
Ἡ ἱστοσελίδα μας

Ἐδῶ καὶ ἕνα χρόνο ἀποφασίστηκε ἀπὸ τὴ Γενικὴ Συνέλευση τῆς Ἑται-
ρείας νὰ δημιουργηθεῖ μία ἱστοσελίδα στὸν λεγόμενο κυβερνοχῶρο (Inter-
net), στὴν ὁποία νὰ ἐνταχθεῖ ὑλικὸ γιὰ τὸ ἔργο τοῦ Παπαδιαμάντη. Πιὸ συγ-
κεκριμένα, τέθηκε ὡς στόχος νὰ περιλαμβάνονται σ᾿ αὐτήν: α) τὰ Ἅπαντα
τῶν ἔργων του, β) μελέτες καὶ ἄρθρα ποὺ ἀφοροῦν τὸ ἔργο του, γ) βιβλιο-
γραφία, δ) εἰκαστικὸ ὑλικό, ε) χρονικὸ ἐκδηλώσεων γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη
(πρόσφατων καὶ προγραμματισμένων), ³) εἰδήσεις καὶ ἀνακοινώσεις τῆς Ἑ-
ταιρείας. Γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ ἔχει ἤδη δημιουργηθεῖ ἡ ἱστοσελίδα wwwwww..ppaappaa
ddiiaammaannttiiss..nneett, ὅπου ἔχουν ἀναρτηθεῖ τὸ Καταστατικὸ τῆς Ἑταιρείας, πίνα-
κας τῶν μελῶν, ἕνα προσωρινὸ βιογραφικὸ σημείωμα γιὰ τὸν Παπαδιαμά-
ντη καὶ φωτογραφικὸ ὑλικό. Παράλληλα ἔχουμε ξεκινήσει τὴν ψηφιοποίηση
περιοδικῶν, μελετῶν καὶ ἄρθρων, τὰ ὁποῖα σύντομα πρόκειται νὰ ἀναρτηθοῦν
στὴν ἱστοσελίδα. Βέβαια, δὲν μποροῦμε νὰ ψηφιοποιήσουμε κείμενα χω ρὶς
τὴν ἄδεια τῶν συγγραφέων, γι᾿ αὐτὸ ἔχουμε θέσει ὡς ἀρχὴ νὰ «ἀνε βά ζουμε»
κείμενα ποὺ δὲν ἔχουν δικαιώματα ἢ ποὺ μᾶς ἔχει δοθεῖ ἡ σχετικὴ ἄδεια, ἐνῶ
γιὰ τὰ ὑπόλοιπα νὰ καταγράφουμε περίληψη ἢ πίνακα περιεχομένων.

Φιλοδοξία μας εἶναι νὰ ἐμπλουτίζουμε διαρκῶς τὴν ἱστοσελίδα καὶ νὰ θέ-
σουμε «μηχανὲς ἀναζήτησης» ὥστε νὰ γίνει χρηστικὴ γιὰ τὸν μελετητή.
Χρειαζόμαστε ὅμως τὴ συνδρομὴ τῶν μελῶν καὶ τῶν φίλων τῆς Ἑταιρείας
γιὰ νὰ ἐνημερωνόμαστε εἴτε γιὰ ὅ,τι δημοσιεύεται εἴτε γιὰ ἐκδηλώσεις ποὺ
προγραμματίζονται. Εἰδικὰ γιὰ ἔντυπες ἐργασίες, παλαιὲς ἢ πρόσφατες,
παρακαλοῦμε τοὺς συγγραφεῖς νὰ μᾶς ἀποστείλουν ἕνα ἀντίτυπο δηλώνον -
τας ἂν ἐπιθυμοῦν νὰ ἀναρτηθεῖ ὅλη ἡ ἐργασία στὴν ἱστοσελίδα ἢ νὰ κατα-
χωριστεῖ ἐκτενὴς περίληψη ἢ ἁπλῶς νὰ ἀναγραφοῦν τὰ βιβλιογραφικὰ στοι-
χεῖα τῆς ἔκδοσης. Γιὰ ἐνημέρωση μπορεῖ νὰ γίνει χρήση καὶ τῆς ἠλεκτρονι -
κῆς διεύθυνσης στὰ γραφεῖα τῆς Ἑταιρείας: e.papadiamant.spou@gmail.com
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Σπουδάζοντας τὸν Παπαδιαμάντη
Ὁ Παπαδιαμάντης διορθωτὴς λει τουργικῶν βιβλίων – Μιὰ μετάφραση

τῆς «Νοσταλγοῦ» στὰ ἱσπανικά
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Στὶς 30 Νοεμβρίου, 7.30 μ.μ., πάντοτε
στὸ φιλόξενο πατάρι τοῦ «Ἁρμοῦ», ἔγινε ἡ
τρίτη φετινὴ συνάντηση τῶν μελῶν καὶ τῶν
φίλων τῆς Ἑταιρείας. Μικρὴ σχετικὰ ἡ
προσέλευση, ἐνδιαφέρουσες ὅμως οἱ παρου-
σιάσεις δύο βιβλίων καὶ ἡ συζήτηση ποὺ
ἀκολούθησε.

Ὁ Νικόλαος Α. Ε. Καλοσπύρος ἐξιστό-
ρησε μὲ ποιὸν τρόπο ἐρεύνησε, τρίτος αὐ τός,
τὰ ἐκκλησιαστικὰ λειτουργικὰ βιβλία τῶν
ναῶν τῆς Σκιάθου, στῶν ὁποίων τὰ περιθώ-
ρια ὁ Παπαδιαμάντης εἶχε σημειώσει τὶς
διορθώσεις ποὺ θεωροῦσε ἀναγ καῖες. Τονί-
σθηκε ἡ εὐστοχία τῶν διορθώσεων, ποὺ
ὀφείλεται στὴ μεγάλη του οἰκειότητα μὲ
τὴν ἐκκλησιαστικὴ γλώσσα καὶ στὴν στέ-
ρεα φιλολογική του συγκρότηση, ἡ χρήση
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ γλωσσικοῦ πλού του
στὸ πρωτότυπο καὶ μεταφραστικό του ἔργο,
καὶ μνημονεύθηκαν τὰ ἄρθρα του μὲ τὰ ὁ -
ποῖα κρίνει τὶς διορθωτικὲς ἐπεμβάσεις ἄλ -
λων στὰ ἐκκλησιαστικὰ κείμενα. Τὸ βιβλίο
τοῦ Νικολάου Α. Ε. Καλοσπύρου Οἱ παπα-
διαμαντικὲς διορθώσεις στὰ ἐκ κλη σιαστικὰ
λειτουργικὰ βιβλία ἔχει ἐκδο θεῖ ἀπὸ τὸν
«Δόμο» (2006).

Ἀκολούθησε ἡ ὁμιλία τῆς Marta Silvia
Dios Sanz, τελειόφοιτης τῆς Φιλοσοφικῆς
Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ποὺ
παρουσίασε τὴ μετάφραση τῆς «Νοσταλ-
γοῦ» στὰ ἱσπανικά, καμωμένη ἀπὸ τὴν
ἴδια. Ἀφηγήθηκε τὸ ἱστορικὸ τῆς γνωριμίας
της μὲ τὸν Παπαδιαμάντη, καὶ ὑπογράμμι-
σε τὴν ἰδιαίτερη ἀγαλλίαση ποὺ δοκίμασε
ἀπὸ τὴν ἀνάγνωση αὐτοῦ τοῦ διηγήματος. 

Μεταφέρεται ἐδῶ ἡ ἀρχὴ τῆς Εἰσαγω -
γῆς τοῦ δίγλωσσου βιβλίου Ἀλέξανδρος
Πα παδιαμάντης, Ἡ Νοσταλγός, μετάφρα-
ση στὰ ἱσπανικὰ Marta Silvia Dios Sanz,
Ἐκδόσεις Καστανιώτη, 2007, ποὺ δίνει
ἀκριβέστερη ἰδέα ἐκείνων ποὺ εἶπε ἡ μετα-
φράστρια: «Μόλις ὁλοκλήρωσα τὴν πρώτη
ἀνάγνωση τοῦ διηγήματος τοῦ Ἀ. Παπα-
διαμάντη “Ἡ Νοσταλγός”, διαισθάνθηκα
ὅτι ἡ ἔννοια τῆς ἀθωότητας εἶναι ἄρρηκτα
συνυφασμένη μὲ τὴν ποιητικὴ χρήση τῆς
γλώσσας (…) Ὁ λόγος τοῦ κὺρ Ἀλέξαν-
δρου ἀποτελεῖ ἀγωνιώδη πρόκληση γιὰ τὸν
μεταφραστή. Μιὰ ἀγωνία ποὺ ὑπόσχεται
συνάμα τὴν ἀποκαλυπτικὴ ξενάγηση στὶς
ἱστορικὲς πτυχὲς τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας».

Τὸ μεσημέρι τῆς 1ης Δεκεμβρίου στὴ
Στοὰ τοῦ Βιβλίου ἔγινε ἀπὸ τὰ μέλη τῆς
Ἑταιρείας Δημ. Μαυρόπουλο καὶ Δημήτρη
Κοσμόπουλο ἡ παρουσίαση τοῦ βιβλίου Ὁ
Παπαδιαμάντης καὶ ἡ γραμμὴ τοῦ ὁρίζο-
ντος (Ἐκδόσεις «Μυγδονία», Θεσσαλονίκη
2007, σσ. 408) τοῦ Στέλιου Παπαθανασίου,
ὑποψήφιου μέλους τῆς Ἑταιρείας.

Στὶς 21 Δεκεμβρίου, ἐν ὄψει τῆς ἑορτῆς
τῶν Χριστουγέννων, στὸ πατάρι τῶν ἐκδό-

σεων «Ἁρμός», ἔγινε ἐκδήλωση ἀπὸ ὁμάδα
φοιτητῶν τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πα  -
νεπιστημίου Ἀθηνῶν μὲ τὴν πρωτοβουλία
καὶ τὴν καθοδήγηση τοῦ καθηγητῆ Φώ  τη
Δημητρακόπουλου, στὴν ὁποία ἐπιχειρήθη-
κε μία προσέγγιση τῶν ἑορτῶν τοῦ Δωδε-
καημέρου μέσῳ τοῦ ἔργου τοῦ Παπαδια -
μάντη. Φοιτητὲς καὶ φοιτήτριες (κυρίως)
διάβασαν ἀποσπάσματα ἔργων του, ἔψαλαν
τροπάρια καὶ τραγούδησαν κάλαντα.

Ἄλλες ἐκδηλώσεις



Παραθέτουμε τὸ ἔγγραφο ποὺ λάβαμε ἀπὸ τὴ  Γενικὴ Διεύθυνση
Ἀρχαιοτήτων καὶ Πολιτιστικῆς Κληρονομιᾶς:
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Ἐκδόσεις καὶ Δημοσιεύματα
(Ἀπὸ μέλη τῆς Ἑταιρείας)

α΄ Βιβλία

1. Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, Ὁ ἰατρὸς Ραμώ, μετάφρασις ἐκ τοῦ γαλλικοῦ Le
Docteur Rameau τοῦ Georges Ohnet, Ἐπιμέλεια Φ. Α. Δημητρακόπουλου,
Ἐκδοτικὸς Ὀργανισμὸς Π. Κυριακίδης Α.Ε., Ἀθῆναι 2007, σσ. 261 [Ἀριθμ. 4
τῆς σειρᾶς «Ἑλληνικὰ κείμενα καὶ μελέτες» ποὺ διευθύνει ὁ Φ. Α. Δημητρακό-
πουλος\.

2. Ἀλεξάνδρου Μωραϊτίδου, Κωνσταντινούπολις - Μὲ τοῦ Βορηᾶ τὰ κύματα. Ταξί-
δια - Περιγραφαί - Ἐντυπώσεις, Πρώτη δημοσίευσις, Ἀθῆναι 1923, Ἀναδημοσί-
ευσις ἐπιμελείᾳ Φ. Α. Δημητρακόπουλου, Ἐκδοτικὸς Ὀργαν. Π. Κυριακίδης, Α.
Ε., Ἀθήνα 2006, σσ. 222. [Ἀριθμ. 1 τῆς σειρᾶς «Ἑλληνικὰ κείμενα καὶ μελέ-
τες»].

β΄ Δημοσιεύματα

1. Στὸν τόμο Εὐκαρπίας Ἔπαινος. Ἀφιέρωμα στὸν Καθηγητὴ Παναγιώτη Δ.
Μαστροδημήτρη, Φιλολογικὴ ἐπιμέλεια: Γιῶργος Ἀνδρειωμένος, Πορεία, Ἀθήνα
2007, δημοσιεύονται πέντε μελετήματα γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη ἀπὸ τοὺς ἑξῆς ἑταί-
ρους: Ἀπ. Β. Ζορμπᾶ («Σταμ. Σταματίου, “Ὁ γάμος τοῦ ραγιᾶ”. Ἕνα ὅμοιο κείμε-
νο μὲ τὸ διήγημα “Ὁ γάμος τοῦ Καραχμέτη” τοῦ Ἀλεξ. Παπαδιαμάντη»), Νικό-
λαο Α. Ε. Καλοσπύρο («Ἡ lectio difficilior στὸν Παπαδιαμάντη»), Ἄγγελο Μαντᾶ
(«Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη, “Ὄνειρο στὸ κῦμα”: Τρία ἑρμηνευτικὰ σημειώμα-
τα»), Κωνσταντίνο Γ. Πιτσάκη («Γύρω ἀπὸ ἕνα παπαδιαμαντικὸ θέμα: Καὶ πάλι
γιὰ τὴ “Χήρα παπαδιά” (συνέχεια καὶ τέλος)») καὶ Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλο
(«Περιπέτειες τοῦ παπαδιαμαντικοῦ κειμένου»).

2. Στὰ Ἑλληνικά, 57, (2007), 178-182, Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλου «Ὑστερό-
γραφο γιὰ τὶς ἀποκλίνουσες γραφὲς τῶν παπαδιαμαντικῶν ἀναδημοσιεύσεων» καὶ
τοῦ ἴδιου στὴ Νέα Ἑστία, τχ. 1804, Ὀκτ. 2007, «Γιὰ ἕνα ζευγάρι παπούτσια
(Ἑρμηνευτικὰ στὴν παπαδιαμαντικὴ ἀλληλογραφία)».
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