κάποιος ρόλος, ίσως αφανής, αλλά κα-

θόλου διακοσµητικός. Με διακριτή διαφορά µεταξύ τους, το 

µεν ένα κυοφορεί το άνοιγµα του εορταστικού κύκλου, το δε 

άλλο τον κλείνει και σε επίπεδο υποδηλώσεων δεν µπορεί να 

θεωρηθούν αδιάφορα. Το πρώτο, ταυτόσηµο µε  την προεόρτια 

φάση, εµπεριέχει δύο θέµατα - ο µεταφραστής και ο ερωτικός 

Παπαδιαµάντης - τα οποία  αναγγέλλουν προς τα πού µέλλεται 

να στραφεί ο κύριος θεµατικός  ρούς του εορτασµού. Εδώ, ι-

διαίτερο βάρος φέρουν δύο εκδόσεις. Είναι µια µετάφραση και 

µια ανθολογία, οι οποίες, καθώς ετοιµάζονται στις παραµονές, 

έρχονται και επενεργούν ρυθµιστικά σε όσα  εντός του έτους 

ακολούθησαν. Η θεµατική των δύο αυτών βιβλίων, µπορεί να 

λειτούργησε άτυπα, αλλά µαζί µε εκείνη του παρία ή, επί το 

συνηθέστερο, του “άλλου Παπαδιαµάντη”, απέκτησαν   πλεο-

νεκτική θέση. Έχοντας, µάλιστα, τη συνδροµή των ΜΜΕ, υπε-

ρίσχυσαν έναντι άλλων και µέσω της δηµοσιότητας κράτησαν 

τον κυρίαρχο τόνο. ∆ιευκόλυναν, βέβαια, σ' αυτό και οι γενι-
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κότερες σήµερα νοοτροπίες, καθώς και τα ήθη, που συναινούν 

ως θετικοί αποδέκτες.  

Όσον αφορά το δεύτερο άκρο, ταυτόσηµο αυτό µε  τη µε-

θεόρτια  φάση,  παραπέµπει, µε τις υποδηλώσεις του, σε άλλες 

πτυχές του εορτασµού, εξίσου ενδιαφέρουσες. Εάν, λοιπόν, το 

2010 λειτούργησε ως  προποµπός, µε δραστική απήχηση στην 

ίδια την επέτειο, αυτή, µε τη σειρά της, προσέλαβε πληθωρικές 

διαστάσεις. Ευνοηµένη, µάλιστα, από κάποιους παράγοντες, η 

δυναµική της συνεχίστηκε και πέρα από τα όρια της επίσηµης 

λήξης. Έτσι, όσα ακόµη  αδιεκπεραίωτα, µαζί µε κάποια ανα-

κυκλούµενα, ακολούθησαν  κανονική ροή, επεκτεινόµενα στο 

επόµενο έτος, το 2012. Με εξαίρεση τα θεατρικά ανεβάσµατα, 

που αποτελούν ιδιάζον γνώρισµα, η δυναµική στα υπόλοιπα 

εκτονώθηκε κάπου µέσα στο φθινόπωρο. Έµειναν, δηλαδή, 

ληξιπρόθεσµα χρέη (φιλολογικές εκδηλώσεις, θέατρο, δηµο-

σιεύσεις, εκδόσεις κ.λπ.), τα οποία διαχέονται στο επόµενο έ-

τος και χωρίς να διαχωρίζονται σχηµατίζουν το επιλογικό µέ-

ρος. Ανεξαρτήτως βάρους και σπουδαιότητας, ο όγκος τους 

δεν είναι αµελητέος. Αυτό τουλάχιστον δείχνει η ειδησιογρα-

φική επισκόπηση. Παρουσιάζει µια εικόνα δυσανάλογα µεγάλη 

για συµπληρωµατική σε έναν φιλολογικό εορτασµό. Οφείλεται 

άραγε µόνο στο συγγραφικό µέγεθος ή µήπως σ' αυτό περιε-

λίσσεται ενισχυτικά και κάτι άλλο; Το ερώτηµα δεν είναι ρη-

τορικό. Μπορεί να διαφωνήσει κανείς, έχουµε, ωστόσο, την 

εντύπωση ότι η επιλογική επιµήκυνση αντανακλά τον γενικό-

τερο βαθµό απήχησης της επετείου. Αναµφισβήτητα υψηλός, 

φαίνεται απίθανο να στηρίζεται µόνο στο αναγνωστικό και θε-

ατρόφιλο κοινό. Αιτιολογείται, µάλλον πειστικά, εάν στους 

δύο αυτούς σταθερούς συντελεστές συµψηφίσουµε και κάποι-

ους άλλους από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Σε ποια κοι-

νωνική κατηγορία υπάγονται αυτοί οι συντελεστές, πόσο µπο-

ρεί να συνέτειναν και  για ποιους ακριβώς λόγους, ας µην το 

σχολιάσουµε. Η ποικιλία προέλευσης και τα κίνητρα είναι ετε-

ρόκλητα και διάχυτα τόσο, που δύσκολα επιδέχονται οµαδο-

ποίηση. Συναρτώνται, επίσης, µε γενικότερα  ζητήµατα κοινω-

νιολογικής οπτικής και  θα µας οδηγούσε πολύ µακριά. Πά-
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ντως, λογοτεχνικό έτος δεν  εγγράφεται άλλο µε αντίστοιχο 

εύρος και αντίκτυπο. Επρόκειτο, όπως τονίστηκε προηγουµέ-

νως,  για κάτι εξαιρετικό.  

 

Σε ανά θέµα νοητό καταµερισµό τα ανθολογούµενα κείµενα, 

εάν δηλαδή λάβουν θεµατική συγκρότηση, σχηµατίζουν, χον-

δρικά, τρεις ενότητες: α) σχολιογραφικά  της επικαιρότητας, β) 

παρουσίαση εκδόσεων και γ) φιλολογικά. Υπάρχει, ωστόσο, 

µεταξύ τους µεγάλης έκτασης επιµιξία  και ο θεµατικός κατα-

µερισµός είναι σχηµατικός. Γίνεται, δηλαδή, µόνο προς διευ-

κόλυνση ορισµένων επισηµάνσεων. Εξάλλου, σε υποθετική 

περίπτωση θεµατικής κατάταξης των κειµένων, αυτή θα επέ-

φερε, εκτός από την εξωτερική αναστάτωση στη χρονική ροή 

και κάποια σύγχυση στους εσωτερικούς δεσµούς συνοχής.  

Στην πρώτη ενότητα - κατά νοητή κωδικοποίηση πάντα - 

υπάγονται τρία κείµενα: (Στο κατώφλι του Έτους Παπαδιαµάντη - 

Nous excitons le public - Οι µαγικές µεταµορφώσεις του Παπαδιαµάντη). 

Μειοψηφούν απέναντι στα υπόλοιπα, ενώ κύριο στοιχείο απο-

τελεί ο σχολιογραφικός τους χαρακτήρα. Εύκολα αντιλαµβά-

νεται κανείς, ότι βασικό κίνητρο συγγραφής στάθηκαν κάποια 

δρώµενα του έτους, απ' τα οποία εκκινεί και η διάθεση σχολι-

ασµού. Το πρώτο, εάν του δοθεί αυτοτελής ταυτότητα, έχει 

προεισόδιο χαρακτήρα. Εξάλλου, δηλώνεται εµφανώς και στον 

τίτλο. Τα δύο άλλα εµπεριέχουν ορισµένα διακριτά στοιχεία, 

τα οποία, όµως, εντοπίζονται διεσπαρµένα και σε κείµενα των 

δύο άλλων ενοτήτων. Επειδή απαιτούν διεξοδική διευκρίνιση, 

τα κρατάµε για  το τέλος αυτού του κεφαλαίου,  κάνοντας εκεί 

ιδιαίτερη επισήµανση επί του συνόλου. 

Η επόµενη ενότητα υπερτερεί κατά πολύ σε αριθµό κειµέ-

νων έναντι των δύο άλλων. (Παπαδιαµαντολογία γύρω από µια µετά-

φραση - Τ' άµοιρο, το σκοτεινό τρυγόνι - Ηµερολόγια και Ανθολογίες - 

Σχόλια στα νέα Άπαντα - Απάντων Παπαδιαµάντη συνέχεια - Απάντων 

Παπαδιαµάντη τέλος - Ο αθέατος ιεροφάντης - Μεθεόρτια επετειακού έ-

τους). Η αριθµητική υπεροχή οφείλεται, κυρίως, στην πολυσέ-

λιδη αναφορά, που σχετίζεται µε το θέµα της χρηστικής επα-

νέκδοσης των Απάντων. Το πολυπληθές της ενότητας εµφανί-

ζει εσωτερική διαφοροποίηση, η οποία επιδέχεται επιµερισµό. 
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Ωστόσο, δεν εξυπηρετεί σε κάτι ιδιαίτερο, οπότε για οικονοµία 

ας το αποφύγουµε. ∆ιατηρεί, άλλωστε, ένα ισχυρό συνεκτικό 

στοιχείο. Όλα ανεξαιρέτως τα κείµενα  αναπτύσσονται γύρω 

από παπαδιαµαντικές εκδόσεις, που είδαν το φως της δηµοσιό-

τητας λίγο πριν, στη διάρκεια και λίγο µετά το επετειακό έτος. 

Με αφορµή κάθε φορά την παρουσίαση κάποιας έκδοσης, τα 

κείµενα επεκτείνονται σε παπαδιαµαντικές πτυχές,  σχετικές µε 

το έργο όσο και µε το πρόσωπο. Πέρα από τις επιµέρους παρα-

τηρήσεις, κρίσεις κ.λπ., στα γενικά τους χαρακτηριστικά µπο-

ρεί να ισχυριστεί κανείς ότι τα διακρίνει κάποια τάση γραµµα-

τολογικής διερεύνησης. Αυτό το χαρακτηριστικό, αλλά σε µι-

κρότερη κλίµακα,  δίνει τακτικά το παρόν και στα υπόλοιπα 

κείµενα του τόµου. Περισσότερες διευκρινίσεις είναι µάλλον 

περιττές.  Yπενθυµίζουµε µόνο, ότι ένα πρώτο κείµενο για την 

µετάφραση του Γουέλς (Ελευθεροτυπία, Βιβλιοθήκη, 26 Μαρ. 2010)  

εξαιρέθηκε από τη δέσµη της ανθολόγησης επειδή το κρίναµε 

ως πλεονάζον. 

Η τρίτη ενότητα απαρτίζεται - νοητά πάντα - από τέσσερα 

κείµενα:  (Μικρά σχόλια για τα εορταστικά διηγήµατα - Παπαδιαµαντική 

παιδοκτονία - Παπαδιαµαντικοί πνιγµοί - Πνιγµών συνέχεια). Είναι µεν 

µικρή σε αριθµό κειµένων αλλά πιο απαιτητική σε εξηγήσεις. 

Το πρώτο  κείµενο επικεντρώνεται, καθώς το καταδεικνύει και 

ο τίτλος, στα εορταστικά διηγήµατα. Κατά σύµπτωση, ουδείς 

άλλος ασχολήθηκε εκτενώς µε αυτό το θέµα. Είτε επειδή θεω-

ρήθηκε παρωχηµένο είτε οτιδήποτε άλλο, παρήλθε ασχολίαστο 

καθ’ όλη τη διάρκεια της επετείου. Το περίεργο είναι ότι ανή-

κει σ' εκείνη τη θεµατογραφική οµάδα µε πλούσιο εκδοτικό 

και βιβλιογραφικό παρελθόν. Η  σηµερινή µεταστροφή σε δια-

φορετικά παπαδιαµαντικά πεδία ίσως να το έχει εξοστρακίσει 

ως επουσιώδες.  Τα τρία άλλα κείµενα παρουσιάζουν στενή 

συνάφεια µεταξύ τους, τόσο που σχηµατίζουν ενιαίο θέµα ε-

ντός της ενότητας.  Αφετηρία   στάθηκε συγκεκριµένη µελέτη 

από την ετήσια περιοδική έκδοση της Θεσσαλονίκης «Κονδυ-

λοφόρος». Έχει ενδιαφέρον, ίσως όχι µόνο προσωπικό, το πως 

ακριβώς προέκυψαν.  
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Ενώ, λοιπόν, το παπαδιαµαντικό έτος βρισκόταν σε φάση 

κορύφωσης, µε οργασµό δηµοσιεύσεων κ.λπ., η εν λόγω µελέ-

τη, ασχέτως του ειδικού ενδιαφέροντος, λάνθανε χωρίς καµία 

µνεία. Στο µεταξύ, ούτε σε λογοτεχνικά ούτε σε φιλολογικά 

περιοδικά  είχαν ως τότε εµφανιστεί άλλες πρωτότυπες µελέ-

τες, τοµέας στον οποίο έπασχε, τελικά, το παπαδιαµαντικό έ-

τος. Οι δύο αυτές διαπιστώσεις λειτούργησαν ως κίνητρο και 

καλλιέργησαν τη διάθεση για µια µορφή φιλολογικής διεύρυν-

σης του εξεταζόµενου στη µελέτη θέµατος. Πριν µπούµε στα 

βαθιά, κρίναµε καλό ως αρχή ένα γενικό άνοιγµα. Έτσι προη-

γήθηκε ένα πρώτο κείµενο περιληπτικής περιγραφής και σχο-

λιασµού των υπόλοιπων θεµάτων που συγκροτούν τον τόµο: 
(«Από τα ελάσσονα των ποιητών στον λιχανό των µεταφραστών», Η Επο-

χή, 2 Οκτ., 2011). Ο αποκλεισµός του από την ανα χείρας ανθο-

λόγηση είναι αυτονόητος. Έχοντας, στη συνέχεια, ως αποκλει-

στικό πυρήνα τη συγκεκριµένη µελέτη, επεκταθήκαµε, διαδο-

χικά, σε µια τριάδα κειµένων. Το τελευταίο, για λόγους που 

σχετίζονται µε τα περιθώρια ανοχής της εφηµερίδας, έµεινε 

αδηµοσίευτο. Ας ληφθεί υπόψη, ότι το εν λόγω κείµενο δεν 

προτάθηκε ποτέ προς δηµοσίευση.  Επρόκειτο καθαρά για ζή-

τηµα αυτοπειθαρχίας. Η µη δηµοσίευση οφείλεται σε υποκει-

µενική κρίση, όχι όµως αναίτια, καθώς πρέπει να φυλάγεται 

κανείς από ανεπιθύµητες ρετσινιές, όπως, για παράδειγµα, της 

“παπαδιαµαντίασης”.   

Παρενθετικά, αλλά όχι άσχετα, να σηµειώσουµε εδώ ότι οι 

σχέσεις της Αριστεράς µε τον Παπαδιαµάντη ουδέποτε υπήρ-

ξαν θερµές. Κινούντο πάντα µεταξύ αµηχανίας, µεµψίµοιρου 

σκεπτικισµού και περιφρονητικής απόρριψης. Οι παρεµβαλλό-

µενες κατά αραιά διαστήµατα µοναχικές εξαιρέσεις θερµής 

επιδοκιµασίας, µοιάζουν µε ιδεολογικές αποστασίες και δεν 

αρκούν προς αναίρεση της γενικής εικόνας. Παρά, µάλιστα, τη 

στροφή τα τελευταία χρόνια σε διαφορετική πρόσληψη του 

Παπαδιαµάντη, εκείνη εξακολουθεί να διακατέχεται από οµο-

ειδή συµπλέγµατα. Η στάση της έχει µεν τροποποιηθεί ευνοϊκά 

υπέρ του παπαδιαµαντικού έργου, αλλά προς έναν µονοµερή 

εκλεκτισµό, ενώ, το πιο αποκαρδιωτικό, µία από τις υπολογί-

σιµες υποδιαίρεσής της δεν έχει ακόµη αποβάλλει τις πατρογο-
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νικές ακαµψίες. Βασιζόµενη σε εννοιολογικές εκδοχές του 

Μεσοπολέµου, υιοθετεί ως σήµερα τη ρητή απόρριψη, (Ριζο-

σπάστης,  13 Μάρ. 2011). Εκείνο, ωστόσο, στο οποίο όλες οι 

πλευρές της µένουν συµπαγώς ανυποχώρητες, είναι το θρη-

σκοπαράδοτο στοιχείο.  ∆ιατηρεί τις ίδιες πάντα φοβίες και το 

απωθεί, µάλιστα χωρίς καµία διάκριση ή ποτέ αναθεώρηση, 

σαν κάθε όψη του να συνιστά διαρκή µορφή σκοταδιστικής 

απειλής. Μοιάζει έτσι να παραβλέπει, ότι βρίσκεται µονίµως 

πιασµένη στην παγίδα της αντίφασης, καθώς δια της αποβολής 

του ως αλλότριο σώµα, αυτό δεν παύει, ιδίως στην περίπτωση 

του Παπαδιαµάντη, να συναποτελεί πτυχή του τρόπου  κοινω-

νικής συµβίωσης κατά το παρελθόν. Όµως, ας µην επεκταθού-

µε περισσότερο σε οχληρά πράγµατα, γιατί, κατά τον Σκιαθίτη, 

nous excitons le public. 

Μέσω της παρένθεσης γίνεται αντιληπτή,  όχι µόνο στους 

µυηµένους, η προέλευση των αναστολών, χάρη στις οποίες 

αποφύγαµε  να υποβάλλουµε σε δοκιµασία τα περιθώρια ανο-

χής της εφηµερίδας. Ενδεχοµένως υπερβολικές, έτσι πάντως το 

τρίτο κείµενο αυτής της ενότητας έµεινε αδηµοσίευτο και πα-

ρατίθεται εδώ. Αντιθέτως, ένα δηµοσιευµένο, αυτής πάλι της 

ενότητας, εξαιρέθηκε («Πάσχα ρωµαίικο», Η Εποχή, 14 Απρ. 2012). 

Στα εξαιρεθέντα βρέθηκαν, επίσης  και τρία άλλα αδηµοσίευ-

τα. Θεµατικά συνιστούν αυτοτελή ενότητα, ας πούµε µια τέ-

ταρτη και είναι µία βιβλιογραφικού τύπου διεξοδική καταγρα-

φή  των ποικίλων αφιερωµάτων του επετειακού έτους, µε συγ-

χωνευµένο αντίστοιχα στο καθένα σχολιασµό. Οι προσθαφαι-

ρέσεις στην ανθολόγηση των κειµένων έγιναν µε διπλό κριτή-

ριο. Πρώτο, να µη “βαρύνει” πέρα από το απαραίτητο ο τόµος 

και δεύτερο, να µη βαρύνουµε µε επιπλέον έξοδα τον εκδότη, 

καθώς παρόµοιες εκδόσεις βρίσκονται χαµηλά στην κλίµακα 

των αναγνωστικών προτιµήσεων. 

  

Μένει η  υποσχεθείσα προηγουµένως ιδιαίτερη επισήµανση 

γύρω από ορισµένα διακριτά στοιχεία, τα οποία συναντώνται 

συχνά στα κείµενα.  Εάν αυτά συναθροιστούν και  γίνει ξεκα-

θάρισµα των περιττών αναµίξεων, τότε διακρίνεται, σχεδόν 
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καθαρά,  συγκεκριµένη άποψη.  Αυτή ακριβώς αποτελεί  ως 

θεωρητικό σχήµα την αφετηρία διασποράς τους σε µεγάλο µέ-

ρος των κειµένων, κάπου κάπου, µάλιστα, µε µαχητική έξαρ-

ση. Το τελευταίο είναι ζήτηµα θυµικής διάθεσης και ως ένα 

βαθµό δικαιολογείται  από τις  πιεστικές προθεσµίες παράδο-

σης των κειµένων προς δηµοσίευση. 

Ποια είναι αυτή. 

Την τελευταία εικοσαετία έχει προκύψει γύρω από τον Πα-

παδιαµάντη µια νεόκοπη θεµατολογία, µε τάση υποβιβασµού 

των υπολοίπων. Αυτή, ειδικότερα, αφορά παραλλαγές και ερ-

µηνείες στο “ερωτικό” και κοινωνικό στοιχείο. Το τελευταίο 

έχει κωδικοποιηθεί µε τον θολό εννοιολογικά όρο: ο “άλλος” 
στον Παπαδιαµάντη. Κατ' επέκταση αυτός ο όρος αγκαλιάζει 

και τον ίδιο, τόσο τον “ερωτικό” όσο και ορισµένες άλλες, α-

ρεστές σήµερα, όψεις του ιδιωτικού του βίου.   

Κατά τη δική µας εκτίµηση ή, σωστότερα, άποψη, πρόκειται 

για επιλεκτικό κερµατισµό του εγκόσµιου στοιχείου - ευδαιµο-

νισµού κυρίως και κοινωνικού περιθωρίου - στο παπαδιαµαντι-

κό έργο. Αντί αυτό να αντιµετωπίζεται ολοµερώς ή σε στενή 

συνάρτηση όταν επιµερίζεται, ακολουθώντας ορισµένους µετα-

νεωτερίζοντες τρόπους, ξεµοντάρεται κατά βούληση και αντιµε-

τωπίζεται αποσυντεθειµένο, µε αποτέλεσµα να υφίσταται τις 

απώλειες της εξειδίκευσης. Πέραν αυτού, επειδή πρόκειται για 

επείσακτους τρόπους προσέγγισης και ερµηνείας, κάποτε απου-

σιάζει ακόµη και η στοιχειώδης µεθοδολογική προσαρµογή τους 

σε τυχόν υπάρχουσες ιδιαιτερότητες. Χωρίς  διαφοροποίηση, 

µόνο µε µηχανιστική εφαρµογή, συχνά οδηγούν σε επιτηδευµέ-

νες ερµηνείες, καµιά φορά  δυσανάλογες ή και ασυµβίβαστες µε 

κάθε έννοια συµφραζόµενου. Παραβιάζεται, δηλαδή, κάθε επί-

πεδο αφηγηµατικής σύστασης και  συγγραφικών  προθέσεων. 

Το αρνητικό σε ανάλογες προσεγγίσεις είναι ότι ορισµένες 

δρουν ως εναρκτήρια παραδείγµατα και µε αυτό το πλεονέκτη-

µα επιβάλλουν συγκεκριµένες κατευθυντήριες γραµµές στην 

επανεξέταση µιας ήδη ξεκαθαρισµένης οµάδας διηγηµάτων. Εί-

ναι ακριβώς αυτά τα διηγήµατα, που λόγω θέµατος ανακτούν 
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ακτινοβολία και εύκολα εισέρχονται για ολοµερή αναθεώρηση 

κάτω από σηµερινές κοινωνιολογικές οπτικές.  

Τα πράγµατα, ωστόσο, περιπλέκονται περισσότερο όταν α-

ναµιγνύεται και τίθεται  ταυτόχρονα, ή και µεµονωµένα, ως 

ζητούµενο η παπαδιαµαντική προσωπικότητα. Εδώ αλιεύονται 

επιλεκτικά ορισµένα “παθήµατα” των ηρώων του και, εν συνε-

χεία, αναγνωρίζονται ως ταυτόσηµα µε εκείνα του συγγραφέα, 

σαν αυτά να συνιστούν ασφαλή  τεκµήρια στη διάγνωση ιδιο-

συγκρασίας και συµπεριφοράς του. Μερικές φορές, µάλιστα, 

έρχεται ως χαρακτήρας ακριβώς στα µέτρα µας. Καθώς οι κρα-

τούσες στην εποχή του συνθήκες αντιµετωπίζονται ακροθιγώς 

ή, ακόµη, παραβλέπονται ως ενεργοί συντελεστές, διαγράφεται 

ένας χαρακτήρας µε διύλιση ψυχοβιωµατικής ύλης και θυµικό 

σηµερινών συνθηκών.   

Υπό αυτούς τους όρους, είναι προφανές ότι  δίνεται έµφαση 

στο πρόσωπο το οποίο και προτάσσεται έναντι του έργου.  Ή, 

µε άλλα λόγια, το ερευνητικό ενδιαφέρον  βρίσκεται στραµµέ-

νο σε ορισµένα διηγήµατα - αυτά που θεωρούνται εµποτισµένα 

µε αυτούσιες εµπειρίες - προς αναζήτηση του συγγραφέα από 

τη σκοτεινή σφαίρα του ιδιωτικού, παρά προς αναζήτηση της 

µορφοπλαστικής τους αξίας,  εφόσον αυτά φέρονται ως γνήσια 

απόρροια βιωµάτων. Κι αυτό καθόλου τυχαία. Λίγο πολύ, αλ-

λά αθέλητα, το όρισε ο ίδιος. Κατ'  αντίθεση προς άλλους της 

εποχής του, εκείνος ήξερε θαυµάσια, µάλιστα συνειδητά, να 

σιωπαίνει - στάση περίεργη, αν όχι γαργαλιστική, στις κρα-

τούσες σήµερα συµβάσεις περί ιδιωτικού βίου. Το ίδιο και η 

θρησκευτική του εµπειρία. Αυτή, όµως, στο άλλο άκρο. Κατά 

κανόνα εκλαµβάνεται ως απλή προσήλωση σε παρωχηµένους 

τύπους τελετουργίας, υποτιµώντας την ιδιάζουσα διάσταση του 

θρησκευτικού αισθήµατος στην µορφοπλαστική διαδικασία 

ολόκληρου του διηγηµατογραφικού φάσµατος. Παρενθετικά 

και χωρίς διάθεση πρόκλησης, σε αυτό το σηµείο δεν θα ήταν 

καθόλου υπερβολή να ισχυριστούµε ότι υπήρξε µια πρώιµη 

µορφοπλαστική συνείδηση στην περιοχή της διηγηµατογραφί-

ας, όπως, αντίστοιχα, στην περιοχή της ποίησης ο Σολωµός, µε 
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σαφείς, βέβαια, διαφορές µεταξύ τους, καθώς προέρχονται από 

χωριστούς κόσµους.   

Προκύπτουν, λοιπόν, δύο όψεις του Παπαδιαµάντη, µε ανό-

µοια αντιµετώπιση: Η µία  υπό συνεχή εξέταση, αλλά επικε-

ντρωµένη στο πρόσωπο του συγγραφέα ή σε ορισµένα νέου 

τύπου κοινωνικά συµφραζόµενα του έργου του, η άλλη βυθι-

σµένη στα θολά της µυστικιστικής αφάνειας. Ούτε αυτό είναι 

τυχαίο. Μεσολαβούν µεταφυσικοί όροι, σηµασιολογικά προσι-

τοί µόνο σε υψηλής καλλιέργειας φιλόθρησκους. Αυτοί, όµως, 

βρίσκονται περιχαρακωµένοι και ανεξάρτητοι, χωρίς βαρύνο-

ντα λόγο στον γενικό προσανατολισµό και την ακολουθούµενη 

σήµερα πορεία στα παπαδιαµαντικά πράγµατα. 

Προηγουµένως έγινε νύξη περί επιλεκτικού κερµατισµού. Για 

να συντοµεύουµε, το εξαγόµενο  από το ξετύλιγµα του όλου  

σκεπτικού είναι το εξής: Μετά, λοιπόν, από κατάτµηση και θε-

µατική διαλογή στο διηγηµατογραφικό σύνολο, το αναλογούν 

προτιµητέο µέρος προς κράτηµα σήµερα, πρέπει να υπολογίζε-

ται σε πολύ λιγότερο από το ήµισυ του συνόλου. Το αποµένον 

µεγάλο υπόλοιπο καθίσταται  αδιάφορο και, κατά τον τηρούµε-

νο κανόνα, ασυσχέτιστο προς το επιλεγµένο µέρος.  

Ιδωµένος µέσα από τα µάτια της εποχής µας, αυτός, κατά 

την κρίση µας, ο Παπαδιαµάντης βρίσκεται στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος. Με ποικίλους τρόπους, συχνά βαρύγδουπους, 

αυτός προβάλλεται και τυγχάνει ευρύτερης ακτινοβολίας. Ο 

άλλος -  όχι ο µετανεωτερικός άλλος - µένει στη σκιά. Ίσως 

επειδή  κρίνεται ανεπίκαιρος ή, ακόµη, απρόσφορος προς εµ-

φύτευση σηµερινών ιδεολογηµάτων. Βέβαια, η κάθε εποχή 

κρατάει από το παρελθόν ό,τι  θεωρεί λειτουργικό στα εκάστο-

τε κύρια ζητούµενα. Τα υπόλοιπα συνιστούν ανενεργές υποθή-

κες και όταν τεθούν νέα ή άλλου τύπου ζητούµενα, τότε, εάν 

παραστεί ανάγκη, ανασύρονται στην επιφάνεια. Στις παρούσες 

συνθήκες φαίνεται ότι, αυτή η πλευρά του Παπαδιαµάντη είναι 

µάλλον  ασυνταύτιστη, ενδεχοµένως και σε ρήξη, µε τα ζητού-

µενα και τον τρόπο που αυτά τίθενται στις ηµέρες µας.  Υπό-

ψη, όµως, ότι αυτή η πλευρά, ακόµη και εξαιρέσιµη, δεν πέ-

φτει σε αδράνεια. Φέρει µια σειρά υποδηλούµενα, όσον αφορά, 
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κυρίως,  τα µεθοδολογικά πρότυπα, τις ισχύουσες προτιµήσεις 

και, κατ'  επέκταση, τους ισχύοντες σήµερα κανόνες στο λογο-

τεχνικό πεδίο. Σε περίπτωση, µάλιστα, που σταθεί κανείς  α-

παιτητικός και επιδιώξει λεπτοµερή ανίχνευση, παραπέµπουν 

στον πυρήνα τους. 

Μπορεί, τελικά, ο επιλεκτικός εκλεκτισµός να είναι, κατ' ε-

µάς, απογοητευτικός, ωστόσο, πάλι κατ' εµάς, δεν σµικραίνει  

παρά µόνο µεταµορφώνει το παπαδιαµαντικό µέγεθος. Στη µε-

ταµόρφωση  είναι το πρόβληµα. Εάν, ωστόσο, τη δούµε υπό 

άλλο πρίσµα, πρόκειται για καλλιέργεια και έκφανση διαφορε-

τικού µύθου, ο οποίος καλλιεργείται ακριβώς στα µέτρα της 

εποχής µας. 

Αυτή συνοπτικά είναι η κριτική µας θεώρηση γύρω από τη 

διττή αυτή τάση.  Οι  αποχρώσεις αυστηρότητας στη διατύπω-

ση δεν πρέπει να οδηγήσουν σε παρερµηνεία, ώστε να  εκληφ-

θεί εκ προοιµίου ως  επιχειρηµατολογία  αφοριστικής απόρρι-

ψης. Το αντίθετο. Ούτε προκατάληψη υπάρχει απέναντι σε πα-

ρόµοιες προσεγγίσεις, ούτε, πολύ περισσότερο, πρόθεση καθο-

λικής αµφισβήτησης. Υπάρχει µόνο κριτική διάθεση και ορι-

σµένες επιφυλάξεις, κυρίως απέναντι στον επιδηµικό  χαρα-

κτήρα που έχει λάβει,  φτάνοντας στο σηµείο σχεδόν να εκτο-

πίζει τους υπόλοιπους τρόπους πρόσληψης και ερµηνείας του 

παπαδιαµαντικού έργου. Όµως, η προνοµιακή αυτή θέση, χω-

ρίς αντίρροπο βάρος, προσλαµβάνει και αρνητικές διαστάσεις. 

Μεταξύ  άλλων, η αναπόφευκτη ανακύκλωση θεµάτων, ενέχει 

τον κίνδυνο της τυποποίησης. Επίσης, η φλυαρία, οι σποραδι-

κές υπερβολές και κυρίως, η πληθωριστική τάση, επιφέρουν  

και σύγχυση. Στα επιµέρους αρνητικά αυτής της σύγχυσης, το 

κυριότερο, λειτουργεί απαγορευτικά στην αναζήτηση αξιολο-

γικής κλίµακας προς κατάταξη και σύγκριση  µεγεθών.  Έτσι, 

ό,τι  από αυτό το προσφερόµενο πλήθος µπορεί να θεωρηθεί 

αξιόλογο, παραµένει στο ίδιο επίπεδο και ιεραρχικά εξοµοιώ-

νεται µε τη σωρεία των υπολοίπων,  σαν όλα ίσης περίπου αξί-

ας. Ένα, εν ολίγοις, ευρύ φάσµα οµοιογενούς θεµατολογίας 

που ξεφεύγει από κάθε  κατάταξη. Σε άλλη φάση, χρονικά µε-

ταγενέστερη και υπό άλλες συνθήκες, ίσως να επέλθει κάποια 
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τακτοποίηση, τουλάχιστον βιβλιογραφική. Μέχρι τότε συµ-

µορφώνεται κανείς και καθώς τον εύρη τον καιρό έτσι τον αρ-

µενίζει. 

Τίποτε άλλο. 

Αυτά και τον Παπαδιαµάντη δόξα. 

 

Νοέµβριος 2012 
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