
Χριστούγεννα μὲ τὸν Παπαδιαμάντη
Πόσο ζωντανὸς εἶναι ἕνας συγγραφέας δὲν φανερώνεται ἀσφαλῶς ἀπὸ τὰ συνέ-
δρια καὶ τὶς ἡμερίδες ποὺ διοργανώνουν πανεπιστημιακοὶ καθηγητές, τὰ ὁποῖα,
τὶς περισσότερες φορές, ἐμπλουτίζουν ἁπλῶς τὸ curriculu, ὅσων συμμετέχουν,
οὔτε ἀπὸ τὶς μελέτες ποὺ δημοσιεύονται στὰ εἰδικὰ περιοδικὰ οὔτε καὶ ἀπὸ τὶς
δραστηριότητες ἑταιρειῶν, καληώρα ὅπως ἡ δική μας. Ἡ ζωντάνια καὶ ἡ νεό-
τητα ἑνὸς συγγραφέα φανερώνονται πρωτίστως στὴ διάρκεια τῆς σχέσης του
μὲ τὸ ἀναγνωστικὸ κοινό, πόσο δηλαδὴ νικάει τὸ χρόνο καὶ κερδίζει νέους ἀνα-
γνῶστες. Ἡ νίκη τοῦ Παπαδιαμάντη εἶναι ἐν προκειμένῳ βεβαιωμένη, παρὰ τὸ
ὑπαρκτὸ γλωσσικὸ ἐμπόδιο. Ἕνα ἄλλο, πρόσθετο κριτήριο εἶναι, θὰ λέγαμε,
κατὰ πόσο τὸ ἔργο τοῦ συγγραφέα ἀποτελεῖ πηγὴ ἔμπνευσης γιὰ νέους δημι-
ουργούς, καὶ μάλιστα ἔξω ἀπὸ τὴν τέχνη τῆς γραφῆς. Ἐδῶ ὁ Παπαδιαμάντης
καταγράφει μία ἄλλη, ἀναπάντεχη, ἐκ πρώτης ὄψεως, νίκη. Θεατρικοὶ σκηνο-
θέτες καὶ σκηνοθέτες τοῦ κινηματογράφου, μουσικοί, χορογράφοι, ζωγράφοι καὶ
εἰκαστικοὶ ἐν γένει δημιουργοὶ σαγηνεύονται καὶ ἐμπνέονται ἀπὸ τὸ ἔργο του.
Ἂν κάποτε βιβλιογραφηθοῦν ὅλα αὐτὰ τὰ ἔργα, θὰ ἐκπλαγοῦμε ἀπὸ τὸ πλῆθος,
τὴν ποικιλία καὶ τὰ ὀνόματα ποὺ τὰ ὑπογράφουν. Δὲν ξέρουμε ἂν ὑπάρχει ἄλλος
Νεοέλληνας συγγραφέας γιὰ τὸν ὁποῖο νὰ ἰσχύει κάτι παρόμοιο. Κάθε χρονιὰ
ὅλο καὶ κάτι θὰ γίνει. Φέτος, πήραμε εἴδηση μία θεατρικὴ παράσταση, ὅπου ὁ
Παπαδιαμάντης συνομιλεῖ μὲ τὸν Μάρκες (Νεκροὶ ταξιδιῶτες). Τὸ γεγονὸς
ὅμως ποὺ μᾶς ἔδωσε τὸ ἐρέθισμα γιὰ τοῦτο τὸ σημείωμα ἦταν ἡ ὁμαδικὴ ἔκθε-
ση Χριστούγεννα μὲ τὸν Παπαδιαμάντη, ποὺ πραγματοποιήθηκε στὴν Ἀθήνα
(Χῶρος Τέχνης 24) ― ἡ πρώτη μᾶλλον ὁμαδικὴ ἔκθεση ζωγραφικῆς μὲ και-
νούργια ἔργα γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη. Ἕξι ζωγράφοι (Μαριλίτσα Βλαχάκη,
Βαρβάρα Λιακουνάκου, Τάσος Μαντζαβίνος, Μανώλης Μπιτσάκης, Κώστας
Παπανικολάου, Ἐδουάρδος Σακαγιάν) παρουσίασαν ἔργα ἐμπνευσμένα ἀπὸ
τὸν Παπαδιαμάντη καὶ τὰ διηγήματά του, ἔργα ζωντανά, σημερινά, χωρὶς
ἴχνος γραφικότητας ἢ φολκλόρ. Ἡ ἔκθεση ἔγινε τὶς μέρες ἐκεῖνες τοῦ Δεκέμβρη
ὅταν ἡ Ἀθήνα καιγόταν. Μέσα σὲ χαλασμό, φαντάσου (μὲ τὴν καβαφικὴ
ἔννοια), παπαδιαμαντικὴ ζωγραφική.
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Σπουδάζοντας τὸν Παπαδιαμάντη
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α΄ Παπαδιαμαντικὰ μεταπτυχιακοῦ φρο-
ντιστηρίου

Τὸ μεταπτυχιακὸ φροντιστήριο Ἐκδοτικῆς
τοῦ Τομέα Νεοελληνικῆς Φιλολογίας Πα-
νεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀσχολήθηκε κατὰ τὸ
ἐαρινὸ Ἑξάμηνο τῶν ἐτῶν 2007 καὶ 2008
μὲ τὴ φιλολογικὴ ἐπεξεργασία καὶ κριτικὴ
ἔκδοση δύο διηγημάτων τοῦ Ἀλέξ. Παπα-
διαμάντη. Ἀπὸ αὐτὰ τὸ ἕνα, ὑπὸ τὸν τίτλο
«Τὸ πνίξιμο τοῦ παιδιοῦ», γνωστὸ στὴν πα-
λαιότερη βιβλιογραφία, πρωτοδημοσιεύθηκε
στὴν ἐπιθεώρηση Τὸ περιοδικόν μας τοῦ Γ.
Βώκου τὸν Νοέμβρ. 1900 καὶ ἀναδημοσιεύ-
θηκε ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Φέξη [1912], Βαλέ-
τα [1954], Σεφερλῆ [1962], Τριανταφυλλό-
πουλου [1984], ἐνῶ τὸ ἄλλο, ὑπὸ τὸν τίτλο
«Τὸ γιαλόξυλο», ἄγνωστο ἕως πρόσφατα
στὴ βιβλιογραφία, πρωτοδημοσιεύθηκε
στὴν ἐφημερίδα Πατρὶς (τοῦ Βουκουρε-
στίου), 25 Δεκ./7 Ἰαν. 1905, καὶ ἀναδημο-
σιεύθηκε γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ τὸν Β. Φ.
Τωμαδάκη στὸ περιοδικὸ Παρνασσός, τόμ.
49 (2007). Γιὰ «Τὸ πνίξιμο τοῦ παιδιοῦ»,
μελετήθηκε καὶ ἀξιοποιήθηκε κριτικῶς γιὰ
πρώτη φορὰ ἡ ἄγνωστη στὴ βιβλιογραφία
Κατσίμπαλη καὶ στοὺς προηγούμενους ἐκ-
δότες ἀναδημοσίευση τοῦ διηγήματος στὸ
Πανελλήνιον Ἡμερολόγιον τοῦ ἔτους 1909
τῶν Ἄγγ. Σημηριώτη καὶ Περ. Ἀγγελίδη.
Στὸ φροντιστήριο, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς καθη-
γητὲς Γεώργιο Ἀ. Χριστοδούλου καὶ Ἄννα
Χρυσογέλου-Κατσῆ, μέλη τῆς Ἑταιρείας,
συμμετεῖχαν οἱ μεταπτυχιακοὶ φοιτητές:
Παναγιώτα Ἀθανασίου, Στυλιανὴ Καλιώ-
ρα, Ἑλένη Λαμπάκη, Ἄννα-Μαρία Σιχάνη,
Κωνσταντίνος Χρυσόγελος (2007) καὶ Θε-
ώνη Κοτίνη, Μαρία-Ἑλένη Κουλιζάκη
(2008).

β΄ Μιὰ ἰδιαίτερα ἀξιομνημόνευτη διατριβή

Τὸ βράδυ τῆς Δευτέρας, 3 Νοεμβρίου 2008,

στὸ πατάρι τοῦ «Ἁρμοῦ» ἡ Ὁμότιμη Καθη-
γήτρια τῆς Νεοελληνικῆς Φιλολογίας Ἑλέ-
νη Πολίτου-Μαρμαρινοῦ, μέλος τῆς Ἑ-ται-
ρείας, παρουσίασε στοὺς ἑταίρους καὶ ἄλ-
λους φίλους τοῦ Παπαδιαμάντη τὴ διατριβὴ
Ὁ Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀναγνῶ-στες
του. Ζητήματα ἱστορίας τῆς πρόσληψης τοῦ
ἔργου του (1879-1961) τῆς Σοφίας Μπόρα,
ποὺ ἐκπονήθηκε ὑπὸ τὴν ἐποπτεία τῆς ὁμι-
λήτριας. Ἐπισημάνθηκε ἐμφαντικὰ ὄχι μό-
νο ἡ ἰσχυρὴ θεωρητικὴ θεμελίωση τῆς δια-
τριβῆς, ἀλλὰ καὶ τὸ ὅτι ἡ Σοφία Μπόρα,
ἐκτὸς ἀπὸ τὴ λεπτομερειακὴ καὶ συνάμα
κριτικὴ ἐπισκόπηση ὅσων γράφτηκαν γιὰ
τὸν Παπαδιαμάντη κατὰ τὸ μακρὸ διάστη-
μα 82 ἐτῶν, συμβάλλει οὐσιαστικότατα
στὴ συμπλήρωση τῆς παπαδιαμαντικῆς βι-
βλιογραφίας. Ἐπιπλέον, προσκομίζει στοι-
χεῖα ποὺ δίνουν ἀπάντηση σὲ παπαδιαμαν-
τικὰ προβλήματα. Ἀκολούθησε σχετικὴ
συζήτηση τῶν ἀκροατῶν μὲ τὴ Σοφία Μπό-
ρα.

Ἡ διατριβὴ στὴν ἠλεκτρονική της μορ-
φὴ ἀριθμεῖ σελ. 545+72 (οἱ 72 καταλαμβά-
νονται ἀπὸ βιβλιογραφία). Desideratum τῶν
παπαδιαμαντικῶν σπουδῶν εἶναι ἡ κανονι-
κή της ἔκδοση, ποὺ θὰ τὴν κάμει προσιτό-
τερη στοὺς μελετητὲς καὶ φίλους τοῦ πα-
παδιαμαντικοῦ ἔργου.

γ΄ Βικέλας καὶ Παπαδιαμάντης

Ἡ Τασούλα Καραγεωργίου, Σχολικὴ Σύμ-
βουλος καὶ μέλος τῆς Ἑταιρείας, ἔλαβε
μέρος στὸ «Ἐπιστημονικὸ Συνέδριο Δημή-
τριος Βικέλας, 100 χρόνια ἀπὸ τὸ θάνατό
του» (Σωβ 11-13 Δεκ. 2008) μὲ τὴν εἰσή-
γηση «Ὁ παππᾶ Νάρκισσος: μιὰ προσέγγι-
ση στὴ διηγηματογραφία τοῦ Δημητρίου
Βικέλα». Ἡ εἰσηγήτρια εὔστοχα ἐπισημαί-
νει τὴ συγγένεια τοῦ «Παππᾶ Νάρκισσου»
μὲ ἀρκετὰ παπαδιαμαντικὰ χωρία.



Ἀπὸ τὴ ζωὴ καὶ τὴν κίνηση τῆς Ἑταιρείας

• Ὁ Ἄγγελος Γ. Μαντᾶς, μέλος τοῦ Δ. Σ. τῆς Ἑταιρείας μίλησε μὲ θέμα «Χρι-
στούγεννα μὲ τὸν κὺρ Ἀλέξανδρο» στὴ «Χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωση ἀφιερωμένη
στὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη», ποὺ διοργάνωσε ἡ Δημόσια Κεντρικὴ Βιβλιοθήκη
Χαλκίδας μὲ τὴν εὐλογία τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκίδος στὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Πα-
ρασκευῆς (Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου, ὥρα 6.00 μ.μ.)

• Ὁ Χρίστος Ἀδαμόπουλος, μέλος τοῦ Δ. Σ. τῆς Ἑταιρείας, ἦταν ὁ κεντρικὸς
ὁμιλητὴς μὲ θέμα «Κὺρ Ἀλέξανδρε τί θέλεις νὰ μᾶς πεῖς;» στὴν ἑσπερίδα «Ἔκ-
φραση τιμῆς στὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη», ποὺ συνδιοργανώθηκε ἀπὸ τὸν Δῆμο
Κερατσινίου καὶ τὸν Σύλλογο Ἀποφοίτων 5ου Γυμνασίου Ἀρρένων, τὴ Δευτέρα 22
Δεκεμβρίου 2008, στὸ Πολιτιστικὸ Κέντρο « Ἀντ. Σαμαράκης» Κερατσινίου.

• Στὶς 4 καὶ 5 Ὀκτωβρίου 2008 ἀντιπροσωπία τοῦ Δ.Σ. τῆς Ἑταιρείας πῆγε στὴ
Σκιάθο καὶ συνεργάστηκε μὲ τὴ δημοτικὴ ἀρχὴ τοῦ Δήμου Σκιάθου ἐν ὄψει τοῦ Γ΄
Διεθνοῦς Συνεδρίου γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη, ποὺ θὰ ὀργανωθεῖ τὸ 2011, ἔτος ποὺ
συμπίπτει μὲ τὰ ἑκατὸ χρόνια ἀπὸ τὸν θάνατό του. Στὴ σύσκεψη, στὴν ὁποία ἔλα-
βαν μέρος ἀπὸ πλευρᾶς τῆς Ἑταιρείας Παπαδιαμαντικῶν Σπουδῶν τὰ μέλη τοῦ
Δ.Σ. Φώτης Δημητρακόπουλος, Δημήτρης Μαυρόπουλος, Βασιλικὴ Λαμπροπού-
λου, Ἄγγελος Μαντᾶς καὶ Χρίστος Ἀδαμόπουλος, καὶ ἀπὸ πλευρᾶς τοῦ Δήμου
Σκιάθου ὁ Δήμαρχος Νικόλαος Πλωμαρίτης, ἡ Ἀθηνᾶ Παπαγεωργίου, ἡ Ἀσημίνα
Σουλτάνη καὶ ὁ Εὐάγγελος Παπαβαγγέλης, ἀποφασίστηκε τὸ Συνέδριο νὰ διεξα-
χθεῖ στὴ Σκιάθο. Γιὰ τὴν προετοιμασία του θὰ συσταθοῦν δύο ἐπιτροπές (Ὀργανω-
τικὴ καὶ Ἐπιστημονική), ποὺ θὰ ἀρχίσουν τὶς ἐργασίες τους ἀπὸ τὴν ἄνοιξη τοῦ
2009.

• Ἀγρυπνίες τελέσθηκαν στὸν ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Ἐλισαίου, στὴν Πλάκα,
στὶς 17 Ὀκτωβρίου, στὶς 14 Νοεμβρίου καὶ στὶς 19 Δεκεμβρίου.
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Ὅμως –τί εἰρωνεία!–, ἡ μεγαλύτερη μουσικὴ τῶν ἡμερῶν δὲν ἀκούγεται, ἀλλὰ σὰν
λευκὴ μεταφορὰ διαβάζεται μὲ τὶς λέξεις τοῦ Παπαδιαμάντη, στὴν καταληκτικὴ πα-
ράγραφο ἀπὸ τὸν «Ἔρωτα στὰ χιόνια»:

«Κ᾿ ἐπάνω εἰς τὴν χιόνα ἔπεσε χιών. Καὶ ἡ χιὼν ἐστοιβάχθη, ἐσωρεύθη δύο πιθαμάς,
ἐκορυφώθη. Καὶ ἡ χιὼν ἔγινε σινδών, σάβανον. Καὶ ὁ μπαρμπα-Γιαννιὸς ἄσπρισεν ὅλος
κ᾿ ἐκοιμήθη ὑπὸ τὴν χιόνα, διὰ νὰ μὴ παρασταθῇ γυμνὸς καὶ τετραχηλισμένος, αὐτὸς
καὶ ἡ ζωή του καὶ αἱ πράξεις του, ἐνώπιον τοῦ Κριτοῦ, τοῦ Παλαιοῦ Ἡμερῶν, τοῦ Τρι-
σαγίου».

( Γιάννης Εὐσταθιάδης, «Des pas sur la neige», Ἡ Καθημερινὴ 4.1.2004)
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