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ροσμαγιοῦ ρίζα
μὲ σὰν ξεροὺς τοὺς κλάδους

ἀκόμα ἀνθίζει.

λημνιὰ Παναγία
μὲ τ’ ἀκίνητα μάτια

εἰκονισμένα.

Τὸν μάρτιο μήνα,
φιλεύεις στὸ ροδώνα,
Κυρὰ-῾υπερμάχω.

Γριὰ-τὸ-μορφάκι:
Κάποτε θὰ διαδώσει

«Ἦρθε ὁ πνιγμένος»;

φαντάσου τὸ ὅτι
πῶς στῆς Γριᾶς-τὸ-μορφάκι

κρύβεται Γιορτή.

Γλυκὸ σερμπέτι
κέρνα τὶς Καλομοῖρες

νὰ καλοπιάσεις.

Βαρὺς χειμώνας.
Πρωὶ-πρωὶ τὸ χιόνι

«Ἕνα μπόι, Κρατήρα!»

σὰν ἴο τοῦ βάλτου
σὲ ψαρόσπιτο ἀνθίζει

μιὰ ψαροπούλα.

ρίχνουν δίχτυα
σὰν σὲ πηγάδια. μάταια

κακονυχτίζουν.

Χριστὸς ἀνέστη!
Καὶ Δόμινους βομπίσκουμ!

Καὶ Χριστὸς βοσκρές!

Ναυτικὸς κοῦκκος
στὸ θεριὸ τῆς θάλασσας

καβάλα φεύγει.

Κένταυρος ναύτης
χωνευτὸς στὸ χαβούνι –

Βαρκαρογιάννης.

μπορεῖ σκιαγμένος
νά ’χει δεμένη σὲ ἀγρὸ
τὴ «μανουήλα» του;

σὲ ἴσκιο θανάτου
ὁ Ἀγιάλευτος Βράχος

θαλασσωμένος.

AΝΘh λΕοyση

στεριὲς καὶ θάλασσες τοῦ μωραϊτίδη
Δεκατέσσερις μικρόσχημες σέπιες

(χαϊκού)



Καὶ τρεῖς θαλασσινοὶ καμβάδες

( ... Κρυμμένες ἀπ’ τὴ θάλασσα μὲς σὲ βιβλίου τὰ φύλλα
στεγνώνουνε στὴ σιγαλιὰ –γεράνιες και μαβιές–
οἱ μουσικές της ζωγραφιές.
… μελτέμια τὶς φυλλομετροῦν καὶ τὶς ἀποστηθίζουν.)

σκιάθος

Πλεχτὴ πάνω στὰ κύματα ἡ χρυσόφρυδη Ψαθούρα
ὅπου ἡ αὐγὴ ἄναψε φωτιὰ ὁ ἥλιος νὰ ἀνέβει.
Τὰ ρημονήσια ἀπ’ τὸ βυθὸ κήτη νὰ βγοῦν μὲ φούρια
καὶ τὸ Πιπέρι ντροπαλὸ τ’ ἀμφίβια νὰ κοχεύει.

μικρὸ ἀρχιπέλαγος βουερό. Τὰ Γιοῦρα ἀθῶα γουρούνια.
Καὶ κάβιες γιὰ δαιμόνια οἱ πλασένιες ἐρημιές.

Ἕνα τραγούδι λοχερὸ λαγγεύει στὰ μπαστούνια
τοῦ ἄκακου πόντου στήνοντας συρτοὺς χοροὺς Κυρές.

«μανουήλα»

στ’ ἀψήφιστα τοῦ Δασκαλειοῦ τὰ ριζικάρικα βράχια
δῶθε ἀπὸ τὸ μαραγκὸ καὶ τὸ γλαρὸ Ἀσπρονήσι –
ἀρόδο, ἀπὸ τῆς θάλασσας τὰ τόσα μίλια βρόχια
τὰ τόσα μάτια ποὺ γελοῦν, ὁ Ἀσώματος γνέφει – κρίση:

Ὅτι ἐδῶ νὰ ψαρευτεῖ τὸ γαῦρο ἀλέστο μπρίκι
ποὺ ἄτρομα ψηλαρμένιζε κι ἦταν δική του ἡ κτίση.

(Κτίση ἡ σὰν παντοτινή, ποὺ ξαναγράφει ὁ Ψάλτης.)

«Γαλανομάτα»

Τί ζήλια γιὰ τὴ θάλασσα –τὴν ξένη γαλανάδα–
μιᾶς σκαμπαβίας γαλανῆς ποὺ ὁ παρμένος ναύτης
βάφει ροῦχα καὶ βλέφαρα μὲς στὸ λουλάκι ἀράδα!

Γραμμένος στ’ ἁρμυρὸ νερό – «Ὅ,τι γράφει δὲν ξεγράφει».
(Κι ἡ Παναγία στὸ Πρυῒ κι ἡ Παναγία στὰ Ἡλιόβολα
ὅλο τὸν ἀκριβοθωρεῖ μὴν ἡ ψυχή του πάει στράφι.)

4 αΝΘη λΕουση



AΝΘh λΕοyση

Ἀλέξανδρος μωραϊτίδης
Ὁ στεριανὸς τῶν θαλασσῶν ὁ ψάλτης

Πάντων Ἑλλήνων
ὁ θαλασσινώτερος –
καὶ ζῶ στεριανά.

Δοκίμασε πόσο μπορεῖ νὰ σὲ παρηγορήσει, ἐσένα, σύγχρονε ἀναγνώ-
στη, ποὺ ὑπολογίζεις σὰν ἵππος μὲ μεγαλόφθαλμον βλέμμα τὸ διάστημα
καὶ τρέμεις ὅπως στὴν ὁρμητικὴ πνοὴ τοῦ Βοριᾶ αἱ Καλογραῖαι τοῦ Κε-
χροβουνίου τρέμουσαι μὴ ἀναρπασθῶσιν ὡς ἀερόστατα – δοκίμασε πόσο
μπορεῖ νὰ σὲ παρηγορήσει αὐτὴ ἡ λογοτεχνία μὲ τὴν ἄδολη καὶ ἀπονή-
ρευτη ὀμορφιά. Γιατὶ τὸ διάβασμά της θὰ εἶναι σὰν νὰ κουρνιάζεις μιὰ
παγωμένη μέρα σὲ μεσημβρινὸ ἡλιόλουστο δωμάτιο ἢ σὰν νὰ μπαίνεις σὲ
δροσερὸ δωμάτιο βορεινὸ μέσα στὴ λάβρα τοῦ καλοκαιριοῦ. Κι ἂν ὑποθέ-
σουμε ὅτι καμμιὰ φορὰ θὰ ἔπληττες μέσα στὸ θαλασσόσπιτο αὐτό, τὰ
ἀγαθὰ τῆς ἠπιότητας θὰ σὲ εἶχαν ἤδη ἀποζημιώσει – καθὼς καὶ ἡ θέα
τῆς θάλασσας καὶ τὸ ἄκουσμά της ἔξω συνεχῶς, πολὺ κοντά σου, καὶ
ἁπλώνοντας σὲ ἀφάνταστες ἀποστάσεις. Κι ὅλο καὶ ἀπὸ παντοῦ εἰσχω-
ρώντας, κι ἐμποτίζοντας σιγὰ σιγὰ νοῦ καὶ καρδιά1.

Δὲν ὑπάρχει ἔργο καὶ κάμωμα τῆς θάλασσας ποὺ νὰ ἀπουσιάζει ἀπὸ
τὴ γενναιόδωρη αὐτὴ γραφή: Θεοπάπουρα, ὀγκώδη κύματα καὶ κυματά-

1 στὸ διήγημα «Τῶν θαλασσῶν ὁ Ἅγιος», τὸ σὰν τί τοῦ φάνηκε τοῦ Νικολάκη τοῦ παπα-
Νικόλα, τὴ στιγμὴ πού, ἐπιστρέφοντας ἀπὸ τὸ πατρικό του κτῆμα, εἶδε ἀπὸ ἐμπρός του
τὴν Κυρατσούλα νὰ περνάει κι ἔπεσε στὸν ἔρωτά της καὶ λησμόνησε ποῦ πήγαινε, περι-
γράφεται ὡς ἑξῆς: «Κάτι τι σὰν σαγανάκι, ἔλεγε μόνος του ἔπειτα, μοῦ παρουσιάσθη.
Ἔτσι ἐνῷ καὶ ἡ βάρκα πηγαίνει καλὰ καὶ ἐλεύθερα, παρουσιάζεται ἔξαφνα τὸ σαγα-
νάκι, ὁρμητικὸν καὶ ἄτακτον ἀέρος ρεῦμα παροδικόν, καὶ κλίνει ἡ βάρκα ἀντιθέτως καὶ
σύρεται τὸ ἱστίον πρὸς τὰ κάτω καὶ κάμνει ἡ βάρκα ὡς νὰ θέλῃ νὰ γυρίσῃ πίσω». («Τῶν
θαλασσῶν ὁ Ἅγιος», τόμ. α΄. Ὅλες οἱ σχετικὲς παραπομπὲς γίνονται στὸ τρίτομο ἔργο:
Ἀλέξανδρος μωραϊτίδης, Τὰ διηγήματα, φιλολογικὴ ἐπιμέλεια Ν. Δ. Τριανταφυλλόπου-
λος, Ἐκδόσεις «Γνώση» & «στιγμὴ» οἱ τόμοι α΄ καὶ Β΄, καὶ ἐκδ. στιγμὴ ὁ Γ΄ τόμος.)



κια, τὰ θαλασσάκια, τὰ σαγανάκια, θύελλες ἀπροσμάχητες καὶ φοβεροὶ
ἀναβρασμοὶ τοῦ αἰγαίου, θρῆνοι καὶ γέλωτες καὶ γόοι τῶν ἀνέμων, οἱ
χρεμετισμοὶ τῶν ἐξαρτισμῶν τῶν μπάρκων. Τὰ μελτέμια. Ὣς καὶ τὰ σπί-
τια κάποτε σὰν σκοῦνες τρικάταρτες ἁρματωμένα, ὣς καὶ μονὲς σὰν
Νηρηίδες, σὰν Ὠκεανίδες, καὶ μοναστήρια κολλημένα στοὺς θαλασσό-
βραχους σὰν πεταλίδες. σκιρτήματα ἀνεξήγητης χαρᾶς τῶν ψαριῶν στὰ
ἄφθονα φύκη τῶν ὑφάλων, κυανοπράσινοι πυθμένες, σκόπελοι ἀκανθωτοὶ
θαλασσωμένοι. Κουπιά, καμάκια, σαλαγκιές. οἱ ἀθερίνες. Κήτη καὶ τρι-
σαρματωμένοι ἀστακοί, γκαβοντόλια καὶ καλικαντζοῦνες, φῶκαι καὶ
θαλασσοχελῶναι ἀναπαυόμεναι ἐν ἀμφιβίῳ μακαριότητι, τὸ πέλαγος νὰ
ἡλιοβολεῖ –ἡ θαλασσογαλήνη– εὐδία: λάμπουν οἱ ἀκρογιαλιές, λάμπουν
οἱ προκυμαῖες, καὶ ἀλλοῦ: ἡ θάλασσα ἔγινε ξίδι καὶ πετᾶ σπίθες ἀπὸ τὸν
θυμόν της, ὁ καιρὸς στὸν μάστορη – μαϊστρο-τραμουντάνα. Παραδαρ-
μοί, ναυάγια, οἱ πνιγμοί. Καὶ ἡ ὑγρή, συριστικὴ γλώσσα τῆς θάλασσας:
μόλα μπουρίνα! Τίρα μόλα! Γιάσα-Γιάσα! Ὅλοι μαζί! Ἄλα παιδιά! Ἴσα
τὸ πανί! Καὶ μόλα φλόκο!

Ὁ Ἀλέξανδρος μωραϊτίδης τὸ δηλώνει ἀπερίφραστα πὼς εἶναι αὐτὸς
ὁ θαλασσινώτερος πάντων Ἑλλήνων. Καὶ σὰν ἀνυπάκουος μαθητής, ποὺ
ξέρει ὅμως τὶς ἀνάγκες του καὶ σέβεται τὸ θέλημά του, ἐπαναλαμβάνει
πεισματικά, πιὸ φωναχτὰ ἀκόμα, τὸν ἀδόκιμο γραμματικῶς ὑπερθετικό,
καὶ μάλιστα γιὰ μία ἐντύπωσή του ἀπογοητευτικὰ στεριανὴ ὁλωσδιόλου:

οὕτω καὶ ὅταν ἤθελον νὰ εὑρεθῶ εἰς τὴν σκάλαν τῆς στυλίδος, μετέβαι-
νον εἰς τὴν ὁδὸν Ἀθηνᾶς, τὴν 8ην ἑσπερινὴν ὥραν νὰ ἰδῶ τὴν ἀναχώρησιν τοῦ
λεωφορείου διὰ τὰς Θήβας. […] Τὰ διερχόμενα κάρρα καὶ τὰ παρερχόμενα
καρροτσάκια μοῦ ἐφαίνοντο ὡς τόσα κύματα, αἱ δὲ συγκεχυμέναι φωναὶ τῆς
ἀγορᾶς, μοῦ ἐφαίνοντο ὡς ἰαχαὶ νυκτομπάτη, ὁποὺ μὲ ἀνησυχοῦσε διὰ τὸν
σάλον, ὃν θὰ ἐπήγειρεν αἴφνης. Ἀλλ’ ἡ θαλασσινὴ αὐτὴ εἰκών, ἡ θαλασσινω-
τέρα γινομένη διὰ τῶν ρευμάτων, τὰ ὁποῖα γεννᾷ ἡ ὁδὸς Ἀθηνᾶς, καταντοῦσε
πλέον θαλασσινωτάτη, ὅτε, μετ’ ὀλίγον τὸ λεωφορεῖον, παραλαβὸν ἤδη τὸ
ταχυδρομεῖον, ἐπεφαίνετο μακρόθεν, […] ἀπαράλλακτα, ὡς αἴφνης, ἀπὸ τὸ
ἀκρωτήριον ἐμφανίζεται τὸ ἀναμενόμενον ἀτμοπλοῖον τὴν νύκτα…2.

Ἡ λαιμαργία του γιὰ τὴ θάλασσα εἶναι ἀκόρεστη. Γιατὶ ὁ μωραϊτί-
δης αἰσθάνεται τὴ θάλασσα, καὶ τὴ δημιουργεῖ ξανὰ μὲ τὴ γραφή του, καὶ
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2 μὲ τοῦ Βορηᾶ τὰ κύματα, σειρὰ Ε΄. (Ὅλες οἱ σχετικὲς παραπομπὲς γίνονται στὶς δημο-
σιογραφικὲς-ταξιδιωτικὲς σελίδες τοῦ Ἀλέξανδρου μωραϊτίδη: μὲ τοῦ Βορηᾶ τὰ κύ-
ματα, Ταξίδια, Περιγραφαί, Ἐντυπώσεις, σειρὰ α΄-σΤ΄, Ἐκδόσεις Βιβλιοπωλεῖον Ἰω-
άννου Ν. σιδέρη.)



μὲ τὴν ὅραση καὶ μὲ τὴν ἀκοή, καὶ μὲ τὴν ὄσφρηση καὶ τὴν ἁφή, ἀλλὰ –
βαθύτερα, δριμύτερα – καὶ μὲ τὴ γεύση. Ἰδοὺ ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο πα-
ρουσιάζει ἐκείνους τοὺς ἥρωες τῶν διηγημάτων του ποὺ εἶναι μαγεμένοι
μαζί της – δοκίμασαν τὰ καλὰ τούτης τῆς ἐρήμου: Ὁ καπετὰν-Περμά-
χος τῆς μανουήλας πὲς πὼς ἐγεννήθη μέσα εἰς τὴν θάλασσαν σὰν σου-
πιά, σὰν καλαμάρι3. Ὁ μπαρμπα-Πέτρος ὁ ψαρὰς4 γεννήθηκε πρόωρος
μέσα στὴ βάρκα τοῦ πατέρα του: μὲ ἅλμην ὁ πατὴρ περιέβρεξε τὸ βρέφος
καὶ μέσα εἰς τὰ δίκτυα τὸν ἐτύλιξεν, ὡς ρουφαδάκι φρέσκο-φρέσκο5. Ὁ
Βαρκαρογιάννης μικρὸς μύριζε ὁλόκληρος ψαρίλες σὰν κανένα ρωσικὸν
παστωμένον ψάρι6. Ὁλόκληρος ἁλιὰς ἁρματωμένη ὁ κυρ-Δημάκης, ποὺ
ὀρεγόταν τὰ ἀκρογιαλά, τουτέστιν τὰ θαλασσινὰ μεζέδια – ὣς καὶ τὴ θά-
λασσα δεκάτιζε, ὁ δεκατιστής7. Γιὰ τὸν μανώλη, τὸν ἀσπρογάλανο γυιὸ
τῆς Ἀλτανοῦς8 –τὸ ὄμορφο θαλασσοπούλι της– ἡ θάλασσα: Νὰ ἦτο
ἄρωμα νὰ τὴ ροφήσῃ διὰ μιᾶς; Νὰ ἦτο γάλα νὰ τὴν καταπιῇ; Νὰ ἦτο γα-
λανὸν ἱμάτιον νὰ τὴ φορέσῃ; Νὰ ἦτο μητέρα του νὰ κοιμηθῇ κοντά της;
Ἀλλὰ πῶς ἦτο δυνατὸν νὰ ζήσῃ μακρὰν τοῦ αἰγιαλοῦ; Χωρὶς νὰ πατήσῃ
εἰς τὴν θάλασσαν; Νὰ κολυμβήση, νὰ πιῇ, νὰ φάγῃ θάλασσαν, μίαν φορὰν
τουλάχιστον τὴν ἡμέραν; Ὁ μανώλης δὲν τὴ χόρταινε. Κι ὅταν ἡ Ἀλτα-
νοῦ τὸν ἔβαλε γιδοβοσκὸ στὰ δεκάξι του –Νὰ μοῦ τὸ κάμῃς τσοπανάκι,
γέρο-Παπποῦ– γιὰ νὰ τὸν ἔχει κοντά της ζωντανό, αὐτὸς παραμιλοῦσε
κλαίγοντας στὸν ὕπνο του: Κομμάτι θάλασσα, καημένα παιδιά! Κομμάτι
θάλασσα! Χάθηκε κομμάτι θάλασσα! Ἀλλὰ καὶ τί βοσκόπουλο ἦταν
αὐτὸ νὰ τραγουδάει στὸν μεγάλο Ἀσέληνο:

σὰν ἀποθάνω, μάννα μου, στὸ κῦμα νὰ μὲ ρίξῃς·
νὰ ᾽ρθοῦν οἱ γλάροι νὰ μὲ κλαῖν, τὰ ψάρια νὰ μὲ θάψουν·
νὰ ᾽ρθῇ κ’ ἕνα γλαρόπουλο, γλυκὰ νὰ μὲ φιλήσῃ…

Δὲν γίνεται γνήσια λαχτάρα γιὰ τὴ θάλασσα, χωρὶς τὸ καμάρι γιὰ τὰ
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3 «μανουήλα», τόμ. Γ΄.
4 σπουδαῖος ψαράς – ἐγνώριζε τὴν μπερκαρίαν, τὴν φαγκρίαν, τὴν ἀστακουριά. Ἀλλὰ

καμμιὰ φορά:
–῎Εβγαλες ψάρια;
– Τ᾽ ἄφησα νὰ παχύνουν.
– Ψάρια; – Τίποτα.

5 «Κάθ’ ἐμπόδιο γιὰ καλό», τόμ. Β΄.
6 «Βαρκαρογιάννης», τόμ. Γ΄.
7 «Ὁ δεκατιστής», τόμ. Β΄.
8 «Ἀλτανοῦ», τόμ. Β΄.



πλεούμενά της. Ἀπὸ τὴ ζυμωτικὴ σκάφη τοῦ μανώλη τῆς Ἀλτανοῦς, μὲ
τὴν ὁποία τὸν εἶδες νὰ ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὸ λιμάνι τοῦ Κάστρου καὶ νὰ
πλέει πρὸς τὸ Διαπόρτι ἄφοβα, καὶ τὴν ἐμπαικτικῶς καλουμένην σκου-
μαΐδαν, τὴ σάπια σκάφη τοῦ καπετὰν-Διανέλου, ἢ τὸ σκολιὸν βρατσερὶ
τοῦ καπετὰν-Πέτρου τοῦ Ἀποσπερίτη –ποὺ πάντα εὐχόταν νὰ τοῦ τὸ με-
τέβαλλαν οἱ μηχανικοί, χωρὶς νὰ τὸ πειράξουν, τὸ στραβό, τὸ μισερό του
βρατσερὶ εἰς εὐθὺ καὶ ἀνάλογον, τέλειον λόρδικον9– μέχρι τὰ δύο παμμέ-
γιστα ἱστιοφόρα –ἐκεῖνο τὸ ζεῦγος δελφίνων, τὴν συνωρίδα Τριτώνων– τὶς
σκοῦνες μὲ τὰ χρυσὰ κορζέτα, λάμποντα εἰς τὸν ἥλιον, τοῦ καπετὰν-
Τσούρμα τοῦ Παπαργυροῦ –νὰ τὶς χαϊδεύεις σὰν ὄμορφες γάτες, νὰ τὶς
φιλᾶς σὰν τὶς κόρες σου10– καὶ τὴ «μανουήλα», ἕνα κατάμαυρον τριί-
στιον βρίκιον, ἱσπανικοῦ σχεδίου σκάφος, μέσα στὸ ὁποῖο ὁ ἀνοικτόκαρδος
χαρακτὴρ τοῦ καπετὰν-Περμάχου μπόρεσε νὰ ξεδιπλωθεῖ ἀπὸ μέσα ἀπὸ
τὰ σπλάχνα του ὅπου συνεθλίβετο συμπιεζόμενος μέσα εἰς τὶς γολεττί-
τσες ἕως τότε· ἡ δικτάδικη βρατσέρα τοῦ καπετὰν-φαφάνα, φορτωμένη
λεμόνια ἀπὸ τὴν Ἄνδρο γιὰ Θεσσαλονίκη· ἡ «σκίαθος», τὸ τρικάταρτο
μπάρκο τοῦ καπετὰν-φώκα11, μὲ τὴν χονδρὴν κοιλίαν του καὶ τὴν
χονδρὴν πρύμνην, μὲ τὸ ἄσπρο μποῦρδο, τὴν λευκὴν ταινίαν τὴν περιθέου-
σαν αὐτὸ κύκλῳ, ἡ ὁποία μὲ τὰ μαῦρα κατὰ διαλείμματα τετραγωνίδια,
ὡς θυρίδας μακρόθεν φαινόμενα, παρίστα αὐτὸ ὡς ἕνα τεράστιον σκάφος,
ὡς φρεγάταν τουρκικὴν τῶν ἡμερῶν ἐκείνων, μὲ τὰς τηλεβολοθυρίδας
του· ἡ «Γαλανομάτα» τοῦ μανώλη τῆς Ἀλτανοῦς, γαλάζια πάντοτε μὲ
ἄσπρο ζουνάρι – μὲ πανάκια κάτασπρα – Καταγάλαζος καὶ ὁ μανώλης
– Θαρρεῖς καὶ ἀνέδυσεν ἐκ τοῦ βυθοῦ τοῦ κυανοῦ πόντου – Κυάνεος –
Κυανοπλόκαμος· ἡ σκούνα τοῦ καπετὰν-Γιάννη νὰ μπαίνει στὸν Ἑλλή-
σποντο ὡς νύμφη εἰς τὴν παστάδα12· ἡ βρατσέρα τοῦ καπετὰν-Βγενιοῦ13·
ἡ μολυβένια λέμβος τοῦ Βαρκαρογιάννη, ἄξια καὶ καλοθάλασση· τὸ κα-
ράβι τοῦ κάπταιν Νίκολς14 – μικρὸν κομψὸν βρίκιον μὲ δύο ἱστοὺς καὶ ὅλα
τὰ ἱστία ἐν ἐπιτηδείῳ ἐξαρτισμῷ εὐρωπαϊκοῦ σκάφους· ἡ μαύρη σκούνα
μὲ τὸ ἄσπρο μποῦρδο, ἡ τυχερὴ σκούνα τοῦ καπετὰν-μοναχάκη15· ἡ
«Εὐαγγελίστρια» τοῦ καπετὰν-Κωνσταντῆ τοῦ Ἀναποδιασμένου, ποὺ
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9 «Ἡ χρυσῆ καδένα», τόμ. Β΄.
10 «φαντάσματα», τόμ. Β΄.
11 «Χριστούγεννα στὶς Τρεῖς μποῦκες», τόμ. Γ΄.
12 «Ψυχοσάββατον», τόμ. Γ΄.
13 «σὲ μιὰ Παράκλησι», τόμ. Γ΄.
14 «Ἡ θειὰ μυγδαλίτσα», τόμ. α΄.
15 «Ἡ Πορταΐτισσα», τόμ. Β΄.



ἔστιλβε κατάμαυρη μὲ τὴ μεγάλη σημαία της καὶ τὰ πολύχρωμα σι-
νιάλα16. Ὁλόκληρος στολίσκος. Ἀλλὰ στὸ διήγημα «μὲ τὰ πανιά», ὄχι
μόνο θὰ συγκροτήσει ὅπως ὅπως μονοκοντυλιὰ σὲ μία παράγραφο ἕναν
ἀκόμα, πολύχρωμο καὶ ποικιλότατο17, παρὰ ξεμυαλίζεται κι ὁ ἴδιος μὲ μία
σκούνα-νύμφη τοῦ γιαλοῦ, ἕνα στιλάδο σκαρί, μία μικρὴ φελούκα: «Ἤρε-
μος, ἁπαλή, πηκτὴ ἡ γαλανὴ θάλασσα, τὴν ἔφερεν ἐλαφρὰν εἰς τὰ δρο-
σερά της νῶτα, κούκλαν μικρὰν εἰς τὴν καταπράσινην ἀγκαλιά της».
Ἔτσι μιλάει γιὰ τὴ σκούνα ποὺ ποθεῖ –Ν’ ἀρμένιζα μαζί της!– μὲ τὴν
τόλμη τῆς ἐρωτοχτυπημένης καρδιᾶς του.

μὲ πρίμο ἀγέρι νὰ φουσκώνει τὰ ἱστία του, τὸ διήγημα «μὲ τὰ πανιά»,
χωρὶς νὰ φτάνει στὴ θερμοκρασία καὶ στὴ γινωμένη σάρκα οὔτε στὴν
ἀτμόσφαιρα, τὰ ἀληθινά του ἀριστουργήματα, ἀποτελεῖ τρόπον τινὰ μία
ἐπιτομὴ ὁρισμένων βασικῶν θεμάτων του, ὅπως τοῦ πόθου τῆς φυγῆς καὶ
τῶν θαλάσσιων ταξιδιῶν ἢ καὶ τοῦ σχήματος μητέρας-μοναχογυιοῦ – ἂν
καὶ ἐδῶ βάναυσα παραμορφωμένου18– καθὼς ἐπίσης ἐπιτομὴ τῶν ἰδιαί-
τερων συγγραφικῶν του τρόπων. Ἕνα γοργὸ καθρέφτισμα τῆς ἰδιοσυγ-
κρασίας του. Ὁ Ἀλέξανδρος μωραϊτίδης ἀξιώθηκε μιὰ ἔμφυτη ἀγάπη
γιὰ τὴν πλάση καὶ τὸ φῶς της – μιὰ εὐδοκία. Ποὺ ἐδῶ, ὅπως καὶ στὶς τα-
ξιδιωτικές του σελίδες, ἐκφράζεται σὲ πρῶτο πρόσωπο αὐθόρμητα, μὲ
ἀνιδιοτέλεια – μὲ συνεχῆ συσσώρευση – πρόσθεση – ποτὲ ἀφαίρεση – σὰν
κάποια μίμηση τῶν κινήσεων τῶν ὀγκούμενων κυμάτων σὲ ὥρα τρικυ-
μίας – οὐσιαστικῶν καὶ ἐπιθέτων – ἀφθονία λέξεων, ἀπανωτῶν παρομοι-
ώσεων πού, ἀνάμεσα στὴ γνήσια ποιητικὴ τόλμη καὶ τὴ σύμβαση, ὁρι-
σμένες ὡστόσο μὲ τὴν ἀνοικειότητά τους καθόλου δὲν κακοφαίνονται στὸ
γοῦστο ἑνὸς σύγχρονου ἀναγνώστη:
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16 «Ὁ Ἀναποδιασμένος», τόμ. α΄.
17 «σκάφη παντοῖα ἠγκυροβολημένα ἐν ἀταξίᾳ, καθὼς ηὐκολύνοντο, ἐπλήρουν τὰ Ἄσπρα

Γιάρια, ἕνα μέγαν λιμένα τοῦ Ἑλλησπόντου πρὸς τὴν Ἀνατολήν. Τριίστια μπάρκα καὶ
σκοῦναι κομψαὶ καὶ μπάρκα-μπέστια καὶ τσερνίκια καὶ τρεχαντῆραι παμμέγισται λα-
δάδικαι, φορτωμένα καὶ κενά. μαῦρα, φαιά, πράσινα, γαλάζια, μὲ ἄσπρα μποῦρδα, κα-
τάμαυρα. στιλπνά, καινουργῆ, παλιοκάραβα ἀνθρακοφόρα. αὐστριακὰ παμπάλαια,
τοῦ πετρελαίου μπάρκα, σκιαθίτικα, Κασώτικα, Χιώτικα, καράβια Γαλαξιδιώτικα,
Ψαριανὰ καράβια, ὅλα φύρδην μίγδην ἀνέμενον ἄλλα μὲν νὰ πνεύσῃ ὁ νότος, ἵνα πλεύ-
σωσι πρὸς τὴν Προποντίδα, ἄλλα δ’ ἐκαρτέρουν τὰ ρυμουλκὰ νὰ τὰ ρυμουλκήσωσι δύο-
δύο, τρία-τρία μέχρι τοῦ Ἀναγαρᾶ» («μὲ τὰ πανιά», τόμ. Β΄).

18 Πρόκειται γιὰ τὴν ἐφιαλτικὴ ἱστορία τοῦ Παπα-Δράκου τῆς Παπαδράκαινας, ποὺ
«ἤτανε ἕνα παιδὶ ὅλο κεφάλι». Ἡ μάνα του τὸ σιχαινότανε σὰν τὴν ἁμαρτία της, κι
ὅταν πιὰ μεγάλωσε, τὸ ἔδιωξε ἀπὸ κοντά της κι ἐκεῖνο πῆγε μὲ τὰ καράβια. Ἔγινε
ἄξιος καὶ ἐπιδέξιος ναύτης, ἀλλὰ ἦταν ἄτυχος. Ἡ σπαρακτικὴ ἱστορία του μπορεῖ νὰ
διαβαστεῖ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ὑπόλοιπο διήγημα, στὶς σελίδες 259-263 τοῦ Β΄ τόμου.



αἴφνης ἀπὸ μέσα ἀπὸ τὸ πέλαγος πρὸς ἀνατολὰς κάτω, ἀνάπτει φῶς
ἐρυθρόν. Πυροφάνιον τερατῶδες Τρίτωνός τινος τὸν ὁποῖον τὸν ἐπῆρε ἡ ἡμέρα
εἰς τὸ ψάρευμα. Κατ’ ἀρχὰς φαίνεται ὡς κεφαλὴ σαρικοφόρου Τούρκου, ἀνα-
δύοντος μεγαλοπρεπῶς ἀπὸ τῶν κυμάτων, εἴτα ὡς ὡραιότατος τεράστιος
μύκης, θαλασσίου λειμῶνος, εἴτα ὡς χύτρα χαλκῆ κατακόκκινος ἐπὶ τῆς
πυρᾶς, χύτρα παμμεγέθης Γκέκηδων γεωργῶν. Πρὸς στιγμὴν μετεμορφώθη
εἰς πάγκαλον ἀνθοδοχεῖον, μέγα, φοινικικόν, καὶ τέλος ἀπὸ μέσα ἀπὸ τὴν
ἀκατανόητον αὐτὴν σύγχυσιν τοῦ φωτός, σύγχυσιν εἰς πράγματα καὶ σύγ-
χυσιν εἰς σχήματα, ἀναθρώσκει ὁ ἥλιος, ὡς νυμφίος ἀπὸ τοῦ παστοῦ, ἀκτινο-
βολῶν, φωτίζων, ζωογονῶν, καλλύνων τὸ πᾶν, ὅπερ ἐλούσθη πλέον, θαρρεῖς,
περιεβλήθη τὸ αἰώνιον φωτεινὸν ἱμάτιόν του, ζῇ19.

Ὁ κόσμος γιὰ τὸν μωραϊτίδη εἶναι σὰν τὸ ὁλόχρυσο ἐκεῖνο παρεκκλή-
σιο, μὲ τὸ ἐσωτερικό του ὅλο περιχρυσωμένο – τὸν Ἅγιο Εὐστάθιο στὸν
Πύργο τοῦ μυλοποτάμου20. Καμμιὰ φορὰ ὅμως σὰν τὸν Γιωργῆ τῆς Θα-
σίτσας, τὸν οἰνοπώλη, στὸν «Δεκατιστή», ἀπομένει

συλλογισμένος –
λὲς ξέχασε ποῦ ἔκρυψε
τὸν θησαυρό του.

Γράφει λοιπὸν ὁ ἡμερολάτρης αὐτὸς μὲ τὴν ἀκατάβλητη ζωντάνια,
στὸ ταξίδι του μὲ τὴν ποθητὴ σκούνα: «Περιβαλλόμεθα πάντοθεν ὑπὸ τῆς
σκοτίας καὶ κατευθυνόμεθα εἰς ἀδιόρατον σκότος. σκοτία ποὺ τὴν
αἰσθάνεσαι γύρω σου συνθλίβουσάν σε ὡς οἱ ὄχλοι τὸν Κύριον». Καὶ στὰ
ταξιδιωτικά21:

Ζωὴ καλεῖται
ὅ,τι θὰ ἔπρεπε νὰ λές:
Εἶναι ὁ θάνατος.

Τί νὰ συμβαίνει ἄραγε; Ἴσως γιατὶ τὸ σκοτάδι του δὲν ζυμώθηκε ἀπὸ
κάποιο εἶδος σταθερῆς μελαγχολίας, ἀπόμεινε ἀλλόκοτο, τραχύ, ἀκατέρ-
γαστο. Ἐπειδὴ δὲν διακλαδίστηκε χωνεμένο στὸ ἔργο του, γι’ αὐτὸ βγαί-
νει καμμιὰ φορὰ στὴν ἐπιφάνεια σὰν μαύρη ράχη μιαροῦ ἀμφίβιου ἢ σὰν
χταπόδι τινάζει τὸ μελάνι του στὸ πρόσωπο τοῦ ψαρᾶ – Ὕπαγε ὀπίσω
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19 «μὲ τὰ πανιά», τόμ. Β΄.
20 μὲ τοῦ Βορηᾶ τὰ κύματα, σειρὰ σΤ΄.
21 μὲ τοῦ Βορηᾶ τὰ κύματα, σειρὰ α΄.



μου, σατανᾶ22! στὴν πραγματικότητα, σὰν τὰ δύο πανιὰ τῆς σκούνας:
τὸν μοναχογυιὸ τὸν Κόντρα23 τὸν γαλαζοαίματο –Νὰ παίζῃ ὁ κόντρας,
βρὲ Γιάννη!– καὶ τὸν καημένο Ἀράπη24, πρόκειται γιὰ ἕναν ὁριστικὸ
δυϊσμὸ ποὺ δὲν ἀπαλείφθηκε ποτὲ ἀπὸ τὸ πνεῦμα τοῦ μωραϊτίδη καὶ μὲ
εὐκρίνεια εἰκονίζονται οἱ δύο ὄψεις του στὸ διήγημα «μὲ τὰ πανιά»: Τί-
ποτα στὸ ἱλαρὸ αὐτὸ ταξίδι στὶς πλάτες τῆς ἀεικίνητης θάλασσας δὲν
μᾶς προϊδεάζει, ἀλήθεια, γιὰ τὴν τρομερὴ ἱστορία τοῦ Παπα-Δράκου, τοῦ
γυιοῦ τῆς Παπαδράκαινας, ποὺ θὰ διηγηθεῖ ὁ γέρο-ναύτης ὁ μπάρμπα-
μῆτρος, ἡ Νεροφίδα ἀποκαλούμενος μεταξὺ τῶν πληρωμάτων. Κι
ἀκόμα, στὸ τέλος τοῦ διηγήματος μαθαίνουμε ὅτι ὣς καὶ ἡ σκούνα τοῦ
μωραϊτίδη ἔχει ψυχὴ-σκουνίτσα:

Καὶ μόνην εὐχαρίστησιν πλέον αἰσθάνομαι νὰ ἐκκλησιάζωμαι εἰς τὸν
ναὸν τοῦ ἁγίου Νικολάου –ἐπάνω εἰς τὰ Κοτρόνια– εἰς τὴν ὑψηλὴν πετρώδη
τῆς νήσου μου κορυφήν. Καὶ ὅταν ὁ γέρο-συμβίας, ὁ κορακοζώητος, ἀνάπτῃ
τὸν μέγαν πολυέλαιον καὶ σείῃ αὐτόν, μ’ ἀρέσει νὰ βλέπω νὰ σείεται μετ’
αὐτοῦ καὶ ἡ ἀσημένια σκούνα, ἡ ὁποία κρέμεται ἀπὸ τὸν μέγαν πολυέλαιον,
ὑπὸ τὸν θόλον, τάξιμον εὐλαβὲς τοῦ πλοιάρχου μου. Ἀπαράλλακτη ἡ σκούνα
μου, ἡ καταπράσινη, ποὺ μιὰ φορὰ κ’ ἕναν καιρὸ ἦταν ἀραγμένη εἰς τὸν βο-
σπορίζοντα λιμένα τῆς νήσου. μὲ τὰ κατάρτια, μὲ τὰ σχοινιά, μὲ τ᾽ ἄρμενα.
Ἀπαράλλακτη. Ἀλλὰ δὲν εἶναι πράσινη πλέον, οὐδὲ μεγάλη. Εἶναι μικρὰ καὶ
ἀσημένια ὅλη, τάξιμον εὐλαβὲς τοῦ πλοιάρχου μου, ποὺ ἐγλύτωσε μιὰ φορὰ
ἀπὸ τράκο μέσα στὴν θάλασσα τοῦ μαρμαρᾶ. Θαρρεῖς καὶ εἶναι ἡ ψυχὴ τῆς
καταπράσινης σκούνας, μικρά, ἀσημένια σκουνίτσα. Καὶ ὅταν σείεται ὁ πο-
λυέλαιος καὶ σείεται κ’ αὐτὴ μαζί του πέρα-δῶ, θαρρῶ πὼς εἶμαι μέσα κ’
ἐγώ, καὶ ταξιδεύει ὁ νοῦς μου ἀκόμη μὲ τὰ πανιά…

Ἡ ἁπλὴ γλαυκότητα τοῦ οὐρανοῦ, σὰν μιὰ ὑπενθύμιση, πάντα τρα-
βάει τὸ βλέμμα του ψηλά, πάνω ἀπὸ τὸν ἀμύθητο πλοῦτο καὶ τὴν ἀτέλει-
ωτη ποικιλομορφία, τὴ δυστυχία καὶ τὴ χαρὰ τοῦ κόσμου ποὺ ἀγαπᾶ
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22 «Ἀλλ’ αἴφνης πάφ! μία ταραχή. Καὶ τὸ πρόσωπόν του ὅλον ἐπληρώθη μελάνης. Ὁ
ὀκτάπους ἀποσπασθεὶς ἐβυθίσθη πάλιν εἰς τὸν ἀχανῆ πυθμένα, ἐκχύσας τὴν μελάνην
του καὶ καταρρυπάνας τὸ πρόσωπον τοῦ ἁλιέως καὶ τὸ σαπφείρινον κύμα» («Κάθ’
ἐμπόδιο γιὰ καλό», τόμ. Β΄).

23 Νὰ παίζει ὁ Κόντρας
–τὸ ψηλότερο πανὶ–
στὸν νυκτομπάτη.

24 μαῦρο πανὶ εἶναι –
σημαία μὰ καὶ σάβανο
τοῦ πλοίου: ὁ Ἀράπης.



τόσο. Καὶ στὸ ταξίδι ἐκεῖνο μὲ τὴ σκούνα του, ὅταν ξύπνησε, λέει, πρωὶ
πρωὶ κι ἀνέβηκε

στὸ κατάστρωμα:
γαλάζια ὅλα γαλανὰ
μπλὲ καὶ γαλάζια.

Ἡ Νεροφίδα ἀποκαλούμενος μεταξὺ τῶν πληρωμάτων, ὁ γέρο-ναύ-
της ποὺ γλιστροῦσε πάντοτε σὰν ποταμίσιο χέλι ἀπὸ τὰ φοβερὰ δίχτυα
τοῦ κινδύνου καὶ ποὺ διηγήθηκε τὴν ἱστορία τοῦ Παπαδράκου μὲ τὴ με-
γάλη κεφάλα σὰν φλάσκα, θὰ μποροῦσε νὰ ἦταν μέλος κι ἐκείνου τοῦ
πληρώματος στὴ «σκίαθο» τοῦ καπετὰν-φώκα – τὸ ὁποῖο ἔκανε Χρι-
στούγεννα στὶς Τρεῖς μποῦκες τῆς σκύρου, ὅταν τὸ μπάρκο μπῆκε κι
ἀγκυροβόλησε ἐκεῖ, θαλασσοδαρμένο, θαλασσοπνιγμένο, ξυλάρμενο.
συντροφιὰ μὲ τὸν εὔθυμο καὶ διαχυτικὸ ἀδελφὸ τοῦ καπετὰν-φώκα, τὸν
καπετὰν-Γιακουμῆ μὲ τὸ λαξευτὸ τσιβούρι του, τὴ χρυσόγλυπτη κινύρα
του, τὴ «μαριγούλα», ποὺ τὴν κρατοῦσε ἀγκαλιὰ λὲς κι ἦταν ἡ συνονό-
ματή της, ἡ γυναίκα του. Τὸν μειλίχιο Γιάννη τὸν μπύρρο, τὸν καλύτερο
λοστρόμο μέσα στοὺς σκιαθίτες, ποὺ ἔτρεφε μίαν ὄρνιθα, μόνος του ἀπὸ
τὴν σικελίαν, διὰ κάθε ἐνδεχόμενον. Τὸν μέλτο τὸν μισακό, τὸν σπανὸ
εὐλογιοκομμένο μίμο, ποὺ μιμοῦνταν τὸν καπετὰν-Πάτερον, πῶς ἐτρα-
βοῦσε τὰ ρακοβόλια ἐπάν’-πανωτοῦ, καὶ τὸν καπετὰν-σαράντον, τὸν φι-
λάργυρον ἐκεῖνον πλοίαρχον, πῶς ἐσύναζε, σπυρὶ-σπυρί, τὸν σίτον ἀπὸ
τὴν κουβέρταν τοῦ πλοίου του, ὅταν ἐξεφόρτωνεν εἰς τὸν Πειραιᾶ, διώκων
τὰς ὄρνιθας τοῦ πλοίου, ξοῦ-ξοῦ, μὴ τὰ φάγωσι, νὰ τὰ φάγῃ ἐκεῖνος τὰ
σκύβαλα – μιμοῦνταν καὶ τὶς Κώτισσες πῶς γνέθουν, ἂν καὶ οἱ Νισυριὲς
γνέθουνε καλύτερα ἀπὸ τὶς Κώτισσες… Τὸν γέρο-μπούμπα, τὸν ἰδιό-
τροπο ναύτη, ποὺ ὅλο ἐμάλωνε πότε μὲ τὴ βελόνα του καὶ πότε μὲ τὴ νι-
τσεράδα του ἢ καθόταν ἀμίλητος ὡς μετανοημένος καλόγηρος ἢ ἀναθε-
μάτιζε τὰ κύματα, ἔλεγε: Δὲν μὲ ρίχνετε σὰν τὸν Ἰωνᾶν στὴ θάλασσα, νὰ
μπονατσάρῃ! βυθισμένος στὶς μαῦρες ἀναμνήσεις του ἀπὸ τὴν καταρα-
μένη μάννα του, ποὺ ἔχασε ὅλα τὰ παιδιά της καὶ τὸν ἄνδρα της καὶ σὰν
ἤρχοντο τὰ Χριστούγεννα, ἐκλείδωνε τὸ σπίτι, τὸν ἐφορτώνετο στὸν ὦμον
αὐτόν, τὸ τελευταῖο παιδί της, καὶ ἔτρεχε στὰ τέσσερα, στὸν Γέροντα,
πίσω, στὸν Πρόδρομον, εἰς τὸν μικρὸν Ἀσέληνον, ὅπου ἔκαμνε Χριστού-
γεννα, κλαίουσα τὴν ψυχήν της μὲ τὰς καλογραίας. Τὸν δεκαεπταετῆ
καμαρῶτο Ζούμπουρα, ζαρωμένον μέσα εἰς πλατεῖς ἀμπάδες, ὡς σηπία
εἰς τὸ θαλάμι της, χωμένον μέσα εἰς τοὺς πλατεῖς ἀμπάδες του, ὡς χε-
λώνη, τὸ παλιόπαιδο. Τὸν Γροῦτσο, τὸν μπάρμπα-Γιαννιὸ καὶ τὸν Παυ-
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λάκη, τὸν ἄσωτο γυιὸ πλοιάρχου συριανοῦ, δύο φορὲς παντρεμένον στὰ
Θεραπειὰ καὶ μιὰ στὸ Κουροῦ-Τσεσμέ, ἐνῶ εἰς τὴν σύρον ἔκλαιεν ἡ
μάννα του ἀπαρηγόρητος. Τὸν καπετὰν-φαφάνα τέλος, τὸν ἐπισκέπτη
τους μικροπλοίαρχο ἀπὸ τὸ δικτάδικο, τὸν τραυλὸ ψάλτη. μ’ ὅλους
αὐτούς, ποὺ μισομεθυσμένοι, ψάλλοντας τὰ κάλαντα καὶ τὸ Χριστὸς
γεννᾶται, διηγούμενοι τρομακτικὲς κι ἀστεῖες ἱστορίες, πικρὲς καὶ χαρ-
μόσυνες ἀναμνήσεις, γιόρταζαν τὰ Χριστούγεννα ποδισμένοι στὶς Τρεῖς
μποῦκες, συντροφιὰ μὲ τὴ θάλασσα…

Ἐπάνω στὸ κῦμα. σιμὰ στὸν ἀφρόν. μὲ τὴν χιονιά, μὲ τὴν τρικυμίαν, μὲ
τοὺς ὕμνους τῶν ἀρμένων μας, μὲ τῆς θάλασσας τὰ λιβάνια, μὲ τὶς λαμπά-
δες τοῦ μαΐστρου, ποὺ φέγγουν ψηλά, ἀπὸ τὰ οὐράνια, καὶ φωτίζουν σὲ μία
στιγμὴ ὅλην τὴν πλάσιν, στεριὲς καὶ πέλαγα.

Ὁ Τέλλος Ἄγρας γράφει25 ὅτι ποτὲ ἄλλοτε δὲν ἐξήγησε καλύτερα,
ὅσον διαβάζων τὸν μωραϊτίδην, τοὺς ἄλλως ἀνεξηγήτους στίχους τοῦ
Βερλαίν, ποὺ ἐδιάβαζε στὴ νεότητά του:

La mer est plus belle
que les cathédrales.

(Ἡ θάλασσα εἶναι πιὸ ὄμορφη
ἀπὸ τὶς ἐκκλησίες.)

Ἀλλὰ γιὰ τὸν μωραϊτίδη, ἂν ἡ στεριὰ εἶναι ὁ κόσμος – οἱ γλάροι
ἐλπίδα ὅτι ἐγγύς που ὁ κόσμος – ἡ θάλασσα εἶναι σὰν μία ἀχειροποίητη
ἐκκλησία, γιὰ τὴν ἀκρίβεια, εἶναι σὰν ἕνα μεγάλο μοναστήρι τὸ ἔρημο
πέλαγος, τὸ εὐρὺ κενὸν τοῦ πόντου, ἡ θάλασσα γαλανή, εὐρεῖα, σιωπηλὴ
ὡς μυστηρίου εἰκών, ὅπως ἐκτείνεται ἐμπρὸς στὰ μάτια τοῦ καπετὰν-
Τσούρμα τοῦ Παπαργυροῦ στὰ «φαντάσματα»26. Καὶ τὸ κάλεσμα τῆς
θάλασσας στοὺς ἐκλεκτούς της δὲν εἶναι κάτι ποὺ μπορεῖς νὰ τοῦ ξεφύ-
γεις. Ἀποδεικνύεται ἀπροσμάχητο –ὅπως ἡ κλήση ἡ μοναχικὴ– καὶ μοι-
άζει σὰν τὴ βασανιστικὴ δίψα τοῦ Θεοῦ. Θὰ ἦταν ὑπερβολικό, αὐθαίρετο
βέβαια, νὰ εἰκάσουμε ὅτι οἱ φυγὲς τῶν ἄσωτων τῆς θάλασσας, τῶν μο-
ναχογυιῶν ἡρώων του, εἶναι προεικονίσεις τῆς δικῆς του τέλος φυγῆς ἀπὸ
τὰ ἐγκόσμια27– ἀλλὰ ὁ κάπταιν Νίκολς, ὁ καπετὰν-Γιαννάκης, ὁ μανώ-
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25 Ὁμόπλουν πλοῖον (5 κείμενα γιὰ τὸν Ἀλέξανδρο μωραϊτίδη), φιλολογικὴ ἐπιμέλεια,
Νίκος Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Ἐκδόσεις «Γνώση» & «στιγμή».

26 «φαντάσματα», τόμ. Β΄.
27 «1929 (16 σεπτεμβρίου): Ἔγινε μεγαλόσχημος μοναχὸς καὶ μετονομάστηκε Ἀνδρόνι-



λης, ὁ Βαρκαρογιάννης, ἀφήνουν πίσω τους φεύγοντας ὁ καθένας κι
ἀπαρνιοῦνται καὶ ἀπὸ μία μητέρα – μιὰ στεριανὴ ζωή: τὴ θειὰ μυγδαλί-
τσα τὸ Καράβι, τὴν καπετάνισσα τοῦ καπετὰν-Τσούρμα Παπαργυροῦ,
τὴν Ἀλτανοῦ. Τὸν Βαρκαρογιάννη τὸν εἶχε πάρει μοναχοψυχογυιό της ἡ
καλογριὰ μακαρία – καὶ ἀργότερα ἡ κανδηλανάπτρια Ζηνοβία τὸν ὑπη-
ρέτησε πιστά.

Ὁ Βαρκαρογιάννης πνίγηκε μιὰ νύχτα μὲς σὲ ἀγέλες δελφινιῶν ψα-
ρεύοντας ζαργάνες, ὅταν ἕνα γκαβοντόλι, τεράστιος φυσητήρας, ἀναπο-
δογύρισε τὴ βάρκα του μ’ αὐτὸν – σωστὸ Βαρκαρογιάννη – σφηνωμένον
μέχρι ὀσφύος μέσα στὸ χαβούνι τῆς πλώρης της. (μέχρι νὰ ξημερώσει, ὁ
φυσητήρας ἔπεσε στὰ ρηχά, καὶ τὴν ἄλλη μέρα οἱ κρεοπῶλες τὸν διαμέ-
λισαν μὲ τὰ τσεκουράκια τους κι ἔβγαλαν ἀναρίθμητες ὀκάδες λάδι. Καὶ
πολλοὶ νησιῶτες μαγείρεψαν κι ἔφαγαν τὰ πιὸ τρυφερὰ μέρη του)28. Τὸν
μανώλη τῆς Ἀλτανοῦς29 τὸν ρούφηξε ἡ θάλασσα, ἐνῶ μετέφερε μὲ τὴν
σκαμπαβία του τὴν προπαραμονὴ τῶν Χριστουγέννων τροφὲς στὸ με-
τόχι τῆς μονῆς, ποὺ εἶχε ἀποκλειστεῖ ἀπὸ τὰ χιόνια. (Ἀπὸ τοὺς δύο
ἄλλους ἐπιβάτες τῆς «Γαλανομάτας», ὁ πάτερ-Γαλακτίων30 σώθηκε
ἀπὸ τὸ ναυάγιο, ἐνῶ ὁ γάιδαρός του πνίγηκε θαλασσωμένος – μὲ τὰ μά-
τια μεγάλα-μεγάλα σὰν τῆς φάλαινας, ὁ καημένος). Ὁ καπετὰν-Γιαν-
νάκης καὶ ὁ κάπταιν Νίκολς ἐπιστρέφουν ἐν τέλει στὸ νησί, ἀλλὰ στὶς πε-
ριπτώσεις αὐτὲς ἡ ἱστορία γράφεται ἀπὸ τὴ μεριὰ τῆς μάννας ποὺ περιμέ-
νει καὶ προσεύχεται στὴ στεριά – ὄχι ἀπὸ τὴ μεριὰ τοῦ ναύτη. Ὁ νοῦς τοῦ
ἀνθρώπου χάνεται ὅταν δοκιμάσει μὲ τὰ σωστά του νὰ συλλογιστεῖ ὣς
ποῦ τελειώνουν τὰ ὄμορφα νησιά.
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κος. Ἡ κουρά του ἔγινε στὴν ἐκκλησία τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν σκιάθου ἀπὸ τὸν μητρο-
πολίτη Χαλκίδος Γρηγόριο. Γράφτηκε στὸ μοναχολόγιο τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς σκιά-
θου, δὲν πῆγε ὅμως στὸ μοναστήρι, παρὰ ἔμεινε στὸ σπίτι τῆς ἀνιψιᾶς του Ἀλεξάνδρας
Χατζηραφτάκη» («Χρονολογικὸς πίνακας τῆς ζωῆς τοῦ μωραϊτίδη», τόμ. α΄).

28 Ὁ Ν. Γ. Πεντζίκης γράφει: «Ἡ τραγικὴ ἱστορία τοῦ Βαρκαρογιάννη, τοῦ νέου ποὺ τὸν
πῆρε ἡ θάλασσα δίχως νά ᾽χει γνωρίσει γονεῖς, φωτίζεται αἴσια χάρις στὴ μνημόνευσή
του ἀπὸ τὶς γυναῖκες ποὺ κατεβαίνουν νὰ πάρουν νερό, στὸ Γλυφονέρι, ἔργο τῶν φιλο-
τίμων μόχθων του». Ὁμόπλουν πλοῖον (5 κείμενα γιὰ τὸν Ἀλέξανδρο μωραϊτίδη).

29 μαύρη Ἀλτανοῦ! λεύ-
κα ψηλή, μαύρη καρδιά!
Ἔχεις παιδί; Ἔεεχω!

30 Πάτερ Γαλακτίων!
λάλησε πετεινάρι:
Ὁ καιρὸς χαλάει.



Χάνεται
ὡς λεπτὸν βόλι εἰς ἄπειρον
βάθος πελάγου.

Εἰς τὴν ἄβυσσον τοῦ σκληροῦ πόντου. Εἶναι τὸ ἴδιο σὰν νὰ συναντᾶ
τρεῖς θάλασσες στὸν Κάβο Ντόρο ὁ καπετὰν-φώκας. σὰν νὰ περιμένει
γραῖγο καὶ νὰ ξεσπᾶ προβέντσο σκοτεινὸ –χιονιὰ καὶ κακὸ– θάλασσα
κιαμέτι. Καὶ νὰ ἀπομένει ἀμαθής, ἀθαλάσσωτος, πιὸ ἄπειρος καὶ ἀπὸ τὸν
ἀπειρότερο ναύτη. Τὸ ἴδιο σὰν νὰ χάνει τὴ «μανουήλα» του πάνω στοὺς
βράχους τοῦ Δασκαλειοῦ ὁ καπετὰν-Περμάχος – ὁ θαλασσογέννητος
αὐτός, ἀμέριμνος κι ἀτάραχος, ὡσὰν νὰ ἦτο ἡ «μανουήλα» κτῆνος ὁποὺ
τὸ εἶχε δεμένον εἰς τὸν ἀγρόν. Καὶ ἕνας μετεωρισμὸς περιεργότατος τὸν
κατελάμβανε συχνά, ἀπὸ τὴν ἀφοβιά του καὶ τὴν πίστη του στὴ θάλασσα.
Κύριος ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται. Ὅποιος ὅμως ἁρπαχτεῖ ἀπὸ τὴ στεριὰ
– ὅπως ἂς ποῦμε στὴ γραφή, μία θαλασσινὴ εἰκόνα μεταφέρεται ἀπὸ μία
στεριανὴ – ἡ τρικυμία γιὰ παράδειγμα ἀπὸ τὴν πυρκαγιὰ ποὺ κροταλίζει
– αὐτὸς ἴσως καὶ νὰ μπορέσει νά ᾽βγει πέρα – ἀκόμα καὶ ἂν ἦταν νὰ δια-
βεῖ ἄγριο κανένα δάσος.

Ἡ «Θειὰ μυγδαλίτσα» εἶναι ἀπὸ τὰ ὡραιότερα διηγήματα τοῦ μω-
ραϊτίδη. Εἶναι ἀπόλαυση ἀμετάδοτη νὰ διαβάζεις τὸ πέρασμα τοῦ φαραγ-
γιοῦ τὴ νύχτα τῶν Χριστουγέννων ἀπὸ τὴν ἡρωίδα «γιὰ νὰ μὴν ἀφήσῃ
σβηστὸ τὸν Χριστὸ» στὸ Κάστρο31– πρῶτα ψιθυρίζοντας μέσα της τὸ
«Πιστεύω», κατόπιν βηματίζοντας σύμφωνα μὲ τὸν τροχαϊκὸ γοργὸ
ρυθμὸ τοῦ σατανικοῦ ἄσματος τῶν καλικαντζάρων –

Τάπα - τάπα - τά-
πα - στόντρο - χάϊ - κόρυ - θμὸ-
ἡ - μύγδα - λίτσα!

Τάτσα - ρούχια - δέ-
σε - λύσε - ἥφω - νήτους - λέει-
– Κα - λίκα - ντζάρων!

πέρασμα ποὺ θὰ προξενοῦσε φρίκη καὶ εἰς τὸν πλέον ἀτρόμητον νυκτοπε-
ριπατητήν. Ποὺ ἂν ἦτο ἄλλος βεβαίως θὰ παρεφρόνει. Τόσον ρῖγος ἐπρο-
ξένει ὅπερ ἠδύνατο νὰ παγώσῃ καὶ τὴν καρδίαν τοῦ ἀνθρώπου, εἰς τόσον
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31 Τ’ ἀποφάσισε
λοιπὸν ἡ μυγδαλίτσα – Ἡ
σὰν Νειρεμένη!



θερμὰ τοῦ στήθους μέρη τρυπωμένην. Καὶ μετὰ τὴν νέκρωσιν τῆς καρ-
δίας ἐπέρχεται ἡ παραφροσύνη. Ὁ ὕπνος της ὕστερα πάνω στὴν προσευχή
της, μέσα στὴ φωταγωγημένη ἀπὸ τὰ χέρια της ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ –
ἐξαντλημένης πιὰ ἀπὸ τὴν ὁδοιπορία, τὴ ζωή της ὁλόκληρη, τὴν περιορι-
σμένη σὲ μία καὶ μόνη προσδοκία, σὲ μία καὶ μόνη μορφή, ἀχόρταστη
μορφή, εἶναι εἰκόνα μιᾶς γλυκύτατης καὶ φωτεινῆς, κλειστῆς –σὰν μιὰ
μαντόρλα– προστατευμένης θαλπωρῆς στὸ μέσον τῆς πιὸ ἄγριας ἐρημίας
– φέρνει στὸν νοῦ mutatis mutandis τὸν πίνακα ἐκεῖνον τοῦ λεονάρντο στὸ
οὐφφίτσι, ποὺ ὀνομάζεται: Ἡ προσκύνηση τῶν μάγων. Ἀλλὰ ἡ σκηνὴ μὲ
τοὺς βοσκοὺς στὶς πρῶτες σελίδες τοῦ διηγήματος, μὲ τὴν κινηματογρα-
φική της ἀκρίβεια καὶ τὴ μαγεία – ὑπὸ τὴν ἔννοια ὅτι μέσα στὶς δυνατό-
τητες τῆς κινηματογραφικῆς γραφῆς εἶναι νὰ ἀποδίδει πιστὰ τὴ ζωὴ καὶ
τὰ καθέκαστά της, τοὺς χρόνους της καὶ τὴν ἀκινησία, ἑπομένως καὶ
τὴν ἔνταση ἐκείνη ὅτι κάτι ἀπὸ στιγμὴ σὲ στιγμὴ θὰ χτυπήσει τὴν πόρτα
τοῦ κόσμου, ὅτι θὰ ραγίσει τὸ κέλυφος τοῦ αὐγοῦ, ἐνῶ ἀκοῦς τὴ σιωπὴ
τῆς πλάσης – ἡ σκηνὴ μὲ τοὺς βοσκοὺς εἶναι ἀπαράμιλλη32. Ἡ θειὰ μυ-
γδαλίτσα τὸ Καράβι, λοιπὸν –«Τί γυναῖκα αὐτὴ ἡ χριστιανή!»– βαριὰ με-
λαγχολική, ὑποχονδριακή, ὀξέως ὠργισμένη κατὰ τῆς κόρης της, καθ’
ἑαυτῆς, κατὰ πάντων33, ἀλλὰ πιστὴ καὶ ἄφοβη, προσηλωμένη χρόνια
ὁλόκληρα σὲ μία τέτοια ἀναμονὴ – «Εἶναι ἕνα θᾶμα αὐτὴ ἡ χριστιανή».
Καὶ ἀξιώθηκε τὸ θαῦμα34.
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32 Ἕνα μικρὸ μόνο ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴ σκηνὴ αὐτὴ – ἂν καὶ δὲν εἶναι ἱκανὸ ἀσφαλῶς νὰ
μεταδώσει ὅλη τὴ μυστηριώδη σαγήνη τοῦ ρεαλισμοῦ της:

«Ἤδη σκοτία πανταχοῦ ἡπλοῦτο. Νὺξ ἀσέληνος. Ψύχος ξηρὸν ἐσκόρπιζεν ὁ
ἐλαφρὸς βόρειος ἄνεμος καὶ οὔτε γλαῦξ, οὔτε πτηνὸν ἄλλο νυκτερινὸν ἠκούετο τὴν πα-
γερὰν αὐτὴν τῆς Παραμονῆς νύκτα […] Ὁ εἷς τῶν ποιμένων πλαγιασμένος ἐγγύς,
ἦτο σιωπηλός, ἀφαιρεθεὶς πρὸς τὸ ἀνακάχλασμα τῆς χύτρας […]

– Τοῦ κάκου περιμένομε, εἶπε μετ’ ὀλίγον χασμηθεὶς πομπωδῶς. […] Ἐγὼ λέγω
νὰ κοιμηθοῦμε κομμάτι ὅσο νὰ βράσῃ τὸ φαΐ. Ἐσύ, μικρέ, νὰ κάμῃς ἕνα καλὸ τζουρβᾶ.
Θὰ φᾶμε τὰ μεσάνυχτα. Χριστούγεννα τὰ λένε αὐτά. Τί λές, Κουτσογεώργη;

Ἀλλ’ ὁ Κουτσογεώργης εἶχεν ἀποκοιμηθῆ πλέον […] – Δὲν ἀκοῦς, Κουτσογεώργη;
ἐπανέλαβεν ὁ ποιμὴν ἐντονώτερον. Ἐγὼ λέγω νὰ κοιμηθοῦμε κομμάτι.

οὐδεμία ἀπάντησις. Χλὰ-χλὰ-χλὰ μόνον ἔκαμνεν ἡ χύτρα, ἐν ᾗ τὰ ἐντόσθια ἐχό-
ρευον ἀνεβοκατεβαίνοντα».

33 Ἔξω φρενῶν πιὰ
ἔγινε ἡ μυγδαλίτσα –
ἀπ’ τὴν ἀγάπη της.

34 Τὰ περισσότερα διηγήματά του ὁ μωραϊτίδης τὰ χτίζει μιμούμενος τὶς κινήσεις ἑνὸς
δύτη καὶ κολυμβητῆ: Πρῶτα κολύμπι (τὸ ὁποῖο συνιστᾶ καὶ ἕνα εἶδος προετοιμασίας)
στὸν ἀφρὸ –σὲ ἕνα πλατιὰ ἐκτεινόμενο ἔρημο παρὸν–, ὕστερα μία παρατεταμένη βου-



Ἡ ξενιτειὰ τῆς θάλασσας χωρίζει προσωρινὰ ἢ ἀμετάκλητα μοναχο-
γυιοὺς ἀπὸ τὶς μάννες τους. Ἀλλὰ στὴ στεριὰ –στὰ Βακούφικα35 καὶ στὶς
Νεράιδες36 τῆς σκιάθου– ξεφαντώνουν οἱ μάννες μὲ τὶς θυγατέρες τους.
Ἂν οἱ γυναῖκες δὲν βγαίνουν στὴ θάλασσα, σὰν νὰ ἀνῆκε, σὰν κάποιο πε-
ριβόλι της, ἀποκλειστικὰ στὴν Παναγία, βασίλειό τους ἀπομένει ἡ στε-
ριά, ἡ χώρα ἑνὸς ἀθώου, εὐφρόσυνου παγανισμοῦ – κι ἂς εἶναι ὁλόγυρα
ἀπὸ τὸ πέλαγος ἀποκλεισμένος. Ἴσως τὸ μυστικὸ τοῦ κόσμου τὸ ὄνειρο
δὲν κρύβεται στὰ σκιερὰ βάθη τοῦ πόντου – διαγράφεται μέσα στὸ φῶς
στὸν καμαρωτὸ κύκλο τῶν χορευτριῶν, στὴν ἁλυσίδα τῆς «καμάρας»:

Καμάρα χτίζω στὸ γιαλό,
καμάρα δὲν στεργιώνει.

Ἕνας κοντὸς κοντούτσικος,
κοντὸς καὶ μ’ ἕνα χέρι,

τὰ μάρμαρα πελέκαε,
τὶς πέτρες πελεκοῦσε.

–Κοντέ μ’, καὶ ποῦ ᾽ν’ τὸ χέρι σου,
καὶ πελεκᾶς μὲ τό ᾽να;

–Βασιλοπούλα φίλησα,
καὶ μοῦ ᾽κοψαν τὸ χέρι.

Ἂς τὴν ἐξαναφίληγα,
κι ἂς μοῦ ᾽κοφταν καὶ τ᾽ ἄλλο.

(Τὸ μαργιὼ φορεῖ τὸ καλύτερο κολοβόλι – τί ὄμορφα ποὺ εἶναι βολ-
τιασμένο! σὰν νὰ εἶναι ἀπὸ χαρτί! σὰν τὸ χιόνι λαμπέινο! Τὸ μπαμπουκλὶ
μιᾶς ἄλλης λάμπει στὸν ἥλιο, πετάει φωτιὲς τὸ κόκκινο πολίτικο βελοῦδο,
καὶ μιᾶς τρίτης ἡ σκούφια εἶναι κεντημένη μὲ τριάντα δράμια χρυσάφι,
πῶς λάμπει καὶ θαμπώνει τὰ μάτια).

Καμάρα δὲν στεργιώνει,
νὰ ζῆτε λέει τ’ ἀηδόνι.
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τιὰ μὲ ἀνοιχτὰ τὰ μάτια ὣς τὸ βυθό, γιὰ νὰ μᾶς δείξει ὁλόκληρο τὸ παρελθόν, ἀπὸ τὸ
πιὸ πρόσφατο ὣς τὸ ἀπώτατο, καὶ τέλος, στὴ λαμπρὴ ἀνάδυση, ὅλα πιὰ ἔχουν ἀλλάξει,
γιατὶ στὸ ἐντωμεταξὺ ὁ ἥλιος μεσουράνησε.

35 «Τὰ βακούφικα», τόμ. α΄.
36 «Νεράιδες», τόμ. α΄.



Ἡ ἡρωίδα τῶν «Βακούφικων», ἡ χήρα παπαδοπούλα θειὰ Ζωίτσα –
ἀεικίνητη, ἀφιλάργυρη, ἀκάματη – καὶ οἱ δύο κόρες της, ἡ Δεσποινιὼ καὶ
ἡ σοφούλα, μὲ τὰ μαλλιά τους σὰν τὰ φτερὰ τοῦ κόρακα μαῦρα καὶ γυα-
λιστερά, πηγαίνουν νὰ γιορτάσουν τὴν Πρωτομαγιὰ στὸ ἀμπέλι τους. Κι
ἐκεῖ, ἀφοῦ στεφανώθηκαν καὶ ζώστηκαν ἄφθονη ἀγριαμπελιά37, «σιδερέ-
νια ἡ μέση μας! Καὶ τοῦ χρόνου, κορίτσια», ξερίζωσαν τὴν ἀγριάδα –νὰ
δώσουν ἀέρα στὰ καημένα τὰ κλήματα ποὺ εἶχαν ἀνάψει– κι ἔφαγαν
συντροφιὰ μὲ δύο κοτσύφια κι ἕνα ἀηδόνι τὰ δροσερὰ πλατοκούκκια ἀπὸ
τὸ ἄδυτο περιβολάκι τῆς μικρόσωμης Ζωίτσας μὲ τὸ πεταχτὸ ἐκεῖνο βά-
δισμα ποὺ ὅλες τὴ ζήλευαν ἀκόμα καὶ γιὰ τὰ μαῦρα της καθαρὰ-κα-
θαρὰ38 – ἡ μητέρα μέσα στὴν ἄφατη χαρά της, τὸν καημό της γιὰ τὰ δυό
της κορίτσια, τὰ προτρέπει νὰ ἀνεβοῦν στὴν καρυδιά, γιὰ νὰ δοῦν τὴν
«καμάρα»:

Τὰ κορίτσια μου –
ἀνεβεῖτε ἀνεβεῖτε
πάν’ στὴν καρυδιά!

Κι ἐνῶ τὴν ἔπαιρνε ὁ ὕπνος ἀκουμπισμένη στὴ ρίζα τοῦ γέρικου δέν-
τρου «προσέχετε νὰ μὴ πέσετε, νὰ μὴ πέσετε» – Ἡ θειὰ Ζωίτσα πέθανε
τρεῖς μῆνες ὕστερα ἀπὸ τὸ ἀτύχημα τῆς πρωτοκόρης της.

οἱ Νεράιδες πάλι, εἶναι οἱ τέσσερις ξανθόμαλλες, ὄμορφες σὰν μυρσί-
νης κλωνάρια, θυγατέρες τῆς θεια-Γερακούλας. Τὴ χάρη ποὺ εἶχε ἡ Ζωί-
τσα στὸ κορμί, ἡ Γερακούλα τὴν ἔχει στὸ πνεῦμα. Ὅταν ὁ καπετὰν-Θο-
δωρῆς ἔλεγε «Καλομοίρα ποὺ εἶσαι!», ἐκείνη ἀπαντοῦσε «Ἔχει ὁ Θεός!
Τὰ κορίτσια μου εἶναι τοῦ Θεοῦ». Τὰ κορίτσια της φαίνονταν σὰν νὰ μὴν
ἦταν τέκνα τῆς Γερακούλας, ἀλλὰ βλαστήματα ἁγνὰ τῆς ἀμωμήτου φύ-
σεως, τῶν βουνῶν, τῶν δασῶν, τῶν ρευμάτων. Πάντοτε τὴν πρωίαν ἤθε-
λον πεταχθῆ εἰς τὸν ἐλαιῶνα ἢ τὴν ἄμπελον, κάτι νὰ ἴδουν, κάτι νὰ φέ-
ρουν, κάτι νὰ ἀναπνεύσουν. Ἐπιάνετο ἡ ἀναπνοή των μέσα εἰς τὸν στενὸν
οἰκίσκον. οἱ νεράιδες: τὶς νύχτες νὰ τρῶν μπαμπακοῦλες καὶ νὰ καγχά-
ζουν, τὰ μεσημέρια, ὅταν ἡ ζέστη δυνάμωνε κάτω ἀπὸ τὰ πλατάνια, νὰ
βγάζουν τὰ μαῦρα φουστάνια, νὰ κρεμοῦν τὶς ἄσπρες μαντῆλες ἀπὸ τὰ

18 αΝΘη λΕουση

37 «Τὰ δύο κορίτσια ὡς ψυχαὶ πτερωταί, ὡς νύμφαι ὀρεστιάδες – καὶ ἡ θειὰ Ζωίτσα ἐστε-
φανωμένη καὶ αὐτὴ μὲ τὴν ἀγριαμπελιὰν καὶ ἐζωσμένη τὴν ὀσφύν, ὁμοία πρὸς γραῖαν
ὑπηρέτιδα τοῦ ἀρχαίου θεοῦ, περιήρχετο τὴν ἄμπελον…».

38 μᾶ, καὶ τί τὸ λὲς –
πὼς τὸ ᾽χει πιὰ τὸ αἷμα μας
καὶ μᾶς φθονοῦνε;



κλωνάρια τῆς δάφνης39, καὶ μὲ τὰ ἄσπρα κολόβια νὰ νίβονται καὶ νὰ λού-
ζονται στὸ κρύο ρεῦμα, δροσίζοντας τὸν ἄσπρο λαιμό τους σὰν κύκνοι, νὰ
τραγουδοῦν καὶ νὰ ψέλνουν καὶ νὰ χορεύουν – τόσο ἀσφαλεῖς, προστατευ-
μένες στὸν ἴσκιο τῆς εὐλογημένης μητέρας τους40, τόσο καλὰ σωφιλια-
σμένες κι ἀνέγγιχτες ἡ καθεμιὰ στὴ ζωή της – τόσο ἐλεύθερα, ἐντελῶς
γυρισμένες πρὸς τὴ ζωή τους – ὅπως μὲς στὰ κουκούλλια τους τὰ μετα-
ξοσκούληκα τὰ ὁποῖα ἔτρεφαν σὲ ἀπόλυτη ἡσυχία μέσα στὸ σπίτι, ὥστε
νὰ πετᾶς ἀπὸ τὴ χαρά σου θαρρώντας ὅτι ἕνα ταίριασμα τέτοιο δὲν τὸ
ἀντιλαμβάνεσαι ἁπλῶς, ἀλλὰ τὸ θυμᾶσαι, σὰν κάτι ποὺ ὑπῆρξε κι ὕστερα
παρασύρθηκε ἀπὸ τὴν καταφορὰ τοῦ καιροῦ, λησμονήθηκε – τὸ γνωρίζεις
ὡστόσο, ἀπαράλλακτα καθὼς καὶ τὸ τί εἶναι πέρα εἰς τὸ κενὸν νὰ παίζῃ
ἡ ἀτμόσφαιρα ὡς λεπτοτάτη καὶ ἀόρατος σχεδὸν ἀράχνη μέσα στὸ
καῦμα τοῦ μεσημεριοῦ.

Κι ὅμως, ποιὰ νεράιδα θὰ μποροῦσε νὰ παραβγεῖ μὲ τὸ μονάκριβο κο-
ρίτσι τῆς φουρνάρισσας μιλάχρως, τὸ εὔμορφο Χρυσώ της41, ποὺ ἦταν
σὰν ἀκτίνα τοῦ ἥλιου καὶ σὰν ἀμίαντο ρόδο, τὸ ἄσπρο κορίτσι της μὲ τὸ
λευκό του κολόβιο καὶ τὶς χρυσές του ἐμβάδες; Ὅλοι ἀποροῦσαν καὶ
σταυροκοπιοῦνταν πῶς ἀπὸ τὸ σαθρὸ ἐκεῖνο ἐρείπιο, ἐκεῖνο τὸ σπίτι, ἀντὶ
γιὰ κανένα ποντίκι βγῆκε τοῦτο τὸ θαῦμα, πῶς ἀπὸ τὴν ψηλὴ καὶ μαύρη
φουρνάρισσα καὶ τὸν μπάρμπα-δήμαρχο ποὺ ἔμοιαζε σὰν φαγωμένο ἀπὸ
τὶς γίδες γέρικο θήλιασμα, ἀπὸ ἕνα τέλος πάντων τόσο ἄχαρο ἀντρόγυνο,
γεννήθηκε μιὰ τόσο ταιριαστὴ κόρη. Καὶ ἡ μιλάχρω! – Ἐγὼ εἶμαι ἕνα
φουρνόξυλο, διελογίζετο ἐνίοτε, ἀλλὰ τὸ Χρυσώ μου εἶναι ἕνα ὡραῖο πλα-
σένιο ψωμὶ ποὺ ἔβγαλα ἀπὸ τὸν φοῦρνον ἐγὼ τὸ φουρνόξυλο42. (Ἐνόμιζέ
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39 μαντῆλες ἄσπρες
πέρα στὸ ρέμα ἀσπρίζουν:
Νεράιδες θά ᾽ναι.

40 μᾶ Γερακούλα,
τῆς ζωῆς μας Καλομοίρα –
μὲ τὸ Ἔχει σου ὁ Θεός.

41 «Ὁ μπάρμπα-δήμαρχος» –ἕνα ἀπὸ τὰ καλύτερα διηγήματα τοῦ μωραϊτίδη–, τόμ. α΄.
42 σχεδὸν ἰσοδύναμης ὀμορφιᾶς μιὰ ἀντίθεση βρίσκει ὁ μωραϊτίδης καὶ γιὰ τὴ μυρσι-

νούλα, τὴν κόρη τοῦ μπάρμπα-Πέτρου, ἀριστοτεχνικὰ τονισμένη ἐδῶ μὲ ἀρνήσεις ἀπα-
νωτές, ἔξοχης ἔμπνευσης:

«Ψαροπούλα. Τί εὔμορφη! Ἀπὸ μέσα ἀπὸ τοῦ ἁλιέως τὰ δίκτυα καὶ τὴν βαρεῖαν τῶν
ἰχθύων ὀσμήν. Ἴον τοῦ βάλτου!

– Ἔχετε ψάρια; – Ὄγεσκε!
– Ἔχετε ψάρια; – Ὄγεσκε!
– Ἔχετε ψάρια; – Τίποτε!» («Κάθ’ ἐμπόδιο γιὰ καλό», τόμ. Β΄).



τις ὅτι ἐκεῖνο τὸ ἄχαρι καὶ ὑψηλὸν σῶμα εἶχε δύο ψυχὰς συγκοινωνούσας
διὰ κοινοῦ στόματος, μίαν ἀπειλητικὴν ὡς σατανᾶν διὰ τὰς γυναῖκας, αἱ
ὁποῖαι τὴν περιεφρόνουν, καὶ μίαν πραεῖαν ὡς Χερουβὶμ διὰ τὴν θυγατέρα
της, τὸ εὔμορφο Χρυσώ της). Καὶ ὅταν τὸ Χρυσὼ ἀρραβωνιάστηκε μ’
ἕναν «σημαδιακό», ἕναν σερσέμη, μὲ ὡραία φωνή, μὲ τὴν ὁποίαν τὴν εἶχε
γελάσει τὴν ὡραίαν κόρην ὁ μονόχειρ πλὴν μάγος μνηστὴρ ἐκεῖνος, ὢχ
καὶ νὰ ἰδῇς τότε φίδια ποὺ τὴν ἔζωναν τὴ μιλάχρω γιὰ τὸ κορίτσι της ποὺ
τὸ εἶχε «μὴ στάξει, μὴ βρέξει». Ἡ μιλάχρω ἦταν ἱκανὴ γιὰ κάθε θυσία
γιὰ νά ᾽ναι χαρούμενο τὸ Χρυσώ της αὐτὸ ποὺ ἀξιώθηκε νὰ φέρει στὸν
κόσμο. Διαβάζοντας τὸ διήγημα, ἀναρωτιέσαι πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ μὴν
ἔχει ἀμέριστον ὁ Ἀλέξανδρος μωραϊτίδης τὸν σεβασμό μας, ὅταν ἔπλασε
μιὰ μορφὴ σὰν τῆς μιλάχρως, φιλοτέχνησε ἕνα ἄτεχνο ξόανο –γιὰ σπι-
τικὴ χρήση, ἂς ποῦμε– ποὺ θὰ μποροῦσε ὡστόσο νὰ εἰκονογραφήσει μὲ
τὸν πιὸ ἁπτὸ τρόπο –πιὸ ὑλικὰ ἀπὸ ὁτιδήποτε ἄλλο θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ
φέρει στὴ μνήμη του– τὸν ὕμνο στὴν ἀγάπη τοῦ Παύλου. Ἔφτιαξε τὴ μι-
λάχρω, τὸ φουρνόξυλο τῆς ἀγάπης43. μέσα σὲ ἕναν ἑτοιμόρροπο, ξίκικο,
βαριὰ βλαμμένο ἀπὸ τὴ μωρία ἢ τὴν ἰδιοτέλεια κόσμο –ἕναν κόσμο πλά-
νης, φιλαρέσκειας καὶ ματαιοπονίας– ποὺ καὶ ὁ ἴδιος τοῦ συγκατατέ-
θηκε, ὅπως ὅταν μικρὸ παιδὶ δὲν ἤθελε νὰ νυχτώσει γιὰ νὰ μὴν τελει-
ώσουν, λέει, τὰ παιχνίδια. σὲ ἕναν κόσμο σὰν φοῦρνο χωρὶς ἐξοχὲς καὶ
δραπετεύσεις εἰδωλολατρικές, ἐδῶ μέσα, ἔφτιαξε αὐτάρκη μία εἰκόνα τῆς
ἀγάπης –μὴ ἀναβαλλόμενη σὲ κάποιον ἄλλο κόσμο, κάποιον παράδεισο–
σκάλισε ἕνα ξύλινο γλυπτό της.

Ἀπὸ μιὰ ἄλλη ἄποψη, ἡ φουρνάρισσα μιλάχρω θὰ ἦταν ἕνα ἀνάθημα
τῆς λογοτεχνίας τοῦ μωραϊτίδη στὴν ἑλληνικὴ θεὰ μητέρα τῆς Κόρης.
Ὅπως ἡ Ἀλτανοῦ του ποὺ ὁρκιζότανε

Γείτονα Χριστέ,
μισῶ τὴ θάλασσά τους
κι ἂν τὴν ἀγαποῦν

εἶναι μιὰ ζωντανὴ θυσία στὴ ζωντανὴ Θάλασσα. (Περίσσιες εἶναι ὅμως οἱ
εἰκόνες τῆς Παναγίας44 ποὺ ὀνομάζονται καὶ περιγράφονται, κυρίως στὶς
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43 σὰν φουρνόξυλο
στὴ φωτιὰ τῆς ἀγάπης –
λάμπεις, μιλάχρω.

44 Ὑπάρχει μάλιστα στὸ κεφάλαιο «Παναγιογραφία» (μὲ τοῦ Βορηᾶ τὰ κύματα, σειρὰ
Ε΄) ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸν «Κῆπον τῶν Χαρίτων» τοῦ Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου,
ὅπου ἡ Παναγία –ποὺ ἦτον ἀπὸ τὰς ὡραιοτέρας γυναίκας τοῦ κόσμου!– περιγράφεται



ταξιδιωτικὲς σελίδες του45. Ἡ μεγαλοσπηλαιώτισσα ἢ Χρυσοσπηλαι-
ώτισσα, φτιαγμένη ἀπὸ κερί, εἶναι μία ἀπὸ τὶς τέσσερις εἰκόνες τῆς Πα-
ναγίας ποὺ ἱστορήθηκαν ὑπὸ τοῦ Ἀποστόλου λουκᾶ ἱερωτάτου – ἀπὸ τὶς
ἄλλες τρεῖς, ἡ μία ὑπάρχει στὴ μονὴ τοῦ σουμελᾶ στὴν Τραπεζοῦντα, ἡ
ἄλλη εἶναι ἡ Παναγία τοῦ Κύκκου στὴν Κύπρο, καὶ ἡ τρίτη, ἡ Ὁδηγή-
τρια, κατεκερματίσθη φεῦ! εἰς τέσσερα τὴν ἡμέραν τῆς Ἁλώσεως. Ἡ
Ἑκατονταπυλιανή, ἡ Προυσιώτισσα, ἡ Παναγία ἡ Ξενιά, σκέπη καὶ κα-
ταφυγὴ τῆς Θεσσαλίας, μὲ τὰ μεγάλα μάτια της καὶ τὴν ὁλόμαυρη χροιὰ
τοῦ προσώπου της, κρατάει τὸν Χριστὸ πρὸς τὰ δεξιά, ὅπως καὶ ἡ Πανα-
γία τοῦ Κύκκου, καὶ ἡ Παναγία ἡ Δέξω στὴ Θεσσαλονίκη. Ἡ μυρτιδιώ-
τισσα, ἡ Παναγία τὸ Ἄξιόν Ἐστι στὸν Ναὸ τοῦ Πρωτάτου, πολιοῦχος τοῦ
Ἄθωνα, ἡ Γλυκοφιλοῦσα, ἡ Ἐλεοῦσα, ἡ Γαλακτοτροφοῦσα, ἡ Τριχε-
ροῦσα, ἡ Γερόντισσα, ἡ Γοργοϋπήκοος ἢ Γληγορακοῦσα, ἡ Παναγία ἡ
Τηνιακιά, ἡ Παραμυθία, ἡ μυρελαιώτισσα, ἡ Βροντιώτισσα –Χαῖρε ὡς
βροντὴ τοὺς ἐχθροὺς καταπλήττουσα–, ἡ Κολώνα, ἡ Κουκουζέλισσα, ἡ
οἰκονόμισσα, ἡ Κτητόρισσα, ἡ Ἐλαιοβρύτα, ἡ Ἐσφαγμένη, ἡ Ἀντιφωνή-
τρια, ἡ μυροβλύτισσα. στὴ σκιάθο ἡ Εἰκονίστρια ἢ Κονίστρια –καὶ Κο-
νίστρα ἢ Κουνίστρα ἢ Κνίστρα, γιατί κουνιόταν ἀπὸ τὸν ἄνεμο, κρεμα-
σμένη καθὼς ἦταν ἀπὸ τὸ κλαδὶ ἑνὸς πεύκου ὅταν βρέθηκε– καὶ ἡ ζω-
γραφιὰ εἶναι προτομή, κεφαλὴ καὶ λαιμὸς μόνον, χωρὶς νὰ βαστάζῃ τὸν
υἱὸν καὶ χωρὶς νὰ φαίνονται τὰ χέρια. (στὸ λημέρι της οἱ κηρομύτες κε-
λαηδοῦν σὰν ἀηδόνια εἰς τὸν καλὸν καιρόν τους). Καὶ ἀπὸ τὴ μνημόνευση
αὐτὴ δὲν θὰ ἦταν δίκαιο νὰ παραλειφθεῖ καὶ μία ἀκόμα, παράξενη εἰκόνα
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ὡς ἑξῆς: «Ἡ Κυρία Θεοτόκος, εἶχε τὸ χρῶμα τοῦ Θεοδόχου της σώματος ὅμοιον μὲ τὸ
χρῶμα τοῦ σιταρίου, εἶχε τὰς τρίχας τῆς κεφαλῆς ξανθάς. Εἶχεν ὀφθαλμοὺς πολλὰ
ὡραίους, χρωματισμένους μὲ θείαν σεμνότητα, ὡραϊσμένους μὲ κόρας ὀξεῖς καὶ ὁμοί-
ους μὲ τὴν ἐλαίαν καὶ καλλυνομένους μὲ βλεφαρίδας φαιδροπρεπεῖς. Εἶχε τὰ ὀφρύδια
μαῦρα, κυκλικῶς ἐσχηματισμένα. Εἶχε τὴν μύτην ὁμαλὴν καὶ εὐθεῖαν, τὰ Πανάμωμα
χείλη της ἦσαν ἀνθηρά, λάμποντα κοσμίως μὲ ἐρυθρὸν χρῶμα καὶ γέμοντα ἀπὸ τὴν
τῶν λόγων γλυκύτητα. Εἶχε τὸ ἱεροπρεπὲς πρόσωπον ὄχι στρογγύλον, ἀλλὰ ὀλίγον
μακρόν. Εἶχε τὰς Θεοδόχους χεῖρας της μακράς, ὁμοίως καὶ τοὺς δακτύλους τῶν
χειρῶν μακροὺς καὶ τετορνευμένους μὲ λεπτότητα…»

45 στὰ διηγήματά του ἀναφέρεται στὴν Πορταΐτισσα τῆς μονῆς Ἰβήρων, ποὺ ἔφτασε ἐκεῖ
ἀπὸ τὴ Νίκαια ἐπιπλέουσα τὴν θάλασσαν ὀρθία ὡς ἔμψυχος, στὴ Βηματάρισσα, μὲ
γύρω της ζωγραφισμένους τοὺς Χαιρετισμούς, ἔξοχα συμπλέγματα, στὴν Ἁγία Ζώνη
ἐπίσης, τῆς Θεοτόκου, ἀόρατον ἀπὸ τοὺς ἀδάμαντας καὶ μαργαρίτας, καὶ στὴν Πανα-
γία λημνιὰ τῆς σκιάθου ὅπως καὶ στὴ μονάκριβή της Ζωοδόχο Πηγὴ – καθὼς καὶ
στὰ τοπωνύμια Παναγία τς Ἀγαλλιανοῦς, Παναγία ἡ Κεχρεά, Παναγία ἡ Ντομάν,
Παναγίτσα εἰς τὰ Ἡλιόβολα, Παναγίτσα τοῦ Πρυῒ στὴ σκιάθο – καὶ στὴν Πόλη, στὴ
Θεοτόκο τοῦ φάρου καὶ στὴν Παναγία στὸ σταυροδρόμι.



μὲ βρεφοκρατοῦσα – κινούμενη, ἀναπνέουσα, ὁμιλοῦσα – ποὺ ἱστορήθηκε
ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν μωραϊτίδη στὸν «Βαρκαρογιάννη» του:

μορφοσλούπιαστον! Ἔλεγε χαίρουσα ἡ Καλογραῖα. Καὶ τὸ ἐχόρευεν ἀπὸ τὸ
πρωὶ ἕως τὸ βράδυ […] Τὸ ἐχόρευεν ὠθοῦσα αὐτὸ πρὸς τὰ ἐπάνω διὰ τῆς δε-
ξιᾶς της κρουούσης κούφως τὰ μαλακὰ ὡς ζύμην ὀπίσθιά του, ἐνῷ διὰ τῆς
ἀριστερᾶς ὑπεστήριζε τὸ μικρὸν στηθάκι του, περιλαμβανόμενον ὁλόκληρον
ἐντὸς τῆς ξηρᾶς παλάμης της. Καὶ ἐγέλα καὶ ἀναγάλλιαζε τὸ μωρόν. Κ’
ἔκαμνε τὰ χεράκια του σὰν φτεροῦγες, ξαπεταρούδι νὰ πετάξῃ, θαρρεῖς, κ’
ἔπληττε βιαίως καὶ ταχέως τὸν ἀέρα, καὶ βιαίως πάλιν ἀνέπνεε καὶ ἐτερέτιζε
τερέτισμα ἀσθματικὸν καὶ ἄχρουν, τὴν βωβὴν τοῦ βρέφους λαλιάν, δι’ ἧς
ἐμαρτύρει τὴν ἀγαλλίασίν του πρὸς τὰ χορευτικὰ ἐκεῖνα ἐπὶ τῆς παλάμης
τῆς Καλογραίας ἅλματα, ἀπαράλλακτα ὡς τερετίζουσιν ἐν τῇ φωλεᾷ οἱ
ἄπτεροι νεοσσοί, τὰ μικρὰ μισιργούδια…

Ἂν ὅμως ἡ μιλάχρω ἀποτελεῖ στὴν πεζογραφία τοῦ μωραϊτίδη ἕνα
ἀκρότατο παράδειγμα μητρικῆς ἀφοσίωσης στὴν κόρη46, στὸ φοβερὸ Τά-
ξιμον 47 ὁ δεσμὸς τῆς ἀγέρωχης κυρὰ-λάμπραινας μὲ τὸν Χρηστάκη της
εἶναι ταυτόχρονα τὸ ὅριο καὶ ἡ ἐξαίρεση στὸν γενικὸ κανόνα τῆς σχέσης
μεταξὺ μητέρας καὶ μοναχογυιοῦ, ἡ ὁποία σκιαγραφεῖται στὰ διηγήματά
του. Ἂν ἡ ἱστορία τῆς μιλάχρως συνθέτει ἕνα ἀσύγκριτο ἐγκώμιο στὴν
τελεία ἀγάπη, τὸ Τάξιμον μᾶς δίνει ἕνα σπουδαῖο μάθημα ἐλευθερίας48.
Ὄχι μονάχα γιατὶ διδάσκει ὅτι ὁ χριστιανὸς δὲν πρέπει νὰ δένεται μὲ τα-
ξίματα, ἀφοῦ τότε ὀφείλει νὰ τὰ ἐκτελέσει, ἀλλέως χάνει καὶ αὐτὸν τὸν
κόσμον καὶ τὸν ἄλλον49, παρὰ γιατὶ διηγεῖται καὶ τὸ πῶς ἡ ἀσήκωτη σκιὰ
μιᾶς μητρικῆς στοργῆς ἀνοικονόμητης καὶ ἐγωιστικῆς μπορεῖ νὰ καταν-
τήσει τὸν γυιὸ –σὰν μία ἡμιτελῆ ἁγιογραφία– ἀστήρικτο καὶ ἄστατον,
ἀπεγνωσμένο καὶ ἀνερμάτιστον –νὰ μὴ σηκώνει πειρασμὸ οὔτε νὰ ξέρει
ποῦ πηγαίνει– νὰ βασανιστεῖ ὣς τὴν παραφροσύνη: «Ἔτρεχεν εἰς τὸ δά-
σος, φοβίζων τοὺς θῶας καὶ τ’ ἀγριόγατα […] Ὁ νοῦς του, τεταραγμέ-
νος, περιεστρέφετο, ὡς ἀνέμη γραίας […] Τοῦ ἐφαίνετο ὅτι ἐσείετο τὸ λο-
γικόν του, μέσα, βαθιά». Ἀπὸ τὶς πιὸ θαυμαστὲς ὡστόσο –καὶ ἀπὸ μία
ἄποψη χαρακτηριστικὲς τοῦ τρόπου τοῦ μωραϊτίδη– σελίδες στὸ Τάξι-
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46 Γιατὶ καὶ στὴ «Χρυσῆ καδένα» (τόμ. Β´) μία ἀκόμα μητέρα Κόρης: «Ἐντὸς τῆς ἐρή-
μου ἀμπέλου, ἐντὸς τῆς ἀσκάφου κλάρας, ἡ γριὰ-Κυρατσοῦ τώρα, ἡ μήτηρ τῆς Θω-
μαῆς, ὡς κορώνη περιεφέρετο, μαύρη καὶ κρώζουσα: Θωμαή μου! Θωμαή μου!».

47 Τὸ τάξιμον, τόμ. Γ΄.
48 «“Τὸ καημένο τὸ παιδί! Νὰ γίνῃ καλὰ καὶ νὰ τὸ ἀφήσω ἐλεύθερον. Νὰ κάνῃ ὅ,τι θέλῃ,

νὰ γίνῃ ὅ,τι θέλῃ” ἐπανελάμβανεν ἡ κυρὰ-λάμπραινα».
49 «Ἀλλοίμονον εἰς τὸν ἄνθρωπον ὁποὺ θέλει νὰ ἐμπαίξῃ τὸν Θεόν! Θεὸς οὐ μυκτηρίζεται!»



μον, εἶναι τὸ σημεῖο ὅπου κάπως λοξά, συγκαλυμμένα, εἰκονογραφοῦνται
παράλληλα τὸ θέμα τῆς ἐλευθερίας μαζὶ μὲ τὸ θέμα τῆς φρενοπάθειας,
μὲ ἔξοχη ἔμπνευση:

Ἡ φωνή του […] ἔπληξεν ἠχηρῶς τὰ ὦτα τῶν δύο εἰς τὴν γωνίαν διαλε-
γομένων μοναχῶν, […] οἵτινες συνεπτύχθησαν πρὸς τὸν τοῖχον ἀκίνητοι, ὡς
σκιαὶ τῶν ἐγγύς των ἱστορισμένων δύο ὁσίων. […] συνωμίλησαν. […] Καὶ
τώρα βλέπων τις τοὺς δύο ἐκείνους γηραλέους μοναχούς, ἐγγὺς τῶν δύο
ἀββάδων τῆς τοιχογραφίας διαλεγομένους, θὰ ἐνόμιζεν ὅτι τέσσαρες ἐκεῖ
ὅσιοι εἰς τὴν γωνίαν τοῦ νάρθηκος διελέγοντο. Τόσον ταπεινοὶ καὶ τόσον γλυ-
κεῖς ἦσαν οἱ δύο μοναχοί, οἱ ἐξελθόντες ἐκεῖ πρὸς μικρὰν ἀναψυχήν […]
Ἀλλὰ καὶ τόσον ζωηρὰ παρίσταντο ἐπὶ τοῦ τοίχου οἱ δύο ὅσιοι, ὥστε, ὅταν ὁ
ἕτερος τῶν διαλεγομένων ὡμίλησεν, εἰπών: «ξεύρω κ’ ἐγώ;» κ’ ἔσεισε τοὺς
ὤμους του, ἐνόμιζες ὅτι ὡμίλησε κ’ ἐκινήθη ὁ ἕτερος τῶν ἐζωγραφημένων
ὁσίων εἰπών: «ξεύρω κ’ ἐγώ;».

Ὁ Ἀλέξανδρος μωραϊτίδης εἶναι τὸ ἀντίθετο τοῦ φανατικοῦ –κάθε
λογῆς– γιατὶ «τὸ ἀλλὰ δὲν ἠμπορεῖ νὰ λείψῃ ἀπὸ τὸν κόσμον ποτέ, ποτὲ
εἰς τὸν αἰῶνα». Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ ὅσο πιὸ τυπολάτρες παρουσιά-
ζονται50, τόσο καὶ πιὸ καλόγνωμα ἀφήνουν ὅλο καὶ μεγαλύτερη εὐρυχω-
ρία γιὰ ἐλεύθερο πέταγμα. σὲ τέτοιο βαθμό, ὥστε τὸ ἕνα γίνεται προϋπό-
θεση γιὰ τὸ ἄλλο: στενὸ σπίτι – ἁπλόχωρη αὐλή. Καὶ μάλιστα, τὸ ἕνα γί-
νεται πρόσχημα γιὰ τὸ ἄλλο – αὐτὸ ὑποψιάζεται κανείς. Ἂς ξαναδιαβά-
σει, γιὰ παράδειγμα, μὲ ἕνα τέτοιο πνεῦμα τὰ «Βακούφικα». Ἐν πάσῃ
περιπτώσει, οὔτε ἡ ὁλοφάνερη ἀγάπη του γιὰ τὴ ζωὴ καὶ ἡ ἀγάπη του γιὰ
κάθε τι ποὺ ἀγαπᾶ51 οὔτε ἡ ἀνθρωπιά του θὰ ἐπέτρεπε τὴν ἀδιαλλαξία. Ἡ
εἰρωνεία του ἄλλωστε δὲν κρύβει θυμό. (Εἶναι χάρμα τὸ πῶς περιγράφει
τὶς προσπάθειες τοῦ προληπτικοῦ μπάρμπα-Πέτρου νὰ ἀποφύγει τὴν
ἐρώτηση «ποῦ πηγαίνεις;» ὅταν ἔβγαινε γιὰ ψάρεμα52. Ὅπως καὶ τὸ σχό-
λιο: «Ἀλλ’ εἶναι δυνατὸν σήμερον, ὅτε ὁ κόσμος σύγκειται ἐκ περιέργων
μόνον, ν’ ἀποφύγῃ κανεὶς τὰς φορτικὰς καὶ δυσοιώνους ἐρωτήσεις: ποῦ
πηγαίνεις;» Καὶ στὴ «Βαρυχειμωνιά»: «Καὶ ὅμως ἐπροχώρει. Καὶ τί
ἤθελε κάμει ὁ ἄφρων;» «Ἀλλ’ ὁ ἄνθρωπος εἶναι πάντοτε ἀνόητος» ἐπιλέ-
γει, μελαγχολικὰ ἐννοώντας μᾶλλον παρὰ κρίνοντας). Γιὰ κάποια εὐθυ-
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50 «Τὸ ἀπαιτεῖ ἡ ψωροτάξις!»
51 σ’ ἕνα φτερωτὸ

σπέρνει φακὴ ἀπ’ τὴν πρώιμη –
ὁ ἐν τῷ ὀλίγῳ…

52 «Κάθ᾽ ἐμπόδιο γιὰ καλό», τόμ. Β´.



μία πρόκειται περισσότερο καὶ μιὰ γερὴ αἴσθηση τοῦ κωμικοῦ ἀπὸ τὰ κα-
μώματα ἑνὸς κὺρ-μανωλάκη53– κι ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε εἶχε καὶ τὰ δίκια του
ὁ ἐπίτροπος μὲ τόση ἀναίδεια φτερῶν καὶ πούπουλων ἐκείνων τῶν τεσσά-
ρων κυριῶν ποὺ θέλανε καλὰ καὶ σώνει νὰ σταθοῦν μαζὶ μὲ τοὺς ἄνδρες
μὲς στὴν ἐκκλησιά του, ἴδιες σφαγμένα πετεινάρια! Ἑνὸς δεκατιστῆ54 –
ὅστις ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς διαμονῆς του ἐν τῇ εἰρηνικῇ νήσῳ εἶχεν ἐπανα-
φέρει εἰς τὸν κόσμον τὸν τύπον τὸν ἀλησμόνητον τοῦ Τελώνου τῆς
Γραφῆς. Ἑνὸς μπαρμπ-Ἀναγνώστη55 – ἀνάξιου τοῦ μέλλοντος ἐκείνου,
ὅπερ ὡς παιδίου μειδίαμα εἶχεν ἀνατείλει ποτὲ εἰς τὸν ἄχαριν τοῦ βίου του
ὁρίζοντα. Κι ἐκείνου τοῦ γραμματικοῦ μὲ τὸ ἀρνάκι!56 Δὲν θὰ μποροῦσε
νὰ γίνει διαφορετικά. Τὸ ὅτι ἡ ὀρθοδοξία του συνοψίζεται σὲ μιὰ νόστιμη
ἀναλογία ἀμεριμνησίας καὶ φρονιμάδας, σημαίνει πὼς στὸ πάθος ἔχει νὰ
ἀντιτάξει τὴν ἀνάλαφρη ἀντιμετώπιση τοῦ ἴδιου του ἑαυτοῦ. Ὅταν περι-
διαβάζει στὴν Κωνσταντινούπολη57 ἢ ἀναπλέει τὸν Βόσπορο58, ποτὲ τὸ
παρελθόν, ὅσο λαμπρὸ ἢ βαρὺ κι ἂν εἶναι, δὲν ἐπισκιάζει τὸ ἀναντάλλακτο
παρόν59. Ὁ μωραϊτίδης δὲν ἔχει τὴ μνησικακία τοῦ μεμψίμοιρου. Ὄχι δὲν
τὴν καταδέχεται. Δὲν τὴν ξέρει – ἀστέρητος καθὼς εἶναι ἤδη ἀπὸ παιδὶ
καὶ ἀπὸ ὀλβιότητα καὶ ἀπὸ ἀφειδία στὴ χρήση τῆς περιουσίας τοῦ κό-
σμου. Ἤδη ἀπὸ παιδί:

Ἀηδόνια-ἀηδόνια
–ἀηδονολογήματα–
τὸν νοῦ σου παίρνουν!
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53 «Ὁ κὺρ-μανωλάκης», τόμ. Β΄.
54 «Ὁ δεκατιστής», τόμ. Β΄.
55 «σκαλικάνδζαρος», τόμ. α΄.
56 «Κάθ᾽ ἐμπόδιο γιὰ καλό», τόμ. Β´.
57 στὸ Τσινιλὶ-Κιόσκ:

μὴν τὴν ξυπνᾶτε
τὴν ὄμορφη Ἀφροδίτη
τὴ μικρὴ – Γιασάκ!

(Γιασάκ!: Ἀπαγορεύεται!). Καὶ στὸ μουσεῖο:
σὰν φρουροὶ νεκρῶν:
περιφέρονται ἥσυχα –
φύλακες μουσείων.

58 Καΐκια σὰν φύλλα
ἐλαφριὰ – κι ἀτμόπλοια
καὶ πολυγλωσσία.

59 Ἔλεγε ὁ γέρων Δοσίθεος στὴ Βηθλεέμ: «Πολλὰ πράγματα ἐχάσαμεν μέσα εἰς τὴν δί-



Καὶ τὸν καημό του γιὰ τὸν θάνατο60 –δύσκολο πρᾶγμα εἶναι ν’ ἀπο-
θάνῃ κανένας;61– αὐθόρμητα –καὶ τότε σάμπως ἀμήχανα– τὸν ἐξομολο-
γεῖται62.

Τὸ μεράκι τῆς ζωῆς63 διέπλασε τὸν στεριανὸ μωραϊτίδη –

Χαρὰ στὰ φῶτα
τὰ στεγνὰ – τὰ ἡλιόλουστα
τοῦ Ἰανουαρίου!

Τὴ στεριὰ ὄχι μονάχα τὴν ἀγαπᾶ ὑπερβολικὰ –σὰν κάθε θαλασσοπαρμέ-
νος– ἀλλὰ καὶ τὴ γνωρίζει στὴν ἐντέλεια. Τὸ βλέμμα του πάντα στραμ-
μένο πρὸς τὰ ἔξω, προσεκτικό, ὀξυδερκές, θαυμαστικό. Τὸ κάθε τι μιᾶς
πολυποίκιλης χλωρίδας γιὰ παράδειγμα –ἀπὸ τὰ χαμαίβρυα τοῦ δρυμοῦ,
τῶν πηγῶν τὰ δροσόχορτα καὶ τὸ ἄνθος τοῦ χώματος τῆς σκιάθου μέχρι
τὴν προσφιλῆ του σουφριά, ἕνα δένδρον πανάρχαιον– ὅλα τὰ πάντα ὀνομά-
ζονται, ὅπως καὶ ἕνα-ἕνα τὰ στολίδια ἐξάλλου τῆς ἀκρογιαλιᾶς, ὅταν
ἐπικρατήσουν οἱ ξηροὶ βόρειοι ἄνεμοι καὶ ἡ θάλασσα ἀποσυρθεῖ μέτρα
ἱκανὰ ἀπὸ τὴν ἀκτή. Ἀλλὰ καὶ οἱ νυφικὲς ἐσθῆτες ποὺ ἁπλώνονται στὸν
ἥλιο τ’ Ἁϊγιαννιοῦ, στὸ λιτρόπι, νὰ ἡλιασθοῦν, νὰ ἀερισθοῦν, καὶ κάμνει
εὔμορφα νερὰ τὸ ὁλομέταξό τους ὕφασμα. Τὰ πολύτιμα ἀτλαζένια φου-
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νην τῶν αἰώνων. Πολλὰ ἐχάσαμεν καὶ πολλὰ θὰ χάσωμεν, παιδί μου. Νὰ εἴμεθα εὐχα-
ριστημένοι ἂν τὴν πίστιν διασώσωμεν…» (μὲ τοῦ Βορηᾶ τὰ κύματα, σειρὰ Δ΄).

60 Ἀντιγράφει ἀπὸ τὸν Γρηγόριο τὸν Θεολόγο: «Ἕως οὗ διαλυθῇ ὀλίγον κατ’ ὀλίγον ἡ ζωή
μου ὡσὰν σκιά, μὲ τὸ νὰ κλίνῃ πλέον εἰς τὸ τέλος της ἡ ἡμέρα…» (μὲ τοῦ Βορηᾶ τὰ
κύματα, σειρὰ Ε΄).

61 «Ἡ χρυσὴ καδένα», τόμ. Β΄.
62 «Ὤ! ἐδῶ ἤθελον νὰ ζῶ. μοῦ φαίνεται ὅτι οὐδέποτε εἰς τὰς εὐώδεις αὐτὰς ἀκτάς, οὐδέ-

ποτε εἰς τὸ εὐῶδες αὐτὸ κῦμα, οὐδέποτε εἰς τὴν εὐώδη, τὴν ἀχόρταστον, τὴν ἀθάνατον,
ὦ θεσπέσιε Βόσπορε, δρόσον σου ἀποθνῄσκει κανείς.

»Καὶ ὅταν ἀλλοῦ ποτε ἀποθάνω, θὰ παρακαλέσω τὸν ἄγγελόν μου τὰς τεσσαρά-
κοντα ἐκείνας μετὰ θάνατον ἡμέρας νὰ μὴ περιοδεύσῃ τὴν ψυχήν μου ἀλλοῦ, εἰς κανὲν
ἐκ τῶν μερῶν ἐκείνων, εἰς τὰ ὁποῖα ἔζησα, ἀλλὰ νὰ τὴν φέρῃ ἐδῶ. Καὶ νὰ τὴν ἀφήσῃ
τεσσαράκοντα ἡμέρας καὶ τεσσαράκοντα νύκτας ὑπὸ τὴν δρόσον τοῦ ρεύματος, παρὰ
τὸ γαλανὸν κῦμα. Θαρρῶ πὼς θὰ λάβῃ σάρκα καὶ ὀστᾶ, καὶ θ’ ἀναζήσῃ πάλιν ἡ ψυχή
μου, ἡ καημένη ἡ ψυχή μου!» (μὲ τοῦ Βορηᾶ τὰ κύματα, σειρὰ Β΄).

63 Ἡ Θωμαὴ «ἐπόθησεν αἴφνης τὴν ζωήν, τὴν ζωήν, ἥτις κ’ ἐν τῇ ἀσβόλῃ τῆς πτωχείας
κ’ ἐν τῇ χλιδῇ τοῦ πλούτου, ἀνασκιρτᾷ ἡ αὐτὴ μὲ τὰς αὐτὰς ἐπιθυμίας καὶ τὰ ἴδια
ὄνειρα, αἰώνιος καὶ ἀτελεύτητος πάντοτε, ἐν ὅσῳ θὰ εἶναι αἰώνιος καὶ ἀτελεύτητος καὶ
ὁ κόσμος μέχρι τῆς συντελείας. Ἐνθυμήθη τὴν νεότητά της, ἐκείνην τὴν αὐγήν, ὡς νὰ
τὴν ὠνειρεύθη τὴν νύκτα […] τὴν ἀγαλλίασιν τῆς ἀναπαύσεως καὶ τὰ ζεύκια τ’ ἀλη-
σμόνητα, στὰ πανηγύρια» («Ἡ χρυσῆ καδένα», τόμ. Β΄).



στάνια μὲ τοὺς ποδόγυρους ἀπὸ χρυσὴ στόφα. Τὰ βελουδένια μπαμπου-
κλιά, οἱ ζῶνες μὲ τὶς πόρπες σὰν μεγάλα ἀμύγδαλα, τὰ ἀλέμια, τὰ προ-
μάνικα, οἱ κουντοῦρες. Ὅλες οἱ τέρψεις, οἱ ἀγροτικὲς ἀσχολίες, οἱ γιορ-
τές, περιγράφονται μὲ κάθε λεπτομέρεια, μὲ κείνη τὴ μανία του ὅλα νὰ
εἰπωθοῦν πάσῃ θυσίᾳ, ὅπως παρουσιάζονται, χωρὶς αἰσθητικοὺς ἂς ποῦμε
ἐνδοιασμοὺς κι ἐπιφυλάξεις περιττὲς καὶ πολυτέλειες, μὲ ἐπαναλήψεις ἂν
χρειάζεται, μὲ τὴν ἐπιμονὴ ποὺ ἐπιβάλλει ἡ ἀλήθεια τῆς ἐντύπωσης τὴν
ὁποία προξενοῦν τὰ πράγματα μέχρι νὰ δηλωθεῖ μὲ λέξεις. Τὸν κόσμο
ὅπου βρέθηκε, ὁ μωραϊτίδης θέλει νὰ τὸν ζήσει καὶ νὰ τὸν μαθαίνει. οἱ
δύο πρῶτες σελίδες τῆς «Χρυσῆς καδένας» εἶναι κυριολεκτικὰ μεθυσμέ-
νες ἀπὸ τὰ σταφύλια ἑνὸς ἀμπελιοῦ64. σταφύλια: ραζακιὰ ἀργυρόχρυσα,
ἀετονύχια εὐώδη, σφικτάρια τὰ ἔχοντα πολυγωνικὰς ἐκ τῆς πυκνότητος
ρῶγας, φιλέρια ἰόχροα, πολίτικα τὰ μόνον διὰ τῆς ὄψεως μεθύσκοντα, τὰ
σπινθηροβολοῦντα. Κι ἀσπροῦδες οἱ μικρές, οἱ κάτασπρες ἀσπροῦδες, καὶ
ὁλόμαυρες μαυροκουροῦνες ἀπὸ τὰς ὁποίας ἐκθλίβεται τὸ ἅγιον νάμα τῆς
θείας μυσταγωγίας. Εἶναι φυσικὸ καὶ δίκαιο νὰ ἐπαινεῖ ὁ Ν. Γ. Πεντζί-
κης τὶς γνώσεις τοῦ μωραϊτίδη πάνω στὴν ἀμπελουργία ἢ νὰ θεωρεῖ
ἀπαράμιλλες τὶς σελίδες ποὺ ἀφιερώνει στὴ βομβυκοτροφία. Ἀλλὰ δὲν
εἶναι μόνο γιὰ τὶς γνώσεις του ποὺ τὸν θαυμάζουμε, ὅσο γιὰ τὸν τρόπο –
τὸν θερμὸ καὶ ἁπαλὸ– μὲ τὸν ὁποῖο μιλάει γιὰ τὰ πράγματα αὐτὰ ποὺ ξέ-
ρει καὶ ποὺ ἀγαπᾶ65. Ἀπὸ τὴ στοργικὴ φροντίδα του γιὰ τὸ συγκεκρι-
μένο66 –δηλαδὴ ἀπὸ τὸ εἶδος ἐκεῖνο ἁγιότητας τὸ ἀντίθετο ἀκριβῶς τῆς
ἀκηδίας– ἀπὸ ἐκεῖ πηγάζει ἡ ὀμορφιὰ καὶ ἡ συγκίνηση ποὺ μᾶς δωρίζει:
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64 «Ἡ εὔμορφος ὡς παράδεισος, ἡ περίφρακτος ὡς ποίμνη, ἡ συμμαζευμένη καὶ συγυρι-
σμένη ὡς αἴθουσα, μικρὰ ἄμπελος…» («Ἡ χρυσῆ καδένα», τόμ. Β´).

65 «Καὶ ἤκουες ἕνα βρυχηθμὸν λαίμαργον, ὅταν ἔρριπτον τὰ φύλλα εἰς τὰς καλαμωτάς,
ὡς ὅταν πνέῃ ξηρὸς ἄνεμος διὰ μέσου ξηρῶν φύλλων». « Καὶ ἀνεζήτει ἐν μέσῳ τῶν ἀει-
κινήτων σκωλήκων ἡ μήτηρ, ποὺ ἦτο τρόμος νὰ βλέπῃς τοὺς ἀπείρους μαύρους ὀφθαλ-
μούς […] ἀνεζήτει ὑπὸ τὰ φύλλα κρυπτόμενα τὰ ἀκαμάτικα […]». «Θὰ μεταβῶσιν αἱ
παρθένοι εἰς τὸ βουνόν, θὰ φέρωσι ‘ζαλίκα’ ἐπὶ τῶν νώτων τοὺς ὡραίους φουντωτοὺς
θάμνους, τὸ κλαδί, θὰ τοποθετήσωσιν αὐτοὺς πέριξ τῶν καλαμωτῶν κ’ ἐν μέσῳ σταυ-
ροειδῶς, καὶ τότε θ’ ἀναβαίνωσιν ἕνας-ἕνας οἱ σκώληκες νὰ πλέξωσι τὸν κυλινδρικὸν
τάφον των, τὰ μεταξοφόρα κουκούλλια, τὸν καρπὸν τόσου καμάτου τοῦ ἐπιμόχθου κα-
ματεροῦ» («Νεράιδες», τόμ. α΄).

66 Ἐνῶ οἱ ἄνθρωποι ἔχουμε καὶ σ’ αὐτὸ κακὲς συνήθειες.
στὸν μοναχάκη
μάγια: τὰ πολλὰ μισοῦν
τὸ ἕνα κι ἀκριβό.

(«Ἀλλὰ τὰ μάγια εἶναι ψευτιές, γιὰ νὰ ψευτοπερνοῦν μερικοὶ στὸν ψεύτικο κόσμο»).



Τῆς σκούπας χτύπος –
πλὰτς-πλούτς: σπιτάκι ἀσπρίζει
τὸ Ξενιὼ – πλὰτς-πλούτς67.

Κι ἀκόμα, πλέκοντας ἀδιάκοπα μὲ χίλιες δυὸ παρομοιώσεις καὶ μετα-
φορὲς τοὺς κόσμους τοῦ κόσμου μεταξύ τους, ὁ μωραϊτίδης καινουργίζει
τὴν πλάση, πλουταίνοντάς την ἀπὸ τὸ περίσσευμα τῆς πρόσχαρης καρ-
διᾶς του: Ὁ φαιόχρους μὲ τοὺς αἰχμηροὺς ποδίσκους του σκώληξ, κινῶν
τοὺς ἡμίσεις τοῦ σώματός του δακτυλίους γοργῶς κατὰ διαφόρους διευ-
θύνσεις, πλέκει τὸ μετάξινον δίκτυόν του καὶ κλείεται ἐντὸς αὐτοῦ ὡς ὁ
ἐρημίτης, ὁ ἐγκλειόμενος ἐν τῷ κελλίῳ του ζῶν νεκρός. – Εἰς τοὺς εὐρεῖς
συκεῶνας αἱ γυναῖκες γύρω στὶς λιάστρες ἁπλώνουν τὰ σύκα μὲ τόσην
προσοχήν, ὡς νὰ ἐκεντοῦσαν τὸν γκεργκέφην. – οἱ χῆνες καταπίνουν τὰ
στάχυα ἀπὸ τὶς θημωνιές, ὅπως οἱ γλάροι τὶς μαρίδες. – Εἰς τὰς ἀμπέ-
λους, γυμναὶ αἱ κληματίδες, περιπλέκονται ὡς χαλασμένα δίκτυα, ὁποὺ
τὰ ἀνακάτωσεν ἡ νοτιά, ἁπλωμένα εἰς τὸν ἥλιον. – Τὸν μάιο ἄνθιζαν οἱ
ἐλιὲς σὰν χιονισμένες. – οἱ κόσσυφοι ἀναρίθμητοι ξετρύπωναν ἕνας-ἕνας
σὰν ἀσκητὲς ἀπὸ τὶς κουμαριές. – Ἡ φωνὴ ἑνὸς ψάλτη ἤτανε λεία καὶ
χρωματιστὴ σὰν τὰ φτερὰ τοῦ παγωνιοῦ. – Ἕνας ἱεροδιάκονος σπανὸς
καὶ γηραλέος ἀλλὰ μὲ ὡραίαν φωνὴν ἦταν ὡς πτερομαδημένη καρδερίνα.
– Ὁ δεκατιστὴς ἐπανῆλθεν εἰς τὸ ἀσκητήριον, φέρων ἐπάνω του λεπτὸν
ἐπίστρωμα χιόνος ὡς ἀλευρωμένος γάτος. – Τί, θάλασσα εἶναι τὸ χιόνι νά
᾽χῃ φρέσκα ψάρια;

Ὁ διευθυντὴς τοῦ φοιτητικοῦ ξενοδοχείου τοῦ Καλαμιώτη «Παντὸς
Ἔθνους», ὅπου ὁ μωραϊτίδης φοιτητὴς ἔτρωγε μὲ πίστωση, ὁ καλότατος
μπαρμπ-Ἀναστάσης, τοῦ εἶχε πεῖ μιὰ φορά: Τρῶγε καὶ γράφε68. Κι
ἐκεῖνος ἀκολούθησε τὴν προτροπή του. Ἔγραψε μὲ τὴν καρδιά του γιὰ
φαγητὰ καὶ πίττες καὶ γλυκά. Γιὰ χοιρίδια ψητά, ροδισμένα ἐλαφρά, σὲ
ταψιὰ ἐπιμελῶς γανωμένα. Γιὰ χαβιαροκεφτέδες, φασουλάδες καὶ ντολ-
μάδες μὲ ψαροκιμά. Γιὰ τσίπουρα, κανάτες μὲ κρασί, ἀγέρινο φασκόμηλο
καὶ ὀθωμανικόβραστο καφὲ εὐώδη69. Κι ἀκόμα, γιὰ τηγανίτες ποὺ εἶναι
σὰν τὰ κουκούλλια ἁπαλές70. Καὶ γιὰ κουλούρια φτάζυμα, σιμίθια ζαχα-
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67 Καὶ τὸ Ξενιὼ καὶ ὁ μοναχάκης, ἀπὸ τὴν «Πορταΐτισσα», τόμ. Β΄.
68 μὲ τοῦ Βορηᾶ τὰ κύματα, τόμ. α΄, Πρόλογος.
69 μέχρι καὶ γιὰ τὴν παχουλὴ τούρκικη γλώσσα!
70 Κορίτσι, φέρνεις

στὸ κάνιστρο κουκούλλια
ἢ λουκουμάδες;



ρένια. λουκουμάδες, μπουγάτσες καὶ λουκούμια, κι ἀφράτα σουσαμένια
ψωμιά. Ὁποία τρυφή! Τὸ Χρυσὼ τῆς μιλάχρως γιὰ νὰ φτιάξει μπακλαβᾶ
ἤνοιξεν εἴκοσιν ἀραχνοϋφῆ φύλλα ζύμης, δέκα ἀπὸ κάτω καὶ δέκα ἀπὸ
πάνω, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἔθηκε, δεξιῶς ἐπιστρώσασα, τὸ ἐκ καρύων καὶ
μέλιτος καὶ ἀρωμάτων κρᾶμα. Ἐχάραξεν εἶτα τὰς ρομβοειδεῖς ψάρας,
ἐκέντησε μικρὰ τριγωνίδια γύρω γύρω εἰς τὸν μέγαν κύκλον τοῦ σινίου,
ἀποκόψασα διὰ μαχαιριδίου τὰ κρεμάμενα ἔξω αὐτοῦ φύλλα, καὶ ἔφερεν
εἰς τὴν μητέρα της, ἥτις τὸν ἐφούρνισεν εὐχηθεῖσα: «Καλορρίζικος!». οἱ
κόρες τῆς Γερακούλας στὶς «Νεράιδες» τὴν ἑσπέραν κατεσκεύαζον τὰ
εὔγευστα ἐκεῖνα «καλαπόδια» τυλίσσουσαι ἡμικυκλικῶς εἰς φύλλον
λεπτὸν ζύμης ψιλοκομμένα λάχανα μετ’ ἐλαίου καὶ ἔψηνον αὐτὰ ἐν τῇ
ἑστίᾳ. Καὶ εἶναι ἀπόλαυση νὰ παρακολουθεῖ κανεὶς στὸν «σκαλικάν-
δζαρο» τὸ ὡραῖο φουλιὼ καὶ τὴν κυρὰ Παπαδιὰ νὰ φτιάχνουν χαμαλιὰ μὲ
φύλλο σὰν τὸ τουλουπάνι διάφανο, καὶ μὲ καρύδια, μέλι καὶ παντοῖα ἀρώ-
ματα, νὰ ὀσμίζεται τὴν ἐλαιοκαῆ μελιτωμένη ἀτμόσφαιρα, νὰ καμαρώνῃ
τὴν κυρὰ Παπαδιὰ περιαλείφουσαν διὰ μέλιτος τὴν πυραμίδα μὲ τὰ χα-
μαλιὰ πάνω στὴν παροψίδα καὶ ἐπιπάσσουσαν ἀρωματικὰ μετὰ σακχά-
ρεως – δύο-τρεῖς φορὲς ἤγγισε τὰς ἄκρας τῶν δακτύλων της εἰς τὰ χείλη
– Τί κάνεις, μᾶ, λέω; Δὲν θὰ μεταλάβῃς ταχιά;71

στὸ Τάξιμον, ὁ δίψυχος Χρηστάκης βλέπων τὸ ἀχανὲς κυανοῦν τοῦ
οὐρανοῦ, προσηλωμένος εἰς τὸ κενόν, γέμιζε ἄγνωστους πόθους καὶ ἀόρι-
στες ἐλπίδες, ἐσχεδίαζε τότε ἕνα γαλήνιον κ’ ἐρημικὸν βίον, γιατὶ μὲς
στὴ ζωὴ ὤχ! καὶ ἡ ψυχὴ κουράζεται καὶ περισσότερον ἀπὸ τὸ σῶμα.
Ἐταλαντεύετο. Δὲν εἶναι δὰ κι εὔκολο νὰ τρῶς τὸ ψαροκόκκαλο καὶ νὰ
πετᾶς τὸ ψάρι. Εἶναι τόσον ἐγγύτερον ὁ κόσμος! Τὴν χαράν του τὴν βλέ-
πεις, τὴν ψαύεις, τὴν ἐναγκαλίζεσαι… Ἀσφαλῶς αὐτὴ ἡ χαρὰ τίποτα βέ-
βαιο δὲν ἔχει. Δικό της τίποτα δὲν θὰ διαρκέσει. Ἡ λεπτὴ καὶ στίλβουσα
ὡς χρυσὸς λευκὴ καὶ κιτρίνη μέταξα ποὺ βγάζουν ἄφθονη οἱ μαγκανά-
ρισσες στὰ μαγκάνια – θὰ ντύσει κοριτσίστικα σώματα ποὺ τώρα πηγαί-
νουνε παντοῦ, σὲ γάμους, σὲ πανηγύρια, σὲ ζιαφέτια – ἔχουν βιολιά, χο-
ρούς, τραγούδια, κούνιες – θὰ γεράσουν ὅμως, καὶ ὅλο τὸ κάλλος καὶ ἡ
ὑγεία καὶ ἡ χαρμονὴ θὰ συμπτυχθοῦν καὶ θὰ χαθοῦν μέσα εἰς ἕνα σακκὶ
κόκκαλα. Τὸ ξέρει αὐτὸ ὁ μωραϊτίδης. Εἶπε ὅμως – κι ἔτσι ἔκανε:
Ὅποιος ζεῖ καὶ ὅσο ζεῖ, ἂς ζήσει. Γι’ αὐτὸ προκρίνει τὴ μαθητεία, τὴν
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71 Καὶ στὴ «Βαρυχειμωνιά»:
Ἀπάν᾽- πανωτοῦ
ἡ Κρατήρα φορτώθηκε
τὰ χριστόψωμα.



ἐργασία καὶ τὴν πρόοδο –εἶναι χαρακτηριστικὸς ὁ θαυμασμός του γιὰ τὴν
προκοπὴ τῆς σύρου– καὶ κρατάει ἄγρυπνο τὸν νοῦ γιὰ νὰ ζυγιάζει τὰ
ἀνθρώπινα καὶ νὰ ἀντιλαμβάνεται: Πὼς ὁ ράθυμος φθονεῖ πάντοτε τὸν
φιλόπονον, κι εὑρίσκει πάντοτε τρόπον νὰ ἐμπαίξῃ καὶ ὑποβιβάσῃ ἡ ὀκνη-
ρία τὰ ἔργα τῆς φιλοπονίας. – Πὼς ἡ ἀργοπορία τῆς ἐκπληρώσεως τῶν
πόθων μας ἐξασθενίζει τὰ νεῦρα, ὡς νὰ εἶναι ταῦτα ἐξηρτημένα ἀπὸ τὴν
ὁλονὲν ἀπομακρυνομένην ἐπιθυμίαν μας. – Πὼς ἡ κακία ποὺ γέρασε
ποτέ της δὲν μπορεῖ νὰ γίνῃ ἀρετή, καὶ πὼς ἡ καημένη ἡ ἀρετὴ δὲν πρέ-
πει νὰ κρύπτεται. – Ἢ πὼς ὁ ἄρρωστος καὶ ὁ φιλάργυρος δὲν κάνουνε
ποτὲ λάθος στὸ μέτρημα ἢ πόσο κουράζει τὸν ἄνθρωπο ἡ ἐλπίδα! Καὶ τί
ἐλάττωμα εἶναι ἡ αὐτοσοφία – οὐαὶ τῷ ἑνί! Διότι ὅταν πέσῃ, ποιὸς θὰ τὸν
σηκώσῃ; – Πόσον ἀργὰ πείθονται οἱ ἰσχυροί! μὰ τὸ λάδι τοῦ φτωχοῦ εἶναι
ἀνακατωμένο μὲ τὸ αἷμα του καὶ εἶναι κακοχώνευτο. – Εἰς τὰς ἐκτά-
κτους περιστάσεις ὅλοι οἱ ἐν τῇ ἐξουσίᾳ ἔχουσι δίκαιον… – Καὶ ποῦ νὰ
ἤξευρες, ἀνθρωπάκο μου, ὅτι οἱ μεγαλύτεροι ὑποκριταὶ εἶναι οἱ ἀποφεύ-
γοντες δῆθεν τὴν ὑποκρισίαν… – Ἡ ὕποπτος τοῦ ἀνθρώπου φαντασία
γεννᾷ φόβον. – Πᾶν σπάνιον ἐπιθυμητόν. – Ἔχε πλοῦτον. Δὲν ἔχεις χα-
ράν; Εἶσαι πένης. Ἔχε ξηρὸν ἄρτον. Ἔχεις χαράν; Εἶσαι πλούσιος.

Ἡ χαρὰ τῆς ζωῆς λοιπὸν διαμόρφωσε τοῦτον ἐδῶ τὸν στεριανὸ νη-
σιώτη μὲ τὴ στρωτὴ περπατησιά. Ὁ ὁποῖος ὡστόσο ἔχει ἀπαρτισθεῖ συ-
νάμα ἀπὸ ἕναν πόθο καὶ ἀπὸ ἕναν φόβο, ποὺ ρίζωσαν καὶ ἀναπτύχθηκαν
μαζὶ σὰν ἕνα δέντρο τυλιγμένο στὸν κισσό του: πόθο τοῦ ταξιδιοῦ καὶ φόβο
τοῦ θανάτου. Ἑκατοντάδες εἶναι οἱ σελίδες ποὺ ἔγραψε γιὰ τὰ ταξίδια του
στὸν Ἄθωνα72 καὶ στοὺς Ἁγίους Τόπους, στὴ σμύρνη, στὸ Ἀρχιπέλαγος,
στὴν Πόλη. Καὶ κάθε τόσο τὸ ἕνα ταξίδι, ποὺ ἐνασμενίζεται νὰ κάνει πάλι
καὶ ξανὰ –τὸ γνήσιον, τὸ ἀληθές, τὸ καθαυτὸ ταξίδι– στὴν παιδική του
ἡλικία73 – τότε ποὺ ἦταν, καθὼς φαίνεται, ὁ κανακάρης τοῦ σπιτιοῦ του, ὁ
χαϊδεμένος τῆς μάμμης του τῆς Παπαλεξανδρίνας. στὴ σκιάθο – ὅπου
ἱδρύθηκαν οἱ πρῶτες μνῆμες τῆς ψυχῆς του. οἱ ἐνθυμήσεις ὁποὺ –ἀγκυ-
ροβολώντας μυστικὰ στὴν ἐκστατική τους εὐφροσύνη– ὡς δόγμα κι
ἐκεῖνος θὰ τὶς λάτρευε.

Ἀλλὰ ὁ φόβος τοῦ θανάτου; Ὁ ἴδιος ὁ μωραϊτίδης ὑποψιάζεται μήπως
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72 Βρὲ σεῖς, βρὲ σεῖς, βρὲ
χάρισμά σας τὸν τζιβρέ –
Ἐρημονήσια…

73 «Νεκρωθεὶς ἀπὸ τῆς συγχρόνου γενεᾶς, ἀνέζησα εἰς ἄλλους παλαιοὺς χρόνους, χρό-
νους ποθεινούς, χρόνους γλυκεῖς, ἀλησμονήτους χρόνους, τῆς παιδικῆς μου ἡλικίας
τοὺς χρυσοῦς καιρούς» («Χριστούγεννα στὸν ὕπνον μου», τόμ. Β΄).



ὁ ἀκράτητος πρὸς τὴν ζωὴν ἔρως τοῦ ἐνεφύσησεν ἐν τῇ ψυχῇ τὸ περίεργον
τοῦτο συναίσθημα – τὴν ἀκατανίκητη αὐτὴ ἀποστροφὴ ποὺ ἔνιωθε ἀπὸ
παιδὶ γιὰ τὰ πεθαμένα πράγματα: κόλλυβα74, νεκρικὰ στεφάνια, λαμπά-
δες τοῦ νεκροταφείου, τοὺς δίσκους μὲ τὰ πουλάκια –πλακούντια δι’ ἀγά-
μους καὶ ἐφήβους νεκρούς– ἀπομιμήματα ἀνθρωπίσκων καὶ πτηνῶν –
ζεστὲς καὶ ἀφράτες πίττες ποὺ μοιράζονταν εἰς ἀνάμνησιν νεκρῶν γερόν-
των. «Εἶναι πεθαμένα!» ἔλεγε καὶ τό ᾽βαζε στὰ πόδια. Τὸ βέβαιο εἶναι ὅτι
ὁ παλαιὸς αὐτὸς παιδαριώδης τρόμος, γιὰ τὸν ὁποῖο ντρεπόταν καὶ πά-
σχιζε νὰ κρυφτεῖ γιὰ νὰ τὸν χωνέψει, λέει, ὅταν αἰφνίδια ξυπνοῦσε μέσα
στὴν καρδιά του –ἄνοιγε σὰν κακοκλεισμένη πληγὴ– τοῦ ἐνέπνευσε τὰ
δύο-τρία ἐκεῖνα ἐντελῶς μωραϊτιδικά, τὰ σὰν ἐξωπραγματικὰ – ἀλλό-
κοτα, ἂς τὰ ὀνομάσουμε, διηγήματα– ἀπὸ τὰ πολὺ καλά του – γιατὶ εἶναι
φτιαγμένα σὰν ἀπὸ κάποιες παγερὲς ριπὲς ἑνὸς ἀπότομου στυγνοῦ ἀνέ-
μου, ποὺ ὅρμησε ἀπὸ τὴ μισάνοιχτη, ἐπιπόλαια φυλαγμένη πόρτα τοῦ κα-
τωγιοῦ75. στὰ «Χριστούγεννα στὸν ὕπνον μου», τὸ ξύπνημα τοῦ φόβου
τοῦ θανάτου –ἐκεῖνα τὰ εἶμαι πεθαμένος!, τὰ εἰς ὑγείαν τῶν πεθαμένων!,
τὰ εἶναι πεθαμένα!, εἶναι πεθαμένος!, τὰ βρὲ ἄλλε!– προετοιμάζονται –
ὅπως τὸ κακὸ ὄνειρο ἢ τὸ κρεσέντο ἑνὸς ἔργου τρόμου – μὲ μεγάλη μα-
στοριά, μὲ τὴν ὑφέρπουσα, ὕπουλα ὀγκούμενη βαρυθυμία τοῦ ἥρωα-μω-
ραϊτίδη ἀπὸ τὴν κατάργηση τῆς νυκτερινῆς ἀκολουθίας τῶν Χριστουγέν-
νων διὰ παντὸς – μὲ τὴν πόλη ἤδη κολλημένη σὲ βόρβορο σὰν ἀγριόπαπια,
γιατὶ πρὶν ἀπὸ δύο μέρες εἶχε χιονίσει – τὰ πεζοδρόμια ρυπαρά, ὡς πλάκες
ἐλαιοτριβείου γλιτσασμέναι – μόλις ἄρχιζαν τὴν ὥραν ἐκείνην, κρυφὰ-
κρυφά, ν’ ἀνοίγουν μερικὰ ὑπόγεια, τὰ ὁποῖα ἐν Ἀθήναις εἶναι ἑπτάψυχα,
σὰν τὴν ἑπτάψυχη γυναίκα, ποὺ πότε πεθαίνει καὶ πότε ἀνασταίνεται –
ἄσματα μεθυσμένων – τὰ ἐν τῷ ὑπογείῳ βαρέλια, ὑπό τι φῶς λυχναρίου,
φαινόμενα, ἐκεῖ κάτω, ὡς ἐν τῷ βυθῷ τῆς θαλάσσης κήτη, βόσκοντα
κατὰ σειράν, μὲ τὰς μεγάλας κοιλίας των – Τί κρύα Χριστούγεννα! στὰ
«φαντάσματα» – ἂχ μ’ ἐκυνήγησεν ἕνα βωδάκι, μετὰ βίας καὶ ἀγριότη-
τος λύκου, μυκώμενον, κρᾶζον, φωνάζον, κερατίζον τὴν νύκτα. στὰ
«φαντάσματα», τὸ πάλλευκο μέγαρο τοῦ καπετὰν-Τσούρμα τοῦ Παπαρ-
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74 μονάχα, ὡς φαίνεται, στὴ θάλασσα, τὰ κόλλυβα εἶναι μὲ χάρη καὶ μὲ τρυφεράδα στο-
λισμένα, τὰ ψυχοσάββατα ἀερίζονται ἀπὸ τὴν παλαβονοτιὰ καὶ ἄτρεμα τὰ μνημόσυνα
γαλανίζουν ἀπὸ ἀγάπη («Ψυχοσάββατον», τόμ. Γ΄).

75 Ὁ παραλυτικὸς φόβος γιὰ τοὺς πεθαμένους καὶ τὰ ξυλοκρέβατα γιὰ τὶς κηδεῖες («ὅλα,
μωρέ, σοῦ τὰ πῆρε τὸ σκυλοκρέβατο;») εἶναι καὶ ἡ αἰτία τοῦ παθήματος τοῦ καπετὰν-
φαφάνα ὅταν ἦταν παιδὶ – μιὰ ἱστορία ποὺ διηγοῦνται ὁ ἴδιος καὶ ὁ μέλτος ὁ μισακὸς
στὰ «Χριστούγεννα στὶς Τρεῖς μποῦκες».



γυροῦ ἔχει καταντήσει ἕνα κοτζὰμ στοιχειὸ – κάθε βράδυ χορεύουν ἐκεῖ
μέσα τὰ στοιχειὰ καὶ τρομάζει ὁ κόσμος νὰ περάσει τὴ νύχτα76. στὸν
μαρμάρινο ἐξώστη του κάποτε ὁ Παπαργυρὸς –ὅπως ἄλλωστε καὶ ὁ μω-
ραϊτίδης, στὰ «Χριστούγεννα στὸν ὕπνον μου», στὴ σκιάθο του: «Ὦ
ἀθωότης, ἀθώα ἀθωότης! Τί εἶσαι λοιπὸν καὶ χάνεσαι;»– εὐφραινόταν μὲ
τὰ φαντάσματα τῆς χαρᾶς του, μὲ τῆς ψυχῆς του τοὺς παλαιοὺς πόθους,
ὥσπου αὐτὸς ὅμως «τά ᾽χασε» καὶ «κινεῖ ὁλονὲν τὰ χείλη του, μειδιᾷ […]
καὶ τέλος μέσα εἰς τὸ μειδίαμά του ψιθυρίζει μὲ τόνον ὑπερβαλλούσης
ἀπολαύσεως, ὡς νὰ εὑρίσκετο ἐν τῷ παραδείσῳ, λέξεις δύο ἀσυναρτή-
τους, λέξεις μυστικάς […] Κ’ ἐντρυφᾷ εἰς τὴν χαρμόσυνον αὐτὴν φαντα-
σίαν, […] καὶ τείνει νὰ ἔλθῃ ἐγγύτερον πρὸς τὸ περιπόθητον καὶ μυστικὸν
ἴνδαλμά του, καὶ προτείνει τὸ πρεσβυτικὸν στῆθος του πρὸς τὰ ἔξω […]
Τέλος κατορθώνει νὰ κράξῃ: “οἱ σκοῦνες μου, μωρὲ γυναῖκα! οἱ σκοῦνες
μου!” Ἀλλ’ ἐν τῇ τάσει ἐκείνῃ τῆς κάμψεως τοῦ σώματός του, ἀπεσπά-
σθη τὸ σιδηροῦν δρύφακτον τοῦ μαρμαρίνου ἐξώστου, ὅπερ καταπεσόν,
παρέσυρε πρὸς τὴν θάλασσαν καὶ τὸν καπετὰν-Τσούρμαν τὸν Παπαργυ-
ρόν […]» (Παρεμπιπτόντως, ὅποιος μὲ τὸν ἕναν ἢ τὸν ἄλλο τρόπο εἶχε θε-
ωρήσει ὅτι ἡ γραφὴ τοῦ μωραϊτίδη εἶναι μὲ μία λέξη «συμβατική», ὅτι δὲν
κατάφερε δηλαδὴ νὰ ἁπλωθεῖ σὲ μιὰ ποιητικὴ ἐλευθερία ἢ νὰ φτάσει
ἐκεῖνο ποὺ νιώθουμε ἀκαριαῖα σὰν δύναμη ποιητικὴ – ἂς ἔρθει γιὰ νὰ ξε-
νισθεῖ ἀπὸ τὴν ὀμορφιὰ ἑνὸς κόσμου ἐξωτικοῦ, ποὺ ἐγκατοικεῖ ὡστόσο
μέσα στὸ σύμπαν τὸ κανονικό, ἀγνοημένος – ὥστε τουλάχιστον νὰ ἀνα-
ρωτηθεῖ: «κι ἂν εἶναι ὅλα ἀλλιῶς καὶ ὄχι ἔτσι;» – ἂς κοπιάσει δηλαδὴ νὰ
δεῖ τὸν καπετὰν-Παπαργυρὸ νὰ σκύβει ἀπὸ τὸν ἐξώστη του πρὸς τὸν πυθ-
μένα τῆς θαλάσσης κάτω ἀπὸ τὰ πόδια του. Δύο φορές. Τὴ μιά, στὸ δρο-
σερὸ φῶς τῆς αὐγῆς, καθὼς σιγὰ σιγὰ ὁδηγεῖται στὴ μανία – ἀφηρημέ-
νος, ἀπαριθμῶν τὰς ἀγέλας τῶν κεφάλων […] Καὶ ὅτε ἡ σκιὰ τῆς
ἀρχοντικῆς κεφαλῆς του ἐσχηματίζετο ἐπὶ τῆς ἀκυμάντου θαλάσσης, αἱ
πέρκαι ἵσταντο μετὰ φόβου ὄπισθεν τῶν μελαψῶν φωλεῶν των […] Καὶ
μία χρύσοφρυς ὡραία, παχεῖα χρύσοφρυς, ἀργυρᾶ, σχεδὸν τὸν εἶχεν ἐρω-
τευθῇ τὸν γέροντα. Καὶ ὁσάκις, βόσκουσα, διήρχετο κάτωθεν τοῦ ἐξώ-
στου, ἵστατο κ’ ἔρριπτε πρὸς τὸν ἐπάνω κόσμον τὸ χρυσοῦν βλέμμα της
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76 Ἡ κυρα-Καπετάνισσα βέβαια ὄχι μόνο δὲν εἶχε σκοπὸ νὰ πουλήσει τὸ ἐρειπωμένο
ἀρχοντικό, παρὰ θὰ ἄφηνε, λέει, διαθήκη νὰ χαλάσουν τὸν βράχο μὲ τὰ φουρνέλλα:

Νὰ μπεῖ ἡ θάλασσα
μὲ βιὰ στὸ σπιτότοπο
ν᾽ ἀράζουν βάρκες.



νὰ τὸν ἴδῃ, τὸν ἠγαπημένον της […] Ἕνας δὲ κατακόκκινος ἐρυθρῖνος, ὁ
σατανᾶς τῶν ἰχθύων, ἂν εἶχε φωνήν, θὰ ἐξεφώνει καμμίαν πρωίαν: «Ἔλα
λοιπὸν κάτω ἀφοῦ τόσον μᾶς ἀγαπᾷς!» μὲ τόσον σατανικὸν βλέμμα, τὸν
ἔβλεπε τὸν γέροντα. Καὶ τὴν ἄλλη, μίαν νύκτα τοῦ μαΐου, μαλακὴν καὶ
ἀσέληνον, ἔχοντας πιὰ χάσει τὰ λογικά του, μὲ ἀναμμένο τὸ πυροφάνι
του ἐπὶ τῶν σιδηρῶν δρυφάκτων τοῦ ἐξώστου. Πάραυτα ἔλαμψεν ὁ
πυθμὴν κάτω καὶ πέραν ἡ ἐγγὺς ἀκτὴ τῆς ξηρονήσου, ἧς οἱ βράχοι μετε-
κινοῦντο, θαρρεῖς, ἐδῶ κ’ ἐκεῖ, ὡς φῶκαι χορεύουσαι. […] Ἀλλ’ οἱ ἰχθύες
ἐκοιμῶντο. Ἡ δὲ λάμψις τοῦ πυρσοῦ εἰς μάτην ἀνεμόχλευε κάτω τὸν
σκοτεινὸν πυθμένα. Ἔβλεπε μόνον ὁ πρεσβύτης τὰ σαπφείρινα θαλάμια
τῶν μουγκρίων, καὶ τὰς μόλις διακρινομένας φωλεὰς τοῦ ὀκτάποδος.)
Ὅπως καὶ νά ᾽χει, ὁ φόβος τοῦ θανάτου δὲν μπορεῖ νὰ νικηθεῖ –ὁ μωραϊ-
τίδης τὸ δοκίμασε καὶ τὸ ὁμολογεῖ– μὲ μιὰ γιορταστικὴ ἐπιστροφὴ –ὅσο κι
ἂν εἶναι ἰαματικὴ– στὴν ἱερὴ ἀκινησία ἐκείνη τῆς παιδικῆς ἡλικίας ἤ,
ἀκόμα λιγότερο, συχνάζοντας στὶς πραγματικές, ὑπάρχουσες ζῶσες
εἰκόνες, ὅτε, ἐν τῷ κυανῷ ὁρίζοντι τῆς ζωῆς ἡμῶν, μόνον ἡ ἀνατολὴ ἐδεί-
κνυτο, σβεννυμένης τῆς δύσεως μέσα εἰς τὴν ἄφθονον τοῦ μεσουρανήμα-
τος λάμψιν, ὅτε ἡ ὡραία σκούνα μας ἦτο παρὰ τὸ πλευρόν μας, μὲ τὰ
χρυσᾶ της κορζέτα, καὶ δὲν εἶχεν ἀφαρπάσει αὐτὴν ὁ ἄνεμος τοῦ ἀστάτου
πελάγους, ὅστις, ὅταν πνεύσῃ, τίποτε δὲν ἀφήνει εἰς τὴν θέσιν του… οὔτε
βέβαια καὶ μὲ τὴ συνδρομὴ ἐκείνου τοῦ ἐφημέριου τοῦ νεκροταφείου, ὅστις
ἕνεκα οὐλῆς τινὸς περὶ τὰ δεξιὰ τοῦ χείλους, ἐφαίνετο ὡς γελῶν πάντοτε.
μόλις ἄρχιζε νὰ εἰπῇ «μετὰ πνευμάτων δικαίων» καὶ ἡ οὐλὴ τοῦ χείλους
του ἄρχιζε τὰ γέλια, ἀκράτητος. Τὸν ἄκουγες νὰ ψάλλει τὰ πένθιμα κι
ἤθελες νὰ γελᾷς. Ἀλλὰ τότε, πῶς λοιπόν; Πῶς νὰ πεισθῇς ὅτι βρίσκεσαι
στὴ ζωή, ἐν ὥρᾳ μάλιστα μεγάλης πανηγύρεως; Ὅταν ὑπὸ τὴν δρόσον
τῆς ζωῆς θὰ κρύπτεται αἰωνίως, εἰς ὅλους ἐνεδρεύων ὁ θάνατος;77 Πῶς
νὰ πεισθῇς ὅτι νά τα λοιπὸν τὰ φαντάσματα, τῆς χαρᾶς τὰ φαντάσματα;
φίλησέ τα, καὶ μὴν τὰ φοβᾶσαι διόλου τώρα. Ὁ μωραϊτίδης τὸ ἔνιωσε –
γιατὶ σὰν τὸν παπα-Κονόμο78 τῆς Κουκκίτσας, συνέσφιξε κι αὐτὸς ὅσον
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77 «Κουκκίτσα», τόμ. Γ΄ – ἕνα ἀπὸ τὰ ἀριστουργήματα τοῦ μωραϊτίδη.
78 Πόσο μεγάλη εἶναι ἡ διαφορὰ ἀνάμεσα σὲ τούτη τὴ νυκτερινὴ ὁδοιπορία τοῦ παπα-Κο-

νόμου κι ἐκείνη τὴν ἄλλη τῆς μυγδαλίτσας τοῦ πρώτου τόμου! Ἐδῶ πιὰ πρόκειται γιὰ
μιὰ διαπόρευση ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ λημέρια τοῦ θανάτου. οὔτε τροχαϊκὰ πατήματα δὲν ἔχει
νὰ τὰ πάρεις καὶ νὰ βγεῖς, δὲν βρίσκεις οὔτε θυμὸ οὔτε θέλημα οὔτε στ’ ἀλήθεια ἐλπίδα
νὰ σὲ ὁρμηνέψει. Ἐκεῖ τὴ μυγδαλίτσα τὴν περιέβαλλε ἡ ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἐδῶ ὁ
παπα-Κονόμος: διελθὼν ἀπὸ τὸ σκοτεινὸν πηγάδι τοῦ Ἀχειλᾶ καὶ περάσας τὰ ἑπτὰ
ρεύματα, γεμάτα νερό, ἔφθασεν εἰς τὸν πευκῶνα τὸν μεγάλον, καὶ αἴφνης ἀντίκρυσε



ἠδύνατο τὴν καρδίαν του, καθὼς σφίγγομεν τὴν μέσην μας ὅταν μᾶς
πονῇ, καὶ προσήγγισε – ὅτι γιὰ νὰ γίνῃ αὐτό, χρειαζόταν ἕνα βῆμα – καὶ
ἕνα ἀκόμα – ὥστε νὰ περάσει κανένας ἐκεῖ ὅπου τὰ στεφάνια79 δὲν μα-
ραίνονται, δὲν σκονίζονται, δὲν μαυρίζουν80. αἰωνίως λάμπουν νωπὰ καὶ
χλοερά, στὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, σὰν τὶς μουρτιὲς στῆς μαμμοῦς τὸ
ρέμα81. αὐτὸ εἶναι τὸ ἕνα βῆμα: τῆς πίστης – καὶ τῆς προσδοκίας: στὸν
ἐρημικὸ Ἅγιο Ἀντώνιο, ποὺ εἶχε τὰ θυρόφυλλα τεφρὰ καὶ ἀπὸ τὶς βροχὲς
καὶ ἀπὸ τοὺς ἥλιους σχισμένα σὰν μὲ μαχαίρι, ὁ παπα-Κονόμος τῆς
Κουκκίτσας –ὅταν γύριζε ἀπὸ τὴ σκληρὴ δουλειά του μὲ τοὺς ἀνθρακεῖς–
ἔβλεπε ἀπὸ τὸ ἕνα παραθυράκι νὰ μαυρίζει ὁ δρυμός, σκεπασμένος πιὰ
ἀπὸ τὴ μαύρη νύχτα, ἀπὸ τὸ ἄλλο ὅμως ἀστρόφεγγεν ὁ οὐρανὸς καὶ ἐγυά-
λιζε θαμβὰ πέραν ὁ πόντος. μονάχα ὅμως ἕνα εἶδος ὁριστικῆς ἀγάπης
μπορεῖ νὰ ἐπιζεῖ σὲ ἕνα τοπίο ὅπως αὐτοῦ τοῦ διηγήματος – ποὺ προβάλ-
λει σάμπως βαριὰ λαβωμένο, σὰν σακατεμένο, καὶ μὲ τὸ φῶς του νὰ χα-
μήλωσε αἰσθητὰ μέρα-μεσημέρι, σὰν νὰ ἔχει γίνει κάποια μερικὴ ἔκλειψη
τοῦ ἥλιου. Καὶ –συμπληρώνοντας σὰν φῶς ψαλμικό, τὸ φῶς τοῦ μεσημε-
ριοῦ ποὺ λιγοστεύει– ἡ ἀγάπη αὐτὴ –ὢ ἀγάπη καὶ ὢ στοργή!– νικᾶ τὸν
φόβο τοῦ θανάτου82. μεταμορφώνει τοὺς δαίμονες καὶ τοὺς βρυκόλακες
σὲ διακοποῦλες – τὰ πρόσωπά τους – ὁ ἀθέρας τοῦ λευκοῦ83. μὲ τὴ δική
της χάρη μοιάζει ἡ ζωὴ μέσα στὸν θάνατο ὅπως σὲ μιὰ γωνία τῆς αὐλῆς
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μακρόθεν τὴν πορτίτσα τοῦ Ἁγιαντώνη. (Τοῦ προστάτη τῶν τρελῶν – πολλὲς φορὲς ὁ
φόβος τοῦ θανάτου μπερδεύεται – καὶ στὸν μωραϊτίδη – ἀνακατεύεται μὲ τὸν φόβο τῆς
παραφροσύνης.) Ἔκαμε τὸν σταυρόν του ἀπὸ εὐλάβειαν, ἀλλ’ ἐταράχθη.

79 Τὰ στεφάνια τῶν γάμων, ξεθωριασμένα πλέον, τῶν ὁποίων εἶχον ἀποτριβῆ ἀπὸ τὸν χρό-
νον τὰ φύλλα τῆς λεμονέας καὶ τὰ βαράκια, ἐδῶ καὶ ἐκεῖ –ἐφαίνοντο μόνον οἱ σκελετοὶ
σχεδὸν καὶ τὰ ἀπογυμνωθέντα ἀπὸ τοὺς καλλωπισμούς των βαμβάκια– εἶναι θλιβερὲς
εἰκόνες τῆς ζωῆς, γιατὶ συμβολίζουν τοὺς γάμους μας μὲ τὴν ἴδια αὐτὴ ζωή, ὅπου πα-
ρευρίσκεται πάντα ὁ θάνατος.

80 Ποῦ ἐστὶν ἡ τοῦ κόσμου προσπάθεια; Ποῦ ἐστὶν ἡ τῶν προσκαίρων φαντασία;
81 «Ἡ χρυσῆ καδένα», τόμ. Β΄.
82 «Ἂς τὴν ἔβλεπα, κι ἂς ἦτον καὶ βρυκόλακας!» κατήντησε νὰ ἀναλογισθῇ μίαν νύκτα ὁ

ὀρφανὸς παπα-Κονόμος.
Τῆς Κουκκίτσας του
περνάει ἀπ᾽ τὰ δωμάτια
ἡ σκιὰ ἡ φωνή της.

83 «Κουκκίτσα μου! Κουκκίτσα μου!» φωνάζει ὁ παπα-Κονόμος.
μὰ ἡ Κουκκίτσα του
δὲν βρυκολάκιασε. αὐτὸς
τὴν ἔφερε ἐδῶ;



τοῦ ἔρημου παρεκκλησιοῦ μιὰ ρίζα θεριεμένου ροσμαγιοῦ μὲ σὰν ξεροὺς
τοὺς κλάδους, ἀλλὰ μὲ δροσερὲς φουντίτσες, γεμάτες εὐωδιά. μὲ δική
της ὑπαγόρευση ἔχουν γραφεῖ καὶ ἀπὸ τὸν μωραϊτίδη λόγια σὰν αὐτά:

αὔρα ἐλαφρὰ ἔμβαινεν ἀπὸ τὸν δρυμὸν ἐγγύς, κομίζουσα τὴν μεθυστικὴν
ἐκείνην εὐωδίαν δένδρων καὶ φυτῶν καὶ θάμνων, καὶ τὴν ἄλλην ἐκείνην τὴν
ἀχόρταστον, ὁποὺ ἐκπέμπουν τὴν νύκτα αὐτὰ τὰ βουνά, ἀναπνέοντα σὰν
ἄνθρωποι μὲ πνοήν, τὴν ὁποίαν τόσον ἀπολαμβάνουν οἱ ἡσυχασταὶ καὶ οἱ
ἐρημῖται, οἱ μόνοι τακτικοὶ σύντροφοι τῶν βουνῶν. μία γλαῦξ ἐστέναζεν
ἐπάνω εἰς ἕνα βράχον πέραν, καὶ τὰ τρυζονάκια, αἱ θορυβώδεις πυγολαμπί-
δες, ἐγλύκαιναν τὴν ἀκοὴν μὲ τὴν συριστικὴν ἀδιάκοπον ἁρμονίαν των. Κτύ-
ποι μυστηριώδεις ἠκούοντο ἐδῶ καὶ ἐκεῖ, κτύποι τοῦ δάσους, ὁποὺ θαρρεῖς καὶ
κινεῖται τὴν νύκτα, ὡσὰν ἀνασασμός. Ὁποὺ ἀνασαίνει, θαρρεῖς καὶ αὐτὸ τὴν
νύκτα καὶ ζῇ, καὶ ψίθυροι ἀόριστοι καὶ αἰφνιδιαστικοὶ ἠκούοντο ἀπὸ μέσα ἀπὸ
τὰς λόχμας, σὰν ὁμιλίαι, σὰν στεναγμοὶ τῶν φύλλων, τὰ ὁποῖα ἐκινοῦντο ἀπὸ
τὸν ἐλαφρὸν ἄνεμον, τὸν νυκτερινὸν ἀπόγαιον, ποὺ κατήρχετο ἀπὸ τὸν Ἅγιον
Κωνσταντῖνον, ἀπὸ τὴν κορυφὴν τοῦ ἔναντι αὐτοῦ βουνοῦ, εὐάρεστοι διάλογοι
ἄρρητοι, ὁποὺ συντροφεύουν συνήθως τῶν ποιμένων τὴν ἀγραυλίαν καὶ τῶν
ἄλλων ἀγροτῶν καὶ ἀνθρακέων τὴν μοναξίαν.

οἱ ἐντυπώσεις αὐτὲς ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ μωραϊτίδη ἄρχισαν νὰ γράφον-
ται μὲ τὸ κρυφὸ στοίχημα νὰ μὴν ἀναφερθεῖ πουθενὰ τὸ ὄνομα τοῦ ἀγα-
πημένου του τριτεξαδέλφου84, οὔτε γιὰ σύγκριση οὔτε γιὰ ἔπαινο οὔτε γιὰ
ψόγο, κι ἂς ἐμφανίζεται ὁ τριτεξάδελφος αὐτὸς ὁλοζώντανος, βαρύσκιω-
τος καὶ καθημερινός, σὲ δύο διηγήματα85 τοῦ ἄλλου Ἀλέξανδρου. Καὶ νά
ποὺ ἡ παρότρυνση τούτη γιὰ ἀνάγνωση τοῦ ἔργου τοῦ μωραϊτίδη πρόκει-
ται μᾶλλον νὰ δημοσιευθεῖ στὰ Παπαδιαμαντικὰ Τετράδια.

Χαλκίδα, Ἰανουάριος 2011
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84 οὕτως ἢ ἄλλως, παρὰ τὰ φαινόμενα, οἱ δύο Ἀλέξανδροι ἦταν ἐντελῶς διαφορετικὲς ἰδιο-
συγκρασίες. Ὅπως λέει ὁ μωραϊτίδης, στὸ μοῦτρο πολλὲς φορὲς μοιάζουν οἱ ἄνθρωποι,
δύο κεφάλια ὅμως εἶναι δύσκολο νὰ μοιάσουν.

85 στὰ «Χριστούγεννα στὸν ὕπνον μου» (τόμ. Β΄) καὶ στὴν «Ἱστορία μιᾶς τυρόπιττας»
(τόμ. Γ΄), ὅπου:

λιχουδιὲς χύμα.
μὰ ὁ Ἀλέξανδρος λιξεύγει
μιὰ τυρόπιττα.



ΔημηΤρησ αΓΓΕλησ

Τὸ θρίλερ
σημειώσεις γιὰ τὴν ἔννοια τοῦ κακοῦ στὴ φόνισσα

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι τὸ νὰ ἰσχυριστεῖ κανεὶς πὼς θὰ πρωτοτυπήσει γρά-
φοντας γιὰ τὴ φόνισσα τοῦ Παπαδιαμάντη θὰ συνιστοῦσε μέγιστη ἐπί-
δειξη ἀφέλειας. Ἀπὸ τὴ φιλολογικὴ κριτικὴ ἔχουν μελετηθεῖ διεξοδικὰ οἱ
ἀφηγηματικὲς τεχνικὲς τοῦ συγγραφέα καὶ τὰ δομικὰ στοιχεῖα τοῦ
ἔργου, ἔχουν καταγραφεῖ οἱ τόποι, τὰ πρόσωπα καὶ τὸ ἀναγνωστικὸ
πλαίσιο τῆς ἐποχῆς, ἔχουν δοθεῖ ψυχολογικὲς καὶ ψυχαναλυτικὲς ἑρμη-
νεῖες στὴν ἡρωίδα, ἐνῶ πρόσφατα εἶδε τὸ φῶς καὶ μιὰ ἐνδιαφέρουσα με-
λέτη γιὰ τὴν ἀντιστροφὴ τοῦ μυστηρίου τῆς βάπτισης ποὺ σημειώνεται μὲ
τοὺς πνιγμοὺς στὸ ἔργο1.

Ὅσον ἀφορᾶ τὸ θέμα τοῦ κακοῦ, ποὺ θὰ μᾶς ἀπασχολήσει ἐδῶ, ση-
μαντικὰ εἶναι τὰ κείμενα τῶν μαλεβίτση, Ἀθανασόπουλου, Κολυβᾶ,
Κόντου, Ζουμπουλάκη καὶ Καμπερίδη2. Τελείως ἐπιγραμματικά, ὁ μα-

1 Γ. φαρίνου-μαλαματάρη, Ἀφηγηματικὲς τεχνικὲς στὸν Παπαδιαμάντη 1887-1910,
Κέδρος, Ἀθήνα 1987· Γιάγκος Ἀνδρεάδης, «Ἡ φόνισσα. μιὰ δομικὴ ἀνάλυση», Δια-
βάζω, τχ. 165/1987, σσ. 109-112· Ξ. α. Κοκόλης, Γιὰ τὴ «φόνισσα» τοῦ Παπαδια-
μάντη. Δύο μελετήματα, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1993· λάκης Παπα-
στάθης, «Τὸ τεμαχισμένο ἀριστούργημα», Ἐλευθεροτυπία/Βιβλιοθήκη 16.7.2011·
Ε. Γ. Ἀσλανίδης, Τὸ μητρικὸ στοιχεῖο στὴ «φόνισσα» τοῦ Παπαδιαμάντη, ράππας,
Ἀθήνα 1988· Ξανθὴ Χαραλάμπους, «Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη Ἡ φόνισσα: οἱ ψυ-
χικὲς διαδρομὲς μέχρι τὸ φόνο», Διαβάζω, τχ. 453/2004, σσ. 141-145· Τζίνα Πολίτη,
«Δαρβινικὸ κείμενο καὶ ἡ φόνισσα τοῦ Παπαδιαμάντη (Πρόταση ἀνάγνωσης)» στὸ
συνομιλώντας μὲ τὰ κείμενα, Ἄγρα, Ἀθήνα 1996, σσ. 155-181· στέλλα Χελιδώνη,
«μιὰ ἐκκλησιαστικὴ παράδοση κρυμμένη στὸ “κοινωνικὸν μυθιστόρημα” τοῦ Ἀλέξαν-
δρου Παπαδιαμάντη Ἡ φόνισσα», Κονδυλοφόρος, τχ. 9, University Studio Press, Θεσ-
σαλονίκη 2010, σσ. 81-115. Ἡ βιβλιογραφία εἶναι ἐνδεικτική.

2 Χρῆστος μαλεβίτσης, «Ὑπὸ τὴν σκέπη τῆς Γλυκοφιλούσας» στὸν τόμο μνημόσυνο τοῦ
Ἀλέξ. Παπαδιαμάντη. Ἑβδομήντα χρόνια ἀπὸ τὴν κοίμησή του, Τετράδια «Εὐθύνης»
15, Ἀθήνα 22001 (1981), σσ. 67-92 (γιὰ τὸ κακό, σσ. 78-82)· Βαγγέλης Ἀθανασόπου-
λος, «Ὁ Παπαδιαμάντης καὶ τὸ κακὸ» στὸ οἱ μάσκες τοῦ ρεαλισμοῦ. Ἐκδοχὲς τοῦ
νεοελληνικοῦ ἀφηγηματικοῦ λόγου, α΄ τόμ., Καστανιώτης, Ἀθήνα 2003, σσ. 542-572



λεβίτσης μιλάει γιὰ «ριζικὸ» καὶ «καθαρὸ ἠθικὸ κακὸ» ποὺ πηγάζει συ-
νειδητὰ ἀπὸ τὸ ἀνθρώπινο φρόνημα (2001: 78, 80), ὁ Ἀθανασόπουλος
βλέπει στὸ κακὸ μιὰ «ἀντεστραμμένη δημιουργικότητα» καὶ περιγράφει
τὴ φραγκογιαννοὺ ὡς «κοινωνὸ ἑνὸς πνεύματος οἰκονομίας» (2003: 556,
558), ἐνῶ ὁ Κολυβᾶς θεωρεῖ τὴν φραγκογιαννοὺ «ἀρνητικὸ σύμβολο τῶν
συνεπειῶν τῆς ἀνταρσίας πρὸς τὸν Θεὸ» (1987: 89). Ὁ Κόντος ἐπιχειρεῖ
νὰ δεῖ φαινομενολογικὰ τὸ κακό, βασισμένος στὴν ἀνάλυση τῆς Ἄρεντ
γιὰ τὴν «κοινοτοπία τοῦ κακοῦ» καὶ ἀναφέρεται στὴ «συνθήκη τοῦ ὑπη-
ρέτη» ποὺ ἀποτελεῖ συνθήκη τοῦ ἴδιου τοῦ κακοῦ (2001: 348). Ἀντίθετα,
ὁ Ζουμπουλάκης μιλάει γιὰ τὴ φόνισσα ὡς «ἐξαίρεση» στὸ συνολικὸ πα-
παδιαμαντικὸ ἔργο ὅπου τὸ κακὸ εἶναι κοινότοπο –ἐδῶ εἶναι ἀπόλυτο
(2001)– καὶ τονίζει τὴ συνειδησιακὴ ἀποδιάρθρωση τῆς ἡρωίδας (2002).
Τέλος ὁ Καμπερίδης διερευνᾶ τὸ κακὸ ὡς ἀλλοίωση τοῦ κάλλους τῆς φύ-
σης καὶ συσχετίζει μεταξὺ ἄλλων τὴ φόνισσα μὲ τὴ σολωμικὴ Γυναίκα
τῆς Ζάκυθος (τὴν πρώτη πραγμάτευση τοῦ κακοῦ στὴ νεοελληνικὴ λο-
γοτεχνία), μὲ τὸν Δράκουλα τοῦ μπρὰμ στόουκερ καὶ ἀντιθετικὰ μὲ τὸν
ντοστογιεφσκικὸ ρασκολνικὼφ ἀπὸ τὸ Ἔγκλημα καὶ τιμωρία. Ὁ ἴδιος ὁ
Παπαδιαμάντης θεωρητικολογεῖ περὶ κακοῦ καὶ θεοδικίας στὸ διήγημά
του «Τὰ δύο κούτσουρα» (3, 625-626), καταλήγοντας: «[...] ἐντεῦθεν
ἐγεννήθη ἡ κακία – ἥτις οὐδὲν ἄλλο εἶναι ἢ ἄνοια, ἂν δὲν εἶναι αὐτὸ τὸ
δηλητήριον τοῦ Ὄφεως· καὶ ἐν κεφαλαίῳ, εἶναι ὁ ἀπηλπισμένος ἀγὼν τοῦ
παραλογισμοῦ ὅπως ἀποδείξῃ ὅτι ἔχει δίκαιον, καταβάλλων πᾶσαν προσ-
πάθειαν νὰ κάμῃ τὸν κόσμον νὰ φαίνεται –καὶ νὰ εἶναι πράγματι ἐν τῇ
ἠθικῇ τάξει– τέρας ἀσχημίας» (626). Ἂν καὶ στὸ ἐν λόγῳ διήγημα δὲν
ὑπάρχει κακία ποὺ νὰ φτάνει στὰ μέτρα τῆς φραγκογιαννοῦς, ἡ ἐδῶ συ-
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(πρωτοδημοσιεύτηκε στὸ Διαβάζω, τχ. 165/1987)· Ἰωακεὶμ-Κίμων Κολυβᾶς, «Ἡ
ὀρθόδοξη προοπτικὴ στὸ ἔργο τοῦ Παπαδιαμάντη (Ἡ Ἀνθρωπολογία καὶ τὸ Πρόβλημα
τοῦ Κακοῦ)», Διαβάζω, τχ. 165/1987, σσ. 80-90· σταῦρος Ζουμπουλάκης, «Ἀπὸ τὸ
κοινόχρηστο κακὸ στὸ ἀρχαῖο ἔγκλημα», πρόλογος στὴν ἔκδοση: Ἀλέξανδρος Παπα-
διαμάντης, Ἡ φόνισσα, Βιβλιοπωλεῖον τῆς «Ἑστίας», Ἀθήνα 222011 (2001), σσ. 9-22·
τοῦ ἴδιου, «μιὰ ἠθικὴ ἀνάγνωση τῆς φόνισσας», Πρακτικὰ Β΄ Διεθνοῦς συνεδρίου γιὰ
τὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη (Ἀθήνα 1-5 Νοεμβρίου 2001), Ἑταιρεία Παπαδιαμαν-
τικῶν σπουδῶν/Δόμος, Ἀθήνα 2002, σσ. 163-167· Π. Κόντος, «Ἡ φόνισσα καὶ τὸ
κακό», Νέα Ἑστία, τχ. 1732/2001, σσ. 345-357· π. λάμπρος Καμπερίδης, «Ἐκ τῶν
κατὰ Παπαδιαμάντην ζητουμένων: Πῶς ἠλλοιώθη τὸ κάλλος τῆς φύσεως», Θεολογία,
τόμ. 82, τχ. 4/2011, σσ. 125-149. Γιὰ τὴ συνθήκη τοῦ ὑπηρέτη κάνει λόγο καὶ ὁ Ἀντώ-
νης Ζέρβας (μεταθυμικά, Ἴνδικτος, Ἀθῆναι 2006, σσ. 85-87), ὁρίζοντας ὡς παρα-
δειγματικὲς καὶ ἐκ διαμέτρου ἀντίθετες τὶς περιπτώσεις τῆς φραγκογιαννοῦς (ἐνεργη-
τικὴ πλευρὰ) καὶ τῆς Χαρμολίνας (παθητικὴ πλευρὰ) ἀπὸ τὴ «Θητεία τῆς πενθερᾶς».



σχέτισή της μὲ τὸν παραλογισμὸ –ὄχι μόνο μὲ τὴ σημασία τῆς ἀπουσίας
ἀνθρώπινης λογικῆς, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ἔννοια τῆς ἐναντίωσης στὸ λόγο
τῶν ὄντων ποὺ ἔχει θέσει ὁ Θεὸς-Δημιουργὸς στὰ πράγματα– ἰσχύει, καὶ
μάλιστα πολὺ περισσότερο, γιὰ τὴ φόνισσα3, ὅπου σημειωτέον ἡ ἡρωίδα
ἀποκαλεῖται «στριγλίτσα» ἀπὸ τὴ μητέρα της, χαρακτηρισμὸς ποὺ στὰ
«Δύο κούτσουρα» συνδέει τὴ γυναικεία φύση μὲ τὴν πρώτη ἔννοια τοῦ
κακοῦ, τὴν «στριγλιὰ» (3, 625).

Ὅπως καὶ νὰ τὴ δοῦμε, ὡς ἀνθρωπολογικὸς τύπος ἡ φραγκογιαννοὺ
δὲν ἐκφράζει τὴν ἑλληνικὴ κοινωνικὴ πραγματικότητα τῆς ἐποχῆς: ἡ
ἰσχυρὴ ἀτομικότητα τῆς ἡρωίδας, ὁ δαιμόνιος καὶ δαιμονικός της χαρα-
κτήρας, οἱ ἀδικαιολόγητοι φόνοι ποὺ προκύπτουν ὡς προδοσία τῆς ἐμπι-
στοσύνης, ἡ πυκνή, γεμάτη συμβολισμοὺς ἀφήγηση καὶ ἡ προοδευτικὴ
ἐξέλιξη τῶν φόνων θὰ μποροῦσαν ἄνετα νὰ κατατάξουν τὴ φόνισσα στὰ
θρίλερ, ποὺ ὡς εἶδος περιγράφουν τὸν ἀδιανόητο χαρακτήρα τοῦ κακοῦ.
Εὔκολα, δηλαδή, μποροῦμε νὰ φανταστοῦμε τὸ ἔργο –στὸ ὁποῖο, μάλιστα,
παρουσιάζει πρόσθετο ἐνδιαφέρον τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ συγγραφέας ἑστιάζει
τὴ ματιά του στὸν θύτη καὶ ὄχι στὸ θύμα– σὰν μιὰ κινηματογραφικὴ ται-
νία τρόμου, ἀπὸ αὐτὲς ποὺ ἔχουν ὡς τόπο προέλευσής τους τὴν ἄλλη
πλευρὰ τοῦ Ἀτλαντικοῦ. Ἡ ἴδια ἡ συμπεριφορὰ τῆς ἡρωίδας, ἄλλωστε,
εἶναι ἔξω ἀπὸ τὰ συμφραζόμενα τῆς ἑλληνικῆς νοοτροπίας –θυμίζω ὅτι ὁ
Ἀριστοτέλης στὴν Ποιητική του παρουσιάζει τὸν μενέλαο ἀπὸ τὸν Ὀρέ-
στη τοῦ Εὐριπίδη ὡς παράδειγμα πρὸς ἀποφυγὴν γιατὶ εἶναι «ἀδικαιολό-
γητα κακὸς» («παράδειγμα πονηρίας ἤθους μὴ ἀναγκαίας»: 1454a).

στὴ φόνισσα, μάλιστα, τὸ κακὸ εἶναι διττό: ἀπὸ τὴ μιὰ μεριὰ εἶναι ὁ
ἀδικαιολόγητος φόνος, τὸ ριζικὸ κακό, τὸ ἀπελευθερωμένο ἀπὸ κάθε ἔξω-
θεν προϋπόθεση, τὸ ὁποῖο δὲν ἔχει ἄλλη ἐξήγηση πέρα ἴσως ἀπὸ τὴν αὐτο-
επιβεβαίωση τοῦ δράστη, δηλαδὴ τὸ αὐτοαναφορικὸ-ναρκισσιστικὸ κακό.
Κι ἀπὸ τὴν ἄλλη, τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν δολοφονοῦνται ὁποιαδήποτε πρό-
σωπα, τῶν ὁποίων ἐνδεχομένως ὁ φόνος, σὲ μιὰν ἀκραία ἑρμηνεία, θὰ
μποροῦσε ἔστω ψυχολογικὰ νὰ αἰτιολογηθεῖ, ἀλλὰ θανατώνονται τὰ μόνα
μέλη τῆς μικρῆς κοινότητας ποὺ εἶναι φύσει ἀθῶα, τὰ παιδιά. Καὶ συλλο-
γίζομαι ὅτι ἐὰν κάποιος ἀναγνώστης εἶχε ὑπόψη του μόνο τὴ φόνισσα
ἀπὸ τὸ παπαδιαμαντικὸ corpus, θὰ δυσκολευόταν ἀφάνταστα νὰ καταλά-
βει τοὺς γνωστοὺς στίχους τοῦ Ἐλύτη ἀπὸ τὸ Ἄξιον ἐστί:
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3 Ἀκριβῶς πρὶν τὴν περιγραφὴ τοῦ πρώτου φόνου ἡ ψυχικὴ κατάσταση τῆς ἡρωίδας περι-
γράφεται ὡς ἑξῆς: «Τῆς φραγκογιαννοῦς ἄρχισε πράγματι “νὰ ψηλώνῃ ὁ νοῦς της”.
Εἶχε “παραλογίσει” ἐπὶ τέλους» (3, 447, ἡ ἐξήγηση τοῦ «παραλογισμοῦ» –ὡς ἀποτέλε-
σμα πολλῶν «λογισμῶν»– ἐπαναλαμβάνεται καὶ στὴν ἀμέσως ἑπόμενη παράγραφο).



Ὅπου καὶ νὰ σᾶς βρίσκει τὸ κακό, ἀδελφοί,
ὅπου καὶ νὰ θολώνει ὁ νοῦς σας,
μνημονεύετε Διονύσιο σολωμὸ
καὶ μνημονεύετε Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη4.

Καὶ ὅμως, ὁ Νιρβάνας κι ὁ Ξενοπουλος ἀναφέρουν τὸν σκιαθίτη ὡς
«συγγραφέα τῆς φόνισσας», τόσο ξεχωρίζουν σὲ ἀξία αὐτὸ τὸ ἔργο...

λίγα λόγια γιὰ τὸ ἔργο

Ἡ φόνισσα δημοσιεύτηκε ὡς «κοινωνικὸν μυθιστόρημα»5 σὲ συνέ-
χειες, ἀπὸ 15.1-15.6.1903, στὸ περιοδικὸ Παναθήναια. Ἡ ὑπόθεση εἶναι
λίγο-πολὺ γνωστή: Ἡ «μὲ ἦθος ἀνδρικὸν» γριὰ φραγκογιαννού, ἡ ὁποία
καταγίνεται μὲ θεραπεῖες μαγικὲς καὶ ἐκτρώσεις6, φυλάσσοντας τὴν
ἄρρωστη νιογέννητη ἐγγονή της, ἀποφασίζει, ἐνθυμούμενη τὸν βίο της,
τὸν «ἀνωφελῆ καὶ μάταιο καὶ βαρὺ» (418) καὶ τὰ βάσανά της, νὰ τὴ θα-
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4 Ἀνάλογο εἶναι τὸ ἐρώτημα ποὺ θέτει ὁ Τέλλος Ἄγρας: «Ἄλλοι παρέβαλαν τὸν Παπαδια-
μάντη μὲ τοὺς ρώσους κι ἄλλοι τὴ φόνισσα μὲ τὴ μήδεια... Ἄλλοι ρωτοῦν: “μὰ πῶς
γίνεται νὰ συμβιβασθῇ μὲ τὴν εὐλάβεια τοῦ Παπαδιαμάντη καὶ τὴ θεοσέβεια παρόμοιος
βλάσφημος μηδενισμός; Πῶς τοῦτος ὁ θρησκόληπτος ἀσκητὴς βάζει ἐξολοθρευτικὸ
χέρι πάνω στοῦ Θεοῦ τὰ ἔργα, στοῦ Θεοῦ τὰ χτίσματα;». Τὸ κείμενο τοῦ Ἄγρα «Πῶς
βλέπομε σήμερα τὸν Παπαδιαμάντη» ἀπὸ τὸν τόμο: Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος (πρόλο-
γος - ἐπιλογή), Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Εἴκοσι κείμενα γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο
του, οἱ Ἐκδόσεις τῶν φίλων, Ἀθήνα 1979, σ. 167. Ὁ Ἄγρας, πάντως, ἀδικεῖ σαφῶς τὴ
φόνισσα.

5 Τὸ πιὸ ἐνδιαφέρον, κατὰ τὴ γνώμη μου, κοινωνικὸ στοιχεῖο τοῦ ἀφηγήματος εἶναι τὸ
ἑξῆς: ὅτι ἡ προνεωτερικὴ κοινότητα στὴν ὁποία ζεῖ ἡ φραγκογιαννοὺ –προσωπικότητα
μὲ ἐξηρμένη ἀτομικότητα καὶ ἀπελευθερωμένη ἀπὸ τοὺς περιορισμοὺς ποὺ ἐπιβάλλει τὸ
πυκνὸ δίκτυ τῶν παραδοσιακῶν κοινωνικῶν δεσμῶν, δηλαδὴ μὲ χαρακτηριστικὰ νεω-
τερικοῦ ἀτόμου– στηρίζεται στὴν διαπροσωπικὴ ἐμπιστοσύνη καὶ γι’ αὐτὸ παρουσιάζε-
ται πλήρως ἀδύναμη νὰ ἀντιμετωπίσει τὴν φόνισσα, ὁπότε ἀπαιτεῖται ἡ ἐπέμβαση ἑνὸς
νέου, ἐξωκοινοτικοῦ θεσμοῦ, αὐτοῦ τῶν «τακτικῶν», γιὰ νὰ δοθεῖ λύση. Ἀπὸ τὴ ριζικὴ
διαφορὰ μεταξὺ προνεωτερικῆς κοινότητας καὶ νεωτερικῆς ἀτομικότητας προκύπτει ὁ
χαρακτήρας τοῦ «θρίλερ», στὸν ὁποῖο ἀναφερθήκαμε προηγουμένως.

6 Ἐφόσον ἡ ἔκτρωση ἰσοδυναμεῖ γιὰ τὴν Ἐκκλησία μὲ φόνο, οἱ δολοφονίες παιδιῶν δὲν ξε-
κινοῦν μὲ τὴν ἐγγονὴ τῆς φραγκογιαννοῦς, ἡ ἔφεση προϋπάρχει καὶ τονίζει τὴν «συνέ-
πεια» τοῦ βίου της καὶ τὴν παρατηρημένη «κληρονομικὴ διαδοχὴ τῆς ἐγκληματικότη-
τας» (μητέρα - φραγκογιαννοὺ - μοῦρος) ποὺ ἐπισημαίνει ἡ Γ. φαρίνου-μαλαματάρη
(ὅ.π., σ. 54 καὶ ὑποσ. 15, σσ. 100-101). Ἡ ἐνασχόληση τῆς φόνισσας μὲ τὰ μαγικὰ βό-
τανα, πέρα ἀπὸ τὴν εἰρωνεία ποὺ ὑποκρύπτει (μιὰ θεραπεύτρια ποὺ σκορπᾶ τὸν θάνατο,
φαρίνου-μαλαματάρη σ. 58), ὑπαινίσσεται τὴν ἐμπεδόκλεια καὶ πλατωνικὴ στὴ συνέ-
χεια διπλὴ σημασία τῆς λέξης «φάρμακον» (ἴαμα - δηλητήριο).



νατώσει. Τὸ ἔγκλημα προαναγγέλλεται ἀπὸ νωρὶς ἀλλὰ καθυστερεῖ ἐπί-
τηδες μὲ ὄνειρα καὶ ἀναμνήσεις, ἐνῶ τὰ τρία λαλήματα τοῦ πετεινοῦ ποὺ
προηγοῦνται τοῦ φόνου χαρακτηρίζουν τὴν πράξη ὡς προδοσία. Ἀκολου-
θεῖ ἡ δολοφονία δύο μικρῶν κοριτσιῶν, ποὺ ἡ ἡρωίδα τὰ ρίχνει σὲ μιὰ
στέρνα καὶ στὴ συνέχεια ὑποκρίνεται ὅτι προσπαθεῖ νὰ τὰ σώσει, κι ἑνὸς
ἀκόμη, τῆς Ξενούλας. Τὸ τελευταῖο κορίτσι πέφτει μόνο του σὲ πηγάδι,
ἀλλὰ ἡ φραγκογιαννοὺ ποὺ βρίσκεται κοντὰ δὲν σπεύδει νὰ τὸ βοηθήσει,
ἀφοῦ εἶχε ἤδη φανταστεῖ τὸ γεγονός, ὁπότε θεωρεῖ τὸν πνιγμὸ τῆς παιδί-
σκης θεῖο θέλημα. Τὸ τελευταῖο περιστατικὸ δὲν μπορεῖ πλέον νὰ θεωρη-
θεῖ ὡς συμπτωματικό, ὁπότε ἡ ἀστυνομία κινητοποιεῖται καὶ ἡ ἔνοχος
διαφεύγει στὸ βουνό. Ἐκεῖ βρίσκει καταφύγιο στὸ σπίτι τοῦ λυρίγκου,
ὅπου ὑπάρχει ἐπίσης ἄρρωστο νεογέννητο, τὸ ὁποῖο διασώζεται προσωρινὰ
λόγῳ τῆς αἰφνιδιαστικῆς ἄφιξης ἑνὸς χωροφύλακα. Προτοῦ ἐπανέλθει
στὸ φιλόξενο σπίτι τοῦ λυρίγκου γιὰ νὰ συναντήσει τὸ νέο θύμα της, ἡ φό-
νισσα συναντᾶ τὸν π. Ἰωάσαφ καὶ συνομιλεῖ μαζί του, χωρὶς ὅμως νὰ κα-
ταφέρει νὰ ἐπικοινωνήσει πραγματικὰ μὲ τὸν ἄνθρωπο τῆς Ἐκκλησίας.
Oἱ χωροφύλακες ἀνακαλύπτουν τὸ ἀπόκρημνο κρησφύγετό της, τὴν κα-
ταδιώκουν καὶ τελικὰ πνίγεται προσπαθώντας νὰ περάσει στὸν βράχο
τοῦ Ἁγίου σώζοντος, «εἰς τὸ ἥμισυ τοῦ δρόμου, μεταξὺ τῆς θείας καὶ τῆς
ἀνθρωπίνης δικαιοσύνης». Ἡ διατύπωση αὐτὴ καὶ ὁ τρόπος τοῦ θανάτου,
ὁ ὁποῖος ἀναιρεῖ κατὰ τὴ γνώμη μου τὴ μομφὴ τοῦ Ἄγρα γιὰ τὸ χαμηλὸ
δραματικὸ ἀνάστημα τοῦ ἔργου7, ἔχει προβληματίσει ἀρκετοὺς μελετη-
τές8 – στὸ θέμα ὅμως αὐτὸ θὰ ἐπανέλθουμε ἀργότερα.

Τὸ πρόβλημα τοῦ κακοῦ

Ὀφείλουμε εὐθὺς ἐξαρχῆς νὰ ποῦμε ὅτι ἡ ἐνασχόλησή μας –ὅπως καὶ
τῶν προαναφερθέντων συγγραφέων, καθὼς καὶ ἄλλων μελετητῶν– μὲ
τὴν ἔννοια τοῦ «κακοῦ» στὴ φόνισσα, δείχνει ὅτι διαχωρίζουμε τὸ συγκε-
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7 Τριανταφυλλόπουλος 1979: 167. Τὸ πιθανότερο εἶναι ὅτι ἐὰν ἡ φραγκογιαννοὺ ἐπιζοῦσε
στὸ τέλος, τὸ ἔργο θὰ γινόταν μελοδραματικὸ ἢ θὰ παρέμενε ἀδικαίωτο. Ἡ ἡρωίδα,
ὅπως καὶ ὅλοι οἱ τραγικοὶ ἥρωες, εἶναι μία καὶ μοναδικὴ πράξη: ἡ κολασμένη της
ἀξίωση. Ἂν ἐπιζοῦσε, θὰ ἀποδεικνυόταν ὅτι δὲν εἶναι ὀργανικὰ ἀναπόσπαστη μὲ τὸ ὁλο-
κληρωτικὸ πάθος, τὴν ὑπόθεση, τὴν φρεναπάτη ποὺ τὴν ἐκφράζει. Γιὰ τὴν θεώρηση
αὐτή, χωρὶς ἀναφορὰ βέβαια στὸν Παπαδιαμάντη, βλ. Ἄγγελος Τερζάκης, Ἀφιέρωμα
στὴν τραγικὴ μούσα, οἱ Ἐκδόσεις τῶν φίλων, Ἀθήνα 21989, σ. 99.

8 μεταξὺ τῶν ὁποίων τοὺς σπ. μελᾶ, μ. Vitti, Γ. Θέμελη (Βλ. φαρίνου-μαλαματάρη σ.
101, ὑποσ. 23), Π. Κόντο (2001: 354-357) καὶ στ. Ζουμπουλάκη (2001: 20-22).



κριμένο ἔργο ἀπὸ τὰ ὑπόλοιπα τοῦ συγγραφέα. αὐτὸ συμβαίνει γιατὶ ἐνῶ
θὰ περίμενε κανεὶς ὅτι ὁ θρησκευόμενος Παπαδιαμάντης θὰ τόνιζε τὴ ση-
μασία τῆς «ἁμαρτίας», ὅπως συμβαίνει καὶ στὰ «Δύο κούτσουρα», ἐδῶ ἡ
ὀπτική του ξεφεύγει ἀπὸ τοὺς κοινοὺς τόπους τῆς θεολογίας καὶ πηγαίνει
βαθύτερα, στὸ ἀδικαιολόγητο ἢ ριζικὸ κακό. Κι αὐτὸ ἀποτελεῖ χαρακτη-
ριστικὸ τῶν Νέων Χρόνων – ὁ Ν. μπερντιάεφ ἔχει εὔστοχα ἐπισημάνει
τὴ μετάβαση αὐτή, ὅτι δηλαδὴ ἀπὸ τὸν 19ο αἰώνα ὁ ἄνθρωπος γίνεται πιὸ
εὐαίσθητος στὸ κακὸ παρὰ στὴν ἁμαρτία9. Καὶ μάλιστα μιλᾶμε πλέον
γιὰ τὸ κακὸ «μετὰ τὸ τέλος τῆς θεοδικίας» (λεβινὰς) καὶ θυμίζω ὅτι ὁ
Κὰντ στὸ δοκίμιό του Ἐπάνω στὴν ἀποτυχία κάθε ἐπιχειρούμενης φιλο-
σοφικῆς θεοδικίας (1791) δήλωνε ὅτι ἡ θεοδικία δὲν εἶναι θέμα ἐπιστήμης
(γιατὶ τότε θὰ προαπαιτοῦσε μιὰ θεωρητικὴ γνώση περὶ Θεοῦ), ἀλλὰ ζή-
τημα πίστης. Ἄρα μιλᾶμε γιὰ τὸ κακὸ «μετὰ τὸ τέλος τῆς πίστης».

Ἂς μὴ θεωρηθεῖ, ὡστόσο, ὑπερβολὴ ἡ προηγούμενη ἀναφορά μας
στοὺς «κοινοὺς τόπους τῆς θεολογίας». Ἡ παρατηρούμενη συχνὰ προ-
σκόλληση τῆς ὀρθόδοξης θεολογίας στὴν πατερικὴ ἐννοιοδότηση τοῦ κα-
κοῦ ὡς μὴ ὄντος καὶ στὸν «παρυπόστατο» (παρασιτικὸ) χαρακτήρα του,
χωρὶς περαιτέρω ἐπεξεργασία τῶν παραπάνω διατυπώσεων, ὁδηγεῖ μὲ
βάση τὶς σύγχρονες θεωρητικὲς ἀναζητήσεις –εἰδικὰ ἂν λάβουμε ὑπόψη
μας ὅλη ἐκείνη τὴ βιβλιογραφία ποὺ ἀναπτύχθηκε ἀναφορικὰ μὲ τὸ Ὁλο-
καύτωμα– σὲ μιὰ ἀρκετὰ περιοριστικὴ καὶ ἱστορικὰ καθηλωμένη ἑρμη-
νεία του. Γι’ αὐτό, ἄλλωστε, εἶναι πολλοὶ ἐκεῖνοι ποὺ ὑποδεικνύουν, καὶ
ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς θεολογίας, ὅτι χρειαζόμαστε μιὰ νέα θεωρία περὶ τοῦ
κακοῦ, συμφωνώντας οὐσιαστικὰ μὲ τὴν Χ. Ἄρεντ, ἡ ὁποία ὑποστήριξε
ἀπὸ νωρὶς ὅτι «τὸ πρόβλημα τοῦ κακοῦ θὰ ἀποτελέσει τὸ θεμελιῶδες
ἐρώτημα τῆς μεταπολεμικῆς διανοητικῆς ζωῆς στὴν Εὐρώπη»10. Ἡ ἀλή-
θεια εἶναι ὅτι οἱ γνωστικὲς καὶ μανιχαϊστικὲς ἀντιλήψεις ποὺ ἐπικρα-
τοῦσαν στὴν ὕστερη ἀρχαιότητα, λόγω τοῦ ὅτι στὴ βάση τῆς θεολογίας
τους ὑποστήριζαν τὴν ὕπαρξη δύο ἀντιτιθέμενων ἀλλὰ καὶ ἰσόκυρων δυ-
νάμεων, τοῦ Καλοῦ καὶ τοῦ Κακοῦ, εἶναι ὣς ἕνα βαθμὸ ὑπεύθυνες γι’
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9 Νικόλαος μπερντιάεφ, Ἀλήθεια καὶ ἀποκάλυψη, εἰσαγωγὴ-μετάφραση-σημειώσεις
Χρῆστος μαλεβίτσης, Δωδώνη, Ἀθήνα χ.χ. (1966), σσ. 156-157. Ὑπενθυμίζω ὅτι καὶ
ἡ ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία ἔχει ἀλλάξει στὴν Κυριακὴ προσευχὴ τὸ «ἀλλὰ ῥῦσαι
ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ Πονηροῦ» σὲ «ἀπὸ τοῦ κακοῦ».

10 hannah Arendt, «Nightmare and flight» στὸ Essays in Understanding 1930-1954, ed.
Jerome Kohn, harcourt, Brace & Co, New york 1994, σ. 134. Τὸ αἴτημα γιὰ μιὰ ἀνα-
νέωση τῆς θεωρίας τοῦ κακοῦ ἐκφράζει, μεταξὺ πολλῶν ἄλλων, καὶ ὁ Jacques Maritain,
Dieu et la permission du mal, Desclée de Brouwer, Paris 31964 (1963), σ. 12.



αὐτὴ τὴν ἄρνηση τῆς ὀντολογικῆς ὑπόστασης τοῦ κακοῦ – τοῦτο ὅμως
δὲν σημαίνει ὅτι τὸ κακὸ δὲν ἔχει ὀντολογικὸ περιεχόμενο ἢ ὅτι δὲν μπορεῖ
νὰ κατασταθεῖ τρόπος ὕπαρξης11. Κι ἂν ἡ ἐπιλογή του ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο
ὑπάρχει ὡς δυνατότητα ἐξαιτίας τῆς ἐλευθερίας ποὺ μᾶς ἔχει δοθεῖ,
ἰσχύει καὶ τὸ ἀντίστροφο: ὅτι ἡ μόνη ἐμπειρία ποὺ ἔχουμε ἀπὸ αὐτὴ τὴν
ἐλευθερία μας εἶναι ἀκριβῶς τὸ αἴσθημα τῆς ἐνοχῆς ποὺ ἀκολουθεῖ τὴν
κακὴ πράξη. Γιατὶ ἡ ἐλευθερία παράγει πεπρωμένο.

Εἶναι πράγματι πολὺ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ἱστορία τῶν ἰδεῶν ὅτι τὸ πρό-
βλημα τοῦ κακοῦ καὶ τὸ συναφὲς τῆς θεοδικίας12 ἐξετάστηκαν κυρίως
ἀπὸ ἐκείνους τοὺς στοχαστὲς ποὺ ἀσχολήθηκαν ἐξίσου ἐντατικὰ καὶ μὲ
τὸ πρόβλημα τῆς ἐλευθερίας – δηλαδὴ ἀπὸ τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς πατέ-
ρες καὶ τοὺς Γερμανοὺς φιλοσόφους Κάντ, σέλλινγκ καὶ Χέγκελ13.
στοὺς πρώτους θὰ ἐπιμείνουμε λίγο, γιατὶ ἡ προβληματική τους σχετίζε-
ται ἔμμεσα μὲ αὐτὴν τοῦ Παπαδιαμάντη, ὄχι τόσο ἐπειδὴ ὁ δεύτερος διά-
βασε τὰ σχετικὰ κείμενα (δὲν ὑπάρχει, ἀπ’ ὅσο γνωρίζω κάποιο σχετικὸ
τεκμήριο, καὶ ἐπιπλέον στὴν ἐποχή του οἱ ἐκδόσεις τῶν πατερικῶν κειμέ-
νων δὲν ἦταν τόσο προσιτὲς στὸ εὐρὺ κοινὸ ὅπως σήμερα14), ὅσο ἐπειδὴ ἡ
προβληματική τους ἔχει τὶς ἴδιες ἀφορμὲς – μιλῶ γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ
ἐμπειρία. μετὰ τὸν βιβλικὸ Ἰώβ, ποὺ ἀποτελεῖ ἕναν ριζικὸ στοχασμὸ
πάνω στὸ θέμα τοῦ πάσχοντος δικαίου15, δὲν ἦταν λίγοι οἱ Πατέρες ποὺ
ἀσχολήθηκαν μὲ τὸ πρόβλημα τοῦ κακοῦ καὶ τῆς θεοδικίας γενικὰ (βλ.
γιὰ παράδειγμα τὸ Ὅτι οὐκ ἔστιν αἴτιος τῶν κακῶν ὁ Θεὸς τοῦ μ. Βασι-
λείου) καὶ εἰδικότερα μὲ τὴν αἰτιολόγηση τοῦ θανάτου τῶν βρεφῶν (π.χ.
Περὶ τῶν νηπίων πρὸ ὥρας ἀφαρπαζομένων καὶ Εἰς τὴν γέννησιν τοῦ
Χριστοῦ καὶ εἰς τὰ νήπια τὰ ἐν Βηθλεὲμ ἀναιρεθέντα ὑπὸ Ἡρώδου τοῦ
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11 Χρῆστος Γιανναρᾶς, Τὸ αἴνιγμα τοῦ κακοῦ, Ἴκαρος, Ἀθήνα 2008, σσ. 143-144.
12 Γιὰ μιὰ ἐξέταση τοῦ κακοῦ καὶ τῆς θεοδικίας μὲ ἀντιπαράθεση ἐπιχειρημάτων μεταξὺ

πιστῶν καὶ ἀθέων, βλ. Marilyn McCord Adams καὶ Rober Merrihew Adams (eds), The
Problem of Evil, Oxford University Press, New york 1990.

13 Βλ. ἐνδεικτικὰ Denis L. Rosenfield, Du mal. Essai pour introduire en philosophie le con-
cept du mal, Aubier, Paris 1989.

14 Παρ’ ὅλα αὐτά, «τὰ ρόδα τὰ ὁποῖα εἶχον πλασθῆ ἀπὸ τὸν Δημιουργὸν χωρὶς ἀκάνθας»
καὶ ἡ περιγραφὴ τοῦ ἐξοπλισμοῦ τῆς φύσης μετὰ τὸ προπατορικὸ ἁμάρτημα ἀπὸ τὸ
«Ἔρως-Ἥρως» (3, 176) εἶναι ὅμοια μὲ τὴν περιγραφὴ τοῦ μ. Βασιλείου στὴν Ἑξαή-
μερο (ε, 22 : ΒΕΠ 51, 227).

15 Paul Ricoeur, Τὸ κακό. μιὰ πρόκληση γιὰ τὴ φιλοσοφία καὶ τὴ θεολογία, μετάφραση-
εἰσαγωγὴ Γιῶργος Γρηγορίου, Πόλις, Ἀθήνα 2005, σσ. 40-42. Ὁ ρικαὶρ δὲν ἀσχολεῖται
καθόλου μὲ τοὺς βυζαντινοὺς συγγραφεῖς ποὺ ἀναφέρουμε στὴ συνέχεια, στέκεται μόνο
στὸν αὐγουστίνο καὶ τὸν Πελάγιο.



Γρηγορίου Νύσσης, Διατί ἀποθνήσκουσι τὰ παιδία, ἀπολεσθὲν ἔργο τοῦ
Δίδυμου τοῦ τυφλοῦ). Τὸ ἐρώτημα ποὺ φαίνεται ὅτι ἀπασχολοῦσε πολλοὺς
χριστιανοὺς ἦταν πῶς ὁ πανάγαθος Θεὸς ἐπιτρέπει τὸν θάνατο (καὶ τὸν
πόνο) τῶν ἀθώων βρεφῶν. Ἐπειδὴ τὸ θέμα σχετίζεται πλαγίως καὶ μὲ τὸ
ἀφήγημα τοῦ Παπαδιαμάντη, ἂς δοῦμε τί γράφει σχετικὰ ὁ ἅγιος Γρηγό-
ριος Νύσσης, γιατὶ τὴ συλλογιστική του μοιάζει νὰ ἀκολουθεῖ καὶ ἡ
φραγκογιαννού.

Περὶ τῶν νηπίων πρὸ ὥρας ἀφαρπαζομένων

Προσπαθώντας νὰ ἐξηγήσει τὸ ποιμαντικὸ αὐτὸ πρόβλημα, ὁ ἅγιος
Γρηγόριος Νύσσης ὑποστηρίζει ὅτι τὰ νήπια, τὰ ὁποῖα δὲν ἔχουν προ-
σβληθεῖ ἀπὸ τὴ νόσο τῆς κακίας («μήτε τὴν ἀρχὴν συνενεχθεῖσα τῇ τῆς
κακίας νόσῳ»: ΕΠΕ 8, 462), γίνονται ἀμέσως δεκτὰ ἀπὸ τὸν Θεὸ («ἀλλ’
εὐθέως ἡ ἀγαθὴ λῆξις τοὺς ἐν ἀωρίᾳ μεταστάντας ἐκδέχεται»: 450),
ἐπειδὴ καλότυχος δὲν εἶναι μόνο ὁ ἄπειρος τῆς κακίας, ἀλλὰ κι ἐκεῖνος
ποὺ δὲν πρόλαβε νὰ τὴ γνωρίσει (467). Ἀλλὰ γιατί ὁ Θεὸς δὲν ἀφήνει νὰ
ζήσουν τὰ νήπια; Διότι αὐτὸ εἶναι, ὑποστηρίζει, τὸ κατόρθωμα τῆς θείας
πρόνοιας, «τὸ μὴ μόνον συστάντα θεραπεύειν τὰ πάθη, ἀλλὰ καὶ κωλύειν
πρὸ τῆς συστάσεως» (470). Ἐπειδή, δηλαδή, ὁ παντογνώστης Θεὸς γνω-
ρίζει τὴν κακὴ μελλοντικὴ ἐξέλιξη τοῦ ἀνθρώπου, δὲν ἀφήνει τὴ ζωή του
νὰ προχωρήσει προκειμένου νὰ ἀποσοβήσει τὸν κίνδυνο τῆς ἀπωλείας
του16: «ὁ λόγῳ τὰ πάντα ποιῶν ὑπὸ φιλανθρωπίας ἀφαιρεῖται τῆς κακίας
τὴν ὕλην, μὴ διδοὺς καιρὸν τῇ προαιρέσει τῇ διὰ τῆς προγνωστικῆς δυνά-
μεως γνωρισθείσῃ διὰ τῶν ἔργων ἐν κακίας ἐξοχῇ δειχθῆναι οἵα ἐστίν,
ὅταν πρὸς τὸ κακὸν τὴν ὁρμὴν ἔχοι» (470-72). Γιατὶ, συμπληρώνει ἀλλοῦ
τὸ ἐπιχείρημά του, «ὅποιος γνωρίζει ἐξίσου μὲ τὸ παρελθὸν τὸ μελλοντικὸ
[ἐν. ὁ Θεός], εἶναι φυσικὸ νὰ φέρνει ἐμπόδια στὴν πρόοδο τῆς ζωῆς τοῦ νη-
πίου στὸ τέλειο, ὥστε νὰ μὴν ὁλοκληρωθεῖ τὸ κακὸ ποὺ ἔγινε ἀντιληπτὸ
μὲ τὴν προγνωστικὴ δύναμη, ἐπάνω σ’ αὐτὸν ποὺ πρόκειται νὰ ζήσει μ’
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16 Ὁ Γρηγόριος Νύσσης προλαβαίνει τὸ εὔλογο ἐρώτημα γιατί, ἀφοῦ ὁ Θεὸς εἶναι παντο-
γνώστης, δὲν ἐμποδίζει πάντα τὸ κακὸ νὰ ἐκδηλωθεῖ καὶ ἀφήνει ὁρισμένους ὑπερβολικὰ
κακοὺς νὰ ζήσουν σύμφωνα μὲ τὴν προαίρεσή τους: κάνει ἐνίοτε κάποια παραχώρηση
στὴν κακία μὲ σκοπὸ τὴν ὠφέλεια («καὶ τῇ κακίᾳ διδόναι χώραν ἐπὶ σκοπῷ τῷ βελ-
τίονι» (474). Παρενθετικὰ σημειώνουμε ὅτι ὁ συγγραφέας δὲν θεωρεῖ αἴτιο τοῦ κακοῦ
τὸ ἀνθρώπινο σῶμα (ὅπως συνηθίζει ἡ ἀσκητικὴ γραμματεία), ἀλλὰ τὴν προαίρεση:
«οὐ τὸ σῶμα τῶν παθημάτων αἴτιον, ἀλλ’ ἡ προαίρεσις ἡ δημιουργοῦσα τὰ πάθη» (Εἰς
τοὺς κοιμηθέντας, PG 46, 528 A).



αὐτὸν τὸν τρόπο, καὶ νὰ μὴ γίνει γι’ αὐτὸν ποὺ πρόκειται νὰ ζήσει μὲ τέ-
τοια προαίρεση ὁ βίος ὑλικὸ κακίας» (468, σὲ μετάφραση Ἰγνάτιου σα-
καλῆ). σὲ μιὰ ἐπιστολή του, ἐξάλλου, συμπληρώνει ὅτι τὸ κακὸ εἶναι
ἀναπηρία καὶ ἀπουσία τοῦ ἴδιου τοῦ ἀγαθοῦ καὶ σὲ καμία περίπτωση κάτι
πρόσθετο στὸν ἄνθρωπο: «ἡ κατὰ κακίαν ἐνέργεια καθάπερ τις πήρωσις
τοῦ ἐμπεφυκότος ἡμῖν ἀγαθοῦ νοεῖται οὐκ ἐν τῷ αὐτὴν ὑφεστάναι κατα-
λαμβανομένη, ἀλλ’ ἐν τῇ τοῦ ἀγαθοῦ ἀπουσίᾳ θεωρουμένη» (Πρὸς
Εὐσταθίαν, PG 46, 1021α). Ἀπὸ τὴν ἴδια ἀκριβῶς «ἀναπηρία» φαίνεται
νὰ πάσχει καὶ ἡ φραγκογιαννού, ἡ ὁποία ὅμως προτιμᾶ, διαστρεβλώνον-
τας πλήρως τὴν πραγματικότητα, νὰ τὴ βλέπει σὰν «θεῖο ἔργο».

Τὸ κακὸ στὴ φόνισσα

Τὸ μεγάλο πρόβλημα τῆς φόνισσας ξεκινᾶ ἀπ’ τὴν προοδευτικὰ (ἀπὸ
φόνο σὲ φόνο) διαστρεβλωμένη της ἀντίληψη γιὰ τὸν κόσμο, ἀπὸ μιὰ
βῆμα πρὸς βῆμα αὐτονόμηση τοῦ λογικοῦ της, τὸ ὁποῖο ἀρχίζει νὰ «δογ-
ματίζει»17 καὶ μάλιστα, τοῦτο γίνεται ἐν ὀνόματι τοῦ Θεοῦ καὶ γιὰ τὸ
καλὸ τοῦ θύματος. Ἡ φραγκογιαννοὺ ἐκλαμβάνει τὶς πράξεις της ὡς φι-
λάνθρωπη καὶ κυρίως ὡς θεία ἀποστολή, ὡς διεκπεραίωση μιᾶς ἐντολῆς
ἄνωθεν καὶ γι’ αὐτὸ παρατηροῦμε στὴ συμπεριφορὰ καὶ στὶς σκέψεις της
τέτοιο αἴσθημα αὐτοκατάφασης18 καὶ συγχρόνως τέτοια ἔλλειψη αὐτο-
συνειδησίας (οἱ εἰδεχθεῖς πράξεις της τελοῦνται «ἐρήμην ἢ μὲ τὴν ἁπλὴ
διαμεσολάβησή της» Κόντος 2001: 349) καὶ τόση ἀπουσία τύψεων. Τόσο
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17 Ἐδῶ μπορεῖ κανεὶς νὰ ἀναρωτηθεῖ μήπως ὁ Παπαδιαμάντης ἀσκεῖ ἐμμέσως κριτικὴ
στὸν διαφωτιστικὸ ὀρθολογισμό. Γιὰ τὴν αὐτονόμηση τοῦ λογικοῦ, βλ. φαρίνου-μα-
λαματάρη ὅ.π., σ. 57 καὶ 63: «[...] ὑπάρχει κάτι τὸ ἀντὶ-λογικὸ στὴ συλλογιστική της
διαδικασία μὲ τὴν ἔννοια ὅτι παραποιεῖ παραδεδεγμένες ἀπόψεις καὶ τυπικὰ αἰσθήματα
τοῦ ἀνθρώπινου γένους. Ὁ αἰώνιος θρῆνος τῆς μάνας γιὰ τὴν ἀπώλεια τῶν παιδιῶν της
ἀντιπαρατίθεται στὴν εὐφροσύνη τῆς φραγκογιαννοῦς· τὸ νεκροταφεῖο παρομοιάζεται
μὲ τὸν Παράδεισο· ἡ συμφορὰ ἐκλαμβάνεται ὡς εὐτυχία κ.λ.». Ἡ φραγκογιαννοὺ σκο-
τώνει, ὅπως καὶ ὁ ρασκόλνικωφ (ὁ Παπαδιαμάντης ἔχει ἤδη μεταφράσει τὸ Ἔγκλημα
καὶ τιμωρία), γιὰ λόγους φιλοσοφικοὺς καὶ ὄχι ἐπειδὴ ὑποκινεῖται ἀπὸ κάποιο πάθος
(Ζουμπουλάκης 2001: 15, 2002: 163).

18 Ἐνδεικτικὴ τῆς αὐτοκατάφασης ἡ σκηνὴ μετὰ τὸν πνιγμὸ τῆς Ξενούλας: «Δύο πύλας
εἶχεν ἡ εὐρεῖα αὐλή, τὴν μεγάλην καὶ τὴν μικράν» (469), ὁπότε ἡ φραγκογιαννού, βλέ-
ποντας ὅτι ὁ Θεὸς «εἰσακούει» τὴν εὐχή της νὰ πνιγεῖ ἡ παιδίσκη, «ἐξῆλθε τρέχουσα
ἀπὸ τὴν αὐλήν, διὰ τῆς μικρᾶς πύλης» (472): ἡ περιγραφὴ παραπέμπει εὐθέως στὸ
εὐαγγελικὸ εἰσέλθατε διὰ τῆς στενῆς πύλης· ὅτι πλατεῖα ἡ πύλη καὶ εὐρύχωρος ἡ
ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν (μτθ. 7, 13).



ὁ Π. Κόντος (2001: 346) ὅσο καὶ ὁ στ. Ζουμπουλάκης (2002: 165-167),
ἐν μέρει καὶ ὁ Β. Ἀθανασόπουλος πρωτύτερα (2003: 558-559), διαπιστώ-
νουν αὐτὴ τὴν ἀπουσία τύψεων καὶ μεταμέλειας στὴν ἡρωίδα, χαρακτη-
ρίζοντας ὡς ψυχικὸ ταλανισμὸ τὶς ἀναφερόμενες στὸ κείμενο «τύψεις»
καὶ «ἀνησυχίες», δηλαδὴ ὡς ἐνοχλήσεις χωρὶς ἠθικὸ περιεχόμενο (Ζουμ-
πουλάκης 2002: 166-167). Τὴν προγενέστερη διαπίστωση τοῦ Πέτρου
σπανδωνίδη ὅτι στὸ ἀφήγημα αὐτὸ «ἡ ἀπεικόνιση τῆς ἠθικῆς ἀγωνίας
εἶναι κάπως ἐξωτερική», ὅτι οὐσιαστικὰ «δὲν πρόκειται γιὰ ἱστορία τῆς
συνείδησης»19 οἱ Κόντος καὶ Ζουμπουλάκης τὴν ἐμπλουτίζουν, περνών-
τας την μέσα ἀπὸ τὶς διαπιστώσεις τῆς Ἄρεντ γιὰ τὸν Ἄιχμαν (Ὁ Ἄιχ-
μαν στὴν Ἰερουσαλήμ. Ἡ κοινοτοπία τοῦ κακοῦ). Καὶ δικαίως.

Τὸ πρόβλημα τοῦ Ἄιχμαν, ἑνὸς εὐφυοῦς καὶ ἀπολύτως «κανονικοῦ»
ἀνθρώπου, εἶναι τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν καὶ τὸ πρόβλημα τῆς φραγ-
κογιαννοῦς: καὶ οἱ δύο προξενοῦν φρικτὲς πράξεις, χωρὶς ὅμως νὰ παρακι-
νοῦνται ἀπὸ ἀναλόγως φρικτὰ κίνητρα, χωρὶς νὰ συνειδητοποιοῦν τί
ἀκριβῶς κάνουν. στὴν πραγματικότητα, δὲν σκέφτονται τὶς πράξεις τους
ἢ καλύτερα δὲν σκέφτονται ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τῶν ἄλλων20. Ἡ Ἄρεντ περι-
γράφει τὸν Ἄιχμαν σὰν ἕναν ἄνθρωπο ποὺ ἀδυνατεῖ νὰ ἐπικοινωνήσει, ποὺ
εἶναι τυφλὸς στὴν παρουσία καὶ κουφὸς στὶς λέξεις τῶν ἄλλων, ὅπως
ἀντίστοιχα καὶ ἡ φραγκογιαννοὺ ἀδυνατεῖ, ἂν καὶ θεωρεῖ τὸν ἑαυτό της
ἀντιπρόσωπο τοῦ Θεοῦ, νὰ συνεννοηθεῖ μὲ τὸν πατέρα Ἰωάσαφ καὶ γενι-
κότερα χαρακτηρίζεται ἀπὸ ἀπροθυμία νὰ ἐπικοινωνήσει μὲ τοὺς ἄλλους
(φαρίνου-μαλαματάρη 1987: 194-195). Ἂν τὸ ἀφήγημα συνιστᾶ πράγ-
ματι ἕνα θρίλερ, ὅπως ἀναφέραμε προηγουμένως, πρόκειται ἀσφαλῶς γιὰ
θρίλερ ὑψηλῆς ποιότητας, ἀφοῦ ἡ ἡρωίδα σκοτώνει περισσότερο σὰν μιὰ
ψυχρή, ὑπολογιστικὴ μηχανὴ παρὰ σὰν ἕνας ἀπολύτως προβλέψιμος,
μανιακὸς δολοφόνος.

Ἡ φραγκογιαννοὺ πράττει ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Θεοῦ21, στὴ δράση τὴν
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19 Πέτρος σπανδωνίδης, Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Ὁ θεατὴς τῆς γῆς (Ἀνάτυπο ἀπὸ
τὴν Ἠπειρωτικὴ Ἑστία), Ἰωάννινα 1960, σ. 32, ἄποψη μὲ τὴν ὁποία συμφωνεῖ καὶ ὁ Γ.
Θέμελης (Ὁ Παπαδιαμάντης καὶ ὁ κόσμος του (Ἀνάτυπο ἀπὸ τὰ Χρονικὰ τοῦ Πειρα-
ματικοῦ σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), Θεσσαλονίκη 1961, σσ. 28-3). Γιὰ
τὶς πληροφορίες, βλ. Ἀθανασόπουλος, ὅ.π., σ. 554, ὑποσ. 6.

20 Βλ. καὶ τὴ σχετικὴ ἀνάλυση περὶ Ἄιχμαν στὸ Richard J. Bernstein, Radical evil. A
Philosophical Interrogation, Polity Press, Cambridge-Maldon 42005 (2002), σσ. 220-
224. Ἡ Ἄρεντ διαπιστώνει ὅτι τὸ κακὸ στὸ Γ΄ ράιχ ἔχασε τὸ συστατικὸ μὲ τὸ ὁποῖο οἱ
ἄνθρωποι τὸ ἀναγνώριζαν, ἔχασε τὸ στοιχεῖο τοῦ πειρασμοῦ, ὅπως τὸ ἔχει χάσει καὶ ἡ
φραγκογιαννού.

21 Ἡ ἀναζήτηση τῆς σωτηρίας στὴ φύση, μέσα στὴν ὁποία ἡ ἡρωίδα, ποὺ παρουσιάζεται



ὠθεῖ ἕνας «πειρασμὸς τοῦ καλοῦ» (ὁ πειρασμὸς συνιστᾶ ἤδη μιὰ αὐταρέ-
σκεια, λέει ὁ Γιανκέλεβιτς), τὰ κίνητρά της εἶναι ἀκριβῶς τὰ ἴδια μὲ
αὐτὰ τῆς θείας πρόνοιας ποὺ περιγράφει ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης: θέλει
νὰ προλάβει τὴ μοίρα τῶν μικρῶν κοριτσιῶν, νὰ τὰ «σώσει» ὥστε νὰ μὴ
δυστυχήσουν. Ἐκκινώντας ἀπὸ τὴ διαπίστωση ὅτι ὁ κόσμος εἶναι κυριευ-
μένος ἀπ’ τὸ κακό, καταλήγει στὸ συμπέρασμα, μέσα ἀπὸ μιὰ ἀλληλου-
χία ἀναδρομῶν στὸ παρελθόν, ὅτι τὸ ὑπάρχειν στὸν κόσμο εἶναι ἕνα ὑπάρ-
χειν λάθος (ἔτσι ὁδηγεῖται στὸν πρῶτο φόνο). Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα οἰκοδο-
μεῖ καὶ ἡ ἴδια μία ψευδῆ ταυτότητα, ἡ ὁποία ζητᾶ νὰ ὑποκαταστήσει τὸν
Θεό, ἔχουμε νὰ κάνουμε δηλαδὴ μὲ μιὰ δαιμονικὴ διαστρέβλωση τῆς
πραγματικότητας ποὺ φτάνει τὰ ὅρια τῆς ὕβρεως. Καὶ γι’ αὐτὸ νομίζω
πὼς θὰ μπορούσαμε ἐδῶ νὰ ἐκλάβουμε ὡς δίσημη22 τὴ φράση «ψήλωσε ὁ
νοῦς της», τὴν ὁποία, σύμφωνα μὲ τὸ γλωσσάρι, δεσμεύει ἡ σκιαθίτικη
χρήση της («κοντεύω νὰ τρελαθῶ») ἀλλὰ καὶ τὸ κείμενο, νὰ τὴ δεχτοῦμε
δηλαδὴ καὶ κυριολεκτικὰ («ἀποκτῶ μεγάλη ἰδέα γιὰ τὸν ἑαυτό μου»): Ἡ
φραγκογιαννοὺ ἐπιχειρεῖ νὰ ὑποκαταστήσει τὴ θεία βούληση, ἐπαναλαμ-
βάνει τὴν δαιμονικὴ ἀποστασία καὶ τὸ ἁμάρτημα τῶν πρωτοπλάστων,
φιλοδοξώντας νὰ δράσει σὰν ἕνας μικρὸς Θεός. Κι ἔτσι μεταθέτει, κατὰ
κάποιο τρόπο, τὴν εὐθύνη ἀλλοῦ.

Ὅταν ἀποφαίνομαι ὅτι τὸ κακὸ εἶναι «δικό μου λάθος», ἡ ἴδια αὐτὴ
κρίση θέτει ἐν ἀμφιβόλῳ τὴν ὑπόστασή μου ὡς ἠθικοῦ ὑποκειμένου23.
στὴν περίπτωση ὅμως τῆς φραγκογιαννοῦς, ἡ ἴδια δὲν ἀναγνωρίζει ὅτι
ὑπάρχει δική της εὐθύνη, ἄρα δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει καὶ μεταμέλεια.
«Ἐντρέπεται νὰ βλέπῃ τὴν κόρη της», «ἐμελέτα νὰ ἐξομολογηθῇ, καὶ
ἀνέβαλλεν», «εἰς τὸν ὕπνον της [...] ἤκουε φωνὴν βρέφους», «φαρμάκι
βγάζ’ ὁ οὐρανίσκος» της, βλέπει διαρκῶς φαντάσματα, ἀκούει τὸ νερὸ νὰ
τὴν ἀποκαλεῖ «φόνισσα» – ἀλλὰ δὲν διαπιστώνει ἠθικὸ σφάλμα στὴ συμ-
περιφορά της. αὐτὸ ἀποδεικνύουν φράσεις ὅπως «Εἶτα εἰς τὰ ἐνδόμυχα
τῆς ψυχῆς της εἶπε: “Δὲν τὸ ἔκαμα γιὰ κακὸ”» ἢ «Ἐρευνῶσα τὴν συνεί-
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ὡς δρυάδα ἢ ναϊάδα (487), αἰσθάνεται ἐμφανῶς οἰκειότερα ἀπ’ ὅ,τι μὲ τοὺς ἀνθρώπους,
θὰ μποροῦσε νὰ ἐκληφθεῖ ὡς ἔνδειξη ὅτι ὁ Παπαδιαμάντης θεωρεῖ τὴν ἀντιχριστιανικὴ
συμπεριφορά της οὐσιαστικὰ παγανιστική, βλ. καὶ Καμπερίδης 2011: 131.

22 Ὡς δίσημες μποροῦμε νὰ ἐκλάβουμε πάρα πολλὲς ἐκφράσεις τοῦ Παπαδιαμάντη, ὁ
ὁποῖος ἐμφανῶς «κεντάει» στὸ συγκεκριμένο ἀφήγημα, λ.χ.: «μὲ ἦθος ἀνδρικόν», «μὲ
στρυφνὸν καὶ ἀλλόκοτον ἦθος», «τὸ χάσκον στόμα τοῦ φρέατος» (πρβλ. τὸ φρέαρ τῆς
ἀβύσσου Ἀποκ. 9, 1), «ὁ τόπος ἦτον στοιχειωμένος» κ.ἀ.

23 Jacob Rogozinski, «It makes us wrong. Kant and Radical Evil», στὸν τόμο Joan Copjek
(ed.), Radical Evil, Verso, London - New york 1996, σ. 32.



δησίν της, ἓν πρᾶγμα εὕρισκεν· ὅ,τι εἶχε κάμει καὶ τότε καὶ τώρα τὸ εἶχε
κάμει διὰ καλὸν» (483), ἐνῶ ἡ ἡρωίδα φροντίζει νὰ θεμελιώσει θεολογικὰ
τὴν ὑποτιθέμενη ἀγαθοπραξία της: οἱ γονεῖς ποὺ προσπαθοῦν νὰ σώσουν
τὰ παιδιά τους, ὑποστηρίζει, στὴν πραγματικότητα τὰ χάνουν, ὅπως ἔχει
πεῖ ὁ Χριστός, ἐνῶ ἡ ἴδια, ὡς καλὴ χριστιανὴ βοηθᾶ τὸ ἔργο τῶν Ἀγγέ-
λων (466-467), δέχεται ὡς σημάδι τοῦ Ἁι-Γιάννη τὴ συνάντηση μὲ τὰ
δύο κορίτσια τοῦ Γιάννη τοῦ Περιβολᾶ καὶ βλέπει ὡς θεία ἐπέμβαση τὸν
πνιγμὸ τῆς Ξενούλας – δίνοντας μάλιστα στὸν ἑαυτό της ρόλο προνομια-
κοῦ συνομιλητῆ μὲ τὸν Θεό! Γιὰ νὰ τὸ ποῦμε μὲ ὅρους φροϋδικούς, νιώθει
ὑπεύθυνη γιὰ τὴν κακή της παρόρμηση, ἀλλὰ αὐτὴ ἡ ψυχολογική της
αὐτοπαρατήρηση δὲν θὰ πρέπει νὰ συγχέεται μὲ τὸ ἠθικὸ ἐρώτημα τοῦ ἂν
θὰ ἔπρεπε νὰ ἀναλάβει τὴν εὐθύνη γι’ αὐτὴ τὴν παρόρμηση24. Ἔχει τύ-
ψεις, οἱ ὁποῖες σὰν καρκινικὴ ἀνάμνηση σύντομα ἀπορροφοῦν ὁλόκληρη
τὴ ζωή της καὶ τὴν ἀποδιοργανώνουν μὲ τὴν ὑπερτροφία τους: «Δὲν ἦτο ἡ
πρώτη φορὰ καθ’ ἣν ἤκουε μέσα εἰς τὴν ψυχήν της, ὅπου ὑπῆρχε σκο-
τεινή, σπηλαιώδης ἠχώ, τὸ πένθιμον ἐκεῖνον κλαῦμα τοῦ βρέφους. Κ’
ἐνόμιζεν ὅτι ἔφευγε τὸν κίνδυνον καὶ τὴν συμφοράν, καὶ τὴν συμφορὰν καὶ
τὴν πληγὴν τὴν ἔφερε μαζί της. Κ’ ἐφαντάζετο ὅτι ἔφευγε τὸ ὑπόγειον
καὶ τὴν εἱρκτήν, καὶ ἡ εἱρκτὴ καὶ ἡ Κόλασις ἦτο μέσα της» (484). Κι
ὡστόσο, παρὰ τὴν κόλαση τῆς στοιχειωμένης της συνείδησης, ἡ φραγ-
κογιαννοὺ φαίνεται νὰ μὴν ἔχει συνείδηση τῆς ἠθικῆς εὐθύνης της.

Τύψεις, μετάνοια, ἐξομολόγηση

Ἀσφαλῶς, ἡ ἡρωίδα αἰσθάνεται πὼς ἔχει «πάθια» καὶ «κρίματα», μά-
λιστα στὸ ἔργο παρατηροῦμε πὼς ὑπάρχουν δύο σταθερὰ ἐπαναλαμβανό-
μενα μοτίβα, τὰ ὁποῖα συνδέονται ἄμεσα μεταξύ τους: εἶναι τὸ μοτίβο
τῶν πτερύγων καὶ τῆς ἔλλειψής τους, τὸ ὁποῖο συνδέεται μὲ τὴ βαρειὰ
συνείδηση καὶ τὸ μοτίβο τῆς ἐξομολόγησης, τὸ ὁποῖο ἐκφράζει τελικὰ ὄχι
τόσο μιὰ ἀνάγκη ἀπελευθέρωσης ἀπὸ τὶς ἐνοχές, ὅσο μιὰ ἀνάγκη αὐτοδι-
καίωσης. Ἐναντιώνεται στὸ «σμῆνος» τῶν παιδιῶν, κλείνεται στὴ θέση
Κοχύλι ἀπ’ ὅπου δὲν θὰ μποροῦσε νὰ κατεβεῖ «ἐκτὸς ἂν ἐγίνετο πτερό-
πους», αἰσθάνεται τύψεις «ὑπὸ τὰς μελανὰς πτέρυγας τῶν ὀνείρων της»
(τὰ μόνα φτερὰ ποὺ ἀποκτᾶ), «Νά ᾽μουν πουλὶ νὰ πέταγα» λέει στὸν π.
Ἰωάσαφ, «Τίς δώσει μοι πτέρυγας ὡσεὶ περιστερᾶς», ἀκούει νὰ ἐπανα-
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24 Bernstein 2005: 157. Θυμίζω ὅτι τὸ ἔργο τῶν τριῶν ἐπιφανέστερων στοχαστῶν πάνω
στὸ θέμα τοῦ ἑβραϊκοῦ Ὁλοκαυτώματος, τῆς Ἄρεντ, τοῦ λεβινὰς καὶ τοῦ Γιόνας, ἐπι-
κεντρώνεται ἀκριβῶς στὴν ἐπαναθεώρηση τοῦ προβλήματος τῆς εὐθύνης.



λαμβάνεται σὰν βόμβος ἡ ἀπάντησή του, «δῶστε μου καὶ τὴ χάρη σας,
νὰ πετάξω», παρακαλεῖ τὰ πουλιὰ τῆς πηγῆς (φράση ξανὰ μὲ δίσημο πε-
ριεχόμενο). Καὶ παράλληλα, παρὰ τὴν ἀνειλικρινῆ της σχέση μὲ τὸν ἐξο-
μολόγο («εἰς τὸν ὁποῖον ἄλλως πολὺ μικρὰ πράγματα ἔλεγεν»), μελετᾶ
νὰ ἐξομολογηθεῖ ἀλλὰ ἀναβάλλει, καταφεύγει στὸν Ἁι-Γιάννη τὸν Κρυφὸ
τὸν ὁποῖο ἐπικαλοῦνται ὅσοι «ἔχουν κρυφὸν πόνον ἢ κρυφὴν ἁμαρτίαν»,
σκοπεύει νὰ καταφύγει στὸ ἐρημητήριο τοῦ προορατικοῦ Γέροντα γιὰ νὰ
ἐξαγορεύσει τὰ κρίματά της, ὥστε ἐκεῖνος, χωρὶς νὰ χρειαστεῖ νὰ τὰ ὁμο-
λογήσει ἡ ἴδια, «νὰ τὴν ἀπήλλαττεν ἀπὸ τὸν κόπον καὶ ἀπὸ τὸ φοβερὸν
βάσανον τοῦ δισταγμοῦ, λέγων: “αὐτὸ κι αὐτὸ ἔκαμες!”». Ἔτσι θὰ κα-
ταλάβαινε καὶ ἡ ἴδια ἂν εἶχε πράξει κάτι κακό, γιατί τὴν ταλαιπωρεῖ ἡ
συνείδησή της25.

Τελικά, ὅμως, ἡ φραγκογιαννοὺ καταφεύγει στὰ βουνὰ ὄχι λόγω τῆς
βαρειᾶς της συνείδησης ἢ ἑνὸς εἴδους ἠθικῆς ἀγοραφοβίας, ἀλλὰ γιὰ νὰ
γλιτώσει ἀπὸ τοὺς διῶκτες της, ἐπειδὴ ἀρνεῖται νὰ παραδοθεῖ στὴ δικαιο-
σύνη ποὺ κατὰ Πλάτωνα συνιστᾶ τὸ γιατρικὸ τῆς κακίας («ἰατρικὴ γί-
γνεται πονηρίας ἡ δίκη»: Γοργίας 478d). Ἡ ἡρωίδα ἔχει διαπράξει φόνο,
τὸ κατεξοχὴν ἀμετάκλητο, δηλαδὴ μὴ ἀναστρέψιμο καὶ μὴ ἀκυρώσιμο
ἔγκλημα. Δὲν μπορεῖ νὰ ἐπαναφέρει στὴ ζωὴ τὰ παιδιὰ ποὺ σκότωσε, πι-
θανότατα δὲν τὸ ἐπιθυμεῖ κιόλας, γι’ αὐτὸ τελικὰ καὶ δὲν ἐξομολογεῖται.
Ὡς πρὸς τὸ μυστήριο τῆς ἐξομολόγησης βρίσκεται σὲ σύγχυση, τὸ ἐπι-
ζητᾶ καὶ μαζὶ τὸ ἀποφεύγει, ἐνῶ πρόθεσή της εἶναι νὰ τῆς ὑποδείξει ὁ
προορατικὸς ἐρημίτης τὰ κρίματά της, ἀφοῦ ἡ ἴδια τὰ ἀγνοεῖ. Ἡ κατά-
σταση αὐτὴ τῆς σύγχυσης καὶ τῆς ἀπελπισίας περιγράφεται ἀπὸ τὸν
Παπαδιαμάντη μὲ τὸν φαινομενικὰ ἀθῶο ἢ ἀδιάφορο ὅρο ἀνία – μάλιστα
ὁ ὅρος ἐμφανίζεται μόλις συνέρχεται ἀπὸ ἕνα ὄνειρο ποὺ βλέπει, ἐνῶ εἶναι
μέρα, ὅτι συλλαμβάνεται ἐπ’ αὐτοφώρῳ νὰ κλέβει τὸ κομπόδεμα τῆς μη-
τέρας της. Ἡ τελευταία τῆς χαρίζει τελικὰ τρία νομίσματα, τὰ ὁποῖα
ὅμως φέρουν τὰ πρόσωπα τῶν τριῶν κοριτσιῶν ποὺ ἔχει φονεύσει (δηλαδὴ
τὸ ὄνειρο συνιστᾶ μιὰ καθολικὴ κριτικὴ τῆς ζωῆς της): «Τὸ περισσότερον
ὅμως [ἐν. τὴ συλλογὴ βοτάνων], θὰ τὸ ἔκαμνε διὰ νὰ περάσῃ ἡ βαρεῖα
ἀνία, ἥτις ἐβασάνιζε τὴν ψυχήν της» (489). Ὅμως ἡ ἀνία ἐδῶ, ἡ ἀκηδία
τῶν μοναχῶν καὶ ἡ μεταφυσικὴ ἀνία τῶν φιλοσόφων, δὲν εἶναι τελικὰ
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25 Βέβαια, εἴπαμε προηγουμένως ὅτι ἡ φραγκογιαννοὺ ἔχει διαμορφώσει ἕναν ψευδὴ
ἑαυτό, μιὰ ψευδὴ συνείδηση. Ἔτσι δικαιολογεῖται ἡ ἀντίφαση ἀπὸ τὴ μιὰ μεριὰ νὰ ὑπο-
στηρίζει ὅτι δὲν ἔχει κάνει τίποτα καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη, ὅταν ἑτοιμάζεται νὰ πνίξει τὴν κόρη
τοῦ λυρίγκου, νὰ ὑπολογίζει «ὅτι ἦτο ἀβάπτιστον, καὶ ἂν τὸ ἔπνιγε, θὰ εἶχε διπλῆν
ἁμαρτίαν» (498), σκέψη ποὺ τῆς δημιουργεῖ προσωρινὰ ἕναν δισταγμό.



παρὰ «μία ἔνοχη συνείδηση χωρὶς κίνητρο» ἤ, καλύτερα, «χωρὶς καμία
θεολογικὴ ὑστεροβουλία»26, ἡ ὁποία σχετίζεται μὲ τὴν ἀπελπισία ἐκείνη
ποὺ νοεῖται ὄχι ὡς ἀδυνατότητα νὰ ζήσουμε ἀλλὰ ὡς ἀδυνατότητα νὰ
πεθάνουμε (Jankélévitch 2003: 198). Ἡ φραγκογιαννοὺ ὑποφέρει ἀπὸ τύ-
ψεις, ἀλλὰ δὲν ξέρει γιὰ ποιὲς πράξεις της ἀκριβῶς ὀφείλει νὰ μετανοή-
σει27. Ἡ ἐξομολόγηση ποὺ ἐπιδιώκει εἶναι μιὰ μὴ ἐξομολόγηση, ἀφοῦ δὲν
ὑπάρχει οὔτε ὁμολογία κρίματος οὔτε ἀληθινὴ μετάνοια, γεγονὸς ποὺ
μᾶς θυμίζει τὴν ἐξομολόγηση τῆς ἀδελφῆς Ἀγάπης στὸν π. Ἀμμοῦν (οἱ
ἔμποροι τῶν ἐθνῶν, 1, 227-232).

Ἂν ἡ ἐξομολόγηση ὡς «ἀντιστάθμιση» τοῦ πραγματωμένου κακοῦ,
λέει ὁ Γιανκέλεβιτς, «ἀπευθύνεται στὸν ἄνθρωπο ποὺ ὑποφέρει κι ὄχι στὸν
ἄνθρωπο-συλλογισμὸ» καὶ «θεσμοθετεῖ τελικὰ τὸν διάλογο τοῦ Ἐγὼ καὶ
τοῦ Ἐσὺ» (Jankélévitch 2003: 155), ἡ ἡρωίδα δὲν ἐπιτρέπει τελικὰ νὰ
ἀποκατασταθεῖ αὐτὸς ὁ διάλογος οὔτε ἡ τρωθείσα λόγω τοῦ κακοῦ
σχέση ἐμπιστοσύνης μὲ τοὺς ἀνθρώπους – ἀδυνατεῖ, ὅπως εἴδαμε, νὰ ἐπι-
κοινωνήσει μὲ τοὺς ἄλλους. Γι’ αὐτό, ἐξαιτίας τῶν πράξεων καὶ τῆς στά-
σης της, ἐπαναφέρει στὸ προσκήνιο τὸ ζήτημα τῆς θεοδικίας καὶ ἡ ἴδια
καθίσταται ἕνα εἶδος «ζωντανῆς μομφῆς γιὰ τὸν Θεὸ»28 (Jankélévitch
2003: 207), ὅποτε εὔλογο εἶναι ἡ φύση, ὡς θεῖο δημιούργημα, νὰ τὴν
ἀπορρίπτει. Παρατηρεῖται στὸ ἔργο μιὰ ὀξύτατη ἀντίθεση μεταξὺ τῆς
εὐτυχισμένης καὶ μακάριας φύσης καὶ τῆς τρικυμισμένης, ἐσωτερικῆς
κατάστασης τῆς φραγκογιαννοῦς29. Κι ἐπειδὴ μὲ τὶς πράξεις της ἡ
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26 Vladimir Jankélévitch, Ἠθικὴ φιλοσοφία. Τὸ βάρος τῆς συνείδησης, μετάφραση Θανά-
σης Παπαδόπουλος, πρόλογος στέφανος ροζάνης, Ψυχογιός, Ἀθήνα 2003, σ. 95.

27 Ὁ Jankélévitch (2003: 183) ὑποστηρίζει ὅτι ἡ μετάνοια ἐπιμένει στὶς πράξεις (θεωρεῖ τὶς
ἀκαριαῖες ἁμαρτίες καὶ ἀμελεῖ τὸ ἐνδιάμεσό τους, δηλαδὴ τὴν ὁρμὴ τῆς ψυχῆς μας), σὲ
ἀντίθεση μὲ τὶς τύψεις ποὺ τονίζουν τὸ πρόσωπο, ποὺ ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴ συνέχεια τοῦ
πνεύματος παρὰ γιὰ τὸ ἀσυνάρτητο τῶν διαδοχικῶν στιγμῶν. σύμφωνα μὲ αὐτὴ τὴν
ὀπτική, ἡ φραγκογιαννοὺ δὲν μετανοεῖ, ἄρα παραμένει τυφλὴ ἀπέναντι στοὺς μεμονω-
μένους φόνους της, ἀλλὰ ἔχει τύψεις, γι’ αὐτὸ ξετυλίγεται στὴ σκέψη της (καὶ μπροστὰ
στὰ μάτια τοῦ ἀναγνώστη) ὁλόκληρη ἡ ζωή της.

28 Τὴν ἴδια χρονιὰ (1903) ποὺ δημοσιεύεται ἡ φόνισσα κυκλοφορεῖ καὶ ἡ μετάφραση τοῦ
Δράκουλα τοῦ μπρὰμ στόουκερ, στὸν ὁποῖο ὁ ἥρωας εἶναι ἕνας «ζώνεκρος» (ὁ ἀδόκι-
μος ὅρος ταιριάζει καὶ γιὰ τὴ φραγκογιαννού), ποὺ ἀλλοιώνει μὲ τὴ νεκροφάνειά του τὴ
φύση ὡς ἔργο τοῦ Θεοῦ (Καμπερίδης 2011: 137-138).

29 Γενικά, ἡ ἐξέλιξη τῆς ὑπόθεσης στοὺς ὑποβλητικοὺς βράχους καὶ γκρεμούς, ἡ ἀπειλη-
τικὴ καὶ μεγαλειώδης φύση ποὺ ἀντιτίθεται στὸν ἄνθρωπο ὑπάγονται στὴν κατηγορία
τοῦ «ὑψηλοῦ» καὶ συνιστοῦν ἀναμφίβολα ἐπιρροὲς τῆς ρομαντικῆς αἰσθητικῆς. Γιὰ τὸ
θέμα βλ. καὶ Δημ. Πλάκας, «Ἡ ρομαντικὴ διάσταση τοῦ Παπαδιαμάντη» στὸ μνημό-
συνο τοῦ Ἀλέξ. Παπαδιαμάντη, ὅ.π., σσ. 184-202.



ἡρωίδα οὐσιαστικὰ ἀλλοιώνει καὶ διαστρέφει τὸ φυσικὸ κάλλος, ἀντιστρέ-
φοντας τὴν τάξη τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ (Καμπερίδης 2011: 129, 139),
ἡ φύση φτάνει στὸ σημεῖο νὰ τῆς ἐπιτίθεται: «Ἐνίοτε, λίθοι τινές, ἀπὸ
ὕψους κατερχόμενοι, ἔπιπτον μὲ ὁρμὴν καὶ κακίαν κατὰ τοῦ προσώπου
της. Τοὺς τελευταίους τούτους ἐφαίνετο πράγματι ὡς νὰ τοὺς ἐσφενδόνι-
ζεν ἀόρατος χεὶρ κατὰ τῆς κεφαλῆς της» (512, οἱ ὑπογραμμίσεις δικές
μας). Ἡ ἡρωίδα ἀποτελεῖ σωστὴ παραφωνία μέσα στὸ φυσικὸ περιβάλ-
λον, τὸ ὁποῖο τῆς ἀνταποδίδει τὴν κακία της ἢ καλύτερα εἶναι ὁ ἴδιος ὁ
Θεὸς ποὺ τὴν τιμωρεῖ διὰ τῆς φύσεως.

Παρὰ τὴν ξεκάθαρη καὶ ὕψιστη αὐτὴ καταδίκη τῆς φόνισσας, εἶναι
πολλοὶ οἱ μελετητὲς –«λεγεών», λέει χαρακτηριστικὰ ὁ Ν. Δ. Τριαντα-
φυλλόπουλος30– οἱ ὁποῖοι θεωροῦν ὅτι ὁ Παπαδιαμάντης παίρνει τὸ μέρος
τῆς φραγκογιαννοῦς καὶ τὴ δικαιολογεῖ, μεταξὺ ἄλλων κι ἐπειδὴ δὲν βά-
ζει τὴν ἡρωίδα του νὰ μετανιώνει γιὰ τὶς πράξεις της. Δὲν νομίζω πὼς
χρειάζεται νὰ παραθέσουμε τὶς καταδικαστικὲς κρίσεις τοῦ ἴδιου τοῦ
συγγραφέα γιὰ τὴ φόνισσα, εἶναι ἀπαραίτητο ὅμως νὰ ἐπισημάνουμε μιὰ
θεωρητικὴ πλευρὰ τοῦ ζητήματος: ὁ Παπαδιαμάντης γράφει ἀπὸ τὴ με-
ριὰ τῆς φραγκογιαννοῦς, δὲν βρίσκεται στὴν ἴδια μεριὰ μὲ τὸν ἀναγνώ-
στη ποὺ προσπαθεῖ νὰ καταλάβει τὴ φραγκογιαννού. Εἶναι τελείως δια-
φορετικὸ πράγμα τὸ νὰ προσπαθοῦμε νὰ φανταστοῦμε τί σημαίνει νὰ ἔχει
ἡ ἡρωίδα κακὰ κίνητρα ἀπ’ τὸ νὰ προσπαθοῦμε νὰ κατανοήσουμε πῶς
εἶναι νὰ εἶσαι δολοφόνος κατὰ συρροὴ καὶ εἰδικὰ μικρῶν παιδιῶν. στὴν
πρώτη περίπτωση κρίνουμε, κι ἐπιχειρώντας νὰ ἑρμηνεύσουμε ποῦ βρί-
σκεται ἡ λάθος συλλογιστικὴ τῆς φραγκογιαννοῦς, μεγαλώνουμε τὴν
ἀπόσταση ποὺ μᾶς χωρίζει ἀπὸ τὸν «κακὸ» ἄνθρωπο. στὴ δεύτερη περί-
πτωση, προσπαθώντας νὰ κατανοήσουμε ἀπὸ τὴν πλευρά της τὰ ἴδια τὰ
αἰσθήματα τῆς ἡρωίδας, κινδυνεύουμε νὰ νιώσουμε ὅπως κι ἐκείνη. Ὁ
Adam Morton φέρνει ὡς παράδειγμα τὸν ἀφηγητὴ τοῦ The Reader (1995)
τοῦ Bernhard Schlink (ἔγινε τὸ 2008 ταινία καὶ στὴν Ἑλλάδα προβλή-
θηκε μὲ τὸν τίτλο σφραγισμένα χείλη): ὅσο προσπαθεῖ νὰ καταλάβει τὸ
ἔγκλημα τῆς Χάνα δὲν μπορεῖ νὰ τὸ καταδικάσει, ἐνῶ ὅταν τὸ καταδι-
κάζει δὲν μπορεῖ νὰ τὸ κατανοήσει. Ἡ προσπάθεια νὰ κατανοήσουμε τὸ
κακὸ μᾶς τὸ καθιστᾶ πιὸ οἰκεῖο καὶ «κοινότοπο», μᾶς ὠθεῖ νὰ μποῦμε
στὴ θέση τοῦ ἐγκληματία –κι αὐτὸ κοινωνικῶς εἶναι, βέβαια, καταδικα-
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30 «Νισάφι πλιά», Νέα Εὐθύνη, τχ. 10/2012, σσ. 213-214. Ὁ συγγραφέας ἀναιρεῖ τέτοιου
εἴδους ἀπόψεις στὸ βιβλίο του Δαιμόνιο μεσημβρινό. Ἕντεκα κείμενα γιὰ τὸν Παπαδια-
μάντη, Γρηγόρης, Ἀθήνα 1978, σσ. 128-145.



στέο– νὰ σκεφτοῦμε ὅτι πιθανῶς ὑπὸ ἀνάλογες κοινωνικὲς συνθῆκες, ψυ-
χολογικὲς καταστάσεις ἢ προσωπικὲς ἐμβιώσεις νὰ πράτταμε κι ἐμεῖς
ἀνάλογα, ὅποτε καὶ ἡ συγχώρεση καθίσταται ἔτσι εὐκολότερη31. Προ-
σπαθώντας καὶ ὁ Παπαδιαμάντης νὰ δημιουργήσει ἕναν ἀληθοφανὴ ἀφη-
γηματικὸ χαρακτήρα, ὀφείλει νὰ κατανοήσει τὸν τρόπο ποὺ σκέφτεται
καὶ νὰ παρουσιάσει τὴν ὀπτική του, ἀλλιῶς δὲν θὰ γίνει πειστικός. Εἶναι
ἄλλο θέμα, βέβαια, τί τελικὰ πιστεύει ὁ ἴδιος.

Καὶ γιὰ νὰ κλείσουμε τὸ θέμα: ἡ ἴδια ἡ τελευταία φράση τῆς φραγκο-
γιαννοῦς πρὶν τὸν πνιγμὸ («Ὤ! Νά τὸ προικιό μου!»: 203), θὰ μποροῦσε
νὰ θεωρηθεῖ κι αὐτὴ ὡς δίσημη, ὡς ἕνα γενικὸ σχόλιο τοῦ Παπαδιαμάντη
γιὰ τὴ ζωή της – ἡ στιγμή, ἄλλωστε, δικαιολογεῖ αὐτὴ τὴ διευρυμένη μα-
τιὰ μὲ ἀναδρομὴ στὸ παρελθόν (τὸ γνωστὸ κινηματογραφικὸ flashback).
Τὸ «προικιὸ» ἐν προκειμένῳ δὲν εἶναι μόνο ἡ χέρσα ἔκταση γῆς στὴν
«ἔρημον βορειοδυτικὴν ἀκτὴν» (ἀλλοῦ: «ἐπί τινος κρημνώδους ἀκτῆς [...]
τρεῖς ὥρας ἀπὸ τὴν σημερινὴν πολίχνην»: 421, «εἰς τὴν ἀγρίαν βορεινὴν
ἐσχατιάν»: 424), τὴν ὁποία ἀντικρίζει ἐκείνη τὴν ὥρα, ἀλλὰ καὶ ἕνα συ-
νολικὸ σχόλιο, ἐνδεχομένως μοιρολατρικὸ καὶ ὁπωσδήποτε θλιβερὸ γιὰ
τὶς ἄγονες καταβολές της32: ἡ φραγκογιαννοὺ δὲν μπορεῖ νὰ κατασταθεῖ
κληρονόμος τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ γιατὶ ἡ δική της ἀρχικὴ προίκα (ὁ
δικός μας συνειρμὸς πηγαίνει στὴν παραβολὴ τῶν ταλάντων ἢ τοῦ σπο-
ρέα, στὴ «διαστροφὴ τῆς δωρεᾶς» γιὰ τὴν ὁποία μιλάει ὁ ρικαὶρ) ἦταν
λειψή, ἐνῶ ἡ ἴδια δὲν χρησιμοποίησε τὴν ἐλευθερία της προκειμένου νὰ
ὑπερβεῖ τὸ πεπρωμένο της, ἀλλὰ γιὰ νὰ ὑπηρετήσει τὸ κακό33. μὲ ἄλλα
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31 Adam Morton, On Evil, Routledge, New york and London 2004, σσ. 19-21. Ὁ Morton,
ποὺ ἀκολουθεῖ κι αὐτὸς ἐδῶ τὴ συλλογιστικὴ τῆς Ἄρεντ, καταλήγει συμπεραίνοντας ὅτι
γενικῶς προτιμᾶμε νὰ σκεφτόμαστε τὸ κακὸ σὰν κάτι σκοτεινό, αἰνιγματικὸ καὶ ἀνε-
ξήγητο, παρὰ νὰ μποῦμε στὴ διαδικασία νὰ τὸ σκεφτοῦμε ἀπ’ τὴ μεριὰ τοῦ δράστη.

32 Ἡ ἄγονη γῆ ἐμπνέει ἀντίστοιχα στεῖρες πράξεις, δηλαδὴ τὸ κακὸ («οἱ κακὲς πράξεις
εἶναι φοβερὰ στεῖρες», λέει ὁ Jankélévitch 2003: 199).

33 Προφανῶς, ἡ ἑρμηνεία τοῦ Π. Κόντου (2001, 355-356) ποὺ βλέπει ἐδῶ μιὰ ὑπόνοια
ἀποενοχοποίησης, μιὰ μετάβαση τῆς ἐνοχῆς στοὺς γονεῖς, ἔχει βάση μόνο ἐὰν ἀφορᾶ
τὴν ἴδια τὴν ἡρωίδα καὶ ὄχι τὶς προθέσεις τοῦ συγγραφέα. Τὴν διαφορετικὴ θέση ὅτι ἡ
ἐγκληματικὴ φύση τῆς φραγκογιαννοῦς ὀφείλεται στὴν «προίκα» τῶν γονιῶν της –
κάτι ποὺ δὲν ἀπενοχοποιεῖ, βέβαια, τὴν ἡρωίδα– ὑποστηρίζει καὶ ὁ Ζέρβας, καθόσον ὁ
Παπαδιαμάντης γενικὰ στὸ ἔργο του ἐκφράζει τὸν ἀποπνικτικὸ καὶ ἀντιιδεαλιστικὸ κό-
σμο τῆς κοινότητας, ὅπου ὅλα εἶναι καὶ τίποτα δὲν γίνεται (2006: 85 – ἐπισημαίνω
ὡστόσο ὅτι ὁ χαρακτήρας τῆς Ἀμέρσας ἐναντιώνεται σ’ αὐτὴ τὴν ὀπτική): «Ἐδῶ ὅπως
καὶ παντοῦ στὸν Παπαδιαμάντη, τὸ ἄτομο δὲν ὑφίσταται ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἀλλὰ μόνο διὰ τῆς
γενεολογίας του. Ἐξ οὗ καὶ τὸ κράτος τῆς ἁμαρτίας» (2006: 87). Πάντως, εἴτε ἐντά-
ξουμε τὴν φραγκογιαννοὺ στὴν παθητικὴ κατηγορία τοῦ ὑπηρέτη (ὅπως φαίνεται νὰ



λόγια, τὸ ριζικὸ κακὸ ποὺ ἐκφράζει ἡ ἡρωίδα εἶναι σὰ νὰ θέλει νὰ ἐπιβε-
βαιώσει ὣς τὸ τέρμα τὸ δαιμονικὸ θεμέλιο τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας.

Τὸ αἰνιγματικὸ τέλος τῆς φόνισσας

Εἴπαμε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὅτι ἡ μετέωρη καταληκτικὴ φράση τοῦ συγγρα-
φέα ὅτι ἡ «γραῖα Χαδούλα εὗρε τὸν θάνατον [...] εἰς τὸ ἥμισυ τοῦ δρόμου,
μεταξὺ τῆς θείας καὶ τῆς ἀνθρωπίνης δικαιοσύνης», στὸ πέραμα τοῦ
κατ’ εὐφημισμὸν στὴν περίπτωσή μας Ἁγίου σώστη, προκάλεσε ἀμηχα-
νία καὶ ἀρκετὲς συζητήσεις. Γιὰ «εὐφυολόγημα» ποὺ δὲν ταιριάζει σὲ τέ-
λος τραγωδίας μίλησε ὁ μελᾶς, γιὰ ἀμηχανία τοῦ συγγραφέα ὁ Vitti
(φαρίνου-μαλαματάρη 1987: 101). Τὸ βέβαιο εἶναι πὼς ὁ Παπαδιαμάν-
της, ποὺ λόγω τῆς σχέσης του μὲ τὴν Ἐκκλησία παρουσιάζεται συχνὰ
ὡς «ἐντολοδόχος ἑνὸς ἄλλου κόσμου» καὶ τὸ ἴδιο τὸ ἔργο του ὑποταγμένο
σὲ μιὰ «τελολογία ποὺ δὲν ἔχει τὴν ἀνάγκη νομικῆς ἢ συμβατικῆς κατα-
πίστευσης»34, δὲν θὰ προέκρινε ποτὲ μιὰ λύση ἀνάλογη μὲ αὐτὴ τοῦ παι-
γνιώδους διηγήματος τοῦ Καρκαβίτσα «Ὁ κάτω κόσμος» (λόγια της
πλώρης), ὅπου ὁ πεθαμένος ναύκληρος στήνει «ἀνάμεσα Παράδεισος καὶ
Κόλασης δικό του τσαντήρι». Ἔχει δίκιο λοιπὸν ὁ Ζουμπουλάκης (2001:
20-22) ποὺ περιορίζει τὸ θέμα μεταξὺ ἐξομολόγησης καὶ σύλληψης ἀπὸ
τοὺς χωροφύλακες.

μεταξὺ μετάνοιας καὶ τιμωρίας, μεταξὺ μιᾶς κατὰ χάριν «ἀντιστά-
θμισης» καὶ μιᾶς κατὰ νόμον «πληρωμῆς»35, ἡ συνεπὴς στὴν προσπάθεια
αὐτοδικαίωσής της φραγκογιαννοὺ ἐπιλέγει γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ νὰ
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κάνει ὁ Κόντος, σύμφωνα μὲ τὴν ὀπτικὴ τοῦ Ζέρβα) εἴτε τὴ χαρακτηρίσουμε ὡς μιὰ
ἐνεργητικὴ μορφὴ ὑπηρέτη (Ζέρβας), καὶ στὶς δύο περιπτώσεις ὑποβιβάζουμε τὴν αὐξη-
μένη ἀτομικότητα τῆς ἡρωίδας καὶ περιορίζουμε αὐστηρὰ τὸ νόημα τοῦ ἔργου στὸ πλαί-
σιο ἑνὸς ἠθογραφικοῦ/κοινωνικοῦ μυθιστορήματος ποὺ ἀναφέρεται ἁπλῶς στὸ θέμα τῆς
προίκας, ὑπὸ τὴ στενὴ καὶ τὴν εὐρεία ἔννοια. Παραθεωροῦμε ἔτσι καὶ τὴν αὐτονόητη
σχέση του λ.χ. μὲ τὴν ἠθικὴ προβληματικὴ ποὺ τίθεται στὸ ντοστογιεφσκικὸ Ἔγκλημα
καὶ τιμωρία.

34 Ἀπόστολος σ. Γεωργιάδης, Τὸ ἰδιωτικὸ δίκαιο στὰ διηγήματα τοῦ Παπαδιαμάντη,
Ἀνάτυπον ἐκ τῶν Πρακτικῶν τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 77/2002, σ. 3.

35 Τελεολογία καὶ τῶν δύο πάντως, ἂν καὶ σὲ διαφορετικὸ ἐπίπεδο, εἶναι ἡ βελτίωσή μας,
ἕνα ὑποφέρειν τρόπον τινὰ «ἰσοδύναμο» καὶ «διορθωτικὸ» τῆς κακῆς πράξης, τὸ ὁποῖο
βέβαια σὲ καμία περίπτωση δὲν ἀντισταθμίζει τὸ κακὸ πρὸς τὸν ἄλλο, τὸ θύμα. Διαφέ-
ρουν, ὡστόσο, στὸ ὅτι ἐνῶ ἡ κατὰ νόμον πληρωμὴ προϋποθέτει σύλληψη ἢ ἔστω αὐτο-
παράδοση τοῦ θύτη, ἡ ἐξομολόγηση ὡς δυνατότητα μετανοίας ἀποτελεῖ πρωτοβουλία
τοῦ Θεοῦ (ἡ φράση μὲ ἄλλο νόημα στὸν Jankélévitch 2003: 174).



αὐτοεξαιρεθεῖ κι ἀπ’ τὰ δυό, ἐπιβεβαιώνοντας τὸ νεωτερικὸ θεμέλιο (προ-
σοχή: ὄχι τὸν μοντέρνο χαρακτήρα) τοῦ ἀφηγήματος, γιὰ τὸν ὁποῖο κά-
ναμε λόγο στὴν ἀρχή. Ἐδῶ, ὅπως εἴπαμε, κυριαρχεῖ ἡ ἔννοια τοῦ ριζικοῦ,
δηλαδὴ τοῦ ἀνεπανόρθωτου κακοῦ καὶ ὄχι ἡ παραδοσιακὴ ἔννοια τῆς
ἁμαρτίας. Ποιὰ εἶναι ἡ διαφορὰ μεταξὺ τῶν δύο; Ἡ ἁμαρτία προϋποθέτει
τὸν πειρασμό, μιὰ ἀμφιταλάντευση, μιὰ ἐσωτερικὴ διαμάχη· στὸ κακὸ
ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ μιὰ ἑκούσια πράξη μὴ ἀπορητικοῦ χαρακτήρα. Τὸ
κακὸ δὲν αὐτοαμφισβητεῖται, δὲν θέτει διλήμματα στὸν ἑαυτό του, δὲν
ἀπορεῖ γιὰ τὶς πράξεις του, ἀπεναντίας ἐκδηλώνεται σὰν φυσικὴ κίνηση,
σὰν τὴ μόνη ὑπαρκτὴ δυνατότητα καὶ ἀλήθεια. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι
στὸ ἀφήγημα τὸ κακὸ δὲν προέρχεται ἀπὸ ἔξωθεν προσβολή, ὅπως συνέ-
βαινε παραδοσιακά, ἀλλὰ εἶναι προϊὸν ἀποκλειστικὰ τῆς σκέψης καὶ τῆς
φαντασίας: ὁ διάβολος ἀναφέρεται μόνο σὲ δύο περιπτώσεις καὶ καμιά
τους δὲν σχετίζεται μὲ τοὺς φόνους τῆς ἡρωίδας. Ἡ πρώτη περίπτωση
σχετίζεται μὲ τὸν φόνο τοῦ γιοῦ τῆς φραγκογιαννοῦς («Ὁ ἐχθρὸς τὸν
ἔβαλεν, αὐτὸς δὲν ἔπταιε τίποτε»: 450) καὶ ἡ δεύτερη εἶναι ἀπὸ τὸν θρῆνο
τοῦ Γιάννη τοῦ Περιβολᾶ («Κ’ ἔλεγα, ὁ ἐξαποδῶ κάτι μοῦ σκαρώνει,
κάτι μοῦ μαγειρεύει...»: 468). Ὡς νέο εἶδος, τὸ κακὸ προκαλεῖ ἀποτρο-
πιασμὸ καὶ φέρνει τὸ σκοτάδι τῆς ἀπελπισίας – εἶναι χαρακτηριστικὰ
συμβολικὴ ἡ περιγραφὴ μετὰ τὸν πρῶτο φόνο: «Ἡ μικρὰ κανδήλα πρὸ
πολλοῦ εἶχε σβήσει εἰς τὸ εἰκονοστάσιον, καὶ αἱ μορφαὶ τῶν ἁγίων δὲν
ἐφαίνοντο πλέον» (453) – ἡ ἐρεβώδης πράξη ἐξορίζει τὸ καλὸ ἢ τὸ ἀναγ-
κάζει νὰ ἀποσυρθεῖ ἀπὸ τὸ προσκήνιο. Ἂν κάθε ὑποχώρηση τοῦ ἀνθρώπου
μπροστὰ στὸ κακὸ συνιστᾶ ἐπανάληψη τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήμα-
τος36, ἀμαύρωση τοῦ προσώπου καὶ διαστροφὴ τῆς δωρεᾶς, ἡ πεπεισμένη
γιὰ τὴν ὀρθότητα τῶν πράξεών της φραγκογιαννοὺ ἔχει ἤδη ἀπὸ ἐκείνη
τὴ στιγμὴ εἰσέλθει στὸν σκοτεινὸ κόσμο μιᾶς συνεχιζόμενης ἀπελπι-
σίας37. Ἡ κατάληξή της μετὰ τὸν πνιγμὸ στὸ πέραμα τοῦ Ἁγίου σώστη
εἶναι, γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη, δεδομένη.
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36 Τὸ ἴδιο μοτίβο «προπατορικοῦ ἁμαρτήματος» (ἀλλὰ ἐντελῶς ἄλλης ὑφῆς καὶ κατάλη-
ξης) βλέπουμε στὸ διήγημα «Τὰ δαιμόνια στὸ ρέμα»: ἀνυπακοή, περιπλάνηση, σύγ-
χυση, βράχια ἄγονα, φόβος, ἀπώλεια δρόμου, βλ. Δημήτρης μαυρόπουλος, «Ἡ ὁδὸς
καὶ ὁ ἱερὸς ἄξων στὸ ἔργο τοῦ Παπαδιαμάντη», Θεολογία, τόμ. 82, τχ. 4/2011, σ. 91.

37 «Ἡ κόλαση δὲν εἶναι ἴσως παρὰ μιὰ συνεχιζόμενη ἀπελπισία» λέει ὁ Jankélévitch
(2003: 163), στὴν ἴδια γραμμὴ μὲ ἀνάλογες θεολογικὲς ἑρμηνεῖες.
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Ἡ Γυφτοπούλα ὡς προσδοκία*

φαίνεται πὼς τὰ σπουδαῖα πρόσωπα καὶ τὰ σπουδαῖα γεγονότα δὲν
ἀφήνουν ἀδιάφορη τὴ ρυθμικὴ μονοτονία τῆς φύσεως. Ἡ καινοφανὴς πα-
ρουσία τους κάνει τὸν παλαιὸ κόσμο νὰ ὑποχωρεῖ ἐν ταραχῇ μὲ ἀνήκου-
στους ἤχους καὶ καταστρεπτικοὺς σεισμούς. Mιὰ τέτοια ταραχὴ συνέβη
κι ὅταν γεννήθηκε ὁ προφήτης Ἐλισσαῖος στὸ ἐκκλησάκι τοῦ ὁποίου ὁ
Παπαδιαμάντης ἀπὸ τὸ 1887 ἔκανε τὸν ψάλτη καὶ τὸν τυπικάρη. Ἔχει
ἤδη γράψει τὴ Γυφτοπούλα, τὸ τελευταῖο του οὐσιαστικὰ μυθιστόρημα,
ἀλλὰ ὑπάρχει μιὰ εἰκόνα ποὺ συνδέει τὸ τελευταῖο του μέρος μὲ τὸν βίο
τοῦ προφήτη Ἐλισσαίου. Ὅταν γεννήθηκε ὁ προφήτης Ἐλισσαῖος στὰ
Γάλγαλα, ἡ χρυσὴ δαμάλα ποὺ προσκυνοῦσαν ἐκεῖ ὀξὺ ἐβόησεν ὥστε
ἀκούστηκε στὴν Ἱερουσαλήμ. Kαὶ εἶπε ὁ Ἱερεὺς ὅτι γεννήθηκε προφήτης
στὴν Ἱερουσαλήμ, ποὺ θὰ γκρεμίσει τὰ γλυπτὰ καὶ θὰ συντρίψει τὰ χω-
νευτά. Ἴσως φανεῖ γόνιμη αὐτὴ ἡ αὐθαίρετη σύνδεση τούτης τῆς εἰκόνας
τῆς διήγησης τοῦ Mηναίου μὲ τὴν εἰκόνα μὲ τὴν ὁποία οὐσιαστικὰ κλείνει
ὁ μύθος τῆς Γυφτοπούλας.

Ἄραγε ποιὸς προφήτης νὰ γεννήθηκε ὅταν τὴν «προεγνωσμένη» ἐκεί-
νη ἡμέρα τῆς 29ης Mαΐου τοῦ 1453 ὁ σεισμὸς γκρέμισε τὰ ἀγάλματα ποὺ
εἶχε συλλέξει στὸ ἄντρο του ὁ Πλήθων; Ἀγάλματα ποὺ κατεπλάκωσαν
τὴν Ἀϊμὰ πρὶν προλάβει νὰ ἔρθει εἰς ἑαυτήν, πρὶν προλάβει νὰ μάθει τὴν
καταγωγή της· ἀλλὰ καὶ τὸν ἀτυχὴ Mάχτο προτοῦ προλάβει νὰ ἑνωθεῖ
μὲ τὴν νέα ποὺ ἀγάπησε; Ὑπάρχει κι ἐδῶ ἕνας τέτοιος προφήτης ποὺ εἶχε
τὸ χάρισμα νὰ ἀναστήσει καὶ νεκρούς;

Κατὰ κάποιο τρόπο ὑπάρχει κι ἐδῶ κάποιος προφήτης ποὺ δὲν μοιάζει
μὲ τὸν Ἐλισσαῖο, ὅμως. Εἶναι ὁ «Ἕλληνας φιλόσοφος καὶ ὄψιμος ἀνα-
μορφωτὴς τῆς IΕ΄ ἑκατονταετηρίδος» Γεώργιος Γεμιστὸς ἢ Πλήθων ποὺ

* Ἀναθεωρημένη καὶ συμπληρωμένη μορφὴ τῆς ὁμότιτλης εἰσήγησης ποὺ ἐκφωνήθηκε
στὸ Γ´ Διεθνὲς συνέδριο γιὰ τὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη καὶ δημοσιεύτηκε στὰ Πρα-
κτικὰ Γ´ Διεθνοῦς συνεδρίου γιὰ τὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη, τόμος πρῶτος, σκιά-
θος, 29 σεπτεμβρίου - 2 Ὀκτωβρίου 2011, Ἐκδόσεις Δόμος, Ἀθήνα 2012, σσ. 135-146.



θέλει νὰ πνίξει τὴν μικρὴ Ἀϊμὰ γιὰ νὰ τῆς χαρίσει τὴ δόξα καὶ τὴν ἀθανα-
σία καὶ ὁραματίζεται τὴν ἀναγέννηση τῆς ἀνθρωπότητας, τὴν ἀνακαί-
νιση τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. μόνο ποὺ ἡ δική του προφητεία γκρεμίστηκε
μαζὶ μὲ τὰ ἀγάλματα, θάφτηκε μαζὶ μὲ τὴν Ἀϊμὰ ποὺ τὴ διεκδικοῦσε γιὰ
δικό του πλάσμα. Ἐξ ἄλλου ὁ δικός του δάσκαλος ἦταν κι αὐτὸς ἕνας
Ἐλισσαῖος, ἀλλὰ ἕνας Ἐλισσαῖος Ἰουδαῖος ἑλληνιστὴς ποὺ σύμφωνα μὲ
τὴν παράδοση τὸν μύησε στὴν πίστη τῶν ἀρχαίων θεῶν1.

*

Ἂς πάρουμε τὰ πράγματα ἀπ’ τὴν ἀρχή. Ἡ Γυφτοπούλα εἶναι ἕνα
ἀπὸ τὰ τρία μυθιστορήματα τοῦ Ππδ. καὶ ἴσως τὸ πιὸ ἐνδιαφέρον ἀπὸ τὴν
ἄποψη τῆς ἔκφρασης τῶν θέσεων τοῦ συγγραφέα τόσο γιὰ τὴ λογοτεχνία
ὅσο καὶ γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὸν ἑλληνισμό. Ἡ δημοσίευσή του ἀρχίζει
στὶς 21 Ἀπριλίου τοῦ 1884. Εἶναι 33 χρονῶν τότε καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ τελευ-
ταῖο του μυθιστόρημα πρὶν περάσει ὁριστικὰ στὴ διηγηματογραφία, ὅπου
καὶ θὰ διαπρέψει. Ἀλλὰ τί περιλαμβάνει ὁ μύθος τῆς Γυφτοπούλας;

Ὁ συγγραφέας χρησιμοποιεῖ τὸ τέχνασμα ὅτι πρόκειται γιὰ πραγμα-
τικὴ ἱστορία ποὺ περιέχεται σὲ κάποια χειρόγραφα, τὰ ὁποῖα ἀνακάλυψε
κάποιος βοσκός. Ἄγνωστο πῶς, ὁ Πλήθων βρέθηκε νὰ ἔχει ὑπὸ τὴν προ-
στασία του ἕνα μικρὸ κορίτσι. Ἀλλὰ καθὼς κατεδιώκετο ἀπὸ τοὺς ἀντι-
πάλους καὶ ἐπειδὴ δὲν ἤθελε νὰ πέσει ἡ κόρη στὰ χέρια τους, ἀποφάσισε
νὰ τὴν ρίξει στὴ θάλασσα, στὴ Pόδο. Ἀλλὰ κάποιος βρίσκεται ἐκεῖ κοντὰ
καὶ σώζει τὸ μικρὸ κορίτσι. Tότε ὁ Πλήθων κατάφερε νὰ τὴν ξαναπάρει
κοντά του καί, ἀφοῦ πῆγε στὴ Mονεμβασιά, τὴν ἔδωσε ἐκεῖ σὲ μιὰ οἰκο-
γένεια γύφτων. Ὅταν ἐπανῆλθε μετὰ ἀπὸ τὶς περιοδεῖες του θέλησε νὰ
πάρει τὴ Γυφτοπούλα ἀπὸ τὸν γύφτο· ἐν τῷ μεταξὺ ἡ Γυφτοπούλα, ἡ
Ἀϊμά, ἔχει ἀρχίσει νὰ ἀναζητᾶ τὴν καταγωγή της, ἐνῶ στὶς περιπέτειές
της τὴν ἀκολουθεῖ καὶ ὁ τάχα ἀδερφός της, ὁ Mάχτος, ὁ ὁποῖος τὴν ἔχει
ἐρωτευτεῖ. Ἡ Ἀϊμὰ ἀναγνωρίζει στὸ πρόσωπο τοῦ Πλήθωνα τὸν ἄνθρωπο
ποὺ ἤθελε νὰ τὴν πνίξει, ἀλλὰ ἐπειδὴ εἶναι ὁ μόνος ποὺ μπορεῖ νὰ ἀποκα-
λύψει τὸ μυστικὸ τῆς καταγωγῆς της δέχεται νὰ ὑπακούσει στὸν ὅρο ποὺ
τῆς θέτει ὁ Πλήθων: νὰ παντρευτεῖ τὸν Mάχτο. αὐτὰ συμβαίνουν τὴν πα-
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1 Ἡ πληροφορία αὐτὴ ἀναφέρεται ἀπὸ τὸν Γεννάδιο σχολάριο (Ἅπαντα, τ. 4, σσ. 152-153)
Mαρτυρία ἡ ὁποία ἀμφισβητεῖται, βλ. Γεώργιος Γεμιστὸς Πλήθων, Nόμων συγγραφή,
πρόλογος Diether Roderich Reinsch, εἰσαγωγή, μετάφραση, σχόλια: Δημ. Xατζημι-
χαήλ, ἐκδ. Zῆτρος, 2005, σ. 17.



ραμονὴ τῆς 29ης Mαΐου τοῦ 1453. Tὸ βράδυ ἐκεῖνο ποὺ ὁ Mάχτος μὲ τὴν
Ἀϊμὰ μένουν στὸ ἄντρο τοῦ Πλήθωνος –ἕνα σπήλαιο γεμάτο μὲ ἀγάλ-
ματα ἀρχαίων θεῶν– γίνεται μεγάλος σεισμὸς καὶ τὰ ἀγάλματα κατα-
πλακώνουν τοὺς δύο νέους.

Διαβάζοντας κανεὶς τὴν Γυφτοπούλα τοῦ Παπαδιαμάντη δὲν μπορεῖ
παρὰ νὰ συμφωνήσει μὲ τὴν ἤδη διατυπωμένη ἄποψη (Mαστροδημή-
τρης2) ὅτι τὰ μυθιστορήματά του ἀποτελοῦν κλειδὶ γιὰ τὴν κατανόηση
ὁλόκληρου τοῦ παπαδιαμαντικοῦ ἔργου. Mοτίβα, ὅπως αὐτὸ τοῦ πνιγμοῦ
τῆς κόρης, ἡ ἐμμονὴ σὲ ἤχους, κρότους καὶ ψιθύρους, ἡ ἀνάδειξη τῶν
προσώπων πάντα ἐν συναρτήσει πρὸς τοὺς ἄλλους εἶναι στοιχεῖα ποὺ τὰ
ἐντοπίζει κανεὶς στὴ Γυφτοπούλα. Kυρίως, ὅμως, ἐντοπίζει τὸν τρόπο μὲ
τὸν ὁποῖο ἀντιλαμβάνεται ὁ Παπαδιαμάντης τὴν λογοτεχνία. Πολὺ
σωστὰ ἔχει ἐπισημανθεῖ (Προγκίδης3) ὅτι ἡ Γυφτοπούλα δὲν μπορεῖ
εὔκολα νὰ ἐνταχθεῖ σὲ ἕνα ὁρισμένο εἶδος μυθιστορήματος (ἱστορικὸ ἢ
ρομαντικό), ἐνῶ εἶναι ἐξ ἀρχῆς ἔντονο τὸ ἀπροσδόκητο στοιχεῖο
(Kαραλῆς4), οἱ ἀνατροπὲς ποὺ καθιστοῦν τόσο τὰ πρόσωπα ὅσο καὶ τὴν
ἱστορία ἀπρόβλεπτα. Ὁ Παπαδιαμάντης γίνεται ὁ ἴδιος ἕνας ἀπρόβλε-
πτος συγγραφέας ποὺ δὲν ἐπαναλαμβάνει ἕναν ὁρισμένο τύπο καὶ ὁ
ὁποῖος ἐξ ἀρχῆς ὑποσκάπτει τὴν αὐτονομία τῆς αἰσθητικῆς τοῦ λογοτε-
χνικοῦ ἔργου. Kαὶ μάλιστα, κατὰ τρόπο ἀνάλογο μὲ αὐτὸν ποὺ ἐπισημαί-
νει ὁ Mπαχτὶν γιὰ τὴν ποιητικὴ τοῦ Nτοστογιέφσκι, ὁ Παπαδιαμάντης
ἀναπτύσσει ὡς συγγραφέας ἕναν διάλογο μὲ τὸν ἥρωα ἢ μὲ τὴν ἴδια τὴν
πλοκὴ τοῦ ἔργου. Ἕναν διάλογο ὅμως ποὺ ὁδηγεῖ σὲ μιὰ διαφορετικὴ
ἀντίληψη τῆς λογοτεχνίας. Ἡ τέχνη τοῦ «λογογράφου» εἶναι τὸ μέσον
καὶ ὄχι ὁ σκοπός.

αὐτὴ ἡ παρέμβαση τοῦ συγγραφέα εἶναι ἰδιαιτέρως ἔκδηλη στὴ Γυ-
φτοπούλα, προαναγγέλλοντας ἄλλες παρεμβάσεις, σὲ ἑπόμενα ἔργα, ποὺ
διακόπτουν τὴν ἀφηγηματικὴ ροὴ προκειμένου νὰ προβεῖ ὁ ἴδιος σὲ μιὰ
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2 Π. Δ. Mαστροδημήτρη, «Περιγραφικὴ ἀνάπλαση τοῦ παρελθόντος καὶ δημιουργικὴ φαν-
τασία στὰ μυθιστορήματα τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη» στὰ Πρακτικὰ B΄ Διεθνοῦς
συνεδρίου γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη , ἐκδ. Δόμος, σσ. 309-318.

3 λ. Προγκίδη, «Ἔρωτας, Ἀνατολή, Mυθιστόρημα» στὸ Εἰσαγωγὴ στὴν πεζογραφία τοῦ
Παπαδιαμάντη, ἐπιμ. Γ. φαρίνου-Mαλαματάρη, Πανεπιστημιακὲς Ἐκδόσεις Kρήτης,
σσ. 535-552. Ἐπίσης, λ. Προγκίδη, Ἡ Kατάκτηση τοῦ Mυθιστορήματος, Ἑστία 1998
(ἰδιαίτερα σσ. 152-159).

4 Βρ. Kαραλῆ, «Ἱστορία καὶ μηδενισμὸς στὴ Γυφτοπούλα» στὸ Ὁ Mυθιστοριογράφος Πα-
παδιαμάντης, ἐπιμ.: στ. Zουμπουλάκης - N. Δ. Tριανταφυλλόπουλος, Ἑστία 2003, σσ.
255-267.



ὁμολογία πίστεως. Γιὰ τὴν ἀκρίβεια, γιὰ νὰ ἀποπειραθεῖ νὰ διαμορφώσει
μιὰ ριζικῶς διαφορετικὴ ἀντίληψη περὶ τοῦ τί εἶναι λογοτεχνία, χωρὶς
πρόθεση πρωτοτυπίας, χωρὶς πρόθεση νὰ ὑπηρετήσει μὲ συνέπεια κάποια
λογοτεχνικὴ τάση ἢ σχολή. Ἐν τούτοις μέσα ἀπὸ τὸ ἔργο του διαπιστώ-
νει κανεὶς πὼς οὔτε ὁ στόχος τοῦ λείπει, οὔτε ἡ πρωτοτυπία, οὔτε ἐνίοτε
καὶ ἡ διακήρυξη πεποιθήσεων καὶ μάλιστα μὲ τὴ μορφὴ αὐτῶν τῶν τυ-
πικὰ ἀντιλογοτεχνικῶν παρεμβάσεων. Ὁ Παπαδιαμάντης δὲν ὑπηρετεῖ
τὴν λογοτεχνία, δὲν εἶναι τὸ γράψιμο αὐτοσκοπός. Ἡ λογοτεχνία γίνεται
μέσον ἐκφράσεως τοῦ κόσμου ποὺ ἀγαπᾶ, τῶν ἀνθρώπων καὶ τῆς φύ-
σεως. Γίνεται ὄχημα γιὰ νὰ μᾶς δείξει τὸν δρόμο τῆς ὄντως πνευματικῆς
ζωῆς.

*

Ὑποτίθεται ὅτι ἡ Γυφτοπούλα στηρίζεται, ὅπως εἴπαμε ἤδη, στὶς ση-
μειώσεις φίλου ὁ ὁποῖος κατέγραψε παραδόσεις μιᾶς ἱστορίας ποὺ μοιάζει
νὰ ἀναστήθηκε ἀπὸ τὴν τέφρα. Ἄρα ὁ συγγραφέας δὲν παρουσιάζεται ὡς
ὁ ὑπεύθυνος τῆς πορείας τοῦ μύθου. Ὁ μύθος ὑπάρχει. αὐτὸς τὸν ἀναπα-
ράγει καὶ σχολιάζει. σχολιάζει, ἂς ποῦμε, τὸν Πλήθωνα: «Ὀψιγενὴς
Ἕλλην πλατωνικός», «ὁ μετὰ τὸν Παραβάτην, δεύτερος Παραβάτης» ὁ
ὁποῖος παρ’ ὅλο ποὺ ἦταν «ἀνὴρ σοφώτατος καὶ πολυμαθέστατος»,
«ἥμαρτε λίαν ἀδικαιολογήτως. Διότι ἐφαντάσθη ὅτι ἦτο δυνατὸν νὰ ἐπα-
νορθώσῃ θεσμοὺς καὶ ἤθη ταφέντα ἐσαεὶ καὶ κείμενα ὑπὸ τὴν σεσωρευ-
μένην σκωρίαν τοῦ χρόνου». Ὡστόσο, τὸν θεωρεῖ ὡς ἕνα «ἐκ τῶν ὀλιγί-
στων, οἵτινες εἶχον συνείδησιν τοῦ ἐθνισμοῦ, καὶ ἡ καρδία του ἐφλέγετο
ὑπὸ φιλοπατρίας» καὶ τοῦ ἀναγνωρίζει ὅτι εἶχε ἐκπονήσει ἕνα «τέλειον
σύστημα, πολιτικῆς καὶ στρατιωτικῆς ἀνοργανώσεως» τὸ ὁποῖο «ἂν ἦτο
δυνατὸν νὰ ἐκτελεσθῇ» ἴσως καὶ νὰ προλάβαινε τὴν καταστροφή. Mόνο
ποὺ τὰ τέλεια συστήματα ἔχουν ἀκριβῶς αὐτὸ τὸ πρόβλημα: δὲν εἶναι δυ-
νατὸν νὰ ἐκτελεσθοῦν. Ἑπομένως, ὁ ἀναμορφωτὴς εἶναι ὑπεύθυνος ἑνὸς
τραγικοῦ καὶ ἀδιέξοδου ἀναχρονισμοῦ. Ὁ μὲν Πλήθων πιστεύει ὅτι εἶναι
δυνατὸν νὰ ἀναστήσει ἕνα τετελεσμένο παρελθόν. Ἐνῶ ὁ ὁποιοσδήποτε
ἀναμορφωτὴς ἔχει τὴν κραταιὰ πίστη ὅτι τὸ ἀποκύημα τῆς λογικῆς του ἢ
τῆς φαντασίας του εἶναι δυνατὸν νὰ ὑποκαταστήσει τὴ ζωή. Kαὶ ὁ Πα-
παδιαμάντης νομίζουμε ὅτι τὸ εἶχε συνειδητοποιήσει αὐτὸ πολὺ καλά. Ὁ
πλατωνισμός –καὶ κάθε οὐτοπία ποὺ προκύπτει ἀπ’ αὐτόν– προσαρμόζει
τὴν ὕλη στὴν ἰδέα, ἐνῶ ὁ Παπαδιαμάντης πιστεύει στὸν λόγο ποὺ γίνεται
σάρκα· στὴν ταπεινὴ συγκατάβαση τοῦ πνεύματος ποὺ καθαγιάζει τὴν
ὕλη μὲ τὶς ἀτέλειές της. Ἐξ ἄλλου ἡ ζωὴ εἶναι πλατυτέρα τῆς λογικῆς.
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Ἀλλὰ ἡ οὐτοπία δὲν ἀντιμετωπίζεται μὲ ἀντιπάθεια ἀπὸ τὸν Παπα-
διαμάντη. Εἶναι ἀδιέξοδη ἀλλὰ δὲν εἶναι ἰδιοτελής. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Πλήθων
ἀντιμετωπίζεται μέσα στὴν ἀναπόφευκτη τραγική του κατάληξη μᾶλλον
μὲ συμπάθεια. Ἀπεναντίας, ὁ καρδινάλιος Βησσαρίων ποὺ ἐγκατέλειψε
τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ πῆγε μὲ τὸν Πάπα, δὲν κερδίζει καθόλου
τὴν συμπάθεια τοῦ συγγραφέα. Tὸν θεωρεῖ ἄσχετο μὲ τὴν χριστιανικὴ πί-
στη, ἄνθρωπο ποὺ προτίμησε τὴν πολυτέλεια καὶ τὴν τρυφή, ἐνῶ τουλάχι-
στον ὁ Πλήθων «ἦτο ἐλεύθερος». Ὁ Βησσαρίων δὲν παρέμεινε στὴν τάξη
«ἐν ᾗ εὑρέθη ἀπ’ ἀρχῆς», δὲν προτίμησε τὴν «ἔντιμον εὐτέλειαν».

Ἀκόμα καὶ τὴν μεγάλη ἱστορικὴ ἀντιπαλότητα μεταξὺ τοῦ Γεωργίου
Γενναδίου ἢ σχολαρίου καὶ τοῦ Γεωργίου Γεμιστοῦ ἢ Πλήθωνος τὴν
ἁπαλύνει ὁ Παπαδιαμάντης. Ὅταν παρουσιάζει τὸν σχολάριο νὰ συνομι-
λεῖ μὲ τὸν Πλήθωνα, ὁ συγγραφέας θὰ παρουσιάσει τὸν ἀπηνὴ διώκτη
τοῦ Πλήθωνος νὰ τοῦ ἀναγνωρίζει καὶ τιμιότητα καὶ γενναιότητα. Θὰ
τοῦ ἀναγνωρίσει τὸ δικαίωμα νὰ πιστεύει ὅ,τι θέλει, ἀλλὰ δὲν θεωρεῖ θε-
μιτὸ καὶ ὅσιο νὰ κηρύττει αὐτὰ ποὺ πιστεύει. αἱρετικοὶ μπορεῖ νὰ εἴμαστε
ὅλοι μας λίγο-πολύ. Tὸ θέμα εἶναι νὰ μὴ γίνεται κανεὶς αἱρεσιάρχης. Kι ὁ
Πλήθων ἀναρωτιέται πῶς αὐτός, ὁ δεδηλωμένος στὰ συγγράμματά του
διώκτης του, τώρα στέκεται ἀπέναντί του διαλλακτικὸς καὶ συγκαταβα-
τικός. Kαὶ ἡ λύση ποιὰ εἶναι; Kάθε συγγραφέας, λέει ὁ σχολάριος –διὰ
τῆς γραφίδος Παπαδιαμάντη, ἢ ὁ Παπαδιαμάντης διὰ στόματος σχολα-
ρίου–, ὀφείλει νὰ προσαρμόζεται στὸν ἰδιαίτερο τόνο καὶ στοὺς κοινοὺς τό-
πους τῆς ἐποχῆς του, τοὺς ὁποίους δὲν πρέπει νὰ παραβεῖ «ἐπὶ ποινῇ ἀπο-
τεφρώσεως καὶ σκορπισμοῦ εἰς τὸν ἀέρα». Ἡ συγγραφικὴ τέχνη «ἀπέχει
τοῦ νὰ εἶναι ἔκφρασις ἀτομικῶν αἰσθημάτων». Ὁ Παπαδιαμάντης συμ-
μερίζεται τὴν ἑρμηνεία αὐτή, ἡ ὁποία ἔρχεται σὲ πλήρη ἀντίθεση μὲ τὶς
νεώτερες, ἀλλὰ καὶ τὶς σύγχρονες μὲ τὸν συγγραφέα ἀπόψεις περὶ τέ-
χνης. Ὡστόσο, τί σημαίνει στ’ ἀλήθεια αὐτὸς ὁ ἀφορισμός; Ὁ συγγρα-
φέας λογοκρίνει τὸν ἑαυτό του; Πρέπει ἁπλῶς νὰ καταλαβαίνει τοὺς κοι-
νοὺς τόπους τῆς ἐποχῆς του; Πράγμα ποὺ δὲν εἶναι λίγο βέβαια, ἂν συλ-
λογιστοῦμε ὅτι οἱ πολιτισμοὶ πάνω σὲ κοινοὺς τόπους χτίζονται κι ὄχι σὲ
ἀπίθανες πρωτοτυπίες. Ὁ Παπαδιαμάντης ἐπιδιώκει νὰ μὴν εἶναι ὁ συγ-
γραφέας τοῦ ἰδίου θελήματος, τὰ ἔργα του νὰ μὴν εἶναι ἀπηχήματα τῆς
ἰδίας αὑτοῦ φαντασίας. Ἀλλὰ προσηλωμένα μὲ ταπεινὴ εὐλάβεια στὴν
πραγματικότητα. Ἡ ἐργασία τοῦ «λογογράφου» περιορίζεται στὴν περι-
γραφὴ τῶν προσώπων καὶ τῶν πραγμάτων, «ὅπερ εἶναι στενῶς καὶ
ἀκριβῶς τὸ ἡμέτερον ἔργον» ὅπως γράφει. Ἡ λογοτεχνία, ἡ μὲ κάθε
τρόπο θεραπεία τοῦ λόγου, ἑδράζεται στὸν ἀντίποδα τῆς οὐτοπίας.
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Ὁ ἄνθρωπος ὡστόσο δὲν ὑποδουλώνεται σὲ σκοπιμότητες. Δὲν χάνει
τὸ βασικὸ ὀντολογικό του χαρακτηριστικό, δηλαδὴ τὴν ἐλευθερία. Ἔχει
ἰδιαίτερη σημασία τὸ γεγονὸς ὅτι παρουσιάζει τὸν σχολάριο νὰ ἀναπτύσ-
σει τὴν ὀρθόδοξη ἄποψη γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς ἀτομικῆς βουλήσεως: «Ἡ
ἀτομικὴ βούλησις μένει ἐλευθέρα καὶ ἀνεξάρτητος ἀπὸ τῆς θείας βουλή-
σεως. […] οὐδεὶς ἐπηρεασμὸς θεόθεν ἐγγίνεται ἐπὶ τῆς θελήσεως τοῦ
ἀνθρώπου, (πλὴν τῆς πνευματικῆς ἀρωγῆς τῆς ἐπιφοιτώσης πρὸς ἐνί-
σχυσιν ἀγαθῆς ἤδη προαιρέσεως ὑφισταμένης, καὶ ἐλευθέρως πλασθεί-
σης παρὰ τοῦ ἀτόμου)». οἱ Ὀρθόδοξοι δὲν πιστεύουν στὴν τύχη καὶ τὸ πε-
πρωμένο, ὅπως πίστευαν οἱ ἐθνικοί, οὔτε στὴν πρόγνωση καὶ τὸν προ-
ορισμὸ μὲ τὸν τρόπο ποὺ πιστεύουν οἱ ἑτερόδοξοι. Ὅ,τι προέγνωσε καὶ προ-
όρισε ὁ Θεὸς γιὰ τὸν ἄνθρωπο, δὲν ἀκυρώνει τὴν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου.
Ὁ ἄνθρωπος ἀποφασίζει. Ὁ Ππδ. διὰ στόματος σχολαρίου ἀναδεικνύει
τὴν ὀρθόδοξη χριστιανικὴ ἀνθρωπολογία ποὺ ἀναγνωρίζει τὴν καινοφά-
νεια τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου5, τὸ ἀπρόβλεπτο καὶ μοναδικὸ ποὺ ἡ ἐλευ-
θερία του τὸ σώζει ἢ τὸ κολάζει.

Ἀλλὰ γιατί αὐτὴ ἡ θεολογικὴ ἀνάλυση τοῦ σχολαρίου; Γιὰ νὰ ἀπαν-
τήσει στὸ εἰρωνικὸ χαμόγελο τοῦ Πλήθωνα μόλις τὸν ἄκουσε νὰ τοῦ δη-
λώνει ὅτι ἡ Πόλη «θὰ πέσῃ ὅταν ἔλθῃ ἡ προεγνωσμένη ὥρα». Γνωρίζει ὁ
Θεὸς τὴν ὥρα ποὺ θὰ πέσει ἡ Πόλη, ἀλλὰ ἡ Πόλη θὰ πέσει ὄχι ἐπειδὴ τὸ
προόρισε ὁ Θεός, ἀλλὰ ἐξ αἰτίας τῶν πράξεων τῶν ἀνθρώπων. Ὁ «λογο-
γράφος» δὲν κατασκευάζει ἰδέες καὶ δὲν πλέκει πλοκὲς τῶν μύθων. Κα-
ταγράφει τὶς πράξεις τῶν ἀνθρώπων.

*

Ἐπειδὴ ἡ Γυφτοπούλα ἀποτελεῖ μιὰ σπουδὴ τοῦ Ππδ. πάνω στὸ καθο-
ριστικὸ γιὰ τὸν κόσμο γεγονὸς τῆς Ἁλώσεως καὶ στὶς πνευματικὲς δια-
στάσεις τοῦ κοσμοϊστορικοῦ αὐτοῦ γεγονότος, ἡ λεπτὴ αὐτὴ διάκριση διὰ
στόματος σχολαρίου καθίσταται κομβικὸ σημεῖο τοῦ μυθιστορήματος.
Τὰ προγράμματα καὶ ἡ εὐφορία τῶν γενικῶν ἐννοιῶν δὲν σώζουν τὸν
ἄνθρωπο, διότι ὁ ἄνθρωπος προηγεῖται. Προηγεῖται τὸ πρόσωπο καὶ ἀκο-
λουθεῖ ἡ οὐσία.

Ἀλλὰ ὁ ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ γνωρίζει τὶς συνέπειες τῆς ἐλεύθερης
βούλησής του. Ὡστόσο, ἡ ἐλευθερία του δὲν καταργεῖται καὶ ἡ καινοφά-
νεια τοῦ προσώπου του προηγεῖται. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Ππδ. δὲν ἀναδεικνύει
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πρόσωπα ἱκανὰ νὰ συμβολίσουν γενικὲς ἰδέες, ἀλλὰ πρόσωπα ἱκανὰ νὰ
ὑπάρξουν χωρὶς ἐκ τῶν προτέρων καθορισμένο συμβολικὸ φορτίο, ἀλλὰ μὲ
δύναμη τέτοια ὥστε νὰ καταστοῦν σύμβολα μιᾶς κοινῆς ἀλήθειας.
Ὅπως παρατηροῦσε καὶ ὁ φῶτος Πολίτης ἡ Γυφτοπούλα εἶναι «πλέγμα
συμβόλου καὶ ὁράματος ζωντανοῦ». Kαὶ συνεχίζει: «Tὸ ἔργον, καθὼς
διασώζεται, ὅπως ἐγράφη, εἰς σειρὰν ἐπιφυλλίδων ἡμερησίας ἐφημερίδος,
χωρὶς συνολικὴν ἐπισκόπησιν τοῦ περατωθέντος δημιουργήματος, χωρὶς
νὰ ἐναρμονίσῃ τὸ ὕφος καὶ νὰ ρυθμίσῃ ἐπιμελέστερα τὴν ὕλην, ἐμφανίζε-
ται ὡς μαρτύριον ἀψευδὲς τῶν ἐσωτερικῶν σκέψεων καὶ αἰσθημάτων τοῦ
ποιητοῦ, τοῦ δεινοῦ πρὸς ἑαυτὸν ἀγῶνος». Ὁ Παπαδιαμάντης θέλει νὰ
στρέψει τοὺς ἀρχαιόπληκτους συγκαιρινούς του, τοὺς στραμμένους στὸν
ἄγονο ἔρωτα μιᾶς ὀνειρικῆς σχεδὸν ἀρχαιολατρίας6 στὸ ἄμεσο παρελθόν,
στὴ ζῶσα παράδοση. Δὲν παρασύρεται ὥστε νὰ ὑποκαταστήσει τὴν
ἀρχαιοπληξία μὲ τὸν ἔνδοξό μας βυζαντινισμό, ἕνα ἄλλο δηλαδὴ κατα-
σκεύασμα μιᾶς ὑπεραναπληρωτικῆς διαδικασίας, ἀλλὰ νὰ δημιουργήσει
μὲ τὰ ὑλικὰ τοῦ πραγματικοῦ κόσμου.

Γιατί διαλέγει, ὅμως, ὁ Ππδ. σὲ ἕνα μυθιστόρημα ποὺ ἔχει ὡς θέμα
του τὴν Ἅλωση τῆς Πόλης νὰ τοποθετήσει τὴν κεντρικὴ ἡρωίδα σὲ μιὰ
οἰκογένεια γύφτων; Kι ὡστόσο, χωρὶς νὰ ἀνήκει πραγματικὰ στοὺς γύ-
φτους καὶ νὰ εἶναι μάλιστα καὶ βαπτισμένη! Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ μὴν
κάνει κανεὶς τὸν παραλληλισμὸ μὲ τὸν Δωδεκάλογο τοῦ Γύφτου τοῦ
Kωστῆ Παλαμᾶ, ἕνα σημαντικὸ ἔργο τῆς λογοτεχνίας μας ποὺ ἀναφέρε-
ται περίπου στὰ ἴδια θέματα καὶ στὴν ἴδια ἐποχή. Ἀλλὰ ἂν στὸν Δωδεκά-
λογο τοῦ Γύφτου ὁ Kωστῆς Παλαμᾶς –σύμφωνα μὲ τὴν ἐπικρατοῦσα
ἑρμηνεία– βλέπει τὸν Γύφτο ὡς σύμβολο τῆς ἐλεύθερης καὶ γι’ αὐτὸ πε-
ριπλανώμενης ψυχῆς τοῦ ποιητῆ ποὺ εἶναι ἱκανὴ νὰ παρακολουθήσει τὶς
μεταμορφώσεις τοῦ ἑλληνισμοῦ καὶ νὰ ὁραματισθεῖ τὸ μέλλον του, στὸν
Ππδ. συμβαίνει τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο. Ὁ γύφτος εἶναι μιὰ ὑπάρχουσα καὶ
μᾶλλον ζοφερὴ πραγματικότης, ἡ γυφτοπούλα δέ, ἡ Ἀϊμὰ δηλαδή, παθιά-
ζεται μὲ τὸ ἐρώτημα περὶ τῆς καταγωγῆς της.
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στὸ h΄ κεφάλαιο τοῦ Γ΄ μέρους μὲ τὸν τίτλο «Ἡ ἀποπλάνησις» –πα-
ρεκβαίνοντας ἀπὸ τὴ φυσιολογικὴ ροὴ τῆς ἀφήγησης– παρουσιάζει τὴν
ἄποψη μερικῶν ἀναγνωστῶν ποὺ θεωροῦν τὴν Ἀϊμὰ «πρόσωπον ἀλληγο-
ρικόν», «σκότιον τῆς φαντασίας πλάσμα, μηδέποτε δυνάμενον νὰ
ὑπάρξῃ». Kαὶ μάλιστα ἀναφέρεται ρητῶς ἀπὸ ὁρισμένους ὅτι ἦταν ἡ προ-
σωποποίηση τῆς θρησκείας τοῦ Xριστοῦ, τῆς ἰδέας ποὺ κατεδίωκε ὁ
Πλήθων. Ἀλλὰ ὁ ἴδιος ὁ συγγραφέας σπεύδει νὰ διαχωρίσει τὴν θέση του:
«τὸ ἐπ’ ἐμοὶ δὲν ἀσπάζομαι τὴν γνώμην ταύτην», γνώμη ποὺ θὰ ἀφαι-
ροῦσε, ὅπως συμπληρώνει, κάθε ἐνδιαφέρον ἀπὸ τὸ μυθιστόρημα. Mᾶς
λέει ὅτι οἱ μυθογράφοι δὲν εἶναι κριτικοὶ γιὰ νὰ παρακολουθοῦν «εἰς τὰς
σκοτεινὰς τρωγλοδυσίας αὐτῶν τοὺς τυμβωρύχους τοῦ μεσαίωνος». Mᾶς
ἐπισημαίνει ὅτι μποροῦμε νὰ θεωρήσουμε τὴν παράγραφο αὐτὴν «ὡς μὴ
γραφεῖσαν»… ἀλλὰ κάτι δὲν πάει καλά. «σκότιον τῆς φαντασίας πλά-
σμα» καὶ νὰ εἶναι ἡ προσωποποίηση τῆς θρησκείας τοῦ Xριστοῦ; Kαὶ
γιατί θὰ στεροῦσε τὸ ἐνδιαφέρον, ἀφοῦ ἔτσι θὰ εἴχαμε τὸ κλειδὶ γιὰ μιὰ
ἑρμηνεία; Mήπως γιατὶ ὁ Ππδ. θέλει τὴν Ἀϊμὰ ὄχι πρόσωπο ἀλληγορικό,
ἀλλὰ πρόσωπο ὑπαρκτό; Πρόσωπο ἀπρόβλεπτο καὶ ἀπροσχημάτιστο;

λίγο πιὸ κάτω μιὰ ἄλλη «ἐνδιαφέρουσα» τροπὴ ἀπορρίπτεται. Ὁ «φι-
λόμουσος κύριος» ποὺ εὐαρεστήθηκε «νὰ παραφράσῃ ἰταλιστὶ τὴν Γυφτο-
πούλαν»7, λέει ὁ Ππδ., τὴν ἔκανε ἀγνώριστη. Ἄλλη μιὰ εὐκαιρία ποὺ φα-
νερώνει τὴν ὡρίμαση τῆς στάσης του ἀπέναντι στὴ λογοτεχνία: δὲν ἐπι-
διώκει τὸ δραματουργικὰ ἐνδιαφέρον, ἀλλὰ ὅ,τι ὁμολογεῖ τῇ ἀληθείᾳ. Ἡ
ἰταλικὴ μετάφραση παρουσιάζει τὴν ἡρωίδα νὰ ἀγωνιᾶ γιὰ τὸν μάχτο ἢ
τὴν παραβάλλει μὲ Νεράιδα, ἀλλὰ ὁ ἴδιος ἀρνεῖται νὰ ὑποκύψει στὸν με-
λοδραματισμό. Ἡ Ἀϊμὰ δὲν ἐρωτεύεται τὸν μάχτο, δὲν ἀναζητᾶ τὸν «πο-
λικὸν ἀστέρα τῆς Εἱμαρμένης», θέλει νὰ μάθει ἀπὸ τὸν Πλήθωνα τὴν
καταγωγή της καὶ ἀναζητᾶ τὸν σκούντα, ἕναν κλέφτη, ἐπειδὴ τὸν θεω-
ρεῖ εὐεργέτη της. Kαὶ αὐτὸν ἀγαπᾶ. Kατὰ κάποιον τρόπο ἀγαπᾶ λάθος
πρόσωπο ἀπὸ μιὰ πλάνη. Ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ τὴν καίει –καὶ εἶναι ἕτοιμη νὰ
θυσιάσει καὶ τὴ ζωή της ἀκόμα– εἶναι νὰ μάθει τὴν καταγωγή της. Ἡ
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Ἀϊμὰ δὲν καίγεται γιὰ τὸν ἔρωτα γιατὶ θεωρεῖ προϋπόθεση ὅποιας ἐκφάν-
σεως τῆς ζωῆς τὴν ἀλήθεια. Kαὶ τὸ ἐρώτημα περὶ τῆς ἀληθείας εἶναι
ἐρώτημα περὶ καταγωγῆς. Ἂν δὲν ξέρεις ἀπὸ ποῦ ἔρχεσαι δὲν γνωρίζεις
καὶ ποῦ πηγαίνεις.

Ἡ ἐξέλιξη τῆς ἱστορίας δὲν θὰ προέλθει ἀπὸ τὴ δράση. Ἐπειδὴ ὁ Πλή-
θων δὲν πρόκειται νὰ ἀποκαλύψει τὸ μυστικὸ τῆς καταγωγῆς τῆς Ἀϊμᾶς,
ὁ συγγραφέας καταφεύγει στὰ χρονικά. Tὸ ἕνα χρονικὸ γραμμένο σὲ μιὰ
μικτὴ μεταβυζαντινὴ γλώσσα θεωρεῖ τὴν Ἀϊμὰ δαιμονογενὴ κόρη ἢ κόρη
τῆς νύφης τοῦ βασιλέως Ἰωάννου Εὐδοκίας, ἡ ὁποία ἀπήχθη ἀπὸ τὸ πα-
λάτι ἀπὸ τοὺς ἀθίγγανους. Kι αὐτὸ ἔγινε γιὰ νὰ τιμωρηθεῑ ὁ βασιλιὰς ποὺ
πῆγε νὰ προσκυνήσει τὸν ἀντίθεο Πάπα. Tὸ δεύτερο χρονικὸ ἀφοῦ κάνει
μιὰ διάκριση στὶς ἱστορίες ποὺ γράφονται ἄλλες γιὰ σπουδή, ἄλλες γιὰ
«τερπωλὴν» κι ἄλλες καὶ γιὰ τὰ δύο ἢ γιὰ κανένα ἀπὸ τὰ δύο, ἐπιχειρεῖ νὰ
δώσει μιὰ λογικὴ ἐξήγηση τῶν πραγμάτων. Ὁ Πλήθων δὲν εἶναι δυνατὸν
νὰ μιλάει μὲ τοὺς δαίμονες, ὑποστηρίζεται ἐδῶ· τὴν κόρη μπορεῖ κάλλι-
στα νὰ τὴν βρῆκε ἀπὸ κάποιους ἀνθρώπους· κι ἡ Πόλη, ἐξ ἄλλου, χάθηκε
ἀπὸ ὀλιγωρία καὶ ραστώνη. Ὁ Παπαδιαμάντης βλέπει ὅτι καὶ τὰ δύο
χρονικὰ δὲν προάγουν τὴν ἱστορία. Τὸ ἕνα εἶναι ἀναξιόπιστο γιατὶ διη-
γεῖται μύθους καὶ χάνεται μέσα στὴ δεισιδαιμονία· τὸ ἄλλο εἶναι σοφι-
στικὸ καὶ ἀρνητικό. Ὁ Παπαδιαμάντης ὡς συγγραφέας «νίπτει τὰς
χεῖράς του. Δὲν παραλείπει νὰ ἐκθέσει τὴν «πιθανωτάτην γνώμην», ὅτι,
ἄγνωστο πῶς, ὁ Πλήθων υἱοθετεῖ μιὰ ὀρφανὴ κόρη, χωρὶς ὅμως νὰ τοῦ
προσάπτει τίποτα τὸ μιαρό («ἦτο θετικὸς ἀνήρ»). Θέλησε νὰ τὴν πνίξει
γιὰ νὰ τὴν ἀπαλλάξει ἀπὸ ἄλλα φρικωδέστερα βασανιστήρια καὶ ὅταν τὴν
ξαναβρίσκει ἴσως τὴν ἐρωτεύεται, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἀποφύγει τὸ γελοῖο τοῦ
πράγματος θέλει νὰ τὴν παντρέψει μὲ τὸν Mάχτο. Ἀδυνατεῖ δὲ νὰ τῆς
ἀποκαλύψει τὸ μυστικὸ τῆς καταγωγῆς της λόγῳ τῆς ἐρωτικῆς του
συγκινήσεως καὶ τῶν «ὀξέων παλμῶν τοῦ ὑστερογενοῦς τούτου αἰσθή-
ματος». Ἡ «πιθανωτάτη» γνώμη τοῦ Παπαδιαμάντη κλίνει περισσότερο
πρὸς τὸ δεύτερο χρονικό. Ἀλλὰ πῶς προκύπτει αὐτὸς ὁ γεροντοέρωτας;
Πῶς ὁ Πλήθων νιώθει αὐτό τὸ αἴσθημα γιὰ τὴν κόρη ποὺ ἤθελε νὰ πνίξει;
Mήπως ἐπειδὴ κι αὐτὸς τώρα ἔρχεται ἐνώπιος ἐνωπίᾳ μὲ τὴν πραγμα-
τικὴ Ἀϊμά; Ἐφ’ ὅσον ἡ Ἀϊμὰ δὲν εἶναι πλέον μιὰ ὑπόθεση, ἕνας πιθανὸς
κίνδυνος, ἀλλὰ μιὰ ζωντανὴ νέα γυναίκα.

στὸ ι΄ Κεφάλαιο τῆς Γυφτοπούλας ὁ Ππδ. προχωρεῖ σὲ μιὰ ἀνατροπὴ
τοῦ μύθου του. Ἐνῶ ὁ ἀναγνώστης φαντάζεται ὅτι ἡ Ἀϊμὰ θὰ ἐνδώσει ἐν
τέλει στὸν ἔρωτα τοῦ μάχτου, ἀφοῦ λέει τὸ τελικὸ ναὶ στὸν Πλήθωνα, ὁ
συγγραφέας ἀποκαλύπτει τὰ κρυφά της σχέδια. Θὰ ὑποστεῖ τὸν γάμο, θὰ
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μάθει ποιὰ εἶναι ἡ καταγωγή της καὶ μετὰ θὰ… δραπετεύσει. «οὐδέποτε
μέχρι τοῦδε εἴπομεν ὅτι ἡ Ἀϊμὰ ἠγάπα ἐρωτικῶς τὸν μάχτον». Γιὰ νὰ
μὴν τὰ πολυλογοῦμε, ἀφοῦ ἀναφέρεται ὅτι πιθανὸν καὶ ὁ Πλήθων νὰ
ἔπεσε θύμα ἑνὸς γεροντικοῦ ἔρωτος πρὸς τὴν ἀθώα κόρη, μποροῦμε νὰ
καταλήξουμε στὰ ἑξῆς:

Ἡ Ἀϊμὰ εἶναι ἕνα πλάσμα ποὺ προκαλεῖ τὸν ἔρωτα, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν τὸ
ἐπιδιώκει. Κι ἐνῶ ἀνοίγονται ποικίλες τροπὲς γιὰ μιὰ ἐρωτικὴ ἐξέλιξη τῆς
ἱστορίας, αὐτὲς ἀμέσως ματαιώνονται γιὰ νὰ κυριαρχήσει ὁ πόθος τῆς
Ἀϊμᾶς νὰ μάθει ποιὰ εἶναι, ὁ πόθος τῆς αὐτογνωσίας δηλαδή, καὶ γιὰ νὰ
καταπλακωθεῖ στὸ τέλος ἀπὸ τὰ ἀγάλματα μιᾶς ἀναγεννημένης ἀρχαι-
ολατρίας. Ἡ ταπεινὴ Ἀϊμὰ καταπλακώνεται ὑπὸ τὸ βάρος μιᾶς οὐτο-
πικῆς ἀρχαιολατρίας.

Ὁ συγγραφέας Παπαδιαμάντης δὲν ἐπιχειρεῖ νὰ πλάσει μιὰ ἐρωτικὴ
ἱστορία. Ἡ Γυφτοπούλα τελειώνει μὲ τρόπο τέτοιο ποὺ νὰ μᾶς προετοιμά-
ζει γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη τῆς διηγηματογραφίας. Δηλαδή, μὲ τὴν ἀπο-
μάκρυνση κάθε ρομαντικῆς ἢ μελοδραματικῆς ἐξελίξεως, προκειμένου ὁ
ἀναγνώστης νὰ ἔρθει σὲ ἐπαφὴ μὲ μιὰ βαθύτερη πλευρὰ τῆς πνευματικῆς
ζωῆς.

Ὡστόσο, ὅμως ὁ ἔρωτας παίζει συνεχῶς ἕναν πρωταγωνιστικὸ ρόλο.
Καὶ μάλιστα στὶς τελευταῖες σελίδες τοῦ ἔργου, ἐκεῖ στὸ ἄντρο τοῦ Πλή-
θωνος, πρὶν τὴν τελειωτικὴ καταστροφὴ ὑπάρχει πάλι μιὰ παρέκβαση τοῦ
συγγραφέως, ποὺ σαφῶς ἀφήνει ἕνα ἐρώτημα δυσαπάντητο. Ὅταν ἡ
Ἀϊμὰ ἀντικρίζει τὰ ὄμορφα ἀγάλματα τῶν ἀρχαίων θεῶν, ἀντικρίζει καὶ
τὸ ἄγαλμα τῆς θεᾶς Ἀφροδίτης. Ἀλλὰ μπροστὰ σ’αὐτὸ τὸ ἄγαλμα ὁ
Ππδ. ἐκφράζει ὁ ἴδιος ἕναν ἀπερίφραστο θαυμασμό, ὄχι γιὰ τὸ ἄγαλμα,
ἀλλὰ γιὰ τὴν ἴδια τὴ θεά.

Πάντες οἱ θεοὶ ἐσυκοφαντήθησαν, ἀλλ’ οὐχὶ ὅσον αὐτή. Πάντων τῶν
αἰώνων οἱ ὑποκριταὶ καὶ οἱ ταρτοῦφοι, ὑπὲρ πάσας τὰς θεὰς τὴν Κύπριδα
ἐσυκοφάντησαν. Δὲν ὑπῆρξε βωμολοχία καὶ ψεῦδος, ὅπερ νὰ μὴν ἐξετόξευσαν
κατὰ τῆς ἁπλουστάτης ταύτης καὶ ἀθωοτάτης θεότητος, ἥτις ἐπλάσθη
κατὰ φύσιν, ὡς ἔπρεπε νὰ πλασθῇ, καὶ οὐδὲν ἔγκλημα εἶχε. Δὲν ὑπῆρξε ἰλὺς
καὶ βόρβορος, δι’ οὗ δὲν ἔχραναν τὸ πρόσωπον τῆς θεᾶς ταύτης οἱ ζοφεροὶ τοῦ
μεσαίωνος τρωγλοδύται, δὲν ὑπῆρξε ράκος δι’ οὗ δὲν ἐζήτησαν νὰ καλύψωσι
τὴν γυμνότητα τῆς περικαλλοῦς ταύτης μορφῆς οἱ σεμνότυφοι ἐκεῖνοι σχο-
λαστικοί! Καὶ ἐν κρυπτῷ μὲν ἔθυον εἰς αὐτὴν καὶ εἰς τὸν Διόνυσον καὶ εἰς τὴν
ἀγέλην αὐτοῦ, ἐν τῷ φανερῷ δὲ ὕβριζον καὶ διέσυρον. Παρηγορήθητι, ἀτυχὴς
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θεά, μέχρις οὗ ἔλθῃ ἡμέρα καθ’ ἣν ἅπαντες οἱ λατρευταί σου ἀναφανδὸν εἰς
σὲ θὰ θύωσι, καὶ οὐδεὶς θὰ τολμᾷ πλέον νὰ σὲ συκοφαντήσῃ.

Πῶς θὰ πρέπει νὰ ἀντιμετωπίσει κανεὶς αὐτὸν τὸν ὕμνο πρὸς τὴν θεὰ
Ἀφροδίτη; Πρῶτ’ ἀπ’ ὅλα ὀφείλουμε νὰ ἐπισημάνουμε τὴν καταγγελία
τῆς ὑποκρισίας. Καὶ μάλιστα τῶν σχολαστικῶν τοῦ μεσαίωνος. Ἔπειτα
πρέπει νὰ σταθοῦμε στὴν φυσικότητα καὶ τὴν ἀθωότητα ποὺ ἐκφράζει
αὐτὴ ἡ θεά. Και, τέλος, εἶναι δυνατὸν νὰ ἐκφράζει ὁ Ππδ. τὴν ἐλπίδα του
γιὰ μιὰ μελλοντικὴ ἐρωτικὴ ἀπελευθέρωση; Τίποτα δὲν ἀποκλείεται,
ἀλλὰ καμιὰ ἀπάντηση δὲν πρέπει νὰ εἶναι βιαστική. Ἂς ἐπιχειρήσουμε
μιὰ ἀπάντηση, ἀνατρέχοντας στὰ μεταγενέστερα ἔργα τοῦ συγγραφέα.

Διαβάζοντας τὴ Γυφτοπούλα δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ μὴν ἐντοπίσουμε
κάποια στερεότυπα ποὺ ἐπανέρχονται σὲ ἡρωίδες τοῦ Ππδ., ὅπως γιὰ πα-
ράδειγμα ἡ μοσχούλα στὸ «Ὄνειρο στὸ κῦμα». Ἕνα τέτοιο στερεότυπο
εἶναι ὁ πνιγμός, ἔστω καὶ ἂν στὸ τέλος ἀποτρέπεται. Ἀλλὰ καὶ ἡ ἀφέλεια
τῆς ἡρωίδας, ἡ ὁποία δὲν προκαλεῖ μὲ τὴ θέλησή της τὸ ἐρωτικὸ πάθος.
Ἕνα ἄλλο κοινὸ σημεῖο εἶναι ὅτι ποτὲ δὲν ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ μιὰ ὁλο-
κληρωμένη ἐρωτικὴ ἱστορία ἀλλὰ μὲ ἕνα ἐρωτικὸ σκίρτημα τὸ ὁποῖο συ-
νήθως ὑπακούει σὲ μιὰ ὑπερέχουσα σωφροσύνη ποὺ ἀποτρέπει τὸ τυραν-
νικὸ πάθος τοῦ ἔρωτα. Ἐξ ἄλλου πρὶν τὴ Γυφτοπούλα, στὴ μετανάστιδα,
ἔχει κάνει λόγο γιὰ τὸ τυραννικώτατον ἐξ ὅλων τῶν παθῶν. Τὸ πάθος τοῦ
σαρκικοῦ ἔρωτος. Κι αὐτὸ τὸ πάθος δὲν εἶναι ἕνα πάθος πρὸς τὸν ἄλλον,
ἀλλὰ ἕνα πάθος πρὸς τὸν ἑαυτό μας:

Ἐπέστη ὁ καιρὸς τῆς αὐτολατρείας καὶ πᾶσαι αἱ ἄλλαι θρησκεῖαι κατηρ-
γήθησαν.

Τὸ ἐρωτικὸ πάθος ὁδηγεῖ στὴν αὐτολατρεία, δηλαδὴ στὴν ἀποθέωση
τῆς ἀτομικῆς ἐπιθυμίας μέσω τοῦ αἰσθήματος τῆς κατοχῆς τοῦ ἄλλου,
ὅπου στὰ μάτια τοῦ ἄλλου δὲ βλέπουμε παρὰ νὰ καθρεφτίζεται ὁ ἴδιος μας
ὁ ἑαυτός. Καὶ αὐτὸν λατρεύουμε.

Ὁ Ππδ., ὅπως καὶ κάθε ἄνθρωπος, δὲν εἶναι ἄμοιρος τοῦ ἐρωτικοῦ πά-
θους. Ἀλλὰ διακρίνει τὸν ἔρωτα ὡς ἁγνὸ καὶ φυσικὸ αἴσθημα, ἀπὸ τὸν
ἔρωτα ὡς πάθος τυραννικὸ ποὺ μπορεῖ νὰ καταστρέψει τὴ ζωὴ τῶν
ἀνθρώπων, φτάνοντας στὴ συνέχεια νὰ ἀντιμετωπίσει τὸ πάθος τοῦ
ἔρωτα ὡς ἕνα πάθος ποὺ θεραπεύεται μέσα στὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωή.

σὲ ἕνα μεταγενέστερο διήγημά του, τὸ «Ἔρως-ἥρως», ὁ Γιωργής, ὁ
ἥρωας, βρίσκεται μέσα στὴ βάρκα μὲ τὴν κόρη ποὺ εἶχε ἐρωτευθεῖ καὶ
τώρα τὴν εἶχε παντρευτεῖ ἄλλος. φαντάζεται ὅτι θὰ μποροῦσε νὰ σκηνο-
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θετήσει ἕνα ναυάγιο, νὰ γλιτώσουν οἱ δυό τους –κι ἂς πνιγεῖ ὅλος ὁ κό-
σμος– καὶ νὰ βρεθοῦν κάπου σὲ μιὰ στεριὰ μὲ τὰ ροῦχα κολλημένα πάνω
τους «περισσότερον παρὰ γυμνοί» – ὅπως εὔστοχα σημειώνει ὁ συγγρα-
φέας, ποὺ φαίνεται πόσο καλὰ γνωρίζει τὴν ἀνθρώπινη ψυχὴ καὶ τοὺς
πειρασμούς της. Ἀλλὰ ποιὰ εἶναι ἡ κατάληξη; Πάλι ὁ Ππδ. διακόπτει τὴ
λογοτεχνία γιὰ νὰ δώσει χῶρο στὴν πραγματικὴ πνευματικὴ ζωή. Καὶ
ἰδοὺ πῶς καταλήγει:

Πᾶς συγγραφεὺς ὑποτίθεται ὅτι ἀντιπροσωπεύει τὴν μέσην κρίσιν καὶ τὸ
μέσον αἴσθημα τῶν ἀναγνωστῶν του. Δὲν τὴν ἀναποδογύρισε, δὲν τοὺς
ἔπνιξε. Ὀλίγον ἀκόμη ἤθελε διὰ νὰ τὸ κάμῃ, ἀλλὰ τὸ ὀλίγον αὐτὸ ἔλειψεν.

Ἔξαφνα εἶδε νοερὰν ὀπτασίαν, τὴν μορφὴν τῆς μητρός του τῆς μπούρμ-
παινας, ἐναέριον, παλλομένην. Ἐτράβα τὰ μαλλιά της κλαίουσα καὶ τοῦ
ἔλεγε: «Ἄχ! γυιέ μου! γυιέ μου! Τ᾽ εἶν᾽ αὐτὸ ποὺ θὰ κάμῃς;»

Ἔκαμε κρυφὰ τὸ σημεῖον τοῦ σταυροῦ ἐπὶ τῆς καρδίας, ἀπὸ μέσα ἀπὸ τὸ
ὑποκάμισόν του. Ἐνθυμήθη καὶ εἶπε τρεῖς φορὲς τὸ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ”,
ὁποὺ τοῦ τὸ εἶχε μάθει, ὅταν ἦταν μικρός, ἡ μήτηρ του, καὶ αὐτὸς ἔκτοτε τὸ
εἶχε ξεχάσει. Εἶπεν: “Ἂς πάγῃ, ἡ φτωχή, νὰ ζήσῃ μὲ τὸν ἄνδρα της! μὲ γειά
της καὶ μὲ χαρά της!”

Κατέστειλε τὸ πάθος, ἐπραΰνθη, κατενύγη, ἔκλαυσε κ᾽ ἐφάνη ἥρως εἰς
τὸν ἔρωτά του – ἔρωτα χριστιανικόν, ἁγνόν, ἀνοχῆς καὶ φιλανθρωπίας.

αὐτὸς εἶναι λοιπὸν ὁ ἔρωτας τοῦ Παπαδιαμάντη: ἔρωτας χριστιανι-
κός, ἁγνός, ἀνοχῆς καὶ φιλανθρωπίας. Ἔρωτας ποὺ ξέρει νὰ παραμερίζει
τὸ ἐγὼ καὶ σώζει τὴ ζωὴ τοῦ ἄλλου, δὲν τὴν καταστρέφει. αὐτὴ εἶναι ἡ
Ἀφροδίτη ποὺ ὑμνεῖ στὴ Γυφτοπούλα κι αὐτὴ εἶναι ἡ ἐρωτικὴ ἀπελευθέ-
ρωση ποὺ περιμένει: ἡ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὴν ὑποκρισία καὶ τὸν ἠθικισμό, ἡ
ἀνοχὴ καὶ ἡ φιλανθρωπία γιὰ τὸν πεπτωκότα ἄνθρωπο.

Καταπνίγει ὁ Ππδ. τὰ ἐρωτικά του σκιρτήματα, ὅπως γράφει ὁ Π.
μουλᾶς; Ναί, τὰ καταπνίγει. Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ τὸ ἐκλάβουμε ὡς
κάτι ἀρνητικό. Τοῦ ἔρωτος προηγεῖται ἡ ἀλήθεια. Ἀλλιῶς ὁ ἔρωτας εἶναι
πλάνος καὶ ἡ νεότης εὐαπάτητος, ὅπως παρατηρεῖ ὁ ἴδιος στὴ Νοσταλγό.
Κι ἂν ὁ ἔρωτας δὲν καταλήγει στὴν ἀγάπη, παραμένει πλάνος καὶ μᾶς
ἐγκλωβίζει στὴ φιλαυτία.

Ἀλλὰ ὑπάρχουν αὐτὰ τὰ γυναικεῖα πρότυπα ποὺ παρουσιάζει ὁ Ππδ.;
αὐτὲς οἱ σχεδὸν ἐξιδανικευμένες μορφές; Ὑπάρχουν, ἂν βλέπουμε τὰ
πράγματα μὲ τὰ καθαρὰ μάτια τοῦ Ππδ., ὁ ὁποῖος μπορεῖ νὰ μὴ μᾶς πα-
ρουσίασε ποτὲ τὸ πρόσωπο μιᾶς μοιραίας γυναίκας, ἀλλὰ συχνὰ-πυκνὰ
δείχνει νὰ γνωρίζει πολὺ καλὰ ὅλες τὶς πλευρὲς τῆς γυναικείας ψυχῆς.
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Καὶ ὑπάρχουν, γιατὶ αὐτὲς οἱ ἐξιδανικευμένες ἴσως μορφὲς δὲν χάνονται
στὴν ἐξιδανίκευσή τους ἀλλὰ ἐπιστρέφουν πάντοτε στὸν ρεαλισμὸ τῆς
ζωῆς.

Ἂν δοῦμε πιὸ προσεκτικὰ, αὐτὸ δὲν θὰ παρατηρήσουμε καὶ στὴ Γυ-
φτοπούλα; Ἡ νεαρὴ Ἀϊμὰ δὲν ἔχει καιρὸ γιὰ ἔρωτα. Τὴν καίει ἡ ἀπορία
τῆς ἀλήθειας. οἱ ἐξιδανικευμένες μορφὲς τῆς ἀρχαιολατρίας, αὐτὲς ποὺ
ἔθρεψαν τὸν μύθο τοῦ δυτικοῦ ἔρωτα, θάβουν τὴν ταπεινὴ πραγματικό-
τητα τῆς Ἀϊμᾶς. αὐτὴ τὴν ταπεινὴ πραγματικότητα ποὺ θὰ τὴν δεῖ ὁ
Ππδ. νὰ ἀνασταίνεται στὸ πρόσωπο τῆς μοσχούλας, τῆς λιαλιῶς ἢ τῆς
Ἀρχόντως.

*

Ποιὰ εἶναι τελικὰ ἡ Ἀϊμὰ ἔπειτα ἀπὸ τὶς τόσες ἀνατροπὲς τοῦ Παπα-
διαμάντη;

Ὁ συγγραφεὺς δὲν ἐκθέτει τὰ ἀτομικά του αἰσθήματα. Mιλάει τὴ
γλώσσα τῆς ἐποχῆς του. Xρησιμοποιῶ τὰ λόγια τοῦ Παπαδιαμάντη. Ὁ
μυθογράφος δὲν εἶναι κριτικός. Δὲν εἶναι τυμβωρύχος τοῦ μεσαίωνος. Ὁ
συγγραφέας ἀρκεῖται στὴν ἔκφραση μιᾶς πιθανῆς γνώμης: Ἡ Ἀϊμὰ χαί-
ρεται τὸν μικρό της κῆπο, τὸν μικρό της κόσμο ἐφ’ ᾧ ἐτάχθη, χαίρεται
τὴν ἔντιμον εὐτέλειάν της. Ὡστόσο, ὅταν ἐξωτερικοὶ παράγοντες τὴν
σπρώχνουν μακριὰ ἀπ’ αὐτὸν τὸν κόσμο καὶ μετὰ ἀπὸ ὅλες αὐτὲς τὶς πε-
ριπέτειες ποὺ πέρασε, «θέτει τὸ ζήτημα τῆς βιοτικῆς αὑτῆς εὐτυχίας ἐν
δευτέρᾳ μοίρᾳ, μετὰ τὴν ἐπιθυμίαν νὰ μάθῃ τὴν καταγωγήν της». Ὅλη ἡ
ἱστορία τῆς Ἀϊμᾶς κινεῖται γύρω ἀπὸ τὸ πρόβλημα τῆς καταγωγῆς της.
Kαὶ τὸ πρόβλημα αὐτὸ μένει ἀναπάντητο. Ἀκόμα κι ὅταν παρουσιάζεται
ἐκείνη ἡ ὀπτασία, ἡ εὐγενικὴ μορφὴ τῆς Βασιλεύουσας ποὺ πρόκειται
μέσα σὲ λίγες μέρες νὰ ἁλωθεῖ καὶ μοιάζει νὰ εἶναι ἡ λύση τοῦ μυστηρίου,
ἐκεῖ δηλαδὴ ποὺ σὰν ὅραμα πάει νὰ φανερωθεῖ μιὰ εὐγενικὴ καταγωγὴ
τῆς Ἀϊμᾶς, ὁ ἴδιος ὁ συγγραφέας σπεύδει νὰ παρουσιάσει αὐτὴ τὴν εἰκόνα
ὡς παραλήρημα. Ἡ πραγματικότητα παραμένει ἀποφατική. Δὲν εἶναι
γύφτισσα, κι ἂς ζεῖ ἀνάμεσά τους· δὲν εἶναι εὐγενικῆς καταγωγῆς, κι ἂς
φανερώνει ὁ τρόπος της εὐγένεια. Tὸ ὄνομά της μοιάζει νὰ εἶναι φτιαγ-
μένο ἀπὸ τὰ γράμματα τῆς λέξης α ἷ μ α. Kατὰ «δύο κουκκίδας» διαφέ-
ρει, γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὴν περίφημη φράση τοῦ συγγραφέα στὸν «Ξεπε-
σμένο Δερβίση» γιὰ τὸ νάϊ ποὺ τὸ παραλληλίζει μὲ τὸ ναὶ ποὺ εἶπε ὁ
Xριστός. Ὅπως τὸ Nάϊ γίνεται Nαὶ ἔτσι καὶ ἡ Ἀϊμὰ γίνεται αἷμα. Tὸ
αἷμα ποὺ χαρίζει τὴ ζωή. Ἡ Ἀϊμὰ εἶναι πρόσωπο δυνάμενο νὰ ὑπάρξει.
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Εἶναι ἀθώα, ἀλλὰ ὄχι ἰδανική. Εἶναι ἀφελής, ἀλλὰ ὄχι ἰδεατή. Δὲν εἶναι
πλάσμα τῆς φαντασίας ἢ τῶν ἰδεῶν. Εἶναι φτιαγμένη ἀπὸ τὰ ὑλικὰ τοῦ
κόσμου ποὺ ὑπῆρχε τὸν καιρὸ ἐκεῖνο κι ἔτσι μπορεῖ νὰ ἐνσαρκώνει τὸν
ὑπαρκτὸ κόσμο ἐκείνης τῆς ρωμιοσύνης, ποὺ ἀναζητᾶ τὴν καταγωγή
της, ποὺ ἔρχεται σὲ πρώτη ἐπαφὴ μὲ τὸν ἠθικισμό ἀπὸ τοὺς καθολικούς
(στὸ μοναστήρι τῶν καθολικῶν τῆς μεταδίδεται «χροιά τις σεμνοτυ-
φίας»), ποὺ γοητεύεται ἀπὸ τὰ ἀρχαῖα ἀγάλματα τοῦ Πλήθωνος, τὰ
ὁποῖα καὶ τὴν καταπλακώνουν στὸ τέλος. Ἐξ ἄλλου, ἰδέες σὰν αὐτὲς τοῦ
Πλήθωνος, ποὺ ἐπιδιώκουν μιὰ ἐπιστροφὴ σὲ ἕνα ἰδανικὸ παρελθόν, προ-
λειαίνουν ἁπλῶς τὴν ὁδὸ τοῦ ἐκλατινισμοῦ, κατὰ τὸν συγγραφέα. Ὁ Πα-
παδιαμάντης δὲν ἔρχεται νὰ προβάλει μεγάλες ἰδέες καὶ ἐθνικὰ ὁράματα.
Ὅπως ὁ ἴδιος δηλώνει, ἡ Kωνσταντινούπολις «εἶναι ἀνάμνησις μόνον καὶ
οὐχὶ πλέον ἐλπίς». Kαὶ μάλιστα διότι «πταίουσιν οἱ Ἕλληνες». Kι ἂν ἡ
ὀλιγωρία καὶ ἡ ραστώνη εἶναι ἡ σκύλλα, τὸ «ψήλωμα τοῦ νοῦ» εἶναι ἡ
Xάρυβδη8. Ἡ Ἀϊμὰ εἶναι ἡ πραγματικότητα. Ὄχι μιὰ ρομαντικὴ γύ-
φτισσα, ὄχι ἕνα σύμβολο, ἀλλὰ μιὰ ὕπαρξη ποὺ δὲν ξέρει ἀπὸ ποῦ ἔρχεται
–καὶ θέλει νὰ μάθει–, ποὺ δὲν τῆς προσφέρεται ἡ ταυτότητά της – κι ἂς
θέλει νὰ τὴν ἔχει.

*

Ὁ ἐπίλογος τῆς Γυφτοπούλας εἶναι ἕνας κατάλογος νεκρῶν, ἀπὸ τὸν
ὁποῖο ἐξαιροῦνται οἱ ἐκλατινισθέντες. Ὁ Mάχτος πεθαίνει μαζὶ μὲ τὴν
Ἀϊμά. Ὁ Πρωτόγυφτος ἔγινε ἄφαντος. Ἡ Γύφτισσα πῆγε νὰ βρεῖ τοὺς
δύο «κρεμαστοὺς κοπτῆράς της» ποὺ τῆς εἶχαν πέσει καὶ δὲν μποροῦσε
πλέον νὰ μασήσει. Tὸ πτῶμα τοῦ σκούντα ἔγινε τροφὴ τοῦ σκύλου Xόμο,
ἐνῶ ἡ Ἑφταλουτρού, αὐτὴ ἡ ἀπαίσια γριά, ἔχοντας κλέψει ἕνα σπίτι
γκρεμίστηκε στὰ σκαλιά, τσακίστηκε καὶ σκοτώθηκε.

Ποιοὶ ἐπέζησαν τελικά; Ὁ Πλήθων ἔζησε πολλὰ χρόνια ἀκόμη καὶ
μάλιστα θεραπεύτηκε ἀπὸ τὴν εἰδωλολατρικὴ φαντασία του (σὲ πεῖσμα
κάθε ἱστορικῆς πραγματικότητος, ἀφοῦ ὁ Πλήθων πέθανε στὸν Mυστρᾶ
στὶς 26 Ἰουνίου τοῦ 1452, ἕνα χρόνο σχεδὸν πρὶν ἀπὸ τὴν Ἅλωση, καὶ φυ-
σικὰ δὲν μαρτυρεῖται πουθενὰ ἡ μετάνοιά του παρ’ ὅλο ποὺ κηδεύτηκε μὲ
ὅλες τὶς χριστιανικὲς τιμές). Ὁ Tρανταχτὴς πέτυχε ἰσόβια σύνταξη ἀπὸ
τὸ ταμεῖο τῆς ἐν Pώμῃ προπαγάνδας. Ὁ Κατούνας, ὁ οἰνοπώλης βρῆκε
ἄλλους καλύτερους πελάτες ἀπὸ τὸν Tρανταχτή. Ἐνῶ οἱ ἀδελφὲς τοῦ μο-
ναστηριοῦ «διέλαμψαν ἐν ἀρετῇ καὶ εὐσεβείᾳ».
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Ἐπέζησε ὁ κόσμος τῶν νικητῶν, ὁ ἐκλατινισθεὶς κόσμος. Ὅμως
ὑπάρχει μιὰ μορφὴ ποὺ κεῖται πέραν τοῦ θανάτου. Εἶναι ἡ ὀπτασία τῆς
γριᾶς γυναικὸς μὲ τὴν ἀλλόκοτον ἐσθῆτα, ποὺ γνωρίζει τὴν Ἀϊμὰ «ἀπὸ
τοῦ λίκνου της», «ἀπὸ τῆς μήτρας» καὶ «πρὸ τῆς συλλήψεως» ἀκόμη.
Εἶναι αὐτὴ ποὺ «πολιορκεῖται ἤδη» (τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1453) καὶ ποὺ προ-
βλέπει ὅτι σὲ ἕνα μήνα θὰ φύγει διὰ παντός. Εἶναι αὐτὴ πού, μὲ μία εὐρύ-
τερη ἔννοια, εἶναι μητέρα τῆς Ἀϊμᾶς καὶ ἡ ὁποία ἐν τέλει τῆς ὑπόσχεται
ὅτι μετὰ τὴ θυσία της τὴν περιμένει ὁ στέφανος τῆς δικαιοσύνης. Mὰ ἐδῶ
ὑπάρχει καὶ μιὰ ἀκόμα παρέμβαση τοῦ συγγραφέα. Ὅτι οὐδόλως παρα-
δέχεται ὅτι ἐκείνη ἡ γυναίκα εἶναι ἡ προσωποποίηση τῆς ἔνδοξης κατα-
γωγῆς της τὸ εἴπαμε ἤδη. Tὸ πιθανότερο κατὰ τὸν ἴδιο εἶναι ὅτι ἡ ὀπτα-
σία ἐκείνη εἶναι «ληθαργικὸς παράληρος». Ἀλλὰ καὶ πάλι ὁ συγγραφέας
νίπτει τὰς χεῖρας του. Ἀρκεῖται στὸν ρόλο τοῦ πιστοῦ ἀντιγραφέως κι
ἀφοῦ γράφει μυθιστόρημα μεσαιωνικὸ δὲν μπορεῖ νὰ ἀποφύγει κάποια
πράγματα ποὺ φαίνονται ἀλλόκοτα «κατὰ τὰς σήμερον ἐπικρατούσας
δοξασίας».

Ἀλλὰ ἀφήνει νὰ πέσει ὁ σπόρος ποὺ μπορεῖ νὰ ὑπονομεύσει «τὰς σήμε-
ρον ἐπικρατούσας δοξασίας». Ἂν δεχτοῦμε τὴν ἄποψη ὅτι ὁ συγγραφέας
δὲν ἐκφράζει ἀτομικὰ αἰσθήματα, ἀλλὰ σέβεται τοὺς κοινοὺς τόπους τῆς
ἐποχῆς του, θὰ μπορούσαμε αὐτὴ τὴν ἄποψη νὰ τὴν ἐφαρμόσουμε καὶ
ἀντιστρόφως. Ὁ Ππδ. σεβόμενος τὰς «σήμερον ἐπικρατούσας δοξασίας»
–τὶς δοξασίες τῆς ἐποχῆς του δηλαδή– δὲν προσχωρεῖ στὸν μύθο, προκρί-
νει τὸ λογικὸ καὶ πιθανό, ἀφήνοντας ὅμως ἀνοιχτὸ καὶ τὸ παράθυρο τοῦ
μύθου. Ἡ ὀπτασία αὐτὴ ἐξ ἄλλου λίγο πρὶν τὴν «προεγνωσμένη» κατα-
στροφὴ θὰ χάσει τὴν εὐγενική της μορφή. Pικνὴ καὶ ἀπεχθὴς θὰ μετα-
μορφωθεῖ στὴν Ἑφταλουτρού. Γλιτώνει ἡ εὐγενικὴ γυναίκα τὸν θάνατο.
Παραδίδεται στὸν θάνατο ἡ ἀπαίσια Ἑφταλουτρού. Kι ἔτσι τελειώνει τὸ
μυθιστόρημα. Mὲ τὸν θάνατο τῆς Ἑφταλουτροῦς. Ἡ μορφὴ ποὺ προφη-
τεύει τὸν στέφανο τῆς δόξας μετὰ τὴ θυσία δὲν γνωρίζει τὸν θάνατο.
Ὅμως ὅλοι οἱ μυθιστορηματικοὶ ἐπίλογοι, λέει ὁ Zιράρ, εἶναι ξεκινήματα.
Ποιὸ εἶναι ἐδῶ τὸ ξεκίνημα; Kαὶ γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν Ἅγιο Ἐλισσαῖο
ποὺ ἐπικαλεστήκαμε στὴν ἀρχή, μήπως τελικὰ τὸ γκρέμισμα τῶν
γλυπτῶν σημαίνει κι ἐδῶ μιὰν ἀνάσταση;

*

Ἂς μοῦ ἐπιτραπεῖ μιὰ αὐθαίρετη παρέκβαση: Περίπου τὴν ἐποχὴ
ἐκείνη –παραμονὲς τῆς Ἁλώσεως– ἕνας καρδινάλιος τῆς Pωμαιοκαθο-
λικῆς Ἐκκλησίας ποὺ συμμετεῖχε στὸν διάλογο μεταξὺ τῶν δύο Ἐκκλη-
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σιῶν καὶ ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε σπουδαῖος φιλόσοφος καὶ προδρομικὴ μορφὴ τῆς
εὐρωπαϊκῆς ἀναγεννήσεως, ὁ Nικόλαος Kουζάνος, ἐπιστρέφοντας ἀπὸ
τὴν Kωνσταντινούπολη, ἐξομολογεῖται: «Ἔκαμα πολλὲς δοκιμὲς γιὰ νὰ
ἑνώσω τὶς σκέψεις περὶ Θεοῦ καὶ κόσμου, περὶ Χριστοῦ καὶ Ἐκκλησίας
σὲ μιὰ βασικὴ ἰδέα· ἀλλὰ καμιὰ ἀπὸ τὶς δοκιμὲς αὐτὲς δὲν μὲ ἱκανοποί-
ησε, ὥσπου τελικὰ στὸ θαλάσσιο ταξίδι μου ἐπιστροφῆς ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα
(1437) ὑψώθηκε τὸ βλέμμα τοῦ πνεύματός μου σὰ νά’ χε ἔρθει ἄνωθεν ὁ
φωτισμὸς στὴν ἄποψη ποὺ μ’ ἔκανε νὰ δῶ τὸν Θεὸ ὡς τὴν ὕψιστη ἑνότητα
τῶν ἀντιθέσεων»9. Εἶναι ἕνα φῶς ποὺ μετέφερε στὴ Δύση ὁ Kουζάνος.
Ἀλλὰ ἕνα φῶς ποὺ γεννήθηκε ἐδῶ. Tὴν ἴδια ἐποχὴ ποὺ ὁ Πλήθων ἀναζη-
τοῦσε τὴν ἀλήθεια σὲ μιὰ ἐπιστροφὴ σὲ ἕνα πεθαμένο παρελθόν, ὁ
Kουζάνος προετοίμαζε μιὰ ἀναγέννηση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πνεύματος. Ὁ
Πλήθων μετεφέρθη πεθαμένος πιὰ στὴν Ἰταλία, τὸ 1465 ἀπὸ τὸν σιγι-
σμοῦνδο Mαλατέστα, στὸ Pίμινι στὴν Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου φραγκίσκου.
Ὁ Kουζάνος ἀπομακρύνθηκε ἀπὸ τὸ περιβάλλον τοῦ Πάπα. Tὸ 1453,
ἀμέσως μετὰ τὴν Ἅλωση, θὰ γράψει τὸ ἔργο De pace fidei, ἕνα ἔργο ποὺ
ἀναζητᾶ τὴ θρησκευτικὴ εἰρήνη, τὴν ἀνάγκη νὰ πάψει ἡ μία θρησκεία νὰ
ἐπιβάλλεται στὴν ἄλλη. Εἶναι τὸ ὅραμα ἑνὸς ἀνθρώπου μὲ θεῖο ζῆλο, ὅπου
ἐκπρόσωποι διαφορετικῶν λαῶν καὶ θρησκειῶν συζητοῦν ἐνώπιον τοῦ
Βασιλέα τῶν οὐρανῶν. Ἀλλὰ αὐτὸ τὸ ὅραμα τοῦ Kουζάνου ποὺ ἀντιλαμ-
βάνεται τὸν Θεὸ ὡς τὴν ὕψιστη ἑνότητα τῶν ἀντιθέσεων δὲν εἶναι μιὰ
θέση ποὺ ἀξιοποιήθηκε δεόντως ἀπὸ τὸν εὐρωπαϊκὸ πολιτισμό. Ὁ εὐρω-
παϊκὸς πολιτισμὸς στηρίχτηκε σὲ μιὰ διαλεκτικὴ συγκρούσεων, σὲ ἕνα
συνεχὲς εἴτε-εἴτε. Mέσα σ’ αὐτὸ τὸ εἴτε-εἴτε ὁ εὐρωπαϊκὸς πολιτισμὸς
ἀναπτύχθηκε ἀγνοώντας τὴν ἀνατολική του πλευρά, τὴν πνευματικὴ
παράδοση ποὺ διαμορφώθηκε στὸ πλαίσιο τῆς Ἀνατολικῆς αὐτοκρατο-
ρίας (παρὰ τὸ γεγονὸς πὼς ὅ,τι ξέρουμε γιὰ τὸ λεγόμενο Βυζάντιο τὸ
χρωστᾶμε κυρίως σὲ σπουδαίους εὐρωπαίους βυζαντινολόγους). Kάτω
ἀπ’ αὐτὴ τὴν προοπτικὴ τῶν συγκρούσεων καὶ τῶν ἀντιθέσεων καθίστα-
ται ἄγονη ἡ μελέτη τοῦ Παπαδιαμάντη. σαφῶς, ὁ Παπαδιαμάντης εἶναι
μοναδικὸς καὶ καινοτόμος, ἀλλὰ θέλει ἱκανὴ δόση αὐθαιρεσίας γιὰ νὰ
καταλήξεις στὸ συμπέρασμα ὅτι κάνει τὸ πᾶν γιὰ νὰ ἀποτινάξει ἀπὸ
πάνω του τὸ Βυζάντιο. Εἶναι δημιουργικὸ νὰ ἀναζητᾶς τὶς ἐμμονές του,
ἀλλὰ ἀποτελεῖ διαστροφὴ νὰ προβάλλεις στὸ ἔργο του τὸν δικό σου
ἑωσφορισμὸ μέσα ἀπὸ τὸ ψυχαναλυτικὸ ντιβάνι. Ἀποτελεῖ ἕνα εἶδος ἰδεο-
λογικῆς προκατάληψης νὰ ψάχνεις ἕνα χριστιανὸ ἥρωα, ἕναν ἅγιο, στὸ

68 αΓΓΕλοσ ΚαλοΓΕροΠουλοσ

9 Π. Kανελλόπουλου, Ἱστορία τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πνεύματος, ἐκδ. Γιαλλέλης, τόμ. 2ος,
Ἀθήνα 1976, σ. 54.



ἔργο του, ἀγνοώντας ὅτι ὁ κόσμος ποὺ συναναστρέφεται ὁ ἅγιος εἶναι ὁ
κόσμος τῶν ταπεινῶν καὶ τῶν ἁμαρτωλῶν, δηλαδὴ ὁ κόσμος τῶν παπα-
διαμαντικῶν ἡρώων. Mέσα ἀπὸ τὴν κοσμοχαλασιὰ τοῦ πληθώνειου
ἄντρου ὄντως ἀναδεικνύεται ἕνας λόγος προφητικός. Εἶναι ὁ λόγος τοῦ
Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Ἂν μάλιστα κατανοήσουμε ὅτι ὁ προφήτης
δὲν μᾶς λέει τί θὰ γίνει παρακάτω, ἀλλὰ ἐκφράζει τὸ κοινὸ αἴσθημα, τὴν
κοινὴ μοίρα, σηματοδοτεῖ τὸ δρόμο τῆς κοινῆς πορείας. Εἶναι ὁ λόγος
ἐκείνου τοῦ συγγραφέα ποὺ ἀρκούμενος στὸν μικρὸ κῆπο τῶν διηγημά-
των του –ἐφ’ ᾧ ἐτάχθη– δὲν ἔρχεται νὰ περιχαρακωθεῖ στὴ μικρὴ κοινό-
τητα, ἀλλὰ μέσῳ τῆς μικρῆς κοινότητας ἔρχεται νὰ διανοίξει μιὰν οἰκου-
μενικὴ προοπτική.

Ἂς ἀκούσουμε τὸν Παπαδιαμάντη10. Ὁ λόγος τῆς ἀληθείας εἶναι
«οἰκεῖος εἰς τὴν ἀκοὴν» καὶ παραμένει ζωντανὸς «εἰς τὴν ἀκοὴν τοὐλάχι-
στον». Tὴν παραμονὴ τῆς 29ης Mαΐου τοῦ 1453 ὁ Παπαδιαμάντης περι-
γράφει μιὰ σκηνὴ ἀπόλυτης σιωπῆς. Δὲν ἀκούγεται κανένα ἀηδόνι, δὲν
ἀκούγεται ὁ αὐλὸς τοῦ βοσκοῦ, τὸ τραγούδι τοῦ ξυλοκόπου. Mαῦρα κορά-
κια πετᾶνε πρὸς τὴν Πόλη. Kαὶ τὰ χελιδόνια σὲ λίγο καιρὸ θὰ πετάξουν
ὅλα μαζὶ πρὸς τὴ γειτονικὴ Ἰταλία. σ’ αὐτὸ τὸ σκηνικὸ ποὺ προετοιμάζε-
ται καὶ ἡ συνάντηση τοῦ Mάχτου καὶ τῆς Ἀϊμᾶς, ἀπρόβλεπτος καὶ ὁ ἴδιος
ὁ συγγραφέας, καθὼς περιγράφει τὸ ἄντρο τοῦ Πλήθωνος μὲ τὰ ἀρχαῖα
ἀγάλματα, πλέκει τὸ ἐγκώμιο τῆς θεᾶς Ἀφροδίτης εἰς πεῖσμα «τῶν τρω-
γλοδυτῶν τοῦ μεσαίωνος καὶ τῶν σεμνοτύφων σχολαστικῶν». αὐτὴ ἡ
ἀθώα ὀμορφιὰ ἀφήνει ἄφωνη τὴν Ἀϊμά, ὅπως εἶναι καὶ τὰ ἀγάλματα
ἄφωνα («κρῖμα ὁποὺ δὲν ὁμιλοῦν», μονολόγησε ἡ ἴδια). Ἀλλὰ αὐτὴ ἡ θε-
σπέσια ὀμορφιὰ θὰ καταπλακώσει τὴν κόρη, ἀφήνοντάς της μιὰν ἔκ-
φραση ὀδύνης καὶ πικρίας. Tὴν οἱονεὶ εἰδυλλιακὴ εἰκόνα διακόπτει «τρο-
μερὸς κρότος», «ὑποχθόνιος βοή», «σεισμὸς μετὰ πατάγου καὶ βροντῆς».
Ἡ Ἱστορία καταπλακώνει θεοὺς καὶ ἀνθρώπους.

Ἀλλὰ ὁ θάνατος ἀφ’ ἑνὸς δὲν διαιωνίζει τὴν ἁμαρτία καὶ κατὰ τοῦτο
εἶναι εὐεργετικός. Ἀφ’ ἑτέρου, κατὰ τὸν Εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη, πρέπει ὁ
κόκκος τοῦ σίτου νὰ πεθάνει γιὰ νὰ φέρει πολὺ καρπό. Πρέπει νὰ πεθάνει
ἡ ἀρχαιολατρία ποὺ θὰ μᾶς ὁδηγήσει στὸν ἐκλατινισμό. Πρέπει νὰ πεθά-
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νει ἡ ἐπανάπαυση στὴν ἀνάμνηση ἑνὸς ἔνδοξου βυζαντινισμοῦ. Πρέπει νὰ
πεθάνει ἡ κατάντια μας ποὺ μεταμορφώνει τὸ πρόσωπο τῆς εὐγενοῦς γυ-
ναίκας τοῦ ὁράματος τῆς Ἀϊμᾶς στὴν ἀπαίσια Ἑφταλουτρού, ἀφοῦ μὲ
τὸν δικό της θάνατο τελειώνει αὐτὸ τὸ μυθιστόρημα. αὐτὸς ὁ θάνατος θὰ
μᾶς ἐπιτρέψει νὰ ξαναβροῦμε τὸ ἀληθινό μας πρόσωπο.

Ὁ Παπαδιαμάντης μετὰ τὴν Γυφτοπούλα ἀφήνει τὴν ἱστορία καὶ
στρέφεται ὁριστικὰ στὸ παρόν. Ἀγαπᾶ τὴ φύση, τὸν κόσμο, τοὺς ἀνθρώ-
πους. Kρατάει ζωντανὴ τὴν ἐπαφή μας μὲ τὸν τρόπο ἐκεῖνο ποὺ θέλει
κάθε ἀνθρώπινο πρόσωπο νὰ εἶναι καινοφανές, ἀπρόβλεπτο, χωρὶς νὰ
προκαθορίζεται οὔτε ἀπὸ τὴν ἱστορία, οὔτε ἀπὸ τὴν καταγωγή, ἀλλὰ
αὐτεξούσιο νὰ πορεύεται στὸ δρόμο τῆς ἐλευθερίας τῆς ἀνθρώπινης βού-
λησης καὶ παράλληλα νὰ μὴν εἶναι αὐθαίρετο καὶ ὑπερφίαλο, ἀνιστόρητο
καὶ ἀδιάφορο γιὰ τὴν καταγωγή του. Nὰ κατανοεῖ τὸν ἑαυτό του ὅσο
πλησιάζει τοὺς ἄλλους καὶ ὄχι ὅσο διαχωρίζεται ἀπὸ τοὺς ἄλλους. Nὰ συ-
νοψίζει μέσα στὴν ἐλευθερία του τὴ φανέρωση τοῦ Θεοῦ ὡς ἑνότητα τῶν
ἀντιθέτων.

Ἡ Ἀνάσταση ἐδῶ ὑπάρχει στὸν πρόλογο τοῦ μυθιστορήματος. Ἀκού-
γεται στὸν ὑπόκωφο κρότο τῶν ποδιῶν τοῦ βοσκοῦ ἐπὶ τοῦ ἐδάφους, μὲ
τὸν κρότο τῆς πτώσεως τῆς πέτρας στὸν πυθμένα τοῦ σπηλαίου. Εἶναι ἡ
Ἀνάσταση αὐτοῦ τοῦ μύθου ἀπὸ τὴν τέφρα. Tὸν μύθο ποὺ ξαναφέρνει
στὴν ἐπιφάνεια τὴν ἐναρκτήρια γιὰ τὸν Nέο Ἑλληνισμὸ σύγκρουση: τὴ
σύγκρουση Ὀρθοδοξίας καὶ οὑμανισμοῦ. Ὄχι γιὰ νὰ συνεχίσει αὐτὴ τὴ
σύγκρουση, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἀναδείξει τὸ βάθος μιᾶς παράδοσης ποὺ μπορεῖ
νὰ ἀκεραιώσει τὸ πρόσωπο καὶ τὴν κοινότητα. Ὁ Παπαδιαμάντης δὲν
ἔρχεται γιὰ νὰ σηκώσει μιὰ σημαία· ἔρχεται γιὰ νὰ σηκώσει τὴν αὐλαία.
Ἔρχεται γιὰ νὰ ἀναδείξει μιὰ παράδοση ποὺ ἐπιδιώκει τὸ ὑπαρκτὸ πρό-
σωπο, ὄχι τὸ ἰδεατό. Tὸ πρόσωπο μιᾶς ἔνσαρκης ζωῆς, ὄχι τὸ πρόσωπο
τῶν θεωριῶν καὶ τῶν τέλειων συστημάτων. Kι αὐτὴ ἡ παράδοση, ἡ παρά-
δοση τῶν ταπεινῶν πατέρων, εἶναι παράδοση ποὺ ἔχει τὶς ρίζες της στὸ
μέλλον.

αὐτὴ ἡ Ἀνάσταση εἶναι βαθιὰ θαμμένη σ’ αὐτὴν ἐδῶ τὴ γῆ.
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α. Κ. ΧρισΤοΔουλου

Ἡ ἀδελφὴ σιξτίνα

1

στὸ κεφάλαιο Ζ´ τοῦ Δεύτερου μέρους τῆς Γυφτοπούλας, ὁ συγ-
γραφέας σκιαγραφεῖ μὲ σκωπτικὸ τρόπο τὸ πορτραῖτο τῆς ἀδελφῆς
σιξτίνας, «ἥτις ἐξετέλει χρέη νοσοκόμου ἐν τῇ μονῇ» (256/505)1. στὸ
προηγούμενο κεφάλαιο εἶχε ψυχογραφήσει μὲ ὅμοιο τρόπο τὴν ἀδελφὴ
Βεάτη. Θὰ μποροῦσε ἴσως ὁ ἀναγνώστης νὰ σκεφτεῖ πὼς ἡ εἰρωνεία τοῦ
συγγραφέα ὀφείλεται στὸ γεγονὸς ὅτι καὶ οἱ δυὸ ἀδελφὲς ἦταν ἀφο-
σιωμένες «στὰ δόγματα τοῦ Πάπα» (255/504), ποὺ αὐτὸς φυσικά, σὰν
ὀρθόδοξος, ἀποστρεφόταν μὲ βδελυγμία. ῾η σκωπτικὴ διάθεση τοῦ μυθι-
στοριογράφου Παπαδιαμάντη ὡστόσο καὶ σὲ πλεῖστα ὅσα πρόσωπα καὶ
ζητήματα τῆς ἑλληνικῆς (ὀρθόδοξης) κοινωνίας γενικότερα –πρόχειρο
παράδειγμα ἀναφέρω τὴν περιπαιχτικὴ περιγραφὴ τῆς σταδιοδρομίας τῆς
ἡγουμένης φηλικίτης, τοῦ ὀρθόδοξου μοναστηρίου τοῦ ῾αγίου Κοσμᾶ, στὸ
προηγούμενο μυθιστόρημά του, στοὺς ᾿Εμπόρους τῶν ᾿Εθνῶν–, μὲ κάνει
νὰ ἀμφιβάλλω ἂν οἱ εἰρωνικὲς προσωπογραφίες τῆς Βεάτης καὶ τῆς
σιξτίνας ἔχουν τὴν καταβολή τους στὶς «ὀρθόδοξες προκαταλήψεις» του,
ὅπως θὰ ἀντέτεινε ἕνας ἐνοχλημένος καθολικός. ῎Εχω τὴν αἴσθηση,
διαβάζοντας τὰ σχετικὰ κεφάλαια τῆς Γυφτοπούλας, πὼς ὁ συγγραφέας
διακατέχεται ἀπὸ μιὰ γενικὴ ἀρνητικὴ διάθεση ἀπέναντι στοὺς καθιε-
ρωμένους θεσμούς, τὶς ἐν γένει ἀντιλήψεις καὶ τὰ θέσφατα τῆς ζωῆς εἴτε
τῆς καθολικῆς, δυτικῆς εἴτε τῆς ὀρθόδοξης ἑλληνικῆς κοινωνίας. Διά-
θεση ποὺ ὡς φαίνεται ἔχει παγιωθεῖ μέσα του, ὕστερα ἀπὸ ἐπίμονο στο-
χαστικὸ ψιλοκοσκίνισμα, λεπτομερειακὴ κριτικὴ καὶ τελικὴ ἀποδοκι-
μασία.

1 ῾ο πρῶτος ἀπὸ τοὺς δύο ἀριθμοὺς σὲ παρένθεση παραπέμπει σὲ σελίδα ἀπὸ τὴν ἔκδοση
᾿αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, ῾η Γυφτοπούλα, φιλολογικὴ ἐπιμέλεια Ν. Δ. Τριαντα-
φυλλόπουλος, Το Βημα, βιβλιοθήκη, ᾿αθήνα 2011, καὶ ὁ δεύτερος σὲ σελίδα ἀπὸ τὴν
ἔκδοση ᾿αλέξανδρος Παπαδιαμάντης,῞απαντα, τόμος πρῶτος, κριτικὴ ἔκδοση Ν. Δ.
Τριανταφυλλόπουλος, ἐκδόσεις Δόμος, ᾿αθήνα 1981.



Εἶναι φανερὸ πὼς ἡ εἰρωνεία τοῦ Παπαδιαμάντη διαφέρει στὶς δυὸ πε-
ριπτώσεις. ῾η Βεάτη, μὲ τὴν ἁμαρτωλὴ καὶ ἀχαλίνωτη περιέργειά της,
δίνει λαβὴ ἡ ἴδια γιὰ τὸν ἠθικὸ προπηλακισμό της. ῾ο Παπαδιαμάντης
στηλιτεύει τὴν ἀπαράδεκτη τακτική της μὲ εὐτράπελο τρόπο, ὅπως
ἁρμόζει ἐξάλλου σὲ ἕναν πράο καὶ μετριοπαθὴ χαρακτήρα ποὺ ἀποφεύγει
τὴν ἀπερίφραστη ἀποδοκιμασία καὶ τὶς δριμεῖες καταδίκες. Δὲ συμβαίνει
ὅμως τὸ ἴδιο καὶ μὲ τὴ σιξτίνα, ποὺ στὰ μάτια του μοιάζει νὰ εἶναι μᾶλλον
θύμα ἑνὸς θεσμοῦ, μιᾶς ἐξωφρενικῆς θρησκευτικῆς ἄσκησης, μὲ σκοπὸ
μάλιστα τὴν κατάκτηση τῆς θεάρεστης, ὑποτίθεται, μοναστικῆς «σιω-
πῆς». ῾υποψιάζομαι πὼς ὁ συγγραφέας, ψυχογραφώντας τὴν σιξτίνα,
στηλιτεύει ἐκτὸς ἀπὸ τὸ συγκεκριμένο πρόσωπο, καὶ τὸ θεσμό, κυρίως
αὐτόν, τὴν ὑποθετικὴ ἀρετὴ τῆς μοναστικῆς σιωπῆς δηλαδή, ὅπως εἶχε
ἀμφισβητήσει τὴν ἀξία τοῦ θεσμοῦ τῆς ἐξομολογήσεως στοὺς ᾿Εμπόρους
τῶν ᾿Εθνῶν –κεντρικὸ θέμα τοῦ μυθιστορήματος2–, ποὺ δὲν ἔσωσε τὴν
αὐγούστα ἀπὸ τὴν αὐτοκτονία3. Εἶναι ἡ περίοδος τῶν δεινῶν ἐρω-
τημάτων, τῶν βασανιστικῶν προβληματισμῶν καὶ τῶν ἀμφισβητήσεων
γιὰ τὴν οὐσία, σημασία καὶ ἀξία ὅλων, καὶ ἰδιαίτερα τῶν χριστιανικῶν,
θεσμῶν τῆς ζωῆς. αὐτοὶ ἀκριβῶς οἱ ἔντονοι προβληματισμοὶ εἶναι ἕνα
ἐπιπλέον κριτήριο γιὰ νὰ διαστέλλουμε τὸν μυθιστοριογράφο ἀπὸ τὸν διη-
γηματογράφο Παπαδιαμάντη. Διαβάζοντας τὰ μυθιστορήματά του δι-
αισθάνεται κανεὶς πὼς ὁ νεαρὸς συγγραφέας ἀμφισβητεῖ ἄμεσα τὴν ἀξία,
ἂν ὄχι τῶν ἐπιταγῶν τοῦ Εὐαγγελίου, σίγουρα ὅμως, μεταξὺ πλείστων
ἄλλων, καὶ κάποιων βασικῶν θεσμῶν τῆς ᾿Εκκλησίας. ῾ο Παπαδια-
μάντης δὲν πέρασε ἀβρόχοις ποσὶ τὴ νεότητά του. ῍αν τελικὰ υἱοθέτησε
τὴ χριστιανικὴ ἠθικὴ σὰ μόνο τρόπο δικῆς του βιοτῆς, ἔγινε ὕστερα ἀπὸ
μακροχρόνιους καὶ ὀδυνηροὺς ἐσωτερικοὺς κλυδωνισμούς, μετὰ ἀπὸ
ἐπίμονα ἐξαντλητικὰ ζυγίσματα καὶ ἀξιολογήσεις ὅλων τῶν ἀξιῶν καὶ
ἐκφάνσεων τῆς ζωῆς. συνειδητοποιώντας στὸ τέλος αὐτῆς τῆς διαδι-
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2 ῾η ἐξωτερικὴ δομή του (Πρόλογος: κεφάλαια α - η. μέρος Πρῶτον: κεφάλαια α-η.
μέρος Δεύτερον: κεφάλαια α-ιΕ. ᾿Επίλογος), μὲ τὸ κεφάλαιο τῶν «᾿Εξορκισμῶν»,
πρῶτο στὸ δεύτερο μέρος καὶ στὸ κέντρο τοῦ μυθιστορήματος, εἶναι ἕνας ἄλλος ὑπαι-
νιγμὸς τοῦ Παπαδιαμάντη γιὰ τὴν ἀξονικὴ σημασία τοῦ θεσμοῦ τῆς ἐξομολογήσεως
στὸ ἀφήγημά του.

3 Τὴν ἰδέα τῆς αὐτοκτονίας ὑποβάλλει ἀσφαλῶς ἡ εἰκόνα τοῦ «ὁλοκαυτώματος» τῆς
αὐγούστας. ῍αν ὁ Παπαδιαμάντης ἤθελε νὰ σώσει τὴν ἡρωίδα του ἀπὸ τὸ ἀπονενοη-
μένο διάβημα μποροῦσε μὲ μιὰ κίνηση ἐκ τοῦ «ὕψους τῆς κωπαστῆς», ὅπου πατοῦσε ἡ
αὐγούστα, κρατημένη «ἐκ σχοινίου τινός», νὰ τὴ ρίξει στὴ θάλασσα καὶ νὰ τὴ σώσει –
ὁ ᾿ιωάννης Βενδίκης/μούχρας ἐξάλλου, «κολυμβῶν», ἦταν κοντά.



κασίας τὴν φαρσοκωμωδία τῶν θεσμῶν καὶ εὐτελίζοντας μέσα του ὅλα
τὰ στηρίγματά τους, υἱοθέτησε τὸν τρόπο ζωῆς ἑνὸς ὀρθόδοξου χριστια-
νοῦ. ῎Εχω σχηματίσει τὴν πεποίθηση πὼς τὰ μυθιστορήματά του εἶναι
ἀκούσματα καὶ ἐκφράσεις τῶν δοκιμασιῶν αὐτῆς τῆς περιόδου, ποὺ ὡς
φαίνεται τελειώνει μὲ τὴ Γυφτοπούλα, ὅταν ὁ συγγραφέας εἶναι στὴν
ὥριμη πιὰ ἡλικία τῶν τριάντα τριῶν ἐτῶν. Ξαναγυρίζω ὅμως στὴν ἀδελ-
φὴ σιξτίνα.

2

῾η διαστροφὴ τῆς σιξτίνας

῾η ἀκτινογραφία τῆς σιξτίνας, ποὺ παραδίδει μὲ ἐξαιρετικὴ λε-
πτομέρεια ὁ Παπαδιαμάντης στὴ Γυφτοπούλα του, δείχνει καθαρὰ τὴν
φοβερὴ πάθηση, τὴν ἀνυπολόγιστη «στρέβλωση», ὅπως ὁ ἴδιος τὴν
ὀνομάζει, ποὺ ἐπέφερε στὴ μοναχή, ὁ καταγέλαστος ἀσκητικὸς θρησκευ-
τικὸς θεσμὸς «τοῦ ῞υδατος τῆς σιωπῆς». Πάθηση καὶ στρέβλωση, ποὺ
ὄχι μόνο δὲν ἔχει συνειδητοποιήσει, ἀλλὰ οὐδὲ κὰν ὑποψιάζεται ἡ σιξτίνα:
«῾ο τρόπος δὲ μεθ᾿ οὗ ἐβάδιζε 〈ἡ ἀδελφὴ σιξτίνα〉4 καὶ πάντα τὰ κινήματα
αὐτῆς ἐνέφαινον γυναῖκα ἔχουσαν τὴν συναίσθησιν τῆς ἰδίας ἀξιοπρε-
πείας καὶ μηδ᾿ ὑποπτεύουσαν ὅτι εἶναι δυνατὸν νὰ σφαλῇ ἢ νὰ παρεκκλίνῃ
κατὰ κεραίαν ἐκ τῶν χρεῶν της» (269/513).

῾η ἀρχὴ καὶ ὁ τρόπος τῆς στρέβλωσης

῾η στρέβλωση τῆς σιξτίνας ἄρχισε «ἔν τινι σεμιναρίῳ θηλειῶν
ἱδρυμένῳ παρὰ τὸν Τίβεριν, ὀνόματι “῎ακουα σιλέντσιι” περιφήμῳ ἐπὶ μο-
ναστικῇ πειθαρχίᾳ κατ᾿ ἐκεῖνον τὸν χρόνον», ὅπου ἡ δόκιμη ἀδελφὴ
«κατὰ τὴν νεαρὰν αὐτῆς ἡλικίαν» (273/516), «εἶχεν ἀσκήσει τὴν
πρώτην δοκιμασίαν της» καὶ «ἧς τὴν βάσανον εἶχεν ὑποστῆ» (273/516).
῾ο νεαρὸς συγγραφέας περιγράφει καὶ διακωμωδεῖ μὲ ἔκδηλο σαρκασμὸ
καὶ λεπτὸ χιοῦμορ ἐκείνη τὴν παράξενη καὶ ἐξωφρενικὴ δοκιμασία τῶν
δοκίμων μοναχῶν στὴν τέταρτη παράγραφο τοῦ κεφαλαίου: «῾η ἀρχὴ
καὶ τὸ τέλος τῆς δοκιμασίας ἐν τῷ εἰρημένῳ μοναχικῷ παιδαγωγείῳ
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4 Τὸ κείμενο σὲ γωνιακὲς ἀγκύλες εἶναι προσθήκη δική μου.



συνίστατο εἰς τὸ νὰ ὑποχρεῶσι τὰς δοκίμους νὰ κρατῶσιν ἐπὶ πολλὰς
καθ᾿ ἑκάστην ὥρας ἐντὸς τοῦ στόματος σταγόνας τινὰς ὕδατος χωρὶς νὰ
τὰς καταπίνωσιν, ἐξ οὗ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ σεμιναρίου. σκοπὸς δὲ τοῦ
πειράματος τούτου ἦτο νὰ γυμνάσωσι τὰς τροφίμους εἰς τὴν σιωπήν.
φρονῶ ὅτι ἡ μέθοδος αὕτη δὲν ἐστερεῖτο ἐπιβολῆς, ἀπῄτει δὲ τοσαύτας
σταγόνας εὐφυΐας ὅσας καὶ ὕδατος. φαίνεται δὲ ὅτι, πλὴν τοῦ ὅτι ὤξυνε
τὴν ἕξιν, ἐπενήργει ἀντιδραστικῶς ἐπὶ τοῦ λάρυγγος ἡ τοιαύτη ἄσκησις,
ὥστε ἐκ τῆς συνεχοῦς παρουσίας τῆς ὑπερμέτρου ὑγρότητος 〈στὸ στόμα〉
ἐπέφερεν ἀντιπεπονθότως5 τὴν ξηρότητα 〈τοῦ λάρυγγος〉, καὶ ἐντεῦθεν
μᾶλλον προήρχετο ἡ ἕξις τῆς σιγῆς. ῎αλλως δὲν τολμῶ νὰ ὑποβάλω εἰς
τοὺς φυσιολόγους τὴν τοιαύτην ἐξ ἀπειρίας προερχομένην εἰκασίαν»
(271/514-15)6.

Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἀσκήσεως καὶ δοκιμασίας

Τὸ ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς ἀσκήσεως ὑπῆρξε γιὰ τὴ νεαρὴ σιξτίνα
τραγικὸ καὶ καθοριστικό. στὸ τέλος αὐτῆς τῆς μακροχρόνιας καὶ
αὐστηρῆς δοκιμασίας ἡ νεαρὴ σιξτίνα εἶχεν ἀριστεύσει «εἰς τὴν τέχνην
τοῦ νὰ σιγᾷ» (270/514). «… ἡ ἀδελφὴ σιξτίνα εἶχεν ἐπαρθῆ εἰς τοιοῦτον
ὑπεράνθρωπον σημεῖον εἰς τὴν τέχνην ταύτην τῆς σιωπῆς, ὥστε καθ᾿ ἣν
στιγμὴν 〈ὅταν, σὲ κάποια φάση τῆς ζωῆς της〉, ἀνένηψε καὶ ἐνθυμήθη ὅτι
ἦτο ἀνθρωπόμορφον πλάσμα καὶ ὤφειλε νὰ ἀπαντᾷ τοὐλάχιστον εἰς τὰς
ἀπευθυνομένας αὐτῇ ἐρωτήσεις, τότε μόνον παρετήρησεν 〈χωρὶς ὡστόσο
νὰ συνειδητοποιήσει τὴ βαθύτερη βλάβη〉 ὅτι ὁ λάρυγξ αὐτῆς ἐτραύλιζεν,
ἡ γλῶσσα εἶχε καταστῇ ψελλή, τὰ δὲ χείλη ἐστρεβλώθησαν. Τὴν
στρεβλότητα δὲ ταύτην τῶν αἰσθητηρίων εἶχε παρακολουθήσει καὶ ἡ
στρέβλωσις τοῦ πνεύματος, ὥστε κατ᾿ ἀρχὰς μόνον κολοβὰς φράσεις
κατώρθου νὰ προφέρῃ, ἐδέησε δὲ νὰ παρέλθῃ πολὺς χρόνος μέχρις οὗ
μάθῃ ν᾿ ἀπαγγέλλῃ αὖθις περιόδους…» (271-72/515).
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5 «κατ᾿ ἀντίστροφον λόγον» (λεξικὸν τῆς ῾Ελληνικῆς Γλώσσης, ὑπὸ σκαρλάτου Δ. τοῦ
Βυζαντίου, ᾿ανέστης Κωνσταντινίδης, ᾿αθῆναι 1895).

6 Πλαγιογραφῶ τὶς φράσεις ὅπου ὁ Παπαδιαμάντης σαρκάζει σκληρά, ὄχι ὅμως καὶ
ἄκομψα, τὶς «μεθόδους» καὶ τὰ «πειράματα» ὅλων τῶν «φυσιολόγων» – διάβαζε ἐπι-
στημόνων.



῾η ἠθικὴ παρεκτροπὴ τῆς σιξτίνας

᾿απὸ τὴν ὥρα ποὺ ἡ σιξτίνα «ἀνένηψε» ἀπὸ τὴν ἀσθένεια καὶ ἔμαθε
«ν᾿ ἀπαγγέλλῃ αὖθις περιόδους», κατὰ περίεργο καὶ ἀνεξήγητο τρόπο,
ἄρχισε, ἀντὶ νὰ ἐκφράζει μὲ εὐθύτητα καὶ εἰλικρίνεια τὶς σκέψεις καὶ τὰ
διανοήματά της, νὰ ψεύδεται «πλέον ἄνευ συνειδήσεως» 〈χωρὶς νὰ συ-
ναισθάνεται, ἢ νὰ καταλαβαίνει πὼς «ἐψεύδετο»〉. «Εἶχεν καταστῆ
αὐτόματον 〈ψεύδους〉, καὶ αἱ ἀπαιτήσεις τῆς νέας αὐτῆς θέσεως 〈σὲ
σχέση μὲ τὴν προηγούμενη σιωπή της〉 ἐπιβάλλουσαι αὐτῇ τὴν τυφλὴν
ὑπακοὴν 〈νὰ ἀπαντᾶ καὶ νὰ ὁμιλεῖ〉, τὴν ἠνάγκαζον νὰ ψεύδηται κατὰ
κόρον διὰ λογαριασμὸν ἄλλων 〈ὣς τὸ σημεῖο μάλιστα νὰ παραποιεῖ τὰ
λόγια τρίτων〉 (272/515)».

μία δεύτερη παρεκτροπή, εὐεξήγητη ἴσως ἀπὸ τὴν προηγούμενη ἕξη
της νὰ σιωπᾶ, ἀλλὰ καὶ συναφὴς πρὸς τὴν ἄμεση ψευδολογία της, ἦταν
ἕνα ἄλλο εἶδος ἔμμεσου ψεύδους καὶ ἔμμεσης ὑποκρισίας – ἡ κρυψίνοιά
της: «῞ολην τὴν 〈ὑπόλοιπη〉 ζωή της εἶχε προσπαθήσει νὰ μάθῃ τὴν
τέχνην τοῦ νὰ κρύπτῃ τοὺς λογισμούς της, ὅπως κρύπτει ἡ χελώνη τὴν
κεφαλὴν καὶ τὰ κῶλα» (270/514), χωρὶς νὰ συναισθάνεται πὼς αὐτὴ ἡ
δῆθεν φυσικὴ καὶ δῆθεν πηγαία κρυψίνοια ἦταν μεγάλη ἁμαρτία. Γιατὶ
ἐτούτη ἡ κρυψίνοια δὲν ἦταν ἐκδήλωση τῆς θεάρεστης αὐτοσυγκράτησης
καὶ φρόνιμης σιωπῆς, ἀλλὰ ἔτεινε πάντα στὴ φίμωση παντὸς «ἀφελοῦς
αἰσθήματος ἢ ἀληθοῦς ἰδέας» (270/514). μὲ ἄλλα λόγια ἡ σιξτίνα, ὅταν
ἀνένηψε ἀπὸ τὸ προηγούμενο νόσημα, εἶχε περιπέσει σὲ ἄλλο, χειρότερο
νόσημα: «… εἶχε κατορθώσει νὰ τελειοποιηθῇ εἰς τὴν τέχνην ταύτην,
τόσας δὲ προόδους εἶχε κάμει εἰς τὸ ἐπάγγελμα τοῦτο, ὥστε κατήντησε
νὰ μὴ δύναται πλέον, καὶ ἂν ἤθελε, νὰ ἐκφράσῃ ἢ νὰ ἐπιδείξῃ ἀφελὲς
αἴσθημα ἢ ἀληθῆ ἰδέαν. ῍αν ἐνεφανίζετο αἴφνης ὑπερφυής τις δύναμις,
ἥτις νὰ τῇ ἐπιβάλῃ ὡς ἀπαραίτητον χρέος τὸ νὰ φανῇ ἐφάπαξ εἰλικρινής,
ἡ σιξτίνα καὶ ἂν ἐπεθύμει, δὲν ἠδύνατο νὰ κατορθώσῃ τοῦτο. Τὸ ψεῦδος
καὶ ἡ ὑπόκρισις εἶχον καταστῆ παρ᾿ αὐτῇ δευτέρα φύσις, θᾶττον δὲ
ἠδύνατό τις νὰ ἀποσπάσῃ ἀπ᾿ αὐτῆς τὴν ψυχὴν ἢ τὴν μακροχρόνιον
ταύτην ἕξιν. ῎ηθελε προτιμήσει δὲ νὰ μείνῃ ἐπὶ ἕνα ὅλον αἰῶνα εἰς τὸ Κα-
θαρτήριον πῦρ, ἢ νὰ ἐκστομίσῃ ἔστω καὶ μίαν λέξιν μὴ προλελογισμένην ἢ
ὑπηγορευμένην πρός τινα ἀπόρρητον πάντοτε σκοπόν» (270/514). «᾿Επὶ
τοσοῦτον δὲ προέβη τὸ ἀξιόλογον τοῦτο προτέρημα, ὥστε θαῦμα θὰ ἦτο
ἂν 〈ἡ〉 ἀδελφὴ σιξτίνα κατώρθου ποτὲ νὰ εἴπῃ μίαν λέξιν ἀληθῆ, ἀπὸ
ἀμνημονεύτων δὲ χρόνων δὲν ἠξιώθη νὰ διαπράξῃ τὸ σφάλμα τοῦτο»
(272/515).
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3

῾η παρουσία τῆς Ἀϊμᾶς στὸ μοναστήρι

῾η παρουσία ὡστόσο τῆς Ἀϊμᾶς στὸ μοναστήρι ἀνέστρεψε τὶς «μεθο-
δείας καὶ τὰς τέχνας» τῆς σιξτίνας καὶ ἡ ἀδελφὴ «ἔμελλε νὰ χάσῃ καὶ
αὐτὴ 〈ὅπως καὶ ἡ Ἀϊμὰ ἴσως〉 τὴν πυξίδα της» 〈τὴν κρυψίνοια, τὴ σιωπή,
τὸ ψεῦδος καὶ τὴν ὑποκρισία της〉 (272/515). Καὶ πράγματι στὶς ἑπόμε-
νες παραγράφους τοῦ κεφαλαίου ἡ ἀδελφὴ σιξτίνα ὑποκύπτει στὸν πει-
ρασμὸ καὶ ὀλισθαίνει στὸ ἁμάρτημα, στὸ «πάθος» τῆς εὐθείας καὶ εἰλι-
κρινοῦς 〈συν〉ὁμιλίας.

4

Τὸ πρόβλημα τῆς ἀκρίβειας

μολονότι στὸ κεφάλαιο ἐτοῦτο ὁ Παπαδιαμάντης φαίνεται νὰ στηλι-
τεύει καὶ νὰ διακωμωδεῖ ἕναν θεσμὸ τῆς μοναστικῆς ἀσκήσεως τῶν δυ-
τικῶν καὶ μολονότι φαίνεται ἐπίσης νὰ ἀντιμετωπίζει μὲ τὴν ἴδια σκλη-
ρότητα καὶ εἰρωνεία καὶ τὴν περίπτωση τῆς ἴδιας τῆς ἀδελφῆς σιξτίνας,
ὡστόσο ὁ τρόπος ποὺ χειρίζεται τὰ ζητήματα αὐτά, ἡ βαθύτατη διείσδυση
δηλαδὴ στὴ νοητικὴ λειτουργία τῆς σιξτίνας, μοῦ ἐπιτρέπουν νὰ φαντα-
στῶ ἢ νὰ ὑποθέσω τουλάχιστον πὼς καὶ ὁ συγγραφέας, ὅπως καὶ ἡ
σιξτίνα, «λέγει ἄλλα ἀντ᾿ ἄλλων» (270/514). μὲ ἁπλὰ λόγια ὁ εὐφυὴς
Παπαδιαμάντης, ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ τῆς σιξτίνας, ὑποψιάζομαι πὼς θέτει ἐπὶ
τάπητος ἕνα γενικότερο καὶ μέγιστο ζήτημα. φαίνεται νὰ πραγμα-
τεύεται μὲ θαυμαστὴ δεξιοτεχνία τὸ ζήτημα τῆς ἀκρίβειας, ποὺ δὲ
σχετίζεται μόνο μὲ τὴν ἔκφραση καὶ τὴ διατύπωση, ἀλλὰ καὶ μὲ τὶς δυ-
νατότητες τοῦ νοητικοῦ μας ὀργάνου. ῾η ἄκρως λεπτομερειακὴ καὶ ἔ-
ξοχα παραστατικὴ φρασεολογία του ἦταν αὐτὴ ποὺ ἔσπειρε μέσα μου τὴν
βάσιμη (ἐπιτρέψτε μου νὰ πιστεύω) ὑπόνοια πὼς πράγματι ὁ νεαρὸς συγ-
γραφέας «λέγει ἄλλα ἀντ᾿ ἄλλων». Πὼς βαθύτερο θέμα του εἶναι «ἡ στο-
μακάκη7, ἧς τὴν βάσανον εἶχεν ὑποστῆ κατὰ τὴν νεαρὰν» (273/516)
αὐτοῦ «ἡλικίαν» καὶ ὁ ἴδιος. Πρὶν ὅμως ἐμβαθύνω στὸ πνεῦμα τῶν καί-
ριων φράσεων τοῦ συγγραφέα, ποὺ μὲ ἐντυπωσίασαν καὶ μὲ ὑποψίασαν,
θὰ μείνω γιὰ λίγο στὸ παράξενο εἶδος τῆς πνευματικῆς στρέβλωσης τῆς
μοναχῆς καὶ εἰδικὰ στοὺς τρόπους ποὺ αὐτὴ ἐξωτερικεύεται.
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5

οἱ χαρακτηρισμοὶ τοῦ Παπαδιαμάντη

῾η πνευματικὴ στρέβλωση τῆς σιξτίνας ἐκδηλώνεται μὲ δυὸ τρόπους
ποὺ ἀντιφάσκουν μεταξύ τους. ῾ο ἕνας εἶναι ἡ γλώσσα, ἡ ὁμιλία· ὁ ἄλλος
ἡ ἀγλωσσία, ἡ σιωπή. ῾ο Παπαδιαμάντης συμπαρατάσσει τὴ δεινὴ ἀντί-
φαση, δημιουργώντας μιὰ παράξενη λογικὴ ἀνακολουθία, ὄχι «ἐξ ἀπει-
ρίας», τυχαῖα ἢ ἄτεχνα, ὅπως θὰ μποροῦσε ἴσως ὁ φρόνιμος ἀναγνώστης
νὰ σκεφτεῖ. στὴν ἀρχὴ τῆς τρίτης παραγράφου παρατηρεῖ πὼς «῾η
ἀδελφὴ σιξτίνα ἐπρωταγωνίστει εἰς τὴν τέχνην τοῦ νὰ λέγῃ ἄλλα ἀντ᾿
ἄλλων. ᾿ηρίστευεν εἰς τὴν τέχνην τοῦ νὰ σιγᾷ». ῾υπογραμμίζει δηλαδὴ
πὼς ἂν ἡ σιξτίνα πρωταγωνιστοῦσε στὴν ἐνσυνείδητη ἀνακριβολογία,
ποὺ κατὰ βάθος ἦταν ψευδολογία καὶ ὑποκρισία, ἦταν ἄριστη ὡστόσο
«εἰς τὴν τέχνην τοῦ νὰ σιγᾷ». ῍ας δοῦμε ὅμως χωριστὰ αὐτὲς τὶς δυὸ
ἀντιφατικὲς ἐπιδόσεις, ποὺ ὡστόσο εἶχαν τὸ ἴδιο καταστροφικὸ ἀποτέλε-
σμα.

1) ῾η σιξτίνα, ὅταν μιλοῦσε, ἔλεγε «ἄλλα ἀντ᾿ ἄλλων», μὲ σκοπὸ νὰ
κρύβει τοὺς λογισμούς της. ῾η πρώτη μορφὴ λοιπὸν αὐτῆς τῆς παράξενης
πνευματικῆς στρέβλωσης ἦταν ἡ τέχνη τῆς κρυψίνοιας, ποὺ δὲν ἄφηνε
κανένα περιθώριο σὲ «ἀφελὲς αἴσθημα ἢ ἀληθῆ ἰδέαν» νὰ ἐκδηλωθοῦν. ῾ο
Παπαδιαμάντης ὀνομάζει αὐτὴ τὴν ἕξη, «τέχνη» καὶ «ἐπάγγελμα», μὲ
σαφὴ πρόθεση νὰ τὴν ὑποβιβάσει σὲ ψεύτικο τέχνασμα καὶ ὑποκριτικὴ
ἐπιτήδευση – ἐλεεινὸ καὶ ἔσχατο πνευματικὸ «κατάντημα».

2) ῾η σιωπὴ ἐξάλλου τῆς σιξτίνας δὲ μαρτυροῦσε κάποια ἐσωτερικὴ
καθαρτικὴ περιστολή, ἀλλὰ αἰτία καὶ ἀποτέλεσμα εἶχε τὴ νέκρωση τοῦ
πνεύματος καὶ κατ᾽ ἐπέκταση τὴν παραλυσία τῆς γλώσσας. σὲ μιὰ
ἐκπληκτικὴ περίοδο ὁ Παπαδιαμάντης σκιαγραφεῖ μὲ θαυμαστὸ τρόπο
τὴ σχέση καὶ τὴ συνάφεια ἀνάμεσα στὴ νοητικὴ λειτουργία καὶ στὴ
γλωσσικὴ ἔκφραση, ἀνάμεσα στὸ νόημα/ἔννοια καὶ στὴ λέξη. «Τὸ στόμα
της ἦτο τόσον ἑρμητικῶς κεκλεισμένον, ὥστε ἐφαίνετο ὅτι ἐγεννήθη
κωφάλαλος. ᾿Εκ τῆς μακρᾶς καὶ κατηναγκασμένης συσφίγξεως τῶν
ὀδόντων, εἶχον σχηματισθῆ περὶ τῆς* ἄκρας τῶν χειλέων της δύο ἑλικοει-
δεῖς ρυτίδες, ἦσαν δὲ αὗται, οὕτως εἰπεῖν, ἡ σκιὰ τῶν λέξεων αἵτινες
διήρχοντο ἀλλὰ δὲν ἐξεφωνοῦντο. Τὸ στόμα διέπνεεν ἀντὶ νὰ λαλῇ. αἱ
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σκέψεις της ἐξητμίζοντο εἰς ἀορίστους φθόγγους καὶ εἰς ἀνάρθρους ψιθυ-
ρισμούς, ἀλλ᾿ οὐδέποτε ἐξεφράζοντο. ᾿ηδύνατό τις ἀνατέμνων τὸν ἐγ-
κέφαλόν της νὰ εὕρῃ μόρια ἐννοιῶν ἀλλ᾿ οὐχὶ ἀκεραίας ἐννοίας. Τόσον ἐκ
τῆς πολυχρονίου ἕξεως τοῦ νὰ συστέλλῃ τὰς λέξεις εἶχε μεταβῆ κατ᾿
ἀντανάκλασιν ὁ τοιοῦτος περιορισμὸς καὶ μέχρι τῆς σκέψεως, ὥστε μὴ
δυναμένη νὰ ὁμιλῇ δὲν ἠδύνατο πλέον μηδὲ νὰ σκέπτηται» (270-71/514).

6.

῞Ενα αὐτοτελὲς δοκίμιο

῎Εχω τὴν αἴσθηση πὼς οἱ παρατηρήσεις αὐτές, στὸ σύνολό τους,
ἀπαρτίζουν ἕνα ἐμβόλιμο, ξεχωριστὸ καὶ ἐξαιρετικὰ τολμηρὸ καὶ
πρωτότυπο δοκίμιο πάνω στὸ καίριο ζήτημα τῆς σχέσης δυὸ ἐπιφανειακὰ
(κατὰ τὸν Παπαδιαμάντη) ξεχωριστῶν πνευματικῶν λειτουργιῶν, ποὺ
οὐσιαστικὰ (κατὰ τὸν Παπαδιαμάντη καὶ πάλι) εἶναι μία καὶ ἀτε-
λεσφόρητη δυστυχῶς λειτουργία. ῾η ἰδέα ἐτούτη γεννάει μέσα μου μιὰν
ἄλλη ἰδέα ποὺ εἶναι φυσικὸ νὰ μὲ ἐκπλήσσει. ῾ο Παπαδιαμάντης –κάνω
τὴ σκέψη– εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς πρώτους στὰ γράμματά μας, ποὺ
διατύπωσε μὲ ἐκπληκτικὴ σαφήνεια, παραστατικότητα καὶ λιτότητα,
μιὰ καίρια ἀρχή, ποὺ στὰ χρόνια μας ἰδιαίτερα δὲ φαίνεται καθόλου νὰ
ἀπασχολεῖ τοὺς πολυγραφότατους συγγραφεῖς μας. Τὴν ἰδέα πὼς στὴν
ψυχογραφία τῆς σιξτίνας εἶναι κρυμμένο ἕνα σοφό, αὐτοτελές, τολ-
μηρότατο καὶ συνοπτικὸ δοκίμιο πάνω στὸ ζήτημα τῆς γλωσσικῆς
ἔκφρασης, ἐπιμένει νὰ συντηρεῖ καὶ νὰ ἐνισχύει μέσα μου τὸ γεγονὸς πὼς
ἡ παρέκβαση στὴν ψυχολογία αὐτῆς τῆς ἀλλόκοτης μοναχῆς δὲν ἦταν
καθόλου ἀναγκαία ἢ ἀπαραίτητη στὴν ἐξέλιξη τῶν ἑπόμενων γεγονότων
τοῦ μυθιστορήματος. μὲ ἄλλα λόγια ὁ Παπαδιαμάντης θὰ μποροῦσε νὰ
περάσει κατευθείαν στὴ συζήτηση ἀνάμεσα στὴ σιξτίνα καὶ στὴν ᾿αϊμὰ
χωρὶς τὸν πρόλογο αὐτῆς τῆς ἄσχετης καὶ ἄχρηστης ψυχογραφίας, ἑνὸς
προσώπου μάλιστα ποὺ δὲν διαδραματίζει κανένα σχεδὸν ρόλο στὴν
πλοκὴ τοῦ μυθιστορήματος. ῾ο Παπαδιαμάντης ὡστόσο, καὶ χαίρομαι
ποὺ μοῦ δίνεται ἐδῶ μιὰ πρώτη εὐκαιρία νὰ ὑπαινιχθῶ, δὲν γράφει ἕνα
ἱστορικὸ ἢ ρομαντικὸ μυθιστόρημα, ὅπως τόσο μονότονα μᾶς ἔχουν πι-
πιλίσει τὰ ἀφτιὰ οἱ ἐπικριτές του – ψυχογραφεῖ τὸν ἄνθρωπο καὶ κατὰ
βάθος τὸν ἑαυτό του, ἀπ᾿ ὅπου πηγάζει (καὶ) αὐτὴ ἡ ψυχογραφία.

῍αν ἐξαιρέσω τὸ σεφέρη, δὲν ξέρω πόσοι καὶ ποιοὶ ἀπὸ τοὺς ἕλληνες
συγγραφεῖς καὶ λογοτέχνες ἔχουν σοβαρὰ προβληματιστεῖ πάνω στὸ
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μέγιστο ζήτημα τῆς γλωσσικῆς ἀκρίβειας, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν ἐξωτερικὴ
ἐκδήλωση, τὸ προϊὸν μιᾶς συγκεκριμένης πνευματικῆς λειτουργίας, τὴν
ἀποκρυστάλλωση ἑνὸς ὁρισμένου πλέον τρόπου στοχασμοῦ καὶ νόησης
γενικότερα. ῾ο Παπαδιαμάντης φαίνεται νὰ ψιθυρίζει πολὺ παράξενα,
πρωτότυπα καὶ προκλητικὰ πράγματα πάνω σὲ αὐτὸ τὸ κεφαλαιῶδες
ζήτημα. ῍ας τὰ δοῦμε ἕνα ἕνα μὲ τὴ σειρά.

1) Πρῶτα ἀπὸ ὅλα πώς, μολονότι ἔννοιες καὶ λέξεις φαίνονται νὰ εἶναι
δυὸ διαφορετικὰ πράγματα, ἡ συνάφειά τους ὡστόσο εἶναι τόσο στενή,
ὥστε ἐντέλει νόηση καὶ λέξεις, σκέψη καὶ γλώσσα καταλήγουν νὰ εἶναι
ἀμοιβαῖες ἀντανακλάσεις («κατ᾿ ἀντανάκλασιν»). ῾ο Παπαδιαμάντης
μολονότι γνωρίζει πὼς προηγεῖται ἡ σκέψη καὶ ἕπεται ἡ λέξη («αἱ σκέ-
ψεις της ἐξητμίζοντο εἰς ἀορίστους φθόγγους καὶ εἰς ἀνάρθρους ψιθυρι-
σμούς, ἀλλ᾿ οὐδέποτε ἐξεφράζοντο»), διατυπώνει τὴν τολμηρὴ ἄποψη πὼς
ἡ «συστολὴ τῶν λέξεων», μολονότι ἑπομένων, ἀφανίζει τὴ σκέψη, μο-
λονότι προηγούμενη: «Τόσον ἐκ τῆς πολυχρονίου ἕξεως τοῦ νὰ συστέλλῃ
τὰς λέξεις εἶχε μεταβῆ κατ᾿ ἀντανάκλασιν ὁ τοιοῦτος περιορισμὸς καὶ
μέχρι τῆς σκέψεως, ὥστε μὴ δυναμένη νὰ ὁμιλῇ δὲν ἠδύνατο πλέον μηδὲ
νὰ σκέπτηται».

2) ῾Ως φαίνεται ὁ Παπαδιαμάντης, ὕστερα ἀπὸ βαθιὰ ἐνδοσκόπηση,
εἶχε καταλήξει στὴν παράξενη ἰδέα πὼς ἡ σκέψη α) ὄχι μόνο δὲν μπορεῖ
ποτὲ νὰ ἐξωτερικευτεῖ τέλεια, ἀκριβὴς καὶ εἰλικρινής, β) ἀλλὰ οὔτε καὶ
μπορεῖ νὰ εἶναι αὐτὴ καθαυτὴ τέλεια, ἀκριβὴς καὶ εἰλικρινής – τὸ πνεῦμα
εἶναι ἐγκλωβισμένο σὲ μιὰ μοιραία ἀσυναίσθητη ψευδολογία καὶ ἀσυ-
νείδητη ὑποκρισία. Κατὰ περίεργο τρόπο ὁ συγγραφέας δὲ συνδέει τὴ δο-
κιμασία τῆς σιξτίνας στὸ σεμινάριο τοῦ «῞υδατος τῆς σιωπῆς» μὲ τὴν
μετέπειτα ψευδολογία καὶ ὑποκρισία της. Τὸ γεγονὸς ὅτι μετὰ τὸ πέρας
αὐτῆς τῆς δοκιμασίας νεκρώθηκε ἡ σκέψη καὶ ἡ γλώσσα της, δὲν δικαιο-
λογεῖ τὴν ἠθικὴ παρεκτροπή της στὴν ψευδολογία καὶ ὑποκρισία. Τὸ
ἀντίθετο μάλιστα, θὰ περίμενε κανεὶς μιὰ σιξτίνα «φυτό», ποὺ οὔτε θὰ
μποροῦσε νὰ σκεφτεῖ οὔτε νὰ ἀρθρώσει λέξη. ῾Ωστόσο ὁ Παπαδιαμάντης
δὲ φαίνεται νὰ πειθαρχεῖ στὴ λογικὴ τῶν πραγμάτων. ᾿Εκεῖνο ποὺ τὸν
ἀπασχολεῖ εἶναι ἡ οὐσία, εἴτε λογικὴ εἴτε παράλογη. Εἶναι φανερὸ πὼς
ὅ,τι βλέπει ὁ Παπαδιαμάντης στὴν ψυχὴ τῆς σιξτίνας δὲν εἶναι μιὰ ἠθικὴ
παρεκτροπή, ἀλλὰ ἕνα ὀντολογικὸ κουσούρι. μετὰ ἀπὸ τὴν τραγικὴ ἐμ-
πειρία τῆς σιωπῆς, φαίνεται νὰ περνάει στὸ ἄλλο ἄκρο, στὴν ἐμπειρία τῆς
῾ομιλίας. «῞οπως καὶ ἂν ἔχῃ τοῦτο», παρατηρεῖ ὁ Παπαδιαμάντης, «ἡ
ἀδελφὴ σιξτίνα εἶχεν ἐπαρθῆ εἰς τοιοῦτον ὑπεράνθρωπον σημεῖον εἰς τὴν
τέχνην ταύτην τῆς σιωπῆς, ὥστε καθ᾿ ἣν στιγμὴν ἀνένηψε καὶ ἐνθυμήθη
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ὅτι ἦτο ἀνθρωπόμορφον πλάσμα καὶ ὤφειλε νὰ ἀπαντᾷ τοὐλάχιστον εἰς
τὰς ἀπευθυνομένας αὐτῇ ἐρωτήσεις, τότε μόνον παρετήρησεν ὅτι ὁ
λάρυγξ αὐτῆς ἐτραύλιζεν, ἡ γλῶσσα εἶχε καταστῆ ψελλή, τὰ δὲ χείλη
ἐστρεβλώθησαν. Τὴν στρεβλότητα δὲ ταύτην τῶν αἰσθητηρίων εἶχε πα-
ρακολουθήσει καὶ ἡ στρέβλωσις τοῦ πνεύματος, ὥστε κατ᾿ ἀρχὰς μόνον
κολοβὰς φράσεις κατώρθου νὰ προφέρῃ, ἐδέησε δὲ νὰ παρέλθῃ πολὺς
χρόνος μέχρις οὗ μάθῃ ν᾿ ἀπαγγέλλῃ αὖθις περιόδους, καὶ τότε ἐψεύδετο
πλέον ἄνευ συνειδήσεως» (271-72/515). ῞οπως ἀντιλαμβάνεται καὶ ὁ
πιὸ ἀνυποψίαστος ἀναγνώστης ἡ κατακλείδα αὐτῆς ἀκριβῶς τῆς μα-
κρᾶς περιόδου εἶναι ἐντελῶς παράλογη καὶ αὐθαίρετη: Πῶς καὶ γιατί ἡ
σιξτίνα, μετὰ τὴν ἀνάνηψή της καὶ τὴν ἱκανότητά της «νὰ ἀπαγγέλλῃ
αὖθις περιόδους», ἀντὶ τὰ λόγια της νὰ εἶναι λόγια εἰλικρινείας καὶ ἀλη-
θείας, κατέληξε νὰ ψεύδεται καὶ μάλιστα ἄνευ συνειδήσεως, χωρὶς νὰ συ-
ναισθάνεται δηλαδὴ πὼς ψεύδεται, εἶναι ἕνα λογικὸ ἐρώτημα ποὺ δὲ
φαίνεται νὰ ἀπασχολεῖ ἢ νὰ ἐνοχλεῖ τὸν Παπαδιαμάντη. Γιατὶ ἐκεῖνο ποὺ
τὸν ἐνδιαφέρει νὰ ὑπαινιχθεῖ εἶναι πὼς ἡ ὁμιλία, κάθε ὁμιλία, κάθε
ἀνθρώπινη ἔκφραση εἶναι εἶδος ψευδολογίας, χωρὶς μάλιστα ὁ ἄνθρωπος
νὰ συναισθάνεται αὐτὴ τὴν μοιραία καὶ ἀναπόφευκτη ἀνακριβολογία τῆς
γλώσσας του. Δὲ βρίσκω ἄλλη ἐξήγηση αὐτοῦ τοῦ περίεργου ἀφηγηματι-
κοῦ χάσματος, αὐτῆς τῆς ριψοκίνδυνης αὐθαιρεσίας. στὸ ἴδιο κεφάλαιο
ὑπάρχει μιὰ ἄλλη φράση ποὺ ἐνισχύει τὴν ἄποψη πὼς ὁ συγγραφέας
ἀλλοῦ στοχεύει ὅταν κριτικάρει τὰ κουσούρια τῆς σιξτίνας: «῾η μα-
κροχρόνιος ἕξις τοῦ νὰ ψεύδηται, εἴτε διὰ τοῦ λόγου εἴτε διὰ τῆς σιγῆς,
καθότι καὶ ἡ σιγὴ ἦτο εἶδος σιωπηλοῦ ψεύδους, δὲν τῇ ἐπέτρεπε νὰ ἔλθῃ
εἰς τοιαύτην διάχυσιν» (273-74/516). ῾η φράση ἐτούτη, τεκμήριο, κατὰ
τὴν ταπεινή μου γνώμη, ἑνὸς ἐξαιρετικοῦ πνεύματος, ποὺ βρίσκεται μίλια
μπροστὰ ἀπὸ τὴν ἐποχή του καὶ τὰ κλισὲ τοῦ ρομαντικοῦ ἢ ἱστορικοῦ μυ-
θιστορήματος, δὲν μπορεῖ νὰ ἐκφράζει παρὰ μιὰ βαθύτατη ἐμπειρία ποὺ
λίγοι ἄνθρωποι (ὄχι μόνο τῶν γραμμάτων), εἶχαν ἢ ἔχουν τὸ προνόμιο (ἂν
πρόκειται γιὰ προνόμιο, γιατὶ κατὰ βάθος πρόκειται γιὰ βαθὺ ἐσωτερικὸ
δράμα) νὰ συνειδητοποιήσουν – τὴν ἐπίγνωση μιᾶς πνευματικῆς ἀδυ-
ναμίας ποὺ δὲν ἐπιτρέπει στὸν ἄνθρωπο νὰ ἐπαίρεται οὔτε πὼς εἶναι τάχα
εἰλικρινὴς οὔτε πὼς ἀκριβολογεῖ. ῾υποψιάζομαι πὼς ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς
εἶναι ὁ σεμνὸς Παπαδιαμάντης, ποὺ πολὺ νωρὶς διέκρινε αὐτὸ τὸ διπλὸ
δράμα στὴ σκέψη καὶ στὴν ἔκφραση γενικά, καὶ ἰδιαίτερα στὴ λογο-
τεχνία: «Τὸ ψεῦδος καὶ ἡ ὑπόκρισις εἶχον καταστῆ παρ᾿ αὐτῇ δευτέρα
φύσις, θᾶττον δὲ ἠδύνατό τις νὰ ἀποσπάσῃ ἀπ᾿ αὐτῆς τὴν ψυχὴν ἢ τὴν
μακροχρόνιον ταύτην ἕξιν. ῎ηθελε προτιμήσει δὲ νὰ μείνῃ ἐπὶ ἕνα ὅλον
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αἰῶνα εἰς τὸ Καθαρτήριον πῦρ, ἢ νὰ ἐκστομίσῃ ἔστω καὶ μίαν λέξιν μὴ
προλελογισμένην 〈καὶ ἄρα ψευδὴ〉 ἢ ὑπηγορευμένην πρός τινα ἀπόρρητον
πάντοτε σκοπόν» (270/514). Ποιὸ ἦταν ἐκεῖνο τὸ πανίσχυρο ὂν ποὺ
ὑπαγόρευε ἢ διάλεγε τὶς ψευδεῖς λέξεις γιὰ λογαριασμὸ τῆς σιξτίνας,
εἶναι ἕνα αἴνιγμα αἰωρούμενο στὴ σκέψη τοῦ Παπαδιαμάντη, ποὺ
αἰσθάνεται πὼς ἡ σιξτίνα του, «καὶ ἂν ἐπεθύμει, δὲν ἠδύνατο νὰ κα-
τορθώσῃ νὰ φανῇ ἐφάπαξ 〈ἔστω〉 εἰλικρινής» (270/ 514), γιατὶ «ἐψεύδετο
πλέον ἄνευ συνειδήσεως. Εἶχε καταστῆ αὐτόματον, καὶ αἱ ἀπαιτήσεις
τῆς νέας αὐτῆς θέσεως, ἐπιβάλλουσαι αὐτῇ τυφλὴν ὑπακοήν, τὴν ἠνάγ-
καζον νὰ ψεύδηται κατὰ κόρον διὰ λογαριασμὸν ἄλλων» (272/515). ῍ας
μοῦ ἐπιτραπεῖ νὰ διακρίνω σὲ αὐτὸ τὸ ἀκροτελεύτιο «διὰ λογαρισμὸν
ἄλλων» ἕναν πλάγιο ὑπαινιγμὸ τοῦ συγγραφέα πὼς ἡ σιξτίνα δὲν εἶναι
μιὰ μεμονωμένη, ἐξαιρετικὴ περίπτωση, ἀλλὰ τυπικὸς ἐκπρόσωπος
(ὅλων) τῶν ἄλλων, ὅλων μας δηλαδή.

7

Κλείνω τὸ σχόλιό μου μὲ μιὰ γενικὴ παρατήρηση. ῾η λογοτεχνικὴ
κριτικὴ χρησιμοποιεῖ διάφορους τρόπους γιὰ νὰ προσεγγίσει τὴ σκέψη
ἑνὸς συγγραφέα. Κατὰ τὴν γνώμη μου ὁ πιὸ ἐνδεδειγμένος (καὶ πιὸ πα-
ραμελημένος ὡστόσο) εἶναι ἡ λεπτομερειακὴ μελέτη τῶν λέξεων τοῦ
κειμένου καὶ μόνο. οἱ λέξεις καὶ μόνο οἱ λέξεις τοῦ κειμένου, ὁ συν-
δυασμός τους καὶ μόνον, ἡ ἀναπαραγωγὴ στὴ φαντασία τοῦ ἀναγνώστη
τῶν εἰκόνων ποὺ ἐγείρουν οἱ πολλὲς καὶ συνδυασμένες σημασίες τῶν
λέξεων, εἶναι ὁ μπούσουλας ποὺ ἐπιτρέπει ἢ δὲν ἐπιτρέπει τὰ ὅποια ἀνοίγ-
ματα σὲ κοινωνιολογικές, ψυχολογικές, ἱστορικές, φιλοσοφικὲς ἢ ἄλλες
ἐκτιμήσεις τῶν ἰδεῶν τοῦ συγγραφέα. ῞ολα περιέχονται ἢ δὲν περιέχον-
ται στὶς λέξεις τοῦ κειμένου. Παράδειγμα: οἱ λέξεις ποὺ χρησιμοποίησε ὁ
Παπαδιαμάντης γιὰ νὰ συντάξει τὸ κεφάλαιο τῆς σιξτίνας δείχνουν ἕνα
πνεῦμα ποὺ προηγουμένως, πρὶν δηλαδὴ τὰ νοήματά τους παρουσιαστοῦν
σὰν ἰδιότητες τοῦ πνεύματος τῆς σιξτίνας, ἔχει ἐμβαθύνει τὸ ἴδιο σὲ αὐτά.
῾η φράση «ἡ μακροχρόνιος ἕξις τοῦ νὰ ψεύδηται, εἴτε διὰ τοῦ λόγου εἴτε
διὰ τῆς σιγῆς, καθότι καὶ ἡ σιγὴ ἦτο εἶδος σιωπηλοῦ ψεύδους» εἶναι κα-
θαρὴ παπαδιαμαντικὴ ἐμπειρία ποὺ ἔχει γίνει μετέπειτα κουσούρι τῆς
σιξτίνας. Δὲ λέω καινούρια πράγματα. ᾿Επαναλαμβάνω πράγματα αὐ-
τονόητα ποὺ στοχεύουν νὰ ἀποσπάσουν τὴν προσοχὴ ἀπὸ τὸ κύρος (καὶ
τὴν παγίδα) τῆς ὅποιας βιβλιογραφίας καὶ νὰ τὴν ἑστιάσουν, ἐπιτέλους,
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στὸ κύρος τῶν λέξεων τοῦ κειμένου, χωρὶς φυσικὰ νὰ ξεχνάει ὁ
ἀναγνώστης ἢ ὁ μελετητὴς πὼς καὶ τότε ἀκόμη ὅ,τι θὰ συμπεράνουμε ἢ
ὅ,τι θὰ ἐκφράσουμε μπορεῖ νὰ μὴν εἶναι ἀπαλλαγμένο ἀπὸ τὴν ἀσυ-
ναίσθητη ἀνακριβολογία τῆς σιξτίνας. Κάθε λέξη σὲ ἕνα σοβαρὸ κείμενο,
σὲ ἕνα παπαδιαμαντικὸ κείμενο, ἔχει τὴ σπουδαία της σημασία. Καὶ
αὐτὴ ἡ σημασία πρέπει νὰ γίνει ἀντικείμενο προσεκτικῆς σπουδῆς. ῾η
τέχνη τῆς κριτικῆς συνοψίζεται στὴν ἀποκωδικοποίηση τῶν σχέσεων
ἀνάμεσα στὶς σημασίες τῶν λέξεων τοῦ λογοτεχνικοῦ κειμένου. ῞Ενα
δεῖγμα μιᾶς τέτοιας προσέγγισης εἶναι αὐτὸ τὸ μικρὸ μελέτημα. ῾η Γυ-
φτοπούλα τοῦ Παπαδιαμάντη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ παρόμοια, θαυμαστὰ
μικρά, ὑπαινικτικὰ καὶ δυσδιάκριτα «δοκίμια»8, ποὺ ὅλα ὑπηρετοῦν μὲ τὸν
τρόπο τους τὸ κρυφὸ κύριο θέμα τοῦ μυθιστορήματος. ῾η γλωσσικὴ ἀνα-
πηρία/στρέβλωση καὶ τῆς ἑλληνίδος χώρας, ὅπως τὴν εἰκονίζει ὁ σοφὸς
Παπαδιαμάντης στὸ πορτραῖτο τῆς σιξτίνας, εἶναι μία παράμετρος, ἢ
καὶ κάτι περισσότερο ἴσως, τῆς κύριας ἰδέας αὐτοῦ τοῦ ἐξαίρετου καὶ
ἀπαράμιλλου ἔργου – ὁ δύσπιστος ἀναγνώστης ἂς μοῦ ἐπιτρέψει καὶ πάλι
τὴ χαρὰ αὐτῆς τῆς ἀλλόκοτης φαντασιοπληξίας.

Βόλος, 5.5.2012-19.11.2013
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8 ῞οπως ἐξάλλου καὶ ὅλα τὰ μυθιστορήματα καὶ διηγήματά του· τόσο γεμάτα μάλιστα
ποὺ μὲ τὸ πέρασμα τοῦ καιροῦ θὰ παραμερίσουν, ἐλπίζω, καὶ θὰ περιθωριοποιήσουν τὴν
ἱστορικὴ διάκριση ἀνάμεσα σὲ (δῆθεν ἀποτυχημένα) μυθιστορήματα καὶ (δῆθεν ἀνα-
παυτικὰ) διηγήματα – μακροχρόνιο καὶ ἐπίμονο κώλυμα γιὰ κατάδυση τῆς ψυχῆς στὰ
ἄγνωστα καὶ ἀνυποψίαστα ἕως σήμερα παπαδιαμαντικὰ βάθη.
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Ἅγιοι μερκούριοι καὶ παράφρονες Ἰουλιανοί –
ἢ ἡ μόνιμη ἐπικαιρότητα τοῦ σκιαθίτη μεγαλέξανδρου

αὐταδέλφῳ τῷ δείξαντι –
ἔτι καὶ ἔτι

Ὁ ἰσολογισμὸς ἀνάμεσα σὲ μερκούριους ἀντιχριστιανομάχους καὶ
Ἰουλιανοὺς χριστομάχους στὰ τελευταῖα τριάντα χρόνια1 δείχνει μᾶλλον
ἀνισοσκελής, ὅσο μπόρεσα νὰ τὸν παρακολουθήσω. Ὁ κατὰ Παπαδια-
μάντη πελιδνός, παράφρων τύραννος κυριαρχεῖ, συνήθως ἐξωραϊσμένος,
στὸ πεδίο ἐπιστημονικῶν2 ἢ ἰδεολογικῶν μελετῶν, τρόπαιο στὰ χέρια
ἀντιχρίστων, ἀντιβυζαντινῶν, ἀντιεβραϊστῶν, δωδεκαθεϊστῶν καὶ πάει
λέγοντας. Πάντως οἱ Ἰουλιανομάχοι, ὅπως ὁ σκιαθίτης, δὲν ἐξέλιπαν:
ζοῦμε μιὰ γόνιμη τριακονταετία τοῦ μεγαλέξανδρου τοῦ νεοελληνικοῦ
λόγου –ἡ κρίσιμη στροφὴ σημειώθηκε ἀκριβῶς πρὶν πενήντα χρόνια διὰ
χειρὸς Ζήσιμου λορεντζάτου–, καὶ Κύριος οἶδε τί μεγέθους, εἴδους καὶ
ποιότητας παραγωγὴ μᾶς ἀναμένει κατὰ τὴ φετινὴ ἐπέτειο! Ἀπὸ τὴ βι-
βλιογραφικὰ ἀτιθάσσευτη παραγωγὴ δὲν ἀπολείπουν οἱ παραφωνίες, φαί-
νεται ὅμως ὅτι μερικὰ τουλάχιστον πράγματα τείνουν νὰ καταστοῦν
ἑδραῖοι τόποι. Ὁ ἐθελούσιος ἐρημίτης λ.χ. διαβάζεται πιὰ καὶ ἔξω ἀπὸ τὰ

1 Τὸ 1981 κυκλοφορήθηκε ὁ α΄ τόμος τῆς κριτικῆς ἔκδοσης τῶν Ἁπάντων Παπαδιαμάντη
ἀπὸ τὸν πρεσβύτερο ἀδελφὸ (Ἀθήνα, Δόμος) καὶ μὲ δική του ἐπιμέλεια κυκλοφορεῖ ὁ
συλλογικὸς τόμος φῶτα ὁλόφωτα. Ἕνα ἀφιέρωμα στὸν Παπαδιαμάντη καὶ τὸν κόσμο
του, Ἀθήνα (Ε.λ.ι.α.) 1981, ὅπου καὶ τὸ πρῶτο μου παπαδιαμαντικὸ δοκίμιο «Ὁ Ἀλέ-
ξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ ἡ τέχνη τῆς Ὀρθοδοξίας», σσ. 177-196, ἀναδημοσιευμένο
στὸ τομίδιό μου “Πελιδνὸς ὁ παράφρων τύραννος”. Ἀρχαιολογικὰ στὸν Παπαδιαμάντη
(Oἱ νεώτεροι γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη, ἐπιμέλεια N. Δ. Tριανταφυλλόπουλου, ἀρ. 6),
Ἀθήνα (Nεφέλη) 1996 [21999], σσ. 13-66. Πρβλ. στὸν Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλο ὁμό-
θεμο μὲ τὸ τομίδιό μου ποίημα «Διὰ δόρατος – ἤτοι μικρὴ αἰσθητικὴ καὶ ἀρχαιολο-
γικὴ διατριβή», Περίτριμμ’ ἀγορᾶς Θεσσαλονίκιον. Κείμενα παιδιόφραστα περὶ τοῦ
παιζω-γράφου Ν. Γ. Πεντζίκη, Ἀθήνα (Ἄγρα) 1993, σσ. 33-34.

2 Τὴν ἄξια λόγου παραγωγὴ βλ. στὴν ἑξαμηνιαία βιβλιογραφία τῆς Byzantinische
Zeitschrift (1892 κ.ἑ.)· χρήσιμες οἱ ἐπισκοπήσεις τῆς Math. Caltabiano.



ἑλληνικὰ ὅρια· ἔπειτα, ἀκόμα καὶ οἱ ἀρνητὲς τῶν πιστεύω του δύσκολα
πιὰ ἀμφισβητοῦν τὴ λογοτεχνική του ἀξία· τὸ μεταφραστικό του ἔργο
ἄρχισε ν’ ἀποκαλύπτεται ὡς νέο χρυσωρυχεῖο· σὲ πεῖσμα, τέλος, τῶν
συγχρόνων δημοτικογλωσσαμυντόρων, ὁ πολυφωνικὸς Παπαδιαμάντης
διαπερνᾶ μᾶλλον εὔκολα καὶ ὁπωσδήποτε καθαρτικὰ ὅλα τὰ –ταξικὰ ἢ
ἄλλα– στρώματα3.

Ἡ εἰκαστικὴ παράσταση ποὺ ὤθησε τὸν μέγα σκιαθίτη νὰ διατυπώ-
σει ἀφοριστικὰ καὶ οἱονεὶ πολεμόχαρα τὸ κοσμοθεωρητικό του “μανιφέ-
στο”, δηλαδὴ ἡ μεταβυζαντινὴ τοιχογραφία τοῦ ἁγίου μερκουρίου ποὺ μὲ
τὸ δόρυ του διατρυπᾶ θανάσιμα τὸν καθιστὸ Ἰουλιανὸ στὸ ναὸ τοῦ Χριστοῦ
στὸ Κάστρο σκιάθου, συγκροτεῖ πιθανὸν ἕνα unicum ὑπὸ αὐτὴ τὴ μορφή4.
Ἡ νεώτερη ἔρευνα5 δὲν ἔχει ἀπαντήσει σίγουρα, ποιὸς καὶ πότε ἐκτέλεσε
αὐτὲς τὶς τοιχογραφίες6, ἐφόσον δὲν ἔχει ἀναληφθεῖ, ὅσο γνωρίζω, συστη-
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3 Κριτήριο γιὰ τὴ διαπερατότητά του θὰ εἶναι, πιστεύω, ἡ ἔκταση διακίνησης τῆς πρόσφα-
της (2011), πολυτονικῆς ἔκδοσης τῶν Ἁπάντων του σὲ 15 τόμους ἀπὸ τὸ «Βῆμα - Βι-
βλιοθήκη», βασισμένης στὴν πεντάτομη κριτικὴ ἔκδοση τοῦ Ν. Δ. Τριανταφυλλόπου-
λου, Ἀθήνα (Δόμος) 1981-1988, στὴν ὁποία καὶ παραπέμπουμε ἐδῶ. Εἰρωνεία τοῦ
πράγματος ἀπὸ πλευρᾶς σημερινοῦ ἐκδότη ἢ ὁ τρώσας καὶ ἰάσεται;

4 Βλ. Δημ. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, «Ἅγιος Mερκούριος, Ἰουλιανὸς ὁ Παραβάτης καὶ
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης: Eἰκονολογικὲς παρεκβάσεις σὲ μιὰ ἰδεολογικὴ διαμάχη»,
Παπαδιαμαντικὰ Tετράδια, τεῦχ. 2 (φθινόπωρο 1993), σσ. 61-76· ἀνατύπωση στὸ
“Πελιδνὸς ὁ παράφρων τύραννος”, ὅ.π., σσ. 87-113, ὅπου παραπέμπω ἐφεξῆς.

5 σύνοψη τοῦ θέματος μετὰ τὸ 1993 προσφέρουν οἱ Β. μαλαδάκης - Ἀγγ. στρατῆ, «Τὸ
ἐπεισόδιο τῆς θανάτωσης τοῦ αὐτοκράτορα Ἰουλιανοῦ ἀπὸ τὸν ἅγιο μερκούριο: Θρύλοι
καὶ εἰκονογραφία», Βυζαντινὰ 30 (2010), σσ. 231-254, ὅπου καὶ τὰ περὶ τῆς σκιάθου
(σ. 244). Προσθέτουμε τὴ συχνὴ ἐπίκληση τοῦ ἁγίου ἀπὸ τοὺς στρατιωτικοὺς στὸ Βυ-
ζάντιο (σπ. Βρυώνης, Ἡ παρακμὴ τοῦ μεσαιωνικοῦ Ἑλληνισμοῦ στὴν μ. Ἀσία καὶ ἡ
διαδικασία ἐξισλαμισμοῦ [11ος-15ος αἰ.], μτφρ. Κ. Γαλαταριώτου, Ἀθήνα 1996, σ.
38), ποὺ θὰ πρέπει νὰ συνέβαλε στὴ συχνὴ ἀπεικόνισή του. Ἐπίσης δὲν γνωρίζουμε τὸν
ἀκριβὴ ἀριθμὸ παλαιῶν ναῶν ἀφιερωμένων στὸν ἅγιο (λ.χ. στὴν Ἑλλάδα: Κέρκυρα,
Ἄρτα, Ἐπίδαυρος, ἰαματικὸ προσκύνημα στὴν Ἴστριο ρόδου κ.λπ.). στὴν Καππαδοκία,
τόπο γέννησης τῆς σχετικῆς παράδοσης, αὐτὴ ἐπεβίωσε καὶ στὴ δημώδη ποίηση (ι. Β.
Παπαδόπουλος, «Τὸ Δωδεκαήμερο τῶν Χριστουγέννων», μικρασιατικὰ Χρονικὰ 21
[2002], σ. 225-243)· τὰ πρωτοχρονιάτικα κάλαντά του ἀπὸ τὰ φάρασα, τραγουδισμένα
ἔξοχα ἀπὸ τὴ Δόμνα σαμίου, εἶναι εὐρέως γνωστά: Ἄστρον ἀνεφάνης, Βασίλειε, / ἐν τῇ
Καισαρείας μητροπόλει. / Βασίλειος ὁ μέγας ἀρχιερεύς, / ὅλον τοῦτον κόσμον ἐφώτι-
σεν. / Ἰουλιανὸς ὁ Παραβάτης / θέλει νὰ ἀπέλθῃς Καισάρειαν / … [ἐπωδός]: Ἅγιε Βα-
σίλειε ὅσιε / φύλαξον καὶ σῷσον τὴν ποίμνην σου.

6 Βλ. Τριανταφυλλόπουλος, “Πελιδνὸς ὁ παράφρων τύραννος”, σσ. 103 κ.ἑ., ὅπου χρονολό-
γηση στὸ α΄ ἥμισυ τοῦ 17ου αἰ. καὶ διατύπωση ὑποψίας γιὰ σχέσεις μὲ τὸν Ἄθω. οἱ μα-



ματικὴ ἀνάλυσή τους7. Ἂς ἀρκεστοῦμε στὸ ὅτι πρόκειται γιὰ ἔργο τοῦ
17ου αἰ., πολὺ πρὶν τὸ κολλυβαδικὸ κίνημα στὸν Ἄθω (1754 κ.ἑ.), τὸ ρί-
ζωμά του στὴ σκιάθο καὶ τὴν εὐεργετική του ἐπίδραση στὸν Παπαδια-
μάντη. Ὁ μίτος ξαναοδηγεῖ στὰ πνευματικά, ποὺ ἄλλωστε ἔπαιζαν πρω-
ταρχικὸ ρόλο γιὰ τὸν τιμώμενο τῆς φετινῆς χρονιᾶς.

Πολὺ μελάνι ἔχει χυθεῖ γιὰ τὸ ποιὸς προκάλεσε τὸν Παπαδιαμάντη
μετὰ τὴν περιγραφὴ τῆς μοναδικῆς σύνθεσης «στὸ Χριστό, στὸ Κάστρο»
(1892), ὥστε ν’ ἀναγκαστεῖ ν’ ἀπαντήσει τὴν ἑπόμενη χρονιὰ μὲ τὸν
«λαμπριάτικο Ψάλτη»8. Ἀλλὰ καὶ ἡ ἀρχικὴ μνεία δὲν ἔγινε ξεκάρφωτα:
ὁ Παπαδιαμάντης ξέρει τὴ σχετικὴ παράδοση καὶ τὴν ἐκμεταλλεύεται
γιὰ ν’ ἀπαντήσει στοὺς συγχρόνους του Ἰουλιανούς· πολὺ σύντομα θὰ τὸν
ἀναγκάσουν νὰ ξιφουλκήσει καὶ δημόσια μὲ τὸ “μανιφέστο” τοῦ «λαμ-
πριάτικου Ψάλτη». Εὐκαιρία λοιπὸν νὰ θυμηθοῦμε πὼς ἡ προϊστορία τῶν
Ἰουλιανιζόντων, ποὺ προκρίνουν τὸν Δία ἀπὸ τὸν Ἐνανθρωπήσαντα και
Ἀναστάντα, εἶναι μακρὰ καὶ δὲν τὴν ἀγνοοῦσε ὁ Παπαδιαμάντης.

Δυὸ λόγια πρῶτα γιὰ τὴν τύχη τῶν γραπτῶν τοῦ Ἰουλιανοῦ τοῦ Πα-
ραβάτου ἢ Ἀποστάτου (332-363, ἐβασίλευσε 361-363) στὸ Βυζάντιο9.
Ἕως τὸν ἔνατο αἰώνα, δηλαδὴ μέχρι τὸ τέλος τῆς Εἰκονομαχίας, ἡ εἰκό-
να του εἶναι σταθερὰ ἀρνητικὴ στοὺς Χριστιανοὺς συγγραφεῖς. μὲ τὴ
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λαδάκης - στρατῆ, ὅ.π., σ. 244, κλίνουν στὸ β΄ ἥμισυ τοῦ ἴδιου αἰώνα καὶ μᾶλλον ἀπο-
κλείουν σχέση μὲ τὸ Ἅγιον Ὄρος· τὸ ἁγιορείτικο ὑλικὸ παραμένει πάντως ἄγνωστο ἢ
συζητήσιμο σὲ σημαντικὸ βαθμό (π.χ. στὸ πολύμοχθο, θεμελιῶδες corpus τῶν Ν. Του-
τοῦ - Γ. φουστέρη, Εὑρετήριον τῆς μνημειακῆς ζωγραφικῆς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, 10ος-
17ος αἰώνας, Ἀθήνα [Ἀκαδημία Ἀθηνῶν] 2010, δὲν μνημονεύεται παρουσία τοῦ Ἰου-
λιανοῦ στὶς τοιχογραφίες, ἀντίθετα πρὸς τοὺς μαλαδάκη - στρατῆ, σ. 243).

7 Ἐκ τῶν ὑστέρων παρατηρῶ ὅτι ὑπεράνω τοῦ ἁγ. μερκουρίου παριστάνεται σὲ στηθάριο
ὁ ἅγ. Κυρίων ἀπὸ τοὺς Τεσσαράκοντα μάρτυρες σεβαστείας, συνδεόμενος κατὰ ὁρι-
σμένα συναξάρια μὲ τὸν κάτωθέν του ἅγιο (πρβλ. Τριανταφυλλόπουλος, ὅ.π., σ. 97)·
ἄρα ὁ χορηγὸς τῶν τοιχογραφιῶν ἦταν λόγιος, ποὺ γνώριζε καλὰ τὴν παράδοση περὶ
Ἰουλιανοῦ.

8 Ὅ.π., σ. 87 κ.ἑ.
9 στοιχεῖα, μεταξὺ ἄλλων, οἱ P. Lemerle, Ὁ πρῶτος βυζαντινὸς οὑμανισμός, μετάφρ. μ.

Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Ἀθήνα 1981, σ. 202, λῆμμα «Julian», The Oxford Dic-
tionary of Byzantium, τόμ. 2, New york-Oxford 1991, σ. 1079, Θ. Δετοράκης, Βυζαν-
τινὴ φιλολογία. Τὰ πρόσωπα καὶ τὰ κείμενα, α΄, Ἡράκλειο 1995, σσ. 142-143, Ἀπ.
Καρπόζηλος, Βυζαντινοὶ ἱστορικοὶ καὶ χρονογράφοι, α΄, Ἀθήνα 1997, σ. 143 κ.ἑ.,
λῆμμα «Fl. Claudius I(ulianos), der Kaiser Iulian Apostata», Der Neue Pauly, τόμ. 6
(1999), στ. 11-14, Π. Ἀθανασιάδου, Ἰουλιανός. μιὰ βιογραφία, Ἀθήνα 2001, μαλα-
δάκης - στρατῆ, ὅ.π.



“μακεδονικὴ ἀναγέννηση” ἀσχολοῦνται μὲ τὰ διασωθέντα γραπτά του
τόσο ὁ μελετητὴς καὶ σχολιαστὴς τοῦ Πλάτωνος, ὁ Καισαρείας Ἀρέθας,
ὅσο καὶ ὁ ὕπατος τῶν φιλοσόφων μιχαὴλ Ψελλὸς σὲ κλίμα ποὺ δὲν ἐγκυ-
μονεῖ σοβαροὺς κινδύνους γιὰ οὐτοπικὲς ὀπισθοδρομήσεις. Δὲν συμβαίνει
τὸ ἴδιο καὶ στοὺς χρόνους τῶν Παλαιολόγων: ὁ Γεώργιος Γεμιστὸς (Πλή-
θων) στὸν μυστρὰ θὰ ξαναεκφράσει τὴ χίμαιρα τῆς ἐπιστροφῆς στὸ Δω-
δεκάθεο, βασισμένος καὶ στὰ κείμενα τοῦ Ἰουλιανοῦ.

Ὁ Παπαδιαμάντης αἰσθάνεται τελείως ἄβολα μὲ τέτοιους μονόπλευ-
ρους ἀρχαιολάτρες: ἡ Γυφτοπούλα του (1884, ἕξι καὶ ἑπτὰ ἀντίστοιχα
χρόνια νωρίτερα ἀπὸ τὰ δύο διηγήματα ποὺ ἀναφέρθηκαν) εἶναι μετω-
πικὴ ἐπίθεση κατὰ τοῦ Πλήθωνος, τοῦ δευτέρου Παραβάτου, ὅπως τὸν
ἀποκαλεῖ10. μετὰ τὰ δύο “σκανδαλώδη” διηγήματα θὰ ξανακακίσει τὸν
παλαιὸ Παραβάτη Ἰουλιανὸ στὰ «Ἅγια καὶ πεθαμένα» (1896), ἀναδιη-
γούμενος τὸ θαῦμα τῶν κολλύβων τοῦ ἁγίου Θεοδώρου11. Ἔμμονη ἰδέα,
λογοτεχνικὸς τόπος ἢ κάτι σοβαρότερο;

Καταρχήν, ὁ δῆθεν “κοσμοκαλόγερος” Παπαδιαμάντης καταβροχθί-
ζει καθημερινὰ γαλλικὸ καὶ ἀγγλικὸ τύπο γιὰ λόγους ἐπαγγελματικούς·
παρακολουθώντας συνεπῶς τὴ διεθνὴ πολιτιστικὴ καὶ φιλολογικὴ κίνηση
ξέρει κάτι παραπάνω ἀπὸ “παπαδίστικα κολλυβογράμματα”. Τὴν τότε
περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα τὴ γνωρίζουμε ἀρκετά: τὸ μεγάλο διακύβευμα
ἦταν ν’ ἀναιρεθοῦν οἱ θεωρίες τοῦ φαλλμεράυερ γιὰ τὴ ρήξη τῆς συνέ-
χειας τοῦ Ἑλληνισμοῦ κατὰ τὴ βυζαντινὴ περίοδο, ν’ ἀναδειχθοῦν δηλαδὴ
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10 Βλ. Ἅπαντα, 1.467· πρβλ. καὶ τὸν πρόλογο τοῦ Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλου, «Κατὰ οὐ-
τοπιστῶν» στὴν ἔκδοση τῶν Ἁπάντων ἀπὸ τὸ «Βῆμα-Βιβλιοθήκη», τόμ. 5, Ἀθήνα
2011, σσ. 11-15. Κατὰ τὴν οἰκογενειακὴ παράδοση, ὁ Παπαδιαμάντης, ἀπὸ τὴν πλευ-
ρὰ τῆς μητέρας του Γκιουλῶς, ἔχει προ-προπάππο τὸν ἐκ μυστρᾶ Παπᾶ-Διαμαντῆ, ὁ
ὁποῖος πάντρεψε ἕνα γιό του στὴ σκιάθο, ἀπὸ τὸν ὁποῖο κατάγονται οἱ μωραϊτίδηδες
τοῦ νησιοῦ (Ἰω. Ν. φραγκούλας, σκιαθίτικα, τόμ. Β´, Ἀθήνα 1979, σ. 103).

11 Ἅπαντα, 3.122. σημειώνεται παρενθετικὰ –ὁ χῶρος δὲν ἐπιτρέπει εὐρύτερη θεώρηση–
ὅτι ὁ ἅγιος μερκούριος καὶ οἱ ὑπόλοιπες ἀφορμὲς ποὺ δίνονται στὸν Παπαδιαμάντη γιὰ
ν’ ἀμυνθεῖ κατὰ τῶν ἀρχαιολατρῶν θὰ μποροῦσαν ἐνδεχομένως νὰ διαβαστοῦν καὶ
ἀλλιῶς. Ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν ἡσυχαστῶν Κολλυβάδων, ποὺ ὁ συγγραφέας συμμεριζό-
ταν τὴ στάση τους, ὁ Ἰουλιανὸς συμβολίζει τοὺς σύγχρονους λατινόφρονες: ὁ Ἀλέξαν-
δρος συμμερίζεται τὴν πίστη στὴ θαυματουργικὴ ἐπέμβαση τοῦ ἁγίου σπυρίδωνος
ἐναντίον τῶν ἑτεροδόξων Βενετῶν στὴν Κέρκυρα («Πάσχα ρωμέϊκο», Ἅπαντα, 2.179-
180· γιὰ τὰ σχετικὰ γεγονότα τοῦ 1718 πρβλ. Δημ. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, μελέτες
γιὰ τὴ μεταβυζαντινὴ ζωγραφική. Ἑνετοκρατούμενη καὶ τουρκοκρατούμενη Ἑλλάδα
καὶ Κύπρος, Ἀθήνα [σ.Ω.Β.] 2002, σ. 249). Ἀπὸ τὴν ὀπτικὴ πάλι τῆς μεγάλης Ἰδέας,
ποὺ μεσουράνησε στὰ χρόνια του, ὁ Ἀποστάτης μπορεῖ νὰ προσωποποιεῖ τὸν δυνάστη
Τοῦρκο (πρβλ. ὑποσ. 27).



οἱ συνδετικοὶ κρίκοι τῆς συνέχειας. Ἐδῶ θὰ ξαναποκαλυφθεῖ τὸ χάσμα
ποὺ χώριζε στὶς μέρες τοῦ σκιαθίτη, στὰ τέλη τοῦ 19ου αἰώνα, τὶς δυὸ
πλευρές: ἀπὸ τὴ μιὰ οἱ ἐπίγονοι τοῦ Διαφωτισμοῦ, μὲ ἐκπροσώπους ἐπι-
φανεῖς λόγιους ἀρχαιολάτρες –κατὰ κανόνα ἀντιβυζαντινούς–, ὅπως οἱ
στέφανος Κουμανούδης, Ἀλέξανδρος φιλαδελφεύς, Κλέων ραγκαβῆς
(ποὺ μὲ τὸ θεατρικό του ἔργο Ἰουλιανὸς ὁ Παραβάτης, 1877, ἐπέσυρε τὴ
ρητή, πλὴν μὴ ὀνομαστική, μομφὴ τοῦ Παπαδιαμάντη στὸν «λαμπριά-
τικο Ψάλτη»)12, κ.ἄ.· ἀπὸ τὴν ἄλλη ἴσως λιγότεροι καὶ μὲ ταπεινότερους
ἐπιστημονικοὺς τίτλους, ὅπως ὁ Παπαδιαμάντης, ὁ συγγενής του μω-
ραϊτίδης καὶ εἴ τις ἄλλος.

σχηματικά, ἡ διαφωνία δὲν ἦταν ὡς πρὸς τὴ συνέχεια ἢ μὴ τῆς κατα-
γωγῆς τῶν Νεοελλήνων ἀπὸ τοὺς Ἀρχαίους (ἐδῶ μᾶλλον ἔδιναν ὅλοι κα-
ταφατικὴ ἀπάντηση), ἀλλὰ ἐὰν τὸ Βυζάντιο εἶναι ὁ ὀργανικός, ἀπαραί-
τητος κρίκος γιὰ τὴν ἀναγωγὴ στοὺς Ἀρχαιοέλληνες, ὅπως τὸ συνέλαβε
καὶ διατύπωσε ὁ Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος13, ἢ ἂν ὄφειλαν οἱ Νε-
οέλληνες ν’ ἀποσκορακίσουν τὸ Βυζάντιο ὡς τὸ κατεξοχὴν ὄνειδος τῆς
Ἱστορίας, κατὰ τὰ γιββωνικὰ-κοραϊκὰ θέσφατα καὶ τοὺς Διαφωτιστὲς
τῆς ἐποχῆς τοῦ Παπαδιαμάντη, ἐπιμένοντας σ’ ἕνα ἅλμα ποὺ ἀψηφοῦσε
χάσμα δεκάξι αἰώνων! Ἐὰν ἡ ἀρχαιολατρία καὶ ὁ ἀντιβυζαντινισμὸς τοῦ
ἀντορθόδοξου Κοραῆ14 μέσῳ καὶ τῶν κατοπινῶν ὀπαδῶν του δάνεισαν
ἐπιπλέον βέλη στὴ φαρέτρα τοῦ φαλλμεράυερ, δὲν φαίνεται νὰ τὸ ἀναρω-
τήθηκαν ποτὲ οἱ μονότροπα “πεφωτισμένοι”15.

Ἡ διαμάχη πρέπει ἴσως νὰ ἐξεταστεῖ καὶ ἀπὸ ἄλλη σκοπιά. Τὴν ἴδια
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12 Τριανταφυλλόπουλος, “Πελιδνός ὁ παράφρων τύραννος”, σσ. 60 σημ. 12, 112 σημ. 22.
13 στὴν ἀνεπτυγμένη μορφή της ἡ πολύτομή του Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ ῎Εθνους ἐκδό-

θηκε ἀπὸ τὸ 1860 ἕως τὸ 1872· εἶχαν προηγηθεῖ, στὸ ἴδιο πνεῦμα, μελέτες τοῦ σπυρί-
δωνος Ζαμπελίου κ.ἄ.

14 Γιὰ τὶς προτεσταντικὲς-ἠθικιστικὲς καταβολὲς τοῦ Κοραῆ ἡ πειστικότερη κριτικὴ εἶναι
ἐκείνη ἀνθρώπων ποὺ γνωρίζουν ἐκ τῶν ἔσω τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὶς θεμελιώδεις διαφο-
ρές της ἀπὸ τὸν Καθολικισμὸ καὶ Προτεσταντισμό· μὲ κριτήριο τοῦτο, περιοριζόμαστε,
ἁπλῶς, νὰ μνημονεύσουμε τὰ ὀνόματα τῶν μητροπ. Περγάμου Ἰωάννου (Ζηζιούλα),
π. Γ. Δ. μεταλληνοῦ, π. ι. ρωμανίδου, Χρ. Γιανναρᾶ, σ. Γουνελᾶ, Θ. Ζιάκα, Ζ. λορεν-
τζάτου, Ἀλ. Παπαδεροῦ, Ph. Sherrard, Βλ. φειδᾶ κ.λπ. γιὰ τὶς γνῶμες περὶ Κοραῆ.

15 Ἡ ἀρχαιολογικὴ βιβλιογραφία γιὰ τὸ «σλαβικὸ πρόβλημα» στὴν Ἑλλάδα κατὰ τὴ θε-
ωρία τοῦ Jakob Philipp Fallmerayer (1790-1861) εἶναι ἀχανής· ἐδῶ ἐνδιαφέρει ὁ ἰδεο-
λογικὸς ἀντίκτυπός της στὴν Ἑλλάδα κατὰ τὸ δεύτερο ἥμισυ τοῦ 19ου αἰώνα, ἐποχὴ
τοῦ Παπαδιαμάντη· βλ. ἐνδεικτικά: Γ. Βελουδής, Ὁ Jakob Philipp Fallmerayer καὶ ἡ
γένεση τοῦ ἑλληνικοῦ ἱστορισμοῦ, Ἀθήνα 1982, Ἕ. σκοπετέα, φαλμεράυερ. Τεχνά-
σματα τοῦ ἀντιπάλου δέους, Ἀθήνα 1997, Γ. Δανέζης, «Γερμανοελληνικὰ ἰδεολογή-
ματα», Νέα Ἑστία, τεῦχ. 1836 (σεπτ. 2010), σσ. 371-381, κ.ἄ.



ἐποχὴ μεσουρανεῖ ὁ πολὺς Προτεστάντης θεολόγος Ἄντολφ φὸν Χάρνακ
(1851-1930) μὲ τὴν περιώνυμη θεωρία του γιὰ ἀπορρόφηση τοῦ Χριστια-
νισμοῦ ἀπὸ τὸν Ἑλληνισμό, ποὺ τελικὰ τὴν ἐνστερνίστηκε καὶ ἡ Ὀρθό-
δοξη θεολογία μέχρι καὶ τὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο· ἡ ἀντίστροφη θέση,
δηλαδὴ ὁ ἐκχριστιανισμὸς τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἐκφράστηκε εὐρύτερα στὸν
ἑλλαδικὸ χῶρο πολὺ ἀργότερα καὶ δὲν ἔχει ἀκόμη κυριαρχήσει ἐντελῶς16.
στὸ πλαίσιο αὐτὸ ἡ Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία δὲν φαίνεται ν’ ἀντιδρᾶ, ὅταν
λ.χ. στὶς λαογραφικὲς μελέτες καταντάει κοινὸς τόπος ἡ ταύτιση τοῦ
Προφήτου Ἠλία μὲ τὸν Ἀπόλλωνα, τοῦ ἁγίου Νικολάου μὲ τὸν Ποσει-
δώνα, τῆς Θεοτόκου μὲ τὴν Ἀθηνᾶ κ.ο.κ.· μᾶλλον εὐνοοῦσε μιὰ τέτοια θε-
ώρηση, ποὺ ἔδενε σφιχτότερα τὴν Ἐκκλησία στὸ ἅρμα ἑνὸς ἐπικίνδυνα
ἐθνικίζοντος ἑλλαδισμοῦ. οἱ ταυτίσεις τῶν –συνειδητῶν ἢ μὴ– Ἰουλιανι-
ζόντων δὲν ξεπέρασαν τὸ ἀόριστο, θεωρητικὸ ἐπίπεδο: κατέχουμε λ.χ. δια-
κριβωμένα ἀρχαιολογικῶς στοιχεῖα, πόσοι ἀπὸ τοὺς ἀπειράριθμους βυ-
ζαντινοὺς ἢ μεταβυζαντινοὺς ναοὺς τοῦ Ἁγ. Νικολάου ἔχουν πράγματι
κτισθεῖ σὲ προϋπάρξαντα τεμένη τοῦ Ποσειδῶνος, τῆς Θεοτόκου σὲ
Ἀθηνᾶς, τοῦ Προφήτου Ἠλία σὲ Ἀπόλλωνος κ.ο.κ.17;

Ἡ πλάγια ἀμφισβήτηση τοῦ Χριστιανισμοῦ ἔναντι τοῦ Ἑλληνισμοῦ θὰ
πάει παραπέρα, μάλιστα μέσῳ τῆς λαογραφίας18: στὶς λαϊκὲς παραδό-
σεις καὶ στὰ λατρευτικὰ ἔθιμα (τὴ λεγόμενη λαϊκὴ λατρεία19) ἀναζη-
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16 Βλ. γιὰ τὴν προσωπικότητα τοῦ Χάρνακ πρόσφατα K. Nowak κ.ἄ. (ἐκδ.), Adolf von
harnack. Christentum, Wissenschaft und Gesellschaft, Göttingen 2003. Ἐὰν δὲν σφάλ-
λω, ἡ ριζικὴ ἀνατροπὴ τῆς «θεωρίας ηarnack» ἐπιτεύχθηκε σὲ εὐρύτερη κλίμακα μὲ
τὰ σχετικὰ κεφάλαια τοῦ Ἰωάννου Ζηζιούλα στὴν Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους τῆς
Ἐκδοτικῆς Ἀθηνῶν, τόμ. σΤ΄, Ἀθῆναι 1976, σσ. 519-559.

17 Καὶ μόνο τὸ γεγονὸς ὅτι ἐλάχιστων παλαιοχριστιανικῶν ναῶν γνωρίζουμε τὸ ἀρχικὸ
ὄνομα τοῦ λατρευομένου ἁγίου ἢ ὅτι ἡ Καστοριά, τὰ Γιάννενα μὲ τὸ Νησί, κάθε πρω-
τεύουσα τῶν Κυκλάδων κ.λπ. ἀριθμοῦν καθεμιὰ πολλοὺς ναοὺς τοῦ Ἁγίου τῶν θα-
λασσῶν, κατὰ τὴν προσφυᾶ ρήση τοῦ μωραϊτίδη, καὶ ὅτι ἀνάλογα συμβαίνει μὲ τόπους
λατρείας τῆς Παναγίας, ὠθεῖ τὶς θεωρίες τῶν ἀρχαιολατρῶν ad absurdum.

18 Τὰ γενικὰ συγγράμματα περὶ λαογραφίας τῶν στ. Ἤμελλου, α. Κυριακίδου-Νέστο-
ρος, Δ. λουκάτου, Γ. μέγα, μ. μερακλῆ, Β. Ποῦχνερ κ.ἄ. προσφέρουν τὸ ἀναγκαῖο
ὑλικό.

19 Εἴθισται αὐτὴ ν’ ἀντιπαρατάσσεται πρὸς τὴν ἐπίσημη λατρεία, μολονότι τὰ διαχωρι-
στικὰ ὅρια εἶναι ἀσαφῆ. Ἀπὸ τὰ κορυφώματα προβολῆς τοῦ ἀρχαιοελληνικοῦ στοιχείου
στὴ χριστιανικὴ λατρεία στάθηκε ἡ μελέτη τοῦ μετέπειτα πανεπιστημιακοῦ μου Δα-
σκάλου Δ. ι. Πάλλα, Ἡ “θάλασσα” τῶν ἐκκλησιῶν. συμβολὴ εἰς τὴν ἱστορίαν τοῦ χρι-
στιανικοῦ βωμοῦ καὶ τὴν μορφολογίαν τῆς λειτουργίας, Ἀθῆναι 1952, ποὺ μὲ τὴ μαρξι-
στικὴ ὀπτική της προκάλεσε ὀξεία καὶ ἐν μέρει ἄδικη ἐπίθεση ἀπὸ τὸν Π. Τρεμπέλα·
πρβλ. Δημ. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, «Δημήτριος ι. Πάλλας: Ἕνας ἐπιστήμονας στὸν



τοῦνται, μονίμως καὶ ἐναγωνίως, ἀρχαῖες καταβολές, μὲ πρωτοστάτη
τὸν πατέρα τῆς ἑλληνικῆς λαογραφικῆς ἐπιστήμης καὶ πολύπλευρο ἐπι-
στήμονα Νικόλαο Γ. Πολίτη (1852-1921)20. Ὡστόσο, ἡ μαθητεία του
στὸ μόναχο (1876-1880) κοντὰ στὸν ἱδρυτὴ τῶν βυζαντινῶν σπουδῶν
Κάρολο Κρουμπάχερ τὸν ἀπέτρεψε στὸ ἐπιστημονικὸ πεδίο ἀπὸ μονοσή-
μαντη θεώρηση τοῦ νεοελληνικοῦ βίου καὶ πολιτισμοῦ· δίκαια τὸ ὄνομά
του παρατίθεται δίπλα σ’ ἐκεῖνο τοῦ Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου
ὡς πρὸς τὴ διαχρονικὴ ἐπισκόπηση τοῦ ὑλικοῦ τους.

Ἀλλιῶς ἔχουν τὰ πράγματα στὸ ὀλισθηρὸ ἰδεολογικὸ πεδίο καὶ θὰ
ἔπρεπε νὰ ἦταν ἀναμενόμενη ἡ βόμβα τῆς πρόσφατης ἀποκάλυψης, πὼς
κατὰ πάσα πιθανότητα ὁ “σοφὸς ἐπικριτὴς” τοῦ Παπαδιαμάντη γιὰ τὴν
περιγραφὴ τῆς σκηνῆς τοῦ φόνου τοῦ Ἰουλιανοῦ, ποὺ προκάλεσε τὴν
ἀπάντηση-μανιφέστο στὸν «λαμπριάτικο Ψάλτη», ἦταν, ἀκριβῶς, ὁ Νι-
κόλαος Πολίτης, ποὺ μάλιστα φαίνεται νὰ πολέμησε τὸν σκιαθίτη ἀκόμη
καὶ στὴν προβολὴ τοῦ λογοτεχνικοῦ του ἔργου διὰ τῆς μεθόδου τοῦ ἀπο-
κλεισμοῦ21! Ὑποθέτω ὅτι μελλοντικὲς ἔρευνες θὰ ἐπιβεβαιώσουν καὶ θὰ
φωτίσουν περισσότερο αὐτὴ τὴν ἐξαιρετικὰ ἐνδιαφέρουσα ὑπόθεση ἐργα-
σίας.

Ὁ μέγας σκιαθίτης, ποὺ προφανῶς ἐκτιμᾶ τὸ ἐπιστημονικὸ ἔργο τοῦ
θεμελιωτῆ τῆς ἑλληνικῆς λαογραφίας, ἀνταπαντᾶ σχεδὸν σεβαστικά22,
χωρὶς νὰ ὑποστείλει τὴ σημαία του ἀλλὰ καὶ χωρὶς νὰ διασύρει ὀνομα-
στικὰ τὸν «σοφὸ ἐπικριτή» του, ὅπως ἔπραξε ἄλλωστε καὶ γιὰ τὸν Κλέ-
ωνα ραγκαβῆ, ποὺ ἁπλῶς τὸν ἐκάκισε γιὰ «χυδαῖα ἀληθῶς προλεγό-
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20ὸ αἰώνα. (στὰ ἑκατόχρονα ἀπὸ τὴ γέννησή του)», Nέα Ἑστία, τεῦχ. 1800 (Mάιος
2007), σ. 827 κ.ἑ.

20 Βιβλιογραφία περὶ αὐτοῦ βλ. στὰ συγγράμματα τῆς ὑποσ. 18 καὶ στὴ μελέτη τοῦ λ.
Βαρελᾶ στὴν ἑπόμενη ὑποσ. Ὁ πρόλογος τοῦ Πολίτη στὸ πρώιμο, βραβευμένο ἔργο του
μελέτη περὶ τοῦ βίου τῶν νεωτέρων Ἑλλήνων. Νεοελληνικὴ μυθολογία, 2 τόμοι,
Ἀθῆναι 1871-1874 (φωτοαναστατικὴ ἐπανέκδοση σὲ 1 τόμο, Ἀθήνα 2009), προδίδει
ἤδη τὴν τάση του νὰ προβάλλει τὸ ἀρχαῖο-προχριστιανικὸ στοιχεῖο στὰ ἐκκλησιαστικὰ
δρώμενα τοῦ χριστιανικοῦ Ἑλληνισμοῦ.

21 Βλ. τὴν τεκμηριωμένη ἔκθεση στὸν λ. Βαρελά, «Γιὰ τὸν “σοφὸ ἐπικριτή” στὸν Πρόλογο
τοῦ “λαμπριάτικου Ψάλτη” τοῦ Παπαδιαμάντη”», Νέα Ἑστία, τεῦχ. 1844 (μάιος
2011), σσ. 795-828· πρβλ. καὶ σχόλια τοῦ στ. Ζουμπουλάκη στὰ Ἅπαντα Παπαδια-
μάντη, ἔκδοση «Βῆμα-Βιβλιοθήκη», τόμ. 8, Ἀθήνα 2011, σ. 11 κ.ἑ.

22 Γιὰ νὰ σταθμιστεῖ ἡ διαφορὰ ἤθους, ἂς ἀντιπαραβάλει ὁ ἀναγνώστης τὰ ἀπαντητικὰ
κείμενα τοῦ Παπαδιαμάντη μὲ τοὺς χυδαίους χαρακτηρισμοὺς ἐναντίον αὐτοῦ καὶ τοῦ
ἐξαδέλφου του Ἀλέξανδρου μωραϊτίδη ἀπὸ ἀταύτιστο σύγχρονό τους λόγιο· βλ. Ν. Δ.
Τριανταφυλλόπουλος, Ἀποσπινθηρίζοντας. σπουδάματα στὸν Παπαδιαμάντη, Ἀθήνα
(Ἴνδικτος) 2008, σσ. 106-107.



μενα»23. Ἀλλὰ μὲ ἔριν καὶ μάχας νομικὰς δὲν ἐπρόκειτο νὰ πείσει πολ-
λούς· τὴ μάχη ἔπρεπε νὰ τὴ δώσει μὲ τὸν δικό του τρόπο – καὶ αὐτὸ ἔκανε,
πρωτοστατώντας στὸν καιρό του! μὲ τὸ ἴδιο του τὸ ἔργο ἔδειξε αὐτὸ ποὺ
ἀρχίσαμε νὰ καταλαβαίνουμε μόλις ἕναν αἰώνα ἀργότερα, δηλαδὴ πῶς ἡ
Ἐκκλησία προσέλαβε καὶ μεταστοιχείωσε τὴν προχριστιανικὴ παράδοση,
μένοντας ἀνοικτὴ ἀκόμη καὶ πρὸς τὸν ἑβραϊσμὸ ἢ τὸν ἰσλαμισμό.

στὸν «Ἀντίκτυπο τοῦ νοῦ»24, μὲ ἀφορμὴ ἕναν ἀντιεβραϊκὸ τόπο συνη-
θισμένο στὶς παλαιότερες ἐποχές, τὴ δῆθεν σφαγὴ Χριστιανόπαιδου ἀπὸ
τοὺς Ἑβραίους, ὁ Παπαδιαμάντης βρίσκει τρόπο, μέσα ἀπὸ σχεδὸν κοινό-
τοπες ἱστορίες ἀθηναϊκῶν λαϊκῶν τύπων τῆς ἐποχῆς του, νὰ καυτηριάσει
τὴν ἀμοιβαία μισαλλοδοξία Χριστιανῶν καὶ Ἰουδαίων καὶ νὰ ἐκφράσει τὴ
συμπάθειά του γιὰ τοὺς τελευταίους.

Παραβιάζω κοινοὺς τόπους, ἂν θυμίσω ὅτι ὁ ἴδιος πλέκει ἐγκώμιο
ἐξαίσιο στὸν ἀνεκτικό, ἐν ἐσχάτῃ πενίᾳ φιλοσοφοῦντα ἐν Ἀθήναις «Ξεπε-
σμένον δερβίσην»25, ἐνῶ παράλληλα ἐξυμνεῖ τὰς «Ἀθήνας ὡς ἀνατολικὴν
πόλιν»26 – αὐτὰ τὴ χρονιὰ ἀκριβῶς ποὺ τὸ κλεινὸν ἄστυ ζεῖ στὴ φρενι-
τιώδη αὐταπάτη ὅτι ἀνήκομεν εἰς τὴν Δύσιν μὲ τὴ φαντασιακὴ ἀναβίωση
τῶν Ὀλυμπιακῶν ἀγώνων (1896)! Δίχως νὰ λησμονεῖ τὶς φρικωδίες τῆς
Τουρκοκρατίας27, ἡ εἰρηνικὴ “πολυπολιτισμικότητα” τοῦ σκιαθίτη εἶναι
ἐμπράγματη μὲ ρίζες στὸ ζωντανὸ παρελθόν, ὄχι νεφελώδης ὑπερατλαν-
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23 Ἅπαντα, 2.516. Δὲν ἀμφιβάλλω ὅτι παρόμοια θὰ ἀπαντοῦσε καὶ στὸν Ν. Καζαντζάκη
γιὰ τὸν δικό του Ἰουλιανὸ τὸν Παραβάτη, Ἀθήνα 1945, ἀναρωτιέμαι ὅμως πῶς θ’ ἀντι-
μετώπιζε τὰ ἑπτὰ συναφῆ ποιήματα τοῦ Καβάφη (1896 τὸ πρῶτο· τὰ ὑπόλοιπα μεταξὺ
1923-1933, μετὰ τὸν θάνατο τοῦ σκιαθίτη), μὲ τὴν εἰρωνικὴ ἀποστασιοποίηση τοῦ
Ἀλεξανδρινοῦ.

24 Ἅπαντα, 4.367-380 σὲ ἀντιβολὴ μὲ 668-673.
25 Ὅ.π., 3.111-116.
26 Ὅ.π., 5.269-272.
27 Θυμίζω πρόχειρα τὸν Χρῆστο μηλιόνη (Ἅπαντα, 2.11-76), τὸν «φτωχὸ Ἅγιο» (2.211-

227), τὴ «Χήρα τοῦ Νεομάρτυρος» (4.37-45), τὸν «Γάμο τοῦ Καραχμέτη» (4.493-
507), κ.ἄ. Ὡστόσο δὲν ἀποσιωπᾶ καὶ τὰ ἐναμίλλως φρικώδη ἔργα τῶν Ἐμπόρων τῶν
Ἐθνῶν Βενετῶν, τόσο στὸ ὁμώνυμο μυθιστόρημα (Ἅπαντα, 1.133-343) ὅσο καὶ στὴ
Γυφτοπούλα (ὅ.π., 1.345-658) καὶ σὲ ἄλλα κείμενά του, ἀκολουθώντας τὴ γραμμὴ τοῦ
σπυρίδωνος Ζαμπελίου, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴ σύγχρονή μας, σχεδὸν πλήρως ἐξωραϊστική,
ψευδεπίγραφα ἀπομυθοποιητικὴ ἱστοριογραφία, ποὺ φαίνεται νὰ λησμονεῖ ἀκόμη καὶ
τὴν παροιμιώδη ἔκφραση «Κάλλιο Τούρκου μαχαιριά, παρὰ Βενετσιάνου κρίση». Πρβλ.
γιὰ τὴ στάση τοῦ σκιαθίτη Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Ἀποσπινθηρίζοντας (ὑποσ.
22), σ. 119 κ.ἑ., ὁ ἴδιος, Ἅπαντα, ἔκδοση «Βῆμα-Βιβλιοθήκη», τόμ. 3, Ἀθήνα 2011, σσ.
11-16, καὶ ὁ ἴδιος, τόμ. 5, Ἀθήνα 2011, σσ. 12-15· ἐπίσης Δημ. Δ. Τριανταφυλλόπου-
λος, μελέτες (ὑποσ. 11), σ. 179, ὁ ἴδιος, «Bενετία καὶ Kύπρος. σχέσεις τους στὴν τέ-



τικὴ συνταγὴ γιὰ σκοποὺς σκοτεινούς. αὐτὰ γιὰ ἕναν τόπο, ποὺ δὲν εἶχε
φτάσει ἀκόμη στὸ σημεῖο νὰ εἶναι «χωρὶς Χριστὸ καὶ γλώσσα»28.

Καὶ οἱ λαμπροὶ πρόγονοι καπνός; Ἄπαγε τῆς βλασφημίας! αὐτός, ποὺ
μὲ ὀργὴ καὶ σαρκασμὸ καταφερόταν ἐναντίον ἐκείνων, γιὰ τοὺς ὁποίους
«Τὸ Ἑλληνικὸν Ἔθνος δὲν εἶναι Βυζαντινοί, ἐννοήσατε; οἱ σημερινοὶ
Ἕλληνες εἶναι κατ’ εὐθεῖαν διάδοχοι τῶν ἀρχαίων»29, ποὺ ἀπέρριπτε ἀσυ-
ζητητὶ τὴν ταύτιση ἀπὸ τοὺς συγχρόνους του Ἰουλιανίζοντες τοῦ ὁλοζών-
τανου, ἔφιππου δρακοκτόνου ἁγίου Γεωργίου μὲ τοὺς μυθικοὺς Περσέα
καὶ Ἡρακλῆ30, εἶναι ὁ ἴδιος ποὺ θὰ μιλήσει ἔτσι γιὰ τὸ πιὸ σεπτὸ ἀρχαῖο
μνημεῖο, ἀφοῦ ἀμέσως πρὶν μνησθεῖ τῶν δύο κορυφαίων Χριστιανῶν Ἀθη-
ναίων, τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καὶ τοῦ Ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγί-
του: «[…] Ἐκεῖθεν καὶ ἐφεξῆς, ὑψηλά, ἐπάνω, ἐπιφαίνεται μία αἴγλη. σέ-
λας συλληφθέν, ἀκτὶς ἡλίου στερεοποιημένη.[…] σαρκικοί, ὑλόφρονες
καὶ νωθροὶ ἄνθρωποι, δὲν δύνανται ν᾽ ἀνέλθωσιν εἰς τὸν ἱερὸν βράχον τῆς
Ἀκροπόλεως»31. φαντάζεται κανεὶς ἐναργέστερη προειδοποίηση γιὰ τὰ
σημερινὰ στίφη τῶν ἐπισκεπτῶν της; Ἀλλὰ εἶναι, τέλος, αὐτὸς ὁ ἴδιος,
ποὺ μὲ κρυφὸ σπαραγμὸ βλέπει ἀπὸ τὸ πλοῖο «τὸν ναὸν τῆς Ἀθηνᾶς, […]
τὰ ἐρείπια τῆς σουνιάδος, […] τοὺς κίονας τῆς Παρθένου […] Παρ’ ὀλί-
γον θὰ ἔστελλ[ε] φίλημα διὰ τῆς χειρός… ἀλλ’ εἶχ[ε] λησμονήσει πρὸ
πολλοῦ πῶς στέλλονται τὰ φιλήματα. Ἀκουσίως ἔκαμ[ε] τὸν σταυρόν
[τ]ου. Ὁ Χριστιανὸς τῆς σήμερον ἔστελλε διὰ μέσου ὀγδοήκοντα γενεῶν
θρησκευτικὸν χαιρετισμὸν εἰς τὸν εἰδωλολάτρην τὸν πρὸ εἴκοσι καὶ πέντε
αἰώνων»32. Ἡ παρθένος Ἀθηνᾶ ἔχει τελεσίδικα βαπτισθεῖ σὲ Παρθένο
Θεοτόκο, Παναγία Ἀθηνιώτισσα, ἀπαντοχή, καύχημα καὶ ἀγλάϊσμα τῆς
Ἀθήνας τῶν μέσων Χρόνων, πολὺ πιὸ ἔνδοξο καὶ φημισμένο στὴν τότε
χριστιανικὴ οἰκουμένη ἀπὸ τὸν Περίκλειο Παρθενώνα στὴν ἐποχή του33!
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χνη», Πρακτικὰ Διεθνοῦς συμποσίου «Kύπρος - Bενετία. Kοινὲς ἱστορικὲς τύχες»
(Ἀθήνα, 1-3 Mαρτίου 2001), Bενετία 2002, σσ. 315-316.

28 Τὴ διαπίστωση γιὰ τὴ σημερινὴ Ἑλλάδα ὁ Δημ. Νόλλας, φύλλα καπνοῦ, Ἀθήνα
(Ἑστία) 2005, σ. 171.

29 «λαμπριάτικος Ψάλτης», Ἅπαντα, 2.515.
30 Βλ. τὸ τρυφερώτατο ἄρθρο του «Ἅϊ μου Γιώργη!», Ἅπαντα, 5.186-192, ἰδίως 191.
31 «αἱ Ἀθῆναι ὡς ἀνατολικὴ πόλις», Ἅπαντα, 5.272.
32 Ἄρθρο «Ταξίδι – Βαπόρι – ρωμέϊκο», Ἅπαντα, 5.243-250, ἰδιαίτερα 247, δημοσιευμένο

ἕνα χρόνο πρὸ τῶν Ὀλυμπιακῶν ἀγώνων.
33 Παραπέμπω γιὰ τὴ φαινομενικὰ παράδοξη διαπίστωση στὸ πολλαπλὰ χρήσιμο βιβλίο

τοῦ Ant. Kaldellis, The Christian Parthenon. Classicism and Pilgrimage in Byzantine
Athens, Cambridge University Press 2009, ποὺ θὰ ἦταν εὐχῆς ἔργο νὰ μεταφραζόταν
στὴ γλώσσα μας, ὥστε ν’ ἀπαλλαγοῦμε ἐπιτέλους ἀπὸ τὰ ἀνιστόρητα τοῦ Κώστα



Ὁ σκιαθίτης ἆραγε ἀπαντάει ἔμμεσα στὴν «Προσευχὴ ἐπάνω στὴν
Ἀκρόπολη» (1865) τοῦ ἄθεου Ἐρνέστου ρενάν;

Ἀταλάντευτα πιστεύει ὁ Ἀλέξανδρος πὼς πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσου-
σιν τῆς Ἐκκλησίας (ματθ. ις΄ 18), ὡστόσο δὲν λησμονεῖ καὶ τὸ δικό του
καθῆκον, ὅταν μάλιστα βλέπει νὰ πληθαίνουν γύρω του τὰ σημάδια τῆς
ἀλλοτρίωσης τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων· τὸ τάλαντό του, φανερὰ ἢ ὑπόρ-
ρητα, εἶναι σταθερὰ προσανατολισμένο πρὸς τὸ Πᾶς ὅστις ὁμολογήσει ἐν
ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ αὐτὸν ἔμπροσθεν
τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς (ματθ. ι΄ 32). Ἔτσι τὸ ἔργο του λει-
τουργεῖ σὰν σωστικὸ ἀντίβαρο, ἀκόμη στὶς μέρες μας. Ὁ ἡδύλαλος Ἀρχι-
μανδρίτης π. Ἀνανίας Κουστένης στὰ παραμυθητικὰ κείμενά του μᾶς
ὑπενθυμίζει τὴ μαρτυρία τοῦ Ἠλία Βενέζη γιὰ τὴν ἀγαθοποιὸ ἐπίδραση
ἀποσπάσματος τοῦ διηγήματος «Ὑπὸ τὴν βασιλικὴν δρῦν»34 στοὺς ὀλι-
γογράμματους Ἕλληνες αἰχμάλωτους τῶν Τούρκων στὰ περιβόητα
τάγματα ἐργασίας, ἀλλὰ μαρτυρεῖ καὶ προσωπικὰ γιὰ τὴν κυριολεκτικὰ
ἀναστάσιμη ἐπίδραση τοῦ «λαμπριάτικου Ψάλτη» σὲ ὑποψήφιο αὐτό-
χειρα35– ἢ ἀπὸ ξένα, “σολωμίζοντα” χείλη:

Wo aber Gefahr ist, wäbgrs
Das Rettende auch

(Fr. hölderlin, Patmos)

«Ἡ ἀλήθεια ποὺ βλέπεις καὶ ἡ ἀλήθεια ποὺ δὲ βλέπεις, δυὸ φορὲς ἀλή-
θεια»36: φωνὴ αὔρας λεπτῆς…

Πίστη, Ἀλήθεια καὶ γλώσσα ἑλληνική – μὲ αὐτὰ τὰ ὅπλα ὁ νεώτερος
μεγαλέξανδρος

ζεῖ καὶ βασιλεύει – nunc et semper!

Ἀθήνα, Ἁγίου Ἀλεξάνδρου, 30 αὐγούστου 2011
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Γαβρᾶ, ποὺ προβάλλονται ὡς… ἐπιστημονικὸ πενταπόσταγμα στὸ Νέο μουσεῖο Ἀ-
κροπόλεως! Πρβλ. Δημ. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, «Παρθενώνας, Ἐκκλησία καὶ διανο-
ούμενοι», μανιφέστο, τεῦχ. 18 (Χαλκίδα, Χειμώνας 2009-2010), σσ. 39-43.

34 Ἅπαντα, 3.327-31.
35 Ἀρχιμ. Ἀνανίας Κουστένης, Παπαδιαμαντικοὶ λόγοι, λευκωσία (Ἀκτὴ) 32006, σ. 11

κ.ἑ. καὶ σποράδην. Θὰ μοῦ ἐπιτραπεῖ νὰ θεωρῶ τὰ κείμενα αὐτὰ ὡς ἕναν ἀπὸ τοὺς κα-
λύτερους δρόμους πρόσβασης στὸν ἐσωτερικὸ κόσμο τοῦ Παπαδιαμάντη.

36 Ζήσ. λορεντζάτος, Collectanea, Ἀθήνα (Δόμος) 2009, ἀρ. 701, σ. 382.



Χρυση ΚαραΤσιΝιΔου

Ἡ «γκαβόχηνα» καὶ οἱ «σκυλοβρονταὶς»
τοῦ μεταφραστῆ Παπαδιαμάντη

Ἂν τὸ «γλωσσικὸ ζήτημα» στὸ ἔργο τοῦ Παπαδιαμάντη παραμένει
ἕνα ἀνεξάντλητο πεδίο γόνιμων ἐρευνητικῶν ἀναζητήσεων (ἢ καὶ ἀντι-
παραθέσεων), τότε ἡ μελέτη τῆς γλώσσας τοῦ μεταφραστῆ Παπαδια-
μάντη ἀνοίγει μία διπλὴ προοπτική, καθόσον συναρτᾶται ἄμεσα καὶ μὲ
τὴ γλώσσα τοῦ ξένου πρωτοτύπου, ἡ ὁποία θὰ μποροῦσε νὰ λειτουργήσει
περιοριστικὰ σὲ μεταφραστὲς μὲ μειωμένο γλωσσικὸ αἰσθητήριο.

οἱ μεταφράσεις τοῦ σκιαθίτη συγγραφέα ἀπὸ τὰ γαλλικὰ φέρουν τὴ
σφραγίδα τῆς αὐθεντικότητας τοῦ λόγου του ποὺ χαρακτηρίζεται ἀπὸ
πολυμορφία καὶ πολυσημία. Ἡ παπαδιαμαντικὴ πολυφωνία, ἐμφανὴς καὶ
στὰ μεταφράσματά του, ἀναιρεῖ τὸ δογματισμὸ καὶ τὸ συνακόλουθο
ἐγκλωβισμὸ σὲ ἕνα περίκλειστο γλωσσικὸ σύστημα ποὺ λειτουργεῖ μὲ
ἀποκλεισμούς. οἱ θέσεις τὶς ὁποῖες διατυπώνει ὁ μιχάλης μερακλὴς ἐπι-
βεβαιώνουν τὴν ὕπαρξη διαφορετικῶν μορφῶν τοῦ ἑλληνικοῦ γλωσσικοῦ
φάσματος στὴ λογοτεχνικὴ δημιουργία τοῦ Παπαδιαμάντη: «Ἡ καθα-
ρεύουσά του διασαλεύεται καὶ στὰ περιγραφικὰ μέρη, μὲ ἐπεμβάσεις ποὺ
θὰ μποροῦσαν καὶ νὰ κωδικοποιηθοῦν (ἂν καὶ ὁ κατεξοχὴν κανόνας ποὺ
ἐφαρμόζει εἶναι ἡ μὴ αὐστηρὴ τήρηση κανόνων). […] Ἕνας ἄνεμος ἐλευ-
θερίας ἔπνεε στὰ κείμενά του, μέσα σὲ ἕνα κλίμα τρομοκρατίας ποὺ
ὑπῆρχε στὸ γλωσσικὸ ζήτημα»1. Ἡ διαπίστωση αὐτή, ποὺ ἀφορᾶ τὴν πα-
παδιαμαντικὴ διηγηματογραφία, ἰσχύει ἀπόλυτα καὶ γιὰ τὸ μεταφρα-
στικό του ἔργο. λαϊκὲς ἐκφράσεις, τοπικὰ ἰδιώματα, ναυτικὰ παραγγέλ-
ματα, ἀκόμη καὶ ἡ ἀργκὸ τῶν χρυσοθηρῶν τῆς λατινικῆς Ἀμερικῆς βρί-
σκουν τὴ θέση τους στὶς γαλλικὲς μεταφράσεις καὶ πιστοποιοῦν τὴ διαλο-
γικὴ καὶ ἁρμονικὴ συνύπαρξη ὅλων τῶν ἀποχρώσεων τῆς ἑλληνικῆς
γλώσσας.

Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Παπαδιαμάντης διατηρεῖ μιὰ σταθερὴ τακτικὴ
στοὺς μεταφραστικούς του τρόπους (μὲ ἐλάχιστες διαφοροποιήσεις δια-

1 Βλ. μιχάλη μερακλῆ, «Εἶχεν ἀρετὴν καὶ τόλμην», Τὸ Δέντρο, (ἀφιέρωμα στὸν Ἀλ.
Παπαδιαμάντη), τεῦχ. 181-82 (Ἰούνιος 2011), σ. 72.



χρονικά), δὲν εἶναι δύσκολο νὰ παρατηρήσουμε στὸ πλαίσιο τῆς καθημε-
ρινῆς ἐπιφυλλίδας μιὰ ἀνεπαίσθητη ἀλλὰ σαφὴ ἀλλαγὴ ὕφους, ποὺ ἀπο-
τυπώνει τὶς ψυχολογικὲς διακυμάνσεις τοῦ μεταφραστῆ2 καὶ ἐκδηλώνε-
ται μὲ μιὰ φιλοπαίγμονα διάθεση. μὲ ἄλλα λόγια, ὅταν ὁ Παπαδιαμάν-
της «ἔχει κέφια», τότε ἡ χρήση τῆς δημοτικῆς καὶ τῶν λαϊκῶν ἐκφρά-
σεων εἶναι συχνότερη καὶ δραστικότερη στὴ διαμόρφωση τοῦ ὕφους. μὲ
γλωσσικοὺς αὐτοσχεδιασμοὺς δίνει ἕνα τόνο εὐτράπελο στὴ μετάφρασή
του, καταφεύγοντας συνήθως στὴ δημιουργία σύνθετων λέξεων ὅπου ἕνα
ἀπὸ τὰ δύο συνθετικὰ ἀναφέρεται σὲ ζῶο. στὴν Ἔρημο οἰκία τοῦ Κλα-
ρετί3, γιὰ παράδειγμα, ὁ χαρακτηριστικὸς συμβολισμὸς τῆς χήνας («din-
don») ὡς προσδιοριστικὸ τοῦ ἀνόητου ἀνθρώπου, ἀποδίδεται ἀπὸ τὸν Πα-
παδιαμάντη μὲ τὴν σύνθετη καὶ ἅπαξ εἰρημένη λέξη «γκαβόχηνα» ποὺ
προδίδει τὴν σκωπτικὴ διάθεση τοῦ μεταφραστῆ, ὁ ὁποῖος φαίνεται νὰ δια-
σκεδάζει μὲ τὴν περιγραφὴ τοῦ βαρώνου Ἐρβελίν:

Εἶναι ἀξιοσημείωτο πὼς στὴ μεθεπόμενη πρόταση, ὁ μεταφραστὴς
ἐπανέρχεται στὴν καθαρεύουσα καὶ ἡ «γκαβόχηνα» γειτονεύει μὲ ἐκφρά-
σεις ὅπως: «ἀποθεὶς τὴν γραφίδα καὶ προσβλέπων μ’ ἐσταυρωμένας
χεῖρας τὴν Ἑριέτταν λεϊδέη […]». μὲ ἀνάλογο τρόπο στὴν ἴδια πάντοτε
ἐπιφυλλίδα παρεισφρέουν λαϊκὲς ἐκφράσεις ὅπως: «καϋμένε τεμπέλη»,
«κάθε κονδυλιά», «μερικαὶς ξυλιαὶς» καὶ ἄλλες, ποὺ ἀμβλύνουν τὴν ὑφο-
λογικὴ ὁμοιογένεια τοῦ γαλλικοῦ κειμένου.

Ὁ χαρακτηρισμὸς προσώπων μὲ ἀναφορὰ σὲ ζῶα ἀποκτᾶ μία ἰδιαί-
τερη δυναμική, συνυφασμένη μὲ τὴν ἀπαράμιλλη γλωσσοπλαστικὴ καὶ
εἰκονογραφικὴ δεινότητα τοῦ μεταφραστῆ. Ἔχει, πιστεύουμε, διαφορε-
τικὴ αἰσθητικὴ καὶ νοηματικὴ ἔνταση ἡ λέξη «λυκάνθρωπος»4 καὶ
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2 Ἡ ἑτοιμασία τῆς καθημερινῆς ἐπιφυλλίδας στὰ γραφεῖα τῶν ἀθηναϊκῶν ἐφημερίδων ἐπὶ
σειρὰ ἐτῶν, ὅπου μάλιστα ὁ Παπαδιαμάντης μένει κλεισμένος ὣς τὸ δειλινό, εἶναι ἕνα
ἐξαιρετικὰ ἐπίπονο ἔργο (σὲ συνάρτηση καὶ μὲ τὶς συνθῆκες τῆς ἐποχῆς). Κατὰ συνέ-
πεια, ἡ ἐπίδραση τοῦ ψυχολογικοῦ παράγοντα εἶναι δεδομένη καὶ πρέπει νὰ συνυπολογί-
ζεται στὴν ἀποτίμηση τῶν μεταφράσεων.

3 Τίτλος πρωτοτύπου: Jules Claretie, La maison vide, Paris, Fayard Frères Éditeurs, (χ.χ.).
μτφρ. Ἡ ἔρημος οἰκία, Ἐφημερίς, (17.12.1889-26.3.1890).

4 Ἡ λέξη «λυκάνθρωπος» ἀπαντᾶται καὶ στὴ διηγηματογραφία τοῦ Παπαδιαμάντη.
Ἀναφέρουμε ἐνδεικτικὰ τὰ διηγήματα «Θέρος-Ἔρος» καὶ «Ὁ Ἀλιβάνιστος». Ὅσον
ἀφορᾶ, γενικότερα, τὴ χρήση σύνθετων ἐπιθέτων μὲ συνθετικὸ ὄνομα ζώου, πρέπει νὰ

Mais vous savez qu’il est bête
comme un dindon et à demi aveugle, le
gros baron ?... (246)

Ἀλλ’ ἠξεύρετε ὅτι εἶνε μία γκα-
βόχηνα, κουτὸς καὶ στραβός, αὐτὸς ὁ
βαρῶνος… (61ε)



«μωρὸς λαγόκαρδος» ποὺ συναντᾶται στὴν Ἔρημο οἰκία (268/67δ) καὶ
στὸν λαπάντα5 (211/51α), ἀντίστοιχα, ἀπὸ τὴ γαλλικὴ «pandour» καὶ
τὴν περίφραση «un imbécile à coeur de poule». Ἡ πολλαπλὴ ἀναφορικό-
τητα τῶν παπαδιαμαντικῶν σημαινόντων δὲν περιορίζει τὸ κείμενο σὲ πε-
ριγραφικὲς ἀποτυπώσεις χαρακτήρων, ἀλλὰ λειτουργεῖ ὡς ψυχογράφημα
μὲ αὐτονόητες ὀντολογικὲς διαστάσεις6, ἀκόμη καὶ στὰ σημεῖα ὅπου τὸ
περικείμενο δὲν προσφέρεται γιὰ «ποικίλες στοχαστικὲς προσαρμογές».

Ὅσον ἀφορᾶ τὶς λαϊκότροπες λέξεις στὶς μεταφράσεις τοῦ Παπαδια-
μάντη, οἱ ἐπισημάνσεις τοῦ Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλου ἀνοίγουν τὸ δρόμο
γιὰ περαιτέρω διερεύνηση μιᾶς γλωσσικῆς περιοχῆς μὲ πλούσια κοιτά-
σματα. Εἰδικότερα, οἱ σύνθετες λέξεις μὲ πρῶτο συνθετικὸ τὸ «σκύλος»
συγκαταλέγονται στὰ λεξιλογικὰ τεκμήρια γιὰ τὴν ἀπόδοση τῆς πατρό-
τητας τῶν παπαδιαμαντικῶν μεταφράσεων7. Ἡ «σκυλοαστραπὴ» καὶ οἱ
«σκυλοβρονταὶς» τῆς Ἐρήμου οἰκίας ἀποτελοῦν μέρος μιᾶς τυπολογίας
λέξεων (ὑπαρκτῆς καὶ στὴ διηγηματογραφία τοῦ σκιαθίτη)8 μὲ κοινὸ
στοιχεῖο τὸ «σκύλος» σὲ ποικίλους συνδυασμούς, μὲ ἀρνητικὸ πάντα φορ-
τίο καὶ ἔκδηλη τὴν ἀνάγκη τῶν λογοτεχνικῶν προσώπων γιὰ ἐκτόνωση
τῆς ψυχικῆς τους ἔντασης. Εἶναι μία εὐκαιρία γιὰ τοὺς μυθιστορηματι-
κοὺς ἥρωες τῶν μεταφράσεών του νὰ «ἐκχύσ[ουν] τὰς ἀφελεῖς βλασφη-
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τονισθεῖ ὅτι ἀποτελεῖ λεξιλογικὴ ἐπιλογὴ τοῦ Παπαδιαμάντη καὶ στὸ πρωτογενὲς ἔργο
του, π.χ. «γουρουνοποδαροῦσα» («φῶτα-Ὁλόφωτα»), «χελωνόδερμη» («Ὤχ, Βασανά-
κια» καὶ «Ὑπηρέτρα»), «κουκκοσκιάχτες» (: ἀγαθοὶ ὀρεσίβιοι) («Ἐξοχικὴ λαμπρή»).

5 Τίτλος πρωτοτύπου: Gustave Aimard, Les rois de l’océan, II, Vent-en-Panne, Paris, E.
Dentu (χ.χ.). μτφρ. Ὁ πλοίαρχος λαπάντας, Ἐφημερίς (24.6-31.8.1886).

6 Δὲν εἶναι, ἴσως, τυχαῖο πὼς ὁ Παπαδιαμάντης, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν ἀφήνει ἀτιμώ-
ρητο τὸν Ἀγρίμη τοῦ διηγήματος «Θέρος-Ἔρος», φροντίζει νὰ μειώσει τὸ μέγεθος τῆς
βίας ποὺ ἀσκεῖ στὸ συγκεκριμένο διήγημα μὲ τὴν προσθήκη τοῦ χαρακτηρισμοῦ «πτω-
χός»: «Ἡ νέα ἐξηκολούθει νὰ τὸν κοιτάζῃ, πλέουσα μεταξὺ περιεργείας καὶ οἴκτου, καὶ
ἐκ τῶν νευμάτων του μᾶλλον ἤρχισε νὰ ἐννοῇ ὅτι τὴν προσεκάλει νὰ τὸν ἀκολουθήσῃ.
Πτωχὸς λυκάνθρωπος!» (Ἅπαντα, ἐκδ. Δόμος, Ἀθήνα, 1989, τ. 2, σ. 201).

7 οἱ πρῶτοι ποὺ διέκριναν τὶς λέξεις αὐτὲς καὶ ὑπογράμμισαν τὴ σημασία τους ὡς τεκμη-
ρίων εἶναι ὁ Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος καὶ ἡ λαμπρινὴ Τριανταφυλλοπούλου. Τὶς
ἐντάσσουν στὸ λαϊκὸ λεξιλόγιο καὶ συναριθμοῦνται στὰ ἰσχυρῶς ἐνδεικτικὰ καὶ ἐπικου-
ρικὰ κριτήρια. Παραθέτουμε δείγματα τριῶν μυθιστορημάτων δημοσιευμένων στὴν
Ἐφημερίδα τοῦ Κορομηλᾶ: «σκυλοδουλειά», «σκυλόπονος» (Gustave Aimard, Ὀλω-
ναῖος) – «σκυλοαφρικανούς», «σκυλόγδαρμα», «σκυλοχριστιανοῦ» (A. Matthey, Ἡ κα-
τηραμένη κοιλάς - Ὁ μυστηριώδης θησαυρός) – «σκύλιασμα», «σκυλοαστραπή», «σκυ-
λοβροντή! -αίς»(Jules Claretie, Ἡ ἔρημος οἰκία). Βλ. Παπαδιαμαντικὰ Τετράδια, τεῦχ.
7 (Ἄνοιξη 2006), σ. 87, 93, 109.

8 Βλ. στὸ ἴδιο, σ. 87.



μίας» των, μιμούμενοι τὸν μπάρμπα στεφανὴ τοῦ διηγήματος «στὸ Χρι-
στό, στὸ Κάστρο»9. Ἀπὸ τὴν πλευρά του ὁ ναυτικὸς γερο-Γωτιέ, οἰκονό-
μος τῆς ἐρήμου οἰκίας, ἀποφορτίζεται ἀπὸ τὸ θυμό του μὲ ἤπιες βλασφη-
μίες χαρακτηριστικὲς τῆς λαϊκῆς καταγωγῆς του:

Ἀπὸ τὴ γλωσσικὴ ποικιλία τῶν μεταφράσεων δὲν ἀπουσιάζει καὶ ἡ
λόγια ἐκδοχὴ τῶν σύνθετων τύπων ποὺ προαναφέραμε. σὲ μιὰ ἐντυπω-
σιακὴ σκηνὴ κυνηγιοῦ, ὅπου συμμετέχουν εὐγενεῖς τοῦ Παρισιοῦ καὶ λό-
γιοι, τὸ γλωσσικὸ ἐπίπεδο προσαρμόζεται στὴν ὑψηλὴ αἰσθητικὴ τῶν χώ-
ρων καὶ τῶν προσώπων. στὴν πομπὴ τῶν κυνηγῶν προηγοῦνται «les
gardes chasse» καὶ «les rabatteurs» (4, 9). Ὁ Παπαδιαμάντης μὲ τὴ γνω-
στὴ γλωσσικὴ εὐελιξία του μετατρέπει τὴν πρώτη περίφραση σὲ σύνθετο
ἐπίθετο καὶ μεταφράζει προσφυῶς: «οἱ κυνοφύλακες» καὶ «οἱ κυναγωγοὶ»
(Ἔρ. οἰκ., 1α, 1[2]δ).

Ὁ μελετητὴς τῶν μεταφράσεων τοῦ Παπαδιαμάντη βρίσκεται συχνὰ
ἀντιμέτωπος μὲ ἐρωτήματα ποὺ συναρτῶνται μὲ τὴν (ἀλληλ)επίδραση
τῶν διηγημάτων καὶ τῶν μεταφρασμάτων του, τὰ ὁποῖα, ὅπως ὑποστηρί-
ζουν κριτικοὶ τοῦ ἔργου του, θεωροῦσε –ἀμφότερα– πνευματικὰ παιδιά
του. Ἀρκοῦν ὁρισμένα παραδείγματα, γιὰ νὰ δείξουν πὼς τουλάχιστον
στὸ γλωσσικὸ ἐπίπεδο ἡ γλώσσα μαρτυρεῖ μιὰ συνεχῆ ἀλληλοτροφοδό-
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9 «Κι ὁ μπαρμπα-στεφανὴς ἐστενοχωρεῖτο μὴ δυνάμενος ἐπὶ παρουσίᾳ τοῦ παπᾶ νὰ ἐκ-
χύσῃ ἐλευθέρως τὰς ἀφελεῖς βλασφημίας του, τὰς ὁποίας ἐμάσα κ᾽ ἔπνιγε μέσα του,
ὑποτονθορύζων: “σκύλιασε, ὁ διαολόκαιρος, λύσσαξε! Θὰ σκάσῃς, ἀντίχριστε, Τοῦρκο!
τὸ μουχαμέτη σου, μέσα!”» (Ἅπαντα 2.289)

10 Ἀνάλογη μετοχὴ στὸ «Χριστὸ στὸ Κάστρο»: «ὑποτονθορύζων», ποὺ δείχνει τὸ εὖρος τῆς
γλώσσας τοῦ Παπαδιαμάντη καὶ συναρτᾶται ἄμεσα μὲ ὅσα προαναφέραμε γιὰ τὴ με-
τάβαση ἀπὸ τὸ λαϊκὸ στὸ λόγιο καὶ ἀντίστροφα. Ἐνδιαφέρουσα ἐπίσης καὶ ἡ κοινὴ πα-
ρουσία στὰ δύο κείμενα τοῦ ρήματος «μασσῶ» (τὰς βλασφημίας).

Le matelot descendit en maugréant des
tonnerre de Brest et des tonnerre de
chien. (351)

Quelle bêtise, tonnerre de chien! (325)

Garde-le [son testament]. Je me bats
demain. – Vous?... Cré mille!... (325)

Ah! mille millions de tonnerre de chien!
ajoutait le marin en se promenant dans
les allées solitaires du jardin (83)

Ὁ ναύτης [ὁ γερο-Γωτιὲ] κατέβη,
μασσῶν10 μεταξὺ τῶν ὀδόντων του ἀ-
στραπαὶς καὶ σκυλοβρονταίς. (89β)

Τί κουταμάρα, σκυλοαστραπή! (81ε)

μονομαχεῖς;… σκυλοβροντή!... (82α)

[…] Ἆ! χίλια ἑκατομμύρια σκυλο-
βρονταίς! προσέθηκεν ὁ ναύτης περι-
πατῶν εἰς τὰς ἐρημικὰς δενδροστοι-
χίας τοῦ κήπου […] (19δ)



τηση. λέξεις τῶν διηγημάτων κυοφοροῦνται στὶς μεταφράσεις καὶ ἀντί-
στροφα: «τὸ καραβόσκυλο» τῆς «Νοσταλγοῦ» καὶ τὸ «καραβόσκυλο»
τῆς Ἐρήμου οἰκίας εἶναι ἄραγε τυχαῖες συμπτώσεις ἢ τεκμήρια μιᾶς ἑ-
νιαίας γλώσσας ποὺ μεταφέρει ἀκέραιες τὶς δομὲς ἑνὸς ξένου γλωσσικοῦ
συστήματος μὲ τὴν «κρυσταλλόηχο» φωνὴ τοῦ διηγηματογράφου;

Ὁ μοῦτσος, ὅστις ἦτο ξένος, ἔμενε μόνος φύλαξ τοῦ πλοίου, τῶν ἀρμένων καὶ
τοῦ φορτίου καὶ μόνος φύλαξ τοῦ μούτσου ὁ καραβόσκυλος. (Ἅπαντα, 3.46)

Ὑπὸ τὴν μεταφορικὴ ἔννοια τοῦ πιστοῦ φίλου καὶ ἀκούραστου δου-
λευτῆ στὸ καράβι, τὸ «καραβόσκυλο» παραπέμπει στὶς σπάνιες ἀρετὲς
τοῦ Γωτιέ, ὁ ὁποῖος στὴ δύση τοῦ βίου του παρασημοφορεῖται ἀπὸ τὸν
ναύαρχο ρενιὲρ γιὰ τὴν ἀνδρεία του. Ὁ ἁπλοϊκὸς ναύτης ξεπερνᾶ τὴν
ἀμηχανία του αὐτοχαρακτηριζόμενος:

Καὶ ἐπαναλαμβάνει μὲ προφανὴ συγκίνηση καὶ συστολή:

Καὶ ἂν τὸ «καραβόσκυλο» δὲν ἀνήκει στὴν κατηγορία τῶν ἐξαιρετικὰ
σπάνιων λέξεων ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ στοιχειοθετήσουν (μαζὶ μὲ ἄλλες
ἀνάλογες, φυσικὰ) μιὰ πειστικὴ ἀπόδειξη, δὲν συμβαίνει τὸ ἴδιο μὲ τὸ ἀπί-
στευτης παραστατικότητας «ταυρόσκυλο» τῆς Ἐρήμου οἰκίας. Ὁ μον-
τεκλαὶρ σὲ μιὰ ἔκρηξη πάθους καὶ ἐρωτικῆς ζηλοφθονίας ἀντιδρᾶ βίαια
καὶ λογομαχεῖ ἔντονα μὲ τὴν ἐρωμένη του Ἀγγελικὴ φερράν, ἡ ὁποία
ἀμύνεται μὲ τρόπο σχεδὸν ὑβριστικό:

Ἡ ἀπάντηση τῆς Ἀγγελικῆς, ἂν καὶ ἀδιάφορη ὑφολογικὰ στὸ γαλ-
λικὸ πρωτότυπο, προσφέρει, ὡστόσο, μιὰ μεταφραστικὴ δωρεά. Ἡ μετά-
βαση ἀπὸ τὴ συγκεκριμένη μετάφραση τοῦ 1889-90 στὸ διήγημα «Γου-
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11 Βλ. Γαλλικὸ λεξικό: «un dogue» (ἐκ τῆς ἀγγλ. λέξεως: «dog») = κύων μολοσσός, με-
ταφορικά: ἄνθρωπος βίαιος. – «un butor» = εἶδος ὀρνέου, μεταφορικά: ἀγροῖκος […]
ἠλίθιος.

Et moi-même je suis une vieille bête
(325)

Κ’ ἐγὼ ὁ ἴδιος εἶμαι ἕνα γέρικο καρα-
βόσκυλο (81ε)

car si quelqu’un de ces gens qui sont là
vous entendait, on vous prendrait pour
un dogue ou un butor11 (262)

διότι ἂν κανεὶς ἀπ’ αὐτοὺς ποὺ εἶν’ ἐκεῖ
σ’ ἔβλεπε, θὰ σ’ ἔπαιρνε διὰ μολοσσὸν
ἢ δι’ ἀγγλικὸν ταυρόσκυλον (65ε)

j’étais trop… votre chien de garde…
votre ami… (325)

παραπολύ, πῶς νὰ εἰπῶ; Ξέρω κ’
ἐγώ;… καραβόσκυλό σου, φίλος σου.
(81ε)



τοῦ-γουπατοῦ»12 τοῦ 1899 ἐπιφυλάσσει μιὰν ἔκπληξη στὸν ἀναγνώστη
καὶ μιὰν ἀποκάλυψη στὸν ἐρευνητή:

Ἡ δεξιὰ χεὶρ [τοῦ Ταπόη] ἂν καὶ χονδρὴ καὶ δυσανάλογος, καὶ σχεδὸν
παράλυτος φαινομένη, εἶχε τεραστίαν ρώμην. Ὡμοίαζε μὲ μάγγανον ἢ μὲ
ὀδόντας ταυροσκύλου (Ἅπαντα, 3.184)

Παρόμοιες ἀποκαλύψεις ἐπαναφέρουν τὴν ἤδη διατυπωμένη θέση γιὰ
τὴν ἀναγκαιότητα μιᾶς ἐκ παραλλήλου μελέτης τοῦ πρωτότυπου καὶ τοῦ
μεταφραστικοῦ ἔργου τοῦ σκιαθίτη. Τώρα ποὺ ὁ χάρτης τῶν παπαδια-
μαντικῶν μεταφράσεων ἔχει ὁριοθετηθεῖ σὲ μεγάλο βαθμὸ χάρη στὴν πο-
λύμοχθη καὶ πολύχρονη ἔρευνα τοῦ Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλου καὶ τῆς
λαμπρινῆς Τριανταφυλλοπούλου εἶναι, πιστεύουμε, ἐπίκαιρη ἡ πρόταση
τῆς διαλογικῆς ἀνάγνωσης τοῦ σύνολου παπαδιαμαντικοῦ ἔργου, ἀπὸ
τὴν ὁποία θὰ προκύψει ἡ ἑνοποιὸς φυσιογνωμία του καὶ θὰ ἀναδειχθοῦν
ἀνεκτίμητοι μεταφραστικοὶ καὶ λογοτεχνικοὶ θησαυροί.
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12 στὸ ἴδιο διήγημα καὶ τὸ σύνθετο «χασαπόσκυλο» ἢ «Πόκυλου» κατὰ τὴν προφορὰ τοῦ
μογιλάλου Ταπόη.



ΕυσΕΒια ΧασαΠη-ΧρισΤοΔουλου

Ὁ Παπαδιαμάντης καὶ τὸ ἔργο του
στὸ θέατρο καὶ τὸν κινηματογράφο

Θαμνώδη ρήματα καὶ φύλλα καταπράσινα τῆς γλώσσας
μεγάλος ἄνθρωπος κι ἀνέσπερος Ἕλληνας ποὺ κράτησε
τὸν πόνο στὸ σωστό του τὸ ὕψος
[…]
ὁ ἀνοξείδωτος
Ὁ ἀκέραιος κὺρ Ἀλέξανδρος
ἐκεῖνος ὁ περιούσιος Παπαδιαμάντης1

μολονότι γιὰ τὴ σχέση τοῦ Παπαδιαμάντη μὲ τὸ θέατρο ὑπάρχει ἀνα-
φορὰ στὴ «Βιογραφία Ἀλ. Παπαδιαμάντη» (1925), στὴν ὁποία δηλώνει
ὅτι «μικρὸς […] ἐδοκίμαζε νὰ συντάξῃ κωμῳδίας»2, ἡ ἔρευνα δικαιολο-
γημένα ἕως τώρα δὲν εἶχε ἀσχοληθεῖ μὲ αὐτὴν τὴν πλευρὰ τοῦ ἔργου
του3. Ὑπάρχει, ὅμως, ἕνα ἀκόμη στοιχεῖο ποὺ φανερώνει τὸ ἐνδιαφέρον
τοῦ διηγηματογράφου γιὰ τὸν θεατρικὸ λόγο. Τὸ 1901 δημοσίευσε στὸ πε-

1 Νίκος Καροῦζος, «Ὁ ἀκέραιος κὺρ Ἀλέξανδρος», Χορταριασμένα χάσματα, Θεσσαλο-
νίκη 1974.

2 Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Ἅπαντα, κριτικὴ ἔκδοση Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, τόμ.
πέμπτος, ἐκδόσεις Δόμος, Ἀθήνα 1988, σ. 319.

3 Ἀπὸ μία διερεύνηση ποὺ ἐπιχείρησα, διαπίστωσα ὅτι μόνο τὸ Γυμνάσιο Πλατανιᾶ Χα-
νίων στὸ πλαίσιο μιᾶς δράσης μὲ τίτλο «Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης (‘‘μικρὸς ἐζω-
γράφιζα Ἁγίους, εἶτα ἔγραφα στίχους κι ἐδοκίμαζα νὰ συντάξω κωμωδίας’’)» ἔχει
ἀσχοληθεῖ τὸ σχολικὸ ἔτος 2000-2001 μὲ τὸ θέμα. Ἡ δράση ἀπέβλεπε στὴ θεατρικὴ
διασκευὴ τοῦ διηγήματος «Ἡ Ἀποσώστρα» (Β´ Γυμνασίου), μὲ κύριο στόχο τὴ δημι-
ουργία μιᾶς ταινίας σκίτσων. σχετικὰ βλ. http://gym-plat.chan.sch.gr/pap/theater.htm
(προσπελάστηκε 10-11-2010). Γιὰ τὴν ὑλοποίηση τῆς ἐργασίας συνεργάστηκαν οἱ
Κων/νος φουρναράκης, φιλόλογος, Κων/νος σαμαρᾶς, καθηγητὴς φυσικῆς Ἀγωγῆς
καὶ Βασίλης Παπαστάμος, καθηγητὴς Πληροφορικῆς, μὲ τοὺς μαθητὲς τῆς Β´ Γυ-
μνασίου ἐκείνης τῆς σχολικῆς χρονιᾶς. στὴ συνέχεια, λόγῳ τῶν ἑορτασμῶν πρὸς τιμὴ
τοῦ συγγραφέα, πολλὰ σχολεῖα καὶ διάφοροι πολιτιστικοὶ σύλλογοι παρουσίασαν τὸ ἔργο
του στὴ σκηνή. Ἡ ἐργασία αὐτὴ δὲν ἀσχολεῖται μὲ τὴν καταγραφὴ αὐτῶν τῶν παρα-
στάσεων.



ριοδικὸ Διόνυσος ἕναν «Διάλογο» σὲ πρόζα μὲ τίτλο «Πόσις καὶ Δάμαρ»4,
ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ τρεῖς σκηνές. Πρόκειται γιὰ σύντομο διαλογικὸ ἔρ-
γο, ἐκτάσεως πέντε σελίδων, γραμμένο σὲ καθαρεύουσα γλώσσα, καὶ
περιέχει μνεῖες, σύμφωνα μὲ τὸν συρμὸ τῆς ἐποχῆς, σὲ μυθολογικὰ πρό-
σωπα, ἀκολουθώντας τὰ στερεότυπα αὐτοῦ τοῦ εἴδους τῶν διαλόγων
ἀλλὰ καὶ τῶν θεατρικῶν ἔργων, στὸ ὁποῖο, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς πρωταγω-
νιστὲς τοῦ τίτλου συμμετέχουν ἄλλα ἕντεκα πρόσωπα. Θέμα του εἶναι ἡ
σχέση τῶν δύο φύλων5.

στὰ ἔργα του, διηγήματα καὶ μυθιστορήματα, εἶναι ἀνιχνεύσιμη ἡ θεα-
τρικότητα, ἀλλὰ δὲν μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι προσέλκυσαν ἀπὸ αὐτὴν τὴν
ἄποψη τὸ ἐνδιαφέρον τῶν θεωρητικῶν καὶ τῶν σκηνοθετῶν τοῦ θεάτρου
παρὰ μόνο τὰ τελευταῖα χρόνια. Ἄλλωστε ἡ στροφὴ πρὸς τὴν παράσταση
ἔργων τῆς νεοελληνικῆς λογοτεχνίας, στὸν λογοτεχνικὸ ἀφηγηματικὸ
λόγο, σημειώνεται τὴν τελευταία δεκαετία τοῦ 20οῦ αἰώνα καὶ ὀφείλεται
σὲ αἰτίες ποὺ μποροῦν νὰ ἀναζητηθοῦν στὴν ἔλλειψη καταξιωμένων θεα-
τρικῶν συγγραφέων καὶ ἔργων, ποὺ νὰ προκαλοῦν τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ κοι-
νοῦ, καὶ οἰκονομικῶν πόρων, ποὺ τοὺς ἀναγκάζει νὰ στρέφονται σὲ ὀλιγο-
έξοδες παραστάσεις, οἱ ὁποῖες δὲν ἀπαιτοῦν θεαματικὰ σκηνικὰ καὶ κο-
στούμια, στὴν ἀναγνωρισιμότητα τοῦ ἔργου κάποιων καταξιωμένων λο-
γοτεχνῶν, στοὺς προβληματισμοὺς καὶ τὶς ἀξίες ποὺ τὸ ἔργο αὐτὸ ἐκφρά-
ζει διαχρονικά, στὴν προτίμηση κάποιων σκηνοθετῶν σὲ κείμενα «μὲ
πλοῦτο γλώσσας καὶ νοημάτων» καὶ στὴν πρόκληση νὰ ἀναμετρηθοῦν μὲ
αὐτὰ ποὺ εἶναι δύσκολο νὰ ἀποδοθοῦν θεατρικά, γιὰ νὰ δοκιμάσουν νέους
ἐκφραστικοὺς τρόπους, στὸν ναρκισσισμὸ ὁρισμένων ἠθοποιῶν, ποὺ τοὺς
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4 «Πόσις καὶ Δάμαρ (Διάλογος)», Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Ἅπαντα, 5.277-281.
5 Ἡ ὑπόθεσή του ἔχει ὡς ἑξῆς: «σκηνὴ α». Ἡ Δάμαρ δὲν εἶναι ἱκανοποιημένη μὲ τὰ

πλούσια δῶρα ποὺ τῆς προσφέρει ὁ Πόσις καὶ ἀπαιτεῖ τὴ συμβασιλεία, γιὰ νὰ ἐπικρα-
τήσει ἡ εἰρήνη, προκαλώντας τὴν ὀργή του. «σκηνὴ Β». λαμβάνει χώρα οἰκογενειακὸ
συμβούλιο, γιὰ νὰ βρεθεῖ λύση στὴ διάρρηξη τῶν σχέσεων τοῦ βασιλικοῦ ζεύγους, ὅταν
παρουσιάζονται ὁ Πόσις καὶ ἡ Δάμαρ καὶ ὁ μὲν ὑποδεικνύει στοὺς συγγενεῖς τους νὰ
διορθώσουν τοὺς ἑαυτούς τους καὶ τὶς γυναῖκες τους, ἐνῶ ἡ Δάμαρ συμβουλεύει τὶς γυ-
ναῖκες νὰ φροντίσει ἡ καθεμιὰ γιὰ τὸν δικό της σύζυγο. «σκηνὴ τελευταία». Ὁ Πόσις
ἐξομολογεῖται τὸν ἔρωτά του στὴ γυναίκα του καὶ τὴν παρακαλεῖ νὰ ξεχάσουν τὸ δυσά-
ρεστο γεγονὸς ποὺ τοὺς ὁδήγησε στὴ σύγκρουση. Τότε αὐτὴ τοῦ ἐξηγεῖ ὅτι, ὅταν ὡς
Εὔα τοῦ εἶχε προσφέρει τὸ μῆλο, δὲν τὸν κέρασε καὶ ἕνα ποτὸ γιὰ νὰ τὸ χωνέψει. Τοῦ τὸ
προσφέρει, ὁ Πόσις ἀρχίζει νὰ νυστάζει, ἐνῶ αὐτὴ τὸν λικνίζει στὴν ἀγκάλη της. ― Δὲν
μπόρεσα νὰ ἐπαληθεύσω τὴν πληροφορία σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ὁ Παπαδιαμάντης ὡς
μαθητὴς εἶχε γράψει μία κωμωδία μὲ τίτλο «Ὁ διοπτροφόρος», στὴν ὁποία σατίριζε ἕναν
θεολόγο καθηγητή του.



ἀρέσει νὰ μονοπωλοῦν τὴ σκηνή, ἀφοῦ συνήθως πρόκειται γιὰ ἔργα μονο-
λογικὰ καὶ ὀλιγοπρόσωπα, καὶ στὸν μιμητισμό, ποὺ ὁδηγεῖ στὴν υἱοθέ-
τηση εὐρωπαϊκῶν πρακτικῶν, «δεδομένου ὅτι καὶ τὸ ἀνέβασμα τῆς λογο-
τεχνίας στὸ θέατρο […] ἐξ Ἑσπερίας μᾶς ἦρθε κι αὐτό»6.

Ἡ πρώτη μᾶλλον θεατρικὴ παράσταση ἔργου τοῦ Παπαδιαμάντη,
ἐλάχιστα γνωστὴ ἀλλὰ πολὺ σημαντική, εἶναι αὐτὴ τῆς «φόνισσας» ποὺ
σκηνοθέτησε ἡ μίρκα Γεμεντζάκη μὲ τὴν ὁμάδα Ἰὼ καὶ παίχτηκε ἀπὸ
τὶς 28 μαΐου ἕως τὶς 2 Ἰουνίου 1991 στὸ Θέατρο τοῦ Ἥλιου. Ἐπαναλή-
φθηκε τὸν Δεκέμβριο τοῦ ἴδιου χρόνου στὸ θέατρο Παλλάς, κλείνοντας
τὴν ἐπέτειο τῶν 70 χρόνων ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ Παπαδιαμάντη. Τὸ ἔργο
ἀνέβηκε ὡς ὀρατόριο καὶ ἡ παράσταση, ποὺ κρατοῦσε τέσσερις ὧρες, εἶχε
θεωρηθεῖ καταπληκτική. «Ὅλο τὸ κείμενο, κάθε ‘‘καί’’. Χάλασε ὁ κό-
σμος», σύμφωνα μὲ τὴ σκηνοθέτρια7, «ἕνα ‘‘ὀρατόριο’’ γιὰ ἕναν ‘‘ἀνα-
γνώστη’’ καὶ χορὸ ἑπτὰ κορυφαίων γυναικῶν, ποὺ ἔπλασε κλίνοντας μὲ
σεβασμὸ τὸ γόνυ στὸν Παπαδιαμάντη, ἡ μίρκα Γεμεντζάκη»8.

στὴν κριτικὴ ποὺ ἔγραψε γιὰ τὴν παράσταση ὁ Κοσμᾶς Βίδος παρα-
θέτει πρῶτα τὴν ἄποψή της: «‘‘Ψάχνουμε τὴ μουσικὴ ποὺ πηγάζει ἀπὸ
τὸν λόγο τοῦ Παπαδιαμάντη’’, λέει ἡ σκηνοθέτις τῆς ‘‘ἐκπαιδευτικῆς’’,
ὅπως τὴν χαρακτηρίζει, παράστασης. ‘‘Δουλεύουμε ὅπως οἱ μουσικοί,
ἔχοντας ὡς παρτιτούρα ἕνα θαυμάσιο κείμενο ποὺ παραπέμπει στὴν
ἀρχαία ἑλληνικὴ τραγωδία. Ἡ ‘‘φόνισσα’’ εἶναι γιὰ ἐμᾶς ἕνα ὀρατόριο,
μιὰ ἰδέα ποὺ θὰ γεννηθεῖ μέσα ἀπὸ τὴ σχέση τοῦ ἠθοποιοῦ μὲ τὸ κείμενο,
ἀλλὰ καὶ μὲ τὴ φωνή, μὲ τὸ σῶμα του»9.
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6 σχετικὰ βλ. Βασίλης Ἀγγελικόπουλος, «Ἡ λογοτεχνία κατακτᾶ φέτος τὸ Θέατρο»,
ἐφημ. Ἡ Καθημερινή, 17-2-2002, Ἔφη μαρίνου, «οἱ λογοτέχνες στὴ σκηνή», ἐφημ.
Ἐλευθεροτυπία, «Ἑπτά», Κυριακὴ 27-3-2011, καὶ Ἰωάννα Κλεφτογιάννη, «Θεατρικὴ
ἀπόδραση ἀπὸ τὴν πεζὴ πραγματικότητα. Κορυφαῖα ἔργα τῆς ἑλληνικῆς καὶ ξένης πε-
ζογραφίας ἀνεβαίνουν στὴ σκηνή», ἐφημ. Ἐλευθεροτυπία, 8-10-2011, σ. 10-11.

7 http://www.tanea.gr Τὸ κείμενο δημοσιεύτηκε στὶς 17-2-2011 καὶ προσπελάστηκε στὶς
15-4-2011. Ἐπίσης, ἐφημ. Ἐλευθεροτυπία, 26-2-2011, ὅπου συνέντευξη τῆς Γεμεν-
τζάκη στὴν Ἰωάννα Κλεφτογιάννη μὲ τίτλο «Γέρασα καὶ ἀκόμα μὲ φοβοῦνται». Ἂς
ἀναφέρουμε ὅτι ἡ σκηνοθέτρια ἔχει κατοχυρώσει στὶς Βρυξέλλες τὴ μέθοδό της γιὰ τὴν
ἀναπνοὴ καὶ τὴν ἐκφορὰ τοῦ λόγου καὶ τὴν ἔχει ἐπεξεργαστεῖ σὲ παραστάσεις τοῦ
στάιν καὶ τοῦ Γουίλσον. Βλ. ἀκόμη τὶς δημοσιεύσεις στὴν ἐφημ. Τὰ Νέα, 24-5-1991, 5-
6-1991, 7-6-1991 καὶ 4-12-1991, γιὰ τὶς ὁποῖες εὐχαριστῶ τὴν κυρία Νάνα Παπα-
δάκη, ἠθοποιό, ποὺ τὶς ἔθεσε στὴ διάθεσή μου. Πρωτίστως εὐχαριστίες ὀφείλω στὴν κ,
μ. Γεμεντζάκη, ποὺ μὲ ἔφερε σὲ ἐπαφὴ μὲ τὶς κ. Ν. Παπαδάκη καὶ ρηνιὼ Κυριαζῆ.

8 Ἐφημ. Τὰ Νέα, 5-6-1991.
9 οἱ πληροφορίες εἶναι ἀπὸ τὴν ἐφημ. Τὸ Βῆμα ποὺ ἔθεσε στὴ διάθεσή μου ἡ κ. Ν. Παπα-

δάκη, ἀπὸ τὸ ὁποῖο λείπουν ὅμως τὰ ἀκριβῆ ἐκδοτικὰ στοιχεῖα, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ὄνομα τοῦ



σημαντικὲς εἶναι καὶ οἱ πληροφορίες ποὺ μᾶς δίνει στὴ συνέχεια: «Ἡ
σκηνή, ἑπτὰ καρέκλες, ἑπτὰ γυναῖκες. Δεξιὰ ἕνα ἐκκλησιαστικὸ ἀναλό-
γιο καὶ ὁ ἀφηγητής. Διαβάζει. Ἄλλοτε γρήγορα, ἄλλοτε ἀργά, ἄλλοτε
σιγά, ἄλλοτε δυνατά… καὶ οἱ γυναῖκες ἁρπάζουν τὶς λέξεις μέσα ἀπὸ τὸ
στόμα του. Ντύνονται μιὰ μιὰ καὶ ὅλες μαζὶ μὲ τὰ ροῦχα τῆς φόνισσας,
κλαῖνε καὶ γελᾶνε, κρύβονται πίσω ἀπὸ τὶς λευκὲς νεκρικὲς μάσκες
τους… ‘‘Δὲν κάνουμε θέατρο, κάνουμε ἀφήγηση’’, λέει ἡ μ. Γεμεντζάκη.
‘‘οὕτως ἢ ἄλλως, ἐγὼ δὲν εἶμαι σκηνοθέτης, ἀλλὰ μουσικός, καὶ μὲ
ἐνδιαφέρει ἡ ἁρμονία, οἱ ἦχοι, οἱ σιωπές… Ζητῶ τὴ συνύπαρξη ὅλων τῶν
ἠθοποιῶν πάνω στὴ σκηνή, τὴν ἐξάρτηση τοῦ ἑνὸς ἀπὸ τὸν ἄλλο. Καὶ
θέλω νὰ ζωντανέψω τὸ κείμενο, ἀλλὰ νὰ μὴν παγιδεύσω τὴ φαντασία τοῦ
θεατῆ. Πρέπει, ὅποιος ἔρθει νὰ μᾶς δεῖ, ὅταν θὰ κλείνει τὰ μάτια του,
ἀκούγοντας τὸν λόγο, νὰ κάνει τὸ δικό του ταξίδι στοὺς δρόμους τῆς
γλώσσας καὶ τῆς μουσικῆς”»10. Ἡ παράσταση προσδιορίζεται ὡς ὀρατό-
ριο, γιατὶ τὴ Γεμεντζάκη τὴν ἐνδιέφερε νὰ βρεθεῖ καὶ νὰ ἀποδοθεῖ ἡ ἄποψη
τοῦ συγγραφέα, ἡ ἴδια ἡ μουσικὴ τοῦ κειμένου11.

συντελεστὲς τῆς παράστασης μιὰ τριάδα συνεργατῶν της: ὁ Πίτερ
Τόιμπνερ, ποὺ ὑπέγραψε τὴν προετοιμασία τῆς φωνῆς καὶ τοῦ σώματος
τῶν ἠθοποιῶν, ὁ Θάνος Βόβολας, ποὺ ἔφτιαξε τὸ προσωπεῖο καὶ τὴν
ἀφίσα, καὶ ὁ Κώστας Παίδαρος ποὺ ὑποδύθηκε τὸν ἀφηγητή. Ἔπαιξαν οἱ
ἠθοποιοὶ Εὔη Βασιλειάδη, Εἰρήνη οἰκονομίδου, αἰμιλία Παγώνα, Ἀλε-
ξάνδρα Πουλίτσα, Ἀσημίνα ρήγκου, Ἐλεωνόρα φιώρου καὶ μάτα φω-
τοπούλου. οἱ φωτισμοὶ ἦταν τοῦ σάκη μανιάτη12.

Καθοριστικὸ πρὸς τὴν κατεύθυνση νὰ παριστάνονται λογοτεχνικὰ
ἔργα στὸ θέατρο ἦταν τὸ τολμηρὸ ἐγχείρημα τῆς Ἄννας Κοκκίνου νὰ
ἀνεβάσει τὸ 1993 τὴν παράσταση «μορφὲς ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ Βιζυηνοῦ»,
σὲ σκηνοθεσία Δήμου Ἀβδελιώδη καὶ μουσικὴ Δημήτρη Παπαδημη-
τρίου13, χρησιμοποιώντας ἀποσπάσματα ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ ἔργα, μὲ μονα-
δικὴ γιὰ νεοελληνικό, φιλολογικὸ μάλιστα ἔργο σὲ καθαρεύουσα, ἐπιτυ-
χία. Τὴν ἴδια χρονιὰ παρουσιάζεται χορογραφημένη «Ἡ φόνισσα» τοῦ
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συντάκτη τοῦ κειμένου καὶ τὸν τίτλο: Κοσμᾶς Βίδος, «Ἡ ‘‘φόνισσα’’ ἐπὶ σκηνῆς».
Προφανῶς πρόκειται γιὰ φύλλο ποὺ κυκλοφόρησε τὸν μάιο τοῦ 1991.

10 Κοσμᾶς Βίδος, «Ἡ ‘‘φόνισσα’’ ἐπὶ σκηνῆς», ὅ.π.
11 Ἐφημ. Τὰ Νέα, 24-5-1991.
12 Κοσμᾶς Βίδος, ὅ.π., καὶ ἐφημ. Τὰ Νέα, 24-5-1991. Κριτικὴ γιὰ τὴν παράσταση ἔγραψε

καὶ ὁ Χρῆστος Β. Χειμώνας μὲ τίτλο «‘‘Ἡ φόνισσα’’ χωρὶς ψιμύθια», δυστυχῶς ὅμως
στὸ ἀπόκομμα τῆς ἐφημερίδας ποὺ μοῦ παραχώρησε ἡ κ. Ν. Παπαδάκη δὲν ὑπάρχουν
ἀκριβῆ ἐκδοτικὰ στοιχεῖα.

13 http://openarchives.gr καὶ http://pergamos.lib.uoa.gr (προσπελάστηκε στὶς 11-4-2011).



Παπαδιαμάντη, σὲ σκηνοθεσία Βασίλη μυριανθόπουλου καὶ χορογραφία
λίλλυς Βελισσαρίου, στὰ «Δρώμενα 93» τοῦ Δήμου Ἀθηναίων14.

Τὴ θεατρικὴ περίοδο 1996-97 τὸ Δη.ΠΕ.ΘΕ. Βόλου παρουσιάζει στὴ
μικρὴ σκηνὴ τοῦ Δημοτικοῦ Θεάτρου τοῦ Βόλου διασκευασμένα τέσ-
σερα χριστουγεννιάτικα διηγήματά του μὲ τὸν τίτλο «Χριστούγεννα καὶ
ἄλλες ἱστορίες», σὲ σκηνοθεσία Θέμη μουμουλίδη. Πρόκειται γιὰ τὰ διη-
γήματα «Τὰ Χριστούγεννα τοῦ τεμπέλη», «Γιὰ τὴν περηφάνια», «Τὸ
ἄνθος τοῦ γιαλοῦ» καὶ «Ἔρωτας στὰ χιόνια». στὸν ρόλο τοῦ ἀφηγητῆ
ἦταν ἡ λυδία Κονιόρδου15.

σταθμὸ στὴ θεατρικὴ διαδρομὴ τοῦ παπαδιαμαντικοῦ ἔργου ἀποτελεῖ
ἡ παράσταση τῆς «φόνισσας» τὸ 1998, συμπαραγωγὴ τοῦ θεάτρου Πολι-
τεία καὶ τοῦ Δη.ΠΕ.ΘΕ. Βόλου, σὲ διασκευὴ καὶ σκηνοθεσία σωτήρη
Χατζάκη, μουσικὴ σύνθεση - διδασκαλία Τάκη φαραζῆ καὶ σκηνικὰ -
κοστούμια Ἔρσης Δρίνη, μὲ τὴ λυδία Κονιόρδου στὸν πρωταγωνιστικὸ
ρόλο καὶ τὸν σκηνοθέτη στὸν ρόλο τοῦ ἀφηγητῆ16. Ὁ τελευταῖος, ποὺ ἔχει
ἤδη δοκιμαστεῖ στὴν ἀναπαράσταση δρώμενου μὲ τὸ ἀνέβασμα τῆς πα-
ραλογῆς «Τὸ τραγούδι τοῦ νεκροῦ ἀδερφοῦ», διευκρινίζει τὸν τρόπο μὲ τὸν
ὁποῖο ἐργάστηκε γιὰ τὴν ἐπιτυχία τῆς παράστασης, ποὺ ἤδη ἔχει πάρει
τὴ θέση της στὴν Ἱστορία τοῦ Νεοελληνικοῦ Θεάτρου. Δραματουργικὰ
στηρίχθηκε σὲ τέσσερις ἄξονες: στὴν ἴδια τὴν ἡρωίδα, ἡ ὁποία «ἀφαιρεῖ τὴ
ζωὴ γιὰ νὰ τὴν προστατέψει καὶ ἔτσι ἐκδιώκεται στὸν χῶρο τῆς ὕβρεως
καὶ μετατρέπεται σὲ πρόσωπο τραγικό», στὸν χορὸ τῶν γυναικῶν, «μὲ
δράση ἀπὸ τὴν κουτοπονηριὰ ἕως τὴν ἐνόραση», στὸν ἀφηγητή, «ποὺ
ἀποφορτίζει τὴν ἔνταση μὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ ἀναγνώστη, ὑποδυόμενος
παράλληλα καὶ τοὺς ἀμήχανους[,] ἐνίοτε κωμικούς[,] ἄνδρες τοῦ ἔργου»,
καὶ στὰ δρώμενα «ποὺ προσδίδουν τὸ πρέπον ἦθος στὴν ἑρμηνεία καὶ βοη-
θοῦν στὴν πρωτογενή, δωρικὴ σύλληψη τοῦ ἔργου»17. Ἡ «φόνισσα» ἀνα-
παραστάθηκε ὡς τελετουργικὸ δρώμενο στὴ γλώσσα τοῦ Παπαδιαμάν-
τη, ἀποφεύγοντας τὴν ἠθογραφία καὶ τὸ φολκλόρ, καὶ οἱ θεατὲς τὸ παρα-
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14 μουσικὴ Γεράσιμος σκούρας, κοστούμια λ. Βελισσαρίου - Β. μυριανθόπουλος, εἰκα-
στικὴ ἐπιμέλεια Γιῶργος σκαβάρος. Γιὰ τὴν παρουσίαση βλ. Κάτια Ἀρφαρᾶ, «Ἡ Κο-
νιόρδου ὡς ‘‘φόνισσα’’», ἐφημ. Τὸ Βῆμα, Κυριακὴ 22-3-1998.

15 οἱ πληροφορίες ἀπὸ τὴν ἠλεκτρονικὴ δημοσίευση τῆς ἐφημ. Τὸ Βῆμα μὲ τίτλο «μελω-
δίες μέσα ἀπὸ τὴν ὁμίχλη» στὶς 5-1-1997 (προσπελάστηκε στὶς 11-4-2011). Ἔπαιξαν
οἱ ἠθοποιοὶ Κ. Ἀντωνακάκης, α. Γκανᾶ, Δ. Δακτυλᾶς, μ. Πένσου καὶ Θ. σαράντος.
σαντούρι ἔπαιξε ὁ Ἀνδρέας Κατσιγιάννης.

16 Ἐπίσης ἔπαιζαν οἱ: Ἀνδριανὴ Τουντοπούλου, μάρθα φριζήλα, μίνα λουίζου, μαρία
Καντιφέ.

17 Κάτια Ἀρφαρᾶ, «Ἡ Κονιόρδου ὡς ‘‘φόνισσα’’», ὅ.π.



κολουθοῦσαν καθισμένοι μέσα στὸν χῶρο τῆς δράσης, ὄχι στὰ συμβατικὰ
καθίσματα μιᾶς θεατρικῆς αἴθουσας ἀλλὰ σὲ μαξιλάρες, σκαμνιὰ καὶ
πάγκους18.

Καίριος εἶναι ὁ λόγος τῆς πρωταγωνίστριας, ὅταν ἀπαντᾶ στὸ ἐρώ-
τημα γιατί νὰ ἀνεβαίνουν λογοτεχνικὰ ἔργα: «Ἔχουμε πλέον ἀνάγκη
ἀπὸ μιὰ καινούρια γλώσσα θεατρική, ἀπὸ καινούριους κώδικες ἐπικοινω-
νίας. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι τὰ σπουδαῖα λογοτεχνικὰ κείμενα, τὰ
ὁποῖα, ἐπειδὴ ἀκριβῶς δὲν ἔχουν μιὰ αὐστηρὴ δομή, σοῦ ἀφήνουν τὴν
ἐλευθερία νὰ ἀνιχνεύσεις, […], ἕναν νέο θεατρικὸ λόγο. […]. Τὸ μεγαλεῖο
τοῦ Παπαδιαμάντη εἶναι ὅτι ἀποκαλύπτει ἕναν κόσμο ποὺ μᾶς πάει πολὺ
βαθιὰ μέσα στὴν ἀνθρώπινη ὕπαρξη, στὴν καρδιὰ μιᾶς κοινότητας ἁπλῶν
ἀνθρώπων ὅπου ὁ παλαιότερος παγανιστικὸς κόσμος συγκρούεται μὲ τὸν
χριστιανικὸ καὶ ὅπου ἡ φόνισσα εἶναι ἀκριβῶς ἡ προσωποποίηση αὐτῆς
τῆς σύγκρουσης»19.

Τὴν ἴδια χρονιὰ ἀπὸ τὸ θέατρο Ὄμμα στούντιο τοῦ Ἡρακλείου Κρή-
της παρουσιάζεται στὸν Ἄδειο Χῶρο τῆς Πειραματικῆς σκηνῆς τοῦ
Ἐθνικοῦ Θεάτρου ἡ παράσταση μὲ τίτλο «μαρτύρημα», βασισμένη στὴ
«φόνισσα» καὶ στὸν «Ἠλίθιο» τοῦ Ντοστογιέφσκι, σὲ θεατρικὴ σύνθεση,
σκηνοθεσία, καλλιτεχνικὴ διεύθυνση καὶ ἐπιμέλεια Ἀντώνη Διαμαντῆ,
σκηνικὰ μαρίας Χανιωτάκη καὶ μουσικὴ Κ. Ἀγγελόπουλου20, ποὺ βρα-
βεύτηκε ὡς καλύτερη ξενόγλωσση παραγωγὴ στὸ φεστιβὰλ τοῦ Βολόγκ-
ντα (ρωσίας)21.

Τὸ 1999 παρουσιάζεται ἀπὸ τὸ Δη.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας ἡ παράσταση
«φτωχοὶ καὶ ἅγιοι», δραματουργικὴ ἐπεξεργασία ἀπὸ τὸν Κωνσταντίνο
Κούφαλη τῶν διηγημάτων «Τὸ χριστόψωμο», «Ἡ σταχομαζώχτρα», «Ἡ
Ντελησυφέρω», «Ὁ Ἀμερικάνος» καὶ «Ὁ πολιτισμὸς εἰς τὸ χωρίον», σὲ
σκηνοθεσία Δαμιανοῦ Κωνσταντινίδη, σκηνικὰ καὶ κοστούμια Κώστα
Βελιτόπουλου καὶ μουσικὴ Πέτρου Θεοδώρου22. Ἡ θεατροποίηση αὐτὴ θὰ
σταδιοδρομήσει, ὅπως θὰ δοῦμε, στὴ σκηνή, στὰ χέρια ἄξιων σκηνοθετῶν.
Τὰ Χριστούγεννα τοῦ 2000 παρουσιάζονται ἀπὸ τὴ μὴ κερδοσκοπικὴ
Ἑταιρεία Πολύτροπο Τέχνης «Τὰ Χριστούγεννα τοῦ τεμπέλη»23.
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18 Γιὰ τὴν προσέγγιση τοῦ ρόλου ἀπὸ τὴν πρωταγωνίστρια βλ. Κάτια Ἀρφαρᾶ, ὅ.π. Ἐπί-
σης, ἐφημ. Ἔθνος τῆς Κυριακῆς, 26-4-1998.

19 Κάτια Ἀρφαρᾶ, ὅ.π. Βλ., ἐπίσης, ἐφημ. Ἔθνος τῆς Κυριακῆς, 26-4-1998.
20 http://www.history-museum.uoa.gr (προσπελάστηκε στὶς 4-11-2011).
21 http://www.istfest.gr (προσπελάστηκε στὶς 4-11-2011).
22 http://www.dipethekavalas.gr (προσπελάστηκε στὶς 4-11-2011).
23 http://www.liveartway.com (προσπελάστηκε στὶς 4-11-2011).



μία ἀκόμη, ὅμως, παράσταση ὑψηλοῦ θεατρικοῦ ἤθους ξαναφέρνει μὲ
ξεχωριστὴ ἐπιτυχία τὸ ἔργο τοῦ Παπαδιαμάντη στὸ σανίδι τῆς σκηνῆς.
Πρόκειται γιὰ τὴν παράσταση «Ἡ νοσταλγός»24, βασισμένη σὲ ἑπτὰ διη-
γήματά του, ποὺ σκηνοθέτησε ὁ στάθης λιβαθινὸς καὶ ἀνέβασε τὸν
Ἀπρίλιο τοῦ 2000 μὲ τὸν θίασο Ἠθοποιῶν Θέατρο στὴν αἴθουσα Τε-
χνοχῶρος ὑπὸ σκιάν25. «στὴν ὑπόγεια αἴθουσα, ὅπου δέσποζαν οἱ κολόνες
τῆς οἰκοδομῆς καὶ τὸ τσιμέντο, καὶ μέσα σὲ ἕναν σκηνικὸ διάκοσμο ὅπου
μόνο ἡ θαλασσινὴ ἄμμος στρωμένη παντοῦ κάτω, εἶναι παπαδιαμαντική,
ἀνασταίνονται σιγὰ σιγὰ ἡ γριὰ λούκαινα καὶ ἡ Ἀκριβούλα ἀπὸ τὸ
‘‘μοιρολόγι τῆς φώκιας’’26, ἡ ματή, ὁ ἀσωτεύων Κωστὴς καὶ ἡ γραία
φωτεινὴ τοῦ ‘‘Θέρος Ἔρως’’, ὁ μπάρμπα-μοναχάκης, ἡ λιαλιὼ καὶ ὁ
‘‘ἀνατραφεὶς πλησίον τοῦ κύματος’’ μαθιὸς τῆς ‘‘Νοσταλγοῦ’’, τὸ σει-
ραϊνώ, ἡ ἀντίζηλός της τὸ μαλαμὼ καὶ ὁ Νέος γαμβρὸς στὸ ‘‘Ἅγια καὶ
πεθαμένα’’, ὁ μπάρμπα-Γιαννιὸς ὁ Ἔρωντας κι ἡ ἄκαρδη γειτόνισσα
στὸ ‘‘Ἔρωτας στὰ χιόνια’’, ἡ μοσχούλα καὶ τὸ φτωχὸ βοσκόπουλο ποὺ
τὴν εἶδε στὸ ‘‘Ὄνειρο στὸ κῦμα’’ καί, τέλος, ἡ Τσούλα, ἡ κόρη τοῦ βοσκοῦ
μανδράκια, μὲ τὸ Νίκο, τὸν ναύτη ποὺ τὴν πῆρε στὴ βαρκούλα του, στὸ
Καμίνι». σύμφωνα μὲ τὸν σκηνοθέτη, ἀρχικὰ δούλεψαν πάνω στὰ μισὰ
περίπου διηγήματα τοῦ Παπαδιαμάντη καὶ ἔκαναν μιὰ παράσταση διάρ-
κειας ὀκτὼ ὡρῶν, μετὰ τὴν περιόρισαν σὲ πέντε καὶ τέλος ἐργάστηκαν
ἐπὶ ὀκτὼ μῆνες πάνω στὰ συγκεκριμένα κείμενα, γιὰ νὰ φτάσουν στὸ
ἀποτέλεσμα τῆς παράστασης.

Τὴ στροφὴ στὰ κείμενα τῆς λογοτεχνίας ὁ σκηνοθέτης τὴν ἀποδίδει
στὴ φτώχεια τοῦ ρεπερτορίου, καὶ τὴν ἐπιλογὴ τοῦ παπαδιαμαντικοῦ
ἔργου στὸν πλοῦτο τοῦ λόγου ποὺ «εἶναι ἀναγκαῖος ὅσο ποτὲ ἄλλοτε σή-
μερα, ποὺ ἡ γλώσσα συρρικνώνεται καὶ φτωχαίνει, ὅπως κι ἡ σκέψη κι ἡ
ψυχή μας…». Τὰ ἑφτὰ διηγήματα ποὺ συναποτέλεσαν τὴν παράσταση
παρουσιάστηκαν χωρὶς καμιὰ περικοπὴ ἢ ἄλλη ἐπέμβαση στὸ κείμενο.
Διαδέχονταν τὸ ἕνα τὸ ἄλλο χωρὶς καμιὰ διακοπή, μὲ μιὰ θεατρικότητα
ποὺ ἐκπλήσσει – ἐλάχιστες ἦταν οἱ στιγμὲς ποὺ ἡ ἀφήγηση γινόταν
αἰσθητή. συνδετικὸ στοιχεῖο τους ἦταν ὁ ἐρωτισμός τους. Ὁ σκηνοθέτης,
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24 Βασίλης Ἀγγελικόπουλος, «Ἡ ἁψιὰ ἐρωτικὴ φλέβα τοῦ Παπαδιαμάντη», ἐφημ. Ἡ
Καθημερινή, 22-4-2001, http://news.kathimerini.gr

25 σκηνογραφία - κοστούμια Κων/να Κατρακάζου, κίνηση μαριέλα Νέστορα, φωτισμοὶ
Ἀλέκος Ἀναστασίου καὶ μουσικὴ ἐπιμέλεια Ἀλέξανδρος λογοθέτης. Ἠθοποιοὶ Δημή-
τρης Ἤμελλος, μαρία αἰγινήτου, Γιῶργος Δάμπασης, λίλλυ μελεμέ, Δημήτρης μυ-
λωνᾶς, στέλλα σκορδᾶ, μαριλίτα σολέντη, σοφία Τσινάρη, Χριστίνα Τσούκαλη.

26 Ἡ γραφὴ ποὺ δίνει ὁ Τριανταφυλλόπουλος εἶναι «μυρολόγι». Βλ. Ἅπαντα, 5.517.



μάλιστα, συγκρίνει τὴν παράστασή του μὲ ἐκείνη τοῦ Χατζάκη, ἐξαίρετη
καὶ δουλειὰ κύρους, καὶ διευκρινίζει ὅτι ὁ δικός του δρόμος ἦταν τὸ
χιοῦμορ καὶ τὸ φῶς τοῦ συγγραφέα, ἡ τρυφερότητα καὶ ἡ κατανόηση μὲ
τὴν ὁποία αὐτὸς ἔβλεπε τὰ μικρὰ πρόσωπα τοῦ κόσμου.

μόνο γιὰ τὴ μεγάλη Δευτέρα τοῦ 2001 ἡ μίρκα Γεμεντζάκη, ἡ
πρώτη ἴσως σκηνοθέτρια ποὺ ἀνέβασε ἔργο τοῦ Παπαδιαμάντη, ὅπως
ἤδη ἀναφέραμε, σκηνοθετεῖ «Τὸ μοιρολόγι τῆς φώκιας» μὲ τὴν παραμυ-
θοὺ σάσα Βούλγαρη, στὸν χῶρο Τσάι στὴ σαχάρα, παράσταση γιὰ τὴν
ὁποία δὲν ἔχουμε πληροφορίες27.

Τὴ θεατρικὴ περίοδο 2001-2002 τὸ Ἰνστιτοῦτο Θεάτρου-Θεάματος
Θεατρομάθεια παρουσιάζει ἕνα μουσικοθεατρικὸ ἀναλόγιο μὲ τίτλο «σὰν
ὄνειρο… στὸ κύμα», μὲ συνοδεία παραδοσιακῆς μουσικῆς, σὲ ἐπιλογὴ
κειμένων Τάκη Χρυσούλη, σκηνοθεσία Ἄλκη Ζερβοῦ καὶ μουσικὴ Γιώρ-
γου Βούκανου28. Τὴν ἴδια θεατρικὴ περίοδο τὸ Δη.ΠΕ.ΘΕ. Βόλου παρου-
σιάζει διασκευασμένα ἑπτὰ διηγήματα μὲ τὸν τίτλο «σκοτεινὰ παραμύ-
θια», σὲ θεατρικὴ διασκευὴ - σκηνοθεσία Ἄκυ μητσούλη29, διδασκαλία
λόγου σπύρου μαβίδη, σκηνικὰ - κοστούμια Ἰωάννας Τουλούπη, μου-
σικὴ Ἀνδρέα Κατσιγιάννη καὶ χορογραφία Ἄντζελας Καλαντζῆ. Ἐπρό-
κειτο γιὰ διασκευὴ τῶν διηγημάτων «οἱ μάγισσες», «Ἡ φαρμακολύ-
τρα», «Ὄνειρο στὸ κῦμα», «φλώρα ἢ λαύρα»30, «Ἁμαρτίας φάντασμα»,
«στοιχειωμένη καμάρα» καὶ «Τὸ ἄνθος τοῦ γιαλοῦ»31.

Τὸ 2002 παρουσιάστηκε μὲ τὴ μορφὴ κοντσέρτου στὸν ἱερὸ χῶρο τῆς
Ἀποκαλύψεως στὴν Πάτμο ἕνας μουσικοθεατρικὸς μονόλογος, ἕνα ἰδιαί-
τερο «μονόπρακτο», μὲ τίτλο «Διαβάζοντας καὶ τραγουδώντας Παπα-
διαμάντη», ποὺ ἔχει συντεθεῖ ἀπὸ πέντε διηγήματα στὸ πρωτότυπο, καὶ
μελοποιημένους στίχους του. Ἦταν μιὰ διαφορετικὴ προσέγγιση τοῦ κό-
σμου τοῦ Παπαδιαμάντη, σὲ μουσικὴ Ἄλκη μπαλτᾶ καὶ ἀνάγνωση καὶ
τραγούδι Ἀλίκης Καγιαλόγλου, ὑπὸ τὴ διεύθυνση τοῦ συνθέτη. Ἡ παρά-
σταση ἐπαναλήφθηκε στὸ Θέατρο Πορεία τὸν Ἰανουάριο καὶ τὸν φε-
βρουάριο τοῦ 2011 μὲ τὸν φρίξο μόρτζο στὸ πιάνο32. μὲ ἐνθουσιασμὸ ἡ
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27 http://www.tanea.gr (προσπελάστηκε στὶς 15-4-2011).
28 http://theatromathia.gr (προσπελάστηκε στὶς 12-4-2011).
29 http://volospolitismos.gr (προσπελάστηκε στὶς 12-4-2011).
30 «λάβρα» κατὰ τὸν Τριανταφυλλόπουλο. Βλ. Ἅπαντα, 5.518.
31 συμμετεῖχαν οἱ ἠθοποιοί: Κατερίνα Ἀντωνακάκη, Ἐλβίρα Ζαμπετάκη, Νίκος Κλησιά-

ρης, Ἐλευθερία Νικολιάδη, Ἥβη Νικολέττη, Ἠλίας Παναγιωτόπουλος, Περικλῆς
Τσαμαντής, σπύρος μαβίδης (www.rizospastis.gr: προσπελάστηκε στὶς 21-4-2011).

32 http://poreiatheatre.com (προσπελάστηκε στὶς 5-11-2011). Ἔχει κυκλοφορήσει σὲ ψη-



Καγιαλόγλου ὑπογραμμίζει: «Τὸν ἀγαπῶ ἀπὸ ‘‘μυστηριώδη ἕλξιν καὶ
ἀόριστον ψυχικὴν συνάφειαν’’. μ’ ἐνδιαφέρει ν’ ἀναδειχθεῖ ὁ διαυγὴς λό-
γος αὐτοῦ τοῦ μεγάλου καὶ ἀληθινὰ φιλάνθρωπου συγγραφέα […]. Νιώ-
θω δὲ μιὰ τρελὴ χαρά, ὅταν νέα παιδιὰ ἀλλὰ καὶ μὴ εἰδήμονες νιώθουν
συγκινημένοι»33. Τὸν Ὀκτώβριο τῆς ἴδιας χρονιᾶς τὸ Θέατρο Ἐπὶ Κο-
λωνῷ παρουσιάζει τὴ «φαρμακολύτρα» μὲ συνοδεία μουσικῆς34.

Τὸ 2003 ἀνεβαίνει ἀπὸ τὴ θεατρικὴ ὁμάδα τοῦ Δήμου Ἱεράπετρας θε-
ατρικὴ διασκευὴ τῆς «φόνισσας», σκηνοθετημένη ἀπὸ τὸν Ἀντώνη Δια-
μαντή. Γι’ αὐτὴν τὴν παράσταση τρεῖς ἐρασιτέχνες μουσικοί, οἱ Νίκος
μαστοράκης, μανόλης λιαπάκης καὶ Κώστας Πανταζής, μελοποίησαν
δώδεκα ποιήματα καὶ κείμενα τοῦ Παπαδιαμάντη, τὰ ὁποῖα τὸ 2006 κυ-
κλοφόρησαν σὲ ἕνα cd μὲ τίτλο «Τὸ σκοτεινὸ τρυγόνι»35.

Τὸν αὔγουστο τοῦ 2004 τὸ Θεατρικὸ Ἐργαστήρι τοῦ Δη.ΠΕ.ΘΕ.
αἰγαίου ἀνέβασε τὰ θαλασσινὰ διηγήματα «Ἔρως-ἥρως» καὶ «Ἡ νο-
σταλγὸς» σὲ ἑνιαία παράσταση μὲ τίτλο «Τὰ ρόδα τῆς αὐγῆς», σὲ θεα-
τρικὴ προσαρμογὴ καὶ διδασκαλία-σκηνοθεσία Γιώργου μπινιάρη, σκη-
νογραφία Νίκου Χατζῆ, μουσικὴ διδασκαλία καὶ ἐπιμέλεια μίτσυς Ἀκο-
γιούνογλου, καλλιτεχνικὴ ἐπιμέλεια-φωτισμοὺς Δήμου Ἀβδελιώδη, στὴν
ὁποία συμμετεῖχε καὶ μουσικὸ σύνολο μὲ παραδοσιακὰ ὄργανα36.
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φιακὸ δίσκο σὲ παραγωγὴ Ἀλίκης Καγιαλόγλου ἀπὸ τὴν Ἑταιρεία «σὺν Ἀθηνᾷ καὶ
χεῖρα κίνει».

33 Γιῶργος Βιδάλης, «Ταξίδια σὲ μουσικὰ λιμάνια», ἐφημ. Ἐλευθεροτυπία, Τρίτη 22-2-
2011. Ἡ Καγιαλόγλου «πραγματοποιεῖ ἕνα ζωντανὸ ταξίδι σὲ πέντε διαφορετικὰ λιμά-
νια μὲ ἀγαπημένα της τραγούδια, ποιήματα καὶ διηγήματα ποὺ παρουσιάζει»: ἐκτὸς
ἀπὸ τὸ «Διαβάζοντας καὶ τραγουδώντας Παπαδιαμάντη» τὰ «Τραγουδώντας φάδος
σὺν ἡ Θαλασσινὴ Ὠδὴ τοῦ Πεσσόα», «As time goes by ἢ Πάθος γιὰ τὸν κινηματο-
γράφο» καὶ «Ἑλληνικὴ Ποίηση».

34 www.enet.gr (προσπελάστηκε στὶς 12-4-2011). συντελεστές: Ἀφηγητὴς ματίνα Καρ-
ρᾶ, Γιῶργος Γιανναράτος, μουσικοὶ Ἠλίας Πιλάλης, Παῦλος σουφλής.

35 σὲ τρία ἀπὸ αὐτὰ συμμετέχει ὁ σωκράτης μάλαμας, σὲ δύο ὁ Ψαραντώνης, σὲ δύο ἡ
Νίκη Τσαϊρέλη καὶ ἀπὸ ἕνα τραγουδᾶνε ἡ λιζέτα Καλημέρη, ἡ μαρία Κώττη, ἡ Νίκη
Ξυλούρη, ὁ Χαρίλαος Παπαδάκης καὶ ὁ μανόλης λιαπάκης. Ἡ μουσικὴ ἔχει παιχτεῖ
μὲ φυσικὰ ὄργανα καὶ ἔχει πολλὰ στοιχεῖα τῆς παραδοσιακῆς, κρητικῆς καὶ ἔντεχνης
μουσικῆς. (οἱ πληροφορίες ἀπὸ www.musiccorner.gr, ποὺ προσπελάστηκε στὶς 5-11-
2011.)

36 Παίζουν οἱ στ. Τσιροπινᾶ, α. Ψάλτη, Γ. Τσουμπαριώτης, Π. Ξυνταριανὸς κ.ἄ. μουσικὸ
σύνολο μὲ παραδοσιακὰ ὄργανα καὶ τραγούδια μ. Γεωργαλᾶς, Ε. Ἀναγνώστου, α.
μπινιάρης-Παντελέων κ.ἀ. οἱ πληροφορίες ἀπὸ τὴν ἐφημ. ριζοσπάστης, 30-7-2004, σ.
19, καὶ τὴν ἐφημ. Ἡ Ἀλήθεια (Ἡμερήσια χιακὴ δημοκρατικὴ ἐφημερίδα), 23-7-2004,
ὅπου συνέντευξη τύπου τῶν συντελεστῶν τῆς παράστασης καὶ συνέντευξη τοῦ Δήμου



Τὴν ἴδια χρονιὰ τὸ Δη.ΠΕ.ΘΕ. Ἀγρινίου παρουσιάζει σὲ μία παρά-
σταση «Τὸ ἄνθος τοῦ γιαλοῦ» καὶ «Τὸ ρόδο τῶν Χριστουγέννων» τῆς
σέλμας λάγκερλεφ, μὲ συνδημιουργὸ τῆς παράστασης τὴν Ἀποστολία
Πάστρα37.

Τὸν Ἰούνιο τοῦ 2005, ἡ μάνια Παπαδημητρίου σκηνοθετεῖ καὶ ἀνεβά-
ζει στὴ σκιάθο μία παράσταση μὲ τίτλο «Τὸ μοιρολόγι τῆς φώκιας», ἡ
ὁποία ἀποτελεῖται ἀπὸ τὸ ὁμώνυμο διήγημα, τὸ «Ἔρως-ἥρως» καὶ τὸ
«Ἄνθος τοῦ γιαλοῦ», σὲ θεατρικὴ προσαρμογὴ Ἑρρίκου μπελιὲ καὶ μου-
σικὴ ἐπιμέλεια λάμπρου λιάβα. Ἡ εἰκαστικὴ παρέμβαση ἦταν τοῦ Νί-
κου Πετρόπουλου, οἱ φωτισμοὶ τοῦ Δήμου Ἀβδελιώδη, ἡ χορογραφία τῆς
Νατάσσας Ζούκα καὶ τὸ τραγούδι ἀπὸ τὸ «μοιρολόγι τῆς φώκιας» μελο-
ποίησε καὶ τραγουδοῦσε ὁ λουδοβίκος τῶν Ἀνωγείων. Ἔπαιζαν οἱ Τάκης
Χρυσικάκος καὶ μαρία Κόμη-Παπαγιάννη38. Κύρος στὴν παράσταση,
ποὺ προσέγγιζε τὰ διηγήματα μὲ τρόπο σύγχρονο, ἀποφεύγοντας τὴν
ἠθογραφία, προσέδιδε ἡ ἰδιαίτερη γλώσσα τοῦ κειμένου39. Τὴν ἴδια χρονιὰ
τὸ Θεατρικὸ Ἐργαστήρι τοῦ Δη.ΠΕ.ΘΕ. Βόλου παρουσιάζει τὴν παρά-
σταση «Ἀπόλαυσις στὴ γειτονιὰ καὶ ἄλλα διηγήματα»40.

Ἡ παράσταση «Τὸ μοιρολόγι τῆς φώκιας», ποὺ περιόδευσε σὲ πολλὰ
μέρη τῆς Ἑλλάδας41, ἐπαναλήφθηκε τὸ 200642, τὸ 2007 (καὶ στὸ Πα-
τριαρχεῖο, στὴν Κωνσταντινούπολη)43 καὶ τὸ 2008 μὲ τὸν ἴδιο τίτλο καὶ
τοὺς ἴδιους συντελεστές44. Τὸ 2010 καὶ τὸ 201145 ἐπαναλήφθηκε μὲ
ἀλλαγμένο τὸν τίτλο σὲ «Τὸ ἄνθος τοῦ γιαλοῦ» μὲ τοὺς ἴδιους συντελε-
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Ἀβδελιώδη μὲ τίτλο «μιὰ παράσταση σὰν λειτουργία». http://news.pathfinder.gr (προ-
σπελάστηκε στὶς 13-4-2011).

37 www.dipethe-agriniou.gr (προσπελάστηκε στὶς 13-4-2011). Ἐμψυχωτὲς βοηθοί: ράνια
Κατσιγιάννη, Βαγγέλης Καράνης καὶ Ζαχαρίας Καλόφωτος.

38 Ἐφημ. Τὸ Βῆμα, 3-8-2005 καὶ yakinthia.com καὶ www.rizospastis.gr (προσπελάστηκαν
19-4-2011).

39 Βλ. τὴ θερμὴ κριτικὴ τοῦ μηνᾶ Χρηστίδη «Ἀπὸ τὴ σκιάθο στὴ Θήβα» στὴν ἠλεκτρο-
νικὴ ἔκδοση τῆς ἐφημ. Ἐλευθεροτυπία, 11-7-2005, archive.enet.gr (προσπελάστηκε
στὶς 19-4-2011).

40 www.facebook.com (προσπελάστηκε στὶς 13-4-2011).
41 news.pathfinder.gr (προσπελάστηκε στὶς 19-4-2011).
42 www.tovima.gr καὶ www.patris.gr (προσπελάστηκαν 19-4-2011).
43 www.ec-pat.org (προσπελάστηκε στὶς 19-4-2011).
44 www.enet.gr (προσπελάστηκε στὶς 19-4-2011).
45 Ἡ παράσταση κοινοποιήθηκε μὲ ἔγγραφο ἀπὸ τὸ Τμῆμα Δ´ αἰσθητικῆς Ἀγωγῆς τοῦ

Ὑπουργείου Παιδείας, διὰ Βίου μάθησης καὶ Θρησκευμάτων στὰ Γυμνάσια καὶ λύ-
κεια ὅλης τῆς χώρας (Ἀρ. Πρώτ. 117475/Γ712-10-2011).



στές46. Τὸν φεβρουάριο τοῦ 2012 ἐπαναλαμβάνεται, χωρὶς καμιὰ ἀλλαγὴ
στὸ κάστ, κάθε σαββατοκύριακο στὸ θέατρο Ἄνεσις47.

Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2005 ἀνεβαίνει στὸ λιθογραφεῖον τῆς Πάτρας μιὰ
παράσταση μὲ τίτλο «φεύγουσα κόρη», στὴν ὁποία «τὸ διήγημα τοῦ
Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη μιὰ ψυχὴ ἔδωσε τὸν ἀπαραίτητο καμβὰ γιὰ
νὰ ξετυλιχθεῖ τὸ νῆμα τοῦ κύκλου τῆς ζωῆς μέσα ἀπὸ τὸ νανούρισμα, τὸ
παραμύθι, τὸ μοιρολόι»48, σὲ σκηνοθεσία μίρκας Γεμεντζάκη, κοστούμι
μανώλη Καρυωτάκη καὶ μουσικὴ Κωνσταντίνου Ντίμτσου, ποὺ ἔπαιζε
κλαρίνο, στὴν ὁποία διακρίθηκε ἡ ἠθοποιὸς ρηνιὼ Κυριαζῆ, ὑποψήφια γι’
αὐτὴν τὴν ἑρμηνεία της τὸ 2006 γιὰ τὸ βραβεῖο μελίνα μερκούρη49. Τὸν
φεβρουάριο τοῦ 2006 ἡ παράσταση μεταφέρθηκε στὸ θέατρο φοῦρνος
στὴν Ἀθήνα καὶ στὴ συνέχεια στὸ Θέατρο τοῦ Νέου Κόσμου μέχρι τὸν
Ἰανουάριο τοῦ 200750. στὰ ἑπόμενα χρόνια περιόδευσε σὲ ὅλη τὴν Ἑλ-
λάδα, στὴ Θεσσαλονίκη στὸ φεστιβὰλ τῶν Δημητρίων 2006, τὴ σκιάθο,
τὴν Κῶ, τὸ Ἡράκλειο Κρήτης, τὴ μυτιλήνη, τὴ μεθώνη, τὴν Κυπαρισ-
σία, τὸν Ἅγιο στέφανο Ἀττικῆς, τὰ Ἰωάννινα, τὴν Πρέβεζα, τὸ Καπέ-
σοβο καὶ τὸ Γρεβενίτι Ζαγορίου, τὸ μέτσοβο, τὰ Πράμαντα Τζουμέρκων,
τοὺς Γαργαλιάνους, τὴ Χίο, τὸ Ἀγρίνιο, τὶς σέρρες (2009, κλαρίνο ἔπαιξε
ὁ Θωμᾶς Βούζας), τὴ λάρισα, τὴν Κέρκυρα, τὴν Καβάλα (μάιος 2010)
καὶ στὶς 3 μαΐου 2012 στὸ θεατρικὸ φεστιβὰλ «Ἐργοτάξιο θεατρικῶν
ἀναζητήσεων» ποὺ διοργάνωσε ἡ Πειραματικὴ σκηνὴ τῆς Τέχνης στὴ
Θεσσαλονίκη, στὴν ὁποία κλαρίνο ἔπαιξε ὁ Χρῆστος Τσαμπᾶς… Τὸ 2008
παρουσιάστηκε στὸ Brave Festival στὸ Wroclaw τῆς Πολωνίας. σημαν-
τικὸς στὴν παράσταση ἦταν ὁ ρόλος τῆς μουσικῆς. Ἡ μουσικο-σκηνοθέ-
της πιστεύει ὅτι «ἡ ποιητικότητα καὶ ἡ μουσικότητα ἀποτελοῦν κοινὰ ση-
μεῖα τῆς λαϊκῆς μας παράδοσης καὶ τῆς ὑπέροχης γραφῆς τοῦ Παπαδια-
μάντη», ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὸ σεμινάριο ποὺ ἔδωσε στοὺς «Πολιτι-
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46 Τὸν Ἀπρίλιο παίχτηκε στὸν Βόλο (www.eleftheria.gr καὶ kosmoslarissa.gr, προσπελά-
στηκαν 19-4-2011) καὶ τὸν αὔγουστο στὸ Ἀνοιχτὸ Θέατρο Κολωνοῦ (www.athenscity-
culture. gr, προσπελάστηκε 19-4-2011). στὸ youtube ὑπάρχουν ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν
παράσταση τοῦ 2010.

47 Ἐφημ. Τὸ Βῆμα, «Πολιτισμός», Κυριακὴ 5-2-2012, σ. 2.
48 Πρόγραμμα τοῦ φεστιβὰλ «προ~ΤασΕισ, Ἐργοτάξιο θεατρικῶν ἀναζητήσεων», 20

Ἀπριλίου-12 μαΐου [2012], θέατρο Ἀμαλία, Πειραματικὴ σκηνὴ τῆς «Τέχνης», σ. 10.
49 Βλ. καὶ ἐφημ. Ἡ Καθημερινή, 15/5/2011, «Τελευταῖα ζοῦμε μιὰ ἀκραία συνθήκη».

Ἐπίσης, ἐφημ. Ἐλευθεροτυπία, 14-02-2006.
50 http://www.tanea.gr, http://www.styga.gr καὶ vants.net/dipetheserron/gr, προσπελάστη-

καν στὶς 15-4-2011.



στικοὺς Ἀγῶνες 2007» τοῦ Δήμου Ἡρακλείου Κρήτης μὲ θέμα «Ἡ
γλώσσα μας εἶναι μουσική. Ἀσκήσεις καὶ ἐφαρμογὲς πάνω στὸ μοιρο-
λόγι τῆς φώκιας τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη»51.

Πρόκειται γιὰ μιὰ παράσταση ἐξαιρετική. σύμφωνα μὲ τὴ μ. Γεμεν-
τζάκη, «Ἡ φεύγουσα Κόρη, τὸ ὑπέροχο αὐτὸ ἀρχαϊκὸ γλυπτὸ τῆς Ἐλευ-
σίνας, ἡ Περσεφόνη ποὺ προσπαθεῖ νὰ ξεφύγει ἀπὸ τὸν Ἅδη, ἡ ἐλπίδα γιὰ
τὸ ξαναγύρισμά της, ἡ ἐλπίδα τῆς Ἀνάστασης καὶ τὸ ἀσύγκριτο διήγημα
τοῦ Παπαδιαμάντη μιὰ Ψυχή, ἑνώνουν διαχρονικὰ τὸ μεγαλεῖο τῆς
ἀνθρώπινης ἔκφρασης σὲ δύο διαφορετικὲς τέχνες. […] Ἡ φράση στὸ
λόγο δηλώνει ἕνα σύνολο λέξεων ποὺ δημιουργοῦν ἕνα πλῆρες νόημα, ἡ
μουσικὴ φράση ἔχει κι αὐτὴ ἕνα πλῆρες ἠχητικὸ νόημα, ἡ χορευτικὴ
ἀντίστοιχα ἕνα κινητικό. μέσα ἀπὸ τὸ συγκεκριμένο νόημα τῆς φράσης ὁ
ἠθοποιὸς ἀδειάζει ἀπὸ τὶς δικές του σκέψεις καταργώντας τὸ ἐγώ του καὶ
ἔτσι χύνεται μέσα του τὸ κείμενο, τὸ ὁποῖο εἶναι ἱκανὸ νὰ τοῦ δώσει αὐτό-
ματα τὴ δυνατότητα νὰ μεταμορφωθεῖ, νὰ γίνει ἑρμηνευτὴς ποὺ κατε-
βαίνει σὰν τὸν Ἑρμῆ στὸν Ἅδη καὶ ξαναγυρίζει»52.

σύμφωνα μὲ τὴ ρ. Κυριαζῆ, ποὺ γεννήθηκε καὶ μεγάλωσε στὴν Ἤ-
πειρο53, «τὰ παραμύθια, τὰ μοιρολόγια καὶ τὰ τραγούδια τῆς παράστασης
προέρχονται ἀπὸ τὸ Ζαγόρι τῆς Ἠπείρου. Τὰ παραμύθια ‘‘Τὸν φιερουντὴ
τὸν τρώει ἡ λάμια’’ καὶ ἡ ‘‘λιοτήρω’’ βρέθηκαν στὸ ἀρχεῖο τοῦ Κώστα
λαζαρίδη ποὺ μοῦ παρέδωσε ὁ Κώστας Βαρζώκας. Τὰ μοιρολόγια ἀπο-
δίδονται στὴν Κλεονίκη Κοντοδήμου ἀπ’ τὸ Καπέσοβο, τὴν Ἀρτεμισία
Καψάλη ἀπ’ τοὺς Ἀσπράγγελους καὶ τὴν Ξανθίππη Παππᾶ ἀπ’ τὰ Ἄνω
Πεδινά. Τὰ νανουρίσματα καὶ τὰ μοιρολόγια τοῦ γάμου τραγουδιοῦνται
μὲ τὸν τρόπο τῆς Ἀρτεμισίας Καψάλη καὶ τῆς Ἐλευθερίας Πετράκη ἀπὸ
τὸ Κοκούλι. Ἔφτασαν σὲ μένα μέσα ἀπὸ τὴν καταγραφὴ τῆς λαογράφου
Ἄννας Καραβέλη, ἡ συμβολὴ τῆς ὁποίας εἶναι ἀνυπολόγιστη»54.

Ἡ κριτικὴ ἐκθείασε τὴν ἑρμηνεία τῆς Κυριαζῆ, ἡ ὁποία ὑπὸ τὴν καθο-
δήγηση τῆς Γεμεντζάκη, ποὺ «μέσα ἀπὸ τὴν ἐξερεύνηση τῆς φωνῆς […]
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51 οἱ πληροφορίες ἀπὸ σημείωμα τῆς Ἑταιρείας Θεάτρου «Ἠῶς». Βλ. ἐπίσης vants.net
/dipetheserron/gr, www.e-simerini.com καὶ www.dipethekavalas.gr (προσπελάστηκαν
στὶς 15-4-2011), καὶ Τὰ Νέα, «Ὁρίζοντες», 26-4-2012, σ. 3.

52 Ἀπὸ δελτίο τύπου ποὺ ἔθεσε στὴ διάθεσή μου ἡ κ. ρηνιὼ Κυριαζῆ.
53 «ρηνιὼ Κυριαζῆ, ‘‘Ἡ τέχνη τοῦ μοιρολογιοῦ δὲν εἶναι εὔκολη ὑπόθεση’’», συνέντευξη

στὴ Γιώτα συκκᾶ, ἐφημ. Ἡ Καθημερινή, 7-12-2012. Ἐπίσης δύο συνεντεύξεις της
ἔχουν δημοσιευτεῖ στὴν Ἐλευθεροτυπία καὶ τὸν Ταχυδρόμο, ἀλλὰ δὲν ἔχω τὰ ἀκριβῆ
στοιχεῖα τους (Ἔφη μαρίνου, «μὲ μιὰ ἀνάσα» καὶ «ρηνιὼ Κυριαζῆ πολύτιμη σὰν
στραντιβάριους»).

54 Ἀπὸ τὸ παραπάνω δελτίο τύπου ποὺ ἔθεσε στὴ διάθεσή μου ἡ κ. ρηνιὼ Κυριαζῆ.



ἔχει στόχο νὰ ἐλευθερώσει τὴ βαθύτερη οὐσία καὶ ρίζα τῆς φωνῆς τοῦ
κάθε ἀνθρώπου», «ἀπέδειξε φύση μουσικοῦ ὀργάνου» (Δ. Ν. μαρωνίτης)
καὶ «συγκρότησε μιὰ συμφωνία ἤχων, μελισμάτων, σωματικῶν ρυθμῶν,
παύσεων καὶ σημαινουσῶν σιωπῶν» (Κώστας Γεωργουσόπουλος).
«μεῖζον θεατρικὸ γεγονός […] Τὸ κορίτσι αὐτὸ βουτάει στὰ βαθιὰ τοῦ
παπαδιαμάντειου λόγου καὶ μὲ τὸ ἀσκημένο, παλλόμενο φωνητικό της
ὄργανο καταφέρνει νὰ μεταδώσει μιὰ βαθειὰ συγκίνηση» (Γ. Δ. σαρη-
γιάννης)55.

Ἐπισημαίνει ὁ Γεωργουσόπουλος: «Ἡ μίρκα Γεμεντζάκη βρῆκε
πλούσιο πνευματικὸ καὶ σωματικὸ τοπίο γιὰ νὰ σπείρει τὴν πείρα της. Ἡ
Γεμεντζάκη εἶναι δασκάλα γλώσσας κυρίως. Γνωρίζει νὰ ἀντλεῖ ἀπὸ ἕνα
μεταλλεῖο ἀτόφιο μετάλλευμα. Γνωρίζει νὰ ἀνακαλύπτει μέσα στὸ κεί-
μενο τὶς δεσπόζουσες μελωδίες, τὶς συνηχήσεις, τὶς διαφωνίες, τὶς καμ-
πύλες καὶ νὰ τὶς σωματοποιεῖ. Γιὰ τὴ Γεμεντζάκη τὸ ἀνθρώπινο σῶμα,
ὁλόκληρο, εἶναι ἕνα ὑπέροχο μουσικὸ ὄργανο, μὲ πληθώρα ἠχείων, ποὺ
ὅταν ἀσκηθεῖ μπορεῖ νὰ παραγάγει ὅλο τὸ φάσμα τῆς μουσικῆς κλίμα-
κας. στὴ ρηνιὼ Κυριαζῆ βρῆκε ἕνα πρόσφορο στραντιβάριους καὶ ἔπαιξε
πάνω του ἐξαντλώντας τὶς δυνατότητές του. […]. Ἡ ρηνιὼ Κυριαζῆ
ἐκτέλεσε ὡς τέλειο ὄργανο, χρησιμοποιώντας κάθε σωματικὸ ἠχεῖο, τὴ
σύνθεση καὶ ἀπέδειξε πὼς ἡ μουσικὴ ποὺ ἐκπέμπει ἡ γλώσσα τοῦ σκια-
θίτη εἶναι ἡ ἴδια μὲ τὴ μουσικὴ τῶν παραμυθιῶν ἀπὸ τὸ Ζαγόρι καὶ τοῦ
μοιρολογιοῦ π.χ. ἀπὸ τὸ Καπέσοβο»56.

Τὸν μάιο τοῦ 2006 ἀνεβαίνει στὸ στούντιο Κοιτῶνες, στὸ στρατόπεδο
Κόδρα τῆς Θεσσαλονίκης, «Ἡ φόνισσα», σὲ διασκευὴ καὶ σκηνοθεσία
Δαμιανοῦ Κωνσταντινίδη καὶ σκηνικὰ - κοστούμια Ἀπόστολου Ἀποστο-
λίδη57. Τὸ ἔργο περιόδευσε ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ παραστάθηκε στὴν Κρή-
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55 Τὰ ἀποσπάσματα ἀπὸ τὶς κριτικές, δημοσιευμένες στὶς ἐφημ. Τὸ Βῆμα ἡ πρώτη καὶ Τὰ
Νέα οἱ δύο ἑπόμενες, περιέχονται στὸ πρόγραμμα τοῦ φεστιβὰλ «προ~ΤασΕισ, Ἐργο-
τάξιο θεατρικῶν ἀναζητήσεων», ὅ.π., σ. 10. Βλ. ἀκόμη, σάντρα Βούλγαρη, «‘‘φεύ-
γουσα κόρη’’ μὲ δύναμη καὶ συναίσθημα», ἐφημ. Ἡ Καθημερινή, 4-3-2006· Γ.Δ.Κ.σ.,
«Τὰ γυμνὰ πόδια… καὶ ἡ ‘‘γυμνὴ’’ φωνή», ἐφημ. Τὰ Νέα, 8 καὶ 9-3-2006· Κώστας Γε-
ωργουσόπουλος, «Τὸ φωνῆεν σῶμα», ἐφημ. Τὰ Νέα, 24-3-2006, «Ἰδέες», σ. 15· Γεώρ-
γιος Πισσαλίδης, «Ὅταν ὁ Παπαδιαμάντης συναντᾶ τὸ ἠπειρωτικὸ κλαρίνο», ἐφημ.
Ἐλεύθερος κόσμος, 14-5-2006, σ. 13· Δ. Ν. μαρωνίτης, «Ἄγραφα», Τὸ Βῆμα, Κυ-
ριακὴ 27 αὐγούστου 2006, «Νέες ἐποχές», σ. 52· ματίνα Καλτάκη, «φεύγουσα κόρη.
Παραμύθια καὶ Παπαδιαμάντης, ἕνα σῶμα, μιὰ ψυχή», ἐφημ. Τὸ Ἔθνος, 14-10-2012.

56 Κώστας Γεωργουσόπουλος, «Τὸ φωνῆεν σῶμα», ὅ.π.
57 Ἠχητικὴ ἐπεξεργασία Γιῶργος Βασικαρίδης, κινησιολογία Ἔφη Δρόσου, φωτισμοὶ

στράτος Κουτράκης. Ἔπαιζαν οἱ ἠθοποιοί: μάριος μεβουλιώτης, σωτήρης Ταχτσό-



τη, στὰ ναυπηγεῖα τῶν Χανίων, πάνω σ’ ἕνα βράχο μέσα στὴ θάλασσα,
καὶ στὸ ρέθυμνο58, στὴν Ἀθήνα, στὴν αὐλὴ τοῦ θεάτρου Κρατήρα, στὴν
αὐλὴ τοῦ Παλαιοῦ Πανεπιστημίου59 καὶ ἀλλοῦ. Ὁ σκηνοθέτης ἔχει
ἄποψη γιὰ τὸ ἔργο καὶ πρῶτα πρῶτα γιὰ τὸν χῶρο τῆς ἡρωίδας ποὺ εἶναι
τὸ νερό. «Νερὸ πραγματικὸ καὶ νερὸ μεταφορικό […]. Νερὸ τῆς ζωῆς.
Νερὸ τοῦ θανάτου». Τοὺς ρόλους ὑποδύονται τρεῖς ἄντρες ἠθοποιοί, καὶ
γιατὶ σὲ κάποιο βαθμὸ ἤθελε νὰ κινηθεῖ στὸν χῶρο «ἑνὸς θεάτρου συμβά-
σεων» ἀλλὰ καὶ ἀπὸ διάθεση «γιὰ μιὰ κάποια ἀποστασιοποίηση». Ἄλλω-
στε θεωρεῖ ὅτι τὸ ἔργο τοῦ Παπαδιαμάντη «ἀπηχεῖ κάτι ἀπὸ ἀρχαία τρα-
γωδία», καὶ μάλιστα τὸ εὐριπιδικὸ τοῦ ζῆν δὲ λυπρῶς κρεῖσσόν ἐστι κατ-
θανεῖν.

Ἐπιλέγει ἄντρες ἠθοποιοὺς νὰ ὑποδυθοῦν τὰ γυναικεῖα πρόσωπα,
γιατὶ πιστεύει πὼς ἀναδεικνύεται καλύτερα ἡ διπλὴ φύση τῶν γυναικείων
προσώπων, ποὺ «εἶναι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, μὲ προεξάρχουσα τὴν ἴδια τὴ
φραγκογιαννού, ἀντρογυναῖκες. Ἀναδεικνύεται, ὅμως […] καὶ ἡ φύση
τῶν ἀντρικῶν προσώπων, τὰ ὁποῖα […] δὲν ἀνταποκρίνονται ἐντελῶς
στὰ ἀντρικὰ πρότυπα». σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν ἀφήγηση, αὐτὴ ἀντιμετωπί-
στηκε μὲ τρεῖς τρόπους: «α) ὡς ἀφήγηση ἀντικειμενικὴ (περιγραφὴ τῆς
φύσης, τοῦ καιροῦ κ.λπ.), β) ὡς δραματικὸς μονόλογος τῆς φραγκογιαν-
νοῦς καὶ γ) ὡς ταύτιση σκέψεων τοῦ δραματικοῦ προσώπου καὶ τοῦ ἀφη-
γητῆ. Ὡς κατανόηση καὶ ὡς τρυφερότητα». (Ἡ ὑπογράμμιση δική μου.)

Τὴ θεατρικὴ περίοδο 2006-2007 παρουσιάστηκε σὲ περιοδεία ἀπὸ τὸ
θέατρο μπρόντγουέι «Ἡ σταχομαζώχτρα», σὲ διασκευὴ γιὰ παιδιὰ τοῦ
Νίκου Ἀθερινοῦ καὶ σκηνοθεσία Βασίλη Πλατάκη60. Ἡ παράσταση ἐπα-
ναλήφθηκε τὸ 2010 στὴ νεανικὴ σκηνὴ τοῦ θεάτρου61.

Τὸν Ἰούλιο τοῦ 2007 ἀνεβαίνει ἀπὸ τὸ Δη.ΠΕ.ΘΕ. Ἀγρινίου ἡ παρά-
σταση «Ὁ ξεπεσμένος δερβίσης», «μία συνάντηση τοῦ ὁμώνυμου ἥρωα
τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη μὲ τὸν οἰδίποδα καὶ τὸν Γιαννούλη Χα-
λεπᾶ», σὲ σύνθεση κειμένων καὶ σκηνοθεσία Θοδωρὴ Γκόνη62. Τὰ κεί-
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γλου καὶ μιχάλης φωτόπουλος. Ὅλες οἱ πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὴν παράσταση ποὺ
παρατίθενται παραπάνω εἶναι ἀπὸ τὴν ἐξαιρετικὰ ἐπιμελημένη ἱστοσελίδα τοῦ θεατρι-
κοῦ σχήματος Angelus Novus (www.angelusnovus.gr, προσπελάστηκε στὶς 22-4-2011).
οἱ πληροφορίες ἀναφέρονται στὸ ἔργο, τὶς σκηνοθετικὲς ἐπιλογές, τὴν ταυτότητα τῆς
παράστασης καὶ τὶς κριτικές.

58 Katalipsirethimnou.blogspot.com (προσπελάστηκε στὶς 22-4-2011).
59 www.tovima.gr καὶ archive.enet.gr (προσπελάστηκαν στὶς 22-4-2011).
60 mapyourinfo.com (προσπελάστηκε στὶς 13-4-2011).
61 www.theatrobrodway.blogstop.com (προσπελάστηκε στὶς 13-4-2011).
62 Βλ. τὸ πρόγραμμα τῆς παράστασης, ὅπου περιέχεται τὸ ἔργο: Θοδωρὴς Γκόνης, Ὁ ξεπε-



μενα εἶναι ἀποσπάσματα ἀπὸ ἔργα τοῦ φώτη Κόντογλου, τοῦ Νικόλαου
Πολίτη, τοῦ Γιουνοὺς Ἐμρὲ καὶ τοῦ ἴδιου τοῦ συγγραφέα, ἀπὸ τὸν οἰδί-
ποδα ἐπὶ Κολωνῷ καὶ τὴν Ἀντιγόνη τοῦ σοφοκλῆ, ἀπὸ τὸ ἔργο οἱ δερβί-
σαι τοῦ Βλαδίμιρου μιρμίρογλου καὶ τὸ Βιβλίο τοῦ Ἰώβ. Ὁ ξεπεσμένος
δερβίσης, «ὁ πλάνης, ὁ ἀνέστιος, ὁ φερέοικος, ὁ ὑπερόριος, ὁ ἄστεγος»,
ἀναγκάζεται τὴν «πεπρωμένη» ἐκείνη νύχτα νὰ ἐγκαταλείψει τὸ διανυ-
κτερεῦον καφενεῖο «ἀντικρὺ τοῦ Θησείου». Νυστάζει, παγώνει καὶ γιὰ νὰ
ζεσταθεῖ βγάζει τὸ νάϊ του καὶ παίζει. Ξαφνικὰ μπροστά του (στὴ θεα-
τρικὴ μεταφορὰ) καταφθάνουν ἥρωες ἀπὸ τὴν ἀθηναϊκὴ τοιχογραφία,
φέρνοντας ὁ καθένας τὴν ἱστορία καὶ τὸ τραγούδι του: «ὁ τρελὸς τῶν
Ἀθηνῶν» τοῦ Δημητρίου Καμπούρογλου, ὁ τυφλὸς οἰδίποδας, ὁδηγούμε-
νος ἀπὸ τὴν Ἀντιγόνη, ὁ Γιαννούλης Χαλεπᾶς, σκυφτὸς στὸν πηλό, τε-
λειοποιώντας τὸ ἀνάγλυφο σύμπλεγμα «οἰδίποδας καὶ Ἀντιγόνη». Τε-
λευταῖος ἐμφανίζεται μέσα ἀπὸ τὸ σκοτάδι ὁ Ἀστυνομικός. Τὴν ἐποχὴ
ποὺ ἔφτιαχνε ὁ Χαλεπᾶς τὴν «Κοιμωμένη» καὶ ἐνῶ ἡ ἀρρώστια εἶχε
ἀρχίσει νὰ τὸν κυριεύει, ἐξαφανίστηκε ἕνα βράδυ στὸ Θησεῖο, χωρὶς κανέ-
νας νὰ μάθει οὔτε ποῦ ἦταν οὔτε τί τοῦ συνέβη. Καὶ «ὁ ὅλων τῶν πλέον
παραδόξων παρατηρητὴς Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης» ἐμπνέει τὸν Θ.
Γκόνη63.

Τὸν μάρτιο τοῦ 2008 τὸ Θεσσαλικὸ Θέατρο - Δημοτικὸ Περιφερειακὸ
Θέατρο λάρισας ἀνεβάζει μία παράσταση μὲ τίτλο «Παπαδιαμάντης 3
[καὶ] ½», σὲ θεατρικὴ μεταφορὰ καὶ σκηνοθεσία Ἄκυ μητσούλη, ἡ ὁποία
βασίζεται στὰ διηγήματα «φορτωμένα κόκκαλα», «ρόδινα ἀκρογιάλια»
(εἰσαγωγή), «Ἔρωτας στὰ χιόνια» καὶ «Τὸ μοιρολόγι τῆς φώκιας».
στὴν παράσταση αὐτὴ χρησιμοποιήθηκαν μεικτὲς τεχνικές, βίντεο ἂρτ
καὶ projections64. Ἡ σκηνοθετικὴ προσέγγιση δὲν ἀκύρωνε τὸν λόγο τοῦ
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σμένος δερβίσης, μία συνάντηση τοῦ ὁμώνυμου ἥρωα τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη μὲ
τὸν οἰδίποδα καὶ τὸν Γιαννούλη Χαλεπᾶ, ἐκδόσεις Γαβριηλίδη, Ἀθήνα 2007.

63 www.e-go.gr (προσπελάστηκε στὶς 12-2-2011). Ἐπίσης kathimerini.gr (προσπελά-
στηκε 19-12-2011), ὅπου ἡ παρουσίαση τῆς παράστασης ἀπὸ τὸν Βασίλη Ἀγγελικό-
πουλο «Ὁ δερβίσης καὶ ὁ Χαλεπᾶς. ‘‘῾ο ξεπεσμένος δερβίσης’’, μία σύνθεση κειμένων
ἀπὸ τὸν Θ. Γκόνη στὴ μικρὴ Ἐπίδαυρο» (δημοσιεύτηκε στὶς 5-7-2007). συντελεστές:
σκηνικὰ Χρῆστος μποκόρος, Κοστούμια Ἄγγελος μέντης, μουσικὴ Νίκος Ξυδάκης,
φωτισμοὶ Κατερίνα μαραγκουδάκη, Δραματουργικὴ συνεργασία Γιάννα ροϊλοῦ. Παί-
ζουν: σοφοκλῆς Πέππας, Γιῶργος μωρογιάννης, Γιῶργος Γάλλος, μάκης Παπαδη-
μητρίου, Θανάσης Δήμου καὶ σύρμω Κεκέ.

64 Ὁ σκηνοθέτης εἶναι εἰδικὸς σὲ τέτοιου εἴδους σκηνοθεσίες. σχετικὰ βλ. τὴν εἰσήγησή
του «μεικτὲς τεχνικὲς στὴ θεατρικὴ πράξη» στὴ 2η Διημερίδα Ἐκπαιδευτικῶν γιὰ τὸ
Θέατρο στὴν Ἐκπαίδευση, λάρισα 22-23 Ὀκτωβρίου 2005, ποὺ ὀργάνωσε τὸ Πανελλή-



Παπαδιαμάντη, ποὺ χρησιμοποιοῦνταν ἀτόφιος. Τὰ τρία καὶ μισὸ διηγή-
ματα ἑνώνονταν μὲ τὸ συναίσθημα καὶ γίνονταν ἕνα ἔργο μὲ ἀρχή, μέση
καὶ τέλος. Ἡ παράσταση ἄρχιζε μὲ τὰ φῶτα τῆς πλατείας ἀναμμένα καὶ
οἱ ἠθοποιοί, ντυμένοι μὲ ροῦχα σύγχρονα, ἔμπαιναν μαζὶ μὲ τοὺς θεατὲς
ποὺ δὲν ἀντιλαμβάνονταν ὅτι ἡ παράσταση εἶχε ἀρχίσει. Ἐπρόκειτο γιὰ
«παιζόμενη ἀφήγηση». οἱ ἠθοποιοὶ ἀφηγοῦνταν σὲ τρίτο πρόσωπο καὶ
ταυτόχρονα ὑποδύονταν τὸ πρόσωπο στὸ ὁποῖο γινόταν ἡ ἀναφορὰ ἢ ἀφη-
γοῦνταν ἕνας ἠθοποιὸς καὶ τὸ ἀπέδιδε κάποιος ἄλλος. «Τὰ 3 ½ διηγή-
ματα μεταφέρονται ὡς μία ἑνιαία θεατρικὴ παράσταση ἐπὶ σκηνῆς, μὲ
μιὰ σύγχρονη ματιά […]. Ἡ παράσταση ἀποδίδεται σὲ συνδυασμὸ μὲ
ἀτμοσφαιρικὴ μουσική, μὲ μινιμαλιστικὰ σκηνικὰ καὶ μὲ μιὰ νεανικὴ -
παιχνιδιάρικη ὁρμὴ καὶ ἁψάδα, στὴν ὁποία ὅμως τηρεῖται στὸ ἀκέραιο τὸ
ὕφος καὶ ἡ ἰδιαίτερη γλώσσα τοῦ Παπαδιαμάντη, μὲ τὸν χαρακτηριστικό
της πλοῦτο»65.

μεσολαβοῦν τὸ 2008 κάποιες ἄλλες παραστάσεις. Τὸν Ἀπρίλιο στὸ
«Ἀναλόγιο μὲ ἔργα τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη» τοῦ ΔηΠΕΘΕ ρό-
δου παρουσιάζονται τὰ «Πασχαλινὰ διηγήματα» «Παιδικὴ Πασχαλιὰ»
καὶ «Ἀλιβάνιστος», σὲ σκηνοθετικὴ ἐπιμέλεια Γιώργου μπινιάρη. Τὴν
ἀνάγνωση ἀπὸ τοὺς ἠθοποιοὺς Ὄλια λαζαρίδου καὶ Γεράσιμο μιχελὴ
συνόδευε οὔτι - κανονάκι μὲ τὴν Κατερίνα μητροπούλου. Τὸ κείμενο ἀπὸ
τὸ δελτίο τύπου ἀναδεικνύει τὴ δύναμη τοῦ παπαδιαμαντικοῦ λόγου καὶ
δι’ αὐτῆς τὴν ἀνάγκη τῆς παράστασης: «Ὁ λόγος τοῦ Παπαδιαμάντη
μᾶς ταξιδεύει στὸ ἠχητικὸ σύμπαν τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ μὲ τὴ
συνθετικὴ δύναμή του ζωντανεύει εἰκόνες ἀπαράμιλλης ὀμορφιᾶς καὶ χά-
ρης. Ἐπικεντρωμένος στὰ βαθύτερα ζητήματα τῆς ἀγάπης καὶ τῆς συ-
χώρεσης λειτουργεῖ γιὰ τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο, τὸν ἀπὸ παντοῦ βαλλό-
μενο, ὡς πηγὴ παρηγοριᾶς»66. Ἀπὸ τὸ Ἐθνικὸ Θέατρο ἀνεβαίνει «Τῆς
Κοκκώνας τὸ σπίτι» καὶ τὸν αὔγουστο ἐπαναλαμβάνεται «Τὸ μοιρολόγι
τῆς φώκιας», σκηνοθετημένο ἀπὸ τὴ μάνια Παπαδημητρίου, στὸ ὁποῖο
ἔχουμε ἤδη ἀναφερθεῖ.
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νιο Δίκτυο γιὰ τὸ Θέατρο στὴν Ἐκπαίδευση. Γιὰ τὴν παράσταση ποὺ παρουσιάζουμε:
http://inoutmedia.blogspot.com (προσπελάστηκε στὶς 14-2-2011). Ἀνάμεσα στὰ 2002-
2005 σκηνοθέτησε ἀκόμη μιὰ παράσταση μὲ διηγήματα τοῦ Παπαδιαμάντη μὲ τίτλο
«σκοτεινὰ παραμύθια».

65 συντελεστές: σκηνικὰ - Κοστούμια καὶ Video Art: Ἑλένη στρούλια, μουσική: ARG-
DUO (Χρ. Παπαγεωργίου - Γ. Κωστούλης), Κίνηση: μάχη Ἀγγελούλη, φωτισμοί:
μάκης Παπατριανταφύλλου, Ἠθοποιοί: Πόπη Πελτεκοπούλου, Ζωὴ μωραΐτη, Δήμη-
τρα φράντσου. στὸ Video ἐμφανίζεται ὁ ἠθοποιὸς Γιάννης Τότσικας.

66 www.rhodes.gr (προσπελάστηκε στὶς 13-4-2011).



σημαντικότερη εἶναι ἡ παράσταση τοῦ ἔργου «Ὅταν… ὁ Παπαδια-
μάντης συνάντησε τὸν Βιζυηνὸ» τοῦ Γιάννη σολδάτου, ποὺ σκηνοθέτησε
ὁ Γιῶργος Ἀρμένης καὶ παρουσιάστηκε τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2008 στὸ Νέο
Ἑλληνικὸ Θέατρο, μὲ σκηνικὰ-κοστούμια Δημήτρη Κακριδᾶ, μουσικὴ
Γιάννη σπυρόπουλου (μπὰχ) καὶ φωτισμοὺς Παναγιώτη μανούση67. Ἡ
ὑπόθεση ἀναφέρεται στὴν πρώτη ἑβδομάδα τοῦ ἐγκλεισμοῦ τοῦ Βιζυηνοῦ
στὸ Δρομακαΐτειο, ὅπου τὸν ἐπισκέπτεται ὁ Παπαδιαμάντης. «Καὶ ἐκεῖ
στὰ ὅρια τῆς λογικῆς καὶ τῆς τρέλλας, στὰ ὅρια τῆς πίστης καὶ τῆς ἀπι-
στίας πρὸς τὶς ὅποιες ἀξίες, τὰ δύο ἱερὰ τέρατα τῆς πεζογραφίας μας, μὲ
φόντο δύο ἱστορίες τους, ὁδηγοῦνται σὲ μιὰ ἄλλη πνευματικὴ διάσταση
καὶ βρίσκουν καὶ οἱ δύο καταφύγιο στὸ Δρομοκαΐτειο»68. Ἡ θεατρικὴ δια-
σκευὴ ἐκδόθηκε τὴν ἴδια χρονιά: Ὅταν ὁ Παπαδιαμάντης συνάντησε τὸν
Γεώργιο Βιζυηνό (οἱ συνέπειες τῆς παλιᾶς ἱστορίας), ἐκδόσεις αἰγόκε-
ρως, 2008.

Τὴν ἴδια χρονιὰ παρουσιάζεται ἡ δραματοποιημένη μεταφορὰ διηγη-
μάτων ὑπὸ τὸν τίτλο «φτωχοὶ καὶ ἅγιοι», στὴν ὁποία ἔχουμε ἤδη ἀναφερ-
θεῖ, ποὺ ὑπογράφει ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Κωνσταντίνο καὶ ὁ Ἀντώνης Κούφα-
λης, ἀπὸ τὴν Ἑταιρεία Θεατρικῆς Ἀνάπτυξης λεμεσοῦ (Ε.Θ.α.λ.), σὲ
σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιᾶ, σκηνικὰ - κοστούμια Ἔντουαρντ Γεωρ-
γίου, φωτισμοὺς Ἀλεξὰντρ Γιότοβιτς καὶ μουσικὴ Δημήτρη Ζαβροῦ69. Τὴ
σύνθεση αὐτὴ παρουσίασε στὶς 28 φεβρουαρίου μία καινούρια ὁμάδα ἠθο-
ποιῶν στὴ θεατρικὴ σκηνὴ «Ζωὴ λάσκαρη» τοῦ Ἀθηναΐς, σὲ σκηνοθεσία
Ἀνδρομάχης Χρυσομάλλη, ἡ ὁποία εἶχε συμμετάσχει ὡς ἠθοποιὸς στὴν
παράσταση τοῦ ἴδιου ἔργου ποὺ εἶχε σκηνοθετήσει τὸ 1998 ὁ Δαμιανὸς
Κωνσταντινίδης. Ἡ παράσταση αὐτὴ ἀνοίγει μὲ ἕναν πρόλογο - σύνθεση
ἀπὸ ἐπιστολὲς τοῦ Παπαδιαμάντη στὸν πατέρα του καὶ ἀποσπάσματα
ἄλλων διηγημάτων αὐτοβιογραφικοῦ χαρακτήρα ποὺ ἔχει προσθέσει ἡ
σκηνοθέτης70. Ἐπαναλήφθηκε τὸν Χειμώνα71 καὶ τὴν Ἄνοιξη τοῦ 201172.
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67 Ἠθοποιοί: Γιῶργος Ἀρμένης, Δημήτρης Καλαντζής, μαρία Κόμη-Παπαγιαννάκη,
φαίη Βολόρου (www.rizospastis.gr: προσπελάστηκε στὶς 21-4-2011).

68 www.mixtape.gr (προσπελάστηκε στὶς 13-4-2011).
69 συμμετεῖχαν οἱ ἠθοποιοί: Κωνσταντῖνος Πασσᾶς, Χρῆστος Τακτικός, λεωνίδας Χρυ-

σομάλλης, μυρτὼ λοβέρδου, Κώστας Δημητρίου, Πατρίτσια Πεττεμερίδου, Κατερίνα
Καζαντζῆ, Δημήτρης Κωνσταντὴς καὶ μαρίνα Βρόντη. Γιὰ τὶς πληροφορίες www.
proininews.gr, www.sigmalive.com, www.tovima.gr (προσπελάστηκαν στὶς 21-4-2011).

70 www.tanea.gr (προσπελάστηκε στὶς 11-2-2011). στὴν παράσταση τῆς Χρυσομάλλη οἱ
συντελεστὲς εἶναι: σκηνικὰ Γκάι στεφάνου, Κοστούμια Τατιάνα σουχοκοῦροφ, φωτι-
σμοὶ σάκης μπιρμπίλης. Παίζουν: Χρῆστος Τακτικός, Ἀνδριάνα Χαλκίδη, στέλλα
Χατζημιχελάκη, Ἀνδρομάχη Χρυσομάλλη, λεωνίδας Χρυσομάλλης.



Κοινὸς ἄξονας τῶν πέντε διηγημάτων ποὺ συνθέτουν τὴν παράσταση
εἶναι, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ κοινωνικοῦ δικαίου, ὅπως φαίνε-
ται καὶ ἀπὸ τὸν τίτλο, «ἡ πανίσχυρη μητρικὴ φιγούρα σὲ ὅλες τὶς ἐκφάν-
σεις». Ἡ σκηνοθέτρια σεβάστηκε τὴ γλώσσα τοῦ συγγραφέα καὶ ἀνέ-
δειξε τόσο τὴ μουσικότητα καὶ τὴ θεατρικότητά της ὅσο καὶ στοιχεῖα τῆς
γραφῆς του παραγνωρισμένα, ὅπως τὴν εἰρωνεία καὶ τὸ χιοῦμορ73. Τὸ
ἔργο παιζόταν στὴν Ἀθήνα κάθε Δευτέρα καὶ Τρίτη στὴ Β´ σκηνὴ τοῦ
θεάτρου Βασιλάκου ὣς τὸ τέλος φεβρουαρίου τοῦ 201274.

Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2009 παρουσιάζεται μία ἐνδιαφέρουσα παράσταση
μὲ τὸν τίτλο «Νεκροὶ ταξιδιῶτες», σὲ σκηνοθεσία Γιολάντας μαρκοπού-
λου, ποὺ βασίζεται στὸ διήγημα τοῦ Παπαδιαμάντη «Νεκρὸς ταξιδιώ-
της» καὶ σὲ ἕνα διήγημα τοῦ Γκαμπριὲλ Γκαρσία μάρκες μὲ τίτλο «Ὁ
πιὸ ὄμορφος πνιγμένος τοῦ κόσμου», στὴν ὁποία «ὁ ρεαλισμὸς τοῦ σκια-
θίτη σμίγει μὲ τὸν μαγικὸ ρεαλισμὸ τοῦ μάρκες καὶ στ’ ἀπόκρημνα βρά-
χια τοῦ αἰγαιοπελαγίτικου νησιοῦ φυτρώνουν τριαντάφυλλα τῆς Καραϊ-
βικῆς». «Δύο ἔκθετοι νεκροὶ ταξιδιῶτες, πλέουν ‘‘διαπόντιοι καὶ ὑπερπόν-
τιοι’’ γιὰ νὰ ἐκπληρώσουν κάποιο ἀνομολόγητο τάμα, ἢ νὰ πραγματώ-
σουν ἕναν ὕψιστο σκοπό, πρὶν κοιμηθοῦν τὸν αἰώνιο ὕπνο, στὴν ἀγκαλιὰ
τῆς πατρικῆς του γῆς ὁ ἕνας, καὶ τῆς ἀνοιχτοχέρας θάλασσας ποὺ τὴν
τριγυρίζει ὁ ἄλλος. Ἡ μοίρα τους κοινή. Γεννήματα καὶ οἱ δυὸ μιᾶς ποιη-
τικῆς πεζογραφίας, ντυμένοι τὴ βαριὰ φορεσιὰ τῶν μύθων τοῦ τόπου
τους, μὲ πρόσωπα πολλαπλά, Διόνυσοι, κι Ὀδυσσεῖς, κι Ἐλπήνορες καὶ
Χριστοὶ μαζί, μᾶς καλοῦν στὸν μαγικὸ κόσμο τους, ἐκεῖ ποὺ ἡ φαντασία
εἶναι πραγματικότητα καὶ ἡ πραγματικότητα θηλιὰ στὸ λαιμὸ ἐκείνων
ποὺ δὲν ὀνειρεύονται. Τέσσερις ἠθοποιοὶ θὰ μᾶς ταξιδέψουν [ταξιδεύουν τὸ
κοινό τους] ἀπὸ τὴν ποιητικὴ χώρα τῶν δύο συγγραφέων, στὴ σύγχρονη
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71 Ἕλενα Γαλανοπούλου, «οἱ παπαδιαμάντειοι ‘‘φτωχοὶ καὶ Ἅγιοι’’ στὴ σκηνή», Ἐλευ-
θεροτυπία, 7-12-2011, σ. 21. στὴν παράσταση αὐτὴ οἱ συντελεστὲς παραμένουν οἱ ἴδιοι,
ἐκτὸς ἀπὸ τὴ Χρυσομάλλη ποὺ ἀναλαμβάνει καὶ τοὺς φωτισμούς. Ἐπίσης ἡ μουσικὴ
εἶναι τοῦ Ἀλέξανδρου σιδηρόπουλου. οἱ ἠθοποιοὶ εἶναι διαφορετικοὶ στὴν πλειονότητά
τους: Νεκταρία Γιαννουδάκη, λεωνίδας Χρυσομάλλης, Θόδωρος Θεοδωρίδης, Ἠλίας
Γκογιάννος καὶ Εὔη μητσοπούλου. Πρόκειται ἐξάλλου γιὰ μία νέα παραγωγὴ ἀπὸ τὴν
καινούρια θεατρικὴ ἑταιρεία methexis, ποὺ ἐνδιαφέρεται ἰδιαίτερα γιὰ τὴ λογοτεχνία καὶ
τὴν ποίηση.

72 Ἐφημ. Ἡ Καθημερινή, Κυριακὴ 15-5-2011.
73 Ἕλενα Γαλανοπούλου, «οἱ παπαδιαμάντειοι ‘‘φτωχοὶ καὶ Ἅγιοι’’ στὴ σκηνή», ὅ.π.
74 Ἐφημ. Τὸ Βῆμα, Κυριακὴ 29-1-2012, σ. 16. Ἔπαιζαν οἱ ἠθοποιοὶ Ἀνδρομάχη Χρυσο-

μάλλη, μαρία Τσιμᾶ, λεωνίδας Χρυσομάλλης, Θόδωρος Θεοδωρίδης, Ἠλίας Γκογιάν-
νος καὶ Εὔη μητσοπούλου.



θεατρικὴ πραγματικότητα μὲ μοναδικὲς ἀποσκευὲς τὴ γλώσσα καὶ τὴ
φαντασία», μέσα στὸ ἀξιοθαύμαστης σύλληψης καὶ πολύσημης πλαστι-
κότητας γλυπτὸ σκηνικὸ τῆς σιάφκου75.

Τὸν σεπτέμβριο τοῦ 2009 ἀνεβαίνει τὸ «Ὄνειρο στὸ κῦμα», «μουσικὴ
παράσταση», σὲ σκηνοθεσία Δημήτρη Δακτυλᾶ στὸ Πορφυρογένειο
Ἵδρυμα Ἀγριᾶς Βόλου, στὸ πλαίσιο τῶν καλλιτεχνικῶν ἐκδηλώσεων τοῦ
Καλλιτεχνικοῦ Ὀργανισμοῦ Δήμου Βόλου76, τὸν Νοέμβριο τοῦ 2009 τὸ
Χοροθέατρο Πολύμορφο παρουσιάζει τὴ «φόνισσα» στὸ θέατρο Κνωσσός,
σὲ χορογραφία Ἀννίτας Βιτσιλογιάννη, σκηνοθεσία Γιάννη σταματίου
καὶ σκηνικὰ-κοστούμια Χάρη Καπογιάννη77, τὸν Δεκέμβριο ἀνεβαίνει ἡ
«σταχομαζώχτρα», στὸν πολυχῶρο Πολιτεία στὴν Πάτρα, σὲ θεατρικὸ
ἀναλόγιο, σκηνοθετημένη ἀπὸ τὸν Διονύση Βοῦλτσο, ποὺ ἑρμήνευσε καὶ
τὸ ἔργο, μὲ ζωντανὴ μουσικὴ ἀπὸ παραδοσιακὰ ὄργανα σὲ ἐκτέλεση τοῦ
Εὐγένιου Βούλγαρη καὶ τραγούδι ἀπὸ τὴ Δώρα Πετρίδη78, καὶ τὸν ἴδιο
μήνα ἀπὸ τὸ Θεατρικὸ Ἐργαστήρι Περίπατος τὸ «Γουτοῦ Γουπατοῦ τοῦ
κὺρ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη» ἢ «… τὰ ἄρρητα ρήματα τοῦ μανώλη
τοῦ Ταπόη», μιὰ τρυφερὴ χριστουγεννιάτικη ἱστορία79. Ἡ παράσταση
ἐπαναλήφθηκε τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2010 καὶ στὶς 18 καὶ 26 Δεκεμβρίου
τοῦ 201180. Ἐπίσης τὸν Δεκέμβριο, παρουσιάστηκαν στὸ Ἁλατοσπήλαιο
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75 συντελεστές: μετάφραση μαρία Χατζηεμμανουήλ, σκηνικὰ - κοστούμια Ἀλεξάνδρα
σιάφκου, μουσικὴ Δημήτρης Ἴσαρης, φωτισμοὶ Ἠλέκτρα Περσελῆ, Κίνηση Ἀντιγόνη
Γύρα, φωτογραφίες Ἀλεξάνδρα Ἀργύρη. Γιὰ τὶς πληροφορίες ποὺ παρατίθενται παρα-
πάνω, βλ. ἐφημ. ριζοσπάστης, 18-2-2009 (ἡ κριτικὴ αὐτή, μολονότι ἀναγνωρίζει τὸν
μόχθο ποὺ ἀπαιτήθηκε, δὲν συμφωνεῖ μὲ τὴ διαπλοκὴ δύο διαφορετικοῦ ἤθους ἀφηγημά-
των μὲ κατασκευασμένους διαλόγους καὶ θεωρεῖ τὴν παράσταση ἀποτυχημένη). Ἐπί-
σης, www.theaterinfo.gr καὶ www.tanea.gr (προσπελάστηκαν στὶς 12-2-2011).

76 μουσικὴ ἀπόδοση-σύνθεση Ἠλίας Χατζόγλου, τραγούδι Εὔα Θεοχαράκη, χορεύει
μαρία Πράντζου. (στὴν παράσταση τοῦ 2010 πιάνο καὶ τραγούδι Νίκος Παπαργύρης).
σχετικὰ βλ. dimitrisdaktilas.blogspot.com καὶ www.facebook.com. Ὑπάρχουν καὶ τρία
video ἀπὸ τὴν παράσταση στὸ youtube (προσπελάστηκαν στὶς 13-4-2011).

77 www.ethnos.gr (προσπελάστηκε στὶς 13-4-2011).
78 teleytaiothranio.blogspot.com (προσπελάστηκε στὶς 13-4-2011).
79 www.operipatos.gr (προσπελάστηκε στὶς 12-2-2011).
80 Ἀπὸ ἐνημερωτικὸ δελτίο ποὺ ἐστάλη ἠλεκτρονικὰ ἀπὸ τὸ περιοδικὸ Νέα Παιδεία. σὲ

αὐτὸ ἀναφέρονται οἱ συντελεστὲς τῆς παράστασης: σκηνοθεσία: μαρίνα μανδαλᾶ,
Ἀφηγητής, Ταπόης: μαρίνα μανδαλᾶ, Τσηλότατος: Δημήτρης ματός, μάνα, κυρὰ
Γαρουφαλιά, φουρνάρισσα: σταυρούλα μανδαλᾶ, οὔτι καὶ Ἠχητικὴ Ἐπένδυση: Δημή-
τρης ματός, Ἐμψύχωση θεατρικοῦ παιχνιδιοῦ: σταυρούλα μανδαλᾶ. Νὰ διευκρινιστεῖ
ὅτι μετὰ τὴν παράσταση οἱ ρόλοι ἀλλάζουν καὶ καλοῦνται τὰ παιδιὰ νὰ παραστήσουν μὲ
τὸν δικό τους τρόπο τὴν ἱστορία ποὺ παρακολούθησαν.



(φιλελλήνων 7, σύνταγμα) «Τὸ ἄνθος τοῦ γιαλοῦ» καὶ «Τὰ πτερόεντα
δῶρα»81.

μεγάλη ἐπιτυχία στὴ συνέχεια θὰ γνωρίσει ἡ παράσταση τοῦ διηγή-
ματος «Ὁ Ἀμερικάνος», σὲ σκηνοθεσία Θανάση σαράντου (ποὺ εἶχε
συμμετάσχει στὴν παράσταση «Χριστούγεννα καὶ ἄλλες ἱστορίες»,
Δη.ΠΕ.ΘΕ. Βόλου, σκηνοθεσία Θ. μουμουλίδη) ἀπὸ τὴν Ἑταιρεία Ἠθι-
κὸν Ἀκμαιότατον, ποὺ πρωτοανέβηκε στὸ θέατρο Ἄλεκτον τὸν Δεκέμ-
βριο τοῦ 2009, ἐπαναλήφθηκε τὸν φεβρουάριο τοῦ 2010 καὶ συνέχιζε νὰ
κάνει παραστάσεις μέχρι τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2012 (Ἵδρυμα μιχάλη Κα-
κογιάννη). Ὁ κύκλος παραστάσεων τῆς τρίτης χρονιᾶς εἶχε ἀρχίσει τὸν
Δεκέμβριο τοῦ 2010 ἀπὸ τὴ λαμία, συνεχίστηκε στὴν Πάτρα καὶ στὴν
Καβάλα (φεστιβὰλ φιλίππων-Θάσου), στὶς ἐπετειακὲς ἐκδηλώσεις στὴ
σκιάθο, ποὺ ὀργάνωσαν ὁ δῆμος σκιάθου - σπίτι Ἀλέξανδρου Παπαδια-
μάντη, καὶ τὴ Θεσσαλονίκη. οἱ τελευταῖες παραστάσεις πραγματοποι-
ήθηκαν στὴν Ἀθήνα στὶς 22 Ἰανουαρίου 2012, ὁλοκληρώνοντας ἕναν κύ-
κλο τριῶν χρόνων82.

Πρόκειται γιὰ διασκευὴ «γιὰ ἕναν ἠθοποιὸ καὶ γιὰ ἕναν μουσικό, στὴν
ὁποία τονίζονται οἱ διαστάσεις ποὺ μπορεῖ νὰ πάρει ἡ ἀνθρώπινη μοναξιὰ
καὶ ἡ ‘‘ἀθεράπευτη’’ καχυποψία ἀπέναντι σὲ ὁτιδήποτε ἄγνωστο ἢ φαινο-
μενικὰ ‘‘ξένο’’. στὴν παράσταση, ὁ Θ. σαράντος ὡς ἀφηγητὴς ἑρμηνεύει
μία περσόνα τοῦ Παπαδιαμάντη, κρυφοκοιτάζει τὴ δράση καὶ ‘‘μετατοπί-
ζεται’’ σὲ ὅλα τὰ πρόσωπα ποὺ ἀφηγεῖται, μὲ τὴ συνδρομὴ τῆς μουσικῆς
καὶ τῶν ἤχων ἀπὸ τὸν συνθέτη λάμπρο Πηγούνη. μία συνομιλία τῆς
ἀπαστράπτουσας γλώσσας τοῦ Παπαδιαμάντη μὲ ζωντανὴ μουσική»83.
Τὴν παράσταση στὸ Ἵδρυμα μιχάλης Κακογιάννης πλαισίωνε ἔκθεση
δεκαπέντε ἀσπρόμαυρων φωτογραφιῶν ποὺ παρουσίαζαν εἰκόνες σχε-
τικὲς μὲ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ συγγραφέα, οἱ ὁποῖες ἐμπεριέχονται στὸ
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81 http://entertainment.in.gr (προσπελάστηκε 19-4-2011). Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2009 εἶχε
ἀναγγελθεῖ καὶ ἡ παράσταση τοῦ «Ἔρως-ἥρως» στὸ ὑποσκήνιο τοῦ Βασιλικοῦ Θεά-
τρου στὴ Θεσσαλονίκη, σὲ σκηνοθεσία λίλλυς μελεμέ. Δὲν ὑπάρχει κάποιο στοιχεῖο ὅτι
ἡ παράσταση πραγματοποιήθηκε. (Γιῶργος Δ. Κ. σαρηγιάννης, «Τὸ τέταρτο κου-
δούνι», Τὰ ΝΕα online 8-1-2009 (www.tanea.gr: προσπελάστηκε 19-4-2011).

82 Ἐφημ. Τὰ Νέα, «Ἀτζέντα Ν σύν», 22-1-2012, σ. 15.
83 www.skai.gr/news/culture/article (προσπελάστηκε στὶς 12-2-2011). οἱ συντελεστὲς

τῆς παράστασης: σκηνοθεσία-Ἑρμηνεία Θανάσης σαράντος, μουσικὸς-Ἠχητικὸς
αὐτοσχεδιασμὸς λάμπρος Πηγούνης, σκηνικὰ-κοστούμια λίνα μότσου, σχεδιασμὸς
φωτισμῶν Θανάσης σαράντος, Διεύθυνση παραγωγῆς Ζωὴ Κανελλοπούλου, Βοηθὸς
σκηνοθέτη Δημήτρης Κερετεντζής, Βοηθὸς σκηνογράφου Χρῆστος λάσκαρης, φωτο-
γραφίες μαριλένα σταφυλίδου, Τάκης Βεκόπουλος.



λεύκωμα Ἐπὶ τὸν τύπον τῶν ἥλων - φωτογραφικὴ ἀφήγηση γιὰ τὸν Ἀλέ-
ξανδρο Παπαδιαμάντη 100 χρόνια μετά…84.

Τὴν ἴδια χρονιὰ ἀνεβαίνει ἡ «σταχομαζώχτρα» ἀπὸ τὴν παιδικὴ
σκηνὴ τοῦ θεάτρου Περιγιαλίου Κορινθίας85, ἐπαναλαμβάνεται ἡ παρά-
σταση «Ἄνθος τοῦ γιαλοῦ» σὲ σκηνοθεσία μ. Παπαδημητρίου, στὴν
ὁποία ἔχουμε ἤδη ἀναφερθεῖ, μὲ τὸν τίτλο «Τὸ μοιρολόγι τῆς φώκιας», καὶ
ἀνεβαίνει ἡ «φόνισσα» σὲ διασκευὴ Ἰουλίας σιάμου καὶ Τάσου Ἀντωνίου
καὶ σκηνοθεσία ι. σιάμου (πρεμιέρα 18-3-2010, Πολυχῶρος Ἀθηναίων),
στὴν ὁποία σημαντικὸς ἦταν ὁ ρόλος τῆς μουσικῆς: «Ξεκινώντας ἀπὸ τὴν
παραδοχὴ ὅτι ὁ συγγραφέας εἶναι γέννημα τῆς ἐποχῆς του καὶ ἄρα καὶ
τῶν ἤχων τῆς ἐποχῆς αὐτῆς[,] ὁ θεατὴς θὰ ταξιδέψει μέσα ἀπὸ ἀκού-
σματα καὶ ἤχους. Ἦχοι ἀπὸ ἀντικείμενα τῆς ἐποχῆς, ἦχοι λαϊκοί, φυσι-
κοί, κρουστὰ καὶ ἀποχρώσεις τῆς ἀνθρώπινης φωνῆς θὰ βοηθήσουν στὸ
ταξίδι αὐτό»86.

Τὸ 2010 καὶ ἐνόψει τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν ἑκατὸ χρόνων ἀπὸ τὸν θάνατο
τοῦ συγγραφέα, οἱ παραστάσεις συνεχίζονται. Ἀπὸ τὴ Θεατρικὴ Ὁμάδα
Καπνομάγαζο παρουσιάζονται δραματοποιημένα τέσσερα διηγήματά
του, «Τὸ χριστόψωμο»87, «Ἡ σταχομαζώχτρα»88, «Ἡ Ντελησυφέρω»89

καὶ «Ὁ Ἀμερικάνος»90 ὑπὸ τὸν τίτλο «Ὁ καθεὶς κατὰ τὰ ἔργα του κρίνε-
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84 Ἐφημ. Τὰ Νέα, «Ἀτζέντα», 3-1-2012, σ. 11. σὲ ἐνημερωτικὸ δελτίο ποὺ μοῦ ἀπεστάλη
ἠλεκτρονικὰ ἀπὸ τὸ περιοδικὸ Νέα Παιδεία, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς πληροφορίες γιὰ τὴν παρά-
σταση, περιέχονται παραπομπὲς σὲ κριτικὲς καὶ σχόλια ποὺ ἔχουν γραφτεῖ γιὰ τὴν πα-
ράσταση στὶς ἐφημ. Ἕβδομη (Καβάλας), 29-7-2011 (λυδία Ἐλιόγλου), Ἡ Ἀξία, 27-
3-2011 (φιλιὼ ράγκου), Ἡ σφήνα, 3-1-2010, Ἐλευθεροτυπία, 17-12-2009 (Γιῶργος
Χριστοδούλου), Ἡμερησία, 23-12-2009, Ἀδέσμευτος Τύπος, 23-12-2009.

85 σκηνοθεσία καὶ διασκευὴ Πολυξένη Ὁρκοπούλου-Ξανθάκη, σκηνικὰ Δημήτρης Κοΐ-
νης, Κοστούμια Ἑλένη Ὁρκοπούλου, φωτισμοὶ καὶ μακιγιὰζ Γωγὼ Ξανθάκη. οἱ πλη-
ροφορίες στὸ theatroperigialiou.wordpress.com (προσπελάστηκε στὶς 14-4-2011).

86 www.athenscityculture.gr (προσπελάστηκε στὶς 14-4-2011).
87 Διανομή: Ἀφήγηση: σάκης Γιαλαμούδης, Βασίλης Κανελλόπουλος, Διαλεχτή: Να-

τάσα Δεμερτζῆ, Καντάκαινα: Ἄννα Γενισαριώτη, Καντάκης: Γιάννης φωτιάδης.
88 Διανομή: Ἀφήγηση: Ἄννα Γενισαριώτη, Ἑλένη Κνῆ, σάκης Γιαλαμούδης, Βασίλης

Κανελλόπουλος, Χρυσὴ Παρπαρᾶ, Ἀχτίτσα: Βούλα Χαραλαμπίδου, Παπα-Δημήτρης:
Γιάννης φωτιάδης, Κυρ-μαργαρίτης: σάκης Γιαλαμούδης, Ἑλληνοδιδάσκαλος: Βα-
σίλης Κανελλόπουλος, Ἔμπορος: Δημήτρης Τσακίρης.

89 Διανομή: Γειτόνισσες: Βούλα Χαραλαμπίδου, Νατάσα Δεμερτζῆ, Ἑλένη Κνῆ, Χρυσὴ
Παρπαρᾶ, Ψάλτης: σάκης Γιαλαμούδης, Ντελησυφέρω: Ἄννα Γενισαριώτη, Κονόμος:
Γιάννης φωτιάδης, Νταραδῆμος: Βασίλης Κανελλόπουλος.

90 Ἀφήγηση: Γιάννης φωτιάδης, Δημήτρης Τσακίρης, Ἀμερικάνος: Βασίλης Κανελόπου-
λος, Θειὰ Κυρατσώ: Ἑλένη Κνῆ, μελαχρώ: Χρυσὴ Παρπαρᾶ, Καφετζής: σάκης Για-
λαμούδης, Παιδί: Κων/νος Τσακίρης, Ἀχθοφόροι: Δημήτρης Τσακίρης, Γιάννης φω-



ται», σὲ σκηνοθεσία Δημήτρη σακατζῆ καὶ σκηνικὰ-κοστούμια-φω-
τισμοὺς Κων/νου σουλιώτη. Ὁ σκηνοθέτης στήριξε τὴν παράσταση σὲ
δύο διαχρονικὰ στοιχεῖα τοῦ ἔργου, «τὴν αἴσθηση τῆς τελετουργίας καὶ
τὴ λαϊκότητα τῆς καθημερινῆς ζωῆς». Ἐπιπλέον, κράτησε «ἀκέραιη τὴν
ἰδιαιτερότητα τῆς γλώσσας μὲ τὸν χαρακτηριστικό της πλοῦτο, γιὰ νὰ
κάνει τοὺς θεατὲς κοινωνοὺς τῆς θεατρικῆς διάστασης τοῦ λόγου του»,
καὶ ἀντιμετώπισε τοὺς «ἁπλοὺς καὶ καθημερινοὺς» ἥρωες ὡς «σημερι-
νοὺς καὶ ἐπίκαιρους» ἀνθρώπους91.

Ἡ νέα χρονιά, λόγω τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς ἐπετείου τῶν ἑκατὸ χρόνων
ἀπὸ τὴν κοίμηση τοῦ Παπαδιαμάντη, προβλεπόταν πλούσια σὲ ἐκδηλώ-
σεις. Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2011 παρουσιάστηκε στὸ μακεδονικὸ μουσεῖο
σύγχρονης Τέχνης στὴ Θεσσαλονίκη ἀπὸ τὸν θίασο Angelus Novus ἡ πα-
ράσταση «μυστήριον Ξένον», ὑπὸ τὸν τίτλο τῆς ὁποίας συστεγάζονται τὰ
διηγήματα «Ἄνθος τοῦ γιαλοῦ» καὶ «Ντελησυφέρω», σὲ σκηνοθεσία Δα-
μιανοῦ Κωνσταντινίδη καὶ σκηνικὰ-κοστούμια Ἀπόστολου Ἀποστολίδη.
Ἦταν μία παράσταση «δραματοποιημένης ἀφήγησης». σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ
τὴν παράσταση τοῦ πρώτου διηγήματος, ἐπιδιώχθηκε νὰ προβληθοῦν
στοιχεῖα παραμυθιοῦ καὶ ἀγωνίας, ἀκολουθώντας τὴν τρυφερὴ καὶ γε-
μάτη κατανόηση ἀπέναντι στὰ ἀνθρώπινα ματιὰ τοῦ συγγραφέα. σὲ ὅ,τι
ἀφορᾶ τὴν ἀναπαράσταση τῆς «Ντελησυφέρως», τὸ διήγημα καταξιώνε-
ται θεατρικὰ μὲ τὴν παραστατικότητα τῆς ἀφήγησης, τὴ δράση τῶν δια-
φορετικῶν προσώπων ποὺ ἐναλλάσσονται ἐπὶ σκηνῆς, τοὺς ζωντανοὺς
διαλόγους καὶ τὰ σχόλια τοῦ συγγραφέα92.

Τὸν ἴδιο μήνα καὶ ἕως τὶς 19 μαΐου τοῦ 2011 παρουσιάζεται στὸ θέα-
τρο φοῦρνος μία ἀκόμη παράσταση μὲ τίτλο «Θαλασσινοὶ Ἔρωτες», ἡ
ὁποία βασίζεται σὲ τρία ἐρωτικὰ διηγήματα, στὸν «Ἔρωτα στὰ χιόνια»,
στὸ «Ὄνειρο στὸ κῦμα» καὶ στὸ «Ἔρως-ἥρως», ποὺ συνδέονται μεταξύ
τους μὲ μοιρολόγια, νανουρίσματα, πολίτικες μουσικὲς καὶ πρωτότυπες
συνθέσεις, σὲ σκηνοθεσία μίρκας Γεμεντζάκη (ἡ ὁποία ἔχει ἤδη σκηνο-
θετήσει, ὅπως ἔχουμε ἀναφέρει, «Τὸ μοιρολόγι τῆς φώκιας», τὴ «φό-
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τιάδης, Πλοίαρχοι: Δημήτρης Τσακίρης, σάκης Γιαλαμούδης, Χωρικοί, Ναῦτες, Θα-
μῶνες, Περαστικοὶ καὶ ὅ,τι ἄλλο προφτάσουν οἱ: μπάμπης Καλτσίδης, Ἀλέξανδρος
Καλτσίδης, Γιῶργος στρέμπλης, Τεὸ Γαυρίδης, σάσα Τοσονίδου, Νίκη μελίδου.

91 οἱ πληροφορίες ἀπὸ www.cityportal.gr (προσπελάστηκε στὶς 12-2-2011), koyinta.gr καὶ
www.opencalendar.gr (προσπελάστηκαν στὶς 14-4-2011).

92 συντελεστὲς τῆς παράστασης: Ἑρμηνεία Ἰωάννα μαμακούκα, φωτισμοὶ Δήμητρα
Ἀλουντζανίδου, Video Εὔη μαυρομάτη, μουσικὴ ἐπιμέλεια ι. μαμακούκα, Δ. Κων-
σταντινίδης. οἱ πληροφορίες ἀπὸ http://pigolampides.gr (προσπελάστηκε στὶς 12-2-
2011).



νισσα» καὶ τὴ «φεύγουσα κόρη») καὶ σκηνικὰ καὶ κοστούμια Βαγγέλη
Παπαδάκη. Ἡ ἀφήγηση τῶν ἱστοριῶν, στὶς ὁποῖες πρωταγωνιστοῦν
ἄντρες, γίνεται ἀπὸ γυναῖκες, τὶς ἠθοποιοὺς μαρία Καστάνη, Ἑλένη
μακρῆ καὶ Νάνα Παπαδάκη ἀντίστοιχα, μὲ συνοδεία μουσικῆς, μὲ τὴ
Νάντια Παπανδρέου στὸ πιάνο, γραμμένης εἰδικὰ γιὰ τὴν παράσταση
ἀπὸ τὴ μαριέττα φαφούτη. αὐτὸ ποὺ ὁδήγησε τὴ σκηνοθέτρια στὸ ἔργο
τοῦ Παπαδιαμάντη εἶναι, κατὰ δήλωσή της, ἡ γλώσσα του, «μουσικὴ ξε-
κάθαρη», ἀλλὰ καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι εἶναι ἔργο ἀφηγηματικὸ καὶ ὄχι θεα-
τρικό, ἐπειδὴ ἡ ἀφήγηση εἶναι τὸ εἶδος τοῦ λόγου ποὺ ἐκφράζει τὶς προσ-
δοκίες της γιὰ τὸ θέατρο. «Δουλεύω πάρα πολὺ τὴ γλώσσα. αὐτὰ τὰ νί,
ποὺ κάνει εἶναι μοναδικά. Πρέπει νὰ καταλάβουμε ὅτι ὁ Παπαδιαμάντης
εἶναι ψάλτης, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὣς τὸ τέλος». Γι’ αὐτήν, λοιπόν, τὸ πᾶν εἶναι
ἡ γλώσσα: «Ἀπὸ τὴ γλώσσα βγαίνουν οἱ κινήσεις»93.

Γράφει ἡ μαρία Κυριάκη: «Ἡ Γεμεντζάκη υἱοθετώντας τὴν οἰκεία
σκηνοθετική της τεχνικὴ στήνει μιὰ μελωδικὴ παράσταση ὀργανωμένη
στὴν ἐντέλεια ὅπου ὁ λόγος μετατρέπεται σὲ μελωδία καὶ τὸ νοηματικὸ
καὶ λεκτικὸ ὑλικὸ μεταποιεῖται σὲ σωματικὴ καὶ φωνητικὴ ἔκφραση.
μέσα ἀπὸ τὴν ἀνατρεπτικὴ σκηνικὴ σύμβαση ἐπιχειρεῖται μιὰ ἀπόπειρα
νὰ συμμειχθοῦν νοήματα καὶ ἦχοι σὲ μιὰ ἁρμονικὴ ἑνότητα ἡ ὁποία μὲ
τὸν κατάλληλο ἐρεθισμὸ τῶν αἰσθήσεων νὰ ἀφυπνίζει τὴν διάνοια καὶ
ἀντίστροφα»94.

Ἡ κριτική, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ σκηνοθεσία («ἡ ἐκφορὰ τοῦ παπαδιαμαντι-
κοῦ λόγου εἶναι διαυγὴς καὶ χυμώδης. Βιρτουόζα τῆς φωνητικῆς διδα-
σκαλίας μὲ πολύχρονη ἐμπειρία, ἡ μίρκα Γεμεντζάκη ἀνιχνεύει σκηνο-
θετικὰ γιὰ τέταρτη φορὰ τὸ παπαδιαμαντικὸ σύμπαν τονίζοντας τὴ μου-
σικότητα καὶ τὸν λεπταίσθητο ἐρωτισμὸ τοῦ σκιαθίτη δημιουργοῦ σὲ μιὰ
ἀπέριττη παράσταση»), ἐπαίνεσε καὶ τὴν ὑποκριτικὴ τῶν ἠθοποιῶν: «σὲ
ρυθμὸ ἀντάντε ἡ μαυροντυμένη μαρία Καστάνη στὸ ἡμίφως ξετυλίγει μὲ
τραγικὴ ἀξιοπρέπεια τὸν ἀβάσταχτο ‘‘Ἔρωτα στὰ χιόνια’’. […]. σὲ
ρυθμὸ ἀλέγκρο ἡ λένα μακρῆ ἀεικίνητη καὶ παραστατικὴ μὲ ἀνεμελιὰ
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93 συντελεστὲς τῆς παράστασης: Κείμενα Ἀλ. Παπᾶ, σκηνοθεσία - φωτισμοὶ μίρκα Γε-
μεντζάκη, μουσικὴ μαριέττα φαφούτη, σκηνικὰ - κοστούμια Βαγγέλης Παπαδάκης.
οἱ πληροφορίες www.fournos-culture.gr (προσπελάστηκε στὶς 12-2-2011). Βλ. ἐπίσης,
Κωνσταντίνος μπούρας, «Γιὰ ἕνα θέατρο οὐσίας», ἐφημ. Ἐλευθεροτυπία, Βιβλιοθήκη,
16-4-2011, καὶ τὴ συνέντευξη τῆς σκηνοθέτριας στὴν Ἰωάννα Κλεφτογιάννη στὴν
ἐφημ. Ἐλευθεροτυπία, 26-2-2011, μὲ τίτλο «Γέρασα καὶ ἀκόμα μὲ φοβοῦνται».

94 www.artanet.gr, καὶ www.episkhnhs.gr. Εὐχαριστῶ τὴν κ. Νάνα Παπαδάκη γιὰ τὰ στοι-
χεῖα ποὺ ἔθεσε στὴ διάθεσή μου.



…τομσογερικὴ ὑποδύεται τὸν ἀφηγητὴ καὶ τὸν ἔφηβο βοσκὸ ἑαυτό του
στὸ διήγημα ‘‘Ὄνειρο στὸ κῦμα’’ […]. σὲ ρυθμὸ φόρτε, διαθέτοντας πο-
λύχρωμη φωνητικὴ γκάμα, ἡ Νάνα Παπαδάκη πλάθει τὰ πρόσωπα τοῦ
διηγήματος ‘‘Ἔρως-Ἥρως’’»95.

Ἐπίσης τὸν φεβρουάριο, ἀνεβαίνει ἡ παράσταση «Ἔρως» ἀπὸ τὴ Θε-
ατρικὴ Ὁμάδα Πύργου (πρεμιέρα στὶς 19-2-2011), διασκευὴ καὶ σύν-
θεση ἑπτὰ διηγημάτων («φαρμακολύτρα», «Ὁ Ἀμερικάνος», «Ὄνειρο
στὸ κῦμα», «Ἡ νοσταλγός», «Ἔρως-ἥρως», «Θέρος-Ἔρως»96 καὶ «Ἔ-
ρωτας στὰ χιόνια»), στὴν ὁποία παρουσιάζεται ὁ ἔρωτας κατὰ ἡλικίες,
μέσα ἀπὸ τὴ ζωὴ ἑνὸς ἄνδρα ἀπὸ τὴν ἐφηβικὴ ἕως τὴ γεροντικὴ ἡλικία
του, σὲ σκηνοθεσία Εὐανθίας στιβανάκη97.

Τὸν Ἀπρίλιο πραγματοποιήθηκε θεατρικὸ ἀναλόγιο μὲ δύο διηγήματα
σὲ σκηνοθεσία Ὄλιας λαζαρίδου: «Τὸ μοιρολόγι τῆς φώκιας», σὲ ἀπό-
δοση τῆς ἴδιας, καὶ «Ὁ ξεπεσμένος Δερβίσης» μὲ τὴν Ὁμάδα 18 μποφώρ.
Τὸ ἀναλόγιο συνόδευαν οἱ μουσικοὶ λουκία Κωνσταντίνου καὶ Νίκος Πε-
τρουλάκης98. Τὸν ἴδιο μήνα, στὸ πνεῦμα τῶν ἡμερῶν τοῦ Πάσχα, ἡ ὁμάδα
πρόΤαση παρουσιάζει στὸ ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Ἐλισσαίου στὴν Ἀθήνα
ἕξι πασχαλινὰ διηγήματα μὲ τὴ μορφὴ δραματοποιημένης ἀφήγησης, σὲ
σκηνοθετικὴ ἐπιμέλεια Δημήτρη φοινίτση, ἐνδυματολογικὴ ἐπιμέλεια
Ἄντζυς Πυκνάδα καὶ ἀφήγηση Ὀλύνας Ξενοπούλου99.

Ἀπὸ τὶς 23 μαΐου ἕως τὶς 2 Ἰουνίου 2011 παρουσιάζονται στὸ συνερ-
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95 Γιῶργος Βιδάλης, «Κύματα χαμένων ἐρώτων», ἐφημ. Ἐλευθεροτυπία, 22-3-2011. Βλ
ἐπίσης, Κωνσταντίνος μπούρας, «Γιὰ ἕνα θέατρο οὐσίας», ὅ.π.: «Ἡ μ. Καστάνη ἐνε-
δύθη κι ἀπεκδύθη μπρεχτικῶς τὴν ἀλλοχρονίτικη ἀχλὺ ἑνὸς γέροντα, […]. Ἡ λ.
μακρῆ ἐξέφρασε στὸ μέγιστο τὴν αἰσθητικὴ συγκίνηση τοῦ νεαροῦ βοσκοῦ […]. Ἡ Ν.
Παπαδάκη, τελετουργικὴ - ἱερατικὴ μορφή, ψηλόλιγνη μὲ τέλεια ὀρθοφωνία, ἀπέδωσε
τὸ ‘‘Ἔρως-Ἥρως’’ μὲ θαυμαστὴ ἀκρίβεια, σὰν χειρουργὸς ποὺ ἀναδεικνύει τὴν ὀξύ-
τητα τοῦ λόγου ὡς νυστέρι ποὺ εἰσχωρεῖ ἀριστοτεχνικὰ στὸ συναισθηματικὸ σῶμα τοῦ
θεατῆ».

96 «Ἔρος» κατὰ τὸν Τριανταφυλλόπουλο. Ἅπαντα, 5.516.
97 www.iliatora.gr (προσπελάστηκε στὶς 16-4-2011). Ἠθοποιοί: Γιάννης μανώλης, Βασί-

λης σαργέντης, Εὐρυδίκη Γερασιμοπούλου, Γεωργία Παπαϊωάννου, Χάρης Δρακόπου-
λος, λάζαρος Κυπριώτης, Βασίλης μποβολέτης, σταῦρος ρομποτής, Πέτρος μερλέ-
μης, Χριστίνα μαρκόβα, Δημήτρης οἰκονόμου, Ἔφη Ταυλοπούλου, Νάνσυ Τζανετο-
πούλου, Ἰωάννα Πικέα, Ὀλυμπία ρεντζέλου, Ἀναστασία ρομποτῆ, σπήλιος σπηλιό-
πουλος καὶ οἱ μικροὶ Γιῶργος λαγογιάννης καὶ Βαγγελίτσα Ἀλεξοπούλου.

98 www.kolivas.de (προσπελάστηκε στὶς 16-4-2011).
99 Ἐφημ. Ἡ Καθημερινή, 17-4-2011. ― μιὰ ἰδιαίτερη ἐκδήλωση διοργανώθηκε στὸν Πο-

λυχῶρο μεταίχμιο στὶς 8 Ἀπριλίου 2011, κατὰ τὴν ὁποία γνωστοὶ λογοτέχνες, ὅπως ὁ
μάνος Ἐλευθερίου, ἡ Ζυράννα Ζατέλη, ἡ Εὐγενία φακίνου κ.ἄ. διάβασαν διηγήματα



γεῖο, στὴν Ἀθήνα, δύο παραστάσεις ἔργων τοῦ Παπαδιαμάντη. στὴν κο-
ρυφὴ τοῦ κτιρίου ὁ Ἄρης Τρουπάκης σκηνοθέτησε τὸν «Νεκρὸ ταξιδιώτη»
καὶ στὴ βεράντα ἡ Γιολάντα μαρκοπούλου τὶς «μάγισσες». στὴν πρώτη
παράσταση ἔπαιξε ἡ Δέσποινα Κούρτη καὶ συμμετεῖχε ἡ Κατερίνα Πα-
χάκη. Τὰ σκηνικὰ καὶ τὰ κοστούμια ἦταν τοῦ Θοδωρῆ Χρυσικοῦ. στὴ
δεύτερη ἔπαιξαν οἱ ἠθοποιοὶ μαρία αἰγινίτου, λίλλυ μελεμέ, αὐγὴ Πα-
ναγιωτοπούλου καὶ συμμετεῖχε ὁ Ἀριστοτέλης Καρανάνος. Τὰ κοστού-
μια καὶ οἱ φωτισμοὶ ἦταν τῆς Ἀλεξάνδρας σιάφκου καὶ τοῦ α. Καρανάνου
καὶ βοηθοὶ σκηνοθέτη οἱ Ἀθηνᾶ Δελιάδη καὶ Ναταλία Κατσαροῦ100.

Τὸν Ἰούλιο τοῦ 2011, ὅταν τὸ πρόγραμμα τοῦ φεστιβὰλ φιλίππων-Θά-
σου 2011 (Διευθυντὴς Θοδωρὴς Γκόνης) «ἅγιασε» μὲ μιὰ σειρὰ σημαν-
τικῶν ἐκδηλώσεων ἀφιερωμένων στὴ μνήμη του, ποὺ τελέστηκαν σὲ διά-
φορους χώρους: συναυλίες τοῦ σταύρου Ξαρχάκου (2 Ἰουλίου, ἡμέρα
ἔναρξης τοῦ φεστιβάλ), τῆς μαρίας φαραντούρη (ἀπόδοση) καὶ τοῦ
Ἀλκίνοου Ἰωαννίδη (μελοποίηση) μὲ ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴ «φόνισσα»101

στὸ ἀρχαῖο θέατρο φιλίππων (20 αὐγούστου), τῶν Χειμερινῶν Κολυμ-
βητῶν, ποὺ παρουσίασαν στὸ ἀρχαῖο θέατρο Θάσου σὲ διασκευὴ μιχάλη
σιγανίδη τὸ διήγημα «Ὁ πανδρολόγος» καὶ τὸ τραγούδι «Ὁ μυστήριος»,
ἐμπνευσμένο ἀπὸ τὸ διήγημα «Ὁ ξεπεσμένος δερβίσης»102, τῆς σαβίνας
Γιαννάτου ποὺ παρουσίασε τὸ μελοποιημένο ἀπὸ τὴν ἴδια «μοιρολόγι τῆς
φώκιας» στὸ Κάστρο τῆς Καβάλας (8 Ἰουλίου), ὅπου δόθηκε ἐπίσης καὶ
παράσταση τοῦ ἔργου «οἱ ἐλαφροΐσκιωτοι» ἀπὸ τὴ Δραματικὴ σχολὴ τοῦ
Ἐθνικοῦ Θεάτρου, σὲ σκηνοθεσία τῆς μαριτίνας Πάσσαρη (20 Ἰουλίου),
ἀνάγνωση τῶν διηγημάτων «Ἔρμη στὰ ξένα» ἀπὸ τὸν Βασίλη Παπαβα-
σιλείου καὶ «Ὑπὸ τὴν βασιλικὴν δρῦν» ἀπὸ τὸν Χρῆστο Χατζηπαναγιώτη
στὸ προαύλιο τοῦ Ἰμαρέτ, τὸ «Ὄνειρο στὸ κῦμα» ἀπὸ τὴ λυδία φωτοπού-
λου, τὴ λίλα καὶ τὸν Δημήτρη σωτηρίου καὶ δύο χορευτὲς τῆς ὁμάδας
Sine Qua Non (10 αὐγούστου)103 κάτω ἀπὸ τὸν φάρο, μέσα στὴ θά-
λασσα, τὴν παράσταση τοῦ διηγήματος «Ὁ Ἀμερικάνος» ἀπὸ τὸν Θα-
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τοῦ Παπαδιαμάντη (Ἄθως Δημουλᾶς, «Παπαδιαμάντης … by night», ἐφημ. Ἡ Καθη-
μερινή, Κ, τεῦχ. 411, 17-4-2011, σ. 14).

100 www.clickatlife.gr (προσπελάστηκε στὶς 20-4-2012).
101 σπύρος Γιανναρᾶς, «Δῶρο, ἕνα ἔργο γιὰ τὸν κὺρ Ἀλέξανδρο», ἐφημ. Ἡ Καθημερινή,

10-7-2011: Ἀναφέρεται συγκεκριμένα ὅτι ὁ Ἀλκίνοος Ἰωαννίδης θὰ μελοποιήσει τὸ φι-
νάλε τῆς «φόνισσας» καὶ θὰ τὸ τραγουδήσει εἰδικὰ γιὰ τὸ φεστιβὰλ ἡ μαρία φαραν-
τούρη.

102 σπύρος Γιανναρᾶς, ὅ.π.
103 στὴν ἐφημ. Ἡ Καθημερινή, ὅ.π., ὡς χορευτὲς ἀναφέρονται ἡ Χριστίνα σουγιουλτζῆ

καὶ ὁ Δημήτρης σωτηρίου.



νάση σαράντο καὶ τὴν παράσταση «Θαλασσινοὶ Ἔρωτες» ποὺ βασίζεται
στὰ διηγήματα «Ἔρωτας στὰ χιόνια», «Ὄνειρο στὸ κῦμα» καὶ «Ἔρως-
ἥρως» σὲ σκηνοθεσία μίρκας Γεμεντζάκη στὸ Ἀπεντομωτήριο. Ἐπίσης,
ὁ μηνᾶς Χατζησάββας, ἡ Καρυοφυλλιὰ Καραμπέτη, ὁ Νίκος Καραθά-
νος καὶ ὁ Γιῶργος Γάλλος διάβασαν κείμενα τοῦ συγγραφέα στὰ προαύ-
λια τῶν ἐκκλησιῶν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη, τῆς Παναγίας καὶ τοῦ Προφήτη
Ἠλία καὶ σὲ ταβέρνες, καὶ ἡ μουσικὴ ὁμάδα Ἀθὺρ ἀπὸ τὴν Καβάλα διά-
βασε κείμενα καὶ τραγούδησε πάνω στὰ καΐκια στὸ λιμάνι τῆς πόλης, οἱ
ἀδελφοὶ Πέτρος καὶ Γρηγόρης Παπαεμμανουὴλ καὶ ἡ βυζαντινὴ χορωδία
Δομέστικοι τῆς Δράμας καὶ τὸ σχῆμα Ἐν Χορδαῖς παρουσίασαν τραγού-
δια καὶ μουσικὲς ἐμπνευσμένες ἀπὸ τὸ ἔργο του σὲ μία συναυλία μὲ τίτλο
«φωνὲς αὔρας λεπτῆς. μουσικὲς ἀντηχήσεις ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ Παπαδια-
μάντη», ἡ ὁποία περιλαμβάνει νέες συνθέσεις ποὺ διαπλέκονται μὲ διηγή-
ματα τοῦ συγγραφέα. Τέλος στὴν Καβάλα ἔγινε ἡ πρώτη παρουσίαση
τοῦ κειμένου τοῦ Βασίλη Βασιλικοῦ «Ἡ Θάσος τοῦ Παπαδιαμάντη», πα-
ραγωγὴ τοῦ Δη.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας104.

σὲ κάποιες ἀπὸ τὶς παραστάσεις ἔχουμε ἤδη ἀναφερθεῖ, ὑπάρχουν
ὅμως ὁρισμένες ποὺ ἑτοιμάστηκαν εἰδικὰ γι’ αὐτὸ τὸ φεστιβάλ. μία ἀπὸ
αὐτὲς ποὺ δόθηκε στὶς 31 Ἰουλίου 2011, στὶς 7.30 μ.μ. στὸ φέρι-μπὸτ
«Καβάλα-Πρίνος» εἶναι «Ὁ πλόος ὡραῖος / Θαλασσινὰ εἰδύλλια», κατὰ
τὴν ὁποία ἐν πλῷ διάβασαν κείμενά του, τὰ ὁποῖα ἐπέλεξε ὁ Θ. Γκόνης, οἱ
ἠθοποιοὶ Νένα μεντῆ, Ἑλένη Κοκκίδου, μάκης Παπαδημητρίου, σοφία
φιλιππίδου καὶ Νίκος Κουρής105. οἱ μεντῆ, Κοκκίδου καὶ φιλιππίδου διά-
βασαν, καθεμιὰ μὲ τὸν δικό της τρόπο, τὴ «Νοσταλγὸ» καί, καθὼς τὸ
ταξίδι πρὸς τὸν Πρίνο συνεχιζόταν, ὁ Παπαδημητρίου διάβασε τὸ διήγημα
«Τ’ μποὺφ’ τοὺ π’λὶ» καὶ ὁ Κουρὴς ἀποσπάσματα ποὺ ἐπέλεξε ὁ ἴδιος ἀπὸ
τὸ διήγημα «Ὁ ἔρωτας στὰ χιόνια»106.

μιὰ δεύτερη παράσταση, ποὺ παρουσιάστηκε δύο φορὲς τὸν Ἰούλιο στὸ
Ἀπεντομωτήριο στὴν Καβάλα ὡς παραγγελία-παραγωγὴ τοῦ φεστιβὰλ
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104 Ναταλὶ Χατζηαντωνίου, «100 χρόνια ἀπὸ τὸ θάνατο τοῦ Παπαδιαμάντη. Ἀφιέρωμα
στὸν Ἅγιο τῶν γραμμάτων», ἐφημ. Ἐλευθεροτυπία σαββατιάτικη, 7-5-2011, «Ἡ
ἄλλη ὄψη», σ. 12-13. Ἐπίσης www.makthes.gr (προσπελάστηκε στὶς 28-1-2012).

105 Ἐφημ. Ἡ Καθημερινή, Κυριακὴ 31-7-2011, σ. 9. ― Ὁ σύλλογος Πολιτιστικοὶ Δεσμοὶ
τῆς Κύμης Εὐβοίας σὲ ἐκδήλωση ἀφιερωμένη στὸν Παπαδιαμάντη συμπεριέλαβε καὶ
μιὰ συνάντηση ποὺ πραγματοποιήθηκε σὲ ἕνα ἀπόμερο ἐκκλησάκι στὸν Κάραβο Ἀλι-
βερίου, στὴν ὁποία ἠθοποιοὶ ἀπὸ τὸ Ἀλιβέρι καὶ τὴν Κύμη διάβασαν διηγήματά του μὲ
τὴ συνοδεία ψαλτῶν (ἐφημ. Ἐλευθεροτυπία, 3-8-2011, σ. 46).

106 www.makthes.gr (προσπελάστηκε στὶς 28-1-2012).



αὐτοῦ, ἦταν «οἱ ἐλαφροΐσκιωτοι» ποὺ ἀνέβηκε τὸν Ἰούλιο, σὲ σκηνοθεσία
μαριτίνας Πάσσαρη μὲ μία ὁμάδα σπουδαστῶν τῆς Δραματικῆς σχολῆς
τοῦ Ἐθνικοῦ Θεάτρου107. σύμφωνα μὲ τὴ σκηνοθέτη, «μὲ ὁμαδικὸ πνεῦμα
καὶ αὐτοσχεδιασμοὺς προσπάθησαν νὰ διατηρήσουν καὶ νὰ μεταφέρουν
στὴ σκηνὴ τὸ ἐνδιαφέρον τῆς πρόβας». Ἡ ὁμάδα «μέσα ἀπὸ αὐτοσχεδια-
σμούς, σωματικὸ παίξιμο καὶ ἀπροσδόκητες μουσικὲς ἐπιλογές, ἀνακα-
λύπτει φρέσκιες, μαγικές, ἀστεῖες καὶ δραματικὲς ὄψεις τοῦ διηγήμα-
τος»108. Ἡ παράσταση ἐπαναλήφθηκε στὶς 26 καὶ 27 Δεκεμβρίου 2011
καὶ 2 καὶ 3 Ἰανουαρίου 2012 στὸ Ἵδρυμα μιχάλης Κακογιάννης109 καὶ
στὶς 20 καὶ 21 Ἀπριλίου στὸ θεατρικὸ φεστιβὰλ «προΤασΕισ, ἐργοτάξιο
θεατρικῶν ἀναζητήσεων» τῆς Πειραματικῆς σκηνῆς τῆς Τέχνης110.

μία ἄλλη εἶναι ἡ παράσταση μὲ τίτλο «Ἔρως-ἥρως», ποὺ βασίζεται
σὲ διάφορα διηγήματα, ἀνάμεσα σὲ ἄλλα μὲ κοινωνικὸ καὶ πολιτικὸ πε-
ριεχόμενο καὶ τὰ ἐρωτικὰ «Ἔρως-ἥρως», «Ὤχ, βασανάκια», «Ὁ ἔρωτας
στὰ χιόνια» καὶ «Ὄνειρο στὸ κῦμα», καὶ ἀνέβηκε στὶς 3 αὐγούστου τοῦ
2011 ἀπὸ τὴν Πειραματικὴ σκηνὴ τοῦ Δη.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας, σὲ σκηνο-
θεσία Ἑλένης μποζᾶ111. Ἡ ἰδιαιτερότητά της ἔγκειται στὸ γεγονὸς ὅτι τὸ
σύνολο τῶν σαράντα ἑπτὰ ἠθοποιῶν ποὺ συμμετεῖχαν ἦταν ἐρασιτέ-
χνες112, οἱ ὁποῖοι ἀνέλαβαν τοὺς ρόλους ἀλλὰ καὶ ἄλλες θεατρικὲς λει-
τουργίες, ὅπως τὴν ἐνδυματολογία, τὴ μουσικὴ καὶ τὴ διαφήμιση. Ἂς ση-
μειωθεῖ ὅτι τὸ Δη.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας τὸν μάρτιο τοῦ 2011 εἶχε ἀρχίσει
σεμινάρια θεάτρου μὲ τὸν Θοδωρὴ Ἀμπαζή, τὰ ὁποῖα προετοίμασαν κατὰ
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107 συντελεστὲς τῆς παράστασης: Βοηθὸς σκηνοθέτη Ἠλέκτρα Ἀλεξανδροπούλου, σχε-
διασμὸς φωτισμῶν Ζωὴ μολυβδᾶ-φαμέλη, Ἀναστασία Τζέλλου, Ἀφίσα Ἐλίζα Γε-
ροντάκη, φωτογραφίες ἀφίσας σπύρος σταμούλης, φωτογραφίες λυδία Ἐλιόγλου.
Παραγωγὴ Θέατρο τοῦ λόγου. Ἔπαιξαν οἱ ἠθοποιοὶ στέλλα Βογιατζάκη, Χαρὰ -
μάτα Γιαννάτου, Ἕλλη Ἰγγλίζ, μιχάλης Κίμωνας, μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης,
Κατερίνα Παπανδρέου, Ἀλέξανδρος φράγκος.

108 Πρόγραμμα θεατρικοῦ φεστιβὰλ «προ~ΤασΕισ, Ἐργοτάξιο θεατρικῶν ἀναζητήσεων»,
ὅ.π., σ. 4.

109 Γιὰ τὶς πληροφορίες camerastyloonline.wordpress.com καὶ www.soundmag.gr (προ-
σπελάστηκαν στὶς 24-1-2012). Video ἀπὸ τὴν παράσταση: www.e-go.gr, www.
youtube.com, www.scribd.com (προσπελάστηκαν στὶς 24-1-2012). Ἐπίσης ἐφημ. Τὰ
Νέα, «Ἀτζέντα», 3-1-2012, σ. 11.

110 Πρόγραμμα θεατρικοῦ φεστιβὰλ «προ~ΤασΕισ, Ἐργοτάξιο θεατρικῶν ἀναζητήσεων»,
ὅ.π., σ. 4.

111 σχετικὰ βλ., Ἰωάννα Κλεφτογιάννη, «Πολίτες τῆς Καβάλας ἐπὶ σκηνῆς», ἐφημ.
Ἐλευθεροτυπία, 19-7-2011, σ. 24-25.

112 σύμφωνα μὲ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. Ἡ Καθημερινή, Κυριακὴ 31-7-2011, σ. 9, οἱ ἠθο-
ποιοὶ στὸ σχῆμα αὐτὸ ἀποτελοῦν τὴν Πειραματικὴ σκηνὴ τοῦ Δη.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας.



κάποιον τρόπο τὴν παράσταση αὐτή. Ἡ σκηνοθέτρια ὁμολογεῖ ὅτι μὲ τὴ
συγκεκριμένη συνεργασία «ξανανακάλυψε τοὺς βασικοὺς κανόνες τοῦ
θεάτρου συνόλου» καὶ «χαρακτηρίζει τὴν παράσταση ‘‘γλέντι γιὰ ἕναν
ἄνθρωπο ποὺ ξενιτεύεται’’. μιὰ παράσταση ποὺ προέκυψε πολιτικὴ καὶ
ἐπίκαιρη. Ναὶ μὲν ὁ Παπαδιαμάντης ἦταν τὸ θέμα τοῦ φετινοῦ φεστιβὰλ
φιλίππων, ὡστόσο ‘‘οἱ ὁμοιότητες τῆς ἐποχῆς του μὲ τὴ δική μας εἶναι
πολλές. Ὑπάρχει κείμενό του ποὺ μιλᾶ ἀνοιχτὰ καὶ κριτικὰ γιὰ τὴ χρεο-
κοπία τῆς χώρας, ἐνῶ στοὺς ‘Χαλασοχώρηδες’ ἀναλύει τὸ πολιτικὸ σύ-
στημα τῆς Ἑλλάδας τὴν ἐποχὴ ποὺ γινόταν ἔθνος-κράτος. Καὶ στὰ δύο
γραπτὰ ἀνακαλύπτουμε τρομακτικὲς ὁμοιότητες μὲ τὴν ἐποχή μας’’».

Καὶ συνεχίζει: «Ἡ δραματουργία τῆς παράστασης ἐμπεριέχει πάντως
καὶ τὰ ἐρωτικὰ διηγήματα ‘‘Ἔρως-ἥρως’’, ‘‘Ὤχ, βασανάκια’’, ‘‘Ὁ ἔρω-
τας στὰ χιόνια’’ καὶ τὸ ‘‘Ὄνειρο στὸ κῦμα’’. ‘‘Ἀξίζει νὰ μάχεσαι σὲ
ἐποχὲς δύσκολες;’’, εἶναι τὸ ἐρώτημα ποὺ τίθεται στὴν παράσταση. Ἡ
ἀπάντηση εἶναι ὅτι σὲ ἐποχὲς κρίσης ‘‘τὸ μόνο ποὺ ἔχουμε εἶναι τὸν
ἔρωτα γιὰ τὴ ζωή’’. Ἐπίσης ‘‘Ὅλοι θὰ ἀναγκαστοῦμε νὰ βρεθοῦμε ἀντι-
μέτωποι μὲ ἡρωικὲς πράξεις’’».

μία πολὺ σπουδαία παράσταση τοῦ διηγήματος «Ὄνειρο στὸ κῦμα»
εἶναι αὐτὴ τὴν ὁποία σκηνοθέτησε ὁ Θανάσης σαράντος ποὺ ὑποδύθηκε
καὶ τὸν πρωταγωνιστικὸ ρόλο καὶ ἀνέβασε τὸν Ἰούλιο τοῦ 2011 στὸ φε-
στιβὰλ Ἀθηνῶν, στὴν ἑνότητα «Θέατρο σὲ α´ ἑνικό»113. Ὁ σαράντος ἔχει
θητεύσει στὸν Παπαδιαμάντη ἤδη ἀπὸ τὴ θεατρικὴ περίοδο 1996-97, ὅταν
ὡς ἠθοποιὸς συμμετεῖχε στὴν παράσταση «Χριστούγεννα καὶ ἄλλες
ἱστορίες» (σκηνοθεσία Θέμη μουμουλίδη, Δη.ΠΕ.ΘΕ. Βόλου). στὴ συνέ-
χεια, τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2010 σκηνοθέτησε καὶ ἑρμήνευσε τὸν πρωταγω-
νιστικὸ ρόλο στὸν «Ἀμερικάνο», παράσταση ποὺ ἐπαναλήφθηκε τὸ καλο-
καίρι τοῦ 2011 στὸ φεστιβὰλ φιλίππων-Θάσου.

Κατὰ τὸν Γρηγόρη Ἰωαννίδη114, ποὺ τῆς ἀφιερώνει μιὰ διθυραμβικὴ
κριτική, ἀποτελεῖ πρόταση ποὺ «ἀφορᾶ τὴν ἐξέταση τῆς λογοτεχνικῆς
μας παράδοσης, μὲ μιὰ εὑρηματικὴ καὶ δυναμικὴ ἐπιστροφὴ στὸν Παπα-
διαμάντη καὶ στὸ ἐρωτικό του διήγημα ‘‘Ὄνειρο στὸ κῦμα’’». Πρόκειται
γιὰ μιὰ παράσταση «ποὺ προσπαθεῖ νὰ ἀνοίξει τὸν κατεστημένο τρόπο
ἀσκητικῆς παρουσίασής του μὲ περισσότερο εὑρηματικὰ σκηνικὰ μέσα»,
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113 Ἡ πληροφορία γιὰ τὴ συμμετοχὴ τοῦ ἔργου στὸ φεστιβὰλ Ἀθηνῶν ἀπὸ τὴν Ἄννυ Κολ-
τσιδοπούλου, «Τὸ ροῦχο δὲν κάνει τὸν δερβίση», ἐφημ. Ἡ Καθημερινή, 25-9-2011, «Τέ-
χνες καὶ Γράμματα», σ. 24.

114 οἱ πληροφορίες γιὰ τὴν παράσταση αὐτὴ εἶναι ἀπὸ τὴν κριτικὴ τοῦ Γρηγόρη Ἰωαννίδη,
«Ὄνειρο στὸ κύμα τοῦ ἐξπρεσσιονισμοῦ», ἐφημ. Ἐλευθεροτυπία, 12-8-2011, σ. 22.



ποὺ στηρίζουν τὴ σκηνοθετικὴ πρόταση. Πρῶτα ὁ Ἰωαννίδης ἀναφέρεται
στὰ στοιχεῖα ποὺ κατὰ τὴ γνώμη του ἐνισχύουν τὴν ἀξιόλογη σκηνοθε-
τικὴ πρόταση καὶ ἑρμηνεία τοῦ σαράντου, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ ἔργο
ἔχει παρουσιαστεῖ πολλὲς φορὲς ἐπὶ σκηνῆς: «Τὴν αἴσθηση τῆς ὑγρασίας
ἑνὸς ὀνείρου ποὺ ἐπεμβαίνει στὸ σκοτεινὸ καὶ σκονισμένο δωμάτιο τῆς
βιοπάλης. Τὴν εἰκόνα μιᾶς χαραμάδας ἐλεύθερης σκέψης στὸ βασίλειο
τοῦ συμβιβασμοῦ. Τὴν ἐπιθυμία μιᾶς ἀνάτασης, πρόσκαιρης ἔστω, ἐνάν-
τια στὴν καταδίκη μιᾶς στερημένης ζωῆς.

»Ὁ ἐρωτισμὸς τοῦ διηγήματος περπατᾶ πέρα ἀπὸ τὴ σαρκικὴ ἡδονή,
στὸ ἐπίπεδο τῆς ἀληθινῆς ψυχικῆς πλήρωσης, πού, ἂν καὶ ἑτεροχρονι-
σμένη, παραμένει ἰσχυρότερη ἀπὸ ὅλα τὰ ψυχαναλυτικὰ ἐργαλεῖα μὲ τὰ
ὁποῖα διαβάζουμε τελευταῖα τὸν Παπαδιαμάντη».

Τὸ ἔργο ἀνέβηκε ὡς μονόλογος, «γεμάτος ἀπὸ τὴν παρήχηση τοῦ
ἔρωτα, ἀπὸ τὸ ὑγρὸ στοιχεῖο καὶ τὴν πανίσχυρη ἀθωότητά του. Ἔτσι ἡ
ἀφήγηση τοῦ κοινοῦ, κοινότατου δικηγορίσκου ἀποκαλύπτει στὸ φόντο
μιὰ ἱστορία μεγαλύτερη ἀπὸ τὸ μπόι καὶ ἀπὸ τὸ παρόν του.

»σὰν μυστικό, τὸ ὄνειρο στὸ κύμα γίνεται, ἀντὶ γιὰ πηγὴ ἐνοχῆς,
ἐνθύμηση ἐλευθερίας καὶ διέξοδος πρὸς μιὰ ἄλλη ζωή, χαμένη πιὰ καὶ
μακρινή, ζωντανὴ ὅμως στὰ ὄνειρά μας».

Τὰ σκηνικὰ καὶ τὰ κοστούμια ἦταν τῆς Εὔας μανιδάκη, οἱ φωτισμοὶ
τοῦ σάκη μπιρμπίλη, ἡ ἐπιμέλεια τῆς κίνησης τῆς Καλλιόπης σίμου καὶ
ἡ μουσικὴ καὶ οἱ σχεδιασμοὶ τῶν ἤχων τοῦ λάμπρου Πηγούνη. Ὁ Θ. σα-
ράντος, ἐκτὸς ἀπὸ σκηνοθέτης καὶ ἑρμηνευτὴς τοῦ ρόλου, ἦταν καὶ ὁ δη-
μιουργὸς τῶν κινηματογραφικῶν προβολῶν115. Τὸ ταπεινὸ γραφεῖο τοῦ δι-
κηγόρου, ποὺ δηλωνόταν μὲ ἕνα ἁπλὸ ἔπιπλο ἐποχῆς καὶ τὴν ἀντίστοιχη
καρέκλα, ἦταν πλημμυρισμένο ἀπὸ τὴ θάλασσα, ἡ ὁποία δέσποζε στὸ
φόντο τῆς σκηνῆς καὶ ἀντανακλῶνταν στὸ δάπεδό της. Ὁ φωτισμὸς ἦταν
ἔντονος καὶ σύνθετος. Ἡ ἐμβάπτιση στὸ ὑγρὸ στοιχεῖο, τὸ βίντεο καὶ ἡ
μουσικὴ κλιμάκωση ἀκολουθοῦσαν τὸ κείμενο. Ἡ σκηνογραφία εἶχε τὸ
σημαινόμενό της: «ὁ σεμνὸς καὶ ταπεινὸς δικηγόρος-συγγραφέας κρύβει
–ἀποκρύπτει– ἕναν βυθὸ ἀπὸ ἐπιθυμίες, αἰσθήσεις, ὁρμές». Ἡ ὀπτικὴ τῆς
παράστασης κατὰ τὸν κριτικὸ ἦταν «ἐξπρεσιονιστική», καὶ «μᾶς κάνει
καλό, ἔπειτα ἀπὸ τόσες δεσμίδες ἠθογραφικῆς, νεο-ηθογραφικῆς, μετα-
ηθογραφικῆς δραματοποίησης τοῦ Παπαδιαμάντη». Ἡ ἑρμηνεία τοῦ σα-
ράντου ἦταν «γεμάτη ἀπὸ τὸν βουβὸ νόστο τοῦ ἀστικοῦ συμβιβασμοῦ».
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115 οἱ πληροφορίες σχετικὰ μὲ τοὺς συντελεστὲς τῆς παράστασης εἶναι τῆς Ἄννυς Κολ-
τσιδοπούλου, «Τὸ ροῦχο δὲν κάνει τὸν δερβίση», ὅ.π.



Παρὰ τὰ παραπάνω, «τὸ νὰ ἀνεβάζεις Παπαδιαμάντη σημαίνει ὅτι λίγο-
πολὺ ἀνεβάζεις τὸν ἴσκιο του. Ὁ ἴδιος μένει κρυφὸς στὰ ὄνειρα καὶ τὶς δια-
ψεύσεις του, μέσα στὴν ἀκριβὴ καὶ μελαγχολικὴ ἁγιοσύνη του»116.

Ἡ παράσταση ἐπαναλήφθηκε στὸ θέατρο Πειραιῶς 260. μὲ αὐτὴν
τὴν ἀφορμὴ γράφει κριτικὴ ἡ Ἄννυ Κολτσιδοπούλου, γιὰ νὰ ἐκφράσει τὸν
θαυμασμό της γιὰ τὸ «σκηνικὸ» ἀλλὰ καὶ τὶς ἀντιρρήσεις της γιὰ τὴν
ὑποκριτικὴ ἱκανότητα τοῦ πρωταγωνιστῆ καὶ τὴν «ὑπερ-εικονοποίηση»
τῆς παράστασης. σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὸ σκηνικὸ παρατηρεῖ: «[…] βρεθήκαμε
νὰ ‘‘κολυμπᾶμε’’ σὲ μία ρεαλιστικὴ ἀλλὰ καὶ βιντεοσκοπημένη θάλασσα,
ὅπου μέσα της ἔπλεε μιὰ σχεδία - γραφεῖο, ὅσο χρειάζεται ἕνας ἀσκητὴς
(ἀλλὰ ρομαντικὸς καὶ ὡραιοπαθής!) γιὰ νὰ καταθέσει στὸ χαρτὶ τοὺς
κυματισμοὺς τῆς μνήμης, τῆς νοσταλγίας καὶ τῆς ζωῆς του». σὲ ὅ,τι
ἀφορᾶ τὴν ὑποκριτική, εὐχόταν νὰ εἶχε ἐπιλέξει ὁ σκηνοθέτης ὄχι τὸν
ἑαυτό του ἀλλὰ ἕναν ἄλλο ὑποκριτὴ «γιὰ νὰ μεταφέρει τὸ καλαίσθητο
ὅραμα αὐτοῦ τοῦ ἄκρως ὑδρόφιλου Παπαδιαμάντη. Ἕναν ὑποκριτὴ-ἀφη-
γητή, μὲ λόγο ἄμεσο, καθαρό, ἀβίαστο, νὰ σὲ παίρνει μαζί του, νὰ σκαρ-
φαλώνει τὰ βουνά, νὰ ροβολάει στὴ θάλασσα, νὰ βυθίζεται καὶ ν’ ἀναδύε-
ται ὄχι μόνο σὰν εἰκόνα καὶ σχεδίασμα, ἀλλὰ σὰν ρίγος στὸ δέρμα καὶ
στὴν ψυχή». Ὅσο γιὰ τὴν κυριαρχία τῆς εἰκόνας τὴν ἀμφισβητεῖ, γιατὶ
παραμερίζει τὸν λόγο τοῦ συγγραφέα καὶ τὰ χαρακτηριστικά του: «Τί νὰ
τὴν κάνεις τὴν ὑπερ-εικονοποίηση ὅταν ὁ λόγος, τὸ ἀμφίβιο καὶ πολυμορ-
φικὸ ὄχημα τοῦ Παπαδιαμάντη σκοντάφτει, πάει κόντρα στὸ περιεχό-
μενο, στὴν εἰρωνεία, στὸ χιοῦμορ, στὸν φόβο, στὴν ἀγωνία, ὅταν οἱ τονι-
σμοὶ πισωγυρίζουν τὴ συγκίνηση, τὸν παραλληλισμό, τὴν ἀναγνώριση;
Ὅταν ἀπο-παπαδιαμαντοποιοῦν τὶς ἀπρόσμενες συγγένειες τοῦ ἥρωα
μαζί μας;»117.

στὶς 27 καὶ 28 αὐγούστου 2011 ἀνεβαίνει μὲ πρωτοβουλία τοῦ σωμα-
τείου «Διάζωμα» στὸ ἀρχαῖο θέατρο τῆς μακύνειας118, στὴ γέφυρα τοῦ
ρίου, ἡ παράσταση «Τραγούδια τοῦ Θεοῦ», ποὺ βασίζεται σὲ τρία διηγή-
ματα, τὰ «μοιρολόγι τῆς φώκιας», «Ἔρμη στὰ ξένα» καὶ «Ὁ Κακό-
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116 Ἡ παράσταση συγκαταλέγεται ἀπὸ τὴν κριτικὴ ἀνάμεσα σὲ αὐτὲς ποὺ «ξεπερνοῦν τὴ
βραχεία μνήμη καὶ μᾶς ἀκολουθοῦν». σχετικὰ βλ. Γρηγόρης Ἰωαννίδης, «Ἑλληνικὸ
φεστιβάλ, πρῶτος ἀπολογισμὸς θετικός», ἐφημ. Ἐλευθεροτυπία, 26-8-2011, σ. 25.

117 Ἄννυ Κολτσιδοπούλου, «Τὸ ροῦχο δὲν κάνει τὸν δερβίση», ὅ.π..
118 οἱ δύο παραστάσεις γίνονται ὑπὲρ τῶν στόχων τοῦ σωματείου «Διάζωμα» τοῦ σταύρου

μπένου, ποὺ ὡς γνωστὸ φροντίζει γιὰ τὴ διάσωση τῶν ἀρχαίων θεάτρων. Τὸ συγκεκρι-
μένο θέατρο, ἀπὸ τὸ ὁποῖο σώζονται μόνο δεκατέσσερις σειρὲς ἑδωλίων, εἶναι μικρὸ
ἀλλὰ ἐνδιαφέρον.



μης», σὲ σκηνοθεσία Θοδωρῆ Γκόνη. Τὰ διηγήματα ἀποδόθηκαν ἀπὸ τὸν
ἴδιο τὸν σκηνοθέτη καὶ τὴ μαρία Πρωτόπαππα καὶ ἐμβόλιμα ἀκούγον-
ταν μουσικὰ κομμάτια ποὺ ἔχει συνθέσει γιὰ τὴν παράσταση ὁ Πέτρος
Κούρτης, σὲ μιὰ προσπάθεια «νὰ παρακολουθήσει τὴ μυστικὴ μουσικὴ
ποὺ ἀναδίδουν τὰ ἴδια τὰ κείμενα, ἀλλὰ καὶ νὰ μελοποιήσει τὸ ‘‘μοιρολόγι
τῆς φώκιας’’». Τὰ μουσικὰ αὐτὰ μέρη ἑρμήνευσε ὁ συνθέτης παίζοντας
κρουστὰ ἐπὶ σκηνῆς μαζὶ μὲ τὸν Δημήτρη Κατραντσιώτη στὰ πλῆκτρα.
Ἂς σημειωθεῖ ἡ ἐπιλογὴ δύο ἄγνωστων γιὰ τοὺς πολλοὺς διηγημάτων
ποὺ προσφέρονται καὶ γιὰ τὴν ἀποκωδικοποίηση τοῦ συμβολισμοῦ τους
(«Ὁ Κακόμης» εἶναι κατὰ τὸν σκηνοθέτη ἕνας ὕμνος στὴν προσωπικὴ
ἐλευθερία) ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἀνάδειξη τῆς ἀτμόσφαιράς τους στὸ περι-
βάλλον τοῦ συγκεκριμένου θεάτρου (ἡ ὑπηρέτρια θὰ αὐτοκτονήσει πη-
δώντας ἀπὸ τὸν γκρεμὸ στὴ θάλασσα σὲ φυσικὸ σκηνικό, ἀφοῦ τὸ ἀρχαῖο
θέατρο «βλέπει» στὴ θάλασσα)119.

Πρόκειται γιὰ μιὰ δραματοποιημένη ἀφήγηση. Ἐξηγεῖ ὁ σκηνοθέτης:
«Ὁ Παπαδιαμάντης δὲν παίζεται, οὔτε εἶναι δυνατὸν νὰ ‘‘εἰκονογραφή-
σει’’ κάποιος τὰ ὅσα λέει. Ἀποφεύγουμε τὴ γραφικότητα καὶ πᾶμε ὅπου
μᾶς ὁδηγεῖ ἡ δική του ‘‘μουσική’’. Εἶναι κάπως σὰν νὰ κάνουμε δεύτερες
φωνές: ὁ σκιαθίτης σὲ ἀφήνει νὰ κάνεις δεύτερη φωνή, ἀλλὰ πρώτη φωνὴ
καὶ ὁριστικὴ εἶναι μόνον ἡ δική του». στὸ θέμα τοῦ παπαδιαμαντικοῦ λό-
γου ἀναφέρεται καὶ ἡ Πρωτόπαππα, ποὺ θεωρεῖ δῶρο τὴν ἐπαφή της μὲ
τὴ γλώσσα του: «Εἶναι ποιητὴς – δὲν γράφει πεζό. Προσπαθώντας νὰ
μάθω τὰ κείμενα ἀπ’ ἔξω, ἀνακάλυψα πόση συγγένεια ἔχει ὁ λόγος του
μὲ τὴ μουσικὴ σύνθεση: Ἐὰν προσθέσεις ἢ ἀφαιρέσεις μιὰ συλλαβή,
ἀλλάζει ὁ ρυθμὸς καὶ τὸ κρυφό του μέτρο. στὴν οὐσία μὲ βοήθησε ἡ σύμ-
πραξη τῆς μουσικῆς τοῦ Κούρτη, ἀφοῦ οἱ συνθέσεις του ἔχουν βασιστεῖ
πάνω στὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο θὰ εἰπωθοῦν τὰ κείμενα»120.
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119 Ναταλὶ Χατζηαντωνίου, «στὸ σανίδι ὁ λόγος τοῦ κοσμοκαλόγερου», ἐφημ. Ἐλευθερο-
τυπία, 23-8-2011, σ. 24-25.

120 Ναταλὶ Χατζηαντωνίου, ὅ.π.. Ἐνδιαφέρον ἔχει καὶ τὸ δελτίο Τύπου τῆς παράστασης,
στὸ ὁποῖο τονίζονται δύο χαρακτηριστικὰ τῆς παράστασης, ἡ ποιητικότητα ἀλλὰ καὶ ἡ
ἐπικαιρότητα τῶν διηγημάτων τοῦ Παπαδιαμάντη: «Ὁ τόπος μου εἶναι τὸ θέατρο τοῦ
χθὲς καὶ τοῦ σήμερα. Εὔθρυπτος ψαμμιτόλιθος ἡ κερκίδα. Ἡ σκηνὴ στὸ χεῖλος τοῦ
γκρεμοῦ. Ἂν κατρακυλήσει, σβήνει τὸ χθές. Ὁ γκρεμὸς προελαύνει ὅταν οἱ πολίτες ὑπο-
χωροῦν. […] μιὰ χώρα γεμάτη μακύνειες. Ὅλη ἡ Ἑλλάδα μιὰ μακύνεια, τὸ δὲ μέλ-
λον εὔθρυπτον …». — στὶς 26 αὐγούστου τιμήθηκε ἡ μνήμη τοῦ Παπαδιαμάντη καὶ
τοῦ Ἐλύτη στὸ μουσεῖο μοντέρνας Τέχνης τῆς φλώρινας. σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὸν Παπαδια-
μάντη κείμενά του διάβασαν ὁ ἠθοποιὸς Κώστας Καζάκος καὶ ὁ σκηνοθέτης Κώστας
Τσιάνος. Ἡ ὅλη ἐκδήλωση ἔγινε σὲ σκηνοθεσία σοφίας σπυράτου (σπύρος Κουτάβας,



Τὸν ἴδιο καιρὸ (ἀπὸ τὶς 15 ἕως τὶς 2 σεπτεμβρίου 2011) παρουσιάζε-
ται στὸν Χῶρο Τέχνης καὶ Δράσης Βρυσάκι, στὴν Πλάκα, τὸ γνωστὸ
διήγημα «Ὁ ξεπεσμένος δερβίσης», σὲ σκηνοθεσία καὶ ἑρμηνεία Κων-
σταντίνου Ντέλλα, σκηνογραφία Ἀνδρέα σκούρτη, ἐπεξεργασία μου-
σικῆς Παναγιώτη Γεωργοκώστα, video αὐρήλιου Καρακώστα καὶ πα-
ραγωγὴ Ἀθηναϊκῆς Ζυθοποιίας. Ὁ Ντέλλας «μὲ πυρήνα τὶς ἔννοιες ξέ-
νος, ταξίδι, διαφορετικός, φόβος καὶ καχυποψία συνθέτει μιὰ διαφορετικὴ
διαδρομὴ στὸ σύμπαν τοῦ σκιαθίτη συγγραφέα. […]. Ἕνας συγγραφέας
καὶ ἕνας ἥρωας, ἀέναοι ταξιδιῶτες, ἀπαιτοῦν ἕναν ἠθοποιὸ ταξιδευτή.
Ἕνα μονομελὲς μπουλούκι, ὅπου μὲ σύνεργα ἕνα κοστούμι, μία λάμπα,
ἕνα κασετόφωνο, περιφέρεται μὲ τὴ βαλίτσα του καὶ ἀφηγεῖται, ὅπως πα-
λιὰ στὰ καφενεῖα, τὴν ἱστορία τοῦ ξεπεσμένου δερβίση τοῦ κὺρ Ἀλέξαν-
δρου. στήνει τὰ πράγματά του, δίνει τὶς εἰκόνες καὶ τὴ μελωδία τῆς πα-
παδιαμαντικῆς γλώσσας, ξεστήνει καὶ φεύγει»121.

Κριτικὴ γιὰ τὴν παράσταση ἔγραψε ἡ Ἀ. Κολτσιδοπούλου, κατακρί-
νοντας «τὸν ἀφόρητο αὐτοσκηνοθετισμὸ» τοῦ σκηνοθέτη γιατὶ, μολονότι
δὲν ἐνοχλήθηκε ἀπὸ τὴν ἀρχικὴ ἀμηχανία τοῦ ἀφηγητῆ, ποὺ κρατοῦσε
ξύλινη βαλίτσα, πλαστικὸ μπουκάλι νεροῦ καὶ κασετόφωνο, δὲν ἄντεξε τὴ
μετατροπὴ αὐτῆς τῆς ἀμηχανίας σὲ «σκηνοθετικὴ οἴηση καὶ πολυπρα-
γμοσύνη». «Κατὰ τὴ σχολαστικὴ ἐκτέλεση μιᾶς φανταστικῆς παρτιτού-
ρας κινήσεων καὶ δράσεων –ἄναμμα τσιγάρου, σβήσιμο κασετόφωνου,
ἄναμμα, σβήσιμο μπαλαντέζας, στάξιμο νεροῦ, βρέξιμο κεφαλῆς, ἄνοιγ-
μα, κλείσιμο βαλίτσας, ἀνάδυση τῆς λευκῆς στολῆς τοῦ δερβίση, τρα-
γούδι, σκοτάδι, σιωπή, ἀναμονή, μέχρι τὴν αὐτοένδυση τῆς στολῆς τοῦ
δερβίση, τὶς λίγες περιστροφὲς καὶ τὸ ξενέρωτο φινάλε– ὁ ἔρημος λόγος, ἡ
ἀφήγηση, λαχάνιαζε νὰ κουμπώσει μ’ ὅλα αὐτά, κατακερματισμένη
πολὺ πέρα ἀπὸ τὶς ἑνότητες στὶς ὁποῖες εἶναι χωρισμένη ἀπὸ τὸν συγγρα-
φέα. Κάποιος ποὺ δὲν ἔχει ὑπ’ ὄψιν του τὸ διήγημα πασχίζει κάτω ἀπὸ
τὸν ἀφόρητο αὐτοσκηνοθετισμὸ τοῦ Κωνσταντίνου Ντέλλα νὰ συναρμο-
λογήσει τὸ φάντασμα τοῦ ὑπέροχου, μουσικοποιητικοῦ αὐτοῦ λόγου καὶ
τῆς τόσο ἐπίκαιρης ἱστορίας ἑνὸς Ἄλλου (ἀνθρώπου, ἱστορίας, πολιτι-
σμοῦ), ποὺ μυστηριωδῶς ἐξαφανίζεται (ἀπὸ προστάτες καὶ διῶκτες)
ἴσως γιὰ νὰ μὴν ἐκπέσει τελειωτικά»122.
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«Παπαδιαμάντης καὶ Ἐλύτης συναντήθηκαν στὶς Πρέσπες», ἐφημ. Ἐλευθεροτυπία, 29-
8-2011, σ. 25).

121 σχετικὰ βλ. www.clickatlife.gr, www.wikileaks.enet.gr καὶ www.culturenow.gr (προσπε-
λάστηκαν στὶς 22-1-2012). Βλ ἐπίσης ἐφημ. Ἐλευθεροτυπία, 16-12-2011, «Ἀνθρώ-
πινα», σ. 46.



στὶς 11 Ὀκτωβρίου 2011 κάνει πρεμιέρα ἡ παράσταση τοῦ μυθιστο-
ρήματος «οἱ ἔμποροι τῶν ἐθνῶν», συμπαραγωγὴ τῆς Ὁμάδας Θεάτρου
οΠΕRA, τοῦ Δη.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας καὶ τῆς στέγης Γραμμάτων καὶ
Τεχνῶν τοῦ Ὠνασείου, σὲ σκηνοθεσία-μουσικὴ Θοδωρῆ Ἀμπαζῆ, δραμα-
τουργικὴ ἐπεξεργασία Ἔλσας Ἀνδριανοῦ, σκηνικὰ-κοστούμια Ἑλένης
μανωλοπούλου, video στάθη Ἀθανασίου, χορογραφία Ζωῆς Χατζηαν-
τωνίου καὶ φωτισμοὺς Ἀλέκου Ἀναστασίου. Βοηθὸς σκηνοθέτη ἡ Νεφέλη
μαϊστράλη καὶ β´ βοηθὸς σκηνοθέτη ὁ Ἀλέξανδρος Χρυσανθόπουλος.
Τσέλο παίζει ἡ ἠθοποιὸς σοφία Εὐκλείδου καὶ κρουστὰ ὁ Ἰάκωβος Παυ-
λόπουλος. Ἰδιαίτερα κατατοπιστικὸ εἶναι τὸ δελτίο τύπου παρὰ τὴν ἐπιβε-
βλημένη συντομία του, γιατὶ ἐπισημαίνει τὶς ἰδιαιτερότητες τῆς παρά-
στασης αὐτῆς: «Πρόκειται γιὰ ἕνα ἰδιότυπο μουσικὸ θέατρο ὅπου τὰ νέα
μέσα συνδιαλέγονται δημιουργικὰ μὲ τὸ γλωσσικὸ ἰδίωμα τοῦ Παπαδια-
μάντη καὶ τὴν πρωτότυπη μουσικὴ σύνθεση δημιουργώντας ἕνα ἐρεθι-
στικὸ σκηνικὸ περιβάλλον»123. Ἐξακολουθοῦσε νὰ παίζεται ἕως τὸ μάιο
τοῦ 2012 (Θέατρο τοῦ Νέου Κόσμου, 5/5 καὶ 6/5)124.

Ἡ δραματουργικὴ ἐπεξεργασία ποὺ ἐπιχειρήθηκε ἀπὸ τὴν Ἔλσα
Ἀνδριανοῦ125 στηρίχτηκε «στὴ μείζονα δραματικὴ ἑνότητα τοῦ ἔργου»126,
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122 Ἄννυ Κολτσιδοπούλου, «Τὸ ροῦχο δὲν κάνει τὸν δερβίση», ἐφημ. Καθημερινή, 25-9-
2011, «Τέχνες καὶ Γράμματα», σ. 24. ― Τὴν ἴδια περίοδο παρουσιάζεται στὸ Cabaret
Voltaire ἡ μουσικοθεατρικὴ παράσταση «θάλασσα π’ ἀρμενίζουνε ἔρωτες στὰ νερά
σου» τῆς μαίης σεβαστοπούλου, ποὺ εἶναι βασισμένη σὲ κείμενα καὶ ποιήματα Πα-
παδιαμάντη, Δροσίνη, Καζαντζάκη, Καββαδία, οὐράνη (ἐφημ. Ἐλευθεροτυπία, 7-11-
2011, σ. 24).

123 οἱ πληροφορίες ἀπὸ camerastyloonline.wordpress.com καὶ www.skai.gr (προσπελάστη-
καν στὶς 23-1-2012). Ἐπίσης σωτηρία ματζίρη, «‘‘οἱ ἔμποροι τῶν ἐθνῶν’’ τοῦ Ἀλέ-
ξανδρου Παπαδιαμάντη ἀπὸ τὴ θεατρικὴ ὁμάδα ‘‘οπεra’’ στὴ στέγη Γραμμάτων καὶ
τεχνῶν», ἐφημ. Ἐλευθεροτυπία, 12-11-2011, σ. 7.

124 Ἐφημ. Τὰ Νέα, «Ἀτζέντα», σ. 14.
125 Βλ. τὸ ἐκπληκτικῆς ἐμβρίθειας σημείωμά της στὸ πρόγραμμα τῆς παράστασης τοῦ

ἔργου: Ἔλσα Ἀνδριανοῦ, «σημείωμα τῆς δραματουργοῦ. Δραματικὰ στοιχεῖα ἐν χώρῳ
καὶ χρόνῳ», Ὁμάδα Θεάτρου οΠΕRα, οἱ ἔμποροι τῶν ἐθνῶν, ἀπὸ τὸ ὁμώνυμο μυθι-
στόρημα τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη, σ. 8-11.

126 «[…] τὸ μυθιστόρημα μοιάζει νὰ ὑπόκειται σὲ ἕνα καλὰ ὀργανωμένο σχέδιο. Ἡ ἱστορία
συλλαμβάνεται ὡς ἕνα ὅλον μὲ ἰσχυρὸ θεματικὸ ἄξονα, πέριξ τοῦ ὁποίου δομοῦνται τὰ
ἐπεισόδια τῆς ἀφήγησης. Ὁ ἴδιος ἄξονας διαπερνᾶ τὰ παράλληλα ἐπίπεδα τῆς ὑπόθε-
σης, ὅπου ἀναδεικνύονται σὲ ἀναλογία ἀφενὸς μιὰ ἐρωτικὴ ἱστορία, ἀφετέρου ἕνα πολι-
τικὸ ζήτημα. Ὑπὸ αὐτὴν τὴν ἔννοια, οἱ ἔμποροι διατρέχουν τὸ χῶρο, παλινδρομοῦν στὸ
χρόνο, ἀλλὰ οὐδέποτε ἀρνοῦνται ὑπακοὴ στὴ μείζονα δραματικὴ ἑνότητα», Ἔλσα
Ἀνδριανοῦ, ὅ.π., σ. 8.



στὰ πρόσωπα127 καὶ τὶς «δραματικὲς» καὶ «συχνὰ μελοδραματικὲς ἀντι-
θέσεις», τὶς «ἐκπλήξεις καὶ τὶς ἀνατροπὲς […] μὲ δυνατότητες γιὰ τὴν
ἀνάπτυξη συγκρούσεων καὶ τὴν προώθηση τῆς μεταβολῆς τοῦ σύμπαν-
τος ποὺ οἰκοδομεῖται στὸ ἔργο, ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ τῆς δραματικῆς ἀνά-
πτυξης». Ἐπιπλέον ἀξιοποίησε τὴ μετακίνηση τῆς ἑστίασης128, τὴν πα-
ρουσία τοῦ μαύρου μιρχὰν129 καὶ δύο γυναικείων μορφῶν, τῆς ἡγουμένης
φηλικίτης καὶ τῆς ἀριστοκράτισσας Καικιλίας130, τὸν τρόπο ποὺ ὁ Πα-
παδιαμάντης χτίζει κάποιες σκηνές131, τὶς «ἀναδιπλώσεις τοῦ τόπου καὶ
τοῦ χρόνου καὶ τὶς ἐναλλασσόμενες συνθῆκες ποὺ προσδιορίζουν τὴν τύχη
τῶν προσώπων»132.

Ἡ σκηνοθεσία βασίστηκε στὸν λόγο καὶ τὴ μουσικὴ καὶ οἱ πρόβες
κράτησαν πέντε μῆνες. Τὸ ἔργο προσπελάστηκε σὰν μία μουσικὴ παρτι-
τούρα ἢ ἕνα θεατρικὸ ὀρατόριο καὶ «ἀξιοποιήθηκαν ὁ ἦχος, ἡ τονικότητα
καὶ ὁ ρυθμὸς τῆς ἀπαστράπτουσας, παλλόμενης σὰν θάλασσα γλώσσας,
μὲ ἀπρόβλεπτα, ἄκρως συγκινητικὰ ἀποτελέσματα». Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ σκη-
νοθέτης χωρίζει τὶς σκηνὲς χρησιμοποιώντας μουσικὴ ὁρολογία: Νάξος-
ἡ ἁρπαγή: adagio. Βενετία - ἡ ἐκδίκηση: animato. Πάτμος - ἡ ἐξομολό-
γηση: grave. Νάξος - ἡ ἐπιστροφή: presto adagio. σύμφωνα μὲ τὸν σκηνο-
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127 «Πρόσωπα, κεντρικὰ καὶ μή, καθὼς καὶ συλλογικὰ ὑποκείμενα […]. μανικοὶ ἐραστές,
ἀμείλικτοι ἐκδικητές, προδίδοντες καὶ προδιδόμενοι, πολιτικὲς ἐξουσίες καὶ περιστα-
σιακὰ συγκροτημένες ὁμάδες, ἅπαντες οἰστρήλατοι, προχωροῦν ἀκάθεκτοι ἕκαστος
πρὸς ἕνα στόχο· οὐδείς, δέ, ἐξ αὐτῶν διανοεῖται τὸ στόχο ὡς μέρος ἑνὸς ὅλου», ὅ.π., σ. 9.

128 «Ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ γόνιμα στοιχεῖα γιὰ θεατρικὴ ἀξιοποίηση εἶναι ὁ τρόπος ποὺ ὁ Πα-
παδιαμάντης μετακινεῖ τὴν ἑστίαση τῆς ἀφήγησης: στὸ ἔργο ἐναλλάσσονται ἀφηγη-
ματικὲς ποιότητες ‘‘ἀντικειμενικῆς’’ παρατήρησης, ‘‘ἡδονοβλεπτικῆς’’ βίωσης τοῦ
ἀτέρμονου πάθους τῶν προσώπων –ἀλλὰ οὐδέποτε ταύτισης–, πολυπρισματικῆς ὑπο-
κειμενικῆς ἀνάπτυξης καὶ ἀμιγῶς δραματικῆς ἐκδίπλωσης τῶν ψυχικῶν κινημάτων
σὲ ἔμπρακτη –λέξει ἢ πράξει– ἔκφρασή τους», ὅ.π., σ. 9.

129 Κατὰ τὴ δραματουργό, ὁ μιρχὰν «ἀποτελεῖ διατύπωση τοῦ θέματος, καθὼς βιώνει τὰ
γεγονότα πέραν τῆς ὅποιου τύπου ἠθικῆς συγκρότησης, πράττει χάριν τοῦ πράττειν καὶ
συλλαμβάνει τὴν κάθε φάση τῆς ἱστορίας ὡς ἤδη συντελεσμένη. Ὁ μαῦρος μιρχὰν
παραπέμπει μὲν σὲ σαιξπηρικὸ Ἰάγο, ἀλλὰ οὐδέποτε ὑπόκειται ὅπως ἐκεῖνος σὲ ἴδιον
πάθος. Βιώνει τὰ πάθη ἀπαθής […]», ὅ.π., σ. 9.

130 Τὸ «θηλυκὸ ἀνάλογο» τοῦ μιρχὰν εἶναι αὐτὲς οἱ δύο μορφές: «ἡ λάθρα βιώσασα, μὰ
ἄκρως προσαρμοστικὴ ἡγουμένη φηλικίτη (Felicitas, ποὺ παραπέμπει στὴ χαρά, στὴν
εὐδαιμονία) καὶ ἡ δαιμόνια Βενετὴ ἀριστοκράτισσα Καικιλία (ποὺ παραπέμπει στὴν
τυφλότητα, ἀλλὰ καὶ στὸ ἀφανές)», ὅ.π., σ. 9.

131 «[…] ἐξαιρετικὰ οἰκοδομημένες σκηνές, ἀκόμη καὶ γιὰ ‘‘ρεαλιστικοῦ’’ χαρακτήρα
ἀνάπτυξη», ὅ.π., σ. 10.

132 «[…] δημιουργοῦν ἄκρως ἐνδιαφέροντες ὅρους γιὰ τὴν ἀνάδειξη δραματουργικῶν πυρή-
νων», ὅ.π., σ. 10.



θέτη, ἡ παράσταση εἶναι «σὰν μιὰ κινηματογραφικὴ ὑπερπαραγωγὴ ποὺ
σοῦ ἐξάπτει τὴ φαντασία. φαντάζεσαι ὅσα περιγράφει». Καὶ διευκρινίζει
ὅτι προσπάθησαν «νὰ χρησιμοποιήσουν τὴ δύναμη τοῦ λόγου ποὺ δημιουρ-
γεῖ ὅλες αὐτὲς τὶς ‘‘κινήσεις’’». Ἄλλωστε θεωρεῖ τὸ συγκεκριμένο ἔργο
«τὸ ἰδανικότερο ἕως σήμερα ὑλικὸ» στὴν ἀναζήτησή του γιὰ τὴ μίξη μου-
σικῆς καὶ θεάτρου. Καὶ ἐπισημαίνει: «Ἡ παράσταση ἔχει οἰκοδομηθεῖ
σὰν ἕνα συμφωνικὸ ἔργο. Ὁ Παπαδιαμάντης μέσα ἀπὸ τὴν ἐπιλογὴ συλ-
λαβῶν καὶ φωνηέντων ἔχει συνθέσει ἕνα συμφωνικὸ ἔργο μὲ ἕνα λόγο
πού, ἀκόμη καὶ ἂν δὲν κατανοεῖς μιὰ λέξη, σὲ ὁδηγεῖ ψυχο-ακουστικὰ σὲ
ὅλη τὴν ἀτμόσφαιρα τῆς περιπέτειας ποὺ ἔχει φτιάξει. Ἂν τὸ λόγο του τὸν
ἀναπνεύσεις, τὸν μιλήσεις φωναχτά, ὁδηγεῖσαι καὶ στὴν κατανόηση τῆς
ἱστορίας». Τὸ ἔργο εἶναι κυρίως ἐρωτικὸ καὶ ὡς τραγικὴ ἐρωτικὴ ἱστορία
ἀντιμετωπίζεται ἀπὸ τὸν σκηνοθέτη, ὁ ὁποῖος ἐπισημαίνει ὅμως καὶ ἕνα
πολιτικὸ σχόλιο στὴ συγκρουσιακὴ σχέση ὀρθοδοξίας (ὁ σύζυγος τῆς
ἀπαχθείσης) καὶ ρωμαιοκαθολικισμοῦ (ὁ Βενετὸς μάρκος σανοῦτος ποὺ
τὴν ἔχει ἀπαγάγει)133.

Κάποιες ἄλλες διαστάσεις τῆς θεατρικῆς ἀπόδοσης ἐπισημαίνονται
ἐπίσης ἀπὸ τὴν κριτική. μία ἀπὸ αὐτὲς εἶναι ἡ θεατρικὴ μεταφορὰ τοῦ
μυθιστορήματος ποὺ βγῆκε κερδισμένο καὶ ἀπὸ τὴ σκηνοθεσία τοῦ
Ἀμπαζῆ ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴ δραματουργικὴ ἐπεξεργασία τῆς Ἀνδριανοῦ.
«Περικοπές, σύμπτυξη οὐσίας, ἀξιοποίηση θεατρικῶν πυρήνων, ὅπως
διάλογοι, σκηνές, εἰκόνες, ὀπτικοποιοῦνται μέσα ἀπὸ τὸν διαυγή, μινιμα-
λιστικὸ συγκερασμὸ λόγου, μουσικῆς καὶ κίνησης, οἰκοδομώντας μιὰ
ἀτμοσφαιρικὴ ἀναπαράσταση ἐποχῆς […] τόσο ἀκριβῆ καὶ ἐπιτακτική,
ποὺ αἰσθανόμαστε πὼς παρακολουθοῦμε τὶς νοητὲς λεπτομέρειες τοῦ κυ-
νηγητοῦ σὲ χρόνο καὶ γεωγραφία μέσα ἀπὸ μικροσκόπιο». φανερὴ εἶναι
«μία αἰσθητικὴ τῆς ἀντίθεσης»: «τὸ παλαιομοδίτικο ὕφος τῆς κειμενικῆς
πραγματικότητας καὶ τῆς ἰδιότυπης παπαδιαμαντικῆς καθαρεύουσας,
μὲ τὴ στιλιζαρισμένη συμμετρία τῆς χορογραφίας καὶ τὶς ἀφαιρετικὲς
ἐπιλογὲς μιᾶς μεταμοντέρνας περφόρμανς», στὴν ὁποία ὑπάρχουν βιντε-
οσκοπημένα πλάνα παλλόμενης θάλασσας134.

οἱ ἕξι ἠθοποιοὶ τῆς παράστασης, κουστουμαρισμένοι ἀλλὰ ξυπόλυτοι,
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133 Ἰωάννα Κλεφτογιάννη, «στὸ ρυθμὸ τῆς ἐρωτικῆς τραγωδίας», ἐφημ. Ἐλευθεροτυπία,
24-10-2011, σ. 29. Βλ., ἐπίσης, τὸ «σημείωμα τοῦ σκηνοθέτη. οἱ ἔμποροι τῶν ἐθνῶν:
ἕνα θεατρικὸ ὀρατόριο», στὸ πρόγραμμα τῆς παράστασης, ὅ.π., σ. 6-7.

134 σωτηρία ματζίρη, «‘‘οἱ ἔμποροι τῶν ἐθνῶν’’ τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη ἀπὸ τὴ
θεατρικὴ ὁμάδα ‘‘οπεra’’ στὴ στέγη Γραμμάτων καὶ τεχνῶν», ἐφημ. Ἐλευθεροτυπία,
ὅ.π., σ. 7.



κάθονται ὁμοιόμορφα γύρω ἀπὸ ἕνα τραπέζι μπιλιάρδου τοῦ ὁποίου ἡ ἐπι-
φάνεια εἶναι ὑδάτινη. οἱ ἠθοποιοὶ μιλοῦν ἕνας ἕνας, ἀνὰ δύο, τρεῖς, ἢ ὅλοι
μαζὶ – στὴν περίπτωση αὐτὴ κινοῦνται ὡς ἑνιαῖο σῶμα. Κάθε τόσο δροσί-
ζονται ἀπὸ τὸ νερὸ στὴν ἐπιφάνεια τοῦ τραπεζιοῦ. «Ἡ ἐλάχιστη κίνηση,
κάθε βλέμμα μοιάζουν νὰ συμβάλλουν στὸ σασπὲνς αὐτοῦ τοῦ σαρδό-
νιου-λυρικοῦ θρίλερ. Ἀφηρημένοι μουσικοὶ ἦχοι ἀνάμικτοι μὲ κελαρύ-
σματα νεροῦ καὶ παφλασμοὺς κυμάτων συνοδεύουν ἢ ὑποκαθιστοῦν τὴ
‘‘δράση’’». οἱ σκηνὲς παρουσιάζονται κατὰ μέτωπο πρὸς τὴν πλατεία μὲ
«μπρεχτικὴ οὐδετερότητα». Κυριαρχοῦσε, ὅπως ἤδη τονίσαμε, ὁ λόγος135.

Ἡ ἑπόμενη μεγάλη παράσταση ἔργου τοῦ Παπαδιαμάντη εἶναι αὐτὴ
τῆς «φόνισσας», ποὺ κάνει πρεμιέρα στὶς 9 Νοεμβρίου 2011 στὸ θέατρο
τῆς Ὁδοῦ Κεφαλληνίας, σὲ διασκευὴ καὶ δραματουργικὴ ἐπεξεργασία
τοῦ ποιητῆ στρατῆ Πασχάλη, σκηνοθεσία στάθη λιβαθινοῦ, σκηνικὰ-
κοστούμια Ἑλένης μανωλοπούλου καὶ τὴ συμμετοχὴ τῶν ἠθοποιῶν
μπέτυς Ἀρβανίτη, Τζίνης Παπαδοπούλου, λουκίας μιχαλοπούλου, λίλ-
λυς μελεμέ, Παναγιώτη Παναγόπουλου καὶ Χάρη Χαραλάμπους. Ὁ
Πασχάλης δήλωσε ὅτι στόχος του δὲν ἦταν ἡ θεατρικὴ παρέμβαση, ἀλλὰ
ἡ ἀνάδειξη «τοῦ πηγαίου γλωσσικοῦ ρεύματος ποὺ διατρέχει ὁλόκληρη
τὴν ἀφήγηση». Ὁ σκηνοθέτης ἀπὸ τὴν πλευρά του ἀναφέρθηκε σὲ μία
ἀπὸ τὶς πιὸ «ἐρευνητικὲς καὶ πειραματικὲς δουλειὲς» ποὺ ἔχει ἀναλάβει,
τονίζοντας ὅτι ἡ παράσταση ἀποκαλύπτει κάθε πτυχὴ τοῦ λογοτεχνικοῦ
ἔργου. Ἂς σημειωθεῖ ὅτι ἡ διάρκειά της εἶναι μία ὥρα καὶ 45 λεπτά136.
Πρόκειται γιὰ μιὰ παράσταση μὲ τὴν ὁποία ἡ κριτικὴ ἀσχολήθηκε ἰδιαί-
τερα. Ὁ λιβαθινός, ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀξιολογότερους σκηνοθέτες καὶ διευ-
θυντὴς τῆς Πειραματικῆς σκηνῆς τοῦ Ἐθνικοῦ Θεάτρου, εἶχε ἀσχοληθεῖ
μὲ τὸ ἔργο τοῦ Παπαδιαμάντη τὸ 2000 («Νοσταλγὸς») καὶ ἡ νέα ἀπό-
πειρά του δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ μὴν προκαλέσει τὸ ἐνδιαφέρον τῆς κριτικῆς
καὶ τοῦ κοινοῦ.

Ὁ Πασχάλης ἔχει μελετήσει τὸ ἔργο τοῦ Παπαδιαμάντη καὶ ἡ ἄποψή
του γιὰ τὴ μεταφορά του στὴ σκηνὴ ἔχει βαρύτητα: «Ἡ ‘‘φόνισσα’’ εἶναι
ἕνα ψυχογράφημα. Ἡ προσωπικότητά της εἶναι ἰδιαίτερα ἀνάγλυφη καὶ
δυνατή. Κι αὐτὸ ποὺ κάνω δὲν εἶναι τόσο μιὰ θεατροποίηση ὅσο μιὰ ἀπο-
κάλυψη τῆς ἐσωτερικότητας τοῦ λόγου ἑνὸς συγγραφέα πρωτότυπου ὅσο
καὶ ὁ Καβάφης. Ὅλη ἡ δουλειά μου ἑπομένως εἶναι νὰ ἀποκαλύψω αὐτὴ
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135 Ὅ.π., σ. 7.
136 Ἕλενα Γαλανοπούλου, «Ἡ φραγκογιαννοὺ πηδᾶ ἀπ’ τὶς σελίδες στὸ σανίδι», ἐφημ.

Ἐλευθεροτυπία, 4-10-2011, σ. 29· ο. σ., «συνεχίζεται μὲ ἐπιτυχία ‘‘Τῆς φραγκογιαν-
νοῦς τὰ πάθη’’», ἐφημ. Ἡ Καθημερινή, 4-12-2011, «Τέχνες καὶ Γράμματα», σ. 13.



τὴ σύγχρονη γλώσσα, χωρὶς νὰ ἀλλοιωθεῖ οὔτε τὸ κλίμα οὔτε τὸ πνεῦμα
οὔτε ἡ συνέχεια τῆς ἀφηγηματικῆς του ροῆς. Δύσκολη ἐργασία»137.

Τρία σημεῖα τονίζονται ἀπὸ τὸν σκηνοθέτη. Τὸ πρῶτο ἑστιάζεται στὴ
συνειδητὴ προτίμησή του νὰ ἐπιλέγει θέματα καὶ ὄχι ἔργα θεατρικά. Τὸ
δεύτερο, στὸ ἐνδιαφέρον του γιὰ ἕνα ἄλλο εἶδος θεάτρου ποὺ τὸ ὀνομάζει
ἀφηγηματικὸ καὶ «ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ θεάτρου στὶς ρίζες
του ποὺ εἶναι ἡ ὑπόσταση τοῦ ἠθοποιοῦ σὰν ὑποκριτῆ, σὰν ἀφηγητῆ ἀλλὰ
καὶ σὰν ποιητῆ καὶ παραμυθᾶ. Ἕνας ἠθοποιὸς ποὺ λέει ἱστορίες». σὲ
αὐτὴν τὴν περίπτωση γίνεται ἀναλυτικότερος: «μὲ ἐνδιαφέρει αὐτὸ τὸ
σημεῖο ποὺ ὁ ἀφηγηματικὸς λόγος ἑνώνεται μὲ τὴ θεατρικὴ πράξη, μὲ
ἐνδιαφέρει ὁ τρόπος ποὺ ἀπευθύνεται ἀπευθείας κανεὶς στὸ κοινό, μὲ
ἐνδιαφέρει ἀπόλυτα, κι ὅταν τὸ πρότεινα στὴ Νοσταλγὸ ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ
τρίτου προσώπου σὰν πρῶτο ἦταν μιὰ σημαντικὴ φιλοσοφικὴ κίνηση τοῦ
πῶς χρησιμοποιεῖς στὴ ζωὴ τὸ τρίτο πρόσωπο σὰν πρῶτο, τὸ πῶς αὐτὸς
εἶσαι ἐσὺ στὸ στόμα ἑνὸς ἄλλου καὶ τὸ πῶς ταυτίζεσαι μὲ κάποιον ἄλλο
γενικότερα στὴ ζωή. αὐτὸ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ κλειδιὰ τοῦ ἀφηγηματικοῦ
θεάτρου, καθὼς ἕνα μεγάλο μέρος τῆς λογοτεχνίας μιλάει σὲ τρίτο πρό-
σωπο, ἀλλὰ τί σημαίνει τελικὰ τρίτο πρόσωπο στὴ ζωή μας; Ἐμεῖς εἴμα-
στε αὐτὸς καὶ αὐτὸς μιλάει γιὰ μᾶς». Τὸ τρίτο σημεῖο ἑστιάζεται στὴν
ἐπιλογὴ τῆς πρωταγωνίστριας. Τὴ «φόνισσα» τὴν πρότεινε στὸ Θέατρο
τῆς Ὁδοῦ Κεφαλληνίας, γιατὶ ἡ φραγκογιαννοὺ εἶναι «ὁ φλοιὸς κάτω
ἀπὸ τὸν ὁποῖο κρύβονται ὅλοι οἱ τελευταῖοι ρόλοι τῆς μπέτυς Ἀρβανίτη, ὁ
τρόπος ποὺ βλέπει τὸ θέατρο». Καὶ ἐπιπλέον ἱκανοποιεῖται ἡ ἐμμονή του
νὰ βλέπει τοὺς ἠθοποιοὺς ἀπὸ μιὰ καινούρια πλευρά. Ἐπειδή, ἄλλωστε,
ὅπως λέει, ὁ σκηνοθέτης εἶναι καὶ οἱ ἠθοποιοί του, γι’ αὐτὸ προτιμάει νὰ
ἐργάζεται μὲ ἠθοποιοὺς μὲ τοὺς ὁποίους ἔχει ἤδη συνεργαστεῖ: «ἔτσι
οὐσιαστικὰ κατεργάζεσαι ἕνα πολύτιμο ὑλικὸ ποὺ δὲν τὸ βλέπεις γιὰ
πρώτη φορά, ἀλλὰ πρέπει νὰ τὸ ἀναδεικνύεις κάθε φορὰ μὲ ἕναν καινούρ-
γιο τρόπο κάθε φορά»138.

Τὴν «ἰδιαιτερότητα καὶ τὴ σημασία τῆς παράστασης» τονίζει στὴν
κριτική του ὁ Γρηγόρης Ἰωαννίδης139. σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴ σκηνοθεσία τοῦ
ἔργου ἐπισημαίνει: «Ἡ πρόταση τοῦ σκηνοθέτη στάθη λιβαθινοῦ ὄφειλε
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137 Ἰωάννα Κλεφτογιάννη, «Θεατρικὴ ἀπόδραση ἀπὸ τὴν πεζὴ πραγματικότητα», ἐφημ.
Ἐλευθεροτυπία, 8-10-2011, σ. 11.

138 σάντρα Βούλγαρη (συνέντευξη), «Θέλω νὰ ξαφνιάζω τὸ κοινὸ κάθε φορά», ἐφημ. ῾η
Καθημερινή, σάββατο 29 - Κυριακὴ 30-10-2011, «Τέχνες καὶ Γράμματα», σ. 7.

139 Γρηγόρης Ἰωαννίδης, «Ἡ διαλεκτικὴ τῆς φόνισσας. ‘‘Ἡ φόνισσα’’ Θέατρο τῆς Ὁδοῦ
Κεφαλληνίας», ἐφημ. Ἐλευθεροτυπία, 10-12-2011, σ. 7.



νὰ ἀντιπαραβληθεῖ μὲ τὸ κείμενο, μὲ τὴν παλιότερη κατάθεση τοῦ ἴδιου
(στὴ «Νοσταλγὸ») καὶ ἀκόμα μὲ ὅλο τὸ πλῆθος τῶν νεότερων μετα-
φορῶν τοῦ πεζογράφου μας. Ἡ διδασκαλία του δὲν ἀφορᾶ μιὰ ἀκόμα ἀπό-
δοση τῆς ‘‘φόνισσας’’, ὅσο τὴν ἴδια τὴν ἐξέλιξη τοῦ ἑλληνικοῦ σκηνικοῦ
λόγου τὰ τελευταῖα χρόνια. Ἀποδεικνύει πὼς τὸ τελευταῖο εἶναι σὲ θέση
νὰ συμπεριλάβει, μαζὶ μὲ τὸ φανερὸ καὶ πλάγιο δραματικὸ στοιχεῖο τοῦ
λογοτέχνη, τὸν ἀφηγηματικό, ἐπικὸ καὶ διαλεκτικὸ νοῦ του». αὐτὸ ἐπι-
τυγχανόταν στὸ παρελθὸν μὲ τὴν τεχνικὴ τοῦ ἀφηγητῆ, στὴ συγκεκρι-
μένη ὅμως παράσταση ὁ ἀφηγητὴς καταργεῖται ἢ καλύτερα «διαλύεται
στὴ συλλογικὴ ἔκφραση τῆς μεταδραματικότητας: αὐτὸ ποὺ βλέπουμε
στὸ θέατρο τῆς Ὁδοῦ Κεφαλληνίας εἶναι ἡ ἀπόπειρα ἀνεβάσματος τοῦ
ἔργου ἀπὸ μιὰ ὁμάδα ἠθοποιῶν, σὲ ἕνα ἐργαστηριακὸ πεδίο διάστικτο ἀπὸ
θεωρητικὲς παρεμβάσεις, ἀναλύσεις, πληροφορίες καὶ διευκρινίσεις. Κάτι
σὰν νὰ ἐνσωματώνεις τὸ πρόγραμμα τῆς παράστασης στὴν ἴδια τὴν πα-
ράσταση». Ἀποσαφηνίζει ὅτι τέτοιες σκηνοθετικὲς λύσεις εἶναι ὡραῖες ἂν
καὶ ψυχρές, ἀλλὰ στὴν περίπτωση τῆς παράστασης τοῦ λιβαθινοῦ δὲν
ἔχουμε «ἕνα ἀνιμασιὸν μὲ μπόλικη νεωτεριστικὴ οἴηση καὶ λίγη ψυχή».
Ἀντίθετα, «τὸ παιχνίδι […] ξεκινᾶ ἀπὸ τὴν ἐργαστηριακὴ ἀνάλυση καὶ
τὴν ‘‘ἑρμηνεία’’ τῆς ‘‘φόνισσας’’ – ἑρμηνεία ὄχι μόνο κοινωνιολογικὴ ἢ
φεμινιστική, ἀλλὰ καὶ θεατρολογικὴ καὶ λογοτεχνική. Ἀπὸ ἐδῶ καὶ
ἔπειτα ἁπλώνεται ἡ ἄβυσσός της. Καθὼς βλέπουμε τὴν ἐγκλωβισμένη
μέσα σὲ ἕνα χαντάκι ἄμμου φόνισσα τῆς μπέτυς Ἀρβανίτη νὰ ἀπολο-
γεῖται καὶ νὰ ἀναβιώνει τὸ ἔγκλημά της πρὶν τελικὰ χαθεῖ σὲ μιὰ ἀβέ-
βαιη ἀνάληψη, νιώθουμε ὅτι παρακολουθοῦμε κάτι περισσότερο ἀπὸ τὸ
ἄγχος τῆς ‘‘ἑρμηνείας’’ της. Πρόκειται γιὰ τὴν ἀγωνία ἐξιλασμοῦ της.
μιὰ παράξενη αἴσθηση ὅτι βρισκόμαστε μάρτυρες στὸν ἐξορκισμὸ μιᾶς
αἰώνια δαιμονισμένης».

Ὁ κριτικὸς δὲν παραλείπει νὰ ἀναφερθεῖ καὶ στοὺς ἠθοποιούς, ποὺ
τοὺς βρίσκει «θαυμάσιους»140, ὑπογραμμίζοντας ἰδιαίτερα τὴν ὑποκριτικὴ
τῆς πρωταγωνίστριας, ἡ ὁποία φοροῦσε ἕνα ροῦχο μὲ πολλὲς τσέπες ποὺ
παρέπεμπε σὲ ράσο ἀλλὰ καὶ σὲ ἀμπέχωνο: «Ἡ παρουσία της δίνει στὸ
πρόσωπο τοῦ Παπαδιαμάντη τὴν ὑφὴ ἑνὸς πλάσματος ποὺ ξεστράτισε
στὸ δικό μας κόσμο καὶ τοῦ ὁποίου ἡ ἠθικὴ κρίση ἀνήκει στὴ δικαιοδοσία
μιᾶς μελλοντικῆς ἀνθρωπότητας. Κρατοῦμε αὐτὴ τὴν παρουσία σὰν
σπάνιο κτέρισμα».

136 ΕυσΕΒια ΧασαΠη-ΧρισΤοΔουλου

140 «[…] χαρακτηρολογοῦν στὰ ἀφηγηματικὰ μέρη καὶ προσωποποιοῦν τὶς περιγραφές […]
τοποθετοῦν τὸν ἑαυτό τους ὄχι πέραν τοῦ ἔργου, ἀλλὰ ἐνώπιόν του, διατηρώντας τὸ δι-
καίωμα τῆς αὐτοτελοῦς προσωπικότητας» (Γρ. Ἰωαννίδης, ὅ.π., 10-12-2011, σ. 7).



στὴ σημαντικότερη διάσταση τοῦ παπαδιαμαντικοῦ κόσμου, τὴ γλώσ-
σα, ἑστιάζει τὸ ἐνδιαφέρον της ἡ ἑπόμενη ἐξαίσια κριτικὴ τῆς α. Κολτσι-
δοπούλου γιὰ τὸ ἔργο141, καὶ μάλιστα μὲ ἀναφορὰ στὴν παρακολούθηση
τῆς παράστασης ἀπὸ μία σχολικὴ τάξη: «Παρακολουθοῦσα στὴν ἀπέ-
ναντι ‘‘ἐξέδρα’’ τοῦ κυκλικὰ διαμορφωμένου χώρου ὁλόκληρη σχολικὴ
τάξη συνεπαρμένη ἀπὸ μιὰ παράσταση σὲ τρίτο πρόσωπο, νὰ ἀφήνεται σὲ
γλώσσα τόσο ξένη πρὸς τὸ κοινόχρηστο, πόσω μᾶλλον νεανικὸ ἰδίωμα, νὰ
γίνεται δική της μὲ ὅλες τὶς παπαδιαμαντικὲς ἰδιαιτερότητες, νὰ μὴ
σκοντάφτει στὶς ἄγνωστες λέξεις, στὸ παράξενο συντακτικό, στὰ ‘‘ράκη
φράσεων καὶ κραυγὲς νηφάλιας μέθης’’, νὰ γοητεύεται ἀπὸ τὴν περιγρα-
φικὴ δύναμη, τὴν ψυχολογικὴ εὐστοχία, τὶς κοινωνικοπολιτικὲς πτυχές,
τὸ ἀστυνομικὸ καὶ καταδιωκτικὸ ἐν τέλει σασπὲνς στὰ κρημνὰ καὶ τ’
ἀκρογιάλια τῆς σκιάθου. οἱ πιὸ ὑποψιασμένοι κι ἐξοικειωμένοι μὲ τὸ κεί-
μενο τοῦ Παπαδιαμάντη εἶχαν τὴ χαρὰ νὰ παρακολουθοῦν παράλληλα
τὴν τόσο διακριτικὰ ἀποφασιστική, δραματουργικὰ προωθητική, ἀκόμη
καὶ σκηνοθετικὰ καθοδηγητικὴ διασκευὴ τοῦ στρατῆ Πασχάλη ὅπως
καὶ τὴν ἰλιγγιωδῶν ρυθμῶν, χιουμοριστικῶν ὑπαινιγμῶν, σημερινῶν πα-
ραπομπῶν σκηνοθετικὴ διδασκαλία τοῦ στάθη λιβαθινοῦ».

Ἐνδιαφέρον ἔχουν καὶ οἱ πληροφορίες ποὺ μᾶς δίνει γιὰ τὸν σκηνικὸ
χῶρο142. Ὑπάρχει ἕνα σκάμμα μὲ γκρίζα ἄμμο καὶ γύρω ἀπὸ αὐτὸ μιὰ
ἐλάχιστη ζώνη δαπέδου, πάγκοι, σκαλοπάτια, κολόνες καὶ κάγκελα.
Ὅλο τὸ δάπεδο γύρω ἀπὸ τὸ σκάμμα καὶ οἱ ἐπιφάνειες στὶς κολόνες εἶναι
καλυμμένες μὲ θαμπὲς κιτρινισμένες φωτογραφίες ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς
ὑπόθεσης τοῦ ἔργου. Τὸ σκηνικὸ αὐτό, ὅπως καὶ τὰ κοστούμια καὶ τὰ
ἄλλα «εὐτελῆ ἀλλὰ σημαίνοντα ἀντικείμενα», εἶναι, ὅπως ἀναφέραμε,
τῆς μανωλοπούλου ποὺ «διέπρεψε στὴν ἀπογείωση τοῦ ἀδιαχώρητου καὶ
στὸ θρίαμβο τῆς ἀφανοῦς λεπτομέρειας».

Τελευταῖο, ἀλλὰ ὄχι ἔσχατο, οἱ πληροφορίες τῆς κριτικοῦ γιὰ τὴν ὑπο-
κριτικὴ τῶν ἠθοποιῶν καὶ τὴ μουσική143. οἱ ἠθοποιοὶ ἀναπαριστοῦν ἐκτὸς
ἀπὸ τὸν ἑαυτό τους «ὅλα τὰ περιφερειακὰ ἀλλὰ σημαντικὰ πρόσωπα τῆς
διήγησης μαζὶ καὶ τὸν ἀφηγητὴ - ποιητή, μαζὶ καὶ τὶς μετακινήσεις τῆς
πρωταγωνίστριας». «οἱ διακεκριμένες ἠθοποιοὶ λίλλυ μελεμέ, Τζίνη
Παπαδοπούλου, λουκία μιχαλοπούλου δίνουν μαθήματα ἀκριβέστατης,
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141 Ἄννυ Κολτσιδοπούλου, «Τιμὴ στὸν Παπαδιαμάντη. Παράσταση - μαθητεία πέρα ἀπὸ
στερεότυπα, περιγραφὲς καὶ ἀπεικονίσεις», ἐφημ. Ἡ Καθημερινή, σάββατο 31 Δεκεμ-
βρίου 2011 - Κυριακὴ 1 Ἰανουαρίου 2012, «Τέχνες καὶ Γράμματα», σ. 10.

142 Ὅ.π.
143 Ὅ.π.



εὐαίσθητης, συναρπαστικῆς ἀφηγηματικῆς σκυταλοδρομίας. λαμπρὰ
παραδείγματα σκηνικῆς προσωπικότητας μέσα στὴ συλλογικότητα, μιὰ
ἀπὸ τὶς σκηνοθετικὲς ἀρχὲς τοῦ λιβαθινοῦ. Κοντά τους ὁ Παναγιώτης
Παναγόπουλος […] καὶ ὁ Χάρης Χαραλάμπους τὶς συναγωνίζονται στὶς
ἀκαριαῖες ἐναλλαγὲς ρόλων, λειτουργιῶν καὶ ὕφους». Ἡ Ἀρβανίτη ὡς
φραγκογιαννοὺ «ζωντανεύει τραγικὰ καὶ χιουμοριστικά, τελετουργικὰ
καὶ μοντέρνα, ζοφερὰ καὶ περιπαιχτικά, ἐπικὰ καὶ ἀφρισμένα τὴ μεγάλη
στιγμὴ ἑνὸς ἰδιοφυοῦς, συχνὰ συκοφαντημένου πεζογράφου διεθνοῦς
ἐμβέλειας […] δίνει ἕνα μὰτς - ρεσιτὰλ μὲ τὴ θαυμαστὰ καλπάζουσα
‘‘ἀκινησία’’, ποὺ εἶναι καὶ ἡ κεντρικὴ ἰδέα τῆς δυνατῆς παράστασης».
Κυλιέται μέσα στὴν ἄμμο τοῦ σκάμματος, «τὸν βάλτο - σκάμμα τοῦ
ἀβίωτου βίου της» μέχρι τὸ τέλος, ὅταν «ἀκροπατώντας σὲ μιὰ σανίδα
οἰκοδομῆς, χάνεται στὰ κύματα, δέκα βήματα ἀπὸ τὸν Ἅι-σώστη…». Ἡ
ἠλεκτρονικὴ μουσικὴ τοῦ Τηλεμάχου μούσα ἦταν ἕνα μεῖγμα ἀπὸ
ἤχους, ψαλμοὺς καὶ μοιρολόγια. Τονίζει, ὅμως, καὶ τὴν ἀναγωγὴ τῆς
παράστασης ἀπὸ τὸ τότε στὰ καθ’ ἡμᾶς, μὲ μότο στὴ δημοσίευση τῆς
κριτικῆς τὰ λόγια τοῦ συγγραφέα: «τὴν πλιατσικολογία διεδέχθη ἡ φορο-
λογία καὶ ἔκτοτε ὅλος ὁ περιούσιος λαὸς ἐξακολουθεῖ νὰ δουλεύῃ διὰ τὴν
μεγάλην κεντρικὴν γαστέρα, τὴν ‘‘ὦτα οὐκ ἔχουσαν’’»144.

στὶς 7 Δεκεμβρίου 2011 κάνει πρεμιέρα μία ἀκόμη παπαδιαμαντικὴ
παράσταση μὲ τὸν τίτλο «Εἰς τὸ πνεῦμα του τὸ ὑποβρύχιον…», σὲ δραμα-
τουργικὴ ἐπεξεργασία καὶ σκηνοθεσία μαρίας φραγκῆ. Πρόκειται γιὰ
μία παράσταση ἀφηγηματικοῦ χαρακτήρα πάνω σὲ δύο διηγήματα τοῦ
Παπαδιαμάντη, τὸν «Ἔρωτα στὰ χιόνια» καὶ τὸ «Ἅγια καὶ πεθαμένα»,
τὰ ὁποῖα ἑρμηνεύουν ἀντίστοιχα ὁ Γιῶργος ρουστέμης καὶ ἡ Κωνσταν-
τίνα Χουρδάκη145. Τὸ ἔργο παιζόταν κάθε Τετάρτη στὸ θέατρο Κνωσὸς
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144 Ὅ.π. ― στὴν παράσταση ἀναφέρεται καὶ ἡ «Κριτικὴ Θεάτρου» τοῦ Κώστα Γεωργου-
σόπουλου στὴν ἐφημ. Τὰ Νέα, 30-1-2012, σ. 10, ἡ ὁποία ἐπιμένει στὸ ἔργο καὶ ὄχι στὴ
μεταφορά του στὴ σκηνή, μὲ τρόπο ποὺ ἀδικεῖ καὶ τὴν παράσταση ἀλλὰ καὶ τὸν κριτικὸ
καὶ τοὺς ἀναγνῶστες. οὐσιαστικὰ μόνο ἡ τελευταία παράγραφος μιλάει γιὰ τὴν παρά-
σταση, σύντομα καὶ γενικόλογα: «Ἡ μπέτυ Ἀρβανίτη ἀνέλαβε ἕναν ρόλο ἔξω ἀπὸ τὴν
ὑποκριτική της ἀλφάβητο. Καὶ ὅμως τὸν σήκωσε καὶ μὲ κύρος καὶ εἰλικρίνεια καὶ
πειθώ. Ὁ σκηνοθέτης στάθης λιβαθινὸς θέλησε νὰ τὴ δεῖ σὰν μιὰ τραγικὴ Ἑκάβη στὸ
κέντρο μιᾶς ἀμμουδερῆς ὀρχήστρας καὶ γύρω της ἕναν χορὸ ἐπικολυρικό. Ἡ Τζίνη Πα-
παδοπούλου, ἡ λουκία μιχαλοπούλου, ἡ λίλλυ μελεμέ, ὁ Παναγιώτης Παναγόπουλος
καὶ ὁ Χάρης Χαραλάμπους ἄλλοτε μὲ ἰδιότυπη ἐκφορὰ κι ἄλλοτε μὲ δραματικὴ φόρ-
τιση ὑπηρέτησαν τὸ κείμενο, χωρίς, δυστυχῶς, νὰ ἀποφύγουν νὰ τὸ ἀντιμετωπίζουν
σὰν ‘‘ξένη γλώσσα’’, σὰν ‘‘ἄλλα’’ ἑλληνικά, ἄρα χωρὶς τὴ μουσική της καταγωγή».

145 www.ete.n.nu (προσπελάστηκε στὶς 24-12-2012).



ἕως τὶς 25 Ἰανουαρίου 2012, προφανῶς γιὰ μαθητὲς σχολείων. Κριτικὴ
γιὰ τὴν παράσταση, ποὺ διαρκοῦσε 60 λεπτά, ἔγραψε ἡ Νίκη Πρασσᾶ,
ἐπικεντρώνοντας τὸ ἐνδιαφέρον της κυρίως στὴν ἑρμηνεία τῆς Χουρδάκη,
ἡ ὁποία «μικροσκοπικὴ ἀλλὰ μὲ μεγάλο ταλέντο ἠθοποιὸς κατόρθωσε νὰ
ξεπεράσει τὸ σκόπελο τῆς παπαδιαμαντικῆς γλώσσας, καὶ ἄφησε τὸ κεί-
μενο νὰ ρέει λαγαρὸ ἀπὸ τὰ χείλη της, τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ μὲ τὸ κορμί
της φρόντιζε νὰ σχηματίζει κάθε μιὰ ἀπὸ τὶς φιγοῦρες ποὺ πλαισίωναν
τὴν ἀφήγησή της»146.

Ἡ σκηνοθέτρια καταθέτει τὶς ἀπόψεις ποὺ καθόρισαν τὴ φυσιογνωμία
τῆς παράστασης: «στὴν πρόταση αὐτὴ ἐπιδιώκουμε νὰ ἀναδείξουμε τόσο
τὴν πλούσια περιγραφή, ἐφάμιλλη τοῦ παραμυθιοῦ τῆς λαϊκῆς παράδο-
σης, ὅσο καὶ τὴ ματιὰ τοῦ σχολιαστῆ καὶ κοινωνικοῦ ἀνατόμου, στοιχεῖα
τὰ ὁποῖα βρίσκονται πίσω ἀπὸ τὴν ἀρχικὴ εἰκόνα τοῦ παπαδιαμαντικοῦ
ἔργου, τὴ θρησκευτικότητα καὶ τὴν καθαρεύουσα γλώσσα. Ὁ τάλας νη-
σιώτης, μετανάστης στὴν Ἀθήνα, μακριὰ ἀπὸ τὴν πτωχικὴ πατρίδα καὶ
οἰκογένεια, δὲν ἔπαυσε σ’ αὐτὲς διαρκῶς νὰ ἀναφέρεται καὶ αὐτὲς νὰ πε-
ριγράφει εἴτε σὲ ἄρτια λόγια ἐκδοχή, εἴτε ἀναπαράγοντας αὐτούσιους
τοὺς ἤχους καὶ τὰ ἰδιώματα τῶν καθημερινῶν ἀνθρώπων μὲ τὴν πειστι-
κότητα ντοκουμέντου. Ἡ γνώση ὅτι ὁ κειμενογράφος τῆς στιγμῆς ποὺ
διαφεύγει συχνὰ τῆς προσοχῆς μας, κατόρθωσε μέσα ἀπὸ τὴν διηγημα-
τογραφία του κυρίως νὰ ἀποθηκεύσει στὸ σκληρὸ δίσκο τῆς λογοτεχνίας
‘‘τὰ πάθια καὶ τοὺς καημοὺς τοῦ κόσμου’’ ἦταν σημαντικὸ ἐφόδιο γιὰ τὴν
προσέγγισή μας. Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος, γοητευμένος ἀπὸ τὸν συγγρα-
φέα, γνωρίζει μὲ τὴν καθοδήγησή του ἕνα ἄλλο κόσμο ἑλληνικὸ καὶ ἕνα
περιβάλλον ποὺ μόλις ξεσκέπασε τὰ κάλλη του γιὰ χάρη τῆς τέχνης, ἕνα
λαὸ ποὺ μετὰ ἀπὸ πολλὰ δεινὰ ἔψαχνε νὰ καθρεφτίσει τὸ παρόν του στὸ
ἀρχαῖο καὶ στὸ πρόσφατο παρελθὸν καὶ μία λογοτεχνία ποὺ ἄρχισε σιγὰ
σιγὰ νὰ γίνεται καταναλωτικὸ προϊὸν μέσα ἀπὸ τὸν τύπο – ἡμερήσιο καὶ
περιοδικό. Δὲν ἔγραψε θέατρο ὁ Παπαδιαμάντης, ἀλλὰ τὰ κείμενά του
εἶναι γεμάτα ἀπὸ πρόσωπα, προσωπεῖα, ρόλους καὶ δράση. Ἡ ἕλξη ποὺ
ἀσκεῖ στὸν ἑρμηνευτὴ ὁ κόσμος τοῦ Παπαδιαμάντη εἶναι πολλαπλή. οἱ
χαρακτῆρες, οἱ συνθῆκες, ἡ δράση εἶναι καθαρά, ἐνῶ ὁ ὑπαινιγμός, τὸ
ὑγρὸ χιοῦμορ καὶ ἡ ἀφαίρεση μᾶς θυμίζουν τσεχωφικὲς στιγμές»147.

στὶς 12 Δεκεμβρίου τὸ θέατρο Ἐλεύθερη Ἔκφραση ἀνεβάζει τὴ «Νο-
σταλγὸ» σὲ σκηνοθεσία Δήμου Ἀβδελιώδη, μουσικὴ Βαγγέλη Γιαννάκη
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146 www.ete.n.nu (προσπελάστηκε στὶς 24-12-2012).
147 Ὅ.π. Γιὰ video καὶ φωτογραφίες ἀπὸ τὴν παράσταση βλ. www.palo.gr (προσπελάστηκε

στὶς 24-2-2011).



καὶ σκηνικὰ - κοστούμια μαρίας Πασσαλῆ. Τοὺς ρόλους ὑποδύθηκαν οἱ
ἠθοποιοὶ μαίρη Ἰγγλέση (ἀφηγητής), Γιάννης Τσιώμου (μαθιὸς) καὶ
Τζένη οἰκονόμου (λιαλιώ). Ὑπῆρχε εἰδικὰ σχεδιασμένο ἐκπαιδευτικὸ
ὑλικὸ ἀπὸ τὸν φιλόλογο καὶ ἐκπαιδευτικὸ σύμβουλο τῆς παράστασης
Ἀναστάση μαδαμόπουλο, τὸ ὁποῖο στελνόταν στὰ σχολεῖα γιὰ τὴν προ-
ετοιμασία τῶν μαθητῶν γιὰ τὴν παράσταση148.

μολονότι τὸ ἐπετειακὸ ἔτος τὸ ἀφιερωμένο στὴ μνήμη του ἔχει πλέον
περάσει, ὑπάρχουν θέατρα πού, ἐνῶ πλησίαζε τὸ Πάσχα, ἐξακολουθοῦσαν
νὰ παίζουν ἔργα του (θέατρο Ἀκροπόλ, «Ὄνειρο στὸ κῦμα», σκηνοθεσία
Θ. σαράντος, θέατρο Ἄνεσις, «Ἄνθος τοῦ γιαλοῦ», σκηνοθεσία μ. Πα-
παδημητρίου, θέατρο Ἐλεύθερη Ἔκφραση, «Ἡ Νοσταλγός», σκηνοθεσία
Δ. Ἀβδελιώδης καὶ θέατρο Κεφαλληνίας, «φόνισσα», σκηνοθεσία σ. λι-
βαθινὸς) ἢ καὶ νὰ ἀνεβάζουν νέες παραστάσεις. Δύο εἶναι αὐτὲς ποὺ ἔκα-
ναν πρεμιέρα, ἀφοῦ τὸ «Ἔτος Παπαδιαμάντη» εἶχε ἐκπνεύσει, «οἱ Χα-
λασοχώρηδες» καὶ «Ὁ κόσμος εἶναι σφαίρα»149.

Ἡ παράσταση «Ὁ κόσμος εἶναι σφαίρα» (θέατρο Κνωσός, πρεμιέρα
στὶς 18 φεβρουαρίου 2012), σὲ σκηνοθεσία λάμπρου Τσάγκα, σκηνικὰ
καὶ κοστούμια Χριστίνας οἰκονόμου, μουσικὴ φίλιππου Περιστέρη καὶ
φωτισμοὺς Δημήτρη Παπαδόπουλου, κινεῖται στὸ κλίμα κοινωνικοπολι-
τικοῦ σχολιασμοῦ ἐπίκαιρων ἕως σήμερα θεμάτων, ὅπως τῶν ἀστέγων,
τῶν μεταναστῶν καὶ τῆς ἐγκατάλειψης τῆς συζυγικῆς στέγης. Παρα-
στάθηκαν τὰ διηγήματα «Πατέρα στὸ σπίτι», «Χωρὶς στεφάνι» καὶ «Ὁ
ξεπεσμένος δερβίσης», χωρὶς δραματουργικὴ καὶ γλωσσικὴ ἐπεξεργασία,
ἀπὸ τοὺς ἠθοποιοὺς λάμπρο Τσάγκα, Τάσο ράπτη καὶ Δανάη Καλα-
χώρα150.

«οἱ Χαλασοχώρηδες» ἔκαναν πρεμιέρα στὶς 19 μαρτίου 2012 στὸ
θέατρο Ἀλκμήνη, σὲ σκηνοθεσία Κ. Παπακωνσταντίνου. Τὰ σκηνικὰ καὶ
τὰ κοστούμια ἐπιμελήθηκε ἡ λυδία Κοντογιώργη, τοὺς φωτισμοὺς ἡ
Ἐλίζα Ἀλεξανδροπούλου, τὴν κίνηση ἡ μαργαρίτα Τρίκκα καὶ τὴ μου-
σικὴ ὁ Θοδωρὴς οἰκονόμου. Πρόκειται γιὰ μιὰ ἐπιλογὴ ποὺ ἀνταποκρίνε-
ται στὶς οἰκονομικὲς καὶ κοινωνικὲς συνθῆκες τῆς ἐποχῆς μας, ἀφοῦ τὸ
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148 www.eleftheri-ekfrasi.gr (προσπελάστηκε στὶς 26-1-2012).
149 Δάφνη Κοντοδήμα, «Ἀπὸ τὸ βιβλίο στὸ σανίδι», ἐφημ. Τὰ Νέα, Παρασκευή 23 - Κυ-

ριακὴ 25 μαρτίου. Ἐπίσης ἐφημ. Ἡ Καθημερινή, σάββατο 24 - Κυριακὴ 25 μαρτίου
2012, «Τέχνες καὶ Γράμματα», σ. 14.

150 www.artandlife.gr (προσπελάστηκε στὶς 26-3-2012). Πεντάλεπτο βίντεο ἀπὸ τὴν πα-
ράσταση ὑπάρχει στὸ youtube.



ἔργο παρουσιάζει «τὸν ἐκφυλισμὸ μιᾶς τοπικῆς κοινωνίας λίγες μέρες
πρὶν ἀπὸ τὶς βουλευτικὲς ἐκλογές», λίγο πρὶν ἀπὸ τὴν πτώχευση τοῦ
1893. Τὴν πολιτικὴ διάστασή του ἐκμεταλλεύεται ἄλλωστε ὁ σκηνοθέ-
της, γιὰ τὸν ὁποῖο ἡ στροφὴ σὲ παλαιὰ κείμενα «ὑποδηλώνει τὴν ἀνάγκη
ἐπαναπροσδιορισμοῦ τῆς ταυτότητάς μας». Δηλώνει μάλιστα ὅτι δὲν
ἀντιμετώπισαν δυσκολίες μὲ τὴ γλώσσα. στὴν παράσταση δὲν ὑπῆρχε
ἀφηγητὴς καὶ οἱ ἀλλαγὲς τῶν σκηνικῶν καὶ τῶν κοστουμιῶν γίνονταν
μπροστὰ στοὺς θεατές. μοναδικὰ σκηνικὰ ἀντικείμενα ἦταν τέσσερα
τραπέζια ποὺ ἀνάλογα μὲ τὶς ἀνάγκες τῆς ὑπόθεσης μετατρέπονταν σὲ
τοίχους ἢ βάρκες. οἱ ἑπτὰ ἠθοποιοὶ (Ἐλισσαῖος Βλάχος, Παῦλος Ἐμμα-
νουηλίδης, Θοδωρὴς Θεοδωρίδης, Ἀγγελικὴ μαρίνου, Κώστας Παπα-
κωνσταντίνου, Ἰωάννα Πιατᾶ καὶ Παναγιώτης σούλης) ὑποδύονταν
ὅλους τους χαρακτῆρες151.

μετὰ τὸ Πάσχα ἐξακολουθοῦσαν νὰ παρουσιάζονται στὴν Ἀθήνα δύο
παπαδιαμαντικὲς παραστάσεις σὲ ἐπανάληψη, τὸ «Ὄνειρο στὸ κῦμα» (Θ.
σαράντος) καὶ οἱ «Θαλασσινοὶ ἔρωτες» (μ. Γεμεντζάκη)152. Δύο ἀκόμη
παρουσιάστηκαν στὸ θεατρικὸ φεστιβὰλ «Ἐργοτάξιο θεατρικῶν ἀναζη-
τήσεων» ποὺ διοργάνωσε ἡ Πειραματικὴ σκηνὴ τῆς Τέχνης στὴ Θεσσα-
λονίκη, σὲ ἐπανάληψη καὶ αὐτές, «οἱ ἐλαφροΐσκιωτοι» (Δραματικὴ
σχολὴ Ἐθνικοῦ Θεάτρου) καὶ ἡ «φεύγουσα κόρη» (μ. Γεμεντζάκη, 5
καὶ 6 μαΐου)153.

Ἀλλὰ ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ Παπαδιαμάντη ἐνέπνευσαν καὶ πολλοὺς
σκηνοθέτες τοῦ κινηματογράφου καὶ τῆς τηλεόρασης.

Τὸ 1965 γυρίστηκε στὴ σκιάθο ἡ πρώτη ἴσως ταινία γιὰ τὸν Παπα-
διαμάντη μὲ τίτλο «Ὁ ἅγιος τῆς σιωπῆς», σὲ σκηνοθεσία Νέστορα μά-
τσα, ποὺ παρουσιάζει τὴ ζωὴ τοῦ συγγραφέα, στὴν ὁποία τοὺς βασικοὺς
ἥρωες τῶν διηγημάτων ἐνσαρκώνουν ἁπλοὶ κάτοικοι τοῦ νησιοῦ. Ἡ ἀφή-
γηση εἶναι τῶν μάνου Κατράκη καὶ Χριστόφορου Νέζερ καὶ ἡ μουσικὴ
τοῦ Γιάννη μαρκόπουλου154. Τὴν ἴδια χρονιὰ γυρίζεται ἀπὸ τὸν ἴδιο σκη-
νοθέτη καὶ προβάλλεται ἐκτὸς συναγωνισμοῦ στὸ φεστιβὰλ Κινηματο-
γράφου Θεσσαλονίκης ἡ ἀσπρόμαυρη ταινία «Ὁ μετανάστης» (86´), ποὺ
τὸ σενάριό της ἀποτελεῖ διασκευὴ ἀπὸ τὸν σκηνοθέτη τῶν διηγημάτων
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151 http://www.express.gr (προσπελάστηκε στὶς 24-3-2012). στὸ youtube ὑπάρχει δίλε-
πτης διάρκειας βίντεο ἀπὸ τὴν παράσταση.

152 Ἐφημ. Τὰ Νέα, 26-4-2012, σ. 9 καὶ 10, «Θέατρα Ἀθήνας».
153 Ἐφημ. Τὰ Νέα, 26-4-2012, «Ὁρίζοντες», σ. 3.
154 www.skiathos.gr (προσπελάστηκε στὶς 17-4-2011).



«Ἡ τύχη ἀπ’ τὴν Ἀμέρικα» καὶ «Ὁ Ἀμερικάνος». στὴν ταινία συμμε-
τεῖχε μιὰ πλειάδα σπουδαίων ἠθοποιῶν: Ἀλέκος Ἀλεξανδράκης, Ἀντι-
γόνη Βαλάκου, Γιῶργος Βελέντζας, Γιῶργος Γαβριηλίδης, Ἑλένη Ζα-
φειρίου, Τασσὼ Καββαδία, μάνος Κατράκης, μαρίκα Κρεβατᾶ, μι-
ράντα μυράτ, Χριστοφόρος Νέζερ155.

Ἀπὸ τοὺς πρώτους ποὺ ἐνδιαφέρθηκαν γιὰ τὸ ἔργο του καὶ τὴ μετα-
φορά του στὸν κινηματογράφο ἦταν καὶ ὁ θεωρητικὸς τοῦ θεάτρου καὶ
σκηνοθέτης Ἀλέξης σολομός. φιλοδόξησε νὰ μεταφέρει τὴ «φόνισσα» μὲ
πρωταγωνίστρια τὴν Κατίνα Παξινοῦ, ἀλλά, ὅπως ὁ ἴδιος ἐξηγεῖ, ἡ προ-
σπάθειά του ναυάγησε. Τὸ ἴδιο συνέβη καὶ ὅταν σχεδίαζε νὰ ἀνεβάσει τὸ
«Ὄνειρο στὸ κῦμα»156.

Πλούσια εἶναι ἡ συγκομιδὴ τῆς δεκαετίας τοῦ ’70. σταθμὸ στὴν ἱστο-
ρία τῆς ἑλληνικῆς τηλεόρασης ἀποτελεῖ ἡ τηλεοπτικὴ μεταφορὰ τοῦ μυ-
θιστορήματος «οἱ Ἔμποροι τῶν Ἐθνῶν» ἀπὸ τὶς 3 Ὀκτωβρίου 1973 ἕως
τὶς 18 σεπτεμβρίου 1974, σὲ μιὰ σειρὰ πενήντα δύο ἀσπρόμαυρων ἐπεισο-
δίων, σκηνοθετημένη ἀπὸ τὸν Κώστα φέρρη157, γιατὶ εἶναι τὸ πρῶτο σί-
ριαλ τῆς ἑλληνικῆς τηλεόρασης ποὺ βασίζεται σὲ λογοτεχνικὸ ἔργο. Τὸ
σενάριο ἦταν τῶν Γιώργου μπαλλῆ καὶ Κώστα Δαρλάση, ἀλλὰ συμμε-
τεῖχε ἐνεργὰ καὶ ὁ φέρρης, ὁ ὁποῖος, ὅπως ἐξηγεῖ, «ἀντὶ γιὰ σενάριο χρη-
σιμοποίησε τὸ ἴδιο τὸ κείμενο τοῦ Παπαδιαμάντη, κομμένες σελίδες σὲ
ἄσπρες κόλλες, ποὺ τοῦ ἄνοιξε μιὰν ἐντελῶς καινούρια προοπτικὴ ὡς
πρὸς τὴν τεχνικὴ τῆς συγγραφῆς τοῦ σεναρίου, ποὺ ἀπὸ τότε ἐφαρμόζει
σὲ ὅλες του τὶς δουλειές». Τὴ μουσικὴ εἶχε συνθέσει ὁ σταῦρος Ξαρχάκος
καὶ τὸ τραγούδι «Ἤτανε μιὰ φορὰ» σὲ στίχους Κ. φέρρη, ποὺ τραγουδᾶ ὁ
Νίκος Ξυλούρης, ἔγινε μεγάλη ἐπιτυχία158. Ὁ Κ. φέρρης τὸ 1974 σκηνο-
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155 Cine.gr (προσπελάστηκε στὶς 17-4-2011).
156 Ἀλέξης σολομός, «Ὁ Παπαδιαμάντης μου», Ἡ λέξη, τεῦχ. 162 (μάρτ. - Ἀπρ. 2001).
157 Βρῆκα τὴν πληροφορία ὅτι τὰ δεκατρία πρῶτα ἐπεισόδια τῆς σειρᾶς τὰ σκηνοθέτησε ὁ

Δημήτρης Ποντίκας καὶ τὰ ὑπόλοιπα ὁ Κώστας φέρρης. (sifneikotakimi.blogspot:
προσπελάστηκε στὶς 17-4-2011). ο Δ. Ποντίκας, ἄλλωστε, ἐκτὸς ἀπὸ παραγωγὸς
ἦταν καὶ σκηνοθέτης.

158 Τὰ σκηνικὰ καὶ τὰ κοστούμια ἦταν τῶν μανώλη μαριδάκη καὶ Τάσου Ζωγράφου.
Ἔπαιζαν οἱ ἠθοποιοί: Νίκος Τζόγιας, Κατερίνα Ἀποστόλου, Ἀνδρέας μπάρκουλης,
στάθης Ψάλτης, μαρία Ἀλκαίου, Γιῶργος μπέλλος, Ἑλένη Χαλκούση, Ἀντώνης
Ἀντωνίου, Θόδωρος μορίδης, Νίκος λυκομῆτρος, λάζος Τερζᾶς, Εἰρήνη Κουμαρια-
νοῦ, Ἀκτὴ Δρίνη, Γιῶργος Καραφᾶς, σταῦρος Ἀβδοῦλος, Νίκος Παγκράτης, Γιῶργος
Παγκός, Κυριάκος Κατριβάνος, μαίρη σολωμοῦ, Νικήτας Τσακίρογλου. μᾶλλον δὲ
σώζεται τὸ σύνολο τῶν ἐπεισοδίων, κάποιες ὅμως σκηνὲς μπορεῖ νὰ βρεῖ κανεὶς στὸ
διαδίκτυο. Γιὰ τὶς πληροφορίες, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν παραπάνω ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση, βλ.
καὶ greekmovies.gr καὶ lefobserver.blogspot.com (προσπελάστηκαν στὶς 17-4-2011).



θετεῖ ἐπίσης σὲ μεγάλου μήκους ταινία τὴ «φόνισσα», σὲ σενάριο δικό του
καὶ τοῦ Δήμου Θέου, μὲ πρωταγωνίστρια τὴ μαρία Ἀλκαίου159. μετὰ
τὴν ἐπιτυχία ποὺ εἶχε ἡ τηλεοπτικὴ σειρὰ «οἱ Ἔμποροι τῶν Ἐθνῶν», ὁ
παραγωγὸς Δ. Ποντίκας ἀποφάσισε νὰ γυρίσει τὴ «Γυφτοπούλα», προσέ-
κρουσε, ὅμως, στὴν ἄρνηση τῆς ΕρΤ καὶ ἡ σειρά, ἀποτελούμενη ἀπὸ σα-
ράντα ὀκτὼ ἐπεισόδια, γυρίστηκε γιὰ τὴν υΕΝΕΔ, σὲ σενάριο καὶ σκηνο-
θεσία Παύλου μάτεση καὶ μουσικὴ Γιάννη μαρκόπουλου, καὶ μεταδιδό-
ταν ἀπὸ τὸν Νοέμβριο τοῦ 1974 ἕως τὸν σεπτέμβριο τοῦ 1975160. Τὸ 1977
παίχτηκε στὸ 18ο φεστιβὰλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης τὸ ντοκι-
μαντὲρ «σκιάθος, τὸ νησὶ τοῦ Παπαδιαμάντη» (26´), σὲ σκηνοθεσία
Ἄγγελου Θεοδωρόπουλου, στὸ ὁποῖο τὸ νησὶ συνδέεται μὲ τὴ ζωὴ καὶ τὸ
ἔργο τοῦ συγγραφέα161.

Κατὰ τὴ δεκαετία τοῦ ’80 παρατηρεῖται ὕφεση. Τὸ 1981 γυρίζεται ἡ
πρώτη τηλεταινία τῆς κρατικῆς Ἑλληνικῆς Τηλεόρασης 1, τὸ ἔγχρωμο
κινηματογραφικὸ δοκίμιο «Καλή σου νύχτα κὺρ Ἀλέξανδρε» (60´), σὲ σε-
νάριο καὶ σκηνοθεσία Γιάννη σμαραγδῆ. Ἡ ταινία γυρίστηκε στοὺς φυσι-
κοὺς χώρους τῆς σκιάθου, ὅπου περιπλανιέται ὁ συγγραφέας καὶ συναντᾶ
τοὺς λογοτεχνικοὺς ἥρωές του, προβλήθηκε μὲ ἐπιτυχία στὸ ἐξωτερικὸ
καὶ κόπια της φυλάσσεται στὸ μουσεῖο μπομποὺρ στὸ Παρίσι162.

Πολλὲς ταινίες γυρίστηκαν τὴν τελευταία δεκαετία τοῦ 20οῦ αἰώνα.
σὲ τηλεταινία τῆς ΕΤ1 μεταφέρεται τὸ 1992 καὶ ἡ «φόνισσα» (70´), σὲ
σκηνοθεσία Ἄγγελου Κοβότσου καὶ σενάριο Βάσως Χεκίμογλου163. Τὸ
1993 γυρίστηκε ἡ μικροῦ μήκους ἔγχρωμη ταινία «Ἔρως-ἥρως» (27´),
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159 Τὴ μουσικὴ συνέθεσε ὁ σταῦρος λογαρίδης καὶ ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Ἀλκαίου ἔπαιζαν οἱ
ἠθοποιοὶ Δήμητρα Ζέτα, φοῖβος Ταξιάρχης καὶ Δημήτρης Πουλικάκος (www.filmfe-
stival.gr, προσπελάστηκε 17-4-2011). στὸ youtube μπορεῖ κανεὶς νὰ δεῖ ἀποσπάσματα
ἀπὸ τὴν ταινία. Βλ. καὶ τὴ μελέτη τῆς Ἐλευθερίας Δημητρομανωλάκη Ἀπὸ τὴ φό-
νισσα τοῦ Παπαδιαμάντη στὴ φόνισσα τοῦ Κώστα φέρρη. μελέτη γιὰ τὴν ἀφηγημα-
τικὴ σχέση λογοτεχνίας καὶ κινηματογράφου, ἐκδόσεις Παπαζήση, Ἀθήνα 2010.

160 Ἔπαιζαν οἱ ἠθοποιοί: Κατερίνα Ἀποστόλου, Νίκος Τζόγιας, Γιάννης λαμπρόπουλος,
Νίκος λυκομῆτρος, λάζος Τερζᾶς, Ντόρα σιμοπούλου, Νίκος Ἀστρινάκης, Νεφέλη
Ὀρφανοῦ, μαρία Ἀλκαίου, ράνια οἰκονομίδου, Ντίνος Δουγγεράκης. Ἡ σειρὰ ἔχει
προβληθεῖ σὲ ἐπανάληψη ἀπὸ τὴν ΕρΤ καὶ εἶναι ἴσως ἡ μοναδικὴ σειρὰ ἀπὸ τὰ χρόνια
ἐκεῖνα τῆς τηλεόρασης ποὺ σώζεται ὁλόκληρη. Βλ. http://retrodb.gr καὶ www.retroma-
niax.gr (προσπελάστηκαν 17-4-2011).

161 www.filmfestival.gr (προσπελάστηκε 17-4-2011).
162 φωτογραφία Γιῶργος Ἀρβανίτης, ἠθοποιοί: Βασίλης Διαμαντόπουλος, μίμης Χρυσο-

μάλλης, Ὄλγα Τουρνάκη, Τάνια σαββοπούλου, Ἀθηνόδωρος Προύσαλης. Βλ. www.
clickatlife.gr καὶ www.ekebi.gr (προσπελάστηκαν 17-4-2011).

163 Ἐφημ. ριζοσπάστης, 12-1-1995.



σὲ σκηνοθεσία Δώρας μασκλαβάνου164. Τὸ 1996 γυρίζεται ἡ ταινία «μὲ
τὸν Παπαδιαμάντη στῆς Κοκκώνας τὸ σπίτι», σὲ σενάριο καὶ σκηνοθε-
σία Παντελῆ σκρουμπέλου165, καὶ τὸ 1998 «Τὰ ρόδινα ἀκρογιάλια»
(101´), ἔγχρωμη ταινία σὲ σκηνοθεσία Εὐθύμη Χατζῆ καὶ σενάριο τοῦ
ἴδιου καὶ τοῦ Δημήτρη Νόλλα, ἡ ὁποία πῆρε εἰδικὸ βραβεῖο τοῦ Ὑπουρ-
γείου Πολιτισμοῦ166.

Τὸ 1998 βγαίνει ἡ μεγάλου μήκους ταινία «Γωνιὰ τοῦ παραδείσου»
(97´), παραγωγῆς Ἑλληνικοῦ Κέντρου Κινηματογράφου καὶ ΕΤ1, σὲ σε-
νάριο καὶ σκηνοθεσία λένας Βουδούρη, φωτογραφία φίλιππου Κουτσά-
φτη, ἠχοληψία Ἀντώνη σαμαρᾶ, σκηνικὰ-κοστούμια Γιώργου Γεωργίου
καὶ μουσικὴ σύνθεση Χρήστου Τσιαμούλη. Τὸ σενάριο τῆς ταινίας προέρ-
χεται ἀπὸ τὰ διηγήματα «Ὁ νεκρὸς ταξιδιώτης», «Ἡ στοιχειωμένη κα-
μάρα», «Ὁ γάμος τοῦ Καραχμέτη» καὶ «Ὁ ξεπεσμένος δερβίσης». «Γω-
νιὰ τοῦ παραδείσου, γιὰ τὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη, […], εἶναι ὁ κάθε
τόπος ὅπου ἕνας νεκρὸς ταξιδεύει στὸ νερὸ (‘‘Ὁ νεκρὸς ταξιδιώτης’’), ἕνα
νέο κορίτσι συγχωρεῖ τὸν πατέρα του, ὁ ὁποῖος ἐπιχείρησε νὰ τὴν πνίξει
(‘‘Ἡ στοιχειωμένη καμάρα’’), ἡ σεραϊνώ, ἡ στείρα γυναίκα τοῦ Καραχ-
μέτη γεννᾶ (‘‘Ὁ γάμος τοῦ Καραχμέτη’’), δηλαδὴ κάθε τόπος ὅπου ἕνα
ἁγιασμένο βλέμμα ἔπεσε πάνω του (‘‘Ὁ ξεπεσμένος δερβίσης’’) – τὸ τέ-
ταρτο διήγημα, ποὺ συνδέει καὶ τὰ ἄλλα τρία σ’ ἕναν συνεκτικὸ ἱστό»167.
Τὸ 2000 γυρίστηκε γιὰ τὴν Ἐκπαιδευτικὴ ραδιοτηλεόραση ἡ μικροῦ μή-
κους ταινία «Παπαδιαμάντης, Ἐλύτης, φόνισσα».

Ὁ 21ος αἰώνας προοιωνίζεται πλούσιος μὲ τρεῖς παραγωγὲς τὸ 2001.
Γυρίζονται δύο μικροῦ μήκους ταινίες γιὰ τὴν Ἐκπαιδευτικὴ ραδιοτηλε-
όραση, «Τὸ μοιρολόγι τῆς φώκιας», μιὰ κινηματογραφικὴ προσέγγιση
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164 Πρωταγωνιστοῦν: Χρῆστος Τσίρτσης, Τούλα σταθοπούλου, Πατὴς Κουτσάφτης, λά-
ζαρος Ἀνδρέου (www.ekebi.gr, προσπελάστηκε στὶς 18-4-2011).

165 «Ταινία γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη», ἐφημ. ριζοσπάστης, 20-11-1996.
166 «Ταξίδι σὲ ρόδινα ἀκρογιάλια», ἐφημ. ριζοσπάστης, 24-11-2001. συντελεστές: μουσικὴ

σύνθεση Δημήτρης Κατακουζηνός, σκηνικὰ-κοστούμια Νίκος Πολίτης, ἠθοποιοὶ στέ-
φανος Ἰατρίδης, μαρία Παπαχαραλάμπους, μυρτὼ Ἀλικάκη, Δέσποινα Κούρτη, μα-
ρία σκουλᾶ, Δημήτρης Πουλικάκος, Τάσος Παλαντζίδης, μαριάννα Τόλη κ.ἄ.
(www.gfcdigital.gr καὶ www.ekebi.gr, προσπελάστηκαν 18-4-2011). Βλ. καὶ τὸ ἐκτενὲς
δοκίμιο τοῦ Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλου «Ἀποσπινθηρίζοντας… (Γιὰ τὰ “ρόδινα Ἀκρο-
γιάλια” τοῦ Εὐθύμη Χατζῆ)», Παπαδιαμαντικὰ Τετράδια, τχ. 5, σσ. 47-55.

167 Ἠθοποιοί: Ντίνος μακρής, Γιῶργος Κώνστας, Εὐρυδίκη σωφρονιάδου, Γιάννα Βορ-
γία, Πατὴς Κουτσάφτης, Κοσμᾶς Παναγιωτίδης, μανώλης μαυροματάκης, Ἐλισά-
βετ Κωνσταντινίδου, Γεωργία Βοργία, Ἀφηγητὴς φώτης Πολυχρονόπουλος. (οἱ πλη-
ροφορίες ἀπὸ www.tainiothiki.gr, προσπελάστηκε 12-2-2011).



ποὺ ἀποκαλύπτει τὴ βασικὴ γραμμὴ τοῦ διηγήματος, ἡ ὁποία συνίσταται
στὴν ἀξεδιάλυτη διαπλοκὴ ζωῆς καὶ θανάτου, ἔξω ἀπὸ τὴ δυνατότητα
κάθε ἀνθρώπινης παρέμβασης, καὶ τὸ «Ἡ σεληνοφεγγὴς νὺξ στὸν α.
Παπαδιαμάντη», δραματοποίηση ἐπιλεγμένων σκηνῶν ἀπὸ τὴ «Νο-
σταλγό», τὸ «Ὄνειρο στὸ κῦμα» καὶ τὴ «φαρμακολύτρια», στὸ ὁποῖο ἡ
περιπλάνηση τῆς σελήνης καὶ ὅ,τι αὐτὴ ἀντιπροσωπεύει στὸ ἔργο του,
ἀποκαλύπτει μιὰ ἐξέχουσα δυναμικὴ διάστασή του168, καὶ στὴν ἐκπομπὴ
«Ἐποχὲς καὶ συγγραφεῖς» παρουσιάστηκε ἕνα πορτραῖτο τοῦ συγγρα-
φέα, σὲ σκηνοθεσία Τάσου Ψαρρᾶ καὶ ἀφήγηση Δήμητρας Χατούπη, στὸ
ὁποῖο ὁ καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν φώτης Δημητρακόπου-
λος προσεγγίζει τὴν προσωπικότητά του, τονίζοντας ὄχι τὴν πλευρὰ τοῦ
«κοσμοκαλόγερου», ἀλλὰ ἐκείνη τοῦ ἐνεργοῦ πολίτη στὸ κοινωνικὸ πλαί-
σιο τῆς ἐποχῆς του, καὶ τοῦ ἐρωτικοῦ συγγραφέα169.

Τὸ 2004 βγαίνει στὶς αἴθουσες ἡ ταινία «Ἡ νοσταλγὸς» (82´), σὲ σε-
νάριο καὶ σκηνοθεσία Ἑλένης Ἀλεξανδράκη170, ἐλεύθερη διασκευὴ τοῦ
διηγήματος, ποὺ κρατάει τὴν καθαρεύουσα τοῦ συγγραφέα, γυρισμένη
στὴ Νίσυρο, βραβευμένη μὲ εἰδικὴ μνεία στὸ φεστιβὰλ ECO-FILMS 2005
τῆς ρόδου. Ἡ μουσικὴ ἐπιμέλεια ἦταν τοῦ Νίκου Παπάζογλου, ὁ ὁποῖος
τιμήθηκε μὲ κρατικὸ βραβεῖο γιὰ τὴ μουσικὴ τῆς ταινίας, καὶ οἱ στίχοι
τῶν τραγουδιῶν τῆς Πολυξένης Βελένη. Τὰ σκηνικὰ-κοστούμια φιλοτέ-
χνησε ἡ Καλλιόπη Κοπανίτσα171. οἱ ἠθοποιοὶ καὶ οἱ ἐρασιτέχνες ἀπὸ τὴ
Νίσυρο μιλοῦν τὴν τοπικὴ διάλεκτο, ἐνῶ οἱ ἀφηγητές, ποὺ ἑρμηνεύονται
ἀπὸ τὰ παιδιὰ τοῦ νησιοῦ, χρησιμοποιοῦν τὴ λόγια γλώσσα τοῦ συγγρα-
φέα. Ἡ ταινία δομεῖται σὲ δύο ἄξονες, ἡμέρα καὶ νύχτα. Τὴν ἡμέρα τὰ
χρώματα εἶναι ζωντανά, ἡ δράση ἐξελίσσεται στὴν ξηρὰ καὶ οἱ ἄνθρωποι
καὶ ἡ ζωή τους ἀποδίδονται μὲ ρεαλισμό. Τὴ νύχτα κυριαρχεῖ τὸ σκοῦρο
μπλὲ τῆς θάλασσας καὶ τοῦ οὐρανοῦ. Ὅλες οἱ σκηνὲς εἶναι γυρισμένες
στὴ βάρκα μὲ τὴν Ἀννιὼ καὶ τὸν μαθιὸ καὶ οἱ συζητήσεις ἀνάμεσα στὰ
δύο πρόσωπα εἶναι τόσο ἐσωτερικὲς ποὺ δὲν καταλαβαίνουμε ἂν ὁ μα-
θιὸς εἶναι πραγματικὸς ἢ πλάσμα τῆς φαντασίας.

Τὸν Δεκέμβριο τῆς ἴδιας χρονιᾶς προβάλλεται στὴν ΕΤ3 τὸ ντοκι-
μαντὲρ «Παπαδιαμάντης ἑορταστικός: ‘‘στὸ Χριστὸ στὸ Κάστρο’’», σὲ
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168 www.edutv.gr
169 Ἐφημ. ριζοσπάστης, Κυριακὴ 9-12-2001, ἔνθετη ἔκδοση: «7 ἡμέρες μαζί».
170 στὸ σενάριο βοήθησε ὁ Κωστὴς Παπαγιώργης.
171 Ἠθοποιοί: Ὄλια λαζαρίδου, Γιῶργος Τσούλαρης, σπύρος σταυρινίδης, Βάσια Παρα-

σκευοπούλου, μαρία Πασχαλίδου. στὸ youtube ὑπάρχουν ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν ται-
νία (γιὰ τὶς πληροφορίες: www.elenialexandrakis.wordpress.com, www.cinemanews.gr
καὶ www.ecofilms.gr, προσπελάστηκαν στὶς 18-4-2011).



ἐπιμέλεια στέλιου Παπαθανασίου, καὶ τὸ Πάσχα τοῦ 2005 τὸ ντοκι-
μαντὲρ «Παπαδιαμάντης ἐαρινὸς καὶ ἀναστάσιμος», σὲ σκηνοθεσία λά-
ζαρου λαζαρίδη καὶ ἐπιμέλεια στέλιου Παπαθανασίου.

Τὸ 2006 παρουσιάζεται στὸ φεστιβὰλ Θεσσαλονίκης μιὰ ἔγχρωμη
ταινία ποὺ βασίζεται στὴ «Νοσταλγὸ» μὲ τὸν τίτλο «Κι ἂν φύγω… θὰ
ξανάρθω» (86´), σὲ σενάριο καὶ σκηνοθεσία Δώρας μασκλαβάνου, σκη-
νικὰ - κοστούμια Πηνελόπης Βαλτῆ καὶ μουσικὴ Νίκου Κυπουργοῦ172.
Κατὰ τὸν Νίνο φένεκ μικελίδη, «μπορεῖ τὸ ἀποτέλεσμα νὰ εἶναι λιγοστό,
στὴν ταινία πάντως ὑπάρχει μιὰ συνέπεια στὸν τρόπο προσέγγισης, ὅταν
σημασία ἔχει ἡ δημιουργία μιᾶς μουσικῆς ἀτμόσφαιρας […], ἔστω κι ἂν
ἡ φωτογραφία, […], δὲν εἶναι ἡ καλύτερη. στὰ θετικὰ τῆς ταινίας, ἡ χρη-
σιμοποιημένη μὲ γνώση μουσικὴ τοῦ Νίκου Κυπουργοῦ καὶ οἱ ἑρμηνεῖες,
ἰδιαίτερα τῆς μαρίας Κεχαγιόγλου (Ἐλπίδα) καὶ τοῦ Γιάννη στάνκο-
γλου (μάρκος)»173.

Τὸ 2009 τὸ πρῶτο βραβεῖο διασκευασμένου σεναρίου γιὰ ταινία μικροῦ
μήκους ἀπονέμεται ἀπὸ τὸ Ε.ΚΕ.Βι. στὸν Παναγιώτη Ἀχουριώτη γιὰ τὸ
σενάριό του «Ὁ ξεπεσμένος δερβίσης», διασκευὴ τοῦ ὁμώνυμου διηγήμα-
τος. Ἡ ἐπιτροπὴ «ἐκτίμησε ἰδιαίτερα τὴ δημιουργικὴ ἐπεξεργασία τοῦ
διηγήματος τοῦ Παπαδιαμάντη καὶ τὴ μεταφορά του στὸ σήμερα, τὴ
στέρεη δομὴ τῶν χαρακτήρων καὶ τὴν προσέγγιση τοῦ κεντρικοῦ ἥρωα
[…] ἀπὸ τὸ σεναριογράφο, καθὼς καὶ τὴν ἄρτια ἀνάπτυξη τῶν διαλόγων
τοῦ σεναρίου»174. Τὸ 2010, στὸ φεστιβὰλ Ψηφιακῶν Ταινιῶν Δράμας πα-
ρουσιάζεται τὸ «μοιρολόι» (19´), σὲ σενάριο καὶ σκηνοθεσία Ἀποστόλη
σδράλλη, διασκευὴ τοῦ διηγήματος «Τὸ μοιρολόγι τῆς φώκιας»175.

Τὸ 2011 (ἔκανε πρεμιέρα στὶς 6-2-2011) προβάλλεται στὴν ΕΤ τὸ
ντοκιμαντέρ, σειρὰ ἐκπομπῶν ἐσωτερικῆς παραγωγῆς της, «Τὸ σκοτεινὸ
τρυγόνι», σὲ σκηνοθεσία μένου Δελιοτζάκη, γιὰ τὰ 100 χρόνια ἀπὸ τὸν
θάνατό του. μάννα μου, ἐγώ ’μαι τ’ ἄμοιρο τὸ σκοτεινὸ τρυγόνι / ὅπου τὸ
δέρνει ὁ ἄνεμος, βροχὴ ποὺ τὸ πληγώνει εἶναι οἱ δύο πρῶτοι στίχοι ἀπὸ νε-
ανικὸ ποίημα τοῦ Παπαδιαμάντη μὲ τίτλο «Πρὸς τὴ μητέρα μου», γραμ-
μένο πίσω ἀπὸ ἕνα γράμμα τοῦ 1874. Ἡ τέταρτη στροφὴ τοῦ ἴδιου ποι-
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172 Ἠθοποιοί: Γιάννης στάνκογλου, μαρία Κεχαγιόγλου, μελέτης Γεωργιάδης, Γιῶργος
Τσούλαρης, Ἐρρίκος λίτσης. (www.cinemanews.gr καὶ www.filmfestival.gr www.athino-
rama.gr: προσπελάστηκαν στὶς 18-4-2011).

173 www.enet.gr (ἠλεκτρονικὴ ἔκδοση τῆς ἐφημ. Ἐλευθεροτυπία 26-11-2005, ποὺ προσπε-
λάστηκε στὶς 18-4-2011).

174 www.ekebi.gr (προσπελάστηκε στὶς 18-4-2011).
175 www.dramafilmfestival.gr (προσπελάστηκε στὶς 18-4-2011).



ήματος βρίσκεται στὴ «φόνισσα». Τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2011, τὴν Κυριακὴ
τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Νυμφίου, στὴ σειρὰ αὐτὴ τὸ ὄγδοο ἐπεισόδιο εἶχε
τίτλο «Ὁ Παπαδιαμάντης στὸ θέατρο». σ’ αὐτὸ ὁ ἠθοποιὸς Τ. Χρυσικά-
κος καὶ ὁ ἠθοποιὸς καὶ σκηνοθέτης Θ. σαράντος, στὸ ἔργο τῶν ὁποίων
ἀναφερθήκαμε, μίλησαν γιὰ τὶς ἐμπειρίες τους ἀπὸ τὴ μεταφορὰ τῶν διη-
γημάτων τοῦ Παπαδιαμάντη στὸ θέατρο176.

αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ τονιστεῖ ἰδιαίτερα εἶναι ὅτι ἑκατὸ χρόνια ἀπὸ τὴν
κοίμηση τοῦ Παπαδιαμάντη τὸ ἔργο του ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι ἐπίκαιρο
καὶ νὰ συγκινεῖ αἰσθητικὰ τοὺς σύγχρονους καλλιτέχνες. μολονότι
ὑπάρχουν ἀντιρρήσεις γι’ αὐτὴν τὴ στροφὴ λόγω τῶν ὑπερβολῶν ποὺ δια-
πράττονται177, κοινὴ εἶναι ἡ συνισταμένη ὅλων ὅσοι ἀσχολήθηκαν μὲ αὐ-
τό, ἡ μαγεία του ἡ ὁποία ἐκπηγάζει ἀπὸ τὴν ἰδιαίτερη καθαρεύουσά του,
ποὺ διατηρεῖται στὶς περισσότερες ἀπὸ τὶς διασκευὲς στὶς ὁποῖες ἔχουμε
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176 tvradio.ert.gr (προσπελάστηκε 19-4-2011). ― Τὸ 2011 σχεδιαζόταν νὰ γίνει ταινία
τρισδιάστατων κινουμένων σχεδίων, ποὺ θὰ προβαλλόταν ἀπὸ τὴν ΕΤ τὰ Χριστού-
γεννα, τὸ διήγημα «Ἡ σταχομαζώχτρα» μὲ μουσικὴ Δημήτρη Παπαδημητρίου καὶ τὴ
συνδρομὴ στὸ εἰκαστικὸ μέρος τοῦ καθηγητῆ τῆς γλυπτικῆς Νίκου Τρανοῦ καὶ τοῦ
γλύπτη Θανάση Τσίτσικα (ἐφημ. Τὸ Βῆμα 5-2-2011).

177 Ἐνδεικτικὸ εἶναι τὸ εἰρωνικὸ κείμενο ποὺ δημοσιεύει ἡ μ. Θεοδοσοπούλου στὸ blog της
http://maritheodo.blogspot.com στὶς 6 μαρτίου 2009 (προσπελάστηκε στὶς 22-2-2011),
ἀπὸ τὸ ὁποῖο παραθέτουμε τὰ παρακάτω: «μόδα στὸ χῶρο τῆς διασκέδασης ἔχει γίνει ὁ
μεγάλος συγγραφέας τῆς πόλης μας. Παρὼν ὄχι μόνο ‘‘στοῦ Καχριμάνη’’ ἀλλὰ καὶ σὲ
θέατρα, σὲ γκαλερὶ καὶ βεβαίως, σὲ βιβλιοπωλεῖα. μόνο μπλουζάκια δὲν κυκλοφόρησαν
μὲ στάμπα τὴν κεφαλή του καὶ τὸ σύνθημα, ‘‘μνημονεύετε Παπαδιαμάντη’’. Θέατρο
μπορεῖ νὰ μὴν ἔγραψε, ἀλλὰ τὰ διηγήματά του, τὸ ἕνα μετὰ τὸ ἄλλο δραματοποιοῦνται,
τὰ δημοφιλέστερα, μάλιστα, σὲ περισσότερες τῆς μιᾶς ἐκδοχές. Ὡστόσο, θὰ πρέπει νὰ
παραδεχτοῦμε πὼς ἂν δὲν ὑπῆρχαν ἐμπνευσμένοι θεατρῶνες, οἱ θεατρικὲς διασκευὲς θὰ
εἶχαν πέσει πρὸ πολλοῦ στὴν ἀφάνεια. Γιατὶ, ναὶ μέν, οἱ πάντες ἀναγνωρίζουν πὼς τὰ
διηγήματα τοῦ Παπαδιαμάντη εἶναι ‘‘ἔργα ἐξαιρετικῆς δραματικῆς πυκνότητας’’,
ὡστόσο, ἕνα θεατρικὸ ἔργο, ποὺ δὲν ἔχει τὸ χαρακτήρα τοῦ σπαράγματος καὶ τοῦ συμ-
φύρματος, ἀδυνατεῖ νὰ καλύψει τὶς ἀνάγκες τοῦ σημερινοῦ θεατρόφιλου. Ἐνῶ τὰ ποτ-
πουρὶ διηγημάτων, ποὺ ἐπινοήθηκαν, φαίνεται πὼς συγκινοῦν βαθύτατα τὶς μεταμον-
τέρνες ἰδιοσυγκρασίες. Καὶ εἶναι ἀναμενόμενο, ἀφοῦ ἐπιλέγονται ἐκλεκτὰ κομμάτια
ἀπὸ δύο, τρία ἢ καὶ περισσότερα διηγήματα καὶ ἀπελευθερωμένα ἀπὸ τὸν ἀφηγηματικό
τους εἱρμὸ ἀνακατώνονται πρὸς δημιουργία τοῦ σκηνικοῦ ἐφέ. Γιὰ νὰ μὴν ἀναφέρουμε
τὸ καινοτόμο μίγμα τῶν τρεισήμισυ διηγημάτων ἢ τὸ ρηξικέλευθο ἀμάλγαμα Παπα-
διαμάντη - μαρκές. μὲ κάτι τέτοια, ὁ μεγάλος συγγραφέας γίνεται μπροστάρης ὄχι
μόνο στὸ νεοτερικὸ θέατρο ἀλλὰ καὶ στὴν ἀναβάθμιση τῶν περιθωριοποιημένων συνοι-
κιῶν. Γιατὶ, ἂς μὴν ξεχνᾶμε, ἡ σημερινὴ πρωτοπορία ἀπαιτεῖ πρωτότυπους χώρους,
ὅπως ἀποθῆκες, ὑπόγεια, συνεργεῖα καὶ ἄλλα παρόμοια, ποὺ μόνο στὸ πάλαι ποτὲ ὑπο-
βαθμισμένο κέντρο τῆς πόλης βρίσκονται».



ἀναφερθεῖ, καὶ ἡ συγκίνηση ποὺ προκαλεῖται ἀπὸ τὸν εἰλικρινὴ τρόπο ποὺ
βλέπει τὸν πάσχοντα ἄνθρωπο. Εἶναι ἐκπληκτικὸ ὅτι οἱ δραματουργικὲς
διασκευὲς τῶν παπαδιαμαντικῶν διηγημάτων δὲν πείραξαν τὴ γλώσσα
τῶν πρωτοτύπων· καὶ κάτι περισσότερο, σὲ αὐτὴν στηρίχτηκαν γιὰ νὰ
ἀναδείξουν τὴ θεατρική τους διάσταση.

Τὰ ἔργα τοῦ Παπαδιαμάντη πρῶτα διασκευάστηκαν γιὰ τὸν κινημα-
τογράφο. Πολὺ ἀργότερα, τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ ’80, τὰ ἀνακάλυψαν οἱ
σκηνοθέτες. «Ὁ Ἀμερικάνος» ἔγινε καὶ ταινία («Ὁ μετανάστης», 1965,
Ν. μάτσας). Ὅμως, τὸν Παπαδιαμάντη τὸ μεγάλο κοινὸ τὸν γνώρισε
ἀπὸ τὴν τηλεόραση. «οἱ Ἔμποροι τῶν Ἐθνῶν» εἶναι, ὅπως ἀναφέραμε, τὸ
πρῶτο σίριαλ τῆς ἑλληνικῆς τηλεόρασης (1973-1974) ποὺ βασίζεται σὲ
ἑλληνικὸ λογοτεχνικὸ ἔργο. Ἀκολούθησε «Ἡ Γυφτοπούλα» (1974-1975).
«Ἡ φόνισσα» ἔγινε ταινία τὸ 1974 (Κ. φέρρης), τηλεταινία τὸ 1992 (Ἀ.
Κοβότσος) καὶ μικροῦ μήκους ταινία γιὰ τὴν Ἐκπαιδευτικὴ Τηλεόραση
τὸ 2001. «Τὸ μοιρολόγι τῆς φώκιας» ἔγινε ταινία μικροῦ μήκους γιὰ τὴν
Ἐκπαιδευτικὴ Τηλεόραση τὸ 2004 καὶ ψηφιακὴ ταινία τὸ 2010 (α.
σδράλλης). «Ἡ νοσταλγὸς» ἔγινε ταινία τὸ 2004 (Ε. Ἀλεξανδράκη) καὶ
ἐπιλεγμένες σκηνὲς τοῦ διηγήματος συμπεριλήφθηκαν σὲ τηλεταινία τῆς
Ἐκπαιδευτικῆς Τηλεόρασης. Ἐπιλεγμένες σκηνὲς ἀπὸ «Τὸ ὄνειρο στὸ
κῦμα» δραματοποιήθηκαν γιὰ τὴν Ἐκπαιδευτικὴ Τηλεόραση στὴν τηλε-
ταινία «Ἡ ‘‘σεληνοφεγγὴς νὺξ’’ στὸν α. Παπαδιαμάντη» (2001). Ἀπὸ τὰ
διηγήματα «Ὁ νεκρὸς ταξιδιώτης», «Ἡ στοιχειωμένη καμάρα», «Ὁ γά-
μος τοῦ Καραχμέτη» καὶ «Ὁ ξεπεσμένος δερβίσης» προέρχεται τὸ σενά-
ριο τῆς ταινίας «Γωνιὰ τοῦ Παραδείσου» (1998, λ. Βουδούρη). Τὸ
«Ἔρως-ἥρως» ἔγινε μικροῦ μήκους ταινία (1993, Δ. μασκλαβάνου) καὶ
«Ὁ ξεπεσμένος δερβίσης» σενάριο γιὰ μικροῦ μήκους ταινία (2009, Π.
Ἀχουριώτης). Τὸ 2006 παρουσιάστηκε ἡ τηλεταινία «Παπαδιαμάντης
ἑορταστικός: ‘‘στὸ Χριστὸ στὸ κάστρο’’» (σ. Παπαθανασίου).

Πολλὲς ταινίες καὶ τηλεοπτικὲς ἐκπομπὲς ἐνέπνευσε ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρω-
πος καὶ ὁ τόπος καταγωγῆς του: «Ὁ ἅγιος τῆς σιωπῆς», ταινία (1965, Ν.
μάτσας), «σκιάθος, τὸ νησὶ τοῦ Παπαδιαμάντη», ντοκιμαντὲρ (1977, Ἀ.
Θεοδωρόπουλος), «Καλή σου νύχτα κὺρ Ἀλέξανδρε», τηλεταινία (1981,
Γ. σμαραγδής), «Ἐποχὲς καὶ συγγραφεῖς» (2001, πορτρέτο τοῦ συγ-
γραφέα ἀπὸ τὸν Τ. Ψαρρᾶ), «Παπαδιαμάντης ἐαρινὸς καὶ ἀναστάσιμος»
(σ. Παπαθανασίου, λ. λαζαρίδης), «Τὸ σκοτεινὸ τρυγόνι», σειρὰ ντοκι-
μαντὲρ γιὰ τὰ ἑκατὸ χρόνια ἀπὸ τὸν θάνατό του (2011, μ. Δελιοτζάκης).

Ἐκπληκτικός, ὅμως, εἶναι ὁ ἀριθμὸς τῶν θεατρικῶν παραστάσεων μὲ
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δικά του ἔργα. Ἴσως νὰ μὴν ὑπάρχει ἄλλος νεοέλληνας πεζογράφος τοῦ
ὁποίου τὸ ἔργο νὰ ἐνέπνευσε τόσο πολλοὺς σκηνοθέτες. Ἀπὸ τὴ θεατρικὴ
περίοδο 1988-1989 μέχρι σήμερα πλῆθος εἶναι οἱ σκηνοθεσίες ἔργων του
στὸ θέατρο. Ἡ πρώτη θεατρικὴ παράσταση εἶναι αὐτὴ τῆς «φόνισσας» τὸ
1988-89 σὲ σκηνοθεσία μ. Γεμεντζάκη. στὴ συνέχεια ἔχουμε ἄλλες ἑπτὰ
τοῦ ἴδιου ἔργου: 1993 (Β. μυριανθόπουλος), 1998 (σ. Χατζάκης, α. Δια-
μαντής), 2003 (α. Διαμαντής), 2006 (Δ. Κωνσταντινίδης), 2010 (ι. σιά-
μου), 2011 (σ. λιβαθινός), δύο χορογραφίες, 1993 (Β. μυριανθόπουλος)
καὶ 2009 (α. Βιτσιλογιάννη). μελοποιήθηκε τὸ 2011 (α. Ἰωαννίδης).

Ἀκολουθεῖ, τὴ θεατρικὴ περίοδο 1996-1997, ἡ παράσταση «Χριστού-
γεννα καὶ ἄλλες ἱστορίες» σὲ σκηνοθεσία Θ. μουμουλίδη. Ἡ πρώτη ἱστο-
ρία εἶναι «Τὰ Χριστούγεννα τοῦ τεμπέλη», ἡ ὁποία θὰ παρουσιαστεῖ ξανὰ
τὸ 2000 (Πολύτροπο Τέχνης). Ἡ παράσταση τῆς δεύτερης, «Γιὰ τὴν πε-
ρηφάνια», θὰ παραμείνει μοναδική. Ἡ τρίτη, «Τὸ ἄνθος τοῦ γιαλοῦ», θὰ
ἀποδειχθεῖ ἀπὸ τὰ ἀγαπημένα τῶν σκηνοθετῶν καί, ἀνεβασμένο μαζὶ μὲ
ἄλλα διηγήματα, θὰ γνωρίσει ἄλλες ἕξι σκηνοθεσίες, 2001-2002 (στὶς
παραστάσεις «σὰν ὄνειρο… στὸ κῦμα», Ἀ. Ζερβός, καὶ «σκοτεινὰ παρα-
μύθια»), 2004 (Δη.ΠΕ.ΘΕ Ἀγρινίου), 2005 (στὴν παράσταση «Τὸ μοιρο-
λόγι τῆς φώκιας», μ. Παπαδημητρίου, ποὺ τὸ 2010 παρουσιάστηκε μὲ
τὸν τίτλο «Τὸ ἄνθος τοῦ γιαλοῦ»), 2010 (Ἁλατοσπήλαιο), 2011 (στὴν
παράσταση «μυστήριον ξένον», Δ. Κωνσταντινίδης). Ἡ τελευταία ἱστο-
ρία, «Ὁ ἔρωτας στὰ χιόνια», εἶναι ἀπὸ τὶς δημοφιλέστερες τοῦ Παπαδια-
μάντη: 2000 (στὴν παράσταση «Ἡ νοσταλγός», σ. λιβαθινός), 2008
(«Παπαδιαμάντης 3 [καὶ] ½», α. μητσούλης), 2011 («Θαλασσινοὶ ἔρω-
τες», μ. Γεμεντζάκη, «Ἔρως», Ε. στιβανάκη καὶ «Ὁ πλόος ὡραῖος /
Θαλασσινὰ εἰδύλλια», ἀνάγνωση Ν. Κουρής).

Τὸ 1999 παρουσιάζεται ἡ παράσταση «φτωχοὶ καὶ ἅγιοι» (Δ. Κων-
σταντινίδης), στὴν ὁποία παρουσιάζονται πέντε διηγήματα. Τὸ πρῶτο
ἀπὸ αὐτά, «Τὸ χριστόψωμο», γνώρισε ἀκόμη μία παράσταση τὸ 2010
(«Ὁ καθεὶς κατὰ τὰ ἔργα του κρίνεται», Δ. σακατζής). «Ἡ σταχομα-
ζώχτρα» ἄλλες τρεῖς: 2006-2007 (Β. Πλατάκης), 2010 (Περιγιάλιο Κο-
ρινθίας), 2009 (Δ. Βοῦλτσος), 2010 («Ὁ καθεὶς κατὰ τὰ ἔργα του κρίνε-
ται», Δ. σακατζής). Ἡ «Ντελησυφέρω», δύο: 2010 («Ὁ καθεὶς κατὰ τὰ
ἔργα του κρίνεται», Δ. σακατζής), 2011 (Δ. Κωνσταντινίδης). «Ὁ Ἀμε-
ρικάνος», 2009-2012 (Θ. σαράντος), 2010 («Ὁ καθεὶς κατὰ τὰ ἔργα του
κρίνεται», Δ. σακατζής). Τὸ τελευταῖο, «Ὁ πολιτισμὸς εἰς τὸ χωρίον»,
δὲν ἀνέβηκε ξανὰ στὴ σκηνή.

Τὸ 2000 παρουσιάζεται ἡ παράσταση «Ἡ νοσταλγὸς» (σ. λιβαθι-
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νός), στὴν ὁποία, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ὁμώνυμο διήγημα δραματοποιοῦνται ἄλλα
πέντε. Τὸ πρῶτο, «Τὸ μοιρολόγι τῆς φώκιας», περιέχεται καὶ στὶς παρα-
κάτω παραστάσεις: 2000-2001 (μ. Γεμεντζάκη), 2005-2011 (μ. Πα-
παδημητρίου), 2007 (Πολιτιστικοὶ Ἀγῶνες Δήμου Ἡρακλείου), 2008
(«Παπαδιαμάντης 3 [καὶ] ½», α. μητσούλης), 2011 (ο. λαζαρίδου καὶ
«Τραγούδια τοῦ Θεοῦ», Θ. Γκόνης). Τὸ διήγημα «Θέρος-Ἔρως» παρα-
στάθηκε ἀκόμη μία φορὰ τὸ 2011 (Ε. στιβανάκη). στὸν «Ἔρωτα στὰ
χιόνια», ἔχουμε ἤδη ἀναφερθεῖ (βλ. παραπάνω). «Ἡ Νοσταλγὸς» παρα-
στάθηκε ἐπίσης τὸ 2004 («Τὰ ρόδα τῆς αὐγῆς», Γ. μπινιάρης) καὶ δύο
φορὲς τὸ 2011 («Ἔρως», Ε. στιβανάκη, καὶ «Ὁ πλόος ὡραῖος/θαλασ-
σινὰ εἰδύλλια»). Τὸ διήγημα «Ἅγια καὶ πεθαμένα» παραστάθηκε μία
ἀκόμη φορὰ τὸ 2011 («Εἰς τὸ πνεῦμα του τὸ ὑποβρύχιον…», μ. φραγ-
κῆ). «Τὸ ὄνειρο στὸ κῦμα» εἶναι πολυπαιγμένο. Ἀνεβαίνει δύο φορὲς τὴ
θεατρικὴ περίοδο 2001-2002 («σὰν ὄνειρο … στὸ κύμα», α. Ζερβός,
«σκοτεινὰ παραμύθια», α. μητσούλης), τὸ 2009 (Δ. Δακτυλᾶς), τρεῖς
φορὲς τὸ 2011 («Θαλασσινοὶ Ἔρωτες», μ. Γεμεντζάκη, «Ἔρως», Ε.
στιβανάκη, καὶ Θ. σαράντος).

στὴν παράσταση «σκοτεινὰ παραμύθια» (2001-2002, Δη.ΠΕ.ΘΕ.
Βόλου, α. μητσούλης) διασκευάζονται ἑπτὰ διηγήματα ποὺ πέντε ἀπὸ
αὐτὰ ἀνεβαίνουν γιὰ πρώτη καὶ μοναδικὴ φορὰ στὸ θέατρο. Πρόκειται γιὰ
τὰ διηγήματα «οἱ μάγισσες», «Ἡ φαρμακολύτρια», «φλώρα ἢ λάβρα»,
«Ἁμαρτίας φάντασμα» καὶ «στοιχειωμένη καμάρα». Τὰ δύο ἄλλα, «Ὄ-
νειρο στὸ κῦμα» καὶ «Τὸ ἄνθος τοῦ γιαλοῦ», ἔχουν γνωρίσει πολλὲς πα-
ραστάσεις στὶς ὁποῖες ἤδη ἀναφερθήκαμε.

στὴν παράσταση «Τὰ ρόδα τῆς αὐγῆς» τὸ 2004 (Δη.ΠΕ.ΘΕ. αἰγαίου,
Γ. μπινιάρης), ἐκτὸς ἀπὸ τὴ «Νοσταλγό», δραματοποιήθηκε τὸ διήγημα
«Ἔρως-ἥρως», τὸ ὁποῖο στὴ συνέχεια ἀνέβηκε ἄλλες τέσσερις φορές: τὸ
2005-2006 («Τὸ μοιρολόγι τῆς φώκιας» ἢ «Τὸ ἄνθος τοῦ γιαλοῦ», μ.
Παπαδημητρίου) καὶ τρεῖς τὸ 2011 («Θαλασσινοὶ Ἔρωτες», μ. Γεμεν-
τζάκη, «Ἔρως», Ε. στιβανάκη καὶ «Ἔρως-ἥρως», Ε. μποζᾶ).

μιὰ φορὰ παριστάνεται τὸ «Ἀπόλαυσις στὴ γειτονιὰ» (2005, μαζὶ μὲ
ἄλλα διηγήματα, Δη.ΠΕ.ΘΕ. Βόλου) καθὼς ἐπίσης καὶ τὰ «μιὰ ψυχὴ»
(2006, «φεύγουσα κόρη», μ. Γεμεντζάκη), τὰ «φορτωμένα κόκκαλα»
(2008, «Παπαδιαμάντης 3 [καὶ] ½», α. μητσούλης), τὰ «ρόδινα ἀκρο-
γιάλια» (2008, «Παπαδιαμάντης 3 [καὶ] ½», α. μητσούλης), «Παιδικὴ
Πασχαλιὰ» καὶ «Ὁ Ἀλιβάνιστος» (2008, «Ἀναλόγιο μὲ ἔργα τοῦ Παπα-
διαμάντη: Πασχαλινὰ διηγήματα»), «Τῆς Κοκκώνας τὸ σπίτι» (2008,
Ἐθνικὸ Θέατρο), «Τὰ πτερόεντα δῶρα» (2009), τὸ «Ὢχ βασανάκια»
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(2011, «Ἔρως-ἥρως», Ε. μποζᾶ), «Ὁ πανδρολόγος» (2011, μ. σιγανί-
δης), «οἱ ἐλαφροΐσκιωτοι» (2011, μ. Πάσσαρη), «Ὑπὸ τὴν βασιλικὴν
δρῦν» (2011, Β. Παπαβασιλείου), «Ὁ Κακόμης» (2011, «Τραγούδια τοῦ
Θεοῦ», Θ. Γκόνης), «Πατέρα στὸ σπίτι» (2012, «Ὁ κόσμος εἶναι σφαί-
ρα», λ. Τσάγκας), «Χωρὶς στεφάνι» (2012, «Ὁ κόσμος εἶναι σφαίρα»,
λ. Τσάγκας) καὶ «οἱ Χαλασοχώρηδες» (2012, Κ. Παπακωνσταντίνου).
Δύο φορὲς παρουσιάζονται τὰ διηγήματα «μάγισσες» (2001-2002, α.
μητσούλης, 2011, Γ. μαρκοπούλου), «Νεκρὸς ταξιδιώτης» (2009, Γ.
μαρκοπούλου, 2011 α. Τρουπάκης) «Ἔρμη στὰ ξένα» (2011, Β. Παπα-
βασιλείου, «Τραγούδια τοῦ Θεοῦ», Θ. Γκόνης) καὶ τρεῖς «Ὁ ξεπεσμένος
δερβίσης» (2011, Ὁμάδα 18 μποφώρ, 2011, Κ. Ντέλλας, 2012, λ. Τσάγ-
κας).

Δύο πρωτότυπα θεατρικὰ ἔργα ἐνέπνευσε ἡ ἴδια ἡ ζωὴ τοῦ συγγραφέα
καὶ τὸ ἔργο του, τὸν «Ξεπεσμένο δερβίση» (2007, Θ. Γκόνης) καὶ «Ὅ-
ταν… ὁ Παπαδιαμάντης συνάντησε τὸν Βιζυηνὸ» (2008, συγγραφέας Γ.
σολδάτος, σκηνοθεσία Γ. Ἀρμένης).

Ἡ στροφὴ τῶν σκηνοθετῶν τοῦ θεάτρου καὶ τοῦ κινηματογράφου στὸ
ἔργο τοῦ Παπαδιαμάντη ἐντάσσεται στὸ γενικότερο προσανατολισμό
τους πρὸς τὸν ἀφηγηματικὸ λογοτεχνικὸ λόγο, ὅπως ἤδη ἔχουμε ἀναφέ-
ρει, γιὰ αἰτίες διαφορετικὲς γιὰ κάθε δημιουργό. Ὁ γενικότερος αὐτὸς
προσανατολισμὸς δὲν ἐξηγεῖ ὅμως τὴν ἐμμονὴ στὸ παπαδιαμαντικὸ ἔργο.
Γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ προσθέσουμε καὶ κάποιους ἄλλους περισσότερο ἀσφα-
λεῖς δεῖκτες, ποὺ σὲ καμία περίπτωση δὲν πρέπει νὰ παραγνωριστοῦν. Ὁ
πρῶτος εἶναι ἡ κριτικὴ ἔκδοση τῶν Ἁπάντων τοῦ συγγραφέα ἀπὸ τὸν Ν.
Δ. Τριανταφυλλόπουλο, ποὺ ὁλοκληρώθηκε τὸ 1988178, ἀφοῦ μετὰ τὴ χρο-
νολογία αὐτὴ ἔχουμε θεατρικὲς διασκευὲς τοῦ ἔργου του, τὸ ὁποῖο μέχρι
τότε ἔδινε ὑλικὸ σὲ κινηματογραφικὲς καὶ τηλεοπτικὲς παραγωγές. Δὲν
εἶναι ἴσως χωρὶς σημασία ὅτι ἡ πρώτη ἴσως παρουσίαση ἔργου του στὴ
σκηνὴ πραγματοποιεῖται τὴ θεατρικὴ περίοδο 1988-89 («φόνισσα», μ.
Γεμεντζάκη). Ἕνας δεύτερος εἶναι ὁ ἑορτασμὸς τῶν 150 χρόνων ἀπὸ τὴ
γέννησή του τὸ 2001, ποὺ πυροδότησε μία πλειάδα παραστάσεων, καὶ
τρίτος ὁ πρόσφατος ἑορτασμὸς τῶν 100 χρόνων ἀπὸ τὴν κοίμησή του τὸ
2011. Παρόμοιες ὅμως ἐπετειακὲς ἐκδηλώσεις δὲν εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα
τὴν παρουσίαση τῆς ζωῆς καὶ τοῦ ἔργου ἄλλων λογοτεχνῶν στὴ σκηνὴ
τοῦ θεάτρου ἢ στὴν ὀθόνη τοῦ κινηματογράφου καὶ τῆς τηλεόρασης. φυ-
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178 Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Ἅπαντα, τόμοι 1-5, κριτικὴ ἔκδοση Ν. Δ. Τριανταφυλλό-
πουλος, ἐκδόσεις Δόμος, Ἀθήνα 1981-1988.



σικά, δὲν μποροῦμε νὰ παραγνωρίσουμε τὸ ἐνδιαφέρον ποὺ ὑπάρχει γιὰ
«περιθωριακὲς» μορφὲς ὅπως ἡ δική του, ἀλλὰ ἐξίσου ἐνδιαφέρουσα καὶ
μάλιστα πιὸ περιπετειώδης ὑπῆρξε καὶ ἡ μορφὴ τοῦ Βιζυηνοῦ, ποὺ ἐνῶ τὸ
ἔργο του καὶ ἡ ζωή του προσφέρονταν γιὰ θεατρική, κινηματογραφικὴ καὶ
τηλεοπτικὴ ἀξιοποίηση, δὲν γνώρισε τὴν ἐπιτυχία τοῦ ἔργου τοῦ Παπα-
διαμάντη.

στὴν προσπάθειά μας νὰ παρακολουθήσουμε τὴν κινηματογραφική,
τηλεοπτικὴ καὶ θεατρικὴ «σταδιοδρομία» τοῦ βίου καὶ τοῦ ἔργου τοῦ
ἁγίου τῶν γραμμάτων μας, διαπιστώσαμε ὅτι ὑπάρχουν καὶ κάποιοι
ἄλλοι λόγοι ποὺ κάνουν τοὺς σκηνοθέτες νὰ ἀντλοῦν τὴν ἔμπνευσή τους
ἀπὸ αὐτόν. αὐτοὶ ἐντοπίζονται στὴν ἤδη διαπιστωμένη μαγεία του179 καί,
ὅπως μαρτυρεῖται ἀπὸ τὸ σύνολο σχεδὸν τῶν παραστάσεων καὶ ἀπὸ τὰ
ὅσα οἱ σκηνοθέτες καταθέτουν180, τὴ μουσικότητα τῆς γλώσσας του ποὺ
εἶναι ἐντέλει ἡ ἱστορία καὶ ἡ λογοτεχνία τοῦ τόπου μας. Δὲν εἶναι τυχαῖο
ὅτι τὸ ἔργο του παρουσιάζεται στὸ πρωτότυπο, χωρὶς μάλιστα νὰ παρα-
βιάζεται ὁ διηγηματικός του χαρακτήρας, μὲ ἐλάχιστη διασκευὴ ποὺ
ἀφήνει ἀλώβητη τὴν ἀφηγηματική του δύναμη. Ὄχι ὅτι τὰ θέματα δὲν
ἔχουν τὴ σημασία τους. αὐτά, ὅμως, οὕτως ἢ ἄλλως, ἐκφράζουν τὴν πα-
ράδοση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ ἐντάσσονται στὴν παρακαταθήκη τῆς
παγκόσμιας λογοτεχνίας. σὲ κάθε περίπτωση εἶναι «βάλσαμον παρηγο-
ρίας»181 ὅτι ὡς λαὸς ἐξακολουθοῦμε νὰ παίρνουμε δύναμη ἕως σήμερα
ἀπὸ τὸ παρελθόν μας, τὴν ἱστορία καὶ τὴ μνήμη μας, ὅπως διασώζονται
στὴ γλώσσα καὶ τὴ λογοτεχνία μας. Καὶ ἀνέλπιστη εὐλογία ὁ σύγχρονος
κόσμος νὰ ἀκούει τὸν Παπαδιαμάντη «ψιθυρίζ[οντα] εὐέλπιδα ὄνειρα καὶ
ἀναμασ[ῶντα] ἔναυλα παραμύθια»182.

Θεσσαλονίκη, μάιος 2012
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179 Ὀδυσσέας Ἐλύτης, «Ἡ μαγεία τοῦ Παπαδιαμάντη», Ἐν λευκῷ, Ἀθήνα 1992, σ. 57-
106.

180 Βλ. καὶ Ἰωάννα Κλεφτογιάννη, «Θεατρικὴ ἀπόδραση ἀπὸ τὴν πεζὴ πραγματικότητα.
Κορυφαῖα ἔργα τῆς ἑλληνικῆς καὶ ξένης πεζογραφίας ἀνεβαίνουν στὴ σκηνή», ὅ.π.,
Γρηγόρης Ἰωαννίδης, «Ὄνειρο στὸ κύμα τοῦ ἐξπρεσσιονισμοῦ», ὅ.π., Ὄλγα σελλᾶ, «Ὁ
Παπαδιαμάντης ποὺ μᾶς ἐμπνέει», ἐφημ. Ἡ Καθημερινή, σάββατο 31 Δεκεμβρίου
2011 - Κυριακὴ 1 Ἰανουαρίου 2012, «Τέχνες καὶ Γράμματα», σ. 2. Ἐπίσης τὴν πρό-
σφατη δημοσίευση τῆς ἴδιας «Τὸ κοινὸ ἔχει ἀνάγκη νὰ ξεχαστεῖ μὲ ἱστορίες», μὲ τὸν
ὑπότιτλο «σκηνοθέτες καὶ ἠθοποιοὶ ἐξηγοῦν γιατί στράφηκαν φέτος στὴ λογοτεχνία»,
ἐφημ. Ἡ Καθημερινή, «Τέχνες καὶ Γράμματα», Κυριακὴ 1 Ἀπριλίου 2012, σ. 4.

181 Θεολ. Βοσταντζόγλου, Ἀντιλεξικὸν ἢ Ὀνομαστικὸν τῆς Νεοελληνικῆς, Ἀθήνα 1962, σ.
598, τὸ λῆμμα 1272 «Παρηγορία».

182 «Τὸ Καμίνι», Ἀλ. Παπαδιαμάντης, Ἅπαντα, 4.205.



Ἀντιγράφω μιὰ παράγραφο ἀπὸ τὸ
διήγημα «Τὸ κουκούλωμα»:

«Ποτὲ δὲν ὑπῆρξε τόσον ἀνοιχτό-
καρδος ἄνθρωπος, φύσει ἐπικούρειος
γεννημένος, ὅσον ὁ κὺρ Κοσμᾶς. Διὰ
τίποτε δὲν τὸν ἔμελε. Τὸν καιρὸν ὁποὺ
εἶχεν ἐκεῖ εἰς τὴν παλαιὰν συνοικίαν
τὸ νυκτερινὸν καφενεῖον ἐξενυχτοῦσε
πάντοτε μὲ τοὺς φίλους πελάτας του,
μοιράζων ἐπ᾽ ἴσοις τὰς ὥρας μεταξὺ
τοῦ καφενείου καὶ τοῦ πατσατζίδικου,
καὶ ὑπαιθριάζων πολλὰς ὥρας ὑπὸ τὴν
λεύκαν τῆς μικρᾶς πλατείας. Ἐκεῖ ἐ-
τρώγοντο συνήθως τὰ μοσχοχτάποδα,
καὶ ἄλλοι νυκτερινοὶ μεζέδες, ἐν συν-
τροφίᾳ μὲ τὸν Τζώρτζην τὸν Βλάχον,
τὸν λύσανδρον Παπαδιονύσην καὶ τὸν
Κλήμεντα τὸν Σακελλάριον. Συνήθως
ὁ Κλήμης ἔτρωγε πρῶτα κρέας μὲ
μελιτζάνες, κατόπιν καπαμὰ μὲ μυ-
ρωδικὰ καὶ κόκκινην σάλτσαν, καὶ τε-
λευταῖα δύο μοσχοχτάποδα τηγανη-
τά» (Ἅπαντα, 4.592.5-15).

Πουθενὰ ἀλλοῦ ὁ Παπαδιαμάντης
δὲν μνημονεύει τὸν Κλήμη τὸν Σα-
κελλάριον. Ὡστόσο, ὅπως φαίνεται ἀ-
πὸ τὰ λεγόμενα τοῦ ἴδιου τοῦ Παπα-

διαμάντη καὶ ὅπως μαρτυρεῖ ὁ ἀξιόπι-
στος Γιάννης Κλ. Ζερβός, ὁ Καλύ-
μνιος ποιητής, ὁ ψάλτης τοῦ Ἁγίου
Ἐλισαίου συναναστρεφόταν μιὰ ἐποχὴ
τὸν Κλήμη καὶ τὸν ὑποληπτόταν ὡς
ψάλτη1. Ὁ Ζερβός, συμπατριώτης τοῦ
Σακελλάριου, στὸ βιβλίο του Ἱστορικὰ
Σημειώματα, ἐξιστορεῖ ὅσα ἀγνοεῖ ὁ
Παπαδιαμάντης, τὶς τύχες δηλαδὴ
τοῦ Σακελλάριου στὴν Κάλυμνο (σ.
209):

«Σὰν τὴν πεταλούδα στὸ φῶς, τρι-
γυρνοῦσε, ὁ Σακελλάριος, τὰ στερνά
του στὸ Χωριό – γύρω ἀπὸ τὶς ταβέρ-
νες», μοὔλεγε, σὲ κατοπινὰ χρόνια,
γιὰ τὸν Κλήμη, ὁ ζωγράφος Ἀλαχοῦ-
ζος, ποὺ δὲ συχωρνοῦσε ποτὲ τὸν ἑαυ-
τό του, ὅπως ξέρομε δὰ τὴν λεπτότητα
τῆς ψυχῆς τοῦ Μιχάλη Ἀλαχούζου,
γιατὶ μιὰ φορά, πρωτόφοιτος τοῦ Πο-
λυτεχνείου καὶ συγκατοικώντας μὲ
τὸν Σακελλάριο στὴν Ἀθήνα, τὸν πεί-
ραξε ἕνα βράδυ, ὅπου γύρισε πιωμένος,
μὲ τὴ φράση: «ἀπόψε πάλι εἶσαι στὰ
ἕντεκα».

Ἀδικημένος ἀπὸ τὴν Ἐφορεία καὶ
Δημογεροντία τοῦ Νησιοῦ, γιατὶ προ-

1 Βλ. τὸ σημείωμα «Ὁ Παπαδιαμάντης ἀντιποιεῖται ἱερατικὰ ἔργα», Σύναξη, τχ. 119,
Ἰούλιος-Σεπτέμβριος 2011, ὅπου οἱ πληροφορίες τοῦ Ζερβοῦ γιὰ τὴ σχέση Σακελλάριου
καὶ Παπαδιαμάντη.
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Ν. Δ. ΤρΙΑΝΤΑφΥλλΟΠΟΥλΟΣ

Τύχαι ἐλάχιστα μνημονευομένου
παπαδιαμαντικοῦ ἥρωος



τιμούσανε ἄλλους στὸ Ἑλληνικὸ Σχο-
λεῖο, ἂν καὶ εἴτανε ὁ μόνος πτυχιοῦχος
ἀπὸ τοὺς φιλολόγους, παραρίχτηκε
πιὰ ὁλότελα τότε στὴν ταβέρνα, ἀπο-
ζώντας μ᾽ ἕνα φτωχομισθὸ ψαλτικῆς
στὴ Χαριτωμένη καὶ κατάντησε κα-
τόπι ἄρρωστος μὲ φθίση. Πέθανε στὸ
ταξίδι γυρίζοντας ἀπὸ τὴν Ἀθήνα,
ὅπου εἶχε πάει γιὰ θεράπειο. Τὸν θά-
ψανε τιμητικὰ ὅλο τὸ νησὶ καὶ τὸν
ὑμνήσανε πολλοὶ λόγιοι. Καὶ τὸν
ἔκλαψε ἡ Καλυμνιακὴ ψυχή, ὡς τὸν
μυρολογήσανε οἱ γυναῖκες, ποὺ τὸν
εἴπανε δίκαια: «Ἀηδόνι τῆς Ἀνατο-
λῆς…» Καὶ ἀλήθεια, ὅπως ὅταν ἀκού-
σει κανείς, σὲ νεώτερη ἑλικιὰ τραγούδι
τοῦ ἀηδονιοῦ, νοιώθει ἔπειτα στὴ ζωή
του, ὁποὺ δὲν τὸ ξανακούει πιά, κατα-
σταλαμένη ν᾽ ἀνασταίνεται καὶ νὰ
φαντάζει ἀνάκουστα στὴν ἀκουή του
κι᾽ ὡσὰν μέσα στὸ σπλάχνο του, ἡ
στέρεη κρουστὴ γλυκύτητα τῆς ἀηδο-

νίσιας στροφῆς– ἔτσι ὁ μῦθος τῆς με-
λωδικιᾶς του ψαλτικῆς ἀναστανόταν
μέσ᾽ ἀπὸ τὴν ἀκοίμητα κατασταλα-
μένη μνήμη τῆς παλαιότερης γενιᾶς
ποὺ τὸν ἄκουσε. Καὶ ἀνάζησε, μὲ τὴ
λαχτάρα, θρυλική, μουσικὴ ἡ παρά-
δοσή της, στὴν ψυχὴ τῆς νεώτερης
ἑλικιᾶς κοντὰ μισὸν αἰῶνα τῆς ζωῆς
τοῦ νησιοῦ.

Ὁ Παπαδιαμάντης, ποὺ ἤξερε τὸ
λάλημα τῶν ἀηδονιῶν –«Ἄρχιζε νὰ
πτερυγίζῃ καὶ μιὰ μέρα θὰ ἔγραφε
πολλὰ καὶ καλά», ἦταν ἡ κρίση του
γιὰ τὸν Κλήμη–, θὰ ἔγραφε ἕνα ἀπὸ
τὰ σπαραχτικά του συναξάρια γιὰ τὸν
ταβερνόβιο καὶ φθισικὸ Σακελλάριο
τὸν Κλήμεντα, ποὺ ἀγαποῦσε τὸν κα-
παμά, τὸ κρέας μὲ τὶς μελιτζάνες καὶ
τὰ μοσχοχτάποδα, ἐδέσματα, φαντά-
ζομαι, καὶ τῆς δικῆς του ἀρέσκειας.
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ΝΙΚΟΣ λεΟΝΑρΔΟΣ

Σύνοψη
[παπαδιαμαντικοῦ βίου]

φτωχὸς χωριάτης
ἔρμος στὰ ξένα.
Κι ὅμως μᾶς θρέφεις
Παπαδιαμάντη.
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Στὰ νήπια ποὺ ἀνέσταινε ἡ Χριστίνα

«Κ᾽ ἐκεῖνα τὰ πτωχά,
τὰ μακάρια περιίπταντο
εἰς τὰ ἄνθη τοῦ παραδείσου…»1

Ι

Τοῦ κόσμου ἦρθαν ἀπ᾽ τὴν ἐρημιὰ
ἀλλὰ δὲν ἦσαν ἔρμα
ἐπρόφθασε καὶ τ᾽ ἄγγιξε
τὸ χάδι σου.

ΙΙ

Γάμος βασιλικὸς
σοῦ μέλλεται Χριστίνα.
Τὰ νήπια ποὺ ἀνέσταινες
θενὰ σταθοῦν παράνυμφα
μ᾽ ἀρίφνητους ἀγγέλους.

�

[Ἀπάντηση στὸν στίχο ἄλλου:

Κι ἡ Σκιάθο; Fuit…]

Κι ὅμως θωρεῖς την;
Στὴν λειτουργία
ὡς ἐκ νεκρῶν ζῶσα
ἡ Σκιάθο ἀναστημένη.

1 «Χωρὶς στεφάνι».



ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣωΝΗΣ

Μνημόσυνον ἀφανοῦς

Στὰ σαράντα, ἦρθαν στὸν τάφο σου
κεῖ-πάνω στὰ Μνημούρια
–κι ἦταν μουντὸς φλεβάρης–
οἱ ἀδελφές σου, ἡ ξαδέλφη Μαχούλα
ἐκ τῶν παραχειμαζόντων λίγοι ναυτικοὶ
ὁ βαστάζος τῆς ἀγορᾶς Πακέτος,
μοσχομάγκες ποὺ κοίταζαν ἀπλήστως
τὰ στολισμένα (σταφίδες, κοφέτα καὶ ρόιδα)
κόλλυβά σου καὶ κάτι ποὺ εὐωδιάζανε ζαχαροχαμαλιά.

λίγο πρὶν τὸ τρισάγιο βάλθηκε ὁ μαραγκὸς
νὰ ἰσιάξει τὰ ξύλινα κάγκελα τοῦ μνήματος
Ἄχ! Ἀλέξανδρε, σὰν τότε ποὺ σ᾽ ἀφήναμε μονάχο
στὸ ξύλινο κουνάκι σου, ἀκούστηκ᾽ ἡ Κυρατσούλα…

… κι εὐθὺς ὁ ἀέρας ἅρπαξε τὴ μπόλια της
κι ἀπόμεναν οἱ ἄλλοι σαστισμένοι
καθὼς ἐκείνη ἔτρεχε γιὰ νὰ τὴν φτάσει
κι ἡ φλόγα σιγοτρέμιζε
στ᾽ ἀπιθωμένο καταγῆς καντήλι.

Τέλειωσε ὁ παπα-Γιώργης τὸ «αἰωνία ἡ μνήμη»
κι ἔρριξαν, ὅσα περισσεψαν σιταράκια, στὸ χῶμα ποὺ σὲ

σκέπαζε
– ἀκόμ᾽ ἕνας κόκκος θυμιάματος ἔκαιγε, λίγα κεράκια
κι ἔσφιγγε ἡ Κυρατσούλα τὰ κλώνια τῆς μανδήλας της
μὴν πάει ξανὰ τ᾽ ἀνέμου
κι ἐσκόρπισε ἡ συνοδεία μὲ τὸ «καλὸ Παράδεισο»
κι ἔγινε ἡ μορφή σου ἀτμός, νέφος ἁπαλὸ κι ἐχάθη…
καὶ ἦρθε στὸ νοῦ της τὸ Πετρὶ
ποὺ γύρευε ἡ ἀπόκοτη κούνια καὶ τσαρδάκι

σύρριζα στὸν κρεμνὸ
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ὡσότου ἔπεσε κατακέφαλα στὸν ὄχτο, μὲς στὸ ρέμα
… Ἀγάπη στὸν κρεμνό!

Σὰ νά ᾽χε ἀνάγκη γιὰ νὰ μὴν πέσει ὁ Ἀλέξανδρος
᾽κεῖνα τὰ ξύλινα, στὸ πλάι, καγκελάκια
αὐτὸς ποὺ τώρα σειόνταν ὁλόκληρος
πάνω ἀπὸ ρέματα μὲ δαιμόνια, πάνω ἀπ᾽ τὴν πολιτεία
ὅπου ἔσερνε νυχτόμερα τὸ ζωντανὸ κιβούρι του
κι ἀπ᾽ τὸ ἐκκλησάκι ὅπου ἔψελνε γηθόμενος
κι ἀπ᾽ τὰ μπακάλικα ὅπου ἔβρισκε παρηγοριὰ στὸν ρητινίτη.

Τεθεμελίωτο γὰρ –ἡ ἀγάπη του–
ἐπὶ τὴν Πέτρα.

῏ω Κύριε τῶν ζώντων καὶ τῶν νεκρῶν
ἀνάπαυσον ἐν χώρᾳ τῶν ἀγγέλων τῶν φωτεινῶν
Ἀλέξανδρον, ἄνθος ἀμάραντον, τῶν ταπεινῶν…

�

… λίγα ἀνθάκια στὴ μνήμη του…

Ὅταν μὲ πιάνουν οἱ ἀδιόρατες λύπες
στήνω πάνω σ᾽ ἕνα ἀραφάκι τὴ φωτογραφία σου

ἐκείνην στὴν Δεξαμενή – πέντε χρόνια πρὶν ἀπὸ τὴν
ἁρπαγή σου

μὲ τὴν κενὴ καρέκλα δίπλα ποὺ προεκτείνουν οἱ σκιὲς
μιᾶς ἀταίριαστης αἰχμαλωσίας

… δουλοπάροικος… καὶ πόσα χαμένα
ἡλιοβασιλέματα…

Κάθομαι ἐκεῖ στὴν ἀδειανὴ δίπλα σου καρέκλα
ἐσὺ ᾽ξομολόγος μὲ γερτὸ κεφάλι, μάτια κλειστὰ

γιὰ ν᾽ ἀκοῦς πιὸ βαθιὰ τὴν σφλομονὴ τῆς καρδιᾶς
καὶ ᾽γὼ ὁ ἀναφάνταλος καὶ σκληροτράχηλος ἅμα

νὰ σοῦ φορτώνω πάθια καὶ καημοὺς
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τὶ κάθε τόσο δὲν λιανομπορῶ…
Τάχα δὲν θά ᾽χα καὶ ᾽γὼ χαρὲς νὰ σοῦ ἱστορήσω;

γιατί σ᾽ ἀναθυμᾶμαι πιὸ πολὺ τὶς ὧρες τὶς βαρειές;
… μὰ οἱ χαρὲς σκορπᾶν σὰν τὰ τραγούδια μιᾶς

τρελῆς βραδειᾶς
ἐνῶ ἐσὺ σὰν τὸ κρυφὸ μανδράκι μένεις

(μιὰ ἀγκάλη ὡραία τῆς ἀκτῆς)
νὰ δέχεσαι τὰ κύματα – σὰ νά ᾽χαν τελειωμὸ

κι αὐτὰ
ἀπὸ τὴ θάλασσα τὴν πανδέγμονα τοῦ βίου…

Τώρα ποὺ ὁ τόπος κροτίζει κι οἱ ψυχές μας
κάνουν πανιὰ

κοιτώντας ἐπίμονα τὰ σταυρωμένα σου χέρια
σ᾽ ἐκείνην τὴν φωτογραφία (νά ᾽χε τὸ παλτό σου

κουμπιά;)
θαρρῶ πὼς τὰ χέρια σου ἀνοίγουν σιγὰ σιγὰ

(μὲ τί ἐγκαρτέρηση ποὺ ἦταν σφιχτοπλεγμένα!)
καὶ ξεκλειδώνουν ἀπ᾽ τὶς ἀρθρώσεις

καὶ νά ποὺ – θαμμάζουμαι Κ᾽στέ μ᾽ !

Πιάνεις τὸ μολύβι κι ἀραδιάζεις στὸ χαρτὶ
ὅσα δὲν πρόλαβες νὰ πεῖς τότες ποὺ ζοῦσες

ἀνταναπληρώνοντας –ἀντὶ γιὰ μᾶς–
μὲ τὴ γραφή σου τ᾽ ἄγραφα καὶ τ᾽ ἀνείπωτα

…κι ἂν κάποτε πασχίζουμε νὰ ποῦμε κατιτὶς
μὲ τὸν τρόπο καὶ τὸν χτύπο τὸν δικό σου

μὴ μᾶς κρατᾶς συνέριο
ποὺ περιπαίζουν ἐξαιτίας μας τὸ ὄνομά σου

γιατὶ
σ᾽ ἀγαποῦμε

νὰ μᾶς ἀγαπᾶς καὶ σὺ
μπάρμπ᾽ Ἀλέξανδρε1.
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1 «Νεκράνθεμα…».



Α

Ὤ, ναί, ἀπήλαυσα
τὴν παραφορὰ τοῦ λόγου
τὴν ἔκπτωση ἑνὸς ἀκόμα
αἰώνα δίχως ρόδινα πιὰ
τ᾽ Ἀκρογιάλια.

Β

Ὠνειροπολοῦσα συχνὰ
χαμένος σὲ ἀκτὲς καὶ ἄκρες
στὸν φλοῖσβο διπλανὸς
μὲ τὸν γάτο σύντροφος
χωρὶς τὴν Τρυφή.

Γ

Δὲν περίμενα στιγμὴ
καμιὰ τοῦ χρόνου ρωγμὴ
δὲν προσέφερε στὸν Δοῦλο
ἀνάπαυλα ἢ ἔστω
μία Ξεκούραση.

Δ

Τὰ παραπετάσματα
ἰσχυρά, ὀρθωμένα
ἐμπόδια τῆς χαμηλῆς
τῆς καθημερινῆς τῆς
Χαμένης Ζωῆς.

ε

Ἕνα φῶς σ᾽ ἕνα γυαλὶ
ἀκροφεγγιές, ὀθόνες
περίεργες συνεχῶς
πτώσεις τῶν πολλῶν
Θλιβερῶν Ἐγώ.

Ὼ

Καὶ μόνο προσωρινὰ
σχιζόταν γιὰ νὰ χτιστεῖ
πάλι καὶ πάλι τοῖχος
ἀνέλπιδος ὁ Ἄλλος
καταλάμπει.

Ζ

Οἱ λυχνίες σὲ θέσεις
κρυφές, σοφὰ χαμηλὲς
φέγγιζαν λίγο λίγο
στὸ νερὸ τῆς ἥσυχης
τῆς μιᾶς Θάλασσας.

Η

Σύρριζα δὲν τὴν εἶδα
δεκαετίες πολλὲς
ἀπολεσθεῖσα Αὐτὴ
ἡ μοναδική μου
Κρυφὴ Ἀγάπη.
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ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΟΥφλερΗΣ

Ὠδὴ ἕκτη
τοῦ Ἀλέξανδρου



Θ

Καὶ ἴσως καὶ πάλι
τολμηρός, μὰ ἄπειρος
νὰ ἔπαιρνα τὴ φελούκα
τὸ θαλάσσιο ξύλο
Ἀναρώτα.

Ι

Δὲν ὑπάρχει γιὰ μένα
ἀγλαὸ πρόσωπο
ἡ καίουσα πληγὴ
σίδερο καυτό, σχισμὴ
ἡ Τραχηλιά της.

ΙΑ

Κολπουμένη μὲ πτυχὰς
σχήματα ἀνέφικτα
Γῆς μορφὲς κι ἐξάρσεις
χώματος ὀρθώσεις
τὰ Σώματά μας.

ΙΒ

Ἵστατο ἐπὶ τραπέζης
ὄνειρο δίπλα σὲ κῦμα
παρόδιος γέρων, συχνὰ
οἰνοβαρής, μοναχὸς
Πόμα Θανάτου.

ΙΓ

Καὶ ἕνα σαλέπι μπορεῖ
νὰ ζεστάνει τὰ σωθικὰ
οἱ στεναγμοὶ ἄηχοι
οἱ φωνὲς σβησμένες
Βαρεῖα Ἀγγαρεία.

ΙΔ

Μελανώτερον τὸ σκότος
ἡ ρίζα τοῦ λόφου
κι αὐτὴ ἀδυσώπητη
ὅλα κρυφά, ἐπιτάττει
ὁ φλοῖσβος Σιωπή.
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Διαβάζοντας σὲ παλαιότερο τεῦ-
χος τῆς Νέας Ἑστίας (Μάρτιος 2008,
τχ. 1809), τὸ ἄρθρο τοῦ Ν. Δ. Τριαντα-
φυλλόπουλου «Παρατηρήσεις σὲ πα-
παδιαμαντικὰ καὶ μωραϊτιδικὰ τοῦ
Ἱστορικοῦ λεξικοῦ» (σ. 585-587), συ-
ναντήσαμε τὴν ἰδιωματικὴ καὶ ἀσυνή-
θιστη λέξη γυφτοπούλεζα ποὺ χρησι-
μοποιεῖ στὴ Γυφτοπούλα (1884) ὁ Ἀλ.
Παπαδιαμάντης.

Κι ἐνῶ, ὅπως πολὺ σωστὰ παρα-
τηρεῖ ὁ Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλος, ἡ
ἄλλη ἰδιωματικὴ λέξη γυφτοκόνισμα
ποὺ ἀπαντᾶται ἐπίσης στὸ ἐπίμαχο ἀ-
πόσπασμα τοῦ παπαδιαμαντικοῦ μυθι-
στορήματος (1.614.13-16) «[...] μαρ-
τυρεῖται σύμφωνα μὲ τὸ Ἱστορικὸν λε-
ξικόν, ἀπὸ ἀρκετὲς περιοχές, μὲ πρώτη
τὴ Σκιάθο, (χωρὶς παραπομπὴ στὸν
Παπαδιαμάντη ποὺ τὴ χρησιμοποιεῖ
τέσσερις φορές) [...]», ὁ τύπος γυφτο-
πούλεζα, μοναδικὸς ὡς χρήση στὸν
Παπαδιαμάντη παρότι εἶναι ὁλοφά-
νερα ἰδιωματικός, δὲν ἔχει συμπεριλη-
φθεῖ στὸ προαναφερόμενο λεξικόν.

Προχωρώντας ἔτσι σὲ μία ἀπό-
πειρα ἑρμηνευτικῆς προσέγγισης τοῦ
ἰδιαίτερου αὐτοῦ λεκτικοῦ τύπου, κα-
τατίθεται στὴ συνέχεια τοῦ ἄρθρου ὁ
ἑξῆς συλλογισμός: «[...] ἡ κατάληξη -
έζα, σύμφωνα μὲ τὸν Ἀνδριώτη, εἶναι
τοπωνυμικὴ καὶ κατὰ τὸν Ἄμαντο καὶ
τὸν φουρίκη ἔχει ἀλβανικὴ προέλευση.
Στὸ Ἐτυμολογικὸ λεξικό του ὁ Ἀν-
δριώτης παραθέτει τὰ τοπωνύμια Ἀ-
γριλέζα, Βαλανιδέζα, Καλογρέζα, Μυ-

γδαλέζα, Πρέβεζα. Ἔχω τὴ γνώμη
ὅτι τὸ Γυφτοπούλεζα, τυπικὰ προση-
γορικό, ἔχει δημιουργηθεῖ κατ’ ἀναλο-
γία πρὸς τὰ τοπωνύμια αὐτὰ καὶ ἡ κα-
τάληξη -έζα, ποὺ προστίθεται στὸ γυ-
φτοπούλα ἐπιτείνει τὴ μειωτικὴ σημα-
σία του. Ἂν δηλαδὴ Μυγδαλέζα εἶναι
τόπος γεμάτος ἀμυγδαλιές, Γυφτο-
πούλεζα εἶναι μιὰ γύφτισσα μὲ ὅλα τὰ
ἐλαττώματα τῆς φυλῆς της [...]».

Παρὰ τὸ ἀναμφισβήτητο γεγονὸς
τῆς ἀλβανικῆς προέλευσης τῆς ἐν
λόγῳ κατάληξης καὶ τῆς ξεκάθαρης
μειωτικῆς χρήσης τῆς λέξης (ὅπως
ὀρθότατα διαπιστώνει ὁ Ν.Δ. Τριαντα-
φυλλόπουλος), θὰ πρέπει ἐδῶ νὰ παρα-
τηρήσομε, ὅτι ἡ κατάληξη -έζα στὴν
προκειμένη περίπτωση δὲν λειτουργεῖ
στὸν ὑπερθετικὸ τύπο (δηλ. μία γύ-
φτισσα μὲ ὅλα τὰ φυλετικά της ἐλατ-
τώματα, κατὰ τὴ «συνεπαγωγὴ» τοῦ
παραδείγματος τῆς Μυγδαλέζας ὡς
τόπου γεμάτου ἀμυγδαλιές), ἀλλὰ ἀν-
τίθετα, στὸν σμικρυντικὸ τύπο της (ὡς
ἀποκλειστικὴ κατάληξη τῶν θηλυ-
κῶν, ἀρχικὰ ὑποκοριστικὴ καὶ χαριτο-
λογική, ποὺ ὅμως στὴν πορεία ἔλαβε
καὶ ἀρνητικὲς προεκτάσεις). Θὰ πρέ-
πει ἐπίσης νὰ τονίσομε τὴν ἀντίστροφη
χρήση ὡς πρὸς τὴν τοπωνυμικὴ μετε-
ξέλιξη ὀνομάτων καὶ λέξεων ποὺ ἐμπε-
ριέχουν τὴν κατάληξη -έζα, μιᾶς καὶ ἡ
κύρια λέξη, φαίνεται νὰ προηγεῖται τοῦ
τοπωνυμίου, τὸ ὁποῖο στὴ συνέχεια, ἡ
ἴδια αὐτὴ λέξη, προσδιορίζει. Γιὰ παρά-
δειγμα, καθὼς ἡ δρῦς εὐδοκιμοῦσε

ΜΙΚρΑ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΙΚΑ

Ἑρμηνευτικὰ στὴν παπαδιαμαντικὴ «Γυφτοπούλεζα»



ἀνέκαθεν στὸ μέρος ποὺ κατὰ τὴν
ἀρχαιότητα ὀνομαζόταν δικαίως, φη-
γαία, (ἡ δρῦς ἀνήκει ὡς γνωστὸν στὴν
οἰκογένεια τῶν φηγιδῶν) «[...] διὰ τὸ
αὐτὸ καὶ οἱ μεταγενέστεροι ἔδωσαν
αὐτοῦ τοὔνομα Βελανιδέζαν [...]»1.

Ἀπὸ τὶς λέξεις λοιπὸν τοῦ «ἀρβανί-
τικου» ἰδιώματος ποὺ διατηροῦνται
ἕως τὶς μέρες μας σὲ ἀρκετὲς περιοχὲς
τῆς Ἑλλάδας καὶ καταδεικνύουν ἀκρι-
βῶς τὴν παραπάνω διάκριση στὴν κα-
τάληξη, θὰ πρέπει νὰ δεχτοῦμε τὸ γε-
γονὸς ὅτι ἡ κύρια λέξη γύφτισσα,
ἔχοντας ὡς ἄμεσο ὑποκοριστικό της
τὴ λέξη γυφτοπούλα (ἀπ’ ὅπου καὶ ὁ
τίτλος τοῦ ἔργου), ἔχει ἀσφαλῶς καὶ
ἕναν ἀκόμη μικρότερο τύπο ὁ ὁποῖος
μπορεῖ κάλλιστα ν’ ἀποδοθεῖ μὲ τὴ
λέξη γυφτοπουλίτσα, (κατάληξη -ίτσα
ὡς προσδιοριστικὴ τοῦ μεγέθους πρὸς
τὸ μικρὸν) ποὺ εἶναι καὶ τὸ ἑλληνικὸ
ἀντίστοιχο τῆς ἑξαλβανισμένης γυ-
φτοπούλεζας. Καθὼς γιὰ τὴν ἀντί-
θετη περίπτωση (ὅπου δηλαδή, ἐπιτεί-
νεται ἡ μειωτικὴ σημασία μέσω τῆς
μεγέθυνσης καὶ ἀντιπροσώπευσης «ὅ-
λων τῶν ἐλαττωμάτων τῆς φυλῆς»)
θὰ ἦταν περισσότερο συμβατὴ ἡ ἀντί-
στοιχη ἑλληνικὴ κατάληξη -άρα, ποὺ
ἐδῶ ὅμως δὲν φαίνεται νὰ χαρακτηρί-
ζει τὴ λέξη ὡς πρὸς τὴ λειτουργία καὶ
τὸ ὕφος της. λαμβάνοντας συνεπῶς

ὑπ’ ὄψιν μας τὰ παραδείγματα ἀπὸ
ἄλλους ἀρχικοὺς τύπους λέξεων τοῦ
προαναφερόμενου ἰδιώματος ὅπως: μυ-
γδαλὲ (ἀμυγδαλιά), πούλα (κότα),
βάιζα (κορίτσι) ποὺ στὸν ὑποκοριστικό
τους τύπο γίνονται ἀντίστοιχα, μὲ τὴν
κατάληξη -έζα: μυγδαλέζα (ἀμυγδα-
λίτσα), πούλεζα (κοτούλα), βάιζεζα
(κοριτσάκι), καθὼς καὶ ἀνάλογα πα-
ραδείγματα ἀπὸ τὴ σύγχρονη ἀλβα-
νικὴ γλώσσα ποὺ χρησιμοποιεῖ μὲ τὸν
ἴδιο ἀκριβῶς τρόπο τὴν κατάληξη -ëza
(λ.χ. hënëza - φεγγαράκι, dardhëza -
ἀχλαδίτσα, gurrëza - πετρούλα, pikë-
za - τελίτσα, bardhëza - ἀσπρούλα,
κλπ.)2 δὲ θὰ ἦταν ἄστοχο νὰ ἀποτολ-
μήσομε καὶ τὴν ἑρμηνεία τῆς παπα-
διαμαντικῆς γυφτοπούλεζας στὸ ἀπό-
σπασμα ὡς ἑξῆς:

«Ἐδῶ εἶσαι Γυφτοπούλεζα (Γυ-
φτοπουλίτσα); Κ’ ἐγὼ σ’ ἔχασα τόσον
καιρόν, καὶ δὲν σ’ ἔβλεπα; Νὰ χαθῇ τὸ
χνάρι σου, νὰ μὴ σὲ βλέπω! [...]»,
ἀποκαθιστώντας ἔτσι γλαφυρότερα,
τὸν εἰρωνικὸ καὶ «ἀνατριχιαστικὸ»
χρωματικὸ τόνο –ἐνδεχομένως καὶ
κάποιο σαρδόνιο μειδίαμα– πίσω ἀπὸ
τὰ λόγια της γυναίκας μὲ τὴν «ἀπε-
χθῆ ὄψιν», ἡ ὁποία ἐμφανίστηκε στὴ
γυφτοπούλα Ἀϊμὰ κατὰ τὴ διάρκεια
τοῦ ὕπνου της.

Σπύρος Ν. Παππᾶς
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1 Ἐφημερὶς Ἀρχαιολογική, Ἀθήνησι 1837, σ. 128.
2 εὐχαριστῶ ἀπὸ τὴν παρούσα θέση, τὸν φίλο Μιχαὴλ Α. Μπινιάρη ἀπὸ τὴ Δήμαινα Ἀρ-

γολίδος γιὰ τὴ γνωστοποίηση καὶ ἐπεξήγηση τῶν παραδειγμάτων τοῦ ἀρβανίτικου ἰδιώ-
ματος, καθὼς καὶ γιὰ τὴν ἐπιβεβαίωση ὅτι ἡ ὑποκοριστικὴ κατάληξη -έζα ἐπεκτείνεται
κανονικὰ καὶ στὶς ὑπόλοιπες ἑλληνογενεῖς λέξεις μὲ τὸν ἴδιο τρόπο (π.χ. Ἀγριλέζα-
Ἀγρι(ε)λίτσα, Βαλανιδέζα-Βαλανιδίτσα, Καλογρέζα-Καλογριούλα ἢ καὶ Καλογρί-
τσα κ.ο.κ.). εὐχαριστῶ ἐπίσης, τὸν φίλο Renold Vasili, γιὰ τὰ χρήσιμα παραδείγματα
ἀπὸ τὴ σύγχρονη ἀλβανικὴ γλώσσα ποὺ ἐπαληθεύουν τὸ ἀρχικὸ ζητούμενο.
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* Βλ. Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, «Παπαδιαμάντης νοθευόμενος», Νέα Ἑστία, τχ. 1704,
Σεπτέμβριος 1998.

[Οἱ ἐπικίνδυνες ὑπογραφὲς] *

[Ὁμηρικὰ στὸν Παπαδιαμάντη]

Ἀθήνα 14 Ἰουλίου 2012
Ἀγαπητὲ κύριε Τριανταφυλλό-

πουλε,
Πῆρα τὸ γράμμα σας καὶ σᾶς εὐ-

χαριστῶ γιὰ τὰ καλά σας λόγια. Χαί-
ρομαι ποὺ συνέβαλα, ἔστω καὶ στὸ
ἐλάχιστο, στὴ σοβαρὴ ἔρευνά σας γιὰ
τὸν Παπαδιαμάντη.

Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἔκδοση ἀπὸ τὴν
Βουλὴ τοῦ καταλόγου τῆς ἔκθεσης
«Χαρίλαος Τρικούπης. Ἔκθεση ἱστο-
ρικῶν κειμηλίων τῆς οἰκογένειας Τρι-
κούπη», ξαναμελέτησα τὰ στοιχεῖα
καὶ ἐνισχύθηκε ἡ ἄποψή μου ὅτι τὰ δη-
μοσιεύματα μὲ τὴν ὑπογραφὴ Π, ποὺ
ἐσφαλμένα ἀποδόθηκαν στὸν Παπα-
διαμάντη, εἶναι τοῦ δημοσιογράφου Ἀ-
ριστείδη Κ. Παναγιωτίδη.

Ὁ Παναγιωτίδης εἶχε στενὲς σχέ-
σεις μὲ τὸν Τρικούπη, πήγαινε τακτι-
κὰ στὸ σπίτι του καὶ μαζὶ εἶχαν συντά-
ξει τὴν ἐπιστολὴ τῆς παραίτησής του

ἀπὸ τὴν πολιτικὴ (βλ. σ. 1034, τ. Β´
στὸ βιβλίο μου γιὰ τὸν Τρικούπη). Ἐ-
πίσης στὸ βιβλίο μου ὑπάρχει στὴν σε-
λίδα 1032 τοῦ Β´ τόμου ἄρθρο τοῦ Πα-
ναγιωτίδη μὲ τίτλο «Ἡ ἀπογοήτευσίς
του» μὲ ὁλόκληρη τὴν ὑπογραφή του,
ὅπου φαίνεται ὅτι ὁ Παναγιωτίδης εἶ-
ναι ὁ συγγραφέας καὶ τῶν ἄρθρων μὲ
τὴν ὑπογραφὴ Π.

Περισσότερα ἄρθρα τοῦ Παναγιω-
τίδη μπορεῖτε νὰ βρεῖτε στὸ Ἄστυ ἕως
τὸ 1895 καὶ στὴ συνέχεια στὴν Ἀκρό-
πολη. Τὰ ἄρθρα θὰ τὰ βρεῖτε στὴν
ἱστοσελίδα τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Βου-
λῆς: catalog.parliament.gr, ὅπου ὑπάρ-
χουν ψηφιοποιημένες ὅλες οἱ ἐφημερί-
δες ποὺ ἔχουν δημοσιευθεῖ ἕως τὸ
1940.

Στὴ διάθεσή σας πάντα γιὰ ὁποια-
δήποτε ἄλλη πληροφορία.

Μὲ πολλοὺς χαιρετισμοὺς
Αἰκατερίνη φλεριανοῦ

Ἡράκλειο 17 Μαρτίου 2011
Κύριε Τριανταφυλλόπουλε,
(…) Γιὰ τὴν ἀπορία μου στὶς

σειρὲς τῶν ρόδινων Ἀκρογιαλιῶν τοῦ
Παπαδιαμάντη: καὶ ἐγὼ ἔχω γιὰ τὸν
Ὅμηρο τὴν ἔκδοση Monro-Allen καὶ ὁ
στίχος ἐκεῖ εἶναι αὐτόμαται δὲ πύλαι
μύκον οὐρανοῦ, ἂς ἔχον Ὧραι καὶ τὸ
Ὁμηρικὸ λεξικὸ τοῦ Πανταζίδη δίνει
τὴν ἑρμηνεία γιὰ τὸ οἴγνυμι «τρίζω,

βροντῶ, ἀντηχῶ», προκειμένου γιὰ
πύλες. Ἑπομένως ἢ τὸ οἶξαν (= τοῦ
οἴγνυμι) εἶναι σωστὸ καὶ εἶναι ταυτό-
σημο μὲ τὸ μύκον τοῦ ὁμηρικοῦ κειμέ-
νου ἢ ἐνδέχεται ὁ Παπαδιαμάντης νὰ
ἔγραψε ᾖξαν (μὲ ὑπογεγραμμένη, τοῦ
ρ. ἀΐσσω), ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὸ νόημα
τοῦ ὑπέροχου χωρίου τοῦ Κοσμᾶ:
Προσενωπίῳ σοι ὧραι, ὑπεκλίθησαν·
φῶς γὰρ καὶ πρὸ ποδῶν ὑψίδρομον
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σέλας, Χριστέ. Τὸ ρ. ἀΐσσω ἔχει κατὰ
τὸ λεξικὸ Liddell-Scott τὶς σημασίες
«κινοῦμαι μετὰ ταχείας καὶ ὁρμη-
τικῆς κινήσεως, ὁρμῶ, ἀπαστράπτω
ὡς τὸ φῶς». Παράδειγμα οἱ στίχοι τῆς
Ἰλιάδας Σ 211-212 πυρσοί τε φλεγέ-
θουσιν ἐπήτριμοι, ὑψόσε δ᾽ αὐγή / γί-
γνεται ἀΐσσουσα περικτιόννεσιν ἰδέ-
σθαι, ποὺ σὲ πρόχειρη μετάφραση θὰ
λέγαμε ὅτι: πυρσοὶ ἀνάβουν ἀπειράριθ-

μοι καὶ ὑψηλὰ ἡ αὐγὴ / ἀπαστράπτει
ὡς τὸ φῶς γιὰ νὰ τὴ βλέπουν οἱ περίοι-
κοι. Ἔτσι τὸ ἦξαν εἶναι σωστὸ μονάχα
ἂν εἶναι ᾖξαν, ἐφόσον τὸ ἀΐσσω ἔχει
καὶ τὴ σημασία τοῦ «ἀπαστράπτω ὡς
τὸ φῶς», καὶ μᾶλλον ὁ στοιχειοθέτης
ἔφαγε τὴν ὑπογεγραμμένη (…)

Καλὴ Ἀνάσταση

Γεωργία Κατσαλάκη-Γιανναδάκη

Praesentia et in somnio

I. Ἀρχὲς Μαρτίου 2007 (μοῦ δια-
φεύγει ἡ ἀκριβὴς ἡμερομηνία). Ἔχει
ἐκδοθεῖ ἡ διδακτορική μου διατριβὴ γιὰ
τὸν Παπαδιαμάντη, κι ἐγὼ (ἐν ὀνεί-
ρῳ) εἰσέρχομαι καθυστερημένος σὲ αἴ-
θουσα ἕκτης Γυμνασίου τῆς δεκαε-
τίας τοῦ… ’60. εἶναι ἡ μέρα ποὺ
γράφουμε διαγώνισμα στὸν Νικόλαο
Σπυρέλη (δυνατὸς μαθηματικός, πλὴν
ἀνερμάτιστος παιδαγωγικὰ – Θεὸς
σχωρέσ’ τον). Ἀρνεῖται νὰ μὲ δεχθεῖ,
κι ἐγὼ τοῦ ἐξηγῶ πὼς ἤμουν στὸ
γραφεῖο τοῦ κυρίου Γυμνασιάρχου.
«Δὲν μ’ ἐνδιαφέρει», μοῦ λέγει, «κι
αὐτὰ ποὺ γράφεις γιὰ τὸν Πα-
παδιαμάντη τὰ ξέρουν καὶ τὰ μικρὰ
παιδιά!». Τὰ παίρνω στὸ κρανίο, καὶ
τοῦ ἀπαντῶ εὐθέως καὶ εὐθαρσῶς:
«Ἀκοῦστε νὰ σᾶς πῶ… Ξεχνᾶτε ὅτι,
πλέον, ἀπευθύνεσθε σέ… συνάδελφο
καὶ ὄχι σὲ μαθητή σας! Καὶ μετὰ ἀπ’
ὅσα μοῦ εἴπατε γιὰ τὸν Παπα-
διαμάντη, σᾶς διαβεβαιῶ πὼς ὁ Σπυ-
ρέλης τῶν ἐφηβικῶν μου χρόνων ἔχει
πεθάνει (ὑπὸ τὴν ἔννοια ὅτι δὲν θέλω
νὰ τὸν ξέρω). εἶσθε ἄσχετος!». Ἀ-
μέσως μετά, κατευθύνομαι πρὸς τὸ
θρανίο μου –ὡς μαθητής, πλέον– ἐνῶ

οἱ συμμαθητές μου μὲ κοιτάζουν μὲ
θαυμασμό, καθόσον «ἔπαιξα στὰ ἴσια»
τὸν φοβερὸ καὶ τρομερὸ μαθηματικό…

ΙΙ. Τετάρτη 6 Ἰουνίου 2012.
Προγραμματισμένη ὁμιλία σὲ μα-
θητὲς τοῦ Δημοτικοῦ στὸ Κολέγιο
Δελασὰλ τῆς Θεσσαλονίκης. Μαζὶ καὶ
ἡ προβολὴ τοῦ ντοκιμαντὲρ «Παπα-
διαμάντης ἐαρινὸς καὶ ἀναστάσιμος».
λίγο πρὶν ξημερώσει, εὑρίσκομαι (ἐν
ὀνείρῳ καὶ πάλι) στὰ σύνορα τοῦ
Ἁγίου Ὄρους μαζὶ μὲ τὴ γυναίκα μου.
Κάποια στιγμή, δείχνοντας ἕνα μο-
νοπάτι, λέω στὴ Χρυσῆ: «Αὐτὸ μᾶλλον
εἶναι τὸ δρομολόγιο ποὺ ἀκολούθησε ὁ
Παπαδιαμάντης, ὅταν πῆγε στὸ Ἁ-
γιώνυμον Ὄρος».

Σὲ λίγο, στὸν ἐξώστη κάποιου
μοναστηριοῦ μὲ πολὺ κόσμο, ὅπου
εἶναι καὶ ὁ Παπαδιαμάντης (δὲν φαί-
νεται καθαρά), πλησιάζω μὲ δυὸ
παξιμαδάκια στὸ χέρι… Κάποιοι
ἀντιλαμβάνονται ὅτι τὸν ἀναζητῶ καὶ
τοῦ μιλοῦν. Ὁ Γέροντας ἐμφανίζεται,
παίρνει τὰ δύο παξιμαδάκια καὶ μοῦ
λέγει: «εὐχαριστῶ, Στέλιο…»

Στέλιος Παπαθανασίου



Τὸ «Γ´ Διεθνὲς Συνέδριο γιὰ τὸν
Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη» διοργανώ-
θηκε ἀπὸ τὴν Ἑταιρεία Παπαδιαμαν-
τικῶν Σπουδῶν καὶ πραγματοποιή-
θηκε τὸ φθινόπωρο τοῦ 2011 (100
χρόνια ἀπὸ τὸν θάνατό του) στὴ Σκιά-
θο (α´ κύκλος, 29 Σεπτεμβρίου ἕως 2
Ὀκτωβρίου) καὶ στὴν Ἀθήνα (β´ κύ-
κλος, 7-8 Ὀκτωβρίου). εἶχε ὡς γενι-
κὸ θέμα τὴν προσέγγιση τοῦ Παπα-
διαμάντη ὡς μεταφραστῆ καὶ μετα-
φραζόμενου. Ἐπειδὴ ὅμως ὑπῆρξε ἐν-
διαφέρον ἀπὸ πολλοὺς νὰ προσεγγί-
σουν τὸ παπαδιαμαντικὸ ἔργο καὶ ἀπὸ
ἄλλες πλευρές, ἡ ὀργανωτικὴ ἐπιτροπὴ
ἐπέλεξε νὰ διαιρέσει τὸ πρόγραμμα σὲ
δύο κύκλους, ὥστε νὰ ἱκανοποιήσει τὸ
αἴτημα τοῦ Δήμου Σκιάθου γιὰ διενέρ-
γεια τοῦ Συνεδρίου στὴ Σκιάθο, καὶ τὸ
αἴτημα τοῦ Μεγάρου Μουσικῆς Ἀθη-
νῶν γιὰ διενέργεια τοῦ Συνεδρίου στὸ
Μέγαρο Μουσικῆς. Ἔτσι, ὅσες εἰση-
γήσεις δὲν ὑπηρετοῦσαν, ὑπὸ στενὴ ἔν-
νοια, τὸ γενικὸ θέμα, ἐνσωματώθηκαν
στὸν α´ κύκλο (Σκιάθος), ἐνῶ στὸν β´
κύκλο (Ἀθήνα) ἐνσωματώθηκαν οἱ
εἰσηγήσεις ποὺ ὑπηρετοῦσαν τὸ κεν-
τρικὸ θέμα «Παπαδιαμάντης μετα-
φραστὴς καὶ μεταφραζόμενος». Ὑπο-
βλήθηκαν 99 αἰτήσεις γιὰ εἰσηγήσεις,
ἐκ τῶν ὁποίων ἐγκρίθηκαν 68, καὶ ἀπὸ

αὐτὲς παρουσιάστηκαν τελικὰ 64 (32
στὴ Σκιάθο καὶ 32 στὴν Ἀθήνα). Ὁ
χαρακτηρισμὸς «Διεθνὲς» σημαίνει
ὅτι στὸ Συνέδριο ἔλαβαν μέρος φιλόλο-
γοι καὶ μελετητὲς ἀπὸ τὴν ἀλλοδαπή
(Ἡνωμένες Πολιτεῖες Ἀμερικῆς, Κα-
ναδᾶς, Ἰταλία, Σερβία, Γεωργία).

Ὁ α´ κύκλος, ποὺ διοργανώθηκε μὲ
τὴ σύμπραξη τοῦ Δήμου Σκιάθου, φι-
λοξενήθηκε στὸ ξενοδοχεῖο Skiathos
Palace τῶν ἀδελφῶν Βασίλη, Ἄρη καὶ
Πέτρου Δερβένη, οἱ ὁποῖοι πρόσφεραν
γενναιόδωρα καὶ ἀρχοντικὰ πλήρη
διαμονὴ καὶ διατροφὴ τῶν συνέδρων
(«Γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη μας πρόκει-
ται», δήλωσαν). Ἡ θεματολογία τοῦ
α´ κύκλου δὲν εἶχε συγκεκριμένο ἄξο-
να προσέγγισης τοῦ ἔργου τοῦ Παπα-
διαμάντη, γι᾽ αὐτὸ ἐντάχθηκαν σ᾽ αὐ-
τὸν εἰσηγήσεις ποικίλων προσεγγί-
σεων: φιλολογικές, κοινωνιολογικές,
διαδραστικές, ὑφολογικές, γραμματο-
λογικές, συγκριτιστικές, ἱστορικές, ἠ-
θογραφικές, παιδαγωγικές, ἀκόμη καὶ
φυσιοδιφικές. Θετικὸ στοιχεῖο αὐτοῦ
τοῦ κύκλου ὑπῆρξαν οἱ ἄτυπες συζητή-
σεις ἐκτὸς τῆς αἴθουσας συνεδριά-
σεων, μέσῳ τῶν ὁποίων ἀναδείχθηκαν
ἐνδιαφέροντα νέων ἐπιστημόνων γιὰ τὸ
παπαδιαμαντικὸ ἔργο.

Ὁ β´ κύκλος, ποὺ διοργανώθηκε μὲ
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Tὸ Γ´ Διεθνὲς Συνέδριο γιὰ τὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη



τὴ σύμπραξη τοῦ Μεγάρου Μουσικῆς
Ἀθηνῶν, τὸ ὁποῖο παραχώρησε τὸν
χῶρο του δωρεάν, ἀλλὰ καὶ τὶς ἀπα-
ραίτητες ὀργανωτικὲς ὑποδομές, πα-
ρουσίασε ἕνα συγκροτημένο καὶ ἑνο-
ποιημένο πρόγραμμα εἰσηγήσεων ποὺ
ξεδίπλωσαν τὸ μεταφραστικὸ ἔργο τοῦ
Παπαδιαμάντη, ἀλλὰ καὶ τὴν πρόσ-
ληψη τοῦ δικοῦ του ἔργου ἀπὸ ἄλλες
γλωσσικὲς παραδόσεις μέσῳ μετα-
φράσεων (γερμανικά, ἰσπανικά, ἰτα-
λικά, σερβικά, γεωργιανά).

Μιὰ προσωπικὴ παρατήρησή μου
γιὰ τὶς εἰσηγήσεις τοῦ β´ κύκλου, χω-
ρὶς διάθεση ἀξιολόγησης: εἰσηγήσεις
ποὺ ἀσχολήθηκαν μὲ μεταφράσεις ξέ-
νων ἔργων ποὺ μετέφρασε ὁ Παπαδια-
μάντης ἀπὸ τὰ ἀγγλικὰ ἢ τὰ γαλ-
λικά, ἀποτιμοῦσαν τὰ ἐμφανῆ λάθη
τοῦ μεταφραστῆ ὡς μεταφραστική
του δεινότητα, παρουσιάζοντάς τα μὲ
θετικὸ πρόσημο, ἐνῶ ἄλλες εἰσηγήσεις
ποὺ ἐξέταζαν μεταφράσεις ἔργων τοῦ
Παπαδιαμάντη σὲ ἄλλες γλῶσσες,
χρέωναν, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, λάθη
τῶν μεταφραστῶν σὲ ἀνεπάρκειά τους
ἢ ἔλλειψη κατανόησης τῶν παπαδια-
μαντικῶν ἐκφράσεων.

Τὸ 1977 ὁ Νίκος φωκᾶς δημοσί-
ευσε τὸ ἄρθρο του «Ἡ νίκη τοῦ Παπα-
διαμάντη» (ἐφ. Καθημερινή, 10 Μαρ-
τίου 1977), στὸ ὁποῖο, ἀπαντώντας
στὴν ἀρνητικὴ μελέτη τοῦ Παν.
Μουλλᾶ (Α. Παπαδιαμάντης αὐτο-
βιογραφούμενος, ἐκδ. Ἑρμῆς, 1974),
μὲ ποιητικὴ ὀξυδέρκεια καταλήγει:
«… τὸ μόνο βέβαιο εἶναι πὼς τὰ βι-
βλία γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη διαδέχον-
ται τὸ ἕνα τὸ ἄλλο, ὅπως καὶ οἱ ἐκδό-
σεις τῶν ἔργων του, μ᾽ ἕνα ἐπιταχυνό-

μενο ρυθμὸ μεγάλης προετοιμασίας,
σὰν ἡ τελικὴ νίκη γιὰ τὸν ταπεινὸ
Σκιαθίτη συγγραφέα νὰ ἐπισπεύδεται,
καὶ μάλιστα –κατὰ κάποια ἀντί-
στροφη νομοτέλεια τῆς τέχνης– ταυ-
τόχρονα μὲ τὴν ἐξάπλωση τοῦ ἀνθρώ-
που ἀπὸ τὴ Σκιάθο στὸ διάστημα». Τὰ
χρόνια ποὺ ἀκολούθησαν μέχρι σή-
μερα δείχνουν νὰ ἐπιβεβαιώνουν τὴν
προφητικὴ φωνή. Σήμερα ὁ Παπαδια-
μάντης εἶναι ὁ ἀδιαφιλονίκητος «μέ-
γας δημιουργὸς καὶ πρῶτος» (βλ. Σο-
λωμός: «μέγα καλὸ καὶ πρῶτο») ἀνά-
μεσα στοὺς ὁμότεχνους τῆς ἐποχῆς
του. Στὸ Α´ Διεθνὲς Συνέδριο (Σκιά-
θος 1991) παρουσιάστηκαν 33 εἰση-
γήσεις, στὸ Β´ (Ἀθήνα 2001) 44, καὶ
στὸ Γ´ (Σκιάθος καὶ Ἀθήνα 2001) 64.
(Οἱ ἀριθμοὶ συμφύρουν, βέβαια, ἀξιό-
λογες καὶ μὴ ἀξιόλογες προσεγγί-
σεις). Ὅμως, ὑπάρχει ἀκόμα δρόμος,
γιατὶ μέχρι τώρα παρατηροῦμε ὅτι
στὴν πλειονότητά τους, ἐκτὸς λίγων
ἐξαιρέσεων, οἱ προσεγγίσεις δείχνουν
τὸν «φανερὸ» Παπαδιαμάντη καὶ ὄχι
τὸν «ἐν κρυπτῷ». Ὅπως μὲ τὸν Χρι-
στό (καί, παρακαλῶ, μὴ θεωρηθεῖ
βλάσφημη ἡ ἀναλογία), ὁ ὁποῖος στὴν
πορεία πρὸς Ἐμμαοὺς κρύβεται ἀπὸ
τοὺς δύο μαθητές, κι ὅταν ἡ πράξη τῆς
εὐχαριστίας τὸν φανερώνει, ἀμέσως
ἐξαφανίζεται. Ὁ Παπαδιαμάντης φα-
νερούμενος κρύπτεται καὶ κρυπτόμε-
νος προσκαλεῖ σὲ εὐχαριστιακὸ συμ-
πόσιο. Ἡ ἀκαδημαϊκὴ κοινότητα μᾶς
ἔχει συνηθίσει σὲ μιὰ παραγωγὴ pa-
pers ποὺ ἀποσκοποῦν στὴν ἀκαδη-
μαϊκὴ ἀνέλιξη – καὶ δὲν ἀξιολογῶ τὸ
περιεχόμενο τέτοιων μελετῶν. «Στὰ
σοβαρὰ ζητήματα χρειάζεται σοβαρό-
τητα», ὅπως σημειώνει ὁ λορεντζά-
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τος, ἀναφερόμενος στοὺς μελετητὲς
τοῦ Πασκάλ (Collectanea, ἀρ. 1194).

Ἕνα χρόνο ἀργότερα (2012) ἐκ-
δόθηκαν ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Δόμος τὰ

Πρακτικὰ τοῦ συνεδρίου σὲ δύο τό-
μους: Τόμος Α´ (Σκιάθος), σελ. 544,
καὶ τόμος Β´ (Ἀθήνα), σελ. 464.

Δημήτρης Μαυρόπουλος
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Μοναχὸς Κοσμᾶς (1952-2010)*

Ὁ Μοναχὸς Κοσμᾶς, κατὰ κό-
σμον Ἀνδρέας Παπαπέτρου, κοιμήθη-
κε ξαφνικὰ σὲ κελλὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους
στὶς 12 Δεκεμβρίου 2010. Καταγόταν
ἀπὸ τὴν Ἤπειρο καὶ εἶχε σπουδάσει
φιλολογία στὴ φιλοσοφικὴ Σχολὴ
Ἀθηνῶν. Ὡραῖος ἄντρας – καὶ ἂς τὸν
ἔλεγε ὁ Ζήσιμος λορεντζάτος μὲ τὴν
ἀπόκρυφή του τρυφερότητα «αἰπόλον»,
παραπέμποντας ἔτσι στοὺς ὁμηρικοὺς
καὶ παπαδιαμαντικοὺς τσομπαναραί-
ους – καὶ ἡ πάλη του μὲ τὸν Θεὸ κρά-
τησε ὣς τὴν τελευταία του πνοή.

Γιὰ τὸν Μοναχὸ Κοσμᾶ ἔγραψε
ἕνα γκαρδιακὸ κείμενο ὁ στενός του
φίλος Σταῦρος Ζουμπουλάκης στὴ
Νέα Ἑστία τοῦ Δεκεμβρίου 2010,
ὅπου δημοσιεύτηκε τὸ Γ´ μέρος τῶν
«λογισμῶν καὶ διαλογισμῶν στὴ Με-
γάλη Ἑλλάδα» τοῦ Κοσμᾶ. (Τὰ προ-
ηγούμενα εἶχαν δημοσιευτεῖ στὰ τεύχη
Ἰανουαρίου καὶ Ἰουνίου 2010.) Στὸ ἴδιο
περιοδικὸ τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2011 δη-
μοσιεύτηκε τὸ κείμενο «λογισμοὶ γιὰ
τὸν π. Κοσμᾶ τὸν λαυριώτη Ἢ ἡ συ-
νάντηση μὲ τὴν ἄλλη Δύση» τοῦ Δημ.
Δ. Τριανταφυλλόπουλου καὶ τὸν φε-
βρουάριο τοῦ ἴδιου χρόνου στὸ τεῦχος
23 τοῦ περιοδικοῦ manifesto ἕνα δικό

μου μὲ τίτλο «Μνήμη Μοναχοῦ Κο-
σμᾶ, ἰσοκράτη τοῦ Παπαδιαμάντη».

Δὲν θὰ ἐπαναλάβω ἐδῶ μὲ ποιὸν
τρόπο, πόσο ζῆλο καὶ τί λογῆς ἀπό-
λαυση –ὄχι ἐντελῶς ἀκίνδυνη, ὅταν
πρόκειται γιὰ ἀντιβολὲς πρώτων δη-
μοσιεύσεων καὶ ἐκδόσεων– μοῦ παρα-
στάθηκε, ὅταν προσπαθοῦσα νὰ ἑτοι-
μάσω τὸν πρῶτο τόμο τῶν Ἁπάντων
Παπαδιαμάντη. Παραστάτης ἀκού-
ραστος σ᾽ ἐμένα, ἰσοκράτης στὸ πα-
παδιαμαντικὸ μέλος. Καλὰ ἀπογεύ-
ματα κι ἀκόμα καλύτερες βραδιές,
προτοῦ πελαγίσει σὲ βαθιὰ νερά. Κάτι
σὰν προπόνηση γιὰ τὴν πελαγοδρομία.

Στοὺς «λογισμούς», ποὺ τὴν ἑκα-
τοντάδα τους ἐπιμελήθηκε ὁ Σταῦρος
Ζουμπουλάκης καὶ ἐξέδωσε σὲ κομψὸ
τεῦχος τὸ «Μεταίχμιο» τοῦ συμφοι-
τητῆ τοῦ Κοσμᾶ Νώντα Παπαγεωρ-
γίου, μνημονεύεται ὁ παπαδιαμαντι-
κὸς «Νεκρὸς ταξιδιώτης». Ἡ μνεία
βρίσκεται στὸν «λογισμὸ» 97, τὸν ἐκ-
τενέστερο ὅλων, ὅπου εὐπλοοῦν καὶ
ἄλλοι νεκροὶ –πλὴν ζωντανότεροι ἀπὸ
τοὺς δοκοῦντας ζῆν– ταξιδιῶτες. Τολ-
μῶ νὰ λογαριάσω σ᾽ αὐτὸ τὸ εἶδος τῶν
πλοϊζομένων τὸν Μοναχὸ Κοσμᾶ.

.

* Ὅλα τὰ ἀνυπόγραφα κείμενα τοῦ Ἐνιαυτοῦ ἔχουν συνταχθεῖ ἀπὸ τὸν Ν. Δ. Τ.
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Ἀπόσπασμα Ἡμερησίας Διαταγῆς παραδίδοντος Διοικητοῦ
Σχολῆς ΣΣΑΣ τὴν 15ην Μαΐου 2009

«(…) Ἀνήκων εἰς τὸ ποντόπορον
γένος τῶν ρωμιῶν ὑπετάγην στὶς ση-
μαῖες τοῦ τρινησίου στόλου, κινήθηκα
ἀπὸ τὸν νόστο τῆς προσωπικῆς Ἰθά-
κης, ταξίδεψα σαράντα χρόνια στὴν
Ἀμοργὸ μὲ τὴν πατρίδα μου “δεμένη
στὰ πανιὰ καὶ τὰ κουπιὰ στὸν ἄνεμο
κρεμασμένα”, καὶ ἀξιώθηκα στὴν
Σκιάθο τοῦ κὺρ Ἀλέξανδρου “παρὰ τὰς
ἀτελευτήτους ἐπαγωγὰς τῶν λυ-
πηρῶν τοῦ βίου” νὰ διακομίζομαι ἀπὸ
ἀσφαλῆ κιβωτὸ ἠρεμαῖος καὶ βέβαιος
διὰ τὸ τέρμα τοῦ πλοῦ (…)

Ὑποναύαρχος (ΥI) Ἀλέξανδρος
Κοκκινίδης ΠΝ Διοικητής»

Γιὰ τὰ παπαδιαμαντικὰ ἔργα καὶ
τὶς κρητικὲς μέρες τοῦ Πλοιάρχου, τό-

τε, ἰατροῦ (ψυχιάτρου) ἀξιώθηκα νὰ
γράψω τὸ κείμενο «Παπαδιαμάντης
ἰαματικός» στὴν Καθημερινὴ τῆς
4.11.2001 (τώρα στὸ βιβλίο Ἀποσπιν-
θηρίζοντας - Σπουδάματα στὸν Πα-
παδιαμάντη, «Ἴνδικτος» 2008). Ἔκ-
τοτε, ἁπλὸς ἔφεδρος Σημειοφόρος οἰ-
κονομικὸς ἐγώ, συνδέθηκα στενά, τῷ
συνδέσμῳ τοῦ Παπαδιαμάντη, μὲ τὸν
ὑποναύαρχο Ἀλέξανδρο Κοκκινίδη,
ποὺ μὲ ἐπισκέφθηκε, πάντοτε δωρο-
φορῶν, στὴ Χαλκίδα καὶ μὲ τίμησε
ἀρκετὲς φορὲς μὲ τὴν παρουσία του σὲ
ὁμιλίες γιὰ τὸν κοινό μας ἔρωτα, τὸν
Ἀλέξανδρο τῆς Σκιάθου. Δὲν τὸν λη-
σμόνησε καθόλου στὸ Σὰν φραντσίσκο
τῆς Ἀμερικῆς· ἔδειξε κι ἐκεῖ τὰ ἰαμα-
τικά του χαρίσματα.

Τάσος Α. Καραναστάσης (1955-2010)

Ὁ Τάσος Α. Καραναστάσης, ποὺ
ἐκδήμησε τὴν 18η Μαρτίου τοῦ 2010,
μὲ τὰ πέντε παπαδιαμαντολογικὰ με-
λετήματά του βοήθησε ὅσο λίγοι τὴν
ἀποκατάσταση τοῦ παπαδιαμαντικοῦ
κειμένου καὶ τὴν ἑρμηνεία του. εἶναι
τώρα ὅλα συγκεντρωμένα στὸ μετα-
θανάτιο βιβλίο του Μεσαιωνικὰ καὶ
Νεολληνικὰ Μελετήματα (2010), ποὺ
συγκροτήθηκε μὲ τὴ στοργικὴ φρον-
τίδα τοῦ Κέντρου Βυζαντινῶν Σπου-
δῶν τοῦ ΑΠΘ. Τὰ καταγράφω, γιατὶ
πιστεύω ὅτι ἐκεῖνος ποὺ θὰ ἐπιχειρήσει
μελλοντικὰ μιὰν ἀναθεωρημένη κρι-

τικὴ ἔκδοση τοῦ Παπαδιαμάντη πρέ-
πει νὰ τὰ λάβει σοβαρότατα ὑπόψη:
«Ἀποκατάσταση χωρίου τοῦ Παπα-
διαμάντη: Στάι φουρλά», «“Ἔδωκας,
ἡγούμενε, τῶν καλογήρων διακόνη-
μα…”», «λεξιλογικὰ στὸν Παπαδια-
μάντη καὶ τὸν Δαπόντε: Ζούνα-Καν-
δηλοσβήστης», «Ἑρμηνευτικές, ἐτυ-
μολογικὲς καὶ κριτικὲς παρατηρήσεις
στοὺς “Χαλασοχώρηδες” τοῦ Α. Πα-
παδιαμάντη» καὶ «Γιὰ δύο νεολογι-
σμοὺς τοῦ Παπαδιαμάντη: βορεόπλη-
κτος - μηλολονθῶ».

Τὰ Παπαδιαμαντικὰ Τετράδια εἶ-
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χαν τὴν τιμὴ νὰ φιλοξενήσουν τὸ τε-
λευταῖο καὶ ὁ ἐπιμελητὴς τοῦ περιοδι-
κοῦ συχνὰ ζητοῦσε μὲ ἐπιστολὲς τὴν
βοήθεια τοῦ Τ. Α. Καραναστάση, ποὺ
ἐκεῖνος ποτὲ δὲν ἀρνήθηκε.

Περισσότερα γιὰ τὴ συμβολὴ τοῦ
Τ. Α. Καραναστάση στὴν πρόοδο τῶν
παπαδιαμαντικῶν σπουδῶν καὶ τὶς δι-
κές μου ὀφειλὲς πρὸς ἐκεῖνον μπορεῖ ὁ
ἀναγνώστης νὰ δεῖ στὸ κείμενο «Ὁ
παπαδιαμαντικὸς Τάσος Α. Καρανα-

στάσης», ποὺ γράφτηκε μὲ ἀφορμὴ τὰ
Μεσαιωνικὰ καὶ Νεοελληνικὰ Μελε-
τήματα καὶ δημοσιεύτηκε στὴ Νέα
Ἑστία, τχ. 1852, φεβρουάριος-Μάρ-
τιος 2012, σσ. 354-359.

Τελειώνω, ὅπως καὶ στὸ προηγού-
μενο δημοσίευμα, μὲ τὴ δική του εὐχή,
ὅταν εἶχε ἐκδημήσει προσφιλὴς συγγε-
νής του: «Ὁ Θεὸς ἂς ἀναπαύει τὴν
ψυχή του».

Ἀντρέας Μπελεζίνης (1929-2011)

Οἱ δεκαεφτὰ ἀράδες στὸ λεξικὸ
Νεοελληνικῆς λογοτεχνίας εἶναι στε-
γνὰ βιοβιβλιογραφικές, δὲν δείχνουν,
ἔστω καὶ ἀμυδρότατα, τὸ πρόσωπό
του. Ἀντιγράφω τὶς τελευταῖες γραμ-
μὲς ἀπὸ τὸ σημείωμα τῆς Ὄλγας
Σελλᾶ στὴν Καθημερινὴ τῆς 21ης
Ἰανουαρίου 2011.

«Σήμερα, στὴ 1.30 τὸ μεσημέρι οἱ
φίλοι του, οἱ συνάδελφοί του καὶ οἱ μα-
θητές του θὰ τὸν ἀποχαιρετίσουν στὸ
Α´ Νεκροταφεῖο. Καὶ θὰ τὸν φέρουν
στὸ νοῦ τους. Νὰ κλείνει τὸ βιβλίο, νὰ
κλείνει τὰ μάτια καὶ ν᾽ ἀπαγγέλλει.
Ἀρχαῖα καὶ νέα ἑλληνικά. Κι ἀνάμεσά
τους νὰ ἐντάσσει στίχους τῶν Ἑλλή-
νων ποιητῶν.»

Ἐκδήμησε στὶς ἀρχὲς τοῦ παπα-
διαμαντικοῦ ἔτους 2011, τὸν μήνα ποὺ
συχωρέθηκε καὶ ὁ Παπαδιαμάντης.
Τὸν γνώρισα κάπως καλύτερα πολὺ
ἀργά. Γνωριμία κυρίως τηλεφωνική,
ποὺ ὀφειλόταν στὸ ὅτι τὸν συναντοῦσα
καὶ μὲ συναντοῦσε στὶς σελίδες τοῦ
Πλανόδιου. Τοῦ χρωστῶ καὶ τὴ χάρη
ὅτι στὴ Σπεῖρα του δημοσίευσε ἕνα ἀπὸ

τὰ μαχητικὰ κείμενά μου γιὰ τὸν Πα-
παδιαμάντη, ἀλλὰ πρέπει νὰ ὁμολο-
γήσω ὅτι δὲν ξέρω τὸ σύνολο τῶν ἀνα-
φορῶν του στὸ διηγηματογράφο τῆς
Σκιάθου. Ἐπαναλαμβάνω πάντως ἐ-
δῶ τὴν ἐξαιρετικὰ εὔστοχη καὶ γεν-
ναία κρίση του, ὅταν ἐκδόθηκε ὁ πρῶ-
τος τόμος τοῦ Μεγάλου Ἀνατολικοῦ
τοῦ Α. Ἐμπειρίκου:

«Δὲ θὰ συμβούλευα νὰ πλοηγή-
σουμε τὸ χάρτινο ὑπερωκεάνιο τοῦ
Ἐμπειρίκου μὲ τὰ ἱστιοφόρα πλοιάρια,
βρίκια καὶ σκοῦνες τοῦ Παπαδια-
μάντη, ἔστω καὶ μὲ τὸ “κολοσσιαῖο”,
τὸ “πελώριο σκάφος” τοῦ διηγήματος
“Ὁλόγυρα στὴ λίμνη”. Καὶ πάντως
ὄχι μὲ τὴν “ὀξύπρωρη” βαρκούλα τῆς
εἰκοσαετοῦς κατὰ τοὺς γάμους της
“παιδίσκης” τοῦ ἀριστοτεχνήματος
“Ἡ νοσταλγός”. Ἀκόμη κι ἀπὸ τὴν
ἄποψη τοῦ ἔρωτα (καὶ τοῦ ἐρωτισμοῦ)
κινδυνεύει νὰ ἐξοκείλει ὄχι ἡ φελούκα
ἀλλὰ ὁ “γίγας τῶν θαλασσῶν”.
(«Παιδίσκες, ὑπερωκεάνια καὶ βαρ-
κοῦλες», Τὰ Νέα, 7 φεβρουαρίου
1991).
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Στὴ μοναδική μας πρόσωπο μὲ
πρόσωπο συνάντηση μοῦ εἶπε ὅτι δὲν
συμφωνοῦσε μὲ τὴν ἑρμηνεία τοῦ πα-
παδιαμαντικοῦ ἀποσώνω στὴν «Ἐξο-
χικὴ λαμπρή» (ν᾽ ἀποσώνῃ τὰ νήπια
εἰς τοὺς κόλπους τῶν μητέρων) καὶ ὅτι
ἀπὸ τὴ στήλη του στὰ Νέα θὰ ἔκαμνε
ἕνα εἶδος δημοψηφίσματος μεταξὺ τῶν
ἀναγνωστῶν γιὰ τὸ ἐπίδικο ρῆμα. Τὸν
παρακάλεσα νὰ περιμένει τὴ δημοσί-
ευση μιᾶς σπουδαίας μαρτυρίας προ-
τοῦ στήσει κάλπη. Περίμενε καὶ πι-
στεύω ὅτι ἡ καταγραμμένη ἀπὸ τὸν
Δημ. Σέττα παράδοση τῆς εὐβοϊκῆς
Ἁγίας Ἄννας –ποὺ ἀντικρίζει τὴ
Σκιάθο, μὲ τὴν ὁποία στὰ χρόνια τοῦ
Παπαδιαμάντη ἡ ἐπικοινωνία ἦταν
πυκνή– τὸν ἔπεισε.

Προτείνω στοὺς ἀναγνῶστες τῶν
Παπαδιαμαντικῶν Τετραδίων νὰ δια-
βάσουν εἰς μνημόσυνον τοῦ Ἀντρέα
Μπελεζίνη τὸ διαλογικό του κείμενο
«Καβαφεμπόριο ἢ Περὶ γιουβετσίου»
(Πλανόδιον, τχ. 44, Ἰούνιος 2008), ὅ-
που, παρὰ τὸν τίτλο, τὴ μερίδα τοῦ λέ-

οντος ἔχει ὁ Παπαδιαμάντης, ὅπου καὶ
τοῦτο τὸ ἀπρόοπτο δίλημμα:

«Β. Ἔξοχη σελίδα! τί λές, νὰ τὴ
διαβάσουμε; Νὰ κατεβάσω τὸ μαῦρο
τόμο, εἶναι ὁ 5ος –τὸ βλέπω στὴν πι-
νακίδα τῶν διηγημάτων τοῦ Σκιαθίτη
ποὺ ἔχεις ἀναρτήσει στὴν μεσιανὴ βι-
βλιοθήκη– ἢ τὸν γαλάζιο ποὺ εἶναι ὁ
4ος τῶν ἐκδόσεων “Δόμος”;».

Καὶ ὁ Α., ἐνῶ ὁ λόγος εἶναι γιὰ
γιουβέτσια καὶ γιουβετσάδες, παρεκ-
βάλλει σὲ φιλολογικὰ χωράφια:

«Α. (…) Ἐξάλλου ἔχοντας κανεὶς
ἀντικριστὰ τοὺς μαύρους καὶ μπλὲ τό-
μους, κατὰ τὴν ἀναγκαία ἀντίστοι-
χιση, ἀρχίζει νὰ ἀντιλαμβάνεται τὸ
πὼς προετοιμάζεται στὸ παρὸν μία
πληρέστερη μελλοντικὴ ἔκδοση.

»Β. Δὲν ἐννοῶ πλήρως τὸ τελευ-
ταῖο (…)».

Οὔτε κι ἐγὼ ἐννοῶ, καὶ λυπᾶμαι
ποὺ ἀμέλησα νὰ ζητήσω ἐξηγήσεις
χρήσιμες ἀπὸ τὸν Ἀντρέα, τὸν φιλοπα-
παδιαμαντικό.

«Ὁ Ἔρωτας στὰ χιόνια» δημοσι-
εύτηκε στὴν Ἀκρόπολιν τὴν πρωτο-
χρονιὰ τοῦ 1896. Ἀντιγράφω: «Τὴν
ἄλλην βραδιάν, ἡ χιὼν εἶχε στρωθῆ
σινδών, εἰς ὅλον τὸν μακρόν, στενὸν
δρομίσκον. – Ἄσπρο σινδόνι…» (3. 108.
10-11). «Κ᾽ ἐπάνω εἰς τὴν χιόνα ἔπε-
σε χιών. Καὶ ἡ χιὼν ἐστοιβάχθη, ἐσω-
ρεύθη δύο πιθαμάς, ἐκορυφώθη. Καὶ ἡ
χιὼν ἔγινε σινδών, σάβανον» (αὐτ.,
110.11-13). Τέσσερα χρόνια νωρίτερα,

τὰ Χριστούγεννα τοῦ 1891, εἶχε δημο-
σιευτεῖ στὴν Ἐφημερίδα τὸ διήγημα
«Ὁ πολιτισμὸς εἰς τὸ χωρίον», ὅπου
διαβάζει κανεὶς καὶ τοῦτα: «(…) ἔξα-
φνα χιὼν ἤρχισε νὰ πίπτῃ, ἀλλὰ τόσον
ἥσυχα καὶ τόσον μαλακά, ὡς νὰ
ἔστρωνεν ὁ Θεὸς λευκὰ σινδόνια διὰ
τοὺς πτωχοὺς καὶ τοὺς ἀστέγους, εἰς
τὴν ὁδόν» (2. 243.32-34).

Κυριολεκτικὰ προ–οδοποιητικὴ εἰ-
κόνα γιὰ τὸ στενὸ μακρὺ σοκάκι, ὅπου

Πρόδρομη χιονόπτωση
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Μάνος Χαριτάτος (1944-2012)

Γιὰ τὸν Μάνο Χαριτάτο λίγα λό-
για ἐδῶ. Ὅσα πρόσφερε στὶς παπαδια-
μαντικὲς σπουδὲς ἀπαριθμήθηκαν, ἀ-
ναγκαίως συνοπτικά, στὸ κείμενο «Τὰ
παπαδιαμαντικὰ τοῦ ε.λ.Ι.Α.» στὴν
Καθημερινὴ τῆς Κυριακῆς 7.4.2013.
Στοὺς ἀναγνῶστες τῶν Π.Τ. ὑπενθυ-
μίζω ὅτι οἱ ἐκδόσεις καὶ οἱ ἐπανεκδό-
σεις τοῦ ε.λ.Ι.Α. οἱ σχετικὲς μὲ τὸν
Παπαδιαμάντη ἀποτελοῦν σπουδαῖες
συμβολὲς στὴ μελέτη καὶ τὴν ἑρμη-
νεία τοῦ ἔργου του. Δὲν εἶναι περιττὸ
νὰ τὶς ἀναγράψω κι ἐδῶ (καὶ νὰ προ-
βλέψω ὅτι ὅταν ἐξαντληθοῦν, δύσκολα
θὰ τὶς βρίσκει κανεὶς σὲ παλαιοβιβλιο-
πωλεῖα): φῶτα Ὁλόφωτα - Ἕνα ἀφιέ-
ρωμα στὸν Παπαδιαμάντη καὶ τὸν κό-
σμο του (1981, ἀνατύπωση 2001),
Οὐΐλλιαμ Μπλαίκη Γερὰ σώματα διὰ
τὰ ἀγόρια καὶ τὰ κορίτσια μας, μετά-
φραση Παπαδιαμάντη (1991), Ἀλέ-
ξανδρος Παπαδιαμάντης - Πρῶτες
κρίσεις καὶ πληροφορίες τοῦ Γ. Κ.
Κατσίμπαλη (1991, ἀνατύπωση τῆς
ἔκδοσης τοῦ 1934 μαζὶ μὲ τὸ Συμπλή-
ρωμα τοῦ 1938, μὲ προλογικὰ κείμενα
τοῦ Δημήτρη Δασκαλόπουλου καὶ τοῦ
ὑποφαινόμενου), Γ. Ι. φουσάρα Βιβλιο-
γραφικὰ στὸν Παπαδιαμάντη (1991,
ἀνατύπωση τῆς ἔκδοσης τοῦ 1940 μὲ

φιλολογικὴ ἐπιμέλεια τοῦ Χ. Δ. φα-
ράντου καὶ προλογικὸ σημείωμα τοῦ
Ν. Δ. Τ.), Κ. Α. Παπαχρίστου Ὁ ἄ-
γνωστος Παπαδιαμάντης (2001, ἀνα-
τύπωση τῆς ἔκδοσης τοῦ 1947, προλο-
γικὸ σημείωμα Ν. Δ. Τ.).

Σ᾽ αὐτὰ πρέπει νὰ προστεθοῦν οἱ
ἀνατυπώσεις, πολὺ χρήσιμες, τῶν τευ-
χῶν ποὺ ἀφιέρωσαν στὸν Παπαδια-
μάντη τὰ περιοδικὰ Νέα Ζωὴ Ἀλεξαν-
δρείας (1908) καὶ Χαραυγὴ Μυτιλή-
νης (1911). Ἄγνωστα κείμενα τοῦ
Παπαδιαμάντη δημοσιεύτηκαν στὰ
περιοδικὰ τοῦ ε.λ.Ι.Α. Τεύχη καὶ Νέα
τοῦ ε.λ.Ι.Α.

Στὴ βιβλιοθήκη τοῦ ε.λ.Ι.Α., ἐ-
κτὸς πολλῶν βιβλίων τοῦ Παπαδια-
μάντη ἢ γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη, σώ-
ζεται μιὰ σειρὰ (τόμοι ἑπτὰ) τοῦ δυσ-
εύρετου περ. Τὸ Νέον Πνεῦμα, ὅπου ὁ
Παπαδιαμάντης ἐργαζόταν ὡς μετα-
φραστής. Καλό, γενικά, σπουδαστήριο
καὶ γιὰ τὶς παπαδιαμαντικὲς σπουδὲς
τὸ ε.λ.Ι.Α., καὶ ὅλα αὐτὰ καὶ ἄλλα ὄχι
λίγα, τὰ χρωστᾶμε στὸ μεράκι καὶ τὴ
γενναία ἁπλοχεριὰ τοῦ ἀείμνηστου
Μάνου Χαριτάτου, ποὺ δὲν φύλαγε γιὰ
τὸν ἑαυτό του, δράκος αὐτιστικός,
τοὺς θησαυροὺς ποὺ σύναζε.

.

κοιμήθηκε χιονισμένος ὁ μπαρμπα-
Γιαννιὸς ὁ Ἔρωντας, ἄστεγος καὶ
πτωχός.

Θυμήθηκα παλιοὺς στίχους καὶ
τοὺς παράλλαξα:

Χιόνι στὴ Σκιάθο·
μαλακώνει τὶς στράτες

χέρι ψηλάθε.
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Ὁ Κ. Γ. Πιτσάκης, διαπρεπὴς
Καθηγητὴς τῆς Ἱστορίας τοῦ Βυζαν-
τινοῦ καὶ Μεταβυζαντινοῦ Δικαίου στὴ
Νομικὴ Σχολὴ τοῦ Δημοκριτείου Πα-
νεπιστημίου Θράκης, ἐκδήμησε ἀνή-
μερα τῆς Μεταμορφώσεως καὶ κηδεύ-
τηκε στὸ Γ´ Νεκροταφεῖο Ἀθηνῶν τὴν
9η Αὐγούστου 2012. Ἐκφωνήθηκαν
ἐννέα ἢ δέκα ἐπικήδειοι ἀπὸ συναδέλ-
φους, συνεργάτες καὶ φίλους. Παρα-
θέτω ἐκεῖνα μὲ τὰ ὁποῖα τὸν ἀποχαι-
ρέτησε ἔνδακρυς ἡ Καθηγήτρια τοῦ
Ἀστικοῦ Δικαίου στὴν ἴδια Σχολὴ κ.
ρόη Παντελίδου:

Πρὶν ἀπὸ ἕνα χρόνο ἀποχαιρέτησα
στὸ Πανεπιστήμιο τὸν ἀφυπηρετοῦντα
καθηγητὴ Κωνσταντῖνο Πιτσάκη μὲ
τὰ ἑξῆς λόγια: «Γιὰ τὸν κ. Πιτσάκη
προφέρω τὴ λέξη “συνάδελφος” μὲ
δέος. Θὰ ἤθελα νὰ εὐχαριστήσω τὸ
σεβαστὸ καὶ ἀγαπητὸ φίλο, ποὺ ἀπο-
τελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ διεθνὴ ὀνόματα τῆς
῾ελλάδας, γιὰ τὴ σοφία, γιὰ τὶς γνώ-
σεις καὶ γιὰ τὸ χιοῦμορ του. Καὶ ἀ-
κόμη, γιὰ τὴ συμπαράστασή του σὲ
χαλεπὲς καὶ μή, στιγμές».

Δὲν φανταζόμουν καθόλου ὅτι με-
τὰ ἀπὸ ἕνα χρόνο θὰ τὸν ἀποχαιρε-
τοῦσα καὶ ἀπὸ αὐτὴ τὴ θέση. Καὶ ἐγὼ
ποὺ «ἔμαθα γράμματα ἐξ εὐνοίας καὶ
ἐλέους του κι ἔγινα δικηγόρος», γιὰ να
παραφράσω τὸν Παπαδιαμάντη («Ὄ-
νειρο στὸ κῦμα») ποὺ τόσο ἀγάπησε,
δὲν ἔχω οὔτε τὸ μυαλό, οὔτε βρίσκω
τὶς λέξεις.

᾽επιστρέφω καὶ πάλι στὸν κυρ-
᾽Αλέξανδρο καὶ στὸ διήγημά του «῾Υπὸ

τὴν βασιλικὴν δρῦν», ὅπου ὁ ἥρωας
ὁμολογεῖ σὲ πρῶτο πρόσωπο ὅτι εἶναι
«… μὴ χορταίνων νὰ θαυμάζω περι-
καλλὲς δένδρον, μεμονωμένον, πελώ-
ριον, μίαν βασιλικὴν δρῦν. Ὁποῖον με-
γαλεῖον εἶχεν! Οἱ κλάδοι της χλωρό-
φαιοι, κατάμεστοι, κραταιοί· οἱ κλῶνές
της, γαμψοὶ ὡς ἡ κατατομὴ τοῦ ἀε-
τοῦ… Καὶ ἦτον ἐκείνη ἄνασσα τοῦ
δρυμοῦ, δέσποινα ἀγρίας καλλονῆς,
βασίλισσα τῆς δρόσου… ᾽Απὸ τὰ φύλ-
λα της ἐστάλαζε κι ἔρρεεν ὁλόγυρά
της “μάννα ζωῆς, δρόσος γλυκασμοῦ,
μέλι τὸ ἐκ πέτρας”…. Οἱ κλῶνες, οἱ
ράμνοι, τὸ φύλλωμά της, εἰς τοῦ ἀνέ-
μου τὴν σεῖσιν, ἐφαίνοντο ὡς νὰ ψάλ-
λωσι μέλος ψαλμικόν, τὸ “῾ως ἐμεγα-
λύνθη”».

Καὶ τώρα, «… σὰν νἄχαν ποτὲ τε-
λειωμὸ τὰ πάθια κι οἱ καϋμοὶ τοῦ κό-
σμου», ἔπεσεν ἡ βασιλικὴ δρῦς, ὁ κα-
θηγητὴς Κωνσταντῖνος Πιτσάκης καὶ
ἐκόπησαν οἱ κλῶνοι της. Μᾶς ἀφήνει
ὅμως τὴ σοφία, τὸ παιδικὸ μειδίαμα,
τὴν ἀνυπόκριτη καλοσύνη, τὴν ἐντιμό-
τητα, τὴν ἀνυστερόβουλη δικαιοσύνη
καὶ μιὰ ὑποθήκη: «Καλύτερα νὰ ἀδι-
κεῖσαι παρὰ νὰ ἀδικεῖς».

Καλὸ κουράγιο κ. Ἄρτεμη, Γιῶργο
καὶ Νίκο, καλὲς ὑπομονές, στὸν πλη-
θυντικό, ἀφοῦ ὁ ἑνικὸς ἀριθμὸς δὲν
εἶναι ἀρκετός. Στὸ καλό, ἀκριβέ μας
φίλε…

Ἐκ μέρους τῆς Ἑταιρείας Παπα-
διαμαντικῶν Σπουδῶν τὸν τελευταῖο
χαιρετισμὸ τοῦ ἀπηύθηνε ὁ ὑπογράφων:

Κ.Γ. Πιτσάκης (1944-2012)
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Ἡ Ἑταιρεία Παπαδιαμαντικῶν
Σπουδῶν, στὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο
τῆς ὁποίας ὁ Κωνσταντῖνος Γ. Πιτσά-
κης ἦταν σχεδὸν μόνιμο μέλος, μοῦ
ἀνέθεσε νὰ ἐκφράσω τὴ βαθύτατη λύ-
πη της γιὰ τὴν ἐκδημία ἑνὸς ἀνθρώπου
ποὺ ὑπηρέτησε ἀθόρυβα καὶ ἀνεπί-
δεικτα τὶς παπαδιαμαντικὲς σπουδές.

εἶχε προσέλθει ἐθελοντικὰ ὡς
ἀρωγὸς στὴν ἔκδοση τῶν Ἁπάντων
Παπαδιαμάντη, τῶν ὁποίων οἱ δύο τε-
λευταῖοι τόμοι πολλὰ ὀφείλουν στὴ σο-
φία του. Οἱ ἐμβριθέστατες ἐπιστολές
του γιὰ παπαδιαμαντικὰ προβλήματα,
ὅλες τους χαριτωμένες μικρὲς διατρι-
βές, θὰ συγκροτοῦσαν εὔογκον τόμο.

Μολονότι τὰ παπαδιαμαντικά του
δημοσιεύματα εἶναι εὐάριθμα, ὀφείλει
νὰ τὰ λάβει σοβαρὰ ὑπόψη ὅποιος ἐπι-
χειρήσει μιὰν ἀναθεωρημένη ἔκδοση
τῶν Ἁπάντων Παπαδιαμάντη.

Ἡ συμβολή του στὴν προκοπὴ τῆς
Ἑταιρείας Παπαδιαμαντικῶν Σπου-
δῶν ὑπῆρξε διακριτικὴ καὶ οὐσιώδης.
Ἐλπίζω ὅτι ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ γνω-
ρίζουν καλύτερα τὰ πράγματα θὰ
γραφοῦν τὰ δέοντα. Συμφιλιωτικὸς καὶ
κατευναστικός, μὴ χάνοντας ποτὲ τὸ
κ έ ν τ ρ ο τῶν ζητημάτων, γνώριζε
πῶς νὰ μεταβάλλει τὰ τραχέα σὲ λεῖα
καὶ τὰ δυσχερῆ σὲ εὐχερῆ. Ἡ πείρα του
ἀποδείχτηκε πολύτιμη στὴν ὀργάνωση
τοῦ περυσινοῦ Γ´ Διεθνοῦς Συνεδρίου
γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη.

Οἱ εὐεργετημένοι, ὧν πρῶτος ἐγώ,
ἀπὸ τὴ γενναιοδωρία του φίλοι, ὅσοι
παρακολούθησαν τὶς ἐργασίες τοῦ πα-
παδιαμαντικοῦ Συνεδρίου, θὰ τὸν θυ-
μοῦνται νὰ προεδρεύει στὴν ἕκτη συνε-
δρία μὲ τὴν ἐπαγωγό του εὐδιαθεσία
καὶ τὴν κομψὴ εὐτραπελία του.

Τί ἀκριβῶς τοῦ ὀφείλουν οἱ παπα-
διαμαντικὲς σπουδὲς θὰ γραφεῖ ἐν εὐ-
θέτῳ χρόνῳ.

Ὁ νομικὸς Κωνσταντῖνος Πιτσά-
κης ἦταν ὁ Στίλπων Κυριακίδης τῶν
ἡμερῶν μας, πράγμα ποὺ σημαίνει ὅτι,
ἂν τὸ καλοῦσε ἡ ἀνάγκη, θὰ δίδασκε
μὲ ἀπόλυτη ἐπάρκεια ὄχι μόνο στὴν
οἰκεία του Σχολή, ἀλλὰ καὶ σὲ Θεολο-
γικὴ ἢ φιλοσοφικὴ πολλοὺς κλάδους:
ἀπὸ τὴ γραμματικὴ τῆς ἀττικῆς δια-
λέκτου ἕως τὴν Ἐκκλησιαστικὴ Ἱ-
στορία. Τάλαντο σπάνιο, γιὰ τὸ ὁποῖο
δὲν ἐκόμπαζε.

Ἀναπαύθηκε ἀνήμερα τῆς Μετα-
μορφώσεως, ἑορτῆς ποὺ προμηνύει μὲ
τὸ ἄκτιστον φῶς της τὴ νέκρωση τοῦ
θανάτου καὶ τὴν ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ ἀνά-
στασή μας, τὴν ὁποία ὁ Κωνσταντῖνος
προσδοκοῦσε.

Καλὰ θὰ πλέψει, ὅπως λέει ὁ Πα-
παδιαμάντης.

Δὲν ὑπῆρχε ἴχνος ὑπερβολῆς σὲ
ὅσα ἀκούστηκαν, καὶ εἶναι ἀξιοσημεί-
ωτο ὅτι ὅλοι οἱ ὁμιλητές, παρότι διαφο-
ρετικῶν ἀντιλήψεων, συνέκλιναν στὴν
διαπίστωση ὅτι ὁ Κωνσταντῖνος ἦταν
γενναιόδωρα δοτικός –διορθώνω, γιὰ
νὰ μὴν διαπράξω ἀδικία: δοτικότα-
τος,– πολυμερῶς καὶ καθόλου σχολα-
στικὰ σοφὸς καί, ἐπιπλέον, προικισμέ-
νος μὲ χαριτωμένο μέθυ (humor).

Ἀφοῦ αὐτὸ τὸ κείμενο δημοσιεύε-
ται στὰ Παπαδιαμαντικὰ Τετράδια,
ἐπιτρέπεται νὰ πιστώσω τὸν ὑπερθε-
τικὸ ποὺ χρησιμοποίησα, μὲ παρά-
δειγμα τῆς δοτικότητάς του ἀπὸ τὴν
περιοχὴ τῶν παπαδιαμαντικῶν σπου-
δῶν. Ὁ Κ. Γ. Πιτσάκης, λοιπόν, διε-
ξῆλθε τὶς πολυάριθμες σημειώσεις ποὺ



Στὶς 12 Νοεμβρίου 2013 ἐκοιμήθη
ὁ Στυλιανὸς Ἀλεξίου, ἀφοῦ πρόλαβε νὰ
δεῖ τὴν αὐτοτελὴ ἔκδοση τοῦ σολωμι-
κοῦ Κρητικοῦ καὶ νὰ συντάξει ἕναν
κατάλογο παραληπτῶν. εὐρύτατης

παιδείας καὶ αὐτός, ἄνθρωπος μὲ ἀ-
γάπη μεγάλη γιὰ τὴν ἰδιαίτερη πα-
τρίδα του καὶ τὴν Ἑλλάδα, ἄξιος διά-
δοχος τῶν μεγάλων Κρητικῶν φιλο-
λόγων. Τοῦ χρωστᾶμε σπουδαῖες κρι-
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1 Τὰ δημοσιεύματα αὐτὰ τοῦ Κ. Γ. Πιτσάκη, χαρακτηριστικὰ τοῦ τρόπου μὲ τὸν ὁποῖο
βασάνιζε καὶ πολιορκοῦσε ἕνα θέμα, συνεχίστηκαν μὲ τὰ κείμενα «Ἡ ταφὴ τοῦ παπᾶ
καὶ ἡ χήρα παπαδιά: ἱστορικονομικὸς σχολιασμὸς σὲ ἕνα λαογραφικὸ θέμα» (Θητεία.
Τιμητικὸ ἀφιέρωμα στὸν καθηγητὴ Μ. Γ. Μερακλῆ, Ἀθήνα 2000) καὶ «Γύρω ἀπὸ ἕνα
παπαδιαμαντικὸ θέμα: καὶ πάλι γιὰ τὴ “Χήρα παπαδιά” (συνέχεια καὶ τέλος)», εὐ-
καρπίας Ἔπαινος. Ἀφιέρωμα στὸν καθηγητὴ Παναγιώτη Δ. Μαστροδημήτρη, Ἀθήνα
2007.

συνέταξαν οἱ ἐπιμελητὲς τῆς ἔκδοσης
τῶν Ἱστοριῶν τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπα-
ναστάσεως τοῦ φίνλεϋ καὶ τοῦ Γόρδω-
νος, χωρὶς νὰ δυσανασχετήσει καὶ νὰ
ἐπικαλεσθεῖ τὸν φόρτο τῶν δικῶν του
ἐργασιῶν. Ὅπως πάντοτε, ὁ ἔλεγχός
του ὑπῆρξε εὐεργετικὸς καὶ δίκαια οἱ
ἐπιμελητὲς τοῦ Γόρδωνος ἀφιέρωσαν
στὴ μνήμη του τὰ Ἐπιλεγόμενα τῆς
ἔκδοσης. Ὁ Κωνσταντῖνος ποτὲ καὶ σὲ
κανέναν δὲν ἀρνήθηκε τὴν βοήθειά του.

Χαίρομαι ποὺ ἐμπιστεύτηκε στὰ
Παπαδιαμαντικὰ Τετράδια τὰ πολύ-
τιμα γιὰ τὸν μελλοντικὸ κριτικὸ ἐκ-
δότη τῶν Ἁπάντων Παπαδιαμάντη
«Μικρὰ marginalia στὶς πηγὲς τοῦ
Παπαδιαμάντη» (τχ. 3, 1995), τὴ με-
λέτη «Κωλύματα γάμου στὸν Παπα-
διαμάντη: πλαστὰ καὶ γνήσια» (τχ. 2,
1993) καὶ τὰ δύο σημειώματα «“Ἡ
χήρα τοῦ Νεομάρτυρος”: συνέχεια
(καὶ τέλος;) καὶ «“Ἡ χήρα παπαδιὰ”:
συνέχεια (καὶ ὄχι τέλος)» (τχ. 4,

1998)1. Πολὺ φοβᾶμαι πὼς λησμονῶ
ἄλλα παπαδιαμαντικὰ τοῦ Κ. Γ. Πι-
τσάκη. Τὸν εὐγνωμονῶ γιὰ πάμπολλα
δωρήματα· ἕνα ἀπὸ αὐτὰ καὶ τὸ με-
γάλο ταξίδι ποὺ ἔκαμε γιὰ νὰ παρα-
στεῖ σὲ μιὰ ὁμιλία μου. εἴχαμε γελά-
σει ὅλοι, ὅταν ὁ φίλος μας Ἄγγελος
ἀνακοίνωσε τὸ σχόλιο πικρόχολου
ἀκροατῆ καὶ ὁ Κωνσταντῖνος ἀντι-
σχολίασε: «Μὰ αὐτὸ ἦταν ἀπολύτως
προσδοκώμενο. Τὸ ἐντελῶς ἀπροσδό-
κητο ἦταν ὅτι ὁ Τρ… ἦλθε μὲ γρα-
βάτα!»

Χαίρομαι γιατὶ μοῦ χαρίστηκε νὰ
γνωρίσω τὸν Κωνσταντῖνο Γ. Πι-
τσάκη, ποὺ τὸν αἰσθάνομαι, ὅπως καὶ
ἡ εὐεργετημένη κόρη μου, συνεχῶς
παρόντα. Ἀνῆκε σ᾽ ἐκείνους πού, κατὰ
τὸν εὐαγγελικὸ λόγο, ἀποτελοῦν τὴ
ζύμη. Πολλαπλασίασε γιὰ χάρη μας
τὰ τάλαντα ποὺ ἔλαβε. Δὲ θὰ παρα-
σταθεῖ μὲ ἄδεια χέρια στὸν Πάροχο
τῶν χαρισμάτων.

Στυλιανὸς Ἀλεξίου (1921-2013)



τικὲς ἐκδόσεις –ποὺ ἀρκετὲς ἐκπονή-
θηκαν μὲ τὴ συνεργασία τῆς συζύγου
του Μάρθας Ἀποσκίτη1– ἔργων Κρη-
τῶν συγγραφέων, τὰ Ἀκριτικά, τὸν
Σολωμό, πάμπολλα μελετήματα, τὴν
Ἑλληνικὴ λογοτεχνία ἀπὸ τὸν Ὅμη-
ρο στὸν 20ὸ αἰώνα – ὁ κατάλογος, ἀ-
κόμα καὶ χωρὶς τὰ ἀρχαιολογικά του,
εἶναι μεγάλος.

Δὲν εὐτύχησα νὰ τὸν δῶ παρὰ μό-
νο μιὰ φορά, ὕστερα ἀπὸ ὁμιλία του
στὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, ἀλλὰ εἶχα
τὴ σπουδαία τύχη ν᾽ ἀλληλογραφῶ
μαζί του γιὰ ἀρκετὰ χρόνια. Ἀγα-
ποῦσε τὸν Παπαδιαμάντη καὶ ἔδειχνε
πολὺ ἐνδιαφέρον γιὰ τὰ προβλήματα
τῆς ἀποκατάστασης τοῦ κειμένου του.
Δὲν συμμεριζόμουν πάντως τὴ γνώμη
του ὅτι ἡ ἔκδοση τῶν Ἁπάντων τοῦ
Δόμου ἦταν σχεδὸν ὁριστική. Δὲν εἶναι.

Στὸν Στυλιανὸ Ἀλεξίου ὀφείλεται
ἡ διόρθωση τοῦ παπαδιαμαντικοῦ χω-
ρίου «αἴθριος ὁ οὐρανός, σταυρωμένος
ἀπὸ τὸν βορρᾶν» (2.285.18), ὅπου τὸ
ἄλογο σταυρωμένος πρέπει νὰ γραφεῖ
σαρωμένος. Ἀργότερα ἕνα αὐτόγραφο
σχεδίασμα τοῦ διηγήματος ἐπιβεβαί-
ωσε τὴ διόρθωση. Ὁ ἴδιος ὑπέδειξε μὲ
ἐπιστολή του ὅτι στὸ χωρίο 4.236.17-
20 πρέπει νὰ γράψουμε δειράδας καὶ
ὄχι δενδράδας, γιατὶ ὁ Παπαδιαμάν-

της «δὲν μπορεῖ νὰ βλέπει ἀπὸ μακριὰ
“σύνολα δένδρων” καὶ κάτω ἀπὸ αὐτὰ
νὰ δύει ἡ Σελήνη, ἀλλὰ δειράδας,
“αὐχένας”» (βλ. Παπαδιαμαντικὰ
Τετράδια, τχ. 2, σσ. 156-157.)

Στὴν Ἑλληνικὴ λογοτεχνία ἀπὸ
τὸν Ὅμηρο στὸν 20ὸ αἰώνα ὁ Παπα-
διαμάντης (σσ. 476-484) ἀναδεικνύε-
ται κυρίως ἀπὸ τὰ διηγήματά του
«Ὁλόγυρα στὴ λίμνη», ποὺ χαρακτη-
ρίζεται «ἀριστουργηματικό», τὴν «Νο-
σταλγό», τὴν «φαρμακολύτρια», τὸ
«Ὄνειρο στὸ κῦμα», τὸν «ρεμβασμὸ
τοῦ Δεκαπενταυγούστου» καὶ ἀπὸ τὶς
νουβέλες «Ἡ φόνισσα» καὶ τὰ «ρόδιν’
ἀκρογιάλια», καὶ μνημονεύονται ἐ-
παρκῶς τὸ «Ὤχ, βασανάκια», «Ὁ
ἔρωτας στὰ χιόνια», τὸ «Ἔρως-ἥ-
ρως», «Τ᾽ ἀγνάντεμα», ἡ «Ἀποκριά-
τικη νυχτιά», «Ὁ Ξεπεσμένος Δερβί-
σης», «Οἱ Χαλασοχώρηδες», «Τὸ μυ-
ρολόγι τῆς φώκιας» καὶ ἀκόμη τὸ ποί-
ημα «Στὴν Παναγίτσα στὸ Πυργί».
Ἡ θεώρηση τοῦ Παπαδιαμάντη ἀπὸ
τὸν Ἀλεξίου τελειώνει μὲ τοῦτα: «Ὁ
Σεφέρης θεωρεῖ μεγάλους πεζογρά-
φους μας τὸν Παπαδιαμάντη καὶ τὸν
Μακρυγιάννη».

Καλὴ ὑπόμνηση – καὶ θὰ θυμόμα-
στε πάντοτε τί φιλολογικὸ ἀνάστημα
ὑπῆρξε ἐκεῖνος ποὺ μᾶς τὴν ἔκανε2.

ΤΑ ΠρΟΣωΠΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠρΑΓΜΑΤΑ 175

1 Ἡ Μάρθα-Ὀλυμπία Ἀποσκίτου - Ἀλεξίου ἐκδήμησε τὴν Κυριακὴ 16 Νοεμβρίου 2014.
Συμμεριζόταν τὴν ἀγάπη τοῦ συζύγου της γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη.

2 Ὁ Βασίλης Ἀγγελικόπουλος στὸ «Ὑποβολεῖο» τῆς κυριακάτικης Καθημερινῆς (24.
11.2013) τὸν χαρακτήρισε σωστὰ ὡς «ἐθνευεργέτη». Καμιὰ ὑπερβολή!
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Δημ. λ. Σταθόπουλος (1933-2013)

Ἔμαθα τὴν ἐν Κυρίῳ ἐκδημία του
ἀπὸ τὸ νεκρολογικὸ σημείωμα τοῦ φί-
λου του Πάνου λιαλιάτση στὴν τελευ-
ταία Σύναξη τοῦ 2013. Ὁμότιμος Κα-
θηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀ-
θηνῶν ὁ Δημ. λ. Σταθόπουλος, μὲ
σπουδὲς στὴν Ἀμερική, στὴ Γερμανία
καὶ στὴ Γαλλία. Περισσότερο ὅμως
ἀπὸ καθετὶ ἄλλο ποιητής. «Τὸ ὅλο
ἔργο του ἀποπνέει τὴν τρυφερότητα
τῆς πίστης στὸ Θεό», λέει σωστὰ ὁ Π.
λιαλιάτσης.

Μὲ φλογερὴ ἀγάπη γιὰ τὸν Συ-
μεὼν τὸν Νέο Θεολόγο, δὲν γινόταν νὰ
μὴν ἀγαποῦσε καὶ τὸ νεώτερο ἀηδόνι.
Στὸ 5ο τχ. τῶν Π. Τ. ἔχει ἀναδημοσι-

ευτεῖ τὸ ποιήμά του «Ἡ μολόχα τῆς
αὐλῆς τοῦ Παπαδιαμάντη», γραμμένο
ἀσφαλῶς ὕστερα ἀπὸ ταξίδι στὴ Σκιά-
θο. Οἱ πρῶτοι στίχοι:

Ψιχίο ἀπὸ τὴν πλούσια Τράπεζα
τῆς πενίας σου

ὡσαννὰ τῆς πρώτης καὶ τελευταίας
σου πνοῆς

Μ ο λ ό χ α μία πρόβαινε, κὺρ Ἀλέ-
ξανδρε

στὴν πατρική σου αὐλὴ καταμε-
σῆς.

Δὲν γνωρίζω ἄλλο γραπτό του γιὰ
τὸν Παπαδιαμάντη, εἰκάζω πάντως
πὼς τοῦ ἦταν προσφιλέστατος.

[Ἡράκλειο] 12 Μαρτίου 2011

Ἀγαπητέ μου κ. Νίκο
(…) Ἐλπίζω ἡ χρονιὰ αὐτὴ νὰ δώ-

σει στὸ παπαδιαμαντικὸ ἔργο κι ὄχι νὰ
πάρει (φοβᾶμαι αὐτὸ τὸ πλῆθος μελε-
τητῶν, ἄσχετων ἢ παρακινημένων
ἀπὸ ἄλλες αἰτίες, ποὺ φορτώνουν τὴ
βιβλιογραφία μὲ ὑλικὸ ἀχρείαστο ἢ καὶ
παραπλανητικό – ἀφήνω τὰ στερεό-
τυπα «ὁ ἐρωτικὸς Παπαδιαμάντης»
κλπ. ποὺ δῆθεν προσφέρουν νέα πεδία
ἑρμηνείας). Ὁ Σκιαθίτης δημιουργὸς
ὑπάρχει στὶς κινήσεις τῶν ψυχῶν καὶ

τῶν σωμάτων μας, δὲν χρειάζεται τὸν
κάθε «λόγιο» συνοδὸ γιὰ νὰ φτάσει στὸ
κατώφλι τοῦ σπιτιοῦ μας· εἶναι μέσα.
Τὸ ἀναγκαῖο, τὸ κεντρικὸ ζητούμενο
τῶν παπαδιαμαντικῶν σπουδῶν σή-
μερα, εἶναι νὰ ἔχομε ὅλο τὸ ἔργο του·
μαζὶ μὲ τὰ Ἅπαντα νὰ βρεθοῦν, νὰ
δοῦμε καὶ ὅσα ἄλλα κείμενα πέρασαν
ἀπ᾽ τὸ χέρι του καὶ τοὺς ἔδωσε ζωὴ ἀπ᾽
τὴν πνοή του (…)

Μὲ πολλὴ ἀγάπη πάντα
Κώστας Μπουρναζάκης

Ἀπόσπασμα ἐπιστολῆς
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Κωστὴς Παπαγιώργης (1947-2014)

Ὑπενθυμίζω ὅτι ὁ Κωστὴς Παπα-
γιώργης ἔγραψε ἕνα βιβλίο, μὲ τὸν –
ἐξεζητημένο, κατὰ τὸν Ἰω. Ν. φραγ-
κούλα– τίτλο Ἀλέξανδρος Ἀδαμαντίου
Ἐμμανουὴλ (Καστανιώτης, 1997),
γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη. Ἀντὶ νεκρολο-
γίας παραθέτω ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν
ἀξιανάγνωστη συνέντευξή του στοὺς
δημοσιογράφους Δ. Ἀναστασόπουλο
καὶ Γ. Καρουζάκη, ἡ ὁποία δημοσιεύ-
τηκε στὸ «ε» τῆς Κυριακάτικης Ἐ-
λευθεροτυπίας στὶς 9.11.1997 (σσ. 82-
83).

« (…) ―Συγγνώμη, ἀλλὰ οἱ ἀπό-
ψεις σας δείχνουν νὰ συμπίπτουν μ᾽
ἐκεῖνες τῶν λεγόμενων νεορθόδοξων.

―Δὲν ὑπάρχουν νεορθόδοξοι. Ὁ
Παπαδιαμάντης εἶναι ὁ μόνος, ὁ ὁ-
ποῖος δὲν εἶναι “νεορθόδοξος”, ἀλλὰ
πιστὸς στὸ πνεῦμα τῆς Ἀνατολικῆς
Ἐκκλησίας. Τὰ ἄλλα, περὶ νεορθοδό-
ξων, εἶναι δημοσιογραφία. Ξέρεις τί ση-
μαίνει 4ος αἰώνας; Ποιοί εἶναι οἱ Πα-
τέρες τῆς Ἐκκλησίας; Ὁ Πλωτίνος
εἶναι ἀρχαῖος Ἕλληνας. Μὰ ὁ Μέγας
Ἀθανάσιος, ἑκατὸ χρόνια μετά, δὲν
εἶναι ἀρχαῖος Ἕλληνας; Αὐτὰ ἔλεγε ὁ
Παπαδιαμάντης, ἀλλὰ τὰ θάψανε.

―Ἄρα ἡ ἱστορία πρέπει νὰ ἀποκα-
τασταθεῖ…

―Τί νὰ ἀποκατασταθεῖ, ἀποκατε-
στημένη εἶναι. Ὑπάρχουν τὰ κείμενα.
Καὶ ἀφοῦ ὑπάρχει ὁ Παπαδιαμάντης,
δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ξεχασμένα. Ἁπλῶς
ὁ Νεοέλληνας, ἐπειδὴ τὸν ἔχουν κάνει
ἀνυποψίαστο, δὲν τὰ θυμᾶται αὐτά.

―Ἂς ὑποθέσουμε ὅτι τὰ μαθαίνει

ὅλα αὐτά. Σὲ τί θὰ τοῦ χρησιμεύσουν
τώρα, μὲ τὰ προβλήματα ποὺ ὑπάρ-
χουν;

―Ὅταν δὲν ξέρεις τὸ παρελθόν,
δὲν καταλαβαίνεις τί γίνεται. Ἀκόμα,
ὁ Πάγκαλος μιὰ μέρα, ἐπειδὴ προ-
σέχω τί λέει, μίλησε γιὰ ἐνδιάμεση πε-
ριοχή, ἐνῶ ἡ Ἑλλάδα ἀνήκει στὴν
εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Γιατὶ αὐτὸ εἶναι
τὸ πρόβλημα στὸ βάθος, τὸ ὁποῖο δὲν
δέχεται καμία εὐρωπαϊκὴ Κοινότητα
νὰ τὸ θέσει, οὔτε μπορεῖ νὰ τεθεῖ πιά.
Τὸ πρόβλημα ὑπάρχει ὡς πνευματικὸ
ζήτημα, δὲν ἔχει πολιτικὴ χρησιμό-
τητα. Ἀλλά, ἂν τὰ σκεφτεῖς ὅλα αὐτά,
θὰ ἀνακαλύψεις μιὰ βιβλιοθήκη, ἀπὸ
δῶ μέχρι τὸ Χαλάνδρι, τὴν ὁποία δὲν
τὴν κοιτάει ποτὲ κανεὶς – τοὺς Πατέ-
ρες τῆς Ἐκκλησίας, γιὰ παράδειγμα.
εἶναι ἑλληνικὰ ὅλα αὐτά. (…)

―Πῶς φτάσαμε στὸ γλωσσικὸ
ζήτημα;

―Τὸ γλωσσικό ζήτημα, ὅπως τέ-
θηκε, ἦρθε ἀπὸ τὴ Γαλλία. Τὸ γλωσ-
σικὸ ζήτημα τὸ εἶχε λύσει ἡ Ἐκκλη-
σία, αὐτὸ ὑποστηρίζει ὁ Παπαδιαμάν-
της. Ἂν δεῖς τὰ συναξάρια, τὸν τρόπο
ποὺ εἶναι γραμμένα, θὰ ἀνακαλύψεις
μιὰ γλώσσα κατανοητή – εἶναι κράμα
βέβαια, ἀλλὰ τὴν καταλαβαίνεις κι
ἐσύ, καὶ ἡ γιαγιά σου ἀκόμα. Αὐτὴ τὴ
γλώσσα τὴν “πνίξανε”, φέρανε ἀπὸ τὴν
Γαλλία ἀρχὲς καὶ εἴπανε: νά ἡ λαϊκὴ
γλώσσα. Αὐτὸ λέει ὁ Παπαδιαμάντης:
ἐμεῖς εἴμαστε ἐδῶ οἱ συνεχιστές, κι
ἔρχεται ἕνας ἀπὸ τὸ Παρίσι καὶ μᾶς
διδάσκει πῶς νὰ μιλᾶμε.

―λέτε σὲ κάποιο σημεῖο ὅτι ὁ Πα-
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παδιαμάντης δὲν μπορεῖ νὰ μεταφρα-
στεῖ...

―Ἂν μεταφραστεῖ, τελείωσε. Ὅλο
τὸ κόλπο εἶναι ὅτι ἡ γλώσσα του μι-
λάει ἀπὸ λυρικά, πλατωνικά μέχρι...
εἶναι ἕνα φοβερὸ κράμα· ἅμα λείψει,
γιὰ παράδειγμα, ἡ λέξη ὀαρισμὸς ἀντὶ
γιὰ ἔρωτα, ποὺ εἶναι ὁμηρικό, τελεί-
ωσε, δὲν ὑπάρχει. Δὲν μπορεῖ νὰ γίνει
μετάφραση τέτοιας γλώσσας.

―Ὅμως ὁ κόσμος του, ἡ θρη-
σκεία, οἱ δεισιδαιμονίες, ἡ ζωὴ σ’ ἕνα
ψαροχώρι, τί μπορεῖ νὰ μᾶς προσφέρει;

―Ἂν διαβάσεις τὸν Ὅμηρο, βλέ-
πεις ὅτι μιλάει γιὰ τὸ Δωδεκάθεο καὶ
τὶς ἀνθρωποθυσίες. Τὰ πιστεύεις ὅλα
αὐτά; Ὁ Ντοστογιέφσκι γράφει γιὰ
παρανοϊκοὺς δολοφόνους, ἕνας σκοτώ-
νει μιὰ γριά... Θέλει κανεὶς ἀπὸ σᾶς νὰ
σκοτώσει καμιὰ γριά; Στὴ ρωσία τοῦ
ἔλεγαν: ἐσὺ μᾶς ἔχεις βγάλει ὅλους
τρελούς. Δὲν βοηθάει ποτὲ καὶ σὲ τί-
ποτα ἡ λογοτεχνία. Ἂν φτάσει νὰ χρη-
σιμεύσει σὲ κάτι, γίνεται σοσιαλιστι-

κὸς ρεαλισμός. Ὅταν θὰ διαβάσεις τὸν
Παπαδιαμάντη, κανονικὰ ὅμως, θὰ
σοῦ γίνουνε τὰ μάτια... τόσα. Μιλάει
γιὰ γριές, θὰ μοῦ πεῖς. Ἔ, καί; Ὅλη ἡ
λογοτεχνία μιλάει γιὰ γριές.

―Γιατί γράψατε αὐτὸ τὸ βιβλίο;
―Μιλᾶμε δυὸ ὧρες καὶ ἔχει ἐνδια-

φέρον. Γιὰ ποιόν νὰ μιλήσεις; Ὁ Σο-
λωμὸς εἶναι ξένος, Ἰταλός, ὁ Καβά-
φης προέρχεται ἀπὸ τὴν περιφέρεια,
εἶναι ξένος οὐσιαστικά, ὅπως εἶναι ξέ-
νος καὶ ὁ Ψυχάρης ποὺ ἔφερε τὴ
γλώσσα. Ὁ ροΐδης εἶναι Γάλλος, μπο-
ρεῖ νὰ γράφει σ’ αὐτὴ τὴ γλώσσα καὶ
νὰ σατιρίζει τὴν ἑλληνικὴ πραγματι-
κότητα, ἀλλὰ τὸ ὅλο πνεῦμα τοῦ ἔργου
του εἶναι γαλλικό. Ὁ Παπαδιαμάντης
σοῦ λέει γιὰ τὴ γριά. Αὐτὸ εἶσαι ἐσύ, ὁ
ντόπιος. Ἄλλο θέμα ἂν σοῦ ἀρέσει.
(…)»

Καλὸ θὰ ἦταν νὰ διάβαζε ὁ ἀνα-
γνώστης ὁλόκληρη τὴν συνέντευξη.

Τὴν ἴδια μέρα μὲ τὸν Κωστὴ Πα-
παγιώργη ἐκδήμησε καὶ ὁ καθηγητὴς
τῆς Νεολληνικῆς φιλολογίας στὴ φι-
λοσοφικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου
Ἰωαννίνων Γιῶργος Βελουδής, ποὺ ἔ-
γραψε τρεῖς τουλάχιστον ἐπιφυλλίδες
καὶ δύο μελέτες γιὰ τὸν Παπαδια-

μάντη, ἀπολύτως ἀβάσιμες καὶ ἀδι-
καιολόγητα ἐμπαθεῖς. Ὁ συντάκτης
αὐτῶν τῶν γραμμῶν θέλει νὰ τὸν θυ-
μᾶται ὡς συναναγνώστη τοῦ Ἑλληνό-
πουλου καὶ πεννομάχο τοῦ Σπιτιοῦ τοῦ
Παιδιοῦ στὰ τελευταῖα μαθητικὰ χρό-
νια καὶ στὴν ἀρχὴ τοῦ φοιτητικοῦ βίου.

Γιῶργος Βελουδής (1935-2014)
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«Ἡ νοσταλγία τοῦ Γιάννη»

Γνωρίζαμε τὸν τίτλο τοῦ διηγήμα-
τος καὶ ὅτι ὁ Ἀντώνης Μουσούρης κα-
τεῖχε ἀπόκομμα τῆς πρώτης του δημο-
σίευσης στὴν ἐφημερίδα Ἀλήθεια τῆς
25ης καὶ 26ης Ἀπριλίου 19061, ἀλλὰ
κανένας μας δὲν τὸ εἶχε διαβάσει.

Ἄγνωστη ἡ τύχη τοῦ ἀποκόμμα-
τος καὶ ἀνεύρετα τὰ φύλλα τῆς ἐφη-
μερίδας2, ἐντούτοις ὁ ἀκάματος ἐρευ-
νητὴς παλαιῶν ἐντύπων καὶ φιλοπα-
παδιαμαντικὸς Νίκος Σαραντάκος
μᾶς ἔκαμε ἕνα σπουδαῖο δῶρο: ἀνακά-
λυψε μιὰ ἀναδημοσίευση τοῦ διηγήμα-
τος στὸ περιοδικὸ Οἰκογένεια (τχ.
17(18), 15.4.1928), καταχώρισε τὸ
διήγημα στὴν ἱστοσελίδα του καὶ κα-
τόπιν τὰ παραχώρησε γιὰ δημοσίευση
στὰ Παπαδιαμαντικὰ Τετράδια. Ἡ
ἔκδοση ὅμως τοῦ περιοδικοῦ καθυστε-
ροῦσε ὑπερβολικὰ καὶ πολὺ σωστὰ ὁ
Ν. Σαραντάκος ἀνέθεσε τὴν ἔκδοσή
του στὶς Ἐκδόσεις Ἐρατώ, ποὺ τὸν
Ὀκτώβριο τοῦ 2014 μᾶς χάρισαν σὲ

κομψότατο τομίδιο τὴν Νοσταλγία τοῦ
Γιάννη μὲ εἰσαγωγή, Ἐπιμέλεια καὶ
Ἐπίμετρο τοῦ ἴδιου.

Ὡραῖο διήγημα, ὅπως καθετὶ πα-
παδιαμαντικό, ἐπαρκὴς ἡ εἰσαγωγὴ
καὶ χρήσιμα ὅσα ὑπάρχουν στὸ Ἐπί-
μετρο. Ἀξιοσημείωτο εἶναι ὅτι ὁ ἐπιμε-
λητὴς ἐντόπισε καὶ μιὰ μεταγενέστε-
ρη ἀναδημοσίευση στὸ περιοδικὸ
Μπουκέτο (τχ. 32 τῆς νέας περιόδου,
10.4.1942). Ἐνδιαφέρουσα καὶ ἡ πλη-
ροφορία του ὅτι ἡ Οἰκογένεια τὴν ἴδια
ἐποχὴ ἀναδημοσιεύει τὴν παπαδια-
μαντικὴ μετάφραση, «ἔντονα δια-
σκευασμένη», τοῦ μυθιστορήματος Ὁ
Μαξιώτης τοῦ Χὼλλ Κέϊν.

λυπούμαστε ποὺ «Ἡ νοσταλγία
τοῦ Γιάννη» ἦλθε στὸ φῶς, ὅταν ἡ
χρηστικὴ ἔκδοση τῶν Ἁπάντων Πα-
παδιαμάντη (Τὸ Βῆμα - Βιβλιοθήκη,
τόμ. 15) εἶχε ὁλοκληρωθεῖ (2011).

Ν. Δ. Τ. - λ. Τ.

1 Βλ. Κ. Μ. Μιχαηλίδης, «Ὁ ᾽ερωτικὸς Παπαδιαμάντης. Ἕνα ἄγνωστο ποίημά του»,
Νέα Γράμματα, τόμ. Δ´ (1938), σ. 693.

2 Οἱ συγκαιρινὲς ἐφημερίδες μᾶς πληροφοροῦν ὅτι «Ἀπὸ τὴν Κυριακὴν 23ην Ἀπριλίου ἐκδί-
δεται πρωινὴ καθημερινὴ πεντάλεπτος “Η ΑλΗΘεΙΑ”. […] “Η ΑλΗΘεΙΑ” θὰ ἔχῃ πλέον
τῆς ἄλλης ὕλης ἀπὸ τὸ πρῶτον φύλλον της τὸ ἐκπληκτικώτερον καὶ φοβερώτερον ἀλλὰ
καὶ ἠθικώτερον καὶ χριστιανικώτερον ἔργον ποὺ ἐδημοσιεύθησαν [sic] ποτὲ εἰς τὴν ξένην
φιλολογίαν. Ὁ τίτλος του ΓρΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟλΑΣΙΝ. φοβερὸς ὁ τίτλος του, ἀλλὰ φο-
βερώτερον τὸ περιεχόμενόν του. Ἄλλο τίποτε δὲν λέγομεν σήμερον. Μόνον ὅτι τὸ μετα-
φράζει ἐκ τῆς Ἀγγλικῆς ὁ πρύτανις τῶν λογίων μας καὶ βαθὺς μύστης τῶν ξένων φιλο-
λόγων [sic] ΑλεΞΑΝΔρΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ προσληφθεὶς ὁριστικῶς εἰς τὸ ἐπιτελεῖον τῆς
συντάξεως τῆς “ΑλΗΘεΙΑΣ”» (ἀγγελία στὴν ἐφημ. Σκρίπ, 21.4.1906) καὶ «Καὶ νέα
ἐφημερὶς πρωϊνὴ ἡ “Ἀλήθεια” ἤρχισεν ἀπὸ τῆς χθὲς ἐκδιδομένη, ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν γνω-
στοῦ καὶ δοκίμου δημοσιογράφου, τοῦ κ. εὐαγ. λαχανοκάρδη. […] » (ἐφημ. Ἐμπρός,
24.4.1906, σελ. 3). Τὸ πρῶτο σωζόμενο φύλλο στὴ Βιβλιοθήκη τῆς Βουλῆς εἶναι τὸ χρι-
στουγεννιάτικο τοῦ 1906, ὅταν ἡ Ἀλήθεια ἔχει γίνει πλέον ἑβδομαδιαία, στὸ ὁποῖο δημο-
σιεύεται τὸ παπαδιαμαντικὸ διήγημα «Τὸ κρυφὸ μανδράκι».
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Ὅσοι παρακολουθοῦν τὰ Π.Τ. θὰ
διαπιστώσουν ὅτι ἀπὸ τὸ παρὸν τεῦχος
–πιθανότατα τὸ ὕστατο– ἀπουσιάζουν
οἱ σελιδες τοῦ «Ἡμερολογίου». Οὔτε ὁ
χῶρος τὸ ἐπιτρέπει, οὔτε οἱ δυνάμεις
τοῦ συντάκτη του. Καὶ μόνον οἱ ἐκδη-
λώσεις τοῦ ἔτους 2011 θα ἀπαιτοῦσαν
σχεδὸν ἕνα τυπογραφικὸ φύλλο. Ὑ-
πάρχει ὀγκώδης φάκελος μὲ τὸ σχε-
τικὸ ὑλικό. Ἴσως κάποτε κατορθώσει

νὰ τὸ δημοσιεύσει ἡ Ἑταιρεία Παπα-
διαμαντικῶν Σπουδῶν. Ὡστόσο ἕνα
μεγάλο μέρος τοῦ «Ἡμερολογίου»
καλύπτει ἡ ἐξαίρετη ἐργασία τῆς κ.
εὐσεβίας Χασάπη-Χριστοδούλου ποὺ
κλείνει τὰ ἐπίσης σημαντικὰ μελετή-
ματα καὶ δοκίμια τοῦ ἀποχαιρετιστή-
ριου τεύχους.

εὐχαριστοῦμε ὅσους ἀγάπησαν τὰ
Παπαδιαμαντικὰ Τετράδια.

Ἡ ἔκλειψη τοῦ Ἡμερολογίου

Χρῆστος Δάρρας († 5.10.2015)

Ὁ Χρῆστος Δάρρας, 72 ἐτῶν, κη-
δεύτηκε ἀπὸ τοὺς συγγενεῖς μόνο,
ὅπως τὸ θέλησε, στὶς 6 Ὀκτωβρίου
2015.

Στὸ δεύτερο τχ. τῶν Π.Τ. γράφτη-
καν ἀρκετὰ γιὰ τὸν ἴδιο καὶ γιὰ τὴν
ἐξαιρετικὴ ἔκδοση τῆς παπαδιαμαν-
τικῆς μετάφρασης τοῦ Ἐγκλήματος
καὶ τῆς Τιμωρίας. Ἐδῶ μεταφέρω
τμῆμα ἀπὸ τὴν ἐγγραφὴ τῆς 8ης
Ὀκτωβρίου 2015 τοῦ Ἡμερολογίου
μου γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη:

«(…) Δὲν ἤξερες πότε πατάει στὸ
χῶμα καὶ πότε ὀνειροβατεῖ. Τὰ ἔχω
γράψει στὰ Παπαδιαμαντικὰ Τετρά-
δια: νόμιζα ὅτι ἔχτιζε ἀνώγεια καὶ κα-
τώγεια μὲ τὰ λόγια, τὸν παρομοίαζα
μὲ τὸν Οὐῶλτερ Μίττυ (τὸν ἥρωα τοῦ
διηγήματος “Ἡ μυστικὴ ζωὴ τοῦ Οὐ-
ῶλτερ Μίττυ” τοῦ James Thurber),
ὅταν μοῦ ἔλεγε πὼς θὰ ἐκδώσει Τὸ
Ἔγκλημα καὶ τὴν Τιμωρία σὲ ἐκδό-
σεις ὑψηλῆς ποιότητας, μὲ τέτοιο χαρ-
τί, μὲ τέτοια στοιχειοθεσία. “Παρμέ-
νος εἶναι” συλλογιόμουν. Διαψεύστη-
κα τρομερὰ καὶ χάρηκα ποὺ ἀστό-

χησα. Καὶ ἐνῶ δὲν προεγγράφηκα –
ἄλλη ἀδικία: εἶχα καὶ τὴν ὑποψία τῆς
ἀπάτης– ὅταν ἡ ἔκδοση εἶδε τὸ φῶς,
ἔλαβα ἀντίτυπο τυπωμένο σὲ εἰδικὸ
χαρτὶ καὶ εἶδα καὶ τὸ ὄνομά μου στὸν
κατάλογο συνδρομητῶν. Ἀλλὰ ὁ Χρ.
Δάρρας εἶχε τυπώσει σὲ μεγάλο μέγε-
θος καὶ σὲ ἀκόμη καλύτερο χαρτὶ 25
ἀντίτυπα ἀριθμημένα γιὰ τοὺς συνερ-
γάτες. Δὲν εἶχα βοηθήσει πολύ […].
Δὲν ἤμουν ἄξιος τόσων δωρεῶν οὔτε
τοῦ ἀριθμ. Δ´ τοῦ ἀριθμημένου ἀντιτύ-
που. Ἦταν ἡ πρώτη ἔκδοση τοῦ “Ἰδε-
ογράμματος”, τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου τοῦ
Χρήστου. Ἀργότερα ἐξέδωσε, πάλι σὲ
σχεδὸν μνημειακὴ ἔκδοση, εἰκονογρα-
φημένη ἀπὸ τὸν Τάκη Σιδέρη, τὴν φό-
νισσα (2006), μὲ φιλολογικοὺς ἐπιμε-
λητὲς τὴν λαμπρινὴ καὶ τὸν ὑποφαινό-
μενο. Θυμᾶμαι ὅτι ὁ μεγαλόφανταστος
ἐκδότης μοῦ ζήτησε σοβαρὰ νὰ γράψω
ἕναν πρόλογο σὰν τὴν “Ὠδὴ εἰς τὸν
Πλάτωνα” τοῦ Μάρκου Μουσούρου!
Τὸν προσγείωσα.

»Ἂς μείνω σὲ τοῦτο. Θὰ τὸν θυ-
μᾶμαι εὐγνωμόνως ὅσο ζῶ».



Σίγουρα, μεταξὺ Παπαδιαμάντη
καὶ φρόυντ δὲν ὑπάρχει κάποια σχέση
ἰδιαίτερη, ἂν καὶ ἦταν σχεδὸν σύγχρο-
νοι. Ὁ Παπαδιαμάντης ἔζησε μεταξὺ
1851-1911 καὶ ὁ φρόυντ μεταξὺ 1856
-1939. Ὁ Παπαδιαμάντης εἶναι ἕνας
διηγηματογράφος καὶ ἠθογράφος ποὺ
παρουσίαζε τοὺς ἀνθρώπους τῆς πα-
ραδόσεως, καὶ ὁ φρόυντ ἦταν ἕνας αὐ-
στριακὸς νευρολόγος θεμελιωτὴς τῆς
Ψυχανάλυσης, ὁ ὁποῖος παρουσίασε
τὶς ἐσωτερικὲς συγκρούσεις τῶν ἀν-
θρώπων, ἀλλὰ καὶ τὸν ρόλο τοῦ ἀσυ-
νειδήτου καὶ τῆς ἀπώθησης, «στὴν
ἔκφραση τῶν ψυχικῶν διαταραχῶν».
Ὁ Παπαδιαμάντης ὁμοίαζε μὲ τὸν
Ντοστογιέφσκι, ὁ ὁποῖος ἔκανε κριτικὴ
στὴ δυτικὴ Ψυχολογία.

Ὁ Γιάννης Τσαρούχης, γνωστὸς
ζωγράφος, ὁ ὁποῖος θήτευσε καὶ στὸν
φώτη Κόντογλου, θὰ πῆ γιὰ τὸν Πα-
παδιαμάντη: «Μὲ δυὸ-τρία θρησκό-
ληπτα καὶ ἀγράμματα γραΐδια τοῦ νη-
σιοῦ του ἀχρήστευσε τὸν φρόυντ» (Ἐ-
λευθεροτυπία 21.1.2011).

Ὁ ἄνθρωπος τοῦ φρόυντ ἀσχολεῖ-
ται μὲ τὸν ἑαυτό του, τὰ αἰσθήματα,
τὰ βιώματα τοῦ ὑποσυνειδήτου, τὰ ὁ-
ποῖα προσπαθεῖ νὰ τιθασεύσει μόνος
του, χωρὶς οὐσιαστικὴ βοήθεια ἀπὸ
ἀνθρώπους καὶ τὸν Θεό, ἀσχολεῖται μὲ
τὰ θηρία ποὺ βρίσκονται στὸ σπήλαιο
τοῦ ὑποσυνειδήτου, ὅπως ἰσχυριζόταν.
Πρῶτα χρειάζεται νὰ τὰ ἀνακαλύψη
καὶ στὴ συνέχεια νὰ τὰ δαμάση. Αὐτὸ
εἶναι δυσχερὲς ἔργο καὶ τὶς περισσότε-

ρες φορὲς ὁ ἄνθρωπος πέφτει στὴν ἀ-
πόγνωση καὶ τὴν ἀπελπισία. Αἰσθάνε-
ται ὡς ἕνας ταυρομάχος μέσα σὲ μιὰ
ἀρένα, προκαλούμενος καὶ κυνηγού-
μενος ἀπὸ ταύρους, ἐνῶ ὁ κόσμος κά-
θεται στὰ θεωρεῖα καὶ παρακολουθεῖ,
χωρὶς νὰ μπορῆ νὰ προσφέρη βοήθεια.

Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Παπαδιαμάντη
εἶναι ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὶς ἡσυχα-
στικὲς καὶ νηπτικὲς παραδόσεις τοῦ
τόπου του, ἔχει μεγαλώσει στὴν λα-
τρεία τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοὺς ἁγίους
της, ἔχει ἕνα βαθὺ κοινωνικὸ καὶ
πνευματικὸ ὑποσυνείδητο, ἀντλεῖ δυ-
νάμεις ἀπὸ αὐτό. Δηλαδή, εἶναι ἄν-
θρωπος ποὺ δὲν ἔχει ἁπλῶς ἀτομικὸ
ὑποσυνείδητο, ἀλλὰ ἀρρωστημένες τὶς
ψυχικὲς ἐνέργειες καὶ ἔχει χάσει τὴν
σχέση μὲ τὸν Θεὸ καὶ τοὺς ἀνθρώπους.
Καὶ ὅταν ἔχει πρόβλημα, ἀκόμη καὶ
ψυχολογικό, καταφεύγει στὰ μυστή-
ρια τῆς Ἐκκλησίας, στὴ λατρεία της,
στὶς ἀγρυπνίες στὰ ἐξωκλήσια γιὰ νὰ
ψάλη τὸ «πεποικιλμένη», γιὰ νὰ τρα-
γουδήση «τὰ τραγούδια τοῦ Θεοῦ» ἢ
στὴν χειρότερη περίπτωση θὰ κατα-
λήξη στοὺς χώρους ποὺ συναντᾶ ἄλ-
λους ἀνθρώπους γιὰ νὰ ἱκανοποιήση
τὸν ἐσωτερικό του καημό.

Οὐσιαστικὰ πρόκειται γιὰ δύο τύ-
πους καὶ δύο παραδόσεις. Ὁ ἕνας εἶναι
ὁ ἀγγλοσαξωνικὸς τύπος ἀνθρώπου
ποὺ ἐκφράζει τὴν δυτικὴ παράδοση καὶ
ὁ ἄλλος τύπος εἶναι ὁ ρωμαίικος τύπος
ἀνθρώπου ποὺ ἐκφράζει τὴν ἀνατολικὴ
παράδοση. Ὅλα τὰ ἐπιτεύγματα τῆς

ΑΝΤΙΓρΑφεΣ

Παπαδιαμάντης καὶ φρόυντ
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σύγχρονης ψυχολογίας, ψυχανάλυσης
καὶ ψυχοθεραπείας προέρχονται ἀπὸ
τὴν δυτικὴ παράδοση, ἡ ὁποία ἔχει ὑπ᾽
ὄψη της ἕναν ἀτομιστὴ καὶ φίλαυτον
ἄνθρωπο, ποὺ εἶναι κλεισμένος στὸν
ἑαυτό του, ἐνῶ στὸν τόπο μας ὑπάρχει
μιὰ «αὐτόχθονη Ψυχολογία», ποὺ ἔχει
σχέση μὲ τὸν Θεό, τὴ λατρεία, τοὺς
ἁγίους, τὴν λεγομένη «κοινωνικὴ ψυ-
χή», τὸ λεγόμενο «κοινωνικὸ ὑποσυ-
νείδητο».

Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο ἡ
ρήση τοῦ Γιάννη Τσαρούχη ἔχει ἀξία,
ὅτι δηλαδὴ ὁ Παπαδιαμάντης «μὲ δυὸ-
τρία θρησκόληπτα καὶ ἀγράμματα
γραΐδια τοῦ νησιοῦ του ἀχρήστευσε τὸν
φρόυντ». Ὑποθέτω ὅμως ὅτι μὲ τὴν
λέξη «θρησκόληπτα» ἐννοεῖ «θρη-

σκευόμενα». Πρόκειται γιὰ πρόσωπα
ποὺ ζοῦν μέσα στὴν λατρεία καὶ τὴν
ἀτμόσφαιρα τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀ-
παλλάσσονται ἀπὸ ψυχολογικὰ προ-
βλήματα, δηλαδὴ δὲν τοὺς χρειάζεται
ἡ ψυχανάλυση τοῦ φρόυντ.

Διαβάστε, λοιπόν, Παπαδιαμάντη
γιὰ νὰ θεραπευθῆτε. Ὁ Ὀδυσσέας Ἐ-
λύτης εἶπε: «Ὅπου καὶ νὰ σᾶς βρίσκει
τὸ κακό, ἀδελφοί, ὅπου καὶ νὰ θολώνει
ὁ νοῦς σας, μνημονεύετε Διονύσιο Σο-
λωμὸ καὶ μνημονεύετε Ἀλέξανδρο
Παπαδιαμάντη».

(N.[αυπάκτου] Ἱ.[ερόθεος], Ἐκ-
κλησιαστικὴ Παρέμβαση, τχ. 189,
Ἀπρίλιος 2012)

Οὔτε θὰ διαβαστῇ

Ὁ Παπαδιαμάντης, ὁ μεγαλύτε-
ρος λογοτέχνης τοῦ καιροῦ του, ἔγρα-
ψε στὴν καθαρεύουσα, ἐπειδὴ τὰ διη-
γήματά του τὰ δημοσίευε στὴν ἐφημε-
ρίδα. Ὅμως ἂν ἐδιαβάστηκε ἀπὸ τοὺς
λίγους λογίους, ἀπὸ τὸν λαὸ δὲν δια-
βάστηκε οὔτε διαβάζεται οὔτε θὰ δια-
βαστῇ. Κι᾽ ὁ λόγος ποὺ δὲν ἐκδίδονται
τὰ ἔργα του εἶναι τὸ γλωσσικὸ ἐμπό-
διο, ἐμπόδιο ποὺ ὄχι μόνο δὲν βγαίνει
ἀπ᾽ τὴ μέση παρ᾽ ἀντίθετα ὅλο καὶ με-
γαλώνει.

(Βασίλης ρώτας, «Δημοσιογράφοι
λογοτέχνες», Πρωΐα, 1.10.1943)

Στὸ ἔλεος καὶ τὴν ἀγάπη
τοῦ Θεοῦ

Ὁ Παπαδιαμάντης δὲν χωρίζει
τοὺς ἀνθρώπους σὲ καλοὺς καὶ κα-
κούς, βάσει μερικῶν ἠθικολογικῶν
κριτηρίων, δὲν κρίνει τοὺς ἀνθρώπους
γιὰ τὶς ἠθικές τους παρεκτροπές, ἀλ-
λὰ περιγράφει τὸ δράμα τους καὶ τοὺς
ἀφήνει στὸ ἔλεος καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ […].

(Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ
Ἁγ. Βλασίου Ἱερόθεος, «Ὀρθόδοξος
καὶ δυτικὸς τρόπος ζωῆς» (Β´), περ.
Ἐκκλησιαστικὴ Παρέμβαση, τχ. 182,
Σεπτέμβριος 2011)
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Ἡ καισαρικὴ διαφορά

Θὰ θεωροῦσα αὐτονόητο, ὅσοι με-
τέχουν στὸ ἐκκλησιαστικὸ γεγονὸς νὰ
εἶναι ἔνθερμοι ὑποστηρικτὲς τοῦ Πολι-
τικοῦ Γάμου, ἀλλὰ καὶ τοῦ Συμφώνου
Ἐλεύθερης Συμβίωσης. Ὁ Ἀλέξαν-
δρος Παπαδιαμάντης, ἀπὸ τὸ 1896
κιόλας, ζητοῦσε νὰ καθιερωθεῖ ὁ Πολι-
τικὸς Γάμος. Σήμερα θὰ ὑποστήριζε,
νομίζω, καὶ τὸ Σύμφωνο Ἐλεύθερης
Συμβίωσης. Ἀκριβῶς γιὰ νὰ εἶναι σα-
φὴς καὶ θεσμοθετημένη ἡ καισαρικὴ
διαφορὰ ποὺ χωρίζει τὶς συμβάσεις τῆς
ὀργανωμένης συλλογικότητας ἀπὸ
τοὺς ὅρους - ὅρια τῆς ἐκκλησίας.

(Χρῆστος Γιανναρᾶς, «Συμβίωση
ὡς ἀμοιβαία χρήση», στὸ Τὸ πολιτικὸ
ζητούμενο στὴν Ἑλλάδα σήμερα, Ἰα-
νὸς 2009, σσ. 91-92)

Ἐξόριστο τρυγόνι

«Περπατώντας, ὕστερα ἀπὸ ἕνα
σχεδὸν αἰῶνα, στοὺς δρόμους ποὺ περ-
πάτησε ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος. Ἐκεῖ στοῦ
Ψυρρῆ. Καὶ στὸ Μοναστηράκι. Κι
ἔπειτα νὰ νιώθεις, πὼς σὲ ἀκολουθεῖ
τρυφερά, ἐξόριστο, κι αὐτός, τρυγόνι,
μὲς στὸ πολύβουο ἄστυ».

(Νίκος Ὀρφανίδης, Ὁ νυχτερινὸς
ποδηλάτης – Ἀφηγηματικὲς καὶ ἄλ-
λες στιγμές, Ἀκτή, λευκωσία 2011,
σ. 76)

Ἔλλειψη ταπεινότητας

Ἕτερος συνομιλητής, ὁ Παλαιο-
λόγος, παρατηρεῖ: «Ὅταν βλέπουμε τὸ

ἀποτέλεσμα τῆς μεταφραστικῆς ἐρ-
γασίας ἀναγνωρισμένων συγγρα-
φέων, ὅπως ὁ Παπαδιαμάντης ἢ Κα-
ζαντζάκης, καταλαβαίνουμε ὅτι τὰ
ὀνόματα αὐτὰ δὲν ἐπικοινωνοῦν μὲ τὸ
συγγραφέα… Δὲν ξέρω ἐὰν αὐτὸ τὸ
φαινόμενο ἔχει σχέση μὲ τὴν ἔλλειψη
ταπεινότητας…». Μὲ ἄλλα λόγια,
ἦταν καβαλημένα καλάμια καὶ ὅ,τι
ἔδωσαν ὡς μετάφρασμα εἶναι, κατὰ τὸ
κοινῶς λεγόμενο, γιὰ τὰ μπάζα. Ἐν-
διαφέρουσα ἄποψη.

(Μ(άρη) Θ(εοδοσοπούλου), ἐφ. Ἡ
ἐποχή, 28.3.2010).

Δὲν ἔγινε καὶ κάτι
πολὺ σπουδαῖο

Πρέπει νὰ τὸ παραδεχθεῖ ὁ ἀνα-
γνώστης, ὅτι δὲν ἔγινε καὶ κάτι πολὺ
σπουδαῖο πρὸς τιμήν του [τοῦ Παπα-
διαμάντη].

(Κ. Κάλχας, «Ἔτος Παπαδια-
μάντη», Χριστιανική, φ. 865, 1.3.
2012)

Σιγὰ μὴν τὸν γράψουμε
καὶ στὸ Κόμμα…

Καὶ καλὰ ὁ ρίτσος, αὐτὸς πιὰ ἔχει
περίτρανα ἀποδειχθεῖ ὅτι εἶναι ὁ κατε-
ξοχὴν ποιητὴς τοῦ σοσιαλιστικοῦ ρεα-
λισμοῦ. Ἀλλὰ καὶ ὁ Παπαδιαμάντης
«μηχανικὸς τῶν ψυχῶν» κι αὐτός; Κι
αὐτὸς σοσιαλιστὴς συγγραφέας «ποὺ
χρησιμοποίησε τὸν λόγο του γιὰ νὰ ξε-
σκεπάσει καὶ νὰ καταγγείλει τοὺς
πλουτοκράτες»; Ἀδύνατον! Γιὰ ὄνομα!
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Σιγὰ μὴν τὸν γράψουμε καὶ στὸ Κόμ-
μα, εἶπε ἡ διαλεκτικὴ καὶ μὲ φωνὴ
ἀστραφτερὴ δήλωσε: «Δυστυχῶς, αὐ-
τὸς ὁ πράγματι (sic) μεγάλος δημι-
ουργὸς οὔτε στὴ ζωὴ οὔτε στὴ γλώσσα
(sic), κυρίως ὅμως οὔτε στὸ ἔργο του
(sic), θέλησε νὰ ἐκφράσει τὴν κοινω-
νικὴ ἀδικία καὶ τὴν ἀνάγκη γιὰ ἀπε-
λευθέρωση ἀπὸ αὐτήν». Καὶ ὁ κὺρ Ἀ-
λέξανδρος δὲν ἔκανε Ἀνάσταση φέτος.

(Γιώργης Γιατρομανωλάκης, «Ὁ
Παπαδιαμάντης καὶ ἡ διαλεκτική»,
Τὸ Βῆμα, Κυριακὴ 24.4.2011)

φίνον μάλαμα

Ἄρρητος ὁ πλοῦς ἀχόρταστος ἡ
ἀπόλαυσις τρυφερὰ ἡ συγκίνησις

Ἦταν μερακλής.
῎ε, ναί. Δροσιζόμενος καὶ δροσί-

ζων. Σκιαθίτικη στόφα.
Θὲς τὰ ταξιδιωτικά του, θὲς τὰ

διηγήματα: ἀπὸ ὅποιο κοφίνι νὰ διαλέ-
ξεις φίνον μάλαμα θὰ λάβεις.

Ἀλέξανδρος Μωραϊτίδης.
(Ἀντώνης Ν. Παπαβασιλείου,

«φίνον μάλαμα», Τύρβη, φ. 1ον, Πα-
σχαλιὰ 2013)

Τὰ μεγάλα παραδείγματα τοῦ
Σολωμοῦ, τοῦ Παπαδιαμάντη

καὶ τοῦ Καβάφη

Ἂν προσέξουμε μὲ ἀγάπη καὶ προ-
σοχή, θὰ δοῦμε πὼς τὰ μεγάλα παρα-
δείγματα τοῦ Σολωμοῦ, τοῦ Παπαδια-

μάντη καὶ τοῦ Καβάφη δὲν ἔχουν ξε-
χαστεῖ ἀπὸ μερικοὺς ἐκλεκτοὺς ἀν-
θρώπους, ἀλλὰ αὐτοὶ οἱ ἐκλεκτοὶ ἄν-
θρωποι ἀποτελοῦν μιὰ μειονότητα καὶ
κινδυνεύουν νὰ θαφτοῦν κάτω ἀπὸ τὴν
ἐπικράτηση τῶν κυνικῶν καὶ ὑλι-
στικῶν τάσεων τοῦ μεγάλου ἀριθμοῦ·
τὸ ποσοστό τους εἶναι μικρὸ γιὰ νὰ φέ-
ρουν μιὰ ἀλλαγή. φυσικὰ ὑπάρχουν
καὶ αὐτοὶ ποὺ μεταφέρουν στὴν Ἑλ-
λάδα αὐτὸ ποὺ ἐπικρατεῖ ἑκάστοτε
στὴν εὐρώπη καὶ τὴν Ἀμερική, φαν-
ταζόμενοι ἔτσι πὼς γίνονται κοσμοπο-
λίτες, ξεχνώντας πάντοτε ὅτι ἕνας
καλλιτέχνης δὲν μπορεῖ νὰ γίνει ποτὲ
κοσμολίτης, ὅταν ἡ πατρίδα του εἶναι
θύμα καὶ παίγνιο κολωνακιώτικης πο-
λιτικῆς.

(Γιάννης Τσαρούχης, «Ἑλλὰς καὶ
εὐρώπη», Ἀπόδοσις, Κείμενα Γιάννη
Τσαρούχη ὑπαγορευμένα στὸν Ἀλέξιο
Σαββάκη, Ἀθήνα 2015).

Ξεφυλλίζομεν συνεπαρμένοι

Προφήτου Ἠλιού ἀλλάξανε τὰ φῶτα
τοῦ φΠΑ, λαὸς στενάζων·

τὴν τρίτομον Ἱστορίαν τοῦ Γόρδωνος
ξεφυλλίζομεν συνεπαρμένοι

ἄρτι ἀφιχθεῖσαν, ὁ ἅγιος Ἀλ. Παπα-
διαμάντης γὰρ ὁ μεταφράζων.

Δὲν κολλᾶμε κι ἂς τὰ Capital Con-
trols μᾶς τὴν ἔχουνε στημένη.
(Β. Π. Καραγιάννης, «Οἱ 3, 4 μή-

πως καὶ 5 μέρες ποὺ συγκλόνισαν τὸ
ἐντός μου», Τύρβη, φ. 5ον, Δεκαπεν-
ταύγουστος 2015)



Alexandros Papadiamandis, The
Boundless Garden. Selected short sto-
ries, Volume I, Edited by Lambros
Kamperidis and Denise Harvey (Pub-
lisher), Limni, Evia, Greece, 2007.

Alexandros Papadiamandis, The
Murderess, A social tale, translated by
Liaidain Sherrard, edited by Lambros
Kamperidis and Denise Harvey, Denise
Harvey (Publisher), Limni, Evia,
Greece, 2011.

Τὸ 2011 κυκλοφόρησε στ’ ἀγγλικὰ
ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Denise Harvey μία
νέα μετάφραση τῆς φόνισσας (The
Murderess). Ἡ μετάφραση ἔγινε ἀπὸ
τὴν Liadain Sherrard. Τὴν ἔκδοση ἐπι-
μελήθηκαν ὁ λάμπρος Καμπερίδης
καὶ ἡ Denise Harvey, μὲ στόχο νὰ φέ-
ρουν τὸν ἀγγλόφωνο ἀναγνώστη
κοντὰ σ’ ἕναν τελείως ἄγνωστο συγ-
γραφέα, σ’ ἕνα ἔργο ἀπίστευτα ξένο
πρὸς τὰ σημερινά του γοῦστα καὶ σὲ
μιὰ πνευματικὴ καὶ αἰσθητικὴ παρά-
δοση πάντα ἀγνοημένη ἀπὸ τὸν πολι-
τισμό του. Σημειώνω εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς
τὸ κύριο προτέρημα τούτης τῆς ἐπιμέ-
λειας, γιατὶ στὶς μέρες μας ἔχει κα-
ταντήσει ἀνύπαρκτο. Οἱ περισσότεροι
ἀπὸ τοὺς ἐπιμελητὲς μεγάλων ἔργων
τοῦ παρελθόντος ἐπιδεικνύουν τὶς
γνώσεις τους καὶ ξεχνοῦν τὸν ἀνα-
γνώστη, τὸν ἄγνωστο ἀναγνώστη,
τὸν ἀναγνώστη ὁ ὁποῖος ἔχει, ὑποτίθε-
ται, ἀνάγκη ἀπὸ τὸ προτεινόμενο ἔργο,
ὁ ὁποῖος, ἂν βρεθεῖ κάποιος καὶ τὸν

φωτίσει, μπορεῖ νὰ τὸ ἀγαπήσει, νὰ τὸ
νιώσει σὰν κομμάτι τοῦ ἑαυτοῦ του.

Ἡ ἔκδοση, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ φόνισσα,
περιλαμβάνει μιὰ ὀκτασέλιδη εἰσα-
γωγὴ τοῦ λάμπρου Καμπερίδη, με-
ρικὲς ἐπεξηγήσεις, εἴκοσι πέντε ὅλες
κι ὅλες, ἀπόλυτα ἀπαραίτητες γιὰ τὴν
κατανόηση τοῦ κειμένου, ἕνα μικρὸ
γλωσσάρι μιᾶς δωδεκάδας μὴ μετα-
φράσιμων λέξεων κι ἕνα χάρτη τῆς
Σκιάθου. Ὅλο αὐτὸ τὸ χρήσιμο ὑλικὸ
θὰ πήγαινε ὅμως κατὰ κάποιο τρόπο
χαμένο, ἂν δὲν ὑποστηριζόταν ἀπὸ τὸ
ὡραῖο. Ἀπὸ τὸ ἐξώφυλλο μέχρι τοὺς
τυπογραφικοὺς χαρακτῆρες καὶ τὴ
σελιδοποίηση, καὶ ἀπὸ τὴν ποιότητα
τοῦ χαρτιοῦ μέχρι τὸ δέσιμο, τὰ πάντα
σὲ παρακινοῦν νὰ πάρεις αὐτὸ τὸ βι-
βλίο στὰ χέρια σου καὶ νὰ μὴ θέλεις νὰ
τὸ ἀποχωριστεῖς. Ἔχεις ἀμέσως τὴν
αἴσθηση ὅτι ἐκδότης, μεταφράστρια
καὶ ἐπιμελητὴς θέλουν νὰ μοιραστοῦν
μαζί σου τὴν ἀγάπη τους γιὰ ἕναν
ἀνεκτίμητο πνευματικὸ καὶ καλλιτε-
χνικὸ θησαυρό. Καὶ σκέφτεσαι: ἐτού-
τη ἡ ἀπέριττη ἐμφάνιση, ἐτούτη ἡ χά-
ρη, σὲ πλήρη ἀντιδιαστολὴ μὲ τὴν
κραυγαλέα καὶ κούφια διαφήμιση ποὺ
μαστίζει τὸν κόσμο μας, δὲν μπορεῖ
παρὰ ν’ ἀντανακλᾶ τὶς ἀρετὲς τοῦ
συγγραφέα.

Πολλοὶ ἐκδότες, ἂν ὄχι ὅλοι, ὅταν
πρόκειται νὰ προτείνουν στὸ κοινὸ
μιᾶς μεγάλης (πληθυσμιακὰ) γλώσ-
σας ἕνα ἔργο προερχόμενο ἀπὸ μία
μικρὴ (καὶ πάλι πληθυσμιακὰ) γλώσ-

ΒΙΒλΙΟΚρΙΣΙεΣ

Ὁ δεύτερος αἰώνας τοῦ Παπαδιαμάντη



σα, ἐπιλέγουν τὸν εὔκολο δρόμο τῆς
προσομοίωσης. Παράδειγμα: ὁ νομπε-
λίστας Ναγκὶμπ Μαφοὺζ γιὰ ν’ ἀγγί-
ξει τὸ γαλλικὸ κοινὸ διαφημίστηκε ὡς
«ὁ Μπαλζὰκ τοῦ Νείλου». Ἄλλο πα-
ράδειγμα: ὁ ἐπίσης νομπελίστας Ἴβο
Ἄντριτς γιὰ νὰ περάσει τὰ γαλλικὰ
λογοτεχνικὰ σύνορα βαφτίστηκε «ὁ
Μπαλζὰκ τῶν Βαλκανίων». εὐτυχῶς
–δυστυχῶς, σκέφτονται ὅσοι ὑποτι-
μοῦν τὸ πνευματικὸ μέγεθος τῆς χώ-
ρας μας– ὁ Παπαδιαμάντης δὲν προ-
σφέρεται γιὰ νὰ παιχτεῖ ὁποιαδήποτε
στρατηγικὴ προσομοίωσης. Μόνος,
μοναδικός, ἀταίριαστος, ἀνεξάρτητος,
ἐλεύθερος, ἀμίμητος, κάθεται στὴν
ἑλληνικὴ γωνίτσα του καὶ περιμένει
ἥσυχα καὶ καρτερικὰ τὴν ὥρα τῆς
παγκόσμιας ἀναγνώρισής του. Χωρὶς
νὰ χάσει οὔτε λεπτὸ τὴν αὐτοπεποί-
θησή του. Θὰ ᾽ρθεῖ ἄραγε κάποτε αὐτὴ
ἡ ὥρα; Δὲν ξέρω. Δὲν νομίζω ὅτι εἶναι
τὸ σωστὸ ἐρώτημα. Τὸ μόνο πράγμα
ποὺ μετράει, καὶ ἴσως βαρύνει ἀποφα-
σιστικὰ στὸ μέλλον, εἶναι ἡ ἐμπιστο-
σύνη μας στὴν παγκόσμια ἀξία τοῦ
παπαδιαμαντικοῦ ἔργου.

Ἐμπιστοσύνη δὲν σημαίνει ὅτι τὸ
ζήτημα πρέπει ν’ ἀφεθεῖ στὴν τύχη
του. Δὲν σημαίνει ὅμως, ἀπὸ τὴν ἄλλη
πλευρά, ὅτι πρέπει νὰ συνεχίσουμε νὰ
χτυπᾶμε πεισματικὰ τὸ κεφάλι μας
στὸν τοῖχο. Ζοῦσε ἀκόμα ὁ Παπα-
διαμάντης ὅταν ἐμφανίστηκαν οἱ πρῶ-
τες μεταφράσεις. Ἐπὶ ἕναν αἰώνα ἔχει
μεταφραστεῖ σὲ πάμπολλες γλῶσσες.
Τ’ ἀποτελέσματα εἶναι πενιχρά. Τὸ
ξέρουμε. Προσωπικὰ αἰσθάνομαι πολ-
λὴ πίκρα. Πρόκειται γιὰ δημιουργὸ
ποὺ κάλλιστα μπορεῖ νὰ σταθεῖ δίπλα
στὸν Ντίκενς καὶ τὸν Μπαλζάκ, δί-

πλα στὸν Προύστ, τὸν Ντοστογιέφσκι
καὶ τὸν Κάφκα. Γιατὶ ἔχει δώσει, ὅ-
πως καὶ οἱ ἤδη ἀναγνωρισμένοι παγ-
κοσμίως συνάδελφοί του, ἕνα λογοτε-
χνικὸ ἔργο μοναδικὸ καὶ ἀνεπανάλη-
πτο. Καὶ ὅμως παραμένει σχεδὸν παν-
τελῶς ἄγνωστος στὸ μὴ ἑλληνόφωνο
κοινό. Οἱ αἰτίες ἔχουν ἐντοπιστεῖ καὶ
ἐπαναλαμβάνονται μὲ κάθε εὐκαιρία:
ἄκρως ἰδιωματικὴ γλώσσα, ὑπέρμε-
τρη ἀφοσίωση στὴ λαϊκὴ καὶ θρησκευ-
τικὴ παράδοση τοῦ τόπου του, θεμα-
τικὴ ἀφάνταστα περιορισμένη καὶ τέ-
λος, τὸ σημαντικότερο, ἄρνηση εὐθυ-
γράμμισης ἢ ἔστω συνδιαλλαγῆς μὲ
τὰ κύρια αἰσθητικὰ καὶ κοινωνικὰ
ρεύματα τῆς ἐποχῆς του. Ἐὰν δὲν ἀ-
ξιοποιήσουμε αὐτὲς τὶς αἰτίες ἀπὸ τὴν
ἀνάποδη, ἂν δὲν προσπαθήσουμε νὰ
τὶς ἀντιμετωπίσουμε ὄχι σὰν ἀνυπέρ-
βλητα ἐμπόδια ἀλλὰ σὰν στοιχεῖα ποὺ
ἐνισχύουν καὶ προστατεύουν τὴν ἰδιαι-
τερότητα τοῦ Παπαδιαμάντη, ἡ ὅποια
ἐμπιστοσύνη μας στὴν παγκόσμια ἀ-
ξία του θὰ στερεῖται νοήματος.

Ὅταν ἕνα σημαντικὸ λογοτεχνικὸ
ἔργο μιᾶς μικρῆς γλώσσας παραγκω-
νίζεται ἀπὸ τὸ διεθνὲς στερέωμα, ἐ-
πειδὴ τάχα εἶναι πολὺ τοπικό, τὸ πρό-
βλημα εἶναι λιγότερο τοῦ ἴδιου τοῦ ἔρ-
γου καὶ περισσότερο τοῦ κόσμου μας.
Ἂν τὰ μεγάλα πολιτισμικὰ καὶ γλωσ-
σικὰ καλούπια τῶν καιρῶν μας δὲν
ἔχουν πιὰ θέση γιὰ τὸ μικρό, τὸ ξένο,
τὸ παράταιρο, τότε φαίνεται ὅτι ἔχουν
ἀποφασίσει νὰ κλειστοῦν καὶ νὰ πεθά-
νουν στὸν αὐτισμό τους. Ὁ Μιγκὲλ
Τόργκα ἔλεγε ὅτι τὸ παγκόσμιο εἶναι
τὸ τοπικὸ χωρὶς τὰ τείχη. Κανένα
καλλιτεχνικὸ ἔργο δὲν φτιάχνεται, ὅσο
κι ἂν εἶναι προσκολλημένο στὸ τοπικὸ
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στοιχεῖο, γιὰ νὰ παραμείνει ἐντὸς τῶν
τειχῶν. Ἀλλιῶς δὲν θὰ ἦταν ἔργο καλ-
λιτεχνικό, δηλαδὴ ἔργο ποὺ ἀπευθύνε-
ται στὸν ἄνθρωπο, ἀλλὰ ἔργο χρη-
στικό, ἔργο ποὺ προορίζεται, ἀπὸ τὴν
κατασκευή του, ἀπὸ τὴ γραφή του, γιὰ
νὰ καλύψει τὶς ταυτοτικὲς καὶ μόνο
ἀνάγκες κάποιας τοπικῆς κοινωνίας.
Τὰ τείχη γιὰ τὰ ὁποῖα μιλάει ὁ Τόργκα
εἶναι διπλά. Ἀπὸ τὴ μιὰ πλευρὰ εἶναι
αὐτὰ ποὺ ὑψώνουν οἱ «μέσα», ἀπὸ τὴν
ἄλλη, αὐτὰ ποὺ ὑψώνουν οἱ «ἔξω». Σή-
μερα, στὶς συνθῆκες τούτης τῆς μονο-
πολιτισμικῆς ὑστερίας ποὺ ἔχει κατα-
λάβει τὴν ὑφήλιο, τὰ πιὸ ἀνθεκτικὰ καὶ
ἀδιαπέραστα τείχη εἶναι τὰ τείχη τῶν
«ἔξω». Τείχη διαβολικὰ γιατὶ δὲν χτί-
ζονται μὲ βάση τὰ πατροπαράδοτα σύ-
νορα, γεωπολιτικά, φυλετικά, πολιτι-
σμικά, γλωσσικά, ἐθνικά, κλπ., ἀλλὰ
μὲ βάση τὴν ἴδια τὴ ρήση τοῦ Τόργκα.
Χτίζονται γιὰ νὰ τὴν χωρίσουν στὰ
δύο. Γιὰ νὰ καταπνίξουν κάθε δυνατό-
τητα καὶ κάθε ἐπιθυμία διαλόγου ἀνά-
μεσα στὸ τοπικὸ καὶ τὸ παγκόσμιο. Ἡ
λογικὴ τῶν κατασκευαστῶν τους εἶ-
ναι ἁπλὴ καὶ δελεαστικὴ γιὰ τὰ τουρι-
στικοποιημένα μυαλά μας. Ἰδού, λένε:
ἢ τὰ ἔργα σας θὰ συνάδουν ἐξ ὑπαρ-
χῆς μὲ τὸ παγκόσμιο γοῦστο –τὸ ὁ-
ποῖο, ἐννοεῖται, ἔχουν ἀναλάβει νὰ
καλλιεργήσουν καὶ νὰ ἐπιβάλουν μὲ τὸ
ἔτσι θέλω–, ὁπότε θὰ διαδοθοῦν καὶ θ’
ἀκουστοῦν στὸ εὐρὺ κοινό, ἢ θὰ εἶναι
«τοπικά», ὁπότε πᾶνε γιὰ φολκλορο-
ποίηση. Ἀπὸ αὐτὰ τὰ τείχη κινδυνεύει
κυρίως ἀπὸ τώρα καὶ στὸ ἑξῆς τὸ πα-
παδιαμαντικὸ ἔργο. Αὐτὰ τὰ τείχη, νο-
μίζω, πρέπει νὰ ἐπιχειρήσουν νὰ γκρε-
μίσουν ὅσοι τὸ θαυμάζουν καὶ πι-
στεύουν στὴν παγκοσμιότητά του.

Οἱ οἰωνοί, ἂν δὲν εἶναι ἄριστοι, εἶναι
σίγουρα καλοί. Ἔχουν συγκεντρωθεῖ
πιά, μοῦ φαίνεται, οἱ τρεῖς ἀπαραίτη-
τες προϋποθέσεις γιὰ τὴν ἔξοδο τοῦ
Παπαδιαμάντη ἀπὸ τὴ χώρα μας. Τὶς
ἀπαριθμῶ: Τὸ γκρέμισμα τῶν «μέσα»
τειχῶν, ἡ ὕπαρξη ἄξιων μεταφραστῶν
καὶ τέλος οἱ ἄνθρωποι ποὺ θὰ σηκώ-
σουν τὸ βάρος τοῦ ὅλου ἐγχειρήματος.
Ἀλλὰ γιατί, θ’ ἀναρωτηθεῖ εὔλογα
κάποιος, πρέπει νὰ ἐπιδιώξουμε τούτη
τὴν ἔξοδο; Οἱ λόγοι εἶναι πάρα πολλοί,
θὰ σταθῶ ὅμως μόνο στὸν πιὸ ζωτικὸ
ὅσον ἀφορᾶ τὸν σημερινό μας κόσμο.
Στὸ ἔργο τοῦ Παπαδιαμάντη ἐνσαρ-
κώνεται κατὰ τὸν πιὸ πλήρη καὶ θαυ-
μαστὸ τρόπο ὁ ἀνθρωπολογικὸς τύπος
γύρω ἀπὸ τὸν ὁποῖο ἀρθρώθηκε καὶ
καρποφόρησε ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμός,
τόσο ὁ ἀρχαῖος ὅσο καὶ ὁ ἑλληνοχρι-
στιανικός. Γι’ αὐτὸν τὸν ἀνθρωπολο-
γικὸ τύπο ἔχει μιλήσει διεξοδικὰ καὶ
ἐμπεριστατωμένα ὁ Θεόδωρος Ζιάκας
στὰ συγγράμματά του. Πρόκειται, ἂν
δὲν προδίδω τὴ σκέψη του, γιὰ τὸν
τύπο ποὺ συνθέτει μέσα του (καὶ ἐξω-
τερικεύει βέβαια μὲ τὰ ἔργα του καὶ τὴ
ζωή του), χωρὶς νὰ τὶς καταργεῖ, τὴν
ἀτομικὴ καὶ τὴν κοινωνικὴ διάσταση
τοῦ ἀνθρώπου. Μ’ αὐτὴ τὴν ἔννοια
εἶναι ὁ τύπος ποὺ ἀντιπαρατίθεται τό-
σο στὸν ἐξ Ἀνατολῶν κολεκτιβιστικὸ
τύπο, ὅσο καὶ στὸν ἐκ Δυσμῶν ἀτομο-
κεντρικό. Δὲν ξέρω ἂν ἡ μεγαλειώδης
σύλληψη τοῦ Ζιάκα θὰ μποροῦσε νὰ
εἶχε γεννηθεῖ σ’ ἕνα πνευματικὸ καὶ
αἰσθητικὸ περιβάλλον ποὺ δὲν θὰ ἦταν
ἤδη γονιμοποιημένο ἤ, τουλάχιστον,
ἐπηρεασμένο ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ Παπα-
διαμάντη. Δὲν πολυπιστεύω στὶς παρ-
θενογενέσεις. Ξέρω πάντως ὅτι γιὰ νὰ
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ὑπάρξουμε σὰν πολιτισμός, ἔτσι ὅπως
μᾶς τὸ ὅρισε ἡ τρισχιλιετής μας παρά-
δοση, σὰν πολιτισμὸς καὶ ὄχι σὰν πο-
λιτιστικὸ παράρτημα, πρέπει πάσῃ θυ-
σίᾳ νὰ ἐπιβάλουμε, νὰ «ἐξαγάγουμε»
τὴν καλλιτεχνικὴ ἰδιομορφία μας, ἔτσι
ὅπως εἶναι ἀποτυπωμένη στὸ ἔργο τοῦ
Παπαδιαμάντη. Ἀλλιῶς θὰ σβηστοῦ-
με ἀπὸ τὸν χάρτη. Ἔ, καὶ τί ἔγινε,
ἀκούω τὴν ἀντίρρηση τῆς μπλαζὲ δια-
νόησής μας, ποιὸς ἔχει σήμερα ἀνάγ-
κη ἀπὸ τὸν πολιτισμό μας; Ἀπαντῶ:
κανένας καὶ ὅλοι μας. Κανένας, ἐὰν
ἐπιμένουμε στὸν δρόμο τῆς καταναλω-
τικῆς ἀποχαύνωσης. Ὅλοι μας, ἐὰν
δὲν θέλουμε ν’ ἀφήσουμε τὴ γῆ στὰ χέ-
ρια τῶν δύο ἄλλων ἀνθρωπολογικῶν
τύπων, οἱ ὁποῖοι, πότε ἀλληλοσπαρασ-
σόμενοι καὶ πότε συμπλέοντας, τείνουν
ὄχι μόνο νὰ μὴν ἀφήσουν ὄρθια καμιὰ
ἀνθρώπινη ἀξία, ἀλλὰ προσπαθοῦν νὰ
ξεπατώσουν ἀκόμα καὶ τοὺς σπόρους
ὅλων τῶν πολιτισμῶν.

Μὰ δὲν εἶναι λίγος ὁ Παπαδιαμάν-
της, ἀκούω καὶ πάλι τὴν ἐθισμένη
στὴν ἀσημαντότητα διανόησή μας,
γιὰ ἕνα τόσο μεγαλεπήβολο σχέδιο;
Ἂν ἤμασταν πρὶν τὸ 2011, ἴσως εἶχα
κι ἐγὼ τὶς ἀμφιβολίες μου. Καμιὰ
φορὰ ἡ ἀγάπη μᾶς τυφλώνει καὶ πέ-
φτουμε εὔκολα στὴν ὑπερβολή. Τὸ
2011 ἔγινε ὅμως ἕνα θαῦμα. Ἔγινε
κάτι ποὺ μᾶς πείθει κατὰ τρόπο τελε-
σίδικο γιὰ τὴν τεράστια ἀπήχηση τοῦ
Παπαδιαμάντη. Ἦρθε ἡ ἀναγνώριση
ἀπὸ τὰ «κάτω». Ἦταν γνωστὸ ὅτι ὁ
Παπαδιαμάντης ἄντεχε στὸν χρόνο
παρ’ ὅλη τὴ γλωσσική του «ἰδιοτρο-
πία», παρ’ ὅλη τὴν «ἐκπαίδευση τῆς
ἀμάθειας» (Ζὰν-Κλὼντ Μισεᾶ) στὴν
ὁποία ἔχουν ἐγκλωβιστεῖ οἱ σύγχρονες

κοινωνίες. Ἦταν γνωστὸ ὅτι ὁ ἁπλὸς
λαὸς ἐκώφευε στὶς ἀρνητικὲς κριτικὲς
τὶς προερχόμενες ἀπὸ τὸ πνευματικὸ
καὶ λογοτεχνικό μας κατεστημένο. Τὸ
2011 ἔλαμψε ἡ ἀλήθεια. Ἐνῶ τὸ ἐπί-
σημο Κράτος –«ἐπίσημο»... γιά δές, ἡ
γλώσσα εἶναι σοφή, γιατὶ σκέτο Κρά-
τος οὔτε εἴχαμε, οὔτε ἔχουμε–, ἐνῶ
λοιπὸν τὸ ἐπίσημο Κράτος ἀγνόησε
στοὺς προγραμματισμούς του τὸν ἑορ-
τασμὸ τῶν 100 χρόνων ἀπὸ τὸν θά-
νατο τοῦ Παπαδιαμάντη, ὁ λαὸς τὸν
τίμησε αὐθόρμητα καὶ σὲ κλίμακα
ποὺ κανένας δὲν θὰ μποροῦσε νὰ δια-
νοηθεῖ. Ἐνῶ, ἐπιπλέον, ἡ πιὸ ἐξευτελι-
στικὴ καὶ ληστρικὴ ἐπίθεση ποὺ δέ-
χτηκε ἡ χώρα μας ἀπὸ καταβολῆς
της βρισκόταν στὸ ζενίθ της καὶ ἡ
ἐκσυγχρονιστική μας διανόηση ἐπιδι-
δόταν μὲ ἰδιαίτερο ζῆλο στὸ παιγνίδι
τῆς αὐτοενοχοποίησης, ὁ λαὸς στρά-
φηκε ἐνστικτωδῶς, ὅπως τὸ ἔκανε καὶ
τὸ 1941, ὅπως τὸ συμβουλεύει καὶ ὁ
Ἐλύτης, πρὸς τὸ μόνο πατροπαράδοτο
πνευματικὸ ἀποκούμπι ποὺ θὰ μπο-
ροῦσε νὰ τὸν βοηθήσει νὰ ὑποφέρει τὴν
δοκιμασία. Τὸ ἀποτέλεσμα; Ἕνας ἀ-
πίστευτος ἐκδοτικὸς καὶ δημοσιογρα-
φικὸς ὀργασμός. εἶδαν τὸ φῶς ἀμέ-
τρητα δοκίμια, νέες ἐκδόσεις, ἀφιερώ-
ματα καὶ μεμονωμένα ἄρθρα. Παγ-
κόσμια συνέδρια, ἡμερίδες, λογοτεχνι-
κὲς βραδιὲς (ἕως καὶ ὁλονύκτιες), τι-
μητικὲς ἐκδηλώσεις, παρουσιάσεις,
ἀναγνώσεις, ἐκπομπὲς (σὲ ραδιόφωνο
καὶ τηλεόραση), θεατρικὲς παραστά-
σεις, ταινίες κινηματογράφου, μελο-
ποιήσεις, δὲν ἔλειψε μέσο ἐπικοινωνίας
καὶ τέχνης ποὺ δὲν συνέβαλε στὸν πα-
νελλήνιο ἑορτασμό. Πανεπιστήμια,
σχολεῖα, πολιτιστικοὶ σύλλογοι, ἑται-
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ρεῖες, Δῆμοι καὶ Κοινότητες, δὲν ἔ-
μεινε γωνιά, στὸ ἐσωτερικὸ καὶ τὸ
ἐξωτερικό, ποὺ νὰ μὴν εὐεργετήθηκε
ἀπὸ τὸ ἔργο τὸ ὁποῖο, ὅπως κι ἐκείνη ἡ
βασιλικὴ δρῦς, «ψιθυρίζει εἰς τὴν ψυ-
χὴν φθόγγους ἀρρήτου γοητείας». Τὸ
2011 τὰ «μέσα» τείχη κατέρρευσαν.
Ὁριστικὰ καὶ ἀμετάκλητα.

Ἀλλὰ ὁ ἐνθουσιασμός μας, ὅσο κι
ἂν εἶναι ἀπαραίτητος, δὲν ἀρκεῖ γιὰ νὰ
μεταφραστεῖ καὶ νὰ διαβαστεῖ ὁ Πα-
παδιαμάντης σὲ μία ἄλλη γλώσσα,
πόσο μᾶλλον σ’ ἕνα ξένο ἀνθρωπολο-
γικά, σύμφωνα μὲ τὴν τυπολογία τοῦ
Ζιάκα, περιβάλλον. Χρειάζονται οἱ ἐ-
παρκεῖς μεταφραστές. Μεταφραστὲς
στὰ ἀγγλικά, γιατὶ, εἴτε τὸ θέλουμε
εἴτε ὄχι, αὐτὴ εἶναι σήμερα ἡ γλώσσα
γιὰ ὅλους τοὺς συγγραφεῖς ποὺ φιλο-
δοξοῦν ν’ ἀποκτήσουν διεθνὴ ἀκτινο-
βολία. Πρὶν μερικὰ χρόνια, μὲ βάση
τὶς ἤδη ὑπάρχουσες μεταφράσεις στὰ
γαλλικὰ καὶ τ’ ἀγγλικὰ εἶχα κάπως
ἀποκαρδιωθεῖ. Ὄχι ὅτι δὲν ἦταν κα-
λές. Ἔνιωθα ἁπλὰ ὅτι τὸ ρεῦμα δὲν
περνοῦσε. Ἦρθε ὅμως τὸ 2007 τὸ ἐκ-
δοτικὸ καὶ μεταφραστικὸ ἐγχείρημα
«Harvey - Καμπερίδης» καὶ ἀναθάρ-
ρησα. Ἴσως ἔπρεπε νὰ ξεκινήσω αὐτὸ
τὸ γραπτὸ ἀκολουθώντας τὴ χρονολο-
γικὴ σειρά. Γιατὶ τέσσερα χρόνια πρὶν
τὴ φόνισσα ἡ ἴδια «ὁμάδα» ἔδωσε στὸ
ἀγγλόφωνο κοινὸ τὸ πρῶτο δεῖγμα
ἑνὸς μεγαλεπήβολου σχεδίου: τὴν ἔκ-
δοση στ’ ἀγγλικὰ ὅλου σχεδὸν τοῦ λο-
γοτεχνικοῦ ἔργου τοῦ Παπαδιαμάντη.
Ὁ πρῶτος λοιπὸν αὐτὸς τόμος μὲ
τίτλο The Boundless Garden περιέχει
δεκαέξι διηγήματα ἐπιλεγμένα ἀπὸ τὸ
σύνολο τοῦ ἔργου. Καὶ ἐπειδὴ εἶναι
ἀκριβῶς ὁ πρῶτος, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν εἰ-

σαγωγή, τὶς ἐπεξηγήσεις, τὸ γλωσ-
σάρι καὶ τὸν χάρτη τῆς Σκιάθου, ὅπως
στὴν περίπτωση τῆς φόνισσας, περι-
λαμβάνει κι ἕνα βιογραφικὸ σημείωμα
τοῦ συγγραφέα. Ὁ δεύτερος τόμος
ἔχει σχεδὸν ὁλοκληρωθεῖ καὶ προβλέ-
πονται ἄλλοι τρεῖς. Οἱ ἐκδοτικὲς προ-
διαγραφὲς καὶ ἡ ἐπιμέλεια εἶναι ἐξ
ἴσου ἐπιτυχεῖς μ’ αὐτὲς τῆς φόνισσας.
Τὰ δύο βιβλία διαφέρουν ὅμως σὲ κάτι
τὸ πολὺ οὐσιαστικό. Στὴ φόνισσα
ὑπάρχει ἕνας μεταφραστής, ἡ Liadain
Sherrard. Στὸν πρῶτο τόμο τῶν διη-
γημάτων ὑπάρχουν ἄλλοι ἕντεκα! Ὁ
καθένας μετέφρασε ἕνα ἢ δύο διηγή-
ματα. Ἀπόφαση ρηξικέλευθη ἀλλά,
κρίνοντας ἀπὸ τὸ ἀποτέλεσμα, δικαι-
ωμένη: ὁ Παπαδιαμάντης βρῆκε τὴν
μεταφραστική του παρέα. Ἀντὶ νὰ πε-
ριμένουμε νὰ ἐμφανιστεῖ ὁ ἕνας καὶ
μοναδικὸς μεταφραστής, ἰδοὺ μία συν-
τροφιὰ μεταφραστῶν, ἕνα κονσέρτο
μεταφραστικῶν φωνῶν. Ἡ πολυεπί-
πεδη καὶ πολυ-ιστορικὴ γλώσσα τοῦ
Παπαδιαμάντη δὲν θὰ μεταφραστεῖ
ἱκανοποιητικὰ ποτέ, εἶναι ἀδύνατο.
Τούτη ὅμως ἡ μεταφραστικὴ πολυφω-
νία ἀγκαλιάζει τὸ πρωτότυπο μὲ τόση
θέρμη καὶ αἴσθηση εὐγενικῆς ἅμιλλας
ποὺ θαρρεῖς ὅτι ὁ Παπαδιαμάντης βρί-
σκεται καὶ πάλι στὸ στοιχεῖο του: νὰ
γράφει τὸ ἔργο του ἐν μέσῳ τῶν ἀν-
θρώπων.

Ἂς ἔλθουμε ὅμως τώρα καὶ στὴν
τρίτη προϋπόθεση γιὰ τὴν ἐπιτυχὴ διά-
δοση τοῦ παπαδιαμαντικοῦ ἔργου στὸν
ὑπόλοιπο κόσμο: τὸν ἐγκέφαλο τῆς
ὅλης ἱστορίας. Σίγουρα τὸ μέγιστο καὶ
ἴσως τὸ μοναδικὸ ἐχέγγυο ἐπιτυχίας
γιὰ ἕνα τέτοιο τόλμημα εἶναι ἡ ἀγάπη
τοῦ ἑλληνικοῦ κοινοῦ. Ἀλλὰ καὶ τούτη
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ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι οὔτε ἄφθαρτη ἀπὸ
τὸν χρόνο, οὔτε ἀκλόνητη μπροστὰ
στὶς ἀντιξοότητες καὶ τὶς κακόβουλες
ἐπιθέσεις. Σκέφτομαι ὅτι ἂν ὁ διευ-
θυντὴς τῶν ἐκδόσεων Δόμος, Δημή-
τρης Μαυρόπουλος, καὶ ὁ ἐπιμελητὴς
Νίκος Δ. Τριανταφυλλόπουλος δὲν ἀν-
τάμωναν γιὰ νὰ βάλουν μπρὸς στὶς
ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ ᾽80 τὴν περί-
φημη ἔκδοση τῶν Ἁπάντων, δὲν θὰ
εὐτυχούσαμε νὰ δοῦμε τὴν παλλαϊκὴ
ἀναγνώριση τοῦ 2011. Γιατὶ ἡ ἀγάπη
τῶν μεγάλων ἔργων ποὺ συγκροτοῦν
τὴν παράδοσή μας σκορπίζει καὶ χά-
νεται ἂν κάποιοι ἄνθρωποι, ἐλάχιστοι
πάντα, δὲν τὴν ἀναζωπυρώνουν. Τὸ
ἴδιο, ἂς τὸ ἐλπίσουμε, μπορεῖ νὰ συμβεῖ
καὶ μὲ τὸ ντουέτο Harvey - Καμπερί-
δης. Μόνο ποὺ αὐτὴ τὴ φορὰ δὲν θὰ
πρόκειται γιὰ ἀναζωπύρωση καὶ βά-
θεμα ὑπάρχοντος συναισθήματος ἀλ-
λὰ γιὰ τὴ δημιουργία ἑνὸς καινούρ-
γιου. Σημειώνω τούτη τὴ διαφορὰ γιὰ
νὰ μὴ περιμένουμε θαύματα ἀπὸ τὴ
μιὰ μέρα στὴν ἄλλη. Γιὰ τὴν ὥρα
πάντως αὐτὸ ποὺ μετράει εἶναι ὅτι
βρέθηκαν οἱ κατάλληλοι ἄνθρωποι. Δι-
αθέτουν, ἀποδεδειγμένα πιά, μεράκι,
γνώση, ὑπομονὴ καὶ διακατέχονται
ἀπὸ τὴ βαθειὰ πεποίθηση ὅτι ἐπιτε-
λοῦν μιὰ ἀποστολὴ ὄχι τόσο γιὰ τὴ
διάδοση ἑνὸς μεγάλου λογοτεχνικοῦ
ἔργου ὅσο γιὰ τὴ διάσωση ἑνὸς μεγά-
λου πολιτισμοῦ.

Μιὰ ἔκδοση ποὺ περιλαμβάνει εἰ-
σαγωγὴ καὶ ἐπεξηγήσεις εἶναι πάντα
μιὰ ἑρμηνεία τοῦ ἔργου. Κάποιος ἄν-
θρωπος κι ὄχι κάποια μηχανὴ εἰσάγει
καὶ φωτίζει τὸν ἀναγνώστη. Στὴν πε-
ρίπτωσή μας εἶναι ὁ λάμπρος Καμ-
περίδης. Ἱερέας σὲ ἐνορία τοῦ Μον-

τρεάλ, μὲ σπουδὲς ἱστορίας καὶ πολιτι-
σμοῦ, ἀκούραστος μελετητὴς τῆς ἑλ-
ληνοχριστιανικῆς παράδοσης, πολύ-
γλωσσος, συγγραφέας πολλῶν βι-
βλίων, ἱστορικοῦ, θεολογικοῦ, φιλολο-
γικοῦ καὶ αἰσθητικοῦ ἐνδιαφέροντος,
μὲ ἀρκετὰ δοκίμια γιὰ τὸν Παπαδια-
μάντη, μὲ εὐρύτατη γνώση τῆς παγ-
κόσμιας λογοτεχνίας καὶ μιὰ ἀσίγα-
στη δίψα γιὰ ὅλα τὰ καλὰ ἔργα τοῦ
ἀνθρώπου, ὅπου κι ὅποτε κι ἂν ἐμφανί-
στηκαν, ὁ λάμπρος Καμπερίδης συγ-
κεντρώνει ὅλα τὰ οὐσιαστικὰ χαρα-
κτηριστικὰ γιὰ νὰ κατοχυρωθεῖ ὡς ὁ
ἰδανικότερος πρεσβευτὴς τοῦ παπα-
διαμαντικοῦ ἔργου. Τὸ πιὸ πολύτιμο
πάντως προσόν, αὐτὸ ποὺ θὰ κατα-
ξιώσει τὴν προσπάθεια τοῦ Καμπερίδη
στὴ συνείδηση τοῦ ἀναγνώστη, εἶναι
τὸ πνεῦμα μὲ τὸ ὁποῖο ἀντιμετωπίζει
τὸ ἔργο τῆς μετάφρασης τοῦ Παπα-
διαμάντη. Ἀναφέρθηκα στὴν ἀρχὴ
στὴ στρατηγικὴ τῆς προσομοίωσης,
τὴν ὁποία ἐπιλέγουν στὴν συντριπτική
τους πλειοψηφία ἐκδότες καὶ ἐπιμε-
λητὲς προκειμένου νὰ ἐκμεταλλευτοῦν
τὴν μιμητικοῦ τύπου λειτουργία τῆς
ἀγορᾶς. Ἀντίθετα, ὁ Καμπερίδης ἀ-
κολουθεῖ τὴ στρατηγικὴ τῆς σύγκρι-
σης. Ἡ λέξη μπορεῖ εὔκολα νὰ παρε-
ξηγηθεῖ. Ὁ νοῦς πάει ἀμέσως στὴ
σύγχυση ποὺ ἔχει ἐπιφέρει στὸ χῶρο
τῆς λογοτεχνικῆς κριτικῆς ἡ περι-
βόητη συγκριτικὴ λογοτεχνία. Αὐτὴ ἡ
κριτική, ὑποτίθεται, μέθοδος συγκρίνει
τὰ ὅποια ἔργα μὲ βάση κριτήρια ποὺ
ἔχουν παρασκευαστεῖ ἐκ τῶν προτέ-
ρων, ἐν κενῷ λογοτεχνίας, στὰ πανε-
πιστημιακὰ ἐργαστήρια. Ἡ συγκρι-
τικὴ μέθοδος τοῦ λάμπρου Καμπερίδη
πηγάζει ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ ἔργο τοῦ Πα-
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παδιαμάντη. Ἀπὸ κεῖ ἀντλεῖ τὰ κριτή-
ριά του. Ἐκεῖ ἀνακάλυψε τὸ στοιχεῖο
ποὺ καθιστᾶ ἀσύγκριτο τὸν Παπαδια-
μάντη καὶ ποὺ μπορεῖ νὰ κινήσει τὸ
ἐνδιαφέρον τοῦ παγκόσμιου κοινοῦ.

Ὁ Παπαδιαμάντης μετάφρασε
ἀπὸ τὰ ἀγγλικὰ καὶ τὰ γαλλικὰ πολ-
λὰ ἀπὸ τὰ σημαντικὰ ἔργα τῆς ἐπο-
χῆς του. Γνώρισε βαθιά, διατρέχοντάς
την λέξη πρὸς λέξη, ὅλη τὴν εὐρω-
παϊκὴ λογοτεχνία. Ἀπὸ τὴν Ἀγγλία
μέχρι τὴ ρωσία καὶ ἀπὸ τὴ Γαλλία
μέχρι τὴν Πολωνία. Παράλληλα συνέ-
γραψε τὸ δικό του ἔργο. Σημειώνω μὲ
τὴν εὐκαιρία πόσο ἀνόητα συμπερι-
φέρθηκαν οἱ κριτικοὶ ποὺ μετρῆσαν ἀρ-
νητικὰ τὴν ἀπομάκρυνση τοῦ Παπα-
διαμάντη ἀπὸ τὰ κυρίαρχα αἰσθητικὰ
ρεύματα τοῦ αἰώνα του. Ἐρωτῶ λοι-
πόν: ἕνας ἄνθρωπος ποὺ πέρασε τὸν
περισσότερο χρόνο τῆς ζωῆς του με-
ταφράζοντας αὐτὰ τὰ ρεύματα χωρὶς
ν’ ἀφεθεῖ νὰ τὸν παρασύρουν εἶναι ἄ-
ξιος κατηγορίας ἢ ἐπαίνου; Ἂς τὸ
προσπεράσουμε ὅμως. Τὸ θέμα μας
εἶναι τὸ νέο στοιχεῖο ποὺ φέρνει ὁ
Καμπερίδης στὸν ἀγώνα γιὰ τὴν «ἔ-
ξοδο» τοῦ Παπαδιαμάντη. Γενικά, μέ-
χρι σήμερα, ἀντιμετωπίζαμε τὶς μετα-
φράσεις ποὺ ἔκανε ὁ Παπαδιαμάντης
μὲ μιὰ κάποια δόση συγκαταβατικό-
τητας. Σκεφτόμασταν πώς, βιοπορι-
σμοῦ προέχοντος, τὶς ἔκανε λίγο στὸ
πόδι ἤ, στὴ χειρότερη περίπτωση, πα-
παδιαμαντικῇ ἀδείᾳ, τὶς προσάρμοσε
στὰ γοῦστα του καὶ τὴν ἠθική του. Ὁ
Καμπερίδης προσεγγίζει τὸ θέμα ἀπὸ
μιὰ τελείως διαφορετικὴ σκοπιά. Τὴν
ἔχει ἐκφράσει στὸ δοκίμιο ποὺ ἀφιέ-
ρωσε στὸν «μεταφραστὴ» (τὰ εἰσα-
γωγικὰ εἶναι δικά του) Παπαδια-

μάντη («... μὲ ἐντάφια κτερίσματα»,
Δόμος, 2010) καὶ τὴν χρησιμοποιεῖ,
ἐνσωματώνοντας νέα εὑρήματα καὶ
ἐπιχειρήματα, στὶς εἰσαγωγές του καὶ
τὶς ἐπεξηγήσεις στὴν ἀγγλικὴ ἔκδοση
τῶν δεκαέξι διηγημάτων καὶ τῆς φό-
νισσας.

Ἦρθε ἡ ὥρα, λέει ὁ Καμπερίδης,
νὰ μελετήσουμε τὸ τεράστιο σὲ ὄγκο
μεταφραστικὸ ἔργο τοῦ Παπαδιαμάν-
τη ὄχι ξεκομμένα ἀλλὰ σὲ συνάρτηση
μὲ αὐτὸ ποὺ θεωρεῖται ὡς τὸ κυρίως
λογοτεχνικό του ἔργο. Ἦρθε ἡ ὥρα νὰ
ἀγνοήσουμε τὰ στεγανὰ ποὺ ὑψώνον-
ται, δίκαια σὲ κάθε ἄλλη περίπτωση,
ἀνάμεσα στὴ μετάφραση καὶ τὴ δημι-
ουργία. Γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη δὲν
ὑπάρχει ἀπὸ τὴ μιὰ μεριὰ ἡ ἐνασχό-
ληση μὲ τὴν μετάφραση ἔργων συνα-
δέλφων καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ ἀφοσίωση
στὰ δικά του. Δὲν ὑπάρχουν δύο ἐργα-
στήρια, ἕνα μεταφραστικὸ κι ἕνα λο-
γοτεχνικό. Τὸ καλλιτεχνικό του ἐργα-
στήριο εἶναι ἕνα. Κι ἐδῶ, σὲ τοῦτο τὸ
μοναδικὸ στὸν κόσμο ἐργαστήριο, ξένο
ὑλικό, ὑλικὸ φερμένο ἀπὸ τὰ τέσσερα
σημεῖα τοῦ ὁρίζοντα, καὶ ἀτομικὴ φω-
νὴ συμπορεύονται, συνδιαλέγονται καὶ
ἀλληλοδημιουργοῦνται. Οἱ θεωρητικοὶ
τῆς λογοτεχνίας, ποὺ ἀρέσκονται
στὴν ἐφεύρεση βαρύγδουπων ὅρων γιὰ
νὰ καταγράψουν τὶς πιὸ ἁπλὲς λει-
τουργίες τῆς δημιουργίας, ὀνόμασαν
«διακειμενικότητα» τὸ γεγονὸς ὅτι σὲ
κάθε ἔργο θὰ βροῦμε αὐτούσια ἢ πα-
ραλλαγμένα κομμάτια ἔργων ποὺ
ἔχουν θρέψει τὴ φαντασία τοῦ δημιουρ-
γοῦ. Μὲ τὸν Παπαδιαμάντη, στὸ κε-
φάλαιο «ἐπιρροὲς καὶ ἐπιδράσεις»,
συμβαίνει κάτι τὸ ἐντελῶς πρωτότυπο
καὶ μὴ ἐπαναλήψιμο. Πρόκειται, ἂν
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μεταφέρω πιστὰ τὴ σκέψη τοῦ λάμ-
πρου Καμπερίδη, γιὰ δημιουργία ἐπὶ
τῆς δημιουργίας, γιὰ μία διαρκὴ πάλη
ἀφομοίωσης, ἀναμόρφωσης, ἀλληλο-
διείσδυσης, ὄσμωσης καὶ ἀναβάθμι-
σης τῶν πιὸ ἑτερόκλητων εὐαισθη-
σιῶν. Ὅσο εἰσχωρεῖ ὁ Παπαδιαμάντης
στὰ μυστικὰ τῶν ξένων ἔργων, τόσο
ξελαμπικάρει μέσα του ἡ δική του πα-
ράδοση. Ὅσο ξανοίγεται στὴν ποικιλία
τῶν ἄλλων λογοτεχνικῶν μορφῶν,
τόσο σιγουρεύεται γιὰ τὴν καταδική
του αἴσθηση τοῦ ὡραίου. Μὲ βάση τὰ
κριτήρια τῆς πιστότητας οἱ μεταφρά-
σεις τοῦ Παπαδιαμάντη μποροῦν νὰ
θεωρηθοῦν ἐλλιπεῖς. Ἀλλὰ τί σημαίνει
πιστότητα; Μπορεῖ νὰ ὑπάρξει πιστό-
τητα ἐκεῖ ὅπου ὑπάρχει πολιτισμικὴ
ἀνομοιογένεια; Ὁ Παπαδιαμάντης δὲν
μεταφράζει, γεφυρώνει τὸ χάσμα, μι-
κραίνει τὴν ὀντολογικὴ ἀπόσταση ποὺ
χωρίζει τὸ πρωτότυπο ἀπὸ τὸ δικό του
πολιτισμικὸ καὶ πνευματικὸ καλούπι.

εἶναι πιὰ κοινὴ γνώση τῆς ἀνθρω-
πότητας ὅτι τὸ θαῦμα τοῦ ἑλληνικοῦ
πολιτισμοῦ στηρίχτηκε ἀποκλειστικὰ
στὰ δάνεια στοιχεῖα. Μιὰ ἀσίγαστη
ἐσωτερικὴ δημιουργικὴ πνοὴ ὠθοῦσε
στὸ ν’ ἀγκαλιάζει, ν’ ἀφομοιώνει, νὰ
ἐπεξεργάζεται καὶ ν’ ἀναπλάθει σὲ

μιὰ νέα ἑνότητα τὶς πιὸ παράταιρες
ξένες παραδόσεις. Μιὰ περιέργεια μὴ
μιμητικοῦ τύπου, μιὰ ὑπέρτατη αἴ-
σθηση τῆς φιλοξενίας, μιὰ ὑπέρλαμ-
πρη ἀντιναρκισσιστικὴ ἀτομικότητα
τὸν ἔκανε νὰ εἶναι ἀνοιχτὸς πρὸς ὅλα
τὰ καλὰ ἔργα τῶν ἄλλων. Ὅσοι νιώ-
θουν σήμερα τὴν ἀνάγκη αὐτοῦ του
πολιτισμοῦ, θὰ βροῦν στὸ ἔργο τοῦ
Παπαδιαμάντη τὸ πιὸ πρόσφατο, τὸ
πιὸ κοντινὸ στὶς ἔγνοιες μας ζωντανὸ
παράδειγμα. Ὅσοι δὲν πιστεύουν ὅτι ὁ
σημερινὸς πολιτισμὸς τοῦ θανάτου κα-
τάφερε ν’ ἀποξενώσει τὸν ἄνθρωπο
ἀπὸ τὸ θαῦμα τῆς δημιουργίας θὰ
βροῦν δικαίωση στὸν Παπαδιαμάντη.

Ἡ Denise Harvey καὶ ὁ λάμπρος
Καμπερίδης ὄχι μόνον δὲν ἀνήκουν
στοὺς «ἀπογοητευμένους», σ’ αὐτοὺς
ποὺ θεωροῦν τὸ παιγνίδι τοῦ πολιτι-
σμοῦ χαμένο, ἀλλὰ προσπαθοῦν μὲ τὰ
ἔργα τους νὰ φέρουν στὴν ἐπικαιρό-
τητα τὸν πυρήνα κάθε πολιτισμικῆς
πράξης: νὰ μετατρέψουν τὸν δημι-
ουργό, τὸν ἀτομικὸ καλλιτέχνη, στὴν
παρούσα περίπτωση τὸν Παπαδια-
μάντη, ἀπὸ παγκόσμιο δέκτη σὲ παγ-
κόσμιο δότη.

λάκης Προγκίδης

192 εΝΙΑΥΤΟΣ



ΒΙΒλΙΟΚρΙΣΙεΣ 193

Χρυσῆ Καρατσινίδου, Μεταφρα-
στικὸς Ἐσοπτρισμός (Γάλλοι συγγρα-
φεῖς τοῦ 19ου αἰώνα σὲ μετάφραση
Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη), Ἐκδό-
σεις Μυγδονία, 2012.

Σημαντικὴ συμβολὴ στὴ μελέτη
τοῦ μεταφραστικοῦ ἔργου τοῦ Ἀλέξαν-
δρου Παπαδιαμάντη συνιστᾶ τὸ βιβλίο
Μεταφραστικὸς Ἐσοπτρισμὸς τῆς
Χ[ρυσῆς] Κ[αρατσινίδου]. Μὲ τὸν κα-
τάλληλο ἐξοπλισμό, σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴ
μεταφρασεολογικὴ θεωρία, ἀλλὰ καὶ
μὲ τὴν ἀπαραίτητη προπαρασκευή, σὲ
ὅ,τι ἀφορᾶ τὴ γνώση τοῦ πρωτότυπου
ἔργου τοῦ Σκιαθίτη συγγραφέα, μαζὶ
καὶ τῆς σχετικῆς μὲ αὐτὸ βιβλιογρα-
φίας, ἡ Χ.Κ. ξεδιπλώνει μὲ ἐπάρκεια,
μία πρὸς μία, ὅλες τὶς πτυχὲς τῆς με-
ταφραστικῆς του πρακτικῆς.

Ὅταν, γύρω στὸ 1886, ὁ Π[απα-
διαμάντης] ἀρχίζει νὰ μεταφράζει
(κατὰ παραγγελίαν ἢ κατ’ ἐπιλογήν)
κείμενα ἀπὸ τὰ γαλλικά, διαθέτει ἤδη
μιὰν ἀπαράμιλλη φιλολογικὴ καὶ
γλωσσικὴ σκευὴ ποὺ τοῦ ἐπιτρέπει νὰ
κινεῖται μὲ ἄνεση ὄχι μόνο στὴν ἑλλη-
νικὴ (ἀρχαία, βυζαντινὴ καὶ ἐκκλη-
σιαστική, νεότερη) ἀλλὰ καὶ στὴν ξένη
φιλολογία καὶ γλώσσα. ᾽εξάλλου, ὡς
συγγραφέας τριῶν μυθιστορημάτων,
διαθέτει ἐπιπλέον μιὰ πλούσια συγγρα-
φικὴ ἐμπειρία, ὅπως καὶ ἕνα ἀρκετὰ
ἀναγνωρίσιμο ὕφος. Μεταγλωττίζον-

τας τὰ κείμενα, μὲ τὴν ἑλληνικὴ ὡς
γλώσσα - στόχο, ἐπιδίδεται, ὄχι σπά-
νια, σὲ ἀσκήσεις μεταφραστικῆς δεξιο-
τεχνίας (ἐνίοτε, «αὐτοσχεδιάζοντας μὲ
ἀπίστευτη ταχύτητα»).

Τὸ ὄφελος ἦταν, σὲ κάθε περί-
πτωση, πολλαπλό. Μὲ τὴ μετάφραση
ὡς μέσο πρόσληψης, ὁ Π. συμβάλλει
στὸν «πολλαπλασιασμὸ τῶν ἀναγνω-
στῶν» τοῦ μεταφραζόμενου συγγρα-
φέα, πολὺ περισσότερο ὅταν τὸ δικό του
θελκτικὸ ὑφολογικὸ ἀνάγλυφο ἔρχεται
νὰ προστεθεῖ στό, κατὰ τὰ ἄλλα, ἐπί-
πεδο ὕφος τοῦ πρωτοτύπου. ᾽Απὸ τὴν
ἄλλη, γιὰ νὰ χρησιμοποιήσω τὰ λόγια
τῆς Χ.Κ. (ἀπὸ μεταγενέστερο δημο-
σίευμά της1), «οἱ μεταφράσεις λει-
τουργοῦν γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη ὡς
ἐργαστήρι γραφῆς, ἀποτελοῦν ἕνα πε-
δίο συγγραφικῆς δοκιμῆς», μάλιστα,
«σὲ πολλὲς περιπτώσεις ἀνακαλοῦμε
λογοτεχνικὰ ἀντίστοιχα στὴν πρωτο-
γενὴ παραγωγή του».

Τελικά, τὸ ἀπαράμιλλο ὑφολογικὸ
στίγμα τοῦ Π. προσφέρει ὄχι μόνο
αἰσθητικὴ ἱκανοποίηση στὸν ἀναγνώ-
στη καὶ τὸν μελετητὴ τοῦ ἔργου του,
ἀλλὰ καὶ ἕνα αἴσθημα ἀσφάλειας ὅταν
πρόκειται γιὰ τὴν ταυτοποίηση κειμέ-
νων, πρωτότυπων ἢ σὲ μετάφραση,
ποὺ δὲν ἔχουν τὴν ὑπογραφή του ἢ
ἀποδίδονται σὲ αὐτόν.

*

Ἡ μεταφραστικὴ δεξιοτεχνία τοῦ Παπαδιαμάντη

1 «Οἱ μεταφράσεις ἐκ τοῦ γαλλικοῦ καὶ ἡ ἐπίδρασή τους στὴ διηγηματογραφία τοῦ Πα-
παδιαμάντη», Πρακτικὰ Γ΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου γιὰ τὸν ᾽Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, Τό-
μος Δεύτερος (᾽Αθήνα, 7-8 Οκτωβρίου 2011), Δόμος 2012, σ. 234.
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Μὲ ἄνεση καὶ εὐαρέσκεια παρακο-
λουθεῖ κανεὶς τὸν μεθοδικὸ τρόπο μὲ
τὸν ὁποῖο ἡ Χ.Κ. ἐντοπίζει στὸ βιβλίο
της καὶ ἀξιολογεῖ τὶς ἐπιμέρους πρα-
κτικὲς καὶ τὶς λύσεις ποὺ δίνει ὁ μετα-
φραστὴς Π., στὴν προσπάθειά του νὰ
δημιουργήσει στὴν ἑλληνικὴ ὡς γλώσ-
σα-στόχο τὸ πολιτισμικὸ ἰσοδύναμο
ποὺ καταγράφεται, κάθε φορά, στὸ
κείμενο-πηγή. «Τὸ κυριότερο γνώρι-
σμα τῶν μεταφράσεων τοῦ Π.», παρα-
τηρεῖ ἡ Χ.Κ. (σ. 44), «εἶναι ἡ διαρκὴς
μέριμνά του νὰ διευκρινίσει κάθε ση-
μεῖο τοῦ γαλλικοῦ κειμένου ποὺ ἅπτε-
ται πολιτισμοῦ καὶ θὰ μποροῦσε νὰ δη-
μιουργήσει κενὰ στὴν κατανόηση ἢ νὰ
ἀποπροσανατολίσει ἀπὸ τὸ νόημα. […]
Στὶς περιπτώσεις ὅπου μία ἔκφραση
μπορεῖ νὰ λειτουργήσει διαφορετικὰ
στὶς δύο γλῶσσες, δημιουργώντας ἀ-
σάφειες ἢ καὶ παρανοήσεις, ὁ Π. αἴρει
τὴν ἀμφισημία μὲ ἐπεξηγηματικὴ
προσθήκη»2. Στὸ πλαίσιο αὐτῆς τῆς
στρατηγικῆς, ὁ ἀναγνώστης τοῦ βι-
βλίου δὲν ἔχει παρὰ νὰ θαυμάσει τὶς
εὐφυεῖς ἀποδόσεις ποὺ ἐπιτυγχάνει ὁ
Π. σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ ποικίλα πολιτισμικὰ
στοιχεῖα, λ.χ. ἐνδυματολογικὲς περι-
γραφές, ἐμβόλιμους στίχους, τραγού-
δια, παραμύθια, παροιμίες, γνωμικὰ
κ.ἄ. στερεότυπες ἐκφράσεις τοῦ πρω-
τότυπου κειμένου ποὺ μεταφέρει στὰ
ἑλληνικά. Ἀξιοθαύμαστη εἶναι καὶ ἡ
εὑρηματικότητά του στὴν ἑλληνικὴ
ἀπόδοση κύριων ὀνομάτων καὶ τοπω-

νυμίων (ἀκόμη καὶ ἐκεῖ ὅπου, τὴν
ἐποχὴ τουλάχιστον ποὺ πρωτοδημοσι-
εύονταν οἱ μεταφράσεις, πολλὰ ὀνό-
ματα ἀνθρώπων καὶ τόπων «στεροῦν-
ταν ἀναφορικότητας γιὰ τὸν ἕλληνα
ἀναγνώστη» – ἐξοῦ καὶ Σηκουάνας
καὶ ᾽Ηλύσια Πεδία, ἀφενός, ἀλλὰ ᾽ε-
ρυθρὸς Μύλος καὶ Μελοδραματικὸν
Θέατρον, γιὰ τὸ Μουλὲν-ροὺζ καὶ τὴν
Ὄπερα τοῦ Παρισιοῦ, ἀφετέρου). Πο-
λύτιμο ἐφόδιο στὴ μεταφραστικὴ προ-
σπάθεια τοῦ Π. ἀποτελοῦσε καὶ ἡ εὐ-
ρύτατη πραγματογνωσία του σὲ ποικί-
λους τομεῖς (ἱστορία, ἀνθρωπογεω-
γραφία, ναυτιλία κ.ἄ.)

Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ, τώρα, τὸ βασικὸ
ἐρώτημα ἐὰν καὶ κατὰ πόσο ὁ Π. δια-
σώζει στὴ μετάφρασή του τοὺς ἐκφρα-
στικοὺς τρόπους καὶ τὸ ὕφος τοῦ πρω-
τότυπου κειμένου, ἤ, μ’ ἄλλα λόγια, σὲ
ποιὸ βαθμὸ στὶς ἑλληνικὲς ἀποδόσεις
του οἱ παραμορφωτικὲς τάσεις τῆς με-
ταφραστικῆς διαδικασίας (γιὰ τὶς ὁ-
ποῖες μιλάει ὁ Antoine Berman) πα-
ρεμποδίζουν «τὴν πρόσληψη τοῦ ξένου
ὡς ξένου» ἢ ὁδηγοῦν σὲ ἀλλοιώσεις
ποὺ «καταστρέφουν τὸ γράμμα τῶν
πρωτοτύπων», ἡ ἀπάντηση εἶναι ξεκά-
θαρη. «Ὁ Π. διαφοροποιεῖ τὸ μεταφρα-
στικὸ τρόπο ἀνάλογα μὲ τὸ συγγρα-
φέα. Διαφορετικὰ μεταφράζει Μω-
πασσὰν ἢ Κοππὲ (μὲ τὸ λιτὸ ὕφος) καὶ
διαφορετικὰ τὸν Ὀνὲ ἢ τὸν Κλαρετί»
(σσ. 76, 79). Ὁ σεβασμός του ἀκόμη
καὶ γιὰ τὴν ἐλάχιστη ὑφολογικὴ δια-

2 Θυμίζουμε (βλ. Θαν. Νάκα, Γλωσσοφιλολογικά Δ΄, κεφ. 13, σ. 484) ὅτι, μὲ τὴν ἴδια συ-
νέπεια, παρενθέτει διευκρινιστικὰ σχόλια καὶ στὴν πρωτότυπη διηγηματογραφία του,
σχετικὰ μὲ γλωσσικοὺς ἰδιωματισμοὺς ἢ πολιτισμικὰ στοιχεῖα καὶ ἐξειδικευμένους τε-
χνικοὺς ὅρους ποὺ ἐπιχωριάζουν σὲ ὁρισμένη γεωγραφικὴ περιοχὴ (στὴ Σκιάθο, ὡς ἐπὶ
τὸ πλεῖστον).
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3 Δὲς τὸ κείμενο τοῦ Μ. Ζ. Κοπιδάκη στὸ Θαν. Νάκας (ἐπιμ.), ρητορικὸς Παπαδιαμάν-
της, Πατάκης 2011, σ. 22.

κύμανση τοῦ πρωτοτύπου εἶναι δεδο-
μένος. Διατηρεῖ, ὅπου ἀπαιτεῖται στὸ
κείμενο-πηγή, ἀκόμη καὶ «τὸ ἐλαφρὸ
καὶ περιπαικτικὸ ὕφος» ἢ «τὸ ἴδιο σα-
τιρικὸ κλίμα». Ὅπου παρεμβαίνει μὲ
ἐπεξηγηματικὲς προσθῆκες, τὸ κάνει
μὲ τρόπο ποὺ δὲν ἀκυρώνει τὴν πολυ-
σημία τοῦ πρωτοτύπου ἢ τὴν ἠθελη-
μένη ἀσάφεια, μ’ ἄλλα λόγια, δὲν πα-
ρασύρεται ἀπὸ τὴν παραμορφωτικὴ
τάση τῆς μεταφραστικῆς διασάφησης
(clarification, κατὰ τὸν Berman [σ.
85]).

Δημιουργὸς ὁ ἴδιος ‘ὑψηλῆς πρό-
ζας’, καὶ μάλιστα σὲ ἕνα λόγιο γλωσ-
σικὸ μόρφωμα ποὺ ἀπὸ πολλοὺς χαρα-
κτηρίστηκε ὡς ἡ ‘ὑψηλὴ ποικιλία’ τῆς
ἑλληνικῆς, δὲν εἶχε κανένα λόγο νὰ
‘ἐκλογικεύει’ ἁπλοποιώντας τὴ σύν-
θετη συντακτικὴ δομὴ τοῦ πρωτοτύ-
που, ὅπου τὴ συναντοῦσε (ὑποκύπτον-
τας στὴν παραμορφωτικὴ τάση τῆς
rationalisation, κατὰ Berman). ῾Η με-
ταφραστική του πράξη ἔδειξε ὅτι, ἀντι-
θέτως, διατηρεῖ τὴ «φραστικὴ οἰκονο-
μία» τοῦ πρωτοτύπου, καὶ μάλιστα,
χάρη σὲ δικές του ὑφολογικὲς ἐπιλο-
γές, μεταξὺ ἄλλων τὴν προτίμησή του
γιὰ τὸ σύνθετο ἐπίθετο (ἰδίως τὸ ρημα-
τικό) καὶ τὴ χρήση τῆς μετοχῆς (ὅ,τι
προσφυῶς ὀνομάστηκε ἡ ‘πυκνομετο-
χία’ του3), ὄχι σπάνια ἐπιτυγχάνει
ἀκόμη καὶ τὴ σύμπτυξη – λ.χ. 1, 4, 5
καὶ 10 λέξεις στὸ ἑλληνικὸ κείμενο,
ἔναντι 3, 6, 7 καὶ 13, ἀντίστοιχα, στὸ
γαλλικὸ (σσ. 86-87, 91, 111):

…μ υ ι ό σ τ ι κ τ α / …piqués de
mouches

…λευκὸς ὡς χ ι ο ν ό π λ α σ τ ο ν ἄ-
γαλμα / …blanc comme une statue
de neige
…δ ε σ μ ε υ θ έ ν τ α ἤδη διὰ στερρῶν
ἁλύσεων / .…auquel on avait mis de
fortes chaînes
…κ ά μ ψ α σ α τὴν κρημνώδη ἀ-
κτήν, καὶ φ θ ά σ α σ α εἰς τὴν ἄμ-
μον, ἐστάθη / …quand elle eut tour-
né la falaise et atteint le rivage elle
s’arrêta.

Δεδομένου ὅτι, σ’ ἕνα σύντομο ση-
μείωμα ὅπως αὐτό, δὲν εἶναι δυνατόν,
ἔστω καὶ ἀκροθιγῶς, νὰ ἀναφερθῶ σὲ
ὅλες τὶς πτυχὲς τοῦ θέματος τὶς ὁ-
ποῖες πραγματεύεται ἡ Χ.Κ., θὰ πε-
ριοριστῶ στὰ ἑξῆς: Ὡς πρὸς τὴ χρήση
τοῦ λεξιλογικοῦ πλούτου, τὸ κείμενο
τῶν μεταφράσεων τοῦ Π., σὲ σύγκριση
μὲ τὰ πρωτότυπα, μόνο γιὰ «ποιοτικὴ
καὶ ποσοτικὴ ἔκπτωση» δὲν θὰ μπο-
ροῦσε νὰ κατηγορηθεῖ. «Ἡ γλωσσικὴ
πολυμορφία καὶ εὐελιξία τοῦ Π.», ἐπι-
σημαίνει ἡ Χ.Κ. (σσ. 92-93, ὅπου καὶ
παραδείγματα), «διανθίζει τὸ μετα-
φρασμένο κείμενο μὲ συνώνυμα τὰ
ὁποῖα ἀντλεῖ ἀπὸ τὴ λόγια καὶ τὴ
λαϊκὴ γλώσσα». εἶναι γνωστὸ πὼς ὁ
Π., ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἔμπρακτη κατοχὴ
ρητορικῶν ‘τρόπων’ καὶ ‘σχημάτων’,
εἶχε ἀνὰ πάσα στιγμὴ στὴ διάθεσή του
ἕνα πλουσιότατο ρεπερτόριο συνώνυ-
μων, συναφῶν ἢ ἰσοδύναμων ἐκφρά-
σεων, ἐνῶ τὴν ἐπιλογὴ τοῦ καταλλη-
λότερου, ἀνάλογα μὲ τὰ συμφραζό-
μενα (αὐτοῦ δηλαδὴ πού, μὲ ὅρους τῆς
ρητορικῆς, ἀποτελεῖ κάθε φορὰ τὸ
‘πρέπον’, λατιν. aptum), συγκαθόριζε
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4 Βλ. Γλωσσοφιλολογικὰ Δ΄, κεφ. 14: «Παπαροῦνες καὶ μήκωνες, ρέματα καὶ ρεύματα –
στοιχεῖο ὕφους στὸν Παπαδιαμάντη». ― Δὲς καί: «῾Η ‘συνωνυμικὴ παράταξη’ ὡς
στοιχεῖο ὕφους τοῦ Παπαδιαμάντη», Πρακτικὰ Γ΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου γιὰ τὸν ᾽Αλ. Πα-
πaδιαμάντη, Τόμος Πρῶτος, (Σκιάθος, 29 Σεπ. - 2 ᾽Οκτ. 2011), Δόμος 2012, σσ. 327-
370.

ἕνα αἴσθημα ‘εὐφωνίας’, ὅπως ἀνα-
γνώριζε καὶ ὁ ἴδιος, μὲ κριτήριο δηλαδὴ
καὶ τὸ τί ἦταν περισσότερο εὐάρεστο
γιὰ τὸ ἀφτί (auditu pulchrius). Τὸ τε-
λευταῖο αὐτὸ κριτήριο ἐφάρμοζε ὁ Π.,
εἰδικότερα μεταξὺ συνωνύμων ποὺ ἀ-
νήκουν σὲ διαφορετικὸ γλωσσικὸ μόρ-
φωμα ἢ / καὶ ἐπίπεδο4.

Τὸ πόσο πιστὸς στὸ πρωτότυπο
παραμένει ὁ μεταφραστὴς Π., ἀκόμη
καὶ ἐκεῖ ὅπου γίνεται χρήση σχημά-
των λόγου, μᾶς δείχνει, μεταξὺ πολ-
λῶν ἄλλων, καὶ τὸ ἀκόλουθο ἀπόσπα-
σμα ἀπὸ τὴν Ἔρημο οἰκία τοῦ Jules
Claretie (ὁ συντακτικὸς παραλληλι-
σμὸς ἀνάμεσα στὶς τρεῖς διαδοχικὲς
περιόδους τοῦ λόγου, ποὺ ἡ καθεμιά
τους ἀπαρτίζεται ἀπὸ μιὰ κύρια καὶ
μιὰ ἐξαρτημένη πρόταση, εὐνοεῖ τὴν
ἐμφάνιση μιᾶς διπλῆς ἐπαναφορᾶς: il
est… ~ celui qui / quand… – σχήματα,
παραλληλισμὸς καὶ διπλὴ ἐπαναφορά,
ποὺ διατηροῦνται πιστὰ καὶ στὴ μετά-
φραση: εἶνε… ~ ὅστις / ὅταν…):

I l e s t pétri de boue c e l u i q u i
fait cela! I l e s t atrocement vil
q u a n d il ment ! I l e s t encore in-
fâme et scélérat q u a n d il dit vrai!
→ ε ἶ ν ε ζυμωμένος ἀπὸ βόρβορον
ὅ σ τ ι ς πράττει τοῦτο! ε ἶ ν ε χα-
μερπὴς ὅ τ αν ψεύδεται, καὶ ε ἶ ν ε
πάλιν ἄτιμος καὶ φθονερὸς ὅ τ αν
ἀληθεύῃ!

Ἕνα ἀκόμη καλύτερο δεῖγμα προ-
σφέρει τὸ ἑξῆς, σχετικὰ μὲ τὸ ὁποῖο

ἔχει δίκαιο ἡ Χ.Κ. ὅταν παρατηρεῖ (σ.
62) ὅτι τὸ μεταφραστικὸ ἀποτέλεσμα
δείχνει κάποτε καὶ τὴ «συνομιλία με-
ταξὺ ἰσάξιων ὁμοτέχνων». Πρόκειται
γιὰ τὸ σημεῖο ὅπου ὁ Π. μεταφράζει
τὴν τελευταία στροφὴ ἀπὸ τὸ ποίημα
“À un voyageur” τῆς συλλογῆς Les
Feuilles d’automne τοῦ Β. Οὐγκό (ἕνα
ἐμβόλιμο παράθεμα στὸ γαλλικὸ κεί-
μενο τοῦ Κλαρετί):

Voyageur! voyageur! quelle est
notre folie!

Qui sait combien de morts à chaque
heure on oublie?

des plus chers, des plus beaux?
Qui peut savoir combien toute

douleur s’émousse,
et combien sur la terre un jour

d’herbe qui pousse
efface de tombeaux?

Ὁδοιπόρε! ὁδοιπόρε! τί μωρία μᾶς
μαστίζει!

Πόσοι κατὰ πᾶσαν ὥραν λησμο-
νοῦνται, τίς γνωρίζει,

πόσοι προσφιλεῖς νεκροί;
Καὶ τίς οἶδε πᾶσαν ὥραν πῶς

ἀμβλύνονται οἱ πόνοι,
πόσους δι’ ὀλίγου χόρτου ἐξαλείφου-

σιν οἱ χρόνοι,
πόσους τάφους, οἱ σκληροί;

Πρόκειται, ἐδῶ, γιὰ τὴν ἀπόλυτη
ἀντιστοίχιση ἀπὸ τὴν ἄποψη τοῦ ‘ἰσο-
μετρικοῦ παραλληλισμοῦ’ μεταξὺ
νοήματος καὶ στίχου, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ
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5 Γλωσσοφιλολογικὰ Δ΄, σσ. 566-572. ― Πβ. καὶ τὴν ἀνάλογη προσπάθεια τοῦ Π. νὰ ἀ-
ποδώσει μὲ συνέπεια (7 φορές, τουλάχιστον, μεταφράζοντας τὸν Ταρταρῖνο τοῦ Daudet)
τὸ γαλλικὸ (d’un) air (de), χρησιμοποιώντας τὴν ἑλληνικὴ λέξη ἦθος (δὲς ὅ.π., σ. 593).

τὴν ἄποψη τῆς ὁμοιοκαταληξίας:
aabccb (folie-oublie, beaux-tom-
beaux, émousse-pousse ἀφενός, καὶ
μαστίζει - γνωρίζει, νεκροὶ-σκληροί,
πόνοι - χρόνοι ἀφετέρου), τῆς ὑπερβα-
τικῆς σύνταξης (‘ὑπερβατοῦ σχήμα-
τος’), τῶν ρητορικῶν ἐρωτήσεων, τοῦ
ἐπαναληπτικοῦ σχήματος τῆς ἐπα-
ναφορᾶς τῶν ἐρωτηματικῶν ἀντωνυ-
μικῶν στοιχείων (ἐμφατικότερα στὸ
κείμενο τοῦ Π.: τί; / τίς;…, πόσοι; /
πόσους;…), τοῦ ἐπαναληπτικοῦ σχή-
ματος τῆς ἐπαναδίπλωσης (στὴν ἀρ-
χὴ τῆς στροφῆς), κ.ἄ.π.

Ἀνεξάντλητη εἶναι καὶ ἡ λεξιλο-
γικὴ εὐπορία τοῦ Π. σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴ
μεταγραφὴ στὰ ἑλληνικὰ τῶν ποικί-
λων χαρακτηρισμῶν ποὺ ἀποδίδονται
στὴν ἀνθρώπινη φωνὴ ἀπὸ τοὺς συγ-
γραφεῖς ποὺ μεταφράζει (σσ. 112-
115). Σὲ δημοσίευμα σχετικὰ μὲ τὶς
συμφράσεις τῆς λέξης κραυγὴ στὰ
παπαδιαμαντικὰ Ἅπαντα, ὑπέδειξα τὴ
χρησιμότητα τῆς σύνταξης εἰδικῆς
μελέτης σχετικὰ μὲ τὶς συμφράσεις
τῆς λέξης φωνή, ὅπως καὶ τῶν λέξεων
νεῦμα, κίνημα καὶ βλέμμα, ποὺ συνο-
δεύουν συνήθως τὶς ποικίλες λεκτικὲς
ἢ γλωσσικὲς πράξεις τῶν ἀφηγημα-
τικῶν του ἡρώων5 – μελέτη ποὺ θὰ
ἀναδείξει τὴν ἐμμονὴ τοῦ Π. στὴν πε-
ριγραφικὴ ἀλλὰ καὶ τὴν ψυχογραφικὴ
λεπτομέρεια.

Τὴν πιστότητα στὰ πρωτότυπα
κείμενα ἀποδεικνύει καὶ ἡ πολυφωνι-
κότητα τῆς μετάφρασης τοῦ Π. στὰ
διαλογικὰ μέρη, δεδομένου ὅτι σέβεται

καὶ διατηρεῖ τὴν ποικιλία σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ
τὴν κοινωνιόλεκτο ἢ τὴν ἰδιόλεκτο τῶν
ἀφηγηματικῶν ἡρώων, ἀνάλογα μὲ
τὴν κοινωνικὴ διαστρωμάτωση ἢ τὸ
μορφωτικό τους ἐπίπεδο (σσ. 95-103).
᾽Απ’ αὐτὴ τὴν ἄποψη, προέκυπτε ὠφέ-
λιμη ἄσκηση καὶ γιὰ τὸν ἴδιο τὸν Π.,
καθὼς ἐξελισσόταν σὲ διηγηματο-
γράφο, καὶ μάλιστα σὲ μιὰ ἐποχὴ κα-
τὰ τὴν ὁποία ἡ παρουσία τοῦ λαϊκοῦ
καὶ / ἢ ἰδιωματικοῦ στοιχείου στὸ λόγο
τῶν ἡρώων ἐξηγεῖται μὲ βάση τὴν
προσπάθεια τοῦ ἠθογραφικοῦ διηγή-
ματος νὰ παραστήσει μὲ μεγαλύτερη
φυσικότητα καὶ πιστότητα τὴν κοινω-
νιογλωσσικὴ πραγματικότητα, ἰδίως
ἔξω ἀπὸ τὰ μεγάλα ἀστικὰ κέντρα.
(Γεγονὸς ποὺ ἔχει τὴν ἰδιαίτερη σημα-
σία του, ἐὰν συνυπολογίσουμε καὶ τὸ
ὅτι ὁ Π. στὰ διαλογικὰ μέρη τῶν μυθι-
στορημάτων του ἐφάρμοζε μιὰ μονολι-
θικὰ καθαρολογικὴ διατύπωση, κά-
ποτε καὶ μὲ ὑπερδιορθώσεις πρὸς τὴν
καθαρεύουσα ἀκόμη καὶ στερεότυπων
λαϊκῶν ἐκφράσεων).

*

Σὲ τελικὴ ἀνάλυση, τὸ θέμα «Πα-
παδιαμάντης - μεταφραστὴς ἐκ τοῦ
γαλλικοῦ», ἐξαντλεῖται, κατὰ τὴ γνώ-
μη μου, μὲ τὸ βιβλίο τῆς Χ.Κ., τὸ ὁ-
ποῖο, βεβαίως, μπορεῖ νὰ χρησιμεύσει
γενικότερα ὡς ὑπόδειγμα γιὰ ἐργα-
σίες ποὺ ἔχουν ὡς θέμα τους τὴ σύγ-
κριση πρωτοτύπου καὶ μεταφράσμα-
τος.

Θανάσης Νάκας



* Ἀπὸ τὰ ἔντυπα ποὺ ἀποστέλλονται στὸν ἐπιμελητὴ τοῦ περιοδικοῦ ἀναγγέλλονται ὅσα
ἀναφέρονται, ἐν μέρει ἢ ἐν ὅλῳ, στὸν Παπαδιαμάντη, στὸν Μωραϊτίδη, τὴ Σκιάθο καὶ
τοὺς ἄλλους λογίους της.

εΝΤΥΠΑ ΠΟΥ λΑΒΑΜε *

ΒΙΒλΙΑ - ΑΝΑΤΥΠΑ

Α´ Παπαδιαμαντικὲς ἐκδόσεις

ε. Γ. Οὐέλλς, Ὁ Ἀόρατος, Μετά-
φραση: Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης, φι-
λολογικὴ Ἐπιμέλεια: Ν. Δ. Τριανταφυλ-
λόπουλος - λαμπρινὴ Τριανταφυλλοπού-
λου, Ἐπίμετρο: Πέγκυ Καρπούζου, Μὲ
σχέδια τῆς εὔης Τσακνιᾶ, Ἐκδόσεις Κί-
χλη, Ἀθήνα, Δεκέμβριος 2009, σσ. 292.

Νὰ εἶχεν ὁ ἔρωτας σαΐτες! Ἑπτὰ
ἀγαπητικὰ διηγήματα τοῦ Ἀλέξανδρου
Παπαδιαμάντη, Ἐπιμέλεια: Κώστας
Ἀκρίβος, ζωγραφιές: Δημήτρης Μορά-
ρος, Μεταίχμιο, Ἀθήνα 2010, σσ. 227.

Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης, λαμ-
πριάτικος Ψάλτης, εἰκονογράφηση: εὔα
Καραντινοῦ, Ἐκδόσεις Παρρησία, Ἀθή-
να 2011, σσ. 74.

Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Ὁ
ἔρωτας στὰ χιόνια - Μία ψυχὴ - Ἄνθος
τοῦ γιαλοῦ, δίγλωσση ἔκδοση, μετά-
φραση στὰ ἰσπανικὰ Marta Silvia Dios
Sanz, Ἐκδόσεις Παρρησία, Ἀθήνα 2011,
σσ. 93.

Ἅπαντα Παπαδιαμάντη, φιλολογικὴ
ἐπιμέλεια Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλου,
τόμοι 15, Τὸ Βῆμα - Βιβλιοθήκη, Ἀθήνα
2011. Προλογίζουν: Σταῦρος Ζουμπου-
λάκης (τόμ. 8, 13), Ἄγγελος Καλογε-
ρόπουλος (7, 11), Τασούλα Καραγεωρ-
γίου (12), Δημήτρης Κοσμόπουλος (4,
14), λουκᾶς Κούσουλας (2), Ἄγγελος
Μαντᾶς (6), Δημήτρης Μαυρόπουλος

(15), Στέλιος Παπαθανασίου (9, 10)
καὶ Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος (1, 3, 5,
«Σημείωμα γιὰ τοὺς τόμους 14 καὶ
15»). Ἐπίμετρο: «Ὑδατογράφημα» τοῦ
Ἠλία Χ. Παπαδημητρακόπουλου.

Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ἀθη-
ναϊκὰ διηγήματα, μ᾽ ἕνα κείμενο τοῦ
Θωμᾶ Γκόρπα, Ἐκδόσεις Σπηλιώτη,
Ἀθήνα 1990, σσ. 167.

Alexandros Papadiamandis, The
Murderess, A social tale, translated by
Liaidain Sherrard, edited by Lambros
Kamperidis and Denise Harvey, Denise
Harvey (Publisher). Limni, Evia, Greece,
2011, σσ. xvii + 124 [Introduction: Lam-
bros Kamperidis, Editorial Note, End-
notes, Glossary, Map of Skiathos].

Στὸν Παράδεισο πρύμα, Ἀνθολογία
διηγημάτων Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάν-
τη, Ἀνθολόγηση-Ἐπιμέλεια Δ. Χριστα-
φακόπουλος, εἰσαγωγικὸ σχόλιο Γ.
φραντζολᾶς, Ἐκδόσεις Τὸ Περιβόλι τῆς
Παναγίας, Θεσσαλονίκη 2011, σσ. 286
[ὁ τόμος περιέχει 21 διηγήματα].

Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Οἱ
Χαλασοχώρηδες - Μικρὰ μελέτη, Πο-
ταμός, Ἀθήνα 2012, σσ. 158 [Μὲ εἰσα-
γωγικὸ σημείωμα τοῦ Σωκράτη Κου-
γέα καὶ γλωσσάριο].

φρανσουὰ Κοπέ, Ἁρριέτα, μετά-
φραση Ἀλ. Παπαδιαμάντη, Ἐπιμέλεια
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Ἄννα λαμπαδαρίδη - φ. Α. Δημητρα-
κόπουλος, Ἑταιρεία Παπαδιαμαντικῶν
Σπουδῶν, Ἀθήνα 2013, σσ. 141 [δί-
γλωσση εἰκονογραφημένη ἔκδοση].

Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Ἡ νο-
σταλγία τοῦ Γιάννη, Ἕνα ἀθησαύριστο
διήγημα. εἰσαγωγὴ - ἐπιμέλεια - ἐπίμε-
τρο: Νίκος Σαραντάκος, Ἐκδόσεις Ἐρα-
τώ, Ἀθήνα 2014, σσ. 87.

Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστά-
σεως καὶ τῶν συναφῶν αὐτῇ ἐκστρα-
τειῶν πολέμων ὑπὸ Θωμᾶ Γόρδωνος,
στρατηγοῦ μεραρχίας ἐν τῷ Ἑλληνικῷ
Στρατῷ καὶ ἐνθέρμου ὑπερμάχου τοῦ
Ἀγῶνος, μεταφρασθεῖσα ἐκ τοῦ ἀγγλι-
κοῦ ἐκ τῆς β´ ἐκδόσεως τοῦ ἔτους 1844,
Μετάφρασις: Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάν-
της, Ἐπιμελήτρια: λαμπρινὴ Τριαντα-
φυλλοπούλου καὶ συνεπιμελητὲς Ἄγγε-
λος Μαντᾶς, Ν. Δ. Τριανταφυλλόπου-

λος, Μορφωτικὸ Ἵδρυμα Ἐθνικῆς Τρα-
πέζης, Ἀθήνα 2015, τόμ. Α´, σσ. 497
[στὶς σσ. 9-18 Ἀγλαΐα Κάσδαγλη, «εἰ-
σαγωγὴ στὴν ἑλληνικὴ ἔκδοση», 19-35
Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, «Πρόλογος,
ὅπου γίνεται λόγος γιὰ τὶς περιπέτεις
τοῦ Θωμᾶ Γόρδωνος καὶ γιὰ τὰ χειρό-
γραφα τοῦ πεθαμένου φίλου», 37-47
Παράρτημα Προλόγου, Α´ Ἀγγελία
Βλαχογιάννη γιὰ τὴ μετάφραση τοῦ
Γόρδωνος, Β´ Ἀλληλογραφία Παπαδια-
μάντη - Βλαχογιάννη σχετικὴ μὲ τὴ με-
τάφραση τοῦ Γόρδωνος, 455-496 Σημει-
ώσεις τῶν Ἐπιμελητῶν], τόμ. Β´, σσ.
539 [στὶς σσ. 499-537 Σημειώσεις τῶν
Ἐπιμελητῶν], τόμ. Γ´ σσ. 577 [στὶς σσ.
423-450 Σημειώσεις τῶν Ἐπιμελητῶν,
451-477 Ἐπιλεγόμενα, 479-492 Γλωσ-
σάριο, 495-530 εὑρετήριο προσώπων,
531-573 εὑρετήριο τοπωνυμιῶν].

Β´ Βιβλία γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη καὶ τὸν Μωραϊτίδη

Σουλτάνα Γ. λουκᾶ, Διασκευὲς -
Μεταφράσεις γιὰ Παιδιὰ Διηγημάτων
τοῦ Ἀλ. Παπαδιαμάντη (Γλωσσοϋφο-
λογικὰ στοιχεῖα), Ἀθήνα 2007, σσ. 135.

λάμπρος Καμπερίδης, “…μὲ ἐντά-
φια κτερίσματα”. Ὁ Πύργος τοῦ Δρά-
κουλα καὶ ὁ “μεταφραστὴς” Παπαδια-
μάντης, Ἐκδόσεις Δόμος, Ἀθήνα 2010,
σσ. 93.

Ὕμνος στὸν Ἀλέξανδρο Παπαδια-
μάντη. Χριστουγεννιάτικα ἀφηγήματα,
Ἐπιλογὴ-Ἐπιμέλεια: Θανάσης Θ. Νιάρ-
χος, Ἐκδόσεις Καστανιώτη, 2010, σσ.
363 [μεταξὺ ἄλλων: Ἀλ. Παπαδιαμάν-
της, «Στὸ Χριστὸ στὸ Κάστρο» (σσ. 13-
44), Ἀλ. Μωραϊτίδης, «Χριστούγεννα
στὸν ὕπνο μου» (52-75), «Ἰωάννης Μ.

Δαμβέργης, «Ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος» (76-
79), Μιχαηλίδης Μαλακάσης, «Ἕνα
γεῦμα τὴν παραμονὴ τῶν Χριστουγέν-
νων» (80-84), Χριστόφορος Μηλιώνης,
«Ἡ μετανάστις» (285-290· μνεία τοῦ
Ππδ.), Βασίλης Βασιλικός, «Γράμμα
στὸν Παπαδιαμάντη» (303-308), Ν. Δ.
Τριανταφυλλόπουλος, «Ἄρθρον ἐπιστολι-
μαῖον περὶ τῶν παπαδιαμαντικῶν Χρι-
στουγέννων (309-321), Θ. Θ. Ν. «Ἐπι-
λογικὸ σημείωμα» (σ. 363· γιὰ τὸν Πα-
παδιαμάντη, μὲ μνεία τῆς «ἀθάνατης
ρήσης» τοῦ Γιάννη Τσαρούχη, ὅτι ὁ Πα-
παδιαμάντης μὲ δυὸ τρία θρησκόληπτα
καὶ ἀγράμματα γραΐδια τοῦ νησιοῦ του
ἀχρηστεύει τὸν φρόυντ)].

Παναγιώτης Κ. Χριστοφάκης, Τὸ
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μοιρολόγι τοῦ κόσμου. Μιὰ διαφορετικὴ
ἑρμηνεία στὸ «Μυρολόγι τῆς φώκιας»
τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη, Ἐκδο-
τικὸς Ὀργανισμὸς λιβάνη, Ἀθήνα 2010,
σσ. 124.

Νίκου Κ. Μαχαίρα, Ἀνακαλύψτε τὴ
Σκιάθο τοῦ Παπαδιαμάντη, Ἀναπτυ-
ξιακὴ Σκιάθου Δ.ε., 2010, σσ. 97.

Βασίλειος ε. Πανταζής, Ἀνθρωπο-
λογικὴ - Παιδαγωγικὴ θεώρηση τῆς ἐπι-
κοινωνίας στὸ ἔργο τοῦ Παπαδιαμάντη,
Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστή-
μιο Ἀθηνῶν, φιλοσοφικὴ Σχολή, Βιβλιο-
θήκη Σοφίας Ν. Σαριπόλου, Ἀθήνα
2010, σσ. 534 (Διδακτορικὴ διατριβή).

Ἡμερολόγιο 2011, Ἀφιερωμένο στὰ
100 χρόνια ἀπὸ τὴν κοίμηση τοῦ Ἀλε-
ξάνδρου Παπαδιαμάντη (εἰκονογραφη-
μένο μὲ 14 πίνακες τοῦ Θ. Χρήστου),
σσ. 16, ἐκτὸς ἐμπορίου [Ἐλήφθη ἀπὸ τὸν
κ. Ἀπόστολο Ἰωσηφίδη, ΤεΔΚ Ν. Ἠμα-
θίας, Μητροπόλεως 44, Τ.Θ. 247, 59100
Βέροια].

Δημήτριος Κοσμόπουλος, Κροῦσμα,
Κέδρος, Ἀθήνα 2011, σσ. 47 (Ποίημα, Ι-
XXIV, παπαδιαμαντοκεντρικό).

Ὁ Παπαδιαμάντης μὲ τὰ μάτια νεο-
τέρων λογοτεχνῶν, Ἀνθολόγηση - ἐπι-
μέλεια Ἠλίας Γκρής, Ἔκδοση Μορφω-
τικοῦ Ἱδρύματος τῆς εΣΗεΑ, Ἀθήνα,
Μάιος 2011, σσ. 269. [Περιλαμβάνει
κείμενα 87 συγγραφέων: ποιήματα 52,
ἀφηγηματικὰ κείμενα 35].

Ἡμερολόγιο. Calendar 2011. Ἀφιέ-
ρωμα γιὰ τὰ 100 χρόνια ἀπὸ τὴν κοί-
μηση τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη
(1851-1911), Μὲ 13 πίνακες τοῦ Δημή-
τρη Μοράρου, προλογικὸ σημείωμα Στέ-
λιου Θ. Παπαθανασίου «Ἐν ὑπερακμῇ
ρώμης καὶ καλλονῆς», κείμενο ὀπισθο-
φύλλου τῆς Νικολέττας Σπυρίδωνος,

Ἀναπτυξιακὴ Σκιάθου - Δημοτικὴ Ἐπι-
χείρηση, Ἐκδόσεις Μυγδονία.

[Κατάλογος] Ἡ ἀλήθεια εἶναι πάν-
τοτε παράλογος. εἰκαστικὸ ἀφιέρωμα
στὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη, Πολιτι-
στικὸ Κέντρο Δήμου Ἀθηναίων ΜελΙ-
ΝΑ, Ἐπιμέλεια Ἔκθεσης: Ἴρις Κρητι-
κοῦ, σσ. 16 (καὶ DVD) [2011].

Μορφωτικὸ Ἵδρυμα τῆς εΣΗεΑ, Ὁ
Παπαδιαμάντης μας, Ἡμερολόγιο 2011,
Ἐπιμέλεια: Δημήτρης Γκιώνης - Ἠλίας
Γκρής, σσ. 172.

Γιῶργος φραντζολᾶς, Τὸ Καμίνι ποὺ
δροσίζει, Δοκίμια καὶ διαλέξεις γιὰ τὴ
μουσικὴ τῆς γλώσσας καὶ τοὺς μυστι-
κοὺς ρυθμοὺς τοῦ Παπαδιαμάντη καὶ
τοῦ Πεντζίκη, Ξάνθη 2010, Πολιτιστικὸ
Ἀναπτυξιακὸ Κέντρο Θράκης, σσ. 224.

Θανάσης Παπαθανασόπουλος, Γύρω
στὸν Παπαδιαμάντη, Ἀθήνα 2011 σσ.
102. [Γιὰ τὰ ποιήματα καὶ τὶς προσωπο-
γραφίες ἢ ἀπεικονίσεις τοῦ Ππδ., καθὼς
καὶ γιὰ τὶς εἰκονογραφήσεις ἔργων του].

Κωνσταντίνου Σ. Γανωτῆ, Μαθη-
τεύοντας στὸν Παπαδιαμάντη, Ἐκδό-
σεις Παρρησία, Ἀθήνα 2011, σ. 216.

Στρατὴς Ἀλ. Μολίνος, Ὁ ἔμμετρος
λόγος γιὰ τὸν Ἀλέξανδρο Παπαδια-
μάντη, Ἀθήνα, Χριστούγεννα 2011, σσ.
24 [στὶς σσ. 22-24 βιβλιογραφία ποι-
ημάτων γιὰ τὸν Ππδ.].

ρητορικὸς Παπαδιαμάντης, κείμενα
τῶν: Μ. Ζ. Κοπιδάκη, Γ. Α. Χριστοδού-
λου, Θαν. Νάκα, Ν.Α.ε. Καλοσπύρου,
10 Γλωσσοφιλολογικὴ Βιβλιοθήκη, Ἐκ-
δόσεις Πατάκη, Ἀθήνα Νοέμβριος 2011,
σσ. 303.

Ἠλίας Καράογλου, «ᾘσθάνθην το-
σαύτην ἐμπιστοσύνην καὶ ἀσφάλειαν».
Μιὰ λοξὴ ἀνάγνωση στὴ Γυφτοπούλα
τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη καὶ
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στὴν ἐποχή του, ὕψιλον / βιβλία, Ἀθήνα
2011, σ. 56.

Μνήμη Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη,
Ἀγρίνιο 2011 [Κατάλογος ἐκθεμάτων
τοῦ εἰκαστικοῦ ἐργαστηριοῦ Δήμου Ἀ-
γρινίου, ζωγράφοι: φώτης Κόντογλου,
Σωτήρης Σόρογκας, Ἄρια Κομιανοῦ,
Δημήτρης Ταλιάνης, Γεώργιος Κόρδης,
Χρῆστος Μποκόρος, Μάριος Σπηλιό-
πουλος, Τάσος Μαντζαβίνος, Χρῆστος
Γαρουφαλής, Κώστας Παπανικολάου,
Δημήτρης Σεβαστάκης, πρόλογος: Κώ-
στας λογαρᾶς, σσ. 40].

Ἠλίας Χ. Παπαδημητρακόπουλος,
Ὑδατογράφημα, Ἐκδόσεις Δόμος, Ἀθή-
να, Δεκέμβριος 2011, σσ. 16 [πρόκειται
γιὰ τὸ Ἐπίμετρο τοῦ 15ου τόμου τῶν
Ἁπάντων Παπαδιαμάντη τοῦ Βήματος
Βιβλιοθήκης].

Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Ἡ
φόνισσα, Πρόγραμμα παράστασης τοῦ
Θεάτρου Ὁδοῦ Κεφαλληνίας, Θεατρικὴ
Ἑταιρία Πράξη, Α´ Σκηνή, Χειμερινὴ
περίοδος 2011-2012, σσ. 48.

Χρυσῆ Καρατσινίδου, Μεταφραστι-
κὸς ἐσοπτρισμός. Γάλλοι συγγραφεῖς
τοῦ 19ου αἰώνα σὲ μετάφραση Ἀλέξαν-
δρου Παπαδιαμάντη, Ἐκδόσεις Μυγδο-
νία, Θεσσαλονίκη 2012, σσ. 101.

Στέλιος Παπαθανασίου, Ὁ Ἀλέξαν-
δρος Παπαδιαμάντης στὰ ἄδυτα τῆς δη-
μοσιογραφίας, Μορφωτικὸ Ἵδρυμα τῆς
εΣΗεΑ, δεύτερη ἀνατύπωση, Ἰανουά-
ριος 2013.

Ἑταιρεία Παπαδιαμαντικῶν Σπου-
δῶν, Πρακτικὰ Γ´ Διεθνοῦς Συνεδρίου γιὰ
τὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη, Τόμος
πρῶτος Σκιάθος, 29 Σεπτεμβρίου - 2 Ὀ-
κτωβρίου 2011, Ἐκδόσεις Δόμος, Ἀθήνα
2012, σσ. 541, Τόμος δεύτερος, Ἀθήνα 7-
8 Ὀκτωβρίου 2011, Ἐκδόσεις Δόμος,

Ἀθήνα 2012, σσ. 462. [Στὸν Α´ τόμο:
Ἐπιτροπὲς Συνεδρίου κλπ., Πρόλογος,
Πρόγραμμα Συνεδρίου, Χαιρετισμοί, 32
εἰσηγήσεις καὶ τρεῖς περιλήψεις εἰσηγή-
σεων. Στὸν Β´ τόμο μὲ θέμα «Παπαδια-
μάντης μεταφράζων καὶ μεταφραζόμε-
νος»: τὰ τυπικά, 26 εἰσηγήσεις καὶ 2 πε-
ριλήψεις εἰσηγήσεων].

Δημήτρης Κοσμόπουλος, Κρυπτό-
λεξο. Γιὰ τὴ νύχτα τῆς 2ας πρὸς 3η Ἰα-
νουαρίου 1911, Ἐκδόσεις «Δόμος», Ἀ-
θήνα 2013, σσ. 22 [δεκατέσσερα ποι-
ήματα γιὰ τὸν θάνατο τοῦ Ππδ.].

Δημήτρης Μαυρόπουλος, Ὁ Παπα-
διαμάντης ἀπέναντι στὴ Δύση, Κοινω-
φελὲς Ἵδρυμα Κοινωνικοῦ καὶ Πολιτιστι-
κοῦ Ἔργου, Ἀθήνα 2013, σσ. 24.

Μάρη Θεοδοσοπούλου, Παπαδιαμαν-
τικὰ 2011, ἐκδόσεις «Τέττιξ», Ἀθήνα
2013, σσ. 148 [16 κείμενα μὲ πρόλογο
τοῦ λέανδρου Βουλπιώτη].

Ἑλένη Πολίτου-Μαρμαρινοῦ, Ἀλέ-
ξανδρος Παπαδιαμάντης - Ποιητὴς μὲ
τὸν πεζὸ λόγο, Gutenberg Ἀθήνα 2013,
σσ. 156.

Γ. φαρίνου-Μαλαματάρη, Τὸ σχοί-
νισμα τῆς γραφῆς - Παπαδιαμαντ(ολο-
γ)ικὲς μελέτες, Gutenberg 2014, σσ.
320. [Περιέχει τὶς μελέτες: «Ἡ εἰδυλ-
λιακὴ διάσταση τῆς διηγηματογραφίας
τοῦ Παπαδιαμάντη. Μερικὲς παρατηρή-
σεις καὶ προτάσεις», «Ἡ διηγηματογρα-
φία τοῦ Παπ. καὶ ἡ ὀλλανδικὴ ζωγρα-
φική», «Ἀχειροποίητο ποίημα: Σχόλιο
στὸ “Μυρολόγι τῆς φώκιας”», «Ὁ Ξενό-
πουλος κριτικὸς τοῦ Παπαδιαμάντη»,
«Παπαδιαμάντης καὶ New Woman Fic-
tion. Σάρας Γράντ, Οἱ Δίδυμοι τοῦ Οὐρα-
νοῦ» (συνεργ. Γ. Γκότση), «Ὁ “Παπα-
διαμάντης” τοῦ Παν. Μουλλᾶ», «Ἔπαι-
νος Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλου», «Τὸ
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αἴσθημα, ἡ θεωρία καὶ τὸ παλίμψηστο.
Σχόλια “Στὴν Ἁγι-Ἀναστασά”», «Ὁ
Παπαδιαμάντης στὴν ἐποχή του. φυλλο-
μετρώντας τὰ τεκμήρια ἀλλιῶς», Πρῶ-
τες δημοσιεύσεις, εὑρετήριο ὀνομάτων].

Ἑταιρεία Συγγραφέων - Πανελλή-
νια Ἕνωση φιλολόγων, Ἀλέξανδρος
Παπαδιαμάντης, Ἑκατὸ χρόνια ἀπὸ τὸ
θάνατό του, Ἀθήνα 2014 [Κείμενα ἡμε-
ρίδας 7ης Δεκεμβρίου 2011· σσ. 9-12
Ἀναστάσιος Στέφος «εἰσαγωγικὰ στὸν
Παπαδιαμάντη», 13-16 Ἀλέξης Ζήρας
«Μερικὰ γιὰ τὴ συνθήκη σαγήνης τοῦ
Παπαδιαμάντη», 17-48 Γ. Δ. Παγανὸς
«Ὁ Παπαδιαμάντης μὲ τὴ ματιὰ τοῦ Ν.
Δ. Τριανταφυλλόπουλου», 49-56 Νική-
τας Παρίσης «Πρωτοβάθμια σχόλια σὲ
τρία παπαδιαμαντικὰ κείμενα: Τὸ μοιρο-
λόγι τῆς φώκιας, Τὰ δαιμόνια στὸ ρέμα,
Τ᾽ ἀστεράκι», 57-66 λουκᾶς Κούσου-

λας «Ὁ Ζήσιμος λορεντζάτος γιὰ τὸν
Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη», 67-87 Μα-
ρία Ν. Ψάχου «Ὁ Ἀλέξανδρος Παπα-
διαμάντης ὡς ποιητής», 89-119 Χρι-
στίνα Ἀργυροπούλου «Ὁ Παπαδιαμάν-
της καὶ τὸ μυθιστόρημα», 121-134 Τα-
σούλα Καραγεωργίου «Ὁ Παπαδιαμάν-
της αὐτομεταφραζόμενος», 135-140
Κώστας Μουρσελᾶς «Ὁ δικός μου Πα-
παδιαμάντης»].

Ἀρετὴ Βασιλείου, Τρυγὼν ἡ φιλέρη-
μος. Τὸ θέατρο τοῦ Ἀλέξανδρου Μωραϊ-
τίδη καὶ ἡ ἀναζήτηση τῆς καλλιτεχνι-
κῆς καὶ τῆς ἐθνικοθρησκευτικῆς ταυτό-
τητας στὸ τελευταῖο τέταρτο τοῦ 19ου
καὶ τὸ πρῶτο τοῦ 20οῦ αἰώνα, Παράρ-
τημα Πόλεως Ἅλωσις, δράμα εἰς πρά-
ξεις πέντε, Πανεπιστημιακὲς Ἐκδόσεις
Κρήτης, 2015, σσ. 568.

Γ´ Μελετήματα, δοκίμια, μνεῖες

Ὁ Χρόνος ἔγινε λόγος. Ἕνας αἰ-
ώνας μέσα ἀπὸ προφορικὲς ἀφηγήσεις,
Ἐργαστήρι Προφορικῆς Ἀφήγησης ΚΑ
ΠΗ Δήμου Βόλου - Στέλιος Πελασγός,
Ἐκδόσεις Βόλος, Βόλος 2008, ΚΑΠΗ
καὶ ΔΟΥΚ Δήμου Βόλου, σσ. 254 [σσ.
72-74 «Παπαδιαμάντης καὶ Χότζας»].

Ἡμερολόγιο 2010, Ἐπιμέλεια ἔκδο-
σης: Θεόκτιστος λαϊνᾶς, Ἀθήνα [σ. 44
Ἀπόσπασμα ἀπὸ κείμενο τοῦ φ. Κόντο-
γλου γιὰ τὸν Ππδ., οἱ τέσσερες γνωστοὶ
στίχοι τοῦ Ἐλύτη ἀπὸ τὸ Ἄξιον Ἐστί,
φωτογραφία Ππδ., 56-57 ἀπόσπασμα
ἀπὸ τὸ «Στὸ Χριστό, στὸ Κάστρο, ὀπι-
σθόφυλλο ὁ Παπαδιαμάντης τοῦ Ἐγγο-
νόπουλου].

Θανάσης Παπαθανασόπουλος, Τὸ

παιδὶ ἀπ᾽ τὴν Περίστα, Διηγήματα, Ἐκ-
δόσεις Μελέαγρος, Ἀθήνα 2010, σσ. 62
[σσ. 47-50 «Ὁ ἀκούσιος κολυμβητὴς –
εἰς ὕφος Παπαδιαμάντη»].

Μὲ τὸ περίστροφο τοῦ Μαγιακόφσκι.
Μία συζήτηση γιὰ τὴν ποίηση μεταξὺ
τῶν ποιητῶν Δημήτρη Ἀγγελῆ, Δημή-
τρη Ἐλευθεράκη, Σταμάτη Πολενάκη,
Ἐκδόσεις Ἐρατώ, Ἀθήνα 2010, σσ. 75
[στὴ σ. 51 μνεία τοῦ Παπαδιαμάντη]

Νίκος Βασιλάκης, Ἡ μοναξιὰ τοῦ
Καραγκιόζη, Ποιήματα, τὸ ΟΚΤΑΣε-
λΙΔΟ τοῦ Μπιλιέτου 63, Παιανία, Μάιος-
Ἰούνιος 2010, σσ. 8 [σ. 2 «Μπορῶ νὰ κά-
τσω ἥσυχος / σὲ μιὰ γωνιὰ καὶ νὰ δια-
βάζω / Παπαδιαμάντη, Σολωμό, Κα-
βάφη / (…)», σ. 8 «Σὲ ἀναζήτησα Χρι-
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στέ μου στὴν ἀρχὴ / στὰ χαρτιά, στὰ
διηγήματα τοῦ Παπαδιαμάντη»].

λουκᾶς Κούσουλας, Καὶ μόνος καὶ
μετὰ πολλῶν [Β´ Κύκλος], Ἐκδόσεις
Γαβριηλίδης, Ἀθήνα 2010, σσ. 203
[μνεῖες τοῦ Ππδ. passim].

λευτέρης φύτρας, Ὁ συγγραφέας,
δοκίμιο, Ἐκδόσεις Αω, Ἀθήνα 2010, σσ.
182 [3 μνεῖες τοῦ Ππδ., βλ. εὑρετήριο].

Ἐμμανουὴλ Κριαρᾶς, Συμβολὴ Β´
στὸ Χρονολόγιο τοῦ δημοτικισμοῦ, Μου-
σεῖο Μπενάκη, Ἀθήνα 2010, σσ. 206 [4
μνεῖες τοῦ Ππδ., βλ. εὑρετήριο].

Ἀγγελικὴ Σιδηρᾶ, Ἀμφίδρομη ἕλξη
(ποιήματα), Ἐκδόσεις Καστανιώτης
καὶ Διάττων, Ἀθήνα 2010, σσ. 75 [σ. 37
«φραγκογιαννοῦ»].

Ἀρχιμανδρίτης Ἀνανίας Κουστένης,
λόγοι γιὰ τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Πρό-
δρομο, Ἀκτή, λευκωσία 2010, σσ. 157
[στὶς σσ. 148-149 μνεία τοῦ ποιήματος
τοῦ Ππδ. «Στὸν Πρόδρομον στὸν Ἀσέ-
ληνο»].

Β. Π. Καραγιάννης, Ταξιδιωτικὸ
στὰ βιβλία, μαθητεία στὸ ταξίδι, Ἐκδό-
σεις «Παρέμβαση» [Κοζάνη 2010], σσ.
215 [στὴ σ. 55 μνεία ὁμιλίας τοῦ λάκη
Προγκίδη γιὰ τὸν Ππδ., στὶς σσ. 88-89
μνεία τῆς ἐκδήλωσης «Ἀλεξάνδρου Πα-
παδιαμάντη διπλὴ ἐνθύμηση»].

π. Βασίλειος Θερμός, Πυραγὸς ἐπὶ
τιμῇ, Ἀθήνα 2010, σσ. 63 [στὴ σ. 29 ποί-
ημα «ρεμβασμὸς τοῦ δεκαπενταυγού-
στου», σ. 59 μνεία τοῦ Ππδ.].

Στυλιανὸς Ἀλεξίου, Ἑλληνικὴ λογο-
τεχνία - Ἀπὸ τὸν Ὅμηρο στὸν 20ὸ αἰώ-
να, «στιγμή», Ἀθήνα 2010, σσ. 557
[στὶς σσ. 476-484 ὁ λόγος γιὰ τὸν Ππδ.
καὶ ἰδιαίτερα γιὰ τὰ ἔργα του «Ὁλόγυρα
στὴ λίμνη», «Ἡ Νοσταλγός», «Ἡ φαρ-
μακολύτρια», «Ὄνειρο στὸ κῦμα», «Ἡ

φόνισσα», «ρεμβασμὸς τοῦ Δεκαπεν-
ταυγούστου», «Τὰ ρόδιν᾽ Ἀκρογιάλια»,
«Ὤχ, βασανάκια», «Ὁ Ἔρωτας στὰ
χιόνια», «Ἔρως-Ἥρως», «Τ᾽ Ἀγνάν-
τεμα», «Ἀποκριάτικη νυχτιά», «Ὁ ξε-
πεσμένος δερβίσης», «Οἱ Χαλασοχώρη-
δες», «Τὸ Μυρολόγι τῆς φώκιας», στὴ
σ. 476 σύντομη μνημόνευση τοῦ Μωραϊ-
τίδη].

Χρῆστος Γιανναρᾶς, Κατὰ κεφαλὴν
καλλιέργεια (Ἡ ἀντίσταση στὴν πα-
ρακμή), Ἐπιφυλλίδες 2009, Ἰανὸς 2010,
σσ. 288 [στὶς σσ. 173, 177 μνεῖες τοῦ
Ππδ.].

Νίκος Ὀρφανίδης, Τὰ ποιήματα.
1970-2009, Ἐκδόσεις Ἁρμός, σσ. 310
[στὶς σσ. 256-257 τὸ ποίημα «Ἄφιξις τοῦ
Κὺρ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη στὴν
αὐλὴ τοῦ Βυζαντινοῦ μοναχοῦ Ἀνα-
νίου»].

Στυλιανὸς Ἀλεξίου καὶ Ζήσιμος λο-
ρεντζάτος, Ἀλληλογραφία (1967-2003),
φιλολογικὴ ἐπιμέλεια: Κώστας Μπουρ-
ναζάκης, Βικελαία Δημοτικὴ Βιβλιο-
θήκη, Ἡράκλειο Κρήτης 2010, σσ. 185
[12 μνεῖες τοῦ Ππδ., βλ. εὑρετήριο].

Δημήτρης Μαυρόπουλος, Ὁ Ὕμνος
τῆς ἀγάπης. Μιὰ ἄλλη ἀνάγνωση, Κοι-
νωφελὲς Ἵδρυμα Κοινωνικοῦ καὶ Πολι-
τιστικοῦ Ἔργου, Ἀθήνα 2010, σσ. 28
[στὴ σ. 24 μνεία τοῦ Γιαννιοῦ τῆς «Μαυ-
ρομαντηλοῦς»].

Τασούλα Καραγεωργίου, «“Ὁ παπ-
πᾶ Νάρκισος”. Μιὰ προσέγγιση στὴ διη-
γηματογραφία τοῦ Δημητρίου Βικέλα»,
Ἀνάτυπον ἀπὸ τὸν ε´ τόμον τῆς περιο-
δικῆς ἐκδόσεως Ἡ Μελέτη [τοῦ ΣωΒ],
Ἀθῆναι, σσ. 17-32 [συχνὲς μνεῖες τοῦ
Ππδ.].

Δημοσιεύματα τοῦ Κέντρου Ἐπι-
στημονικοῦ Ἐρευνῶν - LI , Γιῶργος Κε-
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χαγιόγλου - λευτέρης Παπαλεοντίου,
Ἱστορία τῆς Νεότερης Κυπριακῆς λο-
γοτεχνίας, λευκωσία 2010, σσ. 960 [23
μνεῖες τοῦ Ππδ., βλ. Πίνακα τοῦ βι-
βλίου].

λουκᾶς Κούσουλας, Ἐνθύμιον. [Ἐ-
κλογὴ ἀπὸ τὰ ποιήματα], Ἐκδόσεις
Γαβριηλίδης, Ἀθήνα 2010, σσ. 126
[μνεῖες τοῦ Ππδ. στὶς σσ. 13, 30, 40, 46,
54, 62].

Π. Δ. Μαστροδημήτρης, Ἀπὸ τὴ λο-
γοτεχνία στὴ φιλολογία, Ἐκδόσεις «Δό-
μος», Ἀθήνα 2010, σσ. 431 [μνεῖες τοῦ
Ππδ. στὶς σσ. 108, 145, 187, 248, 276,
309-312].

Σάββας Παύλου, Μικροφιλολογικὰ
καὶ ἄλλα, Κέντρο Μελετῶν Ἱερᾶς Μο-
νῆς Κύκκου, λευκωσία 2010, σσ. 397
[σσ. 25-27 «Ἡ “φόνισσα” στὴν Ἀσία»,
μνεῖες τοῦ Ππδ. καὶ στὶς σσ. 242, 269].

Κωνσταντίνος Γ. Σταλίδης, Στὴν
πυρκαγιὰ τῶν ὑδάτων (ποιήματα), Σύν-
δεσμος φιλολόγων Πέλλας, 2007, σσ.
165 [στὶς σσ. 30 καὶ 46 μνεῖες τοῦ Ππδ.].

Ἐμμανουὴλ Κριαρᾶς, φιλολογικὰ
Πρόσωπα καὶ πράγματα, τόμ. Α´ Μελε-
τήματα καὶ ἄρθρα. Ὁμιλίες καὶ ἀντιφω-
νήσεις σὲ ἐκδηλώσεις, τόμ. Β´ Ἐπιστο-
λές - Συνεντεύξεις, Παρουσιάσεις βι-
βλίων, University Studio Press, Θεσσα-
λονίκη 2011, σσ. κθ´+ 517 (συνεχὴς
ἀρίθμηση) [9 μνεῖες τοῦ Ππδ., βλ. εὑρε-
τήρια τόμων].

Κερασία Κάραλη, Σκύρος ἀνεμό-
εσσα. Τὸ νησὶ στὴ λογοτεχνία, Ζωγρα-
φικὴ φρίντας Σφυρίδη, Ἐκδόσεις Γα-
βριηλίδης, Ἀθήνα 2006, σσ. 244 [σσ. 50-
52 Ἀλέξανδρος Μωραϊτίδης «Χριστού-
γεννα στὶς Τρεῖς Μποῦκες» (ἀπόσπα-
σμα)].

Νίκος Ὀρφανίδης, Ἀλυπίου μάρτυ-

ρος φανέρωσις, πεζογράφημα, Ἀκτή,
λευκωσία 2011, σσ. 109 [μνεῖες τοῦ
Ππδ. στὶς σσ. 8, 47, 85, 99-101, μνεία
Μωραϊτίδη 85].

Πολιτιστικὸ καὶ κοινωνικὸ φόρουμ -
θίασος Γιάννης Σκαρίμπας - Νέα περίο-
δος λειτουργίας 2011. Memorandum,
ἀσκήσεις μνήμης γιὰ τὸ μέλλον [μνεῖες
τοῦ Ππδ., σσ. 24, 27].

μοναχὸς Κοσμᾶς, λογισμοὶ καὶ δια-
λογισμοὶ στὴ Μεγάλη Ἑλλάδα, Ἐπίμε-
τρο: Σταῦρος Ζουμπουλάκης, Μεταίχ-
μιο, Μάιος 2011, σσ. 46 [μνεῖες τοῦ
Ππδ. στὸ κείμενο καὶ στὸ Ἐπίμετρο].

Τάσος Α. Καραναστάσης, Μεσαι-
ωνικὰ καὶ νεοελληνικὰ μελετήματα,
ΑΠΘ, Κέντρο Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν,
Θεσσαλονίκη 2010, σσ. 335 [σσ. 49-55
«Ἀποκατάσταση χωρίου τοῦ Παπαδια-
μάντη: Στάϊ - φουρλά», 56-65 «Ἔδω-
κας, Ἡγούμενε, τῶν καλογήρων διακό-
νημα…», 66-83 «λεξιλογικὰ στὸν Πα-
παδιαμάντη καὶ τὸν Δαπόντε», 151-172
«Ἑρμηνευτικές, ἐτυμολογικὲς καὶ κρι-
τικὲς παρατηρήσεις στοὺς “Χαλασοχώ-
ρηδες” τοῦ Παπαδιαμάντη», 195-198
«Γιὰ δύο νεολογισμοὺς τοῦ Παπαδια-
μάντη: βορειόπληκτος - μηλολονθῶ».
Καὶ δύο μνεῖες τοῦ Ἀλ. Μωραϊτίδη.]

Τάσος Α. Καραναστάσης, Ἀκολου-
θία τοῦ ἀνόσιου τραγογένη Σπανοῦ -
Χαρακτήρας καὶ χρονολόγηση. Μιὰ ἑρ-
μηνευτικὴ προσέγγιση, ΑΠΘ, Κέντρο
Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν, Θεσσαλονίκη
2010, σσ. 151 [δύο μνεῖες τοῦ Ππδ.].

Θοδωρὴς Σαμαρᾶς, σαλοῦ σκιρτή-
ματα ἢ τὸ ὄντως Ἄλλο τ᾽ ἀπ᾽ ἀλλοῦ,
ἀφήγηση «ἱκετεύουσα τὸ ἄπειρον», Ἐκ-
δόσεις Ἁρμός, Ἀθήνα 2011, σσ. 45 [τὸ
«ἱκετεύουσα τὸ ἄπειρον» ἀπὸ τὸν «Ξεπε-
σμένο Δερβίση», μότο ὅλου τοῦ κειμένου
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ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ «Στὸ Χριστό, στὸ
Κάστρο», ἀφιέρωση «εἰς Ἀλέξανδρον»].

Ἡμερολόγιο-Calendar 2012, Μου-
σεῖο ἐλιᾶς καὶ λαδιοῦ Πηλίου - Ἄνω Γα-
τζέα [εἰκονογραφημένο ἀπὸ τὸν Δημή-
τρη Μοράρο. Στὸν φεβρουάριο: «Θέρος-
Ἔρως. Ἡ Ματή», στὸν Μάρτιο: «Θέ-
ρος-Ἔρως. Ὁ ἔρωτας», στὸν Ἀπρίλιο:
«Θέρος-Ἔρως. Πρόταση γιὰ μαντή-
λα»].

Ἡμερολόγιο 2012. «Ἡ Σκιάθος ποὺ
ἀγαπῶ… ἡ Σκιάθος ποὺ μὲ πληγώνει»,
Μαθητικὸς διαγωνισμὸς φωτογραφίας
Γρα. ΣεΠ καὶ Σχολικῆς Βιβλιοθήκης
Γε. λ. Σκιάθου, Σχολικοῦ ἔτους 2010-
2011.

Τασούλα Καραγεωργίου, Ἡ χελώνα
τοῦ Κεραμεικοῦ [ποιήματα], Ἐκδόσεις
Γαβριηλίδης, Ἀθήνα 2011, σσ. 32 [δύο
τουλάχιστον μνεῖες τοῦ Ππδ., σσ. 21
(βλ. καὶ 30), 23, τελευταῖος στίχος].

Νίκος Ὀρφανίδης, Ὁ νυχτερινὸς πο-
δηλάτης. Ἀφηγηματικὲς καὶ ἄλλες
στιγμές, Ἀκτή, λευκωσία 2011, σσ. 92
[μνεῖες τοῦ Ππδ., σ. 59, ὁλόκληρη ἡ σ.
76, 77 (Ἀκριβούλα), 79].

Π. Β. Πάσχου, Ἐπουράνια σκηνώ-
ματα. Ποιήματα δοκιμασίας μὲ τὰ
πράγματα καὶ τὰ ὀνόματα, ἐκδόσεις
Παρρησία, Ἀθήνα 2011, σσ. 91 [μνεῖες
τοῦ Ππδ. σποράδην].

Νίκος Σαραντάκος, λέξεις ποὺ χά-
νονται: ἕνα ταξίδι σὲ 366 σπάνιες λέξεις,
Ἐκδόσεις τοῦ εἰκοστοῦ Πρώτου, Ἀθήνα
2011, σσ. 303 [πάμπολλες μνεῖες τοῦ
Ππδ.].

Γιάννης εὐσταθιάδης, Προσωπολα-
τρίες. 30 Σπουδές, Ἐκδόσεις Μελάνι,
Ἀθήνα 2011, σσ. 242 [σσ. 89-94 «Ἀ-
παντήσεις γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη»].

Γιάννης εὐσταθιάδης, Ἄνθρωποι

ἀπὸ λέξεις, διηγήματα μεγάλου μήκους,
Ἐκδόσεις Μελάνι, Ἀθήνα 2011, σσ. 143
[σ. 50, τὸ τέλος («κ᾽ ἐπάνω εἰς τὴν χιό-
να… τοῦ Τρισαγίου» ἀπὸ τὸν «Ἔρωτα
στὰ χιόνια»].

Μιχαὴλ Κ. Μακράκης, Ἀλέξανδρος
Παπαδιαμάντης. Ὁ Ἕλληνας ἐπίγονος
τοῦ Ντοστογιέφσκι, Μὲ ἀφορμὴ τὴν
100ὴ ἐπέτειο ἀπὸ τὸ θάνατο τοῦ Παπα-
διαμάντη καὶ τὴν 130ὴ ἀπὸ τὸ θάνατο
τοῦ Ντοστογιέφσκι, Ἀνάτυπον ἐκ τῆς
εεΘΣΠΑ, Τόμος ΜΣΤ´ (2011), Ἀθῆναι
2011, σσ. 91-128

Τατιάνα Τσαλίκη-Μηλιώνη, Τὸ
γαλλόφωνο περιοδικὸ Graecia. Παρίσι
1910-1914, University Studio Press,
Θεσσαλονίκη 2009, σσ. 207 [μνεῖες τοῦ
Ππδ. στὶς σσ. 19, 48, 49, 60, 63, 80, 81,
101, 105, 106, 114, 115, 116 (μετά-
φραση καὶ πρωτότυπο τοῦ γνωστοῦ ποι-
ήματος τοῦ Πορφύρα γιὰ τὸν Ππδ.), 131,
132, 135 (ἀξιοσημείωτη), 191, 194,
195].

Κωστὴς Α. λιόντης, «Ἡ διφυὴς πε-
ρίπτωση Παπαδήμου· ἢ ταξιδιώτης φω-
τογράφος», Ἀνάτυπο ἀπὸ τὸν τόμο-λεύ-
κωμα Δημήτρης Παπαδῆμος Ταξιδιώ-
της φωτογράφος [σ. 30, δύο φωτογρα-
φίες: «ὅ,τι προσωπικὰ ἀντικείμενα σώ-
ζονταν σὲ ντουλάπι στὸ σπίτι τοῦ Παπα-
διαμάντη, πρὶν αὐτὸ μετατραπεῖ στα-
διακὰ σὲ μουσεῖο» καὶ «Ἡ ἐκκλησία
Παναγία ἡ Δομάν»].

Σταμάτης Πολενάκης, Τὰ σκαλο-
πάτια τῆς Ὀδησσοῦ (ποιήματα), Ἐκδό-
σεις Μικρὴ Ἄρκτος, Ἀθήνα 2012, σσ. 64
[σ. 10, «Ἡ ἐπιστροφὴ τῆς φόνισσας», σ.
24 μνεία ἔμμεση τοῦ «Ὀνείρου στὸ
κῦμα», «Νοσταλγία τοῦ θέρους (Γιὰ τὴ
λιαλιὼ τῆς «Νοσταλγοῦ»)].

Πειραματικὸ Σχολεῖο Πανεπιστη-
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μίου Θεσσαλονίκης, 1934-2009. 75 χρό-
νια Πειραματικό. Ὁ χρόνος ἐπισκέπτε-
ται ἀναλλοίωτος, Ἐπιμέλεια: Γιῶργος
Καλλίνης, εὐσεβία Χασάπη, Βασίλης
Χατζηβασιλείου, Ἰανὸς Ἐκδόσεις, Θεσ-
σαλονίκη 2010, σχῆμα μέγα, σσ. 288
[στὶς σσ. 44, 123-125 μνεία τοῦ Ππδ.
(καὶ σχετικὴ εἰκονογράφηση)].

Σωτήρης Γουνελᾶς, Νυμφώνας ἀ-
νοιχτὸς (ποίημα), Ἐκδόσεις Δόμος, Ἀ-
θήνα 2012, σ. 14 [Τὸ ποίημα τελειώνει
μὲ τοὺς στίχους: «Καὶ ἡ ἀνάσταση αὔρα
λεπτή, μετάρσια / σὰν ἐκείνη τοῦ Πα-
παδιαμάντη»].

Τριαντάφυλλα καὶ γιασεμιά. Τιμη-
τικὸς τόμος γιὰ τὴν Ἑλένη Πολίτου-
Μαρμαρινοῦ, ἐπιμέλεια Ζ. Ι. Σιαφλέκης,
Ἐρασμία-λουΐζα Σταυροπούλου, Guten-
berg, Ἀθήνα 2012, σσ. 642 [σσ. 153-157
Νάσου Βαγενᾶ «Ἔρωτας στὴν ὁμίχλη»
(γιὰ τὴ σχέση τοῦ σεφερικοῦ «Fog» μὲ
τὸν «Ἔρωτα στὰ χιόνια»). Μνεῖες τοῦ
Ππδ. καὶ στὸ τμῆμα «Βιογραφικὰ καὶ
ἐργογραφία τῆς Ἑλ. Πολίτου-Μαρμαρι-
νοῦ»].

Γιάννη Κ. Μπαστιᾶ, Ὁ Κωστὴς
Μπαστιᾶς στὰ χρόνια τοῦ Μεσοπολέ-
μου. Ἐργογραφία - Βιβλιογραφία, τόμ.
Γ´, Συμπλήρωμα στὸν Α´ καὶ Β´ τόμους,
Ἐκδόσεις Σοκόλη-Κουλεδάκη, Ἀθήνα
2012, σσ. 126 [μνεία τοῦ Ππδ. στὴ 54].

Ἂς συζητήσουμε ἐπιτέλους γιὰ τὸ
κήρυγμα, ἐπιμέλεια Σταῦρος Ζουμπου-
λάκης, Ἄρτος Ζωῆς, Ἀθήνα 2012, σσ.
238 [μνεία τοῦ Ππδ. στὶς σσ. 63-64].

Ἕλλη Γιαννοπούλου, Ποιήματα,
ἐκδ. «Διάττων», Ἀθήνα 2011, σσ. 343
[στὶς σσ. 153 καὶ 244 ρητὴ μνεία τοῦ
Ππδ. Βλ. καὶ τὸ ποίημα «Σκόπελος»,
σσ. 146-147].

Ἀνθολογία ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ Γιώργη

Μανουσάκη, Ἐπιλογὴ - παρουσίαση - ἐ-
πιμέλεια Κώστας Μπουρναζάκης, Βι-
κελαία Δημοτικὴ Βιβλιοθήκη, Ἡράκλειο
2012, σσ. 401 + 22 [σσ. 313-325 «“Τὸ
μοιρολόγι τῆς φώκιας”. Προσπάθεια γιὰ
μιὰ βαθύτερη ἀνάγνωση»].

Νίκος Ὀρφανίδης, εἰσαγωγὴ στὴ
φιλοσοφία τῆς Παιδείας, Σειρά: Ἑλλη-
νομνήμων 19, Ἀκτή, λευκωσία 2012,
σσ. 143 [μνεῖες τοῦ Ππδ. στὶς σσ. 117,
118, 133-136].

Κώστας Μπαλάσκας, Κρυφὴ
Π(λ)ηγὴ [ποιήματα], (Ἀθήνα, χ.χ.),
σσ. 73 [μνεία ὑπόρρητη τοῦ Ππδ. στὴ σ.
3 καὶ ρητὴ στὴ 41].

Ἀρχιμανδρίτης Ἀνανίας Κουστένης,
«Μνημονεύετε Διονύσιο Σολωμὸ καὶ
μνημονεύετε Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάν-
τη», Ἀκτή, λευκωσία 2012, σσ. 155
(καὶ CD) [γιὰ τὸν Ππδ.: 4 κείμενα στὶς
σσ. 90-153].

Δημήτρης Νόλλας, Τὸ ταξίδι στὴν
Ἑλλάδα, μυθιστόρημα, «Ἴκαρος», Ἀθή-
να 2013, σσ. 184 [μὲ ἀναφορὲς στὸν
Ππδ.].

Π. Β. Πάσχος, Παναγία Μυρτιδιώ-
τισσα καὶ ἄλλα διηγήματα, Ἐκδόσεις
«Παρρησία», Ἀθήνα 2013, σσ. 270 [μὲ
ἀναφορὲς στὸν Ππδ.].

Χρῆστος Γιανναρᾶς, Τὸ πρόβλημά
μας εἶναι πολιτικό, ὄχι οἰκονομικό, Ἐπι-
φυλλίδες 2012, Ἐκδόσεις Ἰανὸς 2013,
σσ. 320 [δυὸ μνεῖες τοῦ Ππδ.].

Κυριάκος Χαραλαμπίδης, Στὴ
γλώσσα τῆς ὑφαντικῆς (ποιήματα), ἐκ-
δόσεις Μεταίχμιο, 2013, σσ. 115 [στὶς
σσ. 61-62 τὸ ποίημα «Ἐνταφιασμὸς
Πέρση ποιητῆ στὴν Ἑλλάδα» ἐκτενὴς
ἀναφορὰ τοῦ Ππδ.].

Νίκος Ὀρφανίδης, εἰς ὁδὸν ἀναψυ-
χῆς, ποιήματα, Ἀκτή, λευκωσία 2013,
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σσ. 39 [στὶς σσ. 25-27 «Ὁ κὺρ Ἀλέξαν-
δρος»].

Σωτήρης Γουνελᾶς, Πρόταση λό-
γου καὶ Πολιτισμοῦ, Ἐκδόσεις «Ἁρ-
μός», Ἀθήνα 2013, σσ. 422 [μνεῖες σπο-
ράδην τοῦ Ππδ.].

λουκᾶς Κούσουλας, Καὶ μόνος καὶ
μετὰ πολλῶν [Δ´ Κύκλος], Ἐκδόσεις
Γαβριηλίδης, Ἀθήνα 2013, σσ. 214 [διά-
σπαρτο τὸ βιβλίο ἀπὸ ἀναφορὲς στὸν
Παπαδιαμάντη].

Νίκη λυκούργου, Ἀγαπητὲ Στρα-
τή… Ἀπὸ τὴν ἀλληλογραφία τοῦ Μυρι-
βήλη μὲ τοὺς Ἀλέξανδρο Παπαναστα-
σίου, Ναπολέοντα λαπαθιώτη, Γιῶργο
Κοτζιούλα κ.ἄ. «Ἑστία», Ἀθήνα 2013,
σσ. 234 [τρεῖς μνεῖες τοῦ Ππδ., βλ. εὑρε-
τήριο, ἰδιαίτερα σ. 87].

Γιάννης εὐσταθιάδης, Ἑκατό, διη-
γήματα, Ἐκδόσεις «Μελάνι», Ἀθήνα
2013, σσ. 190 [μνεῖες τοῦ Ππδ. στὶς σσ.
45, 125, 142].

λουκᾶς Κούσουλας, Θουκυδίδης Ἀ-
θηναῖος καὶ Ἀμερικάνος ποιητής. Μαζὶ
μὲ ἄλλα δοκίμια - Μετὰ τὰ φιλολογικά
Β´, Gutenberg, Ἀθήνα 2013, σσ. 200
[σσ. 21-32 «Ὁ Ζήσιμος λορεντζάτος
γιὰ τὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη», 33-
39 «Τὸ θαυμαστὸ Καμίνι». Ἄλλες
μνεῖες: σσ. 12, 15, (55), 83, 97, 103,
108-109, 124, (143)].

Δημήτρης Μαυρόπουλος, εἰς Πνεύ-
ματος Ἁγίου Κοινωνίαν. Προσεγγίσεις
στὴ Θεία λειτουργία, Ἐκδόσεις Δόμος,
Ἀθήνα 2013, σσ. 230 [δύο σημαντικὲς
μνεῖες τοῦ Ππδ. στὶς σσ. 35 καὶ 215].

Νίκος Ὀρφανίδης, Ποιητῶν καὶ πεζο-
γράφων ἐπίσκεψις - Ἀναγνωστικὲς δο-
κιμὲς στὴ νεολληνικὴ λογοτεχνία, Ἀκτή,
λευκωσία 2013, σσ. 157 [συχνὲς μνεῖες
τοῦ Ππδ., ἰδιαίτερα στό: «Γιάννης Γαρπό-

ζης: ἕνας παπαδιαμαντικὸς πεζογράφος»
(σσ. 123-138)].

φίλιππος Χ. Γιανναδάκης,Ἔρχου
καὶ ἴδε, Ἐκδόσεις Δόμος, 2013, σσ. 124
[σσ. 81-83 «Γέροντας ξενιτεμένος» (γιὰ
τὸν Ππδ.)].

Βάσα Σολωμοῦ-Ξανθάκη, Γλυκυ-
τάτη γαῖα πατρίς, διηγήματα, Προλογί-
σκος λουκᾶ Κούσουλα [μὲ μνεῖες τοῦ
Ππδ.], Ἐκδόσεις Δόμος, Ἀθήνα 2013,
σσ. 133 [σσ. 81-87 «Τὰ Ἔσχατα», ὅπου
ad finem ἐκτενὴς μνεία τοῦ Ππδ.].

Μορφωτικὸ Ἵδρυμα τῆς εΣΗεΑ,
Ἡμερολόγιο 2014, Ἑκατὸ χρόνια εΣΗ
εΑ, Ἀφιέρωμα στὸν Βλάση Γαβριηλίδη
(1848-1920), Ἐπιμέλεια: Δημήτρης
Γκιώνης, φανὴ Πετραλιᾶ, Ἄρης Σκια-
δόπουλος, σσ. 198 [μνεῖες καὶ φωτογρα-
φίες τοῦ Ππδ. καὶ Μωραϊτίδη, ποὺ τοῦ
ἀποδίδεται ὅμως τὸ Μωραΐτης ὡς ἐπώ-
νυμο].

Ἀθηνᾶ Κακούρη, 1821 - Ἡ ἀρχὴ
ποὺ δὲν ὁλοκληρώθηκε, 52013, Ἐκδόσεις
Πατάκη, σσ. 375 [στὴ σ. 373, πέντε τυ-
πογραφικοὶ στίχοι γιὰ τοὺς «Χαλασο-
χώρηδες»].

λουκᾶς Δ. Παπαδάκης, Ὁ Δέκατος
Τρίτος Ἀπόστολος - Πράξεις Μελετίου
Μεταξάκη, Ἡράκλειο 2014 [μνεῖες τοῦ
Ππδ. στὶς σσ. 12, 277-278, 407, τοῦ
Μωραϊτίδη 277].

λ. Κούσουλας, Χριστόφορος Μηλιώ-
νης, Κώστας Μπαλάσκας, Γ. Δ. Παγα-
νός, Γ. Παπακωστούλα-Γιανναρᾶ, Ν. Δ.
Τριανταφυλλόπουλος, Διετεῖς διακοπαί -
Ἕνα Χρονικὸ - Διδασκαλεῖον Μέσης
Ἐκπαιδεύσεως 1972-1973, Ἐπιμέλεια:
Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Βιβλιοπω-
λεῖον τῆς «Ἑστίας», Ἀθήνα 2014, σσ.
220 [Ἀρκετὲς μνεῖες τοῦ Ππδ.].

Ὄλγα Ντέλλα, Ἡ ἐλεημοσύνη τῆς
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γραφῆς - Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης,
Ἐκδόσεις Ἰδαλγός, Ἰανουάριος 2014, σ.
122.

Δημήτρης Μαυρόπουλος. Ψαλῶ τῷ
Θεῷ μου ἕως ὑπάρχω. ῾ερμηνευτικὲς
προσεγγίσεις σὲ σαράντα τρεῖς ψαλ-
μούς. Ἐκδόσεις Δόμος, Ἀθήνα 2014.
[μνεῖες τοῦ Ππδ. σσ. 208, 320, 323, 419,
433].

Γιάννης Τσαρούχης, Ἀπόδοσις, Κεί-
μενα Γιάννη Τσαρούχη ὑπαγορευμένα
στὸν Ἀλέξιο Σαββάκη, Ἐκδόσεις Πόλις,

Ἀθήνα 2015 (ἐκτὸς ἐμπορίου) [μνεῖες
τοῦ Ππδ. passim].

Μαρία Ἀποστολίδου, «Τὸ περιοδικὸ
Τὸ Νέον Πνεῦμα (1893-1894)», Μετα-
πτυχιακὴ ἐργασία, Ἐπιβλέπουσα καθη-
γήτρια: Γ. φαρίνου-Μαλαματάρη, ΑΠΘ,
φιλοσοφικὴ Σχολή, Τμῆμα φιλολογίας,
Θεσσαλονίκη 2015, σσ. 183 [στὸ Ἐπίμε-
τρο ΙΙΙ οἱ «Ταυτοποιημένες παπαδια-
μαντικὲς μεταφράσεις στὸ Νέον Πνεῦ-
μα» σσ. 174-176. Μνεῖες τοῦ Ππδ. pas-
sim σὲ ὅλη τὴ μελέτη].

ΠερΙΟΔΙΚΑ - εφΗΜερΙΔεΣ - εΠεΤΗρΙΔεΣ *

* λόγῳ ἔλλειψης χώρου παραλείπονται τὰ περιοδικὰ κι οἱ ἐφημερίδες τῶν ἐτῶν 2014-
2015.

Αἰτωλικά, τά, Περιοδικὴ ἔκδοση τῆς
Αἰτωλικῆς Πολιτιστικῆς Ἑταιρείας, τχ.
16ο, Ἰαν. - Ἰούνιος 2011, Ἀθήνα [στὶς
σσ. 223-328 ἀφιέρωμα στὸν Ἀλέξανδρο
Παπαδιαμάντη μὲ κείμενα φ. Α. Δημη-
τρακόπουλου, Ἑλένης Πολίτου - Μαρ-
μαρινοῦ, Ἔρης Σταυροπούλου - Ἀλεξίου,
Ἀπόστολου Μπενάτση, Ἀπόστολου Βε-
τσόπουλου, Χρυσούλας Σπυρέλη, Θεο-
δώρας Καραγεώργου, Π. Ν. Κοντονά-
σιου, εἰρήνης Γιοπάνου, Ἀθανασίου Πα-
λιούρα, Ἀντιγόνης Παναγιωτίδου, Δέ-
σποινας Χρήστου, Καλλιρόης Παλούκη,
λουκίας Κακούρη καὶ Χρήστου Κο-
ρέλα].

Ἀκτή, τχ. 81, Χειμώνας 2010 [σσ.
27-35 εὐαγγελία Δαμουλῆ «Ὁ Ἄθως
στὴ λογοτεχνία» (μνεία Ππδ. καὶ Μω-
ραϊτίδη στὴ σ. 29), 77-85 λευτέρης Πα-
παλεοντίου «Ὑποθέσεις ψυχικὲς γιὰ τὸν
διηγηματογράφο Γιάννη Γαρπόζη» (σσ.
82-83 παραλληλισμὸς τοῦ διηγήματος

«Τότε, τὴ νύχτα ποὺ χιόνισε» μὲ τὸν πα-
παδιαμαντικὸ «Ἔρωτα στὰ χιόνια»·
μνεία τοῦ Ππδ. καὶ στὴ σ. 85), 100-102
Νίκος Ὀρφανίδης «Ὑποδεχόμενοι τὸν
ἅγιο Νικόλαο τὸν παπᾶ-Πλανᾶ» (δύο
μνεῖες τοῦ Ππδ. καὶ μία τοῦ Μωραϊ-
τίδη)] ― 85, Χειμώνας 2010 [σ. 3 Δη-
μήτρης Κοσμόπουλος «XXIV - Μνημού-
ρια, Σκιάθος 1989» (ποίημα), σσ. 21-25
Ἀπόστ. Β. Ζορμπᾶς «Τρία κείμενα γιὰ
τὸν ᾽Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη». «I.
Ἕνα πρώιμο βιβλιογραφικὸ σχόλιο γιὰ
τὴν “Σταχομαζώχτρα”», «II. Ἕνα βι-
βλίο ἀφιερωμένο στὸν Παπαδιαμάντη»
(γιὰ τὴν ποιητικὴ συλλογὴ Δαχτυλίδια
τοῦ Γ. Πελλερὲν = Γεωργίου Χατζῆ),
«III. Ἕνα νεκρολογικὸ σημείωμα γιὰ
τὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη» ― τχ.
89, Χειμώνας 2011, Ἀφιέρωμα στὸν
Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη [σ. 15 Πανα-
γιώτης Θωμᾶ «Τῆς ἀγάπης τὰ χρέη»,
«Ὁ ἀταίριαστος» (ποιήματα), 23-36
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Νίκος Ὀρφανίδης «Ὁ Ἅγιος Νικόλαος
παπα - Πλανᾶς, ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος Πα-
παδιαμάντης καὶ οἱ ἀγρυπνίες στὸν Ἅγιο
Ἐλισαῖο», 37-47 Ἀρχιμανδρίτης Ἀνα-
νίας Κουστένης «Σχόλια στὸν Πρόλογο
τοῦ “λαμπριάτικου Ψάλτη”», 65-67
Ντῖνος Μελάχρις «Οἱ δύο “Ἀμερικά-
νοι”», 69-87 Ὄλγα Ντέλλα «Ἡ ἐλεημο-
σύνη τῆς γραφῆς», 89-95 Ἀδαμαντία
Τριάρχη - Μακρυγιάννη «“Τίς ἠμύνθη
περὶ πάτρης;”», 97-99 Νίκος Ὀρφανίδης
(σημειώματα) «Γιὰ τὸν Ἀλέξανδρο Πα-
παδιαμάντη», «Ὁ παπαδιαμαντικὸς Νί-
κος Καββαδίας», σ. 101 σχόλιο τῆς Πί-
τσας Γαλάζη γιὰ τὴν ποιητικὴ συλλογὴ
Κροῦσμα τοῦ Δημ. Κοσμόπουλου, 111-
122 στὶς στῆλες «Σημεῖα» ἀντιγράφον-
ται ἀπὸ τὸν Νίκο Ὀρφανίδη: τὸ ποίημα
«Ἔξοδος» τοῦ Διονύση φλεβοτόμου, τὰ
«Ἑφτὰ ἀφηγηματικὰ μικροκείμενα γιὰ
τὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη καὶ τὴ
Σκιάθο» τοῦ ἀνθολογίου Ὁ Παπαδια-
μάντης μὲ τὰ μάτια νεότερων λογοτε-
χνῶν, τὸ κείμενο «Σεφέρης - Παπαδια-
μάντης» (ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Νάσου Βα-
γενᾶ Κινούμενος Στόχος. Κριτικὰ κεί-
μενα, ἐκδ. Πόλις, Ἀθήνα 2011), τὸ κεί-
μενο «Ἡ “φόνισσα” στὴν Ἀσία» (ἀπὸ τὸ
βιβλίο τοῦ Σάββα Παύλου Μικροφιλολο-
γικὰ καὶ ἄλλα, Κέντρο Μελετῶν Ἱερᾶς
Μονῆς Κύκκου, 2010), ἀπόσπασμα ἀπὸ
τὸ κείμενο «Τὸ Καμίνι ποὺ δροσίζει»
(ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Γιώργου φραντζολᾶ
Τὸ καμίνι ποὺ δροσίζει, Προσεγγίσεις
στὸν Παπαδιαμάντη καὶ στὸν Πεν-
τζίκη) καὶ τὸν «Ἐπίλογο» ἀπὸ τὸ βιβλίο
τοῦ Παναγιώτη Χριστοφάκη «Τὸ μοιρο-
λόγι τοῦ κόσμου, Μιὰ διαφορετικὴ ἑρμη-
νεία στὸ “Μοιρολόγι τῆς φώκιας” τοῦ
Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη, ἐκδ. οἶκος
Α.Α. λιβάνη]. ― τχ. 90, Ἄνοιξη 2012,

Ἀφιέρωμα στὸν Ἀλέξανδρο Παπαδια-
μάντη [σσ. 131-132 Νίκου Ὀρφανίδη «Ὁ
κὺρ Ἀλέξανδρος» (ποίημα), 149-150
Βασίλης Π. Καραγιάννης «Ὁλόγυρα
στὴ μνήμη του», 157-160 Διονύσης Ν.
Μουσμούτης «Ἀλέξανδρος Παπαδια-
μάντης: ὁ διεισδυτικὸς ἀνατόμος τῆς τα-
ραγμένης ψυχῆς τῶν ἀνθρώπων», 161-
170 Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος
«Ἡ ἐπικαιρότητα τοῦ Παπαδιάμαντη»,
171-176 Ἀρχιμανδρίτης Ἀνανίας Κου-
στένης «Ἔρωτας καὶ γλώσσα στὸν κὺρ
Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη», 193-200
Νικόλαος Α.ε. Καλοσπύρος «Οἱ νεκρο-
λογίες τοῦ Παπαδιαμάντη», 201-213
Παναγιώτης Θωμᾶ «Παπαδιαμάντη
καὶ Δημουλᾶ μελαγχολικὴ συγχορδία»,
215-216 Νίκος Ὀρφανίδης «“Οἱ Χαλα-
σοχώρηδες” τοῦ κὺρ Ἀλέξανδρου Παπα-
διαμάντη κι ἡ ἐξαθλίωση τῆς νεότερης
Ἑλλάδος», 217-218 «“Οἱ Ἔμποροι τῶν
Ἐθνῶν”», 218-220 «Γιὰ τὸν κύριο Νίκο
Δ. Τριαντάφυλλόπουλο» (μνεῖες Ππδ)].
― τχ. 91, Καλοκαίρι 2012, Ἀφιέρωμα
στὸν Παπαδιαμάντη [σσ. 263-264
Ὄλγας Ντέλλα «Δερβίσης ἡ σκέψη
μου» (ποίημα), τίτλος καὶ μότο ἀπὸ τὸν
Ππδ., 287-292 Ν. Δ. Τριανταφυλλόπου-
λος «Ἐλάχιστα γιὰ τὴ γλώσσα τοῦ Πα-
παδιαμάντη, 293-303 Ἀρχιμανδρίτης
Ἀνανίας Κουστένης «Τὰ Ἅγια Θεοφά-
νεια. λόγοι γιὰ τὸν Ἀλέξανδρο Παπα-
διαμάντη καὶ τὸν λάμπρο Πορφύρα»,
321-328 φώτιος Ἀρ. Δημητρακόπουλος
«Γλώσσα, κοινωνία καὶ λατρεία κατὰ
τὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη», 329-
335 Νίκος Ὀρφανίδης «Οἱ ἀγρυπνίες
στὸν Ἅγιο Ἐλισαῖο. Ἕξι ἐπιστολὲς τῆς
Πολυξένης Μπούκη, μιὰ ἐπιστολὴ τοῦ
Παπαδιαμάντη καὶ μιὰ τοῦ Μωραϊτίδη»,
353-354 Γιῶργος Κ. Μύαρης «“Ψάλ-
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λατε συνετῶς”. Γιὰ τὸν Ἀλέξανδρο Πα-
παδιαμάντη», 355-358 Νίκος Ὀρφανί-
δης, Βιβλιοκρισία γιὰ τὸ: Ν. Δ. Τριαντα-
φυλλόπουλος, Ἕνα νησί, Τέσσερα κεί-
μενα γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη, σ. 365
ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ Ὁ Παπαδιαμάντης
τοῦ Ζήσιμου λορεντζάτου (ἐπιλογὴ Νί-
κου Ὀρφανίδη) ― τχ. 92, φθινόπωρο
2012, Ἀφιέρωμα στὸν Ἀλέξανδρο Παπα-
διαμάντη, σσ. 409-412 Δημήτριος Διον.
Τριανταφυλλόπουλος «Γιὰ τὸ σκοτεινό,
φιλέρημο καὶ ἡδύμολπο τρυγόνι τῆς
Σκιάθου, ἑκατὸ χρόνια ἀπὸ τὴν κοίμησή
του», 413-422 π. Ἀθανασίου Πολύζου
«Ἀπὸ τὸ ἔγκλημα τοῦ ἱεροῦ Αὐγουστίνου
στὸ “Ἔγκλημα καὶ Τιμωρία” τοῦ Ντο-
στογιέφσκι», 423-432, Ἀρχιμ. Ἀνανίας
Κουστένης «Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάν-
της: “φῶτα Ὁλόφωτα”», 449-455 Χρυ-
σῆ Καρατσινίδου «Οἱ μεταφραστικοὶ
τρόποι τοῦ Παπαδιαμάντη: Τὸ αἴσθημα
ἀνώτερον τῆς θεωρίας», 457-467 φώ-
τιος Ἀρ. Δημητρακόπουλος «Βυζάντιο
καὶ Παπαδιαμάντης», 469-470 Ν. Δ.
Τριανταφυλλόπουλος «φύλαξ λοιμοκα-
θαρτηρίου ἢ βαρδιάνος στὰ σπόρκα;»,
471-472 Νίκος Ὀρφανίδης «Τίς ἠμύνθη
περὶ πάτρης;», 473-474 «Ὁ Γραικύλος
τῆς σήμερον», σ. 479 μνεία ἀπὸ τὸν ἴδιο
τοῦ κειμένου τοῦ Ἀργύρη Χιόνη «Ἡ
αὐλὴ τοῦ Παπαδιαμάντη στοῦ Ψυρρῆ
καὶ ἡ ζωή μου στὰ Σεπόλια», 491-492
ἀποσπάσματα ἀπὸ μελέτη τοῦ Ἄγγελου
Καλογερόπουλου γιὰ τὸν Παπαδια-
μάντη στὸ περ. Θεολογία, ἀπὸ τὸ βιβλίο
τοῦ Ἠλία Χ. Παπαδημητρακόπουλου
Ὑδατογράφημα καὶ ἀπὸ ποίημα τοῦ
Βασ. Μπόνου «βίος διακριτικός», δημο-
σιευμένο στὸ περ. Τὰ Νεφούρια (τχ. 28)
(ἐπιλογὲς Νίκου Ὀρφανίδη)]. ― τχ. 95,
Καλοκαίρι 2013 [σσ. 373-374 ἀπόσπά-

σμα ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ φώτιου Δημη-
τρακόπουλου, Παναγία ἡ εἰκονίστρια
(μνεῖες τοῦ Ππδ. καὶ τοῦ Μωραϊτίδη)·
ἄλλες μνεῖες τοῦ Ππδ. στὶς σσ. 287, 290,
360] ― τχ. 97, Χειμώνας 2013 [σσ. 25-
27 Νίκος Ὀρφανίδης «Ὁ κὺρ Ἀλέξαν-
δρος στὰ τοπία τοῦ ὕπνου», σ. 122 «Προ-
οίμιο ΙΙ» τοῦ Δημ. Κοσμόπουλου ἀπὸ τὴ
συλλογὴ Κρυπτόλεξο, μνεία τοῦ Ππδ.
στὴ σ. 120].

Ἀντιστίγμα, Δίκτυο γιὰ τὰ Δικαιώ-
ματα καὶ τὶς Παραβάσεις στὸ χῶρο τῆς
Ψυχικῆς Ὑγείας, τχ. 5, Α´ ἑξάμηνο ᾽12
[Στὸ ἐξώφυλλο ἔργο (ἔγχρωμο) τοῦ
Δημ. Μοράρου (ἀπὸ τὸν «Ἔρωτα στὰ
χιόνια») καὶ στὴ σ. 38 σχέδιο τοῦ ἴδιου
(ἀσπρόμαυρο) σχετικὸ μὲ τὸν Ππδ.].

Ἄποψη (ἑβδομαδιαία ἐφ. Ἔδεσσας),
φ. 212, Παρασκευὴ 25.3.2011, σσ. 16,
«2011 ἔτος Παπαδιαμάντη, Ἀφιέρωμα:
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης (1911-
2011), 100 χρόνια ἀπὸ τὸ θάνατό του»
[σσ. 4-7 καὶ 10 Μοναχοῦ Μωϋσέως
Ἁγιορείτου «Ντοστογιέφσκι καὶ Παπα-
διαμάντης: Οἱ πλούσιοι πένητες» (Ἀνα-
δημοσίευση ἀπὸ τὸ περ. Ἐποπτεία, τχ.
61, Νοέμβρ. 1981), σ. 10 τῆς Σύνταξης
«Ἔλεγχος λογοκλοπῆς», σ. 10 Νέανθος
Θρακίτης «Ποδίζω· ἑρμηνευτικὴ προ-
σέγγιση», σ. 11 Ἀρχιμ. Παντελεήμονος
Καραλάζου «Ὁ κοσμοκαλόγηρος ἢ ὁ
ἅγιος τῶν γραμμάτων», σ. 12 Νίκου
Καραμανάβη «Πνευματικὲς συγγέ-
νειες. Ἡ Τρελλὴ βραδυὰ τοῦ Παπαδια-
μάντη στὸ Μπαταριᾶ τοῦ Μαλακάση»,
σ. 13 Τάσου Παντελίδη «Ὁ Στάμ. Στάμ.
γιὰ τὸν Ἀλ. Παπαδιαμάντη», σ. 14 «Ἡ
Πεποικιλμένη», σσ. 15-16 «Τὸ νησὶ τῆς
Οὐρανίτσας», σ. 15 Βάσω Ἀντωνοπού-
λου Μουλαλῆ «Ὁ Παπαδιαμάντης»
(ποίημα). Πολλὲς φωτογραφίες].
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Ἀρχεῖο Θεσσαλικῶν Μελετῶν, τῆς
Ἑταιρείας Θεσσαλικῶν Ἐρευνῶν, ᾽Α-
φιέρωμα στὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάν-
τη, τόμ. 18ος, Βόλος 2010, σσ. 436 [Τὸ
Ἀφιέρωμα στὶς σσ. 7-122: σσ. 11-24 Ν.
Δ. Τριανταφυλλόπουλος - λαμπρινὴ Τρι-
ανταφυλλοπούλου «Ἄγνωστες παπαδια-
μαντικὲς μεταφράσεις στὸ Νέον Πνεῦ-
μα», 25-36 λάκης Προγκίδης «Χωρὶς
τὴ φύση, πιά», 37-52 ρίτσα φράγκου-
Κικίλια «Ὁ Παπαδιαμάντης, ὁ Σικελια-
νὸς κι ὁ Σκουβαρᾶς», σσ. 53-70 Δημή-
τρης Παλιούρας «Τὸ σπίτι τοῦ Παπαδια-
μάντη στὴ Σκιάθο», 71-94 Γρηγόρης
Καρταπάνης «“Ἔκτοτε, καθ’ ὅλας τὰς
ἐπανόδους μου εἰς τὴν γενέθλιον νῆ-
σον…” – Τὰ Σκιαθίτικα “διαλείμματα”
τοῦ Παπαδιαμάντη», σσ. 95-122 Βάσσα
Παρασκευᾶ «Ἡ Ἱερὰ Μονὴ εὐαγγελι-
σμοῦ Σκιάθου μὲ ἀφορμὴ τὶς ἀναφορὲς
τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη»].

Βίγλα - Πλώρη (περιοδικὸ Συλλόγου
Ἐρασιτεχνῶν Ἁλιέων Γατζέας), τχ. 3,
Ἰούνιος 2010 [σσ. 83-85 Ἀλεξ. Παπα-
διαμάντη: «Τὸ γιαλόξυλο»]. ― τχ. 4,
Ἰούνιος 2011 [σ. 5 Κώστα λιάπη «Μνή-
μη Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη», σ. 6
Γιάννη Ἀνδρικόπουλου «Σ᾽ ἀποζητοῦμε
κὺρ Ἀλέξανδρε» (ἀπόσπ. ποιήματος),
σσ. 7-8 Στάθη Παρασκευόπουλου «Ἀλέ-
ξανδρος Παπαδιαμάντης: ὁ Ἅγιος τῶν
Γραμμάτων μας», σσ. 9-13 Κώστα
λιάπη «Ἡ μοναδικότητα τοῦ Παπαδια-
μάντη», ἀπόσπ. ἀπὸ «Τὰ πτερόεντα δῶ-
ρα»]. ― τχ. 5, Ἰούνιος 2012 [σσ. 117-
121 Κώστας λιάπης «Μὲ τὸ “Μῆτρο”
στὸ Κάστρο τῆς Σκιάθου»]

Διαβάζω, τχ. 515, φεβρουάριος 2011
[σ. 8, Ν. «Περὶ Παπαδιαμάντη» (σχόλιο
γιὰ τὸ Συνέδριο)]. ― τχ. 517, Ἀπρ. 2011
[σσ. 9-10 Μ. «Τὸ φαινόμενο “Μαντᾶ”»

(μνεία τοῦ Ππδ.), σ. 10 Κ. «Ξαγρυπνών-
τας μὲ τὸ “σκοτεινὸ τρυγόνι”».] ― τχ.
521, Σεπτ. 2011 [σ. 3 Γιάννης Ν. Μπα-
σκόζος «Νύχτες λογοτεχνίας, θεάτρου
καὶ κινηματογράφου» (Μιὰ παράγραφος
γιὰ τὸν Ππδ.), σσ. 18-19 «Καὶ πάλι ὁ
Παπαδιαμάντης».] ― τχ. 522, Ὀκτ.
2011 [σ. 14 ἀπάντηση τοῦ συντάκτη στὴ
Marta Silvia Dios Sans γιὰ τὶς παπαδια-
μαντικὲς μεταφράσεις της.] ― τχ. 523,
Νοέμβρ. 2011 [σ. 14 «Οἱ Ἔμποροι τῶν
Ἐθνῶν» (γιὰ τὴν παράσταση τῆς Ὁμά-
δας Θέατρο ΟΠεRΑ)], σσ. 115-117 Χα-
ρίσης Θ. Χατζηγῶγος «Τί ἔκλεψε ὁ Βε-
νιζέλος ἀπὸ τὸν Παπαδιαμάντη»]. ― τχ.
524, Δεκ. 2011 [Ἀφιέρωμα «Ὁ εἰκα-
στικὸς Παπαδιαμάντης»: σσ. 58-63,
Μάνος Στεφανίδης «Ὁ Ἀλέξανδρος Πα-
παδιαμάντης καὶ τὰ μυστικὰ τῶν εἰκό-
νων», σσ. 64-69 Ἴρις Κρητικοῦ «“Ἡ
ἀλήθεια εἶναι πάντοτε παράλογος”: ἕνα
εἰκαστικὸ ἀφιέρωμα στὸν Παπαδια-
μάντη», σσ. 70-72 Γιῶργος Ν. Περαν-
τωνάκης «Ἡ εἰκονοποιΐα στὸν Παπαδια-
μάντη - Πίνακες ἐν κειμένῳ». Τὰ κεί-
μενα εἰκονογραφημένα. Στὸ ἐξώφυλλο
σκίτσο τοῦ Ππδ. Μνεῖες καὶ στὶς σσ. 8
(«Παπαδιαμάντης reloaded») καὶ 12].
― τχ. 525, Ἰαν. 2012 [μνεῖες Ππδ. στὶς
σσ. 6 («Παπαδιαμάντης γιὰ πάντα», 13
(«Ἀπὸ τὴ φόνισσα στὸν Σκαρίμπα»), 33
(Ὁ Β. Βασιλικὸς γιὰ τὸ «Ὁλόγυρα στὴ
λίμνη»), 88 (ὁ Κ. Μουρσελᾶς γιὰ τὸν
Ππδ.)] ― τχ. 529, Μάιος 2012 [σ. 7
Γιάννης Ν. Μπασκόζος «Ἐκλογικὰ 2»
(Σχόλιο στοὺς «Χαλασοχώρηδες»)].

Ἐκκλησιαστικὴ Παρέμβαση, τχ.
174, Ἰανουάριος 2011 [σ. 3 Ν(αυπάκ-
του) Ἱ(εροθέου) «Ὁ “ἑορταστικὸς” Πα-
παδιαμάντης»]. ― τχ. 177, Ἀπρίλιος
2011 [σ. 4 «Τριλογία» (τὸ πρῶτο μέρος:
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«Πάσχα ρωμέικο», ἀπόσπασμα)]. ―
τχ. 179, Ἰούνιος 2011 [σ. 14 Γεωργίου
Σίσκου «Ὁ Παπαδιαμάντης γιὰ τὸ
“θρησκευτικὸ διήγημα” καὶ ἡ ἐνάντια
κριτική»]. ― τχ. 182, Σεπτ. 2011 [σσ. 1
καὶ 15 Μητροπ. Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου
«Μιὰ μοναδικὴ φωτογραφία τοῦ Παπα-
διαμάντη». Ἐνδιαφέρουσα ἡ παράγρα-
φος γιὰ τὸν Ππδ. στὴ σ. 11, στήλη γ´].
― τχ. 185, Δεκ. 2011 [σ. 15 «Ὁ Σεβα-
σμιώτατος γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη στὰ
“Πρωτοκλήτεια 2011”», ib. «Χαιρετι-
σμὸς γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἁγ.
Βλασίου Ἱεροθέου πρὸς τὴν κ. Δέσποινα
λιάλιου, Ἀντιπρύτανι ΑΠΘ, γιὰ τὸ Συνέ-
δριο ποὺ διοργάνωσε τὸ Πανεπιστήμιο
γιὰ τὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη»].
― τχ. 186 Ἰαν. 2012 [σ. 3 Ν(αυπάκτου)
Ἱ(εροθέου) «Χριστούγεννα ἐκκλησια-
στικά» (Γιὰ τὸν Ππδ.), σσ. 4-5 Α. Κ.
«φοιτητικὸ 2011 – “Τὰ Χριστούγεννα
καὶ ἡ Πρωτοχρονιὰ τοῦ Παπαδιαμάντη
καὶ τοῦ Κόντογλου”»] ― τχ. 189 Ἀπρί-
λιος 2012 [σ. 3 Ν(αυπάκτου) Ἱ(ερο-
θέου) «Παπαδιαμάντης καὶ φρόϋντ» ―
τχ. 193 Αὔγουστος 2012 [σσ. 8-11 Μη-
τροπολίτης Ναυπάκτου Ἱερόθεος «Ἡ
ρωμηοσύνη τοῦ Παπαδιαμάντη»]. ―
τχ. 199, φεβρ. 2013 [Πρωτ. π. Θωμᾶς
Βαμβίνης «Τίποτε δὲν ἐξισώνεται μὲ τὴν
Ἐκκλησία» (τὸ ἄρθρο βασίζεται στὸ
κείμενο τοῦ Ππδ. «Τὸ Μακράκειον ἐπει-
σόδιον ἐν Σκιάθῳ»)].

Ἔκφραση, Τριμηνιαῖο Μεσσηνιακὸ
Πολιτιστικὸ Περιοδικό, τχ. 75, Ἀπρίλιος
2011 [σσ. 21-23 Β . Γ. Τσοῦλος «Ἀλέ-
ξανδρος Παπαδιαμάντης», σσ. 24-26 Γ.
Δ. Κούβελας «Μνήμη Παπαδιαμάντη»,
σσ. 27-28 Σωτήρης ε. Γυφτάκης «Ὁ …
ἅγιος τῶν γραμμάτων μας»].

Ἑλληνικά, τόμ. 60ος, τχ. 2ο, 2010
[σσ. 433-436, Ν. Δ. Τριανταφυλλόπου-
λος «Ἀθησαύριστες λέξεις στὸν Μωραϊ-
τίδη»].

Ἐμβόλιμον, τχ. 60, Χειμώνας 2010
- Ἄνοιξη 2011 [σσ. 158-159 Γιώργου -
Κωνσταντίνου Κούκιου «Ὁ Κὺρ Ἀλέ-
ξανδρος – 18 Ἰανουαρίου 2011» (ποίη-
μα), σ. 7 Τάσου Γαλάτη «Οἱ πατατοφά-
γοι» (ποίημα), ὅπου μνεία τοῦ Παπαδια-
μάντη]. ― τχ. 63-64, Χειμώνας - Ἄ-
νοιξη 2012 [σσ. 123-129 Πόλυ Χατζη-
μανωλάκη «Ἡ Κοντὰκ τῆς ἐξαδέλφης
Μαχούλας…» (διήγημα)].

Ἐπίγνωση, τχ. 112 Ἀπρίλιος-Ἰού-
νιος 2010 [σσ. 2-10 Νίκου Δ. Τριαντα-
φυλλόπουλου «Δαιμόνιο μεσημβρινὸ ἢ τὸ
σταυροκόπημα στὴν πύλη τοῦ Ἅδη»
(ἀναδημοσίευση)]. ― τχ. 118, Ὀκτ.-
Δεκ. 2011, Ἀφιέρωμα στὸν Ἀλέξανδρο
Παπαδιαμάντη 100 χρόνια ἀπὸ τὴν κοί-
μησή του [σσ. 2-6 ἀποσπάσματα διηγη-
μάτων τοῦ Ππδ., 7-8 Ν.Δ. Τριανταφυλ-
λόπουλος «Παπαδιαμάντης ἐκκλησιά-
ζομενος» καὶ «Μὲ τὶς ἀνταύγειες τοῦ
ὑψιδρόμου σέλαος», 9-13 π. Κωνσταντί-
νος Ν. Καλλιανὸς «Μορφὲς ποιμαντικῆς
ἐπικοινωνίας καὶ μέριμνας στὸν Ἀλέ-
ξανδρο Παπαδιαμάντη (ἤ, Μαθητεύον-
τας στὰ σκιαθίτικα διηγήματά του)»,
13-15 Παῦλος Πολιτίδης «Ὁ πόνος
θἆναι ἡ ζωή σου» καὶ «Ἡ “φιλοκτημο-
σύνη” καὶ “πλεονεξία” τοῦ Παπαδια-
μάντη», εἰκονογράφηση ἀπὸ τὸ Ἡμερο-
λόγιο Δημ. Μοράρου]. ― τχ. 121, Ἰού-
λιος - Σεπτ. 2012 [σσ. 10-13 Ν. Δ.
Τριανταφυλλόπουλος «Συνάντηση Πα-
παδιαμάντη καὶ Ἔλιοτ ἢ ὁ φίνος Μπέ-
κετ καὶ ὁ τραχὺς αἰπόλος»].

᾽εποχή, ἡ, 28.3.2010 [σ. 27 Μ(άρη)
Θ(εοδοσοπούλου) «Ἀφιέρωμα στὴ μετά-
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φραση» (στήλη «Στάσεις»)· στὸ τέλος
τοῦ κειμένου γνώμη τοῦ Κ. Παλαιολό-
γου γιὰ τὸν μεταφραστὴ Παπαδιαμάντη
καὶ κρίση τῆς Μ. Θ. γιὰ τὴν ἄποψη
αὐτή]. ― 23.4.2010 [σσ. 27-28 Μ. Θεο-
δοσοπούλου «Οἱ μαγικὲς μεταμορφώσεις
τοῦ Παπαδιαμάντη»]. ― 20.6.2010 [σσ.
35 Μ. Θεοδοσοπούλου «Παπαδιαμαντο-
λογία γύρω ἀπὸ μιὰ μετάφραση» (τοῦ
Ἀόρατου)]. ― 28.11.2010 [σ. 27 Μ. Θε-
οδοσοπούλου «Οἱ ἐκπλήξεις τῶν περιο-
δικῶν», ὅπου ἐκτενὴς λόγος γιὰ τὸ ἄρθρο
τοῦ Γ. Ζεβελάκη στὸ Πλανόδιον (τχ. 49)
περὶ τοῦ φιλαρέτου ὡς ἀρωγοῦ Παπα-
διαμάντη. Ἡ Μ. Θ. δὲν θεωρεῖ ὅτι ὁ Π…
εἶναι ὁ Παπαδιαμάντης – πολὺ ὀρθά]. ―
20.12.2010 [σ. 21 Γιῶργος Ζεβελάκης
«Ἔρευνα χωρὶς ἀνώφελες ὑπερασπι-
στικὲς προθέσεις» (ἀπάντηση στὸ προ-
ηγούμενο ἄρθρο τῆς Μ. Θεοδοσοπούλου
«Οἱ ἐκπλήξεις τῶν περιοδικῶν». Ἡ ἐπι-
χειρηματολογία τοῦ Γ. Ζ. ἀβάσιμη)]. ―
24.12. 2010 [σσ. 27-28 Μ. Θεοδοσοπού-
λου «Στὸ κατώφλι τοῦ Ἔτους Παπαδια-
μάντη»]. ― 31.12.2010 [σσ. 27-28 Μ.
Θεοδοσοπούλου «Ἀλ. Παπαδιαμάντης.
Μικρὰ σχόλια γιὰ τὰ ἑορταστικὰ διηγή-
ματα». ― 9.1.2011 [σ. 27 Ἐπιστολὲς
περὶ Παπαδιαμάντη (Ἐπιστ. Ν. Δ. Τρι-
ανταφυλλόπουλου σχετικὴ μὲ Γ. φιλά-
ρετο καὶ Ππδ., ἐπιστολὴ Γεωργίας φαρί-
νου-Μαλαματάρη μὲ τὴν ὁποία ἀπο-
στέλλεται στὴν ἐφημερίδα ἡ Α´ Ἐγκύ-
κλιος Ἐπιστολὴ γιὰ Συνέδριο Παπαδια-
μάντη)]. ― 6.2.2011 [σσ. 35-36 Μ. Θε-
οδοσοπούλου «Nous excitons le public»].
― 24.7.2011 [σσ. 27-28 Μ. Θεοδοσο-
πούλου «Ὁ Δάσκαλος, ὁ Μητροπολίτης
καὶ ὁ Παπαδιαμάντης»]. ― 2.10.2011
[σ. 27 Μ. Θεοδοσοπούλου «Ἀπὸ τὸν
ἐλάσσονα τῶν ποιητῶν στὸν λιχανὸ τῶν

μεταφραστῶν» (οἱ τρεῖς τελευταῖες πα-
ράγραφοι γιὰ τὸν μεταφραστὴ Παπαδια-
μάντη)]. ― 9.10.2011 [σ. 27 Μ. Θεοδο-
σοπούλου «Παπαδιαμαντικὴ παιδοκτο-
νία ἢ μιὰ πρωτότυπη διακειμενικότητα»
(μὲ ἀφορμὴ τὸ μελέτημα τῆς Στέλλας
Χελιδώνη, «Μιὰ ἐκκλησιαστικὴ παρά-
δοση κρυμμένη στὸ “Κοινωνικὸν Μυθι-
στόρημα” τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάν-
τη Ἡ φόνισσα»)]. ― 16.10.2011 [σ. 27
Μ. Θεοδοσοπούλου «Παπαδιαμαντικοὶ
πνιγμοὶ ἢ Κοκκῶνες, σαρανταλείτουργα
καὶ θαύματα»]. ― 20.11.2011 [σσ. 27
Μ. Θεοδοσοπούλου «Τινὰ ταπεινὰ περὶ
Σεφέρη» (γιὰ τὴ σχέση τοῦ ποιήματος
«Fog» μὲ τὸν «Ἔρωτα στὰ χιόνια»)]. ―
27.11.2011 [σσ. 27-28 Μ. Θεοδοσοπού-
λου «Ἀλέξ. Παπαδιαμάντης. Σχόλια
στὰ νέα Ἅπαντα» (γιὰ τὴ χρηστικὴ ἔκ-
δοση τοῦ Βήματος)]. ― 4.12. 2011 [σσ.
27-28 Μ. Θεοδοσοπούλου «Ἁπάντων
Παπαδιαμάντη συνέχεια». ― 11.12.
2011 [σσ. 27-28 Μ. Θεοδοσοπούλου
«Ἁπάντων Παπαδιαμάντη τέλος»].

Ἡ Ζωὴ τοῦ Παιδιοῦ, τχ. 1303-1308
[«Ὁ φτωχὸς Ἅγιος», μεταγλωττισμένο,
διασκευασμένο καὶ εἰκονογραφημένο, μὲ
τὴν ἔνδειξη «2011 ἔτος Ἀλ. Παπαδια-
μάντη. Συνεχίζεται.»]. ― Τόμος τοῦ
2012 [στὰ τχ. 1309-1315 συνέχεια ἀπὸ
τὸν προηγούμενο τόμο καὶ τέλος τοῦ διη-
γήματος «φτωχὸς Ἅγιος»].

Θέμα, ἑβδομαδιαία ἐφημερίδα τῆς
Χαλκιδικῆς, τχ. 38, 17.3.2011, μὲ ἀφιέ-
ρωμα στὸν Παπαδιαμάντη [σσ. 14-15
Χρήστου Γ. Ἀνδρεάδη «Ἡ ἐφημερίδα
Πρόοδος τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ
ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης», 16-17
«Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης» (ση-
μείωμα τῆς ἐφημ. Ἀπ᾽ Ὅλα, 8.1.1911),
Θ. Κ. Μ. (: Θ. Καβαλιέρος Μαρκουΐζος)
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«Ἀλ. Παπαδιαμάντης», σ. 18 ἀνυπό-
γραφο «Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης»
(τῆς Ἐφημερίδος τῶν Κυριῶν, 1-15.1.
1911), σ. 20 Κ. Γ. Κουρτίδης «Ἀπὸ τὴν
Ἑλληνικὴν φιλολογικὴν ζωήν» (ἐφημ.
Νέα Ἀλήθεια, 18.1.1911), σ. 21 Νίκος
Καραμανάβης «Ἡ τρελλὴ βραδυὰ τοῦ
Παπαδιαμάντη στὸ Μπαταριᾶ τοῦ Μα-
λακάση», ἀναδημοσιεύσεις τῶν διηγη-
μάτων «Τὸ νησὶ τῆς Οὐρανίτσας», «Ἡ
Πεποικιλμένη», πολλὲς φωτογραφίες].

Θεολογία, τριμηνιαία ἔκδοση τῆς Ἱε-
ρᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος, τόμ. 82, τχ. 4ο, Ὀκτ.- Δεκ. 2011,
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης [σσ. 3-5
Σταῦρος Γιαγκάζογλου «φωνὴ ἐκ βα-
θέων ἀναβαίνουσα. Ἡ δοξολογικὴ θεο-
λογία τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη»,
6-7 φωτογραφία (Νιρβάνα) τοῦ Παπα-
διαμάντη, 9-24 Μητροπ. Χαλκίδος Χρυ-
σόστομος «Ἡ Ὀρθόδοξη Πνευματικό-
τητα καὶ ὁ Παπαδιαμάντης», 25-33
Ἀνέστης Κεσελόπουλος «Ἡ Ἐκκλησία
στὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη», 35-74
Πρωτ. Δημήτριος Β. Τζέρπος «Ὀρθόδοξο
Ἱερατικὸ Ἦθος. Διδάγματα ἀπὸ τὴ ζωὴ
καὶ τὸ ἔργο τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδια-
μάντη», 75-88 Μητροπ. Ναυπάκτου καὶ
Ἁγ. Βλασίου Ἱερόθεος «Ἡ ρωμηοσύνη
τοῦ Παπαδιαμάντη», 89-96 Δημήτρης
Μαυρόπουλος «Ἡ ὁδὸς καὶ ὁ ἱερὸς ἄξων
στὸ ἔργο τοῦ Παπαδιαμάντη», 97-102
Ἄγγελος Καλογερόπουλος «Ὁ Παπα-
διαμάντης καὶ ἡ ἐμμονὴ στὴν Ὀρθόδοξη
Παράδοση ὡς ἡ κατ᾽ ἐξοχὴν καινοτο-
μία», 103-120 Παναγιώτης Ἀρ. Ὑφαν-
τής «Μεταξὺ ἀκαδημαϊκῆς σφύρας καὶ
μοναστικοῦ ἄκμονος», 121-124 Σωτή-
ρης Γουνελᾶς «Ἡ δοξαστικὴ θεολογία
τοῦ Παπαδιαμάντη», 125-149 π. λάμ-
προς Καμπερίδης «᾽εκ τῶν κατὰ Πα-

παδιαμάντην ζητουμένων: Πῶς ἠλλοι-
ώθη τὸ κάλλος τῆς φύσεως;», 151-167
λάμπρος Χρ. Σιάσος «“Νοῦς ἀψηλός,
ὀξύπτερος”. Ἀρχαῖος ἀλφάβητος γιὰ τὴν
ἀνάγνωση τῆς φόνισσας», 169-190 Ἄγ-
γελος Γ. Μαντᾶς «Παπαδιαμαντικὴ φι-
λανθρωπία: τὸ θέμα τῆς αὐτοκτονίας»,
191-200 Δημήτριος Δ. Τριανταφυλλό-
πουλος «Ἀνάμεσα στὸ χεῖλος τῆς Κο-
λάσεως καὶ στὰ χέρια τοῦ Ἐλεήμονος
Θεοῦ. Ἀπὸ τὸν πρίγκιπα τῶν μελωδῶν
στὸ ἡδύμολπον τρυγόνι τῆς Σκιάθου»,
201-216 Μ. Γ. Βαρβούνης «Ὁ Ἀλέξαν-
δρος Παπαδιαμάντης καὶ ἡ Κολλυβά-
δικη θεώρηση τῆς ἑλληνικῆς λαϊκῆς λα-
τρείας», 217-218 Γεώργιος Τσιμπανού-
λης «Ὁ Παπαδιαμάντης καὶ ὁ Μεγάλος
Κανόνας» (ἀναδημοσίευση), 219-221
Ν. Δ. Τριαντάφυλλόπουλος «Σχόλια στὸ
[προηγούμενο] κείμενο», 223-235 Δη-
μήτρης Κοσμόπουλος «Ὁ φάρος καὶ ὁ
λιμήν», 237-243 Στέλιος Παπαθανασίου
«Παπαδιαμάντης Κοινωνιολογικός:
“Ταῦτα ὅλα βασίζονται ἐπὶ τῆς πραγ-
ματικότητος”», 245-254 Μητροπ. Μόρ-
φου Νεόφυτος «Ἡ ἐπικαιρότητα τοῦ
Παπαδιαμάντη», 255-262 Σπυριδούλα
Ἀθανασοπούλου - Κυπρίου «Παρατη-
ρώντας τὸν πόνο τῶν ἄλλων: Ἡ εὐθύνη
τοῦ χριστιανοῦ ἀναγνώστη μὲ ἀφορμὴ τὸ
διήγημα τοῦ Παπαδιαμάντη “Ὁ Γάμος
τοῦ Καραχμέτη”», 263-269 Χρυσῆ Κα-
ρατσινίδου «Οἱ μεταφράσεις τοῦ Παπα-
διαμάντη “κατὰ τὸ θεῖον ρῆμα”», 271-
282 Παναγιώτης Δόικος «Ἡ λογικὴ τῆς
ὑποκειμενικῆς ἔντασης τῶν μορφῶν:
Ὑπὸ τὴν βασιλικὴν δρῦν τοῦ Ἀλέξανδρου
Παπαδιαμάντη», 283-293 Βασιλικὴ Δ.
λαμπροπούλου «Ἀπολογισμὸς τοῦ Γ´
Διεθνοῦς Συνεδρίου γιὰ τὸν Ἀλέξανδρο
Παπαδιαμάντη», 295-309 (τῆς ἴδιας)
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«Ἐνδεικτικὴ Βιβλιογραφία Ἀλεξάνδρου
Παπαδιαμάντη ἔτους 2011». Στὰ «Θεο-
λογικὰ Χρονικὰ» τοῦ τεύχους σ. 311
«Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος 2011: Σκιά-
θος» (γιὰ τὸ Γ´ Διεθνὲς Συνέδριο γιὰ τὸν
Α. Π.), 318 «Δεκέμβριος 2011: Θεσσα-
λονίκη (γιὰ τὸ Συμπόσιο Παπαδιαμάντη
τῆς Πρυτανείας τοῦ ΑΠΘ), 319-322
(γιὰ τὴν ἡμερίδα Παπαδιαμάντη τῆς
Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἐκκλ. τῆς
Ἑλλάδος στὶς 10.12.2011, ὅπου καὶ οἱ
τίτλοι τῶν ὁμιλιῶν· παρατίθεται καὶ ὁ
χαιρετισμὸς τοῦ μητροπ. Δημητριάδος
Ἰγνατίου), στὴ σ. 349 μνεία τοῦ μικροῦ
ἀφιερώματος τῆς Σύναξης στὸν Παπα-
διαμάντη. Στὸ «Βιβλιοστάσιον» σσ. 353-
359 βιβλιοκρισία τῆς Ἀναστασίας Γκί-
τση τοῦ: Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης,
Διηγήματα τῆς Ἀγάπης, ἐκδ. Ἁρμός,
Ἀθήνα 1998].

Θεσσαλία, ἡ, Μ. Σάββατο - Κυ-
ριακὴ τοῦ Πάσχα 23-24.4.2011, ἔνθετο
Διαδρομὲς ἀφιερωμένο στὸν Ππδ. [σ. 6
Γιῶργος Τουφεξὴς «Ἡ γοητεία τοῦ ποι-
ητικοῦ ἔργου τοῦ Ἀλ. Παπαδιαμάντη»,
σ. 7 Μαλαμὼ Σταμέλου «Ὄνειρα τοῦ
Παπαδιαμάντη στὰ κύματα τῆς Σκιά-
θου», 8-9 Στέλιος Παπαθανασίου «“Ἀ-
ληθεῖς ὀρθόδοξοι Ἕλληνες”. Τὸ ἀναστά-
σιμο λογοτεχνικὸ περιβάλλον τοῦ Πα-
παδιαμάντη», 8-9 Κων/νος Κουτούμ-
πας «Παραδόσεις καὶ ἔθιμα τῆς Σκιά-
θου ἐμπνέουν τὸν Ἀλ. Παπαδιαμάντη
καὶ τὸν Ἀλ. Μωραϊτίδη», 10 π. Γεώργιος
Σταματᾶς «Μεγάλη Ἑβδομάδα στὴ
Σκιάθο ἀπὸ περιγραφὲς τοῦ κυρ-Ἀλέ-
ξανδρου», 11 Κώστας Γκουντάρας «Τὸ
Πάσχα μέσα ἀπὸ τὴ λογοτεχνία καὶ τὴ
δημοτική μας ποίηση»].

Κεδρισός, τχ. 1, Ἰανουάριος - Ἀπρί-
λιος 2011, Χανιὰ [σ. 1 «Ἀλέξανδρος

Παπαδιαμάντης (1911-2011), ἑκατὸ
χρόνια ἀπὸ τὸ θάνατό του»: φωτογραφία
τοῦ Ππδ., ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ ἄρθρο του
«Οἰωνός»].

Κυπριακὴ Βιβλιοφιλία, τόμ. ε´, τχ.
18, Kαλοκαίρι 2011 [στὶς σσ. 14-19
μικρὸ ἀφιέρωμα: «Παπαδιαμάντης καὶ
Κύπρος» (κυρίως ἐνδιαφέρει τὸ κείμενο
τοῦ Ἀνδρέα Χατζηθωμᾶ «Κύπρος καὶ
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης: Συμβολὴ
στὴν Κυπριακὴ Βιβλιογραφία»)].

λιμνιώτικη φωνή, φύλλο 161, Μάρ-
τιος - Ἀπρίλιος 2011 [σσ. 6-7 Δ. Ι. Μ.
«Οἱ σιδεράδες τῆς Σκιάθου» (διήγημα,
ἐκτενὴς ἀναφορὰ στὸν Ππδ.)]. ― φ.
162, Μάιος-Ἰούνιος 2011 (σ. 12 ἀνυπό-
γραφο σημείωμα γιὰ τὴν ὁμιλία τοῦ
Ν. Δ. Τ. «Θάλασσα τῆς Σκιάθου καὶ τῆς
Χαλκίδας», σ. 13 Δημήτρη Ι. Μουστά-
κα «Ὁ Παπαδιαμάντης καὶ ὁ πολιτικὸς
γάμος»]. ― φ. 164, Σεπτ.-Ὀκτ. 2011
(σ. 6 Δημήτρης Ι. Μουστάκας «Ἀγναν-
τεύοντας τὸ νησὶ τοῦ Παπαδιαμάντη»
(διήγημα)]. ― φ. 165, Νοέμβρ.- Δεκ.
2011 (σ. 6 Δ. Μουστάκας «Ἀγναν-
τεύοντας τὸ νησὶ τοῦ Παπαδιαμάντη»
(συνέχεια καὶ τέλος), σ. 13 «Νέα ἀπὸ
τὴν εὔβοια» (ἀπόσπασμα ὁμιλίας τοῦ
Χρήστου Παπαστάμου γιὰ τὸ ἐπετειακὸ
ἀφιέρωμα τῶν 100 χρόνων στὸ βίο καὶ
στὸ ἔργο τοῦ Ἀλ. Παπαδιαμάντη, ποὺ
πραγματοποιήθηκε στὶς 20 Ἰουλίου στὸ
Μουσεῖο Ἁγ. Ἄννας, Θέατρο Σέττα), σ.
14 Ἐκδήλωση στὴ Δημόσια Βιβλιοθήκη
Χαλκίδας (γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη, μὲ
ὁμιλητὲς τὴν Βάλη Σπανοῦ, τὸν Ἄγγελο
Μαντᾶ καὶ τὸν Ν. Δ. Τριανταφυλλό-
πουλο)]. ― φ. 166, Ἰαν. - φεβρ. 2012 [σ.
4 «Ὁ Παπαδιαμάντης καὶ τὰ Χριστού-
γεννα» (γιὰ τὴν ἐκδήλωση τῆς 21.
12.2011 στὴ λίμνη), σσ. 9 καὶ 12 Δημή-
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τρης Ἀποστόλου - “Ἐλύμνιος”, «Ἔτσι
γνωρίσαμε τὸν Παπαδιαμάντη στὴ λί-
μνη!…», σ. 16 Δ. Κ(οτζαμάνης) «Στὸν
φιλόλογο Νίκο Δ. Τριανταφυλλόπουλο
ἀπονεμήθηκε ὁ τίτλος τοῦ Ἐπίτιμου Δι-
δάκτορα» (μνεῖες τοῦ Ππδ.)].

manifestο, τχ. 20 Νοέμβριος 2010
[σσ. 27-28 Δημήτρης Κοσμόπουλος
«Κομματοκρατία. Ἡ Δημοκρατία τοῦ
ἀτομικοῦ βολέματος» (ἐκτενὴς μνεία
τῶν «Χαλασοχώρηδων»), βλ. καὶ μνεία
στὴ σ. 9]. ― τχ. 21, Δεκέμβριος 2010
[σ. 2 Δημήτρης Κοσμόπουλος (τὰ ποι-
ήματα XVIII καὶ XXIII τοῦ Κρούσματος,
συλλογῆς ὅπου κεντρικὸ πρόσωπο εἶναι ὁ
Παπαδιαμάντης), 18-20 Δημ. Κοσμό-
πουλος «Τὸ Χριστουγεννιάτικο φῶς τῶν
ποιημάτων» (Μνεία καὶ στίχοι τοῦ ποι-
ήματος «Στὸν Χριστὸν τοῦ Κάστρου»
τοῦ Ππδ., μνεία Μωραϊτίδη), 21-24 Ἠ-
λίας Ἀλεξανδρὴς «Ὁ κυρ-Ἀλέξανδρος
στὰ καθ᾽ ἡμᾶς Χριστούγεννα», 37-38
«Ὁ Κωνσταντίνος Μπλάθρας συνομιλεῖ
μὲ τὸν ζωγράφο – Ὁ Ἀλέξανδρος Παπα-
διαμάντης κατὰ Δημήτρη Μοράρο»]. ―
τχ. 22, Ἰανουάριος 2011 [σσ. 39-41 Νι-
κολέττα Σπυρίδωνος «“Νὰ εἶχεν ὁ ἔρω-
τας σαΐτες…”. Ὁ ἐρωτικὸς Παπα-
διαμάντης μέσα ἀπὸ τὴ ματιὰ τοῦ ζω-
γράφου Δ. Μοράρου», σ. 42 Ν. Δ. Τριαν-
ταφυλλόπουλος «Ἀντάμωμα Ἀλεξάν-
δρου καὶ φωτίου»]. ― τχ. 23, φεβρουά-
ριος 2011 [σσ. 44-45 Ν. Δ. Τριανταφυλ-
λόπουλος «Μνήμη Μοναχοῦ Κοσμᾶ,
ἰσοκράτη τοῦ Παπαδιαμάντη»]. ― τχ.
24, Ἀπρίλιος 2011 [σσ. 35-37 Στέλιος
Παπαθανασίου «“Μεταξὺ φάσματος καὶ
ὑπαρκτοῦ”» (γιὰ τὸ Κροῦσμα τοῦ Δημ.
Κοσμόπουλου μὲ συνεχεῖς ἀναφορὲς
στὸν Ππδ.), σ. 38 Θ. Παντούλας «Τὸ
Κροῦσμα ὡς προσευχή»]. ― τχ. 25,

Μάιος 2011 [σ. 24 Κων. Μπλάθρας
«Θανάσης Βέγγος: ἀπὸ τὸν Ἀριστοφάνη
στὸν Παπαδιαμάντη», σσ. 39-41 Ν.Δ.
Τριανταφυλλόπουλος «Ἀλ. Παπαδια-
μάντης: μεταφραστὴς εἰδήσεων καὶ ἀν-
ταποκρίσεων»]. ― τχ. 26, Ἰούνιος 2011,
σσ. 44-45 Θανάσης Ν. Παπαθανασίου
«Κατὰ Ἀντιχρίστου – Βέγγου καὶ Πα-
παδιαμάντη συγχορδία»]. ― τχ. 32-33,
Δεκ. 2011 - Ἰαν. 2012, Ἀλέξανδρος Πα-
παδιαμάντης [σ. 17 Δημήτρης Κοσμό-
πουλος «Κρυπτόλεξο» (δύο σονέτα), 18
Ἄγγελος Μαντᾶς «Ἡ Ἄνοιξη καταχεί-
μωνα…», 19-21 Θεόδωρος Παντούλας
«Ἀριστερὰ καὶ Παπαδιαμάντης», 22-27
Δημ. Κόκορης «Δείγματα τῆς κριτικῆς
πρόσληψης τοῦ Παπαδιαμάντη ἀπὸ τὴν
Ἀριστερά», 28-29 Γιῶργος Κόρδης
«Ἦταν ὄνειρο μαγικὸ – εἰκόνες γιὰ τὴν
παραμυθία τοῦ Παπαδιαμάντη», 30-31
Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος «Ἡμερολο-
γιακὰ γιὰ τὸν μεταφραστὴ Παπαδια-
μάντη», 32 Ἑλένη Μαρινάκη «Στὴν
ἀγκαλιὰ τῆς ἱστορίας» (ποίημα), 33-34
Ἀρχιμανδρ. Ἀνανίας Κουστένης «Ὁ
ἱερέας στὸν Παπαδιαμάντη», 35-36
Κωνσταντίνος Μπλάθρας «Ὁ Παπαδια-
μάντης κινηματογραφιστής»]. ― τχ.
35, Ἰούλιος 2012 [σ. 9 Δημήτρης Α. Δη-
μητριάδης, «Μιτροφοροῦντες Σατράπαι»
(τὸ κείμενο βασίζεται στὰ «Πτερόεντα
δῶρα» τοῦ Ππδ.), σσ. 18-23 Δημήτρης
Μαυρόπουλος «Ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ
Ζήσιμου λορεντζάτου» (συχνὲς ἀναφο-
ρὲς στὸν Ππδ.), σσ. 30-31 Ν. Δ. Τριαν-
ταφυλλόπουλος «Ἡ παπαδιαμαντικὴ
μετάφραση τοῦ Βίου τοῦ Χριστοῦ τοῦ
φρειδ. Γ. φάρραρ»].

Μικροφιλολογικά, τχ. 28, φθινόπωρο
2010 [σ. 47 Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος
«Μιὰ ἀφιέρωση τοῦ Μαλακάση»· ἐπίσης
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δύο μνεῖες τοῦ Ππδ. στὸ ἐπίμετρο τοῦ
λάμπρου Βαρελᾶ γιὰ τὸ διήγημα τοῦ
Ἀνδρέα Καρκαβίτσα «Τὰ νηογάμπρια»
(σ. 23) καὶ μία στὸ μελέτημα τοῦ Νίκου
Σαραντάκου «Τρία μικροφιλολογικὰ γιὰ
τὸν λαπαθιώτη» (σ. 51)] ― τχ. 29,
Ἄνοιξη 2011 [σσ. 15-21 Σωτήρης Τσέ-
λικας «Οἱ διαμεσολαβημένες ἀναμνή-
σεις τοῦ ροΐδη ἀπὸ τὴν Γερμανία»,
(μνεία τοῦ Ππδ. ὡς μεταφραστῆ τοῦ
Μὰρκ Τουαὶν στὴ σ. 21)]. ― τχ. 30,
φθινόπωρο 2011 [σσ. 25-26 Ν. Δ. Τριαν-
ταφυλλόπουλος «Μικρὸ πραγματολογι-
κὸ (reale) στὸν Παπαδιαμάντη» (γιὰ
τὴν κνήμην καὶ τὸ «τσαρούχι» τοῦ «Ἕλ-
ληνος γίγαντος» στὴ φόνισσα)]. ― τχ.
31, Ἄνοιξη 2012 [σσ. 15-16 Σωτήρης
Τσέλικας «Μιὰ παρατοποθετημένη ἐπι-
στολὴ τοῦ Παπαδιαμάντη»]. ― τχ. 32,
φθινόπωρο 2012 [σσ. 11-19 Michele Sa-
lamina, «Ἡ Γυφτοπούλα τοῦ Ἀλέξανδρου
Παπαδιαμάντη στὴν ἰταλικὴ μετάφραση
τοῦ Ἀγησιλάου Γιαννοπούλου Ἠπειρώ-
τη», 20 Ν. Δ. Τριαντάφυλλόπουλος «Ἡ
Τετάρτη τῆς Σποδοῦ»]. ― τχ. 34, φθι-
νόπωρο 2013 [σσ. 8-9 Ν. Δ. Τριανταφυλ-
λόπουλος «Παπαδιαμαντικὸ λεξιλόγιο
(I. Κυνέρως, II. Ὑπαιθριάζω, III. Βαθυ-
γόνατος)»· μνεία τοῦ Ππδ. καὶ στὴ σ. 63
ἀπὸ τὸν λ. Βαρελᾶ, σχετικὴ μὲ τὴν ἰτα-
λικὴ μετάφραση τῆς Γυφτοπούλας].

Μονόφυλλα Χρονικῶν Δυτικῆς Μα-
κεδονίας, 1. «Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάν-
της, Τὸ γιαλόξυλο», Στοιχειοθέτης:
Κλήμης, Τύποις: φαιδρὰ Συντεχνία, Ἐν
Γρεβενοῖς, Σάββατον Δ´ Ἰουνίου 2011.
― 2. Β. Π. Καραγιάννης «Ὁλόγυρα
στὴ Μνήμη του». Τύποις φαιδρὰ Συντε-
χνία, 29 Δεκεμβρίου 2011.

Μυροβλήτης, ὁ, τχ. 36, Ὀκτώβριος -
Δεκέμβριος 2009 (Τριμηνιαῖο περ. τοῦ

Μητρ. Ναοῦ Ἁγ. Δημητρίου Χαλκίδος)
[σ. 9-11 ᾽Αλεξ. Μωραϊτίδου «Ἅϊ-Δημη-
τρίτης» (ἀπόσπ. ἀπὸ τὸ Μὲ τοῦ Βορηᾶ,
τόμ. Δ´) μὲ βραχύτατο προλογικὸ ση-
μείωμα τοῦ Ν. (Δ. Τ.)]. ― τχ. 41, Ἰαν. -
Μάρτ. 2012 [σσ. 6-7 Ν. Δ. Τριανταφυλ-
λόπουλος «Ὁ Βίος τοῦ Χριστοῦ καὶ ἄλ-
λες μεταφράσεις τοῦ Παπαδιαμάντη»]
― τχ. 46, Ἀπρίλ.-Ἰούν. 2013, σσ. 16
[Ὅλο τὸ τεῦχος ἀποτελεῖ «Μικρὸ ἀφιέ-
ρωμα στὸ “Γ´ Διεθνὲς Συνέδριο γιὰ τὸν
Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη” καὶ τὰ Πρα-
κτικά του» μὲ τίτλο «Μνημονεύοντας
πάλι τὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη»].
― τχ. 47 Ἰούλιος - Σεπτ. 2013 [σσ. 4-5
Πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Καλ-
λιανοῦ «εἰκόνες φθινοπώρου ἢ διαβάζον-
τας τὸν λησμονημένο Ἀλέξανδρο Μω-
ραϊτίδη»]. ― τχ. 48, Ὀκτ.-Δεκ. 2013
[σσ. 8-11 Ἀλ. Παπαδιαμάντη «Ἡ Στα-
χομαζώχτρα», κατὰ διασκευὴ Ἀθηνᾶς
Ταρσούλη].

Ναυπακτιακὰ εὑρετήρια. Ναυπα-
κτιακά. Περιοδικὴ ἐπιστημονικὴ ἔκδοση
ε.ΝΑ.Μ., τόμος δέκατος ἕκτος (ΙΣΤ´)·
(2010-2012), Ἑταιρεία Ναυπακτιακῶν
Μελετῶν, Ἀθήνα 2012 [εὑρετηριάζονται
καὶ μελετήματα σχετικὰ μὲ τὸν Ππδ.].

Νέα Ἑστία, τχ. 1830, φεβρουάριος
2010 [σσ. 339-359 Ἑλένη Παπαργυρίου
«Τὸ φωτογραφικὸ πορτραῖτο τοῦ συγ-
γραφέα» (κυρίως γιὰ τὴ φωτογραφία
τοῦ Ππδ. ποὺ τράβηξε ὁ Νιρβάνας), 396-
398 Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλος «Μὲ ἀνε-
μικὸ ντουφέκι» (βλ. τὸ δεύτερο μέρος:
«Τίς χριστιανίζει κρεῖττον, Παπαδια-
μάντης ἢ Βερίτης;»)] ― τχ. 1831, Μάρ-
τιος 2010 [σσ. 644-645 Ν.Δ. Τριαντα-
φυλλόπουλος «“Τ᾽ Ἀγνάντεμα”. Ἡ ἀνά-
γνωση τοῦ παπαδιαμαντικοῦ διηγήμα-
τος ἀπὸ τὸν Ζήσιμο λορεντζάτο (καὶ οἱ
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ἀναλύσεις τῶν νεολληνικῶν κειμέ-
νων)»]. ― τχ. 1832, Ἀπρίλιος 2010 [σσ.
700-704 Χριστόφορος λιοντάκης «Ἡ
κρυφὴ πληγή» (ὅλο τὸ κείμενο γιὰ τὸν
Ππδ.), 815-821 Χρῆστος Γ. Ἀνδρεάδης
«Ὁ Παῦλος Νιρβάνας (1866-1937) καὶ
ἡ ἐφημερίδα Ταχυδρόμος Κωνσταντινου-
πόλεως» (μνεία τοῦ Ππδ.), 824-828 λα-
όνικος Διονυσίου «Γιάννης Κλ. Ζερβός.
Ἕνας παπαδιαμαντικὸς στὴν Κάλυ-
μνο»]. ― τχ. 1833, Μάιος 2010, σσ.
990-1030 Δημήτρης Δημηρούλης «Σο-
λωμοφάγοι καὶ Καλβομάχοι» [στὴ σ.
994 ἡ κρίση: « Οἱ ἐλάχιστες κριτικὲς
ἐκδόσεις Ἑλλήνων συγγραφέων ποὺ ὑ-
πάρχουν ἢ ἐφαρμόζουν τὸν ὅρο [ἐνν.
«κριτικὴ ἔκδοση»] καταχρηστικὰ (π.χ.
ἡ ἔκδοση Παπαδιαμάντη ἀπὸ τὸν Ν. Δ.
Τριανταφυλλόπουλο) ἢ παραπλανητικὰ
(π.χ. ἡ ἔκδοση τοῦ Κάλβου ἀπὸ τὸν
φ. Μ. Ποντάνι)»]. ― τχ. 1834, Ἰούνιος
2010 [σσ. 1091-1098 Δημήτρης Κοσμό-
πουλος «Κροῦσμα» (7 ποιήματα –III, V,
VII, VIII, X, XI, XII– μὲ κέντρο τὸν
Ππδ.), 1254-1257 Νίκος Γριπονησιώτης
«Μιὰ ἄλλη κλίμακα Beaufort. Σχόλια
στὸ θαλασσινὸ Μωραϊτίδη», σ. 1189 δι-
πλὴ μνεία τοῦ Βίου τοῦ Χριστοῦ τοῦ
φάρραρ στὴ μετάφραση Παπαδιαμάντη
στὸ μελέτημα τοῦ Σταύρου Ζουμπου-
λάκη «Τὸ αἴνιγμα τῆς Ζωῆς τοῦ Χρι-
στοῦ τῆς Π. Σ. Δέλτα», σ. 1266 ἐκτενὴς
μνεία τοῦ Βίου τοῦ Χριστοῦ τοῦ φάρραρ,
κατὰ τὴν παπαδιαμαντικὴ μετάφραση,
στὴ μελέτη τοῦ Α. Κ. Χριστοδούλου
«Πρωτότυπο ἢ μετάφραση; Κυοφορία
ἑνὸς ἐμβρύου». ― τχ. 1835, Ἰούλιος-
Αὔγουστος 2010 [σσ. 63-93 λάμπρος
Βαρελᾶς «Ὁ Ζ… / Ζῆτα καὶ ὁ Παπα-
διαμάντης: ἄλλη μιὰ πρόταση γιὰ τὴν
ταύτιση τοῦ ψευδωνύμου» (συχνὲς ἀνα-

φορὲς καὶ στὸν Μωραϊτίδη), σσ. 137-149
φένια Ἀδαμίδου «Ὁ ἡδονοβλεψίας συγ-
γραφέας: Οἱ περιπτώσεις τοῦ Α. Παπα-
διαμάντη, τοῦ Ο. Ἐλύτη καὶ τοῦ Α. Ἐμ-
πειρίκου»]. ― τχ. 1836, Σεπτέμβριος
2010 [σσ. 356-364 λάμπης Καψετάκης
«Συνομιλία μὲ τὴν Παράδεισο. Ἀπὸ τὸ
“Ὁλόγυρα στὴ λίμνη” καὶ τὸν Σολωμὸ
στὶς Ἀποθῆκες ὑφάλων ὅπλων»]. ― τχ.
1839, Δεκέμβριος 2010 [σσ. 967-970
λαόνικος Διονυσίου «Ὁ ποιητὴς Νίκος
Ἐγγονόπουλος ἀναίτια στὴ ΓΑΔΑ»
(μνεῖες ρητὲς καὶ ὑπόρρητες στὸν Ππδ.),
σσ. 995-997 μοναχὸς Κοσμᾶς «λογι-
σμοὶ καὶ διαλογισμοὶ στὴ Μεγάλη Ἑλ-
λάδα», μέρος Γ´ (σ. 997 μνεία τοῦ «Νε-
κροῦ ταξιδιώτη»), σσ. 998-1000 Σταῦ-
ρος Ζουμπουλάκης «Κοσμᾶς μοναχός
†12 Δεκεμβρίου 2010 (ν.ἡ)» (στὴ σ. 998
μνεία τῆς συνεργασίας τοῦ μοναχοῦ
Κοσμᾶ στὴν ἔκδοση Παπαδιαμάντη)].
― τχ. 1840, Ἰανουάριος 2011 [σσ. 84-
134 Γιῶργος Βελουδὴς «Ἡ γλώσσα τοῦ
Παπαδιαμάντη καὶ ἡ πολυγλωσσία τῆς
ἠθογραφίας», 184-187 Δημ. Δ. Τριαντα-
φυλλόπουλος «λογισμοὶ γιὰ τὸν π. Κο-
σμᾶ τὸν λαυριώτη (†12.12.2010) ἢ ἡ
συνάντηση μὲ τὴν ἄλλη Δύση» (μνεία
τοῦ Ππδ.)]. ― τχ. 1841, φεβρουάριος
2011 [σσ. 240-266 Ἀθηνᾶ Βογιατζό-
γλου «Ὁ Ναπολέων λαπαθιώτης καὶ ἡ
τέχνη τῆς παρωδίας», (μνεῖες Πδμ. στὶς
σσ. 241, 245), σσ. 352-373 Ἔφη Πέτ-
κου «Οἱ μεταφραστικὲς ἐπιλογὲς στὰ
ἔντυπα τοῦ Βλάση Γαβριηλίδη: Μὴ Χά-
νεσαι (1880-1888) καὶ Ἀκρόπολις φιλο-
λογικὴ (1888-1889)» (ἔρευνα μὲ ἐνδια-
φέροντα στοιχεῖα γιὰ τὰ μεταφρασμένα
ἔργα καὶ τοὺς συνεργάτες στὶς ἐκδόσεις
τοῦ Βλ. Γαβριηλίδη· μνεία τῶν Ἐμπό-
ρων τῶν Ἐθνῶν τοῦ Πδμ. στὴ σ. 363 καὶ
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τῶν μεταφράσεων τοῦ Ταρταρίνου, τοῦ
Ἀμερικανοῦ Μοντεχρίστου, τοῦ Μαξιώ-
τη καὶ τῶν Διδύμων τοῦ Οὐρανοῦ στὶς
σσ. 364-365)]. ― τχ. 1842, Μάρτιος
2011 [σσ. 544-546 Ν. Δ. Τριαντάφυλλό-
πουλος «Γιὰ τὴν ἑλληνομάθεια καὶ τὴ
γλωσσομάθεια τοῦ Παπαδιαμάντη»] ―
τχ. 1843, Ἀπρίλιος 2011 [σσ. 721-723
Βαγγέλης Χατζηβασιλείου «Ἡ θεολο-
γία τοῦ κενοῦ» (Γιὰ τὴν παπαδιαμαντο-
κεντρικὴ ποιητικὴ συλλογὴ τοῦ Δημ.
Κοσμόπουλου Κροῦσμα), σσ. 757-761
Γιῶργος Δανέζης «Τὸ κρανίο στὸ φοῦρ-
νο. Μιὰ λαϊκὴ διήγηση στὸν Παπαδια-
μάντη»] ― τχ. 1844, Μάιος 2011 [σσ.
795-828 λάμπρος Βαρελᾶς «Γιὰ τὸν
“σοφὸ ἐπικριτὴ” τοῦ “λαμπριάτικου
Ψάλτη” τοῦ Παπαδιαμάντη», 939-954
λάμπης Καψετάκης «Ἱστορία μιᾶς μα-
κροχρόνιας ἐπαφῆς μὲ τὰ λογοτεχνικὰ
κείμενα» (γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ λογοτεχνία
(ἀπὸ τὸν Ὅμηρο στὸν 20ὸ αἰώνα) τοῦ
Στυλιανοῦ Ἀλεξίου· μνεῖες τοῦ Πδμ. στὶς
σσ. 939 καὶ 949]. ― τχ. 1846, Ἰούλιος -
Αὔγουστος 2011 [σσ. 37-62 π. εὐάγγε-
λος Γκανᾶς «Παπαδιαμάντης καὶ Ὀρ-
θοδοξία: ἀπὸ τὸ μύθο στὴ μαρτυρία», σσ.
178-182 Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλος
«Μιμήσεις τοῦ “Ὀνείρου στὸ κῦμα” στὸν
Μυριβήλη. Ἀπὸ τὸν αἰσθησιασμὸ στὴν
ταμένη παρθενία»]. ― τχ. 1848, Ὀκτώ-
βριος 2011 [σσ. Ν. Δ. Τριανταφυλλόπου-
λος 585-588 «Ἀφιερώματα στὸν Παπα-
διαμάντη»]. ― τχ. 1849, Νοέμβριος
2011 [σσ. 778-779 Ν. Δ. Τριανταφυλλό-
πουλος «“[…] ἀπὸ τοὺς πρὸ τῆς εὐτυ-
χίας χρόνους” – Ὑπεράσπιση μιᾶς γρα-
φῆς στὸν παπαδιαμαντικὸ “Ἔρωτα στὰ
χιόνια”»]. ― τχ. 1850, Δεκέμβριος 2011
[σσ. 1024-1027 Ν. Δ. Τριανταφυλλόπου-
λος «Συλλαβίζοντας μὲ τὸν λορεντζάτο

τὸν Παπαδιαμάντη - Β´. φύλλα ἡμερο-
λογίου», σσ. 1028-1029 «Παπαδιαμαν-
τικὸ καὶ Ἐλυτικό»· στὴ σ. 1042 ἡ Μι-
χαήλα Καραμπίνη - Ἰατροῦ γράφει γιὰ
τὸν λίνο Πολίτη: «Ὅταν κάναμε “Βαρ-
διάνο στὰ σπόρκα” τοῦ Παπαδιαμάντη,
σχεδὸν ἔπαιρνε σκιαθίτικη προφορά»].
― τχ. 1852, φεβρ.- Μάρτ. 2012 [σσ.
354-359 Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος «Ὁ
παπαδιαμαντικὸς Τάσος Α. Καρανα-
στάσης»]. ― τχ. 1853, Ἀπρίλιος 2012
[σσ. 538-539 Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος
«Πιθανὴ συμπλήρωση χάσματος στὸ
παπαδιαμαντικὸ διήγημα “Τ᾽ Ἀγγέλια-
σμα”», 540-541 Σταῦρος Ζουμπουλά-
κης «Ὁ Παπαδιαμάντης καὶ ὁ Μεγάλος
Κανόνας. Ἀπάντηση σὲ ἕνα σχόλιο»].
― τχ. 1854, Μάιος 2012 [σσ. 728-730
Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος «“Μὲ ἀνε-
μικὸ ντουφέκι”. Οἱ συμπτώσεις στὴν κρι-
τική (Γιὰ τὴ μετάφραση τοῦ φίνλεϋ»] ―
τχ. 1855, Ἰούνιος 2012 [σ. 933 Ν. Δ.
Τριανταφυλλόπουλος «Μιὰ ρωσικὴ μαρ-
τυρία γιὰ τὸν Μεγάλο Κανόνα», 934
Σταῦρος Ζουμπουλάκης «Ἀπάντηση γιὰ
τὸν Παπαδιαμάντη καὶ τὸν Μεγάλο
Κανόνα», 934 καὶ 937-938 Δημήτρης
Τσατσούλης «Θέατρο. Δραματοποίηση
πεζογραφίας, 5, Ἀλέξανδρος Παπα-
διαμάντης, Οἱ Ἔμποροι τῶν Ἐθνῶν»].
― τχ. 1858, Ἰούνιος 2013 [σσ. 59-113
Κώστας λιβιεράτος «Ὁ Χρήστος Βα-
καλόπουλος καὶ οἱ χαμένοι δρόμοι τῆς
μεταπολίτευσης» (μνεῖες τοῦ Ππδ. στὶς
σσ. 95 καὶ 97), σσ. 140-144 Γιῶργος
Βελουδῆς «“Μνημονεύετε Διονύσιο Σο-
λωμό…”», σσ. 238-257 Δήμητρα Γιαν-
ναρᾶ «Ἡ Γυφτοπούλα τοῦ Παπαδια-
μάντη καὶ ἡ Zingarella τοῦ μεταφραστῆ
του: ἡ διττὴ ἰδεολογικὴ ἐκτέλεση μιᾶς
ἱστορικῆς σύλληψης»· ἄλλες μνεῖες τοῦ
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Ππδ. στὶς σσ. 43 καὶ 45]. ― τχ. 1859,
Ὀκτώβριος 2013 [σσ. 504-519 Βιβὴ Θε-
οδοσάτου «Ὅταν ὁ Καραγάτσης συνάν-
τησε τὸν Παπαδιαμάντη»]. ― τχ. 1860,
Δεκέμβριος 2013 [σσ. 856-876 Τραϊανὸς
Μάνος «Ἡ διηγηματογραφία τοῦ Ναπο-
λέοντα λαπαθιώτη. Μερικὲς εἰσαγω-
γικὲς παρατηρήσεις καὶ μιὰ πρώτη ἀπο-
τίμηση», μνεῖες τοῦ Ππδ. στὶς σσ. 864,
866 καὶ ἐκτενέστατη 872-873].

Νέα εὐθύνη, τχ. 3, Ἰαν. - φεβρ. 2011
[σσ. 81-83 Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος
«Παπαδιαμάντης ἐλλειμματίας», ἄλλες
μνεῖες στὸ «φιλολογικὲς μαρτυρίες τῆς
Κατοχῆς» τοῦ Γιάννη Παπακώστα στὶς
σσ. 47, 49 (γράμμα ε. Χ. Γονατᾶ στὸν
Γ. Κοτζιούλα) καὶ στὸ «Γιὰ τὸ μάθημα
τῶν Θρησκευτικῶν» τοῦ Δημ. Ἐλευθε-
ράκη στὴ σ. 90 (μνεία φόνισσας)]. ―
τχ. 4, Μάρτ.- Ἀπρ. 2011 [σσ. 187-189
Σταῦρος Ζουμπουλάκης «“Τρανὴ ἔσται
γλῶσσα μογιλάλων”. Μικρὸ σχόλιο στὸ
διήγημα “Τὸ Χριστὸς Ἀνέστη τοῦ Γιάν-
νη”»]. ― τχ. 5, Μάιος-Ἰούνιος 2011
[σσ. 302-304 Μαρίνα Ἀρετάκη «Μετὰ
τὸ μυρολόγι: εἰκασίες καὶ ἑρμηνεῖες»,
ἄλλη μνεία τοῦ Ππδ. στὴ σ. 289 καὶ
σχόλιο στὴ στήλη «Ἀκροβολισμοί», σ.
321]. ― τχ. 6, Ἰούλιος-Αὔγ. 2011 [σσ.
411-415 Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος «Ὁ
Παπαδιαμάντης ἀνάμεσά μας»]. ― τχ.
7, Σεπτ.- Ὀκτ. 2011 [σσ. 535-537 Ἄγ-
γελος Καλογερόπουλος «Ἡ Ἀϊμά»]. ―
τχ. 8, Νοέμβρ. - Δεκ. 2011 [σσ. 677-681
Μαριάνος Δ. Καράσης «Ὁ Παπαδια-
μάντης καὶ τὸ νέο Δίκαιο τῆς συγγε-
νείας»]. ― τχ. 10, Μάρτ.- Ἀπρ. 2012 [σ.
125 Ἀντώνης Μακρυδημήτρης «Ἔρμη
στὰ ξένα» (ποίημα, μὲ ὑπότιτλη ἔνδειξη:
«Ἀλ. Παπαδιαμάντης»), σσ. 213-214
Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλος «Νισάφι πλιά»

(γιὰ τὴ φόνισσα)]. ― τχ. 13, Σεπτ.-
Ὀκτ. 2012 [μνεία τοῦ Ππδ. καὶ Μωραϊ-
τίδη στὸ μελέτημα τοῦ Π. Β. Πάσχου
«Μὲ τὸν Νίκο Γαβριὴλ Πεντζίκη» (σ.
591)]. ― τχ. 14, Νοέμβρ.- Δεκ. 2012
[σσ. 656-657 Ἀναστασία Κόκκινου
«“Ὁ φλοῖσβος ἐπιτάττει σιωπήν”» (ποί-
ημα), 658-666 Ἀγγελικῆς Καραθανάση
«Ἀλεξ. Παπαδιαμάντη “Ὤχ! Βασανά-
κια”. Ἀπόπειρα κινηματογραφικῆς ἀνά-
γνωσης», 684-685 Ν.Δ. Τριανταφυλλό-
πουλος «Μικρὰ ἀλλὰ πικρὰ μελέτη»
(Γιὰ τὴν ἔκδοση τῶν Χαλασοχώρηδων
ἀπὸ τὸν «Ποταμό»), βλ. ἀκόμη τὸ τέλος
τοῦ «Ὁ Γεώργιος Γεμιστὸς Πλήθων γιὰ
τὴ δικαιοσύνη» τοῦ Μαριάνου Δ. Κα-
ράση, σ. 674]. ― τχ. 15, Ἰαν.-φεβρ.
2013 [σσ. 122-124 Ν.Δ. Τριανταφυλλό-
πουλος «Ἠλεκτορεύετο»]. ― τχ. 19,
Σεπτ.-Ὀκτ. 2013 [σσ. 547-549 Δημή-
τρης Μαυρόπουλος «Ἐκκλησιαζόμενοι
παραθεριστές», μνεία τοῦ παπαδιαμαντι-
κοῦ ἄρθρου «Ἱερεῖς τῶν πόλεων καὶ
ἱερεῖς τῶν χωρίων»]. ― τχ. 20, Νοέμβρ.-
Δεκ. 2013 [σσ. 658-661 λάκης Προγκί-
δης «Δύο χρόνια μετά», 662-666 Βασι-
λικὴ λαμπροπούλου «Ὁ ἀνέστιος καὶ
πλάνης “Ἀμερικάνος” τοῦ Ἀλέξανδρου
Παπαδιαμάντη», 667-670 Κωνστ. Κου-
τούμπας «Ὁ Ἅη-Δημητρίτης στὶς εἰκό-
νες τοῦ Μωραϊτίδη»].

Νειάτα, τά, τχ. 380, Ἰούλ.-Αὔγ.
2011, καὶ τχ. 381, Σεπτ.-Ὀκτ. 2011 [σσ.
115-117 καὶ 157-159 Νικ. Ζαγανιάρης
«Βιβλικαὶ ἀναμνήσεις τοῦ Ἀλεξάνδρου
Παπαδιαμάντη», σσ. 132-133 ἀναδημο-
σίευση: «Τὸ μυρολόγι τῆς φώκιας».

Νέο Πλανόδιον, τχ. 1, Χειμώνας
2013-2014 [σσ. 108-124 λεωνίδας Στα-
ματελόπουλος «Ἧθος καὶ ἰδεολογία στὸ
ἔργο τοῦ Κωστῆ Παπαγιώργη», βλ. τὸ
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τμῆμα Γ «Τὸ σημεῖο τομῆς: Παπαδια-
μάντης», 179-180 Γιῶργος Βαρθαλίτης
«Χοὲς στὸν Παπαδιαμάντη», 190 Κώ-
στας Κουτσουρέλης «Δημήτρης Κο-
σμόπουλος, Κρυπτόλεξο», 200-201, Ν.
Δ. Τριανταφυλλόπουλος «Μὲ ἀφορμὴ
ἕνα βιβλιογραφικὸ σημείωμα» (μνεία
τῆς ἀπόπειρας νὰ ἐπανεκδοθεῖ Ὁ Παπα-
διαμάντης τοῦ Κ. Μπαστιᾶ»)].

Νέοι Ὁρίζοντες, ἑβδομαδιαία ἐφημε-
ρίδα Νομοῦ Πέλλας, φ. 1010, 17 Μαρ-
τίου 2011. [Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς ἀφιέρωμα μὲ
ἐκεῖνο τῆς ἐφ. Θέμα (Χαλκιδικῆς) 17.3.
2011].

Νέος Ἑρμῆς ὁ λόγιος, τχ. 3ο, Σεπτ.
- Δεκ. 2011 [σσ. 164-165 Ν. Δ. Τριαν-
ταφυλλόπουλος «Ἡ ὀρθογραφία στὸν
Παπαδιαμάντη»].

Νεφούρια, τά, τχ. 28, Δεκέμβριος
2011, Ἀφιέρωμα στὸν Ἀλέξανδρο Παπα-
διαμάντη [σ. 2 Β. Δ. Μπόνος «Βίος δια-
κριτικὸς» (ποίημα), 3-7 Θωμᾶ Γόρδω-
νος «[Ἡ ἐκστρατεία τοῦ φαβιέρου εἰς
εὔβοιαν], μετάφρασις Ἀλ. Παπαδια-
μάντη», 9-15 Ἄγγελος Μαντᾶς «Ἡ φό-
νισσα στὸ ντουλάπι» (διήγημα), 16-17
Δημ. Μυταρᾶς «Παπαδιαμάντης», 18
Μαργαρίτα Σκαρπαθίου [Ἀπόσπασμα
ἐπιστολῆς], 19-20 Γιῶργος Γιαννακὸς
«Καβάφης - Παπαδιαμάντης (Μὲ ἀ-
φορμὴ μιὰ ἀπροσδόκητη συνταύτιση)»,
21-22 Δημήτρης Ἀποστόλου «Ἔτσι
γνωρίσαμε τὸν Παπαδιαμάντη στὴ λί-
μνη!…», 23, 26-32 Χαλκιδομνήμων (:
Δ. Δ.Τ.) «Navigatio interinsularis sive
ἀπὸ Σκιάθου εἰς Ἔγριπον», 33-34 Γε-
ώργιος Κ. «Ἡ φανουρόπιτα», 35-38 Β.
Ν. Μπόνος «Προασματικά», 39-40
Μαργαρίτα Παπαγεωργίου «Ἱστιοπλοϊ-
κὰ καὶ ἄλλα στὸν Παπαδιαμάντη», 41-
44 Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος «Δύο ἐκ-

δρομὲς στὴ Σκιάθο. Ἡμερολογιακὲς ση-
μειώσεις», 45 Πρεσβύτερος π. Κων/νος
Καλλιανός (Ἀπόσπασμα ἐπιστολῆς:
Σκιαθίτισσες ἀφήνουν μὲ διαθήκη τὰ νυ-
φιάτικά τους γιὰ νὰ γίνουν ἄμφια), 46
Ἀθηνᾶ Παπαγεωργίου «Τὸ Μουσεῖο
Παπαδιαμάντη», 47 Ν. Δ. Τ. «Τὸ τεῦχος
Παπαδιαμάντη», εἰκονογράφοι τοῦ τεύ-
χους: Νίκος Ἀκρίβος (11 σχέδια), Πέ-
τρος Χριστούλιας (2), Δημήτρης Μορά-
ρος (1), Γιῶργος Γιαννακός (1). ― τχ.
30, Ἰανουάριος 2013 [σσ. 15-17 Γ. Π.
Παρασκευόπουλος «Σκίαθος» (ἀναδη-
μοσίευση ἀπὸ τὰ Ταξείδια ἀνὰ τὴν Ἑλ-
λάδα, Α´, ἐν Ἀθήναις 1895, ὁ Γ.Π.Π.
ἀφηγεῖται τὴ συνάντησή του μὲ τὸν Ππδ.
στὴ Σκιάθο· μνεῖες καὶ τοῦ Μωραϊτίδη),
σ. 18 Γιάννης Σέγκος «Ὁ στίχος τῆς
ἀκρογιαλιᾶς» (ποίημα γιὰ τὸν Ππδ.)].

Ὁδὸς (ἑβδομαδιαία ἐφημ. Καστο-
ριᾶς), φ. 575, 12.1.2011 [σσ. 17-18 Θεσ-
σαλίας Χ. Τεριακῆ «Σὰν νά ᾽χαν ποτὲ
τελειωμὸ τὰ πάθια κι οἱ καημοὶ τοῦ κό-
σμου»]. ― φ. 587, 14.4.2011 [σ. 14
«(…) μνημονεύετε Ἀλέξανδρο Παπα-
διαμάντη». Ἔτος Παπαδιαμάντη. Ἑ-
κατὸν ἑξήντα χρόνια ἀπὸ τὴ γέννηση
καὶ ἑκατὸ ἀπὸ τὸ θάνατο τοῦ Σκιαθίτη.
Ἀνθολόγος ὁ Νώντας Τσίγκας]. ― φ.
590, 5.4.2011 [σ. 15 «(…) μνημονεύετε
Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη». Ἀπόσπ.
ἀπὸ τὴ Μαγεία τοῦ Παπαδιαμάντη τοῦ
Ἐλύτη]. ― φ. 591, 12.5.2011 [σ. 17,
«(…) μνημονεύετε Ἀλέξανδρο Παπα-
διαμάντη», (ἀνθολογεῖται: «Πρὸς τὴν
μητέρα μου»)]. ― φ. 593, 26.5.2011, σ.
15, «(…) μνημονεύετε Ἀλέξανδρο Πα-
παδιαμάντη» (ἀνθολογεῖται τὸ ποίημα
τοῦ Νίκου Καρούζου «Ὁ ἀκέραιος κὺρ
Ἀλέξανδρος»] ― φ. 624, 12.1.2012 [σσ.
18-19 «(…) μνημονεύετε Ἀλέξανδρο
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Παπαδιαμάντη», τελευταῖο μέρος τοῦ
ἀφιερώματος, ἀνθολογεῖται τὸ ἀφήγημα
τοῦ Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλου «Ὄνειρον
Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, ἀμίσθου
ἱεροψάλτου».] ― φ. 684, 21.3.2013 [σσ.
8-10 Νώντας Τσίγκας «Μποὺ ντουνιά,
τσὰρκ φιλέκ» (πολλὲς μνεῖες τοῦ «Ξεπε-
σμένου Δερβίση»)].

Ὀροπέδιο, τχ. 12, Καλοκαίρι 2012
[σσ. 855-857 Η. Χ. Παπαδημητρακό-
πουλος «Τ᾽ μπούφ’ τοὺ π᾽λί».]

Παιδαγωγικὸς λόγος, τόμ. ΙΣΤ´-
2010 - τχ. 1 [Στὸ τμῆμα τὸ ἀφιερωμένο
στὴ μνήμη τοῦ Τάσου Πανταζῆ, ἀναδη-
μοσιεύεται τὸ τρίστιχο τοῦ Ππδ. γιὰ τὸ
θάνατο τοῦ Ἐπαμ. Δεληγεώργη (σ.
213) καὶ μεγάλο τμῆμα ἀπὸ τὸ «Ὤχ!
Βασανάκια» (σσ. 248-250)].

Παλίμψηστον, Βικελαία Δημοτικὴ
Βιβλιοθήκη Ἡρακλείου Κρήτης τχ. 24,
2010, [σσ. 13-47 Ν. Δ. Τριανταφυλλό-
πουλος - λαμπρινὴ Τριανταφυλλοπούλου
«Παπαδιαμαντικὲς μεταφράσεις κειμέ-
νων γιὰ τὸ Τουρκικὸ Ζήτημα καὶ τὸν
Ἑλληνοτουρκικὸ πόλεμο τοῦ 1897»]. ―
τχ. 27, φθινόπωρο 2011 [σσ. 103-117
λαμπρινὴ Τριανταφυλλοπούλου «Οἱ πα-
ραπλανητικὲς ὑπογραφὲς καὶ ὁ “Ἡρωι-
κὸς ἀντίπαλος”»]. ― τχ. 29, φθινόπωρο
2012 [μνεῖες τοῦ Ππδ. στὰ μελετήματα:
Ἔρης Σταυροπούλου «Γράφοντας καὶ
ξαναγράφοντας τὸν Πατούχα» (σ. 61),
ρένας Παπαδάκη «Ὁ Κονδυλάκης ἀνά-
μεσα στὴ δημοσιογραφία καὶ τὴ λογοτε-
χνία» (218), Μαριλίζας Μητσοῦ «Ἰω-
άννη Κονδυλάκη ψυχογραφήματα» (228,
229) καὶ Ἀλέξη Πολίτη «Ἀντιμέτωπος
μὲ τὴν κληρονομιὰ τοῦ ρομαντισμοῦ»
(262, 264)]. ― τχ. 30, Ἄνοιξη 2013 [σσ.
59-95 λαμπρινὴ Τριανταφυλλοπούλου
«Ἡ πρώτη ἀπόπειρα καταγραφῆς τῶν

ἀνώνυμων παπαδιαμαντικῶν μεταφρά-
σεων». Οἱ “μεταφράσεις Παπαδιαμάν-
τη” τοῦ Γ. Βαλέτα (1940)»]. ― τχ. 31,
φθινόπωρο 2013 [σσ. 47-56 Ἰωάννου τοῦ
Χρυσοστόμου «λόγος εἰς τὸ ἅγιον Πά-
σχα», Μετάφραση - Ἐπιλογικὸ λάμπης
Καψετάκης, ὅπου μνεῖες τοῦ Ππδ. στὶς
σσ. 52, 53, 54)].

Πανόραμα, ἐφημ. Ναυπλίου, 24.
12.2011 [σ. 10 «2011: Ἔτος Ἀλέξ. Πα-
παδιαμάντη (1851-1911). Μιὰ ἐπιστολὴ
τοῦ Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλου στὸν Π.
λιαλιάτση»].

Παρέμβαση (Κοζάνης), τχ. 154,
φθινόπωρο 2010 [σ. 7 Β. Π. Κ(αραγιάν-
νης) «Παπαδιαμαντικὰ πολιτικὰ- ἐκ-
λογικά», σσ. 61-69 Σωτηρία Σταυρακο-
πούλου «Παναγιώτης Γούτας. Ἀπο-
κούμπι στὴν κουβέντα μὲ τὸν Περικλῆ
Σφυρίδη» (μνεία Ππδ. στὶς σσ. 67-68)].
― τχ. 155, Χειμώνας 2011 [σσ. 7-8 Β.
Π. Κ. «Παπαδιαμαντισμός, τὸ ἀνώτα-
τον στάδιον τοῦ πνευματικοῦ χαλασο-
χωρισμοῦ»]. ― τχ. 156, Ἄνοιξη 2011
[Β. Π. Κ. «ἐνδόδημα καὶ ἀποικιακά»,
(μνεῖες τοῦ Ππδ. στὶς σσ. 2, 3, 5), σσ.
44-52 λάκης Προγκίδης «Τέχνη καὶ
χρόνος» (σποράδην μνεῖες τοῦ Ππδ.),
βλ. καὶ μνεία στὴ σ. 80]. ― τχ. 157-
158, Καλοκαίρι 2011 [σσ. 8-11 Β. Π. Κ.
«Ἑσπερινός, παράκληση, ἀρτοκλασία,
μνημόσυνο, κ.λπ., κ.λπ.» (συνεχεῖς ἀνα-
φορὲς στὸν Ππδ.)]. ― τχ. 159-160, φθι-
νόπωρο 2011 [σσ. 38-46 «… καὶ μνημο-
νεύετε Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη 100
χρόνια μετὰ καὶ μὲ 4 ἔργα ζωγραφικῆς»:
σσ. 39-40 Χαράλαμπος Μ. Μπούσιας
ἀπόσπ. μὲ τίτλο «Ἡ Ἁγία Σεραϊνὼ» ἀπὸ
τὴ μελέτη «Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάν-
της καὶ Ἅγιες Μορφὲς στὰ διηγήματά
του», 42-46 Μοναχὸς Μωυσῆς Ἁγιορεί-
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της «Ἡ ἁγιότητα στὸ ἔργο τοῦ Α. Πα-
παδιαμάντη», παπαδιαμαντικὲς προσω-
πογραφίες ἀπὸ τοὺς Κώστα Ντιὸ (σ.
38), Πασχάλη Δουγαλῆ (41), Γιάννη
Βοῦρο (43) καὶ Γιῶργο Κόλλια (45)].
― τχ. 161-162, Χειμώνας-Ἄνοιξη 2012
[σσ. 12-20 Μαρία Ἰατροῦ «Παιδικὰ ὄ-
νειρα στὸν Παπαδιαμάντη: “Τὰ δαιμόνια
στὸ ρέμμα” καὶ “Ὑπὸ τὴν βασιλικὴν
δρῦν”», 40-41 Ἀντώνης Ν. Παπαβασι-
λείου «Vernus…»].

Πειραϊκὴ Ἐκκλησία, τχ. 228, Ἰού-
λιος-Αὔγουστος 2011 [σσ. 49-53 «Προ-
σωπογραφία: Ἀλέξανδρος Μωραϊτίδης».
Ἀναδημοσιεύσεις κειμένων Ν. Δ. Τριαν-
ταφυλλόπουλου (49), Ἀλέξανδρου Μω-
ραϊτίδη (50-51), Π. Νιρβάνα (52),
Ἀρχιμανδρ. φιλοθέου Ζερβάκου (53)].

Πλανόδιον, τχ. 49, Δεκέμβριος 2010
[σσ. 221-225 Γιῶργος Ζεβελάκης «Γε-
ώργιος φιλάρετος, Διηγηματογράφος
καὶ ἀρωγὸς τοῦ Παπαδιαμάντη», σσ.
257-259 Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος «Ὁ
ἁγνισμένος καὶ γιὰ τοῦτο τολμηρὸς
Μωραϊτίδης», βλ. καὶ στὴ σ. 238, ὅπου ὁ
λόγος γιὰ τὸν Ζήσιμο λορεντζάτο, μιὰ
ἀσυνήθιστη ἀντιθετική του σύναψη μὲ
τὸν Ππδ. ἀπὸ τὸν Ἀντώνη Ζέρβα. Ἀ-
κόμη: στὴ μελέτη τῆς Πέγκυς Καρπού-
ζου «Τὰ ὅρια τοῦ σώματος στὸν Ἀόρατο
ἄνθρωπο τοῦ H. G. Wells» (σσ. 175-189)
οἱ ἀναφορὲς στὸ μυθιστόρημα αὐτὸ τοῦ
Οὐὲλλς γίνονται στὴν ἑλληνικὴ μετά-
φρασή του ἀπὸ τὸν Ππδ.]. ― τχ. 50,
Ἰούνιος 2011 [σσ. 536-537 Ν. Δ. Τριαν-
ταφυλλόπουλος «φιλάρετος καὶ Παπα-
διαμάντης»] ― τχ. 51, Δεκ. 2011 [σσ.
561-562 Ἀλέξανδρος Βαναργιώτης «Τὸ
παλτό» (διήγημα για τὸν Ππδ.), 804-
807 Ἄγγελος Καλογερόπουλος «Τὸ θα-
λάσσωμα», 815-816 Τασούλα Καραγε-

ωργίου «Μινύρισμα πτηνοῦ χειμαζομέ-
νου», 826-827 Ν.Δ. Τριανταφυλλόπου-
λος «Ἤθη, ὄχι ἔθη (Παπαδιαμάντης
2.517.4)»].

Πολιτικὴ Ἐνημέρωση, τχ. 2, φε-
βρουάριος 2010 [σ. 29 Πάνος Μ. Ἀβρα-
μόπουλος «Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάν-
της»].

Πόρφυρας, τχ. 139, Ἀπρίλιος-Ἰού-
νιος 2011 [σσ. 5-6 “Π” (: τῆς Σύνταξης)
«Ὅπου καὶ νὰ σᾶς βρίσκει τὸ κακό…»
(γιὰ τὴν Παπαδιαμάντη καὶ τὸν Σο-
λωμό), 77-79 Σ. Ν. φιλιππίδη «Συνο-
πτικὸ διάγραμμα τοῦ κεφαλαίου “Συγ-
κάλυψη καὶ ἀποκάλυψη”: τὸ διήγημα
τοῦ Παπαδιαμάντη “Ὄνειρο στὸ κῦ-
μα”»]. ― τχ. 141, Ὀκτ.-Δεκ. 2011 [σσ.
237-238 «Π» «Νησίδες πνεύματος»
(γιὰ μιὰ συνάντηση στὸ Σπίτι-Μουσεῖο
τοῦ Παπαδιαμάντη), σ. 346 «Αἰχμὲς
τοῦ λόγου» (ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο
τοῦ Ἠλία Καφάογλου «ᾘσθάνθη το-
σαύτην ἐμπιστοσύνην καὶ ἀσφάλειαν».
Μιὰ λ ο ξ ὴ ἀνάγνωση στὴ Γυφτοπούλα
τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη καὶ
στὴν ἐποχή του, Ὕψιλον / βιβλία, 2011].
― τχ. 144, Ἰούλιος - Σεπτέμβριος 2012
[σσ. 213-224 Ἀνδρέας φουντουλάκης
«Ἐπιστροφὴ στὸ περιβόλι τοῦ Γιαννιοῦ.
Ὁμηρικὲς ἀπηχήσεις, διακειμενικότητα
καὶ ἀφήγηση στὴ “Μαυρομαντηλοῦ” τοῦ
Παπαδιαμάντη»].

Πρωτό - τυπος, σχολικὴ ἐφημ. τοῦ
1ου Γυμνασίου Χαλκίδας, φ. 3, Μάιος
2011 [σσ. 10-11 Ἰωάννης Σέγκος «Ἡ
φόνισσα τοῦ Α. Παπαδιαμάντη», σ. 11
«Τὸ σκοτεινὸ τρυγόνι», σσ. 12-14 «Γέ-
φυρα στὸ ἔργο τοῦ Ἀλέξανδρου Παπα-
διαμάντη. Συνάντηση - συζήτηση μὲ τὸν
Ν. Δ. Τριαντάφυλλόπουλο», σ. 14 «Ἀλέ-
ξανδρος Παπαδιαμάντης»].
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Σύνδεσμος (Καλαμάτας), τχ. 445,
Ἰανουάριος 2010 [σσ. 6-7 Νίκος Θ. Ἀρ-
βανίτης «Δυὸ Μεγάλοι Ἀναμορφωτὲς
τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ - εὐσέβιος Ματ-
θόπουλος καὶ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάν-
της»]. ― τχ. 455, Ἰανουάριος 2011 [σσ.
6-7 Νίκος Θ. Ἀρβανίτης «Τὰ Δῶρα τοῦ
Καινούργιου Χρόνου» (ἀρκετὲς μνεῖες
τοῦ Ππδ.)]. ― τχ. 459, Μάιος 2011 [σσ.
110-111 Νίκος Θ. Ἀρβανίτης «Ἀλέξαν-
δρος Παπαδιαμάντης»] ― τχ. 472,
Ὀκτώβριος 2012 [σ. 221 Νίκος Τσιρώ-
νης «Ὁ Παπαδιαμάντης στὸ θέατρο».

Τύρβη, Ἔντυπον Τερπνὸν τῆς φαι-
δρᾶς Συντεχνίας, ἐν Γρεβενοῖς, Πασχα-
λιὰ 2013 - φύλλον 1ον [Μονόφυλλο· ὅλο
τὸ δισέλιδο ἀφιερωμένο στὸν Ἀλ. Μωραϊ-
τίδη: σ. 1 Β. Π. Καραγιάννης «Περὶ
Ἀλεξάνδρου Μωραϊτίδου κ. ἄ. περιέργων
δαιμονίων», σ. 2 Ἀντώνης Ν. Παπαβα-
σιλείου «φίνον μάλαμα»]. ― Χριστού-
γεννα 2013 - φύλλον 2ον [σ. 1 Ἀντώνης
Ν. Παπαβασιλείου «Πενήντα λεπτὰ μὲ
τὸ μουλάρι ἢ περὶ τοῦ τ(ρ)όπου ποὺ μᾶς
θρέφει» (ὅλο τὸ κείμενο γιὰ τὸν Ππδ. –
μνεία καὶ τοῦ Μωραϊτίδη–, μὲ ἀφορμὴ τὸ
καλὸ βιβλίο γιὰ τὴ Σκιάθο τοῦ Ἀνδρέα
Ἔρσελμαν 1954· ὡραία φωτογραφία τῆς
Σκιάθου), σ. 2 Β. Π. Καραγιάννης
«Παραμύθι μὲ ὀνοματεπώνυμο» (ἐκτε-
νεῖς μνεῖες τοῦ Ππδ.].

φιλολογική, Τρίμηνη περιοδικὴ ἔκ-
δοση τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης φιλολό-
γων, τχ. 122, Ἰαν.- φεβρ.- Μάρτιος 2013
[σσ. 53-59 Γιάννης Τασιόπουλος «Γιατί
ἡ φώκια ἔφαγε τὴν Ἀκριβούλα;»].

φιλοσοφία καὶ Παιδεία, περιοδικὴ

ἔκδοση τῆς Ἕνωσης Καθηγητῶν γιὰ
τὴν προαγωγὴ τῆς φιλοσοφίας στὴν
Ἐκπαίδευση, τχ. 57, Ἰαν. - Μάιος 2011
[σ. 3 Σπ. Γ. Μοσχονᾶς «“Ἔτος Παπα-
διαμάντη”· ἀλήθεια τί;»].

Χριστιανική, φ. 845 (1158), 28.
4.2011 [σ. 11 Θ. Κοινωνὸς «Ἀλεξάνδρου
Μωραϊτίδου “Κωνσταντινούπολις”»]. ―
φ. 850 (1163), 7.7.2011 [σ. 4 Θανάσης
Κουρταλίδης «Ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδια-
μάντης καὶ ἡ νεοελληνικὴ κοινωνία»].
― φ. 852 (1165), 4.8.2011 [σ. 10 Θανά-
σης Κουρταλίδης «Ὁ Ἀλέξανδρος Πα-
παδιαμάντης καὶ ἡ νεοελληνικὴ κοινω-
νία. Κομματισμός, κρίση τῆς πολιτικῆς
καὶ πατριωτισμός»] ― φ. 860 (1173),
22.12.2011 [σ. 10 « Τοῦ κυρ-Ἀλέξανδρου
Παπαδιαμάντη, Γουτοῦ Γουπατοῦ (τοῦ
Χριστοῦ, τ᾽ Ἁϊβασιλιοῦ), διασκευασμένο
κατάλληλα γιὰ παιδιά» (γιὰ μιὰ παρά-
σταση τῆς θεατρικῆς ὁμάδας «Περίπα-
τος»)]. ― φ. 865 (1178), 20.3. 2012 [σ.
3 Κ. Κάλχα «Ἔτος Παπαδιαμάντη»].

Χρονικὰ Δυτικῆς Μακεδονίας, φ.
469, 30.12.2011 [σσ. 11-18 «Ἀφιέρωμα
στὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη» μὲ κεί-
μενα Στέλιου Κούκου, Β. Π. Καραγιάν-
νη, εὐφρόσυνου Σκητιώτη (εἰκονογρα-
φημένο)]. ― φ. 500, 24. 8.2012 [σ. 15
Ἀντώνης Ν. Παπαβασιλείου «Wild Dui-
ven, Ἤγουν ὁ Παπαδιαμάντης στὴν
Ὁδὸ Χρούτοβεχ», σ. 18 Ἀλέξανδρος Πα-
παδιαμάντης: «Τὸ θεοπόντι» (ἀναδημο-
σίευση)] ― φ. 540, 31.5. 2013 [σ. 15
«Τρεῖς μαρτυρίες» (ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ
Νέστορα Μάτσα Ἂν δεῖς τὸν κὺρ-Ἀλέ-
ξανδρο»)
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