




ΠΡΑΚΤΙΚΑ Γ´ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ
ΣΚΙΑΘΟΣ



Ἑταιρεία Παπαδιαμαντικῶν Σπουδῶν
Πρακτικὰ Γ´ Διεθνοῦς Συνεδρίου
γιὰ τὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη

Τόμος Πρῶτος
Σκιάθος, 29 Σεπτεμβρίου – 2 Ὀκτωβρίου 2011

Πρώτη ἔκδοση, Ἀθήνα 2012

ISBN 978-618-80376-1-8
ISBN SET (A´ & Β´) 978-618-80376-2-5

Στοιχειοθεσία καὶ ἐκτύπωση
Τυπογραφικὸ ἐργαστήρι «Δόμος»

Χορηγός: Ἵδρυμα Κώστα καὶ Ἑλένης Οὐράνη

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣ
Μαυρομιχάλη 16, 106 80 Ἀθήνα, Τηλ. 210 360 55 32, Fax 210 36 37 304

e-mail: domosbooks@ath.forthnet.gr



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Γ´ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΟΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΣΚΙΑΘΟΣ

29 Σεπτεμβρίου – 2 Ὀκτωβρίου 2011

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣ



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1997

Μαυρομιχάλη 16, 106 80 Ἀθήνα
www: papadiamantis.org

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΦΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΑΡΙΝΟΥ-ΜΑΛΑΜΑΤΑΡΗ, Ἀντιπρόεδρος
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ταμίας
ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ, Μέλος
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡόΠΟΥΛΟΣ, Μέλος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Μέλος



ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΛΤΙΝΟΣ, Ἀκαδημαϊκός
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, Ὑπουργὸς Παιδείας
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ, Ὑπουργὸς Πολιτισμοῦ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ, Δήμαρχος Σκιάθου
Ν. Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Φιλόλογος, Κριτικὸς ἐκδότης τῶν Ἁπάντων τοῦ

Παπαδιαμάντη
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, ἀπόγονος τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ Παπαδιαμάντη

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΑΣΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ, Καθηγητὴς Θεωρίας καὶ Κριτικῆς τῆς Λογοτεχνίας ΕΚΠΑ
ΦΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Καθηγητὴς τῆς Βυζαντινῆς, Μεταβυζαντινῆς Φι-

λολογίας καὶ Παλαιογραφίας ΕΚΠΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ, Φιλόλογος, Διευθυντὴς περιοδικοῦ Νέα Ἑστία
ΑΡΗΣ ΜΠΕΡΛΗΣ, Δοκιμιογράφος, κριτικὸς καὶ μεταφραστής
ΙΩΑΝΝΑ ΝΑΟΥΜ, Λέκτορας Γενικῆς καὶ Συγκριτικῆς Γραμματολογίας ΑΠΘ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, Φιλόλογος
ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΑΡΙΝΟΥ-ΜΑΛΑΜΑΤΑΡΗ, Καθηγήτρια Νεοελ. Φιλολογίας ΑΠΘ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Πρόεδρος: ΦΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Μέλη: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΤΣΑΚΗΣ
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΟΥΛΤΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΑΡΙΝΟΥ-ΜΑΛΑΜΑΤΑΡΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ



ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ TOY ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (ΣΚΙΑΘΟΣ)

Πρόεδρος: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ, Δήμαρχος
Γενικὸς συντονισμός: ΑΘΗΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Μέλη: π. ΙΩΣΗΦ ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΑΣ
ΝΙΚΟΣ ΑΚΡΙΒΟΣ - ΑΝΝΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΡΚΟΥΜΠΑ - ΒΟΥΛΑ ΚΟΥΤΟΥΜΠΑ
ΜΑΡΙΑ ΛΑΖΟΥ - ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΟΥΛΤΑΝΗ
ΜΑΛΑΜΩ ΣΤΑΜΕΛΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΥΚΙΩΤΗ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΑΒΑΛΙΑΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΤΖΟΥΜΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΟΗΘΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ - ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΜΑΡΙΑ ΡΟΔΑ

ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
SkIAThOS PAlAcE hOTEl

ΧΟΡΗΓΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣ

Εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴν ἠθικὴ καὶ ὑλική τους συμπαράσταση τούς:

Δημήτρη Μίχα καὶ Μαρινέλα Σαμαρᾶ
Οἰκογένεια Παράσχου Θ. Τζούμα
Μαρία Τσαρούχη (ξενοδόχο)

Σταῦρο Τσιμπλιαράκη (γλύπτη)
Σύλλογο Γυναικῶν Σκιάθου

Dolphin hellas-Tourism & hotel Enterprises



ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Εἴκοσι χρόνια ἔχουν περάσει ἀπὸ τὸ 1991 ποὺ ἔγινε στὴ Σκιάθο, 20-24 Σε-
πτεμβρίου, τὸ Α´ Διεθνὲς Συνέδριο γιὰ τὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη, τοῦ
ὁποίου Συνεδρίου τὰ Πρακτικὰ δημοσιεύθηκαν ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Δόμος
τὸ 1996. Θεωρῶ εὔνοια τῆς τύχης τὸ ὅτι διέτελεσα τότε πρόεδρος τῆς ὀρ-
γανωτικῆς ἐπιτροπῆς –βλ. τὸν ἀπολογισμὸ τοῦ Συνεδρίου ποὺ δημοσίευσα
στὶς σσ. 599-601 τῶν Πρακτικῶν. Ἐπίσης, ὡς πρόεδρος τῆς Ἑταιρείας
Παπαδιαμαντικῶν Σπουδῶν καὶ τῆς ὀργανωτικῆς ἐπιτροπῆς εἶχα τὴν
εὐθύνη τῆς ὀργάνωσης καὶ διεξαγωγῆς τοῦ Β´ Διεθνοῦς Συνεδρίου γιὰ τὸν
Παπαδιαμάντη, ποὺ ἔγινε ἀπὸ 1-5 Νοεμβρίου τοῦ 2001 στὴν Ἀθήνα – βλ.
στὰ Πρακτικὰ ποὺ ἐκδόθηκαν πάλι ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Δόμος τὸ 2002, σσ.
35-36. Γιὰ τρίτη φορά, ὡς πρόεδρος τῆς Ἑταιρείας καὶ τῆς ὀργανωτικῆς
ἐπιτροπῆς προλογίζω τοὺς δύο τόμους τῶν Πρακτικῶν τοῦ Γ´Διεθνοῦς Συ-
νεδρίου γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη, ποὺ αὐτὴ τὴ φορὰ ἔγινε στὴ Σκιάθο καὶ
ἐν συνεχείᾳ στὴν Ἀθήνα.

Ἡ ὀργανωτικὴ ἐπιτροπὴ ἀποφάσισε κατ᾽ ἀρχὴν νὰ διεξαχθεῖ τὸ Συνέ-
δριο μὲ θέμα: «Παπαδιαμάντης μεταφράζων καὶ μεταφραζόμενος», ἀλλὰ
νὰ γίνουν δεκτὲς καὶ λίγες ἀνακοινώσεις μὲ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον, ἐκτὸς
τῆς θεματικῆς. ῾Ωστόσο, τὰ ἐγκύκλια γράμματα ποὺ στείλαμε μᾶς ἔφε-
ραν θετικὲς ἀπαντήσεις καὶ ἐντὸς ἀλλὰ καὶ ἐκτὸς τῆς ὡς ἄνω θεματικῆς.
Τοῦτο εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νὰ δεχθεῖ ἡ ὀργανωτικὴ ἐπιτροπὴ νὰ γίνει τὸ
Συνέδριο σὲ δύο κύκλους, ἕνα στὴ Σκιάθο μὲ γενικὴ θεματικὴ καὶ ἕνα στὴν
Ἀθήνα μὲ τὴ συγκεκριμένη. Ἡ ἐπιστημονικὴ ἐπιτροπὴ κρίσεως τῶν ἀνα-
κοινώσεων ἔκανε δεκτὲς περίπου ἰσόποσες, γύρω στὶς τριανταπέντε, ἀνα-
κοινώσεις καὶ στὶς δύο θεματικές, κάτι ποὺ βεβαίως δείχνει τὸ αὐξανόμενο
ἐνδιαφέρον τῶν μελετητῶν γιὰ τὸ ἔργο τοῦ μεγάλου Σκιαθίτη.

Πρέπει νὰ τονίσουμε, δίπλα στὴ συμμετοχὴ τῶν ἐγκρίτων παπαδια-
μαντολόγων, τὴν παρουσία μὲ σημαντικὲς ἀνακοινώσεις πολλῶν νέων
ἐρευνητῶν: παρὰ τὰ ὅσα λέγονται ὅτι τὸ παπαδιαμαντικὸ κείμενο μᾶς δυ-
σκολεύει πλέον μὲ τὴ γλώσσα του, λόγῳ βέβαια τῆς ἐλλιποῦς ἑλληνομά-
θειας, ὁ Παπαδιαμάντης παραμένει πάντοτε ἀνάμεσά μας.

Πλῆθος κόσμου προσῆλθε καὶ παρακολούθησε τὶς ἐργασίες τοῦ Συ-



νεδρίου καὶ στὴ Σκιάθο καὶ στὴν Ἀθήνα. Ἡ Ἑταιρεία καὶ ἡ ὀργανωτικὴ
ἐπιτροπὴ ὀφείλουν θερμὲς εὐχαριστίες πρὸς τὸ ξενοδοχεῖο Skiathos Palace
ποὺ μᾶς φιλοξένησε γενναιόδωρα, παραχωρώντας ὄχι μόνο τὴν αἴθουσα
γιὰ τὸ Συνέδριο, ἀλλὰ καὶ προσφέροντας πλήρη διαμονὴ καὶ διατροφὴ τῶν
συνέδρων. Ἐπωνύμως εὐχαριστοῦμε τοὺς ἀδελφοὺς Βασίλη, Ἄρη καὶ Πέ-
τρο Δερβένη.

Εὐχαριστίες ἀνήκουν στὸν Δῆμο Σκιάθου καὶ προσωπικὰ στὸν Δή-
μαρχο κ. Ν. Πλωμαρίτη, ἰδιαίτερα δὲ στὴν κ. Ἀθηνᾶ Παπαγεωργίου,
ὑπεύθυνη στὸ Σπίτι-Μουσεῖο Παπαδιαμάντη, ποὺ ἦταν πανταχοῦ παρούσα
καὶ φρόντιζε γιὰ ὅλους καὶ ὅλα.

Εὐχαριστοῦμε ἐπίσης τὸ Μέγαρο Μουσικῆς ποὺ μᾶς παραχώρησε
τὴν αἴθουσα, καὶ συγκεκριμένα τὸν Πρόεδρο κ. Γιάννη Μάνο καὶ τὴν κ.
Ἕλλη Δαβάκη γιὰ τὸ ἐνδιαφέρον τους.

Τέλος, εὐχαριστοῦμε τοὺς συνέδρους γιὰ τὴν ἀνταπόκριση καὶ τὴ
συμμετοχή τους, μὲ τὸ ὑψηλὸ ἐπίπεδο τῶν ἀνακοινώσεών τους.

Οἱ δύο τόμοι τῶν Πρακτικῶν εὐελπιστοῦμε ὅτι θὰ προωθήσουν κατὰ
πολὺ τὶς παπαδιαμαντικὲς σπουδές.

10 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΦΩΤΗΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Καθηγητὴς Πανεπιστημίου
Πρόεδρος τῆς Ἑταιρείας

Παπαδιαμαντικῶν Σπουδῶν
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ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Χῶρος διεξαγωγῆς τοῦ Συνεδρίου: Skiathos Palace hotel

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011

Α´ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

19:00-19:15 Ἀνακοινώσεις Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς
19:15-20:00 Χαιρετισμοί
20:00-20:10 Κήρυξη ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου
21:00 Δεῖπνο

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011
Β´ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Προεδρεῖο: Π. Δ. Μαστροδημήτρης - Νίκος Ὀρφανίδης

09:00-09:20 Mάκης Καραγιάννης, Ἡ εὐρωπαϊκὴ θητεία ἑνὸς ἀκραιφνοῦς
Ἕλληνα. Ὄψεις τοῦ μεταφραστικοῦ ἔργου τοῦ Ἀλεξάνδρου Πα-
παδιαμάντη.

09:20-09:40 π. ΛάμπροςΚαμπερίδης,Mποὺ ντουνιά… ντὶ Νατούρ. Ὁ κόσμος
σὲ μετάφραση Παπαδιαμάντη.

09:40-10:00 Ἀνέστης Κεσελόπουλος, Σχόλια στὴν παπαδιαμαντικὴ μετά-
φραση τοῦ Bίου τοῦ Xριστοῦ.

10:00-10:20 Mαρία Τρουπῆ, Ἀπὸ τὴ Mήδεια στὴ Φραγκογιαννού: ἡ «μετά-
φραση» ἑνὸς πολιτισμικοῦ παραδείγματος. Zητήματα ἐθνικῆς
ταυτότητας καὶ φύλου.

10:20-10:30 Διάλειμμα
10:30-10:50 Δημήτριος Δ. Τριανταφυλλόπουλος, «Mεταφράζοντας» τὴ βυ-

ζαντινὴ τέχνη. Tὸ πρόβλημα τῆς παράδοσής της στοὺς ἐκ
Σκιὰ-Ἄθου Ἀλεξάνδρους.

10:50-11:10 Νεκτάριος Μαμαλοῦγκος, Μέθοδος ἐκσφαλματώσεων στὴν
ψηφιοποίηση παλαιτύπων κειμένων.



11:10-11:30 Nικόλαος Καλοσπύρος, Amœnitas sancta: Γιὰ τὴν τεχνικὴ τῆς
ἐκφράσεως τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη.

11:30-11:50 Θανάσης Νάκας, Παπαδιαμάντης ρητορικός.
11:50-12:00 Διάλειμμα
12:00-12:20 Ἀγγέλα Πιερῆ, Ἡ παράγραφος στὰ διηγήματα «Ὄνειρο στὸ

κῦμα» καὶ «Ἡ Φαρμακολύτρια» τοῦ Ἀλ. Παπαδιαμάντη.
12:20-12:40 Λάμπρος Σιάσος, «Nοῦς ἀψηλός, ὀξύπτερος». Ἀρχαῖος ἀλφά-

βητος γιὰ τὴν ἀνάγνωση τῆς «Φόνισσας».
12:40-13:00 kων. Κουτούμπας, Λειτουργικὰ παράλληλα στὸν Ἀλέξανδρο

Παπαδιαμάντη καὶ τὸν Ἀλέξανδρο Mωραϊτίδη.
13:00-13:20 Μαρία Καραΐσκου, Φωνὲς ἀθώων ἀγγέλων ἢ/καὶ ἐνσάρκων

δαιμόνων: ὁ λόγος τοῦ παιδιοῦ καὶ οἱ λειτουργίες του σὲ διηγή-
ματα τοῦ Παπαδιαμάντη.

13:20-13:40 Συζήτηση
Γ´ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Προεδρεῖο: Στέλιος Παπαθανασίου - π. Λάμπρος Καμπερίδης
17:00-17:20 Νίκος Ὀρφανίδης, Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης: Ἀναμνήσεις

φοιτητικοῦ βίου. Ἕνα διήγημα καὶ δώδεκα ἀντίστοιχες ἐπιστο-
λές*.

17:20-17:40 Γεώργιος Χριστοδούλου, Ἐκδίδοντας Παπαδιαμάντη. «Tὸ Πνί-
ξιμο τοῦ παιδιοῦ», «Tὸ Γιαλόξυλο», «Ὁ Ἀλιβάνιστος», «Ὁλό-
γυρα στὴ λίμνη». Ἐμπειρίες ἀπὸ ἕνα πανεπιστημιακὸ φροντι-
στήριο καὶ μιὰ ἄγνωστη δημοσίευση**.

17:40-18:00 Ἀπόστολος Διαμαντῆς, Ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης ὡς
ἱστορητής. Σχόλια γιὰ τοὺς Ἐμπόρους τῶν ἐθνῶν*.

18:00-18:20 Ἄγγελος Καλογερόπουλος, Ἡ Γυφτοπούλα ὡς προσδοκία*.
18:20-18:40 Διάλειμμα
18:40-19:00 Δήμητρα Γιανναρᾶ, Tὸkαθολικὸ καὶ τὸ Ὀρθόδοξο μυθιστόρημα:

ὑπόθεση διακειμενικῆς χρήσης τῶν I promessi sposi τοῦ Man-
zoni στὴ Γυφτοπούλα τοῦ Παπαδιαμάντη.
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* Ἡ εἰσήγηση δὲν ἐκφωνήθηκε, δημοσιεύεται ὅμως στὸν παρόντα τόμο.
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19:00-19:20 Mαίρη Λεφάκη, Ἡ διαγραφὴ τῶν χαρακτήρων στὰ Ἀθηναϊκὰ
Διηγήματα τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη*.

19:20-19:40 Δώρα Μέντη, Tαπεινοὶ καὶ καταφρονεμένοι στὴν Ἀθήνα τοῦ
Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη.

19:40-20:00 Γεωργία Χαριτίδου, Γυναικεῖες μορφὲς στὰ Ἀθηναϊκὰ Διηγή-
ματα τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη.

20:00-20:20 Συζήτηση
Σάββατο, 1 Ὀκτωβρίου 2011

Δ´ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Προεδρεῖο: Δ. Δ. Τριανταφυλλόπουλος - Θανάσης Νάκας
09:00-09:20 Mαίρη Μαργαρώνη,Mορφὲς Ἑβραίων στὸ ἔργο τοῦ Ἀλεξάνδρου

Παπαδιαμάντη: κοινωνικὲς ἀντιπαραθέσεις καὶ λογοτεχνικὲς
κατασκευές.

09:20-09:40 Mαρία Γκασούκα - Tερψιχόρη Γκιόκα, Ἀνδρικὲς ταυτότητες σὲ
γυναικείους κόσμους στὸ παπαδιαμαντικὸ ἔργο.

09:40-10:00 Χρίστος Δάλκος, Λανθάνουσες (ἀκόμη καὶ τὸν ἴδιο τὸν Παπα-
διαμάντη) μνῆμες «μητρωνυμικοῦ» δικαίου στὸ διήγημα «Θά-
νατος κόρης».

10:00-10:20 Δημήτρης Βλαχοδῆμος, Ἡ θηλυκὴ ταυτότητα στὸ «Μυρολόγι
τῆς φώκιας» καὶ ἡ σημασία της.

10:20-10:30 Διάλειμμα

10:30-10:50 Ἄννα Ἰωάννα Γουὴλ-Mπαδιεριτάκη, Ἡ γυναικεία παραδο-
σιακὴ φορεσιὰ τῆς Σκιάθου μέσα ἀπὸ τὰ μάτια τοῦ Ἀλεξάνδρου
Παπαδιαμάντη.

10:50-11:10 Ἀναστάσιος Στέφος, Ἡ διδασκαλία τοῦ Παπαδιαμάντη στὴ
Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση.

11:10-11:30 Σοφία Κανταράκη, Tὸ φυσιολατρικὸ στοιχεῖο τῶν διηγημάτων
τοῦ Παπαδιαμάντη στὴν ἐκπαίδευση. Πρόταση διδακτικῆς
ἀξιοποίησης.

11:30-11:50 Mάρκος Γαλούνης, Tὸ πρόβλημα τοῦ κακοῦ στὸἜγκλημα καὶ
τιμωρία τοῦ Nτοστογιέφσκι καὶ στὴ «Φόνισσα» τοῦ Παπαδια-
μάντη.
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11:50-12:00 Διάλειμμα

12:00-12:20 Στέλιος Παπαθανασίου, Ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης στὴν
ἐπικράτεια τῆς κοινωνικῆς ὀντολογίας.

12:20-12:40 David Weinberg, Stylistic characterization in «The Murderess».
12:40-13:00 Π. Δ. Μαστροδημήτρης, «Στρίγλα μάννα», «Τὸ Πνίξιμο τοῦ

παιδιοῦ», «Ἡ Φόνισσα», «Τὸ Μυρολόγι τῆς φώκιας»: παραλ-
ληλίες καὶ διαφορὲς μεταξὺ τῶν τεσσάρων πεζογραφημάτων τοῦ
Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη.

13:00-13:20 Δέσποινα Δούκα, «Σᾶς ἀσπάζομαι. Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάν-
της»: ὁ Σκιαθίτης λογοτέχνης ὡς ἐπιστολογράφος.

13:20-13:40 Συζήτηση

Ε´ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Προεδρεῖο: Λάμπρος Σιάσος - Ἄγγελος Καλογερόπουλος

17:00-17:20 Δημήτρης Κόκορης, Ὁ Παπαδιαμάντης τοῦ Bάρναλη.
17:20-17:40 Σταυρούλα Τσούπρου, Ὁ συγγραφέας ὡς πρόσωπο καὶ ὡς κεί-

μενο: ἴχνη παπαδιαμαντικὰ ἀπὸ τὸν κόσμο τῆς «πραγματικό-
τητας» στὸν κόσμο τῶν βιβλίων καὶ τανάπαλιν.

17:40-18:00 Xρυσούλα Σπυρέλη, Σύγχρονα συνομιλοῦντα ποιήματα μὲ τὸν
Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη ἢ Διακείμενα καὶ ποιητικοὶ «ἐμβο-
λιασμοὶ» σὲ γλώσσα παπαδιαμαντική*.

18:00-18:20 Γεώργιος Σαρλῆς, Ἄνθη, φυτὰ καὶ δέντρα σὲ μερικὰ πεζὰ τοῦ
Παπαδιαμάντη.

18:20-19:00 Συζήτηση - Ψηφίσματα - Λήξη ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου.

Κυριακή, 2 Ὀκτωβρίου 2011

Ἐλεύθερο πρωινὸ καὶ ἀναχώρηση

14 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

*Ἡ εἰσήγηση ἐκφωνήθηκε, ἀλλὰ δὲν δόθηκε γιὰ δημοσίευση· δημοσιεύεται Περίληψη.



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτη Χαλκίδος, Ἱστιαίας καὶ Βορείων Σποράδων
καὶ ἀγαπητὲ ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ κύριε Χρυσόστομε, κύριε Περιφερειάρχα,
κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε τῆςἙταιρείας Παπαδιαμαντικῶν Σπουδῶν,
ἀγαπητοὶ Σύνεδροι, μὲ πολλὴ συγκίνηση βρίσκομαι στὸ νησὶ τῆς Σκιάθου
καὶ ἰδιαίτερα σ᾽ αὐτὴ τὴν πνευματικὴ ἐκδήλωση ποὺ εἶναι ἀφιερωμένη στὸν
Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη.

ὉἈλέξανδρος Παπαδιαμάντης, αὐτὸς ὁ λαμπερὸς ἀδάμαντας τῆς νε-
οελληνικῆς ψυχῆς καὶ λογοτεχνίας, δημιούργησε ταπεινὰ καὶ μὲ ἁπλότητα,
χωρὶς ἐπιτήδευση ἢ ἐκζήτηση, ἀλλὰ μὲ σπάνια δεξιότητα καὶ ἀνεξάντλητη
ἔμπνευση, ἕνα ὁλόλαμπρο ἔργο θεμελιῶδες γιὰ τὴ νεώτερη ἑλληνικὴ πε-
ζογραφία καὶ τὴ λογοτεχνική μας κληρονομιά. Ὁ παπαδιαμαντικὸς λει-
μώνας κοσμεῖται μὲ ὁρισμένα ἀπὸ τὰ πιὸ θεσπέσια ἀναστήματα τοῦ νε-
οελληνικοῦ λογοτεχνικοῦ τόπου. Ἡ ἔντεχνη πλοκὴ τοῦ λόγου του, ἡ
ἐγγενὴς ἀνθηρότητα τοῦ εἴδους, δηλαδὴ ἡ παραστατικότητα τῶν περι-
γραφῶν καὶ ἡ ἀπαράμιλλη ἐνάργεια τῶν ψυχογραφημάτων του, ἡ ὁποία δὲν
βρίσκει ὅμοιο παρὰ σὲ συγχρόνους του γνωστούς, ὅπως ὁ Τολστόη καὶ ὁ
Ντοστογιέφσκυ, ἀποτελοῦν ἀρετές, οἱ ὁποῖες τὸν τοποθετοῦν στὴν πρώτη
γραμμὴ τῶν ἐκπροσώπων τῆς νεοελληνικῆς καὶ παγκόσμιας διηγηματο-
γραφίας.

Ἡ ἰδιαιτερότητα τῆς γραφῆς του ἀποτελεῖ ἀποτύπωση τῆς εὐγενικῆς
του ψυχῆς, τῶν ὁραμάτων του καὶ τῆς ζωντανῆς μας παράδοσης. Μιᾶς
ψυχῆς λεπτῆς καὶ εὐαίσθητης, χαρίεσσας καὶ στοχαστικῆς, μὲ τὴν ἱκα-
νότητα νὰ μεταπηδᾶ ἀπὸ τὴ θεολογικὴ σκέψη στὸν φιλοσοφικὸ στοχασμό,
ἀπὸ τὴ χαρὰ καὶ τὸν ἐνθουσιασμὸ στὴ μελαγχολικὴ ρέμβη, ἀπὸ τὴν ἔντονη
φυσιολατρία στὸν ἐσωτερικὸ σπαραγμό.

Ἡ λογοτεχνική του μεγαλοφυΐα ἐκδηλώνεται πάντοτε μὲ πηγαία καὶ
ἐξαίρετη δημιουργικότητα, μὲ συγγραφικὴ ὁρμή, μὲ μιὰ νεάζουσα ζωηρό-



τητα ποὺ χαρακτηρίζεται ἀπὸ φυσικὴ περιγραφικὴ δύναμη καὶ ἐκφραστικὴ
ἄνεση. Μία γραφὴ ἀξεδιάλυτη ἀπὸ τὸν γράφοντα καὶ τὴ ζωή του. Ὅπως
γράφει στὸν «Λαμπριάτικο Ψάλτη»:

Τὸ ἐπ’ ἐμοί, ἐν ὅσῳ ζῶ καὶ ἀναπνέω καὶ σωφρονῶ, δὲν θὰ παύσω πάντοτε
[…] νὰ ὑμνῶ μετὰ λατρείας τὸν Χριστόν μου, νὰ περιγράφω μετ᾽ ἔρωτος τὴν
φύσιν καὶ νὰ ζωγραφῶ μετὰ στοργῆς τὰ γνήσια ἑλληνικὰ ἤθη.

Τέκνον γνήσιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, υἱὸς ἱερέως καὶ μὲ ἐπώ-
νυμο παπαδικόν, γεννήθηκε καὶ ἀνατράφηκε ὑπὸ τὴν σκέπην τῆς Ἐκκλη-
σίας. Γαλουχημένος πλούσια μὲ τὴν ὀρθόδοξη παράδοση, ἔμαθε νὰ βλέπει
τὸν κόσμο μὲ τὴν ἴδια ἀγάπη, καὶ ὅταν εἶναι ἐνάρετος, ἀλλὰ καὶ ὅταν εἶναι
ἐμπαθὴς καὶ ἁμαρτωλός, ἀποκαλύπτοντάς μας τὸν μύχιο θησαυρὸ ποὺ
κρατοῦν μέσα στὴν καρδιά τους οἱ ἥρωές του: τὸν φόβο τοῦ Θεοῦ ἢ τὴ νο-
σταλγία τοῦ Παραδείσου.

Ὁ ἴδιος δὲν ἐνδύθηκε ποτὲ τὸ μοναχικὸ σχῆμα, θεωρώντας τὸν ἑαυτό
του ἀνάξιο τοῦ ράσου, καὶ προτίμησε νὰ διανύσει ὡς κοσμοκαλόγερος τὴ
ζωή του. Τοῦ δόθηκε ὅμως ὁ κλῆρος τοῦ κάλλους καὶ τοῦ ἔρωτος. Ὡς πα-
παδοπαίδι στὴν Ἀθήνα, ἢ στὴ γενέτειρά του, ἀναδεικνύεται γνήσιος
ἐκφραστὴς μιᾶς ὁλοζώντανης ἐκκλησιαστικῆς παράδοσης, ἑνὸς ἤθους
φιλοκαλικοῦ καὶ μιᾶς ἀληθινῆς βίωσης τῆς ὀρθόδοξης πίστης. Μέσα στὸ
ἔργο τοῦ μεγάλου Σκιαθίτη δημιουργοῦ, ἡ καθολικότητα τῆς λογοτε-
χνικῆς δημιουργίας ἐκφράζεται ἀπὸ τὴν ἑνότητα πράξης καὶ ἱερότητας, καὶ
ἀκριβῶς ἐπειδὴ ὁ ἴδιος ἀγωνίζεται νὰ ζεῖ τὴ ζωὴ ὡς ἱερουργία, γίνεται τόσο
ρεαλιστὴς ὡς δημιουργός, ἀλλὰ καὶ ἄριστος γνώστης τῆς συλλογικῆς
ψυχῆς καὶ συνείδησης.

Ταυτοχρόνως, ἀπ᾽ τὴν αἴσθηση τοῦ ἱεροῦ προσδίδει στὸ ἔργο του τὸ θέλ-
γητρο καὶ τὴ διάσταση τῆς κρυφῆς φωταύγειας, μιᾶς μυστηριακῆς χάρι-
τος ἰσχυρῆς μελωδίας, τῆς πραγματικότητας, ὅπως τὸ ἀκόλουθο χωρίο ἀπὸ
τὸν «Ξεπεσμένο Δερβίση»:

Κάτω εἰς τὸ βάθος, εἰς τὸν λάκκον, εἰς τὸ βάραθρον, ὡς κελάρυσμα ρύα-
κος εἰς τὸ ρεῦμα, φωνὴ ἐκ βαθέων ἀναβαίνουσα, ὡς μύρον, ὡς ἄχνη, ὡς ἀτμός,
θρῆνος, πάθος, μελῳδία, ἀνερχομένη ἐπὶ πτίλων αὔρας νυκτερινῆς, αἰρομένη
μετάρσιος, πραεῖα, μειλιχία, ἄδολος, ψίθυρος, λιγεῖα, ἀναρριχωμένη εἰς τὰς ρι-
πάς, χορδίζουσα τοὺς ἀέρας, χαιρετίζουσα τὸ ἀχανές, ἱκετεύουσα τὸ ἄπειρον,
παιδική, ἄκακος, ἑλισσομένη, φωνὴ παρθένου μοιρολογούσης, μινύρισμα πτη-
νοῦ χειμαζομένου, λαχταροῦντος τὴν ἐπάνοδον τοῦ ἔαρος.
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Ἡποιητική του μεγαλοφυΐα διατρέχει τὶς σελίδες του, ὅπως σημειώνει
καὶ τονίζει ὁ Ὀδυσσέας Ἐλύτης, συνεγείρει καὶ μαγνητίζει τὶς λέξεις, τὶς
ὑποχρεώνει νὰ συναντηθοῦν σὲ μιὰ φράση, ὅπως ὁ ἀέρας τὰ λουλούδια σὲ
ἕναν ἀγρὸ καὶ μὲ ἕναν τρόπο ποὺ δὲν ἔχει τ᾽ ὅμοιό του στὰ πεζογραφήματα
τῆς ἐποχῆς. Ὁ μεγάλος ζωγράφος τῆς λαϊκῆς ψυχῆς, τῶν θαλασσινῶν
εἰδυλλίων, ὁ ἀπέριττος ἠθογράφος, μᾶς κληροδότησε ἁπλόχερα μιὰ αὐθεν-
τική, εὐγενή, ἐναργέστατη καὶ ἁρμονικὴ ἔκφραση τῆς νεοελληνικῆς λο-
γοτεχνίας, τῆς καταδικασμένης συχνὰ στὸ ἐφήμερο καὶ τὴν ἐπιφανειακὴ
σκόνη τῶν βιβλιοθηκῶν.

Κατὰ τὸν Κωστῆ Παλαμᾶ, τὸ ἔργο τοῦ Παπαδιαμάντη, τὸ ἐκκλη-
σιαστικὸ καὶ κοσμικό, τὸ βυζαντινὸ καὶ ἀνθρώπινο, τὸ διδακτικὸ καὶ κυμ-
ματιστό, τὸ γελαστὸ καὶ μελαγχολικό, τὸ λυρικὸ καὶ ὁραματικό, τὸ δί-
γλωσσο καὶ δίψυχο, δείχνει καὶ μὲ τὰ στοιχεῖα του αὐτά, ζωηρότερα ἀπ᾽ ὅλα
τὰ ἔργα, τὴν κατάσταση τῆς νέας ἑλληνικῆς ψυχῆς.

Μὲ ὅλο της τὸ βάθος, μὰ καὶ μὲ τὶς καμπές της καὶ τὶς λεπτότητες,
ἡ εὐρεία χώρα τοῦ ἔργου τοῦ Παπαδιαμάντη, εἶναι ἡ πατρίδα τοῦ πνεύμα-
τός μας. Σ᾽ αὐτὴ θὰ βροῦμε τὴ μεγαλοφυΐα τοῦ Γένους μας καὶ ὅλη τὴν
τρυφερότητα, ὅλους τοὺς παλμοὺς τῆς καρδιᾶς τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Εὔχομαι ἐπιτυχία στὸ συνέδριό σας.

Καὶ μὲ τὴν εὐκαιρία θὰ ἤθελα νὰ πῶ, κύριε Πρόεδρε, ὅτι ἔχω κάνει δύο
ἀγρυπνίες στὸν ἅγιο Ἐλισαῖο, τὸ ἐκκλησάκι τοῦ Παπαδιαμάντη, καὶ ἔχω
ζήσει μιὰ καταπληκτικὴ ἐμπειρία, νὰ βλέπει κανεὶς τουλάχιστον μία ἑκα-
τοντάδα νέων παιδιῶν, νὰ ἔρχονται νὰ παρακολουθοῦν τὶς βραδινὲς αὐτὲς
λειτουργίες καὶ ἀκολουθίες. Ἐὰν τὸ θέλετε, μποροῦμε νὰ συντονιστοῦμε,
νὰ τὸ μεταμορφώσουμε· ὄχι νὰ τὸ κάνουμε μοντέρνο, ἁπλῶς νὰ τὸ κάνουμε
βατό, νὰ τὸ περιποιηθοῦμε καὶ νὰ καθιερώσουμε νὰ λειτουργεῖ συνέχεια, κυ-
ρίως γιὰ τὰ νέα παιδιά, τὰ ὁποῖα αὐτὲς τὶς ὧρες ἀκριβῶς τὶς βραδινές, βρί-
σκονται στὴν περιοχὴ τῆς Πλάκας.
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ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Μητροπολίτης Χαλκίδος καὶ Βορείων Σποράδων

Μακαριώτατε Ἀρχιεπισκόπε Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμε,
κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, ἐκλεκτὴ ὁμήγυρις,

Δικαιοῦνται, νομίζω, τόσο ἡ Ἑταιρεία Παπαδιαμαντικῶν Σπουδῶν
ὅσο καὶ ὁ Δῆμος Σκιάθου, πολλοὺς ἐπαίνους καὶ θερμὲς εὐχαριστίες γιατὶ
εἶχαν τὴν εὐλογημένη πρωτοβουλία νὰ διοργανώσουν αὐτὸ τὸ Γ´ Διεθνὲς
Συνέδριο γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη, μὲ ἀφορμὴ τὴ συμπλήρωση ἑκατὸ ἐτῶν
ἀπὸ τὴν κοίμησή του. Τοὺς εὐχαριστοῦμε θερμότατα γιατὶ τὸν πρῶτο κύ-
κλο αὐτοῦ τοῦ συνεδρίου τὸν πραγματοποιοῦν στὸ νησὶ τοῦ Παπαδια-
μάντη, τὴ Σκιάθο. Θέλω, ὅμως, προσωπικὰ νὰ τοὺς ἐκφράσω τὴν εὐγνω-
μοσύνη μου, γιατὶ εἶχαν τὴν εὐγενικὴ καλοσύνη νὰ ἀπευθύνουν πρόσκληση
πρὸς τὸνΜακαριώτατο καὶ νὰ μᾶς δώσουν τὴν εὐλογημένη εὐκαιρία νὰ τὸν
ὑποδεχθοῦμε γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ στὴ Μητρόπολή μας καὶ νὰ τὸν φιλοξε-
νήσουμε μὲ πολλὴ ἀγάπη καὶ πολὺ σεβασμό, ὅπως καὶ τὸ ἀξίζει.

Μακαριώτατε, γνωρίζουμε ὅτι τὸ πρόγραμμά σας εἶναι πολὺ φορτω-
μένο, ἀλλὰ ἐσεῖς, ἐπειδὴ μᾶς ἀγαπᾶτε, ὄχι ἁπλῶς ἤρθατε μὲ προθυμία,
ἀλλὰ στὴν κυριολοξία τρέξατε, γιὰ νὰ δείξετε γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ τὴν πα-
τρική σας ἀγάπη καὶ τὸ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον στὴν τοπικὴ Ἐκκλησία τῆς
Χαλκίδος, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐκτίμησή σας καὶ τὸν σεβασμό σας στὸ πρόσωπο
τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη, πρὸς τιμὴν τοῦ ὁποίου καὶ ἡ Ἐκκλησία
τῆςἙλλάδος μὲ πρωτοβουλία σας καὶ πρότασή σας πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο
ἔχει ἤδη διοργανώσει ἀρκετὲς ἐκδηλώσεις, ἐνῶ ἄλλες εὑρίσκονται προ-
γραμματισμένες γιὰ τὸ προσεχὲς μέλλον, ὅπως βέβαια καὶ ἡ τοπική μας
Ἐκκλησία, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Χαλκίδος, συντονισμένη στὰ ἴδια αἰσθή-
ματα, ἔπραξε, πράττει καὶ μὲ τὴν εὐχή σας θὰ πράξει.

Μακαριώτατε, ἡ προσέλευσή σας καὶ ἡ ἐπίσκεψή σας σὲ Μητροπόλεις
τῆς Ἐκκλησίας μας ἔχει μιὰ ἰδιαίτερη, βαρύνουσα θὰ ἔλεγα, σημασία,
ἰδίως στὶς δύσκολες ἡμέρες τὶς ὁποῖες ἡ πατρίδα μας διέρχεται. Διότι στὸ
πρόσωπό σας ἀτενίζουμε τὸν καλὸ ποιμένα τῆς Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος δια-
κρίνεται γιὰ τὴ σεμνότητά του καὶ τὴ σύνεσή του, τὴν σολομώντεια σω-
φροσύνη του, ἡ ὁποία ἀνοίγει παράθυρο ἐλπίδος στὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων,
οἱ ὁποῖες βρίσκονται μέσα σὲ μιὰ ἀπελπιστικὴ ἀβεβαιότητα ποὺ πολλοὶ τὴν



δημιουργοῦν, χωρὶς αὐτὸ νὰ σημαίνει ὅτι μένετε ἀδιάφορος στὴν ἀγωνία τοῦ
κόσμου καὶ τῶν ἀνθρώπων γιὰ τὴν ἀπόκτηση τῶν ἀπαραίτητων ὑλικῶν
ἀγαθῶν γιὰ τὴ διαβίωσή τους καὶ τὴν προκοπή τους.

Βρίσκεστε, λοιπόν, σήμερα στὸ νησὶ τῆς Παναγίας τῆς Εἰκονίστριας,
ἡ ὁποία εὐχόμαστε γλυκὰ νὰ σᾶς συνοδεύει πάντοτε καὶ νὰ σᾶς σκεπάζει
στοργικὰ καὶ νὰ σᾶς ἐμπνέει, γιὰ νὰ συνεχίζετε τὸν τόσο ὄμορφο καὶ
οὐσιαστικὸ ἀγώνα σας, μὲ τὴν τόσο εὐλογημένη καὶ ἐποικοδομητικὴ πα-
ρουσία σας. Βρίσκεστε στὸ νησὶ τῶν δύο Ἀλεξάνδρων, τοῦ Μωραϊτίδη, ἀλλὰ
καὶ τοῦ Παπαδιαμάντη, πρὸς τιμὴν τοῦ ὁποίου γίνεται αὐτὸ τὸ συνέδριο.
Μακάρι τὰ μηνύματα, τὰ ὁποῖα προέρχονται ἀπὸ τὸ ἔργο καὶ τὴ ζωὴ τοῦ
Παπαδιαμάντη, νὰ μᾶς ἀγγίξουν ὅλους.

Σᾶς ἀκούω τὸν τελευταῖο καιρὸ νὰ ὁμιλεῖτε περὶ μετανοίας καὶ νὰ προ-
τρέπετε ὅλους, ἀρχίζοντας ἀπὸ τοὺς ἴδιους μας τοὺς ἑαυτούς, σὲ μετάνοια.
Αὐτὸ ἄλλωστε εἶναι τὸ κήρυγμα τῆς Ἐκκλησίας, καὶ ἔχετε πεῖ μὲ τόσο
ἀξιομίμητο τρόπο ὅτι θεωρεῖτε τὸν ἑαυτό σας ἕναν ἁπλὸ ταχυδρόμο αὐτοῦ
τοῦ ἀνακαινιστικοῦ καὶ ἐλπιδοφόρου ἐκκλησιαστικοῦ μηνύματος. Νομίζω
ὅτι ἡ σπουδὴ στὸ ἔργο καὶ τὴ ζωὴ τοῦ Παπαδιαμάντη εἶναι πολύτιμος
βοηθὸς πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνση. Ἂν συντονιστοῦμε μὲ τὸ πνεῦμα του
καὶ μὲ τὴν ψυχή του, τότε θὰ μάθουμε τὴν ἀξία τῆς ἔντιμης πενίας, τὴν
ὁποία περιφρονήσαμε ἑωσφορικὰ τὰ τελευταῖα χρόνια, ἐπιλέγοντας τὸν
δρόμο τῆς εὐμάρειας καὶ τῆς εὐτυχίας, καὶ μάλιστα δι᾽ ὅλων τῶν μέσων.
Διαβάζοντας καὶ μελετώντας τὸν Παπαδιαμάντη, θὰ μάθουμε τὸ ἐκκλη-
σιαστικὸ ἦθος, τὸ ὁποῖο εἶναι ἔξω καὶ πέρα ἀπὸ ἠθικολογίες καὶ ἰδεολογίες,
οἱ ὁποῖες κάνουν τὴν Ἐκκλησία κάποτε νὰ ἐνδύεται κοσμικὸ μανδύα, ὁ
ὁποῖος δὲν τῆς πρέπει καὶ δὲν τῆς ἁρμόζει. Θὰ μάθουμε ἀκόμη νὰ ἔχουμε
σχέση ἐρωτικὴ μὲ τὴ φύση καὶ νὰ παύσουμε νὰ εἴμαστε ἄκαρδοι καὶ
σκληροὶ βιαστές της.

Σᾶς εὐχαριστοῦμε λοιπὸν καὶ σᾶς εὐγνωμονοῦμε γιατὶ μᾶς δώσατε τὴ
χαρὰ τῆς παρουσίας σας. Εὐχαριστοῦμε ἀκόμη καὶ ὅλους τοὺς διοργα-
νωτὲς τοῦ συνεδρίου, καθὼς ἐπίσης καὶ ὅλους τοὺς συνέδρους, οἱ ὁποῖοι μᾶς
ἔδωσαν μεγάλη χαρὰ μὲ τὸ νὰ ἀτενίσουμε τὰ εὐλογημένα καὶ ἀγαπητὰ
πρόσωπά τους. Ἐπιτρέψτε μου, τελειώνοντας, νὰ δοξολογήσω τὸ ὄνομα τοῦ
Θεοῦ, ὁ ὁποῖος μᾶς χαρίζει αὐτὲς τὶς ὄμορφες συνάξεις ποὺ ἀποτελοῦν ἀνα-
πνοές, ζωογόνες ἀναπνοές, ποὺ ὅλοι τὶς ἔχουμε ἀνάγκη, καὶ νὰ ἐπικα-
λεστῶ, Μακαριώτατε, τὶς εὐχές σας γιὰ τὴν ἐπιτυχία τοῦ συνεδρίου.

Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κυρίες καὶ κύριοι,

Ἀγαπητὲς φίλες καὶ ἀγαπητοὶ φίλοι,

Εἶναι διπλὴ ἡ ἱκανοποίηση καὶ ἡ χαρά μου ποὺ βρίσκομαι σήμερα ἐδῶ μαζί
σας στὴ διοργάνωση ἑνὸς τόσο σημαντικοῦ συνεδρίου ὅπως εἶναι τὸ Διεθνὲς
Συνέδριο γιὰ τὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη.

Εἶναι θὰ ἔλεγα σημαδιακὸ ὅτι τὸ 2011, ὁ πρῶτος χρόνος τοῦ ταξιδιοῦ
τῆς αἱρετῆς Περιφέρειας, ἑνὸς πρωτοποριακοῦ θεσμοῦ ἄμεσης δημοκρα-
τίας, συμπίπτει μὲ τὰ 100 χρόνια ἀπὸ τὴν κοίμηση τοῦ διαπρεποῦς αὐτοῦ
πνευματικοῦ ἀνθρώπου, ἐδῶ στὴ γενέτειρά του στὴ Σκιάθο.

Θεωρῶ ὅτι ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης ἀνήκει στοὺς ἐπιφανέστερους,
τοὺς διαπρεπέστερους τῶν Θεσσαλῶν. Ἂν καὶ ἀναμφίβολα, ἄνθρωποι τέ-
τοιας πνευματικῆς ἐμβέλειας ὑπερβαίνουν τὸν τόπο καὶ τὸ χρόνο. Δὲν
χωρᾶ, πάντως, ἀμφιβολία ὅτι ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης ἀποτελεῖ
στοιχεῖο ἀναφορᾶς γιὰ τὴν ἑλληνικότητα, γιὰ τὴν ἑλληνικὴ αὐτοσυνειδη-
σία καὶ ταυτόχρονα γιὰ τὴν οἰκουμενικότητα τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ.
Εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς νοηματοδότες τῆς νεότερής μας ταυτότητας, εἶναι ἀπὸ
τοὺς στυλοβάτες τῆς συλλογικῆς μας αὐτοκατανόησης.

Κανένας λογοτέχνης δὲν συνδέεται στὴ μνήμη μας περισσότερο ἀπ᾽ τὸν
Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη μὲ τὴν ἑορταστικὴ λογοτεχνία.Ἡ βαθιά του πί-
στη δὲν εἶναι μυστικισμός. Εἶναι δίψα ψυχῆς ποὺ δονεῖται κι ἀναγαλλιά-
ζει μὲ τὴ θρησκεία καὶ μὲ τὴν ἔκφρασή της.

Τέλειος κάτοχος τῆς ὑμνολογίας, γνώστης τῶν τύπων καὶ τῶν κανο-
νισμῶν τῆς πίστης, ἀναζητεῖ τὴν ὑποβλητικὴ κατάνυξη στὰ θαυμάσια βυ-
ζαντινὰ τροπάρια. Δὲν εἶναι μόνον ὁ εὐλαβικὸς πιστός, εἶναι ὁ γνήσιος
«ἐραστὴς» τῆς ἐκκλησιαστικῆς ὀμορφιᾶς, Καὶ μαζὶ ὁ ἀδιόρθωτος νο-
σταλγός. Γιατὶ στὸ βάθος ὑπάρχει πάντα ἡ νοσταλγία τῆς Σκιάθου, τοῦ
νησιοῦ του.

Ἡ Σκιάθος τοῦ Παπαδιαμάντη… ἤρεμος τόπος, σιωπηλός, ὅλο κατά-



νυξη…Μιὰ μικρὴ παλάμη γῆς μέσα στὸ ἀπέραντο γαλάζιο. Ἀνέγγιχτη καὶ
σεμνή. Ἡ ζωὴ κυλάει μὲ τὸ ρυθμὸ ποὺ ὁρίζει ἡ φύση. Οἱ ἄνθρωποι ἀναγ-
κασμένοι νὰ παλεύουν καθημερινὰ μὲ τὴ φύση, νὰ ξενιτεύονται, νὰ κινδυ-
νεύουν, ζητοῦν τὴν προστασία τῶν ἁγίων.

Ἑκατὸ χρόνια ἀπὸ τὴν κοίμηση τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη, τὸ
ἔργο του ἀποκτᾶ μιὰ καινούργια σημασία. Γίνεται ἕνα σύμβολο, ἕνα ὅπλο,
ἕνας ὁδηγὸς ἀντίστασης ἐνάντια στὴν ἰσοπεδωτικὴ πρακτικὴ τῆς παγκο-
σμιοποίησης, τοῦ κοσμοπολιτισμοῦ καὶ τῆς πολυεθνικότητας, ὅπου ἡ ἔννοια
τῆς ρίζας ὑπονομεύεται, ὅταν δὲν ἀμφισβητεῖται.

Φίλες καὶ φίλοι,
Ὑπάρχουν πιὸ ἁρμόδιοι ἀπὸ ἐμένα νὰ μιλήσουν γιὰ τὸν Ἀλέξανδρο Παπα-
διαμάντη.

Τὸν «κοσμοκαλόγερο» κατὰ Παῦλο Νιρβάνα.
Τὸν ποιητὴ κατὰ τὸ Γιῶργο Σεφέρη – χαρακτηρισμὸς ποὺ τοῦ ἀπενε-

μήθη ὄχι λόγῳ τῶν λιγοστῶν ποιημάτων, ἀλλὰ ἐπειδὴ τὰ πεζά του εἶναι
ἕνας κόσμος πλήρης μὲς στὴν ποικιλία του.

Τὸν λογοτέχνη μὲ τὴν ἀπαράμιλλη ἐκφραστικὴ δύναμη κατὰ τὸν Παν-
τελῆ Μπουκάλα.

Τὸν λογοτέχνη ποὺ γράφει σὲ μιὰ ἰδιότυπα ἀρχαΐζουσα καθαρεύουσα
χρησιμοποιώντας, ὅμως, τὴ δημοτικὴ ντοπιολαλιὰ τῆς Σκιάθου, ὅπου ἄλ-
λωστε διαδραματίζονται τὰ περισσότερα διηγήματά του.

ὉΠαπαδιαμάντης μᾶς ἀποκαλύπτει, σύμφωνα μὲ τὸν Βακαλόπουλο,
«τὴν ἱερὴ μελωδία τῆς πραγματικότητας», ἕνα σεβάσμιο δηλαδὴ τρόπο
σχέσης μὲ ἀνθρώπους καὶ πράγματα πέρα ἀπὸ τὴ χρηστικὴ ὠφελιμότητα.

Ἀπὸ τὴν πλευρά μου θέλω νὰ συγχαρῶ ὅλους ὅσοι συμβάλλουν στὴν
ἀποψινὴ καὶ ὅλες τὶς ἐκδηλώσεις ποὺ προγραμματίζετε.

Εἶναι αὐτονόητο ὅτι ἡ αἱρετὴ Περιφέρεια Θεσσαλίας εἶναι ἀρωγὸς σὲ ὅλες
τὶς προσπάθειες ἀνάδειξης τοῦ πολύπλευρου ἔργου τοῦ Ἀλέξανδρου Πα-
παδιαμάντη.

Μὲ τὴν εὐκαιρία θέλω νὰ ἐπαναβεβαιώσω ὅτι οἱ Σποράδες βρίσκονται
στὴν πρώτη γραμμὴ τοῦ ἐνδιαφέροντός μας.

Κι ἐπειδὴ θὰ ἔχετε βαρεθεῖ νὰ ἀκοῦτε πολλὰ λόγια, σᾶς διαβεβαιώνω
ὅτι ἡ αἱρετὴ Περιφέρεια στοχεύει νὰ λέει λίγα καὶ νὰ κάνει πολλὰ περισ-
σότερα.
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Ὅπως ἐπίσης στοχεύουμε μὲ λίγα νὰ κάνουμε πολλὰ κι ὄχι τὸ ἀντίθετο,
ὅπως συνέβαινε κατὰ κόρον ὣς τώρα.

Τελειώνοντας, μία μόνο φράση: Ἂς ἔχουμε ὅλοι μας βαθιὰ φυλαγμένη στὸ
μυαλὸ καὶ τὴν καρδιά μας τὴν παρότρυνση τοῦ νομπελίστα ποιητῆ μας
Ὀδυσσέα Ἐλύτη στὸ Ἄξιόν Ἐστι:

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

Μὲ τὶς σκέψεις αὐτὲς εὔχομαι κάθε ἐπιτυχία στὸ συνέδριο.

Σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὴν προσοχή σας.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ
Δήμαρχος Σκιάθου

«Ἡ ψυχή μου ἦτο πάντοτε πρὸς τὰ μέρη ἐκεῖνα, ἂν καὶ τὸν πλεῖστον χρό-
νον ἀπεδήμουν σωματικῶς…». Ἔτσι ἐκφράζεται ὁ κυρ-Ἀλέξανδρος στὸ
διήγημά του «Ἁμαρτίας Φάντασμα». Καὶ σήμερα ποὺ τὸν μνημονεύουμε,
Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καὶ πάσηςἙλλάδος, Σεβασμιώτατε
Μητροπολίτη Χαλκίδας, Ἱστιαίας καὶ Β. Σποράδων, Σεβαστοὶ Πατέρες,
κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Πρόεδρε τῆς Ἑταιρείας Παπαδιαμαντικῶν
Σπουδῶν, ἐκλεκτοὶ Σύνεδροι, κυρίες καὶ κύριοι, ἐλπίζουμε ἡ ψυχή του νά’
ρθεῖ ἐδῶ, ἀνάμεσά μας, νὰ μᾶς συντροφεύσει καὶ νὰ μᾶς φωτίσει τὸν
πνευματικὸ δρόμο ποὺ ἔχει χαράξει ὁ ἴδιος.

Συμπληρώθηκαν ἑκατὸ χρόνια ἀπὸ τότε ποὺ ὑπογράφηκε ἕνα κρυφὸ
συμβόλαιο ἀνάμεσα στὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη καὶ τοὺς ἀναγνῶστες
του: κάθε φορὰ ποὺ θὰ μᾶς βρίσκει τὸ κακό, ὅπως μᾶς λέει κι ὁ Ἐλύτης,
νὰ προσφεύγουμε στὸ ἔργο του γιὰ νὰ ἀντλοῦμε «θάρρος καὶ αἰσιοδοξία».

Καὶ ἐπειδὴ πιστεύουμε ὅτι ὁ Παπαδιαμάντης ἀνήκει στὴ χορεία τῶν
κλασικῶν τῆς παγκόσμιας λογοτεχνίας, θεωροῦμε ὅτι καὶ ὁ ξένος ἀναγνώ-
στης ἔχει τὴν ἴδια ἀνάγκη, ἰδιαίτερα αὐτὴ τὴν ἐποχή, ἀπὸ τὴν τέχνη τοῦ
Παπαδιαμάντη, ὅσο καὶ ὁ Ἕλληνας.

Τὸ Συνέδριο αὐτὸ εἶναι μία πρώτιστη εὐκαιρία νὰ τὸν ἀνακαλύψουμε
πάλι, νὰ τὸν κατανοήσουμε καὶ νὰ προβάλουμε τὸ ἔργο του.

Ὅλη ἡ Ἑλλάδα φέτος τιμᾶ τὸ γεγονὸς τῆς συμπλήρωσης τῶν ἑκατὸ
χρόνων ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ κορυφαίου Σκιαθίτη λογοτέχνη. Θεωροῦμε ὅτι
εἶναι ἰδιαίτερο τὸ χρέος μας νὰ φιλοξενήσουμε, ἐδῶ στὴ γενέτειρά του, τὶς
σημαντικότερες ἀφιερωματικὲς ἐκδηλώσεις ποὺ ἔχουν προγραμματιστεῖ.
Γι’ αὐτὸ ὡς Δῆμος Σκιάθου προτείναμε καὶ διεκδικήσαμε, δυόμισι χρόνια
πρίν, τὸ Γ΄ Διεθνὲς Συνέδριο γιὰ τὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη νὰ πραγ-
ματοποιηθεῖ στὴν ἰδιαίτερη πατρίδα του.

Παρ’ ὅλες τὶς δύσκολες συγκυρίες, ἐργαστήκαμε μὲ ἀγάπη, συνέπεια
καὶ σεβασμὸ ὥστε ἡ διοργάνωση αὐτοῦ τοῦ πνευματικοῦ γεγονότος νὰ εἶναι
ἀντάξια τοῦ ὕψους καὶ τοῦ ἤθους τοῦ σπουδαίου συμπατριώτη μας.

Ἡ εἰλικρινὴς συνεργασία μὲ τὴν Ἑταιρεία Παπαδιαμαντικῶν Σπουδῶν



καὶ ἡ εὐαισθησία καὶ τὸ ἐνδιαφέρον μὲ τὸ ὁποῖο ἀγκάλιασαν τὸ Συνέδριο,
μὲ τὴν ἐθελοντικὴ προσφορά τους ὁ πνευματικὸς χῶρος ἀλλὰ καὶ ὁ ἐπι-
χειρηματικὸς κόσμος τῆς Σκιάθου, ἦταν ἄξια ἐπαίνων.

Θέλω νὰ εὐχαριστήσω ἀπὸ καρδιᾶς:
– τὴν Ἐκκλησία στὸ πρόσωπο τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου

Ἀθηνῶν καὶ πάσηςἙλλάδος γιὰ τὴν εὐλογία του μὲ τὴν παρουσία του στὴ
Σκιάθο,

– τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, Διὰ Βίου Μάθησης καὶ Θρησκευμάτων, καὶ
τὴν Περιφέρεια Θεσσαλίας, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῶν ὁποίων τελεῖ τὸ Συνέδριο,

– ὅλους τοὺς συνέδρους, οἱ ὁποῖοι ἐντρύφησαν στὸ ἔργο τοῦ Ἀλέξανδρου
Παπαδιαμάντη καὶ εἶναι ἐδῶ νὰ μᾶς τὸ παρουσιάσουν,

– τὴν ὀργανωτικὴ ἐπιτροπή, ποὺ ὁρίστηκε ἀπὸ τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο
Σκιάθου γιὰ τὴ διοργάνωση τῶν Παπαδιαμαντικῶν ἐκδηλώσεων καθ’
ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ ἔτους 2011 καὶ τὴ διοργάνωση τοῦ Συνεδρίου, γιὰ τὴν
πολύμηνη συνεπὴ ἐργασία τους καὶ τὸν μόχθο τους γιὰ τὴν ἄρτια διοργά-
νωση τοῦ Συνεδρίου, καθὼς καὶ ὅσους, ἐπώνυμα ἢ ἀνώνυμα, συνέδραμαν
τὴν ὀργανωτικὴ ἐπιτροπή. Τέλος,

– τὸν μέγα χορηγὸ ποὺ φιλοξενεῖ τὸ Συνέδριο, τὸ ξενοδοχεῖο Skiathos
Palace, στὰ πρόσωπα τῶν ἀδελφῶν Βασίλη, Ἄρη καὶ Πέτρου Δερβένη.

Σᾶς εὔχομαι καλὴ διαμονὴ στὸ νησί μας καὶ καλὴ ἐπιτυχία στὶς ἐργα-
σίες τοῦ Συνεδρίου.

*

Παραθέτω πέντε μικρὰ ἀποσπάσματα, δηλωτικὰ τῆς ταυτότητας τοῦ
μεγάλου Σκιαθίτη συγγραφέα:

Ἠξεύρω ὅτι οὐδεὶς τολμᾷ ποτὲ ν’ ἀτενίσῃ ἐντὸς ἑαυτοῦ, ὡς εἰς βαθὺ καὶ ἀπύ-
θμενον φρέαρ, πρὸς ὃ ἰλιγγιᾷ ἡ ὅρασις. Κατοπτρίζεσθε μᾶλλον ἐν τοῖς σφάλ-
μασι τοῦ πλησίον καὶ εὐλόγως πράττετε.

Οἱ Ἔμποροι τῶν ἐθνῶν, 1.249

Ἡ ἠθικὴ δὲν εἶναι ἐπάγγελμα, καὶ ὅστις ὡς ἐπάγγελμα θέλει νὰ τὴν μετέλθῃ,
πλανᾶται οἰκτρῶς καὶ γίνεται γελοῖος.

«Οἱ Χαλασοχώρηδες», 2.453

Ἡ πλουτοκρατία ἦτο, εἶναι καὶ θὰ εἶναι ὁ μόνιμος ἄρχων τοῦ κόσμου, ὁ
διαρκὴς ἀντίχριστος. Αὕτη γεννᾷ τὴν ἀδικίαν, αὕτη τρέφει τὴν κακουργίαν,
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αὕτη φθείρει σώματα καὶ ψυχάς. Αὕτη παράγει τὴν κοινωνικὴν σηπεδόνα.
Αὕτη καταστρέφει κοινωνίας νεοπαγεῖς.

«Οἱ Χαλασοχώρηδες», 2.453

Ἡ φιλοδοξία εἶναι ἡ νόσος τῶν χορτάτων, ἡ λαιμαργία εἶναι τῶν πεινασμένων
τὸ νόσημα.

«Οἱ Χαλασοχώρηδες», 2.454

… πρέπει νὰ παρηγορώμεθα, διότι εἰς τοιούτους δυστυχεῖς καιρούς, ὅπου εὑρέ-
θημεν, στενὰ εἶναι πανταχόθεν, καὶ δὲν ὑποφέρομεν ἡμεῖς μόνοι, ἀλλ’ ὁ κόσμος
ὅλος. (Ἀπὸ γράμμα πρὸς τὸν πατέρα του, 2 Φεβρουαρίου 1878.)

Ἀλληλογραφία, Δόμος, σελ. 101
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ΑΘΗΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Διευθύντρια Μουσείου Παπαδιαμάντη

«Ἑκατὸ χρόνια πέρασαν ἀπ’ τὴ χρονιὰ τῆς κοίμησης τοῦ Ἀλέξανδρου
Παπαδιαμάντη καὶ ἡ Μνήμη τῆς Ἑλλάδας στέκει –παρ’ ὅλες τὶς ἐνέσεις
λήθης ποὺ τῆς γίνονται– μὲ ἄκρατο σεβασμὸ σιμά του» (Καισάριος μο-
ναχός, «Παπαδιαμάντη διάρκεια», περ. Σκιάθος, τεῦχ. 20, Γενάρης–Μάρ-
της 1981, σελ. 87).

Ὅπως εἶναι σὲ ὅλους γνωστό, ὀργανώθηκαν σὲ ὁλόκληρη τὴ χώρα
πνευματικὲς ἐκδηλώσεις γιὰ νὰ τιμηθεῖ ἡ μνήμη τοῦ Σκιαθίτη διηγημα-
τογράφου καὶ νὰ ἐξαρθεῖ τὸ ἔργο του καὶ ἡ συμβολή του στὰ νεοελληνικὰ
γράμματα.

Ὄχι τυχαῖα φέτος συνέπεσε καὶ τὸ ἀνὰ δεκαετία προγραμματισμένο καὶ
θεσμοθετημένο Διεθνὲς Συνέδριο γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη.

ὉΠρόεδρος τῆςἙταιρείας Παπαδιαμαντικῶν Σπουδῶν καὶ τῆςὈργα-
νωτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Β´ Διεθνοῦς Συνεδρίου γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη κ.
Φώτης Δημητρακόπουλος εἶχε εὐχηθεῖ τὸ 2001 «καλὴ συνάντηση καὶ πάλι
μετὰ ἀπὸ δέκα ἔτη». Νά ποὺ ἔφτασε αὐτὴ ἡ στιγμή, Θεοῦ θέλοντος καὶ
κυρ-Ἀλέξανδρου μεσιτεύοντος, ἡ συνάντηση αὐτὴ νὰ γίνει στὴ γενέτειρά
του.

Σᾶς καλωσορίζουμε λοιπὸν ὡς Σκιαθίτες «στὴν καταπράσινον, τὴν
εὐωδιάζουσαν, τὴν γαληνιῶσαν ὡς εὐσεβῆ ψυχήν, τὴν πολύκολπον, τὴν δα-
σοστεφῆ, τὴν βοσπορίζουσαν, τὴν περικαλλῆ Σκίαθον».

«“Σὰν νά ᾽χαν ποτὲ τελειωμὸ τὰ πάθια κ’ οἱ καημοὶ τοῦ κόσμου!”. Μὲ
αὐτὰ τὰ λόγια σὲ ὑποδέχεται στὸ νησί του ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης,
μαρμαρωμένος στὸ μνημεῖο ποὺ τοῦ ἔστησαν οἱ πατριῶτες του, οἱ θαυμα-
στές του κι ὁ ἀλησμόνητος καλλιτέχνης, ὁ Θωμᾶς Θωμόπουλος». Προ-
σεγγίζοντας «τὴν ὄμορφη προκυμαία τῆς Σκιάθου χωρὶς νὰ τὸ θέλεις γυ-
ρίζεις τὸ κεφάλι δεξιά, γιὰ νὰ θαυμάσεις τὸ πευκόφυτο νησάκι, τὸΜπούρτζι,
καὶ βλέπεις τὸν Παπαδιαμάντη νὰ προβάλλει τὴ γερασμένη μορφή του μέσα
ἀπὸ τὸ λευκὸ μάρμαρο, στὴν εἴσοδο τοῦ νησιοῦ, σὰν ἀπὸ τὸ παράθυρο τῆς
αἰωνιότητας, καὶ νὰ σὲ καλεῖ. Πᾶς κοντὰ καὶ δὲν μπορεῖς νὰ συγκρατήσεις
τὴ συγκίνησή σου ὅταν διαβάζεις στὴν κάτωθέ του ἐντοιχισμένη πλάκα,



ἀντὶς γιὰ κάθε ἄλλο χαιρετισμό, τὰ λόγια του τὰ γεμάτα πίκρα κι ἐγκαρ-
τέρηση.

»Ὅποιος θέλει νὰ καταλάβει τὸ ἔργο τοῦ Παπαδιαμάντη, ὅποιος θέλει
νὰ νοιώσει τὸν συγγραφέα καὶ τὸν ἄνθρωπο, πρέπει νὰ ἐπισκεφθεῖ τὸ νησί
του καὶ νὰ τὸ γυρίσει ὁλόκληρο. Καὶ πρῶτα πρέπει νὰ ἰδεῖ τὸ σπίτι του, τὸ
σπίτι ὅπου ἔζησε κι ὅπου πέθανε». Αὐτὲς εἶναι οἱ σκέψεις τοῦ ποιητῆ ἀπὸ
τὴν Ξάνθη Ἄργη Κόρακα, μετὰ ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψή του στὴ Σκιάθο καὶ στὸ
σπίτι τοῦ Παπαδιαμάντη τὸ 1939.

Ὁ συγγραφέας Γιῶργος Βαλέτας, ὁ ὁποῖος ἐπισκέφθηκε τὸ σπίτι γύρω
στὰ 1950, τὸ περιγράφει ὡς ἑξῆς:

«Τὸ σπίτι ποὺ εἶδε τὸ φῶς καὶ γαλουχήθηκε καὶ πέρασε τὰ πρῶτα του
χρόνια ὁ συγγραφέας τῆς Φόνισσας, ὅπου δοκίμασε τοὺς πρώτους καημοὺς
κι ἔπλεξε τὰ πρῶτα ὄνειρα τῆς ζωῆς του, καὶ ὅπου κατατρεγμένος ἔκλεισε
τὰ μάτια του, εἶναι ἀπ’ τὰ παλιὰ ἀρχοντικὰ τοῦ νησιοῦ, τῆς ντόπιας ἀρχι-
τεκτονικῆς, στὸ κεντρικώτερο μέρος τῆς πόλης. Ἀπέχει ὀγδόντα-ἑκατὸ μέ-
τρα ἀπὸ τὸ λιμάνι, διώροφο, μὲ τὸ κατώγι καὶ τὸ ἀνώγι του».

Στὶς 29 Μαρτίου 1953 τὸ Κοινοτικὸ Συμβούλιο Σκιάθου ἐπὶ προεδρίας
Εὐθυμίου Εὐθυμιάδη πρότεινε τὴν ἀπαλλοτρίωση τῆς «οἰκίας Παπαδια-
μάντη», ἡ ὁποία καὶ πραγματοποιήθηκε τὸν ἑπόμενο χρόνο, τὸ 1954, μὲ
ἐνέργειες τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας Χαράλαμπου Ν. Φραγκίστα, Σκιαθίτη
πανεπιστημιακοῦ καθηγητῆ καὶ συγγενῆ τοῦ Παπαδιαμάντη.

Τὸ 1965 κρίθηκε ἱστορικὸ διατηρητέο μνημεῖο ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Πο-
λιτισμοῦ. Ὁ Δῆμος Σκιάθου ἀποκατέστησε τὴν ἀξία του, ἐπαναφέροντάς
το στὴν ἀρχική του μορφή, πρόσθεσε ὅσα κειμήλια τῆς οἰκογένειας καὶ προ-
σωπικὰ ἀντικείμενα τοῦ συγγραφέα διεσώθησαν καὶ εἶναι ἐπισκέψιμο γιὰ
κάθε εὐλαβικὸ προσκυνητή.

Ἀναφορὰ γιὰ τὸ σπίτι τοῦ Παπαδιαμάντη ἔχουμε καὶ ἀπὸ τὸν νομπε-
λίστα ποιητή μας ὈδυσσέαἘλύτη. Τὸ 1976, στὸ βιβλίο τουἩ μαγεία τοῦ
Παπαδιαμάντη, γράφει:

«Τὸ σπίτι τοῦ Παπαδιαμάντη στὴ Σκίαθο τὸ ἐγνώριζα πολὺ προτοῦ τὸ
ἐπισκεφθῶ, καὶ μάλιστα στὴν κάθε του λεπτομέρεια, δηλ. καμιά. Δὲν
μποροῦσε ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς ν’ ἀφήσει ἀχνάρια ὑλικὰ πίσω του. Ὄχι
ἐπειδή, τάχα, ἡ πνευματικότητά του ἦταν τόσο μεγάλη ἢ ὁ ὑποσυνείδητος
μοναχισμός του τόσο ἰσχυρός, ὅσο γιατὶ ἀπὸ τὴν ἴδια του τὴ φύση, πιστεύω,
ἦταν ὁ “ἄνθρωπος τοῦ ἐλαχίστου”. Νοερὰ εἶχε πετάξει ἀπὸ τὸ παράθυρο
καθετὶ ποὺ δὲν τοῦ ἦταν ἀπαραίτητο – ἔπιπλα ἢ ἰδέες, ἀδιάφορο».
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Τὸ σπίτι λειτουργεῖ συστηματικὰ ὡς Μουσεῖο ἀπὸ τὸ 1984. Τὸ 1987
ἔγινε ἀποκατάσταση καὶ συντήρηση μὲ μελέτη τοῦὙπουργείου Πολιτισμοῦ
καὶ δαπάνη τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ καὶ τοῦ Δήμου Σκιάθου.

Ἡ χρήση τοῦΜουσείου εἶχε παραχωρηθεῖ ἀπὸ τὸ 1993 ἕως τὸ 2010 στὴ
ΔημοτικὴἘπιχείρηση «Ἀναπτυξιακὴ Σκιάθου». Τὸ καλοκαίρι τοῦ 2001 τὸ
ἰσόγειο διαμορφώθηκε καὶ ἔκτοτε λειτουργεῖ ὡς ἐκθεσιακὸς χῶρος-βι-
βλιοπωλεῖο, μὲ σκοπὸ τὴν οὐσιαστικότερη γνωριμία τῶν ἐπισκεπτῶν μὲ τὸ
ἔργο τοῦ συγγραφέα. Στὸν ἴδιο χῶρο πραγματοποιοῦνται προβολὲς ντοκι-
μαντὲρ γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ Σκιαθίτη διηγηματογράφου, ἀκούγον-
ται μελοποιημένα ποιήματα ἢ ἀπαγγελίες ποιημάτων καὶ διηγημάτων του,
ἐνῶ φιλοξενοῦνται σχολεῖα ἀπὸ ὅλη τὴνἙλλάδα στὸ πλαίσιο ἐκπαιδευτικῶν
προγραμμάτων τους.

Ἀπὸ τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2011 ἡ χρήση τοῦΜουσείου ἐπανῆλθε στὸν Δῆμο
Σκιάθου, ἐφόσον ἡ ΔημοτικὴἘπιχείρηση σύμφωνα μὲ τὸν νόμο 3852/2010
(ΦΕΚ Α´ 87) «Νέα Ἀρχιτεκτονικὴ τῆς Αὐτοδιοίκησης καὶ τῆς Ἀποκεν-
τρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» λύθηκε αὐτοδίκαια.

Φέτος, μὲ τὴ συμπλήρωση 160 χρόνων ἀπὸ τὴ γέννησή του καὶ 100 ἀπὸ
τὸν θάνατό του, ὁ Δῆμος Σκιάθου καὶ τὸ Μουσεῖο Παπαδιαμάντη διοργα-
νώνουν ποικίλες πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις μὲ κεντρικὸ γεγονὸς τὸ Γ´
Διεθνὲς Συνέδριο, ποὺ ὁ πρῶτος κύκλος του πραγματοποιεῖται στὴ Σκιάθο
σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἑταιρεία Παπαδιαμαντικῶν Σπουδῶν.

Οἱ παράλληλες ἐκδηλώσεις ποὺ πλαισιώνουν τὸ Συνέδριο εἶναι ἐκθέσεις
ἀτομικὲς καὶ ὁμαδικὲς Σκιαθιτῶν ζωγράφων καὶ φωτογράφων, τὰ ἔργα
τῶν ὁποίων εἶναι ἐμπνευσμένα ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη.
Μέχρι τέλους τοῦ ἔτους θὰ ἀκολουθήσουν κι ἄλλες ἐκδηλώσεις ποὺ ἔχει
προτείνει ἡ Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Δήμου Σκιάθου, ἡ ὁποία ὁρίστηκε
νὰ ἐπιμεληθεῖ τὴ διοργάνωση ὅλων τῶν ἐπετειακῶν ἐκδηλώσεων τιμῆς καὶ
μνήμης γιὰ τὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη, ποὺ ἀφοροῦν τὴ μελέτη καὶ
ἀνάδειξη τοῦ ἔργου του καὶ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας.

Στὶς 25 Ἰουνίου 2011 ὁ Δῆμος Σκιάθου καὶ τὸ Μουσεῖο Παπαδιαμάντη
διοργάνωσαν σὲ συνεργασία μὲ τὸν Σύλλογο ΜουσειοπαιδαγωγῶνἙλλά-
δος ἡμερίδα μὲ θέμα: «Μουσεῖα Λογοτεχνῶν: Συνάντηση στὸ Σπίτι τοῦ
Παπαδιαμάντη στὴ Σκιάθο», ὅπου συμμετεῖχαν ἐκπρόσωποι ἀπὸ τὸ Μου-
σεῖο Ν. Καζαντζάκη τῆς Κρήτης, τὸ Μουσεῖο Παλαμᾶ τῆς Ἱερᾶς Πόλεως
τοῦ Μεσολογγίου, Μουσεῖο Σολωμοῦ Κέρκυρας καὶ Μουσεῖο Σολωμοῦ καὶ
Ἐπιφανῶν Ζακυνθίων.
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Ἐπίσης στὴν αὐλὴ τοῦ Μουσείου Παπαδιαμάντη πραγματοποιήθηκαν
τὸν Ἰούλιο καὶ τὸν Αὔγουστο παράλληλες ἀναγνώσεις διηγημάτων τοῦ
Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη στὸ πρωτότυπο καὶ σὲ μετάφραση. Στὶς ἐκδη-
λώσεις αὐτές, ποὺ ἔχαιραν οὐσιαστικῆς ἀνταπόκρισης, συμμετεῖχαν στὴν
ἀνάγνωση ἐκπαιδευτικοὶ τοῦ νησιοῦ, φοιτητές, μαθητές, νέοι μὲ ποικίλα
ἐπαγγελματικὰ ἐνδιαφέροντα, καλλιτεχνικὰ καὶ ἄλλα, καθὼς καὶ ξενό-
γλωσσοι κάτοικοι τῆς Σκιάθου.

Ἀνακεφαλαιώνοντας, ἀναφέρουμε ὅτι τὸ Μουσεῖο εἶναι ἐπισκέψιμο καὶ
λειτουργεῖ συστηματικὰ ἀπὸ τὸν Ἀπρίλιο ἕως τὸν Ὀκτώβριο. Δέχεται
κάθε χρόνο 25.000 ἐπισκέπτες, Ἕλληνες –στὴν πλειοψηφία– καὶ ἀλλοδα-
πούς, ἐπιτελεῖ δὲ ἕνα σημαντικὸ σκοπό: νὰ κρατήσει ἄσβεστη τὴ μνήμη τοῦ
Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη, μπολιάζοντας τὴν ἐθνικὴ ψυχή μας μὲ τὸν
καθάριο λόγο του.

Τὸ Σπίτι-Μουσεῖο ἐπίσης ἀποτελεῖ ζωντανὴ φωτογραφία τοῦ παρελ-
θόντος. Διότι δείχνει μιὰ ἐποχή. Ἐφόσον ἀλλάζουν οἱ ρυθμοὶ τῶν ἐσωτε-
ρικῶν καὶ τῶν ἐπιπλώσεων καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ τῶν σπιτιῶν, θὰ βλέπουν
οἱ μέλλουσες γενιὲς στὸ σπίτι τοῦ Παπαδιαμάντη τὴν εἰκόνα τοῦ νησιώ-
τικου σπιτιοῦ ὅπως ἦταν χθὲς καὶ ὅπως δὲν θὰ εἶναι αὔριο.

Κλείνουμε τὸ καλωσόρισμά μας αὐτὸ πρὸς ἐσᾶς, ἀφοῦ εὐχηθοῦμε
καλὴ ἐπιτυχία στὶς ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου, ἔχοντας τὴν πεποίθηση ὅτι καὶ
αὐτὸ τὸ Συνέδριο θὰ ἀποβεῖ σπουδαῖο γιὰ τὶς παπαδιαμαντικὲς σπουδές, μὲ
τοὺς στίχους τοῦ ποιητῆ Βασίλη Δ. Δημουλᾶ:

Μνήμη Ἀλεξ. Παπαδιαμάντη

Μ’ ἔπνιξε πάλι σήμερα ἡ ἀθυμία κυρ-Ἀλέξανδρε
κ’ ἔπλευσα στὸ νησί σου νὰ σὲ βρῶ
Νὰ σταθῶ κάτω ἀπ’ τὸν ἴσκιο σου τὸν εὐεργετικὸ
Τὴν εἰρήνη ν’ ἀπολαύσω τῆς ψυχῆς σου
καὶ τ’ ὀρθόδοξο πάθος σου τὸ χριστιανικὸ

Περίμενέ με κυρ-Ἀλέξανδρε, σεμνέ
Στὸ κατώφλι τῆς μυρωμένης σου ψυχῆς
ἦρθα ν’ ἀποθέσω τὴ μοναξιά μου ποὺ ξεχείλισε
Νὰ ζήσω κάτω ἀπ’ τὸν ἀγλαϊσμένο κόσμο σου
καὶ τὴν αἰδημοσύνη σου τὴ μακαριστή
Περίμενέ με κυρ-Ἀλέξανδρε
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ

Η ΘΗΛΥΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟ «ΜΥΡΟΛΟΓΙ ΤΗΣ ΦΩΚΙΑΣ»
ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ

Ἡ εἰσήγησή μου1, ἐπικεντρωμένη στὴν θηλυκὴ ταυτότητα στὸ διήγημα
«Τὸ Μυρολόγι τῆς φώκιας»2, ἔχει τρία μέρη. Στὸ πρῶτο προστίθενται
πληροφορίες γιὰ τὴν γρια-Λούκαινα καὶ λύνεται τὸ μυστήριο τῆς συμβο-
λικῆς παρουσίας τοῦ νεαροῦ βοσκοῦ. Στὸ δεύτερο θὰ ἐξεταστεῖ τὸ διήγημα
μὲ ἀναφορὰ σὲ δύο πραγματολογικὰ δεδομένα ποὺ ἀφοροῦν τὸν συγγραφέα
καὶ τοὺς ἀναγνῶστες του, πρῶτον ὅτι δημοσιεύθηκε τὴν ἴδια μέρα ποὺ ἔγινε
ἡ τιμητικὴ ἐκδήλωση ποὺ ὀργάνωσε στὸν «Παρνασσὸ» ἡ πριγκίπισσα
Μαρία Βοναπάρτη καὶ δεύτερον ὅτι σχεδὸν ταυτόχρονα μὲ τὴν πρώτη δη-
μοσίευση στὴν ἐφ. Πατρίς (Πέμπτη, 13/3/1908) ἀναδημοσιεύθηκε στὴν
Ἐφημερίδα τῶν κυριῶν τῆς Καλλιρρόης Παρρέν (περίοδος Β΄, ἔτος 22ον,
ἀρ. 945, 1-15 Ἀπριλίου 1908, σ. 150-151). Στὸ τρίτο καὶ τελευταῖο μέρος
θὰ συζητηθεῖ ὁ ρόλος τῆς φώκιας στὸ διήγημα σὲ συνδυασμὸ μὲ ὅσα ὑπο-
στηρίζονται στὰ δύο προηγούμενα μέρη.

Ἀρχίζω μὲ τὸν τίτλο ὁ ὁποῖος μᾶς εἰσάγει στὸ βασίλειο τοῦ θηλυκοῦ: τὸ
μοιρολόγι εἶναι γυναικεία ὑποθεση3 καὶ ἡ ἀνοικειωτικὴ ἐπέκτασή του σὲ ἕνα
θαλάσσιο θηλαστικὸ μὲ θηλυκὸ ὄνομα ἐπιτείνει τὴν θηλυκότητα. Τὰ δά-
1 Δημοσιεύεται ὅπως σχεδὸν ἐκφωνήθηκε στὴν «ἀβραμιαίως» φιλόξενη Σκιάθο, τὸ
Σάββατο 1 Ὀκτωβρίου 2011. Ἐδῶ ἁπλῶς προστέθηκαν οἱ ἀπαραίτητες σημειώσεις
καὶ βιβλιογραφικὲς παραπομπές.

2 Δύο προηγηθέντα κείμενα τὰ ὁποῖα ἔστρεψαν τὴν σκέψη μου πρὸς τὴν συγκεκριμένη
ἀνάγνωση τοῦ διηγήματος εἶναι τὰ ἑξῆς: ΧρῆστοςΜαλεβίτσης, «Ὁ ἀρχέγονος Πα-
παδιαμάντης - Σχόλιο στὸ ‘‘Μυρολόγι τῆς φώκιας’’», στὸ Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος
(ἐπιμέλεια), Φῶτα ὁλόφωτα - Ἕνα ἀφιέρωμα στὸν Παπαδιαμάντη καὶ τὸν κόσμο
του, Ἑλληνικὸ Λογοτεχνικὸ καὶ Ἱστορικὸ Ἀρχεῖο, 1981, σ. 291-298, καὶ Γεωργία
Φαρίνου-Μαλαματάρη, «‘‘Ἀχειροποίητο ποίημα’᾽ – Σχόλια στὸ ‘‘Μυρολόγι τῆς
φώκιας’’», Ἀντί, τχ. 753, 28/12/2001, σ. 52-56.

3 Βλ.Margaret Alexiou,Ὁ τελετουργικὸς θρῆνος στὴν ἑλληνικὴ παράδοση, ἐπιμέλεια
ἀναθεώρησης - μετάφραση Δημήτρης Γιατρομανωλάκης - Παναγιώτης Ροϊλός,
Μορφωτικὸ Ἵδρυμα Ἐθνικῆς Τραπέζης, 2002, σ. 41-48, 177-179· Guy Saunier,
Ἑλληνικὰ δημοτικὰ τραγούδια - Τὰ μοιρολόγια, Νεφέλη, 1999, σ. 15, 58.



κρυα ἐξαφανίζονται μέσα στὸ ὑγρὸ στοιχεῖο, εἶναι ἕνα τίποτα μέσα στὴν
ἀπεραντοσύνη τῆς θάλασσας, στὸ ἀπόλυτο θηλυκό4. Καὶ τὸ μοιρολόγι, ὁ
θρῆνος, παύει νὰ εἶναι στιγμιαῖο γεγονὸς καθὼς διαιωνίζεται μέσῳ τοῦ λυ-
ρικοῦ, νεωτερικοῦ σχεδόν, ποιήματος στὸ τέλος τοῦ κειμένου5.

Ἡ γρια-Λούκαινα εἶναι ἡ πιὸ τραγικὴ φιγούρα τοῦ διηγήματος. Τῆς
ἔχουν πεθάνει ἤδη πέντε παιδιά (δύο κορίτσια καὶ τρία ἀγόρια), ὁ ἄντρας
της, ἐνῶ οἱ δύο ζωντανοὶ γιοί της εἶναι ἐξαφανισμένοι σχεδόν. Τῆς ἔχει ἀπο-
μείνει μιὰ κόρη μὲ ἕξι παιδιὰ κοντὰ στὴν ὁποία θητεύει, τὴν ὑπηρετεῖ δη-
λαδή, τὴν βοηθᾶ ἡ γριὰ μάνα της. Τὸ ὄνομά της, «Λούκαινα» –ἡ σύζυγος
τοῦ Λουκᾶ ἢ Λούκα–, ἔχει συνδεθεῖ μέσῳ «εἰρωνικῆς ἀντιστροφῆς» μὲ τὸ
φῶς (lux, lucis) ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ πένθος (luctus 〈 lugeo = πενθῶ)6. Ἡ χα-
ροκαμένη γριὰ γυναίκα κατεβαίνει στὸν γιαλὸ νὰ πλύνει, λουσμένη μέσα
στὸ τελευταῖο φῶς τοῦ ἥλιου. Τὸ ὄνομά της μπορεῖ νὰ σημαίνει φῶς,
ὡστόσο ἡ ἴδια εἶναι βουτηγμένη μὲς στὴν μαυρίλα τοῦ θανάτου, στὸ σκο-
τάδι.

Ὑπάρχει στὰ λατινικὰ τὸ κύριο θηλυκὸ ὄνομα lucina, lucinae. Ταυτί-
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4 Γιὰ τὴν σημασία τῆς θάλασσας στὸν Παπαδιαμάντη βλ. Elizabeth constantinides,
«love and Death: The Sea in the Work of Alexandros Papadiamantis», Modern
Greek Studies Yearbook, τόμ. 4, 1988, σ. 99-110· Roderick Beaton, «The Sea as Me-
taphorical Space in Modern Greek literature», Journal of Modern Greek Studies, τόμ.
7, ἀρ. 2, Ὀκτώβριος 1989, σ. 253-272: 257-259.

5 ὉΓιώργηςΜανουσάκης στὸ –πρωιμότερο μᾶλλον– διδακτικὸ δοκίμιο γιὰ τὸ ἐν λόγῳ
διήγημα παρατηρεῖ ὅτι «τ᾽ ὀχτάστιχο μοιρολόι τῆς φώκιας, γραμμένο ὄχι μόνο σὲ
γνήσια δημοτικὴ μὰ καὶ σ᾽ ἕναν ἀναπάντεχα προδρομικὸ γιὰ τὴν ἑλληνικὴ ποίηση
ἐλεύθερο στίχο» (: «‘‘Τὸ μοιρολόγι τῆς φώκιας’᾽ - Προσπάθεια γιὰ μιὰ βαθύτερη ἀνά-
γνωση», περ. Εὐθύνη, τχ. 90, Ἰούνιος 1979, σ. 329-336: 335). Βλ. ἀκόμα: «Ὁ Πα-
παδιαμάντης [μὲ αὐτὸ τὸ ποίημα] νεωτερίζει ποιητικὰ τριάντα σχεδὸν χρόνια πρὶν
ἀπὸ τὸ 1935, τὸ πλέον ἐπίσημο γενέθλιο ἔτος τοῦ νεοελληνικοῦ μοντερνισμοῦ. […]
Θεωρῶ τὸ ποίημα αὐτὸ ὡς ἕνα ἀπὸ τὰ καλύτερα τῆς νεοελληνικῆς ποίησης τοῦ
αἰώνα μας» (Σταῦρος Ζουμπουλάκης, «Ἡ ἀδυσώπητη ζωή - Ἀ. Παπαδιαμάντη ‘‘Τὸ
μυρολόγι τῆς φώκιας’’», Νέα Ἑστία, τχ. 1736, Ἰούλιος-Αὔγουστος 2001, σ. 146-
150: 150, καὶ ἀναδημοσίευση στὸ περ. Φιλολογική, τχ. 75, Ἀπρίλιος-Μάιος-
Ἰούνιος 2001, σ. 12-14), καὶ «Ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ ποιήματα σὲ ἐλεύθερο στίχο, βάζω
πρῶτο τὴν κατάληξη τοῦ ἀριστουργηματικοῦ διηγήματος ‘‘Τὸ μυρολόγι τῆς φώ-
κιας’᾽» (Ζήσιμος Λορεντζάτος, collectanea, Δόμος, 2009, ἀρ. 1172, σ. 680).

6 Βλ. Γεωργία Φαρίνου-Μαλαματάρη, ὅ.π., σ. 52, καὶ Γιῶργος Παγανός, «Ἀλέξαν-
δρου Παπαδιαμάντη: Τὸ μοιρολόγι τῆς φώκιας - (2)» στὸ Λ. Κούσουλας - Χ. Μη-
λιώνης - Γ. Παγανὸς - Ν. Τριανταφυλλόπουλος, Νεοελληνικὰ διδακτικὰ δοκίμια γιὰ
τὸ Λύκειο, Παπαζήσης, 21980, σ. 321-326: 321-322.



ζεται μὲ τὴν μυθικὴ ἑλληνικὴ θεότητα τοῦ τοκετοῦ, τὴν Εἰλείθυια, αὐτὴ ποὺ
ἐρχόταν νὰ βοηθήσει τὶς ἑτοιμόγεννες γυναῖκες νὰ λευτερωθοῦν μὲ τὸ καλὸ
καὶ τὰ νεογνὰ νὰ ζήσουν7. Ἕνα ἀπὸ τὰ διάφορα ὀνόματά της ἦταν καὶ
Ἐλευθώ, ὥστε νὰ καταλάβουμε πὼς στὸν μετὰ Χριστὸν ἑλληνικὸ κόσμο
εἶναι ὁ ἅγιος Ἐλευθέριος ποὺ ἀνέλαβε τὸν δύσκολο ρόλο τῆς ἀρχαίας θε-
ότητας8. Ὁρισμένα ἀπὸ τὰ συνοδευτικὰ ἐπίθετα τῆς Εἰλείθυιας ἦταν ἐνδει-
κτικὰ τοῦ ρόλου της: «φιλόπαις»9 (ἀγαπάει τὰ παιδιά), «κουροτρόφος»
(τρέφει τὰ παιδιά), «σώζουσα» καὶ «ἐπισώζουσα»10. Χαρακτηρισμοὶ ποὺ
ταιριάζουν μιὰ χαρὰ στὸ παρελθὸν τῆς γρια-Λούκαινας, ἀλλὰ στὸ παρὸν
τοῦ διηγήματος, μόνο ὡς εἰρωνικὴ ἀντίστιξη μποροῦμε νὰ τὰ δοῦμε.Ἡ σύν-
δεση τῆς «χαροκαμένης πτωχῆς γραίας» μὲ τὴ lucina καὶ τὴν Εἰλείθυια,
τονίζει τὴν θηλυκή της διάσταση, ἡ ὁποία ὑπονομεύεται στὸν παροντικὸ
χρόνο τῆς ἱστορίας ἀπὸ τὴν ἀδυναμία της νὰ βοηθήσει καὶ νὰ διατηρήσει
στὴν ζωὴ τὴν ἀκριβὴ ἐγγονή της.

Περνᾶμε στὸν νεαρὸ βοσκό, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ τὸ μεγαλύτερο πρόβλημα,
μιὰ παραφωνία, μέσα σ᾽ αὐτὸ ποὺ φαίνεται καὶ ὀνομάζω κυριαρχία τοῦ θη-
λυκοῦ στὸ διήγημα. Ἡ γρια-Λούκαινα στὴν ἀρχὴ καὶ ἡ φώκια στὸ τέλος
τοῦ διηγήματος μοιρολογοῦν κι αὐτὸς ἀνάμεσά τους «μέλπει φαιδρὸν ποι-
μενικὸν ᾆσμα». Ἡ φλογέρα ποὺ παίζει καὶ ὁ ρόλος της ἐπισφραγίζουν τὴν
παρουσία του11. Ὁ Χρῆστος Μαλεβίτσης στὰ 1981 ἐνέταξε ἁπλῶς τὶς
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7 Βλ. τὸ λῆμμα «Εἰλείθυια» στὴν ἐγκυκλοπαίδεια Πάπυρος - Λαροὺς - Μπριτάννικα,
τόμ. 22, Πάπυρος, 1986, σ. 170-171.

8 Βλ. λῆμμα «Εἰλείθυια» στὴ Μεγάλη Ἑλληνικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια (Παύλου Δραν-
δάκη), τόμ. 9, β΄ ἔκδοση, χ.χ., σ. 744.

9 Λῆμμα «Εἰλείθυια», Πάπυρος - Λαροὺς - Μπριτάννικα, ὅ.π., σ. 170.
10 Semeli Pingiatoglou, Eileithyia, konigshausen + Neumann, Wurzburg, 1981, σ. 146,

159. Στὴν ἐξαιρετικὴ μονογραφία τῆς Πινγιάτογλου γιὰ τὴν μυθικὴ θεότητα τοῦ το-
κετοῦ καταγράφονται ἑκατὸν ὀκτὼ ἀναφορὲς τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς καὶ λατινικῆς
γραμματείας (σ. 144-152) καθὼς καὶ ἑκατὸν δέκα ἀναφορὲς σὲ ἐπιγραφές, ὅπου
ἀπαντᾶ μὲ διάφορα ὀνόματα (σ. 153-169).

11 «Φιγούρα χωρὶς ὄνομα, χωρὶς κἂν πρόσωπο, μὲ περίγραμμα ἀκαθόριστο, εἶναι πιὸ
πολὺ ἕνας ἴσκιος μέσα στὸ σούρουπο κι ὁ χαρ ο ύμ ε ν ο ς ἦχος τ ο ῦ αὐλ ο ῦ πο ὺ
πα ί ζ ε ι» [δική μου ἡ ὑπογράμμιση] (Γιώργης Μανουσάκης, ὅ.π., σ. 330). Βλ. ἐπί-
σης «Ὁ βοσκὸς εἶναι μιὰ ἔκφραση καὶ μιὰ στιγμιαία παροντικὴ λειτουργία. ‘Σκια-
γραφείται᾽ μόνο ὡς μουσικὸς ἦχος […]. Εἶναι μόνο ‘παρόν’, δηλαδὴ παρουσία ποὺ
λειτουργεῖ ἀποκλειστικὰ μέσα στὸ ‘τώρα᾽ τῆς ἀφήγησης. Ὁ μελωδικὸς ὅμως ἦχος
ἀπὸ τὸ σουραύλι του, ὡς ἔκφραση μουσικῆς μαγείας, συντελεῖ στὴν προώθηση τοῦ
μύθου· ρυθμίζει δηλαδὴ τὴ συνολικὴ οἰκονομία καὶ ροὴ τῆς ἀφηγηματικῆς ὕλης. Ἀπὸ



ἀρχαῖες Σειρῆνες στὴν ἑρμηνεία τοῦ μοτίβου τῆς φλογέρας12 καὶ ὁ Γιάν-
νης Μόνιος πέντε χρόνια ἀργότερα προχώρησε λίγο πιὸ πέρα συνδέοντάς
τες μὲ τὸν βοσκό13. Τέλος, στὸ Κρητολογικὸ συνέδριο τοῦ 2006 ἄκουσα τὴν
Ἄννα Ζιμπόνε (Anna Zimbone), ἡ ὁποία μιλοῦσε μὲ θέμα «Γοργόνες, Νε-
ράιδες, Σειρῆνες καὶ ἄλλα θαλάσσια πλάσματα στὴν κρητικὴ λαογραφικὴ
παράδοση», νὰ λέει γιὰ «Τὸ μυρολόγι τῆς φώκιας» τὰ ἑξῆς περίπου: χάρη
στὸ σουραύλι καὶ τὴν μουσικὴ του ὁ βοσκὸς (ὑπ)έχει τὸν ρόλο σειρήνας
ἀφοῦ μαγεύει καὶ ἀποπλανᾶ, παγιδεύοντας καὶ ὁδηγώντας στὸν θάνατο τὸ
ἀνυποψίαστο καὶ ἀθῶο μικρὸ παιδί14.Ἔτσι τὸ μυστήριο τοῦ σημαδιακοῦ καὶ
ἀταίριαστου βοσκοῦ λύνεται μέσῳ τῆς σύνδεσης τῆς μουσικῆς του μὲ τὶς
Σειρῆνες, καὶ ἡ κυριαρχία τοῦ θηλυκοῦ καθίσταται ἀδιαμφισβήτητη.
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τὴν ἄποψη αὐτή, ἡ μουσικὴ μαγεία ἀπὸ τὸ σουραύλι τοῦ βοσκοῦ λειτουργεῖ ὡς στοι-
χεῖο πλοκῆς τοῦ μύθου» (Νικήτας Παρίσης, «Ἡ λογικὴ τῶν ἀντιφάσεων: πρωτο-
βάθμια ἑρμηνευτικὰ σχόλια στὸ διήγημα ‘‘Τὸ μυρολόγι τῆς φώκιας’’», Ἀλέξανδρος
Παπαδιαμάντης - τρία διηγήματα : τὸ μυρολόγι τῆς φώκιας . ὄνειρο στὸ κύμα . πα-
τέρα στὸ σπίτι - Ἀναζήτηση τῆς ἀφηγηματικῆς λογικῆς, Μεταίχμιο, 2001, σ. 45-
81: 52.

12 «Τὸ στοιχεῖο τῆς γοητείας ποὺ εἶναι ταυτοχρόνως καὶ στοιχεῖο ὀλέθρου συνιστᾶ
γνωστὸ θέμα τοῦ λυκόφωτος τῆς ὑπάρξεως, μὲ τὸ ὁποῖο παγιδεύονται τὰ πλάσματα.
Τέτοιες ἦσαν καὶ οἱ Σειρῆνες τοῦ Ὀδυσσειακοῦ πλοῦ, ποὺ εἶναι καὶ αὐτὸς πλοῦς τῆς
ζωῆς, ἀπὸ τὴν ἀνατολὴ πρὸς τὴ δύση της» (Χρῆστος Μαλεβίτσης, ὅ.π., σ. 293).

13 «Ἐκεῖ [στὸν Ὀδυσσέα] τὸ ‘‘πνεῦμα’᾽ ἐρχόταν ἀπὸ τὶς σειρῆνες (γυναῖκες), ἐδῶ ἀπὸ
μιὰ φιγούρα-βοσκό (ἄντρας). Σταματῶ τοὺς συσχετισμούς, γιατὶ περιέχουν δόλωμα,
ὁ φόβος τῆς παγίδευσής μου ὁρατός (εἶμαι ὑποψιασμένος;)» (Γιάννης Μόνιος,
«Γύρω ἀπὸ τὸ μοιρολόγι τῆς φώκιας», ΝέαΠαιδεία, τχ. 40, φθινόπωρο 1986, σ. 144-
163: 153).

14 Εὐχαριστῶ θερμὰ καὶ ἀπὸ ἐδῶ τὴν Ἄννα Ζιμπόνε γιὰ τὴν εὐγενὴ παραχώρηση τῆς
ὑπὸ ἔκδοση, στὰ πρακτικὰ τοῦ συνεδρίου, εἰσήγησής της ποὺ εἶναι ἀπαραίτητο νὰ
προστεθεῖ καὶ στὴν παπαδιαμαντικὴ βιβλιογραφία. Ἡ Ζιμπόνε ἐπισημαίνει ὅτι
«Τραγούδι καὶ μουσικὴ εἶναι χαρακτηριστικά, ὅπως εἴδαμε, καὶ τῆς Γοργόνας καὶ
τῆς Νεράιδας, ἀλλὰ καὶ τῆς Φώκιας». Ἀντιγράφω τὴν διευκρινιστικὴ σημείωση (ἀρ.
63) τῆς παραπάνω περιόδου: «Ἂς μὴν ξεχνοῦμε πὼς στὸ διήγημα τοῦ Παπαδια-
μάντη, ἡ φώκια τραγουδᾶ ἕνα μοιρολόγι γιὰ τὴ μικρὴ Ἀκριβούλα. Μοῦ φαίνεται πι-
θανὴ στὸ διήγημα αὐτὸ μιὰ ἐπεξεργασία, συνειδητὴ ἢ ἀσύνειδη, τοῦ ἀρχαίου μύθου
τῶν Σειρήνων καὶ τοῦ μοιραίου αὐλοῦ τους. Ὄντως, τὸ δραματικὸ φινάλε, μὲ τὴ νύξη
στὴν ἀνθρωποφάγο φώκια τῆς λαϊκῆς παράδοσης, διαδέχεται τὴ μελωδία ἑνὸς
αὐλοῦ ποὺ ἑλκύει τὴ μικρὴ Ἀκριβούλα καὶ τὴν κάνει νὰ ξεχνᾶ τὴν ὥρα ποὺ περνᾶ
καὶ τὸν κίνδυνο τῆς νύχτας. Ὅπως στὸν ἀρχαῖο μύθο, ὁ αὐλὸς ἔχει τὴν ἐπενέργεια
νὰ ἀκινητοποιήσει τὴ μικρούλα, νὰ τῆς προκαλέσει τὴ λήθη, νὰ ἐκμηδενίσει τὸ πέ-
ρασμα τοῦ χρόνου, καὶ κατ᾽ αὐτὸν τὸν τρόπο προκαλεῖ τὴν τραγωδία».



Ἀκόμα καὶ ὁ ἀφηγητὴς ἢ ὁ συγγραφέας ἕλκεται ἀπὸ τὴν παντοκρατορία
τοῦ θηλυκοῦ στοιχείου καὶ εἰσέρχεται στὸ διήγημα ταυτιζόμενος μὲ τὸν γέ-
ροντα ψαρὰ ποὺ μετέφρασε τὸ μυρολόγι τῆς φώκιας σὲ ἀνθρώπινα λόγια.
Ὁ γέρων ψαρὰς θὰ μᾶς χρειαστεῖ ὅταν ἀναφερθοῦμε παρακάτω στὴν ἐφη-
μερίδα τῆς Καλλιρρόης Παρρέν, ἐπειδὴ πιστεύω ὅτι ὑποδεικνύει ἕναν σο-
βαρὸ ἀντρικὸ ρόλο στὶς φεμινίστριες τῆς ἐποχῆς (ἀντιστικτικὰ πρὸς τὸν σα-
γηνευτικὸ τοῦ νεαροῦ βοσμοῦ).

Αὐτὸ λοιπὸν τὸ πλῆρες θηλυκότητος διήγημα δημοσιεύθηκε τὴν ἴδια
ἐκείνη μέρα (13 Μαρτίου 1908) ποὺ τιμήθηκε στὸν «Παρνασσὸ» ἡ εἰκο-
σιπεντάχρονη προσφορὰ τοῦ Παπαδιαμάντη στὰ ἑλληνικὰ γράμματα ὑπὸ
τὴν αἰγίδα τῆς νιόπαντρης τότε πριγκίπισσας Μαρίας Βοναπάρτη (μαθή-
τριας τοῦ Φρόυντ μετέπειτα καὶ γνωστῆς ψυχαναλύτριας)15. Καὶ εἶναι βε-
βαίως πασίγνωστο ὅτι ὁ Παπαδιαμάντης δὲν πῆγε στὴν ἐκδήλωση.

Ὅπως στὸ διήγημα ὁ ἀφηγητὴς εἶναι σχεδὸν ἀπών16, τὰ ξέρει ὅλα κι ἂς
μὴν ἦταν παρὠν, ἔτσι καὶ στὴν ἐκδήλωση εἶναι ἀπὼν ὁ συγγραφέας, δὲν
χρειαζεται νὰ πάει, τοῦ ἀρκεῖ ἡ κατάσταση μέσα στὴν ὁποία ἔχει ἐπιλέξει
νὰ ζεῖ καὶ νὰ ἐμπνέεται· ὡς συγγραφέας καθ᾽ ἑαυτὸν δὲν εἶχε νὰ κερδίσει
τίποτα ἀπὸ μιὰ τέτοια ἐκδήλωση (ἐξ ἄλλου λίγο μετὰ ἐγκατέλειψε ὁριστικὰ
τὴν Ἀθήνα). Γνωρίζει κάλλιστα τί θὰ συμβεῖ, τὰ ξέρει ὅλα, μπορεῖ νὰ τὰ
φανταστεῖ –ὅπως τὰ ξέρει στὸ διήγημα–, δὲν εἶναι ἀπαραίτητη ἡ παρου-
σία του, ὅλα μποροῦν νὰ συμβοῦν καὶ χωρὶς αὐτόν. Ἂν θέλουμε νὰ προ-
εκτείνουμε ἀκόμα περισσότερο τὸ συγκεκριμένο ἑρμηνευτικὸ σχῆμα, ὁ Πα-
παδιαμάντης δὲν παρευρίσκεται στὴν ἐκδήλωση γιὰ διάφορους λόγους
προφανῶς, καὶ ἐπειδὴ ἐνδεχομένως δὲν ἐνδιαφέρεται νὰ ἐνδώσει στὸ (ὑπέρ-
τατο πολιτειακὸ) θηλυκό, νὰ κάνει παραχωρήσεις, ἀπὸ τὴν θέση ἰσχύος τὴν
ὁποία ἐπιφυλάσσει στὸν ἑαυτό του (τοῦ παντογνώστη ἢ μεθερμηνευτῆ)·
εἶναι ὁ σ υγγ ραφ έα ς καὶ ὁ κόσμος του εἶναι ἄλλος. Ὅπως ὁ ἀφηγητὴς
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15 Βλ. τὴν χρησιμότατη –καὶ δυστυχῶς ἀνέκδοτη– διδακτορικὴ διατριβὴ τῆς Σοφίας
Μπόρα, ὉΠαπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀναγνῶστες του - Ζητήματα ἱστορίας τῆς πρόσ-
ληψης τοῦ ἔργου τοῦ (1879-1961) , ΕΚΠΑ, 2008, σ. 346.

16 ὉΘωμᾶςΜπεχλιβάνης σημειώνει ὅτι «ὁ ἀφηγητὴς […] βρίσκεται ἔξω ἀπὸ τὸ διή-
γημα» (: «Τὸ ‘‘Μοιρολόγι τῆς φώκιας’᾽ τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη καὶ ὁ
‘‘Πόρφυρας’᾽ τοῦ Δ. Σολωμοῦ. Παράλληλη ἀνάγνωση», περ. Φιλόλογος, τχ. 61, φθι-
νόπωρο 1990, σ. 172-189: 174) καὶ ὁ Γιῶργος Παγανὸς ὅτι «Ἡ ἀφήγηση γίνεται
σὲ τρίτο πρόσωπο. Ἀπὸ τὶς λίγες φορὲς ποὺ ὁ Παπαδιαμάντης ἀποφεύγει μὲ ἐπιμέ-
λεια ὁποιαδήποτε προσωπικὴ ἐπέμβαση μὲ τὴν παρεμβολὴ προσωπικῶν σχολίων»
(: ὅ.π., σ. 323).



στέκει ἀπόμακρα ἀπὸ τὸν θηλυκὸ κόσμο τοῦ διηγήματος, ἔτσι καὶ ὁ συγ-
γραφέας στέκει ἀπόμακρα καὶ ἀπὸ τὶς ἐκδηλώσεις τῆς πριγκίπισσας.

Προτίμησε λοιπὸν νὰ ἐπισκεφθεῖ τὴν φιλικὴ οἰκογένεια Νικολάου καὶ
ΠολυξένηςΜπούκη, τῶν ὁποίων τὸ υἱοθετημένο κοριτσάκι τὸ ἔβαλε νὰ πε-
θαίνει στὸ διήγημα «Τραγούδια τοῦ Θεοῦ»17. Στὸ «Μυρολόγι τῆς φώκιας»
ἐνῶ ὁ θάνατος διατρέχει ὅλο τὸ διήγημα, ὁ πνιγμὸς τοῦ παιδιοῦ δίνεται μόνο
μὲ «ἕνα ‘‘μπλούμ!’᾽ ὅλο κι ὅλο»18, «ἕνα ἁπλὸ ‘‘μπλούμ!’’»19, «τὸ ἄρρυθμο,
ἀποτρόπαιο ‘‘μπλοὺμ’’»20 – «αὐτὸ τὸ ‘‘μπλοὺμ’᾽ ποὺ σὰν νὰ ἐξέχει ἀπὸ τὸ
κείμενο»21. Ἡ ὑποβάθμιση τοῦ θανάτου ἑνὸς παιδιοῦ εἶναι προκλητικὴ
(καὶ ὅσο γνωρίζω δὲν συμβαίνει σὲ ἄλλο διήγημα τοῦ Παπαδιαμάντη).
Ἀρκεῖ νὰ θυμηθοῦμε ὡς πρὸς αὐτό, τὸ τριπλὸ ἀδυσώπητο «ἐξηκολούθει»
μετὰ τὸν πνιγμὸ τῆς Ἀκριβούλας22.

Ὁ τίτλος τοῦ διηγήματος εἶναι «Τὸ μυρολόγι τῆς φώκιας», ἑστιάζεται
δηλαδὴ ἐξ ἀρχῆς ἡ προσοχὴ τοῦ ἀναγνώστη στὴν ἐνέργεια τῆς φώκιας.
Πρέπει ἑπομένως νὰ ἀπαντηθεῖ τὸ ἐρώτημα γιατί βάζει ὁ Παπαδιαμάντης
τὴν φώκια νὰ μοιρολογεῖ, νὰ λέει δηλαδὴ ἕνα θρηνητικὸ τραγούδι γιὰ ἕνα
μικρὸ κορίτσι, ὡς πρὸς τὸ ὁποῖο ἡ φώκια λειτουργεῖ ἀναλογικὰ καὶ συμ-
πληρωματικά: ἐμφανίζονται ταυτόχρονα σχεδὸν στὸ διήγημα, καὶ ἡ φώ-
κια καὶ ἡ Ἀκριβούλα, καὶ συνδέονται μὲ στοργικὴ τρυφερότητα23. Ἡἀπάν-
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17 Βλ. Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Γράμματα, πρόλογος - σημειώσεις Octave Mer-
lier, 1934, σ. λ΄-λα´, καθὼς καὶ τὸ ὑπόμνημα τοῦ διηγήματος στὸν 4ο τόμο τῆς κρι-
τικῆς ἔκδοσης τῶν Ἁπάντων τοῦ Παπαδιαμάντη ἀπὸ τὸν Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλο
(Δόμος, 1985, σ. 674-676).

18 Κώστας Στεργιόπουλος, «Ἡ τελευταία φάση τοῦ Παπαδιαμάντη καὶ ‘‘Τὸ μυρολόγι
τῆς φώκιας’’» στὸ Ἑταιρεία Εὐβοϊκῶν Μελετῶν, Πρακτικὰ Α΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου
γιὰ τὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Σκιάθος 20-24 Σεπτεμβρίου 1991, Δόμος, σ. 41-
55: 51.

19 Γεωργία Φαρίνου-Μαλαματάρη, ὅ.π., σ. 53.
20 Τασούλα Καραγεωργίου, «Προλογικὸ σημείωμα» στὸ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάν-
της, Τὸ μυρολόγι τῆς φώκιας καὶ ἄλλα διηγήματα (Ἅπαντα, τόμ. 12), φιλολογικὴ
ἐπιμέλεια Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Τὸ Βῆμα - βιβλιοθήκη, 2011, σ. 11-18: 14.

21 Μαρίνα Ἀρετάκη, «Μετὰ τὸ μυρολόγι: εἰκασίες καὶ ἑρμηνεῖες», Νέα Εὐθύνη, τχ.
5, Μάιος-Ἰούνιος 2011, σ. 302-304: 304.

22 Βλ. Σταῦρος Ζουμπουλάκης, ὅ.π., σ. 148, 149.
23 «Πάντως ἔχει μιὰ τρυφερότητα αὐτὴ ἡ παρουσία [τῆς φώκιας] ποὺ μονάχα μὲ τὴν
παρουσία τῆς Ἀκριβούλας, ποὺ ἀκολουθεῖ ἀμέσως, μπορεῖ νὰ παραβληθεῖ» [Χρι-
στόφορος Μηλιώνης, «Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη: Τὸ μοιρολόγι τῆς φώκιας - (1)»
στὸ Λ. Κούσουλας - Χ. Μηλιώνης - Γ. Παγανὸς – Ν. Τριανταφυλλόπουλος, ὅ.π.,
σ. 311-319: 315] καὶ «Ἡ τρυφερὴ παρουσία τῆς φώκιας ἐναρμονίζεται μὲ τὴ μικρὴ



τηση μπορεῖ νὰ εἶναι ὅτι ὁ Παπαδιαμάντης ἤθελε πιθανὸν νὰ ὑπογραμμί-
σει καὶ κάτι ἄλλο στὸ διήγημα πέρα ἀπὸ τὴν δύστυχη ἡλικιωμένη γυναίκα
καὶ τὸν ἄδικο χαμὸ ἑνὸς παιδιοῦ.

Ἔτσι μπορεῖ νὰ δικαιολογήσει κανεὶς τὴν ἀναδημοσίευση τοῦ διηγή-
ματος ὡς πρώτης συνεργασίας τοῦ Παπαδιαμάντη μὲ ἕνα γυναικεῖο
ἔντυπο, λίγο χρόνο μετὰ τὴν ἀρχική του δημοσίευση. ἩΚαλλιρρόη Παρρὲν
γράφει στὴ Ἐφημερίδα τῶν κυριῶν (περίοδος Β΄, ἔτος 22ον, ἀρ. 943, 1-15
Μαρτίου 1908, σ. 99-101) γιὰ τὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη, λίγες μέ-
ρες μετὰ τὴν ἐκδήλωση στὸν «Παρνασσό», καὶ τὸ ἄρθρο αὐτὸ ἀποτελεῖ τὴν
πρώτη γυναικεία προσέγγιση στὸ ἔργο του.ἩΠαρρὲν παρακολουθοῦσε τὴν
συγγραφική του πορεία καὶ ἀναφέρεται ἐκτενῶς στὴ θέση τῆς γυναίκας
στὸ ἔργο του24. Τὴν δημοσίευση τοῦ πιὸ πρόσφατου διηγήματός του στὸ με-
θεπόμενο τεῦχος τῆς Ἐφημερίδος τῶν κυριῶν (ἀρ. 945, 1-15 Ἀπριλίου
1908, σ. 150-151), τὴν λογαριάζουμε ὡς συνέχεια καὶ ἀνταπόκριση στὸ
δημοσίευμα τῆς ἐκδότριας.

Τὸ διήγημα, ἀκόμα καὶ ἂν θεωρήσουμε ἀπολύτως ἐπικαιρικὴ τὴν
πράξη δημοσίευσής του στὸ συγκεκριμένο γυναικεῖο ἔντυπο25, ταιριάζει στὸ
ὕφος του· εἶναι κατάλληλο γι᾽ αὐτό, ἐπειδὴ ἀποτυπώνει ρεαλιστικὰ τὴ θέση
τῆς γυναίκας. Σίγουρα εἶναι λίγο γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη, ὡς συγγραφέα,
νὰ μείνουμε μόνο στὴν δυστυχία καὶ τὴν ἀδυναμία τῆς γρια-Λούκαινας ἢ
γενικότερα στὴν ἀναπόδραστη ἀνθρώπινη μοίρα, ὅπου τὰ πάθια κι οἱ καη-
μοὶ δὲν ἔχουν τελειωμό. Τὸ διήγημα προσφέρεται καὶ γιὰ πιὸ σύνθετες ἑρμη-
νεῖες: δὲν ἀποτυπώνεται ἢ τονίζεται ἁπλῶς ἡ θέση τῆς γυναίκας, ἀλλὰ ἐπι-
χειρεῖται ἐξύψωσή της. Ποιᾶς γυναίκας ὅμως ἡ θέση χρειαζόταν νὰ
ἐξυψωθεῖ μέσῳ μιᾶς γοητευτικῆς φώκιας; Θὰ τὸ δοῦμε αὐτὸ σὲ λίγο.

Ἀπευθυνόμενο τὸ διήγημα τοῦ Παπαδιαμάντη εἰδικὰ στὶς φεμινίστριες
τῆς ἐποχῆς –ἀνταποκρινόμενο σὲ ἐκεῖνον τὸν παλαιὸ «ὁρίζοντα προσδο-
κιῶν»26– εἶναι σὰν νὰ τοὺς λέει «Προσοχὴ στοὺς ἄντρες. Ἢ εἶναι μακριά,
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κόρη» - «Ἡ φώκη εἶναι τὸ σύστοιχο λοιπὸν τῆς Ἀκριβούλας;» (ΓιάννηςΜόνιος, ὅ.π.,
σ. 155 καὶ 156 ἀντίστοιχα).

24 Βλ. Σοφία Μπόρα, ὅ.π., σ. 354-356.
25 ἩΓεωργία Φαρίνου-Μαλαματάρη τονίζει μὲ ἔμφαση τὸν ρόλο τοῦ Παπαδιαμάντη
στὴ συγκεκριμένη ἐπιλογή (ὅ.π., σ. 52).

26 Γιὰ τὸν ὄρο βλ. hans Robert Jauß, «Ἡ ἱστορία τῆς λογοτεχνίας ὡς πρόκληση γιὰ
τὶς γραμματολογικὲς σπουδές»,Ἡ θεωρία τῆς πρόσληψης - Τρία μελετήματα, εἰσα-
γωγή - μετάφραση - ἐπίμετρο Μίλτος Πεχλιβάνος, Βιβλιοπωλεῖον τῆς «Ἑστίας»,
1995, σ. 25-91: 56.



νεκροὶ ἢ ἐξαφανισμένοι (ὅπως ὁ ἄντρας καὶ οἱ γιοὶ τῆς Λούκαινας), ἢ πολὺ
κοντά, κι ἂς μὴ φαίνονται (ὅπως ὁ βοσκός). Στὶς ἐνέργειες τῶν ἀντρῶν σὰν
τὸν βοσκὸ λοιπόν, μὴν ἔχετε ἐμπιστοσύνη, ἐπειδὴ σᾶς παραπλανοῦν. Κά-
νοντας τὸ κέφι τους εἶναι τόσο ἀπορροφημένοι σ᾽ αὐτό, ὥστε σᾶς ἀγνοοῦν
σὲ σημεῖο νὰ ὁδηγεῖσθε ἀπὸ μόνες σας –σχεδὸν ἀνεπαισθήτως– στὴν κα-
ταστροφή, ἐνῶ ἐκεῖνοι συνεχίζουν ἀμέριμνοι χωρὶς νὰ ἀντιλαμβάνονται τὸ
παραμικρό». Ἡ μόνη οὐσιαστικὰ ἀνεκτή, ἐπιθυμητὴ καὶ ἐν τέλει προβε-
βλημένη λειτουργία τοῦ ἄρρενος εἶναι ἐκείνη –ἡ ἀρκούντως ἀποκαλυ-
πτική– τοῦ μεσολαβητῆ (τοῦ γέροντος ψαρᾶ), ὁ ὁποῖος αἰσθητοποιεῖ τὴν
θηλυκὴ ἱκανότητα δημιουργίας: γνωρίζει «τὴν ἄφωνον γλῶσσαν τῶν
φωκῶν» καὶ μεταφράζει τὸ τραγούδι τῆς συγκεκριμένης φώκιας ἔτσι
ὥστε ὁ κύκλος ποὺ ἄνοιξε μὲ τὸν τίτλο τοῦ διηγήματος νὰ κλείσει μὲ τὴν
γραπτὴ καταγραφὴ τοῦ μυρολογιοῦ.

Ἔρχομαι τέλος στὸ τρίτο μέρος τῆς εἰσήγησής μου, ποὺ ἀφορᾶ τὴν πα-
ρουσία τῆς φώκιας. Εἶναι γνωστὴ ἡ λαϊκὴ παράδοση γιὰ ὑποκριτικὰ δά-
κρυα τῆς φώκιας: κλαίει τὸν πνιγμένο καὶ ὕστερα τὸν τρώει27. Ὁ Παπα-
διαμάντης τὰ γνώριζε αὐτά, ἀλλὰ στὸ διήγημά του βάζει τίτλο «Τὸ
μυρολόγι τῆς φώκιας». Ἡ φώκια δὲν κλαίει ἁπλῶς, ὁπότε τὸ κλάμα της
θὰ μᾶς ὁδηγοῦσε ἀμέσως νὰ σκεφθοῦμε τὴν καταβρόχθιση τῆς Ἀκριβού-
λας, ἀλλὰ μυρολογεῖ: λέει δηλαδὴ ἕνα θρηνητικὸ τραγούδι, αὐτὸ ποὺ με-
θερμηνεύει ὁ γέρων ψαρὰς στὸ τέλος τοῦ διηγήματος.

Ἀπὸ πότε ἡ φώκια τραγουδᾶ, ἀφοῦ ὅλοι ξέρανε ὅτι κλαίει (ὁ γρυλλισμός
της εἶναι ποὺ ἐκλαμβάνεται σὰν κλάμα) καὶ τρώει τοὺς πνιγμένους; Γιατί
ὁ Παπαδιαμάντης τὴν βάζει ἐδῶ νὰ ἀναπληρώνει τὴν ἀνθρώπινη ἀδυνα-
μία, νὰ ὑποκαθιστᾶ τὴν ἀνθρώπινη ἔλλειψη καὶ νὰ ὑποδεικνύει ποιὰ εἶναι
ἡ ἁρμόζουσα συμπεριφορά, νὰ μοιρολογεῖται δηλαδὴ ἀπὸ ἕνα ζῶο ὁ δια-
λαθὼν νεκρός; Ἀλλοῦ στὸ ἔργο του, ὅπου γίνεται λόγος γιὰ ἀνθρωποβό-
ρες φώκιες, δὲν τίθεται ζήτημα μοιρολογιοῦ. Οἱ «Ἔμποροι τῶν ἐθνῶν» ἀπο-
τελοῦν τὸν παράδεισο τῆς φώκιας ποὺ τρώει πνιγμένους, ἀλλὰ δὲν γίνεται
ἡ παραμικρὴ νύξη γιὰ δάκρυα ἢ κλάμα. Στὸν «Νεκρὸ ταξιδιώτη» οἱ φώ-
κιες κρύβονται καὶ δὲν παρεμποδίζουν τὴ θαυμαστὴ ἐπιστροφὴ τοῦ πνιγ-
μένου στὸν γενέθλιο τόπο. Ἐνῶ στὸν «Ἀντίκτυπο τοῦ νοῦ» γίνεται λόγος
γιὰ τὰ δάκρυα τῆς φώκιας μαζὶ μὲ τοῦ κροκοδείλου χωρὶς νὰ συνδέονται
μὲ ἀνθρωποφαγία. Πουθενὰ δηλαδὴ στὸ ἔργο τοῦ Παπαδιαμάντη δὲν
ἔχουμε συνδυασμὸ ὑποκριτικῶν δακρύων τῆς φώκιας καὶ ἀνθρωποφα-
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27 Βλ. Νικόλαος Πολίτης, Παραδόσεις, τόμ. Α΄, 1904, ἀρ. 347, σ. 191.



γίας, ἐνῶ ἡ παρουσία της γενικότερα συμφωνεῖ ἀπολύτως μὲ τὰ συμφρα-
ζόμενα.

Κατόπιν ὅλων αὐτῶν ὀφείλουμε νὰ κατευθυνθοῦμε πρὸς τὴν φώκια ὡς
νοῆμον καὶ φιλάνθρωπο ζῶο, τόσο πιστὸ ὅπως ὁ σκύλος28. Εἶναι φανερὸ ὅτι
μὲ τὸ μυρολόγι της ἐδῶ ἡ φώκια τοῦ Παπαδιαμάντη διεκδικεῖ, ὅπως ἡ προ-
γενέστερη φώκια τοῦ Ζερὰρ ντὲ Νερβὰλ (Gerard de Nerval), «τὴν ἰσότιμη
ἔνταξή [της] στὴν κοινότητα τῶν ἀνθρώπων [καὶ] συμπεριφέρεται μὲ
τρόπο ποὺ κινητοποιεῖ τὴν ἀνθρώπινη εὐαισθησία, χωρὶς ὅμως νὰ ἐμφανί-
ζει ὑπερφυσικὲς ἰδιότητες»29. Τὸ ὅτι ἡ φώκια ἐξανθρωπίζεται στὸ διήγημα
εἶναι φανερὸ ἀπὸ δύο σημεῖα: πρῶτον προβάλλεται ὡς τρυφερὸ καὶ παιχνι-
διάρικο πλάσμα ἀντίστοιχο τῆς Ἀκριβούλας καί, δεύτερον, ἐνῶ μόλις
ἐμφανίζεται διαβάζουμε πὼς ἦταν «βόσκουσα ἐκεῖ πλησίον», μετὰ ποὺ πνί-
χτηκε τὸ κοριτσάκι «ἤρχισε νὰ τὸ περιτριγυρίζῃ καὶ νὰ τὸ μυρολογᾷ, πρὶν
ἀρχίσῃ τὸ ἑσπερινὸν δεῖπνόν της». Στὴν ἀρχὴ βόσκει, ὅπως κάθε ζῶο, καὶ
μετὰ τὴν ἐπισφράγιση τῆς φιλανθρωπίας της, δὲν βόσκει ἀλλὰ θὰ δειπνή-
σει. Ἢ διαφορετικά, τὸ μυρολόγι τῆς Ἀκριβούλας διακόπτει μιὰ φυσιολο-
γικὴ δραστηριότητα τοῦ θαλάσσιου θηλαστικοῦ, ἡ ὁποία συνεχίζεται μετὰ
τὸ τέλος τοῦ μυρολογιοῦ.

Τὸ 1994 δημοσιεύθηκε τὸ καθοριστικῆς συμβολῆς ἄρθρο τοῦ Χριστό-
φορουΜηλιώνη μὲ τίτλο «Τὸ δεῖπνο τῆς φώκιας»30. Μὲ ἀναφορὲς στὸνΜα-
κρυγιάννη, τὸν Νικόλαο Πολίτη καὶ κάποιον Ι. Βενιζέλο, δικηγόρο, ἔθεσε
τὸ ζήτημα τῆς φώκιας ὡς ἀθρωποβόρου ζώου. Χρειάζεται πάντως νὰ ση-
μειωθεῖ ὅτι ἐνῶ ὁ Μηλιώνης παραθέτει τὴ σχετικὴ «Σημείωση» τοῦ Νι-
κολάου Πολίτη, παραλείπει τὶς τρεῖς τελευταῖες ἐξ ἴσου σημαντικὲς ἀρά-
δες της: «Ἐν Γαλαξιδίῳ τῆς Παρνασσίδος πιστεύουσιν ὅτι ἡ φώκη εἶναι
ζῶον προφητικόν, ὅτι θρηνεῖ τὰς συμφορὰς τῶν ἀνθρώπων καὶ διὰ τοῦτο ὁ
θρῆνος της εἶναι πάντοτε προάγγελος συμφορᾶς»31.

Ὅσο περνοῦν τὰ χρόνια ἀπὸ τὸ 1994 καὶ ἑξῆς, ὅσο ἡ βία καὶ τὸ αἷμα
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28 Βλ. λῆμμα «Φώκη», Μεγάλη Ἑλληνικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια (Παύλου Δρανδάκη),
τόμ. 24, β΄ ἔκδοση, χ.χ., σ. 310-311: 311.

29 Σχόλιο γιὰ τὴν τρυφερὰ ἀνθρώπινη «Ἱστορία μιᾶς φώκιας» τοῦ Ζερὰρ ντὲ Νερβὰλ
στὸ σχολικὸ ἐγχειρίδιο Νάσος Βαγενᾶς, Τάκης Καγιαλῆς, Λάμπρος Πόλκας, Νί-
κος Ταραρᾶς, Γιῶργος Φράγκογλου, Νεότερη εὐρωπαϊκὴ λογοτεχνία - Ἀνθολόγιο
μεταφράσεων - Β΄ Ἑνιαίου Λυκείου (ἐπιλογῆς), ΟΕΔΒ, 1998, σ. 187-189: 188.

30 Χριστόφορος Μηλιώνης, «Τὸ δεῖπνο τῆς φώκιας», Σημαδιακὸς κι ἀταίριαστος, Νε-
φέλη, 1994, σ. 35-41.

31 Νικόλαος Πολίτης, Παραδόσεις, τόμ. Β΄, 1904, ἀρ. 347, σ. 942.



πληθαίνουν καὶ ἐξοικειωνόμαστε ἀφύσικα μαζί τους, ἀποτελοῦμε ἀσήμαντη
μειοψηφία πιὰ ὅσοι πιστεύουμε ὅτι ἡ φώκια δὲν τρώει τὴν Ἀκριβούλα. Ἐν
πάσῃ περιπτώσει, ἀκόμα καὶ ἂν ὑπῆρχε μιὰ πραγματικὴ ἱστορία πίσω ἀπὸ
τὸ διήγημα32, ὁ Παπαδιαμάντης δίνει ἄλλη διάσταση σὲ ἕνα σύνηθες θα-
λάσσιο συμβάν· κάτι ἀνάλογο κάνει καὶ ὁ Διονύσιος Σολωμὸς στὸν «Πόρ-
φυρα». Ἑπομένως, ὅσο καὶ ἂν θέλουμε νὰ ἐκβιάσουμε τὸν ὑπαινιγμὸ τοῦ
«ἑσπερινοῦ δείπνου» καὶ νὰ δώσουμε τόση βαρύτητα σὲ δύο μονάχα λέξεις,
ἐὰν αὐτὸ συμβαίνει, συμβαίνει ἐκτὸς κειμένου, σὲ χρόνο μελλοντικό, ἄρα
ἐξωκειμενικό, καὶ δὲν μᾶς ἀφορᾶ.

Τὸ ἰσχυρότερο ἐπιχείρημα πάντως, ἐναντίον τῆς ἄποψης ὅτι ἡ φώκια
τρώει τὴν Ἀκριβούλα, εἶναι ὅτι τίποτε ἀπολύτως στὴν ἀτμόσφαιρα τοῦ διη-
γήματος δὲν μᾶς ἐπιτρέπει νὰ αἰσθανθοῦμε κάτι τέτοιο –διαφορετικὰ πῶς
νὰ ἐξηγηθεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι μέχρι τὸ 1994 καὶ τὴν ‘ἀνακάλυψη᾽ τοῦ Μη-
λιώνη οὐδεὶς τὸ εἶχε ὑποστηρίξει; Στὴν ἀντίθετη περίπτωση, ἂν δηλαδὴ ἡ
φώκια τρώει τὴν Ἀκριβούλα, ὅλη ἡ λυρικότητα τοῦ διηγήματος καὶ ἡ ἐπι-
μελημένη σκηνοθεσία ἀνατρέπονται. Ὑπὸ μιὰ τέτοια ὀπτική, ἡ αἰνιγμα-
τικὴ φράση «πρὶν ἀρχίσῃ τὸ ἑσπερινὸν δεῖπνόν της» μπορεῖ νὰ λογισθεῖ σὰν
μιὰ σκοτεινὴ πινελιὰ σ᾽ ἕναν ἐξαίσια συνθεμένον ζωγραφικὸ πίνακα. Κι ἂν
θελήσουμε νὰ ἐντάξουμε αὐτὴν τὴν ὑπαινικτικὴ φράση σὲ χριστιανικὰ
συμφραζόμενα, τότε θὰ ὁδηγηθοῦμε πολὺ μακριά…

Ἡ φώκια τῆς παράδοσης ποὺ καταγράφει ὁ Νικόλαος Πολίτης «ἦταν
τὸν παλαιὸ καιρὸ βασιλοπούλα, καὶ ἀπὸ τὴν πολλή της πολυφαγία ἔγινε
φώκια». Μία ἐνδεικτικὴ καὶ δειγματοληπτικὴ αὐτοψία στὰ ἔντυπα τοῦ
19ου αἰώνα καὶ τῶν ἀρχῶν τοῦ 20οῦ33 πιστοποιεῖ τὸ μεγάλο ἐνδιαφέρον τοῦ
ἑλληνικοῦ ἐγγράμματου κοινοῦ γιὰ τὴν φώκια34. Συναντοῦμε διάφορες

44 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ

32 ἩΣοφία Μπόρα σημειώνει ὅτι «ὁ ἐγγονὸς τῆς ἀδελφῆς τοῦ Παπαδιαμάντη, Οὐρα-
νίας, Κ. Θεοδοσίου, ἰσχυρίζεται ὅτι τὸ διήγημα ἀφορμᾶται ἀπὸ πραγματικὸ περι-
στατικό: ‘‘Βαδίζομεν τὴν ὁδὸν Ἀναπαύσεως καὶ τελειώνοντας τὰ σπίτια, ὅταν κυτ-
τάξωμεν πρὸς τὴν κρημνώδη παραλίαν, βλέπομεν μίαν λωρίδα γὴς προεξέχουσαν καὶ
κατωθεν τῆς προεξοχῆς εἶναι μιὰ σπηλιὰ ὅπου ἑκατοίκει ἡ φώκη ποὺ ἔφαγε τὸ κο-
ριτσάκι ποὺ ἐπεσεν καὶ ἔγραψεν ὁ Παπαδιαμάντης ΄΄Τὸ μοιρολόγι τῆς φώκιας΄΄’’» (:
ὅ.π., σημ. 180, σ. 206).

33 Τὰ περιοδικὰ ποὺ ἀναφέρονται παρακάτω βρίσκονται ψηφιοποιημένα στὶς ἠλε-
κτρονικὲς βάσεις «Πλειὰς» καὶ «Κοσμόπολις» τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν, ἐνῶ οἱ
ἐφημερίδες Ἐμπρὸς καὶ Σκρὶπ στὴν ἀντίστοιχη βάση τῆςἘθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς
Ἑλλάδος.

34 «Ἡφώκη», Ἀποθήκη τῶν ὠφελίμων γνώσεων, τόμ. 5, ἀρ. 52, 1841, σ. 49-51· Κυ-



ἐγκυκλοπαιδικὲς πληροφορίες μεταξὺ τῶν ὁποίων δὲν ἀναφέρεται τίποτε
ἀπολύτως γιὰ ἀνθρωποφαγία, ἀντιθέτως τονίζεται μὲ ἔμφαση ὅτι πρόκει-
ται γιὰ νοῆμον ζῶο, εὐπειθές, εὐμαθές, κοινωνικό, φιλικό· ζῶο ποὺ ἀγα-
πάει πολὺ τὰ παιδιά του, ἐξημερώνεται καὶ μετατρέπεται σὲ κατοικίδιο,
ἀγαπάει τὴν μουσικὴ καὶ χρησιμεύει «πρὸς σωτηρίαν τῶν πνιγομένων». Ἡ
προφυλακτικὴ δύναμη ποὺ ἀποδιδόταν στὴν φώκια καὶ ἡ ὁμοιότητα τῶν
ὀνομάτων ὁδήγησε τοὺς ἀνθρώπους νὰ τιμοῦν τὸν ἅγιο Φωκᾶ ὡς προστάτη
τῶν ναυτιλλομένων ἀντὶ γιὰ τὸν ἅγιο Νικόλαο35. Ἂν ἡ φώκια θυμίζει δελ-
φίνι σύμφωνα μὲ ὅσα προηγήθηκαν, τότε ἡ παρουσία της στὸ διήγημα τοῦ
Παπαδιαμάντη ἐπιτείνει «τὸ ὀλισθηρὸ τῶν αἰσθήσεων, τὸ ἀκαθόριστο τῆς
πραγματικότητας»36· πρόκειται γιὰ ἕνα ἀκόμη σκηνοθετικὸ «ἀνάμεσα» ἢ
«περίπου»37.

Στὶς ἐφημερίδες τῆς ἐποχῆς συναντοῦμε ὅμως καὶ πληροφορίες γιὰ τὶς
φώκιες ποὺ δὲν τὶς βάζει ὁ νοῦς μας, γιατὶ ἔχουν ἀλλάξει οἱ καιροί. Γιὰ νὰ
τὸ πῶ κάπως πιὸ σύμφωνα μὲ τὴν λογοτεχνικὴ θεωρία, ἀπέχουμε πάρα
πολὺ ἀπὸ τὸν «ὁρίζοντα προσδοκιῶν» τοῦ ἀναγνώστη τῶν ἀρχῶν τοῦ εἰκο-
στοῦ αἰώνα. Ἡ φώκια περιφερόταν στοὺς δρόμους καὶ τὰ καφενεῖα, ὅπως
προλάβαμε νὰ συμβαίνει μὲ τὶς ἀρκοῦδες. Ἦταν μὲ λίγα λόγια ἕνα ἀξιο-
λύπητο θέαμα38. Ἀκόμα χειρότερα, εἶχε ταυτιστεῖ ἡ φώκια μὲ μιὰ ἡλι-
κιωμένη ἄσχημη γυναίκα (ὅπως περίπου καὶ στὶς Παραδόσεις τοῦ Νικο-
λάου Πολίτη) ἡ ὁποία τραγουδοῦσε ἀμανέδες στὰ καφεσαντὰν καὶ
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ρία Ζ*, «Νοημοσύνη φώκης», Ἑστία, τόμ. 10, ἀρ. 247, 1880, σ. 606· «Γεγυμνα-
σμέναι φῶκαι», Ἑστία, τόμ. 20, ἀρ. 514, 1885, σ. 752-754· «Φῶκαι εἰς τὸν ζωολο-
γικὸν κῆπον τοῦ Λονδίνου», Ἐφημερὶς τῶν παίδων, τόμ. 20, ἀρ. 236, 1887, σ. 1597-
1598· «Μηλωτοφόρος φώκη», Ἐφημερὶς τῶν παίδων, τόμ. 26, ἀρ. 309, 1893, σ.
2091-2092 καὶ συνέχεια στὸν ἀρ. 310, 1893, σ. 2097-2098· «Σαπουνόφουσκες ἀπὸ
τὸ Βερολίνον», Σκρίπ, 20/1/1910, σ. 1. Βλ. ἐπίσης τὸ ποίημα «Ἡ φώκια» τοῦ Νι-
κολάου Καρβούνη (ὉΝουμᾶς, τόμ. 4, ἀρ. 209, 1906, σ. 10), ὅπου μιὰ πνιγμένη πα-
νέμορφη κοπελιά, «ὁλόασπρο κρίνο», ἔγινε «μιὰ φώκια τῆς σπηλιᾶς».

35 Νικόλαος Πολίτης, Παραδόσεις, τόμ. Β΄, 1904, ἀρ. 554, σ. 1205-1206.
36 Γεωργία Φαρίνου-Μαλαματάρη, ὅ.π., σ. 54.
37 Βλ. Θεμ. Ἀθανασιάδης-Νόβας, «Παπαδιαμάντης: Τὸ Πάσχα τῆς διηγηματογρα-
φίας μας», Ἥρωες, Βιβλιοπωλεῖον τῆς «Ἑστίας», 1969, σ. 47-70: 65.

38 Βλ. Ζ. Π., «Ὁ μάρτυς», Σκρίπ, 10/1/1900, σ. 1 (μὲ ἐπιτίτλο «Σημειώσεις Ἀθη-
ναίου»). Γιὰ τὴν φώκια-θέαμα βλ. τὸ διήγημα («Κατὰ τὸ γαλλικὸν») «Ἡ φώκη»,
Ἐμπρός, 9/7/1899, σ. 4, ὅπως καὶ τὶς καθημερινὲς εἰκόνες τῆς πόλης στὸ «Ἐδῶ κ᾽
ἐκεῖ», Σκρίπ, 8/10/1901, σ. 1.



προκαλοῦσε τὴν κοροϊδία ἢ περιέργεια τοῦ κοινοῦ39. Ὅταν ὁ Παπαδιαμάν-
της λοιπὸν ἐπιγράφει τὸ διήγημά του «Τὸ Μυρολόγι τῆς φώκιας», δια-
στέλλει μιὰ παραδοσιακὴ ἀντίληψη τῶν συγχρόνων του διαψεύδοντας τὶς
ἀναμονές τους καὶ ἀπαιτεῖ σεβασμὸ γιὰ ἕνα πολύπαθο πλάσμα, τὴν φώ-
κια-γυναίκα. Συνδέει τὴν φώκια μὲ ἕνα μικρὸ κορίτσι –καὶ μὲ τὴν ἴδια του
τὴν γιαγιὰ ἀσφαλῶς, ἀφοῦ καὶ οἱ δύο μοιρολογοῦν!– προβάλλοντας τὸ
ὕστατο καὶ ἀπόλυτο ἐπιχείρημα: τὸν θάνατο.
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39 «Εἰς τοὺς Στύλους τὸ καφενεδάκι εἶνε ἀνάστατο ἀπὸ τὰ τραγούδια μιᾶς Σμυρναίας,
τῆς ὁποίας ἡ μορφὴ ἐμβάλλει εἰς διχογνωμίαν τοὺς ζωολόγους, ἀγνοοῦντας εἰς ποίαν
ὁμοταξίαν νὰ τὴν κατατάξουν. Εὐτυχῶς κουτσαβάκης ἀναχωρῶν λύει τὸ ζήτημα
διὰ τῆς ἠχηρᾶς φράσεως: – Ἀρεβουὰρ φώκια!» (Πελαργός, «Ἀθηναϊκαὶ νύκτες»,
Σκρίπ, 28/5/1895, σ. 2, 4) καὶ «Ὑπὸ τὸν περιπαθῆ ἦχον τῶν βιολιῶν καὶ σαντου-
ριῶν, ἡ πεντηκοντοῦτις πριμαδόνα μὲ τὰ ἐλλειπῆ δόντια της βγάζει ξεψυχισμένον ἐκ
πάθους ἀμανέ, καὶ ἡ νεαρὰ βοηθός της κορδακίζει εἰς τὸ σανίδινον παράπηγμα, ἐνῶ
μυρμηκιοῦν ὑπὸ τὰς στήλας αἱ παντουφλοφόροι γυναῖκες τῆς Πλάκας καὶ τοῦ Βα-
τραχονησίου μὲ τὰ μουρέλια των, καὶ οἱ μόρτηδες καίοντες τὸν λίβανον τοῦ θαυμα-
σμοῦ των εἰς τὴν πριμαδόνα καὶ φωνάζοντες τὸ περίφημον πλέον καταστάν· – Ἀρε-
βουὰρ φώκια!» («Αἱ στῆλαι τοῦ Ὀλυμπίου Διός», ὑποενότητα τοῦ ἄρθρου «Τὰ
ἀρχαῖα μνημεῖα - Βρῶμα καὶ ἀκαθαρσία - Μία τολμηρὰ ἐπίσκεψις. – Τ᾽ ἀρχαῖα κα-
φενεῖα. – Καλὰ μᾶς τὰ γράφει ἡ ‘‘Ἐφημ. τῆς Κολωνίας’’», Σκρίπ, 6/12/1895, σ.
1-2: 1). Γιὰ τὴν ὑποτιμητικὴ προσωνυμία «φώκια» βλ. «Ὁ χθεσινὸς ὑπηρετικὸς [=
τῶν ὑπηρετριῶν] χορός», Ἐμπρός, 31/1/1910, σ. 2-3: 3.
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ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ
ΣΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΟΥ ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚΙ

ΚΑΙ ΣΤΗ «ΦΟΝΙΣΣΑ» ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

Δὲν εἶναι λίγες οἱ φορὲς στὸ παρελθὸν ποὺ ὁ Παπαδιαμάντης καὶ τὸ ἔργο
του ἔχουν συσχετιστεῖ μὲ τὸν Ντοστογιέφσκι, μιὰ καὶ οἱ δύο εἶναι τέκνα τῆς
ἴδιας πνευματικῆς παράδοσης, στὴν ἑλληνική της ὡστόσο καὶ ρωσικὴ
ἐκδοχὴ ἀντίστοιχα. Ἡ Γ. Φαρίνου Μαλαματάρη ἐντοπίζει τὶς ἀπαρχὲς τοῦ
παραλληλισμοῦ τοῦ Παπαδιαμάντη μὲ τὸν Ντοστογιέφσκι στὸν Παλαμᾶ1.
ὉΜανώληςΧαλβατζάκης εἶναι αὐτὸς ποὺ θὰ στηρίξει ὁλόκληρη τὴν ἀνά-
λυση τοῦ Παπαδιαμάντη σὲ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν ἄξονα2. Εἰδικότερα, γιὰ τὴ
Φόνισσα καὶ τὸ Ἔγκλημα καὶ Τιμωρία ἀκόμη καὶ σύγχρονοι μελετητές,
εἴτε ἐντοπίζοντας ἐπιμέρους διαφοροποιήσεις ὅπως κάνει ὁ Παπαγιώργης3,
εἴτε ὄχι, ὅπως ὁ Ζουμπουλάκης4, συνεχίζουν νὰ παραλληλίζουν τὰ δύο ἔργα,
δεδομένου ὅτι ὡς γνωστὸν ὁ Παπαδιαμάντης μετέφρασε πρῶτος στὰ
ἑλληνικὰ τὸἜγκλημα καὶ Τιμωρία τοῦ Ντοστογιέφσκι5 πρὶν γράψει τὴ Φό-
νισσα, ὡσὰν ἡ μορφὴ τοῦ Ρασκόλνικωφ ἔτσι νὰ προοικονομεῖ τὴ Φραγκο-
γιαννού, ὡσὰν ἡ δεύτερη νὰ εἶναι μιὰ ἑλληνικὴ ἐκδοχὴ τοῦ πρώτου. Ὁ μό-
νος, καθ᾽ ὅσον γνωρίζω, ποὺ ἀντιδιαστέλλει ξεκάθαρα τὰ δύο μυθιστορήμα-
τα εἶναι ὁ Καμπερίδης στὴν εἰσαγωγή του στὴν ἀγγλικὴ μετάφραση τῆς

1 Δὲς τὴν εἰσαγωγή της στὸ Γ. Φαρίνου Μαλαματάρη (ἐπιμ.), Εἰσαγωγὴ στὴν Πε-
ζογραφία τοῦ Παπαδιαμάντη, Πανεπιστημιακὲς Ἐκδόσεις Κρήτης, Ἡράκλειο,
2005, σ. 39.

2 ΜανώληΧαλβατζάκη, «ὉΠαπαδιαμάντης μέσα ἀπὸ τὸ ἔργο του», Εἰσαγωγὴ στὴν
Πεζογραφία τοῦ Παπαδιαμάντη, ὅ.π., σσ. 189-193.

3 Κωστῆ Παπαγιώργη, Ἀλέξανδρος Ἀδαμαντίου Ἐμμανουήλ, ἐκδ. Καστανιώτη,
Ἀθήνα 1997, σσ. 199-209.

4 Δὲς τὸν πρόλογο τοῦ Σταύρου Ζουμπουλάκη στὴν ἔκδοση τῆς Φόνισσας, ἐκδ. Ἑστία,
Ἀθήνα 2010, σελ. 15.

5 Θ. Δοστογιέφσκη, Τὸ ἔγκλημα καὶ ἡ τιμωρία, μετάφρασις Ἀλεξάνδρου Παπαδια-
μάντη, ἐκδ. Ἰδεόγραμμα, Ἀθήνα 1992.



Φόνισσας6. Πρὶν ἐπιχειρήσω μιὰ συγκριτικὴ ἀνάλυση τῶν δύο μυθιστορη-
μάτων μὲ ἄξονα τὸ πρόβλημα τοῦ κακοῦ, θεωρῶ ἀναγκαῖο νὰ ἐξεταστεῖ
–ἔστω καὶ ἀκροθιγῶς– τὸ εὐρύτερο ζήτημα τῆς θρησκευτικότητας στὴ ζωὴ
καὶ τὸ ἔργο τῶν δύο δημιουργῶν.

Στὴν περίπτωση τοῦ Παπαδιαμάντη θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε ὅτι τὰ
πράγματα εἶναι σχετικὰ ἁπλά. Ὁ Παπαδιαμάντης κατάγεται ἀπὸ ἱερα-
τικὸ περιβάλλον, ἀπὸ μικρὸς ἐκδηλώνει μιὰ κλίση καὶ ἀγάπη γιὰ τὴν
Ἐκκλησία, εἶναι φιλακόλουθος καὶ βαθὺς γνώστης τοῦ ὀρθόδοξου τυπικοῦ
καὶ τῶν ἱερῶν κειμένων. Ἀντίστοιχα καὶ κατὰ τρόπο σχεδὸν φυσικό, ἡ πνευ-
ματικὴ παράδοση τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι ὁ ἄξονας γύρω ἀπὸ τὸν ὁποῖο πε-
ριστρέφεται τὸ ἔργο του. Ὁ λειτουργικὸς χρόνος τῆς Ἐκκλησίας, ὡς γνω-
στόν, εἶναι ὁ καμβὰς πάνω στὸν ὁποῖον θὰ διαδραματιστοῦν τὰ περισσότερα
ἀπὸ τὰ διηγήματά του· οἱ ἥρωές του, ἂν καὶ ὄχι ἀμέτοχοι τοῦ πεπτωκότος
κόσμου τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς φθορᾶς, εἶναι ὅμως κατὰ τὴ φράση τοῦ
Γκανᾶ «ἄνθρωποι ποὺ ἔχουν ἐμβαπτίσει τὴ ζωή τους στὶς πρακτικὲς τῆς
χριστιανικῆς παράδοσης» καὶ στὶς ὁποῖες κυρίως πρακτικὲς ἀνατρέχουν σὲ
κρίσιμες στιγμὲς δοκιμασίας7. Ἀκόμη καὶ ἡ φόνισσα Φραγκογιαννού,
ἔχοντας διαπράξει τὸ ἔσχατο ἴσως ἁμάρτημα –τὸν φόνο– δὲν θὰ ἀρθεῖ ἔξω
ἀπὸ τὰ ἤθη τῆς κοινότητας ἀλλὰ θὰ συνεχίζει νὰ θρησκεύει πιστεύοντας
ὅτι τὰ ἐγκλήματά της τυγχάνουν θείας ἔγκρισης.

Τίποτε ἀπὸ τὰ παραπάνω δὲν ἰσχύει γιὰ τὸν Ντοστογιέφσκι. Ἡ θρη-
σκευτικότητα τοῦ Ντοστογιέφσκι δὲν εἶναι οὔτε συμβατική, οὔτε δεδομένη.
Ὁ Ντοστογιέφσκι ζεῖ σὲ μιὰ χώρα καὶ μιὰ ἐποχὴ ποὺ βιώνει μὲ ἐξαιρετικὴ
ἔνταση τὴν ἐπέλαση τῆς νεωτερικότητας καὶ τὴν ἀμφισβήτηση ποὺ τὴν συ-
νοδεύει – αὐτὴν τὴν ἀμφισβήτηση θὰ βιώσει καὶ ὁ ἴδιος. Ὅπως θὰ γράψει
χαρακτηριστικὰ στὴ Ν. Forvizina τὸ 1854: «Ἐξομολογοῦμαι ὅτι εἶμαι ἕνα
τέκνο τῆς ἐποχῆς μου, ἕνα τέκνο τῆς ἀπιστίας καὶ τῆς ἀμφιβολίας μέχρι
αὐτὴ τὴ στιγμή, καὶ εἶμαι σίγουρος ὅτι θὰ παραμείνω μέχρι τὸν τάφο. Τί
τρομερὰ βασανιστήρια αὐτὴ ἡ δίψα γιὰ πίστη ἔχει κοστίσει σὲ μένα καὶ συ-
νεχίζει νὰ κοστίζει, φλεγόμενη ἀκόμη δυνατότερα στὴν ψυχή μου ὅσο πε-
ρισσότερα ἀντίθετα ἐπιχειρήματα ὑπάρχουν»8. Εἶναι κοινὸς τόπος νὰ
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6 Δὲς τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ Λ. Καμπερίδη στὸ Alexandros Papadiamandis, The Murde-
ress, μτφ. liadain Sherrard, ἐκδ. Denis harvey, Λίμνη, Εὔβοια, 2011, σ. xiv.

7 Εὐάγγελου Γκανᾶ, «Παπαδιαμάντης καὶ Ὀρθοδοξία: Ἀπὸ τὸν μύθο στὴ μαρτυρία»,
Νέα Ἑστία, τόμ. 1846, Ἰούλιος-Αὔγουστος 2011, σ. 60.

8 Selected letters of Fyodor Dostoevsky, (ἐπιμ.) Joseph Frank καὶ David Goldstein,



ποῦμε ὅτι στὸ ὥριμο ἔργο του ἔχει ἐνσωματώσει αὐτὴ ἀκριβῶς τὴν ἀμφι-
σβήτηση. Οἱ ἥρωές του θέτουν πολλὲς φορὲς ἔσχατα ἐρωτήματα ἐνάντια
στὴν πίστη –γιὰ μερικοὺς μάλιστα ἀπὸ τοὺς μελετητές του τὰ ἐπιχειρή-
ματά τους εἶναι καὶ πιὸ πειστικὰ ἀπὸ τὰ σημεῖα ὅπου ὁμολογεῖται μιὰ πί-
στη στὸν Χριστιανισμό, ἢ τέλος πάντων στὸν Χριστιανισμὸ ὅπως τὸν ἀντι-
λαμβάνεται ὁ Ντοστογιέφσκι– καὶ ὅτι τὸ ἔργο του γενικότερα φανερώνει
αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν πάλη γιὰ πίστη. Ἴσως αὐτὸ ποὺ ὁ Μπαχτὶν ὀνόμασε
«διαλογικότητα» νὰ εἶναι λίγο εὐφημισμός. Ὁ σκοτεινὸς καὶ λυσσαλέος κό-
σμος τοῦ Ντοστογιέφσκι καθρεφτίζει περισσότερο, ὅπως ἔχει ὀνομαστεῖ, μιὰ
«διχασμένη συνείδηση»9 – τὴ δική του. Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι τὸν 20ὸ αἰώνα
θεολόγοι διαφορετικῶν ὁμολογιῶν τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἐρχόμενοι ἀντιμέ-
τωποι μὲ τοὺς κλυδωνισμοὺς τῆς ἐποχῆς τους, θὰ ἀνατρέξουν στὸ ἔργο τοῦ
Ντοστογιέφσκι. «Τὸ νὰ πεῖς “Ντοστογιέφσκι”», γράφουν ὁ Patisson καὶ ἡ
Thompson, «σήμαινε τὸ νὰ προσφέρεις ἀσφάλεια ἔχοντας φτάσει στὸ ἔσχα-
το ὅριο τῆς κρίσης τῆς νεωτερικότητας καὶ ὡστόσο ὄντας ἀποφασισμένος
νὰ συνεχίζεις»10.

Σίγουρα εἴμαστε μακριὰ ἀπὸ τὸν κόσμο τοῦ Παπαδιαμάντη.
Ὡστόσο, πέρα ἀπὸ γενικεύσεις, ἂς προσπαθήσουμε νὰ προσεγγίσουμε

τὸἜγκλημα καὶ Τιμωρία καὶ τὴ Φόνισσα, ἔχοντας ὡς ἄξονα τὸ πρόβλημα
τοῦ κακοῦ.

Καὶ τὰ δύο μυθιστορήματα δὲν περιγράφουν τὸ κοινότοπο κακό, ὅπως
γίνεται στὰ περισσότερα διηγήματα τοῦ Παπαδιαμάντη, ποὺ ὅπως λέει ὁ
Ζουμπουλάκης ἐνσωματώνουν τὸν δράστη στὴν κοινότητα11, ἀλλὰ ἀντί-
στροφα ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὸ ἔσχατο κακό, τὸν φόνο (στὴν περίπτωση τῆς
Φόνισσας μὲ διαδοχικοὺς φόνους). Καὶ τὰ δύο ἄρα ὀφείλουν νὰ δώσουν
ἀρχικὰ μιὰ ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα: ἀπὸ ποῦ προέρχεται ὅτι πράττουμε τὸ
κακό;

Καὶ τὰ δύο μυθιστορήματα ἑστιάζουν στὶς κοινωνικὲς αἰτίες τοῦ κα-
κοῦ. ἩΦόνισσα χαρακτηριστικὰ ἐπιγράφεται «κοινωνικὸν μυθιστόρημα»,
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μτφρ. Andrew MacAndrew, Rutgers University Press, Νew Brunswick and london,
1987, σ. 68.

9 Ὁ ὅρος ἀνήκει στὴνAleen kelly.ΔὲςAlleen kelly, «Dostoevskii and the divided con-
science», Slavic Review, τόμ. 47, τεῦχ. 2, 1988, σσ. 239-260.

10 Δὲς τὴν εἰσαγωγὴ τῶν George Patisson - Diane Oenning Thompson στὸ Dostoev-
sky and the christian Tradition, (ἐπιμ.) George Patisson καὶ Diane Oenning Th-
ompson, cambridge University Press, σ. 19.

11 Πρόλογος στὴ Φόνισσα, ὅ.π., σ. 12.



ὅπως εἶναι γνωστό, ἐνῶ ὁ κόσμος στὸἜγκλημα καὶ Τιμωρία θὰ μπορού-
σαμε νὰ ποῦμε ὅτι εἶναι οἱ λοῦμπεν τῆς Πετρούπολης τοῦ 1860. Πιὸ συγ-
κεκριμένα, διεκτραγωδεῖται ἡ ὑποδεέστερη θέση τῆς γυναίκας. Ἕνας
ἀπὸ τοὺς λόγους ποὺ ὁ Ρασκόλνικωφ ἐγκληματεῖ, εἶναι γιὰ νὰ σώσει τὴν
ὄμορφη καὶ περήφανη ἀδελφή του ποὺ προκειμένου νὰ ὑποστηρίξει τὴ φτω-
χὴ οἰκογένειά της βούλεται νὰ θυσιαστεῖ καὶ νὰ παντρευτεῖ τὸν πλούσιο
ἀλλὰ ποταπὸ Λούζιν ἢ νὰ ἐνδώσει στὶς ὀρέξεις καὶ τοὺς ἐκβιασμοὺς τοῦ
ἡδονιστῆ Σβιντριγκάιλωφ. Ἀντίστοιχα, ἡ Φραγκογιαννοὺ παρουσιάζεται ὡς
θύμα ποὺ κατόπιν γίνεται θύτης λόγῳ τοῦ θεσμοῦ τῆς προίκας, ἕνα ἄχθος
ποὺ φέρει κάθε οἰκογένεια ποὺ ἔχει κορίτσι καὶ πού, ὅπως χαρακτηριστικὰ
λέει ὁ Παπαδιαμάντης, «εἶχεν ἀφορίσει ἡ ΜεγάληἘκκλησία» (3.434). Οἱ
γυναῖκες σὰν ἀντικείμενα ἐξαγοράζονται μὲ τὸ χρῆμα. Ἐπιπλέον στὴ
Φόνισσα οἱ ἄντρες παρουσιάζονται ὡς ἀδιάφοροι, παθητικοί, ἢ ἀκόμη καὶ
παντελῶς ἀπόντες. Τὴν ἀπουσία τους προσπαθεῖ νὰ ἀναπληρώσει ἡ Φραγ-
κογιαννού, ποὺ περιγράφεται ἀπὸ τὴν πρώτη κιόλας σελίδα ὡς ἔχουσα
«ἦθος ἀνδρικὸν» καὶ ποὺ στὴ ζωή της «ποτὲ δὲν εἶχε κάμει ἄλλο τίποτε εἰμὴ
νὰ ὑπηρετῇ τοὺς ἄλλους» (3.417). «Λοιπὸν ἠξεύρει ὅλος ὁ κόσμος τί ση-
μαίνει μία μήτηρ νὰ εἶναι συγχρόνως καὶ πατὴρ διὰ τὰς κόρας της, καὶ νὰ
μὴν εἶναι τοὐλάχιστον χήρα» (3.444). Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ στὸν Ντο-
στογιέφσκι: Ἡ οἰκογένεια Μαρμελάντωφ εἶναι διαλυμένη, ἡ Σόνια ἐκπορ-
νεύεται γιὰ νὰ συντηρήσει μιὰ φυματικὴ μητέρα, τὰ μικρότερα ἀδέλφια της
καὶ ἕναν ἀλκοολικὸ πατέρα. Ἡ γυναίκα διεκτραγωδεῖται σὲ τέτοιο βαθμὸ
καὶ στὰ δύο μυθιστορήματα, ὥστε θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε ὅτι νομιμο-
ποιοῦνται φεμινιστικὲς ἀναγνώσεις. Ὡστόσο, ἡ εἰρωνεία τοῦ Παπαδιαμάντη
γιὰ τὴν κυρὰ δασκάλα ποὺ «πολλὰ γράμματα δὲν ἐδίδασκεν, ἀκόμη ὀλι-
γώτερα χειροτεχνήματα», ἀλλὰ περιοριζόταν νὰ κηρύσσει στὰ κορίτσια «ὅτι
ἦτο καιρὸς πλέον νὰ “χειραφετηθῶσιν”» (3.470) δὲν πρέπει νὰ περάσει ἀπα-
ρατήρητη. Ἀλλὰ καὶ στὴν περίπτωση τοῦ Ντοστογιέφσκι νὰ προσθέσουμε
σύντομα ὅτι τὸ λεγόμενο «γυναικεῖο ζήτημα» εἶχε τεθεῖ μὲ σφοδρότητα ἀπὸ
τὴν ἰντελιγκέντσια τὴν ἐποχὴ ποὺ γράφει τὸ Ἔγκλημα καὶ Τιμωρία. Ὁ
Ντοστογιέφσκι ἦταν ὑπέρμαχος τῆς ἐκπαίδευσης τῶν γυναικῶν καὶ τῆς
οἰκονομικῆς αὐτοτέλειάς τους ποὺ θὰ τοὺς προσέδιδε ἀνεξαρτησία, στὴν
προσωπική του ζωὴ εἵλκετο ἀπὸ δυναμικὲς καὶ χειραφετημένες γυναῖκες,
χειραφετημένες ἀλλὰ καὶ γυναῖκες-θύματα γεμίζουν καὶ τὶς σελίδες τῶν
μυθιστορημάτων του. Ὡστόσο δὲν συμπαθοῦσε ἰδιαίτερα τὸ γυναικεῖο κί-
νημα τῆς ἐποχῆς του πιστεύοντας (δικαιολογημένα) ὅτι χαρακτηρίζεται
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ἀπὸ μηδενιστικὲς τάσεις ποὺ θέτουν σὲ κίνδυνο τὸν θεσμὸ τῆς οἰκογένειας,
προτιμώντας μᾶλλον νὰ ἀνάγει τὸν σεβασμὸ ποὺ ὀφείλεται στὴ γυναίκα
στὴ χριστιανικὴ καὶ ἀμοιβαία ἀγάπη.

Τὸ πιὸ θεμελιακὸ ἐρώτημα ποὺ προφανῶς τίθεται εἶναι τὸ ἂν μποροῦμε
νὰ περιορίσουμε τὴν ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα γιατί πράττουμε τὸ κακὸ στὶς
ὅποιες κοινωνικὲς συνθῆκες ποὺ μπορεῖ νὰ λειτουργήσουν ὡς κίνητρα. Νὰ
ποῦμε ἐδῶ ὅτι τὸ ἐρώτημα εἶχε τεθεῖ ἐπίσης μὲ σφοδρότητα ἀπὸ τὴ ρωσικὴ
ἰντελιγκέντσια τῆς ἐποχῆς ποὺ γράφεται τὸ Ἔγκλημα καὶ Τιμωρία, ἡ
ὁποία πίστευε ὅτι οἱ ἴδιες οἱ λέξεις «ἔγκλημα» καὶ «κακὸ» εἶναι παρα-
πλανητικές, καθὼς τὸ καλὸ ἢ τὸ κακὸ δὲν εἶναι ἐγγενὲς ἀλλὰ ἐπίκτητο
στὸν ἄνθρωπο, μιὰ καὶ ἀνάγεται κατὰ τρόπο τελείως ντετερμινιστικὸ στὶς
εἰδικὲς κοινωνικὲς συνθῆκες ποὺ εἶναι γενεσιουργὲς ὅποιας πράξης.Ἡ λύση
ἁπλὴ καὶ προφανής: ἡ ἀλλαγὴ τῶν κοινωνικῶν συνθηκῶν μπορεῖ νὰ ἐξα-
λείψει ἰδεατὰ τὴν πρόκληση τοῦ κακοῦ. ὉΝτοστογιέφσκι, ἂν καὶ στὰ μυ-
θιστορήματά του περιέγραψε ἐνίοτε μὲ τρόπο ρεαλιστικὸ ἕναν κόσμο ἐξα-
θλίωσης καὶ ἐκμετάλλευσης, ὡστόσο πολέμησε μὲ πάθος αὐτὴ τὴ θεωρία
ποὺ τὴν ὀνόμασε «δόγμα τοῦ περιβάλλοντος»12. Πίστευε ὅτι ὁ κοινωνικὸς
ντετερμινισμός της ἐξαλείφει τὴν ἐλευθερία τῆς βούλησης, στὴν ὁποία, ἀκο-
λουθώντας μιὰ παράδοση ποὺ ἔχει τὶς ἀπαρχές της στὸν Αὐγουστίνο,
ἕδραζε ὁ ἴδιος τὴ δυνατότητα πράξης τοῦ κακοῦ. «Τὸ δόγμα τοῦ περιβάλ-
λοντος» ἀποστεροῦσε ἔτσι ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ὁποιαδήποτε ἔννοια ἠθικῆς
εὐθύνης, ἄρα καὶ καταλογισμοῦ, καὶ ἐν γένει διέπετο ἀπὸ μιὰ αἰσιόδοξη καὶ
ρηχὴ ἀντίληψη περὶ τῆς φύσεως τοῦ ἀνθρώπου.

Ὅμως ἀκόμη κι ἂν ἔχουμε διασφαλίσει τὸ αὐτεξούσιο τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ
τυχὸν περιοριστικὲς ντετερμινιστικὲς θεωρήσεις (ἂν δηλαδὴ ἔχουμε ἀνα-
γάγει τὸ πρόβλημα τοῦ κακοῦ στὸ ἐπίπεδο τῆς πραξεολογίας), ἡ ἴδια ἡ
ὕπαρξή του ἀμφισβητεῖ κατὰ τρόπο χειροπιαστὸ τὴ σύλληψη ἑνὸς Θεοῦ Πα-
νάγαθου καὶ ταυτόχρονα Παντοδύναμου. Τὸ ἴδιο ἐρώτημα ποὺ θέτει ὁ
Παπαδιαμάντης στὴ «Συντέκνισσα» («Γιατί, παπά, πεθαίνουν τὰ μικρὰ
παιδάκια;» – 3.590), θὰ θέσει καὶ ὁ Ἰβὰν Καραμάζωφ κατὰ τρόπο δρα-
ματικό· καὶ εἶναι αὐτὸ ποὺ θὰ τὸν ὁδηγήσει στὴν ἐπανάστασή του ἐναντίον
τοῦ Θεοῦ13. Φαίνεται ὅτι γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη καὶ γιὰ τὸν Ντοστογιέφ-
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12 Δὲς ἐνδεικτικὰ τὸ ἄρθρο του «Τὸ περιβάλλον» ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ Ἡμερολόγιο
τοῦ συγγραφέα τὸ 1873 (Φ. Μ. Ντοστογιέφσκι, Τὸ ἡμερολόγιο τοῦ συγγραφέα, με-
τάφραση Δ. Τριανταφυλλίδης, Α-Β μέρος, ἐκδ. Ἁρμός, Ἀθήνα 2006, σσ. 35-52).

13 Δὲς ὁλόκληρο τὸ κεφάλαιο IV μὲ τὸν τίτλο «Ἀνταρσία» στὸ πέμπτο βιβλίο στοὺς



σκι ἡ ὕπαρξη τοῦ κακοῦ στὸν κόσμο δὲν μπορεῖ νὰ ἐξωραϊστεῖ ἢ ἐκλογι-
κευτεῖ ἀπὸ ὁποιεσδήποτε θεολογικὲς ἢ φιλοσοφικὲς θεοδικίες. Ὁ Ντοστο-
γιέφσκι χαρακτηριστικὰ γνωρίζει καὶ ἐνσωματώνει στοὺς Ἀδελφοὺς Κα-
ραμάζωφ ἐπιχειρήματα ἀπὸ τὴν Καντὶτ τοῦ Βολταίρου, ὅπου διακωμω-
δεῖται ἡ κλασικὴ φιλοσοφικὴ σύλληψη γιὰ τὸ ζήτημα τῆς θεοδικίας – ἡ
ἄποψη δηλαδὴ τοῦ Λάιμπνιτς ὅτι ὁ κόσμος μας εἶναι ὁ καλύτερος δυνατὸς
κόσμος. Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ποὺ στὸ βιβλίο τοῦ Ἰὼβ (ποὺ μαζὶ μὲ τὴν Ἀπο-
κάλυψη εἶναι τὸ ἀγαπημένο βιβλίο τοῦ Ντοστογιέφσκι ἀπὸ τὴ Βίβλο) ὁ
θρῆνος γίνεται παράπονο καὶ τὸ παράπονο φτάνει στὴν ἀμφισβήτηση,
ὅπως λέει ὁ Ρικέρ14, ἔτσι καὶ στὰ δύο μυθιστορήματα ποὺ ἐξετάζουμε ἡ ἴδια
ἡ ὕπαρξη τοῦ κακοῦ στὸν κόσμο θὰ ὁδηγήσει στὸ ἅλμα ποὺ ἀπαιτεῖται γιὰ
νὰ διαπραχτεῖ τὸ ριζικὸ κακὸ ποὺ εἶναι ὁ φόνος.

Γιὰ νὰ γίνει αὐτὸ τὸ ἅλμα χρειάζεται μιὰ ἐκλογίκευση. Καὶ στὰ δύο μυ-
θιστορήματα ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ ἕνα ἰδεολογικοποιημένο ἔγκλημα,
μιὰ ἐκλογίκευση ὠφελιμιστικοῦ συγκεκριμένα χαρακτήρα ποὺ μπορεῖ νὰ
ὁδηγήσει στὸ φαινομενικὰ ὀξύμωρο ἑνὸς ἐγκλήματος γιὰ ἀνθρωπιστικοὺς
λόγους.Ἕνα ἀπὸ τὰ τέσσερα κίνητρα τοῦ Ρασκόλνικωφ –καὶ τὸἜγκλημα
καὶ Τιμωρία εἶναι κυρίως ἕνα μυθιστόρημα ἀνεύρεσης κινήτρων– εἶναι τὸ
καθαρὰ ὠφελιμιστικό: σκοτώνοντας καὶ ληστεύοντας μιὰ ἄχρηστη γριὰ το-
κογλύφο ποὺ ἀπομυζᾶ τοὺς ἀνθρώπους μὲ ἀπώτερο σκοπὸ νὰ δωρήσει μὲ
τὴ διαθήκη της ἕνα τεράστιο ποσὸ σὲ ἕνα μοναστήρι γιὰ τὴ σωτηρία τῆς
ψυχῆς της, ὁ Ρασκόλνικωφ πράττει σίγουρα ἕνα ἀναγκαῖο κακό, ἀλλὰ μὲ
αὐτὸ θεωρεῖ ὅτι μπορεῖ νὰ ὠφελήσει περισσότερους ἀνθρώπους (νὰ σώσει
τὴ φτωχὴ ἀδελφή του ποὺ εἶναι πρόθυμη νὰ θυσιάσει τὴ ζωή της γι᾽ αὐτόν,
νὰ τελειώσει τὶς σπουδές του, νὰ πετύχει καὶ νὰ ἀφιερώσει τὴ ζωή του σὲ
ἀγαθοεργίες πρὸς ἐξιλασμὸ τοῦ μικροῦ κακοῦ ποὺ διέπραξε κλπ.) Ἀντί-
στοιχα, στὴν περίπτωση τῆς Φραγκογιαννοῦς παρατηροῦμε τὸν ἴδιο ἀνθρω-
πιστικὸ μανδύα, καθαρὰ ὠφελιμιστικῆς λογικῆς: «Ἄλλοτε πάλιν τὴν ἤκου-
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Ἀδελφοὺς Καραμάζωφ, ὅπου τίθεται κατὰ τρόπο δραματικὸ ἀπὸ τὸν Ἰβὰν τὸ πρό-
βλημα τῆς θεοδικίας. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι αὐτὸ τὸ κεφάλαιο προηγεῖται τοῦ
ποιήματος τοῦ Μεγάλου Ἱεροεξεταστῆ (τοῦ ἐπιλεγόμενου λανθασμένα «θρύλου»),
ὅπου κορυφώνεται ἡ ἄρνηση τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὸν Ἰβάν. Φ. Ντοστογιέφκσι, Οἱ ἀδελφοὶ
Καραμάζωφ, μτφρ. Ἄρης Ἀλεξάνδρου, ἐκδ. Γκοβόστη, Ἀθήνα 1990, τόμ. 2, Δεύ-
τερο μέρος, Πέμπτο βιβλίο, κεφ. IV, σσ. 127–141.

14 Πὼλ Ρικέρ, Τὸ κακό. Μία πρόκληση γιὰ τὴ φιλοσοφία καὶ τὴ θεολογία, μτφ. Γιῶρ-
γος Γεωργίου, ἐκδ. Πόλις, Ἀθήνα 2005, σ. 40.



σαν νὰ δογματίζῃ ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν σ υμφ έ ρ ε ι [ὑπογραμμίζω τὴ λέξη]
νὰ κάμνῃ πολλὰ κορίτσια, καὶ ὅτι τὸ καλύτερον εἶναι νὰ μὴν πανδρεύεται
κανείς» (3.428). Ὁ φόνος λοιπὸν τῶν μικρῶν κοριτσιῶν τὰ λυτρώνει ἀπὸ
τὰ βάσανα, τόσο τὰ δικά τους ὅσο καὶ τῶν γονιῶν τους. Προϋπόθεση
αὐτῆς τῆς ἐκλογίκευσης εἶναι ἡ ριζικὴ ἀπαξίωση τῆς ἴδιας τῆς ἀνθρώπι-
νης ζωῆς, κυρίως ὅπως εἴδαμε καὶ λόγῳ κοινωνικῶν συνθηκῶν, μιᾶς
ζωῆς ποὺ δὲν συνιστᾶ πλέον τὸ ὑπέρτατο ἀγαθό, ἀλλὰ προσμετρᾶται καὶ
ὑπολογίζεται μὲ μέτρο τὸ ὄφελος: στὴν περίπτωση τοῦ Ρασκόλνικωφ, ὁ φό-
νος τῆς γριᾶς θεωρεῖται ὅτι θὰ ὠφελήσει περισσότερες ζωές, στὴν περί-
πτωση τῆς Φραγκογιαννοῦς ὁ φόνος τῶν κοριτσιῶν θὰ ἀπαλλάξει τόσο τοὺς
γονεῖς τους ὅσο καὶ αὐτὰ τὰ ἴδια ἀπὸ μιὰ ζωὴ ποὺ ἔχει καταντήσει ἀβίωτη.
Καὶ εἶναι αὐτὴ ἡ ἐκλογίκευση, «οἱ λογισμοὶ» κατὰ τὴ φράση τοῦ Παπα-
διαμάντη, ποὺ ἔρχεται καὶ ἐπανέρχεται στὸ κείμενο, λογισμοὶ ποὺ ἑδρά-
ζονται στὴν ἔννοια τοῦ ὀφέλους, ποὺ θὰ ὁδηγήσει περαιτέρω τὴ Φραγκο-
γιαννοὺ νὰ συλλαμβάνει τὰ πράγματα στὰ ἀντίθετά τους. Ὅταν ἐπιστρέφει
ἀπὸ κηδεία μικροῦ κοριτσιοῦ «ἦτο χαρωπὴ ὅλη κ᾽ ἐμακάριζε τὸ ἀθῷον βρέ-
φος καὶ τοὺς γονεῖς του. Καὶ ἡ λύπη ἦτο χαρά, καὶ ἡ θανὴ ἦτο ζωή, καὶ
ὅλα ἦσαν ἄλλα ἐξ ἄλλων. Ἄ! ἰδού… Κανὲν πρᾶγμα δὲν εἶναι ἀκριβῶς ὅ,τι
φαίνεται, ἀλλὰ πᾶν ἄλλο – μᾶλλον τὸ ἐναντίον. Ἀφοῦ ἡ λύπη εἶναι χαρά,
καὶ ὁ θάνατος εἶναι ζωὴ καὶ ἀνάστασις, τότε καὶ ἡ συμφορὰ εὐτυχία εἶναι
καὶ ἡ νόσος ὑγιεία […] Δὲν ὑποπτεύονται [οἱ γονεῖς τοῦ νεκροῦ κοριτσιοῦ]
ὅτι, ὅταν νομίζουν ὅτι “σώζουν”, τότε πράγματι “χάνουν” τὸ τεκνίον. Καὶ
ὁ Χριστὸς εἶπεν, ὅπως εἶχεν ἀκούσει ἡ Φραγκογιαννοὺ νὰ τῆς ἐξηγῇ ὁ
πνευματικός της, ὅτι ὅποιος ἀγαπᾷ τὴν ψυχήν του, θὰ τὴν χάσῃ, κι ὅποιος
μισεῖ τὴν ψυχήν του, εἰς ζωὴν αἰώνιον θὰ τὴν φυλάξῃ» (3.446-447). Ἡ
Φραγκογιαννοὺ εἶναι τόσο πνευματικὰ τυφλωμένη, ὥστε υἱοθετεῖ μιὰ δια-
στρεβλωμένη διαλεκτικὴ ποὺ νομίζει ὅτι ἑδράζεται στὸ Κατὰ Ἰωάννην
(12,25). Ἐδῶ θὰ διακινδυνεύσω μιὰ παράτολμη σύγκριση, τὴ σύγκριση μὲ
τὴ διαλεκτικὴ τοῦ Χέγκελ (ἄλλο ἕνα σημεῖο ἐκκοσμίκευσης τοῦ Πνεύ-
ματος καὶ ταυτόχρονα κομβικὸ ἐγχείρημα φιλοσοφικῆς ἀπάντησης στὸ ζή-
τημα τῆς θεοδικίας στὴ δυτικὴ μεταφυσικὴ) ποὺ ἀναιρεῖ τὴν ὕπαρξη τοῦ
κακοῦ στὸν κόσμο, ἐνσωματώνοντας καὶ ἐκλογικεύοντάς το κατὰ τρόπο
κατευναστικὸ στὴν ἀσφάλεια ἑνὸς συστήματος. «Ἐκεῖνο ποὺ μένει ἀπο-
κλεισμένο ἀπὸ τὸ σύστημα, εἶναι ὁ πόνος ποὺ φωνάζει μὲ τὴ φωνὴ τοῦ θρή-
νου», σχολιάζει εὔστοχα ὁ Ρικέρ15.
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Τέλος καὶ μὲ πλήρη συντομία νὰ ἀναφέρουμε ὡς κίνητρο γιὰ τὴν πράξη
τοῦ φόνου καὶ στὰ δύο μυθιστορήματα τὴν ὕπαρξη τοῦ δαιμονικοῦ στοιχείου.
Ἡ Φραγκογιαννοὺ παρουσιάζεται ξεκάθαρα ὡς ψευδογιάτρισσα, ξέρει μά-
για, μάγισσα εἶναι καὶ ἡ μητέρα της. Τὸ δαιμονικὸ στοιχεῖο χαρακτηρίζει
γενικότερα καὶ τὴ ρωσικὴ λογοτεχνικὴ παράδοση τοῦ 19ου αἰώνα, τέμνει
κατὰ τρόπο καίριο καὶ ὁλόκληρο τὸ ἔργο τοῦ Ντοστογιέφσκι, ὁ ὁποῖος συμ-
φύρει δημιουργικὰ στοιχεῖα τοῦ ρομαντισμοῦ, τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ τοῦ ρω-
σικοῦ φολκλόρ. Θὰ περιοριστοῦμε μόνο σὲ ἕνα σημεῖο, μιὰ καὶ μᾶς συνδέει
μὲ αὐτὰ ποὺ εἴπαμε προηγουμένως. Μιὰ ἀπὸ τὶς συχνὲς ἐμφανίσεις τοῦ δαι-
μονικοῦ στὸν Ντοστογιέφσκι εἶναι, ὅπως λέει ἡ cherkasova, αὐτὴ μὲ τὴ
μορφὴ ἑνὸς δελεαστικοῦ πνεύματος ἢ κινήτρου.Ἔτσι οἱ πιὸ ἐπικίνδυνοι πει-
ρασμοὶ δὲν εἶναι αὐτοὶ τοῦ κατάφωρα κακοῦ, ἀλλὰ οἱ δυσδιάκριτοι, λεπτοὶ
πειρασμοὶ στὸ ὄνομα τοῦ καλοῦ. Ἡ δολιότητα τοῦ δαιμονικοῦ πνεύματος
στὸν Ντοστογιέφσκι ἔγκειται ἀκριβῶς στὴν ἱκανότητά του νὰ ἐμφανίζει τὶς
πιὸ θελκτικὲς ὑποσχέσεις ἑνὸς φαινομενικὰ καλοῦ.ὉΝτοστογιέφσκι συχνὰ
παρουσιάζει τὸν πειρασμὸ τοῦ καλοῦ σὰν μιὰ δελεαστικὴ προσφορὰ τοῦ πιὸ
σύντομου δρόμου πρὸς τὴν ἐκπλήρωση ἑνὸς ἰδεώδους, ἑνὸς δρόμου ποὺ
συχνὰ ὑποτάσσει τὰ μέσα πρὸς ὄφελος ἑνὸς ἀγαθοῦ φαινομενικὰ σκοποῦ16.
Τὸ «ἀνθρωπιστικὸ» ἔγκλημα τοῦ Ρασκόλνικωφ ποὺ υἱοθετεῖ μιὰ ὠφελιμι-
στικὴ λογική, θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε ὅτι ἐνδίδει σὲ ἕναν τέτοιο πειρασμό.

Ἂς συνοψίσουμε ὅ,τι ἔχουμε πεῖ μέχρι ἐδῶ. Καὶ στὰ δύο μυθιστορήματα
μποροῦμε νὰ ἀνιχνεύσουμε τὴν ὕπαρξη ἑνὸς κοινωνικὰ κακοῦ – πιὸ συγ-
κεκριμένα τὸν ὑποδεέστερο ρόλο τῆς γυναίκας· ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ ἕνα
κακὸ ποὺ ὁδηγεῖ σὲ ἀμφισβήτηση, ἕνα «ἀνθρωπιστικὸ» ἰδεολογικοποι-
ημένο ἔγκλημα ποὺ υἱοθετεῖ μιὰ ὠφελιμιστικὴ λογική· τέλος, ἔχουμε νὰ κά-
νουμε μὲ τὴν ὕπαρξη τοῦ δαιμονικοῦ. Τὰ δύο μυθιστορήματα λοιπὸν μπο-
ροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι μέσες ἄκρες ταυτίζονται στὸ ἐπίπεδο τῶν κινήτρων, στὸ
πεδίο μέχρι νὰ διαπραχθεῖ ὁ φόνος. Πιὸ συγκεκριμένα, στὸ πρῶτο ἀπὸ τὰ
ἕξι μέρη τοῦ Ἐγκλήματος καὶ Τιμωρίας τοῦ Ντοστογιέφσκι, καὶ στοὺς
«λογισμοὺς» τῆς Φόνισσας μέχρι τὴ στιγμὴ τῆς διάπραξης τοῦ πρώτου φό-
νου, στὸ ἕβδομο κεφάλαιο ἀπὸ τὰ 17.

Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα ὅλα ἀλλάζουν.
Γιὰ νὰ ἐξηγήσουμε τὸν διαφορετικὸ τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ὁ Ντοστογιέφ-

σκι καὶ ὁ Παπαδιαμάντης ἀντιμετωπίζουν τοὺς ἥρωές τους μετὰ τὴ διά-
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16 Evgenia cherkasova, Dostoevsky and kant. Dialogues on Ethics, ἐκδ. Rodopi,
Ἄμστερνταμ 2009, σελ. 71.



πραξη τοῦ φόνου, ἀναγκαία καὶ διαφωτιστικὴ εἶναι μιὰ παρέκβαση, σχε-
τικὰ μὲ τὸν τρόπο ποὺ καὶ οἱ δύο σχολιάζουν τὸ εὐαγγελικὸ ρητὸ «ἀγαπή-
σεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν» (Ματθ. 22,39).

Γράφει ὁ Παπαδιαμάντης στοὺς «Ἐλαφροΐσκιωτους»: «Ζωὴ εἶναι αὐτό,
πόλεμος εἶναι. Τὸ νὰ φθάσῃ τις εἰς τὴν τελειότητα, νὰ προτιμᾷ ἄλλον ἀπὸ
τὸν ἑαυτόν του… εἶναι ὡς νὰ ἀποφασίσῃ νὰ μὴ ζήσῃ εἰς τὸν κόσμον αὐτόν.
Εἶναι ὡς νὰ πάῃ νὰ πνιγῇ μοναχός του. Ψηλώνει ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου νὰ
τὸ συλλογίζεται. Τοῦ ἔρχεται νὰ πάρῃ τὰ ὄρη - τὰ βουνά» (2.492).

Γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη λοιπὸν τὸ «ἀγάπα τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτὸν»
ἀναφέρεται σὲ μιὰ τελειότητα ποὺ δὲν ἀφορᾶ αὐτὸν τὸν κόσμο, τὴ ζωὴ ποὺ
δὲν εἶναι τίποτε λιγότερο ἀπὸ πόλεμος.

Δὲν ἰσχύει τὸ ἴδιο γιὰ τὸν Ντοστογιέφσκι. Ἂς δοῦμε πῶς σχολιάζει τὸ
ἴδιο χωρίο: «Tὸ νὰ ἀγαπᾶς κάποιον σὰν τὸν ἑαυτό σου, σύμφωνα μὲ τὴν
ἐντολὴ τοῦ Χριστοῦ, εἶναι ἀδύνατο. Ὁ νόμος τῆς προσωπικότητας μᾶς δε-
σμεύει στὴ γῆ.Ὁ ἑαυτὸς στέκεται στὴν πορεία. ὉΧριστὸς μόνος μποροῦσε
νὰ τὸ κάνει, ἀλλὰ ὁΧριστὸς ἦταν ἕνα αἰώνιο ἰδανικό, πρὸς τὸ ὁποῖο ὁ ἄνθρω-
πος παλεύει καὶ πρέπει νὰ παλεύει, σύμφωνα μὲ τὸν νόμο τῆς φύσης»17.

Ὁ Ντοστογιέφσκι λοιπὸν ἐνστερνίζεται μιά, θὰ λέγαμε σχηματικὰ κά-
πως, ἀντιστικτικὴ ἢ δυναμικὴ προσέγγιση στὸ χωρίο. Ἀπὸ τὴ μιὰ ὁ φυσικὸς
πεπτωκὸς ἄνθρωπος, ὁ νόμος τῆς προσωπικότητας ὅπως τὸν ὀνομάζει, ποὺ
μᾶς δεσμεύει στὴ γῆ μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται, κι ἀπὸ τὴν ἄλλη ἔχουμε τὸν
Χριστὸ ὡς ἕνα αἰώνιο ἰδανικό, πρὸς τὸ ὁποῖο ὁ ἄνθρωπος παλεύει καὶ αὐτὴ
ἀκριβῶς ἡ πάλη –καὶ ἐδῶ εἶναι τὸ κεντρικὸ σημεῖο– ἀναγορεύεται σὲ
νόμο τῆς φύσης. Αὐτὸς ὁ νόμος τοποθετεῖ τὸν ἄνθρωπο στὸ μέσον τοῦ δρό-
μου, ἀνάμεσα σὲ μιὰ πεπτωκυία φύση ἀπὸ τὴ μιὰ καὶ τὴ νομοτελειακὴ πο-
ρεία πρὸς τὸ αἰώνιο ἰδανικὸ τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὴν ἄλλη. Ἡ ἀνθρωπολογία
λοιπὸν τοῦ Ντοστογιέφσκι εἶναι χριστοκεντρική, καὶ ὡς ἐκ τούτου πιὸ
αἰσιόδοξη ἀπὸ αὐτὴν τοῦ Παπαδιαμάντη. Ἡ ἐντολὴ λοιπὸν τῆς ἀγάπης
πρὸς τὸν πλησίον ἀναγορεύεται σὲ συστατικὸ στοιχεῖο τῆς πνευματικῆς
πλευρᾶς τῆς ἀνθρώπινης δυαδικῆς ὕπαρξης. Ἐδῶ κάπου, στὸ μέσον τοῦ
δρόμου, ἑδράζεται καὶ ἡ ἠθικὴ συνείδηση. Γιὰ τὸν Ντοστογιέφσκι ἡ ἀντί-
ληψη περὶ καλοῦ καὶ κακοῦ εἶναι ἐγγενὴς στὸν ἄνθρωπο καὶ ἡ ἠθικὴ συ-
νείδηση εἶναι «ὁ κρίνων Θεὸς μέσα μας». Ὅπως λέει ὁ Frank, παρόλο ποὺ
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17 Τὸ χωρίο, ποὺ προέρχεται ἀπὸ σημειώσεις τοῦ Ντοστογιέφσκι τοῦ 1864, βρίσκεται
στὸ James Scanlan, Dostoevsky the Thinker, cornell University Press, Ithaka and lo-
non, 2002, σελ. 82.



ὁ Ντοστογιέφσκι στὰ μυθιστορήματά του δὲν φείδεται ἀποτύπωσης τοῦ κα-
κοῦ σὲ ὅλο του τὸ εὖρος, ὡστόσο οἱ συνέπειες τοῦ κακοῦ ἀμβλύνονται μὲ
τὴν παρουσία μιᾶς πανταχοῦ παρούσας ἠθικῆς συνείδησης, ποὺ ἐκλαμ-
βάνεται περίπου σὰν ἀνθρωπολογικὴ σταθερά18.

Πράγματι, στὸ Ἔγκλημα καὶ Τιμωρία μετὰ τὴ διάπραξη τοῦ ἑνὸς καὶ
μοναδικοῦ φόνου, οἱ σελίδες γεμίζουν –τὰ μέρη 2 μέχρι καὶ 6– παρακο-
λουθώντας τὸν Ρασκόλνικωφ διαδοχικὰ νὰ λυγίζει ὑπὸ τὸ βάρος τῆς
ἐνοχῆς του. Ὁ Ντοστογιέφσκι θὰ ἐκμεταλλευτεῖ στὸ ἔπακρον τὸ σημα-
σιολογικὸ περιεχόμενο τῆς λέξης prestuplenie ποὺ στὰ ρωσικὰ σημαίνει
ἔγκλημα, ἀλλὰ ἐπίσης σημαίνει δρασκελίζω, ὑπερπηδῶ ἕνα ὅριο ἢ ἐμπό-
διο. Ἡ διάπραξη τοῦ φόνου λοιπὸν ἀπογυμνώνεται ἀπὸ τὶς ὅποιες κοσμικές,
ποινικὲς συνέπειες, ἀκόμη καὶ ἴσως ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν ἀξιολόγησή της ὡς
ἐγκλήματος, γιὰ νὰ ἀρθεῖ σὲ ἕνα πεδίο καθαρὰ θεολογικό. Τὸ Ἔγκλημα
καὶ Τιμωρία εἶναι ἴσως τὸ μόνο ἀστυνομικὸ μυθιστόρημα ποὺ τὸ ζητούμενο
δὲν εἶναι ἂν θὰ συλληφθεῖ ὁ δράστης –ἡ κοσμικὴ ἐξουσία παίζει μικρὸ ρόλο,
ὅπως καὶ στὴ Φόνισσα ὅπου ἀντιμετωπίζεται σχεδὸν εἰρωνικά– ἀλλὰ τὸ ἂν
κάποιος ἔχοντας ὑπερπηδήσει ἕνα ὅριο θὰ ἐνδώσει ὑπὸ τὸ βάρος τῆς συ-
νείδησής του καὶ θὰ ἐξαναγκαστεῖ νὰ ὁμολογήσει. Τὸ ὅριο, λέει κάπου ὁ Ρι-
κέρ, εἶναι μιὰ πράξη ποὺ ἀνοίγει, διότι εἶναι μιὰ πράξη ποὺ σπάει τὸ περί-
γραμμα19. Τὸ «οὐ φονεύσεις», θεμελιώνεται ἔτσι σὲ μιὰ via negativa, κατὰ
τρόπο ἀποφατικό.

Δὲν ἰσχύει τὸ ἴδιο γιὰ τὴ Φόνισσα. Μπορεῖ ὁ Παπαδιαμάντης νὰ γρά-
φει μὲν «Κ᾽ ἐνόμιζεν ὅτι ἔφευγε τὸν κίνδυνον καὶ τὴν συμφοράν, καὶ τὴν
συμφορὰν καὶ τὴν πληγὴν τὴν ἔφερεν μαζί της. Κ᾽ ἐφαντάζετο ὅτι ἔφευγε
τὸ ὑπόγειον καὶ τὴν εἱρκτήν, καὶ ἡ εἱρκτὴ καὶ ἡ Κόλασις ἦτο μέσα της»
(3.484), ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ διατυπώνεται αἰνιγματικὰ σὲ δύο μοναχὰ φράσεις,
τὸ «μέσα της ποὺ εἶναι κόλασις», εἶναι αὐτὸ ἀκριβῶς ποὺ γεμίζει τὶς σε-
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18 Joseph Frank, «Dostoevsky and Evil», στὸ Between Religion and Rationality. Essays
in Russian literature and culture, Princeton University Press, 2010, σελ. 212.
Ὅπως λέει ὁ στάρετς Ζωσιμᾶς στοὺς Ἀδελφοὺς Καραμάζωφ, «Ἂν ὑπάρχει κάτι ποὺ
προφυλάσσει τὴν κοινωνία ἀκόμα καὶ στὴν ἐποχή μας καὶ διορθώνει τὸν ἐγκλημα-
τία μεταβάλλοντάς τον σὲ ἄλλον ἄνθρωπο, αὐτὸ τὸ κάτι δὲν εἶναι παρὰ μονάχα ὁ
νόμος τοῦ Χριστοῦ ποὺ ἐκδηλώνεται μὲ τὴν τύψη τῆς συνείδησης» (Ἀδελφοὶ Κα-
ραμάζωφ, ὅ.π., πρῶτο μέρος, πρῶτο βιβλίο, κεφ. V, σ. 124).

19 Ἀναφέρεται στὴν εἰσαγωγὴ τοῦ Γιώργου Γεωργίου στὸ βιβλίο τοῦ Πὴλ Ρικέρ, «Τὸ
κακό…», ὅ.π., σ. 17.



λίδες στὸἜγκλημα καὶ Τιμωρία, ὁλόκληρα τὰ μέρη 2 μέχρι καὶ 6. Θὰ μοῦ
ἐπιτρέψετε νὰ πῶ, ὅτι ἐνῶ στὸἜγκλημα καὶ Τιμωρία παρακολουθοῦμε μιὰ
γραμμικὴ ἀφήγηση ποὺ ἑστιάζει στὴν ψυχολογία τοῦ δράστη καὶ ὁδηγεῖ μὲ
ἀσφαλῆ, νομοτελειακὰ θὰ λέγαμε, βήματα ἀπὸ τὴν ἁμαρτία στὴν ὁμολο-
γία καὶ στὴ μετάνοια, ὁ Παπαδιαμάντης ἐμφανίζει τὴ Φραγκογιαννοὺ κά-
πως ἀμφίθυμη, καθὼς κάποιες στιγμὲς συναισθάνεται τὴν ἁμαρτία της γιὰ
νὰ διαπράξει ἀμέσως μετὰ τὸν ἑπόμενο φόνο. Εἶναι ὡσὰν ὁ συγγραφέας νὰ
μὴν ξέρει τί νὰ κάνει τὴν ἡρωίδα του μετὰ τὴ διάπραξη τοῦ πρώτου καὶ κα-
θοριστικοῦ φόνου. Κατὰ τὴν εὔστοχη φράση τοῦ Παπαγιώργη, σὲ ἀντίθεση
μὲ τὸν Ρασκόλνικωφ, ἡ Φραγκογιαννοὺ «διώκεται (λίγο ἔσωθεν καὶ πολὺ
ἔξωθεν)»20. Σ᾽ ἕνα σημεῖο ὡστόσο τέμνονται πάλι τὰ δύο μυθιστορήματα:
Στὸν καθοριστικὸ ρόλο τῶν ὀνείρων, ποὺ πηγάζουν ἀπὸ τὸ ὑποσυνείδητο –
ποὺ ὅπως λέει πάλι ὁ Παπαγιώργης, εἶναι πιὸ ἀρχέγονο ἀπὸ τὴ συνεί-
δηση21– καὶ τὰ ὁποῖα κατατρέχουν καὶ τοὺς δύο μυθιστορηματικοὺς ἥρωες.

Ἂν γιὰ τὸν Ντοστογιέφσκι τὸν ρόλο τοῦ τιμωροῦ λαμβάνει ἡ πάσχουσα
συνείδηση, στὸν Παπαδιαμάντη τὸν ρόλο αὐτὸ καλεῖται νὰ παίξει ἡ ἴδια ἡ
Φύση ποὺ ἐμφανίζεται σχεδὸν ὡς ἐνυπόστατη τὶς στιγμὲς τῆς καταδίωξης:
«οἱ λίθοι ἐχόρευον δαιμονικὸν χορὸν τὴ νύκτα. Ἀνωρθοῦντο, ὡς ἔμψυχοι, καὶ
κατεδίωκον τὴν Φραγκογιαννού, καὶ τὴν ἐλιθοβόλουν, ὡς νὰ ἐσφενδονίζοντο
ἀπὸ ἀοράτους τιμωροὺς χεῖρας» (3.512) – «Ἐνίοτε, λίθοι τινές, ἀπὸ ὕψος
κατερχόμενοι, ἔπιπτον μὲ ὁρμὴν καὶ κακίαν κατὰ τοῦ προσώπου της. Τοὺς
τελευταίους τούτους ἐφαίνετο πράγματι ὡς νὰ τοὺς ἐσφενδόνιζεν ἀόρατος
χεὶρ κατὰ τῆς κεφαλῆς της» (3.512). Τέλος, «Τὰ κύματα ἐφούσκωναν
ἀγρίως, ὡς νὰ εἶχον πάθος» (3.520), καὶ εἶναι αὐτὰ ποὺ τελικὰ θὰ δώσουν
καὶ τὴν κάθαρση πνίγοντας τὴ Φόνισσα «εἰς τὸν λαιμὸν τὸν ἑνώνοντα τὸν
βράχον τοῦ ἐρημητηρίου μὲ τὴν ξηράν, εἰς τὸ ἥμισυ τοῦ δρόμου, μεταξὺ τῆς
θείας καὶ τῆς ἀνθρωπίνης δικαιοσύνης» (αὐτόθι). Ἡ Φραγκογιαννού, λέει
ὁ Ζουμπουλάκης, πεθαίνει «μεταξὺ δύο ἀδιατύπωτων κρίσεων, τῆς δικα-
στικῆς ποὺ δὲν ἔγινε καὶ οὔτε πρόκειται νὰ γίνει καὶ τῆς θεϊκῆς ποὺ δὲν
ἔγινε ἀκόμη καὶ πρόκειται νὰ γίνει «ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ»22. Εἶναι σὰν γιὰ
τὸν Παπαδιαμάντη ὁ φόνος –οἱ ἀλλεπάλληλλοι φόνοι τῆς Φραγκογιαννοῦς–
νὰ ξεπερνοῦν τὰ ὅρια καὶ τὴ δικαιδοσία τόσο τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας ὅσο καὶ
τοῦ κλήρου.

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ 57

20 Κωστῆ Παπαγιώργη, Ἀλέξανδρος Ἀδαμαντίου Ἐμμανουήλ, ὅ.π., σ. 196.
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Δὲν συμβαίνει τὸ ἴδιο μὲ τὸν Ντοστογιέφσκι. Εἴπαμε ὅτι τὸ Ἔγκλημα
καὶ Τιμωρία, σηματοδοτεῖ μιὰ πορεία πρὸς τὴν ὁμολογία καὶ ἀργότερα στὴ
μετάνοια. Ἡ πάσχουσα συνείδηση τοῦ Ρασκόλνικωφ –καὶ ἡ καθαρτικὴ δύ-
ναμη τοῦ πόνου εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ κεντρικὰ μοτίβα τῆς ποιητικῆς τοῦ Ντο-
στογιέφσκι, μιὰ καὶ ὁ πόνος μεταμορφώνει τὸν θύτη σὲ θύμα– θὰ τὸν ὁδη-
γήσει κοντὰ στὴ Σόνια, ἡ ὁποία, ἀφοῦ τοῦ διαβάσει τὸ βιβλικὸ χωρίο γιὰ
τὸν ἀναστηθέντα Λάζαρο, θὰ τὸν προτρέψει: «πήγαινε στὸ σταυροδρόμι,
προσκύνησε τοὺς ἀνθρώπους, φίλησε τὴ γῆ, γιατὶ ἁμάρτησες κι ἀπέναντι
σ᾽ αὐτήν, καὶ πὲς φωναχτὰ σ᾽ ὅλον τὸν κόσμο: εἶμαι φονιάς»23. Τὸ μυθι-
στόρημα τοῦ Ντοστογιέφσκι εἶναι πρωτίστως ἕνα ἔργο πάνω στὸν πνευ-
ματικὸ θάνατο καὶ τὴν πνευματικὴ ἀναγέννηση (μποροῦμε νὰ συλλάβουμε
τὸν τίτλο Ἔγκλημα καὶ Τιμωρία ἐναλλακτικὰ σὰν μιὰ ἐκκοσμικευμένη
ἐκδοχὴ τοῦ Ἁμαρτία καὶ Μετάνοια). Δὲν εἶναι τυχαῖος ὁ κεντρικὸς ρόλος
τῆς ἱστορίας γιὰ τὴν ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου καὶ τοῦ πασχαλινοῦ μοτίβου
–ἡ μεταστροφὴ τοῦ Ρασκόλνικωφ γίνεται τὴν περίοδο τῆς Σαρακοστῆς ἐν
ἀναμονῇ τῆς Ἀναστάσεως– ἑνὸς πασχαλινοῦ μοτίβου ποὺ εἶναι ἐμβλη-
ματικὸ ὄχι μόνο σὲ αὐτὸ ἀλλὰ σὲ πολλὰ μυθιστορήματα τοῦ Ντοστογιέφ-
σκι. Ἀντίστροφα, νὰ ὑπενθυμίσουμε ὅτι τὸ Πάσχα ἔρχεται καὶ περνᾶ στὴν
παπαδιαμαντικὴ Φόνισσα χωρὶς δραματουργικὲς συνέπειες.

Γιὰ νὰ συμβεῖ αὐτὸ πέρα ἀπὸ μιὰ χριστοκεντρικὴ ἀνθρωπολογία, ποὺ
ὅπως εἴδαμε ἐμπλουτίζει τὸν ἄνθρωπο μὲ μιὰ ἐγγενή –πάσχουσα μετὰ τὴ
διάπραξη τῆς ἁμαρτίας– ἠθικὴ συνείδηση, χρειάζεται καὶ μιὰ τόσο διευ-
ρυμένη ἀντίληψη τῆς συγχώρεσης, ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ περικλείσει ἀκόμα
καὶ τὸν φονιά. Λέει ὁ στάρετς Ζωσιμᾶς στοὺς Ἀδελφοὺς Καραμάζωφ: «Μιὰ
καὶ μετανοεῖς, ὅλα θὰ σ᾽ τὰ συχωρέσει ὁ Θεός. Μὰ κι οὔτε ὑπάρχει οὔτε
μπορεῖ νὰ γίνει στὸν κόσμο τέτοιο κρίμα ποὺ νὰ μὴν τὸ συχωρέσει ὁ Κύ-
ριος σὲ ἐκεῖνον ποὺ μετανοεῖ ἀληθινά. Μὰ κι οὔτε τὸ μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ
κάνει ἕνα τόσο μεγάλο ἁμάρτημα ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἐξαντλήσει τὴν
ἀστείρευτη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.Ἤ, μήπως, μπορεῖ νὰ ὑπάρξει τάχα ἕνα τόσο
μεγάλο ἁμάρτημα ποὺ νὰ ξεπερνάει τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ;»24. Ἡ πορεία
λοιπὸν τοῦ ἀνθρώπου γιὰ τὸν Ντοστογιέφσκι στὸν Θεὸ μπορεῖ νὰ περάσει
μέσα ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, ἀκόμα καὶ ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ ἔγκλημα.
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23 Φιόντορ Ντοστογιέφσκι, Ἔγκλημα καὶ Τιμωρία, μτφρ. Ἄρη Ἀλεξάνδρου, ἐκδ. Γκο-
βόστης, 21990, τόμ. 2, σ. 675.

24 Φ. Ντοστογιέφκσι, Οἱ ἀδελφοὶ Καραμάζωφ, ὅ.π., πρῶτο μέρος, πρῶτο βιβλίο, κεφ.
III, σ. 97.



Ὁ μελετητὴς τοῦ Ντοστογιέφσκι Esaulov ὑποστηρίζει ὅτι ὁ Ντοστο-
γιέφσκι ἐνσωματώνει στὴν ποιητικὴ τῶν μυθιστορημάτων του μιὰ καίρια
καὶ πανάρχαια διαστολὴ τῆς ρωσικῆς πνευματικῆς παράδοσης, αὐτὴ με-
ταξύ του Νόμου καὶ τῆς Χάριτος25. «Ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη, ἡ
χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο», διαβάζεται ἀπὸ τὸ Κατὰ
Ἰωάννην (1,17) κατὰ τὴ λειτουργία τῆς Ἀναστάσεως. Γιὰ τὸν Afanasiev
«ἡ Χάρις ἀποκλείει τὸν Νόμο (τόσο τοῦ Μωϋσῆ, ὅσο καὶ τὸν κοσμικό) μιὰ
καὶ ἀποκλείει τὴν Παλαιὰ Διαθήκη. Ἡ ἀναγνώριση τοῦ Νόμου εἶναι μιὰ
ἄρνηση τῆς Χάριτος μὲ τὴν ὁποία τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας ζοῦν ἐν
Χριστῷ»26. Τέλος ὁ Vysheslavtsev θὰ ὁριοθετήσει αὐτὴ τὴ θεμελιακὴ διά-
κριση ὡς ἑξῆς: «Ὁ Νόμος δείχνει τί εἶναι ἁμαρτία, καὶ ἀπαγορεύει τὴν
ἁμαρτία, ἀλλὰ εἶναι ἀνίσχυρος νὰ πολεμήσει ἐνάντια στὴν ἁμαρτία. ὉΝό-
μος δὲν μπορεῖ νὰ ἀγαπήσει τὸν ἁμαρτωλό, ἀλλὰ ὁ Χριστὸς μπορεῖ»27.

Καὶ ἔτσι συμβαίνει τὸ ἑξῆς παράδοξο: Ἡ θρησκευτικὴ πρακτικὴ καὶ ἐν
γένει ἡ θεσμοθετημένη Ἐκκλησία ἀπουσιάζει ὁλοκληρωτικὰ καὶ σὲ αὐτό,
ὅπως καὶ στὰ περισσότερα μυθιστορήματα, τοῦ Ντοστογιέφσκι. Θυμίζω ὅτι
ἡ Σόνια, ἡ ὁποία δὲν θρησκεύει, ἀλλὰ διαβάζει τὴν Ἁγία Γραφή, δὲν στέλ-
νει ἀντίστοιχα τὸν Ρασκόλνικωφ νὰ ἐξομολογηθεῖ σὲ κάποια Ἐκκλησία
ἀλλὰ στὸ σταυροδρόμι, σὲ δημόσιο χῶρο. Τοῦ λέει νὰ φιλήσει τὴ Γῆ γιατὶ
ἁμάρτησε ἀπέναντι σὲ αὐτήν (ὅπως στοὺς Ἀδελφοὺς Καραμαζὼφ λέει ὁ
Ζωσιμᾶς στὸν Ἀλιόσα νὰ βρέξει μὲ δάκρυα τὴ Γῆ) – τὴ μάνα Γῆ, ἕνα ἀρχέ-
γονο ἐντελῶς παγανιστικὸ στοιχεῖο τῆς ρωσικῆς θρησκευτικῆς παράδοσης.
Ἐντούτοις, ὅπως εἴδαμε, χάρη στὴ ντοστογιεφσκικὴ χριστοκεντρικὴ
ἀνθρωπολογία καὶ μιὰ καθαρὰ ρωσική, διευρυμένη ἀντίληψη περὶ θείας Χά-
ριτος ποὺ μπορεῖ νὰ εἶναι ἐπέκεινα τοῦ Νόμου, τὸ Ἔγκλημα καὶ Τιμωρία
μπορεῖ νὰ διαβαστεῖ ὡς μιὰ ἀφήγηση σωτηρίας28. Ἀντίστροφα, στὴν πα-
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25 Ivan Esaulov, «The categories of law and Grace in Dostoevsky’s poetics», στὸ Do-
stoevsky and the christian Tradition, ὅ.π., Ivan. σσ. 116-133.

27 Παρατίθεται στὸ ἄρθρο τοῦ Esaulov, ὅ.π., σ. 118.
27 Αὐτόθι, ὅ.π., σ. 119.
28 Εἶναι τόσο ἐμβληματικὴ ἡ διαλεκτικὴ μεταξὺ τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς Χάριτος στὸ
Ἔγκλημα καὶ Τιμωρία, ποὺ φαίνεται ὅτι ἐπηρέασε ἀποφασιστικὰ ἕναν θεολόγο τοῦ
βεληνεκοῦς τοῦ karl Barth τὰ κρίσιμα χρόνια ποὺ ἐπωάζετο ἡ στροφή του πρὸς τὴ
διαλεκτικὴ θεολογία. Γιὰ τὴν ἐπίδραση τοῦ Ντοστογιέφσκι στὸν Μπάρθ, δὲς P. h.
Brazier, Barth and Dostoevsky. A Study of the influence of the Russian writer Fyo-
dor Mikhailovich Dostoevsky on the development of the Swiss theologian karl Barth,



παδιαμαντικὴ Φόνισσα, ἡ Φραγκογιαννού, ποὺ γνωρίζει τὶς θρησκευτικὲς
πρακτικές –σὲ ὁριακὲς στιγμὲς κάνει τὸν σταυρό της, ἀκόμα καὶ νοερὰ
προσευχή– ἔχει τέτοια πνευματικὴ τύφλωση, ποὺ θεωρεῖ ἀκόμη καὶ ὅτι τὰ
ἐγκλήματά της μπορεῖ νὰ ἔχουν θεϊκὴ ἔγκριση. Σίγουρα γι᾽ αὐτὰ δὲν
ὑπάρχει χῶρος γιὰ μετάνοια, πόσο μᾶλλον γιὰ σωτηρία.

Κλείνοντας, θὰ ἤθελα νὰ προσθέσω ὅτι προσπάθησα νὰ ἐντοπίσω τυχὸν
ὁμοιότητες ἀνάμεσα στὸ Ἔγκλημα καὶ Τιμωρία καὶ τὴ Φόνισσα στὸ ἐπί-
πεδο τῶν κινήτρων καὶ νὰ ἐπισημάνω τὶς τεράστιες διαφορὲς σὲ ὅ,τι ἐπα-
κολουθεῖ τὸν φόνο. Ἀφήνω ἀνοιχτὸ στὴν κρίση τῶν ἀναγνωστῶν τὸ ζήτημα
τῆς τυχὸν ἐπίδρασης τοῦ Ντοστογιέφσκι στὸν Παπαδιαμάντη.Ἡ ἐπίδραση
τῆς τέχνης στὴν τέχνη, ἡ κοινὴ πνευματικὴ παράδοση (μὲ τὶς ὅποιες δια-
φορές) στὴν ὁποία μετέχουν μὲ τὸν τρόπο τους οἱ δύο συγγραφεῖς, ἢ ἀκόμα
τέλος ἡ ἴδια ἡ «ζῶσα ζωὴ» κατὰ τὴν ἔκφραση τοῦ Ντοστογιέφσκι, ξεπερ-
νοῦν τὶς ὅποιες τυχὸν φιλολογικὲς ἐκλογικεύσεις.

60 ΜΑΡΚΟΣ ΓΑΛΟΥΝΗΣ

1915-1922, Panternoster, 2007. Εἰδικότερα γιὰ τὸ Ἔγκλημα καὶ Τιμωρία, δὲς σσ.
31-43.
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ΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ:
ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΤΩΝ I PROMESSI SPOSI ΤΟΥ MANZONI

ΣΤΗ ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

Ἂν θέλαμε νὰ ἐρευνήσουμε τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ ἱστορικοῦ μυθιστο-
ρήματος σὲ Ἰταλία καὶ Ἑλλάδα κατὰ τὸν ΙΘ´ αἰώνα, συγκρίνοντας τὸν
σταθμὸ τῆς ἰταλικῆς λογοτεχνίας I promessi sposi στὴν τέταρτη καὶ τε-
λική του ἐπεξεργασία ἀπὸ τὸν Alessandro Manzoni καὶ τό, μᾶλλον δικαιο-
λογημένα, ἐλάχιστα γνωστὸ Ἡ Γυφτοπούλα τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδια-
μάντη, ἡ ἔρευνα θὰ κατέληγε σὲ περισσότερες διαφορὲς παρὰ ὁμοιότητες.
I promessi sposi εἶναι κατὰ βάση μιὰ ἱστορία ἀγάπης ποὺ μὲ ἐμπιστοσύνη
τῶν ἡρώων στὸ Θεὸ καταλήγει σὲ εὐτυχὲς τέλος, ἐνῶἩΓυφτοπούλα εἶναι
ἡ ἄκαρπη ἀναζήτηση τῆς ταυτότητας τῆς, κατὰ συνθήκη ὀνομαζομένης,
Ἀϊμᾶς, πρόσωπο μὲ ἔντονο θεολογικὸ συμβολισμό, ποὺ ἐπιτείνει ἡ ἡμερο-
μηνία θανάτου της στὶς 29 Μαΐου 1453. Μιὰ δεύτερη ἀνάγνωση καὶ τῶν
δύο ἔργων θὰ φωτίσει πολλὲς ἐπιμέρους καὶ οὐσιαστικὲς λεπτομέρειες,
ὅμως δὲν προτιθέμεθα νὰ διαψεύσουμε τὸ ὀφθαλμοφανές.

Ἀντίθετα, σκοπὸς καὶ ἐπίλογος τῆς παρούσας ἐργασίας θὰ εἶναι νὰ φέ-
ρει στὸ φῶς καὶ νὰ ἀναλύσει στοιχεῖα ποὺ παραπέμπουν στὸ ἰταλικὸ μυθι-
στόρημα χωρὶς νὰ τὸ μιμοῦνται, ἀναλογίες ποὺ μᾶλλον σκοπίμως ἐπι-
διώχθηκαν γιὰ νὰ συγκροτήσουν μιὰ διακριτικὰ στοιχειοθετημένη εἰρωνεία,
ἀκόμα καὶ τὴν ὀρθόδοξη ἀπάντηση στὸ καθολικὸ μυθιστόρημα τοῦ Λομ-
βαρδοῦ.

Ὡστόσο, ὅποια ἔρευνα προτάσσει ὑποθετικὰ μόρια στὴν εἰσαγωγή της
σημαίνει πὼς ἐπιθυμεῖ νὰ μείνει ὑπόθεση καὶ ὄχι βεβαιότητα καταδικα-
σμένη νὰ μείνει μετέωρη ὅσο ὁ Παπαδιαμάντης δὲν μαρτυρεῖ πουθενὰ κὰν
τὸ ὄνομα τοῦ Alessandro Manzoni.

Βρισκόμαστε στὰ 18001 καὶ ὁ συγγραφέας περισσότερο ἀπὸ μυθιστόρημα
1 Θεωροῦμε πὼς καὶ ὁ Παπαδιαμάντης ἀνήκει ἀπόλυτα στὸν ΙΘ´ αἰώνα, γιατὶ ὅλα τὰ



φαίνεται νὰ συρράφει διορθώνοντας σημειώσεις-ντοκουμέντα μιᾶς ἄλλης
ἐποχῆς. Κάνουμε λόγο γιὰ ἕναν συγγραφέα, λὲς καὶ τὸ αἴτημα ἱστορικῆς
ἀκρίβειας εἶναι ἕνα, κοινὸ καὶ στοὺς δύο συγγραφεῖς. Ὁ Παπαδιαμάντης,
ἤδη ἀπὸ τὴν εἰσαγωγή, δίνει τὶς εὐχαριστίες του σὲ ἕναν φίλο, ποὺ ἐπιθυ-
μεῖ νὰ μείνει ἀνώνυμος, γιὰ τὶς σημειώσεις ποὺ τοῦ παρεῖχε μὲ τὶς μαρτυ-
ρίες τῶν κατοίκων τοῦ Μυστρᾶ γύρω ἀπὸ τὸ ἄντρο τοῦ φιλοσόφου Γεώρ-
γιου Γεμιστοῦ Πλήθωνα, ζωντανὴ ἀκατέργαστη πρώτη ὕλη ποὺ ὁ
συγγραφέας χρειάστηκε νὰ τὴν ἐμπλουτίσει καὶ νὰ τὴν διασταυρώσει καὶ
μὲ δική του προσωπικὴ ἔρευνα σὲ ἱστορικὲς πηγές. Ο Manzoni, ἀπὸ τὴν
ἄλλη, ἤδη ἀπὸ τὴν πρώτη ἀκόμα ἡμιτελὴ σύνθεση τοῦ μυθιστορήματος τὸ
1821 μέχρι τὴν τελικὴ μορφή του τὸ 1840, κάνει λόγο στὴν εἰσαγωγὴ γιὰ
τὴν ἀνεύρεση ἑνὸς ἀνώνυμου χειρογράφου του ΙΖ´ αἰώνα, ποὺ ἡ ἀρχαΐζουσα
γλώσσα καὶ οἱ πολλοὶ βαρβαρισμοὶ τὸν ἀνάγκασαν νὰ τὸ διορθώσει καὶ νὰ
παρέμβει σὲ ὅσα σημεῖα δὲν ἦταν ξεκάθαρα. Ὁλόκληρος ὁ τίτλος, ἄλλω-
στε, τοῦ ἔργου στὴν ἑλληνική του μετάφραση ἤδη τὸ 1846 εἶναι Ἱστορία δύω
(sic) μελλονύμφων, ἀνακαλυφθεῖσα μὲν καὶ μεταποιηθεῖσα ὑπὸ Ἀλεξάν-
δρου Μανζόνου2. Ἡ ἱστορικὴ ἀκρίβεια καὶ τῶν δύο εἶναι ἐντυπωσιακὴ καὶ
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γεγονότα ποὺ τὸν ὡρίμασαν –πόλεμοι, πολιτική, γλωσσικὰ ζητήματα– εἶναι ἐκεί-
νου τοῦ αἰώνα. «Δέκατος ἔνατος αἰώνας πέρα γιὰ πέρα. Τὰ περιστατικὰ τὸν προ-
σπερνοῦσαν […] Ἕνας ἄμαχος φανατικός – καὶ ἀκίντυνος!»: Ι. Μ. Παναγιωτό-
πουλος, «Ἡ παρένθεση τοῦ Παπαδιαμάντη», στὸ Γ. Φαρίνου-Μαλαματάρη (ἐπιμ.),
Εἰσαγωγὴ στὴν πεζογραφία τοῦ Παπαδιαμάντη. Ἐπιλογὴ κριτικῶν κειμένων, Πα-
νεπιστημιακὲςἘκδόσεις Κρήτης,Ἡράκλειο 2005, σελ. 165. Στὸ ἑξῆς ἡ παραπομπὴ
στὰ ἔργα τοῦ Παπαδιαμάντη θὰ γίνεται στὴν πεντάτομη ἔκδοση Ἀλέξανδρος Πα-
παδιαμάντης, Ἅπαντα, κριτικὴ ἔκδοση Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Δόμος, Ἀθήνα
1981-1988, καὶ θὰ περιορίζεται στὴν ἔνδειξη τοῦ τόμου καὶ τῶν σελίδων. Ἡ παρα-
πομπὴ στὸ ἔργο I promessi sposi θὰ γίνεται ἀπὸ τὸ Alessandro Manzoni, Opere, M.
Barbi & F. Ghisalberti, casa del Manzoni, Μιλάνο 1942-1950, παραθέτοντας τὴν
ἔνδειξη τοῦ κεφαλαίου σὲ λατινικὴ ἀρίθμηση. Ἡ παρούσα ἐργασία μεταφράζει ἀπο-
σπάσματα ἐκ τοῦ πρωτοτύπου, μὲ ρητὲς παραπομπὲς στὴ μετάφραση τοῦ 1846, ὅταν
αὐτὸ θεωρεῖται ἀπαραίτητο. Ὡστόσο, ὁ ἀναγνώστης μπορεῖ νὰ συμβουλευτεῖ τὴν
πρόσφατη ἔκδοση Ἀλεσάντρο Μαντσόνι, Οἱ ἀρραβωνιασμένοι. Ἱστορία μιλανέζικη
τοῦ 17ου αἰώνα, μτφ. Δημήτριος Ἀργυρίου, Βιβλιοπωλεῖον τῆςἙστίας, Ἀθήνα 1990.
Γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἔρευνάς μας ἦταν διαφωτιστικὲς οἱ παρατηρήσεις τῆς κ.
Γ. Φαρίνου-Μαλαματάρη, τὴν ὁποία καὶ εὐχαριστοῦμε.

2 Ἡμετάφραση ἀπὸ τὰ ἰταλικὰ ἀνήκει στὸν πολιτικὸ Εὐστάθιο Σίμο, στὸν ἐπίσης πο-
λιτικό, ἱστορικὸ καὶ διανοούμενο Μάρκο Ρενιέρη, στὸν ὁποῖο θὰ ἐπανέλθουμε ἐκτενῶς



γιὰ πολλοὺς εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀρετὴ τῆς διήγησης, ὅπου ἀκόμα καὶ οἱ
μερικὲς ἀνακρίβειες3 ἢ οἱ ψευδοπαραπομπὲς4 φαντάζουν ἀληθινὲς ἐπικα-
λούμενες τὴν αὐθεντία τῶν πηγῶν τους σὲ ἕνα κυκλικὸ ἀφηγηματικὸ tan-
dem ἀνάμεσα στὸν Ἀφηγητή, τὸν Ἀνώνυμο καί, φυσικά, τὸν Ἀναγνώστη5.
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ἀργότερα, καὶ στὸν Παναγιώτη Χαλικιόπουλο. Ἡ μετάφραση δημοσιεύτηκε πρῶτα
στὴν ἐπιφυλλίδα τῆς ἐφ. Καρτερία ἀπὸ 31/12/1845 ὣς 26/4/1847 καὶ τὸ 1846 ἐκδό-
θηκε σὲ τρεῖς τόμους, μὲ δεύτερη ἔκδοση τὸ 1856. Οἱ μεταφρασμένοι Μελλόνυμφοι
προαναγγέλθησαν ἀπὸ τοὺς μεταφραστὲς στὴν ἐφ. Ἀθηνᾶ, 23/12/1845, ἀρ. 1279,
σελ. 3, παρουσιάζοντας τὸνManzoni ὡς τὸν «πρῶτον συγγραφέα τῆς ἰταλικῆς χερ-
σονήσου» τοῦ ὁποίου τὰ ἔργα «κατέλαβον τὰ πρωτεῖα μεταξὺ τῶν ἀριστουργημά-
των». Γιὰ τὸν σχολιασμὸ τῆς ἑλληνικῆς μετάφρασης βλ.caterina carpinato, «la tra-
duzione neogreca dei Promessi sposi», στὸ Italia e Grecia: due culture a confronto,
III convegno Nazionale di Studi Neogreci (Παλέρμο 19-20 Ὀκτωβρίου, Κατάνια 21
Ὀκτωβρίου 1989), Quaderni dell’Istituto di Filologia Greca dell’Universita di Pa-
lermo, Παλέρμο 1991, σσ. 29-39.

3 Στὸν Παπαδιαμάντη ἡ πιὸ κραυγαλέα ἀνακρίβεια εἶναι ἡ ἴδια ἡ παρουσία τοῦ Πλή-
θωνα, ὁ ὁποῖος, σύμφωνα μὲ τὶς ἱστορικὲς πηγές, εἶχε πεθάνει πρὶν ἀπὸ τὴν Ἅλωση.
Ὡστόσο, δὲν ἐπιθυμοῦμε νὰ προσάψουμε στὸν Σκιαθίτη ἀφηγηματικὸ λάθος. Ἀντί-
θετα, πρβλ. Σταυρόπουλος Γ., ὉΠλήθων: Στὸ ἔργο του καὶ στὴν ποίησή μας, Ἀθήνα
1963, σσ. 9-11. Ὡστόσο, ἰδιαίτερης σημασίας θεωροῦμε ὁρισμένες ἐσωτερικὲς ἀσυ-
νέπειες. Πρῶτον, ἡ μελαχρινὴ Ἀϊμὰ ξαφνικὰ περιγράφεται ὡς ἔχουσα «ξανθοὺς βο-
στρύχους» (1.653) ἀναγάγοντας τὴν ἡρωίδα σὲ μοντέλο ἀθωότητας. Πρβλ.Guy Sa-
unier, Ἑωσφόρος καὶ ἄβυσσος. Ὁ προσωπικὸς μύθος τοῦ Παπαδιαμάντη, Ἄγρα,
Ἀθήνα 2001, σελ. 216. Παρόμοια, ὁ συγγραφέας φαίνεται νὰ ξεχάστηκε καὶ στὴ
γραφὴ τοῦ ὀνόματος τῆς ἀλαφροΐσκιωτης μοναχῆς: στὴν ἀρχὴ ὡς Πογγίας καὶ στὴ
συνέχεια ὡςΠογκίας.Ἡ σημαντικότερη ἀσυνέπεια, ὡστόσο, ἀφορᾶ τὴν ὑπόθεση ποὺ
ἐκφράζει σὲ πρῶτο πρόσωπο ὁ παντογνώστης ἀφηγητὴς γύρω ἀπὸ τὴν καταγωγὴ
τῆς Ἀϊμᾶς. Πρῶτα (1.642) ὁ ἀφηγητὴς φαίνεται σύμφωνος μὲ τὴ γνώμη πὼς προ-
έρχεται ἀπὸ βασιλικὴ οἰκογένεια, καὶ μόλις δέκα σελίδες μετά, στὴν τελευταία σε-
λίδα τοῦ δράματος, τὸ ἀναιρεῖ, ἔτσι ὥστε ὅλα νὰ βρίσκουν τελικὴ ἁρμονία στὸ μύθο.

4 Παραπέμπουμε κι ἐμεῖς μὲ τὴ σειρά μας στὴν ἀναφορὰ τοῦ Manzoni γιὰ τὸν Ripa-
monti (XXVIII) στὸ ἔργο Οἱ μελλόνυμφοι καὶ γιὰ τὸν Farinacci στὴ Storia della co-
lonna infame. Θυμίζουμε ὅτι ἡ colonna infame ἀποτελοῦσε τὸ ἱστορικὸ παράρτημα
τοῦ μυθιστορήματος, ποὺ τὸ συνόδευε στὸ πίσω μέρος τῶν ἐκδόσεων 1840-42, ἀπο-
τελώντας γιὰ ὁρισμένους τὸ πραγματικὸ τέλος τῶν Μελλονύμφων. Πρβλ. Angelo
R. Pupino, «Il vero solo e bello». Manzoni tra retorica e logica,Μπολόνια 1982, σσ.
21 κἑ. Γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη ὡς πιὸ σημαντικὴ κρίνουμε τὴ συζήτηση γύρω ἀπὸ
τὴν ταυτότητα τῆς Ἀϊμᾶς, ἡ ὁποία «ἐν τοῖς χρονικοῖς μνημονεύεται» (1.622).

5 Τὴν ἰδέα ἑνὸς ἀνώνυμου χειρογράφου πρωτοχρησιμοποίησε μυθιστορηματικὰ ὁWal-



Ἐπίσης καὶ στοὺς δύο συγγραφεῖς, πρωταγωνιστὲς δὲν εἶναι πιὰ οἱ
εὐγενεῖς ἥρωες τοῦWalter Scott6, ἐκτόπλασμα τῶν παλαιῶν ἱπποτικῶν μυ-
θιστορημάτων, ἀλλὰ οἱ φτωχοὶ καὶ ἄσημοι τῆς κοινωνικῆς ἱεραρχίας, στὸ
χῶρο δράσης τῶν ὁποίων ἐμπλέκονται δραματικὰ οἱ ἀριστοκράτες, καὶ ὄχι
τὸ ἀντίθετο, μιᾶς καὶ πρόκειται γιὰ ἱστορίες γραμμένες ἀπὸ χαμηλά, μὲ
ρεαλιστικὴ καὶ ἠθοπλαστικὴ προοπτική. ΣτὸνManzoni ὁ ὀρεσίβιος Renzo
Tramaglino εἶναι νηματουργὸς μεταξιοῦ, ἐνῶ στὸν Παπαδιαμάντη ἡ οἰκο-
γένεια Γύφτων κατασκευάζει ἐργαλεῖα ἀπὸ σίδερο.

Ἀλλὰ ἂς πάρουμε τὰ πράγματα μὲ τὴ σειρά, ξεκινώντας ἀπὸ τὸ χρονολο-
γικὰ προγενέστερο I promessi sposi, στὸ ὁποῖο ἀπὸ ἐδῶ καὶ στὸ ἑξῆς θὰ ἀνα-
φερόμαστε ὡς Οἱ μελλόνυμφοι. Οἱ μελλόνυμφοι εἶναι ἡ ἱστορία τοῦ Renzo
καὶ τῆς lucia, ποὺ ζοῦν σὲ μιὰ μικρὴ πόλη κοντὰ στὴ λίμνη como τὴν
ἐποχὴ τῆς ἰσπανικῆς κυριαρχίας. Ὅλα εἶναι ἕτοιμα γιὰ τὸ γάμο τους, ὅταν
ὁ ἀδίστακτος τοπικὸς ἄρχοντας don Rodrigo προκαλεῖται νὰ στοιχηματί-
σει πὼς μπορεῖ νὰ κάνει δική του τὴ lucia.Ἔκτοτε ἀρχίζει μιὰ ἀπίστευτη
περιπέτεια τῶν δύο ἐρωτευμένων, μὲ τὴν ἐμπλοκὴ πολλῶν προσώπων καὶ
ἁλυσιδωτῶν καταστάσεων. Ἐν παραλείψει, οἱ μπράβοι τοῦ don Rodrigo
ἀπειλοῦν τὸν ἱερέα τῆς ἐνορίας νὰ μὴν τελέσει τὸ μυστήριο καὶ ἀπο-
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ter Scott στὰ Ivanhoe καὶ The monastery. Στὴν Ἰταλία πρῶτος τὸ χρησιμοποίησε τὸ
1495 ὁ Matteo Maria Boiardo στὸ Orlando Innamorato. Τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Παπαδια-
μάντης δὲν μιλᾶ γιὰ χειρόγραφο ἀλλὰ γιὰ σημειώσεις, τοῦ ἐπιτρέπει νὰ μὴν ἀπολο-
γηθεῖ γιὰ τὴ γλώσσα ποὺ χρησιμοποιεῖ. Ἀντίθετα, ὁ Manzoni κάνει ἕνα συνειδητὸ
πέρασμα ἀπὸ τὴ δεύτερη ἐπεξεργασία τοῦ μυθιστορήματος τὸ 1823 μὲ τίτλο Fermo
e lucia –ὅπου στὴν εἰσαγωγὴ ὁμολογεῖ ἀπολογούμενος πὼς χρησιμοποιεῖ «ἐκφρά-
σεις λίγο ἀπὸ τὴ Λομβαρδία, λίγο ἀπ᾽ τὴν Τοσκάνη, λίγο γαλλικές, λίγο λατινικές»–
ἐνῶ τὸ 1840 καταλήγει στὴ μελέτη καὶ χρήση τῆς φλωρεντιανῆς διαλέκτου, τὴν κα-
τοπινὴ ἐπίσημη γλώσσα τῆς ἑνωμένης Ἰταλίας. Ἰταλοὶ μελετητὲς ἐκτιμοῦν σήμερα
ὡς πιὸ αὐθεντικὴ καὶ γνήσια τὴ γλώσσα τοῦ Fermo e lucia, μιὰ καλὴ ἀπάντηση
σὲ ὅσους ἐπικρίνουν τὴ γλώσσα τοῦ Παπαδιαμάντη, ἡ ὁποία προφανῶς δὲν λειτουργεῖ
ἑνωτικὰ πρὸς τὴ σύγχρονη ταυτότητα τῆς Ἑλλάδας μὰ ποὺ πηγαῖα καὶ ἀβίαστα
συνταιριάζει φράσεις λίγο ἰδιωματικὲς τῆς Σκιάθου, λίγο καθαρευουσιάνικες, λίγο
ἐκκλησιαστικὲς μὰ πάντα ἐνσωματωμένες στὴν πολυφωνία τῶν κειμενικῶν ἀπαι-
τήσεων.

6 Τὰ βιβλία τοῦ ΣκωτσέζουWalter Scott, ὡστόσο, θεωροῦνται πρώτη πηγὴ ἔμπνευ-
σης καὶ στοὺς δύο συγγραφεῖς μας, ὅπως ἄλλωστε καὶ στοὺς περισσότερους μυθι-
στοριογράφους τῆς ἐποχῆς.



πειρῶνται τὴν ἀπαγωγὴ τῆς lucia, ἐνῶ αὐτὴ βρίσκει καταφύγιο σὲ ἕνα μο-
ναστήρι. Ἐκεῖ ἡ δυναμικὴ μοναχὴ Gertrude προδίδει τὴν ἐμπιστοσύνη τῆς
lucia καὶ διευκολύνει τὴν ἀπαγωγή της ἀπὸ τὸν Innominato, ἐκ μέρους τοῦ
don Rodrigo. Ο Innominato ὡς ἐκ θαύματος ὅμως μετανοεῖ, ἀπελευθερώ-
νει τὴ lucia καὶ τὴν προστατεύει κατὰ τὴ διάρκεια τῆς πανώλης. Ὅλο αὐτὸ
τὸ διάστημα ὁ Renzo εἶναι στὸ Μιλάνο καὶ ἐμπλέκεται σὲ πολιτικὲς κα-
ταστάσεις τῆς ἐποχῆς. Ὅταν τελικὰ βρίσκει τὴ lucia, τελοῦν ἐπιτέλους
ἀνενόχλητοι τὸ γάμο τους, ἐφόσον ὁ don Rodrigo εἶναι νεκρός, θύμα τῆς
ἐπιδημίας, καί, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ζοῦν αὐτοὶ καλά.

Παρὰ τὴν ἱστορική του τοποθέτηση, τὸ μυθιστόρημα διατηρεῖ τὸ προφὶλ
τῶν χριστιανικῶν κειμένων, μὲ τὴν ὑφολογικὴ ἀνάμειξη τῶν ἐπιπέδων καὶ
τὴν παραπομπὴ στὸ θεῖο μαρτύριο καὶ τὴ δικαιοσύνη κατὰ τρόπο ἐντελῶς
διαφορετικὸ ἀπὸ τὴ Γυφτοπούλα. Στὴ Γυφτοπούλα λείπει παντελῶς τὸ
ἀμοιβαῖο εἰδύλλιο, ἡ Ἀϊμὰ εἶναι μόνη της, ἄγνωστη ἀκόμα καὶ γιὰ τὸν
ἑαυτό της, ἕτοιμη νὰ ἀγαπήσει, νὰ συγχωρέσει, ἀκόμα καὶ νὰ θυσιαστεῖ,
ἀφήνοντας τὴν πιθανότητα σωτηρίας ἐξωδιηγηματικὰ σὲ παραπομπὲς
στὴν ἴδια τὴν ἱστορία, ποὺ καλεῖται νὰ δώσει διφορούμενα τὶς ἀπαντήσεις
της στὴν πλοκὴ καὶ τὴν ταυτότητα τῆς ἡρωίδας. Τὸ συμβατικό της ὄνομα
δὲν θυμίζει σὲ τίποτα ἐκεῖνο τῆς lucia, ποὺ παραπέμπει στὸ φῶς καὶ στὴν
ἁγνότητα. Ἀντίθετα, θυμίζει ἀνατολίτικη κραυγὴ καί, ὅπως ἀλλοῦ τὸ
«νάϊ» ἔγινε «ναί»7, ἔτσι καὶ ἡ Ἀϊμὰ «διώχνει τὰς δύο κοκκίδας» καὶ πα-
ραπέμπει στὸ αἷμα, σὰν νὰ ἦταν προδιαγεγραμμένος ὁ πόνος μαζὶ μὲ τὴ
θυσία της. Τὸ ἄλλο της ὄνομα, τὸ πραγματικὸ καὶ ἄφατο, θὰ μείνει ἄγνω-
στο ἔτσι ὥστε πολλοὶ νὰ τὴν ἀμφισβητήσουν: «Τὸ πρόσωπον τῆς Ἀϊμᾶς,
οἶον ἐν τοῖς χρονικοῖς μνημονεύεται, ἐξελήφθη ὑπό τινων ὡς πρόσωπον
ἀλληγορικόν, ὡς σκότιον τῆς φαντασίας πλάσμα, μηδέποτε δυνάμενον νὰ
ὑπάρξῃ. Καὶ ἀναφέρεται ρητῶς ὅτι τὸ πρόσωπον τοῦτο ἦτο ἡ προσωποποί-
ησης αὐτῆς τῆς ἰδέας ἣν κατεδίωκεν ὁ Πλήθων, ἤτοι τῆς θρησκείας τοῦ
Χριστοῦ!…» (1.622).Ὁ ἴδιος ὁ Παπαδιαμάντης λίγο μετὰ τὸ ἀναιρεῖ8, ὑπε-
ρασπιζόμενος μέχρι τέλους ὡς ἱστορικὸ τὸ μυθιστόρημά του, μὰ ἔχει ἤδη
ὑποψιάσει τοὺς ἀναγνῶστες του καί, μέσα ἀπὸ τὴν ἐμπνευσμένη αὐτοα-
ναίρεση τῶν λεγομένων του, ἔχει ἤδη δώσει ὑπερπληθώρα σημαινομένων
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7 «Νάϊ, νάϊ. Κατὰ δύο κοκκίδας, διαφέρει διὰ νὰ εἶναι τὸ Ναί, ὅπου εἶπεν ὁ Χριστός»
(«Ὁ Ξεπεσμένος δερβίσης», 3.115).

8 «Τὸ ἐπ᾽ ἐμοί, δὲν ἀσπάζομαι τὴν γνώμην ταύτην» (1.622).



γιὰ τὴν ἑρμηνεία τοῦ μύθου ὄχι figura christi ἀλλὰ figura religionis chri-
sti.Ἡ ἱστορία τῆς Ἀϊμᾶς, ποὺ ἔχει ἀκριβῶς τὴ μισὴ ἡλικία τοῦ Χριστοῦ,
εἶναι ἡ ἱστορία διωγμοῦ καὶ δοκιμασίας τῆς χριστιανικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκ-
κλησίας καὶ ἡ σωτηρία της εἶναι πιὰ στὰ χέρια τῶν πιστῶν.

Τὰ δύο μυθιστορήματα φαίνονται, καὶ εἶναι, ἐντελῶς διαφορετικά. Ὁ λό-
γος, ὅμως, ποὺ τὰ ὑποβάλλουμε σὲ μιὰ διακειμενικὴ ἀνάγνωση εἶναι τὸ sh-
ifter ἀφηγηματικῆς διακήρυξης πίστης, ποὺ σὲ διαφορετικὰ περιβάλλοντα,
ἀκόμα καὶ τὰ ἴδια μέσα, ἀποσκοποῦν σὲ διαφορετικοὺς σκοπούς. Εἶναι,
ὅμως, πρῶτα ἀπ᾽ ὅλα καὶ μιὰ ἁπλοϊκὴ ὑποψία: δὲν μπορεῖ ὁ Ἅγιος τῶν
ἑλληνικῶν γραμμάτων νὰ μὴν διάβασε τὸν «Ἅγιο» τῶν ἰταλικῶν γραμ-
μάτων, τὸ ἅγιος πλέον ἐντὸς εἰσαγωγικῶν, καθὼς ἔτσι τὸν προσφω-
νοῦσαν εἰρωνικὰ οἱ scapigliati ἐπικριτές του9. Δὲν μπορεῖ τὸ ἔργο Οἱ μελ-
λόνυμφοι, μεταφρασμένο ἀπὸ τὸν πρῶτο κιόλας χρόνο στὰ γαλλικὰ μὲ
πολλὲς ἐπανεκδόσεις, μεταφρασμένο τὸ 1846 στὰ ἑλληνικὰ μὲ ἐπανέκδοση
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9 Συγκεκριμένα πρόκειται γιὰ φράση τοῦ Emilio Praga, ποὺ καλύτερα θὰ καταλάβουμε
πλάι στοὺς στίχους του ποὺ ἀναφέρονται καὶ πάλι στὸνManzoni: «Ἐσὺ μπορεῖς νὰ
πεθάνεις… Τῶν ἀντιχρίστων εἶναι ἡ ὥρα / ὉΧριστὸς ξαναπέθανε!»: Preludio στὴν
ποιητικὴ συλλογὴ Penombre (1864). Διχασμένοι στὶς ἀρχές τους καὶ χωρὶς στόχο
στὴν ἀντίδρασή τους κατὰ τὶς ὑπερβολὲς τοῦ ρομαντισμοῦ, οἱ scapigliati ἐπιζητοῦν
τὴ λογοτεχνικὴ μεταρρύθμιση χωρὶς νὰ παύουν νὰ θαυμάζουν τὴν ἰταλικὴ ἐθνικὴ
παράδοση, καὶ συγκεκριμένα σέβονται τὴν ἰδιοφυΐα τοῦManzoni, ἂν καὶ τὸν κατη-
γοροῦν ὡς ψυχρό, λίγο ἀληθοφανὴ καὶ ἐλάχιστα ἐπαναστατικό. Πρβλ. Alessandro
Ferrini, Invito a conoscere la scapigliatura, Mursia, Μιλάνο 1988. Ἐνδιαφέρον γιὰ
ἐμᾶς εἶναι τὸ ὄνομα αὐτοῦ τοῦ τρίτου ρομαντισμοῦ: scapigliatura εἶναι ἡ ἰταλικὴ ἀπό-
δοση τοῦ γαλλικοῦ boheme, ζωὴ σὰν τσιγγάνος, ποὺ παραπέμπει ὄχι μόνο στὸν ἴδιο
τὸν τίτλο τοῦ τρίτου μυθιστορήματος τοῦ Παπαδιαμάντη, ἀλλὰ καὶ στὸ ψευδώνυμο
«Μποὲμ» μὲ τὸ ὁποῖο ὁ Σκιαθίτης ὑπέγραφε τὴν ἔκδοση τοῦ ἀκριβῶς προηγούμε-
νου μυθιστορήματός του, Οἱ Ἔμποροι τῶν ἐθνῶν. Ἡ μεταφραστικὴ ἀπόδοση, ἀλλὰ
καὶ ἡ σημασιολογικὴ ἐπέκταση, τῆς scapigliatura στὰ ἑλληνικὰ εἶναι μᾶλλον ὁ κα-
τοπινὸς «μαλλιαρισμός», πράγμα διόλου παράξενο ἂν ἀναλογιστοῦμε πὼς ἀνάλογα
προβλήματα διγλωσσίας, μὲ τὶς ἀντίστοιχες κοινωνικὲς προεκτάσεις, εἶχε κιόλας
ἀντιμετωπίσει ἡ Δυτικὴ Εὐρώπη. Γιὰ τὸν συσχετισμὸ τοῦ λογοτεχνικοῦ καὶ εὐρύ-
τερα καλλιτεχνικοῦ κινήματος τῶν scapigliati μὲ τοὺς μαλλιαροὺς δημοτικιστές, βλ.
Εὐάγγελος Πετρούνιας, «Μαλλιαροὶ καὶ scapigliati.Ἡ γένεση ἑνὸς λογοτεχνικοῦ
καὶ κοινωνικοῦ ὅρου», Ἀνάτυπο Πρακτικῶν της 17ηςἘτήσιας Συνάντησης τοῦ Το-
μέα Γλωσσολογίας, (22-24 Ἀπριλίου 1996), Θεσσαλονίκη 1997, σσ. 547-561.



δέκα χρόνια μετά, νὰ μὴν κίνησε τὴν περιέργεια τοῦ συχνὰ ἐπικριτικοῦ μὰ
προσεκτικοῦ ἀναγνώστη τῶν εὐρωπαϊκῶν γραμμάτων· ἐφόσον μάλιστα τὸ
1874, ὅταν ὁ Παπαδιαμάντης ἐγγράφεται καὶ παρακολουθεῖ τὰ μαθήματα
τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς, ἔχει περάσει μόλις ἕνας χρόνος ἀπὸ τὸν θάνατο
τοῦ καταξιωμένουAlessandro Manzoni, ποὺ ἔχει ἀπὸ νωρὶς ἐγκωμιάσει ὄχι
μόνο ὁ σύγχρονος εὐρωπαϊκὸς τύπος ἀλλὰ καὶ ὁ Goethe, ὁ Verdi, ὁ la-
martine.

Εἶναι, ἐπιπλέον, ἡ ἀνάγκη ἀληθοφάνειας καὶ τῶν δύο, ποὺ μὲ παντιέρα
τὴν ἱστορία γίνονται λαϊκοὶ ἐκφραστὲς τῆς ἀληθινῆς θρησκείας. Εἶναι ἡ φυ-
σικὴ καταστροφὴ ποὺ ἔρχεται καὶ στοὺς δύο σχεδὸν ὡς συνέπεια τῆς
ἀνθρώπινης βούλησης: ὁ λοιμὸς ἀπ᾽ τὴ μιά, ποὺ φέρει τὸν δίκαιο θάνατο τοῦ
don Rodrigo καὶ τὴ θυσία τοῦ don cristoforo, καὶ ἀπ᾽ τὴν ἄλλη ὁ σεισμὸς
πού, σωστὰ ἐπισημάνθηκε, φαίνεται πὼς ὁ πόνος τῆς Ἀϊμᾶς προκάλεσε,
ρίχνοντας τὰ ἀγάλματα τῶν ψεύτικων θεῶν πάνω της καὶ πάνω στὴ βυ-
ζαντινὴ πρωτεύουσα. Εἶναι ἀκόμα ὁ ἐγκλεισμὸς τῆς Ἀϊμᾶς σὲ ἕνα καθο-
λικὸ γυναικεῖο μοναστήρι, ὅπου συνάντησε τὸν δυναμισμὸ καὶ τὸ ψεῦδος τῆς
Πίας, μιᾶς ἄλλης Gertrude, ἡ προσωπικὴ ἱστορία τῆς ὁποίας δὲν ἐνδιαφέ-
ρει τὸν Παπαδιαμάντη. Μὰ ἂν ὁManzoni ἀφιερώνει ἕξι ὁλόκληρα κεφάλαια
στὸ Fermo e lucia10 σ᾽ αὐτὴν τὴν ἰδιότυπη ἡγουμένη, ἴσως τότε δικαιολο-
γήσουμε κι ἐμεῖς μιὰ μικρὴ παρέκβαση, κατὰ τὸ ἴδιον καὶ τῶν δύο συγ-
γραφέων, ὄχι πιὰ γύρω ἀπὸ τὴ ζωὴ μὰ γύρω ἀπὸ τὰ ὀνόματα αὐτῆς καὶ
δύο ἀκόμα καθολικῶν μοναχῶν.

Πογγία, Βεάτη καὶ Πία εἶναι τὰ πρῶτα ὀνόματα μοναχῶν ποὺ ὁ ἀνα-
γνώστης μαθαίνει πὼς στελεχώνουν τὸ καθολικὸ γυναικεῖο μοναστήρι, πα-
ρατιθέμενα σὰν νὰ συναποτελοῦν ἕνα ἑνιαῖο ὀνοματικὸ σύνολο, ὅπου τὰ δύο
ἐπίθετα ἕπονται, κατὰ τὸ ἴδιον τῆς ἰταλικῆς γλώσσας, προσδιορίζοντας ὡς
Εὐλογημένο (beato) καὶ Σεβαστὸ (pio) ἕνα ἀνοίκειο ἰταλικὸ οὐσιαστικὸ
«Πογγία», ποὺ κι ἂν δὲν εἶναι ἰταλικὸ κύριο ὄνομα μοιάζει νὰ θέλει νὰ δη-
λώσει κάτι στὴν ἰταλικὴ γλώσσα. Μᾶς ἀπασχόλησε ἰδιαίτερα τὸ ὄνομα τῆς
«ἐλαφροσκίου» (1,502) μοναχῆς, ἀκριβῶς γιατὶ δὲν παραπέμπει σὲ ἕνα γυ-
ναικεῖο ὄνομα ἢ τουλάχιστον σὲ κάποια λέξη τῶν ἰταλικῶν λεξικῶν11.
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10 Στὸ Οἱ μελλόνυμφοι τὰ κεφάλαια περιορίστηκαν σὲ δύο. Γιὰ τὴ βιβλιογραφία γύρω
ἀπὸ τὴ μοναχὴ Gertrude στὴ λογοτεχνία καὶ στὴν ἱστορία πρβλ. Umberto co-
lombo, «Fonti (e altro) per Gertrude», στὸ Otto-Novecento, Μάιος-Αὔγουστος
1986, σσ. 5-38.



Ἤμασταν τυχεροί, γιατὶ σ᾽ αὐτὴν τὴν ἀναζήτηση στὸ ἀφηγηματικὸ πα-
παδιαμαντικὸ δάσος βρήκαμε ἔμπειρο ὁδηγό: τὸν Δάντη.

Στὴν κορυφὴ τοῦ βουνοῦ τοῦ Καθαρτηρίου, στὶς 13 Ἀπριλίου 1300, ἡ
Βεατρίκη παρακινεῖ τὸν Δάντη νὰ παρατηρήσει τὶς βίαιες ἐπιθέσεις ποὺ δέ-
χεται μιὰ ἅμαξα, σύμβολο τῆςἘκκλησίας, καὶ νὰ γράψει γι᾽ αὐτὰ στὴ γῆ.
Καὶ πρῶτα ἀπ᾽ ὅλα τὴν ἐπίθεση ἀετοῦ ποὺ σχίζει τὸν οὐρανὸ καὶ πέφτει
πάνω στὴν ἅμαξα κάνοντάς την νὰ κλυδωνίζεται, σὰν καράβι σὲ φουρτούνα
«vinta da l’onda, or da poggia or da orza» (Purg. XXXII, 117). Ἐξοικειω-
μένος μὲ τοὺς ναυτικοὺς ὅρους, ὁ Παπαδιαμάντης ξέρει πὼς ἡ ὄρτσα ἔχει
ἀντίθετό της τὴν πόντζα, καὶ μεταγραμματίζει τὴ δαντικὴ πιὰ poggia σὲ
Πογγία, τῆς δίνει ὑπόσταση καὶ θέση στὸ καθολικὸ μοναστήρι12. Ἡ με-
γαλειώδης θεία κωμικὴ διήγηση ἀφιερώνει τὸ ἄσμα αὐτὸ στὶς δοκιμασίες
τῆς Ἐκκλησίας, ὄχι μόνο ἀπὸ διωγμοὺς καὶ αἱρέσεις ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν
ἐσωτερικὴ διαφθορά, τὴν κοσμικὴ καὶ πολιτικὴ ἐξουσία της, ἀπὸ τὶς ἴντριγ-
κες τῆς νοσηρῆς παπικῆς κουρίας, θανάσιμα κρίματα γιὰ τὰ ὁποῖα ἡ ἴδια
ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὑπεύθυνη. Βρισκόμαστε τὴν παραμονὴ τῆς μετάβασης
στὸν ἐπίγειο παράδεισο, φυσικὰ τὸ μήνα Ἀπρίλιο, τὸν ἴδιο μήνα ποὺ καὶ ἡ
Ἀϊμὰ φυλακίζεται στὸ καθολικὸ μοναστήρι τῆς Ἁγίας Περπέτουας13. Ἡ
Πογγία, μαζὶ μὲ τὴ Βεάτη καὶ τὴν Πία, ἐπίθετα ποὺ συναντᾶμε ἐπίσης στὸ
ἴδιο αὐτὸ ἄσμα τοῦ Καθαρτηρίου, ἐνσαρκώνουν, λοιπόν, τὴ διαφθορὰ τῆς
Ἐκκλησίας, τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας, ποὺ φυλακίζει τὴν ἀληθινὴ πί-
στη καὶ προτάσσοντας τὸ συμφέρον ὑποκινεῖ τὴν ἀφάνισή της. Καὶ τὰ ὀνό-

68 ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

11 Ἀντίθετα, στὴν ἐργασία μας δὲν ἀσχολούμαστε μὲ τὸ ὄνομα τῆς Σιξτίνας, γιὰ τὴν
ἐμφανέστατη παραπομπὴ στὸ πιὸ διάσημο παρεκκλήσι τοῦ Βατικανοῦ. Μάλιστα ἡ
ἐπίβουλη προσωπικότητα τῆς μοναχῆς Σιξτίνας ἀναδεικνύεται ἐνδοκειμενικὰ εὐκρι-
νέστερα, ὅταν ἡ γεμάτη ψεῦδος καὶ ὑποκρισία σιωπή της ἀντιπαρατεθεῖ πρὸς τὴν
ἀνυπόκριτη καὶ τρυφερὴ σιωπὴ τοῦ Μάχτου.

12 ὉΠαπαδιαμάντης, ποὺ δὲν προκύπτει ἀπὸ πουθενὰ πὼς γνώριζε ἰταλικά, θὰ μπο-
ροῦσε νὰ ἔχει ὑπ᾽ ὄψη του τὸν στίχο στὸ ἰταλικὸ πρωτότυπο ἄν, ἐνδεχομένως, διά-
βασε τὴ Θεία Κωμωδία στὴν ὁμολογουμένως ποιητικότερη γαλλικὴ μετάφρασή της
ἀπὸ τὸν lamennais, ποὺ ἀπὸ τὸ 1855 κυκλοφοροῦσε σὲ δίγλωσση ἔκδοση (γαλλικὰ
καὶ ἰταλικά). Τὸ δίδυμο τῶν ναυτικῶν ὅρων poggia/orza ἴσως νὰ τοῦ ἦταν πιὸ οἰκεῖο
ἀπὸ τοὺς γαλλικοὺς ὅρους bâbord/tribord.

13 Perpetua εἶναι τὸ μόνο ὄνομα ποὺ συναντᾶμε καὶ στοὺς Μελλονύμφους. Πρόκειται
γιὰ τὸ ὄνομα τῆς οἰκονόμου τοῦ Don Abbondio, πρόσωπο δευτερευούσης σημασίας
στὴν πλοκὴ τοῦ μυθιστορήματος.



ματά τους ἀπὸ μόνα πλέον ἐξηγοῦν, ὅπως ἡ ἐκτενὴς ἀφηγηματικὴ enclave
τοῦ Manzoni στὸ παρελθὸν τῆς Gertrude, τὰ αἴτια τῆς σκληρῆς συμπερι-
φορᾶς τους.

Μὰ ἂν ὁ Παπαδιαμάντης θέλησε νὰ ἀφήσει τὴ δική τουGertrude ἁπλὸ ση-
μαῖνον, συμπλήρωσε, ὡστόσο, τὸ προφίλ της μέσα καὶ ἀπὸ ἄλλες μοναχές,
πιόνια στὰ χέρια τῆς Πίας, ποὺ μὲ ἐλλιπὴ πνευματικότητα συχνὰ ἐπιδει-
κνύουν ἐπικίνδυνη ἀφέλεια.

Καί, ἐμβληματικά, ἡ Καρμήλη, στὰ λόγια τῆς ὁποίας ἕνας Ἰταλὸς
εὔκολα θὰ ὑποψιαζόταν τὴν ἐπίδραση ἀπ᾽ τὸνManzoni. Δύο μόνο ἀποσπά-
σματα μποροῦν νὰ σκιαγραφήσουν ἐπαρκῶς τὴν εἰκόνα της:

Φύλαττε τὸν νοῦν σου καὶ τὴν καρδίαν σου ἄσπιλον, καὶ μὴ συλλάβῃς με-
μολυσμένην φαντασίαν, ἤτις θὰ κάμῃ τὴν σάρκα σου νὰ ἀσπαίρῃ ἐκ τῆς ἐπι-
θυμίας. Κούϊ νὸν ἒξ σάγγουϊμπους νέκουε ἒξ βολουντάτε κάρνις νάτι σούντ
(1.567).

Ὁ ὕπνος κοιμίζει τὸ πνεῦμα καὶ διεγείρει τὴν σάρκα εἰς τὴν ἀκάθαρτον ἐπι-
θυμίαν τῆς ἡδονῆς. Φυλάξου κόρη μου. Δεζιδέριουμ γένουϊτ πεκκάτουμ, ἒτ πεκ-
κάτουμ γένουϊτ μόρτεμ (1.568).

Τὸ καυστικὸ χιοῦμορ τοῦ Παπαδιαμάντη εἶναι ἐδῶ εὔκολα ἀντιληπτὸ
ἀπὸ τὸν ἔμπειρο ἀναγνώστη. Οἱ ἄκαιρες καὶ ἀποστηθισμένες φράσεις τῶν
Γραφῶν ἐπαναλαμβάνονται μνημονικά, αὐτοαναφορικά, ὡς «ψηφιδωτὸν ἐκ
τεμαχίων διδαχῶν» καί, ὅπως ἦταν φυσικό, «ἡ Ἀϊμὰ οὐδὲ λέξιν ἐνόει ἐκ τῶν
λεγομένων ὑπὸ τῆς ἀδελφῆς Καρμήλης» (1.566). Μὰ ἂν τὸ πρότυπο ἀνα-
γνώστη (autore modello) ἔχει ὑπ᾽ ὄψη του τὸ μυθιστόρημα τῶνΜελλονύμ-
φων, τότε οἱ στεῖρες λατινικὲς ρήσεις θυμίζουν τὰ latinorum (ΙΙ), τὶς «λα-
τινικοῦρες» τοῦ don Abbondio, τοῦ ἱερέα πού, προσπαθώντας ἀπὸ φόβο νὰ
βρεῖ κάποια δικαιολογία γιὰ νὰ μὴν τελέσει τὸν γάμο, παρέπεμπε σὲ ἀσυ-
νάρτητες λατινικὲς φράσεις ποὺ ὁ ἀμόρφωτος Renzo ἔπρεπε νὰ ἀποδεχτεῖ
ἀκόμα κι ἂν δὲν τὶς καταλάβαινε. Αὐτὰ τὰ λατινικά του don Abbondio
εἶναι, σύμφωνα μὲ τὸν κατοπινὸ σχολιασμὸ τοῦ Renzo, «τὰ πονηρὰ λατι-
νικά, τὰ ἐκτὸς ἐκκλησίας, ποὺ ἐμφανίζονται ξάφνου ἀπροσδόκητα στὴ μέση
μιᾶς κουβέντας» (XXXVIII). Μὰ νά ποὺ ὁ Παπαδιαμάντης βάζει αὐτὰ τὰ
λατινικά, τὰ διφορούμενα καὶ ὑποκριτικά, σὲ ἐκπρόσωπο τῆς Ἐκκλησίας,
σὲ μιὰ μοναχὴ ποὺ τὰ λέει αὐθόρμητα ὄχι ἀπὸ φόβο, καὶ τὰ λέει ὡς χρή-
σιμα στὴν ἔγκλειστη Ἀϊμά, ποὺ ὅμως δὲν ταλανίζεται ἀπὸ τὰ κρίματα ποὺ
τῆς ἐπισημαίνει.
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Οἱ κούφιες συμβουλὲς προέρχονται ἀπὸ μιὰ καθολικὴ μοναχή. Δριμεία κα-
τηγορία ὁ Παπαδιαμάντης ἐπιφυλάσσει κυρίως γιὰ τὸν καρδινάλιο Βησ-
σαρίωνα, πρώην ἀρχιεπίσκοπο Νικαίας, ποὺ «παξικοπηματικὰ» (1.471)
ὑπέγραψε τὴν ἕνωση τῶν δύοἘκκλησιῶν. Ἀντίθετα, φαίνεται λιγότερο ἐπι-
κριτικὸς πρὸς τὸν Πλήθωνα ποὺ ἀνυστερόβουλα ὑπερασπίστηκε μέχρι τέ-
λους τὴν inter muros σωτηρία τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας, ἔστω κι ἂν
νόθευσε τὴν Ὀρθοδοξία μὲ ἕναν κοινωνικό, θεωρητικὸ καὶ λατρευτικὸ πλα-
τωνισμό, γιὰ τὸν ὁποῖο ἀφηγηματικὰ στὸ τέλος θὰ μετανιώσει. Ἡ παρα-
χάραξη τῶν χριστιανικῶν ἀρχῶν14, ἡ στρατιωτικὴ ἐξουσία καὶ οἱ κοσμικὲς
φιλοδοξίες τῆς παποσύνης, θὰ σημάνουν τὴν προδοσία ὁμοθρήσκων γιὰ τὸν
Παπαδιαμάντη, στὴ σύνολη συγγραφικὴ παραγωγὴ τοῦ ὁποίου θὰ βροῦμε,
ὡς γνωστόν, συχνὰ καὶ ἄρρητα νὰ ἐκφράζεται τὸ ἀντιλατινικό του αἴσθημα,
μέσα ἀπὸ τὴ Φραγκογιαννού, τὴ Φράγκισσα, τὰ φράγκικα ροῦχα κ.ἄ.

Στὴ Γυφτοπούλα, ὅμως, ὁ συγγραφέας ἔχει γιὰ πρώτη φορὰ ἐνδοκει-
μενικοὺς συνομιλητές του ὄχι τὰ γραΐδια τῆς Ἀθήνας καὶ τοὺς νησιῶτες
τῆς Σκιάθου, μὰ τὸν φιλόσοφο Πλήθωνα, τὸν «ἐξωμότη» Βησσαρίωνα, τὸν
μετέπειτα Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Σχολάριο. Αὐτὸ θὰ κάνει τὸν
Σκιαθίτη νὰ δοκιμάσει γιὰ πρώτη καὶ τελευταία φορὰ τὴν τεχνικὴ τοῦ tran-
sfert ἤ, ἀλλιῶς, τῆς πληρεξούσιας ἀφήγησης, κάνοντας τὸν Σχολάριο φε-
ρέφωνο τῶν δικῶν του θεολογικῶν θέσεων, σὰν νὰ θέλει ὁ ἴδιος ὁ Παπα-
διαμάντης νὰ ἐπέμβει, νουθετώντας τὸν Πλήθωνα καὶ ἀπαντώντας στὸ
καθολικὸ μυθιστόρημα τοῦ Ἰταλοῦ ὁμολόγου του ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἔννοια τοῦ
πεπρωμένου. Αὐτοῦ ποὺ ὁ Manzoni ἀποκαλεῖ Provvidenza.

Ἂς ἐξετάσουμε, ὅμως, τὸν ὅρο αὐτὸ πρῶτα στὸ Λομβαρδό.
Η provvidenza, ποὺ πιὸ πιστὰ μπορεῖ νὰ μεταφραστεῖ ὡς Θεία Πρόνοια,

εἶναι γιὰ πολλοὺς κριτικοὺς ὁ ἀπόλυτος πρωταγωνιστὴς σὲ μιὰ κάθετη
ἀνάγνωση τῶνΜελλονύμφων. Στὶς εἴκοσι δύο φορὲς ἀποδελτίωσης τῆς λέ-
ξης, ἡ ἑλληνικὴ μετάφραση τοῦ 1846 ἦταν ἄλλοτε «ὁ Θεὸς» ἄλλοτε «ἡ Θεία
Πρόνοια» ἄλλοτε ἀκόμα «ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ», πάντα, ὅμως, χωρὶς νὰ δια-
φοροποιεῖται ἐννοιολογικὰ ἀπὸ τὴ λέξη τύχη ἢ πεπρωμένο, ποὺ τὸ συ-
ναντᾶμε (ὡς destino) μόλις ἑπτὰ φορές.

«Ἐκεῖ βρίσκεται ἡ Θεία Πρόνοια» (ΧVII) ἀναφωνεῖ ὁRenzo καὶ σὲ κάθε
βῆμα ἀναγνωρίζεται ἡ θεία τάξη ποὺ ἐπιβάλλεται γιὰ νὰ ἀποδώσει δι-
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14 Ὁ ἴδιος ὁ Πλήθωνας θὰ ἐπισημάνει τὴν παραποίηση τοῦ συμβόλου πίστεως μὲ τὴν
εἰσαγωγὴ τοῦ Filioque. Δὲν θὰ ἀργήσει μετὰ ἀπ᾽ αὐτὸν ὁ lorenzo Valla νὰ διαψεύ-
σει καὶ τὴν περίφημη δωρεὰ τοῦ Κωνσταντίνου.



καιοσύνη σὰν νὰ μὴν μπορεῖ «κανένας νὰ ξεφύγει ἀπὸ τὸν κλῆρο ποὺ τοῦ
πρέπει, ὥστε γιὰ ὅλους ἡ μοιρασιὰ νὰ γίνεται αὐθόρμητα»15. Ὁ Θεὸς εἶναι
αὐτὸς πού, σύμφωνα μὲ τὸν don Abbondio, ἔφερε πολέμους, σιτοδεῖες, ἐπι-
δημίες, ρυθμιστικὰ πρὸς τὴ δικαίωση τῶν ἀδυνάτων, σκιαγραφώντας μιὰ
σχεδὸν βλάσφημη θεοδικία (XXXVIII). Μὲ λόγια λιγότερο χοντροκομμένα,
φαίνεται ὅτι ἡ ἀνθρώπινη πράξη ἔγινε ὄργανο τῆς θείας βούλησης ὥστε νὰ
ἐκτελεστεῖ τὸ πρόγραμμα ποὺ ὁ Θεὸς ἔχει γιὰ τοὺς ἀνθρώπους. «Ἀμετά-
κλητο»16 ἀποκαλεῖ τὸ πεπρωμένο ὁ Manzoni στὸ Adelchi ἐνῶ ἀκόμα καὶ
ἡ ἀνθρώπινη ἐπιθυμία φέρεται ἐξαρτημένη ἀπὸ «τὸ χέρι τοῦ Θεοῦ»17, ἀπὸ
μιὰ κυρίαρχη Θέληση. Ὁ πατριωτικός του ζῆλος, μάλιστα, τὸν κάνει νὰ
ἑρμηνεύει ἰδεολογικά, ὁμολογουμένως κατὰ τρόπο περίεργο καὶ ἀντιφατικό,
τὸν ρόλο τῆς Θείας Πρόνοιας, ὅταν ἐπεμβαίνει τὴ μιὰ πρὸς τὸ συμφέρον τῶν
Αὐστριακῶν (Aprile 1814) καὶ τὴν ἄλλη ἐναντίον τους (Proclama di Ri-
mini, γραμμένο τὸ 1815)18.

Ἡ ὀρθόδοξη ἀπάντηση σ᾽ αὐτὴ τὴ θρησκευτικὴ πόλωση τοῦ ἀπολύτου
προορισμοῦ ἔρχεται, λοιπόν, ἀπὸ τὸν Παπαδιαμάντη ποὺ γιὰ πρώτη φορὰ
γίνεται δογματικός, ρητορικός, φοράει τὸ ἀφηγηματικὸ προσωπεῖο του
καὶ γίνεται ὁ Γεώργιος Σχολάριος, ποὺ μὲ ὑπομονὴ ἐξηγεῖ στὸν Πλήθωνα:
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15 Attilio Momigliano, Alessandro Manzoni, Giuseppe Principato, Μεσίνα – Μιλάνο
19333, σελ. 229.

16 Α. Manzoni, Adelchi (1820-22), πράξη IV [Χορός], σκηνὴ 1, στ. 19-20.
17 Α.Manzoni, Adelchi, πράξη V, σκηνὴ 7 [Ἐπιθυμία], στ. 294. Πρβλ. Α. Manzoni, Os-
servazioni sulla morale cattolica (1819), κεφ. XVII, καὶ ἀπὸ τοὺς Inni sacri (1815)
τὸ «Il Natale» (γραμμένο τὸ 1813), στ. 33, ὅπου διαβάζουμε: «στὸν ἄνθρωπο τὸ χέρι
Ἐκεῖνος ἁπλώνει». «Κυρίαρχη θέληση», εἶναι ὀνοματικὸ σύνολο ποὺ ἀνήκει στὸνA.
Momigliano, ὅ.π., σελ. 226.

18 Πρβλ. Enrico de Angelis, Qualcosa su Manzoni, Einaudi, Τορίνο 1975, σσ. 23-24.
Πρβλ.Angelo Marchese, Guida alla lettura di Manzoni, Mondadori,Μιλάνο 1990, σσ.
63-66. Ἡ παρεξηγήσιμη πολιτικὴ στράτευση τῆς Θείας Πρόνοιας ἐνισχύεται ἀπὸ
τὶς ἐπαφὲς ποὺ εἶχε ὁ κύκλος τοῦ Manzoni –ἂν καὶ ὁ ἴδιος εὐγενικὰ ἀπέφευγε– μὲ
τὸν lamennais, ἐξέχουσα προσωπικότητα πολιτικοῦ καθολικοῦ ἐξτρεμισμοῦ στὴ Γαλ-
λία. Ἡ ἀλήθεια ἴσως νὰ συνοψίζεται καλύτερα ὡς ἑξῆς: ὁ Manzoni μοιάζει πεπει-
σμένος ὅτι «οἱ καθολικοὶ ὡς καθολικοὶ δὲν ἀποτελοῦν ἕνα ξέχωρο κόμμα στὴν πο-
λιτικὴ ζωή, μὰ εἶναι ὁπωσδήποτε ὑπέρμαχοι τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς δικαιοσύνης,
ἕτοιμοι ἑπομένως νὰ συστρατευτοῦν μὲ τὸ κόμμα ποὺ θεωροῦν ὅτι καλύτερα προ-
ασπίζεται τὴν ἀλήθεια καὶ τὴ δικαιοσύνη»:Aurelia Accame Bobbio, Alessandro Man-
zoni, Ρώμη 1975, σελ. 39.



Οἱ ἐθνικοὶ ἔλεγον, ὅτι ὑπῆρχε τύχη καὶ πεπρωμένον. Οἱ ὀρθόδοξοι πρε-
σβεύουσιν, ὅτι ὑπάρχει πρόγνωσις καὶ προορισμός. Οἱ ἐναντίοι ἡμῖν παραδέ-
χονται καὶ αὐτοὶ πρόγνωσιν καὶ προορισμόν, ἀλλὰ δὲν ἔχουσι περὶ ἀμφοτέρων
ὀρθὴν ἔννοιαν.

Κατ᾽ αὐτοὺς ὅ,τι ἂν προγνῷ καὶ προορίσῃ ὁ Θεός, τοῦτο εἶναι ἀνέκκλητον,
ἁμαρτωλὸς δέ τις ὢν θὰ σωθῇ, μόνον διότι ὁ Θεός, τὸν προώρισεν εἰς σωτηρίαν,
καὶ πάλιν ἐνάρετός τις ὢν θὰ κολασθῇ, μόνον διότι ὁ Θεὸς τὸν προώρισεν εἰς
κόλασιν. […] Οἱ ὀρθόδοξοι τοὐναντίον πιστεύουσιν ὅτι ὁ προορισμὸς εἶναι ἀνε-
ξάρτητος ἀπὸ τῆς προγνώσεως […] Ἡ ἀτομικὴ βούλησις τοῦ ἀνθρώπου μέ-
νει ἐλευθέρα καὶ ἀνεξάρτητος ἀπὸ τῆς θείας βουλήσεως. Ὅπως ἐπλασεν ὁ Θεὸς
ἀπ᾽ ἀρχῆς τὸν ἄνθρωπον, λογικόν, ἤτοι ἐλεύθερον, οὕτω μέχρι τέλους κατα-
λείπει αὐτὸν λογικὸν καὶ ἐλεύθερον. Οὐδεὶς ἐπηρεασμὸς θεόθεν ἐγγίνεται ἐπὶ
τῆς θελήσεως τοῦ ἀνθρώπου, (πλὴν τῆς πνευματικῆς ἀρωγῆς τῆς ἐπιφοιτώ-
σης πρὸς ἐνίσχυσιν ἀγαθῆς ἤδη προαιρέσεως ὑφισταμένης, καὶ ἐλευθέρως πλα-
σθείσης παρὰ τοῦ ἀτόμου). Καὶ ταῦτα μὲν δοξάζουσιν οἱ ἡμέτεροι. Οὐδὲν
ὀρθοδοξότερον οὐδὲ λογικώτερον τοῦ δόγματος τούτου. Τί δὲ λέγουσιν οἱ ἐναν-
τίοι; Προέγνω ὁ Θεός, προώρισεν ὁ Θεός, θὰ κολασθῇ ἄρα ὁ ἄνθρωπος. Καὶ ἡ
θεία πρόγνωσις τυφλή, καὶ ἡ ἀνθρωπίνη θέλησις ἀδρανής (1.479).

Παρατηροῦμε πὼς ὁ συγγραφέας μόνο στὴν ἀρχὴ ἀντιπαραβάλλει
τοὺς ἐθνικοὺς πρὸς τοὺς ὀρθοδόξους, ἐνῶ ἀμέσως μετὰ ἀναφέρεται στοὺς
«ἐναντίους». Γιατί; Καὶ γιατί ὁ Σχολάριος ἐπιμένει τόσο στὸν ὅρο «ὀρθό-
δοξος» παραλείποντας ἐμφατικὰ τὸν γενικότερο ὅρο «χριστιανός»; Καὶ πῶς
ἐξηγεῖται ἡ ἐμμονὴ τοῦ Σχολαρίου, τὴν πρώτη καὶ μόνη φορὰ ποὺ δίνει συμ-
βουλὲς στὸν παγανιστὴ Πλήθωνα, νὰ εἶναι γιὰ τὸν ρόλο τοῦ πεπρωμένου;
ὉΠλήθωνας ἦταν ἄλλωστε ἕνας ἐξαιρετικὰ μορφωμένος ὀρθόδοξος ὥστε
νὰ μὴν τοῦ διαφεύγουν αὐτὲς καὶ τέτοιες ἐννοιολογικὲς διαφορές. Ὅμως ὁ
Σχολάριος τὶς ἀναλύει μὲ βήματα ἀρχαρίων, σὰν μαθητευόμενοί του νὰ
εἶναι πλέον οἱ σύγχρονοι μὲ αὐτὸν ἀναγνῶστες.

Ὁ ἔμπειρος συγγραφέας19 ἐκμεταλλεύεται τὸν ἀφηγηματικό του χῶρο
γιὰ νὰ ἀναπτύξει δογματικὲς διαφορές, στὶς ὁποῖες δὲν μᾶς ἔχει συνηθίσει.
Τὶς διαφορὲς Ἀνατολικῆς καὶ Δυτικῆς Ἐκκλησίας.

Ὅταν ὁ Manzoni μιλᾶ ἢ ὑπονοεῖ τὴ Θεία Πρόνοια, εἶναι ἐπηρεασμένος
ἀπὸ τὸν Αὐγουστίνο, ὁ ὁποῖος, ὡς γνωστόν, ἐπηρεάστηκε, ὅσο καὶ ὁ Πλή-
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19 Ὁ ἀφηγητὴς Παπαδιαμάντης ἔχει προσφέρει ἐπαρκεῖς λόγους γιὰ ἕνα τέτοιο λο-
γύδριο. Ὅταν ὁ Πλήθωνας κατακρήμνισε τὴν Ἀϊμά, τὸ ἔκανε ἐπειδὴ «Ἦτο γραπτὸν
[..] Ἦτο εἱμαρμένη νὰ τελειώσῃ ἐδῶ τὸ μαρτύριον» (1.355).



θωνας, ἀπὸ τὸν Πλάτωνα. Οἱ δύο τους, ὁ Αὐγουστίνος καὶ ὁ Πλήθωνας,
ἔφτασαν προφανῶς σὲ διαφορετικὰ συμπεράσματα, ποὺ γιὰ τὸν Παπαδια-
μάντη ἴσως κρύβουν τὶς ἴδιες παρανοήσεις. Σύμφωνα μὲ τὸν Σκιαθίτη, ὁ
ὅρος πεπρωμένο ἐνέχει τὴν ἔννοια τοῦ ἀπολύτου προορισμοῦ, σύμφωνα μὲ
τὴν ὁποία τὰ ὄντα βιώνουν ἐξελικτικὰ τὴν ἐγγενή τους δυνατότητα καθι-
στώντας την ἱκανότητα χάρη στὶς προαιώνιες ἐπιλογὲς τοῦ Θεοῦ. Ἡ πί-
στη στὴν τύχη καὶ τὴν εἱμαρμένη ὑπονοεῖ τὴν ἀδυναμία τοῦ ἀνθρώπου νὰ
ἐνεργήσει κατὰ βούληση, λὲς καὶ ὅλα ὅσα συμβαίνουν ἢ ὅσα κάνει δροῦν
ἐργαλειακὰ καὶ χωρὶς ἀπρόοπτα πρὸς τὴν ἐκτέλεση ἑνὸς θεϊκοῦ σχεδίου.

Ἀντίθετα, γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία ὁ Θεὸς ἔχει προγνωστικὴ καὶ ὄχι ἀπόλυτη
παντογνωσία: γνωρίζει ἐκ προοιμίου μὰ δὲν ἐπεμβαίνει, δὲν χειραγωγεῖ τὴν
προαίρεση, ὥστε ὁ καθένας νὰ ἐπιλέγει τὸ καλὸ καὶ τὸ κακὸ σύμφωνα μὲ
τὴ δική του κρίση κι ὄχι σύμφωνα μὲ ἕνα προδιαγεγραμμένο σχέδιο. Γιατὶ,
ἀλλιῶς, ἀκόμα καὶ ὁ Ἰούδας καὶ οἱ ἑπόμενοι προδότες θὰ δικαιολογοῦσαν
τὸν ρόλο τους ὡς ἀπαραίτητο θεῖο ἐργαλεῖο πρὸς τὴ θυσία καὶ τὴν ἀνά-
σταση. Ἐπικίνδυνη ἀφέλεια, ὥστε, δικαίως –καταλήγει μετανιωμένος ὁ
Πλήθωνας– αὐτὸ ποὺ οἱ ἄνθρωποι ὀνομάζουν Μοίρα νὰ ἀναγραμματίζε-
ται στὸ πραγματικὸ συνώνυμό της, τὴ Μωρία (1.612).

ὉΠλήθων μετανόησε καὶ θυμήθηκε αὐτὰ τὰ διδακτικὰ λόγια τοῦ Σχο-
λαρίου λίγο πρὶν οἱ ἐχθροὶ βροῦν τὴν Κερκόπορτα. Παρόμοια, μὰ πιὸ ἐντυ-
πωσιακὴ μετάνοια, ἔχουμε καὶ στὸνManzoni, στὴν ἐκτενὴ παρέκβασή του
γύρω ἀπὸ τὸν Innominato, τὸν διαβόητο ληστὴ καὶ ἀπαγωγέα τῆς lucia.
Ὁ καρδινάλιος Federigo Borromeo εἶναι τώρα αὐτὸ ποὺ ἀποκαλέσαμε
«ἀφηγηματικὸ πληρεξούσιο» τοῦ συγγραφέα, ὁ ὁποῖος ἐπίσης γιὰ πρώτη
καὶ τελευταία φορὰ μιλᾶ μὲ μεγαλορρήμονες ἐκφράσεις γύρω ἀπὸ τὸν Θεὸ
καὶ τὴν παντοδυναμία του. Ὁ καρδινάλιος, λοιπόν, στὸ κεφ. ΧΧΙΙΙ μιλᾶ γιὰ
τὰ θαύματα ποὺ ὁ Θεὸς κάνει ὅταν ἡ ἀνθρώπινη φύση ἀδυνατεῖ, γιὰ τὸ κέρ-
δος ποὺ ἔχει ὁ Θεὸς λαμβάνειν ἀπὸ τὸν καθέναν ἀπὸ ἐμᾶς, γιὰ τὴν ἀνικα-
νότητα τοῦ ἀνθρώπου νὰ συλλάβει τὴ θεία βούληση ποὺ ἐνεργεῖ μέσα
μας, γιὰ τὸ πόσο μεγάλα εἶναι τὰ δῶρα τῆς συγγνώμης, τῆς μετάνοιας,
τῆς ἀγάπης. Τὰ λόγια αὐτὰ δὲν εἶναι ἁπλῶς ἐμπνευσμένα κηρύγματα ἑνὸς
ἐκφραστῆ τοῦ καθολικισμοῦ, μὰ ἀναπαράγουν τὶς θέσεις, ἀκόμα καὶ τὸ
ὕφος, τοῦ βιβλίου Osservazioni sulla morale cattolica, γραμμένο ἀπὸ τὸν
Manzoni στὸ 181920.
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20 Τὸ βιβλίο αὐτὸ γράφτηκε πρὸς ὑπεράσπιση τῆς ΚαθολικῆςἘκκλησίας ἀπὸ τὶς κα-



Τόσο ὁ καρδινάλιος Federigo ὅσο καὶ ὁ Γεώργιος Σχολάριος εἶναι
ἥρωες ποὺ οὐσιαστικὰ μένουν ἔξω ἀπὸ τὴ δυναμικὴ τῶν γεγονότων. Μὰ
καὶ οἱ δύο δίνουν ἐμφανεῖς ἐξωκειμενικὲς προεκτάσεις, κοιτάζοντας σχεδὸν
στὰ μάτια τὸν ἀναγνώστη καὶ ἀποπειρώμενοι μιὰ ἀφηγηματικὴ ἀναβίω-
ση τῆς ἱστορίας. Μὰ δίνουν καὶ διακειμενικὲς προεκτάσεις ἀπάντησης τοῦ
Σχολαρίου στὸν Federigo, ἢ καλύτερα τοῦ Παπαδιαμάντη στὸ Manzoni.

Ὅταν ἡ Καθολικὴ Ἐκκλησία ἐπιστράτευσε λογικὲς φόρμουλες συμβιβα-
σμοῦ τῆς ἐλεύθερης ἀνθρώπινης προαίρεσης μὲ τὴν ἀρχὴ τοῦ ἀπολύτου προ-
ορισμοῦ, γεννήθηκε ὁ Προτεσταντισμός. Καὶ ἕνας τέτοιος προτεστάντης
εἶναι καὶ ὁ Παπαδιαμάντης.

Ἕνας ὀρθόδοξος προτεστάντης21 κατὰ τοῦ βεβιασμένου «καθολικοῦ ρε-
αλισμοῦ» ἀποδομημένος στὰ συστατικά του ποὺ ἐμπειρικὰ δὲν μποροῦν νὰ
ἑνωθοῦν. Ἕνας Ἕλληνας διαμαρτυρόμενος κατὰ τῶν δυτικῶν φωτεινῶν
μυαλῶν ποὺ ἀντιτάσσουν σελίδες ἐπιχειρηματολογίας κατὰ τῶν ἰανσενι-
στῶν, τῶν ἰησουϊτῶν, τῶν καλβινιστῶν, τῶν λουθηρανιστῶν, κατὰ τῶν
σύγχρονων φιλοσοφικῶν θεωριῶν, χωρὶς νὰ στρέψουν τὰ μάτια τους στὶς
ἀνατολικὲς ρίζες τῆς χριστιανικῆς τους καταγωγῆς ὅπου ἡἘκκλησία βιά-
ζεται σὲ χέρια ἀπίστων. Στοὺς μορφωμένους ποὺ ὑποστηρίζουν τὴν καθο-
λικὴ ἠθική, ἐναλλάσσοντας τὰ συμπεράσματά τους ἀνάμεσα στὴ ζωή,
στὴν τέχνη καὶ τὴν πολιτική, χωρὶς νὰ χύσουν λίγο μελάνι γιὰ τοὺς ὀρθο-
δόξους χριστιανούς, ἐξηγώντας τὸ γιατί τῆς ἐγκατάλειψης.

ὉΠαπαδιαμάντης κρίνει, ὡς (μετὰ)βυζαντινὸς συγγραφέας ποὺ εἶναι,
πιὸ συντηρητικὰ ἀπὸ ὅ,τι καὶ ὁ ἴδιος ὁManzoni ἔκρινε τὸ 181722, ἑπτὰ μό-
λις χρόνια μετὰ τὸν ἀσπασμὸ τοῦ Καθολικισμοῦ. Ἡ διαφθορὰ τοῦ ΙΕ´
αἰώνα, ἡ παραγνώριση τῆς εὐαγγελικῆς ἀποστολῆς τῆςἘκκλησίας, ἡ πο-
λιτικὴ κινητοποίηση τῆςἘκκλησίας πρὸς μιὰ ἐθνικὴ θρησκεία, τὸ ἀλάθητο
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τηγορίες τοῦ προτεστάντη ἱστορικοῦ J. c. leonard de Sismondi στὸ histoire des re-
publiques italiennes du Moyen Age. Καθένα ἀπὸ τὰ 19 κεφάλαια τῶν Osservazioni
ἀρχίζει μὲ ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Sismondi τὸ ὁποῖο στὴ συνέχεια ἀνα-
λύεται καὶ καταρρίπτεται δογματικὰ ἀπὸ τὸν Manzoni.

21 «Ἀνήκει καὶ αὐτός, μαζὶ μὲ μιὰ πλειάδα Ἑλλήνων, στὴν ὁμάδα τῶν διαμαρτυρο-
μένωνἙλλήνων. Σ᾽ αὐτοὺς ποὺ διαμαρτύρονται μπροστὰ σ᾽ ἕναν ἐξευρωπαϊσμὸ ἄνευ
ὅρων»: Γιάννης Τσαρούχης, «Γιαννούλης Χαλεπᾶς», στὸ Μάτην ὠνείδισαν τὴν ψυ-
χήν μου, Καστανιώτης, Ἀθήνα 1992, σελ. 12.

22 A. Bobbio, la crisi manzoniana del 1817, le Monnier, Φλωρεντία 1960.



τοῦ Πάπα, ὤθησαν τὸνManzoni στὴν ἀνάγνωση τοῦ Sismodi καὶ πολλῶν
βιβλίων Γάλλων ἀπολογητῶν, γιὰ νὰ φτάσει τελικὰ σίγουρος στοὺς κόλ-
πους τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας, ποὺ ὁρισμένοι προδίδουν χωρὶς ὅμως νὰ
νοθεύεται τὸ ἴδιο τὸ γράμμα τοῦ Θείου Λόγου.

Οἱ δογματικὲς διαφορὲς μὲ τὶς ὁποῖες ὁ Παπαδιαμάντης γιὰ πρώτη φορὰ
καταπιάνεται. Ἡ λεπτὴ εἰρωνεία γύρω ἀπὸ τὸν καθολικὸ μοναχισμό, τὴ
Θεία Θέληση, τὴ μυθιστορηματικὴ εὐθυγράμμιση πρὸς τὴν ἀπὸ μηχανῆς
Νίκη τοῦ καλοῦ πάνω στὸ κακό. Ἡ ἐπίπληξη τῆς αὐθάδους ἀνυπακοῆς
πρὸς τὴν ἀνατολικὴ θρησκεία μπροστὰ στὶς σειρῆνες τῆς Δύσης. Ὁ ἀνα-
νεωμένος προβληματισμός του γιὰ τὸν εὐρωπαϊκὸ διαφωτισμὸ καὶ τὴν κα-
θολικὴ προπαγάνδα ποὺ καλλιέργησαν ἀντιπάθεια γιὰ τὸ Βυζάντιο στὴ
Δύση. Ἡ ἐπικριτικὴ ἀντίθεσή του σὲ πρῶτο πρόσωπο γιὰ τὴ δυτική, καὶ δὴ
ἰταλική, μόδα μυθιστορηματικοῦ εἰδυλλίου μεταξὺ δύο ἐρωτευμένων ποὺ ἡ
«μοίρα» βοήθησε νὰ ἐνωθοῦν23. Ὅλα αὐτὰ ἔδωσαν μορφὴ σὲ ἕνα μὴ-μυθι-
στόρημα 311 σελίδων ποὺ βασίζεται στὴν ἀρχὴ τῆς μὴ-ἑνότητας χώρου,
χρόνου, ὑπόθεσης, δομημένο πάνω σὲ ἕνα ἐντυπωσιακὸ entrelacement24 σα-
ρωτικῆς ὀπτικῆς, οἰκοδόμημα ποὺ θεώμενο μόνο ἀπὸ μακριὰ εἶναι δυνατὸν
νὰ βρεῖ κάποια ἁρμονία σὲ αὐτὴ τὴν αἴσθηση μιᾶς ἄτακτης, ἀσθμαίνου-
σας συγχρονίας. Γραμμένο μὲ πολλὴ δράση χωρὶς αἰτία, χωρὶς οὐσιαστικὴ
ἀρχὴ καὶ σίγουρα χωρὶς τελεία, ποὺ ξεδιπλώνεται μὲ συνειρμικὴ συνοχή,
μὲ πολλὲς ἀναλήψεις, προλήψεις, μὲ «πολὺ θόρυβο γιὰ τὸ τίποτα»25. Πού,
ὅμως, ὁ συγγραφέας τὸ τοποθέτησε ἱστορικά, ὅσο κι ὁ Manzoni, καὶ ποὺ

ΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 75

23 «Φιλόμουσός τις κύριος εὐαρεστηθεὶς νὰ παραφράσῃ ἰταλιστὶ τὴν “Γυφτοπούλαν”,
ἔκρινεν εὔλογον ν᾽ ἀλλοιώσῃ πολλὰ μέρη τῆς ἀφηγήσεως», ὑπονοώντας πὼς ἡ Ἀϊμὰ
ἦταν ἐρωτευμένη μὲ τὸνΜάχτον. (1.633). Δὲν πρόκειται γιὰ εὐφάνταστο ὑπαινικτικὸ
παιχνίδι ἀλλὰ γιὰ εἰλικρινὴ ἀγανάκτηση γιὰ τὴν ἰταλικὴ μετάφραση-διασκευὴ τοῦ
μυθιστορήματός του Ἡ Γυφτοπούλα ἀπὸ τὸν Ἠπειρώτη διαφωτιστὴ Ἀγησίλαο
Γιαννόπουλο. Βλ. Σοφία Μπόρα, ὉΠαπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀναγνῶστες του. Ζητή-
ματα ἱστορίας τῆς πρόσληψης τοῦ ἔργου τοῦ (1879-1861), ἀδημοσίευτη διδακτο-
ρικὴ διατριβή, ΕΚΠΑ - Τμῆμα Φιλολογίας, Ἀθήνα 2008, σελ. 143.

24 Ὁ ὅρος ἀνήκει στὸν Ferdinand lot (1918) καὶ χρησιμοποιήθηκε γιὰ τὴν τεχνικὴ τῆς
ἄναρχης δομῆς τῶν γαλλικῶν μεσαιωνικῶν μυθιστορημάτων. Γιὰ τὴν ἀνάλυση τῶν
ἀρχῶν τοῦ enterlacement (ἢ interlace) βλ. Eugene Vanaver, The rise of romance, Ox-
ford University Press,Ὀξφόρδη 1971, κεφ. 5.

25 Ἀπόστολος Σαχίνης, Τὸ Νεοελληνικὸ Μυθιστόρημα. Ἱστορία καὶ κριτική, Βιβλιο-
πωλεῖον τῆς Ἑστίας Ι. Δ. Κολλάρου & Σίας Α.Ε., Ἀθήνα 71997, σελ. 125.



ἀντὶ γιὰ ἕναν ἀληθοφανὴ ρεαλισμὸ μιᾶς ἀνθρώπινης κωμωδίας ἐπέλεξε τὴ
μίμηση μὴ ἀληθοφανῶν περιπετειῶν ποὺ δένουν στὸ μύθο ὡς «τρίτον τι ἀπὸ
τῆς ἀληθείας» (Πλάτων, Πολιτεία, Ι΄ 597e).

Ἡ ὑπόθεση διακειμενικῆς ἀπάντησης τοῦ Σκιαθίτη στὸν Ἰταλὸ συνο-
νόματό του δὲν ἀναιρεῖ ἄλλες ἐνδεχόμενες ἐπιρροές26. Ὅμως, ἡ ἄμεση εὐρω-
παϊκὴ ἐπιτυχία τῶν Μελλονύμφων μαζὶ μὲ τὴν ἄμεση ἐκ τοῦ ἰταλικοῦ με-
τάφραση στὰ ἑλληνικά, κρίνουμε πὼς ἕλκυσε τὴν προσοχή τοῦ πρώτου
πάνω στὸνManzoni καὶ πάνω στοὺς μεταφραστές του. Καὶ ἴσως, κυρίως,
στὸν Μάρκο Ρενιέρη (1815-1897).

Φέρουμε ξαφνικὰ στὸ προσκήνιο ἀκόμα ἕνα ἱστορικὸ πρόσωπο, ἔξω ἀπὸ τὰ
μυθιστορήματα αὐτὴ τὴ φορά:Ἕλληνας τῆς διασπορᾶς, ὑπουργὸς στὸ Βα-
σίλειο τῆς Ἑλλάδας, πανεπιστημιακός, πρόεδρος τῆς ἐθνικῆς τράπεζας,
Ἕλληνας πρέσβης στὴν Τουρκία, δοκιμιογράφος, φίλος τοῦ Κωνσταντίνου
Παπαρρηγόπουλου, συνεργάτης τοῦ Ἐρανιστῆ, συνεκδότης τοῦ περιοδικοῦ
Spectateur de l’Orient (1853-1857), ἱδρυτὴς τοῦ Συλλόγου πρὸς Διάδοσιν
τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων (1869) καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυ-
ροῦ (1877), καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς τρεῖς μεταφραστὲς τῶνΜελλονύμφων, ὁ μό-
νος, σύμφωνα μὲ τὰ νέα στοιχεῖα27, ποὺ πιθανότατα γνώρισε προσωπικὰ τὸν
Alessandro Manzoni.Ἀπευθυνόμαστε, λοιπόν, στὸν Μάρκο Ρενιέρη, μήπως
καταφέρει νὰ μᾶς βοηθήσει νὰ ἑνώσουμε καὶ τὶς ἡμερομηνίες μέχρι τὸ
1883-84, ὅταν ὁ Παπαδιαμάντης συγγράφει καὶ ἐκδίδει στὴν ἐπιφυλλίδα
τῆς Ἀκρόπολης τὸ ἱστορικό του μυθιστόρημα Ἡ Γυφτοπούλα.

Ἀφορμὴ στάθηκε ἡ διατριβὴ τοῦ Ρενιέρη Φιλοσοφία τῆς ἱστορίας28, με-
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26 Πρβλ. Σ. Μπόρα, ὅ.π., σσ. 136-141. Ὡς ἐνδεχόμενο διακείμενο θὰ προσθέταμε τὸ
ἔργο Abel-Francois Villemain, Λάσκαρις ἢ οἱ Ἕλληνες κατὰ τὸν ΙΕ´ αἰώνα, μτφ.-
πρόλογος Χρῆστος Παρμενίδης, [χ.ἐ.], Ἀθήνα 1847.

27 Στὴ μέχρι πρότινος ἀνέκδοτη ἀλληλογραφία τοῦ Ρενιέρη μὲ τὸν πολυγραφότατο λο-
γοτέχνη, καὶ φίλο τοῦManzoni, Niccolò Tommaseo (1802-1874), διαπιστώνουμε τὶς
συχνὲς καὶ πολὺ φιλικὲς ἐπαφὲς τῶν δύο ἀντρῶν, ποὺ μᾶς κάνουν βάσιμα πιὰ νὰ ὑπο-
θέτουμε καὶ μιὰ προσωπικὴ γνωριμία τοῦ Ρενιέρη μὲ τὸν Manzoni. Πρβλ. c. car-
pinato, «la corrispondenza inedita tra Niccolò Tommaseo e Markos Renieris», στὸ
Niccolo Tommaseo: Popolo e nazioni italiani, corsi, greci, illirici, Atti del convegno
Internazionale di Studi nel Bicentenario dalla nascita di Niccolò Tommaseo (Βενετία
23-25 Ἰαν. 2003), ἐκδ. Antenore, Ρώμη-Πάδοβα 2004, τόμ. II, σσ. 511-536.

28 Μάρκος Ρενιέρης, Φιλοσοφία τῆς ἱστορίας. Δοκίμιον, ἐκ τῆς Φιλολάου Τυπογραφίας,



ταφρασμένη στὰ ἑλληνικὰ τὸ 1841, ὅπου ὁ συγγραφέας ἐξέταζε τὸ πρό-
βλημα τῶν σχέσεων Δύσης καὶ Ἀνατολῆς μέσα ἀπὸ τὴν τριαδικὴ σύλληψη
τῆς ἱστορίας στὸ φυσικὸ καὶ ἠθικό της γίγνεσθαι, μὲ ἐσχατολογικὸ περί-
βλημα ἀντλούμενο ἐμφανῶς ἀπὸ τὸν Χριστιανισμό. Σὲ μιὰ διαχρονικὴ
ἰχνηλασία, ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους μύθους ὣς τὴ σύγχρονη «δυτικὴ» ἀποστολὴ
τῆς Ἑλλάδος, ὁ Ρενιέρης μεθερμηνεύει τὴν τριαδικότητα ὡς ἑνότητα τῆς
Ἀνατολῆς καὶ τῆς Δύσης κάτω ἀπὸ τὸ συμφιλιωτικὸ πνεῦμα τῆς Θείας
Πρόνοιας καὶ τὴν ἐπίτευξη τῆς «ἑνότητος ἐν τῇ ποικιλίᾳ». Οἱ ὑφιστάμενες
διαφορὲς τῶν δύο Ἐκκλησιῶν, ποὺ εἶναι σὲ πλήρη ἀντίθεση μὲ τὴν ἴδια τὴν
οὐσία τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας, ἀντικατοπτρίζουν τὸ χάσμα τῆς
ἀτομικότητος τοῦ «ἐγὼ» (genio) πρὸς τὴ συλλογικὴ παράδοση, δηλαδὴ τὸ
«οὐκ ἐγὼ» (popolo), ἀνάλογα πρὸς τὸ χάσμα τοῦ Δία μὲ τὸν Κρόνο. Ἡ με-
ταξύ τους σχέση δὲν εἶναι σχέση ἄρνησης ἢ ἀντίθεσης, ἀλλὰ διαφοροποί-
ησης καὶ διαλεκτικῆς, μὲ τὴ σύνθεση νὰ ἀνάγεται σχεδὸν αὐτονόητα σὲ
σύμφυτη ἱστορικὴ νομοτέλεια, μιᾶς καὶ ἡ συλλογικότητα κρύβει καὶ ἐνέ-
χει τὴν ὑποκειμενικότητα τοῦ ἐγώ. Ἡ ἱστορικὴ ἀνέλιξη τῆς ἀτομικότητας
ἀποκτᾶ διαχριστιανικὸ νόημα καὶ οἱ ἐπιμέρους διαφορὲς δύνανται νὰ γε-
φυρωθοῦν μὲ τὸ ἑνωτικὸ πνεῦμα τοῦ Μεσσία τοῦ Διὸς ἐπὶ τῆς γής, τὸν
Ἀπόλλωνα, ποὺ στὴ σύγχρονη ἐποχὴ ταυτίζεται μὲ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ χρι-
στιανικοῦ πνεύματος.

Ὁ πολιτικὸς διανοούμενος Ρενιέρης, ἐμπλουτίζοντας τὸ τριαδικὸ σχῆμα
τῆς ἱστορίας, ποὺ πρῶτος εἶχε εἰσηγηθεῖ ὁ G. B. Vico, μὲ τὶς θεωρίες τοῦ
Γάλλου ἱδρυτῆ τοῦ ἐκλεκτικισμοῦ, καὶ φίλο τοῦ Manzoni, Victor cousin
(1792-1867)29, ἀναζητᾶ τὰ σημεῖα ὅπου ὁ μύθος καὶ ἡ σύγχρονη φιλοσο-
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ἐν Ἀθήναις 1841, ποὺ ἀποτελεῖ τὴ μεταφρασμένη ἀπὸ τὸν ἴδιο διατριβή του Armo-
nie della storia dell’umanita (1839), ἀφιερωμένη στὶς δύο του πατρίδες, μὲ τὸ χειρό-
γραφο νὰ σώζεται σήμερα στὴν Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη Φλωρεντίας, Fondo Tommaseo.
Πλέον σὲ ἀνατύπωση μὲ εἰσαγωγὴ Παναγιώτη Νούτσου, ΜΙΕΤ, Ἀθήνα 1999.
Πρβλ. Ρωξάνη Ἀργυροπούλου, «Σχόλια στὴν φιλοσοφία τῆς ἱστορίας τοῦ Μάρκου
Ρενιέρη», στὸ συλλογικὸ τόμο Ἀφιέρωμα στὸν Κωνσταντῖνο Δεσποτόπουλο, ἐκδ.
Παπαζήση, Ἀθήνα 1991, σσ. 245-254.

29 Πρβλ. Παναγιώτης Νοῦτσος, Νεοελληνικὴ Φιλοσοφία. Οἱ ἰδεολογικὲς διαστάσεις
τῶν εὐρωπαϊκῶν της προσεγγίσεων, Κέδρος, Ἀθήνα 1981, κυρίως κεφ. 6: «G. Vico
καὶ Μ. Ρενιέρης». Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ὀνόματα ποὺ ἤδη ἐπισημάναμε, ἡ διαμόρφωση τῆς
σκέψης τοῦ Ρενιέρη ὀφείλει πολλὰ καὶ σὲ ἄλλους φιλοσόφους, ὅπως τὸν Pierre le-
roux καὶ τὸν Fichte.



φία πλησιάζει τὰ μέγιστα μὲ τὸ χριστιανικὸ πνεῦμα. Οἱ θέσεις του δὲν
ἐκπλήσσουν, μιᾶς καὶ ἤδη στὰ εἴκοσι ἑπτά του χρόνια εἶχε γράψει ἕνα σύν-
τομο δοκίμιο μὲ τίτλο Τί εἶναι ἡ Ἑλλάς; Ἀνατολὴ ἢ Δύσις; (1842), γιὰ λο-
γαριασμὸ τοῦ Ἐρανιστῆ, ὅπου περιέγραφε τὸ Βυζάντιο ὡς ἑλληνικὸ ζυγὸ
τὸν ὁποῖο ἀπετίναξε ἡ Ἰταλία καὶ ἡ Δύση γενικότερα30, τονίζοντας πὼς
ἀκριβῶς γι᾽ αὐτὸν τὸν λόγο ἡ λέξη «Φράγκος» κατέληξε νὰ σημαίνει στὰ
ἑλληνικὰ ἐλεύθερος, ἀνεξάρτητος…

Ἡ ἀπουσία προέκθεσης τῶν μεταφυσικῶν ἀρχῶν τοῦ φιλοσοφικοῦ συ-
στήματος τοῦ Ρενιέρη, τὸ ἀντιβυζαντινό του μένος, οἱ παραπομπὲς στὴν
ἑλληνικὴ θεολογία καὶ ὁ ἔντονα πλατωνικός του τόνος, προκάλεσαν ἀντι-
δράσεις στὴν Ἑλλάδα, ὅπου τὸ βιβλίο θεωρήθηκε «σατανικῆς προθέσεως
σύγγραμμα»31 καὶ ὁ συγγραφέας του πανθεϊστής32. Πανθεϊστής, ποὺ μὲ
ἁγνὰ κίνητρα ὑπερσκέλισης τῶν δογματικῶν διαφορῶν νόθευσε τὸ χρι-
στιανικὸ πνεῦμα μὲ ἕναν κοινωνικὸ καὶ θεωρητικὸ πλατωνισμό. Θὰ τολ-
μούσαμε νὰ ποῦμε, σὰν τὴν παλίμψηστη θρησκεία33 τοῦ Πλήθωνα, τοῦ με-
γάλου δευτεραγωνιστῆ τῆς Γυφτοπούλας.

Τὴ θέση μας στηρίζουμε, τηρουμένων τῶν διαφορετικῶν ἐποχῶν, στὴν
πολυσχιδὴ προσωπικότητα καὶ τῶν δύο (νομομαθεῖς, ἱστορικοί, φιλόσοφοι),
στὴ θεωρητικὴ ἀναβίωση τοῦ δωδεκάθεου, στὴν ἐκλογικευμένη ἐμπιστο-
σύνη τῶν δύο στὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ, στὴν κατ᾽ ἐπίφαση διατήρηση τῆς
ταυτότητας καὶ τῶν δύο ὡς ὀρθοδόξων. Ἐπιπλέον, στὴν ὁμοιότητα τῆς λύ-
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30 Τὶς σχέσεις τῆς Ἑλλάδας μὲ τὴ Δύση, μὲ ἔμφαση ὡστόσο ἀποκλειστικὰ στὴ σύγ-
χρονη θέση τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, ἐξετάζει καὶ ὁ Πέτρος Βραΐλας-Ἀρμένης,
«Ἀνατολὴ καὶ Δύσις» (1854), στὸ Φιλοσοφικὰ ἔργα, τόμ. 4β, Ἐθνικὸ Ἵδρυμα
Ἐρευνῶν, Ἀθήνα, σσ. 323-336. Γύρω ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῆς βυζαντινῆς παράδοσης
κατὰ τὰ ἔτη 1841-1857, βλ. Κ. Θ. Δημαρᾶς, Νεοελληνικὸς διαφωτισμός, Ἑρμῆς,
Ἀθήνα 41985, σσ. 394-400, ἐνῶ καὶ ὁ Παπαδιαμάντης φαίνεται νὰ παίρνει θέση πολὺ
ἀργότερα (1896) μὲ τὸ ἄρθρο «Αἱ Ἀθῆναι ὡς ἀνατολικὴ πόλις» (5.269-272).

31 Ἀνυπόγραφο ἄρθρο μὲ τίτλο «Τὸ σκάνδαλον» στὴν ἐφ. Αἰών, Κυριακὴ 8/2/1842,
ἀριθ. 329, ἔτος Δ, σελ. 1, μὲ συνέχεια στὸ ἑπόμενο φύλλο, Τετάρτη 11/2/1842, ἀριθ.
330, σελ. 1.

32 Π. Βραΐλας-Ἀρμένης, «Περὶ τῶν ἀρχῶν τῆς φιλοσοφίας τῆς ἱστορίας», ὅ.π., σσ. 243-
269. Τὸ δοκίμιο τοῦ φιλοσόφου τῆς Ἰονίου Ἀκαδημίας κατὰ τοῦ Ρενιέρη ἐκδίδεται
πρώτη φορά –μαζὶ μὲ τὴν ὑπόλοιπη μελέτη σὲ συνέχειες– στὸ περ. Φοῖνιξ, «Περὶ ἱστο-
ρικῶν συστημάτων», ἔτος Α, Κέρκυρα 1853, σσ. 295-298.

33 «… ὁ Ἀννίβας κατέστη ἔνθερμος κῆρυξ καὶ ἀπόστολος τῆς παλιμψήστου θρησκείας
τοῦ Πλήθωνος» (1.608).



σης ποὺ καὶ οἱ δύο προτείνουν σὲ ἐπιμέρους δογματικὰ θέματα, ὅπως τὸ Fi-
lioque, λύση διαφορετικὴ καὶ ἀπὸ τοὺς Καθολικοὺς καὶ ἀπὸ τοὺς Ὀρθοδό-
ξους: ἀντί, δηλαδή, τὸ Ἅγιο Πνεῦμα νὰ ἐκπορεύεται ἢ μὴ ἐκ τοῦ Υἱοῦ, πιὸ
οἰκεῖο στὴ σχηματικὴ τακτοποίηση τῶν θεωριῶν του ὁ Ρενιέρης ἔβρισκε νὰ
ἐκπορεύεται «ἐκ τοῦ πατρὸς διὰ τοῦ Θεοῦ» ἐνῶ ὁΠλήθωνας «αὐτοῦ δι᾽ αὐτὸ
ὄντος».

Ἐκπλήσσουν οἱ ἀναλογίες στὶς θέσεις καὶ στὶς ἀντιδράσεις ποὺ προ-
κάλεσαν στὴν Ἑλλάδα. Ἐκπλήσσει, πιὸ πολύ, ἂν τὴν ὁμοιότητα αὐτὴ τὴν
ὑπονοεῖ καὶ ὁ Παπαδιαμάντης, ρίπτοντας βέλη κατὰ τῶν ψεύτικων θεῶν
τοῦ τρίτου παραβάτη (ἂς μὴν ξεχνᾶμε ὅτι ὁ Βραΐλας χαρακτηρίζει τὶς θέ-
σεις τοῦ Ρενιέρη «νέα αἵρεσις» καὶ «βλασφημία»). Κι ὅλα αὐτὰ τὸ 1883,
δύο μόλις χρόνια μετὰ τὴν ἔκδοση τὸ 1881 ἑνὸς ἄλλου μελετήματος τοῦ Ρε-
νιέρη, γύρω ἀπὸ τὸ Βυζάντιο αὐτὴ τὴ φορά, δημοσιευμένο ἀπὸ τὸν Κορο-
μηλᾶ, τὸν ἐκδότη μὲ τὸν ὁποῖο συνεργαζόταν ὡς μεταφραστὴς ὁ Παπα-
διαμάντης, ὅπου ὁ Ρενιέρης, νιώθοντας «ἐντὸς τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ τῆς
Ὀρθοδοξίας»34 ὑποστήριζε ἀνοιχτὰ τὸν παπισμό, ὡς ἐνσάρκωση τοῦ οὐκ
ἐγώ, ἐνῶ συνέχιζε νὰ διακηρύττει τὸ ἀπερίφραστο φιλολατινικό του
αἴσθημα, κρίνοντας ὡς μωρία τὴν ἐπιλογὴ τῶν Ἀνατολικῶν νὰ μὴν ἑνω-
θοῦν «εἰς ἓν ποίμνιον» μὲ τοὺς Δυτικούς, κρίνοντας καὶ τὴ δική του ἀπο-
στολὴ ὡς «ἀποστολὴ εἰρηνοδίκη ἀνάμεσα στὴν Ἑλλάδα καὶ τὴ Δύση»35.

Ὅσα στ᾽ αὐτιὰ μας φτάνουν ὡς ἀπίθανες συμπτώσεις, μπορεῖ ἡ μικρὴ
ἀπόσταση ποὺ χωρίζουν τὰ γεγονότα στὰ τέλη τοῦ ΙΘ´ αἰώνα νὰ βρῆκαν
μιὰ παράξενη ἁρμονία στὴν ψυχογραφία τοῦ Σκιαθίτη. Κι ἂν πράγματι τὰ
βέλη τοῦ μεταγενέστερου Λαμπριάτικου ψάλτη στρέφονται πρὸς τὸν «σοφὸ
ἐπικριτὴ» Νικόλαο Πολίτη36, τότε νιώθουμε ν᾽ ἀναθαρρεύουμε στοὺς συλ-
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34 Μ. Ρενιέρης, Ἡ φιλοσοφία τῆς ἱστορίας (1841), ὅ.π., σελ. ιδ΄.
35 Ἡ πρώτη ἀναφορά μας εἶναι ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Μ. Ρενιέρη, Ἱστορικαὶ μελέται. Ὁ
Ἕλλην Πάπας Ἀλέξανδρος Ε´. Τὸ Βυζάντιον καὶ ἡ ἐν Βασιλείᾳ Σύνοδος, ἐκδ. Κο-
ρομηλᾶ, Ἀθήνα 1881, σελ. 183, πλέον καὶ σὲ ἀνατύπωση μὲ εἰσαγωγὴ καὶ ἐπιμέ-
λεια τῶν Ρωξάνη Ἀργυροπούλου, Χρήστου Μπαλόγλου, Ἐλεύθερη Σκέψις, Ἀθήνα
2004. Ἡ δεύτερη ἀναφορὰ προέρχεται ἀπὸ γράμμα τοῦ Ρενιέρη στὸν Tommaseo τὸ
1842, ὅπως παρατίθεται στὸ c. carpinato, la corrispondenza inedita tra Niccolò
Tommaseo e Markos Renieris, ὅ.π., σελ. 527.

36 Σύμφωνα μὲ τὰ πειστικὰ συμπεράσματα τοῦ Λάμπρου Βαρελᾶ, «Γιὰ τὸ “σοφὸ ἐπι-
κριτὴ” τοῦ Λαμπριάτικου ψάλτη τοῦ Παπαδιαμάντη», Νέα Ἑστία, ἔτος 85, τόμ.
1844, Μάιος 2011, σσ. 795-828.



λογισμούς μας, ὅσον ἀφορᾶ τὸν ἔμμεσο μὰ καυστικὸ τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ὁ
Παπαδιαμάντης ἐπέλεγε νὰ ἀπαντήσει στοὺς ἀρίστους ἐκ τῶν συγχρόνων
του.

Δὲν ξέρουμε ἂν ἡ σειρὰ ποὺ τὸν ὁδήγησε στὴν ἔμπνευση εἶναι αὐτὴ ποὺ προ-
τείναμε, ἀπὸ τὸνManzoni στὸ Ρενιέρη ἤ – τὸ πιθανότερο – ἀντίστροφα, ἀπὸ
τὸν Ρενιέρη στὸνManzoni. Δὲν ξέρουμε ἂν στὸ τρίτο του μυθιστόρημα με-
ταθέτει πράγματι τὸ πρόβλημα ἀπὸ τὸν ἐπικίνδυνο ἐξευρωπαϊσμὸ στὴ
στείρα ἀρχαιολατρία, ἢ ἂν πιὰ συνεχίζει κι ἔτσι, συρράφοντας σημειώσεις,
νὰ δίνει διέξοδο στὶς ἀντιλατινικές του θέσεις, κρούοντας τὸν κώδωνα
στοὺςἝλληνες ποὺ συνδέουν τὴν τύχη τους μὲ αὐτὴ τῆς Δύσης. Δὲν μπο-
ροῦμε νὰ ξέρουμε ἂν ὁ λόγος ποὺ φαίνεται σιωπηλῶς νὰ ἀποποιήθηκε τὴ
Γυφτοπούλα ἔγκειται στὸ θέμα ἢ περισσότερο στὴ σπάταλη πλοκή της ποὺ
τοὺς ἤθελε ὅλους παρόντες στὴ σκηνή: τὴν ἁγνότητα, τὴν ἐχθρότητα, τὸν
ἔρωτα, τὴν ἀγάπη, τὴν προδοσία, τοὺς ψεύτικους θεούς, τὴν ἀληθινὴ πί-
στη, τὸν θάνατο καὶ τὴν ἐλπιδοφόρο ἀναμονὴ τῆς ἑπομένης μέρας.

Ἡ βυζαντινὴ Πομπηία καταστράφηκε. Ἀπὸ τὸν Μυστρᾶ μένουν μόνο
τὰ ἐρείπια. Μὰ κι ἔτσι ἀκόμα, μὲ στοιχεῖα καὶ ὑποθέσεις προχωρώντας,
μπορεῖ κανεὶς νὰ φτάσει σὲ ἀσφαλῆ συμπεράσματα γιὰ τὴν κρυφὴ ταυτό-
τητα τῶν πρωταγωνιστῶν αὐτοῦ τοῦ δεσποτάτου.
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ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ - ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΓΚΙΟΚΑ

ANΔΡΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥΣ ΚΟΣΜΟΥΣ
ΣΤΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τὰ τελευταῖα χρόνια, ἡ ἀναλυτικὴ κατηγορία Φύλο συνέτεινε στὴν παρα-
δοχὴ πὼς ὁ προσδιορισμὸς ἑνὸς ἀτόμου ὡς ἀρσενικοῦ ἢ θηλυκοῦ βασίζε-
ται σὲ συγκεκριμένα πολιτιστικὰ κριτήρια καὶ πὼς ἕνα σύνολο δομικῶν,
λειτουργικῶν καὶ συμπεριφοριστικῶν διαφορῶν χαρακτηρίζει τὴν ἀρρενω-
πότητα καὶ τὴ θηλυκότητα. Στὸ πλαίσιο αὐτό, ἡ ἔμφυλη συμβολικὴ τάξη
ἀναδεικνύεται ὡς ἀνδροκεντρική, γεγονὸς ποὺ ἀπηχεῖται στὴ γλώσσα καὶ
τὸν πολιτισμὸ μὲ τέτοιο τρόπο ὥστε, ἀφενός, οἱ ἄνδρες νὰ θεωροῦνται πιὸ
σημαντικοὶ ἀπὸ τὶς γυναῖκες, ἡ ἄποψή τους γιὰ τὸν κόσμο καὶ τὴν κοινω-
νία περισσότερο ἀξιόπιστη καὶ μὲ διευρυμένο κύρος, ἀφετέρου, οἱ γυναῖκες
νὰ περιορίζονται στὸ ρόλο τῶν «ἄλλων». Τὸ γεγονὸς ὅμως διαφοροποιεῖται
ἀπὸ πολιτισμὸ σὲ πολιτισμό, ἀπὸ κοινωνία σὲ κοινωνία καὶ ἀπὸ ἱστορικὴ
ἐποχὴ σὲ ἱστορικὴ ἐποχὴ καὶ ἀποδεικνύει τὴν πολιτισμική, κοινωνική, ἱστο-
ρικὴ καὶ πολιτικὴ κατασκευὴ τοῦ Φύλου, ἡ ὁποία συνδέεται ἐπίσης μὲ
ἔννοιες ὅπως τὸ ἔθνος, ἡ κοινωνικὴ τάξη, ἡ θρησκεία, ὁ σεξουαλικὸς προ-
σανατολισμός, ἡ ἡλικία κλπ. Tὸ Φύλο συνεπῶς ἀποτελεῖ πολὺ λιγότερο
προϊὸν τῶν ἀνθρώπινων σωμάτων ἀπὸ ὅ,τι προϊὸν κοινωνικῶν μορφῶν καὶ
τρόπων σκέψης, ἐνῶ ἡ περίφημη καὶ ἄμεσα συνδεδεμένη μὲ τὰ φύλα διαί-
ρεση τοῦ ἰδιωτικοῦ/δημόσιου λειτούργησε ὡς πεδίο ἀμοιβαίας στέγασης
τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας.Ἔτσι ἢ ἀλλιῶς πάντως τόσο ἡ ἔννοια τοῦ Φύλου
ὅσο καὶ οἱ ἔμφυλοι ρόλοι καὶ οἱ ταυτότητες ἐπηρεάζονται ἀπὸ τὰ κοινωνι-
κοοικονομικά, πολιτικά, γεωγραφικὰ καὶ πολιτιστικὰ πλαίσια καὶ διαφο-
ροποιοῦνται μεταξὺ τῶν πολιτισμῶν (hall and Gay, 1996). Ἔτσι οἱ ὅποιες
ἀλλαγές τους συμβαδίζουν μὲ μεταβαλλόμενες οἰκονομικές, πολιτισμικὲς
ἢ πολιτικὲς συνθῆκες (Γκασούκα, 1998).

Οἱ φεμινιστικὲς θεωρίες συνέβαλλαν ἤδη ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ ᾽70 στὸν
προσδιορισμὸ καὶ τὴν ἀνάδειξη τῆς ἔμφυλης ἀνισότητας, τοῦ τρόπου κα-
τασκευῆς τῶν ταυτοτήτων, καθὼς ἐπίσης καὶ τὸ πῶς πολιτικὰ καὶ πολι-
τισμικὰ διαμορφώνεται ἡ κατανομὴ τῆς δύναμης καὶ τῆς ἐξουσίας στὴν



κοινωνία. Ἐπέτρεψε ἀπὸ νωρὶς τὴ διερεύνηση σημαντικῶν προβλημάτων,
εἰδικότερα στὸ πλαίσιο τῶν πολιτισμικῶν σπουδῶν ποὺ βρίσκονται στὸ πε-
ριθώριο τῶν κυρίαρχων θεωριῶν (ὅπως γιὰ παράδειγμα ἡ ἀποκάλυψη τῶν
γυναικείων κόσμων καὶ φωνῶν). Στὸ συγκεκριμένο πλαίσιο ἔγινε φανερὸ
ὅτι οἱ ἰδεολογίες, τὰ συστήματα ἀξιῶν καὶ πεποιθήσεων, τὰ σύμβολα καὶ
οἱ κοινωνικὲς δομὲς ποὺ συνδέονται μὲ τὰ κοινωνικὰ φύλα, δηλαδὴ τοὺς
ἄνδρες καὶ τὶς γυναῖκες, διαφέρουν σημαντικὰ ἀπὸ πολιτισμὸ σὲ πολιτι-
σμό, γεγονὸς ποὺ πρέπει νὰ λαμβάνεται σοβαρὰ ὑπόψη κατὰ τὴν ἱστορική,
κοινωνιολογική, λαογραφική, ἀνθρωπολογικὴ καὶ φυσικὰ λογοτεχνικὴ
ἀνάλυσή τους (Ardener, 1975). Ἐπίσης ἔγινε φανερὸ πὼς οἱ κατηγορίες
«γυναῖκες» καὶ «ἄνδρες» εἶναι πολιτισμικὲς καὶ ἱστορικὲς καὶ πὼς ἡ κοι-
νωνικὴ κατασκευὴ τοῦ Φύλου προϋποθέτει συγκεκριμένο κάθε φορὰ πλαί-
σιο1. Στὴ βάση αὐτὴ ἔγινε ὁρατή, μέσῳ τῶν σχετικῶν ἐρευνῶν
(Γκασούκα, 2008), μιὰ ἐνδιαφέρουσα ποικιλία θηλυκῶν δραστηριοτήτων,
συνεισφορῶν, μορφῶν ἐξουσίας καὶ ἐπιρροῆς κ.ἄ., ποὺ συχνὰ βρίσκονται
σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν κυρίαρχη ἰδεολογία. Ἔτσι τὸ Φύλο συνέτεινε στὴν
ὑπέρβαση τοῦ μύθου πὼς οἱ γυναῖκες εἶναι καταδικασμένες ἀπὸ τὴ βιο-
λογία τους νὰ εἶναι πιὸ κοντὰ στὴ φύση ἀπὸ τὸν πολιτισμό. Διερευνώντας
ὅμως στὴν οὐσία τους τὶς ταυτότητες καὶ τοὺς κοινωνικοὺς ρόλους τῶν
φύλων, στὴν πραγματικότητα ἐξετάζουμε τὸ πῶς οἱ ἄνθρωποι, ἄνδρες καὶ
γυναῖκες, βιώνουν τὴ ζωή τους σὲ συγκεκριμένα κοινωνικὰ καὶ πολιτι-
σμικὰ πλαίσια. Ὑπάρχει βέβαια μιὰ τεράστια γκάμα τρόπων αὐτῆς τῆς
βίωσης καὶ δὲν μποροῦμε νὰ προσεγγίζουμε τὸ παρελθὸν μέσα ἀπὸ γενι-
κεύσεις2. Ὅπως εἶναι γνωστό, τὸ σύνολο τῶν κοινωνιῶν ἔχει διαμορφώσει
μιὰ σειρὰ κατηγοριῶν-βάσεων γιὰ τὴ δημιουργία ἔμφυλων ταυτοτήτων,
ποὺ διαχωρίζονται ἀπὸ τὸ ἔμφυλο ὅριο. Στὸ συγκεκριμένο πλαίσιο διαμορ-
φώνονται ἡ «εἰκόνα τοῦ ἑαυτοῦ» (αὐτοαντίληψη/ταυτο-ταυτότητα), τὸ
πῶς δηλαδὴ ἕνα ἄτομο ἀντιλαμβάνεται τὸν ἑαυτό του, ἀλλὰ καὶ τὸν τρόπο
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1 Ὡστόσο τόσο οἱ γυναῖκες ὅσο καὶ οἱ ἄντρες δὲν ἀποτελοῦν πλέον γιὰ τὴν ἔρευνα
ὁμοιογενεῖς ὁμάδες, καθὼς οὔτε κυριαρχοῦν/κυριαρχοῦνται οὔτε ἐλέγχουν/ονται,
ἀκόμα καὶ στὸ πλαίσιο τῆς ἴδιας κοινότητας ἢ κοινωνίας. Οἱ ἀνισότητες ποὺ συν-
δέονται μὲ τὰ φύλα «ἀλληλεπιδροῦν καὶ τέμνονται μὲ ἄλλες κοινωνικὲς ἀνισότητες,
τὶς ὁποῖες μποροῦν σὲ συγκεκριμένες κοινωνικοοικονομικὲς συνθῆκες καὶ νὰ τὶς
ὑπερβοῦν» (Γκασούκα, 2012).

2 Καὶ πολὺ περισσότερο δὲν μποροῦμε νὰ τὸ οἰκειοποιούμαστε αὐθαίρετα.



ποὺ γίνεται ἀντιληπτὸ ἀπὸ τοὺς/τὶς ἄλλους/ες. Ἔτσι ἢ ἀλλιῶς ὅμως ἡ
ἔμφυλη ταυτότητα δὲν ἔχει νὰ κάνει μόνο μὲ τὴν ἔνταξη ἑνὸς ἀνθρώπου
στὶς κατηγορίες «ἄνδρας»-«γυναίκα», ἀλλὰ περιλαμβάνει παράλληλα τὴν
ἀλληλεπίδραση μὲ τὴν κοινωνία στὸ σύνολό της (Tilly, 2005). Τὸ βέβαιο
εἶναι πὼς οἱ ἔμφυλες σχέσεις καὶ ταυτότητες εἶναι σημαίνουσες γιὰ τὴν
κατανόηση τῆς ἐθνότητας, τῆς κοινωνικῆς τάξης, τῆς σεξουαλικότητας
κ.ἄ., ἀλλὰ καὶ τοῦ συνόλου τῶν ἱστορικῶν σχέσεων σὲ κάθε ἐκδοχή τους.
Οἱ σημασίες ποὺ συνδέονται μὲ τὰ φύλα, συσχετιζόμενες, διαμορφώνουν
τελικὰ μιὰν ἀντίληψη γιὰ τὸν κόσμο, παράγουν ἰδεολογία, γεγονὸς ποὺ
συνεπάγεται μὲ τὴ σειρὰ του μιὰ ταξινόμηση τῶν φαινόμενων καὶ τῶν ση-
μασιῶν ποὺ ἐξασφαλίζουν τὴν ἔμφυλη τάξη πραγμάτων καὶ ὡς συμβο-
λικὴ τάξη. Μὲ δυὸ λόγια, ἡ υἱοθέτηση τῆς ἀναλυτικῆς κατηγορίας Φύλο
ἔχει σὲ σημαντικὸ βαθμὸ συμβάλει στὴν ἐπικαιρότητα τῶν μεθοδολογικῶν
ἐκτιμήσεων καὶ τῶν ἀνθρωπιστικῶν ἐπιστημῶν. Παράλληλα ἡ ἀντίληψη
τοῦ Φύλου ὡς πολιτισμικῆς κατασκευῆς ἐπέτρεψε στὶς/στοὺς ἐπιστήμο-
νες νὰ κατανοήσουν ὅτι οἱ ἔμφυλοι ρόλοι3 ἢ/καὶ οἱ ἔμφυλες ταυτότητες
ἀποτελοῦν οἱ ἴδιοι/ες παραδοσιακὲς μορφὲς ἐκφραστικῆς ἐπικοινωνίας.
Ἀποτελοῦν δηλαδὴ κοινωνικές, αἰσθητικὲς κ.ἄ. ὁλοκληρώσεις, γεγονὸς
ποὺ τὶς τοποθετεῖ στὸ κέντρο τοῦ ἐρευνητικοῦ ἐνδιαφέροντος4.

Παρουσιάζει ἐξαιρετικὸ ἐνδιαφέρον ἡ ἔμφυλη ἀνάγνωση τοῦ παπαδιαμαν-
τικοῦ ἔργου, ποὺ βρίσκεται σὲ ἐξέλιξη τὴν τελευταία εἰκοσαετία στὴ χώρα
μας, παρὰ τὶς ἔντονες ἀντιδράσεις ποὺ σημειώθηκαν στὴν ἀρχὴ καὶ τὶς
ἀνησυχίες ποὺ διατυπώθηκαν σχετικά, ὅτι δηλαδὴ μιὰ τέτοια προσέγγιση
φάνταζε ἀπειλητικὴ τόσο γιὰ τὸν δημιουργὸ ὅσο καὶ γιὰ τὸ ἔργο του5. Ἡ
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3 Στὶς Γυναικεῖες Σπουδὲς ἡ θεωρία τῶν κοινωνικῶν ρόλων (sex - role mondel), ποὺ
ἕλκει τὴν καταγωγή της ἀπὸ τὴ βιολογικὴ διχοτομία, βρῆκε μεγάλη ἀπήχηση,
ἀφοῦ σύμφωνα μὲ αὐτὴν ἡ διεκπεραίωση τοῦ ρόλου στὴν κοινωνία θεσπίζεται καὶ ὡς
λειτουργία τοῦ φύλου τοῦ φορέα του. Συχνὰ ὁ ἔμφυλος ρόλος ἀποτελεῖ γιὰ τὶς γυ-
ναῖκες ἕνα εἶδος πολιτισμικῆς παγίδας.

4 Καὶ φυσικὰ δὲν θὰ πρέπει νὰ μᾶς διαφεύγει πὼς ἡ νέα αὐτή, βαθιὰ πολιτικὴ καὶ δη-
μοκρατική, ἐπιστημονικὴ διάσταση ὀφείλεται στὴν ὕπαρξη καὶ τὴν ἀνάπτυξη τῶν
διαφόρων μαχητικῶν φεμινιστικῶν κινημάτων καὶ τῶν ἐκπροσώπων τους στὸν ἀκα-
δημαϊκὸ χῶρο.

5 Καὶ μόνον ὁ ἀριθμὸς σχετικῶν ἀνακοινώσεων στὸ συνέδριό μας ἐπιβεβαιώνει τὶς
ἐπιλογὲς ἐκείνων τῶν γυναικῶν ποὺ τόλμησαν σὲ ἕνα ἐξαιρετικὰ ἀρνητικὸ περι-



ἀνάλυση ποὺ ἀκολουθεῖ βασίζεται στὴν ἄποψη πὼς τὸ Φύλο καὶ οἱ ταυτό-
τητες ποὺ συνδέονται μὲ αὐτὸ ἀποτελεῖ σχέσεις καὶ συνδιαλλαγὴ ἀνάμεσα
στοὺς ἄνδρες καὶ τὶς γυναῖκες (Tilly, 2005), στὴν ἀρρενωπότητα καὶ τὴ
θηλυκότητα, καὶ πὼς ἡ Λογοτεχνία (ἀλλὰ καὶ ἡ Ἱστορία καὶ ἡ Λαογρα-
φία κλπ.) εἶναι πεδίο ἀλληλοδράσης καὶ ἀλληλεπίδρασης τῶν Κοινωνικῶν
Φύλων. Αὐτὸ φαίνεται στὸ σύνολο τῆς δημιουργίας τοῦ συγγραφέα καὶ
εἰδικότερα σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ στὴ συγκρότηση τῶν ταυτοτήτων καὶ μάλιστα
αὐτὲς τῶν ἡρώων του: στὸ γυναικοκεντρικὸ κατὰ τὴν ἄποψή μας παπα-
διαμαντικὸ ἔργο (Γκασούκα, 1998) οἱ ἀνδρικὲς ταυτότητες, ρευστὲς καὶ
ποικίλες, δομοῦνται καὶ ἀνασυντίθενται, μεταξὺ τῶν ἄλλων, καὶ σὲ εὐθεία
συσχέτιση μὲ τοὺς γυναικείους κόσμους. Ἐκείνους τοὺς κόσμους ἔτσι
ὅπως αὐτοὶ ἀναπαριστῶνται στὴν ἀρσενικὴ φαντασία καὶ ἐντὸς τοῦ πλαι-
σίου τοῦ ἀνδροκεντρικοῦ ἀξιακοῦ συστήματος τῆς ἐποχῆς, τόσο στὴ νεο-
σύστατη πρωτεύουσα ὅσο καὶ στὴν παραδοσιακὴ Σκιάθο, καὶ οἱ ὁποῖοι
ὅμως βρίσκονται πολὺ συχνὰ μακριὰ ἀπὸ τὴ θηλυκὴ πραγματικότητα, τὶς
ἐπιθυμίες, τὶς προσδοκίες τῶν γυναικῶν, καὶ ἐξίσου συχνὰ σὲ πλήρη διά-
σταση μὲ κίνητρα ποὺ τοὺς ἀποδίδουν οἱ ἀνδρικὲς ἀναπαραστάσεις καὶ
προκαταλήψεις. Κατὰ συνέπεια δομοῦνται οἱ ἴδιες σὲ μιὰ διαδικασία ἀπό-
δοσης στὶς γυναῖκες χαρακτηριστικῶν τῆς «ἄλλης», σὲ σχέση πάντα μὲ
τὸν δικό τους ἀνδρικὸ πολιτισμό, τὸν τρόπο ζωῆς καὶ τὰ ἰδεολογήματα ποὺ
τὸν περιβάλλουν. Οἱ ἔννοιες «ταυτότητες», «ἀρρενωπότητα/θηλυκότητα»,
ἀναδεικνύονται σὲ θεμελιώδεις στὸ πλαίσιο τῆς ἀνάλυσης, ποὺ γιὰ τὴν
οἰκονομία τοῦ κειμένου θὰ ἀντλήσει τὰ ὑποδείγματά της κυρίως ἀπὸ τὰ
διηγήματα τὰ «Ρόδιν᾽ ἀκρογιάλια» (4.223-290) καὶ ὁ «Καλόγερος»
(2.315-342), καὶ τοῦ Λόγου (Discourse) ποὺ ἀναπτύσσουν οἱ ὁμάδες τῶν
ἡρώων τους, καθὼς ὁ Λόγος (Discourse) δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ θε-
σμοποιημένος τρόπος σκέψης, προβληματισμοῦ καὶ θεώρησης τῶν πραγ-
μάτων, ὁ ὁποῖος εἶναι θεμελιωμένος καὶ ἀντανακλᾶται σὲ κοινωνικὲς
πρακτικές. «Ἀλλὰ σὺ ὅμως, μὴν ἐμπιστεύσῃς εἰς τὴν θάλασσαν, μὲ τὰ
φελούκια ποὺ κάνουν νερά, μήτε εἰς τὰς γυναῖκας» (4.241) θὰ ἐπισημά-
νει ὁ Παπαδιαμάντηςἀφηγητὴς ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς συζήτησης ἀνάμεσα
στὴν παρέα τῶν ἡρώων τοὺ ἀνδροκεντρικοῦ διηγήματος «Τὰ Ρόδιν᾽ ἀκρο-
γιάλια», προσδιορίζοντας καὶ δομώντας ἔγκαιρα τὴν «ἄλλη», τὴν πηγὴ
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βάλλον νὰ εἰσαγάγουν στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 τὴν ἀναλυτικὴ κατηγο-
ρία Φύλο καὶ στὶς παπαδιαμαντικὲς σπουδές.



κάθε δυσκολίας καὶ προβληματισμοῦ τῶν ἀνδρῶν, ἄποψη ποὺ θὰ ἐπανα-
λαμβάνει ἀρκετὰ συχνὰ στὸ ἔργο του, πεπεισμένος γιὰ τὴ γυναίκα-φορέα
τοῦ κακοῦ. Στὴν περίπτωση αὐτὴ ὁ Λόγος ἐκφράζει μιὰ συμβολικὴ ἑρμη-
νεία τῆς θηλυκότητας, ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὴν αἴσθηση τῆς ἀνωτερότητας
τοῦ ἀνδρισμοῦ καὶ περικλείει σὰν πολιτιστικὸς ἱστὸς τὸ πλαίσιο τῶν συλ-
λογικῶν ἀρσενικῶν ἐξηγήσεων τοῦ κόσμου καὶ τῆς καθημερινότητάς τους.

Ὅταν ἀναφερόμαστε στὴν ἔννοια τῆς ταυτότητας, ἀναφερόμαστε ταυτό-
χρονα σὲ μιὰν ἀντίθεση (hall and Gay, 1996). Δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει ταυ-
τότητα (ἀτομική, ἔμφυλη, ἐθνικὴ καὶ ὄχι μόνο) χωρὶς ἀντίθεση πρὸς ἄλλα
πρόσωπα ἢ ὁμάδες. Ἡ ταυτότητα τοῦ φύλου συνεπῶς, εἴτε σὲ ἀτομικὸ εἴτε
σὲ συλλογικό, κοινοτικὸ ἐπίπεδο, ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρει ἐδῶ, συνεπάγεται τὴν
ἀνάδειξη τῶν ἰδιαιτεροτήτων τῆς ἔμφυλης διαφορᾶς. Τελικὰ καθορίζεται
ἀπὸ τὰ ἐσωτερικευμένα πρότυπα συμπεριφορᾶς, πεποιθήσεων, τελετουρ-
γιῶν, καθὼς καὶ τῶν ὀργάνων καὶ τῶν ἐκφραστικῶν χαρακτηριστικῶν
μιᾶς συγκεκριμένης ὁμάδας. Συνίσταται ἀπὸ πεποιθήσεις, ἰδεολογίες,
συμπεριφορές, κοινωνικὲς ἐνέργειες, διάφορες δραστηριότητες, ὑλικὲς κα-
τασκευὲς κ.ἄ., καὶ κυρίως ἀπὸ σύνολα ἀναπαραστάσεων καὶ ἐσωτερικευ-
μένων ὑποδειγμάτων γιὰ τὸ τί ἀκριβῶς σημαίνει θηλυκότητα καὶ
ἀρρενωπότητα (Tilly, 2005). Στηρίζεται σ᾽ ἐκείνη τὴν καθημερινὴ ἐμπει-
ρία ποὺ ἀντιπαραβάλλει τὴ συμπεριφορὰ ἢ τὸ ἀξιακὸ σύστημα ἑνὸς ἀτόμου
ἢ μιᾶς συλλογικότητας μὲ τὰ ἀντίστοιχα ἄλλων ἀτόμων ἢ ὁμάδων καὶ
καθιστᾶ τὸν «δικό του» / «δικό τους» πολιτισμὸ διακριτὸ σὲ σχέση μὲ τοὺς
πολιτισμοὺς τῶν «ἄλλων» (Frykman & lofgren, 1996). Ἡ εἰκόνα τοῦ ἑαυ-
τοῦ ἐπικυρώνει τὴν ἔμφυλη ἐμπειρία τῶν ἀνδρῶν ποὺ ταυτίζεται μὲ τὴν
ἴδια τὴ συλλογικὴ ἐμπειρία καὶ τὴ θεώρηση τῆς πραγματικότητας ποὺ
προκύπτει ἀπὸ τὸ κυρίαρχο σύστημα ἀξιῶν τῆς κοινότητας6.

Σὲ πολλὰ παπαδιαμαντικὰ διηγήματα ἐπιβεβαιώνεται τὸ ὅτι ἡ ἀνδρικὴ
ταυτότητα (καὶ ἡ θηλυκὴ ὁπωσδήποτε) συγκροτεῖται, σὲ σημαντικὸ βαθ-
μό, ἀπὸ τὴ μιὰ μέσῳ ἀντιθετικῶν ἱεραρχικῶν δίπολων: ἀνώτεροι/κατώτε-
ρες, ἀθῶοι/πονηρές, ἀνεξάρτητοι/ἐξαρτημένες κλπ., καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη διὰ
τῆς ἐνδοφυλικῆς ἀλληλεγγύης, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ πολιτικὴ στρατηγικὴ δι-
εύρυνσης καὶ διατήρησης τῆς ἔμφυλης ἐξουσίας. Στὴ λαϊκὴ ὁμάδα (folk
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6 Σύμφωνα μὲ τὴ φεμινιστικὴ ἐκτίμηση, οἱ ἄνδρες ἀποτελοῦν τὰ ὑποκείμενα στὸ πλαί-
σιο τοῦ συγκεκριμένου συστήματος καὶ οἱ γυναῖκες τὰ ἀντικείμενα.



group) λ.χ. ποὺ ἀποτελεῖ ἡ ἀνδρικὴ παρέα τοῦ ἀνωτέρω διηγήματος, ἡ
ἀλληλεγγύη στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ φύλου εἶναι ἔμπρακτη, ποικίλη, νομιμο-
ποιεῖται διὰ τῆς ἀφήγησης καὶ τῆς μνήμης καὶ κορυφώνεται μέσῳ ἑνὸς
καθαρὰ ἀρσενικοῦ τελετουργικοῦ, ὅπως εἶναι ἡ διαδικασία προετοιμασίας
καὶ πραγματοποίησης ἑνὸς ἀνδρικοῦ συμποσίου καὶ τὰ ἀντίστοιχα σύνεργα
ποὺ αὐτὸ ἐπιβάλλει. Παραπέμπει μάλιστα σὲ ἀρχέγονες τελετὲς ἀδερφο-
ποίησης ἀπὸ τὶς ὁποῖες προῆλθε αὐτὴ ἡ ἀλληλεγγύη. Τὸ ἐνδιαφέρον προ-
καλεῖ ὁ χῶρος στὸν ὁποῖο ἡ τελετουργικὴ διαδικασία συντελεῖται, ἀφοῦ
ἀναφερόμαστε σὲ σπήλαιο καὶ μάλιστα θαλάσσιο, χῶρο κατ᾽ ἐξοχὴν θη-
λυκό, συνδεδεμένο, ὅπως καὶ τὸ νερό, μὲ τὶς θηλυκὲς ἀναπαραγωγικὲς δυ-
νάμεις καὶ τὴ λατρεία τοῦ γυναικείου κορμιοῦ καὶ τῶν μυστηρίων του
(Γκασούκα, 2006). Καθὼς μάλιστα οἱ συμβολικὲς μορφὲς ἕλκουν τὴν κα-
ταγωγή τους ἀπὸ τὴ δράση τῶν ἀνθρώπων, γίνεται ἀντιληπτὴ ἡ πρόσβαση
τῶν ἡρώων τοῦ διηγήματος σὲ ἕνα κοινὸ συμβολικό, ἀλλὰ καὶ ὑλικὸ ταυ-
τόχρονα, πλαίσιο, ὅπου οἱ «ἄλλες», οἱ ξένες, δηλαδὴ οἱ γυναῖκες, δὲν ἔχουν
πρόσβαση. Στὸ πλαίσιο αὐτὸ εἶναι διακριτά, ἀναγνωρίσιμα, προβλέψιμα
τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς ἀρρενωπότητας. Ἡ λαϊκὴ ὁμάδα (folk group) τῶν
ἀνδρῶν αὐτῶν μοιράζεται στὴ διάρκεια τῆς ἀνωτέρω διαδικασίας τὴν κοινὴ
ἀρσενικὴ ἐμπειρία ποὺ ἡ πατριαρχία «τὴν ἐπικυρώνει συγχρόνως ὡς παγ-
κόσμια, πανανθρώπινη, παραδειγματική» (Μπόκλουντ-Λαγοπούλου,
1999). Ταυτόχρονα, τὰ ἱεραρχικὰ δίπολα εἶναι ἐξίσου διακριτὰ στὸ λόγο
ποὺ ἀρθρώνεται μεταξὺ τῶν μελῶν τῆς παρέας: ἄνδρες-ἀθῶοι / γυναῖκες
ὑποχθόνιες κ.ἄ.7.

Ἡ ταυτότητα καὶ στὸ συγκεκριμένο διήγημα, ὅπως καὶ σὲ ἄλλα, συγ-
κροτεῖται ἀπὸ μιὰ σειρὰ παράγοντες προσιδιάζοντες στὴν «ἀνδρικὴ φύση».
Θὰ περιοριστῶ, γιὰ τὴν οἰκονομία τοῦ κειμένου, σ᾽ αὐτὸν ποὺ πρυτανεύει
μεταξύ τους. Πρόκειται γιὰ τὴ δυνατότητα αὐτοδιάθεσης καὶ ἐλεύθερης
μετακίνησης τῶν ἀνδρικῶν κορμιῶν, δυνατότητα ἀπαγορευμένη γιὰ τὶς
γυναῖκες τῆς Σκιάθου τῆς συγκεκριμένης περιόδου. Καὶ ὁ Παπαδιαμάν-
της-ἀφηγητὴς ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ περιπλανηθεῖ, νὰ πλεύσει μὲ τὴ βάρκα,
νὰ παραμείνει στὸ σπήλαιο μὲ τὴν ἀντρικὴ συντροφιά του καὶ νὰ συμμε-
τάσχει στὶς δραστηριότητες καὶ στὸ λόγο ποὺ ἀρθρώνεται μεταξύ τους
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7 Γεγονὸς ποὺ ὠθεῖ τὴν ἀναγνώστρια τοῦ κειμένου νὰ ἀποδέχεται ἀβασάνιστα ὅτι ἡ
ἀρσενικὴ ὀπτικὴ «εἶναι ὁ κανόνας, ἡ γενικὴ ἀνθρώπινη ὀπτικὴ πάνω στὰ πράγ-
ματα… Γιὰ νὰ ἀπολαύσει τὸ κείμενο, ἡ γυναίκα ἀναγνώστρια γίνεται συνεργὸς
στὴ δική της περιθωριοποίηση» (Schweickart, 1986: 58).



χωρὶς νὰ δώσει λογαριασμὸ καὶ ὁ Σταμάτης «διέτριψεν ἐπὶ δεκαετίαν εἰς
Γαλλίαν, Ἀγγλίαν καὶ Ἀμερικήν» (4.240) καὶ ὁ Ἀγάλλος ἐπέρασε ἕνα
διάστημα «ὡς βαρκάρης εἰς μίαν παραλίαν τῆς Γαλλίας» (4.249) καὶ ὅλοι
μαζὶ νομιμοποιοῦνται ἀπὸ τὸ πατριαρχικὸ σύστημα ἀξιῶν νὰ περιφέρονται
ἐλεύθερα σὲ ὁποιαδήποτε περιοχὴ τοῦ νησιοῦ, ἀκόμα καὶ ὁ παντρεμένος
Πατσοστάθης. Ταυτόχρονα ἡ ταυτότητα συγκροτεῖται ὑπὸ τὴ μορφὴ ἄμυ-
νας ἀπέναντι στὴ θηλυκὴ ἀπειλή. Ἡ ἀπειλούμενη ταυτότητα ἐντείνει τὴ
ρευστότητα καὶ τὴν ἀνασφάλεια καὶ ἐπιβάλλει στρατηγικὲς ἄμυνας, κυ-
ρίως σὲ ἰδεολογικὸ ἐπίπεδο, καθὼς καὶ σὲ ἐπίπεδο ἀναπαραστάσεων. Ἡ
θηλυκὴ ἀπειλὴ μπορεῖ νὰ εἶναι ἁπτὴ καὶ μετρήσιμη καὶ νὰ ἀφορᾶ σὲ ὑλικὰ
ἀγαθά: «Αὐτὸς τότε ἐκήρυξε καὶ διεξήγαγε λυσσώδη πόλεμον κατὰ τῆς
γυναίκας ἐκείνης. Μαχόμενος διὰ τῶν ὅπλων τῶν δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν,
τὸ μὲν δικαστικῶς, τὸ δὲ αὐθαιρέτως, κατήνεγκε βαρέα τραύματα εἰς τὰ
στέρνα τῆς μητριᾶς» (4.240). Μπορεῖ νὰ ἔχει μεταφυσικὴ διάσταση, συν-
δεόμενη συχνὰ καὶ μὲ τὴ μαγεία καὶ τὸν μέσῳ αὐτῆς ἔλεγχο τῶν ἀνδρῶν.
Χαρακτηριστικὴ ἡ ὀπτασία τῆς ἐγκαταλελειμμένης ἀπὸ χρόνια καὶ νε-
κρῆς πλέον ἀρραβωνιαστικιᾶς τοῦ Ἀγάλλου, ποὺ τὸν στοιχειώνει ἐνοχο-
ποιώντας τον καὶ δὲν τὸν ἀφήνει νὰ ἡσυχάσει, μὲ «μία λεπτή, ψίθυρος,
παραπονετικὴ φωνή. –Μ᾽ ἐξέχασες!…» (4.253).Ἢ τέλος ἡ θηλυκὴ ἀπειλὴ
μπορεῖ, γιὰ νὰ μεταφερθοῦμε ἀπὸ τὰ «Ρόδιν᾽ ἀκρογιάλια», νὰ ἔχει τὴ μορφὴ
τῆς «μεσήλικης, ἀλλὰ ὄχι ρητιδωμένης» γυναίκας τῆς πόλης, ποὺ λίγο ἢ
πολὺ ταυτίζεται μὲ τὸν βιβλικὸ ὄφι ἢ τὸν ἴδιο τὸν σατανᾶ καὶ θέτει σὲ δο-
κιμασία τὴν ἐγκράτεια τοῦ Καλόγερου (2.315) στὸ ὁμώνυμο ἀθηναϊκὸ
διήγημα (2.315-342).

Ἐπισημαίνεται εὔστοχα (Betzl and O’connell, 1989) πὼς στὴ νεότερη δυ-
τικὴ κουλτούρα ἡ ἔννοια τοῦ ἀνδρισμοῦ καὶ ἡ ἀντίστοιχη εἰκόνα τοῦ ἑαυ-
τοῦ, δηλαδὴ ἡ ταυτότητα, ὑπάρχει μόνο σὲ ἀντίθεση μὲ τὴ θηλυκότητα,
κάτι ποὺ δὲν συμβαίνει κατ᾽ ἀνάγκη μὲ ἄλλες κουλτοῦρες. Ἡ ἀναζήτηση
θεμελιωδῶν χαρακτηριστικῶν τοῦ «ἄνδρα» προσδιορίζει τὸν τρόπο ποὺ
ὀργανώνονται μὲ βάση αὐτὰ τὰ χαρακτηριστικὰ οἱ ζωὲς τῶν ἀνδρῶν καὶ
οἱ καθημερινές τους πρακτικές. Συνδέονται δὲ μὲ τὶς ἀναπαραστάσεις ποὺ
ἔχουν οἱ ἄνδρες γιὰ τὶς γυναῖκες καὶ τὰ κίνητρά τους, κάτι ποὺ δὲν συμ-
βαίνει ἀντίστροφα, καθὼς οἱ τελευταῖες ἔχουν «ἐσωτερικεύσει» καὶ ἀπο-
δεχθεῖ τὸ πατριαρχικὸ ἀξιακὸ σύστημα καὶ τὸ ἀξίωμα τῆς «ἐκ θεοῦ
πορευόμενης» ἀνδρικῆς ἀνωτερότητας. Φυσικὰ ὑπῆρξαν μοναχικὲς ἀντι-
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στάσεις καὶ κάθε ἄλλο παρὰ συντονισμένες ἀπόπειρες ὑπονόμευσής τους,
γεγονὸς ποὺ ἐπιβεβαιώνει τὴν ἄποψη πὼς ἡ «ἐσωτερίκευση» τῆς κυριαρ-
χίας συμβαδίζει συχνὰ μὲ τὴν ἀντίσταση σὲ αὐτήν. Ἡ τελευταία προκύ-
πτε σὲ ἕνα βαθμὸ ὡς ἀποτέλεσμα τῆς κατανόησης τῆς φύσης καὶ τῶν
μορφῶν αὐτῆς τῆς κυριαρχίας ἐκ μέρους ὁρισμένων γυναικῶν, γεγονὸς
ποὺ προσδίδει ἔντονη πολιτικὴ διάσταση8.

Ὅπως προαναφέρθηκε, ἡ βαθιὰ ριζωμένη στερεοτυπικὴ ἀντίληψη περὶ
τῶν γυναικῶν-φορέων τοῦ κακοῦ συχνὰ τὶς «κατασκευάζει» σὰν ἐκφρά-
σεις τοῦ «πνεύματος τοῦ πονηροῦ», ὡς σατανικὰ ὄντα. Οἱ ἀναπαραστάσεις
τοῦ καλόγερου Σαμουὴλ προσωποποιοῦν αὐτὴ τὴν ἀντίληψη εὐρύτερα στὶς
γυναῖκες τοῦ ἐκκλησιάσματος, στὶς ὁποῖες μεταθέτει τὶς προσωπικές του
ὑποβόσκουσες ἐρωτικὲς ἐπιθυμίες καὶ τὴν ἀφύπνιση τῆς καταπιεσμένης
του σεξουαλικότητας: «… ὑπηρέτει δὲ προθύμως καὶ τὰς εὐλαβεῖς κυρίας,
τὰς προσερχομένας εἰς τὸν ναὸν ἵνα ἐκκλησιασθῶσι μὲ τὰ καπέλα των, μὲ
τὰ πτερά των, μὲ τὲς μυρωδιές των, μὲ τὰ ριπίδιά των, διασχίζων συχνὰ
τοὺς στοίχους των, προσφέρων εἰς αὐτὰς καθίσματα, ἀκούων τὰ εὐχα-
ριστῶ των, καὶ ποτὲ ἕως τώρα δὲν ἡμάρτησεν, εἰμὴ διὰ τῆς ἀκουσίας
ἐπαφῆς τῆς γινόμενης ἐν ἡμέραις μάλιστα συρροῆς κόσμου, ὅπως τὴν Με-
γάλην Ἑβδομάδα, καὶ εἰς ἄλλας ἑορτάς. Ἐκεῖναι δὲ ἐφαίνοντο τόσον
ἀθῷαι, τόσον ἁγναί, καὶ τόσον ἀδιάφοροι! Προφανέστατα, οὐδ᾽ ὑπώπτευαν
κἂν τὸ ὅτι ὑπὸ τὸ ράσον τοῦ μοναχοῦ ἦτο δυνατὸν καὶ κρύπτηται σαρκική
τις ὁρμή. Καὶ αἱ πλεῖσται δὲν δυσηρεστοῦντο διὰ τὴν ἀκουσίαν ἐπαφήν, καὶ
ὅλαι σχεδὸν δὲν ἀπέφευγον τὸν πρὸς τοὺς ἄνδρας συγχρωτισμόν. Εἰς τί
ἡμάρτησεν ὁ καλόγηρος ἕως τώρα;» (2.326-327). Ἡ γυναίκα-φορέας τοῦ
κακοῦ ὡστόσο, μὲ τὴ μορφὴ τῆς «μεσήλικης, ἀλλὰ ὄχι ρητιδωμένης» ἐνο-
ρίτισσας, στοιχειώνει τὸ φαντασιακὸ καὶ τὰ ὄνειρα τοῦ καλόγερου, ταυτί-
ζεται μὲ τὴν κόλαση, τὴ δική του κόλαση, ἀνδρικὴ καὶ ἱερατική, καθὼς «…
μετέβαλλε πάλιν μορφήν, ἤνοιγε τὸ στόμα της ὡς φρέαρ, τὰ μέλη τοῦ σώ-
ματός της ἐξηλείφοντο, ἐγίνετο ὅλη στόμα, στόμα χάσκον καὶ ἕτοιμον νὰ
καταπίῃ. Αὐτὴ ἦτον ἡ πύλη τῆς Κολάσεως […] Ὁ καλόγηρος ἐτινάζετο
φρίσσων ἐπὶ τῆς κλίνης του, ἐξύπνα τρέμων, καὶ πάλιν ἐβυθίζετο εἰς νάρ-

88 ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ - ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΓΚΙΟΚΑ

8 Στὴ Σκιάθο, σύμφωνα μὲ τὸν Παπαδιαμάντη, οἱ ἡλικιωμένες γυναῖκες προέτρεπαν
τὶς νύφες τὴν ὥρα ποὺ τὶς στόλιζαν νὰ προσέχουν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς τελετῆς, κι
ὅταν ὁ ἱερέας θὰ ἀναφέρει τὸ «ἡ δὲ γυνὴ ἵνα φοβῆται τὸν ἄνδρα» νὰ ποῦν ἀπὸ μέσα
τους τρεῖς φορὲς «Ἀστοχιὰ στὸ λόγο σου, παπά μ’, δάκω τὴ γλώσσα σου!», προ-
κειμένου νὰ ἀκυρωθεῖ ἡ ἱερατικὴ φράση (βλ. 2.420).



κην καὶ κάρωσιν. Καὶ ἔβλεπε τὴν κλίκαμα τὴν μυστικήν, δι᾽ ἧς ἀνέρχον-
ται οἱ μοναχοὶ εἰς τὰ ἄνω, εἰς τὴν νῆψιν, εἰς τὴν θεωρίαν, εἰς τὸν Παράδει-
σον. […]Ἔβλεπε τὴν ἰδίαν ψυχήν του ἀγωνιῶσαν, φεύγουσαν, μὴ δυναμέ-
νην ν᾽ ἀναβῆ, κινδυνεύουσαν νὰ κρημνισθῇ ἐκεῖ κάτω, εἰς τὸ στόμα τῆς
γραίας» (2.337). Ἡ ἀποκαλυπτικὴ αὐτὴ ἀναπαράσταση-παραίσθηση, ποὺ
–ἀπὸ ὅσο ἐπιτρέπει νὰ κατανοήσουμε ἡ ἀνάγνωση τοῦ διηγήματος– ἀπο-
τελεῖ συστατικό, ἔντονα συγκρουσιακό, στοιχεῖο τῆς ταυτότητας τοῦ
ἄνδρα-ἱερέα, δὲν εἶναι μεμονωμένη, προσωπικὴ ἰδεοληψία τοῦ ἥρωα. Ἡ
ταύτιση τῶν γυναικῶν μὲ τὸ κακό, τὸν πειρασμὸ καὶ τὴν ἁμαρτία εἶναι
ἐπίσης στοιχεῖο τῆς κοινοτικῆς, συλλογικῆς συνείδησης9. Προκύπτει ὅμως
καὶ ἀπὸ τὰ λόγια τοῦ συγγραφέα, κατὰ τὴ συνήθη παρέμβασή του καὶ στὸ
συγκεκριμένο διήγημα, ὅταν ἰσχυρίζεται πώς: «Ταῦτα δὲν τὰ ἐσκέπτετο
ὅλα ὁ Σαμουὴλ μὲ τὴν κεφαλήν του, ἀλλὰ τίς συγγραφεὺς ὑπῆρξεν ὅστις
δὲν ὑποκατέστησεν ἐνίοτε ἑαυτὸν εἰς τὰς σκέψεις τοῦ ἥρωός του. Μὲ τὴν
ἄδειαν τοῦ ἀναγνώστου, παρενεβάλαμεν καὶ ἡμεῖς ὀλίγας ἰδέας ἀτομικάς
μας εἰς τὰ αἰσθήματα τοῦ ἀτυχοῦς μοναχοῦ» (2.329).

Ὡστόσο κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο ποὺ ἡ θηλυκότητα καὶ ἡ ἀρρενωπότητα δὲν
εἶναι αἰώνιες καὶ ἀμετάβλητες ἔννοιες, ἔτσι καὶ οἱ ἀναπαραστάσεις ἀλλά-
ζουν μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου, ἄλλοτε γοργὰ καὶ ἄλλοτε μὲ καθυστερή-
σεις (Γκασούκα, 2008). Τὸ Φύλο ὡς κοινωνικὴ καὶ πολιτισμικὴ κατα-
σκευὴ διαμορφώνεται κατὰ τὴ διάρκεια μιᾶς διαδικασίας, ὅπου ἐνεργο-
ποιοῦνται πολλοὶ παράγοντες. Οἱ ἀνδρισμοὶ καὶ οἱ θηλυκότητες δὲν ἀποτε-
λοῦν στατικές, ἀλλὰ ἀντίθετα ρευστὲς καὶ μεταβαλλόμενες κατηγορίες.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ ζωή, ἐξαιρετικὰ πολύπλοκη, ὑπερβαίνει καὶ τὰ ἔμφυλα
πρότυπα καὶ τὶς ἀνάλογες ἀναπαραστάσεις. Ἔτσι εἶναι ἀρκετὲς οἱ φορὲς
ποὺ τὰ παπαδιαμαντικὰ διηγήματα ἐπιτρέπουν νὰ διακρίνουμε, ἂν ὄχι τὴν
κατάργηση τοῦ ἔμφυλου ὁρίου10, καθὼς καὶ τὴ συμπεριφορὰ ποὺ «ἁρμόζει»
σὲ κάθε φύλο, τουλάχιστον νὰ ἐντοπίσουμε τὴν εὐλυγισία ποὺ τὸ διακρίνει.
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9 Τὸ ἀποδεικνύει ἄλλωστε καὶ ἀνάλογο συμπέρασμα τῆς συντροφιᾶς τῶν συμποτικῶν
φίλων του κὺρ Γιάννη τοῦ Μανιάτη στὸ ἴδιο διήγημα: «Πρέπει ν᾽ ἀπαγορευθῇ εἰς
τὰς γυναῖκας ἡ εἰς τὰ μοναστήρια εἴσοδος, καὶ μέχρις ἑνὸς μιλίου περιοχῆς ἡ προ-
σέγγισις τοῦ θήλεως […] νὰ μὴ εἰσβάλλουν κουμπάρες καὶ κολλήγισσες εἰς τοὺς
καθιερωμένους χώρους […] νὰ μὴ εἰσελαύνουν εἰς τὰ “ἀρχονταρίκια” καὶ γυρεύουν
“κόττα-πίττα”» (2.325).

10 Τοῦ ὁρίου ἐκείνου δηλαδὴ ποὺ θέτει ἡ κοινωνία μεταξὺ τῶν ἀρσενικῶν καὶ θηλυκῶν
συστημάτων ἀξιῶν.



Ἥρωες λ.χ. ὅπως ὁ Πανταρώτας11, ὁ μαστρο-Δημητρός12, καὶ κυρίως ὁ
γερο-Φραγκούλας13, φαίνεται νὰ διατηροῦν στὴν ταυτότητά τους χαρα-
κτηριστικὰ «θηλυκά». Εἰδικότερα, ὁ γερο-Φραγκούλας ὑπερβαίνει κυ-
ρίαρχες ἔμφυλες ἀντιλήψεις, ὅπως αὐτὴ τῆς ἀπόμακρης καὶ «περιφερεια-
κῆς», γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὴν Ἀντριὲν Ρίτς (1983), σχέσης πατέρα-κόρης
καὶ δομεῖ μὲ τὸ «θυγάτριον τὸ Κουμπὼ» (4.95, 96) ἕναν ἰδιαίτερα τρυφερὸ
σύνδεσμο. Ὁ θάνατος τῆς Κουμπῶς, ὅπως καὶ τὰ πλούσια, βαθιά του
αἰσθήματα πρὸς τὴν ἐν διαστάσει σύζυγό του Σινιώρα14, ὠθοῦν στὴν ὑπέρ-
βαση μιᾶς ἄλλης ἰσχυρῆς συνιστώσας τῆς ἔμφυλης ἀνδρικῆς ταυτότη-
τας, ἡ ὁποία βρίσκεται σὲ ἰσχὺ ὣς τὶς μέρες μας: τῆς πεποίθησης πὼς οἱ
ἄνδρες ὀφείλουν νὰ συγκρατοῦν τὸν πόνο τους, πὼς «οἱ ἄνδρες δὲν κλαῖνε»,
δὲν τοὺς ταιριάζει ὁ θρῆνος, ποὺ ἀποτελεῖ γυναικεία ὑπόθεση, μᾶλλον ἀπα-
ξιωτική. Ὁ στεναγμός του «Ἄχ! Τό ᾽χασα, τὸ καημένο μ’, τὸ εὐάγωγο, τό
᾽χασα!» (4.87), ποὺ τὸν κατατάσσει στὴν κατηγορία τῶν ἀνθρώπων τοῦ
παλαιοῦ καιροῦ, οἱ ὁποῖοι «ἔκλαιον ἀκόμη ἑκούσια δάκρυα ἐκ συναισθή-
σεως…» (4.87), συνυπάρχει μὲ τὴ διαπίστωση: «Ὤ, ναί, ἦτον ἄνθρωπος
ἀσθενής· ἠγάπα καὶ ἠμάρτανε καὶ μετενόει… Ἠγάπα τὴν θρησκείαν,
ἠγάπα καὶ τὴν σύζυγον καὶ τὰ τέκνα του, ἐπόθει ἀκόμη τὸν συζυγικὸν
βίον, ἐπόθει καὶ τὸν βίον τὸν μοναχικόν. Τὸν καιρὸν ἐκεῖνον εἶχεν ἀγαπή-
σει ἐξ ὅλης καρδίας τὴν Σινιωρίτσαν του… καὶ τὴν ἠγάπα ἀκόμη» (4.89).

Ὁλοκληρώνοντας, ἀξίζει μιὰ κρίσιμη καὶ καθοριστικὴ διαπίστωση: Ἡ
ἔρευνα δὲν μπορεῖ νὰ ἀγνοεῖ ὅτι οἱ ἄνδρες καὶ οἱ γυναῖκες ζοῦν τελικὰ μαζὶ
στὸν κόσμο καὶ ὅτι δὲν θὰ καταλάβουμε ποτὲ τὶς ζωὲς τῶν ἀνθρώπων στὸ
σύνολό τους ἂν δὲν σχετίζουμε κατὰ τὴν ἐρευνητικὴ διαδικασία τὸ ἕνα
φύλο μὲ τὸ ἄλλο. Μιὰ μελέτη συσχέτισης ἀναγκῶν τῶν ἀνδρῶν καὶ τῶν
γυναικῶν ὡς ἀνθρωπολογικῆς καὶ ταυτόχρονα κοινωνικῆς πραγματικό-
τητας, ἀπαιτεῖ μιὰ διαλεκτικὴ ἀνάλυση τῶν σχέσεών τους μὲ τὴ φύση, μὲ
τὴ δική τους φύση καὶ μὲ τὸ πολιτισμικό τους περιβάλλον. Ἔτσι ἢ ἀλλιῶς
σήμερα παραμένουν ζητούμενο πολιτισμικὲς ταυτότητες καὶ μάλιστα
ἔμφυλες ποὺ δὲν αἰσθάνονται ἀπειλούμενες ἀπὸ τὴ διαφορετικότητα, ἀπὸ
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11 Ἥρωας τοῦ ὁμώνυμου διηγήματος (2.143-152).
12 Ἥρωας τοῦ διηγήματος «Οἱ Φιλόστοργοι» (3.95-103).
13 Ἥρωας τοῦ διηγήματος «Ὁ Ρεμβασμὸς τοῦ Δεκαπενταυγούστου» (4.85-98).
14 Αἰσθήματα ποὺ συγκρούονται ἔντονα μὲ τὴν ἐπιθυμία του νὰ μονάσει.



ὅπου κι ἂν αὐτὴ προέρχεται, καὶ δὲν βασίζονται στὸ διογκωμένο συλλογικὸ
ἐγώ, κατανοώντας πολὺ ἁπλὰ πὼς ὁ πολιτισμὸς εἶναι σπίτι καὶ ὄχι φυ-
λακή.
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Η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΦΟΡΕΣΙΑ
ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

ΜΙΑ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΦΟΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ,

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σὲ γενικὲς γραμμὲς μπορεῖ νὰ ὑποστηριχθεῖ, ὅτι ἡ γυναικεία παραδοσιακὴ
ἐνδυμασία τῆς γενέτειρας τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη, δηλαδὴ ἡ πα-
ραδοσιακὴ ἐνδυμασία τῆς νήσου Σκιάθου (εἰκόνες 1-3), δὲν πρέπει νὰ εἶναι
πολὺ παλαιά, ἐπειδὴ ἡ ἐνδυμασία αὐτή, ὅπως ἄλλωστε καὶ ἡ μεγάλη
πλειοψηφία τῶν νεοελληνικῶν γυναικείων παραδοσιακῶν ἐνδυμασιῶν,
ὅσων τουλάχιστον σώζονται στὰ μουσεῖα, χρονολογικὰ ἀνήκουν στὶς ἀρχὲς
ἢ στὰ μέσα περίπου τοῦ 19ου αἰώνα. Ὡστόσο, σύμφωνα μὲ τὴ γνωστὴ ἐνδυ-
ματολόγο Ἰωάννα Παπαντωνίου, πρόεδρο τοῦ Πελοποννησιακοῦ Λαο-
γραφικοῦ Ἱδρύματος, ἡ κοψιὰ τῶν τμημάτων τῶν ἐνδυμασιῶν αὐτῶν πα-
ραπέμπει σὲ πολὺ παλαιότερο σχῆμα, ποὺ δὲν ἀποκλείεται νὰ διαμορφώθηκε
σταδιακά, σὲ ὅλη τὴ βαλκανικὴ χερσόνησο, ἀπὸ τοὺς πρώτους ἤδη αἰῶνες
τῆς βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας1. Δεῖγμα αὐτοῦ τοῦ πολὺ παλαιοῦ ἐνδυμα-
τολογικοῦ σχήματος δείχνει ἡ εἰκόνα ὑπ᾽ ἀριθμ. 4, ποὺ ἀπεικονίζει τὴ βυ-
ζαντινὴ αὐτοκράτειρα Θεοδώρα (6ος μ.Χ. αἰώνας) μὲ τὴν ἀκολουθία της,
στὸ γνωστὸ ψηφιδωτὸ τοῦ Ἁγίου Βιταλίου τῆς πόλης Ραβένας τῆς σημε-
ρινῆς Ἰταλίας.

Ἀξίζει ὅμως νὰ τονιστεῖ, ὅτι σὲ πολλὲς γεωγραφικές, ἰδιαίτερα δὲ νη-
σιωτικὲς περιοχὲς τοῦ ἑλληνικοῦ χώρου, τὸ βυζαντινὸ αὐτὸ σχῆμα συ-
νυπῆρχε μὲ ἐνδυματολογικὰ σχήματα, τὰ ὁποῖα εἶχαν, πιθανότατα, μὲ κά-
ποιες τοπικὲς παραλλαγές, δυτικὴ ἀναγεννησιακὴ προέλευση2.

1 Ἰωάννα Παπαντωνίου (κείμενο), Ἑλληνικὲς φορεσιές. Συλλογὴ Λυκείου τῶνἙλλη-
νίδων Καλαμάτας. Ἀθήνα 1991, σ. 13.

2 Στὸ ἴδιο.



Αὐτὴ ἡ συνύπαρξη ἀσφαλῶς δὲν ἦταν τυχαία.Ἤδη ἀπὸ τὴν ἅλωση τῆς
Κωνσταντινουπόλεως καθὼς καὶ τῶν ἄλλων περιοχῶν τῆς βυζαντινῆς
αὐτοκρατορίας ἀπὸ τοὺς Φράγκους, τὸ μοιραῖο ἐκεῖνο Πάσχα τοῦ 1204,
ἄρχισαν σταδιακὰ νὰ εἰσδύουν ξένες ἐπιρροὲς σ᾽ ὅλους τοὺς τομεῖς τοῦ
ἐγχώριου πληθυσμοῦ. Ἰδιαίτερη ἐπιρροὴ ἄσκησε στὴν ἐγχώρια κοινωνικὴ
ζωὴ ἡ μακραίωνη παρουσία τῆς Βενετίας στὶς ἑλληνικὲς ἠπειρωτικὲς
ἀλλὰ καὶ στὶς νησιωτικὲς περιοχές, ὅπως π.χ. στὴν Πελοπόννησο, στὰ
Ἰόνια νησιά, τὴν Κρήτη, τὴν Κύπρο, κ.ἀ.

Οἱ ποικιλόμορφες αὐτὲς ἐπιδράσεις ἀνιχνεύονται κυρίως στὸν οἰκιακὸ
ἐξοπλισμό, τὴν ἐπίσημη ἐπίπλωση, τὴ διατροφή, ἀλλὰ καὶ τὴ σταδιακὴ
ἐνδυματολογικὴ ἀλλαγή3. Δὲν ἄλλαξε ὅμως τὸ βασικὸ βυζαντινὸ ἔνδυμα,
τὸ ὁποῖο ἦταν κοινὸ τόσο στὸν ἠπειρωτικὸ ὅσο καὶ στὸν νησιωτικὸ ἑλληνικὸ
πληθυσμό, τὸ ὁποῖο δὲν ἦταν ἄλλο ἀπὸ τὸ γνωστότατο, ἐνδυματολογικά,
ροῦχο, τὸ πουκάμισο.

Τὸ σκιαθίτικο λοιπὸν πουκάμισο, μιὰ ζωγραφικὴ ἀπεικόνιση ἑνὸς πρω-
τότυπου, ὅπως δείχνει ἡ εἰκόνα 5, ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Γεωργίου Α. Ρήγα,
Σκιάθου Λαϊκὸς Πολιτισμός, εἶναι, ὅπως ἄλλωστε ὅλα τὰ νεοελληνικὰ
πουκάμισα, ἕνα ἔνδυμα κλειστό, ἀποτελεῖται ἀπὸ ἕνα κεντρικὸ μονοκόμ-
ματο κομμάτι, τὴ «μάνα», καὶ ἀπὸ πλαϊνὰ ἴσια ἢ καὶ λοξὰ φύλλα, τὰ «λαγ-
γιόλια», ποὺ τοῦ προσδίδουν τὸ ἀπαιτούμενο φάρδος γιὰ μιὰ πιὸ ἄνετη κί-
νηση ἐκείνης τῆς γυναίκας ποὺ τὸ φοράει4.

Ἡ ποικιλία τῶν σκιαθίτικων κεντημάτων, τὰ ὁποῖα γίνονταν εἴτε μὲ
χρυσάφι εἴτε μὲ χρωματιστὰ ἄσπρα μετάξια ἢ βαμβακερὰ νήματα, ἦταν
καὶ αὐτὴ ἀνάλογη μὲ τὴ χρήση τοῦ πουκάμισου, ἂν ἦταν δηλαδὴ νυφικό,
γιορτινὸ ἢ καθημερινό. Γιὰ τὴν ἐργασία τοῦ κεντήματος χρησιμοποιοῦσαν
εἴτε τὰ λεγόμενα «κόκαλα», τὰ ὁποῖα ἔμοιαζαν μὲ κοπανέλια, εἴτε τὸ
«γκεργκέφι», εἶδος μεγάλου τελάρου, ὅπου τέντωναν ἐκεῖ τὴν τραχηλιὰ τοῦ
πουκάμισου καί, ἀφοῦ σχεδίαζαν μὲ μολύβι τὸ σχέδιο, τὸ κεντοῦσαν μὲ βε-
λόνα5.
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3 Δέσποινα Ἐρ. Βλάση, «Ἡ καθημερινὴ ζωή», Βενετοκρατούμενη Ἑλλάδα. Προ-
σεγγίζοντας τὴν ἱστορία της. Ἀθήνα-Βενετία 2010, τόμ. Α´, σσ. 357-372.

4 Ἰωάννα Παπαντωνίου, ὅ.π. Βλ. καὶ Ἄννα Γουὴλ-Μπαδιεριτάκη, Τὸ γυναικεῖο πα-
ραδοσιακὸ πουκάμισο τῆς ἠπειρωτικῆς Ἑλλάδας. Ἀθήνα 1980, σ. 34 (Διδακτορικὴ
διατριβὴ ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων).

5 Γεωργίου Α. Ρήγα, Σκιάθου λαϊκὸς πολιτισμός. Θεσσαλονίκη 1970, τεῦχ. Δ´, σ. 365.



Τὸ δεύτερο σημαντικότερο, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ πουκάμισο, ἐνδυματολογικὸ
στοιχεῖο εἶναι ἡ ἐπονομαζόμενη «φουστάνα» (ἡ) –εἰκόνα 6–, ἕνα μακρὺ
ἐξωτερικὸ πολύπτυχο ἀμάνικο φόρεμα γνωστὸ ὡς «φ᾽στάνα» (φουστάνα)
ὅταν εἶναι πάνινο, ἐνῶ ἡ μάλλινη ἢ μεταξωτὴ ὡς «φ᾽στάν᾽» (φουστάνι)6.

Ἡ φουστάνα, ροῦχο καθαρὰ δυτικῆς προέλευσης, ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο
κομμάτια, ποὺ ἑνώνονται μεταξύ τους στὴ μέση. Πρῶτον, τὸ «πανω-
κόρμι», ποὺ στὴν πραγματικότητα δὲν εἶναι παρὰ δύο παράλληλες τιράν-
τες ποὺ ἀφήνουν ἀκάλυπτο τὸ μπροστινὸ μέρος τοῦ σώματος ποὺ καλύ-
πτεται ἀπὸ τὸ ἐσωτερικὸ ροῦχο, τὸ πουκάμισο7. Καὶ δεύτερον τὸ κάτω μέρος
τῆς φουστάνας, τὸ «μπόϊ», ποὺ εἶναι μιὰ πολύφυλλη φούστα τῆς ὁποίας τὸ
κάτω μέρος, ὅπως ἄλλωστε στὶς λοιπὲς «φουστάνες» αὐτῆς τῆς νησιωτι-
κῆς γεωγραφικὰ περιοχῆς καὶ ὄχι μόνο, ἀποτελεῖται, στὰ ἀκριβότερα
ἐνδυματολογικὰ δείγματα, ἀπὸ ἕνα πολύχρωμο καὶ κυρίως πολυτελέ-
στατο κομμάτι ὑφάσματος, τὸ «ποδογύρι»8.

Συμπερασματικὰ θὰ μποροῦσε νὰ εἰπωθεῖ, ὅτι ἡ φορεσιὰ αὐτή, ὅπως
ἄλλωστε καὶ στὴν εὐρύτερη, γεωγραφικά, νησιωτικὴ περιοχή, συγκεκρι-
μένα ὅμως ἐκείνης τῆς Σκιάθου, εἶναι καθαρὰ μεικτοῦ ἐνδυματολογικοῦ
τύπου, ἐπειδὴ συνδυάζει παλαιότερα σχήματα, συνηθέστατα βυζαντινά,
ὅπως π.χ. τὸ πουκάμισο, μὲ νεότερα, δυτικοῦ τύπου, ὅπως εἶναι στὴ συγ-
κεκριμένη περίπτωση, ἡ φουστάνα.

Κοινωνιολογικά, ἡ σκιαθίτικη φορεσιά, ὅπως τουλάχιστον ἀναγνωρί-
ζεται ἀπὸ τὰ πολυποίκιλα ἐνδυματολογικὰ στοιχεῖα, ποὺ μᾶς παραδίδον-
ται ἀπὸ τὰ ἔργα τοῦ Ἀλ. Παπαδιαμάντη, ἀντανακλᾶ εὐκρινέστατα τὴ ζωὴ
τῆς τοπικῆς κοινωνίας τῶν μέσων τοῦ προπερασμένου αἰώνα.

Συγκεκριμένα, στὴ φορεσιὰ τουλάχιστον, ὅπως εὔστοχα ἔχει διατυ-
πώσει, ἡ καλὴ συνάδελφος Βούλα Λαμπροπούλου9, σὲ ἀντίθεση μὲ ἄλλες
περιοχές, ὅπως π.χ. στὰ ἀρβανίτικα χωριὰ τῆς Ἀττικής10, δὲν ὑπάρχουν,
πάντοτε ὡς πρὸς τὴ φορεσιά, τουλάχιστον, ταξικὲς διαφορές. Ἀκόμα καὶ
οἱ φτωχότερες κοπέλες διέθεταν στὴ γαμήλιά τους φορεσιὰ ὁλοκέντητο πο-
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6 Στὸ ἴδιο, σ. 357.
7 Στὸ ἴδιο, σ. 358.
8 Στὸ ἴδιο, σ. 359.
9 Βούλα Λαμπροπούλου, Οἱ γυναῖκες στὸ ἔργο τοῦ Παπαδιαμάντη. Ἀθήνα 1992, σ.
253.

10 Ἄννα Γουὴλ-Μπαδιεριτάκη, ὅ.π., σσ. 92-93.



δόγυρο, χρυσοκέντητες τραχηλιές, πολυτελῆ κεφαλομάντηλα καὶ σειρὲς
ἀπὸ φλουριά11.

Σὲ γενικὲς γραμμὲς οἱ ἀναφορὲς τοῦ Παπαδιαμάντη στὰ γυναικεῖα πα-
ραδοσιακὰ ἐξαρτήματα τῆς γενέτειράς του δὲν εἶναι γενικόλογες, ἀλλὰ
συγκεκριμένες. Ἔτσι, γιὰ νὰ δώσω ἕνα παράδειγμα, στὸ διήγημά του «Ἡ
Γλυκοφιλούσα» μὲ συγκινητικὴ λεπτομέρεια ἀναφέρεται στὴν παράδοση
τῆς νυφιάτικης φορεσιᾶς τῆς νεκρῆς της κόρης, ἀπὸ τὴ χαροκαμένη της
μητέρα, στὸν ἱερέα παπα-Μπεφάνη, ὥστε τὰ ἐνδυματολογικὰ αὐτὰ ἐξαρ-
τήματα νὰ γίνουν ἄμφια ἱερά12.

Μὲ περισσὴ γλαφυρότητα ἀναφέρεται, στὸ διήγημα «ὉΓάμος τοῦ Κα-
ραχμέτη», στὴν ἡρωίδα τοῦ διηγήματος Λελούδα καὶ στὴν ἐπίσημη φορε-
σιά της, ὅπου ἐδῶ εὐδιάκριτα πιὰ ἀναφαίνεται τὸ κοινωνιολογικὸ στοιχεῖο,
τὸ ὁποῖο βρίσκεται σὲ ἄμεση συνάρτηση ὄχι μόνο μὲ τὶς γενικὲς κοινωνικὲς
ἐπιταγὲς τῆς ἐποχῆς, ὅσο καὶ μὲ τὴ σεμνότητα τῆς ἡρωίδας τοῦ συγκε-
κριμένου διηγήματος13.

Πραγματικά, οἱ αὐστηρότατες κοινωνικὲς ἐπιταγὲς τῆς Σκιάθου, ὅπως
ἄλλωστε καὶ τῶν λοιπῶν παραδοσιακῶν νεοελληνικῶν κοινωνιῶν, τὶς
ὁποῖες ὁ συγγραφέας, παρὰ τοὺς ἰσχυρούς του δεσμοὺς μὲ τὸ νησί του, κα-
θόλου δὲν ἐξωραΐζει, δίνει τὴν εὐκαιρία στὸν ἀναγνώστη, ὅπως καίρια ἐπι-
σημαίνει ἡ συνάδελφοςΜαρία Γκασούκα, νὰ γνωρίσουμε συνολικὰ τὴν κοι-
νωνική, οἰκονομικὴ καὶ πολιτισμικὴ κατάσταση τῆς Σκιάθου14, ἰδιαίτερα
κατὰ τὴν περίοδο 1850-1900.

Ἡ ἴδια πάλι ἐπισημαίνει, ὅτι σὲ γενικὲς γραμμὲς ὄχι μόνο, ὅπως εἰπώ-
θηκε ἄλλωστε καὶ πιὸ πάνω, παρουσιάζει μὲ ρεαλισμὸ τὴ Σκιάθο τῆς
ἐποχῆς του, ἀλλά, ὅτι τὸ κέντρο τῶν διηγημάτων του τὸ κατέχουν οἱ γυ-
ναῖκες, νεαρές, μεσήλικες καὶ ἡλικιωμένες, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ ἐξουσία, κοι-
νωνικὴ καὶ οἰκονομική, στὸ μεγαλύτερό της ποσοστὸ νὰ εἶναι καθαρὰ γυ-
ναικεία15.

Εἶναι ἰδιαίτερα ἐνδιαφέρουσα ἡ ἄποψη, πάντοτε κατὰ τὴν ἴδια ἐρευνή-
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11 Βούλα Λαμπροπούλου, ὅ.π.
12 Μαρία Μιχαὴλ-Δέδε, Διαβάζοντας Παπαδιαμάντη: Ἡ αἰσθητική του Παπαδια-
μάντη γιὰ τὴ γυναίκα καὶ τὴ φορεσιά της. Ἀθήνα 2001, σ.23.

13 Μαρία Μιχαὴλ-Δέδε, ὅ.π., σ. 24.
14 Μαρία Γκασούκα, Ἡ κοινωνικὴ θέση τῶν γυναικὼν στὸ ἔργο τοῦ Α. Παπαδια-
μάντη. Ἀθήνα 1995 (Διδακτορικὴ Διατριβή).

15 Στὸ ἴδιο, κεφάλαιο 5: Ἡ μεταβολὴ τῶν «γυναικείων» προτύπων.



τρια, ὅτι ἐνῶ στὴ Σκιάθο ὑπάρχει αὐτὸ τὸ ἰδιότυπο «μητριαρχικὸ» καθε-
στώς, οἱ ἄνδρες, εἴτε πρόκειται γιὰ κτηνοτρόφους εἴτε γιὰ ναυτικούς, ὑπά-
γονται λόγῳ τοῦ ἐπαγγέλματός τους σὲ ἕνα καθεστὼς μετακινούμενων
προσώπων, καὶ ἐνῶ ἐπιφανειακὰ ἀποτελοῦν τὴ βάση τῆς σκιαθίτικης πα-
ραδοσιακῆς ζωῆς, μὲ τὴν ὑπεροχὴ ποὺ τοὺς δίνει ὁ ρόλος τους αὐτὸς καὶ
τὰ δικαιώματα ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ αὐτόν, ἐν τούτοις ἔχουν καὶ ὑποχρεώ-
σεις πρὸς τὰ γυναικεῖα μέλη τῆς οἰκογένειάς τους, ὑποχρεώσεις οἱ ὁποῖες
εἶναι ἀρκετὲς φορὲς δυσβάστακτες καὶ γιὰ τοὺς ἴδιους16.

Ἔτσι, «βοϊδάκια λογικὰ» ἀποκαλοῦνται στὸ διήγημα «Τ᾽ Ἀγνάντεμα",
οἱ ναυτικοὶ ποὺ ὀργώνουν ἀντὶ τῆς ξηρᾶς τὴ θάλασσα, γιὰ νὰ ἔχουν, ὅπως
τὸ ἀπαιτοῦν οἱ κοινωνικὲς ἐπιταγὲς τοῦ νησιοῦ, οἱ γυναῖκες τους πολυτελῆ
καὶ χρυσοστόλιστα ροῦχα καὶ πανάκριβα στολίδια, μιὰ ποὺ ἤθελαν τὶς γυ-
ναῖκες τους ὡραῖα ντυμένες καὶ πλουσιοστολισμένες17).

Ἂν τώρα ἐπιχειρήσουμε μιὰ κοινωνιολογικὴ ἀναφορὰ στὴ διαφοροποί-
ηση τῆς κοινωνίας αὐτοῦ τοῦ νησιοῦ ὡς πρὸς τὶς ἄλλες παραδοσιακὲς κοι-
νωνίες στὸν νεοελληνικὸ χῶρο, θὰ διαπιστώσουμε ὅτι οἱ ἴδιες συμπεριφορὲς
ὑπάρχουν, ἔστω καὶ ἐὰν εἶναι, γεωγραφικά, πολὺ μακριὰ ἡ μιὰ ἀπὸ τὴν
ἄλλη.

Ἐδῶ λοιπὸν θὰ ἀναφερθῶ σὲ ἕνα χαρακτηριστικὸ παράδειγμα ἀπὸ ἕνα
μακρινὸ νησὶ ὡς πρὸς τὴ Σκιάθο, τὴν Ἀστυπάλαια τῆς Δωδεκανήσου. Καὶ
ἐκεῖ, ὅπως καὶ ἐδῶ, οἱ κοινωνικοὶ ρόλοι τῶν δύο φύλων, ἔστω καὶ ἐπιφανει-
ακά, εἶναι διακριτοί, ὅπως π.χ. ὁ ἐγκλεισμὸς στὸ σπίτι τῶν κοριτσιῶν στὴν
ἀρχὴ τῆς ἐφηβείας του, ἡ χορήγηση προίκας, καὶ συνήθως ἡ ἀναμονή, γιὰ
πολλὰ χρόνια λόγῳ θανάτου ἢ μετανάστευσης, χαμένων ἀρραβωνιαστικῶν
ἢ καὶ συζύγων18.

Στὸ σπουδαιότερο γεγονὸς ἑνὸς κοριτσιοῦ, ποὺ εἶναι ὁ γάμος του, ποὺ
στὴν οὐσία σημαίνει κοινωνικὴ ἀποκατάσταση τῆς ἴδιας καὶ τῆς οἰκογέ-
νειάς της, τὸν πρῶτο ρόλο συνήθως στὰ προξενιὰ ἔπαιζαν οἱ γυναῖκες, συ-
νήθως μεσήλικες ἢ καὶ ἡλικιωμένες, ἂν καὶ δὲν ἔλειπαν οἱ ἀπευθείας προ-
τάσεις τόσο ἐκ μέρους τῶν γονιῶν τῆς κοπέλας ἢ τῶν γονιῶν τοῦ νεαροῦ
ἄνδρα19.
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16 Στὸ ἴδιο, σ. 104.
17 Βούλα Λαμπροπούλου, ὅ.π., σσ. 253-254.
18 Ἀθηνᾶ Ταρσούλη, Ἀστυπάλαια. Ἀθήνα 21966, σσ. 26-31.
19 Βλ. καὶ Μαρία Γκασούκα, ὅ.π., σελ. 108. Βλ. καὶ Ἀθηνᾶ Ταρσούλη, ὅ.π., σ. 29.



Ἀναφορικὰ ὡς πρὸς τὸν τομέα τῆς ἐργασίας, ὅπως ἄλλωστε καὶ σ᾽ ὁλό-
κληρο σχεδὸν τὸν νεοελληνικὸ παραδοσιακὸ χῶρο, ὑπάρχει μιὰ κοινωνικὴ
ἀσυμμετρία, ὅπου ἡ κοινωνία ἀφήνει τοὺς ἄνδρες νὰ ἀποφασίζουν τόσο γιὰ
τὴ διάθεση τοῦ τελικοῦ προϊόντος ὅσο καὶ τὴν τελικὴ ἀμοιβὴ τῶν γυναικῶν,
ὰν καὶ αὐτές, παρὰ τὴν ἄλλη τους πολυποίκιλη δραστηριότητα, ἔχουν ἴση
συμμετοχὴ στὴν ἀγροτικὴ παραγωγή20.

Ἡ κατάσταση διαφοροποιεῖται, γιὰ τὶς γυναῖκες, εἴτε λόγῳ θανάτου τοῦ
συζύγου εἴτε λόγῳ μακρᾶς παραμονῆς του ἐκτὸς τῆς γενέτειράς του.
Ἀκόμη, λόγῳ πενίας, ἐξασκοῦν καὶ ἀνδρικὰ ἐπαγγέλματα, ὅπως π.χ.
φουρνάρισσα, ἀσβεστού, κ.ἄ.21.

Ἀξιοσημείωτο εἶναι, ὅτι ἀναλαμβάνουν πρωτεύοντα ρόλο, ὄχι μόνο
στὴν περίπτωση τῆς Σκιάθου καὶ τῆς Ἀστυπάλαιας, τὴν ὁποία ἀνέφερα ὡς
ἄλλο χαρακτηριστικὸ παράδειγμα, ἀλλὰ καὶ σὲ περιπτώσεις π.χ. τοῦ βο-
ρειοελλαδικοῦ χώρου, ὅπου οἱ γυναῖκες γνώριζαν ἀνάγνωση, γραφὴ καὶ
ἀριθμητική, γιὰ νὰ ἀντικαθιστοῦν, ὅπου μποροῦσαν, στὶς ἐπαγγελματικές
τους ὑποχρεώσεις, τοὺς συζύγους τους, οἱ ὁποῖοι ἔλειπαν, ὡς ἐμπορευόμε-
νοι, στὴ δυτικὴ καὶ κεντρικὴ Εὐρωπη22.

Ὡς πρὸς τὴ διαφοροποίηση τῆς Σκιάθου, ἐὰν ἐξαιρέσει κανεὶς τὴ γεω-
γραφική της θέση, τὸ μορφολογικὸ τοῦ ἐδάφους της, καθὼς καὶ τὸ νησιω-
τικό της κλίμα, δὲν διαφοροποιεῖται, ὅπως ἄλλωστε ἀναφέρθηκε καὶ πιὸ
πάνω, ὡς πρὸς τὸ περιεχόμενο τῆς κοινωνικῆς καὶ ἐν γένει παραδοσιακῆς
της συμπεριφορᾶς ὡς πρὸς τὰ ἄλλα παραδοσιακὰ πληθυσμιακὰ στρώματα
τῆς νεοελληνικῆς κοινωνίας. Φυσικὰ ὑπῆρχαν καὶ οἱ ἐξαιρέσεις, ἰδιαίτερα
σὲ θέματα ἐνδυματολογικά.

Ἔτσι, γιὰ παράδειγμα, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴ Σκιάθο, ὅπου πλούσιες καὶ
φτωχές, στοὺς παραδοσιακοὺς χοροὺς καὶ τοὺς νυφικοὺς ἐνδυματολογικοὺς
τύπους δὲν διέκρινε κανεὶς ταξικὲς διαφορές, ἐπειδὴ ὅλες οἱ νεαρὲς κοπέ-
λες, πλούσιες καὶ φτωχές, φοροῦσαν τὰ ἴδια πολυτελῆ ροῦχα22, σὲ ἄλλες πε-
ριοχὲς τοῦ ἑλληνικοῦ χώρου, ὅπως π.χ. στὴν Ἀττική, τὰ πράγματα ἦταν
διαφορετικά.

Στὴν Ἀττική, τὴ λεγόμενη «χρυσὴ στολὴ» ἢ «τὰ φούντια μὲ τὰ χρυσά»,
τὰ φοροῦσαν οἱ πλουσιότερες νύφες τῆς πρώτης ἀπὸ τὶς τρεῖς κοινωνικὲς
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20 Μαρία Γκασούκα, ὅ.π.
21 Βούλα Λαμπροπούλου, ὅ.π., σ. 261.
22 Στὸ ἴδιο, σ. 253.



τάξεις. Τὸ ἀσήκωτο αὐτὸ πουκάμισο –εἰκόνα 7–, κεντημένο ὁλόκληρο μὲ
μετάξια καὶ ξανακεντημένο μὲ χρυσάφι κόστιζε μιὰ ὁλόκληρη περιουσία.
Χρονολογικὰ τὸ χρυσοκεντημένο αὐτὸ πουκάμισο παρουσιάστηκε μετὰ τὴν
ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὸν ὀθωμανικὸ ζυγό, καὶ ὡς μέσο ἀποταμίευσης ἀλλὰ
καὶ ὡς μέσο κοινωνικῆς ἐπίδειξης. Ἡ πολυτέλεια ὅμως τῆς συγκεκριμέ-
νης φορεσιᾶς ἐπιβεβαίωνε καὶ τὴν οἰκονομικὴ κατάσταση τοῦ γαμπροῦ,
ἐπειδὴ ἐκτὸς ἀπὸ τὸ χρυσοκεντημένο πουκάμισο καὶ τὸν τζάκο, ποὺ ἦταν
ἕνας μικρὸς ἐφαρμοστὸς μποῦστος, ὅλα τὰ λοιπὰ ἐνδυματολογικὰ κομ-
μάτια καὶ στολίδια ἦταν τοῦ γαμπροῦ23.

Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ, ὅτι οἱ κοπέλες τῶν ἄλλων δύο κοινωνικῶν τάξεων,
ἔστω καὶ ἐὰν ὑπῆρχαν οἱ οἰκονομικὲς δυνατότητες, νὰ φορέσουν δηλαδὴ τὸν
ἴδιο πολυτελὴ ρουχισμό, δὲν τὸ ἀποτολμοῦσαν, ἰδιαίτερα κατὰ τὴ διάρκεια
τῶν χορῶν στὰ παραδοσιακὰ πανηγύρια τοῦ χωριοῦ τους, ἐπειδὴ θὰ ἐπέ-
συραν τὴν αὐστηρότατη κριτικὴ τῶν παρευρισκομένων θεατῶν, ἰδιαίτερα
δὲ τῶν γυναικών, ἐπειδὴ φοροῦσαν ρουχισμὸ ποὺ δὲν ἀνῆκε στὴ δική τους
κοινωνικὴ τάξη24.

Σ᾽ ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ γνωστὰ διηγήματα τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη,
«Ἡ Βλαχοπούλα» (ποὺ πιὸ σωστὰ θὰ ἔπρεπε νὰ τιτλοφορεῖται «ἩἈρβα-
νιτοπούλα», μιὰ ποὺ οἱ Βλάχοι καὶ οἱ Ἀρβανίτες εἶναι Ἕλληνες μέν, ἀλλὰ
ξεχώριζαν τότε πολιτισμικὰ καὶ γλωσσικά), γίνεται ἐκτενὴς ἀναφορὰ στὴ
μεσογείτικη νυφιάτικη φορεσιὰ τῆς ἡρωίδας τοῦ διηγήματος, τῆς Φλώρας,
ἐνῶ ταυτόχρονα δίνεται, ὅπως εὔστοχα ἐπισημαίνει ἡ ἀείμνηστη Κορω-
πιώτισσα λαογράφος-κοινωνιολόγος Μαρία Μιχαὴλ-Δέδε, ἡ ψυχολογία
τῆς Μεσογείτισσας ἀπέναντι σ᾽ αὐτήν. ὉΠαπαδιαμάντης στὸ συγκεκρι-
μένο αὐτὸ διήγημα, μὲ τὰ λίγα καὶ ὄχι πολὺ σωστὰ ἀρβανίτικα ποὺ γνώ-
ριζε, ἂν καὶ γνώριζε τὰ Μεσόγεια ἀρκετὰ καλά, ὅπως διαφαίνεται, προ-
σπαθεῖ –καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ σημαντικό– νὰ ἀποδώσει, ὅσο μπορεῖ, μιὰ ξένη
φορεσιὰ καὶ γιὰ αὐτὸ τὸν λόγο δὲν ἀποδίδει πάντα σωστὰ αὐτὰ ποὺ βλέ-
πει. Ἔτσι, π.χ., ἀναφέρεται στὸ κεφαλοκάλυμα, τὴν μπόλια δηλαδὴ ποὺ δὲν
συνηθιζόταν ποτὲ σὲ κοπέλες, οἱ ὁποῖες περιορίζονταν σὲ ἕνα ἁπλὸ μαντήλι
ποὺ δὲν εἶχε τὸ τσεμπέρι κάτω ἀπὸ αὐτό. Γιὰ νὰ μὴν τὸν ἀδικήσουμε ὅμως,
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23 Ἀγγελικὴ Χατζημιχάλη, Ἡ ἑλληνικὴ λαϊκὴ φορεσιά, «Οἱ φορεσιὲς μὲ τὸ σιγ-
κούνι», τόμ. Α´, σ. 28, Ἀθήνα 1978.

24 Ἐξ ἰδίας ἀντιλήψεως, κάνοντας δωδεκαετὴ λαογραφικὴ ἀποστολὴ στὰ χωριά της
ΝΑ Ἀττικῆς.



εἶναι σωστὸς στὴ γενικὴ ἀπαρίθμηση τῶν κομματιῶν τῆς νυφικῆς μεσο-
γείτικης ἐνδυμασίας, ἂν καὶ ἐδῶ γίνεται μιὰ παράλειψη: δὲν ἀναφέρει τὸν
μικρὸ χρυσοκέντητο μποῦστο, τὸν ἐπονομαζόμενο «τζάκο»25.

Συμπερασματικά, θὰ ἦταν δυνατὸν νὰ ὑποστηριχθεῖ, ὅτι ὁ Ἀλέξανδρος
Παπαδιαμάντης, ἐὰν κανεὶς μελετήσει τὴν πληθώρα τῶν διηγημάτων
του, ἀναφέρεται περιοδικὰ πάντα καὶ σὲ στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα προκαλοῦν γιὰ
τὸν ἴδιο καὶ μόνο, εὐχαρίστηση νὰ τὰ περιγράφει, ὅπως εἶναι π.χ. τὸ λευκὸ
καὶ ρόδινο χρῶμα τῶν περισσότερών του ἡρωίδων26 καὶ ἡ ἀκριβής, ὅσο τοῦ
ἦταν δυνατόν, περιγραφὴ τῶν ἐνδυματολογικῶν στοιχείων, εἴτε ἐπρόκειτο
γιὰ τὴ φορεσιὰ τῆς γενέτειράς του, καθημερινῆς καὶ νυφικῆς, τὶς ὁποῖες σί-
γουρα γνώριζε ἀπὸ τὴν παιδική του ἡλικία, εἴτε, στὴν περίπτωση τῆς με-
σογείτικης ἐνδυμασίας, γιὰ νὰ ἀναφέρω τὰ δύο αὐτὰ παραδείγματα γιὰ τὰ
ὁποῖα ἔχω κάνει ἤδη λόγο. Ἡ δὲ ἀναφορὰ τοῦ Παπαδιαμάντη, στὴν «Βλα-
χοπούλα», στὴ μεσογείτικη νυφικὴ φορεσιά, πιστεύω ὅτι εἶναι ἰδιαίτερα ἀπὸ
ἐνδυματολογικὴς πλευρᾶς σημαντική, ἐπειδὴ σχεδὸν στὸ σύνολό της δὲν
εἶναι μόνο ἀκριβής27, ἀλλὰ βοηθᾶ καὶ τὴν ἔρευνα, ἐπειδὴ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη
δὲν ὑπῆρχε ὑπεύθυνη ἐνδυματολογικὴ βιβλιογραφικὴ τεκμηρίωση.
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25 Μαρία Μιχαὴλ-Δέδε, Ὁ Παπαδιαμάντης γιὰ τοὺς Ἕλληνες Ἀρβανίτες. Ἀττικὰ
Μεσογείτικα. Ἐπίκεντρο τὸ Κορωπί. Κορωπὶ 1996, σσ. 11-16.

26 Βούλα Λαμπροπούλου, ὅ.π., σ. 256.
27 ΜαρίαΜιχαὴλ-Δέδε, Διαβάζοντας Παπαδιαμάντη. Διευκρινιστικὰ Ἀρβανίτικα τοῦ
Παπαδιαμάντη. Ἡ κολλαΐνα τῆς Βλαχοπούλας τοῦ Παπαδιαμάντη. Ἀθήνα 2001,
σ. 53.
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ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΑΛΚΟΣ

ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ (ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝ
ΤΟΝ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ) ΜΝΗΜΕΣ «ΜΗΤΡΩΝΥΜΙΚΟΥ1»

ΔΙΚΑΙΟΥ, ΣΤΟ ΔΙΗΓΗΜΑ «ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΟΡΗΣ»

Θεματικὸ κέντρο τοῦ διηγήματος τοῦ Ἀλ. Παπαδιαμάντη «Θάνατος κό-
ρης» (4.181-190) μοιάζει νὰ εἶναι ἡ ἐπαλήθευση μιᾶς θανάσιμης κατάρας
ποὺ ἐκτοξεύει κατὰ τῆς κόρης της Σειραϊνῶς ἡ μητέρα της, κυρα-Σοφούλα,
στὴν ὑποτιθέμενη προσπάθειά της νὰ ἀποσοβήσει τὴ σύγκρουση μεταξὺ
Σειραϊνῶς καὶ Μπραϊνῶς, νύφης τῆς πρώτης. Ἡ σκληρὴ συμπεριφορὰ
τῆς μάνας ἀπέναντι στὴν κόρη, ποὺ ὁδηγεῖ τελικὰ στὴν ἐπαλήθευση τῆς
κατάρας καὶ στὸν θάνατό της, δικαιολογεῖται ἀπὸ τὸν συγγραφέα ὡς ἑξῆς:
«… χάριν ἁπλῆς εὐπροσωπίας, διὰ νὰ μὴ εἴπῃ ὁ κόσμος ὅτι δὲν μετεχειρί-
ζετο καλῶς τὴν νύμφην της, ἐσκληρύνθη ἐσκεμμένως ἀλλὰ καὶ ὑπερμέ-
τρως κατὰ τῆς ἰδίας θυγατρός της…» (4.190).

Ἡ ἄποψή μας, ποὺ μέλλει νὰ τεκμηριωθῆ μὲ ἀναφορὲς τόσο σ᾽ αὐτὸ ἢ
ἄλλα ἔργα τοῦ ἴδιου τοῦ Παπαδιαμάντη, ὅσο καὶ σὲ στοιχεῖα χαρακτηρι-
στικὰ τῶν αἰγαιοπελαγίτικων κοινωνιῶν, εἶναι ὅτι ἡ σκληρότητα τῆς μη-
τρικῆς συμπεριφορᾶς δὲν ὀφείλεται μᾶλλον σὲ λόγους «ἁπλῆς εὐπροσω-
πίας» ἀλλὰ σὲ ἀνομολόγητες ἰδιοτελεῖς σκέψεις: ὁ μελλοντικὸς γάμος τῆς
κόρης συνεπάγεται, βάσει τοῦ «μητρωνυμικοῦ» κληρονομικοῦ δικαίου τῶν
κοινωνιῶν αὐτῶν, «ἔξωση» τῆς μάνας ἀπὸ τὸ σπίτι, κάτι ποὺ δὲν ἰσχύει
στὴν περίπτωση τῆς διαθέτουσας δικό της σπίτι νύφης, γιὰ τὴν προσωρινὴ
συγκατοίκηση τῆς ὁποίας ἔχει ἄλλωστε συναινέσει ἡ πεθερά της.

Στὴν εὔλογη ἀντίρρηση ὅτι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ συναχθοῦν ἀσφαλῆ
συμπεράσματα ἀπὸ μιὰ φανταστικὴ ἱστορία ποὺ ἔπλασε ἡ συγγραφικὴ ἰδιο-

1 Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ ὄρου «μητρωνυμικὸ δίκαιο» ἀποτελεῖ ἐλάχιστο φόρο τιμῆς στὸν
Γιάννη Βλαχογιάννη, ὁ ὁποῖος στὸ ἄρθρο του «Ἕνας ἄγραφος γυναικεῖος νόμος καὶ
ἡ “Φόνισσα” τοῦ Παπαδιαμάντη» [Νέα Ἑστία, τεῦχ. 265 (1938), σ. 9-12] εἰσάγει
στὶς παπαδιαμαντικὲς σπουδὲς τὸν ὅρο «δίκαιο μητρωνυμικό, ἢ τὸ δίκαιο τῆς πρώ-
της θυγατέρας».



φυΐα τοῦ Παπαδιαμάντη, ἡ ἀπάντηση εἶναι ὅτι, παρὰ τὴ σχετικὴ ἐλευθε-
ρία μὲ τὴν ὁποία ὁ συγγραφέας πραγματεύεται γεγονότα, καταστάσεις καὶ
συμπεριφορὲς προσώπων, ὑπάρχει ἕνας πραγματικός, ἀντικειμενικὸς πυ-
ρήνας παιδικῶν ἀναμνήσεων, γύρω ἀπὸ τὸν ὁποῖον κλωθογυρίζει μὲ ἰδιαί-
τερη ἐπιμονή, σχεδὸν καθηλωμένη, ἡ παπαδιαμαντικὴ ἀφήγηση.

Τὸ κεντρικὸ πρόσωπο τοῦ δράματος, τὴ θεια-Σοφούλα, μποροῦμε νὰ τὴν
δοῦμε νὰ κάνει τὴν ἐμφάνισή της μὲ τὸ ἴδιο ὄνομα καὶ στὸ διήγημα «ἩΤε-
λευταία βαπτιστική» (2.89-94), ὅπου ὅλα τὰ συμπαρομαρτοῦντα στοιχεῖα
πείθουν ὅτι πρόκειται γιὰ ὑπαρκτὸ πρόσωπο: Πλὴν τοῦ ὀνόματος, τῆς
ἀρχοντικῆς καταγωγῆς, καὶ τοῦ ὑπερβολικοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἀναδεξιμιῶν
(σαράντα στὴν «Τελευταία βαπτιστική», πενήντα στὸν «Θάνατο κόρης»),
χαρακτηριστικὴ εἶναι καὶ στὰ δύο διηγήματα ἡ παρουσία τῆς ἀναδεξιμιᾶς
τῆς κυρα-Σοφούλας Ἀθηνιῶς, μὲ τὸ ἀρρενωπὸ ἦθος, τὴν ἀναρριχητικὴ δει-
νότητα καὶ τὰ καθήκοντα δουλεύτρας ποὺ περιλαμβάνουν τὴν ἄντληση νε-
ροῦ ἀπὸ τὸ πηγάδι, ὁ ἐντοπισμὸς τῶν τραγικῶν γεγονότων στὴ δεκαετία
τῆς παιδικῆς ἡλικίας τοῦ Παπαδιαμάντη2, ἡ περιγραφὴ τοῦ ἀρχοντικοῦ μὲ
τὴν «εὐρεῖαν» ἢ «εὐρύχωρον» αὐλήν, ἡ αἴσθηση ἀποκλεισμοῦ τοῦ συγ-
γραφέα ἀπ᾽ αὐτὸν τὸν ἐπίγειο παράδεισο τῶν «προνομιούχων», στὸν ὁποῖον
δὲν εἶχαν θέση ὅσοι δὲν διέθεταν «ἔνδυμα γάμου», ἀκόμα-ἀκόμα καὶ ἡ
«ἠλεκτρόστομος τσιμπούκα» τοῦ συζύγου τῆς κυρα-Σοφούλας στὴν «Τε-
λευταία βαπτιστικὴ» ποὺ φαίνεται νὰ παραπέμπει στὰ τσιμπούκια «μὲ ἠλέ-
κτρινον ἐπιστόμιον» τοῦ συζύγου τῆς κυρα-Σοφούλας στὸν «Θάνατο κό-
ρης».

Ἐπιπρόσθετη ἀπόδειξη τῆς ἀντικειμενικότητας τῶν στοιχείων ποὺ
συνθέτουν τὸ σκηνικὸ τοῦ δράματος στὸν «Θάνατο κόρης» ἀποτελεῖ καὶ ἡ
ἐμφάνισή τους στὴ «Φόνισσα», στὸ σημεῖο ποὺ ἡ Ξενούλα τῆς Προπαντί-
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2 Πρβλ. «Τὸ συνοικέσιον συνεφωνήθη […] κατὰ Ἰούνιον τοῦ 185…» («Θάνατος κό-
ρης», 4.182) – «Τὴν Μεγάλην Πέμπτην τοῦ ἔτους 185…» («Ἡ Τελευταία βαπτι-
στική», 2.91). Ἡ ἀντιφατικὴ χρονικὴ ἀναφορά, στὴν «Τελευταία βαπτιστική»,
τόσο στὴ δεκαετία τοῦ 1840 (: «Κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν χρόνον, περὶ τὰ 184…», 2.90) ὅσο
καὶ στὴ δεκαετία τοῦ 1850 μπορεῖ νὰ ὀφείλεται στὴ συνειδητὴ πρόθεση τοῦ Παπα-
διαμάντη νὰ ἀποσυνδέσει τὰ γεγονότα ἀπὸ τὶς προσωπικές, παιδικές του μνῆμες,
ἔτσι ὥστε νὰ ἀποφευχθεῖ ἡ ταύτιση τῶν ἡρώων μὲ γνωστά, ὑπαρκτὰ πρόσωπα. Ὡς
φαίνεται ἦταν τόσο ἰσχυρὴ ἡ αἴσθηση ὅτι ὑπῆρξε αὐτήκοος μάρτυς τῶν γεγονότων,
ὥστε ἡ δεύτερη χρονικὴ ἀναφορὰ ἀποκαθιστᾶ τὴν πραγματικότητα: «Τὴν Μεγάλην
Πέμπτην τοῦ ἔτους 185…»



νας πνίγεται στὸ πηγάδι τοῦ ἀρχοντικοῦ τοῦ «κὺρ Ἀλεξάνδρου τοῦ Ροσμαῆ,
γέροντος προκρίτου, ὅστις ἦτο σύντεκνός της [τῆς Φραγκογιαννοῦς], καὶ
τῆς εἶχε βαπτίσει σχεδὸν ὅλα τὰ τέκνα» (3.469). Βρίσκουμε ἐδῶ σχεδὸν
ὅλα ὅσα ἀναφέρονται καὶ στὴν περιγραφὴ τοῦ ἀρχοντόσπιτου τοῦ ἐπίσης
προεστοῦ κὺρ Φλώρου, στὸν «Θάνατο κόρης», ἀπὸ τὴν τεράστια μουριὰ καὶ
τὸ πηγάδι, μέχρι τὸ λαδαρειό, τὸν ληνό, τὸν μικρὸ κῆπο καὶ –τὸ πιὸ χαρα-
κτηριστικὸ ἀπ᾽ ὅλα– τὰς «δύο πύλας» τῆς εὐρείας αὐλῆς ποὺ στὸν «Θά-
νατο κόρης» ἀναφέρονται ὡς «δύο αὐλόπορται».

Δεδομένου μάλιστα ὅτι τὸ ἀρρενωπὸ ἦθος τῆς Ἀθηνιῶς, ἡ ἀναρριχητική
της δεινότητα καὶ πρὸ παντὸς ἡ μέχρι παρεξηγήσεως ἀδιαφορία γιὰ τὴ
μικρὴ Σοφούλα, ποὺ πέφτει στὸ ἀνοιχτὸ πηγάδι καὶ πνίγεται, συμπίπτουν
μὲ τὸ ἦθος καὶ τὴ συμπεριφορὰ τῆς Φραγκογιαννοῦς στὴν περίπτωση τοῦ
πνιγμοῦ τῆς μικρῆς Ξενούλας, δὲν θὰ ἦταν ἄτοπο νὰ ὑποθέσουμε ὅτι αὐτὴ
ἡ Ἀθηνιὼ ἀπετέλεσε ἕνα ἀπὸ τὰ βασικὰ πρότυπα γιὰ τὴν οἰκοδόμηση τοῦ
ἀσφαλῶς συνθετότερου προσώπου τῆς Φόνισσας, λαμβανομένου ἐπὶ πλέον
ὑπ᾽ ὄψη τοῦ γεγονότος ὅτι ὁ πνιγμὸς καὶ τῶν δύο μικρῶν κοριτσιῶν λαμ-
βάνει χώραν στὸ ἴδιο σκηνικὸ καὶ μὲ τὰ παιδιὰ νὰ παίζουν «ταραχωδῶς»
καὶ νὰ θορυβοῦν «περὶ τὰς κιγκλίδας τοῦ κήπου καὶ πλησίον τοῦ φρέατος»3.

Ἀπ᾽ τὴ στιγμὴ πάντως ποὺ τὸ σκηνικὸ εἶναι ὑπαρκτό, πραγματικό, ἐνι-
σχύονται οἱ πιθανότητες τὸ ἴδιο πραγματικὰ νὰ εἶναι τὰ πρόσωπα καὶ τὰ
αἰσθήματά τους, καὶ νομιμοποιεῖται ἡ ἀπόπειρα γιὰ ἀπόδοση τῆς σκλη-
ρύνσεως τῆς γρια-Σοφούλας «ἐσκεμμένως ἀλλὰ καὶ ὑπερμέτρως κατὰ τῆς
ἰδίας θυγατρός της» στὸ ὅτι διαισθάνεται πὼς σὲ λίγους μῆνες, ὅταν ἡ Σει-
ραϊνὼ θὰ παντρευτεῖ, ἡ ἴδια θὰ στερηθεῖ τὸ ἀρχοντόσπιτο ποὺ ἐπὶ τόσα χρό-
νια ἀπετέλεσε τὸ σύμβολο καὶ ὑπόβαθρο τοῦ ἀρχοντικοῦ της βίου καὶ πο-
λιτείας.

Ὡς πρὸς αὐτό, οἱ ἀρχὲς τοῦ «μητρωνυμικοῦ» κληρονομικοῦ δικαίου τῆς
Σκιάθου δὲν ἀφήνουν καμιὰ ἀμφιβολία: «Κάθε κορίτσι ἀπαραίτητα πρέπει
νὰ προικισθῇ μὲ ἕνα σπίτι, μὲ ἕνα τουλάχιστο ἐλαιώνα καὶ μὲ ἕνα ἀμπέλι.
Τὸ σπίτι πρὸ πάντων εἶναι ἀπαραίτητο. Ὅσα κορίτσια ἔχει κανείς, τόσα σπί-
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3 Μιὰ ἐπὶ πλέον ἔνδειξη γιὰ τὴν ὕπαρξη, πίσω ἀπὸ τὸ ἐπεισόδιο τοῦ πνιγμοῦ τοῦ μικροῦ
κοριτσιοῦ, ἑνὸς κεντρικοῦ πυρήνα πραγματικῆς καὶ τραυματικῆς παιδικῆς ἀνά-
μνησης εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι τόσο στὴ «Φόνισσα» ὅσο καὶ στὸ «Μυρολόγι τῆς φώ-
κιας» τὸ κορίτσι πνίγεται τὴν ὥρα ποὺ ἡ ἡλικιωμένη γυναίκα ἀσχολεῖται μὲ τὸ πλύ-
σιμο τῶν ρούχων.



τια πρέπει νὰ κτίσῃ γιὰ νὰ προικίσῃ μ᾽ αὐτὰ τὰ κορίτσια του» (Γεωργίου
Ρήγα, Σκιάθου λαϊκὸς πολιτισμός, τεῦχ. Δ΄, σ. 232).

Τὶς ἴδιες ἀρχὲς τοῦ ἐθιμικοῦ δικαίου καὶ τὸ τί σήμαιναν αὐτὲς γιὰ τὴν
προικοδοτούσα πλευρὰ ἐκθέτει παραστατικὰ καὶ ὁ Παπαδιαμάντης στὴ
«Φόνισσα», ξεκινώντας τὴ σχετικὴ ἀναφορὰ ὑπὸ τύπον σκέψεων τῆς
Φραγκογιαννοῦς καὶ καταλήγοντάς την, χωρὶς εἰδοποιητικὴ ὑποδήλωση,
ὡς ἔκθεση προβληματισμῶν αὐτοῦ τοῦ ἰδίου: «Πᾶσα πτωχὴ οἰκογένεια,
πᾶσα μήτηρ χήρα, μὲ δύο στρέμματα ἀγρούς, μ᾽ ἕνα πενιχρὸν οἰκίσκον, τα-
λαιπωρουμένη, ξενοδουλεύουσα […] ὤφειλεν ἐξ ἅπαντος “ν᾽ ἀποκατα-
στήσῃ” ὅλα τὰ θήλεα ταῦτα, καὶ νὰ δώσῃ πέντε, ἕξ, ἢ ἑπτὰ προίκας!ὪΘεέ
μου! […] Ἀλλὰ κατὰ τοὺς τελευταίους χρόνους, περὶ τὰ μέσα τοῦ αἰῶνος,
εἶχε κολλήσει καὶ ἄλλη ψώρα. Τὸ “μετρημα”, […] συνήθειαν τὴν ὁποίαν,
ἂν δὲν ἀπατῶμαι, εἶχεν ἀφορίσει ἡ Μεγάλη Ἐκκλησία» (3.433-434).

Ἐν τούτοις ἡ διευθέτηση αὐτή, ποὺ ἀπαντᾶ καὶ στὴ Σκόπελο4, ἀποτε-
λεῖ μιὰ δικαιότερη ἐναλλακτικὴ ἐκδοχὴ τοῦ «μητρωνυμικοῦ» δικαίου, ποὺ
σὲ ἄλλες κοινωνίες νησιῶν τοῦ Αἰγαίου, ὅπως π.χ. στὴν Κάρπαθο, τὴ Νί-
συρο ἢ τὴ Λέσβο, ἐπιφυλάσσει τὸ δικαίωμα κληρονόμησης τῆς μητρικῆς
οἰκίας καὶ περιουσίας μόνο στὴν πρωτότοκη κόρη. Δὲν λείπουν πάντως καὶ
περιπτώσεις ὅπου στὸ πλαίσιο τῆς ἴδιας κοινωνίας συνυπάρχουν καὶ οἱ δύο
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4 Βλ. Γεωργίου Μιχαηλίδου-Νουάρου, «Παρατηρήσεις στὸ κληρονομικὸ ἔθιμο τῆς
Καρπάθου», Καρπαθιακαὶ μελέται, τόμ. Γ΄ (1984), σ. 23-24, ὑποσημ. 42: «Ἀπόηχο
τῶν διαμαρτυριῶν αὐτῶν βρίσκομε στὴ “Διάταξη” τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντι-
νουπόλεως Κυρίλλου Ὼ΄ κατὰ τῶν προικοδοσιῶν Σκοπέλου, ποὺ ἐκδόθηκε τὸ 1813
[…] Στὴ “διαταξη” αὐτὴ ὁ Πατριάρχης ἐκθέτει ὅτι “ἐνεφανίσθη γράμμα κοινὸν συμ-
φωνητικὸν ἁπαξαπάντων τῶν ἐν τὴ νήσῳ Σκοπέλῳ χριστιανῶν … διαλαμβάνον ὡς
πολλὰ τὰ δεινὰ καὶ ὀλέθρια ἐπέφερε … παράλογός τις … συνήθεια καὶ κατάχρησις
περὶ τὰς διδομένας προικοδοσίας. Ἠναγκάζοντο γὰρ οἱ γονεῖς ἑκάστου βαθμοῦ καὶ
ἑκάστης τάξεως, καὶ αὐτοὶ οἱ πενέστατοι … ἐπιδιδόναι λόγῳ προικὸς ἀπαραιτήτου
ὀσπήτιον πρὸς μίαν ἑκάστην τῶν γάμῳ κατεγγυωμένων θυγατέρων αὐτῶν … ἐξ οὗ
καὶ συνέβαινε τοὺς μὲν γονεῖς τῶν ἰδίων οἴκων ἁπαλλοτριουμένους ἄθλιον τὸν βίον
βιοῦν καὶ ὑπαίθρους διἀγειν τὰ πολλά, μὴ δυναμένους εἰς ἑτέρου κτῆσιν ὀσπη-
τίου…». Πρβλ. καὶ ἀναφορὰ τῶν δημογερόντων Σκοπέλου στὴ Γραμματεία τῆς Δι-
καιοσύνης (10-1-1836) ποὺ παραθέτει ὁ Γ. Βλαχογιάννης, ὅ.π., σ. 12: «Ἐξακολουθεῖ
ἡ προικοδότησις οἰκιῶν, ἀποθηκῶν καὶ ἄλλων ἀκινήτων κτημάτων εἰς τὰ θηλυκά,
χωρὶς νομίμου καὶ ἀναλόγου διανομῆς τῆς ὅλης πατρικῆς καὶ μητρικῆς περιουσίας
εἰς τὰ ὑπάρχοντα τέκνα…»



πρακτικές, ὅπως δείχνει ἡ ἀναφορὰ τοῦ λόρδου charlemont5 στὸ ἰδιαίτερο
προνόμιο τῆς πρωτοκόρης ἐπὶ τῆς γονικῆς περιουσίας στὴν κοινωνία τῆς
Λέσβου τοῦ 1749: «Οἱ δυστυχίες τῆς οἰκογένειας δὲν τελειώνουν ἐκεῖ, ἂν
ὑπάρχουν κι ἄλλες κόρες. Ὁ πατέρας, ἡ μητέρα ἀγωνίζονται μὲ τὴν ἐργα-
σία τους νὰ συγκεντρώσουν μιὰ μικρὴ περιουσία γιὰ τὴ δεύτερη κόρη κι ἂν
ὑπάρχει καὶ τρίτη ξεκινοῦν πάλι ἀπὸ τὴν ἀρχή».

Καὶ στὶς δύο πάντως περιπτώσεις, ἐκεῖνο ποὺ ἰσχύει κατὰ κανόνα εἶ-
ναι ὅτι ἡ μάνα στερεῖται τοῦ δικαιώματος ἰδιοκτησίας ἐπὶ τῆς περιουσίας
ποὺ αὐτομάτως περιέρχεται στὴν κόρη, ἀπ᾽ τὴ στιγμὴ ποὺ ἡ τελευταία θὰ
παντρευτεῖ. Καὶ στὸ σημεῖο αὐτὸ παρατηροῦνται διαφοροποιήσεις καὶ πα-
ρεκκλίσεις, τόσο μεταξὺ τῶν κοινωνιῶν τῶν διαφόρων νησιῶν τοῦ Αἰγαίου,
ὅσο καὶ στὸ ἐσωτερικὸ κάθε μιᾶς κοινωνίας ξεχωριστά, ἀφοῦ μπορεῖ νὰ γι-
νόμαστε μάρτυρες τῆς πιὸ σκληρῆς καὶ ἀνάλγητης τήρησης τοῦ ἀγράφου
γράμματος τοῦ νόμου, μὲ τὴ μητέρα νὰ ξεσπιτώνεται καὶ νὰ καταδικάζε-
ται στὴν ἔσχατη ἐξαθλίωση, ἢ καὶ ἄλλων, ἐναλλακτικῶν διευθετήσεων, ποὺ
γυρεύουν νὰ τιθασεύσουν ἢ νὰ πραΰνουν τὴν παντοδύναμη, δυστυχῶς,
ἀνθρώπινη ἰδιοτέλεια.

Στὸν Παπαδιαμάντη δὲν εἶναι ἄγνωστη καὶ αὐτὴ ἡ θλιβερὴ πτυχὴ τοῦ
θέματος, ὅπως ἀφήνει νὰ διαφανεῖ καὶ ἡ ἀναφορὰ στὸ διήγημα «Ἡ Μα-
ούτα»: «Ἡ Σοφιὰ μὲ τὰς δύο θυγατέρας της, πτωχὴ γυνὴ κολλῶσα τὸν
φοῦρνον, ἀπ᾽ ὀλίγου καιροῦ εἶχε μετοικήσει εἰς τὴν γειτονιάν. Εἶχεν ὑπαν-
δρεύσει τὴν μεγάλην κόρην της, δοῦσα ὡς προίκα τὴν μικρὰν οἰκίαν της,
εἰς τὴν Ἐπάνω Ἐνορίαν, καὶ δὲν εἶχε πλέον καλύβην νὰ στεγασθῃ. Ὅθεν
ἐλθοῦσα ἐκατοίκησεν εἰς τὸν μικρὸν οἰκίσκον, τὸν χρηματίσαντα ἴσως
πρῴην ὀρνιθῶνα…» (4.66).

Εἶναι τόσο ἰσχυρὴ ἡ ἐπιταγὴ ἡ προικοδοτούσα νὰ μὴν συγκατοικεῖ μὲ
τὴν προικοδοτουμένη, ὥστε θεωρεῖται «τὸ καλὸν σωστὸν» ἀκόμα καὶ σὲ πε-
ριπτώσεις ποὺ ἡ προίκα ἀποτελεῖ δωρεά: «Εἶχε χαρίσει τὸ σπιτάκι της, νε-
όκτιστον, πενιχρόν, εἰς μίαν γειτονοπούλαν, πρὸς τὴν ὁποίαν ἐσυμπάθησε,
χωρὶς νὰ γνωρίζῃ διατί. Μὲ τὴν δωρεὰν ταύτην ὡς προῖκα ὑπανδρεύθη ἡ
πτωχὴ γειτονοπούλα.ἩΣειραϊνὼ εἶχε ξεχειμωνιάσει δύο χρονιὲς εἰς τὸ μι-
σοχαλασμένον σπίτι τῆς Σκυριανίνας, τῆς μακαρίτισσας» («ΤὸἘνιαύσιον
θύμα», 3.219)
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5 Βλ. Μαρία Ἀναγνωστοπούλου, Ἡ γυναίκα τῆς Λέσβου στὰ χρόνια της Ὀθωμανο-
κρατίας, ἐκδ. Δήμου Μυτιλήνης, 1998, σ. 74-75.



Τὴν ἴδια οἰκτρὴ κατάσταση διεκτραγωδεῖ καὶ ὁ μητροπολίτης Μηθύ-
μνης Σωφρόνιος στὸ ἀρχιερατικό του γράμμα πρὸς τοὺς κατοίκους τῆς Φί-
λιας Λέσβου (Νοέμβριος 1846): «Ἀλλὰ καὶ οἱ ἴδιοι οἱ γονεῖς διέμενον πολ-
λάκις ἐν τῇ γεροντικῇ αὐτῶν ἡλικίᾳ ἐστερημένοι ὁλοτελῶς καὶ αὐτοῦ τοῦ
ἐπιουσίου ἄρτου ἐν ἐσχάτῃ ἀπορίᾳ» (βλ. Μαρία Ἀναγνωστοπούλου, ὅ.π., σ.
83).

Προκειμένου περὶ τῆς κυρα-Σοφούλας τοῦ «Θανάτου κόρης», θὰ ἀντι-
τείνει ἴσως κάποιος ὅτι ἡ μητέρα τῆς Σειραϊνῶς εἶναι τόσο εὐκατάστατη,
ὥστε, ἀκόμη καὶ μετὰ τὴν παραχώρηση τοῦ ἀρχοντόσπιτου στὴν κόρη της,
ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ μετοικήσει σὲ ἄλλο σπίτι. Ὁ Παπαδιαμάντης κα-
ταγράφει μὲ ἰδιαίτερη ἐπιμέλεια τὴν περιουσιακὴ κατάσταση τοῦ κὺρ
Φλώρου, ἀφοῦ ἄλλωστε τὸ ζήτημα τῆς περιουσίας, καὶ ἰδιαίτερα αὐτὸ τῆς
κατοικίας, βρισκόταν στὸ ἐπίκεντρο τῆς φροντίδας ὅλων τῶν μελῶν τῆς το-
πικῆς κοινωνίας, γονέων καὶ τέκνων: «Ὁ κὺρ Φλῶρος εἶχε δύο ἄλλας
οἰκίας, αἵτινες ἦσαν διαρκῶς ἐνοικιασμέναι εἰς τὸ δημόσιον. Ὄχι ἀπὸ πλε-
ονεξίαν ἢ ἐπιτηδειότητα τοῦ ἰδιοκτήτου, ἀλλὰ διότι δὲν ὑπῆρχον εἰς τὸ νε-
όκτιστον χωρίον ἄλλα κατάλληλα κτίρια. Ἡ μία, ἡ καὶ μεγαλυτέρα τῶν
δύο, ἦτο τὸ μὲν ἰσόγειον Λιμεναρχεῖον, εἰς δὲ τὸ πάτωμα ἐκατῴκει μὲ τὴν
φαμίλιαν τοῦ ὁ κεντρικὸς Λιμενάρχης […] Ἡ ἄλλη ἐχρησίμευεν ὡς ὑπο-
τελωνεῖον καὶ συγχρόνως ὡς κατοικία τοῦ ὑποτελώνου […] Τὴν οἰκίαν τὴν
ὁποίαν θὰ ἐλάμβανε, κατὰ τὸ ἔθιμον τοῦ τόπου, ὡς προῖκα ὁ κὺρ Ἀλέκος,
ὁ ἄρτι νυμφευθεὶς υἱὸς τοῦ γερο-Φλώρου, κατεῖχεν ἀκόμη ἡ φαμίλια τοῦ
πενθεροῦ του […] Ὅθεν ὁ κὺρ Φλῶρος, ἐπειδὴ ἄλλην οἰκίαν εὔκαιρην δὲν
εἶχεν, ἂν καὶ δὲν ἦτον εἰς τὸν τόπον συνήθεια νὰ οἰκίζωνται τὰ νέα ἀνδρό-
γυνα ὑπὸ τὴν αὐτὴν στέγην μὲ τοὺς γονεῖς, αὐτὸς προσέλαβε τὸν υἱόν του
μετὰ τῆς νεαρᾶς νύμφης πλησίον του […] Συνῄνεσε καὶ ἡ γραῖα μήτηρ νὰ
κατοικῇ ἡ νύμφη πλησίον της, βέβαια προσωρινῶς ἑωσότου εὐκολυνθῇ ὁ
συμπέθερος νὰ ἐκκενώσῃ τὴν προικῴαν οἰκίαν, καὶ διότι δὲν ἥρμοζε νὰ κα-
τοικήσῃ ἀλλοῦ ὁ μοναχογυιός της, ὡς ξένος, πληρώνων ἐνοίκιον» («Θά-
νατος κόρης», 4.182-183).

Εἶναι ἑπομένως φανερὸ ὅτι ἡ προοπτικὴ τὴν ὁποίαν ἀπεύχεται γιὰ τὸν
«μοναχογυιόν» της ἡ γρια-Σοφούλα, δηλ. τὸ «νὰ κατοικήσῃ ἀλλοῦ, ὡς ξέ-
νος, πληρώνων ἐνοίκιον», ἐπιφυλάσσεται, ἐλλείψει ἄλλης εὔκαιρης οἰκίας,
στὴν ἴδια καὶ τὸν ἄνδρα της, τὸ «ἐπιὸν φθινόπωρον», ὅταν θὰ τελεσθοῦν οἱ
γάμοι τῆς Σειραϊνῶς, ἡ ὁποία μέλλει νὰ λάβει ὡς προίκα τὸ «ἀληθὲς ἀρ-
χοντόσπιτον» μὲ τὴν «εὐρεῖαν αὐλήν», τὰ «ἰσόγεια ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῆς
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αὐλῆς οἰκήματα», τὸ «τεράστιον χαγιάτι ἢ ἁπλωταριάν», τὰ λαδαρειὰ καὶ
τοὺς ληνούς, τὸ φρέαρ, τὰ «πατητήρια διὰ τὰς ἐλαίας», τὰ «κηπάρια μὲ γά-
στρας, μὲ ροδέας καὶ πορτοκαλέας» κ.λπ.

Ἡ ἀρραβωνιασμένη Σειραϊνὼ συμπεριφέρεται ἤδη ὡς μελλοντικὴ κυ-
ρία τοῦ ἀρχοντικοῦ, συνεχίζοντας τὴ γαλαντόμο παράδοση τῶν φιλεμάτων
στὰ «πτωχὰ γειτονόπουλα, ἀναδεξίμια τῆς μητρός της», γιὰ νὰ εἰσπράξει
ἐκ μέρους τῆς ὑπεροπτικῆς νύφης τὸν ἀπαξιωτικὸ χαρακτηρισμὸ «σκορ-
παλευρού». Παρ᾽ ὅλο ποὺ ὁ χαρακτηρισμὸς θὰ μποροῦσε νὰ ἐκληφθεῖ ὡς
προσβάλλων πρωτίστως τὴν πρώτη διδάξασα, τὴν κυρα-Σοφούλα, καὶ νὰ
προκαλέσει τὴν ἀποδοκιμασία της, ἤ, τουλάχιστον, νὰ παρακαμφθεῖ σιω-
πηρά, ἐν τούτοις ἡ ὀργίλη ἀντίδραση τῆς τελευταίας ἀπέναντι στὴν κόρη
της ὑποβάλλει τὴν ἐντύπωση ὅτι τὰ πικρὰ λόγια τῆς νύφης διερμηνεύουν
παραδόξως καὶ τὰ ἀνομολόγητα αἰσθήματα τῆς πεθερᾶς: «Εἶπεν ὅτι τέ-
τοιες γαλαντομίες μποροῦσεν ἡ Σειραϊνὼ νὰ κάμνῃ ἀπὸ τὴν προῖκά της,
ὅταν τὴν λάβῃ εἰς χεῖρας… Ὄχι ὅμως ἀπὸ τὸ βιὸ τοῦ γερο-Φλώρου…»
(4.187).

Αὐτὸ ποὺ λάθρα συνδέει τὶς δύο γυναῖκες, τὴ νύφηΜπραϊνὼ καὶ τὴν πε-
θερά της κυρα-Σοφούλα, εἶναι ἡ κοινὴ μοίρα τῆς ἐπαπειλούμενης, «τὸ ἐπιὸν
φθινόπωρον», ἔξωσης. Ὡς πρὸς τὴν πρώτη, ἡ ἀπειλὴ εἶναι ἐμφανής: «Ἡ
ἀδελφή της τὴν ὁποία ἐκάλει νοννάν, ἀνησύχως εἶχεν ὑποπτεύσει […] ὅτι
τὸ περισσότερον αὕτη [δηλ. ἡ Σειραϊνὼ] συνῄνεσεν εἰς τὸν γάμον διὰ ν᾽
ἀπαλλαγῇ ὡς τάχιστα τῆς συνοικήσεως μὲ τὴν νύμφην της…» (4.184).

Ὡς πρὸς τὴ δεύτερη, τὴ μητέρα της, ἡ ἀπειλὴ ἀφήνεται νὰ αἰωρεῖται,
χωρὶς νὰ ὁμολογεῖται ρητά, ἂν καὶ ὁ Παπαδιαμάντης φροντίζει μὲ μιὰν ἐξό-
χως εἰρωνικὴ ἐν τῇ ἀντιφατικότητί της διατύπωση νὰ διαγράψει τὰ ὅρια τῆς
περιφήμου «ἀφιλοκερδείας» στὶς σχέσεις μητέρων καὶ θυγατέρων: «Αἱ
μητέρες, πάλιν, ἀγαπῶσι τοὺς υἱούς, καὶ θεωροῦσιν αὐτοὺς ὡς καλοὺς
σωτῆρας τῆς προικὸς (τὴν ὁποίαν αὐταὶ ἔχουν “διάφορο”) καὶ γηροτρόφους.
Ἀγαπῶσιν ἄλλο τόσον τὰς θυγατέρας, αἰσθανόμεναι ὡς μέγα βάρος
αὐτάς…» (4.184). Ἡ κραυγαλέα ἀντίφαση τοῦ νὰ ἀγαπᾶς κάποιον αἰσθα-
νόμενος αὐτὸν «ὡς μέγα βάρος» εἶναι προφανῶς ἐσκεμμένη καὶ ἡ ὑποδό-
ρια εἰρωνεία της στοχεύει κατ᾽ εὐθείαν στὴν καρδιὰ τῆς κατεστημένης ὑπο-
κρισίας.

Μόνο ποὺ ἐνῶ ὁ Παπαδιαμάντης στὸ χωρίο αὐτὸ ἀναφέρεται στὸν συ-
νήθη τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο οἱ μητέρες ξεφορτώνονται «εἰς τοὺς ὤμους τοῦ
γαμβροῦ» τὸ ὀχληρὸ «τσουβάλι», δηλ. μέσῳ ἑνὸς γάμου, ἡ ἐξέλιξη τῆς ὑπό-
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θεσης στὸν «Θάνατο κόρης» δείχνει ὅτι στὸ πανάρχαιο δράμα δόθηκε μιὰ
πολὺ πιὸ «ἀρχαϊκὴ» λύση: «– Νὰ μὴ σώσῃς!…Νὰ σὲ κουβαλήσω μιὰν ὥρα
ἀρχύτερα… Νὰ σὲ νεκρασπασθῶ… Νὰ μὴ σαραντίσῃς!…» (4.188).

Ἡ «ἀρχαϊκὴ» λύση

Μιλᾶμε γιὰ πανάρχαιο δράμα καὶ ἀρχαϊκὴ λύση, γιατὶ ἡ μελέτη τῶν ἐπι-
πλοκῶν ποὺ προκύπτουν ὡς παρεπόμενα τῶν διαδικασιῶν διαδοχῆς στὸ
πλαίσιο τῆς ἀρχέγονης, ἀσφαλῶς μητροκεντρικῆς ἀρχικά, οἰκογένειας,
πείθει ὅτι ἡ καταφυγὴ στὴ φυσικὴ ἐξόντωση τῆς ἀμφισβητούσας ἢ ἀμφι-
σβητουμένης πλευρᾶς στάθηκε γιὰ μεγάλο διάστημα ἡ περισσότερο προ-
τιμώμενη λύση.

Τὰ ἀρχαῖα «δράματα κληρονομίας» –μεταξὺ τῶν ὁποίων ἐξέχουσα
θέση κατέχει ἀσφαλῶς αὐτὸ τοῦ οἰδιπόδειου μύθου– περιλαμβάνουν ὑπὸ τύ-
πον προφητικοῦ χρησμοῦ τὴν πρόβλεψη ὅτι ὁ κατέχων τὴν ἐξουσία θὰ θα-
νατωθεῖ ἀπὸ τὸν νεαρὸ βλαστὸ ὅταν αὐτὸς ἐνηλικιωθεῖῆ, πράγμα ποὺ
ἐνεργοποιεῖ τὸν ἀμυντικὸ μηχανισμὸ λήψης προληπτικῶν μέτρων, ἀπο-
σκοπούντων στὴν ἀποφυγὴ τοῦ ὀδυνηροῦ πεπρωμένου.

Ἔτσι προκύπτει ἡ ἔκθεση τῶν νεαρῶν ὑπάρξεων –πολλὲς φορὲς ἅμα τῇ
γεννήσει τους– στοὺς κινδύνους τῆς ἐκτὸς κοινότητος διαβίωσης, ποὺ
μπορεῖ νὰ πάρει καὶ τὴ μορφὴ ἐντεταλμένης φυσικῆς ἐξόντωσης (ὅπως π.χ.
στὸ παραμύθι τῆς Χιονάτης).

Ἀλλὰ ἂς μὴν νομισθεῖ ὅτι ἡ θανάτωση ἢ «ἔκθεση» τῶν νεαρῶν ὑπάρ-
ξεων εἶναι ὑπόθεση ποὺ ἀνήκει ἀποκλειστικὰ στὸν χῶρο τοῦ μύθου. Στὸ
σκιαθίτικο διήγημα «Ἡ Στοιχειωμένη καμάρα» (3.633-639) ὁ Νικόλας
ὁ Κουμενής, «ὡς νὰ ἐτρόμαξε εἰς τὴν ἰδίαν σκέψιν του», δὲν θὰ τολμήσει
νὰ προκαλέσει τὸν πνιγμὸ τῆς κόρης του, τῆς ὀκταετοῦς Ἀρετῆς, καὶ θὰ
προτιμήσει νὰ τὴν ἐγκαταλείψει στὸν γιαλὸ τῆς Καναπίτσας, κατ᾽ ἀπαί-
τησιν, προφανῶς, τῆς μητρυιᾶς της Καραμουσαλίνας.

Ἡ Ἀρετὴ περιμαζεύεται ἀπὸ δύο ἀγαθοὺς «ζευγηλάτας» καὶ κατα-
φεύγει στὶς συγγενεῖς τῆς μητέρας της, ἀλλὰ τὰ βάσανά της δὲν τελειώ-
νουν ἐκεῖ: «Ἐνῷ ἐπρόκειτο νὰ νυμφευθῇ ἡ κόρη, ὁ πατήρ της μίαν ἡμέραν
τῆς “ἔρριξεν ἀβανιά”, ὅσον ἀπίστευτον καὶ ἂν φανῇ τοῦτο. Προφανῶς “τὸν
εἶχε βάλει καὶ πάλιν στὰ λόγια, ἡ Καραμσαλίνα ἡ μάννα της”» (3.638)

Ὁ Παπαδιαμάντης ἐκθέτει μὲ σαφήνεια καὶ ἀκρίβεια τὴ βασικὴ αἰτία
μιᾶς τέτοιας ἀνάλγητης συμπεριφορᾶς: «Φαίνεται ὅτι ἡ μητρυιὰ ἐλογά-
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ριαζεν ὅτι, ἐὰν εἶχε λείψει ἐγκαίρως ἀπὸ τὴν μέσην ἡ προγονή της, τὸ σπι-
τάκι καὶ τ᾽ ἀμπέλι καὶ τὸν μικρὸν ἐλαιῶνα τῆς μακαρίτισσας θὰ τὰ ἐκλη-
ρονόμει αὐτοδικαίως ὁ Κουμενής, καὶ εἶτα μὲ τὸν καιρόν, θὰ τ᾽ ἀπέκτων
τὸ Μαριὼ καὶ τὸ Λενιὼ, αἱ δύο θυγατέρες της, αἵτινες ἄλλως δὲν εἶχον νὰ
πάρουν μεγάλην προῖκα» (3.638)

Ὅμως ὁ γάμος τῆς Ἀρετῆς δὲν ματαιώνεται, καὶ ἐν τέλει ἡ «μαρτυ-
ρικὴ καὶ πραεῖα γυνὴ» συγχωρεῖ τὸν μεταμελημένο πατέρα της.

Ἀντιθέτως, στὰ παραμύθια καὶ τοὺς μύθους, πολλὲς φορὲς ὁ νεαρὸς
βλαστὸς κατορθώνει νὰ ἐπιβιώσει καὶ νὰ ἐξοντώσει τὸν ἐνήλικα ποὺ ἐπε-
δίωξε τὴν ἐξολόθρευσή του, πράγμα ποὺ δείχνει ὅτι ἡ ἀναλγησία στάθηκε
χαρακτηριστικὸ καὶ τῶν δύο πλευρῶν. Ἀξίζει νὰ ἐπισημανθεῖ ὅτι στὴν
Κάρπαθο, ὅταν γεννηθεῖ ἡ πρωτοκόρη ἢ κανακαρά, «οἱ φίλοι τοῦ πατρὸς
πειράζοντες αὐτὸν τῷ λέγουν “ὅτι τὸ σεντοῦκι του τραυειέται ἀπὸ τὸ σοφὰ
κάτω” ὑπαινισσόμενοι διὰ τῆς ἀλληγορίας ταύτης ὅτι πρέπει νὰ ἑτοιμάζῃ
τὰς ἀποσκευὰς πρὸς ἀναχώρησιν ἐκ τοῦ οἴκου τῆς γυναικός του, διότι τὴν
θέσιν του θὰ καταλάβῃ ταχέως ὁ μέλλων γαμβρὸς τῆς νεογεννήτου κό-
ρης του» (Μιχαὴλ Γ. Μιχαηλίδης-Νουάρος, Νομικὰ ἔθιμα τῆς νήσου
Καρπάθου τῆς Δωδεκανήσου, 1926, σ. 118)

Σὲ ὑποσημείωση στὸ ἴδιο κείμενο, ὁ συγγραφέας ἐπεξηγεῖ τὸ νόημα τοῦ
«πειράγματος»: «Ἐν Καρπάθῳ αἱ γυναῖκες ἔχουν πάντοτε ὡς κτῆμα
των τὴν οἰκίαν εἰς ἣν ἔρχεται ὁ γαμβρὸς φέρων τὰ σκεύη του καὶ μεταξὺ
ἄλλων καὶ τὸ γαμβρικὸν σεντοῦκι. Ὅταν λοιπὸν πρόκειται νὰ ὑπανδρευθῇ
ἡ πρωτοκόρη, φυσικὸν εἶναι νὰ φύγῃ ὁ πενθερὸς μετὰ τῶν ἀποσκευῶν του,
διὰ νὰ δώσῃ τὴν οἰκίαν εἰς τὴν θυγατέρα του καὶ τὸν γαμβρόν του. Αὐτὴν
τὴν ἔννοιαν ἔχει ἡ ἀνωτέρω παροιμιώδης ἔκφρασις».

Εἶναι ἑπομένως ἐμφανὲς ὅτι ἡ ἀπόλυτη πρωτοκαθεδρία τῆς πρωτοκό-
ρης ἔχει ὡς συνέπεια τὴν πρώιμη ἀποξένωση (ὄχι κυρίως τοῦ πατέρα
ἀλλὰ) τῆς μάνας ἀπὸ τὴν ἰδιοκτησία της, ποὺ περιέρχεται στὴν κατοχὴ τῆς
πρωτότοκης, εὐθὺς ὡς ἔλθει εἰς γάμου κοινωνίαν.

Λογικὸ λοιπὸν εἶναι νὰ ὑποθέσει κανεὶς ὅτι, σὲ μιὰ «μητρωνυμικὴ» κοι-
νωνία ποὺ δὲν λύνει πιὰ τὰ προβλήματά της μὲ τὴ φυσικὴ ἐξόντωση τῶν
ἀνταγωνιζομένων μερῶν, υἱοθετεῖται ἀπὸ τοὺς ἐνήλικες ἡ πρακτικὴ ἀπα-
γόρευσης τῶν ἐρωτικῶν σχέσεων μεταξὺ νεαρῶν ἀγοριῶν καὶ κοριτσιῶν,
σὲ τέτοιο βαθμὸ καὶ χρονικὴ διάρκεια, ὥστε νὰ μὴν εἶναι μιὰ πρώιμη
ἐγκυμοσύνη τῆς κόρης ὁ προάγγελος «ἀπόσυρσης» τῆς μεσήλικος μητέ-
ρας, ἀλλ᾽ ἀντίθετα ἡ «ἀπόσυρση» τῆς ἡλικιωμένης μητέρας προϋπόθεση
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καὶ προάγγελος τῆς σαρκικῆς μείξης, αὐτοῦ δηλαδὴ ποὺ ἀποτελεῖ τὸν κεν-
τρικὸ πυρήνα τοῦ θεσμοῦ τοῦ γάμου.

Ἀπὸ ᾽κεῖ φαίνεται νὰ πηγάζει ἡ τόσο συνήθης πρακτικὴ ἐγκλεισμοῦ τῶν
θυγατέρων, τὸ ἰδανικὸ τῆς παρθένου ποὺ δὲν τὴν βλέπει ὁ ἥλιος, τῆς «ἀνή-
λιαγης»6, καὶ ἡ ἔντονη ἀποδοκιμασία τῶν προγαμιαίων σχέσεων ποὺ ἡ σύ-
ναψή τους, ὅταν δὲν τιμωρεῖται μὲ θάνατο, στιγματίζεται, τόσο αὐτὴ ὅσο
καὶ ὁ παράνομος καρπός τους, ὥστε νὰ ἰσοδυναμεῖ μὲ συμβολικὸ ἠθικὸ καὶ
κοινωνικὸ θάνατο. (Ἀπὸ τὰ Θερμιὰ μᾶς ἔρχεται μιὰ χαρακτηριστικὴ καὶ
διαφωτιστικὴ μαρτυρία7, ὅτι, ὅταν μιὰ μάνα πληροφορήθηκε πὼς ἡ κόρη της
κλέφτηκε μὲ κάποιον, «πῆγε καὶ σήμανε… πὼς πέθανε», θέλοντας νὰ δεί-
ξει, σὲ συμβολικὸ ἐπίπεδο, ὅτι γι᾽ αὐτὴν ἡ κόρη της εἶναι νεκρή.)

Φυσικὰ ὁ χαρακτήρας τῶν διευθετήσεων ποὺ ἔχουν ὡς κοινὸ παρονο-
μαστὴ τὴν προστασία τοῦ δικαιώματος τῶν ἐνηλίκων στὴ ζωὴ καὶ τὴν πε-
ριουσία, ποικίλλει ἀπὸ περιοχὴ σὲ περιοχὴ καὶ ἀπὸ κοινωνία σὲ κοινωνία.
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6 Πρβλ. Στὸ ἴδιο, σ. 35: «Οἱ γονεῖς, ἀπὸ παράδοση, εἶχαν τὴν ὑποχρέωση νὰ τὴν πε-
ριορίσουν σπίτι, νὰ τὴ φυλάξουν ἁγνή, ἄβγαλτη, “ἀνήλιαγη”, ὡς τὴν ὥρα τοῦ γά-
μου της». Πρβλ. ἐπίσης: «Δὲν φταῖς ἐσύ! εἶπε τὸ Μυγδαλιώ, ἐκχύνουσα τὴν ἐνδό-
μυχον ζήλειαν της ἐπὶ τῇ τύχῃ τῆς ἀδελφῆς της, ἥτις, ὡς μικροτέρα, δὲν εἶχε
κρυφθῆ ἀκόμη, ἤτοι δὲν ἀπείργετο τῆς κοινωνίας ὡς αἱ πρὸς γάμον ὥριμοι, καὶ ἀπέ-
λαυε σχετικῆς τινος ἐλευθερίας» («Στὸ Χριστὸ στὸ Κάστρο», 2.280). Ἀλλὰ καὶ ὁ
ἐγκλεισμὸς τῆς Ἀρετῆς στὴν παραλογὴ «Τοῦ νεκροῦ ἀδελφοῦ» (: «… τὴν εἶχες δώ-
δεκα χρονῶ κ᾽ ἥλιος δὲ σοῦ τὴν εἶδε! ᾽Σ τὰ σκοτεινὰ τὴν ἔλουζε, ´ς τἄφεγγα τὴ χτε-
νίζει…») στὴν προφύλαξη τῆς μάνας πρέπει νὰ ἀποσκοπεῖ. Γιατὶ εἶναι βέβαια αὐτο-
νόητο ὅτι, σὲ μιὰ κοινωνία ὅπου ἡ κληρονομούμενη περιουσία ἀποτελεῖ μῆλον τῆς
ἔριδος κυρίως μεταξὺ διεκδικουσῶν θυγατέρων καὶ κατεχουσῶν μητέρων, οἱ τελευ-
ταῖες εἶναι ποὺ θὰ εἶχαν κάθε λόγο νὰ ἐπιβάλουν ἀπαγορεύσεις ἀποσκοποῦσες
στὴν τιθάσευση τῶν ἐπικίνδυνων νεανικῶν ὁρμῶν: ἐγκλεισμὸ τῶν θυγατέρων, κά-
λυψη τῶν θελγήτρων τους, τοῦ προσώπου συμπεριλαμβανομένου, ἀκόμα καὶ κλει-
τοριδεκτομὴ ἢ ἄλλες εὑρηματικὲς ἐν τῇ βαρβαρότητί τους πρακτικές. Ὅλα αὐτά,
καὶ πολλὰ ἄλλα, γιὰ τὰ ὁποῖα συνήθως κατηγορεῖται μονομερῶς ἡ πατριαρχικὴ κοι-
νωνία, εἶναι θεσμοὶ ποὺ εἰσήχθησαν καὶ στηρίχθηκαν ἀπὸ τὶς γυναῖκες/μητέρες
ἀρχέγονων μητροκυριαρχικῶν κοινωνιῶν, στὴν ἀγωνιώδη τους προσπάθεια νὰ ἀπο-
φύγουν μιὰ πρώιμη ἐγκυμοσύνη ποὺ σήμαινε γι᾽ αὐτὲς ἔξωση, ἐξαθλίωση, ἢ ἀκόμα
καὶ θάνατο. Ἂν πρέπει νὰ κατηγορηθεῖ ἡ πατριαρχικὴ κοινωνία, εἶναι ἐπειδὴ προ-
σάρμοσε καὶ ἀξιοποίησε γιὰ δικούς της, ὁμόλογους σκοπούς, τὸ θεσμικὸ ὁπλοστά-
σιο μιᾶς βαθύτατα καταπιεστικῆς τῶν γυναικὼν κοινωνίας.

7 Τῆς μακαρίτισσας πλέον Μαρίνας Μαρτίνου ἀπὸ τὴ Δρυοπίδα (Σύλλακα) Κύθνου.



Ἔχουμε τὴν ἐντύπωση ὅτι τὸ ἰδιαίτερα διαδεδομένο παραμύθι τῆς Στα-
χτομπούτας ἀποτελεῖ ἔκφραση μιᾶς ἐναλλακτικῆς διευθέτησης ποὺ ἐπι-
χειρεῖ νὰ ἀπαλλοτριώσει τὰ κληρονομικὰ δικαιώματα τῆς πρωτοτόκου πρὸς
ὄφελος τῆς ὑστεροτόκου, ἐξασφαλίζοντας ἔτσι γιὰ ἀρκούντως μεγαλύτερο
διάστημα, ἐνδεχομένως καὶ διὰ βίου, τὴ δυνατότητα νομῆς τῆς περιουσίας
ἐκ μέρους τῶν ἐνηλίκων8.

Πρόκειται γιὰ μιὰ διευθέτηση ἡ ὁποία εἶναι προτιμότερη ἀπὸ τὴ φυσικὴ
ἐξόντωση ποὺ ἀποτελοῦσε γιὰ τὶς ἀρχαϊκὲς κοινωνίες ἕναν συχνὰ υἱοθε-
τούμενο τρόπο λύσης τοῦ «δράματος κληρονομίας».

Στὸν «Θάνατο κόρης», παρ᾽ ὅλο ποὺ ἡ φυσικὴ βία ἔχει ἀντικαταστα-
θεῖ ἀπὸ τὴ λεκτική, ἡ θανατηφόρος μαγικὴ δράση τῆς γλώσσας –ποὺ κόκ-
καλα δὲν ἔχει καὶ κόκκαλα τσακίζει– δικαιολογεῖ, πιστεύω, τὴν ἄποψη ὅτι
ἔχουμε πρὸ ὀφθαλμῶν τὴν παλινδρόμηση –μὲ ψυχολογικούς, ἔστω, ὅρους–
πρὸς ἀρχαϊκὲς πρακτικὲς ἐπίλυσης τῶν ἐνδοοικογενειακῶν / ἐνδοκοινω-
νικῶν συγκρούσεων.

Πολὺ περισσότερο θὰ εἴχαμε τὸ δικαίωμα νὰ τὸ ποῦμε αὐτὸ γιὰ τὴ διά-
σημη «φόνισσα» Φραγκογιαννού, ἀφοῦ μάλιστα στὴν περίπτωσή της ὑπάρ-
χει ἀπροσχημάτιστη προσφυγὴ στὴ φυσικὴ βία. Μὲ αὐτὴν τὴν ἔννοια ἡ
Φραγκογιαννού, ὅπως σ᾽ ἕνα βαθμὸ καὶ ἡ κυρα-Σοφούλα, εἶναι μιὰ ἀρχαϊκὴ
γραία ποὺ ἔρχεται ἀπὸ τὸ παρελθόν, καὶ ὁ ψυχισμός της φέρνει στὴν ἐπι-
φάνεια βαθύτατα θαμμένες στιβάδες τοῦ ἀνθρώπινου συλλογικοῦ ἀσυνει-
δήτου. Οἱ ἀντιλήψεις της γιὰ τὰ κορίτσια, ταυτιζόμενες μέχρι κεραίας πρὸς
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8 ἩΜαρία Ἀναγνωστοπούλου, ὅ.π., σ. 75, συνοψίζει τὶς πληροφορίες τοῦ λόρδου ch-
arlemont (1749) γιὰ τὴν τύχη τῆς ὑστερότοκης στὴ Λέσβο: «Ἀναφέρεται ἐπίσης
στὴν ὑστερότοκη, ἡ ὁποία συχνὰ ἀπὸ ἔλλειψη προίκας ἀναγκάζεται νὰ ἀπομένει
ἀνύμφευτη, “καλογριὰ” καὶ φορώντας πάντα τὸ ἴδιο ταπεινὸ ροῦχο, νὰ ὑπηρετεῖ τὴν
εὔπορη πρώτη κάνοντας τὶς πιὸ ταπεινωτικὲς ἐργασίες». Ἡ ὁμοιότητα μὲ τὴν τύχη
τῆς Σταχτομπούτας εἶναι ἐμφανής. Ἂν ἡ περιφρονούμενη ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἀδελ-
φές της ὑστερότοκη Σταχτομπούτα καταφέρνει τελικῶς νὰ παντρευτεῖ, δὲν ὀφείλε-
ται στὴν κατίσχυση τοῦ δικαίου –στὸ κάτω κάτω τὸ ὅτι οἱ μεγαλύτερες μένουν στὸ
ράφι εἶναι ἐξ ἴσου ἄδικο– ἀλλὰ στὸ γεγονὸς ὅτι ἡ καθυστερημένη ἐνηλικίωσή της,
πιστοποιούμενη καὶ ἀπὸ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ γοβακιοῦ στὸ μικρό της πόδι, ἐγγυᾶται
τὴν ἐπὶ μακρότερο διάστημα νομὴ τῆς περιουσίας ἀπὸ τὴ μάνα. Γιὰ τὴ Σταχτομ-
πούτα καὶ τὰ παρεμφερῆ ζητήματα κληρονομίας, βλ. καὶ Χ. Δάλκου, Καλικάν-
τζαροι, Νεράϊδες καὶ Καραγκιόζης, μιὰ τριλογία τῶν περιπετειῶν καὶ τῶν μετα-
μορφώσεων τοῦ ἐξιλαστηρίου θύματος (διδακτορικὴ διατριβὴ στὸ τμῆμα
Ἐπικοινωνίας καὶ ΜΜΕ τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου, 2002), σ. 195 κἑ.



αὐτὲς τῆς ὑπόλοιπης κοινωνίας, δὲν ἔχουν τίποτα τὸ νεωτερικό: σκέφτε-
ται ὡς ἐκπρόσωπος ὄχι τῶν γυναικῶν συνολικά, ἀλλὰ τῶν βασανισμένων
καὶ κινδυνευουσῶν μητέρων.

Μιὰ τέτοια μητέρα εἶναι καὶ ἡ κυρα-Σοφούλα, πού, τὴν κρίσιμη στιγμή,
ἔνιωσε τὸ ἀσυγκράτητο κύμα τοῦ ἀρχέγονου ἰδιοτελοῦς μίσους νὰ θραύει
τὸν εὔθραυστο ἐπίπαγο τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς χριστιανικῆς φιλαλλη-
λίας, ὁδηγώντας την στὴν ἐκστόμιση τῆς φοβερῆς κατάρας.

Δεδομένου δὲ ὅτι αὐτὴ ἡ κοινωνία καὶ τὰ ἄτομα ποὺ τὴν συναπαρτίζουν
πιστεύουν ἀκράδαντα στὴν οἰονεὶ μαγικὴ δύναμη τῆς κατάρας (πρβλ.
π.χ. τὰ παραδείγματα ἐπαλήθευσης τῆς κατάρας στὸ διήγημα «Τ᾽ Ἀερικὸ
στὸ δέντρο»), μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι ἡ προσφυγὴ τῆς κυρα-Σοφούλας στὴ
λεκτικὴ βία δὲν ἀπέχει καὶ πολύ –τουλάχιστον στὰ μάτια τῶν συγχωριανῶν
της καὶ τῆς ἴδιας– ἀπὸ τὴν προσφυγὴ τῆς Φραγκογιαννοῦς στὴ φυσικὴ βία.

Στὴ συμπεριφορὰ μάλιστα τῆς «φόνισσας» θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ
ἀνακαλύψει, ὅπως πολλὲς φορὲς ἔχει ἐπισημανθεῖ, ψήγματα μιᾶς στοι-
χειωδῶς ἠθικῆς στάσης –κι αὐτό, νομίζω, εἶναι ἀποκλειστικὴ ἐπίνοια καὶ
κατόρθωμα προσωπικὸ τοῦ Παπαδιαμάντη, ποὺ τοῦ ἐπιτρέπει νὰ κινηθεῖ
ὄχι μόνο σὲ αὐστηρὰ «κοινωνικὸ» ἀλλὰ εὐρύτερο ἠθικὸ / θεολογικὸ ἐπίπεδο,
μὲ τὴν ἔννοια ὅτι δρᾶ ὡς ἔκδικος τῶν μητέρων συνολικὰ καὶ ὄχι ὑπα-
κούοντας σὲ αὐστηρῶς ἰδιοτελῆ κίνητρα. Ἂν καὶ «αἱ τελευταῖαι λέξεις της»
τὴν ὥρα ποὺ τὴν βρίσκει ὁ θάνατος, «εἰς τὸ ἥμισυ τοῦ δρόμου, μεταξὺ τῆς
θείας καὶ τῆς ἀνθρωπίνης δικαιοσύνης» ἀποκαλύπτουν τὸ σκοτεινὸ κέν-
τρο στὸ ὁποῖο συγκλίνουν οἱ ἰδιοτελεῖς παρορμήσεις τῆς ψυχῆς, τόσο τῆς
δικιᾶς της, ὅσο καὶ τῆς κυρα-Σοφούλας: «–Ὤ! νά τὸ προικιό μου!».

Τὴ μέριμνα αὐτὴ γιὰ τὸ «προικιὸ» δὲν πρέπει νὰ τὴν ἀντιμετωπίσουμε
ὡς ἀφορώσα ἕνα ζήτημα «καθημερινῆς δοσοληψίας», γιατὶ κατὰ τὰ φαι-
νόμενα ἀπετέλεσε τὸ κέντρο γύρω ἀπὸ τὸ ὁποῖο διαγκωνίστηκαν γενεὲς ἐπὶ
γενεῶν καὶ μὲ τὸ ὁποῖο συνυφάνθηκαν βασικὲς ἀρχὲς ἠθικῆς καὶ («μη-
τρωνυμικοῦ») δικαίου τῶν ἀρχαϊκῶν κοινωνιῶν. Μὲ αὐτὴ τὴν ἔννοια, ἡ προ-
σέγγιση τοῦ Γ. Βλαχογιάννη, παρ᾽ ὅ,τι ὀρθὰ εἰσάγει στὴν ὅλη προβλημα-
τικὴ τὸ ζήτημα τοῦ «μητρωνυμικοῦ» κληρονομικοῦ δικαίου, ἀφαιρεῖ ἀπὸ τὸ
δίκαιο αὐτὸ τὸ ἱστορικό του βάθος, ἀφοῦ τὸ ἀντιμετωπίζει ὄχι ὡς πανάρ-
χαιο πολιτισμικὸ στοιχεῖο, ριζωμένο βαθιὰ στὸ συλλογικὸ ὑποσυνείδητο,
ἀλλὰ ὡς μεταγενέστερο μόρφωμα, ἀπότοκο τῆς καταστροφῆς «τῆς παλιᾶς
Φράγκικης ἀριστοκρατίας» καὶ τοῦ ξενιτεμοῦ «τοῦ ἀντρικοῦ πληθυσμοῦ».

Ἐπικεντρώνει ἐπίσης τὴν προσοχή του στὸν «νόμο τῆςΚανακαρᾶς» καὶ
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στὸ ὅτι «ἀδικήθηκε νύφη ἡ Φραγκογιαννού», ὑποβάλλοντας ἔτσι τὴν ἐντύ-
πωση ὅτι ἡ φόνισσα μεριμνᾶ γιὰ τὴν τύχη ὅλων τῶν γυναικὼν γενικῶς,
ἀνεξαρτήτως ἡλικίας. Ὅμως τὴ Φραγκογιαννοὺ τὴν ἀπασχολοῦν κυρίως
τὰ βάσανα καὶ τὰ συμφέροντα τῶν μητέρων, γι᾽ αὐτὸ ἄλλωστε καὶ φρον-
τίζει νὰ ἐξολοθρεύει νεαρὲς θηλυκὲς ὑπάρξεις καὶ ὄχι γηραιὲς συνομήλικές
της, μὲ τὸ πρόσχημα τῆς ἀπαλλαγῆς τους ἀπὸ τὰ βάσανα. Ὡς πρὸς αὐτό,
ἡ φράση ποὺ ἐκφράζει στὸ ἀκέραιο τὴ σκοτεινή της προαίρεση, εἶναι αὐτὴ
ποὺ ἀπευθύνει στὴ μικρὴ Ξενούλα, λίγο πρὶν πέσει καὶ πνιγεῖ στὸ πηγάδι:
«–Ἔ! Θέ μου, καὶ νά ᾽πεφτες μέσα, Ξενούλα! […] Τί λευθεριὰ θά ᾽κανες
τῆς μάννας σου!» (3.470)

Τελειώνω μὲ μιὰ ἐπιλογικὴ παρατήρηση ποὺ δὲν μπορῶ, βέβαια, νὰ τὴν
ἀναπτύξω. Ἐπειδὴ εἶμαι τῆς ἄποψης ὅτι αὐτὰ τὰ χαρακτηριστικὰ «μη-
τρωνυμικοῦ» δικαίου τῶν αἰγαιοπελαγίτικων κοινωνιῶν ἀνάγονται σὲ
ἀπροσμέτρητο βάθος χρόνου, σὲ καταστάσεις ποὺ χαρακτήριζαν τὶς κοι-
νωνίες αὐτὲς πρὸ τῆς φημολογούμενης «καθόδου» τῶν ἐν πολλοῖς «πα-
τριαρχικῶν» ἀρχαιοελληνικῶν φύλων περὶ τὸ 2000 π.Χ., ἔχω τὴν ἐντύπωση
ὅτι τὸ παπαδιαμαντικὸ ἔργο ἀποκτᾶ καὶ μιὰ ἄλλη σημαίνουσα διάσταση:
Καθὼς ἀποτύπωσε μὲ μοναδικὸ τρόπο στὸν λογοτεχνικὸ καμβὰ τὴν πο-
λυσύνθετη εἰκόνα μιᾶς ἔστω καὶ ραγδαῖα μεταβαλλόμενης τέτοιας κοι-
νωνίας, ζωγραφώντας ἤθη, γλώσσα, παραδόσεις, αἰσθήματα, σχέσεις
κλπ. ζωντανῶν ἀνθρώπων, ἀποτελεῖ μιὰ πολιτισμικὴ δημιουργία στὴν
ὁποία θὰ σκύβει πάντα γιὰ νὰ ἀντλήσει ὄχι μόνο στεγνὲς πληροφορίες ἀλλὰ
καὶ βιώματα καὶ διδάγματα ζωῆς, τόσο ἡ Ἑλλάδα, ὅσο καὶ ἡ ἀνθρωπό-
τητα.
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Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Ἡ παρούσα εἰσήγηση ἐπιχειρεῖ νὰ προσεγγίσει τὸν Ἀλέξανδρο Παπαδια-
μάντη (1851-1911) ὡς συγγραφέα πραγματικῶν ἐπιστολῶν καὶ ὡς χρή-
στη τῆς ἐπιστολικῆς σύμβασης ἐντὸς τῆς δημιουργικῆς του πεζογρα-
φίας, καθώς, ὅπως ἀποδεικνύεται, ὑπάρχουν ἐνδιαφέροντες συσχετισμοὶ
μεταξὺ τῶν δύο αὐτῶν ἰδιοτήτων του.

Τὸ 1992 στὸν συγκεντρωτικὸ τόμο τῆς Ἀλληλογραφίας τοῦ Παπαδια-
μάντη1 ἐκδίδονται ἀπὸ τὸν Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλο 276 ἐπιστολές, ἀπὸ
τὶς ὁποῖες 207 ἀνήκουν στὸν λογοτέχνη καὶ οἱ λοιπὲς στοὺς ἀλληλογρά-
φους του2, ἐνῶ σὲ Ἐπίμετρο ἐκδίδονται 61 ἐπιστολὲς οἰκείων τοῦ Παπα-
διαμάντη πρὸς τρίτους. Ἐπανεκδίδονται, δηλαδή, οἱ ἐπιστολὲς ποὺ δημο-
σίευσαν παλαιότερα οἱOctave Merlier,Κώστας Α. Παπαχρίστος, Γεώργιος
Βαλέτας, Ἐμμανουὴλ Ι. Μοσχονᾶς καὶ Φώτης Δημητρακόπουλος (μὲ
ἐξαίρεση τὴν ἐπιστολὴ τοῦ Κωστῆ Ἀλεξάνδρου, γιοῦ τῆς Οὐρανίας Πα-
παδιαμάντη, πρὸς τὶς θεῖες του ποὺ εἶχε δημοσιεύσει ὁ Φ. Δημητρακόπου-
λος), καθὼς καὶ ἐπιστολὲς ποὺ ἐντοπίστηκαν ἐκ τῶν ὑστέρων, ἐνῶ οἱ 6
«ἀνοιχτὲς» ἐπιστολὲς τοῦ Παπαδιαμάντη ἀναδημοσιεύονται ἀπὸ τὸν Ν. Δ.
Τριανταφυλλόπουλο στὸν Ε΄ τόμο τῶν Ἁπάντων τοῦ συγγραφέα.

1 Στὸν τόμο: Τριανταφυλλόπουλος 1992. Οἱ προηγούμενες ἐκδόσεις: α)Merlier 1934,
β) Παπαχρίστου 1947, σσ. 44-67, γ) Βαλέτας Ε΄, σσ. 201-243 (ἑνότητα «Μελε-
τήματα, Ἄρθρα καὶ ἄλλα πεζά», ὅπου «ἀνοιχτὲς» ἐπιστολὲς τοῦ Παπαδιαμάντη),
345-470 (ἑνότητα «Γράμματα», ὅπου ἰδιωτικὴ ἀλληλογραφία του – στὶς νεότερες
ἀνατυπώσεις τῶν Ἁπάντων Παπαδιαμάντη ἀπὸ τὸν Βαλέτα ἡ ἰδιωτικὴ ἀλληλο-
γραφία παραλείπεται), δ) Μοσχονᾶς 1981, ε) Δημητρακόπουλος 1989, σσ. 66-68
καὶ 96-101. Τὶς 6 «ἀνοιχτὲς» ἐπιστολὲς τοῦ Παπαδιαμάντη βλ. στὸ: Τριανταφυλ-
λόπουλος 165-166, 231, 311, 312-313, 315-316, καὶ ὑπομνήματα, σσ. 382, 393, 400,
401.

2 35 τοῦ πατέρα του πρὸς τὸν Παπαδιαμάντη καὶ 2 πρὸς τὸν Σ. Κουσουλίνο, καθὼς
καὶ 32 γράμματα ἄλλων στὸν Παπαδιαμάντη.



Οἱ μελετητὲς ἀξιοποίησαν τὸν ἐπιστολικὸ λόγο τοῦ πεζογράφου ὡς
ὑπηρετικὸ τῆς σύνθεσης τῆς βιογραφίας του, ὡς «ψυχαναλυτικὸ ἴχνος» γιὰ
τὴν ἑρμηνεία τῆς προσωπικότητάς του, ἀλλὰ καὶ ὡς ἔκφραση συγκεκρι-
μένων κοινωνικῶν μορφωμάτων καὶ προβλημάτων3. Ἂς δοῦμε λοιπὸν τὴν
ἐπιστολὴΠαπαδιαμάντη ὡς θεματικὴ καὶ ὡς ὑφολογικὴ ἐπιλογή, ἀλλὰ καὶ
τὴ σχέση μὲ τὴν ἐπιστολὴ ὡς ἐργαλεῖο πειθοῦς ποὺ διαμορφώνει ὁ ἐπιστο-
λογράφος, καθὼς καὶ τὸν «ἑαυτὸ» ποὺ προβάλλει ἡ ἐπιστολή του ὡς εἶδος
τοῦ αὐτομιμητικοῦ γένους4.

Καταρχάς, ὁ ἔκδηλα πρακτικὸς χαρακτήρας τῶν μνημονίων καθορί-
ζει ἐν πολλοῖς τὴν ἔκταση καὶ τὸ ὕφος τους – πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ εἶναι σύν-
τομα σημειώματα μὲ παραγγελίες εἰδῶν καὶ τροφίμων, αἰτήσεις ἀπο-
στολῆς χρημάτων, ἀναφορὲς ἐσόδων-ἐξόδων κ.τ.ὅ. Παρὰ τὴ συντομία
τους, ὡστόσο, ἐμφανίζουν ἐνδιαφέρουσα πληροφοριακότητα ἀντανακλών-
τας τὴν ἐποχὴ καὶ τὶς δυσχέρειες τῶν χαμηλῶν οἰκονομικὰ στρωμάτων
Ἀθήνας καὶ περιφέρειας τοῦ τέλους τοῦ 19ου αἰώνα, καθὼς εἶναι πολυ-
πρόσωπα στὴν ἀναφορικότητά τους, ὅπως ἀποδεικνύει ὁ Πίνακας Προ-
σώπων τῆς ἔκδοσης5. Ἔτσι τὸ κλειστὸ σύμπαν τῆς δυαδικῆς ἐπιστολικῆς
ἐπικοινωνίας διανοίγεται στὴ Σκιάθο καὶ τὴν Ἀθήνα –δευτερευόντως τὴ
Σκόπελο, τὴ Χαλκίδα καὶ Θεσσαλικὲς περιοχές– ἐνῶ τὸν «κόσμο» της
ἀποτελοῦν ἡ οἰκογένεια καὶ οἱ συγγενεῖς στὴ Σκιάθο, ἡ μικροκοινωνία τῶν
Σκιαθιτῶν τῆς Ἀθήνας, λογοτέχνες καὶ διανοούμενοι, ἐκπαιδευτικοί, πο-
λιτικοὶ καὶ ἱερωμένοι τοῦ νησιοῦ καὶ τῆς πρωτεύουσας. Διαπιστώνουμε,
ἔτσι, τὶς μεταμορφώσεις τοῦ ἑνικοῦ καὶ τοῦ πληθυντικοῦ ἀριθμοῦ τοῦ αὐτο-
προσδιορισμοῦ καὶ τῆς ἀπεύθυνσης, τὴ σύνδεση μὲ τὸ ἐπίκαιρο ἀλλὰ καὶ τὴ
διατήρηση τοῦ ἐνδιαφέροντος γιὰ τὶς δύο «πατρίδες», Σκιάθο καὶ Ἀθήνα,
μὲ τὴν παροχὴ εἰδήσεων ἔνθεν κἀκεῖθεν γιὰ πρόσωπα καὶ γεγονότα τοῦ νη-
σιοῦ καὶ τῆς πόλης. Λίγες συγκριτικὰ μὲ τὸν ἀριθμὸ τῶν μνημονίων εἶναι
οἱ ἐπιστολὲς ἔκθεσης τοῦ «ἑαυτοῦ»6, ἐλάχιστες καὶ σύντομες οἱ ἀναφορὲς
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3 Βλ. ἀντιπροσωπευτικά: α) Βαλέτας ΣΤ΄, β) Μουλλᾶς 1974, σσ. ιε´-ξε΄, γ) Μοσχονᾶς
1981, σσ. ζ΄-νη΄, ὅπου ἀναφορὲς καὶ στὴν προσωπικότητα τῶν γονέων τοῦ Παπα-
διαμάντη καὶ στὴν ἰδιάζουσα σχέση του μαζί τους.

4 Γιὰ τὸ αὐτομιμητικὸ γένος καὶ τὴν ἐπιστολὴ ὡς εἶδος του, βλ. Πασχαλίδης 1993,
σσ. 38-50.

5 Βλ. Τριανταφυλλόπουλος 1992, σσ. 237-248.
6 Ὡς τέτοιες θὰ θεωρούσαμε τὶς ἐπιστολὲς ὑπ᾽ ἀρ. 1, 2, 6, 10, 11, 27, 30, 31, 57, 75,



σὲ ἀναγνώσματα καὶ συνθῆκες συγγραφῆς, ἐνῶ ἀπουσία ἐρωτικῶν ἀνα-
φορῶν χαρακτηρίζει τὴ συγκεκριμένη ἀλληλογραφία· εὔλογη, ἂν ἀναλο-
γιστοῦμε τοὺς παραλῆπτες, τὴν προσωπικὴ καὶ οἰκογενειακὴ κατάσταση
τοῦ ἐπιστολογράφου, ἀλλὰ καὶ ἂν τὴν συνδυάσουμε μὲ τὴν ἀπόκρυψη τῆς
ἐρωτικῆς φύσης του ἀπὸ τὸν συγγραφέα, τὴν ὁποία ἀφήνει νὰ διαχυθεῖ μόνο
στὰ πεζογραφήματά του7. Ἀπὸ τὴν ἄποψη αὐτὴ καὶ μὲ τὴν ἐπίγνωση τῆς
διαφορᾶς τῶν αἰτίων ποὺ γεννοῦν τὸ φαινόμενο, ὁ ἐπιστολογράφος Παπα-
διαμάντης θὰ μποροῦσε νὰ παραλληλιστεῖ μὲ τὸν ἐπιστολογράφο Σολωμό,
στὶς ἐπιστολὲς τοῦ ὁποίου ἐλάχιστες εἶναι οἱ προσωπικότερες ἀναφορὲς καὶ
λίγες οἱ ἐξομολογήσεις γιὰ τὸ δημιουργικό του ἔργο.

Οἱ «πολλὲς καὶ ἀντιφατικὲς» ἐπιστολὲς τοῦ Παπαδιαμάντη πρὸς τὸν
πατέρα του –ὁ χαρακτηρισμὸς ἀνήκει στὸν ἴδιο τὸν συγγραφέα8– συνιστοῦν
τὸ μεγαλύτερο τμῆμα τῆς παπαδιαμαντικῆς ἀλληλογραφίας. Πιεσμένος
ἀπὸ τὶς βιοτικὲς ἀνάγκες, προικισμένος μὲ εὐφυΐα, ἱκανότητες καὶ «γνώση
τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων»9, ὁ πολύτεκνος ἱερωμένος πιέζει τὸν μεγάλο
του γιὸ νὰ ὁλοκληρώσει τὴν ἐκπαίδευσή του καὶ νὰ ἐργαστεῖ πρὸς τὸ ἀτο-
μικὸ καὶ οἰκογενειακὸ συμφέρον – πράγματα ποὺ ἐκεῖνος δὲν θὰ κάνει, κυ-
ριαρχημένος ἀπὸ τὴ λατρεία τῆς τέχνης, τὸν ἀντιαστισμό του μὴ ἀφομοι-
ωμένου ἐσωτερικοῦ μετανάστη καὶ τὶς ἰδιαιτερότητες τοῦ χαρακτήρα του.
Ἐνδιαφέρουσα εἶναι ἡ πορεία τῆς «διαλεκτικῆς σχέσης» ποὺ διαμορφώνει
ὁ νέος μὲ τὴν οἰκογένεια διὰ τῶν ἐπιστολῶν (ἐριστικότητα-διαφωνία-
ὑποταγή-καθησυχασμός-σύμπλευση-φρονηματισμός-ἐπιστολικὴ «πολι-
τική»), ἀλλὰ καὶ ἡ παρουσία τῆς μητέρας στὰ γράμματα πρὸς τὸν πατέρα:
χαρακτηριστικὸ τὸ ἐγκιβωτισμένο στὴν ἐπιστολὴ πρὸς τὸν πατέρα τῆς
18ης.4.1874 ποίημα «Πρὸς τὴν μητέρα μου», γραμμένο σὲ δημοτική, μὲ
τὸ χαμηλότονο λυρικὸ παράπονο τοῦ ἐπιστολογράφου γιὰ τὴν κακή του
μοίρα10, τὸ ὁποῖο ἐνδεχομένως χρησιμοποιεῖ ὡς ἔμμεσο τρόπο «ἔκθεσης τοῦ
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87, 99, 106- 109, 128, 140, 148, 152, 162, 174, 185 τοῦ τόμου: Τριανταφυλλόπου-
λος 1992.

7 Γιὰ τὸ φαινόμενο καὶ τὴν αἰτιολόγησή του, βλ. α) Βαλέτας Α΄, σσ. κδ΄, λη΄, καὶ ΣΤ΄,
σσ. 231-249, β) Μουλλᾶς 1974, σσ. να΄-νδ΄.

8 Βλ. ἐπιστολή του τῆς 20.5.1876 πρὸς τὸν πατέρα του στὸ: Τριανταφυλλόπουλος 1992,
σ. 76.

9 Ὁ Ε. Ι. Μοσχονᾶς, ὡστόσο, θεωρεῖ πὼς δὲν εἶχε «ἰδιαίτερη μόρφωση» (Μοσχονᾶς
1981, σ. ιγ΄).

10 Βλ. ἐπιστολὴ 18.4.1874 (Τριανταφυλλόπουλος 1992, σσ. 38-39).



ἑαυτοῦ» καί, κατὰ συνέπεια, πειθοῦς τοῦ βασικοῦ παραλήπτη. Ἕνα εἶδος
ἀπομάκρυνσης ἀπὸ τὴν πατρικὴ ἐξουσία μετὰ ἀπὸ τὸ 1890 ἐπισφραγίζε-
ται ἀπὸ τοὺς λίγους παρηγορητικοὺς λόγους τῆς ἐπιστολῆς στὴ μητέρα τῆς
7ης.6.189511. Ὡς τελευταῖο κείμενο «εἰς τὸν πατέρα» θὰ θεωρούσαμε τὴ
Νεκρολογία-πορτραῖτο του ἀπὸ τὸν λογοτέχνη γιό του τῆς 14ης.6.189512,
ὅπου ἐξαίρεται ὁ ἐνάρετος «πολιὸς Οἰκονόμος Παπα-Ἀδαμάντιος» – ὁ ὑπο-
δειγματικὸς ἐκκλησιαστικὸς ἄνδρας ποὺ ἀποτύπωνε τὴν ἰδιότητά του καὶ
μὲ σημειώσεις ἀρχειοθέτησης ἐπὶ τῶν ἐπιστολῶν ποὺ παρελάμβανε.

Στὶς ἐπιστολὲς τοῦ Παπαδιαμάντη ἀποκαλύπτονται/ἀποκρύπτονται τὸ
σύμπλεγμα κατωτερότητας ποὺ τὸν χαρακτηρίζει λόγῳ τῶν μορφωτικῶν
καὶ ἐπαγγελματικῶν ἀποτυχιῶν του, ἡ ἐνοχὴ ἐπειδὴ δὲν πραγματοποίησε
τὶς προσδοκίες τῆς οἰκογένειας καὶ ἀφοσιώθηκε στὴ λογοτεχνία13, ὁ αὔξων
ἐγκλεισμὸς στὶς φτωχογειτονιὲς καὶ τὰ ἐκκλησάκια τῆς πρωτεύουσας, ἡ
πενία, ἡ εὔθραυστη ὑγεία, ἡ ἀνέχεια, ἡ ἀπογοήτευσή του ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ
πρόσωπα καὶ πράγματα, ἡ ἀποστροφὴ πρὸς τὸν κομματισμό. Τὰ ἀρχικά
–πραγματικὰ ἢ ψευδῆ– διλήμματα περὶ τῆς μορφωτικῆς καὶ ἐπαγγελμα-
τικῆς του κατεύθυνσης καὶ οἱ σχετικὲς προσπάθειες (ὁλοκλήρωση ἐγκύ-
κλιων σπουδῶν, ἔναρξη φοίτησης στὸ Πανεπιστήμιο, προγυμνάσεις παι-
διῶν), ποὺ προσδίδουν ἕναν «ἀγωνιστικότερο» τόνο στὶς ἐπιστολές του,
ἀντικαθίστανται ἀπὸ ἀπολογίες γιὰ τὸ ἀνολοκλήρωτο τῶν σπουδῶν καὶ τὴ
δεινὴ οἰκονομική του κατάσταση, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἀνάληψη εὐθυνῶν γιὰ τὴ
λύση προβλημάτων ὅπως αὐτὰ ποὺ διαρκῶς προξενεῖ ὁ θερμοκέφαλος
ἀδελφός του Γεώργιος· ἀποκορύφωμα, ὁ πικρὸς ἀπολογισμὸς τῆς δεκαε-
τοῦς παραμονῆς του στὴν Ἀθήνα στὶς ἐπιστολὲς τῆς 15ης.10.1881 καὶ τῆς
10ης.9.1882 στὸν πατέρα – ποὺ ἀξίζει νὰ συναναγνωσθοῦν μὲ αὐτὴν τῆς
15ης.1.187014, καθὼς ἀποκαλύπτουν μὲ τὴν ἀπολογητική τους τὸ κοινω-
νικὸ πρόβλημα «ἐν μέρει», συγκαλύπτοντας ταυτόχρονα τὶς προσωπικὲς
ἀνεπάρκειες τοῦ ἐπιστολογράφου. Πρόκειται γιὰ ἐπιστολὲς τῆς ἀνάγκης
καὶ τῆς «ὑπομονῆς» (ἡ δεύτερη λέξη ἐπανέρχεται στὰ γράμματα μὲ τὴν
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11 Βλ. Τριανταφυλλόπουλος 1992, σ. 148.
12 Πρωτοδημοσιευμένη ἀνυπόγραφα στὴν ἐφημ. Ἀκρόπολις (βλ. Τριανταφυλλόπουλος
5.332-333 καὶ 404).

13 Βλ., σχετικά, ἐπιστολὴ πρὸς τὸν πατέρα τῆς 10.9.1882, στὸ: Τριανταφυλλόπουλος
1992, σσ. 127-128.

14 Βλ. Τριανταφυλλόπουλος 1992, σσ. 20-21, 121-122 καὶ 127-128.



πάροδο τοῦ χρόνου), ποὺ ἐπανειλημμένα ὑπογραμμίζουν τὴν ἀξία τῆς βίω-
σης τῶν χριστιανικῶν ἀρετῶν – δὲν λησμονοῦμε ἐδῶ, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς πε-
ποιθήσεις τοῦ ἐπιστολογράφου, καὶ τὴν ἰδιότητα τοῦ παραλήπτη. Μὲ τὴν
ἐπιστολὴ τῆς 10ης.9.1882 στὸν πατέρα, ὅπου κοινοποιεῖται ἡ συνεργασία
τοῦ γιοῦ μὲ τὶς ἐφημερίδες, μοιάζει νὰ ὑποδηλώνονται ἡ ἐγκατάλειψη τῶν
ὀνείρων τῆς οἰκογένειας καὶ μιὰ ἀποστασιοποίηση τοῦ συγγραφέα ἀπὸ τοὺς
οἰκείους του ἀλλὰ ὄχι καὶ ἀπάρνησή τους.

Οἱ εὐρισκόμενες πρὸς καὶ ἀπὸ διαφόρους ἐπιστολὲς μετὰ ἀπὸ τὸ 1891
διανοίγουν ὡς πρὸς τὸν ἀριθμὸ τῶν παραληπτῶν τὸν ὁρίζοντα τῆς πρόσ-
ληψης, ἀλλὰ περιορίζονται σὲ συνεννοήσεις γιὰ θέματα δημοσιεύσεων
πρωτοτύπων ἢ μεταφράσεων τοῦ Παπαδιαμάντη χωρὶς πολλὰ σχόλια, μὲ
ἔκδηλη τὴν ἐκτίμηση τῶν ἀλληλογράφων του πρὸς αὐτόν. Τώρα ἀναφέ-
ρονται οἱ φίλοι λογοτέχνες, ἡ «παρέα» (Γιάννης Βλαχογιάννης, Μιλτιά-
δης Μαλακάσης, Κωνσταντῖνος Χατζόπουλος, Ἰωάννης Γρυπάρης,
Ἀνδρέας Καρκαβίτσας κ.ἄ.), ἐνῶ ἡ ἀνέχεια, συνδυασμένη μὲ τὴν ὑπο-
χρέωση νὰ συντηρεῖ τὶς ἀδελφές του καὶ τὰ ὀρφανὰ τοῦ ἀδελφοῦ του καὶ μὲ
τοὺς ρευματισμοὺς ποὺ τὸν ἐμποδίζουν νὰ γράψει, προσδίδει στὸν ἐπιστο-
λογράφο μιὰ διάσταση τραγική.

Οἱ προσφωνήσεις, ἀποφωνήσεις καὶ ὑπογραφὲς στὶς ἐπιστολὲς πρὸς τὸν
πατέρα καὶ ἱερωμένο («Σεβαστέ μοι πάτερ», «Σᾶς ἀσπάζομαι», «ὁ υἱός
Σας Α.Ἀδαμαντίου» κλπ.) καθὼς καὶ ὁ πληθυντικὸς τῆς «ὑποταγῆς» ἀπο-
τυπώνουν τὶς παραδοσιακὲς σχέσεις υἱῶν μὲ γονεῖς, πράγμα ποὺ ἐνίοτε
ἀντιτίθεται στὸ «συγκρουσιακὸ» περιεχόμενο τῆς ἐπιστολῆς. Ἄλλωστε,
ὅπως σημειώνει ὁ Γ. Βαλέτας, τὸ φιλολογικὸ ὄνομα «Ἀλέξανδρος Παπα-
διαμάντης» ἀπαντᾶ γιὰ πρώτη φορὰ σὲ ἐπιστολὴ τοῦ 1875 στὸν πατέρα,
ἀκριβέστερα στὴν ἐπιστολὴ τῆς 28ης.9.1874· ὁ νεαρὸς φαίνεται ὅτι ἐπι-
κυρώνει τὴ σχέση τοῦ ἀνήκειν στὸν πατέρα καὶ τὴ θρησκεία μὲ τὴν υἱοθέ-
τησή του15. Οἱ προσφωνήσεις ὑπηρετοῦν τὴ διάσταση τῆς χριστιανικῆς ἀγά-
πης ἢ ἀκολουθοῦν τὴν ἐπιστολικὴ τυπικότητα σὲ γράμματα πρὸς ἄλλους
(«Ἀδελφὲ Γεώργιε», «φίλτατε», «Ὁ σὸς Ἀλ. Παπαδιαμάντης»). Ἰδιόμορφη
εἶναι, ἐξάλλου, ἡ διαπλοκὴ τοῦ ἰδιωτικοῦ μὲ τὸ δημόσιο στὶς ἐπιστολὲς πρὸς
τὸν πατέρα: ἡ ἰδιωτικὴ ἐπιστολὴ γράφεται χωρὶς πρόθεση μεταγενέστερης
δημοσίευσης, ἀλλὰ ἀποϊδιωτικοποιεῖται ἕως ἕναν βαθμὸ μὲ τὴν ἐπίγνωση
ὅτι μπορεῖ νὰ διαβαστεῖ ἀπὸ καὶ νὰ φρονηματίσει τρίτα πρόσωπα (τὴ μη-
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15 Βλ. Βαλέτας Α΄, σ. λ΄, καί, τὴν ἐπιστολή, στὸ: Τριανταφυλλόπουλος 1992, σ. 45.



τέρα, τὰ ἀδέλφια κ.ἄ.). Τέλος, τὸ ὑστερόγραφο, δηλωμένο μὲ συντομο-
γραφία στὰ πρῶτα μνημόνια16, ἔκτοτε ὑπαρκτὸ ἀλλὰ χωρὶς συντομογρα-
φημένα διακριτικά, κάποτε πολλαπλὸ ἢ ἐκτενὲς ὅσο καὶ τὸ κυρίως γράμμα,
εἶναι συχνὸ καὶ πολυλειτουργικὸ στὴν παπαδιαμαντικὴ ἐπιστολογραφία:
προσθέτει πληροφορίες, κάποτε «ἐμπιστευτικές», παραγγελίες καὶ αἰτή-
ματα, διευκρινίσεις, ὁδηγίες, χαιρετισμοὺς τοῦ ἐπιστολογράφου ἢ τρίτων,
περιλαμβάνει κάποτε –«ὑποτιμημένες»– σημαντικὲς εἰδήσεις (ὅπως τὴν
ἐγγραφὴ τοῦ Παπαδιαμάντη στὴ Φιλοσοφικὴ Σχολή)17, συμβάλλει στὴν
καταγραφὴ τῆς περιπέτειας τῆς ἀλληλογραφίας ἢ «φιλοξενεῖ» ὁλόκληρο
κείμενο (τὸ ποίημα «Πρὸς τὴν μητέρα μου», γιὰ τὸ ὁποῖο ἔγινε λόγος προ-
ηγουμένως).

Ἐξάλλου, ἡ φρονηματιστικὴ ἐπιστολὴ στὸν ἀδελφό του τῆς 18ης.12.
187518, μὲ τὸ ἦθος καὶ τὸ ὕφος τῆς πολεμικῆς ἐναντίον τοῦ χαρτοπαιγνίου
καὶ τῆς ὑπογράμμισης τῶν προσωπικῶν καὶ κοινωνικῶν εὐθυνῶν, θὰ πρέ-
πει νὰ συναναγνωσθεῖ μὲ τὴν «ἀνοιχτή», ὀλιγοσέλιδη ἐπιστολογραφία τοῦ
Παπαδιαμάντη. Ἐδῶ ἀξιοποιεῖται ἡ ρητορικὴ τῆς πολεμικῆς καὶ τῆς ἀπο-
λογητικῆς ἐπιστολῆς. Ὁ αὐτοπροσδιορισμός του ὡς «γνησίου τέκνου τῆς
Ὀρθοδόξου ἐκκλησίας» μπροστὰ στοὺς ἀμφισβητίες, ἡ ἔμφαση στὴν τή-
ρηση τοῦ ὀρθόδοξου δόγματος ἀπὸ τὴν πίστη ἕως τὴ βυζαντινὴ μουσικὴ καὶ
τὸν καθημερινὸ βίο, ἡ χριστιανικὴ σεμνότητα καὶ δικαιοσύνη, ὁ πόλεμος
ἐναντίον τῶν κοινωνικο-πολιτικῶν κακῶς κειμένων, συνιστοῦν τὴ θεμα-
τικὴ τῶν ἐπιστολῶν. Φιλολογικὸ ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἡ «Ἀπάντησις εἰς
τὸν Ζ. 〈= Ι. Ζερβό〉 της “Ἐφημερίδος”»19 μὲ τὴν ἀποτίμηση τῶν λογοτε-
χνικῶν «ἰδιορρυθμιῶν» του ἀπὸ τὸν ἴδιον τὸν Παπαδιαμάντη καὶ τὴν ἐμφα-
τικὴ ἄρνηση τῶν ὁμοιοτήτων μὲ ξένους συγγραφεῖς ὡς ἔνδειξη τῆς λογο-
τεχνικῆς του ἀξίας.

Οἱ «ἀνοιχτὲς» ἐπιστολὲς τοῦ Παπαδιαμάντη ἀποτελοῦν ζέοντα κείμενα
ποὺ ἀξιοποιοῦν τὶς τεχνικὲς πειθοῦς τῶν ρητορικῶν λόγων, ὅπως συμβαί-
νει καὶ σὲ ἰδιωτικές του ἐπιστολές. Ὁ Παπαδιαμάντης εἶναι γνώστης τῶν
κανόνων καὶ τῶν ἀρετῶν τῆς ἐπιστολῆς ὡς ρητορικοῦ εἴδους, ὅπως προσ-
διορίστηκε ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα20. Ἔχει συνείδηση τῆς θεμελιακῆς διαλε-
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16 Βλ. Τριανταφυλλόπουλος 1992, σσ. 13-15.
17. Βλ. Τριανταφυλλόπουλος 1992, σ. 42.
18 Βλ. Τριανταφυλλόπουλος 1992, σσ. 61-62.
19 Δημοσιευμένη στὸ Ἄστυ, 28.8.1891 (Τριανταφυλλόπουλος 5.315-316 καὶ 401).
20 Γιὰ τὴ ρητορικὴ τοῦ Παπαδιαμάντη, τὴν ποικιλία τῶν σχημάτων λόγου ποὺ χρη-



κτικῆς φύσης τοῦ ἐπιστολικοῦ λόγου καὶ ἐφαρμόζει τὴν «ὕψιστη ἐπιστολικὴ
ἀρχὴ» τῆς αὐθεντικότητας καὶ τῆς φυσικότητας, ὅπως ὑπογραμμίστηκε
ἀπὸ τὸν καιρὸ τοῦ Λιβανίου καὶ τοῦ Γρηγορίου Ναζιανζηνοῦ ἕως τὰ νεό-
τερα χρόνια· συστατικά της θεωροῦνται ἡ σαφήνεια, ἡ ἀθωότητα, ἡ ἀφέ-
λεια, ἡ ἁπλότητα, ἡ χάρη καὶ ἡ ἄνεση21, ὑπηρετικὰ τῆς στρατηγικῆς τῆς
σαγήνης, τῆς captationis benevolentiae. Τὸ ἐπιστολικὸ ὕφος ποικίλλει, ἀπὸ
τὴν ἀπολογία, τὴν παράκληση καὶ τὴν ἐπίκληση ἕως τὴν προσταγή, τὴν
ἄρνηση, τὴν πολεμική. Ρητορικὲς ἐρωτήσεις καὶ ἀποστροφές, προτρε-
πτικὲς ὑποτακτικές, ἐκτεταμένη χρήση ἀσύνδετου καὶ πολυσύνδετου σχή-
ματος, ἰσχυρὸ μετοχικὸ σύστημα, συμπαράθεση συνωνύμων ἢ ἀντωνύμων,
ἐπιθετικοὶ καὶ κατηγορηματικοὶ προσδιορισμοί, ἐκτεταμένη χρήση τῆς
μεταφορᾶς, τῆς παρομοίωσης, τῆς ἐπαναφορᾶς καὶ τῆς ἀντίθεσης, δομικὰ
σχήματα ὅπως αὐτὸ τῆς θέσης-ἀνασκευῆς-ἀπόδειξης, κλιμάκωση, δεον-
τολογικὴ διατύπωση, διδακτικὴ πρόθεση, γνωμολογία, κυριολεξία, ἀποφυγὴ
τοῦ περιττοῦ καί, τέλος, ἀξιοποίηση τῆς ἑλληνικῆς γλωσσικῆς διαχρονίας,
χαρακτηρίζουν τὴν ἐπιστολική του γραφή, ἐπικυρώνοντας τὴν ἑνότητα τοῦ
προσώπου τοῦ λογοτέχνη, καὶ θέτουν τὴν ὑφολογικὴ σφραγίδα σὲ φράσεις
ἢ ἀποσπάσματα ἰδιωτικῶν καὶ «ἀνοιχτῶν» ἐπιστολῶν. Πρόταση ἐργασίας
θὰ ἀποτελοῦσε ἡ μελέτη τῶν ἐπιστολῶν τοῦ Παπαδιαμάντη σὲ σχέση μὲ
τὸ περιεχόμενο καὶ μὲ τὴν ἐκφραστικὴ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ κηρύγματος.
Ἐξάλλου, οἱ «ἀνοιχτὲς» ἐπιστολὲς τοῦ Παπαδιαμάντη θὰ πρέπει νὰ συμ-
μελετῶνται μὲ τὴν ἀρθρογραφία του, καθὼς ἔκδηλες εἶναι οἱ θεματολο-
γικὲς καὶ ὑφολογικὲς συγγένειες ἀλλὰ καὶ ἡ συναφὴς λειτουργία22.

Τέλος, σημαίνουσα παρουσία στὴν ἰδιωτικὴ καὶ «ἀνοιχτὴ» παπαδια-
μαντικὴ ἐπιστολή, ὅπως καὶ σὲ ὅλα τὰ παπαδιαμαντικὰ κείμενα, ἀποτε-
λεῖ ἡ εἰρωνεία: κυρίως ὁ σαρκασμὸς καὶ αὐτοσαρκασμός, «μοναστηριακὸς»
κάποτε, συχνὰ ἀποφθεγματικός, ὅπλο γιὰ τὴ διόρθωση τῶν κακῶς κει-
μένων, μὲ κυρίαρχη τὴν πικρία ἀπὸ πρόσωπα καὶ γεγονότα τῆς ζωῆς, φθά-
νει νὰ μετατρέψει τὴν ἐπιστολὴ σὲ μὴ ἀνακοινώσιμο «ἀγροῖκον ἔγγραφον»
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σιμοποιεῖ καὶ τὴν ἀξιοποίηση τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς καὶ ἐκκλησιαστικῆς κληρο-
νομιᾶς ἀπὸ τὸν πεζογράφο, βλ. Ζορμπᾶς 1991, Καλοσπύρος 2002, Νάκας 2004, καὶ
Παπαδιαμάντης 2011.

21 Βλ. Μουλλᾶς 1992, σσ. 153 – 154.
22 Γιὰ τὴ στενὴ συγγένεια ἐπιστολῆς –καὶ δὴ τῆς «ἀνοιχτῆς» ἐπιστολῆς– καὶ ἄρθρου
βλ. Pages 1987.



κατὰ τὸν ἐπιστολογράφο23. Στὸ πλαίσιο αὐτὸ ὁ Παπαδιαμάντης ἀξιοποιεῖ
τὴν ἀντίφραση24, τὴν ἀπρόσμενη συμπαράθεση εἰκόνων καὶ συλλήψεων, τὶς
συζεύξεις διαφορετικῶν ὑφολογικῶν ἐπιπέδων, τὴν ἐπιφωνηματικὴ
ἔκφραση, τὴν ἀντιστροφὴ τοῦ «φαίνεσθαι» πρὸς ἀποκάλυψιν τοῦ «εἶναι»,
τὴν τριτοπρόσωπη ὑπαινικτικὴ ἀπαξιωτικὴ ἀναφορὰ καὶ ἄλλους τρόπους.

Ἐντάσσοντας τὸν Παπαδιαμάντη στὴ μακρὰ χορεία τῶν λογοτεχνῶν
ποὺ ἀξιοποιοῦν τὸν ἐπιστολικὸ λόγο στὴ δημιουργική τους συγγραφή, συ-
ναντοῦμε ἀρχικὰ δεκαπέντε περιπτώσεις ἐπιστολῶν ἢ ἀναφορῶν σὲ ἐπι-
στολὲς στὰ ἱστορικά του μυθιστορήματα25: γράμματα καὶ «γραμμάτια»
ποὺ προωθοῦν τὴ δράση ἐντείνοντας τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ παραλήπτη μὲ ὅσα
λένε καὶ μὲ ὅσα ἀποκρύπτουν, «ἐπιστόλια» ἀποτελεσματικὰ ἢ ἀναποτε-
λεσματικά, κάποτε πλήρη τραγικῆς εἰρωνείας, ἀνύπαρκτες ἐπιστολὲς ποὺ
χρησιμοποιοῦνται ὡς πρόφαση γιὰ τὴν προσέγγιση ἰσχυρῶν προσώπων·
στὸν χῶρο τῆς ἐρωτικῆς γραμματαλλαγῆς συναντοῦμε τὴν ἐπιστολὴ ὡς
«πρόσχημα καὶ δέλεαρ», ὡς μέσο ψυχολογικοῦ πολέμου, τὴν ἐπιστολὴ-
παράγωγο ἐρωτικῆς ἀντιζηλίας, τὴν ὑπονομευμένη διὰ τῆς εἰρωνείας
ἐρωτικὴ ἐπιστολή, ἀκόμη καὶ τὴ φαντασιωτικὴ διαδικασία σύνθεσης ἐπι-
στολῆς ἀπὸ τὸν ἐρωτευμένο ἀγράμματοΜάχτο τῆς Γυφτοπούλας ἀλλὰ καὶ
τὴν περιπέτεια τῆς ὑπαγόρευσης καὶ τῆς πρόσληψης μιᾶς ἐπιστολῆς τοῦ
ἴδιου ἀποστολέα. Δύο γράμματα συνιστοῦν χαρακτηριστικὲς μαρτυρίες γιὰ
τὴ γνώση τῆς ἐπιστολικῆς παράδοσης ποὺ διέθετε ὁ Παπαδιαμάντης:
ἀφενὸς ἡ διφυὴς ἐπιστολὴ μιᾶς Βενετσιάνας ἀρχόντισσας, πολεμικὴ ἐναν-
τίον τῶν Ὀρθοδόξων καλογήρων τῆς Πάτμου καὶ διαστρέβλωση τῆς πραγ-
ματικότητας λόγῳ ἐρωτικῆς ἀντιζηλίας· πλήρης εἰρωνείας καὶ ρητορικῶν
σχημάτων, σχολιάζεται ἀπὸ τοὺς παραλῆπτες ὡς ψευδὴς διότι «τὰ στρί-
φτει καὶ λέγει πολλά […] ἔχει πολλὰ προοίμια καὶ ἐπιλόγους […] Καὶ ὅλη
ἐκείνη ἡ παρέκβασις δὲν εἶναι ἄλλο τίποτε, εἰμὴ στάκτη εἰς τὰ ὄμματα τοῦ
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23 Ἐπιστολὴ τῆς 15.1.1870 πρὸς τὸν πατέρα (βλ. Τριανταφυλλόπουλος 1992, σ. 21).
24 Ἀντίφραση εἶναι ὁ λεκτικὸς τρόπος κατὰ τὸν ὁποῖον «μία ἔννοια ἢ ἕνα νόημα
ἐκφράζεται ὄχι μὲ τὴν κύρια λέξι ἢ φράσι, ἀλλὰ μὲ κάποια ἄλλη ποὺ ἔχει παρόμοια
σημασία ἢ καὶ ἐναντία» (βλ. Τζάρτζανος 1963, σ. 311, καθὼς καὶ Νάκας 1995).

25 Ἀναλυτικότερα (οἱ ἀναφορὲς γίνονται στὶς σελίδες τοῦ τόμου: Τριανταφυλλόπουλος
1.): ἩΜετανάστις (σσ. 73, 106, 115/120, 131), Οἱ Ἔμποροι τῶν Ἐθνῶν (σσ. 181,
182, 183, 242-243/273, 272-275, 281-283),Ἡ Γυφτοπούλα (σσ. 367-369, 425-426,
447-450, 561-570, 575-576).



ἀναγνώστου ριπτομένη»26. Ἀφετέρου, ἡ ἐπιστολὴ τοῦ καρδινάλιου Βησσα-
ρίωνα πρὸς τὸν Πλήθωνα27, ἐξαιρετικὸ δεῖγμα «ἕλληνος λόγου» ἐκκλη-
σιαστικοῦ ἀνδρὸς ἀλλὰ καὶ τῆς ἐπιστολῆς ὡς «τέκνου τῆς ρητορικῆς».

Ὁ Παπαδιαμάντης ἀξιοποιεῖ τὴν παραδοσιακὴ ἐπιστολικὴ πολυτυπία
τοῦ ἱστορικοῦ μυθιστορήματος σεβόμενος τὴ σημειολογία της ἐντὸς τοῦ
συγκεκριμένου ρομαντικοῦ εἴδους. Θὰ ἄξιζε τὸν κόπο νὰ μελετηθεῖ, συγ-
κριτικὰ μὲ τὶς παπαδιαμαντικὲς ἐπιλογές, ἡ λειτουργία τῶν ἐπιστολῶν στὰ
ἔργα τῶν ξένων συγγραφέων ποὺ μεταφράζει ὁ Σκιαθίτης πεζογράφος. Τέ-
λος, ἡ ἐπιτυχημένη ὑφολογικὴ ἀπόδοση τοῦ λόγου καὶ τῆς «ψυχῆς» τῶν
μορφωμένων καὶ ἀμόρφωτων ἐπιστολογράφων, ἡ δραστικὴ εἰρωνεία καὶ τὰ
μεταγλωσσικὰ σχόλια τοῦ ἀφηγητῆ ἢ τῶν παραληπτῶν στὶς ἐπιστολὲς τῶν
μυθιστορημάτων, συνιστοῦν δεῖκτες συγγένειάς τους μὲ αὐτὲς τοῦ παπα-
διαμαντικοῦ διηγήματος.

Στὸ παπαδιαμαντικὸ διήγημα ἐντοπίσαμε εἴκοσι τέσσερις περιπτώσεις
παράθεσης ἐπιστολῶν ἢ ἀναφορᾶς σὲ ἐπιστολές28. Κείμενο μὲ ὑψηλὴ δρα-
στικότητα, μὲ συμφέρουσες ἢ ἐπιβλαβεῖς συνέπειες γιὰ τὸν ἀποστολέα, τὸν
παραλήπτη ἢ τὸν γραμματοκομιστή, ἡ ἐπιστολὴ στὸ παπαδιαμαντικὸ διή-
γημα μπορεῖ νὰ διακριθεῖ σὲ ἐπιστολὴ ξενιτεμένου, σὲ ἐρωτικὴ ἐπιστολὴ καὶ
σὲ ἐπιστολὴ ποικίλου περιεχομένου καὶ στόχευσης μὲ δυνατότητα περαι-
τέρω ὑποδιαίρεσης τῆς τελευταίας κατηγορίας.

Στὴν τελευταία αὐτὴ ὁμάδα μποροῦμε νὰ ἐντάξουμε τὴν ἐξαιρετικὴ ἐπι-
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26 Βλ. Τριανταφυλλόπουλος 1.272-275.
27 Βλ. Τριανταφυλλόπουλος 1.447-450.
28 Ἀναλυτικότερα (οἱ ἀναφορὲς γίνονται στὶς σελίδες τῆς ἔκδοσης: Τριανταφυλλό-
πουλος 2., 3., 4.): «Χρῆστος Μηλιώνης» (2 ξεχωριστὲς ἀναφορὲς στὸ 2.29-31 ἡ
πρώτη, 49-51 καὶ 59-61 ἡ δεύτερη), «Ὁ Σημαδιακός» (2.104-113), «Ἡ Σταχο-
μαζώχτρα» (2.115-124), «ὉΠανταρώτας» (2.143), «ἩΜαυρομαντηλού» (2.156),
«Θέρος-Ἔρος» (2.189-191, 193-195, 198 καὶ 205), «Λαμπριάτικος Ψάλτης»
(2.515), «Βαρδιάνος στὰ σπόρκα» (2.545-546), «Κοκκώνα θάλασσα ἢ Τὸ γράμμα
τῆς πεθερᾶς» (3.281-292), «Τρελὴ βραδιά» (3.319-320), «Ἡ Τύχη ἀπ᾽ τὴν Ἀμέ-
ρικα» (3.335-336, 340, 341), «Στρίγλα μάνα» (3.391-392), «Ἡ Φόνισσα» (2 ξε-
χωριστὲς ἀναφορὲς στὸ 3.432 ἡ πρώτη, 450-453 ἡ δεύτερη), «Ὁ Κοσμολαΐτης»
(3.535-536, 538), «Ἡ Ἀποσώστρα» (4.51-52). «Τὰ Ρόδιν᾽ ἀκρογιάλια» (4.249-
251), «ΤὸΜυρολόγι τῆς φώκιας» (4.297-298), «Τὸ Γράμμα στὴν Ἀμερική» (4.355-
359), «ΤὰΜαῦρα κούτσουρα» (2 ξεχωριστὲς ἀναφορὲς στὸ 4.463-464 ἡ πρώτη, 469,
471 καὶ 476 ἡ δεύτερη), «Μάννα καὶ κόρη» (4.515-516) καὶ «ἩΚαλλικατζούνα»
(4.542-544).



στολὴ τοῦ γιοῦ τῆς Φραγκογιαννοῦς Μούρου πρὸς τὴ μητέρα του γιὰ νὰ
γλιτώσει τὴ φυλακὴ γιὰ φόνο· ὁ Παπαδιαμάντης παραθέτει τὸ γράμμα τοῦ
Μούρου μὲ συνδυασμὸ εὐθέως καὶ πλαγίου λόγου ὅπου παρεμβάλλονται τὰ
σχόλια τοῦ ἀφηγητῆ, ἀποτυπώνοντας ἔξοχα τὶς τεχνικὲς πειθοῦς ποὺ
ἀξιοποιεῖ ὁ ἐλάχιστα μορφωμένος πλὴν πονηρὸς ἐπιστολογράφος, ἀλλὰ καὶ
τὸν ἀσθμαίνοντα λόγο του ὑπὸ τὴν πίεση τῆς ἀνάγκης29. Στὴν ποικίλη αὐ-
τὴ κατηγορία ἀνήκουν καὶ οἱ δηλωτικὲς φρονήματος ἐπιστολὲς Ἑλλήνων
καὶ Τούρκων στὸν «Χρῆστο Μηλιώνη», οἱ δύο ἀπὸ τὶς ὁποῖες τοποθε-
τοῦνται ἐν εἴδει λόγου καὶ ἀντιλόγου προωθώντας ἀκαριαῖα τὴ δράση, ἐνῶ
ἔντονο εἶναι τὸ στοιχεῖο τῆς εἰρωνείας πρὸς τὸν παραλήπτη ἐκ μέρους τοῦ
ἀποστολέα πρὸς ἐπίδειξη τῆς γενναιότητας ἢ τῆς ἐφευρετικότητας τοῦ τε-
λευταίου. Χαρακτηριστικὴ εἶναι, τέλος, ἡ χρήση τῆς πλαστῆς ἐπιστολῆς
στὸ «Μάννα καὶ κόρη», ὡς μέσου ἐξαπάτησης τῶν παραληπτριῶν ἐκ μέ-
ρους τῆς κοινωνικῆς ὁμάδας καὶ κακόβουλης τόνωσης τῶν μεγαλεπίβο-
λων πλὴν μάταιων βλέψεων γιὰ γάμο τῆς κόρης.

Ἡ ἐπιστολὴ ἐμπλέκει τοὺς ἥρωες καὶ τὸν ἀναγνώστη στὸ μυστη-
ριῶδες ταξίδι της λειτουργώντας ὡς πράξεως προαγωγός· παράλληλα,
ὑπογραμμίζει τὴν ἐξοικείωση τοῦ Παπαδιαμάντη μὲ τὴ μακρὰ παράδοση
τῆς ἐπιστολογραφίας καὶ ἐμπλέκει τὸν ἀφηγητὴ στὸν σχολιασμό της
ἀλλὰ καὶ στὴν εἰρωνικὴ ὑπονόμευσή της ὡς ἀναληθοῦς κειμένου ὅταν κυ-
ριαρχεῖται ἀπὸ τὴ ρητορικὴ ὑπερβολή, ὅπως στὸν «Κοσμολαΐτη», ὅπου δια-
βάζουμε: «Εἰς τὴν ἐπιστολογραφίαν ἄλλως πολὺ διέπρεπεν. Εἰς τοὺς ἀπο-
δημοῦντας κατὰ καιροὺς ἐξ Ἀθηνῶν […] ἔγραφε μακρὰς ἐπιστολάς, εἰς
τέσσαρας κόλλας χάρτου, μὲ ἀραιὰ καὶ μεγάλα γράμματα. […] Εἰς τὰ δο-
κίμια ταῦτα ἐγίνετο ὁ ἴδιος Συναξαριστής, καὶ μετήρχετο ὕφος Ἀγαπίου
τοῦ Κρητός. […]ὉΣτέλιος ἀλήθεια διέπρεπε καὶ εἰς τὸ νὰ ἐκφωνῇ λόγους
ἐπικηδείους εἰς τοὺς νεκρούς […]. Εἶχε τῷ ὄντι πολὺ τὸ ρητορικόν, […] εἰς
ὅλον τὸ ἄτομόν του. Τὸ ὕφος δὲν διέφερε πολὺ ἀπὸ τὸ τῆς ἐπιστολογραφίας,
εἰμὴ ὅτι εἶχε πλείονας ὀνομαστικὰς ἀπολύτους καὶ ἀνακόλουθα».

Στὸν κύκλο τῶν γραμμάτων ξενιτεμένων, ἡ ἁπλὴ ἀναφορὰ στὴ σπα-
νιότητα ἢ τὴν παύση ἀποστολῆς γραμμάτων ἀπὸ τοὺς ξενιτεμένους («οὔτε
γράμμα οὔτε ἀπηλογιὰ») ἀξιοποιεῖται προκειμένου νὰ δηλωθεῖ ἡ ψύχρανση
τῶν σχέσεων λόγῳ τῆς ἀπόστασης καὶ τοῦ χρόνου, ἡ ἀποστασιοποίηση τοῦ
ξενιτεμένου –ποὺ μεταβαίνει κυριότατα στὴν Ἀμερική, πραγματικὸ ἀντί-
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29 Βλ. Τριανταφυλλόπουλος 3.450-453.



στοιχο ἀλλὰ καὶ συνδήλωση τῆς μέγιστης σωματικῆς ἀπομάκρυνσης– κα-
θὼς καὶ ἡ ἀντίδραση τῶν συγγενῶν του, ἡ δυστυχία, ὁ θυμὸς ἢ ἡ μαρτυ-
ρικὴ ἐναλλαγὴ ἐλπίδας καὶ διάψευσης στὴν ὁποία τοὺς ὑποβάλλουν τὰ
ἀραιὰ γράμματα ποὺ παραλαμβάνουν, καθὼς καὶ οἱ δυσκολίες ποὺ θέτουν
στὴν ἐπιστολικὴ ἐπαφὴ τὰ μέσα ἐπικοινωνίας καὶ συγκοινωνίας τῆς ἐπο-
χῆς («ὉΠανταρώτας», «ἩΜαυρομαντηλού», «Βαρδιάνος στὰ σπόρκα»,
«Ἡ Τύχη ἀπ᾽ τὴν Ἀμέρικα», «Στρίγλα μάνα», «Ἡ Φόνισσα», «Ἡ Ἀπο-
σώστρα», «Τὰ Ρόδιν᾽ ἀκρογιάλια», «Τὸ Μυρολόγι τῆς φώκιας», «Τὰ
Μαῦρα κούτσουρα»). Ἡ ἐπιστολὴ καὶ ἡ περιπέτειά της ἐπιχειροῦν νὰ
ἀντικατοπτρίσουν τὸ τριαδικὸ σχῆμα τῆς συγγραφῆς/ἀποστολῆς, πρόσ-
ληψης καὶ ἀνάγνωσης, ὅπως αὐτὲς ὑλοποιοῦνταν κατὰ τὸν χρόνο τῆς ἱστο-
ρίας τῶν ἀφηγημάτων (τὸ γράμμα τοῦ ξενιτεμένου ποὺ φθάνει μὲ πολλὲς
δυσκολίες στὸν παραλήπτη, ὁ ὁποῖος, ὄντας ἀγράμματος, ἀναθέτει τὴν
ἀνάγνωσή του στὸν μορφωμένο συντοπίτη του πέφτοντας ἐνίοτε θύμα τῶν
ἐπιβουλῶν τοῦ τελευταίου ἢ τῆς διάθεσής του γιὰ ἀστεϊσμό, ὅπως στὴ
«Σταχομαζώχτρα» καὶ στὴν «Καλλικατζούνα»). Ὁ ἀφηγητὴς παρεμ-
βαίνει μὲ σχόλια φατικοῦ ἢ μεταγλωσσικοῦ τύπου καὶ ἔντονη εἰρωνεία,
ὅπως στὸ διήγημα «Κοκκώνα θάλασσα ἢ Τὸ γράμμα τῆς πεθερᾶς», τὸ ἕνα
ἀπὸ τὰ δύο διηγήματα ποὺ ἀποτυπώνουν καὶ τιτλικὰ τὴν ἀξιοποίηση τῆς
ἐπιστολῆς, μὲ παραλήπτη καὶ στὶς δύο περιπτώσεις τὸν ξενιτεμένο. Τὸ ἄλλο
εἶναι «Τὸ Γράμμα στὴν Ἀμερική», ὅπου ἡ συνεχὴς ἀναβολὴ καὶ τελικὴ μα-
ταίωση σύνταξης τοῦ γράμματος ἀπὸ τὸν πατέρα τῶν ξενιτεμένων ἀνδρῶν
καὶ τὸν ἀφηγητὴ ἀντικατοπτρίζουν ἀριστοτεχνικὰ τὸν φόβο τοῦ ἐπίδοξου
ἐπιστολογράφου γιὰ τὴν ἐνδεχόμενη ἀποκάλυψη τοῦ θανάτου τῶν παρα-
ληπτῶν.

Οἱ ἐπιστολὲς ἐντὸς τῶν διηγημάτων μιμοῦνται τὸ ὕφος πραγματικῶν
ἐπιστολῶν τῶν ξενιτεμένων ἢ τῶν συγγενῶν τους μὲ μεγάλη ἐπιτυχία, πα-
ραπέμποντας στὴ θυμοσοφία ποὺ ἀποτυπώνεται μέσῳ ἀποφθεγμάτων,
ἀλλὰ καὶ στὴ χρήση ἐπιστολαρίων γιὰ τὴν κάλυψη τῶν ἐπικοινωνιακῶν
τους ἀναγκῶν ἀπὸ τοὺς ἡμιμαθεῖς ἢ ἀγράμματους λαϊκοὺς ἐπιστολογρά-
φους, οἱ ὁποῖοι ὑπαγορεύουν τὴν ἐπιστολή τους σὲ ἄλλους, ὅπως στὴ «Στα-
χομαζώχτρα». Μάλιστα, στὰ «Ρόδιν᾽ ἀκρογιάλια» ὁ συγγραφέας προβαί-
νει στὴ συμπαράθεση τῶν ἀνταλλασσόμενων ἐπιστολῶν μεταξὺ μητέρας
καὶ ξενιτεμένου γιοῦ προκειμένου νὰ ἀποτυπώσει, κατὰ τὸ σχόλιο τοῦ
ἀφηγητῆ, «τὰς κοινοτοπίας της τὰς αἰσθηματικὰς» καὶ «τὰς ἰδίας του βιο-
τικὰς καὶ χρηματικὰς κοινοτοπίας» ἀλλὰ καὶ τὴν ἀναποτελεσματικότητα
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τοῦ ἐπιστολικοῦ λόγου. Ὁ ἴδιος ὁ Παπαδιαμάντης ἐπικυρώνει τὶς παραπάνω
διαπιστώσεις σὲ μιὰ ἐνδιαφέρουσα μεταγλωσσικὴ ἐξομολόγηση στὸν
«Λαμπριάτικο Ψάλτη»: «Ὅπου γίνεται λόγος περὶ ξενιτευμένων [στὰ
διηγήματα], οἵτινες ἐπιστρέφουσι μετὰ μακρὰν ἀπουσίαν ἢ στέλλουσι
γράμματα μετὰ ὑλικῆς παρηγορίας εἰς τοὺς οἰκείους, ταῦτα ὅλα βασί-
ζονται ἐπὶ τῆς πραγματικότητος, καθόσον ὅλοι οἱ ζήσαντες εἰς παραθα-
λασσίους καὶ ναυτικοὺς τόπους τῆς Ἑλλάδος κάλλιστα γνωρίζουσιν ὅτι,
κατὰ τὰς παραμονὰς ἰδίως τῶν ἑορτῶν, πολλοὶ ξενιτευμένοι […] ὄχι σπα-
νίως ἀποστέλλουσι παραμυθίαν εἰς τὰς γηραιὰς μητέρας καὶ ἀδελφάς
των. Ἐν ἄλλοις γίνεται λόγος περὶ τῶν κοινωνικῶν καὶ οἰκογενειακῶν ἐθί-
μων τῶν σχετιζομένων μὲ τὰς ἐορτάς […]».

Στὸ πλαίσιο τῆς ἐρωτικῆς ἐπιστολῆς, οἱ παρατιθέμενες ἢ ἀναφερόμε-
νες ἐπιστολὲς ἀκολουθοῦν τὰ πρότυπα τοῦ ρομαντισμοῦ τόσο ὡς πρὸς τὴν
ἀναφορικότητά τους ὅσο καὶ ὡς πρὸς τὴν εἰκονική τους λειτουργία: «μικρὸν
ἐπιστόλιον ἐντὸς χρυσίζοντος διηνθισμένου φακέλου» ἀποστέλλει ὁ ἐρω-
τευμένος «Σημαδιακός», «ἐπιστόλιον, ἐπὶ κομψοῦ κοκκινωποῦ χάρτου
γεγραμμένον» εἶναι τὸ γράμμα τοῦ Κωστῆ στὴ Ματὴ στὸ διήγημα «Θέ-
ρος-Ἔρος»30. Ὁ Παπαδιαμάντης, ὅμως, ὑπονομεύει τὴ ρομαντικὴ τυπο-
λογία καὶ ἐκφραστικὴ καθὼς καὶ τὴ χρήση ἐπιστολαρίων, μὲ ἰδιαίτερα
ἀρνητικοὺς χαρακτηρισμοὺς καὶ σκωπτικὸ ὕφος διὰ στόματος τοῦ ἀφηγητῆ
ἢ τῶν ἡρώων του, ἀποφαινόμενος ὅτι τὰ ἐπιστολάρια περιέχουν «δίστιχα τῷ
ὄντι, ὧν πολλὰ μὲν κακόζηλα, πλεῖστα δὲ ἀνόητα καὶ ὅλα γελοῖα»31, καὶ
μαρτυρώντας, ἀκόμη καὶ μὲ τὴ θλιβερὴ ἐξαπάτηση τοῦ «Σημαδιακοῦ»
ἥρωά του ἀπὸ τοὺς ἀπρόθυμους κομιστὲς τοῦ γράμματός του ποὺ οὐσια-
στικὰ μένει ἀνεπίδοτο, τὴ μετάβαση ἀπὸ τὸν ρομαντισμὸ στὴ γενιὰ τοῦ
1880. Ἀξιοπρόσεκτα, ἐπίσης, εἶναι τὰ ἀφηγηματικὰ τεχνάσματα στὰ
ὁποῖα καταφεύγει ὁ Παπαδιαμάντης καὶ ἡ συνακόλουθη ἐμπλοκὴ τοῦ ἀνα-
γνώστη στὴν ἀφηγηματικὴ διαδικασία: ὁ συγγραφέας, ἐνῶ ὑπογραμμίζει
τὴν περιέργεια τοῦ γραμματοκομιστῆ γιὰ τὸ ἐρωτικὸ γράμμα ποὺ μετα-
φέρει στὸν «Σημαδιακό», δὲν παραθέτει τὸ κείμενο τοῦ γράμματος καθι-
στώντας το ἀνεπίδοτο τόσο γιὰ τὴν παραλήπτρια ὅσο καὶ γιὰ τὸν ἀνα-
γνώστη· ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, παραθέτοντας στὸ «Θέρος-Ἔρος»
τμηματικὰ τὸ κείμενο τῆς ἐρωτικῆς ἐπιστολῆς ὅπως τὴν διαβάζει ἡ πα-
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ραλήπτριά της, ταυτίζει τὸν ἀναγνώστη μὲ τὴν τελευταία ἐνῶ ὁ ἀφηγητὴς
προβαίνει σὲ σχολιασμὸ τῆς ἐπιστολῆς ὡς δηλωτικῆς τοῦ χαρακτήρα τοῦ
ἐπιστολογράφου.

Ὅσον ἀφορᾶ, τέλος, στὴ σχέση τῆς ἀλληλογραφίας Παπαδιαμάντη μὲ
τὸ δημιουργικό του ἔργο, αὐτοσχόλια τοῦ συγγραφέα ἐντὸς τῶν διηγημά-
των του συνιστοῦν θεματικὰ σύστοιχα ἐπιστολικῶν ἀποσπασμάτων, ὅπως
τὰ ἀκόλουθα: «[…] καὶ ὁ πτωχὸς Ἀλέκος, ὅστις οὔτε διδάσκαλος κατώρ-
θωσε νὰ γίνῃ, ἂν καὶ ἐνεγράφη ποτὲ εἰς τὴν Φιλοσοφικὴν σχολήν, ἔμελλε
νὰ μείνῃ ξεσκούφωτος καὶ ἄσημος… συρράπτης ἐπιφυλλίδων!» («Ὁ Ση-
μαδιακός»)· «[…] ὁ Σπύρος ὁ Βεργουδής, πτωχὸς σπουδαστής, πρωτοετὴς
τῆς φιλοσοφικῆς σχολῆς, ὅστις καὶ ἂν ἤθελε νὰ εἰσέλθῃ εἰς τὸν κόσμον δὲν
εἶχε τὰ μέσα» («Ἀποκριάτικη νυχτιά»)· «Ἀπὸ τὸν τόπον ἐκεῖνον τῆς δο-
κιμασίας, ἀπὸ τὸν τόπον τῆς μικρᾶς ἀναψυχῆς, ἦλθα εἰς τὸν τόπον τῆς κα-
ταδίκης –ὅπου ἀπὸ πολλοῦ σύρω τὸν σταυρόν μου, μὴ ἔχων πλέον δυνάμεις
νὰ τὸν βαστάζω– εἰς τὴν πόλιν τῆς δουλοπαροικίας καὶ τῶν πλουτοκρα-
τῶν. Ἔφθασα εἰς τὰς Ἀθήνας […]» («Νεκράνθεμα»)32. Ἄλλωστε, ἡ ἐπί-
μονη αὐτοβιογράφηση τοῦ Παπαδιαμάντη ἐντὸς τῶν διηγημάτων33 φαί-
νεται ὅτι τοῦ πρόσφερε τὴν ἔμμεση ἐξομολογητικὴ ἐκτόνωση ποὺ ὁ ἴδιος δὲν
ἀναζήτησε στὴν ἀμεσότητα τοῦ ἐπιστολικοῦ λόγου. Τέλος, γιὰ τὴν περί-
πτωση ποὺ τὸ διήγημα συνιστᾶ ἀντιστροφὴ τοῦ κόσμου ὅπως αὐτὸς ἀπο-
τυπώνεται σὲ ὁμάδες ἐπιστολῶν, παραπέμπω τὸν ἀναγνώστη στὴν ἀνα-
κοίνωση τοῦ κυρίου Νίκου Ὀρφανίδη μὲ τίτλο «Ἀλέξανδρος Παπαδια-
μάντης: “Ἀναμνήσεις φοιτητικοῦ βίου”. Ἕνα διήγημα καὶ δώδεκα ἀντί-
στοιχες ἐπιστολὲς» ἐντὸς τῶν παρόντων Πρακτικῶν.

Διεκπεραιωτικὴ ἀλλὰ καὶ διαδικασία ἀποκάλυψης-ἀπόκρυψης, ἰδιότυπη
μαρτυρία τοῦ ἀγώνα καὶ τῆς ἀγωνίας τοῦ ἐσωτερικοῦ μετανάστη34, ἡ
ἀλληλογραφία τοῦ Παπαδιαμάντη συνιστᾶ ντοκουμέντο ἐλλιποῦς χαρτο-
γράφησης τῆς βαθμιαίας μεταμόρφωσης τοῦ ἀδύναμου, παθιασμένου καὶ
μάταια ἀγωνιζόμενου ἐναντίον ἐσωτερικῶν καὶ ἐξωτερικῶν περιορισμῶν
νέου σὲ ὥριμο «κοσμοκαλόγερο»: τὸ ἐκφραστικό του ταλέντο καὶ ἡ ζων-
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32 Βλ. Τριανταφυλλόπουλος 2.106, 308, καὶ 4.578, ἀντίστοιχα, καὶ πρβλ. τὶς ἐπιστολὲς
τῆς σημείωσης 6, ἐδῶ παραπάνω.

33 Βλ. Μουλλᾶς 1974, σ. ιε΄.
34 Βλ. Μοσχονᾶς 1981, σ. η΄.



τάνια, ἡ εὐαισθησία, ἡ «ἀραθυμιὰ» καὶ ἡ φτωχαλαζονεία, ἡ σατιρικὴ διά-
θεση καὶ ἡ πνευματικότητα, τὸ ἀσυμβίβαστο καὶ οἱ φοβίες, ἡ ἀκηδία καὶ
ὁ ἀναχωρητισμός, ἡ ἡττοπάθεια καὶ ἡ μοιρολατρία, ἡ ἀφιέρωση στὴν τέ-
χνη, ἡ αὐστηρότητα καὶ ἡ προσήνεια, ἡ ἀντιαστικὴ διάθεση τοῦ ξεπεσμέ-
νου ἀριστοκράτη καὶ ἡ χριστιανικὴ καὶ περήφανη ὀλιγάρκεια, τὸ ἀνεξέλι-
κτο τῆς ζωῆς του μετὰ ἀπὸ τὸ 189035, ἀποκαλύπτονται/ἀποκρύπτονται
στὶς παπαδιαμαντικὲς ἐπιστολές. Ἐξάλλου, ἡ ἐπιστολὴ στὸ παπαδιαμαν-
τικὸ πεζογράφημα μαρτυρεῖ τὴν ἐπίγνωση καὶ ἀποτύπωση τῆς πολυείδειας
καὶ πολυστόχευσής της, τὴν υἱοθέτηση ἀπὸ τὸν συγγραφέα τῶν συμβάσεων
τοῦ ρομαντισμοῦ ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπομάκρυνσή του ἀπὸ αὐτὲς μέσῳ τῆς ὑπο-
νόμευσής τους, τὴν ἱκανότητα, τέλος, στὴν πιστὴ ἀπόδοση τοῦ ἐπιστολι-
κοῦ λόγου τῶν ἀνθρώπινων τύπων, τὴν ὁποία ὁ ἴδιος ὁ πεζογράφος συνδέει
μὲ τὴν ἠθογραφικὴ καὶ ρεαλιστικὴ συγγραφική του πρόθεση.

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ / ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΑ ΩΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ

Ἡ Γυφτοπούλα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ τρία μυθιστορήματα τοῦ Παπαδιαμάντη
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 τελευταῖο του μυθιστόρημα πρὶν περάσει ὁρι-
στικὰ στὴ διηγηματογραφία, ὅπου καὶ θὰ διαπρέψει. Ἀλλὰ τί περιλαμβά-
νει ὁ μύθος τῆς Γυφτοπούλας;

Ὁ συγγραφέας χρησιμοποιεῖ τὸ τέχνασμα ὅτι πρόκειται γιὰ πραγμα-
τικὴ ἱστορία ποὺ περιέχεται σὲ κάποια χειρόγραφα ποὺ ἀνακάλυψε ἕνας βο-
σκός. Ἄγνωστο πῶς, ὁ Πλήθων βρέθηκε νὰ ἔχει ὑπὸ τὴν προστασία του ἕνα
μικρὸ κορίτσι. Ἀλλὰ καθὼς κατεδιώκετο ἀπὸ τοὺς ἀντιπάλους καὶ ἐπειδὴ
δὲν ἤθελε νὰ πέσει ἡ κόρη στὰ χέρια τους ἀποφάσισε νὰ τὴν ρίξει στὴ θά-
λασσα, 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 οἰκογένεια 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, ὁMάχτος 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 ἀποκαλύψει τὸ μυστικὸ τῆς καταγωγῆς
της δέχεται νὰ ὑπακούσει στὸν ὅρο ποὺ τῆς θέτει ὁ Πλήθων: νὰ παντρευ-
τεῖ τὸνMάχτο. Αὐτὰ συμβαίνουν τὴν παραμονὴ τῆς 29ηςMαΐου τοῦ 1453.
Tὸ βράδυ ἐκεῖνο ποὺ ὁ Mάχτος μὲ τὴν Ἀϊμὰ μένουν στὸ ἄντρο τοῦ Πλή-
θωνος –ἕνα σπήλαιο γεμάτο μὲ ἀγάλματα ἀρχαίων θεῶν– γίνεται μεγά-
λος σεισμὸς καὶ τὰ ἀγάλματα καταπλακώνουν τοὺς δύο νέους.

Διαβάζοντας κανεὶς τὴ Γυφτοπούλα τοῦ Παπαδιαμάντη δὲν μπορεῖ



παρὰ νὰ συμφωνήσει μὲ τὴν ἤδη διατυπωμένη ἄποψη (Mαστροδημήτρης1)
ὅτι τὰ μυθιστορήματά του ἀποτελοῦν κλειδὶ γιὰ τὴν κατανόηση ὁλόκλη-
ρου τοῦ παπαδιαμαντικοῦ ἔργου.Mοτίβα, ὅπως αὐτὸ τοῦ πνιγμοῦ τῆς κό-
ρης, ἡ ἐμμονὴ σὲ ἤχους, κρότους καὶ ψιθύρους, ἡ ἀνάδειξη τῶν προσώπων
πάντα ἐν συναρτήσει πρὸς τοὺς ἄλλους, εἶναι στοιχεῖα ποὺ τὰ ἐντοπίζει κα-
νεὶς στὴ Γυφτοπούλα.kυρίως, ὅμως, ἐντοπίζει τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἀντι-
λαμβάνεται ὁ Παπαδιαμάντης τὴ λογοτεχνία.

Πολὺ σωστὰ ἔχει ἐπισημανθεῖ (Προγκίδης2) ὅτι ἡ Γυφτοπούλα δὲν
μπορεῖ εὔκολα νὰ ἐνταχθεῖ σὲ ἕνα ὁρισμένο εἶδος μυθιστορήματος (ἱστο-
ρικὸ ἢ ρομαντικό), ἐνῶ εἶναι ἐξ ἀρχῆς ἔντονο τὸ ἀπροσδόκητο στοιχεῖο (kα-
ραλῆς3), οἱ ἀνατροπὲς ποὺ καθιστοῦν τόσο τὰ πρόσωπα ὅσο καὶ τὴν ἱστο-
ρία ἀπρόβλεπτα. Ὁ Παπαδιαμάντης γίνεται ὁ ἴδιος ἕνας ἀπρόβλεπτος
συγγραφέας ποὺ δὲν ἐπαναλαμβάνει ἕναν ὁρισμένο τύπο καὶ ὁ ὁποῖος ἐξ
ἀρχῆς ὑποσκάπτει τὴν αὐτονομία τῆς αἰσθητικῆς τοῦ λογοτεχνικοῦ ἔργου.
kαὶ μάλιστα, κατὰ τρόπο ἀνάλογο μὲ αὐτὸν ποὺ ἐπισημαίνει ὁMπαχτὶν γιὰ
τὴν ποιητικὴ τοῦ Nτοστογιέφσκι, ὁ Παπαδιαμάντης ἀναπτύσσει ὡς συγ-
γραφέας ἕναν διάλογο μὲ τὸν ἥρωα ἢ μὲ τὴν ἴδια τὴν πλοκὴ τοῦ ἔργου.
Ἕναν διάλογο ὅμως ποὺ ὁδηγεῖ σὲ μιὰ διαφορετικὴ ἀντίληψη τῆς λογοτε-
χνίας. 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 ὁμο-
λογία 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 λογοτε-
χνικὴ τάση ἢ σχολή. Ἐν τούτοις μέσα ἀπὸ τὸ ἔργο του διαπιστώνει κανεὶς
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πὼς οὔτε ὁ στόχος τοῦ λείπει, οὔτε ἡ πρωτοτυπία, οὔτε ἐνίοτε καὶ ἡ δια-
κήρυξη πεποιθήσεων καὶ μάλιστα μὲ τὴ μορφὴ αὐτῶν τῶν τυπικὰ ἀντιλο-
γοτεχνικῶν παρεμβάσεων. ὉΠαπαδιαμάντης δὲν ὑπηρετεῖ τὴ λογοτεχνία,
δὲν εἶναι τὸ γράψιμο αὐτοσκοπός. Ἡ λογοτεχνία γίνεται μέσον ἐκφράσεως
τοῦ κόσμου ποὺ ἀγαπᾶ,τῶν ἀνθρώπων καὶ τῆς φύσεως. Γίνεται ὄχημα γιὰ
νὰ μᾶς δείξει τὸν δρόμο τῆς ὄντως πνευματικῆς ζωῆς.

*

Ὑποτίθεται ὅτι ἡ Γυφτοπούλα στηρίζεται, ὅπως εἴπαμε ἤδη, στὶς σημειώ-
σεις 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 ἀναπαρά-
γει καὶ σχολιάζει. Σχολιάζει, ἂς ποῦμε, τὸν Πλήθωνα. «ὈψιγενὴςἝλλην
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 ἐπανορθώσῃ θε-
σμοὺς καὶ ἤθη ταφέντα ἐσαεὶ καὶ κείμενα ὑπὸ τὴν σεσωρευμένην σκωρίαν
τοῦ χρόνου». Ὡστόσο, τὸν θεωρεῖ ὡς ἕνα «ἐκ τῶν ὀλιγίστων, 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 ἦταν δυνατὸν νὰ ἐκτελεσθῇ»
ἴσως καὶ να προλάβαινε τὴν καταστροφή.Mόνο ποὺ τὰ τέλεια συστήματα
ἔχουν ἀκριβῶς αὐτὸ τὸ πρόβλημα: δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐκτελεσθοῦν. Ἑ-
πομένως, ὁ ἀναμορφωτὴς εἶναι ὑπεύθυνος ἑνὸς τραγικοῦ καὶ ἀδιέξοδου ἀνα-
χρονισμοῦ. Ὁ μὲν Πλήθων πιστεύει ὅτι εἶναι δυνατὸν νὰ ἀναστήσει ἕνα τε-
τελεσμένο 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 Παπαδιαμάντης νομίζουμε ὅτι τὸ εἶχε συ-
νειδητοποίησει αὐτὸ πολὺ καλά. Ὁ πλατωνισμός –καὶ κάθε οὐτοπία ποὺ
προκύπτει ἀπ᾽ αὐτόν– προσαρμόζει τὴν ὕλη στὴν ἰδέα, ἐνῶ ὁ Παπαδια-
μάντης 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.

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
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μὲ συμπάθεια. Ἀπεναντίας, ὁ καρδινάλιος Βησσαρίων ποὺ ἐγκατέλειψε τὴν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ πῆγε μὲ τὸν Πάπα, δὲν κερδίζει καθόλου τὴ συμ-
πάθεια τοῦ συγγραφέα. Tὸν θεωρεῖ ἄσχετο μὲ τὴ χριστιανικὴ πίστη, ἄνθρω-
πο ποὺ προτίμησε τὴν πολυτέλεια καὶ τὴν τρυφή, ἐνῶ τουλάχιστον ὁ Πλή-
θων «ἦτο ἐλεύθερος». Ὁ Βησσαρίων δὲν παρέμεινε στὴν τάξη «ἐν ᾗ εὑρέθη
ἀπ᾽ ἀρχῆς», δὲν προτίμησε τὴν «ἔντιμον εὐτέλειαν».

Ἀκόμα καὶ τὴ μεγάλη ἱστορικὴ ἀντιπαλότητα μεταξὺ τοῦ Γεωργίου
Γενναδίου ἢ Σχολάριου καὶ τοῦ Γεωργίου Γεμιστοῦ ἢ Πλήθωνος τὴν ἁπα-
λύνει ὁ Παπαδιαμάντης. Ὅταν παρουσιάζει τὸν Σχολάριο νὰ συνομιλεῖ μὲ
τὸν Πλήθωνα, ὁ συγγραφέας θὰ παρουσιάσει τὸν ἀπηνὴ διώκτη τοῦ Πλή-
θωνος νὰ τοῦ ἀναγνωρίζει καὶ τιμιότητα καὶ γενναιότητα. Θὰ τοῦ ἀνα-
γνωρίσει τὸ δικαίωμα νὰ πιστεύει ὅ,τι θέλει, ἀλλὰ δὲν θεωρεῖ θεμιτὸ καὶ ὅσιο
νὰ κηρύττει αὐτὰ ποὺ πιστεύει. Αἱρετικοὶ μπορεῖ νὰ εἴμαστε ὅλοι μας λίγο
-πολὺ. Tὸ θέμα εἶναι νὰ μὴ γίνεται κανεὶς αἱρεσιάρχης.kι ὁ Πλήθων ἀνα-
ρωτιέται πῶς αὐτός, ὁ δεδηλωμένος στὰ συγγράμματά του διώκτης του,
τώρα στέκεται ἀπέναντί του διαλλακτικός καὶ συγκαταβατικός. kαὶ ἡ
λύση ποιὰ εἶναι; kάθε συγγραφέας, λέει ὁ Σχολάριος –διὰ τῆς γραφίδος
Παπαδιαμάντη, ἢ ὁ Παπαδιαμάντης διὰ στόματος Σχολαρίου–, ὀφείλει νὰ
προσαρμόζεται στὸν ἰδιαίτερο τόνο καὶ στοὺς κοινοὺς τόπους τῆς ἐποχῆς
του τοὺς ὁποίους δὲν πρέπει νὰ παραβεῖ «ἐπὶ ποινῇ ἀποτεφρώσεως καὶ σκορ-
πισμοῦ εἰς τὸν ἀέρα». Ἡ συγγραφικὴ τέχνη «ἀπέχει τοῦ νὰ εἶναι ἔκφρα-
σις ἀτομικῶν αἰσθημάτων». Ὁ Παπαδιαμάντης συμμερίζεται τὴν ἑρμη-
νεία αὐτή, ἡ ὁποία ἔρχεται σὲ πλήρη ἀντίθεση μὲ τὶς νεώτερες, ἀλλὰ καὶ
τὶς σύγχρονες μὲ τὸν συγγραφέα ἀπόψεις περὶ τέχνης. Ὡστόσο, τί σημαί-
νει στ᾽ ἀλήθεια αὐτός ὁ ἀφορισμός; Ὁ συγγραφέας λογοκρίνει τὸν ἑαυτό
του; Πρέπει ἁπλῶς νὰ καταλαβαίνει τοὺς κοινοὺς τόπους τῆς ἐποχῆς του;
Πράγμα ποὺ δὲν εἶναι λίγο βέβαια, ἂν συλλογιστοῦμε ὅτι οἱ πολιτισμοὶ
πάνω σὲ κοινοὺς τόπους χτίζονται κι ὄχι σὲ ἀπίθανες πρωτοτυπίες. ὉΠα-
παδιαμάντης ἐπιδιώκει νὰ μὴν εἶναι ὁ συγγραφέας τοῦ ἰδίου θελήματος, τὰ
ἔργα του νὰ μὴν εἶναι ἀπηχήματα τῆς ἰδίας αὑτοῦ φαντασίας. Ἀλλὰ προ-
σηλωμένα μὲ ταπεινὴ εὐλάβεια στὴν πραγματικότητα. Ἡ ἐργασία τοῦ
«λογογράφου» περιορίζεται στὴν περιγραφὴ τῶν προσώπων καὶ τῶν πραγ-
μάτων, «ὅπερ εἶναι στενῶς καὶ ἀκριβῶς τὸ ἡμέτερον ἔργον», ὅπως γράφει.
Ἡ λογοτεχνία, ἡ μὲ κάθε τρόπο θεραπεία τοῦ λόγου, ἑδράζεται στὸν ἀντί-
ποδα τῆς οὐτοπίας.

Ὁ ἄνθρωπος ὡστόσο δὲν ὑποδουλώνεται σὲ σκοπιμότητες. Δὲν χάνει τὸ
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βασικὸ ὀντολογικό του χαρακτηριστικό, δηλαδὴ τὴν ἐλευθερία. Ἔχει ἰδι-
αίτερη σημασία τὸ γεγονὸς ὅτι παρουσιάζει τὸν Σχολάριο νὰ ἀναπτύσσει
τὴν ὀρθόδοξη ἄποψη γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς ἀτομικῆς βουλήσεως: «Ἡ ἀτο-
μικὴ βούλησις μένει ἐλευθέρα καὶ ἀνεξάρτητος ἀπὸ τῆς θείας βουλήσεως.
[…] Οὐδεὶς ἐπηρεασμὸς θεόθεν ἐγγίνεται ἐπὶ τῆς θελήσεως τοῦ ἀνθρώπου,
(πλὴν τῆς πνευματικῆς ἀρωγῆς τῆς ἐπιφοιτώσης πρὸς ἐνίσχυσιν ἀγαθῆς
ἤδη προαιρέσεως ὑφισταμένης, καὶ ἐλευθέρως πλασθείσης παρὰ τοῦ ἀτό-
μου». Οἱ Ὀρθόδοξοι δὲν πιστεύουν στὴν τύχη καὶ τὸ πεπρωμένο, ὅπως πί-
στευαν οἱ ἐθνικοί, οὔτε στὴν πρόγνωση καὶ τὸν προορισμὸ μὲ τὸν τρόπο ποὺ
πιστεύουν οἱ ἑτερόδοξοι. Ὅ,τι προέγνωσε καὶ προόρισε ὁ Θεὸς γιὰ τὸν ἄν-
θρωπο, δὲν ἀκυρώνει τὴν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ ἄνθρωπος ἀποφασί-
ζει. ὉΠπδ. διὰ στόματος Σχολαρίου ἀναδεικνύει τὴν ὀρθόδοξη χριστιανικὴ
ἀνθρωπολογία ποὺ ἀναγνωρίζει τὴν καινοφάνεια τοῦ ἀνθρώπινου προσώ-
που4, τὸ ἀπρόβλεπτο καὶ μοναδικὸ ποὺ ἡ ἐλευθερία του τὸ σώζει ἢ τὸ κο-
λάζει.

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 πέσει 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» δεν κατασκευάζει ἰδέες καὶ δὲν πλέκει πλοκὲς τῶν μύθων. Κα-
ταγράφει τὶς πράξεις τῶν ἀνθρώπων.

*

Ἐπειδὴ ἡ Γυφτοπούλα ἀποτελεῖ μιὰ σπουδὴ τοῦ Ππδ. πάνω στὸ καθοριστικὸ
γιὰ τὸν κόσμο γεγονὸς τῆς Ἁλώσεως καὶ στὶς πνευματικὲς διαστάσεις τοῦ
κοσμοϊστορικοῦ αὐτοῦ γεγονότος, ἡ λεπτὴ αὐτή διάκριση διὰ στόματος Σχο-
λαρίου καθίσταται κομβικὸ σημεῖο τοῦ μυθιστορήματος. Τὰ προγράμματα
καὶ ἡ εὐφορία τῶν γενικῶν ἐννοιῶν δὲν σώζουν τὸν ἄνθρωπο, διότι ὁ ἄνθρω-
πος προηγεῖται. Προηγεῖται τὸ πρόσωπο καὶ ἀκολουθεῖ 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 πρό-
σωπα ἱκανὰ νὰ συμβολίσουν γενικὲς ἰδέες, ἀλλὰ πρόσωπα ἱκανὰ νὰ ὑπάρ-
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ξουν χωρὶς ἐκ τῶν προτέρων καθορισμένο συμβολικὸ φορτίο. Ὅπως παρα-
τηροῦσε 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 ἐπι-
σκόπησιν τοῦ περατωθέντος δημιουργήματος, χωρὶς νὰ ἐναρμονίσῃ τὸ
ὕφος καὶ νὰ ρυθμίσῃ ἐπιμελέστερα τὴν ὕλην, ἐμφανίζεται ὡς μαρτύριον
ἀψευδὲς τῶν ἐσωτερικῶν σκέψεων καὶ αἰσθημάτων τοῦ ποιητοῦ, τοῦ δει-
νοῦ πρὸς ἑαυτὸν ἀγῶνος». ὉΠαπαδιαμάντης θέλει νὰ στρέψει τοὺς ἀρχαι-
όπληκτους συγκαιρινούς του, τοὺς στραμμένους στὸν ἄγονο ἔρωτα μιᾶς
ὀνειρικῆς σχεδὸν ἀρχαιολατρίας5, στὸ ἄμεσο παρελθόν, στὴ ζώσα παρά-
δοση. Δὲν παρασύρεται ὥστε νὰ ὑποκαταστήσει τὴν ἀρχαιοπληξία μὲ τὸν
ἔνδοξό μας βυζαντινισμό, ἕνα ἄλλο δηλαδὴ κατασκεύασμα μιᾶς ὑπερανα-
πληρωτικῆς διαδικασίας, ἀλλὰ νὰ δημιουργήσει μὲ τὰ ὑλικὰ τοῦ πραγμα-
τικοῦ κόσμου.

Γιατί διαλέγει 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 γύφτους 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 ἀναφέρεται περίπου στὰ ἴδια θέ-
ματα καὶ στὴν ἴδια ἐποχή. Ἀλλὰ ἂν στὸν Δωδεκάλογο τοῦ Γύφτου ὁ
kωστῆς Παλαμᾶς –σύμφωνα μὲ τὴν ἐπικρατούσα ἑρμηνεία– βλέπει τὸν
Γύφτο ὡς σύμβολο τῆς ἐλεύθερης καὶ γι᾽ αὐτό περιπλανώμενης ψυχῆς τοῦ
ποιητῆ ποὺ εἶναι ἱκανὴ νὰ παρακολουθήσει τὶς μεταμορφώσεις τοῦ ἑλλη-
νισμοῦ καὶ νὰ ὁραματισθεῖ τὸ μέλλον του, στὸν Ππδ. συμβαίνει τὸ ἀκριβῶς
ἀντίθετο. Ὁ γύφτος εἶναι μιὰ ὑπάρχουσα καὶ μᾶλλον ζοφερὴ πραγματικό-
της, ἐνῶ ἡ γυφτοπούλα, ἡ Ἀϊμὰ δηλαδή, παθιάζεται μὲ τὸ ἐρώτημα περὶ
τῆς καταγωγῆς της.

140 ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

5 Βλέπε τὴν εὔστοχη παρουσίαση καὶ ἀνάλυση τῆς «διηγήσεως ἐν διηγήσει» τοῦ κε-
φαλαίου Ε΄ τοῦ Γ΄ μέρους τῆς Γυφτοπούλας μὲ τίτλο «kατόπιν Ἑορτῆς», ἡ ὁποία
ἀφορᾶ στὸν ἔρωτα τοῦ Ἀννίβα Βελμίννη –μαθητῆ τοῦ Πλήθωνα– πρὸς μιὰ Σειρήνα.
«Ἡ συν-ουσία τῆς προομηρικῆς νύμφης μὲ τὸν ὑστερομεσαιωνικὸ γασμοῦλο Βελ-
μίννη εἶναι ἀδύνατη, ἄρα ὀ ἔρωτάς του εἶναι ὄχι ἁπλῶς ἀνανταπόκριτος ἀλλὰ φύ-
σει ἄγονος»N. Δ.Tριανταφυλλόπουλου, «Ὁ ἄγονος ἔρωτας ἢ init in piscem», στὸ Ὁ
Mυθιστοριογράφος Παπαδιαμάντης, ἐπιμ. Στ. Zουμπουλάκης- N.Δ. Tριανταφυλ-
λόπουλος, Ἑστία 2003 (σ. 227).



Στὸ h΄ κεφάλαιο τοῦ Γ΄ μέρους μὲ τὸν τίτλο «Ἡ ἀποπλάνησις» –παρεκ-
βαίνοντας ἀπὸ τὴ φυσιολογικὴ ροὴ τῆς ἀφήγησης– παρουσιάζει τὴν ἄποψη
μερικῶν ἀναγνωστῶν ποὺ θεωροῦν τὴν Ἀϊμὰ «πρόσωπον ἀλληγορικόν»,
«σκότιον τῆς φαντασίας πλάσμα, μηδέποτε δυνάμενον νὰ ὑπάρξῃ».kαὶ μά-
λιστα ἀναφέρεται ρητῶς ἀπὸ ὁρισμένους ὅτι ἦταν ἡ προσωποποίηση τῆς
θρησκείας τοῦ Xριστοῦ, τῆς ἰδέας ποὺ κατεδίωκε ὁ Πλήθων. Ἀλλὰ ὁ ἴδιος
ὁ συγγραφέας σπεύδει νὰ διαχωρίσει τὴ θέση του: «τὸ ἐπ᾽ ἐμοὶ δὲν ἀσπά-
ζομαι τὴν γνώμην ταύτην», γνώμη ποὺ θὰ ἀφαιροῦσε, 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 θε-
ωρήσουμε τὴν παράγραφο αὐτὴν «ὡς μὴ γραφεῖσαν», ἀλλὰ κάτι δὲν πάει
καλά. «Σκότιον τῆς φαντασίας πλάσμα» καὶ νὰ εἶναι ἡ προσωποποίηση τῆς
θρησκείας τοῦXριστοῦ; 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 ἰταλὸς
μεταφραστής, λέει ὁ Ππδ., τὴν ἔκανε ἀγνώριστη. Ἄλλο ἕνα τέχνασμα τοῦ
Ππδ. ποὺ κατ᾽ ἐπέκτασιν φανερώνει τὴν ὡρίμαση τῆς στάσης του ἀπέναντι
στὴ λογοτεχνία: δὲν ἐπιδιώκει τὸ δραματουργικὰ ἐνδιαφέρον, ἀλλὰ ὅ,τι ὁμο-
λογεῖ τῇ ἀληθείᾳ. Τὴν παρουσιάζει νὰ ἀγωνιᾶ γιὰ τὸν Μάχτο ἢ τὴν πα-
ραβάλλει μὲ Νεράιδα, ἀλλὰ ὁ ἴδιος ἀρνεῖται νὰ ὑποκύψει στὸν μελοδραμα-
τισμό. Ἡ Ἀϊμὰ δὲν ἐρωτεύεται τὸν Μάχτο, δὲν ἀναζητᾶ τὸν «πολικὸν
ἀστέρα τῆς Εἱμαρμένης», θέλει νὰ μάθει ἀπὸ τὸν Πλήθωνα τὴν καταγωγή
της καὶ ἀναζητᾶ τὸν Σκούντα, ἕναν κλέφτη, ἐπειδὴ τὸν θεωρεῖ εὐεργέτη
της. kαὶ αὐτόν ἀγαπᾶ. kατὰ κάποιον τρόπο ἀγαπᾶ λάθος πρόσωπο ἀπὸ
μιὰ πλάνη. Ἀλλὰ αὐτό ποὺ τὴν καίει καὶ εἶναι ἕτοιμη νὰ θυσιάσει καὶ τὴ
ζωή της ἀκόμα, εἶναι νὰ μάθει τὴν καταγωγή της. Ἡ Ἀϊμὰ δὲν καίγεται
γιὰ τὸν ἔρωτα γιατὶ θεωρεῖ προϋπόθεση ὅποιας ἐκφάνσεως τῆς ζωῆς τὴν
ἀλήθεια. kαὶ τὸ ἐρώτημα περὶ τῆς ἀληθείας εἶναι ἐρώτημα περὶ κατα-
γωγῆς. 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
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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 χρονικό, ἀφοῦ κάνει
μιὰ διάκριση στὶς ἱστορίες ποὺ γράφονται, ἄλλες γιὰ σπουδή, ἄλλες γιὰ
«τερπωλήν», 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 κάλλιστα
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 διηγεῖται μύθους
καὶ χάνεται μέσα στὴ δεισιδαιμονία· τὸ ἄλλο εἶναι σοφιστικὸ καὶ ἀρνητικό.
ὉΠαπαδιαμάντης ὡς συγγραφέας «νίπτει τὰς χεῖρας του», ἀλλὰ δὲν πα-
ραλείπει νὰ ἐκθέσει τὴν «πιθανωτάτην γνώμην»: ἄγνωστο πῶς ὁ Πλήθων
υἱοθετεῖ μιὰ ὀρφανὴ κόρη, χωρὶς νὰ τοῦ προσάπτει σ’αὐτὸ τίποτα τὸ μιαρό
(«ἦτο θετικὸς ἀνήρ»). Θέλησε νὰ τὴν πνίξει γιὰ νὰ τὴν ἀπαλλάξει ἀπὸ ἄλλα
φρικωδέστερα βασανιστήρια, καὶ ὅταν τὴν ξαναβρίσκει ἴσως τὴν ἐρωτεύε-
ται. Ἀλλὰ γιὰ νὰ ἀποφύγει τὸ γελοῖο τοῦ πράγματος θέλει νὰ τὴν παντρέ-
ψει μὲ τὸνMάχτο. Ἀδυνατεῖ δὲ νὰ τῆς ἀποκαλύψει τὸ μυστικὸ τῆς κατα-
γωγῆς της λόγῳ τῆς ἐρωτικῆς του συγκινήσεως καὶ τῶν «ὀξέων παλμῶν
τοῦ ὑστερογενοῦς τούτου αἰσθήματος». Ἡ «πιθανωτάτη» γνώμη τοῦ Πα-
παδιαμάντη κλίνει περισσότερο πρὸς τὸ δεύτερο χρονικό, ἀλλὰ πῶς προ-
κύπτει αὐτός ὁ γεροντοέρωτας; Πῶς ὁ Πλήθων νιώθει αὐτὸ τὸ αἴσθημα γιὰ
τὴν κόρη ποὺ ἤθελε νὰ πνίξει; Mήπως ἐπειδὴ κι αὐτός τώρα ἔρχεται ἐνώ-
πιος ἐνωπίῳ μὲ τὴν πραγματικὴ Ἀϊμά; Ἐφ᾽ ὅσον ἡ Ἀϊμὰ δὲν εἶναι πλέον
μιὰ ὑπόθεση, ἕνας πιθανὸς κίνδυνος, ἀλλὰ μιὰ ζωντανὴ νέα γυναίκα.

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

Ὁ συγγραφέας δὲν ἐκθέτει τὰ ἀτομικά του αἰσθήματα. Mιλάει τὴ
γλώσσα τῆς ἐποχῆς του.Xρησιμοποιῶ τὰ λόγια τοῦ Παπαδιαμάντη. Ὁ μυ-
θογράφος δὲν εἶναι κριτικός. Δὲν εἶναι τυμβωρύχος τοῦ μεσαίωνος. Ὁ συγ-
γραφέας ἀρκεῖται στὴν ἔκφραση μιᾶς πιθανῆς γνώμης:

Ἡ Ἀϊμὰ χαίρεται τὸν μικρό της κῆπο, τὸν μικρό της κόσμο ἐφ᾽ ᾧ
ἐτάχθη, χαίρεται τὴν ἔντιμον εὐτέλειάν της. Ὡστόσο, ὅταν ἐξωτερικοὶ πα-
ράγοντες τὴν σπρώχνουν μακριὰ ἀπ᾽ αὐτόν τὸν κόσμο καὶ μετὰ ἀπὸ ὅλες
αὐτές τὶς περιπέτειες ποὺ πέρασε, «θέτει τὸ ζήτημα τῆς βιοτικῆς αὑτῆς
εὐτυχίας ἐν δευτέρᾳ μοίρᾳ, μετὰ τὴν ἐπιθυμίαν νὰ μάθῃ τὴν καταγωγήν
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της». Ὅλη ἡ ἱστορία τῆς Ἀϊμᾶς κινεῖται γύρω ἀπὸ τὸ πρόβλημα τῆς κα-
ταγωγῆς 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 κα-
ταγωγὴ 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 φτιαγμένο ἀπὸ τὰ γράμματα τῆς λέξης

«αἷμα». kατὰ δύο κουκκίδας διαφέρει, γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὴν περίφημη
φράση τοῦ συγγραφέα στὸν «Ξεπεσμένο δερβίση» γιὰ τὸ νάϊ ποὺ τὸ πα-
ραλληλίζει μὲ τὸ ναὶ ποὺ εἶπε ὁXριστός. Ὅπως τὸNάϊ γίνεταιNαί, ἔτσι καὶ
ἡ Ἀϊμὰ γίνεται Αἷμα. Tὸ αἷμα ποὺ χαρίζει τὴ ζωή. ἩἈϊμὰ εἶναι πρόσωπο
δυνάμενο νὰ ὑπάρξει. 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 ἐνσαρ-
κώνει τὸν ὑπαρκτὸ κόσμο ἐκείνης τῆς ρωμιοσύνης, ποὺ ἀναζητᾶ τὴν κα-
ταγωγή της, ποὺ ἔρχεται σὲ πρώτη ἐπαφὴ μὲ τὸν ἠθικισμὸ ἀπὸ τοὺς κα-
θολικούς (στὸ μοναστήρι τῶν καθολικῶν τῆς μεταδίδεται «χρειά τινα
σεμνοτυφίας»), ποὺ γοητεύεται ἀπὸ τὰ ἀρχαῖα ἀγάλματα τοῦ Πλήθωνος
τὰ ὁποῖα καὶ τὴν καταπλακώνουν στὸ τέλος. Ἐξ ἄλλου, ἰδέες σὰν αὐτές
τοῦ Πλήθωνος, ποὺ ἐπιδιώκουν μιὰ ἐπιστροφὴ σὲ ἕνα ἰδανικὸ παρελθόν, προ-
λειαίνουν ἁπλῶς τὴν ὁδὸ τοῦ ἐκλατινισμοῦ, κατὰ τὸν συγγραφέα.

Ὁ Παπαδιαμάντης 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 Xάρυβδη 6. 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 θέ-
λει νὰ τὴν ἔχει.

Ὁ ἐπίλογος τῆς Γυφτοπούλας εἶναι ἕνας κατάλογος νεκρῶν, ἀπὸ τὸν
ὁποῖο ἐξαιροῦνται οἱ ἐκλατινισθέντες. ὉMάχτος πεθαίνει μαζὶ μὲ τὴν Ἀϊμά.
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ὉΠρωτόγυφτος ἔγινε ἄφαντος. Ἡ Γύφτισσα πῆγε νὰ βρεῖ τοὺς δύο «κρε-
μαστοὺς κοπτῆρας της» ποὺ τῆς εἶχαν πέσει καὶ δὲν μποροῦσε πλέον νὰ
μασήσει. Tὸ πτῶμα τοῦ Σκούντα ἔγινε τροφὴ τοῦ σκύλου Xόμο, ἐνῶ ἡ Ἑ-
φταλουτρού, αὐτή ἡ ἀπαίσια γριά, ἔχοντας κλέψει ἕνα σπίτι γκρεμίστηκε
στὰ σκαλιά, τσακίστηκε καὶ σκοτώθηκε.

Ποιοὶ ἐπέζησαν τελικά; ὉΠλήθων ἔζησε πολλὰ χρόνια ἀκόμη καὶ μά-
λιστα θεραπεύτηκε ἀπὸ τὴν εἰδωλολατρικὴ φαντασία του (σὲ πεῖσμα κάθε
ἱστορικῆς πραγματικότητος, ἀφοῦ ὁ Πλήθων πέθανε στὸνMυστρᾶ στὶς 26
Ἰουνίου τοῦ 1452, ἕνα χρόνο σχεδὸν πρὶν ἀπὸ τὴν Ἅλωση, καὶ φυσικὰ 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. ὉΚατούνας, ὁ οἰνοπώλης, βρῆκε ἄλλους κα-
λύτερους πελάτες ἀπὸ τὸν Tρανταχτή. Ἐνῶ οἱ ἀδελφὲς τοῦ μοναστηριοῦ
«διέλαμψαν ἐν ἀρετῇ καὶ εὐσεβείᾳ».

Ἐπέζησε ὁ κόσμος τῶν νικητῶν, ὁ ἐκλατινισθεὶς κόσμος. Ὅμως ὑπάρ-
χει μιὰ μορφὴ ποὺ κεῖται πέραν τοῦ θανάτου. Εἶναι ἡ ὀπτασία τῆς γριᾶς γυ-
ναικὸς μὲ τὴν ἀλλόκοτον ἐσθῆταν ποὺ γνωρίζει τὴν Ἀϊμὰ «ἀπὸ τοῦ λίκνου
της, ἀπὸ τῆς μήτρας καὶ πρὸ τῆς συλλήψεως ἀκόμα». Εἶναι αὐτὴ ποὺ «πο-
λιορκεῖται ἤδη» (τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1453) καὶ ποὺ προβλέπει ὅτι σὲ ἕνα μή-
να θὰ φύγει διὰ παντός. Εἶναι αὐτὴ ποὺ μὲ μιὰ εὐρύτερη ἔννοια εἶναι μη-
τέρα 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 οὐδό-

λως παραδέχεται ὅτι ἐκείνη ἡ γυναίκα εἶναι ἡ προσωποποίηση τῆς ἔνδο-
ξης καταγωγῆς της – τὸ εἴπαμε ἤδη. Tὸ πιθανότερο κατὰ τὸν ἴδιο εἶναι ὅτι
ἡ ὀπτασία ἐκείνη εἶναι «ληθαργικὸς παράληρος». Ἀλλὰ καὶ πάλι ὁ συγ-
γραφέας νίπτει τὰς χεῖρας του. Ἀρκεῖται στὸν ρόλο τοῦ πιστοῦ ἀντιγρα-
φέως, κι ἀφοῦ γράφει μυθιστόρημα μεσαιωνικὸ δὲν μπορεῖ νὰ ἀποφύγει κά-
ποια 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 αἰσθή-
ματα, ἀλλὰ σέβεται τοὺς κοινοὺς τόπους τῆς ἐποχῆς του, θὰ μπορούσαμε
αὐτὴ τὴν ἄποψη νὰ τὴν ἐφαρμόσουμε καὶ ἀντιστρόφως.Ὁ Ππδ., σεβόμε-
νος τὰς «σήμερον ἐπικρατούσας δοξασίας» –τὶς δοξασίες τῆς ἐποχῆς του

144 ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ



δηλαδή– δὲν προσχωρεῖ στὸν μύθο, προκρίνει τὸ λογικὸ καὶ πιθανό, ἀφή-
νοντας ὅμως ἀνοιχτὸ καὶ τὸ παράθυρο τοῦ μύθου.Ἡ ὀπτασία αὐτὴ ἐξ ἄλλου
λίγο πρὶν τὴν προεγνωσμένη καταστροφὴ θὰ χάσει τὴν εὐγενική της μορ-
φή. Pικνὴ καὶ ἀπεχθὴς θὰ μεταμορφωθεῖ στὴν Ἑφταλουτρού. Γλιτώνει ἡ
εὐγενικὴ γυναίκα τὸν θάνατο. Παραδίδεται στὸν θάνατο ἡ ἀπαίσια Ἑφτα-
λουτρού. kι ἔτσι τελειώνει τὸ μυθιστόρημα.Mὲ τὸν θάνατο τῆς Ἑφταλου-
τροῦς. Ἡ μορφὴ ποὺ προφητεύει 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;

Ἂς ἀκούσουμε τὸν Παπαδιαμάντη 7. Ὁ λόγος τῆς ἀληθείας εἶναι «οἰκεῖος
εἰς τὴν ἀκοὴν» καὶ παραμένει ζωντανὸς «εἰς τὴν ἀκοὴν τοὐλάχιστον». Tὴν
παραμονὴ τῆς 29ης Mαΐου τοῦ 1453 ὁ Παπαδιαμάντης περιγράφει μιὰ
σκηνὴ ἀπόλυτης σιωπῆς. Δὲν ἀκούγεται κανένα ἀηδόνι, δὲν ἀκούγεται ὁ
αὐλὸς τοῦ βοσκοῦ, τὸ τραγούδι τοῦ ξυλοκόπου.Mαῦρα κοράκια πετᾶνε πρὸς
τὴν Πόλη. kαὶ τὰ χελιδόνια σὲ λίγο καιρὸ θὰ πετάξουν ὅλα μαζὶ πρὸς τὴ
γειτονικὴ Ἰταλία. Σ᾽ αὐτό τὸ σκηνικὸ ποὺ προετοιμάζεται καὶ ἡ συνάντηση
τοῦ Mάχτου καὶ τῆς Ἀϊμᾶς, ἀπρόβλεπτος καὶ ὁ ἴδιος ὁ συγγραφέας, κα-
θὼς περιγράφει τὸ ἄντρο τοῦ Πλήθωνος μὲ τὰ ἀρχαῖα ἀγάλματα, πλέκει
τὸ ἐγκώμιο τῆς θεᾶς Ἀφροδίτης εἰς πεῖσμα «τῶν τρωγλοδυτῶν τοῦ Με-
σαίωνος καὶ τῶν σεμνότυφων σχολαστικῶν». Αὐτὴ ἡ ἀθώα ὀμορφιὰ ἀφή-
νει ἄφωνη τὴν Ἀϊμὰ, ὅπως εἶναι καὶ τὰ ἀγάλματα ἄφωνα («κρίμα ὁποὺ δὲν
ὁμιλοῦν», μονολόγησε ἡ ἴδια). Ἀλλὰ αὐτὴ ἡ θεσπέσια ὀμορφιὰ θὰ κατα-
πλακώσει τὴν κόρη ἀφήνοντάς της μιὰν ἔκφραση ὀδύνης καὶ πικρίας.
Tὴν οἱονεὶ εἰδυλλιακὴ εἰκόνα διακόπτει «τρομερὸς 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
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7 ὉἌγγελοςMαντᾶς μὲ τὴ συλλογὴ δοκιμίων τουἮχοςMυστικός. Ἑπτὰ κείμενα
γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη, ἐκδ. Πορθμός, χχ., ἦρθε νὰ μᾶς μάθει – ἢ νὰ μᾶς θυμίσει–
ὅτι τὸν Παπαδιαμάντη δὲν τὸν διαβάζουμε, τὸν ἀκοῦμε. Tὸ ἔργο του εἶναι ἕνα ἄκου-
σμα, καὶ μάλιστα ἕνα ἄκουσμα πολὺ δικό μας. Στὶς λεπτομέρειες τῆς γλώσσας μας,
στὰ ὀνόματα, στὰ παρατσούκλια, στὰ τοπωνύμια, στὶς ψαλμωδίες, στὰ τραγούδια.



ἡ ἀρχαιολατρία ποὺ θὰ μᾶς ὁδηγήσει στὸν ἐκλατινισμό. Πρέπει νὰ πεθά-
νει ἡ ἐπανάπαυση στὴν ἀνάμνηση ἑνὸς ἔνδοξου βυζαντινισμοῦ. Πρέπει νὰ
πεθάνει ἡ κατάντια μας ποὺ μεταμορφώνει τὸ πρόσωπο τῆςεὐγενοῦς 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 τὴ Γυφτοπούλα ἀφήνει τὴν ἱστορία καὶ στρέ-
φεται ὁριστικὰ στὸ παρόν. Ἀγαπᾶ τὴ φύση, τὸν κόσμο, τοὺς ἀνθρώπους.
kρατάει ζωντανὴ τὴν ἐπαφή μας μὲ τὸν τρόπο ἐκεῖνο ποὺ θέλει κάθε ἀν-
θρώπινο πρόσωπο νὰ εἶναι καινοφανές, ἀπρόβλεπτο, χωρὶς νὰ προκαθορί-
ζεται οὔτε ἀπὸ τὴν ἱστορία, οὔτε ἀπὸ τὴν καταγωγή, ἀλλὰ αὐτεξούσιο νὰ
πορεύεται στὸ δρόμο τῆς ἐλευθερίας τῆς ἀνθρώπινης βούλησης καὶ πα-
ράλληλα νὰ μὴν εἶναι αὐθαίρετο καὶ ὑπερφίαλο, ἀνιστόρητο καὶ ἀδιάφορο
γιὰ τὴν καταγωγή του.Nὰ κατανοεῖ τὸν ἑαυτό του ὅσο πλησιάζει τοὺς ἄλ-
λους καὶ ὄχι ὅσο διαχωρίζεται ἀπὸ τοὺς ἄλλους. Nὰ συνοψίζει μέσα στὴν
ἐλευθερία του τὴ φανέρωση τοῦ Θεοῦ ὡς ἑνότητα τῶν ἀντιθέτων.

ἩἈνάσταση ἐδῶ ὑπάρχει στὸν πρόλογο τοῦ μυθιστορήματος. Ἀκούγεται
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 Ὀρθο-
δοξίας καὶ Οὐμανισμοῦ.Ὄχι γιὰ νὰ συνεχίσει αὐτή τὴ σύγκρουση, ἀλλὰ γιὰ
νὰ ἀναδείξει τὸ βάθος μιᾶς παράδοσης ποὺ μπορεῖ νὰ ἀκεραιώσει τὸ πρό-
σωπο καὶ τὴν κοινότητα. Ὁ Παπαδιαμάντης δὲν ἔρχεται γιὰ νὰ σηκώσει
μιὰ σημαία· ἔρχεται γιὰ νὰ σηκώσει τὴν αὐλαία. Ἔρχεται γιὰ νὰ ἀναδεί-
ξει μιὰ παράδοση ποὺ ἐπιδιώκει τὸ ὑπαρκτὸ πρόσωπο, ὄχι τὸ ἰδεατό. Tὸ πρό-
σωπο μιᾶς ἔνσαρκης ζωῆς, ὄχι τὸ πρόσωπο τῶν θεωριῶν καὶ τῶν τέλειων
συστημάτων. kι αὐτή ἡ παράδοση, ἡ παράδοση 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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AMOENITAS SANcTA:
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΛ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

Οἱ διεραστὲς τοῦ παπαδιαμαντικοῦ κειμένου ἑστιάζουν τὴ δική τους γνωμο-
σύνη στὴν περιγραφικὴ τεχνική του. Δρέπουν τὴ μαγεία του μὲ φιλολογικὰ κα-
νίσκια ποὺ προσφέρουν ἀφειδώλευτα ἐργαλεῖα, ἀλλὰ ἀναζητοῦν τὴ διαχρονικὴ
λειτουργικότητα τῶν πορισμάτων τους πρὸς ἑδραίωση μιᾶς φιλολογικῆς στα-
θερᾶς τέτοιας ποὺ θὰ ὑπερβαίνει τὶς εὔκολες αἰσθητικὲς ἀποτιμήσεις. «Οὐ φι-
μώσεις βοῦν ἀλοῶντα» καὶ γιὰ τὴ γνώμη τοῦ ἐσχάτου μελετητῆ τοῦ Παπα-
διαμάντη. Κατὰ τὴ γνώμη μου, ἡ δυναμικὴ τῆς ἀρχαίας λογοτεχνικῆς
θεωρίας καὶ οἱ ρητορικὲς τεχνικὲς τῶν ἀρχαίων συγγραφέων φαίνεται ὅτι ται-
ριάζουν κατ᾽ ἐξοχὴν στὴν περίπτωση τοῦ κοσμοκαλόγερου τῶν γραμμάτων
μας, ἰδίως ὅσον ἀφορᾶ στὶς μοναδικὲς ἀριστουργηματικὲς περιγραφές του.
Μετὰ τὴ μελέτη τῆς παπαδιαμαντικῆς ἀρχαιογνωσίας1 καὶ τοῦ ρητορικοῦ κα-
λειδοσκοπίου στὸ παπαδιαμαντικὸ ἔργο2 ἦταν ἀναπόφευκτη ἡ στροφὴ τοῦ
ἐρευνητικοῦ ἐνδιαφέροντός μου στὴν «ἔκφρασιν» ὡς παπαδιαμαντικὸ ἄθλημα
ποὺ ὑπερβαίνει τὶς νεωτερικὲς θεωρίες λογοτεχνικῆς ἀνάπτυξης καὶ ἀπαιτεῖ
πλέον τοὺς δικούς της ὅρους στὴν παπαδιαμαντικὴ βιβλιογραφία – θέμα ἀρ-
χαιογνωσίας κι ἐδῶ! Νομίζω πὼς κάθε ἀναφορὰ στὸ θέμα πρέπει πλέον νὰ τε-
κμηριώνεται μὲ φιλολογικοὺς παραλληλισμοὺς πρὸς τοὺς ἀρχαίους κλασικοὺς
ὁμοτέχνους τοῦ Παπαδιαμάντη· παραλληλισμοὺς ποὺ τὸν ἀναδεικνύουν σὲ
δεινὸ μεταβυζαντινὸ ζωγράφο τῆς ἑλληνικῆς λογοτεχνίας. Ἑπομένως, τόσο
ἡ θεματολογικὴ εὐτοπία ὅσο καὶ ἡ συστηματικὴ καλλιέργεια τῆς λυρικοτε-
χνικῆς περιγραφῆς, ἄλλως «ἐκφράσεως», μποροῦν –νομίζω– νὰ θεωρηθοῦν ἀφ᾽
ἑνὸς συμπλήρωμα τῆς παπαδιαμαντικῆς ἀρχαιογνωσίας καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου ὀργα-
νικὸ συστατικὸ τῆς παπαδιαμαντικῆς ὑφολογίας.

Πρὶν ὅμως δικαιολογήσω τὴ σημασία προσέγγισης τοῦ genre τῆς «ἐκφρά-
σεως» ὡς λογοτεχνικῆς συνείδησης τοῦ δεινοῦ ἑλληνιστῆ μας, καὶ ὄχι τῆς με-
λέτης μιᾶς κατὰ περίπτωσιν λογοτεχνικῆς τακτικῆς ποὺ (ἀνα-)γνωρίζουμε

1 Καλοσπύρος 2002.
2 Κοπιδάκης, Χριστοδούλου, Νάκας & Καλοσπύρος 2011.



ὡς «περιγραφή», δὲν μπορῶ παρὰ νὰ ἐπιμείνω σὲ ἕνα σχετικὸ σημεῖο ἀνα-
γνωστικῆς σκοπιμότητας: αὐτὸ τῆς μεταθεοκρίτειας εὐτοπίας ποὺ χαρα-
κτηρίζει τὸ ἔργο τοῦ μεγάλου σκιαθίτη συγγραφέα καὶ –τὸ σημαντικότερο–
ἐπιβάλλει τὴν κριτικὴ ἔνταξή του στὴ σειρὰ τῆς μετακλασικῆς ἑλληνικῆς
γραμματείας. Ἡ ἔννοια τοῦ locus amoenus ὡς ἀνιστορημένου τοπίου, ὅπου βέ-
βαια ἀναγνωρίζεται ἡ σκηνογραφία τῆς φυσικῆς εὐτοπίας (τουτέστιν τοῦ lo-
cus amoenus)3, σχετίζεται μὲ τὸ βουκολικὸ εἶδος τῆς ἑλληνιστικῆς περιόδου,
καὶ εἰδικότερα μὲ τὴ βουκολικὴ σκηνογραφία4· λ.χ. στοὺς στίχους 1-11 ἀπὸ
τὸ εἰδύλλιο τοῦ Θεοκρίτου Θύρσις ἢ ᾨδή, παρουσιάζεται ἕνας εἰδυλλιακὸς τό-
πος, ὅπου ἡ φυσικὴ ἡδύτητα ἐναρμονίζεται πλήρως μὲ τὴ γλυκύτητα τοῦ βου-
κολικοῦ ἄσματος. Ὁπωσδήποτε, δὲν πρόκειται γιὰ ἕνα γλυκερὸ μοτίβο ποὺ
ἁπλῶς κληροδότησε στὴν εὐρωπαϊκὴ λογοτεχνία ἡ ἀναβίωση τοῦ ἀρκαδικοῦ
ἰδεώδους5 καὶ ὁ ρομαντισμὸς ὡς τεχνοτροπία, ἀλλὰ γιὰ κλασικὴ ἀντίληψη τῆς
σκηνογραφίας ποὺ ἐπιβάλλει μιὰ ἐξιδανικευτικὴ φυσιολατρικὴ παρέκβαση, ἡ
ὁποία δὲν ἀποτελεῖ μιὰ συστηματικὴ περιγραφὴ τοῦ τοπίου μὲ φωτογραφικὴ
ἀναπαράσταση. Ἀντιθέτως, ἡ περιγραφὴ τοῦ τοπίου ἀναπτύσσεται μὲ διά-
σπαρτα τοπογραφικὰ σήματα καὶ ἐσχηματισμένο λόγο, ἀναδεικνύοντας καὶ
συνάμα ἐπιβάλλοντας ὡς σταθερὲς τῆς λογοτεχνίας πλέον μιὰ σειρὰ ἀπὸ λο-
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3 Ἡ γενικότερη θεωρία του στὸν Raible 1979.
4 Γιὰ τὴν εὐτοπία στὴν ἀρχαία λογοτεχνία διαθέτουμε πλέον τὴν 166σέλιδη διατριβὴ
(Erlangen-Nürnberg) τῆς haß 2008. Τὸν ὅρο ποὺ πρωτοκαθιέρωσε ὁ Κικέρων, συ-
ζήτησε πρῶτος ὁ curtius 1953: 199-202, τὸ πῶς οἱ κατηγορίες τοῦ curtius ἐφαρ-
μόζονται στὴν ἀρχαία λογοτεχνία ὁ Schönbeck 1964, καὶ σὲ μιὰ ἄλλη διατριβή ἡ
Newlands 1984 ἐξέτασε τὴν παράλληλη ἀνάπτυξη ζωγραφικῆς καὶ ποίησης μὲ τὴν
ὑπόδειξη τῆς μεταβολῆς τῆς ποιητικῆς συνείδησης.Ἡhaß 2008 ὁλοκληρώνει τὴ συ-
ζήτηση, ξεκινώντας ἀπὸ τὸν Ὅμηρο καὶ τὸν Ἡσίοδο, μὲ μιὰ ἱστορικὴ-ἐπαγωγικὴ
μεθοδολογία ποὺ εἰσηγεῖται τὴ σμίλευση τῶν μεταγενεστέρων κειμένων («Nach-
folger-kette») κατὰ τὰ πρωτοκαθιερωμένα πρότυπα, ἂν καὶ ἡ ἔννοια τῆς imitatio
φαίνεται ἐλαστικὴ ὅπως τὴν χρησιμοποιεῖ. Πρῶτο παράδειγμα τῆς εὐτοπίας στὴ λα-
τινικὴ ποίηση ὁ Προπέρτιος 4, 9, 23-30. Ἡ Bregni 2005 παρουσίασε τὶς εἰκόνες τοῦ
παραδείσου στὴν ἀποκαλυπτικὴ καὶ ἐκκλησιαστικὴ γραμματεία (γιὰ τὴν εὐτοπία
στὸν μεσαίωνα βλ. Thoss 1972). Γιὰ τὴν εὐτοπία στὸ ἑλληνικὸ ἐπίγραμμα βλ.Galán
Vioque 2003. Γιὰ τὴ σχέση της ἀκόμη καὶ μὲ τὸ σατιρικὸν εἶδος βλ.keuls 1997: 93-
105.

5 ἩἈρκαδία ὡς πρότυπο καὶ ὑποτύπωση τῆς ποιητικῆς συνείδησης (collin 2006) ἀπὸ
τὴν ἐποχὴ τῶν Βουκολικῶν, τῶν Γεωργικῶν καὶ τῆς Αἰνειάδας τοῦ Βιργιλίου·
χῶρος ἑνὸς lyrisme panodique, οὐτοπία par excellence καὶ ὄχι ἁπλῶς μετάθεση τοῦ
θεοκρίτειου locus amoenus.



γοτεχνικὲς περιγραφές: τὰ δροσερὰ νάματα τῶν πηγῶν, τὰ φιλόξενα σπήλαια,
τὴν ὁλάνθιστη κοιλάδα ἢ τὸ χλοερὸ λιβάδι, τὸν ἀνοιξιάτικο κῆπο, κ.τ.τ., δηλαδὴ
μιὰ φυσικὴ τοπογραφία ποὺ συνήθως ἀφορᾶ σὲ ἱερὸ τόπο καὶ κατοικητήριο
Νυμφῶν, τὸ ὁποῖο προσεγγίζουν ἐρωτευμένοι αἰπόλοι, ἀγροδίαιτοι πιστοὶ καὶ
ἀγραυλοῦντες ποιμένες τῆς ἄπλαστης ὑπαίθρου. Ἐπειδὴ ὅμως ὁ βουκολικὸς
χῶρος δὲν εἶναι προϊὸν συναισθηματικῆς ἐπιστροφῆς στὴ φύση ποὺ ἀπειλοῦν
ἡ ἀστικοποίηση καὶ ἡ μεταμόρφωση τοῦ φυσικοῦ τοπίου σὲ τεχνητὴ παρέμ-
βαση, οὔτε νοσταλγικῆς ἐπιφορᾶς μιᾶς Κρυστάλλειας λ.χ. σηματοδότησης,
ἀλλὰ θεατρικὸ κατάστημα αἰσθητικῆς φύσης, εἶναι δυνατὸν νὰ προκαλέσει τὴν
ἔνσταση τῶν φιλολόγων ἐκείνων ποὺ ἤδη ἐνοχλοῦνται ἀπὸ τὴν κλασικοφιλο-
λογικὴ διεκδίκηση τῶν ὑφολογικῶν παπαδιαμαντικῶν σπουδῶν. Ὡστόσο, μιὰ
τέτοια πιθανὴ ἔνσταση ἀπὸ τὴν πλευρά τους δὲν εὐσταθεῖ καὶ πολύ, λαμβα-
νομένων ὑπ᾽ ὄψιν καὶ τῶν ἐπιπρόσθετων χαρακτηριστικῶν τῆς κλασικῆς
εὐτοπίας, ὅπως εἶναι τὰ ἀναρίθμητα ποιητικὰ στοιχεῖα καὶ ὁ πολύτροπα ἐσχη-
ματισμένος λόγος τῆς περιγραφῆς, ἐκεῖ ὅπου ἀκριβῶς ἡ ἐντύπωση τῆς ὠδικῆς
τέχνησης σχετίζεται μὲ τὴ μουσικότητα τῆς ἐκφορᾶς τοῦ λόγου. Ὅλα τὰ πα-
ραπάνω, καθὼς ἐπίσης ἡ προβολὴ τῆς ἁρμονίας ὡς εἰδοποιοῦ στοιχείου τῆς ποι-
μενικῆς ζωῆς μὲ τάσεις ἐσωτερίκευσης, διαπιστώνονται στὸ παπαδιαμαντικὸ
κείμενο. Στὸ ἀφήγημα «Θέρος-Ἔρος»6 ἡ ὀργιαστικὴ φύση καὶ τὰ βουκολικὰ
συμφραζόμενα παραχωροῦν τὴ θέση τους σὲ διάφορες ἐκφράσεις, ὅπως ἡ
ἀκόλουθη τῆς πρωταγωνίστριας Ματῆς, ὅπου ἡ θερινὴ ἐποχὴ καὶ τὸ ἐφηβικὸ
σφρίγος τῆς κορασίδας ἀνταλλάσσουν ἰδιότητες καὶ ἀλληλοπεριχωροῦνται
στὴν πρόσκληση μιᾶς ἀπερινόητης ὅσο καὶ προκλητικῆς θηλυκότητας:

ἩΜατὴ ἐβάδιζε δεξιόθεν παρὰ τὸ πλευρὸν τῆς γραίας, ὑψηλή, εὐσταλής, καλλί-
ζωνος. Εἶχε ξενικὰ διευθετημένην τὴν κόμην της, ἔμενε πάντοτε ἀσκεπὴς οἴκοι. Μό-
νον τὴν πρωίαν ἐκείνην, ἐπειδὴ ἐπήγαινεν εἰς τὴν ἐξοχήν, ἐφόρει λεπτὸν λευκὸν μανδή-
λιον περὶ τοὺς κροτάφους καὶ τὸ ἰνίον, τόσον βραχὺ καὶ τόσον ἐντέχνως διπλωμένον,
ὥστε ἦτο ὡς νὰ μὴν τὸ ἐφόρει, καὶ ἡ πλουσία ξανθὴ κόμη της ἐφαίνετο σχεδὸν ὅλη, μέ-
χρι τῆς ὀσφύος κατερχομένη εἰς δύο παχείας πλεξίδας, ὡς σταλακτίτας χρυσοῦς, καὶ
ὁ λαιμός της ἦτο ὁρατὸς ὅλος κάτω τοῦ βρόχθου εἰς τὸν λάκκον τῆς σφαγῆς καὶ μέ-
χρι τῆς ρίζης τῶν ὠμοπλατῶν. Ἐφόρει μικρὰν πόλκαν κανελόχρουν καὶ λευκὸν μεσο-

AMOENITAS SANcTA 149

6 Γιὰ τὸ κείμενο τοῦ Παπαδιαμάντη παραπέμπω στὴν κριτικὴ ἔκδ. τοῦ Ν. Δ. Τριαν-
ταφυλλόπουλου Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Ἅπαντα, τόμ. 1-5, Ἀθήνα: Δόμος, 1:
1981 (1η ἐπανέκδ. μὲ διόρθωση τυπογραφικῶν παροραμάτων, 1989), 2: 1982 (1η
ἐπανέκδ. μὲ διόρθωση τυπογραφικῶν παροραμάτων, 1989), 3: 1984 (1η ἐπανέκδ. μὲ
διόρθωση τυπογραφικῶν παροραμάτων, 1989), 4: 1985, 5: 1988 [= ἐφεξῆς μὲ τὸ
σύστημα παραπομπῶν: τόμος-σελίδα-στίχος].



φούστανον πολὺ κοντὸν διὰ τὸ ἀνάστημά της. Ἀλλὰ φαίνεται ὅτι ἡ μήτηρ ὑπελόγισε πολὺ
κακῶς διὰ τὴν μέλλουσαν ἀνάπτυξιν τῆς κόρης, καὶ ὅσον ἐκείνη τῆς ἔκαμνε κοντὰ φο-
ρέματα, τόσον ἡ νέα ηὔξανε καὶ ἐπέτα ἀνάστημα ἀποτόμως.Ἦτο ἤδη δεκαεπταέτις,
κ᾽ ἐφαίνετο νὰ εἶναι εἴκοσιν ἐτῶν, ἐν ὑπερακμῇ ρώμης καὶ καλλονῆς, ὁμοία μὲ τὴν Πρω-
τομαγιάν, τὸ κορύφωμα τοῦτο τῆς ἀνοίξεως, τὴν ἑτοίμην νὰ παραδώσῃ τὰ σκῆπτρα εἰς
τὸ ἀδυσώπητον καὶ δρεπανοφόρον θέρος-ἔρος. Μόλις ἐξῆλθον τῆς πολίχνης, καὶ ἡ κόρη
ἔβγαλε τὴν πόλκαν της, εἰποῦσα ὅτι αἰσθάνεται ζέστην, κ᾽ ἔμεινεν μόνον μὲ τὸ μεσο-
φούστανον, μὲ τὸ ὁλοβρόχινον ὑποκάμισον καὶ μὲ τὴν λευκὴν βαμβακερὴν φανέλαν. Τότε
ἀνεδείχθη ἐξαισιώτερον τὸ ραδινὸν τῆς μέσης, ἡ χάρις τοῦ ἀναστήματος καὶ τὸ γλα-
φυρὸν τῶν κόλπων της. Ὑπὸ τὴν λεπτὴν φανέλαν, ὅπου ἐφαίνοντο ἀνατέλλουσαι αἱ σάρ-
κες της, θὰ ἔλεγέ τις ὅτι εἶχεν ἀποταμιευμένα νεοδρεπῆ, δροσερὰ ὠχρόλευκα κρίνα, μὲ
φλεβιζούσας ἀποχρώσεις λευκοῦ ρόδου. Ἡ κόμη ἐπέστεφε τὸ μέτωπόν της ὡς ἐρυ-
θραινόμενον νέφος μὴ ἐπαρκοῦν νὰ συστείλῃ τὴν αἴγλην τοῦ φωτός, καὶ αἱ ὀφρύες συ-
στελλόμεναι ἐσκίαζον τοὺς βαθεῖς γλαυκοὺς ὀφθαλμούς της ὡς λευκὴ ὁμίχλη ἐπιπο-
λάζουσα τὴν πρωΐαν ἐπὶ τοῦ ἀνταυγάζοντος αἰγιαλοῦ, καὶ τὰ χείλη μὲ τὴν ψίθυρον
φωνὴν ἐφαίνοντο μορμυρίζοντα: φίλησέ με! [«Θέρος-Ἔρος» 2.184.9-185.3].

Μποροῦμε κάλλιστα νὰ παρατηρήσουμε πὼς ἡ ἀποκάλυψη τῆς θηλυκῆς
σκευῆς τῆς Ματῆς καθορίζει τὴν ἀνέλιξη τῆς ἐποχῆς σὲ γητεία συναισθη-
μάτων. Ὅμως δὲν εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ἀνατρέξουμε μόνο στὸ «βουκολικὸ» διή-
γημα «Θέρος-Ἔρος» μὲ τὸν ἄξεστο Ἀγρίμη τὸν «πτωχὸν λυκάνθρωπον» καὶ
μὲ τὶς ρητὲς διακειμενικὲς ἀναφορὲς στὰ εἰδύλλια τοῦ Θεοκρίτου7. Οὔτε χρει-
άζεται νὰ ἐμπλέξουμε στὸ κατὰ Παπαδιαμάντην βουκολικὸ «ἰδίωμα»8 τὴν
ἀπομόνωση τοῦ ἀκίνητου χώρου ὄχι ὡς ρεμβαστικῆς ἀναπόλησης μόνον ἀλλὰ
καὶ ὡς ψυχοσωματικῆς προεργασίας γιὰ τὴν κυοφορούμενη καλλιτεχνικὴ δη-
μιουργία, ποὺ ἀντανακλοῦν τὰ διδάγματα τοῦ Ἐπικούρου γιὰ τὴν καταστη-
ματικὴ ἡδονή, τὰ ὁποῖα προάγουν τὰ βουκολικὰ ἰδανικὰ τῆς φιλίας καὶ τῆς
αἰσθητηριακῆς ἐγρήγορσης στὸν δεσμὸ μὲ τὸ φυσικὸ τοπίο9. Ὅπως καὶ στὸν
πλατωνικὸ Φαῖδρο (λ.χ. 228a 5-230e 4)10 ἡ παραδείσια περιοχὴ τοῦ Ἰλισοῦ λει-
τουργεῖ ὡς χῶρος ποιητικῆς ἔμπνευσης, ἔτσι καὶ στὸν Παπαδιαμάντη ἡ βου-
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κολικοῦ τύπου εὐτοπία ἱστορεῖται μὲ τὰ μοναδικὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ locus
amoenus διὰ χειρὸς τοῦ κορυφαίου νεοέλληνα διηγηματογράφου. Ἂς διαβά-
σουμε λ.χ. τὴ μεγαλοπρεπὴ περιγραφὴ τοῦ κήπου τοῦ Γιαννιοῦ ἀπὸ τὸ ποιητι-
κότατο ἀφήγημα «Ἡ Μαυρομαντηλού» (2.154.1-155.25):

Ὁποῖον λαμπρόν, ἀχανές, μεγαλοπρεπὲς περιβόλι! Καὶ πόσον δίκαιον εἶχεν ὁ θεῖος
Ὅμηρος νὰ θέσῃ ἐκ παραλλήλου τὰς δύο παραβολὰς τῶν κυμάτων τῆς θαλάσσης καὶ
τοῦ ἀγροῦ μὲ τοὺς κομῶντας ἀστάχυς!

Κινήθη δ᾽ ἀγορὴ φὴ κύματα μακρὰ θαλάσσης
πόντου Ἰκαρίοιο, τὰ μὲν τ᾽ Εὖρός τε Νότος τε
ὤρορ᾽ ἐπαόξας πατρὸς Διὸς ἐκ νεφελάων·
ὡς δ᾽ ὅτε κινήσῃ Ζέφυρος βαθὺ λήϊον ἐλθών,
λάβρος ἐπαιγίζων, ἐπὶ τ᾽ ἠμύει ἀσταχύεσσιν,
ὣς τῶν πᾶσ᾽ ἀγορὴ κινήθη…

Τῷ ὄντι, τὰ χόρτα καὶ οἱ θάμνοι τοῦ περιβολίου τοῦ ἐξαδέλφου μου τοῦ Γιαννιοῦ, γι-
γαντιαῖα, πελώρια, ἄγρια ἢ κηπευτά, δὲν ἔπαυσαν νὰ ὀργώνωνται, νὰ σχηματίζωσιν
αὔλακας καὶ νὰ εἶναι γαλήνια, ὁμαλά, ἀπ᾽ ἀρχῆς, ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. Δὲν ἔπαυ-
σαν νὰ συγχέωσι τὰς ἀτόμους των, νὰ εἶναι ποικιλόμορφα, ἀναλλοίωτα καὶ ρευστά, νὰ
ὀρθῶσι τὴν χαίτην, νὰ στηλώνωσι τὰ στέρνα, νὰ φρίσσωσι, νὰ κροαίνωσι, νὰ βρέμωσι,
νὰ ἠχῶσι, νὰ πλαταγῶσι, νὰ κτυπῶσι πᾶν ἀντίτυπον σῶμα. Καὶ οἱ Ζέφυροι προσέπαι-
ζον κυλινδούμενοι ἐντός των, ὡς ἄτακτα παιδία, καὶ αἱ ἀπόγειοι καὶ αἱ τροπαῖαι
ἡμιλλῶντο τίς νὰ αὐλακώσῃ βαθύτερον, τις νὰ ὑπεγείρῃ ὑψηλότερον τὰ κυανᾶ καὶ πορ-
φύρεα νῶτά των, μετὰ φωσφορίζοντος σελαγισμοῦ, μετ᾽ ἀκτινωτοῦ ἀφρώδους στεφά-
νου. Καὶ αὔρα ποντιὰς ἐθώπευε μαλθακῶς τὴν ἄσπιλον κυματίζουσαν ὀθόνην προκα-
λοῦσα ἀπείρους χαριέσσας, μυρμηκιζούσας, παροδικὰς ρυτίδας, ὡς ἐπὶ τοῦ μετώπου
νύμφης βασιλίδος περικαλλοῦς, ἐπιδεικνυούσης παιδικὸν θυμὸν καὶ πεῖσμα, διάλειμμα
μεταξὺ δύο μειδιαμάτων προκλητικόν, εἰς τὸ βάθος τοῦ ὁποίου ὁ βυθὸς δὲν φαίνεται
πλέον, καὶ ἡ ἐπιφάνεια παύει ἀνταυγάζουσα τὴν ἄπειρον τῆς κτίσεως φαιδρότητα. Ὁ
δὲ οὐράνιος θόλος κατωπτρίζετο ὅλος εἰς τὸν ἀπαράμιλλον κῆπον, ὃν ὁ ἥλιος ἔκαιε χωρὶς
νὰ καταφλέγῃ τὰ βάθη του, διότι ὁ ἴδιος, ἅμα ἀπέκαμνεν ἐκ τῆς ἡμερησίας ἁρματο-
δρομίας, ἐβυθίζετο διὰ ν᾽ ἀναπαυθῇ εἰς τὸν βυθόν του, διὰ ν᾽ ἀκονίσῃ ἐν τῷ ὑγρῷ ἐργα-
στηρίῳ τὰς ἀμβλυνθείσας ἀκτῖνας. Ἡ σελήνη ἐγίνετο λαμπροτέρα ἐπαργυροῦσα τὰ
στέρνα τῆς ἀχανοῦς ἐκτάσεως, τὸ ἄστρον τῆς ἑσπέρας ἐλούετο ἡδυπαθῶς εἰς τὰ νά-
ματά της, καὶ αἱ Πλειάδες μετὰ γλυκείας παρθενικῆς σεμνότητος ἐμάρμαιρον εἰς τὰ
ἀνεξερεύνητα βάθη της, ὡς βολίδες εἰσδύουσαι, ζητοῦσαι νὰ μετρήσωσι τὸ βάθος, νὰ
εὕρωσι τὸν πυθμένα. Μυρίοι κρότοι ἀντήχουν εἰς τὰ ἄντρα καὶ εἰς τοὺς βράχους, ὅπου
τὰ κράσπεδα τῆς ἀσπίλου ὀθόνης ἀπέληγον, πότε ὡς ἡδυπαθεῖς στεναγμοὶ ἔρωτος, πότε
ὡς ἄγριοι πολέμων δοῦποι, πλήττοντες τὰς ἠχούς. Καὶ ἡδύπνοοι ὀσμαί, ἐλαφρὰ ἀρώ-
ματα, ἀπέπνεον πανταχόθεν, μυρώνουσαι τὰς αὔρας, καὶ ἅλμη καὶ θάλπος ἡλίου
ἐσκλήρυνε τοὺς χρῶτας, ἠρύθραινε καὶ καθίστα μελαψὰς καὶ ἀρρενωπὰς τὰς ὄψεις τῶν
ἀνθρώπων. Τὸ ὀνάριον τοῦ ἐξαδέλφου μου ἐβύθιζε τοὺς πόδας ἐν μέσῳ τῶν δροσερῶν πε-
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τάλων, προσπαιζόντων καὶ θροούντων περὶ τοὺς πόδας του, καὶ ὁ κῆπος ὁ μυστηριώ-
δης ἐπρότεινε τὰ στέρνα ἀνοίγων τοὺς θησαυρούς του εἰς τὰς ἐπιδεξίους χεῖρας τοῦ πε-
πειραμένου κηπουροῦ. Δι᾽ ὅλους τὸ περιβολάκι τοῦ Γιαννιοῦ τοῦ ἐξαδέλφου μου ἦτο βι-
βλίον ἀνοικτόν, ἀλλὰ βιβλίον μὲ ἱερογλυφικοὺς χαρακτῆρας, ἢ μ᾽ ἐκεῖνα τὰ “σήματα
λυγρά”11, τὰ διατεθλασμένα, τὰ ἐγκεχαραγμένα ἐπὶ τῶν γυμνῶν κρανίων τῶν νεκρῶν,
τὰ ὁποῖα λέγεται μὲν ὅτι σημαίνουσι τὴν μοῖραν τοῦ τεθνεῶτος, ἀλλ᾽ ἂν δὲν εἶναί τις
μάντις, δὲν δύναται νὰ τ᾽ ἀναγνώσῃ… καὶ τοῦτο κατόπιν ἑορτῆς, ἀφοῦ ὁ νεκρὸς ἔζησε.
Ἀλλὰ διὰ τὸν ἄμοιρον ἐξάδελφόν μου ἦτο βιβλίον μὲ κεφαλαιώδεις λαμπροὺς χα-
ρακτῆρας, σαφές, ἐναργὲς κ᾽ εὐανάγνωστον. Οὗτος ἐγνώριζεν ὅλα τὰ μυστήρια, ὅλα
τὰ κοιλώματα, ὅλα τὰ ἄντρα τοῦ προσφιλοῦς αὐτῷ ἐδάφους. Ἠδύνατό τις μάλιστα, ὄχι
κατὰ σχῆμα τετριμμένης προσωποποιίας, ἀλλὰ σχεδὸν κυριολεκτικῶς, νὰ εἴπῃ, ὅπως
ἔλεγαν καὶ οἱ γέροντες ἀπόμαχοι τῆς προκυμαίας, ὅτι αὐτὰ μᾶλλον τὸν ἐγνώριζαν…

Ἀναγνωρίζουμε καὶ ἐδῶ τὴν παπαδιαμαντικὴ εὐτοπία, μὲ τὸ ἀρχαϊκὸ λε-
ξιλόγιο καὶ τὸν συνεχὴ διάλογο μὲ τὸ ὁμηρικὸ κείμενο, ὡς μιὰ descriptio ποὺ
«παίρνει στὸ ὑφολογικὸ ἐπίπεδο τὴ μορφὴ τῆς ἔκφρασης (ekphrasis), πού, ἔχον-
τας ὡς στόχο της τὸ ἐγκώμιο, καταπλήσσει τὸν ἀναγνώστη μὲ τὸ σπάνιο λε-
ξιλόγιο, τὰ ἐφφὲ τῆς ἀπαρίθμησης («νὰ φρίσσωσι, νὰ κροαίνωσι, νὰ βρέμωσι,
νὰ ἠχῶσι, νὰ πλαταγῶσι, νὰ κτυπῶσι…» – 2.154), τὴν ἀναλογία, τὸ ἐπίθετο
καὶ ἄλλους γνωστοὺς ρητορικοὺς τρόπους. Ἡ περιγραφὴ τοῦ κήπου τοῦ Γιαν-
νιοῦ (μιὰ περιγραφὴ δεύτερου βαθμοῦ, δηλαδὴ περιγραφὴ περιγραφῆς), ποὺ
ὑποτίθεται ὅτι δηλώνει ἕνα πραγματικὸ ἀντικείμενο ἀναφορᾶς, δηλώνει στὴν
οὐσία τὴν καταφυγὴ σὲ ἄλλα κείμενα καὶ συνδηλώνει τὴν αὐτοαναφορικὴ τάση
κάθε περιγραφῆς, τὴ στιγμὴ μάλιστα ποὺ μοιάζει ν᾽ ἀναφέρεται στὴν πραγ-
ματικότητα. Ὕστερα ἀπὸ μιὰ τέτοια περιγραφὴ ἡ παρομοίωση τοῦ κήπου μὲ
«βιβλίον ἀνοικτόν» (2.155), «μὲ κεφαλαιώδεις λαμπροὺς χαρακτῆρας, σαφές,
ἐναργὲς κ᾽ εὐανάγνωστον» (2.155) γιὰ τὸν ἰδιοκτήτη, «ἀλλὰ βιβλίον μὲ ἱερο-
γλυφικοὺς χαρακτῆρας» (2.155) γιὰ τοὺς ἄλλους, δὲν μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ τυ-
χαία. Ἡ παρομοίωση δὲ διέφυγε τὴν προσοχὴ τοῦ Παλαμᾶ (1979, σ. 28-30)
ποὺ τὴ θεώρησε παρομοίωση ποὺ ἐξεικονίζει τὸν παπαδιαμαντικὸ κόσμο καὶ
τὸν παπαδιαμαντικὸ τρόπο γραφῆς. Ἐμεῖς θὰ μπορούσαμε συμπληρωματικὰ
νὰ ποῦμε, παραφράζοντας τὸν Ricardou, ὅτι ἡ περιγραφὴ τοῦ περιβολιοῦ τοῦ
Γιαννιοῦ παύει νὰ εἶναι ἡ γραφὴ μιᾶς περιγραφῆς καὶ γίνεται ἡ περιγραφὴ τῆς
γραφῆς (1978-79, σ. 11)»12. Αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ ἐπισήμανση τοῦ Ricardou ὑπο-
δεικνύει τὴν παρασημαντικὴ ἑνὸς ὁδηγητικοῦ κειμένου ἀναγνωστικῆς ὡραι-
ότητας. Στὴν περιγραφὴ τοῦ κήπου τοῦ Γιαννιοῦ, τύπου συνήθους εὐτοπίας μὲ
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ἱερὸ χαρακτήρα ὅπως καταγράφεται στὴ βιβλιογραφία13, ὅπως καὶ στὸ με-
γαλύτερο μέρος τοῦ παπαδιαμαντικοῦ ἔργου, ἐντοπίζουμε μικρὰ εἰδύλλια,
μικρὲς εἰκογραφικὲς συνθέσεις οἱ ὁποῖες συντηροῦν τὴ διάνοια τῆς βουκολικῆς
εὐτοπίας. Ἕνα ἄλλο χαρακτηριστικὸ τοῦ βουκολικοῦ εἰδυλλίου εἶναι ἡ ἀπο-
μόνωση τῶν εἰδολογικῶν συμβάσεων καὶ ἡ ἐλεύθερη ἀξιοποίησή τους σὲ νέα
συμφραζόμενα, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἀνατροπὴ τῶν εἰδολογικῶν προσδοκιῶν καὶ
τὸν αἰφνιδιασμὸ τοῦ ἀναγνώστη ἀπὸ τὴν ἄποψη τῆς ὑφολογικῆς διακύμαν-
σης14, δηλαδὴ τῆς σύμπλευσης χάριν ποικιλίας διαφορετικῶν γλωσσικῶν δια-
λέκτων. Νομίζω ὅτι παρέλκει πλέον ἡ ἀνάπτυξη τοῦ ζητήματος τῆς παπα-
διαμαντικῆς γλώσσας ὡς σύνθεσης διαχρονικῆς ἀπαράμιλλης ἑλληνοέπειας
καὶ μεθομηρικοῦ φαινομένου15. Εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ παρατήρηση16 ὅτι
στὴ μεταγενέστερη ἀρχαιότητα οἱ εἰδωλολάτρες ἐπισκέπτες τῆς εὐχαρίστη-
σης εἶναι σπάνιοι, ἀντίθετα πρὸς τοὺς χριστιανοὺς ποὺ ἀναζητοῦν τὴ μοναξιὰ
τοῦ locus amoenus, μὲ συνέπειες στὴ λογοτεχνικὴ παραγωγή: οἱ ἐθνικοὶ ἐκ-
φράζουν τὴ στροφὴ πρὸς τὴν εὐτοπία μὲ τὸν διάλογο, ἐνῶ οἱ χριστιανοὶ μὲ τὸν
μονόλογο ἢ τὸν λόγο ἑνὸς πρωταγωνιστῆ. Στὴν περίπτωση τοῦ Παπαδιαμάντη
οἱ ἀφηγηματολόγοι δὲν θὰ δίσταζαν νὰ ἀναζητήσουν στὴν εἰκονογραφικὴ τέ-
χνη του ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον τὸν μονόλογο τοῦ ὑποκειμένου…

Ἀρκοῦν τὰ προαναφερθέντα γιὰ τὴν κατανόηση τοῦ μετακλασικοῦ locus
amoenus στὸ παπαδιαμαντικὸ ἔργο, ποὺ χαρακτηρίζει ἐξάλλου ὡς δημιουργικὸ
πρότυπο τὴν παπαδιαμαντικὴ descriptio. Σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν προϊούσα ἔρευ-
να γιὰ τὸν ρητορικὸ Παπαδιαμάντη17, γίνεται περισσότερο ἀντιληπτὴ ἡ ἀνάγκη
νὰ χρησιμοποιήσουμε πλέον στὴν παπαδιαμαντικὴ ἔρευνα18, κατοχυρώνοντάς
τον καὶ γραμματολογικῶς, τὸν ὅρο «ἔκφρασις» ἀντὶ τῆς λυρικῆς περιγραφῆς
στοὺς κόλπους τῆς ἠθογραφίας. Τὸ ἑπόμενο ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴ Γυφτοπούλα,
ὅπου περιγράφονται τὰ ἀγάλματα τῆς Ἀρτέμιδος, τοῦ Ἀπόλλωνος καὶ τῆς
Ἀφροδίτης στὸ ἄντρο τοῦ Πλήθωνος, θυμίζει τὶς κλασικὲς εἰκόνες τοῦ Φιλο-
στράτου, ὅπου μὲ τὴν περιγραφὴ προσφέρεται καὶ ἡ ὑποκειμενικὴ ἑρμηνεία τοῦ
ἐκφράζοντος τὶς ἀγαλματικὲς συνθέσεις:
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Πρῶτον ἵστατο τὸ ἄγαλμα τῆς Ἀρτέμιδος, ἀνδρικῆς γυναικός, ἧς ἡ ἐσθής, μόλις
καλύπτουσα ἓν μέρος τοῦ σώματος, εἶχε τοιαύτας πτυχάς, ὡς νὰ ἐκινεῖτο σφοδρῶς ὑπὸ
τοῦ ἀνέμου, καὶ τὰ σκέλη [δὲ] ἀπεῖχον ἀπ᾽ ἀλλήλων ὑπὲρ τὴν μίαν σπιθαμήν, ὥστε ἐφαί-
νετο ἐσπευσμένως βαδίζουσα. Τὸ βάθρον ἐφ᾽ οὗ ἦτο ἱδρυμένον τὸ ἄγαλμα ἦτο χθαμα-
λόν, μόλις δακτύλους τινὰς ἀνέχον ὑπὲρ τὸ ἔδαφος. Παρὰ τὴν πλευρὰν τῆς Ἀρτέμιδος
ἵστατο ἡ Δημήτηρ μὲ τὴν δέσμην τῶν σταχύων ὑπὸ μάλης καὶ τὸ δρέπανον ἐν τῇ δε-
ξιᾷ. Τὸ ἀνάστημα ἦτο βραχύτερον, ἀλλ᾽ εἶχε τοὺς ὤμους πλατυτέρους, καὶ ρωμαλέαν
τινὰ ἀνδρικὴν ἔκφρασιν ἐνέφαινε τὸ πρόσωπον τῆς θεᾶς. Παρ᾽ αὐτὴν ἵστατο ὁ Φοῖβος
Ἀπόλλων, ὁ καλλιμορφότατος τῶν θεῶν καὶ τῶν ἀνδρῶν ἁπάντων. Εἶχε χρυσᾶς
ἀκτῖνας περὶ τὴν μορφήν, καὶ τὸ πρόσωπόν του ἐξέπεμπε θείαν αἴγλην. Τοὺς ὀφθαλμοὺς
αὐτοῦ ἐπέστεφον καμπύλα τόξα ὀφρύων, καὶ μειδίαμα ἀρρήτου ἡδύτητος ἤνθει περὶ τὰ
χείλη αὐτοῦ. Ἡ κεφαλή, ὁ τράχηλος καὶ ὁ κορμὸς εἶχον ἁρμονικωτάτην πρὸς ἄλληλα
συμμετρίαν. Ὁ ἕτερος τῶν ποδῶν ὑψοῦτο ὡς πρὸς ὄρχησιν, ὁ δ᾽ ἕτερος ἔβαινε σεμνῶς
ἐπὶ τοῦ στυλοβάτου. Ἐν τῇ δεξιᾷ χειρὶ ἐβάσταζε τὴν χρυσῆν λύραν, ἧς διὰ τῶν θεσπε-
σίων φθόγγων κατεκήλει ποτὲ τοὺς ὁμίλους τῶν ἀθανάτων θεῶν. Παρὰ τὸ ἄγαλμα τοῦ
Ἀπόλλωνος ἵστατο τὸ τῆς Οὐρανίας Ἀφροδίτης, τῆς ἡδυπαθεστάτης καὶ ποθεινοτάτης
τῶν θεαινῶν. Οἱ βόστρυχοι τῆς κόμης κῦμα χρυσοῦ ἀπέφθου, ἔστεφον τὴν ἀμβροσίαν
κεφαλὴν καὶ τὸ ἀκτινοβόλον τῆς θεᾶς μέτωπον. Τὸ βλέμμα αὐτῆς, μελιχρὸν καὶ
πλῆρες γοητείας, διένεμεν ἔρωτας καὶ ἡδονὰς γλυκείας εἰς τοὺς πιστοὺς αὐτῆς λα-
τρευτάς. Ἐν τούτοις ὀξυδερκὴς παρατηρητὴς ἤθελεν ἀνακαλύψει εἰς τὴν ἔκφρασιν τοῦ
προσώπου αὐτῆς καὶ ἀδιόρατόν τινα πικρίαν ἀνεπαίσθητον εἰς τοὺς πολλοὺς τῶν
ἀνθρώπων. Πόθεν προήρχετο τὸ πικρὸν τοῦτο αἴσθημα; Διατί τὸ ἀμαυρὸν τοῦτο ἴχνος
τῆς ὀδύνης ἐπὶ τῆς μορφῆς τῆς φαιδροτάτης τῶν θεῶν; Μὴ ἐδυσφόρει ἡ θεὰ ἐπὶ τῇ σπά-
νει τῆς λατρείας, ἥτις προσεφέρετο αὐτῇ; Μὴ ἐλυπεῖτο διότι ἔπαυσε φανερῶς λατρευο-
μένη, ἡ δὲ σκότιος λατρεία ἠνώχλει αὐτήν; Μὴ ἠγανάκτει ἐπὶ τῇ διαβολῇ καὶ τῇ συ-
κοφαντίᾳ, ἧς έγίνετο θῦμα; Ἴσως. [Ἡ Γυφτοπούλα 1.649.37-650.29].

Ἡ παρουσίαση ὅμως μιᾶς φιλολογικῆς θεωρίας γιὰ τὴν παπαδιαμαντικὴ
ἔκφρασιν προϋποθέτει γνώση τῆς συνολικῆς βιβλιογραφίας γιὰ αὐτὸ τὸ ρητο-
ρικὸ εἰδολογικὸ ἐπίτευγμα19. Ὅταν ὁ ἀναγνώστης τοῦ παπαδιαμαντικοῦ κει-
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19 Ἡ βιβλιογραφία ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ Fowler γιὰ τὴν ἔκφρασιν ἀπὸ κλασικοὺς λογί-
ους: Bartsch 1989· Becker 1995a· Boeder 1996· Borg 2005· Burton 1995: 93-122·
chinn 2007·clüver 1998·Downey 1959· Elliger 1975· Elsner 2002· Evans 1948·Gol-
dhill 1994·Goldhill 1997· leach 1988·Manakidou 1993·Noack-hilgers 1999· Palm
1965-66· Putnam 1998·Ravenna 2006·Ratkowitsch 2006 (ἄρθρα διαφόρων, ἀπὸ συ-
νέδριο ποὺ ὀργανώθηκε τὸν Νοέμβριο τοῦ 2003 στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Βιέννης)·Ro-
sand 1990· Scholz 1998· Thein 2008·Webb 1996 καὶ 2006. Ἐπίσης τὸ τεῦχος 102/1
τοῦ περ. classical Philology (S. Bartsch & J. Elsner, ἐκδ.) τοῦ Ἰαν. 2007. Γιὰ τὴν
ἔκφρασιν ἡ κλασικὴ μελέτη εἶναι τοῦ Friedländer 1912: 1-103, ἐνῶ γιὰ τὴ λατινικὴ
γραμματεία ἡ πανοραμικὴ θεώρηση τοῦRavenna 1974 (ἐπίσηςAygon 2004 καὶReiz
2004). Ἡ δημοσίευση τῆς διδ. διατριβῆς τῆς cistaro 2009 γιὰ τὰ ἔργα τοῦ Λουκια-



μένου καλεῖται νὰ παρακολουθήσει τὶς σκηνὲς τῆς δημιουργίας μπροστὰ στὰ
μάτια του, ἢ μπροστὰ στὰ αὐτιά του καὶ στὶς αἰσθήσεις του, ἀφ᾽ ἑνὸς ἡ φαι-
νομενικὴ ἀμετροέπεια τῶν ἐκφραστικῶν μέσων καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου ἡ συστηματι-
κότητα τῆς τέχνησης ἐκτενέστατων ἀποσπασμάτων μὲ τέτοιον «ὑψηλὸ»
(τουτέστιν Λογγίνειο) λόγο μᾶς προειδοποιοῦν ὅτι ἀπέχουμε πολὺ ἀπὸ τὸ νὰ
μιλήσουμε γιὰ ἁπλὲς περιγραφικὲς παρενθῆκες ποὺ ἐντάσσονται στὸν χῶρο
τῆς ἀφήγησης ὡς λογοτεχνικὲς συνδηλώσεις. Πρέπει νὰ χρησιμοποιήσουμε
τοὺς ρητορικοὺς ὅρους τῆς «ἐκφράσεως» στὴ δυναμικὴ ἀναγνώριση τῆς συ-
χνότητας περιγραφικῶν στιγμῶν καὶ καλλιλογικῆς φιλοκαλίας, ἂν δὲν θέ-
λουμε νὰ ἀδικήσουμε τὸ παπαδιαμαντικὸ κείμενο καὶ νὰ καταργήσουμε τὴν
ἰδιαιτερότητα τῆς ὀπτικῆς διάστασής του, ὑποβιβάζοντάς την σὲ περιγραφικὴ
ἐμμονὴ τοπίων καὶ ἀνθρώπων.

Τί μπορεῖ νὰ ἀγνοεῖ λ.χ. κάποιος νεωτερικὸς μελετητὴς τοῦ παπαδιαμαν-
τικοῦ λόγου σχετικὰ μὲ τὴν «ἔκφρασιν», δίχως τὴ γνώση τοῦ ὁποίου δὲν μπο-
ρεῖ νὰ ἐκτιμήσει δεόντως τὴν παπαδιαμαντικὴ τεχνική;

Στὸ ὡρολόγιο τῶν αἰσθητηριακῶν διόδων τοῦ ἀνθρώπινου σώματος ἡ
ὅραση εἶναι μιὰ θεωρητικὰ φορτισμένη διαδικασία, γιὰ τὶς ἐνέργειες τῆς
ὁποίας (θέαση, ὁρᾶν) ἀναπτύσσεται πολύπτυχη συζήτηση στὸν πολιτισμὸ
τῆς Ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς, βάσει τῆς ὁποίας ἡ «ἔκφρασις» σχεδιάστηκε ὥστε
νὰ παράγει ἕνα ὀπτικὸ ἢ ὀπτικοποιημένο ἀντικείμενο20: νὰ ὀπτικοποιεῖ κατ᾽
ἀρχὴν τὸ ἀντικείμενο καὶ ὄχι νὰ ἀντικειμενοποιεῖ τὸ ὁρώμενον.Ἡὀπτικὴ ἐμπει-
ρία εἶναι μιὰ πολυσύνθετη ἐπιλεκτικὴ διαδικασία21, καθὼς ὑπερέχει σὲ λε-
πτομέρειες καὶ τεχνικὴ ἐπεξεργασία μιᾶς διὰ γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ περιγραφῆς,
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νοῦ μὲ σχετικὸ ἐνδιαφέρον ἀναφέρεται στὴν περίοδο τῆς Β΄ Σοφιστικῆς. ὉWandhoff
2003 γιὰ τὴ μεσαιωνικὴ λογοτεχνία, ὁ hohlweg 1971 γιὰ τὴ βυζαντινὴ τέχνη καὶ ὁ
Maguire 1974 γιὰ τὸ Βυζάντιο γενικότερα. Γιὰ τὴν ἔκφρασιν στὴν ἀρχαιολογία βλ.
Egelhaaf 2004.Ὁ Fowler παραθέτει γιὰ τὴ σύγχρονη θεώρηση τοῦ εἴδους τὴν ἀκό-
λουθη βιβλιογραφία: Appeldoorn 1982· Bessière 1988· Boehm 1995· Boehm & Pfo-
tenhauer 1995· Bonnefis 1980· Graf 1995· hamon 1972 and hamon 1981 (ὁ ση-
μαντικότερος, κατὰ τὴ γνώμη μου, θεωρητικός)·hollander 1998·krieger 1992· lee
1967· Pelc 1971· Praz 1970· Scholz 2007· Thomson 1988·Wagner 1996·Wert-Da-
oust 1987. Συγκριτικὸ ὑλικὸ παρέχουν οἱ: Becker 1993 καὶ Primavesi 2002 γιὰ τὸν
lessing· Bergmann 1979· Buuren 1980 (γιὰ claude Simon)· corbineau-hoffmann
1980· Dubois 1982· Flaxman 1987· hagstrum 1965· heffernan 1993· Imbert 1978·
kranz 1981-1987· kurman 1974· Race 1988: 56-85· Spitzer 1955· Zink 1980·
Warncke 1987·Weisstein 1992.

20 Βλ. Baxandall 1985: 107 καὶ Goldhill 2007: 2.
21 Βλ. Stansbury-O’Donnell 1999: 57.
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δηλαδὴ ἀναπαράστασης τῶν ἀντικειμένων. Ἐπιμένω στὴ χρήση τοῦ ὅρου
«ἀντικείμενο», ἐπειδὴ ἀποτελεῖ τὴν εἰδοποιὸ διαφορὰ στὴν ἀντίληψη τῆς ἐκφρά-
σεως ὡς ρητορικοῦ γυμνάσματος καὶ λογοτεχνικῆς ἄσκησης στὸ παπαδια-
μαντικὸ σκηνικὸ ἀπὸ ἄποψη συντακτική, αἰσθητικὴ καὶ ἱστορικὴ ἐξέταση, καὶ
ἀπὸ τὴ σημασία τῆς θέσης της σὲ καίρια σημεῖα τῆς ἀφηγηματικῆς γραφῆς
ὅσον ἀφορᾶ στὸν τρόπο τῆς ὅρασης καὶ τῆς θέασης στὸ παπαδιαμαντικὸ
έργο. Ἂν ὁ Παπαδιαμάντης προέβαινε σὲ ἁπλὲς περιγραφές, οἱ εἰκόνες του δὲν
θὰ ὑποδείκνυαν καὶ τὸν τρόπο διαβάσματος-ἀνάγνωσης τῶν ὀπτικοποιημένων
ἱστορημάτων του22· τότε δὲν θὰ καθοδηγοῦσαν τὴ δημιουργικὴ φαντασία τοῦ
ἀναγνώστη στὸν τρόπο βαδίσματος τῆς ἀπίθανης χρωμέγχυσης τοῦ δημι-
ουργοῦ τους. Ἡ Ann Vasaly θεωρεῖ ὅτι τὰ ἀρχαῖα κριτήρια γιὰ τὸ θέμα τῶν
ὀπτικῶν ἐντυπώσεων διέφεραν σημαντικὰ ἀπὸ τὰ σημερινά, καθὼς οἱ ἀρχαῖοι
«ἔβλεπαν» τὸ ὑποκείμενο τῶν ποιημάτων καὶ τῶν λόγων μὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς
τοῦ νοῦ καὶ ἦταν περισσότερο ἐξοικειωμένοι μὲ τὴ δημιουργία νοητικῶν εἰκό-
νων κατὰ τὴν ὁμιλία καὶ τὴν ἀκοὴ ἀπ᾽ ὅ,τι εἴμαστε ἐμεῖς23. Ὅταν λ.χ. ὁ Διο-
νύσιος Ἁλικαρνασσέας (Ἐπιστ. πρὸς Πομπ. Γεμινόν 5, 6) χρησιμοποιοῦσε ρή-
ματα σὰν τὸ «ἑρμηνεύω» καὶ τὸ «διηγοῦμαι», ἐπρόκειτο γιὰ μιὰ μετάφραση
τοῦ ἀντιληπτοῦ ποὺ μιμεῖται τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἀντίληψης, μὲ ρήματα δηλαδὴ
τὰ ὁποῖα κάνουν τὸν ἀκροατὴ νὰ σχηματίζει τὴν ἐντύπωση ὅτι βλέπει («ὁρᾷ»).
Ὁ Λογγίνος στὴν πραγματεία του Περὶ ὕψους (15, 2) σημείωνε: «ὡς δ᾽ ἕτε-
ρόν τι ἡ ῥητορικὴ φαντασία βούλεται καὶ ἕτερον ἡ παρὰ ποιηταῖς οὐκ ἂν λά-
θοι σε, οὐδ᾽ ὅτι τῆς μὲν ἐν ποιήσει τέλος ἐστὶν ἔκπληξις, τῆς δ᾽ ἐν λόγοις ἐνάρ-
γεια, ἀμφότεραι δ᾽ ὅμως τό τε 〈παθητικὸν〉 ἐπιζητοῦσι καὶ τὸ συγκεκινημένον».
Ὁπωσδήποτε, οἱ ποιητὲς διαθέτουν μεγαλύτερη ἐλευθερία σὲ σχέση μὲ τοὺς ρή-
τορες. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ὁ Λογγίνος συνεχίζει (15, 8): «οὐ μὴν ἀλλὰ τὰ μὲν παρὰ
τοῖς ποιηταῖς μυθικωτέραν ἔχει τὴν ὑπερέκπτωσιν, ὡς ἔφην, καὶ πάντη τὸ
πιστὸν ὑπεραίρουσαν, τῆς δὲ ῥητορικῆς φαντασίας κάλλιστον ἀεὶ τὸ ἔμπρακτον
καὶ ἐνάληθες». Ὁ Παπαδιαμάντης ἐπιδίδεται ἐξίσου σὲ λυρικὲς descriptiones
γιὰ πρόσωπα, πράγματα, καιρούς, τρόπους, χρόνους, ὅπως παρατηροῦν καὶ οἱ
ἀρχαῖοι θεωρητικοὶ τοῦ εἴδους Θέων, Ψ.-Ἑρμογένης, Ἀφθόνιος καὶ Νικόλαος.
Ὡς γνωστόν, ἡ ταύτιση τῆς ἐκφράσεως μὲ περιγραφὴ κυρίως ἔργων τέχνης
εἶναι κατ᾽ ἐξοχὴν χαρακτηριστικὴ μιᾶς μεταγενέστερης τάσης στὸν χῶρο τῆς
τέχνης. Εὔλογα, λοιπόν, ἡ λειτουργία τῆς ἐκφράσεως ὡς ρητορικοῦ ἐργαλείου24

ὁρισμοῦ τοῦ ἀντικειμένου στὸν Παπαδιαμάντη ὁδηγεῖ στὴ χρήση ρητορικῶν
22 Πβ. Baumann 2011: 105-117.
23 Βλ. Vasaly 1993, σ. 99.
24 Βλ. lausberg 1990, § 1133.
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ἐγχειριδίων ἀπὸ τοὺς πρώτους μεταχριστιανικοὺς αἰῶνες, μὲ τοὺς ὁρισμοὺς τῆς
ἐκφράσεως στὰ Προγυμνάσματα· λ.χ. Αἴλιος Θέων (Προγυμνάσματα II, 12,
11, Spengel, σ. 118): «Ἔκφρασίς ἐστι λόγος περιηγηματικὸς ἐναργῶς ὑπ᾽ ὄψιν
ἄγων τὸ δηλούμενον. Γίνεται δὲ ἔκφρασις προσώπων τε καὶ πραγμάτων καὶ
τόπων καὶ χρόνων», ἢ Κοϊντιλιανός (Institutio oratoria 8, 3, 62): «oculis men-
tis ostendi»· (9, 2, 40-44· 9, 1, 27 καὶ 45) «figurae in mente» ὡς «sub oculos
subiectio»25. Ἀλλιῶς, ἡ σιωπηλὴ εἰκαστικὴ ποίηση κατὰ τὸν Ὁράτιο (Ars 361):
«ut pictura poesis». Τέτοιοι ὁρισμοὶ θὰ μποροῦσαν νὰ παραπέμπουν στὸ ἀντί-
στοιχο φαινόμενο τοῦ ἔργου Ἑλένης ἐγκώμιον τοῦ Γοργία26. Μὲ ἀφορμὴ ἐπί-
σης αὐτὸ ποὺ σημειώνει ὁ Πλούταρχος (Πότερον Ἀθηναῖοι κατὰ πόλεμον ἢ
κατὰ σοφίαν ἐνδοξότεροι 347Α), ἀπηχώντας τὴν παράδοση τῶν Προγυμνα-
σμάτων, ὅταν ἀναφέρεται στὴν ἱκανότητα τοῦ Θουκυδίδη («ὁ γοῦν Θουκυδί-
δης ἀεὶ τῷ λόγῳ πρὸς ταύτην ἁμιλλᾶται τὴν ἐνάργειαν, οἷον θεατὴν ποιῆσαι
τὸν ἀκροατὴν καὶ τὰ γινόμενα περὶ τοὺς ὁρῶντας ἐκπληκτικὰ καὶ ταρακτικὰ
πάθη τοῖς ἀναγινώσκουσιν ἐνεργάσασθαι λιχνευόμενος»), ἀξίζει νὰ ἀναρω-
τηθοῦμε περισσότερο γιὰ τὸ ἂν καὶ κατὰ πόσον ὁ Παπαδιαμάντης προβαίνει
σὲ ἁπλὲς λυρικὲς περιγραφὲς ἢ συνειδητὰ συντάσσει «ἐκφράσεις». Ἐὰν ἰσχύει
τὸ δεύτερο, τότε πρέπει νὰ ἀξιοποιήσουμε περαιτέρω τὴν παρατήρηση τοῦ
Διονυσίου τοῦ Ἁλικαρνασσέα (Λυσίας, 7) ὅτι εἶναι ἡ ἐνάργεια «δύναμίς τις ὑπὸ
τὰς αἰσθήσεις ἄγουσα τὰ δηλούμενα», καὶ τοῦ ρωμαίου Κοϊντιλιανοῦ (Inst. 6,
2, 29) ποὺ χρησιμοποιεῖ τὴν ἔννοια τῆς φαντασίας (impressio), ὥστε στὴν
ἐκφραστικὴ πεζογραφία ὁ ρήτορας νὰ προσεγγίζει τὸν ἐσώτερο νοῦ τοῦ ἀκρο-
ατῆ (in adfectibus, δηλ. στὰ συναισθήματα27): «quas φαντασίαςGraeci vocant
(nos sane visions appellemus), per quas imagines rerum absentium ita repre-
sentantur animo, ut eas cernere oculis ac praesentes habere videamur, has qui-
squis bene ceperit, is erit in adfectibus potentissimus. quidam dicunt εὐφαντα-
σιώτατον, qui sibi res, voces, actus secundum verum optime finget». Ἐξάλλου,
ὁ Λογγίνος στὸ Περὶ ὕψους (15, 9) παρατηρεῖ: «τί οὖν ἡ ῥητορικὴ φαντασία δύ-
ναται; πολλὰ μὲν ἴσως καὶ ἄλλα τοῖς λόγοις ἐναγώνια καὶ ἐμπαθῆ προσει-
σφέρειν, κατακιρναμένη μέντοι ταῖς πραγματικαῖς ἐπιχειρήσεσιν οὐ πείθει τὸν

25 Ἀνάμεσα στὰ ἐγχειρίδια μὲ ἀσκήσεις τῆς ρητορικῆς ἢ Προγυμνάσματα διακρίνε-
ται μιὰ πραγματεία μὲ τίτλο Περὶ ἐκφράσεως (Θέων, ΙΙ, 12, 11, Sp., σσ. 118-120
καὶ Ψ.-Ἑρμογένης, ΙΙ, 10, 10, Sp., σσ. 16-17 ἢ Teubner, 1913, 1969 (2), σσ. 22-
23· Ὅρος ἐκφράσεως, Ἀφθόνιος, ΙΙ, 11, 12, Sp., σσ. 46-49 καὶ Νικόλαος σοφιστής,
ΙΙΙ, 36, 12, Sp., σσ. 491-493).

26 Βλ. Webb 2009.
27 Πβ. Prioux 2011.
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ἀκροατὴν μόνον, ἀλλὰ καὶ δουλοῦται». Ἡ ἀναζωογονητικὴ δύναμη περιγρα-
φικῆς ἰκμάδας ὡς φαντασία καθίσταται ὅπλο τῆς ρητορικῆς λοιπόν: «καλεῖται
μὲν γὰρ κοινῶς φαντασία πᾶν τὸ ὁπωσοῦν ἐννόημα γεννητικὸν λόγου παρι-
στάμενον· ἤδη δ᾽ ἐπὶ τούτων κεκράτηκε τοὔνομα ὅταν ἃ λέγεις ὑπ᾽ ἐνθουσια-
σμοῦ καὶ πάθους βλέπειν δοκῇς καὶ ὑπ᾽ ὄψιν τιθῇς τοῖς ἀκούουσιν» (Περὶ ὕψους
15, 1). Στὸ σημεῖο αὐτὸ μποροῦμε νὰ θυμηθοῦμε νεώτερα δημοσιεύματα γιὰ
τὴν ψυχοδυναμικὴ τῆς ἐκφράσεως28, ἡ ὁποία λειτουργεῖ στὸν ὀπτικὸ ἄξονα α1.
τοῦ θεατῆ, α2. ἑνὸς ἀντικειμένου, καὶ α3. τοῦ παραγόμενου λόγου, καὶ στὸν
ρηματικὸ ἄξονα β1. τοῦ ὁμιλητῆ, β2. ἑνὸς ἀκροατηρίου, καὶ β3. τοῦ λόγου ποὺ
κοινωνεῖται ἀνάμεσά τους, καὶ ἔτσι ἐπιδρᾶ τόσο στὴ φαντασία ὅσο καὶ στὴ συ-
ναισθηματικὴ διαύγεια ὁμιλητῆ καὶ ἀκροατῆ. Ἑπομένως, στὴ ρητορικὴ ὁρο-
λογία τῆς αὐτοκρατορικῆς περιόδου ἡ «ἔκφρασις» εἶναι περιγραφὴ ποὺ ἀπο-
σκοπεῖ στὴν «ἐνάργειαν», δηλαδὴ περιγραφὴ ποὺ ἀποσκοπεῖ νὰ φέρει καὶ νὰ
παρουσιάσει ἔκτυπον τὸ περιγραφόμενο ἀντικείμενο (πρόσωπα, πράγματα, κα-
ταστάσεις, πόλεις, ἐποχές, ἐπετείους, κτλ.) μπροστὰ στὰ μάτια τῶν ἀνα-
γνωστῶν. Σημειωτέον πὼς τὸ ἀντικείμενο δὲν ἦταν ἐξειδικευμένο μέχρι τὴ
μαρτυρία τοῦ ρήτορος Νικολάου (5ο αἰ. μ.Χ.) ποὺ κάνει λόγο γιὰ «ἀγάλματα,
εἰκόνας, ἄνθρωπον χαλκοῦν» (ΙΙΙ, 36, 12, Sp., σ. 492, 1. 11-23). Ἡ ἐναργὴς
παράσταση τοῦ ἀντικειμένου ἐπιτυγχάνεται κυρίως μὲ τὴ «σαφήνεια» στὶς λε-
πτομέρειες («κατὰ μέρος»), κάτι ποὺ κατὰ τὸν Νικόλαο τὴν διαφοροποιεῖ ἀπὸ
τὶς γενικότερες μορφὲς περιγραφῶν («καθ᾽ ὅλου»)29. Ἡτέχνη τῆς περιγραφῆς
ἢ «ἐκφράσεως» μελετήθηκε ἀρχικὰ σὲ σχέση μὲ ὁμηρικὰ χαρακτηριστικὰ
ὅπως ἡ λογοτυπικὴ ἐκφορὰ (formulaic language and similes) ἢ ἡ ὁμηρικὴ
ἔκφρασις καλλιτεχνικῶν ἀριστουργημάτων30. Γενικότερα, ἡ σημασιολογικὴ
μετεξέλιξη τοῦ ὅρου θὰ συναπάρτιζε ἕνα ἀρκετὰ ἐνδιαφέρον κεφάλαιο στὴν
ἱστορία τῶν κλασικῶν γραμμάτων, καθὼς ἀπὸ ἕνα ἀρχικὰ τεχνικὸ ὅρο τῆς
ἀρχαίας ρητορικῆς κατέληξε σὲ θεμελιώδη ἔννοια τῆς σύγχρονης κριτικῆς· τὴν
ἐξέλιξη μποροῦμε νὰ τὴν παρακολουθήσουμε ἀπὸ τὴν πλέον ἐμπεριστατωμένη
μελέτη τοῦ Friedländer ὣς τὶς καθαρὰ λογοτεχνικὲς ἀναλύσεις τοῦ genre ὡς
mise en abîme, μεταποιητικῆς ἀναφορᾶς στὴ λειτουργία τοῦ κειμένου31. Σὲ
ἄλλο δημοσίευμα ὁ Becker θεώρησε τὴν ἔκφρασιν σὰν μεταφορὰ γιὰ τὴν ποί-
ηση καθεαυτὴ καὶ τὶς ἐκφράσεις στὴν Ἰλιάδα ὡς εἶδος ὁδηγιῶν πρὸς τὸ ἀκρο-
ατήριο γιὰ τὴν ἀνταπόκρισή του στὸ ἔπος, ὥστε μὲ τὴν ἔκφρασιν νὰ ὑποτάσ-

28 Βλ. Elsner 2004.
29 Βλ. Fantuzzi 2004.
30 Βλ. Bocchetti 2006.
31 Βλ. Friedländer 1912 καὶ Galand-hallyn 1994.
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σεται στὴν ἐντύπωση/ψευδαίσθηση στὰ ἀρχαῖα ρητορικὰ κείμενα32. Ὁπωσ-
δήποτε, ἡ διασύνδεση ἀνάμεσα στὴν ἀπορρόφηση ἀπὸ τὸν κόσμο τῆς ἀναπα-
ράστασης καὶ στὴν ἀντίληψη τῶν καλλιτεχνικῶν μέσων, μὲ τὰ ὁποῖα αὐτὴ ἡ
ἀναπαράσταση δημιουργεῖται, ἀποτελεῖ χαρακτηριστικὸ τῆς ἀνταπόκρισης
στὰ εἰκαστικὰ ἀντικείμενα τῆς ὁμηρικῆς ἐκφράσεως ἀλλὰ μέσῳ τῆς ἐνάρ-
γειας. Ἄλλωστε, ἡ διαφοροποίηση τῶν ἀντικειμένων τῶν ἐκφράσεων παραδί-
δεται κυρίως ἀπὸ πεζογραφικὰ (ἱστορικὰ καὶ ρητορικὰ) κείμενα, ἐνῶ ὁ Ὅμη-
ρος εἶναι ἡ ἐξαίρεση. Στὸ βιβλίο της ἡWebb θεωρεῖ τὴν ἔκφρασιν ὡς τεχνικὴ
καὶ ὄχι ὡς genre, μελετώντας την ὡς ρητορικὴ ἄσκηση ποὺ δημιουργεῖ ἀπο-
τελεσματικὲς νοητικὲς εἰκόνες τῶν ἀντικειμένων στὸν νοῦ τῶν ἀκροατῶν
της33. Ἀπὸ τὴν ἄλλη ὅμως εἶναι ἐπικίνδυνη ἡ ἐπικράτηση ἑνὸς ἀκραίου νομι-
ναλισμοῦ βάσει τῶν ἀρχαίων πηγῶν γιὰ τὸ σύνολο τῶν περιπτώσεων καὶ τῆς
διαφοροποίησης τῶν ἀντικειμένων, ἀφοῦ ὑφίσταται καὶ ἡ ἐνδιάμεση κατηγο-
ρία τῆς «ἐκφραστικῆς διηγήσεως»34. Κλείνω τὴ συνοπτικὴ ἀναφορά μου στὰ
κλασικὰ φιλολογικὰ δεδομένα περὶ ἐκφράσεως θυμίζοντας πὼς ἀνάμεσα στὶς
πιὸ γνωστὲς ἐκφράσεις τῆς ἀρχαιότητας περιλαμβάνονται: ἡ περιγραφὴ τῆς
ἀσπίδας τοῦ Ἀχιλλέα (Ἰλ. Σ 483-608), ἡ περιγραφὴ τῆς ἀσπίδας τοῦ Αἰνεία
(Βιργ. Aen. 8, 626-731), ἑνὸς δοχείου ἀπὸ τὸν Θεόκριτο (Εἰδ. 1, 27-56), τοῦ
καλαθιοῦ τῆς Εὐρώπης ἀπὸ τὸν Μόσχο (Εὐρ. 43-62)35, καὶ οἱ περίφημες36

Εἰκόνες τοῦ Φιλοστράτου37.Ἐπιπλέον, ἐκφράσεις ἀποτελοῦν πολλὰ ἀπὸ τὰ ἐπι-
γράμματα τῆς Παλατινῆς Ἀνθολογίας. Τὸ εἶδος συναντοῦμε ἐπίσης στὴν τρα-
γωδία38, στὸ μυθιστόρημα39, λχ. στὸ Τὰ καθ᾽ Ὑσμίνην καὶ Ὑσμινίαν τοῦ
Εὐσταθίου Μακρεμβολίτη40, ἀκόμη καὶ στὸν Πλούταρχο41. Ἐνῶ στὰ ρητορικὰ
ἐγχειρίδια γνωστὰ ὡς «προγυμνάσματα» ἡ ἔκφρασις ἀποτελοῦσε μορφὴ
ἄσκησης, γυμνάσματος καὶ δυνατότητας σύνθεσης, κατέστη αὐτοτελὲς genre
κατὰ τὴ Β΄ Σοφιστικὴ (2ο-5ο αἰ. μ.Χ.)42 ὣς τὴν Ἰουστινιάνειο περίοδο, ἀπὸ τὸν

32 Βλ. Becker 1995b: 38.
33 Βλ. Webb 2009: 193.
34 Βλ. Nicolai 2010.
35 Βλ. Petrain 2006.
36 Βλ.Webb 2006.
37 Βλ. Baumann 2011.
38 Βλ. Garzya 1997.
39 Βλ. Nimis 1998 καὶ Roilos 2007.
40 Βλ. Nilsson 1998.
41 Βλ. Miguélez cavero 2005.
42 Βλ. Schmitz 1997.
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Λουκιανό, τὸν Φιλόστρατο καὶ τὸν Καλλίστρατο ὣς τὸν Ἰωάννη τὸν Γαζαῖο,
τὸν Παῦλο Σιλεντιάριο καὶ τὸν Προκόπιο Γάζης43.

Στὴν ὁμολογουμένως πρωτόγνωρη δύναμη τῆς παπαδιαμαντικῆς «περι-
γραφῆς» οἱ μελετητὲς προσπαθοῦν νὰ ἀποδώσουν ἰδιότητες τοῦ μεταφορικοῦ
λόγου, γιὰ νὰ κατοχυρώσουν τὴν πρωτοτυπία τοῦ «ἀρχαϊκοῦ» λεξιλογίου καὶ
τῆς συλληπτικῆς «δεινότητος». Σὲ κείμενα ὅπως «Ἡ Γλυκοφιλοῦσα» καὶ
«Στὴν Ἁγι-Ἀναστασά» ἡ «περιγραφικὴ» ἔκσταση κυριαρχεῖ, τὰ διηγήματα
ὑπάρχουν γιὰ νὰ ζωγραφήσουν εἰκόνες, ἡ ἀφήγηση ὑποτάσσεται στὴν ἀρχαϊκὴ
λειτουργία τῆς «περιγραφῆς». Παραδείγματος χάριν, μὲ τὴ συμπαράθεση
τῶν ἐπιθέτων καὶ τὰ μεγαλειώδη ἀσύνδετα ἀπαρτίζεται ἕνας μοναδικὸς πί-
νακας σύγκρασης φυσικῶν στοιχείων καὶ καλλιτεχνικῆς μεγαλουργίας· σύγ-
κρασης μὲ ἀνθρωπολογικὴ κατακλείδα:

Ἂς εἰσδύῃ μιὰ μόνη ἀκτὶς ἡλίου, ἅμα τῇ ἀνατολῇ, διὰ τοῦ θαμβοῦ φεγγίτου, εἰς τὸν
πενιχρὸν θάλαμον, μὲ τοὺς τέσσαρας τοίχους ἀσβεστωμένους λευκούς, μὲ μίαν ψάθαν,
καὶ ἐπ᾽ αὐτῆς μικρὸν ἀμαυρὸν κιλιμάκι στρωμένα ἐπὶ τοῦ πατώματος, μὲ δύο προ-
σκεφαλάδες ἀκουμβημένας σύρριζα εἰς τοὺς τοίχους, ἔνθεν καὶ ἔνθεν τῆς γωνίας τοῦ
πυρός, ὅπου τέσσαρες ξηροὶ δαυλοὶ καὶ δύο μεγάλα ξύλα ὀρθὰ καίουσι καὶ βρέμουσιν ἐπὶ
τῆς ἑστίας. Τοιοῦτος νὰ εἶναι ὁ χειμερινὸς θάλαμος, ἔχων τὰ νῶτα ἐστραμμένα πρὸς
βορρᾶν καὶ πρὸς δυσμάς, συνεχόμενος μὲ ἄλλον βορεινὸν θαλαμίσκον, ὅστις νὰ εἶναι
συγχρόνως δῶμα καὶ ἡλιακωτὸν καὶ ὑπερῷον. Κατεσκευασμένος μὲ πλίνθους, μὲ ξυ-
λοτοίχους, στεγασμένος μὲ ξύλα καὶ μὲ κεράμους, ἀφάτνωτος, ἀνώροφος, εὐήλιος,
ἀθέρμαστος, εὐήνεμος, σχεδὸν ὑπαίθριος, μὲ τὸ μόνον ὑψηλὸν καὶ πλατὺ παράθυρον τὸ
ἀπᾷδον εἰς ὅλον τὸν ρυθμὸν τοῦ κτιρίου, καί, χάριν πολυτελείας, μὲ πηχυαίαν ὕαλον, διὰ
ν᾽ ἀπολαύῃ τις ὄρθιος, εἰς τὰ βασίλεια τοῦ Βορρᾶ, τὴν μεγάλην θέαν καὶ τὴν μεγάλην
πάλην. Τοιαύτη θὰ ἦτο, χωρὶς νὰ παραβῶ τὴν δεκάτην Ἐντολήν, ἡ μόνη φιλοκτημο-
σύνη μου καὶ ἡ μόνη μου πλεονεξία. Ὁ οἰκίσκος νὰ εἶναι κτισμένος ἐπὶ βράχου ὑψηλοῦ,
ἐπὶ τοῦ μόνου ὑψηλοῦ βορεινοῦ βράχου τοῦ προσφιλοῦς εἰς τὰς ἀναμνήσεις μου. Ἐκεῖ
ἁπλοῦται ἀτελείωτον τὸ πέλαγος ἀνὰ τὴν ἀχανῆ ἔκτασιν ἀπὸ ἀκτῆς ἕως ἀκτῆς καὶ ἀπὸ
κόλπου ἕως κόλπου, καὶ χαμηλώνει ὁ οὐρανὸς εἰς τὴν μίαν ἄκραν τὴν ἀπωτέραν, διὰ
νὰ περιπτυχθῇ ἐγγύτερον τὴν ἐσχατιὰν τῶν θαλασσῶν, ὁ σάπφειρος φιλῶν τὸν σμά-
ραγδον, τὸ βαθύχλωρον ἀντασπαζόμενον τὸ γλαυκόν. Φυσᾷ ὁ Καικίας κατερχόμενος
ἀπὸ τὰ βουνὰ τῆς Θρᾴκης, καὶ ὁ Βορρᾶς παγερὸς ἀποσπᾶται μυριοπτέρυγος ἀπὸ τὸν
νεφελοσκεπῆ καὶ χιονοστέφανον Ἄθω, καὶ ὁ Ἀργέστης ριγηλὸς καταβαίνει ἀπὸ τὸν γε-
ραρὸν Ὄλυμπον· φρίσσει τὸ κῦμα εἰς τὴν ἐπαφὴν τῆς ψυχρᾶς πνοῆς, φρικιᾷ ὁ πορφυ-
ροῦς πόντος ἀπὸ τὴν κραταιὰν αὔραν, ρυτιδοῦται ἡ θάλασσα ἀπὸ τὴν ἀλλεπάλληλον ρα-
γδαίαν ριπήν, ἀγριαίνει τὸ πέλαγος, ὠρύεται μανιωδῶς ἡ καταιγίς, ρήγνυται τὸ κῦμα
εἰς τοὺς σκληροὺς αἰχμηροὺς βράχους. Συννεφοῦται ὁ οὐρανὸς ἀπὸ τὰς μαύρας κάπας
τῶν θυελλῶν τὰς σωρευομένας ἐπάνω του, φαεινὸς στῦλος προκύπτει ἐν ἀκαρεῖ ἐν μέσῳ

43 Βλ. Talgam 2004.
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ἀχανοῦς κυκεῶνος μελανῶν στροβίλων· ἰδοὺ ἡ ἀκτὶς θὰ διώξῃ τὸ ἔρεβος, ἡ γαλήνη θὰ
ἐξώσῃ τὸν τυφῶνα. Ὁ φαεινὸς στῦλος ἦτο σίφων τρομακτικός, σχεδὸν ὑπερφυὲς θέαμα,
τὸ ὁποῖον ἐρρίζωσεν ἐν ριπῇ ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐκορυφώθη ἕως εἰς τὸν οὐρανόν. Ὁ
σίφων ἐξερράγη, ραγδαῖος ὄμβρος ἔλουσε καταπληκτικῶς τὴν γῆν καὶ τοὺς βράχους
καὶ τοὺς αἰγιαλούς, ὁ ἄνεμος συνεμαζεύθη εἰς τὰ ἄντρα καὶ τὰς ἀγκάλας, ἡ Σκοτεινὴ
Σπηλιὰ ἠχεῖ παρατεταμένως, μυστηριωδῶς, ἀπὸ τὴν κοπεῖσαν κολοβὴν πνοὴν τοῦ ἀνέ-
μου, ἀπὸ ἀπειλὴν νέας μανίας λυσσωδεστέρας τῆς πρώτης, ἀπὸ τῆς φοβερᾶς ἐν τῇ
σιωπῇ συνωμοσίας τῶν στοιχείων. Τὸ Κακόρεμα ἀντηχεῖ διακεκομμένως ἀπὸ τὴν δά-
νειον ἰαχὴν τῆς λαίλαπος, ἀπὸ τὴν καταρρακτώδη κάθοδον τοῦ χειμάρρου. Ἡ Νηρηὶς
ἀνῆλθεν ἀπὸ τὸ ὑποβρύχιον ἄντρον της, ἀνέβη εἰς τὸ ἀπάτητον ὕψος τοῦ αἰχμηροῦ βρα-
χώδους προβλῆτος, καὶ ἄτρωτος αὐτὴ ἀπὸ τὸν ὄμβρον καὶ τὸν ἄνεμον, θεωρεῖ μειδιῶσα
τὴν πάλην τῶν στοιχείων. Ὁ Τρίτων κολυμβῶν κάτω εἰς τὴν ρίζαν τοῦ βράχου, ἀνίσχει
τὴν κεφαλὴν ἔξω τοῦ κύματος, καὶ προσβλέπει ἐρωτικῶς τὴν ὑψιβάτιδα καὶ ἀσύλλη-
πτον δι᾽ αὐτὸν ἄσπλαγχνον νύμφην. Ὁ ταῦρος τοῦ Θεοδόση ὁ μονόκερως, ὁ φιλέρημος
καὶ μελαγχολικός, καταβὰς πρὸ μικροῦ διὰ νὰ κάμῃ τὸν συνήθη περίπατόν του κάτω
εἰς τὸ βαθὺ ρεῦμα, τὸ κατερχόμενον δι᾽ ἑλιγμῶν καὶ βράχων καὶ καταρρακτῶν εἰς τὸν
Μικρὸν Γιαλόν, ἐξέβαλεν ἕνα θρηνώδη μυκηθμόν, εἶτα ἔμεινεν ἐξηπλωμένος, ἀπαθής,
ἀκίνητος, δεχόμενος ἐπὶ τῶν νώτων ὅλον τὸν κρύον λουτῆρα τῆς καταιγίδος. Ἐὰν
ἔβλεπέ τι, ἔβλεπε τὰς ἀσπρομαύρους καλλικατζούνας, μεγάλα θαλάσσια ὄρνεα, τὰ
ὁποῖα ἐπὶ τῶν ἀνεχόντων μέσῳ τοῦ κύματος σκοπέλων, εἰς ἀπόστασιν ὀργυιῶν τινων
ἀπὸ τῆς ξηρᾶς, πολλοὶ ἐξέλαβον μακρόθεν ὡς γυναῖκας νὰ βγάλουν πεταλίδας, κύ-
πτουσαι ἐπὶ τῶν βράχων. Ἀλλ᾽ ἦτο ἀδιάφορος καὶ πρὸς τὸ θέαμα τοῦτο, ὡς καὶ πρὸς
ὅλα τὰ λοιπά. Δύο γίδες τοῦ Στάθη τοῦ Μπόζα εἶχον λείψει τὴν πρωίαν ἐκείνην ἀπὸ τὸ
μικρὸν αἰπόλιον. Εἶχαν ἐκπέσει ἀποπλανηθεῖσαι, καὶ εἶχαν βραχωθῆ κάτω εἰς τὴν
στενὴν πετρώδη κόγχην τὴν σχηματιζομένην κατέμπροσθεν καὶ ὑποκάτω ἀπὸ τὸ
ἱερὸν Βῆμα τῆς Παναγίας τῆς Γλυκοφιλούσης. Ἡ κόγχη ἐκείνη ἦτο καὶ δὲν ἦτο
ἐσοχή, ἦτο καὶ δὲν ἦτο σπήλαιον. Σπήλαιον ἀστεγὲς καὶ ἐσοχὴ στεγανή. ᾘωρεῖτο
ἐπάνω τῆς ἀβύσσου, ἔχασκεν ἄνωθεν τοῦ πόντου. Κάτω βράχος χιλίων ἑκατογχείρων
ἀγκάλισμα, κρημνὸς μόνον εἰς νυκτερίδας καὶ εἰς γλαῦκας βατός. Εἰς τὴν ρίζαν τοῦ
βράχου τὸ κῦμα, πολλῶν ὀργυιῶν βόλισμα, φωκῶν κολύμβημα καὶ καρχαριῶν. Δὲν ἦτο
δυνατὸν νὰ βάλῃ τις εἰς τὸν νοῦν του, ὅτι ἠδύνατο ἄνθρωπος νὰ καταβῇ εἰς τὴν φοβερὰν
ἐκείνην αἰώραν, διὰ ν᾽ ἀνασύρῃ τὰς ἀποπλανηθείσας. Αἱ δύο βραχωμέναι αἶγες, συνη-
θισμέναι ν᾽ ἀναρριχῶνται εἰς ὅλους τοὺς κρημνούς, ν᾽ ἀναπηδῶσιν ἐπάνω εἰς ὅλα τὰ χα-
λάσματα, εἰς ὅλους τοὺς ρέποντας καὶ καταρρέοντας τοίχους, δὲν εἶχον ἐννοήσει ὅτι
ἔπεσαν εἰς παγίδα, τὴν ὁποίαν ὁ δαίμων τῆς ἀβύσσου εἶχε στήσει δι᾽ αὐτάς. ᾘσθάνοντο
καὶ αὐταί, ὡς ἄλογα κτήνη ὁποὺ ἦσαν, ὅτι δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ γλυτώσουν ἀπὸ ἐκεῖ ὅπου
ἦσαν βραχωμέναι. Ἀφοῦ ἔφαγαν εἰς μίαν ὥραν ὅλην τὴν κάππαριν καὶ ὅλα τὰ κρίταμα
καὶ τὰς ἁρμυρήθρας, ὅσαι ἦσαν φυτρωμέναι ἐκεῖ, ἔβλεπαν καλῶς ὅτι, διὰ νὰ ξαναβο-
σκήσουν, ἔπρεπε νὰ περιμείνουν ἑβδομάδας ἢ μῆνάς τινας, ἑωσοῦ ξαναφυτρώσουν πά-
λιν ἄλλη κάππαρις καὶ ἄλλα κρίταμα. Τοῦτο τὸ ἔπαθαν διὰ νὰ ἔχουν τὴν κακὴν συνή-
θειαν νὰ μὴ ζητοῦν ποτὲ τὴν ἄδειαν τοῦ αἰπόλου, εἰς ὅλας τὰς κινήσεις των καὶ τὰ
σκιρτήματά των. Καὶ διὰ νὰ μάθουν ἄλλην φοράν, ἂν ἐπεθυμοῦσαν ν᾽ ἁρμυρίσουν, νὰ



εὑρίσκουν ἄλλον δρόμον διὰ νὰ καταβαίνουν κάτω εἰς τὴν ἄμμον τοῦ αἰγιαλοῦ. Ἀλλὰ
τώρα ἦτο πολὺ ἀμφίβολον ἂν θὰ ἐγλύτωναν, διὰ νὰ βάλουν γνῶσιν δι᾽ ἄλλοτε. Ἐπάνω
εἰς τὸν βράχον ἦτο κτισμένον τὸ παρεκκλήσιον, μαστιζόμενον ἀπὸ θυέλλας καὶ λαί-
λαπας, λικνιζόμενον ἀπὸ τὸ ἀειτάραχον καὶ πολύρροιβδον κῦμα, ναναριζόμενον ἀπὸ τὰ
ᾄσματα τὰ ὁποῖα ὁ ἄνεμος ἔψαλλε δι᾽ αὐτὸ εἰς τοὺς σκληροὺς βράχους καὶ εἰς τὰ ἠχώδη
ἄντρα. Οἱ τέσσαρες τοῖχοι ἵσταντο ἀκόμη ἀρραγεῖς, πετροθεμελιωμένοι, σώζοντες
μικρὸν ἐπίχρισμα ἀπὸ παλαιοῦ καιροῦ περὶ τὴν μεσημβρινοδυτικὴν γωνίαν, χορταρια-
σμένοι καὶ μαυροπράσινοι περὶ τὴν βορειανατολικήν. Ἡ στέγη, φέρουσα ἀκόμη ὀλίγας
κεράμους καὶ πλάκας, ἐστηρίζετο ἐπὶ δοκοῦ μὲ πολλὰς ἀκτῖνας ἐκ σκληρᾶς καστα-
νέας. Ὁλόγυρα εἰς τοὺς τοίχους, ὑψηλὰ ἄνω τῶν ὑπερθύρων καὶ ὑπὸ τὰ γεῖσα τῆς στέ-
γης, ὡραῖα μικρὰ πινάκια παλαιῶν χρόνων ἦσαν ἐγκολλημένα, σχηματίζοντα μέγαν
σταυρὸν ἐπὶ τῆς χιβάδος τοῦ ἱεροῦ Βήματος πρὸς ἀνατολάς, μετὰ ὑποποδίου εἰς σχῆμα
ἀνεστραμμένου Τ ἐκ πέντε ἄλλων πινακίων, καὶ ἄλλους δύο σταυροὺς δεξιόθεν καὶ ἀρι-
στερόθεν, ὕπερθεν τῶν δύο παραθύρων τοῦ χοροῦ, καὶ τέταρτον σταυρὸν ἄνωθεν τῆς
φλιᾶς τῆς εἰσόδου, δυσμόθεν. Καὶ τὰ ὡραῖα παλαιὰ πιατάκια ἦσαν ὅλα χρωματιστά,
γαλάζια καὶ ὑποπράσινα καὶ κιτρινωπὰ καὶ λευκά, μὲ κλαδάκια καὶ μὲ λούλουδα καὶ
μὲ ἀνθρωπάκια καὶ μὲ πουλιά, φιλοκάλως καὶ κομψῶς διατεθειμένα, στίλβοντα εἰς τὸν
ἥλιον, χάρμα τῶν ὀφθαλμῶν, κειμήλια ὑψηλὰ κείμενα, στερεὰ βαλμένα εἰς τὰς κόγ-
χας των, ἀφελῆ ἀναθήματα, λείψανα παλαιῶν χρόνων, περισώσματα ἁρπαγῶν καὶ
δῃώσεων παντοίων, ὀλιγώτερον φεῦ! ἀσφαλῆ ἀπὸ τῆς νεωτέρας ἀρχαιολογικῆς καὶ
ἀρχαιοκαπηλικῆς μανίας. Καὶ ὁ ἁπλοῦς οὗτος στολισμὸς παρεῖχε μεγάλην χάριν, με-
μειγμένην μὲ ἄρρητον τρυφερὸν θέλγητρον, εἰς τὸ μικρὸν βραχοφυτευμένον παρεκκλή-
σιον, ἐμπνέων εἰς τὸν ἐπισκέπτην μεγάλην ἐπιθυμίαν νὰ διασκελίσῃ τὸ κατώφλιον, νὰ
εἰσέλθῃ εἰς τὸν πενιχρὸν ναΐσκον, ν᾽ ἀνάψῃ κηρίον, νὰ κάμῃ τὸν σταυρόν του, καὶ ν᾽
ἀσπασθῇ εὐλαβῶς τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Γλυκοφιλούσης, τῆς ζωγραφισμένης
παρειὰν μὲ παρειὰν μὲ τὸ πρόσωπον τοῦ ὑπερθέου καὶ ὑπερηγαπημένου Βρέφους της,

Καὶ πάλι κίνησα νὰ ’ρθῶ, Χριστέ μου, στὴν αὐλή σου,
νὰ σκύψω στὰ κατώφλια σου τὰ τρισαγαπημένα,
ὁποὺ μὲ πόθο ἀχόρταγο τὰ λαχταρεῖ ἡ ψυχή μου.

καί, ἂν δὲν ἦτο ἄλλως πολυάσχολος ἀπὸ τὴν βιοτικὴν τύρβην (ἀλλὰ διὰ νὰ εἶναι
τοιοῦτος εἰς τὴν ἔρημον ἐκείνην ἀκτήν, ἔπρεπε νὰ εἶναι τὸ πολὺ ζῳέμπορος ταξιδεύων
διὰ ν᾽ ἀγοράσῃ ἐρίφια), νὰ σταθῇ ν᾽ ἀκούσῃ τὰςΜεγάλαςὭρας καὶ τὸν Ἑσπερινὸν τῆς
Παραμονῆς τῶν Χριστουγέννων, ψαλλόμενα ἀπὸ τὸν μπάρμπ᾽ Ἀναγνώστην τὸν Παρ-
θένην, τὸν μόνον βοηθὸν τοῦ παπα-Μπεφάνη, εἰς ὅλας τὰς λειτουργίας ὅσας ἐτέλει
ἐκεῖνος, τὰς ἡμέρας ταύτας ἐξ εὐχῆς καὶ ταξίματος, κατὰ προτίμησιν, εἰς τὸ μικρὸν
παρεκκλήσιον.

Ἡ σάρκα μου ἀναγάλλιασε σιμά σου κ᾽ ἡ καρδιά μου.
Τὸ χελιδόνι ηὗρε φωλιὰ καὶ τὸ τρυγόνι σκέπη,
νὰ βάλουν τὰ πουλάκια τους, τὰ δόλια, νὰ πλαγιάσουν,
τὸν ἱερό σου τὸ βωμό, ἀθάνατε Χριστέ μου.

Καὶ ὁ εὐσεβὴς προσκυνητὴς θὰ εὕρισκε μεγάλην γλύκαν καὶ παρηγορίαν ἀπὸ τὲς
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πίκρες τοῦ κόσμου εἰς τὸ νὰ θεωρῇ μόνον τὴν πενιχρὰν κανδήλαν καίουσαν ἐμπρὸς εἰς
τὴν ὡραίαν εἰκόνα, τὴν ζωγραφημένην ἀπὸ τὸν μακαρίτην Ἀθανάσιον τὸν Κεφαλᾶν,
Ἠπειρώτην, ἄνδρα ἀγωνιστήν, εὐπαίδευτον, πολύγλωσσον, ὡρολογοποιὸν καὶ ζωγρά-
φον, ὅστις ὅμως ὅλην τὴν ζωήν του ὑπῆρξε δημοδιδάσκαλος Γ´ τάξεως, καὶ ἀπέθανεν
ὑπερενενηκοντούτης μὲ τὴν τριακοντάδραχμον σύνταξίν του. Ἡ ὡραία μικρὰ εἰκών, μὲ
τὸ ὠχρὸν πρόσωπον τῆς Παναγίας, ἑνούμενον κατὰ παρειὰν μὲ τὸ λευκὸν καὶ ἔνθεον
πρόσωπον τοῦ λατρευτοῦ Βρέφους της, εἶχεν ἄφατον γλυκύτητα, καὶ ἦτο καλλίστη
ἔκφρασις τῆς μητρικῆς στοργῆς, τῆς γεννωμένης, ὡς ἐκ πικρᾶς ρίζης γλυκέος καρ-
ποῦ, εὐθὺς μὲ τὰς ὠδῖνας τοῦ τοκετοῦ, καὶ συναυξανομένης μὲ τῆς ἀνατροφῆς τοὺς κό-
πους καὶ τὰς μερίμνας. Καὶ ὁ φιλακόλουθος πιστὸς δὲν θὰ ὑστέρει τῆς ἀμοιβῆς διὰ τὴν
εὐσεβῆ προσήλωσιν.

Κάλλιο μιὰ μέρα στὴ δική σ᾽ αὐλή, παρὰ χιλιάδες·
στὸν ἴσκιο ἂς εἶμαι τοῦ ναοῦ σὰν παραπεταμένος
καλύτερα, παρὰ νὰ ζῶ σ᾽ ἁμαρτωλῶν λημέρια.

Δεξιὰ ἐπὶ τοῦ τέμπλου ἦτο ἡ εἰκὼν τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ εἰκὼν τοῦ Προδρόμου. Ἀρι-
στερὰ ἡ Παναγία ἡ Γλυκοφιλοῦσα, ἡ προστάτις τῶν μητέρων καὶ ὁ Ἅγιος Στυλιανὸς
ὁ φίλος καὶ φρουρὸς τῶν νηπίων. Ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ καὶ τοῦ ἀριστεροῦ τοίχου ὑπῆρχον ἀκόμη
ὀλίγοι Ἅγιοι, ζωγραφημένοι ἀπὸ παλαιοῦ καιροῦ. Ἄλλων ἦσαν φθαρμένα τὰ πρόσωπα
καὶ τὰ στέρνα, ἄλλων ἀσβεστωμένα τὰ σκέλη καὶ οἱ πόδες, ἀπὸ ἀτελεῖς ἀποπείρας ἐπι-
χρίσεως ἢ στολισμοῦ ὑπὸ ἀμαθῶν εὐλαβῶν γυναικῶν. Ἦσαν ὁ Ἅγιος Ἐλευθέριος, ὁ
ἐλευθερωτὴς τῶν ἐγκύων, καὶ ἡ ἉγίαΜαρίνα, ἡ προστάτις τῶν ὠδινουσῶν. Εἶτα ἦσαν
ὁ Ἅγιος Γεώργιος καὶ ὁ Ἅγιος Δημήτριος, μὲ τὰ χαντζάρια των, μὲ τὰς ἀσπίδας, τοὺς
θώρακάς των καὶ τὴν ἄλλην πανοπλίαν των. Καὶ ἡ Ἁγία Βαρβάρα καὶ ἡ Ἁγία Κυριακὴ
μὲ τοὺς σταυροὺς καὶ μὲ τοὺς κλάδους τῶν φοινίκων εἰς τὰς χεῖρας.Ἦσαν καὶ οἱ ὅσιοι,
μὲ τὰ κουκούλια, μὲ τὰς λευκὰς γενειάδας των, μὲ τὰ κομβοσχοίνια καὶ τοὺς ἐρυθροὺς
σταυρούς των, ὁ ὅσιος Ἀντώνιος καὶ Εὐθύμιος καὶ Σάββας.Ἦτο ἐκεῖ καὶ ὁ ὅσιος Ποι-
μὴν ὁ ἀσκητής, μὲ τὸ λόγιόν του, «ὁ Ποιμὴν τέκνα οὐκ ἐγέννησε», καὶ μὲ τὴν ἀπάν-
τησίν του εἰς τὸν Ἀνθύπατον, προκειμένου περὶ ζωῆς ἢ θανάτου τοῦ ἀθῴου ἀνεψιοῦ του:
«Εἰ μὲν εὕρῃς ἔνοχον, κόλασον αὐτόν· εἰ δὲ ἀθῷον, ὡς θέλεις πρᾶξον».Ἦτο καὶ αὐτὸς
ἐκεῖ, προστάτης οὐδὲν ἧττον καὶ φρουρὸς τῶν ἀκάκων καὶ τῶν παιδίων.Ἦτο καὶ ὁ ὅσιος
Μωυσῆς ὁ Αἰθίοψ «Ἄνθρωπος ὄψιν καὶ θεὸς τὴν καρδίαν». Μωυσῆς δεύτερος, εἶχε χα-
ράξει τὸ σημεῖον τοῦ Σταυροῦ, ὅταν διεκολύμβησε δὶς καὶ χιαστὶ τὸν Νεῖλον, κρατῶν
ἐπὶ τῶν ὀδόντων τὴν μάχαιραν, μὲ σκοπὸν νὰ φονεύσῃ τὸν ἐχθρόν του· καὶ μὴ ἐπιτυχὼν
αὐτόν, ἐπανέπλευσε κρατῶν δύο κριοὺς ζωντανούς, διὰ τῶν ρωμαλέων βραχιόνων του,
ὑπεράνω τοῦ ρεύματος. Καὶ ὁ λήσταρχος ἔγινεν ἅγιος, καὶ ὑπῆγε νὰ εὕρῃ τὸν ἄλλον
παλαιὸν ὁμότεχνόν του, ἐκεῖνον, τὸν ὁποῖον, ὡς λέγει ἡ παράδοσις, εἶχε θηλάσει ποτὲ
εἰς τὴν ἔρημον, κατὰ τὴν εἰς Αἴγυπτον φυγήν, ἐν καιρῷ τῆς βρεφοκτονίας ἡ Παναγία.
Δεξιὰ δὲ τῷ εἰσερχομένῳ, καὶ εὐθὺς μετὰ τὴν θύραν ἵστατο, παρὰ τὴν γωνίαν τοῦ με-
σημβρινοῦ τοίχου, ἡ Ἁγία Ἀναστασία ἡ Φαρμακολύτρια, κρατοῦσα μὲ τὴν ἀριστερὰν
χεῖρα τὸ μικρόν της ληκύθιον, τὸ περιέχον τὰ λυτήρια ὅλων τῶν μαγγανειῶν καὶ τῶν
ἐπῳδῶν καὶ τῶν φίλτρων, ὡς νὰ προσέφερεν αὐτὸ εἰς τὰς εὐσεβεῖς προσκυνητρίας, καὶ
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νὰ ἔλεγεν: «Ἐλᾶτε· ἐγὼ εἶμαι ποὺ χαλνῶ τὰ μάγια». Τὸ παρεκκλήσιον ἑώρταζε, τῇ 26
Δεκεμβρίου, τὴν Σύναξιν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἤτοι τὰ Ἐπιλόχια,

Λεχοῦς ἀμώμου, ἀνδρὸς μὴ γνούσης λέχος.
Κάτωθεν τῆς εἰκόνος, ἐπὶ λευκῆς μεταξοϋφοῦς ποδιᾶς, ἐφαίνοντο ἀνηρτημένα

παιδάκια, καὶ μόνον παιδάκια ἀσημένια, ἐξαιρέσει ἑνὸς μόνου ἀργυροῦ τεμαχίου, τὸ
ὁποῖον ἔφερεν ἄλλο σχῆμα ζῴου, ὁμοίου σχεδὸν μὲ ἄρνα κερασφόρον ἢ μὲ ἔριφον. Ἐπί
τινος ἀφράκτου ἑρμαρίου, εἰς τὸν ἀριστερὸν τοῖχον, ἔβλεπέ τις διάφορα ἀντικείμενα, οἷον
στεφάνους ἀνδρογύνων (νεκρῶν ἴσως ἀνδρογύνων) τυλιγμένους ἐντὸς λευκῆς σκέπης,
τεμάχια βαπτιστικῶν καὶ κουκουλίων ἀπὸ τὸ βάπτισμα βρεφῶν, ὡς καὶ γυμνὰ κόκ-
καλα ἀκόμη, καὶ τρυφερὰ λευκὰ κρανία μικρῶν παιδίων. Τὰ παιδάκια τὰ ἀνηρτημένα
ἐπὶ τῆς λευκῆς ποδιᾶς ἦσαν ὁμοιώματα μικρῶν παιδίων, ταχθέντα ἀπὸ τὰς μητέρας,
ὅταν τὰ μικρά των ἦσαν ἄρρωστα, εἰς τὴν Παναγίαν τὴν Γλυκοφιλοῦσαν, τὴν μητέρα
τοῦ θείου Βρέφους, καὶ προσφερθέντα εἰς τὸν ναόν της μετὰ τὴν ἴασιν τῶν ἀρρώστων.
Τὸ ὁμοίωμα τοῦ μικροῦ ζῴου ἦτο καὶ αὐτὸ βεβαίως ἀπὸ τάξιμον. Καὶ οἱ στέφανοι τῶν
ἀνδρογύνων ἦσαν ἀφελῆ ἀποθέματα καὶ μνημόσυνα ἀτυχῶν συνοικεσίων, γενόμενα ὑπὸ
τῆς μητρός, ἥτις ἐπέζησεν ἔρημη καὶ ἄχαρη, εἰς ἀνάμνησιν θυγατρός, ἣτις ἀπέθανεν
ἴσως λεχώ, εὐθὺς μετὰ τὸν πρῶτον τοκετόν, ἀφιερώματα καὶ ταῦτα εἰς τὴν προστά-
τιδα τῶν λεχῶν, τὴν Παναγίαν τὴν Γλυκοφιλοῦσαν. Καὶ τὰ τεμάχια τῶν βαπτιστικῶν
καὶ κουκουλίων ἦσαν καὶ ταῦτα ἐνθύμια παιδίων, ἀποθανόντων εὐθὺς μετὰ τὸ βάπτι-
σμα, καὶ τὰ λευκὰ κόκκαλα καὶ τὰ κρανία τὰ τρυφερὰ ἦσαν ἄσπιλα λείψανα παιδίων,
τὰ ὁποῖα εἶχεν εὐδοκήσει νὰ καλέσῃ ἐνωρὶς εἰς τὸν Παράδεισον, πλησίον τοῦ υἱοῦ της
τοῦ εἰπόντος «Ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με, καὶ μὴ κωλύετε αὐτά», ἡ Παναγία
ἡ Γλυκοφιλοῦσα. [«Ἡ Γλυκοφιλοῦσα» 3.71.1-77.23].

Θεωρῶ τέτοια «διηγήματα» ἀρκούντως σημαδιακὰ γιὰ τὸν χαρακτήρα τῆς
παπαδιαμαντικῆς ἐκφράσεως. Ἡ ἔκφρασις, κατ᾽ ἐμὴν γνώμην, ἀποτελεῖ τὸ
ἐλιξήριο τῆς παπαδιαμαντικῆς γοητείας, τὴν ἀνακαίνιση τῆς ὅρασης ὡς κα-
τάφασης στὸ ἀπόλυτο κάλλος· πρόγευση τοῦ οὐρανίου παραδείσου, ρωπογρα-
φίας ἀναίρεσιν χάριν τοῦ προπτωτικοῦ δείπνου, θεολόγηση τοῦ νοσταλγικὰ
ὡραίου, κατήχηση στοὺς κόλπους τῆς ἀγέραστης ὀμορφιᾶς. Μὲ τὴ φωτωνυ-
μία τῆς δικῆς του ἐκφράσεως ὁ Παπαδιαμάντης κατοχυρώνει τὴν ἀληθευτικὴ
γραφή του. Τὸ «γεγονὸς» αὐτὸ ξενίζει παράφορα τοὺς ὄψιμους παπαδιαμαν-
τιστές. Πιθανότατα τοὺς ἀναγκάζει νὰ καταφύγουν σὲ νεότευκτη βιβλιο-
γραφία γιὰ τὰ ἀντίστοιχα εὐρωπαϊκὰ παραδείγματα ὑψηχοῦς περιγραφῆς, τοὺς
προξενεῖ ἀφηγηματολογικὰ διλήμματα καὶ τοὺς μεταβάλλει σὲ διανοητὲς τοῦ
ἀπονενοημένου· μήπως, σκέφτονται, αὐτὴ ἡ παπαδιαμαντικὴ ἰδιοτροπία ἀπο-
μακρύνει τὸν συγγραφέα ἀπὸ τὰ ἀσφαλῆ εἰωθότα στὰ λογοτεχνικὰ δρώμενα;
Ἴσως μάλιστα νὰ περισώσουν κάπως τὴν αἰσθητικὴ πείρα, δοκιμάζοντας τὴ
γνωστὴ συνταγὴ τοῦ γοητευτικὰ παράδοξου, γιὰ μιὰ προφανὴ ἀδυναμία ποὺ
ὅμως κατοχυρώνει τὴν ἰδιαίτερη ὑστεροφημία τοῦ δημιουργοῦ…
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Σὲ ἕνα ἐνδιαφέρον χωρίον τοῦ Πλινίου (Epist. 5, 6, 13 «magnam capies vo-
luptatem, si hunc regionis situm ex monte prospexeris. neque enim terras tibi sed
formam aliquam ad eximiam pulchritudinem pictam videberis cernere: ea va-
rietate, ea descriptione, quocumque inciderint oculi, reficientur»)44 διαβάζουμε
ὅτι μέσῳ μιᾶς τέτοιας descriptio (ἐκφράσεως δηλονότι) ἀνακαινίζεται ἡ
ὀπτικὴ θεώρηση, ὅταν τὰ μάτια μας γνωρίζουν μιὰ τέτοια ποικιλία – πανδαι-
σίαν θὰ τὴν ἀποκαλοῦσε ὁ Παπαδιαμάντης45. Οἱ ὄψιμοι παπαδιαμαντιστές,
τοὺς ὁποίους παρουσιάζω δραματουργικὰ νὰ ἐνίστανται καὶ ἐπὶ τούτῳ νὰ δια-
λέγονται μαζί μας, γνωρίζουν μέσες ἄκρες τὴ θεωρητικὴ δύναμη τοῦ ἀφηγη-
ματικοῦ λόγου νὰ ἐνορχηστρώνει δεδομένα τοῦ ἐξωτερικοῦ κόσμου καὶ νὰ τὰ
μεταλλάσσει σὲ δρῶντα ὑποκείμενα τοῦ λογοτεχνικοῦ φαινομένου. Τὴν ἴδια πε-
ρίπτωση μᾶς θυμίζει καὶ ὁ Fowler, ὅταν παρατηρεῖ γιὰ τὴν ἐπιμέρους περιγραφὴ
(set-piece decription) ὅτι συνήθως ἀναφέρεται ἀπὸ τοὺς ἀφηγηματολόγους ὡς
ἡ ὑποδειγματικὴ ἐκφορὰ τῆς ἀφηγηματικῆς παύσης, ὅταν στὴν ἡμι-τεχνικὴ
αἴσθηση ἑνὸς κειμένου στὸ ἐπίπεδο τῆς ἀφήγησης τίποτε δὲν ἀνταποκρίνεται
στὸ ἐπίπεδο τῆς ἱστορίας, ἡ πλοκὴ δὲν προάγεται, ἀλλὰ τὴν ἴδια στιγμὴ κάτι
περιγράφεται καὶ αὐτὴ ἡ περιγραφὴ ἀναδεικνύεται σὲ πρωταρχικὸ παράγοντα
κειμενικῆς λειτουργίας46. Τὸ λογικὰ ἀναμενόμενο θὰ ἦταν μαζὶ μὲ τὸνGenette
νὰ ἀναζητούσαμε στὴν περιγραφὴ γενικότερα τὴν ancilla narrationis47, καθὼς
ἡ ἐπιμέρους περιγραφὴ δὲν θεωρεῖται ἀπαραίτητη, ἐξ οὗ ἡ ἀντιφατικὴ φύση της
καὶ ἡ ἀπέχθεια τόσων θεωρητικῶν ἀπὸ τὸν lessing ὣς τὸν lukacs γιὰ τὴν πε-
ριγραφή48. Τὰ ἀφηγηματικὰ μέρη ἀφοροῦν στὴν ἀνθρώπινη ζωὴ καὶ στὰ πάθη,
τὴ μοίρα καὶ στὶς κινήσεις τῶν ἀνθρώπων, ἐνῶ τὰ περιγραφικὰ ἀσχολοῦνται
μόνο μὲ ἀντικείμενα. Βεβαίως, ἡ περιγραφὴ διαθέτει τὸ στοιχεῖο τῆς ἐνάρ-
γειας49 καὶ ὅσο κι ἂν ἀφηγηματικὰ ἡ περιγραφὴ μοιάζει περιττή, τὸ στοιχεῖο
τῆς ἐνάργειας ἐντείνει τὸν ρεαλισμὸ τοῦ ἀφηγηματικοῦ σκέλους, καθὼς με-
ταβάλλει τοὺς ἀναγνῶστες σὲ ὡσεὶ παρόντας μάρτυρες τοῦ σκηνικοῦ. Ψυ-
χολογικὰ ἡ περιγραφὴ ἀρχικοποιεῖται καὶ ὑποστασιοποιεῖται μέσῳ ἑνὸς χα-
ρακτήρα εἴτε δραματικοῦ εἴτε τοῦ ἀναγνώστη. Ἡ ἔκφρασις ὅμως δὲν
συναρπάζει τοὺς δέκτες της ὑποδεικνύοντας μιὰ νέα ἀντίληψη τοῦ κόσμου καὶ
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τῶν πραγμάτων· ἀντιθέτως, προϋποθέτει τὴν καινὴ θεώρηση τοῦ κόσμου καὶ
τῶν πραγμάτων ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ δημιουργοῦ, καὶ ἐναποθέτει τὴ δημιουρ-
γικὴ μετάδοσή της στοὺς νοεροὺς ὀφθαλμοὺς τῶν ἀκροατῶν-ἀναγνωστῶν.
Αὐτὸ ποὺ θὰ ἀποκαλοῦσαν κάποτε οἱ θεωρητικοὶ «διακοσμητικὴ περιγραφὴ»
πλέον θεωρεῖται ἀναπόσπαστο τμῆμα τῆς ἀφηγηματικῆς λειτουργίας μέσῳ
μεταφορικῶν ἢ μετωνυμικῶν συνδέσεων μὲ τὸ στοιχεῖο τῆς πλοκῆς. Τότε ἡ
ἔκφρασις συνιστᾶ ἑρμηνεία καὶ προβολὴ τῆς ἑρμηνευτικῆς διάθεσης τοῦ ἀνα-
γνώστη50. Τὸ θέμα τῆς ἑστίασης (ποιὸς βλέπει) εἶναι σημαντικό, καθὼς μὲ τὴν
περιγραφὴ δὲν γνωρίζουμε τίνος εἶναι ἡ ἑστίαση: τοῦ καλλιτεχνικοῦ δημιουρ-
γοῦ ἑνὸς ἀντικειμένου, τοῦ ἀκροατηρίου του, τῶν θεατῶν του, τοῦ παρατηρητῆ,
τοῦ ἐκφράσαντος τὸ ἔργο τέχνης, ἢ τοῦ ἀναγνώστη; Στὴν περίπτωση τοῦ Πα-
παδιαμάντη ἡ ἔκφρασις λειτουργεῖ ὡς δραματικὸς μονόλογος ποὺ ἐπιβάλλει
τὶς συντεταγμένες τοῦ δραματικοῦ χώρου καὶ τοῦ χρόνου:

Ὦαὐγή, γλυκεῖα αὐγή, ποὺ ἀνθεῖς καὶ ροδίζεις ἐκεῖ εἰς ὕψος, ἀλλὰ καὶ τόσον χα-
μηλὰ ἐπάνω ἀπὸ ἐκείνην τὴν ράχιν τὴν ἀντικρινὴν - τῆς ἀκτῆς ποὺ κλείει τὸν λιμένα.
Εὐτυχῆ τ᾽ ἀρνάκια τὰ βόσκοντα ἐκεῖ στὰ πλάγια τοῦ βουνοῦ, ποὺ φθάνουν ἕως τὴν κο-
ρυφὴν τῆς ράχης καὶ πηδοῦν καὶ χορεύουν, καὶ σὲ ἀπολαύουν ἐγγύθεν, καὶ μεθύουν, ὦ
αὐγή, ἀπὸ τ᾽ ἀρώματά σου. Πλέον εὐτυχῆ τὰ πουλάκια, ποὺ πετοῦν ἀπὸ κλῶνα εἰς
κλῶνα, καὶ σκιρτοῦν καὶ ἀναγαλλιάζουν εἰς τὴν θείαν ἐπαφήν σου… Εὐτυχὴς κι ὁ βο-
σκός, ποὺ τὸν ἐξύπνησες τώρα ναρκωμένον ἀπὸ τὴν δροσιάν σου, καὶ πετᾷ τὴν κάπαν
του, κι ἁρπάζει τὴν μαγκούραν του καὶ τρέχει νὰ σαλαγήσῃ τὰ πρόβατα, νὰ ἐνεργήσῃ
τὸν πρωινὸν ἀμολγόν, σφυρίζων καὶ ἄφροντις, καὶ τόσον πολὺ εὐτυχής, ὥστε οὔτε τὸ
ὑποπτεύει. [«Τὰ Ρόδιν᾽ ἀκρογιάλια» 4.227.11-21].

Ἡ παπαδιαμαντικὴ φαοστασία τῆς ροδίζουσας αὐγῆς καταργεῖ τὴ νυ-
κταλωπία ἢ τὴν ὑπνηλία μιᾶς ἐποχῆς δυτικῆς εὐμάρειας καὶ ἀστικῶν ἀπω-
θημένων. Ὁ στυφρὸς λόγος τῆς ἐκφράσεως ἀναιρεῖ τοὺς ἡμερήσιους ρούγχους
χάριν τοῦ ἀσυλλήπτου. Ἡ διακρίβωση τῆς ρητορικῆς λειτουργίας τῆς παπα-
διαμαντικῆς ἐκφράσεως δὲν παραπέμπει στὴν ὑποκριτικὴ τέχνη ἢ στὸ δημο-
σιογραφικὸν ἔθος τῆς ἐποχῆς του. Ὅπως στὸ πρῶτο βιβλίο τῆς Αἰνειάδος ὁ
Αἰνείας παρατηρεῖ τὰ διαδραματιζόμενα κατὰ τὴν ἅλωση τῆς Τροίας καὶ
ἀντιδρᾶ συναισθηματικά, ἔτσι ἡ περιγραφὴ στὸν Παπαδιαμάντη διεγείρει λαν-
θάνοντες ἢ ὑπνώττοντες συναισθηματικοὺς παράγοντες σὲ ἀναβαθμοὺς ἑρμη-
νείας ἑρμητικῆς ἢ καὶ μερικῆς «παρερμηνείας» – τέτοια θὰ ἔσπευδαν νὰ τὴν
χαρακτήρισουν ἐνδεχομένως οἱ ὄψιμοι παπαδιαμαντιστές. Στὸ πολὺ γνωστὸ
ἄρθρο του γιὰ τὸν Φιλόστρατο καὶ τὸν Ὅμηρο ὁ lesky παρατηρεῖ ὅτι κάποια
ἀπὸ τὰ χωρία τῶν Εἰκόνων εἶναι καθαρὲς παραναγνώσεις τῆς ὑποκείμενης
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εἰκόνας ὄχι διὰ τῆς παρερμηνείας ἀλλ᾽ ὡς μιᾶς tour-de-force (δεξιοτεχνικῆς
παράστασης) «sophistischer Deutungskunst»51. Μὲ τὸν Παπαδιαμάντη ἡ ἀνα-
βαθμισμένη (συγχωρῆστε μου τὸν τεχνολογικὸ ὅρο!) θέαση τῶν περιγραφο-
μένων πρέπει νὰ θεωρεῖται δεδομένη.

Γιὰ παράδειγμα, i) τὸ γυμνὸ σῶμα τῆς Μοσχούλας μετασχηματίζεται
(συναιρούμενο) σὲ μυστικὸ ὀνειρικὸ ὄχημα μὲ θείους συνειρμούς:

Ἦτον ἀπόλαυσις, ὄνειρον, θαῦμα. Εἶχεν ἀπομακρυνθῆ ὣς πέντε ὀργυιὰς ἀπὸ τὸ
ἄντρον, καὶ ἔπλεε, κ᾽ ἔβλεπε τώρα πρὸς ἀνατολάς, στρέφουσα τὰ νῶτα πρὸς τὸ μέρος
μου. Ἔβλεπα τὴν ἀμαυρὰν καὶ ὅμως χρυσίζουσαν ἀμυδρῶς κόμην της, τὸν τράχηλόν
της τὸν εὔγραμμον, τὰς λευκὰς ὡς γάλα ὠμοπλάτας, τοὺς βραχίονας τοὺς τορνευτούς,
ὅλα συγχεόμενα, μελιχρὰ καὶ ὀνειρώδη εἰς τὸ φέγγος τῆς σελήνης. Διέβλεπα τὴν ὀσφύν
της τὴν εὐλύγιστον, τὰ ἰσχία της, τὰς κνήμας, τοὺς πόδας της, μεταξὺ σκιᾶς καὶ φω-
τός, βαπτιζόμενα εἰς τὸ κῦμα. Ἐμάντευα τὸ στέρνον της, τοὺς κόλπους της, γλαφυ-
ρούς, προέχοντας, δεχομένους ὅλας τῆς αὔρας τὰς ριπὰς καὶ τῆς θαλάσσης τὸ θεῖον
ἄρωμα. Ἦτον πνοή, ἴνδαλμα ἀφάνταστον, ὄνειρον ἐπιπλέον εἰς τὸ κῦμα· ἦτον νηρηίς,
νύμφη, σειρήν, πλέουσα, ὡς πλέει ναῦς μαγική, ἡ ναῦς τῶν ὀνείρων… [«Ὄνειρο στὸ
κῦμα» 3.269.27-270.3],

ii) ὁ ἐπιβλητικὸς κορμὸς τῆς δρυὸς μεταμορφώνεται σὲ ἐκπάγλου καλλονῆς
νύφη τοῦ δάσους μὲ θεομητορικὲς προεκτάσεις:

Ὅταν παιδίον διηρχόμην ἐκεῖ πλησίον, ἐπὶ ὀναρίου ὀχούμενος, διὰ νὰ ὑπάγω νὰ ἀπο-
λαύσω τὰς ἀγροτικάς μας πανηγύρεις, τῶν ἡμερῶν τοῦ Πάσχα, τοῦ Ἁγίου Γεωργίου
καὶ τῆς Πρωτομαγιᾶς, ἐρρέμβαζον γλυκὰ μὴ χορταίνων νὰ θαυμάζω περικαλλὲς
δένδρον, μεμονωμένον, πελώριον, μίαν βασιλικὴν δρῦν. Ὁποῖον μεγαλεῖον εἶχεν! Οἱ κλά-
δοι της χλωρόφαιοι, κατάμεστοι, κραταιοί· οἱ κλῶνές της, γαμψοὶ ὡς ἡ κατατομὴ τοῦ
ἀετοῦ, οὖλοι ὡς ἡ χαίτη τοῦ λέοντος, προεῖχον ἀναδεδημένοι, εἰς βασιλικὰ στέμματα.
Καὶ ἦτον ἐκείνη ἄνασσα τοῦ δρυμοῦ, δέσποινα ἀγρίας καλλονῆς, βασίλισσα τῆς δρό-
σου… Ἀπὸ τὰ φύλλα της ἐστάλαζε κ᾽ ἔρρεεν ὁλόγυρά της «μάννα ζωῆς, δρόσος γλυ-
κασμοῦ, μέλι τὸ ἐκ πέτρας». Ἔθαλπον οἱ ζωηφόροι ὀποί της ἔρωτα θείας ἀκμῆς, κ᾽
ἔπνεεν ἡ θεσπεσία φυλλάς της ἵμερον τρυφῆς ἀκηράτου. Καὶ ἡ κορυφή της βαθύκομος
ἠγείρετο ὡς στέμμα παρθενικόν, διάδημα θεῖον. ᾘσθανόμην ἄφατον συγκίνησιν νὰ θε-
ωρῶ τὸ μεγαλοπρεπὲς ἐκεῖνο δένδρον. Ἐφάνταζεν εἰς τὸ ὄμμα, ἔμελπεν εἰς τὸ οὖς, ἐψι-
θύριζεν εἰς τὴν ψυχὴν φθόγγους ἀρρήτου γοητείας. Οἱ κλῶνες, οἱ ράμνοι, τὸ φύλλωμά
της, εἰς τοῦ ἀνέμου τὴν σεῖσιν, ἐφαίνοντο ὡς νὰ ψάλλωσι μέλος ψαλμικόν, τὸ «Ὡς ἐμε-
γαλύνθη» [«Ὑπὸ τὴν βασιλικὴν δρῦν» 3.327.1-18].

Σημειωτέον πὼς τὰ δύο αὐτὰ ἀφηγήματα μποροῦν νὰ διαβαστοῦν ὡς συμ-
πληρώματα τὸ ἕνα τοῦ ἄλλου σὲ ἐπίπεδο θηλυκῆς καὶ ἀρσενικῆς ἐπιθυμίας,
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μὲ ἀμφότερες ὑποστασιοποιούμενες δι᾽ ἐκφράσεων. Ὁ γλωσσολόγοςW. J.M.
levelt ἀναφέρθηκε στὸ ζήτημα τῆς γραμμικοποίησης τοῦ ὁμιλητῆ (the spea-
ker’s linearization problem)52: ἡ περιγραφικὴ ἀπόδοση μιᾶς σκηνῆς μὲ λέξεις
προϋποθέτει ἐκ μέρους τοῦ συγγραφέα τὴν ἀπόφαση γιὰ τὴ σειρὰ παρουσία-
σης τῶν λεπτομερειῶν καὶ τῆς διάρκειας τῆς περιγραφῆς, κάτι ποὺ ἀφηγη-
ματολογικὰ ἰσοδυναμεῖ μὲ τὴν περιγραφὴ λειτουργιῶν ὡς ἱστορίας στὴν ὀπτικὴ
σκηνὴ συμπληρωματικὰ πρὸς τὴν ἀφήγηση τῆς ρηματικῆς περιγραφῆς· ἡ πε-
ριγραφικὴ ἀπόδοση δὲν εἶναι ποτὲ οὐδέτερη ἀπὸ ἄποψη γραμμικοποίησης
ἀλλὰ ἐνορχηστρώνεται γύρω ἀπὸ μιὰ συγκεκριμένη θεώρηση παρὰ τὶς ἐπιμέ-
ρους πολιτιστικὲς τάσεις ὡς πρὸς τὴ διάταξη τῶν στοιχείων53 καὶ τὴ διαφαι-
νόμενη ἀντιδικία μεταξὺ τοῦ φυσικοῦ ἐξωτερικοῦ καὶ τοῦ τεχνητοῦ ἐσωτερι-
κοῦ τῶν ἀνθρώπων – ἀντιδικία ποὺ διαρρηγνύει τὴ γλωσσικὴ ἐντύπωση μιᾶς
ἑνιαίας ψυχοσύνθεσης54.Ἡγραμμικοποίηση στὸ ἑπόμενο ἀπόσπασμα τοῦ Πα-
παδιαμάντη ἀποδίδει βασανιστικὴ διάρκεια καὶ ὁμηρικὰ δεδομένα ποσειδώνειας
σκληρότητας:

Πελώριον κῦμα, λυσσωδέστερον τῶν ἄλλων, ἐκορυφώθη οὐ μακρὰν τῆς ἀκτῆς, μα-
νιῶδες παφλάζον, μετὰ ροίβδου φοβεροῦ ρηγνύμενον κατὰ τοῦ βράχου, ἀφῆσαν ὀπίσω
τοὺς ἀσθενεστέρους του συντρόφους, ἀναλαβὸν δὲ αὐτὸ τὸν ἀγῶνα, ὡς νὰ ἔτρεφεν ἀτο-
μικὸν πάθος κατὰ τοῦ ἐλαφροῦ σκάφους, ἐλεεινοῦ φελλοῦ, περιφέροντος ἐν ἑαυτῷ, πρὸς
τῇ συμφυεῖ ἐλαφρότητι τοῦ ξύλου, καὶ τὴν τρικέφαλον ἀνθρωπίνην κουφότητα τῶν ναυ-
βατῶν. Σφοδρότατος Εὖρος εἶχεν ἀρχίσει νὰ φυσᾷ ἀπὸ τῆς δείλης, συρίζων λυσσωδῶς
εἰς θαλάσσας καὶ ἠπείρους, συσφίγγων καὶ περιελίσσων ἐγγύθεν τὰ κύματα, ἐμβάλ-
λων δίνας καὶ στροβιλισμοὺς εἰς τὸ πέλαγος, πεδίον ἄπειρον ἀσπόνδου πολέμου, ὅπου
δυσδιάκριτον ἦτο τό τε ὁρμητήριον καὶ ἡ κατεύθυνσις τοῦ ἐχθροῦ. Ὁ ὁρίζων εἶχε συ-
σκοτασθῆ ἤδη πρὶν δύσῃ ὁ ἥλιος, καὶ οὐρανὸς μολύβδινος, στυγνὸς καὶ ἀφεγγής, ἐκρέ-
ματο ὕπερθεν ἀγρίως μαινομένου πελάγους, ἄφωνος ἐπὶ βρέμοντος, ἀκίνητος ἐπὶ συν-
ταραττομένου, ὡς θόλος σκοτεινοῦ τζαμίου ἐπὶ δαπέδου ὀρχουμένων δερβισῶν. Εἶτα
κατῆλθε κατὰ μικρὸν ἡ νύξ, συγχέουσα καὶ συγκαλύπτουσα διὰ τῆς ἀμέτρου μαυρί-
λας της τὴν ἀταξίαν τῆς πλάσεως, κρύπτουσα ἐπάνω τοὺς ἀστέρας καὶ κάτω τὰς ἠπεί-
ρους καὶ τὰς θαλάσσας. Τρία ἄστρα ἔτρεμον ἄνω πρὸς βορρᾶν, πότε συγκρυπτόμενα,
πότε ἐπιφαινόμενα, ἕτοιμα νὰ πέσωσιν εἰς τὸ ἀτέρμον κράτος τοῦ Ποσειδῶνος νὰ
ταφῶσι, καὶ ἄλλα δύο ἔφαινον πρὸς μεσημβρίαν, ἑτοιμόσβεστα, ὡς λύχνοι πενιχρᾶς κα-
λύβης χωρικοῦ ἐν ἐνιαυτῷ ἀφορίας. Καὶ τὰ κύματα φρίσσοντα, ὀρχούμενα, λυσσῶντα,
ἐθραύοντο μετὰ παιδικῆς πεισμονῆς κατὰ τοῦ βράχου, ἡττώμενα ἀλλὰ μὴ καταβαλ-
λόμενα, ὑπερήφανα ὡς νὰ εἶχαν τὴν συνείδησιν τοῦ ἰσχυροτέρου καὶ τῆς τελικῆς νίκης
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τὴν πρόγνωσιν. Καὶ ἓν κῦμα πελώριον, φουσκωμένον, ἑωσφορικόν, πλαταγίζον, ὀγκού-
μενον, ὡς νὰ εἶχεν εἰσέλθει κ᾽ ἐκρύπτετο ἔσω αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον τοῦ μίσους, φαντά-
ζον οἱονεὶ ὑγρὸν κῆτος, προτεῖνον ἀφροὺς ἀντὶ ὀδόντων λευκῶν, συνέλαβεν ὡς διὰ πε-
λωρίας ἁρπάγης, ἀπὸ τὴν πρύμνην καὶ ἀπὸ τὴν πρῷραν, ἀπὸ τὴν τρόπιν καὶ ἀπὸ τὰς
δύο πλευράς, τὸ μικρὸν σκάφος, καὶ φέρον τὸ ἔρριψεν ἐπὶ τοῦ βράχου, ὅπου μετὰ φοβε-
ροῦ ροίβδου καὶ πολυκτύπου πλαταγισμοῦ ὁ ἀσθενὴς φλοιὸς κατασυνετρίβη, διὰ νὰ πέσῃ
πάλιν εἰς τεμάχια εἰς τὰ πολλὰ μικρὰ κύματα, εἰς ἃ διελύθη ἐν ἀκαρεῖ τὸ ἕν, τὸ μέγα,
τὰ ὁποῖα μετὰ φλοίσβου θωπευτικοῦ ἐδέχθησαν τὴν βοράν των. Δὲν ἦτο ὅλως ἀπόκρη-
μνος ἡ ἀκτή. Ἡ παραλία τοιαύτη οἵαν ἠδύνατό τις κατὰ τὴν ἐρεβώδη, τὴν ἄναστρον
καὶ ἀσέληνον ἐκείνην νύκτα νὰ τὴν διακρίνῃ, θὰ ἦτο γλυκεῖα καὶ φιλομειδὴς ὑπὸ τὰς
ἀκτῖνας τοῦ φθινοπωρινοῦ ἡλίου, πρὶν πνεύσῃ ὁ Εὖρος, ὁ ἐμφυσήσας τὴν μανίαν του εἰς
τὰ κύματα. Εἷς μόνος ὑψηλὸς βράχος ὑπῆρχε, διατείνων εἰς τὴν θάλασσαν τὰς ρίζας,
ὅπου ἀμέσως ἐβαθύνετο τὸ ὕδωρ. Καὶ διὰ τοῦτο ἐφάνη ὅτι τὸ κῦμα, ἢ ὁ κρυπτόμενος
ἐν αὐτῷ δαίμων, εἶχεν ἐκλέξει τὸν βράχον ἐκεῖνον, μεμονωμένον μεταξὺ δύο ἀμμωδῶν
αἰγιαλῶν, ἐπίτηδες, διὰ νὰ συντρίψῃ κατὰ τῶν νώτων αὐτοῦ τὸ ἐλαφρὸν σκάφος
[«Ναυαγίων ναυάγια» 2.501.1-502.18].

Στὴν ἀνωτέρω ἔκφρασιν τῶν μανιασμένων κυμάτων ποὺ διαλύουν τὸ ἄμοιρο
πλοιάριο ὁ σκιαθίτης συγγραφέας ὑποβάλλει μιὰ ἄγρια νυχτερινὴ εἰκόνα. Ὁ τύ-
πος τῆς συγκεκριμένης γραμμικοποίησης ἀποδίδει λειτουργικὰ τὸ φυσικὸ πά-
θος ποὺ ἐξεικονίζει μὲ τὴ σειρά του μιὰ ἄλλη τελεστικὴ παράμετρο τῆς ἐκφρά-
σεως: δίπλα στὰ ἀνθρώπινα πάθια καὶ τοὺς ἀνεξίτηλους καημοὺς τῶν ἁπλῶν
ἀνθρώπων, ὁ ὑμνητής τους σκιαθίτης μουσοπόλος θυμίζει πὼς ὁλάκερη ἡ φύ-
ση «συστενάζει καὶ συνωδίνει ἄχρι τοῦ νῦν» (Ρωμ. 8, 22) παρακολουθώντας
τὴ ζωντανὴ τλημοσύνη τῶν ἐφήμερων ψυχῶν.Μὲ τὴ γραμμικοποίηση τῆς ἀνω-
τέρω ἐκφράσεως καθοδηγεῖται ἡ ἀνάγνωση τῆς ψυχογραφικῆς θαλασσογρα-
φίας τοῦ Παπαδιαμάντη. Μὴ λησμονοῦμε ὅτι στὴν πρωτοχριστιανικὴ γραμ-
ματεία ἡ θάλασσα, ἡ ἄβυσσος καὶ ἡ ἀγριάδα λειτουργοῦν συμβολικὰ καὶ
ἀλληγορικὰ ὡς ὄψεις τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς55.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη, στὴ ρητορικὴ σχολὴ προσέγγισης τῆς Νέας Κριτικῆς ἡ
ἔκφρασις θεωρεῖται μέρος τῆς ἀφήγησης. Ἐδῶ ὁ Fowler ἀνακινεῖ τὴ σημασία
ἑνὸς λησμονημένου ἄρθρου τοῦ ἰταλοῦ θεωρητικοῦ Perutelli, ὁ ὁποῖος ὑπο-
γράμμισε τὴν ἀντίθεση ἀνάμεσα στὴν πλήρη ὑποταγὴ τῆς περιγραφῆς στὴν
ἀφήγηση, ποὺ ἀνακάλυψε στὶς περιγραφὲς τῆς ἀσπίδας στοὺς Ἑπτὰ ἐπὶ Θή-
βας56, μὲ τὴν πλήρη ἀνεξαρτησία περιγραφῆς καὶ ἀφήγησης, ποὺ ἀντιπροσω-
πεύει ἡ ψευδο-ἡσιόδεια Ἀσπίς, κατ᾽ ἀντιδιαστολὴν πρὸς τὴν σχέση ποὺ πα-
ρατηροῦμε στὴν Εὐρώπη τοῦ Μόσχου, ὅπου διακρίνεται ἡ «inversione
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speculare»57: ἡ Ἰὼ τῆς ἐκφράσεως δὲν ἀντιστοιχεῖ στὴν Εὐρώπη ἀλλὰ στὸν Δία
ὡς ταῦρο. Αὐτὴ ἡ σχέση δὲν εἶναι ἀφηγηματικὴ ἢ περιγραφική, ἀλλὰ ρητο-
ρική, καθὼς μεταφέρει στὴν ἔκφρασιν τὴν ὑπόσταση ἑνὸς τρόπου, ἑνὸς σχή-
ματος, μιᾶς μεταφορᾶς σὲ τελευταία ἀνάλυση58. Ἡσύλληψη τῆς «figure» ἀπὸ
τὸν Perutelli θυμίζει μιὰ παραπλήσια σύγκριση μὲ τὸν conte ποὺ ἐξηγεῖ τὸ φαι-
νόμενο τῆς allusion (νύξης, ὑπαινικτικοῦ λόγου) ὡς ρητορικοῦ σχήματος59. Ὁ
ἐσχηματισμένος λόγος δονεῖται ἀπὸ τέτοιες δυνατότητες ποὺ ἀναπτύσσονται
στὸ κενὸ/χάσμα μεταξὺ τοῦ γράμματος καὶ τοῦ πνεύματος ὡς «παλίντονος
ἁρμονίη» τῆς διανοίας τοῦ λόγου, δυνατότητες ποὺ προκάλεσαν στὴν ἰταλικὴ
Ἀναγέννηση τὴ συζήτηση γιὰ τὰ «paragonica» ἐκφραστικὰ ποιήματα60. Συμ-
περασματικά, ἡ ἔκφρασις δὲν εἶναι ὑποχρεωτικὰ δεῖγμα ἑνὸς ἄτυπου συνα-
γωνισμοῦ ἀνάμεσα στὸ ὀπτικὸ καὶ στὸ ρηματικό61, ὅπως ἐπισημαίνει ὁ Becker,
ἀφοῦ συχνὰ ἐκφράζει τὸ λεγόμενο «θαῦμα» (π.χ. στὸν Λόγγο, praef. 2) καὶ
τὸ ἀνέκφραστον62. Μᾶς ὑπενθυμίζει ὁ Ἀφθόνιος ὅτι «τὸ μὲν δὴ κάλλος κρεῖττον
ἢ λέγειν· εἰ δέ τι παρεῖται, ἐν παρενθήκῃ γεγένηται θαύματος» (Spengel II. 49).

Νομίζω ὅτι βρισκόμαστε στὸ κατώφλι τῆς παπαδιαμαντικῆς μαγείας, ἐνῶ
συγχρόνως ἀντιμετωπίζουμε καὶ τὸ ἐρώτημα γιατί ἡ ἔκφρασις ἀποτελεῖ ὀργα-
νικὸ μέρος τῆς κλασικῆς, μετακλασικῆς χριστιανικῆς καὶ μετανεωτερικῆς πα-
ράδοσης μέχρι σήμερα63. Εἶναι ἀνόητο νὰ ἀναζητοῦμε στὴν ἔκφρασιν τὸ κρι-
τήριο τῆς πιστῆς ἀπόδοσης ἑνὸς ἀντικειμένου· μᾶλλον καλούμαστε νὰ
ἀναψηλαφήσουμε τὸ τί μᾶς καθιστᾶ ἀξίους νὰ δοῦμε στὸ ἀντικείμενο ἢ στὸ
ἔργο τέχνης. Ἡ ὀπτικὴ εἰκόνα (emblem) καὶ ἡ λεκτικὴ συνδυάζονται οὕτως
ὥστε νὰ ἀναζητήσουν τὴν ὁδὸ τοῦ ἐφικτοῦ στὴν ἐκπροσώπηση τοῦ μὴ παρα-
στάσιμου64. Ὅπως τὸ ποίημα πρέπει νὰ εἶναι φανταστικὸ στὴ λογοτεχνική του
πλευρά, ἀλλὰ συγχρόνως εἰκαστικὸ στὴ φανέρωση τῆς ἀλληγορικὰ ἐκπεφρα-
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σμένης ἀλήθειας, ἔτσι καὶ ἡ παπαδιαμαντικὴ ἔκφρασις καθίσταται μυστα-
γωγικὸ ἀνάγνωσμα στὴ μυστικὴ ἀλληγορία τοῦ ὡραίου καὶ τοῦ ἀληθινοῦ μέσῳ
τῆς γραφῆς65. Εἶναι ἀλήθεια πὼς τὸν παπαδιαμαντικὸ τρόπο γραφῆς προ-
σέγγισαν ἀποτελεσματικότερα, ἂν καὶ διασθητικότερα, οἱ ὁμότεχνοί του· λ.χ.
ὅταν ἔγραφε ὁ Κωστῆς Παλαμᾶς παρομοιάζοντας τὸ ξετύλιγμα τῶν παπα-
διαμαντικῶν ἱστορημάτων μὲ τὶς φλωρεντινὲς τοιχογραφίες τοῦ Masaccio:
«Καὶ ὅμως δὲν πιστεύω νὰ βρίσκεται ὣς τὴν ὥρα στὴ φιλολογία μας τεχνί-
της κατέχοντας τόσο ζωηρὰ τὴ δύναμη ποὺ οἱ ψυχολόγοι ὀνομάζουν συμπα-
θητικὴ φαντασία. Καὶ τόσο εἶναι ξετυλιγμένο τὸ παρατηρητικὸ τοῦ Παπα-
διαμάντη καὶ τόσο καθαρὰ τυπώνεται τῆς ζωῆς ἡ σφραγίδα στὰ πλάσματά του
ἐπάνω, ποὺ κανενὸς ἀπὸ τὸ νοῦ δὲ θὰ μπορῇ, νομίζω, νὰ περάσῃ πὼς δὲν τὸν
εἶδε στὰ σωστὰ ὅλον αὐτὸ τὸν κόσμο ὁ ζωγράφος του, ποὺ δὲν ἔζησεν ἀγκα-
λιαστὰ μ᾽ αὐτὸν καὶ ἀδερφωμένα, πὼς δὲν μᾶς τὸν ρίχνει στὸ χαρτὶ πιστὰ μὲ
τὰ ἴδια του ὀνόματα καὶ μὲ τὸ κάθε τι δικό του»66, ἢ ὁ Τέλλος Ἄγρας: «[…]
στὰ διηγήματα τοῦ Παπαδιαμάντη ὑπάρχουν οἱ πραγματικὲς λεπτομέρειες κ᾽
οἱ σχεδὸν μαθηματικὲς τοπογραφίες, τὰ διαυγέστατα πανοράματα, σὰν ἰδω-
μένα ἐπάνω ἀπὸ χάρτη ἀνάγλυφο γερμανικοῦ ἐπιτελείου, ποὺ πραγματικὰ ξαφ-
νίζουν τοὺς κριτικοὺς μὲ τὴ δύναμη τοῦ μνημονικοῦ τοῦ Παπαδιαμάντη»67, ἢ
ὁ νεώτερος Ὀδυσσέας Ἐλύτης: «Τ᾽ ἀμπέλια καὶ τὰ κύματα, οἱ ἄνεμοι καὶ τὰ
πλεούμενα ποὺ αὐλακώνουν νύχτα-μέρα τὶς ἱστορίες του δὲ χρησιμεύουν σὰν
ἁπλὸ φόντο στοὺς ἥρωές του. Εἶναι τὰ συγκεκριμένα ἀνάλογα τῶν αἰσθημά-
των του, μετέχουν στὴ διαδραμάτιση καί, σὲ ἔσχατη ἀνάλυση, ἐμφανίζονται
σὰν φορεῖς ἠθικῶν ἀξιῶν»68. Ἡ «εἰκονολατρεία» (sic) του ἢ «λατρεία τῆς
μορφῆς, στοιχεῖο ἑλληνικό, ποὺ πέρασε μέσα μας μὲ τὸν παγανισμὸ καὶ συ-
νυφάνθηκε μὲ τὸν χριστιανισμό»69 ὑπερβαίνει τὴ νοσταλγία ποὺ τροφοδο-
τοῦσαν οἱ ἀναμνήσεις τοῦ κόσμου του. «Μήπως τελικὰ ὁ ὑπαρκτὸς κόσμος τοῦ
Θεοῦ εἶναι ἕνα ἀντιστάθμισμα ἢ ἕνας χῶρος, ὅπου ἁπλώνεται καὶ προβάλλε-
ται ἡ ψυχή μας;»70. Τὸ μυστικὸ φαίνεται πὼς ἀποκαλύπτει ὁ Κώστας Στερ-
γιόπουλος: «Πραγματικά, ὅ,τι ἀποτελεῖ τὴν ἰδιαίτερη γοητεία του εἶναι ἡ λυ-
ρικὴ καὶ ἡ μυστικὴ δόνηση ἀπὸ τὸ μεταφυσικό του ὑπόβαθρο»71. Δὲν πρόκειται
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γιὰ ποιητικὲς παρεκβάσεις ἡροδότειας ἐπίνοιας ἀλλὰ γιὰ ἀχειροποίητες ζω-
γραφιές, μὲ τὴ θέση τους στὴν τελετουργική του ἔμπνοια. Ἱεροφάντης καὶ
αὐτός, μὰ στὴ Λειτουργία τῆς ἄνω ὡραιότητος, μὲ ἀλληγορικὴ προαίρεση ποὺ
θὰ ὑπερκεράσει ψευδοδιλήμματα στὴ μάχη μεταξὺ ἑλληνισμοῦ καὶ χριστιανι-
σμοῦ. Στὸ ἔργο του πρόκειται μόνο γιὰ συνάντηση. Τὴ συνάντηση τῆς εἰκό-
νας μὲ τὸ πρωτότυπο καὶ τὴν ἀπόδοση τιμῆς σὲ αὐτό.

Θὰ μποροῦσε ἐπίσης νὰ ἀναζητήσει κανεὶς στὴν ἔντεχνη ἔκφρασιν τὸν
στόχο τῆς ὑψηλῆς τέχνης, ὥστε μὲ τὴν πλήρωση τοῦ τεχνητοῦ-συμβατικοῦ
σημείου νὰ ἀναζητήσει τὴ φυσικότητα καὶ πληρότητα τῆς ζωῆς καθεαυτῆς
καὶ νὰ τὴν ἀποκαταστήσει μέσῳ μιᾶς αὐτοσυνειδησιακῆς κατάστασης πνευ-
ματικῆς ὡριμότητας ὑπεύθυνης γιὰ τὴν καλλιέργεια ὅλων τῶν τεχνῶν στὶς
προηγμένες κονωνίες. Ἡ ἔκφρασις ἀναφέρεται καὶ ὡςmise-en-abîme τῆς ποι-
ητικῆς, ὅταν ἡ ἔκφρασις καθεαυτή, μετωνυμικῶς, καθίσταται μοντέλο τοῦ
ἴδιου τοῦ ποιήματος72, κάτι ποὺ στὸν Παπαδιαμάντη ἀποκτᾶ ἰδιαίτερη σημα-
σία ἂν ἀναλογιστοῦμε τὴ συμβολικὴ δύναμη τῆς ἀλληγορικῆς λειτουργίας.
Βλέπω, ὁρῶ, εἰδωλοποιέω.

Στὸ ἑπόμενο ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ ἀφήγημα «ὉΚαλόγερος» διαβάζουμε μιὰ
καθαρὰ ἐκκλησιαστικὴ ἔκφρασιν, ὅπου διαγράφονται τὰ ὅρια ἀνάμεσα στὴν
ἀκολουθία τοῦ ἀγγελικοῦ σχήματος –μορφὴ ἀφήγησης– καὶ στὴν εἰκονοποιΐα
τοῦ μοναστικοῦ βίου, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ ἔκφρασις νὰ συντελεῖ στὴ δραματικό-
τερη περιγραφὴ τῆς ἀπόφασης γιὰ ἀφιέρωση στὸν Θεό:

Καὶ ὅμως ὁ Σαμουήλ, ἀφοῦ ἔπλυνε καὶ ἔπλυνε τὸ στόμα, καὶ ἡ ἀλλόκοτος ἐκείνη
ὀσμὴ δὲν ἐξηλείφετο, ἔπεσεν εἰς εἶδος ἀναπολήσεως βαθείας, καὶ ἔβλεπεν, ἔβλεπε νο-
ερῶς τὸ Κοινόβιόν του, παρὰ τὴν ὑπώρειαν τοῦ Ἄθω τοῦ γεραροῦ, τοῦ συστέλλοντος τὰς
ὀφρῦς καὶ φέροντος εἰς τὴν κεφαλὴν πότε ἄσπρον κιουλάφιο πότε μαῦρον καλυμμαύ-
χιον· ἀπὸ τοῦ ὕψους τοῦ ὁποίου καταφέρεται ἡ τρικυμία μὲ μυρίας βροντὰς καὶ μὲ ἀπεί-
ρων νυκτῶν σκοτίαν, καὶ εἰς οὗ τὴν κορυφὴν ἡ ἀστραπὴ δὲν παύει νὰ καλλωπίζῃ μὲ ἐρύ-
θημα τὴν προαιωνίαν χιόνα, τεῖχος ἄρρηκτον καθ᾽ οὗ στομώνονται τὰ ὀξύτερα βέλη τοῦ
Φοίβου, καὶ ὅπου τὸ ἀέναον ἀστροποβόλημα εἶναι ὡς τὸ ἀνοιγόκλεισμα τοῦ ἀκοιμήτου
ὀφθαλμοῦ τῆς θείας Προνοίας. Καὶ ἔβλεπε μίαν ἐαρινὴν αὐγήν, καθ᾽ ἣν ἐψάλλετο ὁ
ὄρθρος, ὡς σύνηθες, εἰς τὸ καθολικὸν τοῦ Κοινοβίου, καὶ οἱ ἀδελφοὶ ὅλοι, ὑπὲρ τοὺς ἑκα-
τόν, εἶχον συνέλθει εἰς τὸν ναὸν καὶ ἵσταντο ἀκίνητοι εἰς τὰ στασίδιά των, φοροῦντες
ὅλοι τὰ ἐπανωκαλύμμαυχα, τινὲς δὲ τὰ πολυσταύρια καὶ τὰ σχήματά των, ἔβλεπεν, εἰς
τὸν νάρθηκα ἔξω, τὴν ἐπὶ τοῦ τοίχου ἐζωγραφημένην ἀλληγορικὴν εἰκόνα τοῦ μονα-
χοῦ ἐσταυρωμένου, κατὰ μίμησιν τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ, καὶ τοὺς διαβόλους μὲ τὰ
ἀκόντια, μὲ τὰ ξίφη, μὲ τὰ τόξα των, ὅλους βάλλοντας, ὅλους κεντοῦντας τὸν μονα-
χόν, τανυσμένον ἐπὶ τοῦ σταυροῦ του. Καὶ συγχρόνως ἐνθυμεῖτο τὸ νεκρώσιμον «εὐλο-
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γητάριον», τὸ ψαλλόμενον κατὰ τὰς κηδείας τῶν μοναχῶν, «…οἱ τὸν Σταυρόν, ὡς
ζυγὸν ἀράμενοι, καὶ ἐμοὶ ἀκολουθήσαντες ἐν πίστει». Καὶ εἶτα ἀμέσως ἀνεπόλει ὅλην
τὴν νεκρώσιμον ἀκολουθίαν τοῦ Ἐξοδιαστικοῦ τῶν μοναχῶν, καὶ ἔβλεπε τὸν νεκρὸν τυ-
λιγμένον, ραμμένον εἰς τὸ ράσον του, ὡς βρέφος ἐσπαργανωμένον, μὲ τὸ πρόσωπον σκε-
παστόν, μὲ τοὺς κοκκίνους σταυροὺς κεντητοὺς ἐπὶ τοῦ στήθους καὶ ἐπὶ τῶν γονάτων,
καὶ ἐνθυμεῖτο τοὺς στίχους τοῦ Ἀμώμου: «Ὡς γλυκέα τῷ λάρυγγί μου τὰ λόγιά σου,
ὑπὲρ μέλι τῷ στόματί μου! Διὰ τοῦτο ἠγάπησα τὰς ἐντολάς σου ὑπὲρ χρυσίον καὶ το-
πάζιον. Καὶ φυλάξω τὸν νόμον σου διὰ παντὸς εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ
αἰῶνος». Καὶ ἐνθυμεῖτο τοὺς ἀναβαθμοὺς τοὺς ψαλλομένους: «Τοῖς ἐρημικοῖς ζωὴ μα-
καρία ἐστί, θεϊκῷ ἔρωτι πτερουμένοις». Καὶ εἶτα εἰσήρχετο εἰς τὸ καθολικόν, καὶ
ἔβλεπε τοὺς ἀδελφοὺς ὅλους ἀκινήτους κύκλῳ, καὶ ἐγγὺς τῶν ἁγίων θυρῶν ἵστατο νέος
τις εἰκοσαετής, ξανθός, μ᾽ ἐπανθοῦντα τὸν πώγωνα, ἀσκεπής, ἀνυπόδητος, σχεδὸν γυ-
μνός, μὲ τὸ ὑποκάμισον καὶ τὴν περισκελίδα, ἵστατο νέος τις εἰκοσαετής, ξανθός, μ᾽
ἐπανθοῦντα τὸν πώγωνα, ἀσκεπής, ἀνυπόδητος, σχεδὸν γυμνός, μὲ τὸ ὑποκάμισον καὶ
τὴν περισκελίδα, ἵστατο ἐνώπιον τῆς εἰκόνος τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ, μὲ τὰς χεῖρας
ἐσταυρωμένας κάτω νεύων, ἐν σχήματι μετανοίας καὶ ταπεινώσεως. Καὶ ἠνοίγοντο
τὰ βημόθυρα, κ᾽ ἐξήρχετο ὁ ἱερεὺς ὁ ἐφημέριος, ἀρτίως φορέσας τὴν ἱερατικὴν στολὴν
ὅλην, μὲ τὰ κεντητὰ Σεραφεὶμ ἐπὶ τοῦ λείου λευκομετάξου του ἐπιτραχηλίου, μὲ τὸ φαι-
λόνιον ὅλον ποικιλτὸν μὲ κλαδωτοὺς σταυρούς, ἀσκεπὴς τὴν κεφαλήν, μὲ τὸ μέλαν ἐπα-
νωκαλύμμαυχον ἐπὶ τῶν ὤμων, κρατῶν διὰ τῶν χειρῶν ὑπὸ τὸ φαιλόνιον τυλιγμένον
τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιον, καὶ ἵστατο ἐπὶ τῶν βαθμίδων τοῦ εἰκονοστασίου. Καὶ δεξιόθεν τοῦ
χοροῦ ἤρχετο ὁ ἡγούμενος, ὁ ἀνάδοχος τοῦ μέλλοντος νὰ καρῇ εἰς μοναχόν, ὅπως τὸν
παραστατήσῃ κατὰ τὴν τελετὴν τῆς κουρᾶς. Καὶ τότε ὁ πρῶτος χορὸς ἔψαλλεν:
«Ἀγκάλας πατρικάς, διανοῖξαί μοι σπεῦσον· ἀσώτως τὸν ἐμόν, κατηνάλωσα βίον». Καὶ
εἶτα ἤρχιζαν αἱ ἐρωταποκρίσεις, ἐκεῖναι τὰς ὁποίας ἠσμενίζετο ν᾽ ἀναμιμνήσκῃ σήμε-
ρον εἰς τὸν Σαμουὴλ ὁ κὺρ Γιάννης ὁ Μανάφτης, τὸ Τί προσῆλθες ἀδελφέ; καὶ τὰ λοιπά.
«Παραμένεις τῷ μοναστηρίῳ καὶ τῇ ἀσκήσει μέχρι τελευταίας ἀναπνοῆς;» ἠρώτησεν
ὁ ἱερεύς· καὶ ὁ ζητῶν τὴν κουρὰν δόκιμος ἀπήντησε: «Ναί, τοῦ Θεοῦ συνεργοῦντος, τί-
μιε πάτερ». Καὶ πάλιν αὐστηρῶς ὁ ἱερεὺς ἐπανέλαβε, προτρέπων τὸν δόκιμον νὰ
σκεφθῇ ὡριμότερον: «Βλέπε τίνι προσέρχῃ, τίνι συντάσσῃ καὶ τίνι ἀποτάσσῃ». Καὶ ὁ δό-
κιμος ἐβεβαίωσεν ὅτι δὲν ἔρχεται «ἔκ τινος ἀνάγκης ἢ βίας, ἀλλ᾽ ἑκουσίᾳ αὑτοῦ
γνώμῃ». Καὶ μετὰ ταῦτα ἔγινεν ἡ τριπλῆ ἐπίδοσις τοῦ ψαλιδίου, μεθ᾽ ἣν ὁ ἱερεὺς ἔκειρε
σταυροειδῶς τὴν κόμην τοῦ νεοφύτου, καὶ εἶτα ἤρχισε νὰ ἐγχειρίζῃ αὐτῷ ἀνὰ ἓν τὰ ση-
μεῖα καὶ τὰ ἐνδύματα τοῦ μοναχικοῦ σχήματος, ἐπιλέγων εἰς ἑκάστην ἐπίδοσιν: «ὁ
ἀδελφὸς ἡμῶν (ὁ δεῖνα) λαμβάνει τὸ παλλίον, τὴν ζώνην, τὸν ἀνάλαβον, τὰ πέδιλα,
κτλ.». Καὶ τότε ὁ τέως δόκιμος, ὁ ἱστάμενος ἡμίγυμνος πρὸ τῆς εἰκόνος τοῦ Χριστοῦ,
ἐνεδύθη, παρουσίᾳ πάντων, τὰ σύμβολα τοῦ μοναχικοῦ σχήματος [«Ὁ Καλόγερος»
2.330.3-332.1].

Διαβάζοντας τὴν ἔκφρασιν κερδίζουμε τὴν ἄφατη σιωπὴ καὶ δι᾽ αὐτῆς
ἐγχέουμε τὸν ἑαυτό μας στὴν ἀλήθεια τῶν πραγμάτων μέσα ἀπὸ τὴν ἀπο-
καλυπτικὴ παπαδιαμαντικὴ γραφή. Μεταφράζοντας, γιὰ τὴν ἀκρίβεια, τὶς
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ὀπτικὲς εἰκόνες σὲ ἱστορίες –μετάφραση ποὺ περιλαμβάνει κίνηση, στάση, αἴτιο
καὶ ἀποτέλεσμα, προηγούμενη καὶ ἑπόμενη δράση, καὶ ἦχο– προσδίδεται
ἔμφαση στὴν ἐμπιστοσύνη πρὸς τὴ γραφὴ τοῦ μεγάλου καλλιτέχνη, γιὰ νὰ μᾶς
κατευοδώσει στὸν γνήσιο κόσμο, ὄχι αὐτὸν τῆς ψευτιᾶς καὶ τῶν κοσμικῶν
αἰσθήσεων ποὺ φαινομενικὰ διανύουμε, ἀλλὰ τὸν ἄφθαρτο, τῶν συμβόλων καὶ
τοῦ ὀνείρου. Εἶναι ἡ νοσταλγία τοῦ παραδείσου, ἀναζωογονημένη ἀπὸ τὴ θεία
λειτουργία τῶν λέξεων, τὴν κατήχηση τοῦ χριστιανικοῦ πνεύματος στὴν
ἑλληνοέπεια τῆς παράδοσης. Ὁ ἀναγνώστης παγιδεύεται στὸ ἀμείλικτο ἐρώ-
τημα: θέλει ἄραγε νὰ ἐπανέλθει στὴ δῆθεν ρεαλιστικὴ ὄψη τῆς πραγματικό-
τητας ἢ τοῦ ἀρκεῖ νὰ παραμείνει στὴν παπαδιαμαντικὴ ἠώ;

Περὶ τὸ λυκαυγές, ἔληξεν ἡ λειτουργία, καὶ ὁ οὐρανὸς πορφυρίζων ἐκεῖ πρὸς ἀνα-
τολὰς ἔσμιγε μὲ τὴν θάλασσαν κυανῆν ἁπλουμένην κάτω, ἡ δὲ σελήνη ὠχρίασε καὶ τὰ
ὀλίγα ἄστρα ἀνὰ ἓν ἔσβηναν τρέμοντα εἰς τὸν αἰθέρα. Καὶ ἡἨὼς ἀνέτειλε μὲ ὅλην τὴν
πορφυρᾶν αἴγλην καλλωπίζουσα μὲ γλυκὺ ἐρύθημα βουνά, κοιλάδας καὶ δάση. Ἐφάνη
δὲ τότε, ἀποβαλοῦσα τὴν μυστηριώδη τῆς νυκτὸς περιβολήν, ἐν ὅλῃ τῇ καλλονῇ της,
ἡ μαγευτικὴ θέσις τῆς Παναγίας Δομάν. Δεξιὰ τὸ ὑψηλόν, βραχῶδες καὶ τεμνόμενον
ἀπὸ εὐθαλεῖς χαράδρας βουνόν, τὸ ἀπολῆγον εἰς τὴν κρημνώδη ἀκτὴν τοῦ Κουρούπη.
Ἀριστερὰ λόφοι, κοιλάδες, καὶ δάση γραφικῶς ἐναλλάσσονται εἰς τὸ βλέμμα. Ἀντικρὺ
ὁ γυμνὸς καὶ ἄγριον μεγαλεῖον ἀποπνέων βράχος τοῦ Κάστρου, μὲ τὰ δύο πρὸ αὐτοῦ
πετρώδη νησίδια, καὶ πέραν πέλαγος ἀχανές, φωσφορίζον εἰς τὰς πρώτας ἀκτῖνας τοῦ
ὑποφώσκοντος ἡλίου· καὶ εἰς τὸ βάθος τοῦ ὁρίζοντος, πρὸς βορρᾶν ἡ Χαλκιδικὴ μὲ τοὺς
τρεῖς λαιμούς της, ὑπὲρ οὓς ἐξέχει ὡς βαθμὶς κεραυνωθείσης τιτανείου κλίμακος πρὸς
ἀνάβασιν εἰς τὸν οὐρανόν, ὁ λευκόφαιος κῶνος τοῦ Ἄθω μὲ τὴν κορυφὴν εἰς τὰ σύννεφα·
πρὸς δυσμὰς τὸ Πήλιον μὲ τὰς ἀναριθμήτους κοιλάδας του καὶ μὲ τὴν θεσπεσίαν του
βλάστην, καὶ πέραν αὐτοῦ ἡ κορυφὴ τοῦ Κισσάβου, ὡς κεφαλὴ ἐμπηγμένη ἐπὶ κορμοῦ
ξένου. Καὶ τὸ ρεῦμα τῆς Παναγίας Δομὰν δὲν κατεφέρετο πλέον ὡς πρὶν μετὰ βαθέος
παφλασμοῦ εἰς τὴν βραχώδη κοιλάδα, ἀλλ᾽ ἅμα τῇ ἀνατολῇ τῆς ἡμέρας τὸ νερὸν ἔρρεε
μορμυρίζον, μαλακῶς κυλιόμενον ἐπάνω εἰς τὰ βρύα καὶ εἰς τὰ ἀγριοσέλινα, διότι ἐξύ-
πνησαν τῆς ἡμέρας οἱ πολλοὶ καὶ προσφιλεῖς κρότοι. Τέλος ἐφάνη τοῦ ἡλίου ἡ πρώτη
ἀκτίς, καὶ ἀνέθορεν ἀπὸ τῆς θαλάσσης μιὰ πυρίνη παμφαὴς γραμμὴ τοῦ πανεκλάμ-
πρου φωστῆρος. Καὶ τὴν ἰδίαν στιγμὴν ἠκούσθη πρώτη μεγάλη κ᾽ ἐπιβλητικὴ φωνή, ὁ
κλαγγασμὸς τοῦ ἀετοῦ, χαιρετίσαντος τὴν ἀνατολὴν τοῦ ἡλίου ἐπάνω εἰς τὸ βουνόν,
ἀπὸ τῆς ἀφθάστου καὶ ἀπατήτου ἐπὶ τῶν ἀπορρώγων βράχων καλιᾶς του. Καὶ δευτέρα
χαιρετιστήριος φωνὴ ἠκούσθη †ὁ κακκαβισμὸς τοῦ ἱέρακος,† ὁ κρωγμὸς τοῦ ἱέρακος
ἐπάνω εἰς τὸ βουνόν, εἰς μίαν ὑψηλὴν χαράδραν τοῦ ἰλιγγιώδους βουνοῦ τοῦ Κουρούπη,
ἐκεῖ ἐπάνω. Καὶ τρίτη φωνὴ κλιμακηδὸν ἐχαιρέτισε τὸ παμφαὲς ἄστρον τῆς ἡμέρας,
ὁ τιτυβισμὸς τῆς πέρδικος καὶ τῆς τρυγόνος εἰς τὸ μεσοϋψὲς τῆς κοιλάδος. Καὶ τε-
λευταία ἀμέσως ἐχαιρέτισε διὰ τοῦ μινυρισμοῦ της τὴν ἀνατολὴν τοῦ ἡλίου ἡ γλυκεῖα
χελιδών, ἡ ἐπανευροῦσα κ᾽ ἐφέτος τὴν φωλεάν της ἄθικτον εἰς τὰ ἱερὰ σκηνώματα, εἰς
τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου, ὡς καὶ εἰς τὰ καλύβια τῶν χωρικῶν, καὶ εἰς τὰς οἰκίας τῶν
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ἀγαθῶν ἀνδρῶν τῆς πόλεως. Καὶ ἀκροτελεύτιοι δειλοὶ μινυρισμοὶ ἠκούσθησαν τῶν
μικρῶν στρουθίων ἐπὶ τῶν θάμνων, ὧν τὸ ἓν, μόλις ὑποψελλίζον, ἵστατο ἀποφασιστικῶς
προσκολλημένον μὲ τοὺς λεπτοὺς πόδας του ἐπὶ τοῦ κλαδίου, ἐνῷ τὸ ἄλλο, ψάλλον πρὸς
αὐτὸ τὸν ἔρωτά του, ἐπέτα ὁλόγυρά του, ἵστατο πρὸς στιγμὴν ἐπὶ τοῦ κλαδίου, ὥρμα
πρὸς αὐτό, τὸ ἐφίλει, τὸ παρεκάλει, κελαδοῦν, ἐκλιπαροῦν καὶ πάλιν κελαδοῦν. Τότε καὶ
τὰ κατσικάκια, αἰσθανθέντα τὸ θάλπος τῆς ἡμέρας, ἤρχισαν τὰ σκιρτήματά των,
εὐφραινόμενα εἰς τὴν ἐπαφὴν τοῦ χόρτου, προσπαίζοντα περὶ τὰς μητέρας των, ὑπο-
βάλλοντα τὸ μικκύλον ρύγχος εἰς τὸν μαστὸν – καὶ δὲν ἤξευρον, ὅτι ἡ λεπὶς τοῦ σφα-
γέως ἔστιλβε καὶ αὐτὴ πρὸς τὸν ἀνατέλλοντα ἥλιον… [«Στὴν Ἁγι-Ἀναστασά
[2.357.15-358.32].

Ἴσως τὸ ἀπόσπασμα αὐτὸ ὑποδεικνύει, περαιτέρω, ὅτι καὶ ἡ παπαδιαμαν-
τικὴ ἔκφρασις ἀποτελεῖ μιὰ ἄσκηση, μόρφωση τοῦ τρόπου θέασης, τοῦ πῶς
πρέπει νὰ βλέπουμε, ἑρμηνεία ὅλων τῶν αἰσθήσεων (ὅρασης, ἀκοῆς, ὄσφρη-
σης, κτλ.), ἀναγωγή τους μὲ τὸν τρόπο τοῦ δοξολογικοῦ καὶ ἀναγωγικοῦ. Ἡ
παπαδιαμαντικὴ θέαση τῶν ὄντων καταργεῖ τρόπον τινὰ τὴν ἀφηγηματικὴ
ἀφασία καὶ ἀδιανόητη μερικὲς φορὲς ἀπόπειρα νὰ συλλάβουμε τὸ ἀπερινόητο,
συναίσθημα ἢ ἰδέα, ἀντικατοπτρισμοὺς τῆς μεγάλης Δημιουργίας. Ὅταν ἡ
εἰκόνα ἀποδεικνύεται ἀνώτερη τῆς φαντασίας καὶ τῆς ἐψευσμένης λογικῆς τῶν
καθημερινῶν μεριμνῶν, τότε ἀναλαμβάνει τὶς εὐθύνες της ἡ κειμενοποιητικὴ
ἀπόδοση τῆς εἰκόνας μὲ λέξεις – ἂν μή τι ἄλλο ποιητικὲς στὴν ὑπέρβασή τους,
πέραν τῶν ρηματικῶς διαμεσολαβημένων ἰδεῶν. Προέχει ἡ γοητεία τῆς ἀφά-
του εἰκονοποιΐας καὶ ἐξωθεῖται ἡ γλώσσα στὴ δυνητικὴ κατάληψή της73.
Αὐτὰ στὴ θεολογία τοῦ κάλλους τοῦ Παπαδιαμάντη, τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Φι-
λοστράτου!

Ὡς ἀποφατικὸ ἐργαλεῖο ἡ παπαδιαμαντικὴ ἔκφρασις μπορεῖ νὰ περιλάβει
καὶ ἀμιγῶς ἐρωτικὰ σκιρτήματα, μεταβάλλοντάς τα ὅμως σὲ ἄδολες σκέψεις
ποὺ ὑπερβαίνουν τοὺς μάταιους διαλογισμοὺς μὲ τὰ κτητικὰ συμπαρομαρ-
τούμενά τους:

Ὢναί, ἀπήλαυσα… Τί ἄλλο θὰ ὠνειροπολοῦσα τάχα εἰς τὸν κόσμον; Τί ἄλλο, παρὰ
μίαν στιγμὴν νὰ τὴν ἴδω;…Καὶ τώρα τὴν ἔβλεπα ἐπὶ πολλὰ λεπτά, τὰ ὁποῖα ἐφαίνοντο
νὰ ἦσαν σταγόνες πεσοῦσαι ἀπὸ τὸ κέρασμα τῆς θείας ἀμβροσίας εἰς τὴν τρυφὴν τοῦ
παραδείσου. Ναί, ἐνθυμοῦμαι καλά. Τὰ παραπετάσματα ἦσαν ἀνεβασμένα, καὶ τὸ
γυαλὶ τοῦ παραθύρου κατελάμπετο ἀπὸ τὴν λυχνίαν τὴν πλησίον, ἥτις πρέπει νὰ ἵστατο
ἐπὶ τραπέζης κειμένης σύρριζα δίπλα εἰς τὸ παράθυρον. Εἶχεν ἔλθει κ᾽ ἐκάθισε σιμὰ στὸ
παράθυρον, βλέπουσα πρὸς τὴν τράπεζαν. Ἐφόρει λευκά· μόνον αἱ πλατεῖαι χειρῖδες τοῦ
ὑποκαμίσου της εἶχον ἐρυθρὸν κέντημα.Ἔφερε τὸ ἐργόχειρον κρεμαστὸν περὶ τὸν θεῖον
λαιμόν της, κ᾽ ἔκυπτεν αὐτὴ ἐπὶ τῆς θεσπεσίας τραχηλιᾶς της, τῆς κολπουμένης μὲ

AMOENITAS SANcTA 175

73 Βλ. Squire 2009: 189-193.



πτυχὰς καὶ σχῆμα ἀνέφικτον εἰς τὴν πλέον ἰδεώδη πλαστικήν. Ἔκυπτε, καὶ τί ἔκα-
μνεν; Ἴσως ἠρίθμει τὰς θηλειὰς τοῦ πλεξίματός της. Ἔπαλλε γοργὰ τὰς μακρὰς βε-
λόνας της. Ὤ, μὲ αὐτὰς μοῦ εἶχε περονήσει τὴν καρδίαν· ἀλλ᾽ εἶναι λίαν προσφιλὴς ἡ
καίουσα πληγή… Ἰδού, στρέφει τὸ ἀγλαὸν πρόσωπον πρὸς τὰ ἔξω. Βλέπει πρὸς τὸ μέ-
ρος μου. Καὶ τί βλέπει; Θάλασσαν, σκότος, ἄβυσσον. Ὤ, νὰ ἦτο δυνατὸν νὰ ὑποπτεύσῃ
ὅτι ὑπάρχει ἓν μαῦρον σημάδι ἐδῶ· μιὰ βαρκούλα, καὶ στὴν βαρκούλα μέσα, τί; Ἓν σπά-
ραγμα τοῦ πόνου, ράκος ἀνθρώπινον. Ἰδού, μειδιᾷ· ὢ κάλλος, ὢ μορφή, ὢ ὀπτασία!…
Εἶδα τὰ δοντάκια της νὰ λάμπουν, τὰ χείλη της νὰ λουλουδίζουν, τὰ μάγουλά της νὰ
†μηλολονθοῦν†… Καὶ τώρα, γελᾷ, μόνη της· ὢ μέλος, ὢ ἄνθος, ὢ ἄστρον ἐπίγειον!…
[«Τὰ Ρόδιν᾽ ἀκρογιάλια» 4.223.1-23].

Στὴν εἰσήγησή μου θέλησα νὰ παρουσιάσω ὁρισμένες ἀπὸ τὶς πτυχὲς τοῦ θέ-
ματος, ὅπως τὴ διαφοροποίηση τῆς παπαδιαμαντικῆς ἐκφράσεως ἀπὸ τὴν πε-
ριγραφικὴ τεχνική, τὴν ἔνθεση καὶ παρένθεση τῶν ἐκφράσεων στὸ παπαδια-
μαντικὸ κείμενο, τὴ σύνταξη τῆς παπαδιαμαντικῆς περιγραφῆς, τὶς περιπέτειες
τῶν ἱστορητικῶν λέξεων –ἢ τὸ λεξιλόγιο τοῦ παπαδιαμαντικοῦ χρωστῆρος–,
τὴ δημιουργία τοῦ ξένου ὕφους καὶ τὴν ἀναγωγικότητα τῶν ἱστορουμένων.
Ὅλα αὐτὰ παραμένουν γενικότροπες θεωρήσεις μόνον ἂν δὲν συνδυαστοῦν μὲ
τὴν παρέλαση τοῦ ἐπιθέτου, τὶς μεταμορφώσεις τοῦ χρώματος στὸ ἐπίθετο ὡς
ρητορικὸ τρόπο (πβ. τὸν ἀποδιδόμενο στὸν Θεόφραστο ὁρισμό του ὡς «τὸ μετὰ
κυρίων ὀνομάτων λεγόμενον»74), ὅπως καὶ τὴν πρωτεϊκῆς συνάφειας ἀντονο-
μασία75. Στὸ ἀνωτέρω παρατεθὲν ἀπόσπασμα μὲ τὸν κῆπο τοῦ Γιαννιοῦ (ἀπὸ
τὴ «Μαυρομαντηλού» – 2.154.1-155.25) ἐντοπίζουμε προφανῶς ἕνα νομιμο-
ποιημένο τέχνασμα ὑψηλῆς ρητορικῆς περιεκτικότητας, τὴ λεγόμενη ὀπτικὴ
ρητορική, ὅταν ὀπτικὸ καὶ λεκτικὸ περιβάλλον συνεργάζονται γιὰ νὰ κατα-
στήσουν λιγότερα ἀμφίσημο τὸ δηλούμενο76. Τὸ ἐπίθετο λειτουργεῖ ὡς μικρο-
έκφρασις στὴ μακροέκφρασιν τοῦ ἀποσπάσματος. Τὴ λειτουργία του μπορεῖ νὰ
παρουσιάσει ἡ λεξιλογικὴ διερεύνησή του στὴν κλασικὴ καὶ βυζαντινὴ γραμ-
ματεία – δὲν εἶναι τοῦ παρόντος νὰ ἐπεκταθοῦμε στὸ θέμα αὐτό.

Πρέπει νὰ τὸ καταλάβουμε ἂν δὲν θέλουμε νὰ βρεθοῦμε offside στὸ πα-
παδιαμαντικὸ κείμενο. Γιὰ νὰ συνεχίσουμε τὴ συζήτηση τῆς ἐκφράσεως δια-
χρονικά, ἐδῶ δὲν ἔχει τόσο νόημα ἡ συζήτηση γιὰ τὸ ἂν καὶ κατὰ πόσον ἡ
ὅραση θεωρεῖται ἐκδήλωση φυλικοῦ διαφέροντος (engendered)77. Σαφῶς στὴν
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ἱστορία της ἡ ἔκφρασις ἀποτέλεσε (καὶ ἀποτελεῖ) μιὰ αὐτοαναφορικὴ μετα-
φορὰ στὴ δική μας κλίμακα κατανόησης τοῦ κόσμου. Γνωρίζουμε πὼς ἡ
ἔκφρασις στὴ μετα-Βιργιλιανὴ ἐπικὴ ποίηση ἑρμηνεύει τὰ γεγονότα, προσφέ-
ροντας ἐνδοκειμενικὲς συνδέσεις, ἀλλὰ στὴν περίπτωση τοῦ Παπαδιαμάντη
εἶναι μυσταγωγικὸ καλειδοσκόπιο, τὸ ὀπτικὸ/εἰκαστικὸ συντακτικό του πα-
ράλληλο πρὸς τὸ συντακτικὸ τοῦ κειμένου, μὲ ὁδηγίες πρὸς ναυτιλλομένους στὸ
σύμπαν τῆς παπαδιαμαντικῆς μαγείας· μὲ αὐτὴ τὴ σειρὰ καὶ κλίμακα: λεύσ-
σειν, θωμάζειν/θαυμάζειν, σημαίνειν.

Ἡ πολυσυζητημένη παπαδιαμαντικὴ ὁμολογία
Τὸ ἐπ᾽ ἐμοί, ἐνόσῳ ζῶ καὶ ἀναπνέω καὶ σωφρονῶ, δὲν θὰ παύσω πάντοτε, ἰδίως δὲ

κατὰ τὰς πανεκλάμπρους ταύτας ἡμέρας, νὰ ὑμνῶ μετὰ λατρείας τὸν Χριστόν μου,
νὰ περιγράφω μετ᾽ ἔρωτος τὴν φύσιν καὶ νὰ ζωγραφῶ μετὰ στοργῆς τὰ γνήσια ἑλλη-
νικὰ ἤθη. Ἐὰν ἐπιλάθωμαί σου, Ἱερουσαλήμ, ἐπιλησθείη ἡ δεξιά μου, κολληθείη ἡ
γλῶσσά μου τῷ λάρυγγί μου, ἐὰν οὐ μή σου μνησθῶ» [«Λαμπριάτικος Ψάλτης»
2.517.1-6]

ἀποκτᾶ πλέον χαρακτήρα ἑρμηνευτικῆς κλείδας καὶ σὲ ἐπίπεδο λογοτεχνικῶν
προθέσεων: ὕμνηση, περιγραφὴ καὶ ζωγράφηση ἐν ταυτῷ θεραπεύουν τὴ νο-
σταλγία τῆς ἄνω Ἱερουσαλήμ, τὴν ὁποία μοιάζει νὰ ἀποζητεῖ ὁρῶν αὐτὴν καὶ
οὐχὶ θεωρητικῶς διαλογιζόμενος.
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π.�ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΜΠΕΡΙΔΗΣ

ΜΠΟΥ�ΝΤΟΥΝΙΑ�–�ΝΤΙ�ΝΑΤΟΥΡ
Ο�ΚΟΣΜΟΣ�ΣΕ�ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ�ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

Στὸ�κυρίως�του�ἔργο,�ὅπως�καὶ�στὸ�μεταφραστικό,�ὁ�Παπαδιαμάντης�πα-
ραμένει�πιστὸς�στὶς�ἀρχές�του�καὶ�ἀκολουθεῖ�δικούς�του�κανόνες,�ἀψηφών�-
τας�τὶς�νεωτερικὲς�ἰδέες�ποὺ�ἔχουν�διαμορφωθεῖ�γύρω�ἀπὸ�τὴ�μετάφραση.
Στὶς�μεταφράσεις�του�παραμένει�ἀτόφιος�Παπαδιαμάντης,�ὅσο�Μπωντλαὶρ
παραμένει�ὁ�Μπωντλαὶρ�ὅταν�μεταφράζει�Ε.�Α.�Πόου,�καὶ�ὅσο�Προὺστ�ὁ
Προὺστ�ὅταν�μεταφράζει�Ράσκιν.�Καὶ�ὁ�μεταφραστὴς�καὶ�ὁ�ἀρχικὸς�συγ-
γραφέας�συναντιοῦνται�σὲ�ἕνα�νέο�ἔργο,�ἕνα�νέο,�κοινὸ�ποιητικὸ�τόπο�ποὺ
ἔχουν�δημιουργήσει�μαζί.�Ἀντιμέτωπος�μὲ�μιὰ�καλὴ�μετάφραση�ἀναρω-
τιέσαι�ποιὸς�εἶναι�ὁ�μεταφράζων�καὶ�ποιὸς�ὁ�μεταφραζόμενος,�ὅπως�στὴν
τέλεια�ἀγάπη�κανένας�δὲν�ξέρει�ποιὸς εἶναι�ὁ�ἐρῶν�καὶ�ποιὸς�ὁ�ἐρώμενος.

Σύμφωνα�μὲ�τὰ�τεχνικὰ�κριτήρια�τῆς�ἐποχῆς�μας,�καλὸς�μεταφραστὴς
θεωρεῖται�αὐτὸς�ποὺ�θὰ�γυρίσει�τὸ�ἔργο�στὴ�δική�του�πραγματικότητα,�μὲ
κύρια�ἔγνοια�τὴν�ἀφομοίωση�τοῦ�ἔργου�στὴ�γλώσσα�τῆς�μετάφρασης.�Μόνο
τότε�θὰ�διαβαστεῖ�τὸ�ἔργο�μὲ�φυσικὸ�τρόπο,�ὅταν�δηλαδὴ�ὁ�ἀναγνώστης�θὰ
ξεχάσει�πὼς�διαβάζει�μετάφραση�καὶ�θὰ�μείνει�μὲ�τὴν�ἐντύπωση�πὼς�τὸ
ἔργο�ἔχει�γραφτεῖ�στὴ�δεύτερη�γλώσσα�τῆς�ἀπόδοσής�του.�Στὴν�οὐσία,�τὸ
τελικὸ�κριτήριο�τῆς�ἐπιτυχίας�τοῦ�μεταφρασμένου�ἔργου�στὴν�ἐποχή�μας
δὲν�ἔχει�νὰ�κάνει�τόσο�μὲ�τὴν�ἀπόδοσή�του�σὲ�μιὰ�ἄλλη�πραγματικότητα,
ὅσο�μὲ�τὸν�βαθμὸ�τῆς�ἀφομοίωσής�του�στὸν�νέο�περίγυρο�ποὺ�φιλοξενεῖ�τὸν
κόσμο�του.�

Συνήθως�δεχόμαστε�μὲ�ἐπιφυλάξεις�τὸ�ἑτερικὸ�στοιχεῖο,�τὸ�θεωροῦμε
ἀνταγωνιστικὸ�τῆς�ταυτότητάς�μας,�φροντίζομε�νὰ�μειωθεῖ�τὸ�πλέγμα�τῆς
διαφορετικότητας�ποὺ�τὸ�θέτει�σὲ�ἀντιπαράθεση�μὲ�τὴ�δική�μας�ἀναγνω-
ρίσιμη�μορφή.�Ὅταν�ὅμως�δὲν�προσφέρεται�ξενία�δὲν�ὑπάρχει�οὔτε�οἰκοδε-
σπότης,�οὔτε�φιλοξενούμενος,�καί,�τὸ�σημαντικότερο,�δὲν�ὑπάρχει�κοινὸς�τό-
πος� ὅπου� θὰ� πραγματοποιηθεῖ� ἡ� συνάντησή� τους.�Μὲ� κριτήριο� τοὺς
σύγχρονους�κανόνες�τῆς�μετάφρασης�δὲν�ὑπάρχει�οὔτε�μεταφράζων�οὔτε
μεταφραζόμενος.�Θὰ�πρέπει�νὰ�ἀναρωτηθοῦμε�ἂν�αὐτὸς�ὄντως�εἶναι�ὁ�στό-



χος�τῆς�μετάφρασης,�ὡς�πρόσληψης�τοῦ�ἑτερικοῦ�στοιχείου.�Ἡ�κατάφαση,
μὲ�τὴν�προβολὴ�τοῦ�προσχήματος�τῆς�ἐξομάλυνσης�τῶν�διαφορῶν,�δὲν�ἀπο-
σκοπεῖ�παρὰ�στὴν�ἀφομοίωση�τοῦ�ἄλλου.�Στὴν�οὐσία�θέτομε�ἕνα�ἐρώτημα
ποὺ�προκαλεῖ�ἀμέσως�ἕνα�ἄλλο:�τὸ�ἂν�θὰ�πρέπει,�δηλαδή,�ἡ�ἀφομοιωτικὴ
διαδικασία,�ποὺ�ἐπιτελεῖται�μέσα�ἀπὸ�τὴ�μετάφραση,�νὰ�περιοριστεῖ�στὴ
γλωσσικὴ�ἀπόδοση,�ἢ�ἂν�θὰ�πρέπει�νὰ�συμπεριλάβει�καὶ�ἄλλες�ἐκφάνσεις
τοῦ�δημόσιου,�κοινοῦ�καὶ�προσωπικοῦ�βίου,�ἔτσι�ὅπως�βρίσκονται�στὸ�πρω-
τότυπο�καὶ�καθιστοῦν�τὴν�ἀφομοίωση�τοῦ�ἔργου�δύσκολη,�μὲ�ἀποτέλεσμα
νὰ�ἀποξενώνουν�τὸν�παραλήπτη�ἀπὸ�τὸ�ἔργο�καὶ�τὸν�κόσμο�τοῦ�ἀρχικοῦ�δη-
μιουργοῦ.�

Ἐδῶ�ὅμως�εἰσερχόμαστε�στὸ�καθαρὰ�τεχνικὸ�πλαίσιο�τῆς�μεταφρα-
στικῆς�διαδικασίας,�σὲ�αὐτὸ�δηλαδὴ�ποὺ�ἐπεκράτησε�ὅταν�ἡ�ἐργασία�τῆς
μετάφρασης,�λόγῳ�τῆς�μαζικῆς�παραγωγῆς�μεταφρασμένων�κειμένων,
ἀπαίτησε�ἀπὸ�τὸν�μεταφραστὴ�τὴν�προσαρμογὴ�τοῦ�μεταφρασμένου�ἔργου
σὲ�μιὰ�ἀποδεκτὴ�καὶ�ἀφομοιώσιμη�μορφή,�ποὺ�νὰ�μὴν�διαφέρει�πολὺ�ἀπὸ�τὴ
δική�του�καὶ�νὰ�εἶναι�εὐπρόσιτη�στὴ�γλώσσα�τῆς�μεταφορᾶς�του.

Τὸ�ἀρχικὸ�ὅμως�ἐρώτημα�παραμένει:�εἶναι�αὐτὸς�ὁ�σκοπὸς�τῆς�μετά-
φρασης;�Αὐτὸ�τὸ�τεχνοκρατικὸ�πρότυπο�ποὺ�ἐπιβλήθηκε�ἀπὸ�τὴν�ἐποχὴ�τοῦ
διαφωτισμοῦ,�συνιστᾶ�στοὺς�καιρούς�μας�τὸν�μοναδικὸ�τρόπο�ἀπόδοσης
ἑνὸς�ἔργου�σὲ�μιὰ�ἄλλη�πραγματικότητα;

Δὲν�θὰ�εἴμαστε�σὲ�θέση�νὰ�ἀπαντήσομε�στὸ�ἐρώτημα�ἂν�δὲν�ἀνατρέ-
ξομε�στὴ�μὴ�συμβατική,�παραδοσιακή,�ἢ�κλασικὴ�ἀντίληψη�τῆς�μετάφρα�-
σης.�Γιὰ�τοὺς�Ρωμαίους�ὁρισμένα�ἑλληνικὰ�πράγματα�παρέμεναν�ἀμετά-
φραστα.�Στὸ�ἔργο�τοῦ�Κικέρωνα�συναντᾶμε�πληθώρα�ἑλληνικῶν�ὅρων,�ποὺ
σηματοδοτοῦν�ἔννοιες�ἀμετάφραστες�στὰ�λατινικά,�καὶ�παρεμβάλλονται
στὸ�λατινικὸ�κείμενο�στὰ�ἑλληνικά.�Ὁ�Κουϊντιλιανὸς�ἀνατρέχει�σὲ�ἑλλη-
νικοὺς� ὅρους� ἀμέτρητες� φορὲς� στὸ� Institutio�Oratoria,� διασαφηνίζοντας
συχνὰ�πὼς�πολλὰ�πράγματα�δὲν�λέγονται�στὰ�λατινικὰ�παρὰ�μὲ�ἑλληνικὲς
λέξεις.�Γιὰ�παράδειγμα,�ὅταν�θέλει�νὰ�ἀποδώσει�τὸν�ὅρο�ἀντίληψις,�δηλώ-
νει�πὼς�οἱ�ὀπαδοὶ�τοῦ�Ἑρμαγόρα�χρησιμοποιοῦν�μιὰ�λέξη�ποὺ�εἶναι�ἀμε-
τάφραστη�στὰ�λατινικά·�«κατ᾽�ἀντίληψιν»,�γράφει�ἑλληνικά,�γιὰ�νὰ�συνε-
χίσει� στὴ� γλώσσα� του,� «ad� intellectum� id� nomen� referentes:� latine� ad
verbum�translatam�non�invenio».�Τὴν�ἴδια�μέθοδο�χρησιμοποιεῖ�ὅταν�ἐπεξηγεῖ
πὼς�τὴν�analogia,�ἑλληνικὴ�λέξη,�μόνο�κατὰ�προσέγγιση�μποροῦμε�νὰ�με-
ταφέρουμε�στὰ�λατινικὰ�ὡς�proportio�«quam�proxime�ex�Graeco�transfe-
rentes�in�latinum�proportionem�vocaverunt».�Σὲ�ὅλες�αὐτὲς�τὶς�ἀναφορὲς
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χρησιμοποιεῖται�ὁ�ὅρος�translatio,�ἀπὸ�τὸ�ρῆμα�trans-fero,�μεταφέρω,�τοῦ
ὁποίου�ἡ�μετοχὴ�εἶναι�trans-latum.�Σὲ�μιὰ�ἄλλη�περίπτωση�ὁ�Κουϊντιλιανὸς
ἐπεξηγεῖ�τὸν�ὅρο�μετάληψις ὡς�μεταφορὰ�ἢ�μετάθεση·�«μετάληψιν»,�γρά-
φει�ἑλληνικά,�«quam�nos�varie�translativam,�transuptivam,�transpositivam�vo-
camus»1.

Ἡ�μετάφραση,�λοιπόν,�ἐπιδεχόταν�πολλαπλὲς�ἑρμηνεῖες,�στὴν�οὐσία
ὅμως�σήμαινε�ἀνέκαθεν�ἑρμηνεία.�Ὁ�Ὡριγένης�ἑρμηνεύει�τὴν�ἑλληνικὴ�λέ�-
ξη�«ἐμεγάλυνε»�μεταφράζοντας�«ἐπῆρεν»�(«“Ἐμεγάλυνεν� ἐπ᾽� ἐμὲ�τὴν
πτέρ�ναν� αὐτοῦ,”� μεταπέφρασται� εἰς� τό·� “Ἐπῆρεν� ἐπ᾽� ἐμὲ� τὴν� πτέρναν
αὐτοῦ”»)2.�Ἐδῶ�ἔχομε�μετάφραση�στὴν�ἴδια�γλώσσα.�Κάπως�ἔτσι�ἀν�τι-
λαμβάνεται�καὶ�ὁ�Νικόδημος�ὁ�Ἁγιορείτης�τὴ�μετάφραση�ὅταν�«μεταφράζει
εἰς�τὸ�ἁπλοῦν…�τὰ�γεγραμ�μένα�ἑλληνιστί»3,�μὲ�σκοπὸ�νὰ�«μεθερμηνεύσῃ
εἰς�τὴν�ἁπλουστέραν�ταύτην�διάλεκτον�τὰς�Ἑλληνικὰς�ἑρμηνείας»4.�Ἔτσι
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1 Instituto�Oratoria,�7.4.4,�1.6.3,�3.6.75,�3.6.46.�Σὲ�συμπλήρωμα�τοῦ�«κατ᾽�ἀντίληψιν»,
ἀναφέρει�στὸ�βιβλίο�VII,�κεφ.�IV,�καὶ�τὸ�«κατ᾽�ἀντίθεσιν»,�ποὺ�τὸ�ἀφήνει�καὶ�αὐτὸ
ἀμετάφραστο:�«id�vocant�[οἱ�Ἕλληνες]�κατ᾽�ἀντίθεσιν.�latine�hoc�quoque�non�ad�ver-
bum�transferunt»,�id�est,�«δὲν�μεταφέρεται�μὲ�λόγια�στὰ�λατινικά».

2 Ἰωάν.�32.14,�Migne,�P.G.�14,�777B.
3 Συναξαριστής,�Τοῖς�ἐντευξομένοις,�σσ.�λγ´,�λ´,�Δόμος,�Ἀθήνα�2005.
4 Πηδάλιον,�Τοῖς�ἐντευξομένοις,�σ.�ιβ´,�Ἀστὴρ�Ἀθήνα,�1976.�Μὲ�αὐτὴ�τὴν�ἔννοια�θὰ
πρέπει�ἴσως�νὰ�ἀντιμετωπιστοῦν�καὶ�οἱ�μεταφράσεις�τῶν�δυτικῶν�εὐσεβιστικῶν�κει-
μένων�ποὺ�ἔχει�ἐπιμεληθεῖ�ἢ�ἐκπονήσει�ὁ�ἴδιος�ἀπὸ�ἄλλες�γλῶσσες,�ὡς�«μεταφρά-
σεις�εἰς�τὸ�ἁπλοῦν».�Ἡ�μόνη�διαφορὰ�εἶναι�πὼς�τώρα�αὐτὲς�οἱ�μεταφράσεις�δὲν�εἶναι
μετάφραση� ἀπὸ� τὰ� ἀρχαῖα� ἑλληνικὰ� στὴν� «ἁπλῆν� ἑλληνικὴν� διάλεκτον»,� ἀλλὰ
ἑρμηνεία�ἢ�μεθερμηνεία�ἀπὸ�τὰ�λατινικά,�μᾶλλον�δὲ�ἀπὸ�τὰ�ἰταλικά,�εἰς�τὸ�ἁπλοῦν.
Πληθώρα�εὐσεβιστικῶν�ἢ�πνευματικῶν�ἐγχειριδίων�ποὺ�ἐμφανίζονται�στὰ�ἑλληνικὰ
ἀπὸ�τὸν�16ο�αἰώνα�καὶ�μετά,�εἶναι,�ὅπως�ὁ�Θησαυρὸς τοῦ�Δαμασκηνοῦ�Στουδίτη�ἢ
τὸ�Ἁμαρτωλῶν�σωτηρία,�μεταφρασμένα�εἰς�τὸ�ἁπλοῦν�σὲ�Λόγους�«ἰδιωτικῇ�φράσει»,
«πεζῇ�φράσει»,�«κοινῇ�γλώσσῃ»,�ἄσχετο�ἂν�οἱ�μεταφράσεις�εἶναι�ἀπὸ�τὰ�ἑλληνικά,
τὰ�λατινικά,�ἢ�τὰ�ἰταλικά.�Στὸ�Ἁμαρτωλῶν�σωτηρία ὁ�Ἀγάπιος�Λάνδος�διευκρινί-
ζει�πὼς�«οἱ�λόγοι�οὗ�τοι�εἶναι�εὐγαλμένοι�ἀπὸ�βιβλία�διάφορα�Ἰταλικὰ�καὶ�Ρωμαϊκά».
Στὸ�ἐξώφυλλο�ἀναγράφεται�πὼς�τὸ�βιβλίο�δὲν�εἶναι�«μεταφρασθὲν»�ἀλλὰ�«συντεθὲν
εἰς�κοινὴν�Ρωμαϊκὴν�γλῶσσαν�παρὰ�Ἀγαπίου�Μοναχοῦ�τοῦ�Κρητός».�Ἡ�διαχωρι-
στικὴ� γραμμὴ� μεταξὺ� μεταφράζοντος� καὶ� μεταφραζομένου� στὰ� μέσα� τοῦ� 17ου
αἰώνα�(ἡ�πρώτη�ἔκδοση�Βενετίας�τοῦ�Ἁμαρτωλῶν�σωτηρία χρονολογεῖται�1641)
εἶναι�ἀκόμη�ρευστή.�Ἐνδεικτικὸ�τῆς�ἀλλαγῆς�στὴν�ἀντιμετώπιση�τοῦ�μεταφραστι-
κοῦ�ἔργου,�ἀλλὰ�καὶ�τῆς�γλώσσας,�εἶναι�ἡ�μετατροπὴ�τοῦ�«συντεθὲν�εἰς�κοινὴν�Ρω-
μαϊκὴν�γλῶσσαν»�καὶ�ἡ�ἀντικατάστασή�του�μὲ�τὸ�«συντεθὲν�εἰς�κοινὴν�διάλεκτον».



τὸ�ἀντιλαμβάνεται�καὶ�ὁ�Ἰωάννης�ὁ�Χρυσόστομος�ὅταν�χρησιμοποιεῖ�καὶ
αὐτὸς�τὸ�«μεταφράζει»�μὲ�τὴν�ἔννοια�τοῦ�«ἑρ�μη�νεύει»,�λέγοντας�«ἀπὸ�τῆς
τῶν�πραγμάτων�ἐκβάσεως�αὐτὸ�μεταφράζει»5.�Ὅταν�ὁ�Πτολεμαῖος�ρω-
τάει�τὸν�διευθυντὴ�τῆς�βιβλιοθήκης�τῆς�Ἀλε�ξάνδρειας�Δημήτριο,�πόσες�μυ-
ριάδες�βιβλία�βρίσκονται�στὴ�βιβλιοθήκη,�ὁ�Δημήτριος�ἀπαντάει�«ὑπὲρ�τὰς
εἴκοσι�βασιλεῦ»�καὶ�πὼς�σὲ�λίγο�θὰ�φτάσουν�τὶς�πενήντα.�Προσθέτει�πὼς
ἀπὸ�τὸ�μισὸ�ἑκατομμύριο�βιβλία�ποὺ�θὰ�διαθέτει�ἡ�βιβλιοθήκη,�λανθάνουν
τὰ�«τῶν�Ἰουδαίων�νόμιμα».�Ὅταν�ζητάει�νὰ�μάθει�ὁ�Πτολεμαῖος�τοὺς�λό-
γους�γιὰ�αὐτὴ�τὴν�ἔλλειψη�«ὁ�δὲ�Δημήτριος�εἶπεν·�Ἑρμηνείας�προσδεῖ�-
ται»6.

Ἀπὸ�τὴν�ἑλληνιστικὴ�ἐποχὴ�καὶ�πέρα�ἡ�ἔννοια�τοῦ�«μεταφράζω»�εἶναι
«ἑρμηνεύω».�Δίνω�μιὰ�ἑρμηνεία�σὲ�κάτι�ποὺ�δὲν�εἶναι�προσιτὸ�γι᾽�αὐτὸν�ποὺ
ἔχει�ἀποκλειστεῖ�ἀπὸ�τὴν�ἐξήγηση�ἑνὸς�διαφορετικοῦ�κόσμου,�ἀπρόσβατου
γιὰ�ὅποιον�δὲν�κατέχει�τὰ�κλειδιὰ�τῆς�ἑρμηνείας�του.�Αὐτὸ�τὸ�μυστήριο,�ἂν
τὸ�γνωρίζει,�ἑρμηνεύει�ὁ�δημιουργὸς�σὲ�ὅποιον�δὲν�μπορεῖ�νὰ�διαβάσει�τοὺς
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Κάτι�ποὺ�πρέπει�νὰ�προσεχτεῖ�ἰδιαίτερα�σὲ�συνάρτηση,�ἀλλὰ�καὶ�σὲ�φανερὴ�ἀντίθεση
μὲ�τὰ�ἀνωτέρω,�εἶναι�πὼς�ὁ�Νικόδημος�ὁ�Ἁγιορείτης�εἰσάγει�πρῶτος�στὸν�ἑλληνικὸ
χῶρο�τὴ�νεωτερικὴ�ἀντίληψη�τῆς�διαφορᾶς�τῆς�ταυτότητας�τοῦ�μεταφράζοντος�ἀπὸ
τὸν�μεταφραζόμενο,�παρὰ�τὸ�γεγονὸς�τῆς�ἀπόκρυψης�τῆς�ταυτότητας�τοῦ�συγ-
γραφέα�σὲ�ἔργα�ποὺ�ἔχει�ἐκπονήσει�ἢ�ἐπιμεληθεῖ�ὁ�ἴδιος�τὴ�μετάφρασή�τους,�ὅπως
τὸν�Ἀόρατο�Πόλεμο,�τὸ�Συμβουλευτικὸν�ἐγχειρίδιον,�τὸ�Ἐξομολογητάριον,�τὰ�Πνευ-
ματικὰ�γυμνάσματα,�κ.ἄ.�Ἡ�πρόθεσή�του�αὐτὴ�νὰ�διαφοροποιηθεῖ�ἀπὸ�τὸν�μετα-
φραζόμενο�συγγραφέα�ἐκτίθεται�στὸν�πρόλογο�τοῦ�Συναξαριστοῦ:�«…�ἡ�φύσις�τῆς
μεταφράσεως�σαφήνειαν�μὲν�κυρίως�καὶ�καθαρότητα�ἀπαιτεῖ,�τὴν�ὁποίαν�ἐπιμελή-
θηκα�νὰ�κατορθώσω,�ὅση�μοι�δύναμις·�οὐχὶ�δὲ�καὶ�εὐγλωττίαν�ῥητορικὴν�καὶ�τὰς�τῆς
τέχνης�χάριτας,�ἵνα�μὴ�ὁ�μεταφράζων,�εὑρεθῇ�ὡς�συγγράφων»�(Συναξαριστής,�Δό-
μος,�σ.�μη´).�Παρὰ�τὴν�ἐπιμέλειά�του�νὰ�διαχωριστεῖ�ἡ�ταυτότητά�του�ἀπὸ�αὐτὴν�τοῦ
συγγραφέα,�δὲν�διστάζει�νὰ�βάλει�τὸ�ὄνομά�του�ὡς�συγγραφέα,�σὲ�μεταφράσεις
ἔργων�τοῦ�Ἰγνατίου�Λογιόλα,�τοῦ�Λορέντζου�Σκουπόλι,�τοῦ�Τζιοβάννι�ντελλα�Κάζα,
κ.ἄ.�Φαινόμενο�ποὺ�κάποτε�θὰ�πρέπει�νὰ�μελετηθεῖ�μὲ�προσοχὴ�ἀπὸ�τοὺς�ἐνδιαφε-
ρομένους�περὶ�ταυτοτήτων.

5 Ὁμιλία�εἰς�Α´�Κορ.�41,3.
6 Ἀριστέας�Φιλοκράτει,�I,�11.�Συνεχίζοντας�τὴν�ἐξιστόρησή�του�ὁ�Ἀριστέας�διαβε-
βαιώνει�τὸν�Πτολεμαῖο�πὼς�οἱ�νόμοι�δὲν�πρόκειται�νὰ�μεταγραφοῦν�μόνο,�ἀλλὰ�καὶ
νὰ�μεταφραστοῦν.�Γιὰ�τὴν�ἀποφυγὴ�παρεξηγήσεων,�μεταγραφὴ�εἶναι�ἀντιγραφὴ�καὶ
ἑρμηνεία-διερμηνεία�εἶναι�μετάφραση.�«Τῆς�γὰρ�νομοθεσίας�[…]�ἣν�ἡμεῖς�οὐ�μόνον
μεταγράψαι�ἐπινοοῦμεν,�ἀλλὰ�καὶ�διερμηνεῦσαι»�(ὅ.π.,�I,�15).�



ἱερογλυφικοὺς�χαρακτῆρες�τοῦ�μυστηριώδους�βιβλίου,�τὰ�«σήματα�λυγρὰ»
ἑνὸς�κόσμου�ποὺ�παραμένει�κλειστός,�ἀνερμήνευτος,�ἐνῶ�γιὰ�ἄλλους,�σὰν
τὸν�Γιαννιὸ�τῆς�Μαυρομαντηλοῦς,�εἶναι�«βιβλίον�μὲ�κεφαλαιώδεις�λαμ-
προὺς�χαρακτῆρας,�σαφές,�ἐναργὲς�κ᾽�εὐανάγνωστο»7.�Ὁ�Γιαννιὸς�ὅμως,
ὅπως�καὶ�ὁ�δημιουργός�του,�«ἐγνώριζεν�ὅλα�τὰ�μυστήρια».�Καὶ�γιὰ�νὰ�φα-
νεῖ�ἡ�ταύτιση�τοῦ�ἀνθρώπου�μὲ�τὸ�μυστήριο�τοῦ�κόσμου�ποὺ�ἑρμηνεύεται
ἀπὸ�αὐτόν,�ἤ,�ἂν�προτιμᾶτε,�ἡ�ταύτιση�τοῦ�μεταφράζοντος�καὶ�τοῦ�μετα-
φραζομένου,�«αὐτὰ�μᾶλλον�τὸν�ἐγνώριζαν»8,�κατὰ�τὸ�παύλειο�«ἐπιγνώσο-
μαι�καθὼς�καὶ�ἐπεγνώσθην»9.

Αὐτὴ�ἡ�συνεκτικὴ�ἀλληλουχία�μεταξὺ�τῶν�δύο�κόσμων�προαναγγέλ-
λεται�ἀπὸ�τὴν�κλασικὴ�ἐποχή,�ἰδιαίτερα�ὅταν�πρόκειται�γιὰ�τὴν�ἑρμηνεία
μιᾶς�μυστικῆς�ἀναφορᾶς�ποὺ�ἀνάγεται�στὸ�θεῖο�καὶ�ἱερό.�Στὸ�Συμπόσιον
ὁ�Πλάτων�ἑνώνει�τοὺς�δύο�κόσμους,�τὸν�θεῖο�καὶ�τὸν�ἀνθρώπινο,�μὲ�τὰ�θεῖα
μηνύματα�ποὺ�μεταφέρονται�στοὺς�ἀνθρώπους�μέσα�ἀπὸ�τὴν� ἑρμηνεία
τους,�τὴν�ἑκατέρωθεν�δηλαδὴ�μεταφορὰ�καὶ�μετάφρασή�τους�ἀπὸ�τὸν�ἕνα
κόσμο�στὸν�ἄλλο·�«(πᾶν�τὸ�δαιμόνιον)�ἑρμηνεῦον�καὶ�διαπορθμεῦον�θεοῖς
τὰ�παρ᾽�ἀνθρώπων�καὶ�ἀνθρώποις�τὰ�παρὰ�θεῶν»�(202e).�Στὸν�Ἴωνα εἶναι
σαφέστερος,�ἀφοῦ�ἐκεῖ�ἀναγγέλλει�πὼς�οἱ�ποιητὲς�εἶναι�ἑρμηνευτὲς�θείων
μηνυμάτων,�«ὅτι�οὐκ�ἀνθρώπινά�ἐστιν�τὰ�καλὰ�ταῦτα�ποιήματα�οὐδὲ�ἀν�-
θρώπων,�ἀλλὰ�θεῖα�καὶ�θεῶν,�οἱ�δὲ�ποιηταὶ�οὐδὲν�ἀλλ᾽�ἢ�ἑρμηνεῖς�εἰσιν�τῶν
θεῶν».�Καὶ�γιὰ�νὰ�μὴ�μείνει�καμία�ἀμφιβολία�περὶ�τούτου,�προσθέτει�στὴν
ἑπομένη�παράγραφο·� «καί�μοι� δοκοῦσι� θείᾳ�μοίρᾳ�ἡμῖν�παρὰ� τῶν� θεῶν
ταῦτα�οἱ�ἀγαθοὶ�ποιηταὶ�ἑρμηνεύειν»�(534e,�535a).

Ἡ�ἀρχαία�ἀντίληψη�περὶ�ἑρμηνείας�παραμένει�ζωντανὴ�καὶ�λειτουργικὴ
μέχρι�τοὺς�ὄψιμους�μεσαιωνικοὺς�χρόνους�καὶ�ἐπέκεινα�τῆς�Ἀναγέννησης.
Ὁ�Ἰωάννης�Μπάλμπους�(Ἰωάννης�Γενουήσιος),�στὸ�λεξικογραφικό�του
Καθολικόν,�γνωστὸ�καὶ�ὡς�Summa�grammaticalis,�ἐκφράζει�τὴν�πλατωνικὴ
κατανόηση�τῆς�«ἑρμηνείας»�ὅταν�προσδίδει�στὸν�μεταφραστὴ�τὸν�ρόλο�τοῦ
μεσάζοντα,�ἤ,�μᾶλλον�καλύτερα,�τοῦ�διαμεσολαβητοῦ,�interpres,�μεταξὺ
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7 Παπαδιαμάντης,�Ἅπαντα,�«Ἡ�Μαυρομαντηλού»,�Δόμος�(Ἀθήνα,�1982),�2.155.20-
21.�Καθεξῆς�ὅλες�οἱ�παπαδιαμαντικὲς�γραφὲς�παραπέμπονται�σὲ�αὐτὴ�τὴν�κριτικὴ
ἔκδοση�τοῦ�Ν.�Δ.�Τριανταφυλλόπουλου·�τὸ�πρῶτο�ψηφίο�δηλώνει�τὸν�τόμο,�τὸ�δεύ-
τερο�τὴ�σελίδα,�τὸ�τρίτο�τὴν�ἀράδα.

8 Ὅ.π.,�2.22.25.
9 Α´�Κορ.�13,12.



Θεοῦ�καὶ�ἀνθρώπων.�«Sed�qui�inter�deum�interpretatur�et�homines�quibas�di-
vina�indicat�misteria�interpres�vocatur»�(Ἀλλὰ�αὐτὸς�ποὺ�μεσιτεύει�μεταξὺ
Θεοῦ�καὶ�ἀνθρώπων,�στὸν�ὁποῖο�ἀποκαλύπτονται�τὰ�θεῖα�μυστήρια,�ἀπο-
καλεῖται�ἐπίσης�ἑρμηνευτής).�Στὴν�οὐσία,�ὁ�Ἰωάννης�τῆς�Γένοας�ἐπανα-
λαμβάνει�κατὰ�γράμμα�τὰ�λόγια�τοῦ�Ἰσιδώρου�τῆς�Σεβίλλης�ποὺ�ἔχουν
καταγραφεῖ�στὶς�Ἐτυμολογίες του,�σχεδὸν�ἑφτὰ�αἰῶνες�νωρίτερα.�Περιττὸ
νὰ�προστεθεῖ�πὼς�ὁ�Ἰσίδωρος�στηρίζεται�στὸν�Πλάτωνα�γιὰ�τὸ�ἔτυμον�τοῦ
interpretis-ἑρμηνευτοῦ-διερμηνέως�τῆς�κτίσης10.

Ἡ�ἑρμηνεία�ἑνὸς�κόσμου�εἶναι�μετάφραση�τοῦ�κόσμου�σὲ�ἰδίωμα�γλωσ-
σικό.�Ἑρμηνεία�τοῦ�κόσμου�μὲ�ὅλα�τὰ�θεϊκὰ�καὶ�τὰ�ἀνθρώπινα�στοιχεῖα�ποὺ
τὸν�συνθέτουν:�τὸν�ἥλιο,�τὸ�φεγγάρι,�τὴ�θάλασσα,�τὰ�φυτά,�τὴν�αὔρα�τὴ�νυ-
κτερινή,�τοὺς�ἤχους�ποὺ�φέρονται�ἐπὶ�τῶν�πτίλων�της,�τὰ�πτηνὰ�ποὺ�μινυ-
ρίζουν,�τὰ�νερὰ�ποὺ�κελαρύζουν,�τοὺς�ἀνθρώπους,�τὶς�γλῶσσες,�τὰ�ἤθη,�τὴν
πίστη�καὶ�τὰ�κρίματά�τους,�τὶς�χαρὲς�καὶ�τοὺς�καημούς�τους.

Ἔτσι�ἀντιλαμβάνεται�ὁ�Παπαδιαμάντης�τὴ�μετάφραση,�καὶ�αὐτὸ�τὸν
κόσμο,�τὸν�θεῖο�καὶ�ἀνθρώπινο,�μεταφέρει�στὸ�ἔργο�του�ὡς�διερμηνέας�τοῦ
Θεοῦ.�Καὶ�ὅταν�ἑρμηνεύει�τὸν�κόσμο�ἄλλων�δημιουργῶν,�δὲν�τὸν�ἐνδιαφέ-
ρει�νὰ�τὸν�ἀποδόσει�μὲ�τοὺς�κανόνες�τῆς�καθιερωμένης�στοὺς�καιρούς�μας
τεχνικῆς�ἀντίληψης�τῆς�μετάφρασης,�ποὺ�θέλει�τὸ�κείμενο�προσαρμοσμένο
στὶς�ἀπαιτήσεις�τοῦ�παραλήπτη.�Δὲν�κάνει�ἀπόδοση�τοῦ�κειμένου,�ἀλλὰ
ἀνταπόδοση�τοῦ�ἔργου�στὸν�κοινὸ�κόσμο�ποὺ�μοιράζονται�καὶ�ὁ�δότης�καὶ
ὁ�ἀνταποδότης.�Καὶ�ὅταν�ἐπιφέρει�ἀλλαγὲς�στὸ�μεταφρασμένο�κείμενο,
ἐπεμβαίνει� ἐπειδὴ� ἀντιλαμβάνεται� ὅτι� παραχαράζεται� ἡ� ἀλήθεια� τῶν
πραγμάτων�ἀπὸ�τὸν�συγγραφέα.

Οὔτε�ποὺ�διστάζει�νὰ�ἐφαρμόσει�τὸν�ἴδιο�κανόνα�στὸν�ἑαυτό�του.�Ὅταν
λανθάνει�ὁ�ὅρος�στὰ�ἑλληνικά,�πράττει�ὅπως�καὶ�ὁ�Κουϊντιλιανός,�καὶ�χρη-
σιμοποιεῖ�τὴν�ξένη�λέξη�γιὰ�νὰ�μεταφέρει�στὴ�δική�του�πραγματικότητα�μιὰ
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10 Etymologiae,�10.123:�Interpres,�quod�inter�partes�medius�sit�duarum�linguarum�dum
transferet.�Sed�et�qui�Deum�[quem]�interpretatur�et�hominum�quibus�divina�indicat�my-
steria,�interpres�vocatur�[quia�inter�eam�quam�transferet].�Δὲν�πρέπει�νὰ�διαφύγει�τῆς
προσοχῆς�μας�ἡ�χρήση�τοῦ�transferet,�ποὺ�ὅπως�σημειώσαμε�παραπάνω,�μᾶς�πη-
γαίνει�στὴ�μετοχὴ�τοῦ�ρήματος�transfero,�translatum,�ἔτυμον�τοῦ�translatio-μετά-
φραση,�ποὺ�θὰ�ἀντικαταστήσει�στοὺς�νέους�τεχνοκρατικοὺς�χρόνους�(ὅταν�θὰ�μει-
ωθεῖ�μέχρι�τελικῆς�ἐξαφάνισης�ἡ�σημασία�τοῦ�μεταφραστοῦ�ὡς�διερμηνέως�μεταξὺ
θείων�καὶ�ἀνθρωπίνων�πραγμάτων)�τὴν�ἀρχαία�ἔννοια�τῆς�ἑρμηνείας-διαμεσολά-
βησης-interpretatio.



ἔννοια�ποὺ�εἶναι,�ὡς�ἐμπειρία,�ἀδόκιμη�στὰ�ἑλληνικά.�Ἀφοῦ�τὸ�«ὄπτης»�δὲν
μπορεῖ�νὰ�μεταφέρει�αὐτὸ�ποὺ�θέλει�νὰ�ἐκφράσει�ὁ�συγγραφέας,�δίνει�σὲ�πα-
ρένθεση�τὸν�δόκιμο�ὅρο�ποὺ�ἐκφράζει�τὴν�ἔννοια�τοῦ�μυστικοῦ�ὄπτου�ὁρα-
μάτων,�visionnaire,�γιὰ�τὸν�ὁποῖο�δὲν�βρίσκει�τὸν�ἀντίστοιχο�ὅρο�στὰ�ἑλλη-
νικά11.�Σὲ�αὐτὲς� τὶς�περιπτώσεις� δὲν� τὸν� ἐνδιαφέρει� ἡ�προσαρμογὴ�τοῦ
κειμένου�στὶς�ἀπαιτήσεις�ἑνὸς�ἀναγνωρίσιμου�καὶ�οἰκείου�σκηνικοῦ,�ἀλλὰ
ἡ�ἀποκατάσταση�τῶν�πραγμάτων�στὴν�ἀληθινή�τους�μορφή,�μὲ�τὴν�πραγ-
ματικὴ�ἔννοια�ποὺ�ἔχουν�ἀπαρχῆς�στὴ�γλώσσα�τῆς�ἐκφορᾶς�τους12.

Δὲν�κάνει�τεχνικὴ�μετάφραση�ὁ�Παπαδιαμάντης�γιὰ�νὰ�διευκολύνει�τὴν
πρόσληψη�τοῦ�ξένου�ἔργου�ἀπὸ�τὸν�ξένο�ἀποδέκτη�ὥστε�νὰ�ἀφομοιωθεῖ�τὸ
κείμενο�χωρὶς�ἀγκυλώσεις,�ἀλλὰ�προσφέρει�μιὰ�μετάληψη�τοῦ�κόσμου�ὡς
κοινῆς�πίστης�μνημόνιο,�ἐπειδὴ�πιστεύει�στὴν�πανανθρώπινη�κοινὴ�ἐμπει-
ρία�ἑνὸς�κόσμου�ποὺ�μπορεῖ�νὰ�εἶναι�φαινομενικὰ�κατακερματισμένος�σὲ
ἔθνη,�λαούς,�φυλὲς�καὶ�γλῶσσες,�ἀλλὰ�χάρη�στὸ�ἔργο�τοῦ�δημιουργοῦ,�μπο-
ρεῖ�νὰ�γίνει�μάρτυρας�μιᾶς�κοινῆς�γλώσσας,�κοινῆς�γιὰ�νὰ�ἑρμηνέψει�τὴν
ἑνότητα�τῆς�κτίσης�μέσα�ἀπὸ�τὴν�μετάληψη�τῆς�ἑνότητας�τῶν�ἔργων�τῆς
δημιουργίας�ἑνὸς�κτιστοῦ�κόσμου�ποὺ�μπορεῖ�νὰ�ἑρμηνευτεῖ�μόνο�ἀπὸ�αὐ�-
τὸν�ποὺ�θὰ�ἀφεθεῖ�στὴ�γοητεία�του.

Κατὰ�τὰς�σεληνοφεγγεῖς�νύκτας,�ἓν�σκιερὸν�πλοῖον�ἐφαίνετο�κάποτε�νὰ
ἵσταται�μισανοιχτὰ�πρὸς�τὸ�πέλαγος.�Ἡ�σελήνη�ὁλονὲν�ὑψοῦτο�εἰς�τὸ�στερέ-
ωμα,�ἀμαυροῦσα�καὶ�τὰ�τελευταῖα�ἀστεράκια.�Ἡ�θάλασσα�ἐφρικία�ἠρέμα�ἀπὸ
τὴν�λεπτὴν�αὔραν.�Μυστηριῶδες�θέλγητρον�ἀπέπνεεν�ὅλη�ἡ�σεληνοφεγγὴς�νύξ.
Εἰς�τοιαύτας�ὥρας,�ἡ�πολυάνθρωπος�πόλις�πέραν�ἐκεῖ,�καὶ�ὁ�συνοικισμὸς�ὁ�πλη-
σιέστερος�ἐφαίνοντο�ὡς�νὰ�εἶχον�ἀποκομισθῇ�εἰς�ἄμετρον�ἀπόστασιν.�Πέραν,
βορειοανατολικῶς,�εἰς�μίαν�κλιτὺν�τοῦ�ὄρους�ἐφαίνοντο�φῶτα�τρέμοντα,�δει-
κνύοντα�τὴν�θέσιν�ὅπου�τὴν�ἡμέραν�ἐφαίνοντο�οἱ�λευκοὶ�οἰκίσκοι�ὑψηλοῦ,�ἄνω
τῆς�θαλάσσης�χωρίου.�Ὁ�τρυγμὸς�παραθυροφύλλου,�ἢ�τὸ�μονότονον�ᾆσμα�τῶν
ναυτῶν,�ἤρχοντο�ἀσθενῆ�καὶ�μεμακρυσμένα,�καὶ�πλήρη�μυστικῆς�ῥέμβης�καὶ
ἐξάρσεως.�Αὐθορμήτως�ὁ�Μαθιὸς�ὕψωσε�τὰς�κώπας�καὶ�τὰς�ἐκράτησεν�ἐπὶ
μακρὸν�ἐπὶ�τῆς�κωπαστῆς.�ᾘσθάνετο�γοητείαν�ἄρρητον13.
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11 Οἱ�Ἔμποροι�τῶν�Ἐθνῶν,�1.226.27.
12 Στὸ� «Ἀκρωτήριον� τοῦ�Διαβόλου»,� ἀπὸ� τὶς�Ἀργοναυτικαὶ� διηγήσεις τοῦ�Μπρὲτ
Χάρτ,�τὸ�«had�protected�his�hiding�place�by�the�orthodox means�of�hellish�incanta-
tion�and�diabolic�agencies»�γίνεται�«εἶχε�προστατεύσει�τὴν�κρύπτην�του�διὰ�τοῦ�κα-
θολικῶς παραδεκτοῦ�μέσου�τῶν�καταχθονίων�ἐπῳδῶν�καὶ�διαβολικῶν�μηχανημά-
των».�Οἱ�ὑπογραμμίσεις�δικές�μας.

13 Συμπίληση�ἀπὸ�τὸ�«Ἀκρωτήριον�τοῦ�Διαβόλου»,�Ἀργοναυτικαὶ�διηγήσεις,�καὶ�τὴ



Ποιὸς�εἶναι�ὁ�μεταφράζων�καὶ�ποιὸς�ὁ�μεταφραζόμενος;�Καὶ�οἱ�δύο�ἑρ�-
μηνεύουν�ἕναν�κόσμο�στὴ�μυστική�του�ἑνότητα,�παρὰ�τὴν�ἄμετρον�ἀπό-
στασιν�ποὺ�χωρίζει�τὸ�Σὰν�Φρανσίσκο�τοῦ�Μπρὲτ�Χὰρτ�ἀπὸ�τὴ�Σκιάθο�τοῦ
Παπαδιαμάντη.�Αὐτὸ�ποὺ�μετράει�στὸ�τέλος�εἶναι�πὼς�καὶ�τὰ�δύο�κείμενα,
συνταιριαγμένα�ἀπὸ�τὸν�μεταφράζοντα,�μᾶς�μεταδίνουν,�μὲ�τὴν�ἔννοια�τῆς
μετάληψης,�«γοητείαν�ἄρρητον»,�«πλήρη�μυστικῆς�ῥέμβης�καὶ�ἐξάρσεως».
Με�ταφράζουν�ἕνα�μυστικὸ�κόσμο�ποὺ�μᾶς�μεταφέρει�στὴν�πραγματικὴ
ἔννοια�τῆς�μυστικῆς�ἐμπειρίας,�δηλαδὴ�τῆς�σιγῆς,�στὸν�μυστηριώδη�τόπο
ὅπου�σωπαίνει�πᾶσα�σὰρξ�βροτεία�καὶ�δίνει�λόγο�στὴν�αὔρα�τὴ�λεπτή,�δη-
λαδὴ�στὸ�θεῖο�πνεῦμα,�στὴ�σεληνοφεγγῆ�νύκτα,�στὴ�θάλασσα�ποὺ�ἀνα-
τριχιάζει�ἀπὸ�τὸ�χάδι�τοῦ�σεληνόφωτος,�στὰ�ἀστέρια�ποὺ�σβήνουν,�στὸ�πλοῖο
ποὺ�στέκεται�ἀκίνητο�μισανοιχτὰ�στὸ�πέλαγος,�στὸν�ἀπόμακρο�ἦχο�τοῦ
ἄσματος�τῶν�θαλασσινῶν�ποὺ�μόλις�ἀκούγεται�ἀπὸ�τὰ�ἀνοιχτά,�καὶ�στὸν
ἄνθρωπο�ποὺ�δίνει�νόημα�σὲ�ὅλο�αὐτὸ�τὸ�μυστηριῶδες�θέλγητρο�ποὺ�ἀπο-
πνέει�ἡ�νύκτα�καὶ�τὸ�ἑρμηνεύει�σὲ�αἴσθηση�ἀνείπωτης�μαγείας.�

Ἡ�μυστικὴ�ἐμπειρία�εἶναι�γνώση�ποὺ�ταυτίζεται�μὲ�τὴ�φύση�τῆς�νυ-
κτερινῆς�ἀποκάλυψης·�ὁ�ἄνθρωπος�γνωρίζει�τὸν�ἑαυτό�του�μέσα�ἀπὸ�τὴν
ἄρρητο,�δηλαδὴ�σιωπηλή,�μυστικὴ�γοητεία�ποὺ�τοῦ�ἀποκαλύπτεται�ἀπὸ�τὸν
κόσμο�ὡς�γνώση�τῆς�ὕπαρξής�του.�Ἡ�γνώση�ταυτίζεται�ἐπιτέλους�μὲ�τὴν
ὕπαρξη,�«ἐπιγνώσομαι�καθὼς�καὶ�ἐπεγνώσθην»,�ὁ�κτιστὸς�κόσμος�συ-
ναντιέται�μὲ�τὸν�κτιστὸ�ἄνθρωπο�καὶ�ἐπανακτοῦν�καὶ�οἱ�δύο�τὴν�ἑνότητα
ποὺ�τοὺς�ἔδενε�ἁρμονικὰ�σὲ�κοινωνία�μέθεξης�στὸν�Παράδεισο.

Κοινὴ�πανανθρώπινη�ἐμπειρία�ποὺ�σαγηνεύει�ὅσους�ἀφεθοῦν�στὴ�γοη-
τεία�ἑνὸς�κόσμου�ποὺ�ἀποκαλύπτεται�σὰν�μυστηριῶδες�θέλγητρο�στοὺς�μύ-
στες� του.�Ὁ�Μαθιὸς� σωπαίνει� στὸ� φανέρωμά� της,� ὁ�Βαυαρὸς� γιατρὸς
Βοὺντ�τὴν�ἐκφράζει�μὲ�λίγες�ἀμετάφραστες�λέξεις�στὰ�γερμανικά,�ποὺ
βγαίνουν�ἀπὸ�τὸ�στόμα�του�καὶ�ἀποπνέονται�μὲ�τὰ�πυκνὰ�νέφη�καπνοῦ�ἀπὸ
τὸ�μακρὺ�τσιμπούκι�του�μέσα�στὴ�νύχτα,�μπλέκονται�μὲ�τοὺς�ἤχους�τῆς
γκάιντας�τοῦ�βοσκοῦ�Ἀγκόρτζα,�καὶ�ἀνέρχονται�«εἰς�τὸ�φύλλωμα�τοῦ�πεύ-
κου,�τὸ�συρίζον�μελωδικῶς�ἀπὸ�τὸ�φύσημα�τῆς�αὔρας�τῆς�νυκτερινῆς.�[…]
Νά,�αὐτὴ�ζωὴ�μ᾽�ἀρέσει�ἐμένα…�φυσικὴ�ζωή…�ντὶ�Νατούρ…�ντὰς�Λέ-
�μπεν…�ντὰς�ἴστ,�ντὰς�Λέμπεν!»14.
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«Νοσταλγό».�Γιὰ�τὸ�ἀκριβὲς�τῆς�μετάφρασης�βλ.�τὸ�πόνημά�μας�Ἀπὸ�τὸν�Μπρὲτ
Χὰρτ�στὸν�Παπαδιαμάντη,�Δόμος,�Ἀθήνα�1992,�σσ.�39-41.

14 «Βαρδιάνος�στὰ�σπόρκα»,�2.620.5-6·�13-14.



Ἡ�φύση,�φανέρωμα�τοῦ�κόσμου·�ἡ�ζωή,�τὸ�εἶναι�τῆς�ὕπαρξης�τοῦ�ἀν�-
θρώπου.�Ἀμφότερα�ἀποκαλύπτουν�τὴν�ἑνότητά�τους�μέσα�ἀπὸ�τὸ�σμίξιμο
τῶν�σπαρακτικῶν�φθόγγων�τῆς�γκάιντας�τοῦ�Ἀγκόρτζα�καθὼς�ἀντα-
μώνονται�στὸν�ἀέρα�μέσα�ἀπὸ�τὸ�φύλλωμα�τοῦ�πεύκου,�πάνω�ἀπὸ�τὸν
γιατρὸ�Βοὺντ�ποὺ�κάθεται�κάτω�ἀπὸ�αὐτὸ�τὸ�σολωμικὸ�albero�mistico,�τὸ
συρίζον�μελωδικῶς�di�dolce�aria�serena�ἀπὸ�τὸ�φύσημα�τῆς�αὔρας�τῆς�νυ-
κτερινῆς.�Ὁ�γιατρὸς�βρῆκε�ἐπιτέλους�αὐτὸ�ποὺ�ζητοῦσε,�τὸν�μυστικὸ�γάμο
τοῦ�κόσμου,�τῆς�φύσης�μὲ�τὴ�ζωή.�Ἡ�περιπλάνησή�του�στὸν�κόσμο�δικαι�-
ώνεται�μέσα�ἀπὸ�αὐτὴ�τὴ�νυκτερινὴ�ἀποκάλυψη.�Τὸ�ἀρθρώνει�ὁ�ἴδιος�μὲ�τὸ
τελικό� του� ἐπιφώνημα,� ποὺ� ἀκούγεται� σὰν� ἐπιβεβαίωση� τῆς� ἑνότητας
ποὺ�ζητοῦσε�νὰ�βρεῖ�γιὰ�νὰ�σμίξει�τὴν�ὕπαρξή�του,�ντὰς�Λέμπεν,�μὲ�τὴ�φύση,
ντὶ�Νατούρ.�Αὐτὸ�εἶναι,�ψελλίζει�ὁ�γιατρός,�αὐτὸ�ποὺ�ἔψαχνα�τὸ�βρῆκα,�ἡ
ζωή.�Τὸ�κλειδὶ�δὲν�βρίσκεται�στὴν�ἁπλοϊκὰ�εὐδαιμονικὴ�ἔκφραση�«αὐτὸ
εἶναι�ζωή»,�ἀλλὰ�στὴν�ξαφνικὴ�ἐπιφοίτηση,�στὴ�δικαίωση�τῆς�ἀναζήτησής
του:�Αὐτὸ�εἶναι,�ἡ�ζωή.

Ἡ�ἀποκάλυψη� ἐδῶ�μεταφράζεται� μέσα� ἀπὸ� μιὰ� ξένη� γλώσσα,� ποὺ
ἀκούγεται�σὰν�ἀπήχημα�τῆς�μουσικῆς.�Ὅπως�ἡ�ποίηση,�κατὰ�τὸν�Συ-
μωνίδη,�εἶναι�«ζωγραφία�λαλοῦσα»,�ἔτσι�καὶ�γιὰ�τὸν�Παπαδιαμάντη�ὁ�λό-
γος�εἶναι�μουσική,�σιγὴ�λαλοῦσα.�Ἡ�φωνὴ�τῆς�αὔρας�τῆς�λε�πτῆς,�ποὺ�πνέει
πάνω�καὶ�ὁλόγυρα�στὸν�προφήτη�Ἠλία�ὅταν�ἀποζητάει�τὸν�Θεὸ�στὴν�ἐρη-
μία,�δὲν�ὁμιλεῖ�ἑβραϊκά,�οὔτε�ἑλληνικά.�Ἀποκαλύπτεται�στὴ�σιγὴ�ὡς�φωνὴ
τοῦ�λόγου,�μεταμορφώνει�τὸν�λόγο�σὲ�πνοή,�φωνὴ�αὔρας�λεπτῆς,�ἀποκα-
λύπτει�τὸν�Λόγο�μέσα�ἀπὸ�τὸ�Πνεῦμα�(Βασιλειῶν�Γ´ 19,23).

Μὲ�τὸν�λόγο�ἑρμηνεύονται�οἱ�μουσικοὶ�φθόγγοι�ποὺ�βγαίνουν�ἀπὸ�τὸ�νάι
τοῦ�δερβίση�καὶ�μεταλαμβάνονται�ὡς�φθόγγοι�ἀνάλεκτοι·�τὸ�καλάμι�τοῦ
αὐλοῦ�τοῦ�δερβίση�γίνεται�στὰ�χέρια�τοῦ�Παπαδιαμάντη�γραφικὸς�κάλα-
μος� ποὺ� ζωγραφεῖ� ἤχους.�Ἡ�μουσικὴ� αὐτὴ� μεταγράφεται� μὲ� λόγο� σὲ
ἐναλλασσόμενο�ρυθμὸ�κοντραποῦντο�ἀπὸ�τοὺς�πρώτους�ἤχους�τοῦ�διηγή-
ματος·�«Δύο,�τρεῖς,�πέντε,�δέκα�σταλαγμοί…�Σταλαγμοί,�σταλαγμοὶ�ἔπε-
φταν�ἀργὰ-ἀργά…»15,�ὡς�προανάκρουση�τῶν�φθόγγων�τῆς�μουσικῆς�κλί-
μακας�ποὺ�θὰ�ἀνελιχθοῦν�σὲ�σειρὲς� δύο,� τριῶν,�πέντε,� δέκα�μελίπνοων
οὐσιαστικῶν,�ἐπιθέτων,�μετοχῶν,�ποὺ�χωρίζονται�ἀπὸ�μελωδούμενα�δια-
στήματα�ἀπὸ�τὸ�πρωτάκουσμα�τῶν�ἐκ�βαθέων�ἀναβαθμῶν�ἀνερχόμενοι�ἐπὶ
πτίλων�αὔρας�νυκτερινῆς,�μέχρι�τὶς�ἀκρεμονικὲς�ἀναρριχήσεις�τους�σὲ�αἰθέ-
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15 «Ὁ�Ξεπεσμένος�δερβίσης»,�3.111.1,�15.



ριες�μονὲς�ὅπου�ἑλίσσονται�χορδίζοντες�τοὺς�ἀέρας.�Ὁ�Πλούταρχος,�στὸ
Περὶ�Μουσικῆς σύγγραμμά�του,�ἐκφράζει�ἀκριβῶς�αὐτὸ�ποὺ�μεταφράζει
ὁ�διερμηνεὺς�Παπαδιαμάντης�μὲ�«τῶν�ποιημάτων�ἕκαστον,�οἷον�τὸ�ᾀδό-
μενον,�ἢ�αὐλούμενον,�ἢ�κιθαριζόμενον,�ἢ�ἡ�ἑκάστου�αὐτοῦ�ἑρμηνεία»,�στὴν
προσπάθειά�του�νὰ�ἀποδόσει�τὴν�αἰσθητικὴ�ἐντύπωση�ποὺ�προκαλεῖ�τὸ�μέ-
λισμα�μεταφραζόμενο�σὲ� λόγο�ποιητικό.�Αὐτὸ� εἶναι� «τὸ� τῆς� ἑρμηνείας
ἦθος…�τῆς�ἑρμηνείας�τῆς�τὰ�πεποιημένα�παραδιδούσης…�εἰ�οἰκεῖον�ἀπο-
δίδοται�τῷ�παραποιηθέντι�ποιήματι,�ὃ�μεταχειρίσασθαι�καὶ�ἑρμηνεῦσαι�ὁ
ἐνεργῶν�βεβούληται»16.

Ὅλα� αὐτὰ� τὰ� στοιχεῖα� ποὺ� συντείνουν� στὴν� κοσμικὴ� ἑρμηνεία� τῆς
ἐμπειρίας�τῆς�ἑνότητας�τῆς�κτίσης�μὲ�τὸν�κτίστη�μεταφέρονται�ἀπὸ�τὸν
κόσμο�καὶ�μεταφράζονται�στὸν�γραπτὸ�λόγο�μὲ�ἀφορμὴ�ἕναν�ἦχο,�ἕνα�μέ-
λος,�ἕναν�στεναγμό,�ἕναν�ἀδιόρατον�θροῦν,�τὸ�ἄναρθρο�μινύρισμα�τοῦ�νυ-
χτοπουλιοῦ,�τὸ�ἀνεπαίσθητο�μυρολόγι�τῆς�φώκιας�στὸ�δειλινό,�πάντοτε�συ-
νοδευμένα�ἀπὸ�ἤχους�μουσικοὺς�καὶ�τὸ�φύσημα�τῆς�αὔρας.�Πράγματα
ἀνεπαίσθητα�καὶ�ἀκατανόητα�γιὰ�ὅσους�δὲν�ξέρουν�νὰ�τὰ�αἰσθανθοῦν�καὶ
νὰ�τὰ�μεταφράσουν.�Λυγμοὶ�καὶ�μυρολόγια�ποὺ�μεταφέρονται�ἀπὸ�τὰ�πτη�-
νὰ�καὶ�τὶς�φῶκες,�φερόμενοι�ἐπὶ�πτίλων�αὔρας�νυκτερινῆς,�ἑνωμένοι�μὲ�τὸν
φλοῖσβο�τῶν�κυμάτων,�μὲ�ψιθύρους,�μινυρίσματα,�ἀπόμακρα�συρίγματα,
μυστικὰ�ἀπηχήματα,�τὸ�θρόισμα�φύλλων�στὸ�σεληνόφωτο,�ἦχοι�ποὺ�ἑρμη-
νεύονται�μόνο�ἀπὸ�ἔμπειρους�ψαράδες,�ἐντριβεῖς�στὶς�ἄφωνες�γλῶσσες�τῶν
φωκῶν,�τῶν�πτηνῶν,�τῶν�κυμάτων,�τῶν�λυγμῶν,�τῶν�σουραυλιῶν.

Καὶ�ἐν�τῷ�μέσῳ�τῆς�σιγῆς�καὶ�τῆς�ἐρημίας�τῆς�νυκτὸς�ἐκείνης�ἠκούσθη
βαθύς,�θλιβερὸς�καὶ�σπαραξικάρδιος�λυγμός�[…]�Ἐφαίνετο�ὅτι�οἱ�διάφοροι�μυ-
στηριώδεις�κρότοι,�ὁ�φλοῖσβος�τῶν�κυμάτων,�τὸ�φύσημα�τῆς�αὔρας,�ὁ�θροῦς�τῶν
φύλλων,�ἡ�μακρινὴ�ἠχὼ�τῶν�κακκαβισμῶν�τοῦ�νυκτεροβίου�πτηνοῦ,�συνην-
τήθησαν,�ἡνώθησαν�καὶ�ἀπετέλεσαν�ἕνα�ἦχον,�μίαν�φωνήν,�ἓν�σύριγμα,�ὅπερ
μετεφράσθη�προχείρως�διὰ�τοῦ�ὀξέος�καὶ�αἰχμηροῦ�ἐκείνου�λυγμοῦ17.

Παντοῦ�ἡ�φύση�ὁλόκληρη�σιγᾶ�μὲ�θροῦς�καὶ�ψιθύρους�μέσα�στὴν�πεπρω-
μένη�νύκτα.�Ἡ�αὔρα�συρίζει�μυστικὰ�ὡς�ᾆσμα�γλυκερόν,�ἁβρόν,�μεθυστι-
κόν,�ἀναρριχᾶται�εἰς�τὰς�ριπὰς�τοῦ�οὐρανοῦ,�αὔρα�καὶ�οὐρανὸς�ταυτίζον-
ται�ἑλισσόμενοι�στοὺς�αἰθέρες�μὲ�τὴν�φωνὴν�ἐκ�βαθέων�ἀναβαίνουσαν�καὶ
σμίγουν�μὲ�τὸν�ἄνθρωπο�ποὺ�ἡ�πνοή�του�ἀποπνέεται�πραεῖα,�μειλιχία,�ἄδο-
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16 Πλούταρχος,�Περὶ�Μουσικῆς,�32,�II,�1142d·�36�II,�1144d,�1144e.
17 Οἱ�Ἔμποροι�τῶν�Ἐθνῶν,�1.292.25-32.



λος,�καὶ�ἀνταμώνει�μὲ�τὸν�ἄνθρωπο�ποὺ�τὴν�ἀκούει�ὡς�θεοφανέρωμα,�ἀπο-
κάλυψη�μέσα�στὸ�ἡσυχάζον�τῆς�πεπρωμένης�νυκτός,�τῆς�ταύτισης�τῆς
γνώσης�μὲ�τὴν�ὕπαρξη�σὲ�τόσο�τέλειο�βαθμό,�ὥστε�ποιητὴς�καὶ�μελωδός,
μεταφράζων�τὴν�αὔραν�καὶ�μεταφραζόμενος�ὡς�αὔρα,�ἐρῶν�τὴν�κτίσιν�καὶ
ἐρώμενος�ἀπὸ�τὸν�κτίσαντα�Λόγον,�γίνονται�ἕνα�μέσα�ἀπὸ�τὸ�«τῆς�ἑρμη-
νείας�ἦθος»,�καὶ�πορεύονται�ἀντάμα�στὸ�ἄστατον�τῶν�ἀνθρωπίνων�πραγ-
μάτων,�μέσα�στὸν�ἄστατο�ντουνιά,�μὲ�τὸν�ἄνθρωπο�νὰ�ἐπιφωνεῖ�τὸ�πρῶτο
σκέλος�τοῦ�ρητοῦ·�μποὺ�ντουνιὰ�τσὰρκ�φιλέκ,�ποὺ�ὑπαινίσσεται�τὸν�κόσμο
ὡς�ἔναστρο�οὐράνιο�τροχό,�καὶ�τὸν�ἄλλο�νὰ�τὸ�συμπληρώνει·�ἄσκολσουν
τσεβιρινέ,�χαρὰ�σὲ�κεῖνον�ποὺ�τὸν�γυρίζει.

Ἀντίθετα,�ὁ�γείτονας�μὲ�τὸ�λαγοῦτο�(τοῦ�ὁμώνυμου�διηγήματος),�μό-
νος�στὴ�χαμερπή�του�ὕπαρξη,�ξένος�στὰ�ξένα,�πνιγμένος�στὸ�ρακὶ�καὶ�στὸ
χασίς,�δὲν�εἶναι�ἱκανὸς�νὰ�ἀρ�θρώσει�οὔτε�ἕναν�ἦχο�ἀπὸ�τὸ�βουβὸ�λαγοῦτο
ποὺ�κουβαλάει�ὑπὸ�μάλης,�ἄφωνο�σύμβολο�τῆς�ξενιτεμένης�ζωῆς�του.�Ἐδῶ
ἔχομε�τὴν�ἀντίθετη�εἰκόνα�τοῦ�δερβίση.�Καὶ�αὐτὸς�ἔχει�ἀναφανεῖ�ἀπὸ�τὰ
ἅγια�χώματα�τῆς�ἀνατολῆς,�καὶ�αὐτὸς�γυρίζει�«τὴν�μίαν�μετὰ�τὰ�μεσά-
νυκτα»18,�καὶ�αὐτὸς�εἶναι�διωγμένος�ἀπὸ�τὴ�σπιτονοικοκυρά�του,�σὰν�τὸν
δερβίση�ποὺ�διώχνεται�ἀπὸ�τὸ�διανυκτερεῦον�στέκι�του,�καὶ�αὐτὸς�ἔχει�ἕνα
μουσικὸ�ὄργανο,�ἀλλὰ�δὲν�ξέρει�νὰ�τὸ�κάνει�νὰ�μιλήσει.�Ὁ�δερβίσης�δὲν�ὁμι-
λεῖ�στὸ�διήγημα�μὲ�λόγια,�ἀντιφωνεῖ�στὸ�μυστήριο�μὲ�τοὺς�ἤχους�ποὺ�βγαί-
νουν�ἀπὸ�τὸ�νάι�του.�Τὰ�μόνα�λόγια�ποὺ�ψελλίζει�εἶναι�αὐτὰ�ποὺ�ἑρμηνεύουν
τὸ�μυστήριο�τοῦ�κόσμου·�Μποὺ�ντουνιὰ�τσὰρκ�φιλέκ,�καὶ�τὸ�ἀντιφώνημά
τους,�ἄσκολσουν�τσεβιρινέ.�Σὲ�ἀντίθεση�μὲ�τὸν�δερβίση,�ὁ�γείτονας�μὲ�τὸ
λαγοῦτο�λέγει�πολλὰ�καὶ�ἀσυνάρτητα�μέσα�στὸ�νυχτερινὸ�παραλήρημά�του,
ἀποκομμένος�ἀπὸ�τοὺς�ἀνθρώπους,�μονάχος�στὴν�ἄθλια�κάμαρά�του.�Καὶ
τὸ�ὄργανό�του�μένει�ἄφωνο.�Τὸ�μόνο�ποὺ�καταφέρνει�εἶναι�νὰ�γρατσουνίσει
«δύο�ἢ�τρεῖς�φθόγγους�μὲ�τὸ�πλῆκτρον�ἐπὶ�τοῦ�λαγούτου»19,�καὶ�νὰ�συνε-
χίσει�τὸν�μονόλογό�του�μὲ�ρητὰ�καὶ�παροιμίες�στὰ�τούρκικα,�μὲ�σπαράγ-
ματα�ἀπὸ�ρεμπέτικα�καὶ�ἄσματα�τοῦ�κουρμπετιοῦ�ποὺ�δὲν�ὁλοκληρώνον-
ται,�ἀνίκανα�νὰ�μεταμορφώσουν�τὸ�ντέρτι�του�σὲ�λυτρωτικὴ�χαρμολύπη.
Τὸ�μποὺ�ντουνιὰ ποὺ�ξεστομίζει�καὶ�αὐτὸς�μένει�ἀσυμπλήρωτο,�οἱ�λίγες�λέ-
ξεις� ποὺ� συντάσσονται� κατὰ� τὴ� μυστηριώδη� κλίμακα� τοῦ� δερβίση� στὸ
ἄκουσμα�τῆς�φωνῆς�ποὺ�βγαίνει�ἀπὸ�τὰ�βάθη�τῆς�γῆς�«αἰρομένη,�μετάρ-
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18 «Ὁ�Γείτονας�μὲ�τὸ�λαγοῦτο»,�3.296.5·�«Ὁ�Ξεπεσμένος�δερβίσης»,�3.114.12.
19 «Ὁ�Γείτονας�μὲ�τὸ�λαγοῦτο»,�3.296.7.



σιος,�πραεῖα,�μειλιχία,�ἄδολος,�ψίθυρος,�λιγεῖα»20,�ἀναπαράγονται,�ἀκόμα
καὶ�στὸν�ἀριθμό�τους,�στὰ�ἑφτὰ�παθιασμένα�ἐπιφωνήματα�τοῦ�λαγουτιέρη,
«σεβντάς,�ἄχτι,�καημός,�μαράζι,�ντέρτι,�μεράκι,�βάσανο,�κυρά�μ᾽»21,�ἀλλὰ
δὲν�φανερώνουν�κανένα�μυστήριο,�δὲν�μεταφράζουν�τίποτα,�περιγράφουν
μόνο�ἕναν�κόσμο�κακό,�φιλέκδικο,�ὅπου�δὲν�μπορεῖ�νὰ�πεῖ�κανεὶς�τὸν�πόνο
του�σὲ�κανένα,�μὲ�τὴν�ξενιτιὰ�νὰ�βαραίνει�ἀθεράπευτα�τὴν�ἀλύτρωτη�ψυχή
του.�

Φωνὲς�καὶ�ἦχοι�ἐναποθέτουν�τὶς�πολύχρωμες�ψηφίδες�τους�στὸ�ἔργο�γιὰ
νὰ�συνθέσουν�αὐτὸ�τὸ�πολυποίκιλο�μωσαϊκὸ�τῆς�«λαλούσης�ζωγραφίας»
ποὺ�ἑρμηνεύεται�σὲ�ἤχους�καὶ�μουσικοὺς�φθόγγους�μέσα�ἀπὸ�μιὰ�παν-
σπερμία�λαῶν,�ἐθνῶν,�γλωσσῶν,�συναγμένων�ἀπὸ�τὴν�Κάτω�Ἰταλία,�τὴν
Ἀνατολή,�τὴν�Πόλη,�τὴ�Μαύρη�Θάλασσα,�τὴν�Ἀμερική,�τὴ�Ρωσία,�τὸ�Μι-
σίρι,�τὸν�Παναμᾶ,�τὴ�Μασσαλία.

– …�ἐσκὶ�ντὸστ�ντουσμὰν�ὀλμάζ!22
– Ἀξὰμ�χαΐρολσουν23
– Ὤ!�ντιάολε!�ὤ!�ντιάολε!�[…]�σ᾽�ἐπῆρε�γιὰ�τὸν�πεταμένο
– Μπράφο!�Μπράφο!�Χόχ!�πραίχτιγ!�φερμάχτ!
– Τοὺ�χατίρ᾽�σ᾽�εἶναι�μιγάλου,�ἀπ᾽�μ᾽�οὑρίζεις�γιατρέ…�Τώρα�θὲ�πάου

κάτου�στοὺ�μαντρί,�κὶ�θὲ�μ᾽�ἀκούσῃς…
– Τ᾽�ἀκούω,�τὸ�ντιάολο!�καὶ�σὺ�ταρροῦσες�πὼς�τ᾽�ἀργήσῃ�τὸ�Ἀγκόρ-

τζα�νὰ�κάμῃ�κέφι…24

– Πάει�κουνίζοντας�τὴ�ὡραῖος�φεγγάρης /�ποὺ�μοῦ�ντείξῃ�ντικές�σου
ὡραῖες�μοῦτρες25.

– Σεβιλμέκ�…�σεβδισμέκ�…�σεβεμεμέκ26
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20 «Ὁ�Ξεπεσμένος�δερβίσης»,�3.115.7.
21 «Ὁ�Γείτονας�μὲ�τὸ�λαγοῦτο»,�3.296.14-15.
22 Στὸ�ἴδιο,�3.294.18.
23 «Ὁ�Ἀβασκαμὸς�τοῦ�Ἀγᾶ»,�3.144.1.
24 «Βαρδιάνος�στὰ�σπόρκα»,�2.600.8·�638.30·�639.5.
25 «Τρελὴ�βραδιά»,�3.318.20.
26 «Χρῆστος�Μηλιόνης»,�2.46.15·�20·�29.�Τὸ�ρῆμα�sevmek,�ἀπαρέμφατο�τοῦ�seviyo-
rum,�χρησιμεύει�γιὰ�τὸν�τύπο�τῆς�κλίσης�τῶν�ρημάτων,�ὅπως�τὸ�δικό�μας�λύω.�Οἱ
τρεῖς�τύποι�ποὺ�παραθέτει�ὁ�Παπαδιαμάντης�μὲ�τὶς�ἐπεξηγήσεις�τους,�«σεβιλμὲκ
(τὴν�ἀγαπωμένην)�–�σεβδισμὲκ�(ἡ�βιαζομένη�ν᾽�ἀγαπᾷ)�–�σεβεμεμὲκ�(ἡ�μὴ�δυνα-
μένη�ν᾽�ἀγαπᾷ),�δὲν�ἀποκλείεται�νὰ�εἶναι�μεταφερμένοι�ἀπὸ�τὸ�δημοφιλὲς�στὴν�ἐποχή



– Τσίτσι�φάτσι;�γκίνε.
– …�ἄλτρος�κάβος�κονταρέμους27
– Ἐσὺ�μπελλὲκ�ἀνάραφ�ἐμεῖς�ντρόμο�σούφτ;28
– Βοὺζ�ἀλλὲ�κομμουνιέ;�[…]�Νό,�Μαντάμ.�[…]�Μαί,�πουρκουά,�ντόν;29
– Γιουννανὶν�ἀκὶλ�σονραντὰν�γκελίορ!30
– Ντόστονο�ἒστ�γιακοβώ,�ἰστίνο�μπλαζίτιτια�Μπογορόδιτς…31

– Κι᾽�ἀβὶ�βὲ�ἀμὶ�ναδζαβού-νι�[…]�β᾽�Ἀδωνάϊ�ἀασπέ-νι.
– Σάλβο!…�Σάλβο!…�ντόβε�βάϊ;�[…]�Ντά-μι�οὔνα�μάνο!
– Σάλβο!…�οὐν�πόκο�ἀσσιστάντσα!…
– …μὰ�νὸν�ἄϊ�καπίτο;…�Νὸν�ἒ�ἀσσιστάντσα,�μὰ…�σικουράντσα!32
– Ἔ,�ὄτσιε�Εἰρηναῖο,�νιὲτ�χαρός;�χαρασό,�χαρασό33.
– Ἔ!�σαμπὰ�χαΐρολσούν!�Νὲ�χαμπέρ;
– Σπέντζες�ἰστέρσιν;�Ἰστεμέμ.�Ἐκμὲκ�βάρ;�Βὰρ�τσόκ.
– Σαρὰπ�γιόκ.
– …�ζαρὰρ�γιόκ.� […]�Ἐιβαλά…34

– Ἆ!�κόζα�βολέτε;…�μὰ�κουέλλι�Ἑμπρέϊ,�νὸν�σὶ�μάντζα!35

Ἀμετάφραστες�ρωμέϊκες�ψηφίδες,�σὰν�τὰ�ἑλληνογερμανικὰ�τοῦ�Βούντ,
ἢ�τὰ�σπασμένα�ἑλληνικὰ�τοῦ�ἐπαναπατριζόμενου�ξενιτεμένου�ἀπὸ�τὴν�Ἀ�-
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του�βιβλίο�τοῦ�Max�Müller,�lectures�on�the�Science�of�language,�Λονδίνο,�1861,�καὶ
στὴν�ἔκδοση�ποὺ�συμβουλεύομαι,�Νέα�Ὑόρκη,�1871,�σσ.�313,�314·�sev-mek,�to�love
…�may�be�turned�into�a�passive�by�the�addition�of�il.�Thus,�sev-mek,�to�love,�beco-
mes�sev-il-mek,�to�be�loved�ἤ,�κατὰ�τὸν�Παπαδιαμάντη,�ἡ�ἀγαπωμένη…�This�root
may�be�turned�into�a�negative�by�the�mere�addition�of�me.�Thus,�sev-mek,�to�love�be-
comes�sev-me-mek,�not�to�love.�And�if�it�is�necessary�to�express�the�impossibility�of
loving,�the�Turk�has�a�new�root�at�hand�to�convey�even�that�idea.�Thus�while�sev-me-
mek denies�only�the�fact�of�loving,�sev-eme-mek,�denies�its�possibility,�and�means�not
to�be�able�to�love,�ἤ,�κατὰ�τὸν�Παπαδιαμάντη,�ἡ�μὴ�δυναμένη�ν᾽�ἀγαπᾷ.

27 «Ὁ�Κακόμης»,�3.557.19.
28 «Φτωχὸς�Ἅγιος»,�2.216.7.
29 «Τὰ�Ρόδιν᾽�ἀκρογιάλια»,�4.243.25·�26·�28.
30 «Ὁ�Γείτονας�μὲ�τὸ�λαγοῦτο»,�3.295.5.
31 «Τὰ�Βενέτικα»,�4.432.1.
32 «Ὁ�Ἀντίκτυπος�τοῦ�νοῦ»,�4.369.15·�371.19-29.
33 «Ἀγάπη�στὸν�κρεμνό»,�4.483.25.
34 «Τὰ�Ρόδιν᾽�ἀκρογιάλια»,�4.233.14·�29·�234.5·�6·�13·�19·�23.
35 «Ὁ�Ἀντίκτυπος�τοῦ�νοῦ»,�4.371.34.



μέ�ρικα,�τὰ�σαλονικιὰ�ἑβραιοτουρκολαντινορωμέικα�τῶν�Σεφαράδων�στὰ
«Βενέτικα»,�«κάμε�καὶ�τοῦτο�τὸ�παπὰ�μετάνοια,�κουζούμ·�κάμε�καὶ�τ᾽�ἄλλο
τὸ�παπὰ�μετάνοια…»,�ἢ�τὰ�ψηφιδωτὰ�τουρκοαρβανιτορωμέικα�τοῦ�Καμ-
παναχμάκη�στὴ�«Φόνισσα»,�μὲ�τὰ�τὸμ�καὶ�τὰ�τατάμ,�τὰ�ζαράρ,�ντέρτι,�τὰ
μπάριμ�κι�ἐλμπὲτ�καὶ�τὴν�ἐπίκληση�στὸν�Γεραμπή.�Ἑλληνικὰ�διερχόμενα
καὶ�ἐπανερχόμενα�στὸν�τόπο�τους�ἀπὸ�τὶς�περιπλανήσεις�τῶν�ὁμιλητῶν
τους,�προσερχόμενα�στὸν�παρόντα�χρόνο�ἀπὸ�ἄλλους�τόπους�καὶ�καιρούς,
ἁρμονικὰ�ἐνταγμένα�στὸ�κείμενο,�ἀτόφια�κειμήλια�τῆς�ρωμέικης�λαλιᾶς,
σὰν�τὰ�ἀμετάφραστα�τούρκικα�τοῦ�μπαξεβάνη�στὰ�«Ρόδιν᾽�ἀκρογιάλια»,
ἢ�«τὸ�μυρολόγι�τῆς�φώκης,�τὸ�ὁποῖον�μετέφρασεν�εἰς�ἀνθρώπινα�λόγια�εἷς
γέρων�ψαράς,�ἐντριβὴς�εἰς�τὴν�ἄφωνον�γλῶσσαν�τῶν�φωκῶν»�ποὺ�δὲν�ἀπο-
κλείεται�νὰ�ἦταν�ὁ�Γιαννιός,�αὐτὸς�ποὺ�ἤξερε�νὰ�ἑρμηνεύει�τὰ�σήματα�λυγρὰ
τοῦ�μυστηριώδους�βιβλίου�τῆς�θάλασσας.

Τὴν� γνώριζε� καλὰ� αὐτὴ� τὴ� μεταφραστικὴ� γλώσσα,� σημαδιακὸς� κι
ἀταίριαστος�ἀπὸ�τὰ�μικράτα�του,�ταγμένος�καὶ�αὐτὸς�νὰ�διακονεῖ�σὰν�τὸν
Ἠλία�τὸν�προφητικὸ�λόγο,�«ἐντριβὴς�εἰς�τὴν�ἄφωνον�γλώσσαν»�τῆς�αὔρας
τῆς�λεπτῆς,�ποὺ�τοῦ�ψιθυρίζει�τὰ�μυστικά�της�καθὼς�φυσάει�ἀνάμεσα�στὰ
πεῦκα,�ἐκεῖ�ὅπου�τὸ�πνεῦμα�«ἐθρόει�κ᾽�ἐμορμύριζεν�ἀπὸ�μυρίας�μυστηριώ-
δεις�δονήσεις�ὑπὸ�τὸ�ἐλαφρὸν�φύσημα�τῆς�αὔρας�τῆς�νυκτερινῆς».�Αὐτὴ�ἡ
τέχνη�ἡ�μακρὰ�διαπνέει�ὁλόκληρο�τὸ�ἔργο�του,�καὶ�τὸ�δικό�του�καὶ�τὸ�με-
ταφραστικό,�καὶ�αὐτήν,�σὰν�τὸν�γέροντα�ψαρά,�«μετέφρασεν�εἰς�ἀνθρώπινα
λόγια»�τῆς�ρωμέικης�λαλιᾶς�ὁ�Παπαδιαμάντης.
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ΤΟ�ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟ�ΣΤΟΙΧΕΙΟ�ΤΩΝ�ΔΙΗΓΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ�ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ�ΣΤΗΝ�ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ�ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ�ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ὁ�σκοπὸς�τῆς�προκείμενης�εἰσήγησης�ἀφορᾶ�στὸ�νὰ ἐπισημάνει�καὶ�νὰ�το-
νίσει�τὴν�ἀνάγκη�τῆς�συμφιλίωσης�τῶν�μαθητῶν�μὲ�τὴ�φύση,�τὴν�ἐνίσχυση
τῆς�περιβαλλοντικῆς�τους�συνείδησης,�καὶ�τὴν�ἐπαφή�τους�μὲ�φυσιολατρικὰ
θέματα,�χωρὶς�ὅμως�αὐτὸ�νὰ�γίνει�αὐτοσκοπὸς�καὶ�νὰ ἀποπροσανατολίζει.
Πρόθεσή�μου�δὲν�εἶναι�νὰ ἀναλύσω�τὸ�εὖρος�τῶν�παπαδιαμαντικῶν�κω-
δικῶν�ποὺ ἐξαίρουν�τὴ�φυσιολατρικὴ�συνείδηση�τοῦ�συγγραφέα,�ἀλλὰ�νὰ
ἐπισημάνω�κάποια�διακριτικὰ�στοιχεῖα�διηγημάτων�ποὺ�καταφεραν�νὰ�κα-
τακτήσουν�καὶ�νὰ ἐπαναπροσδιορίσουν�τὴ�σχέση�φύσης�καὶ ἀνθρώπου,�στὰ
μάτια�τῶν�μαθητῶν,�λειτουργώντας�διαδραστικά,�μὲ�αἰσθησιακὸ�τρόπο.

Ἡ�φύση�κατέχει,�διαχρονικά,�ἰδιαίτερη�θέση�ὡς�πηγὴ�μάθησης�καὶ ὡς
ἐργαλεῖο�ἐνίσχυσης�τῆς�ἐκπαιδευτικῆς�διαδικασίας.�Σήμερα,�κάτω�ἀπὸ�τὴν
πίεση�τῶν�περιβαλλοντικῶν�προβλημάτων,�ἡ�μελέτη�τῆς�φύσης�στοχεύει
στὴν�καλλιέργεια�καὶ�στὴν�υἱοθέτηση�συμπεριφορᾶς�ποὺ�συμβάλλει�στὴν
ἁρμονικὴ�ζωὴ�τοῦ�παιδιοῦ�μὲ�τὸ�φυσικὸ�περιβάλλον.�Ὁ�μαθητὴς�καλεῖται
λοιπὸν�νὰ ἀκολουθήσει�μέσα�ἀπὸ�τὰ ἴχνη�τῆς�λογοτεχνίας�τὸ�μονοπάτι�τῆς
φύσης,�γιατὶ�ἡ�λογοτεχνία�μὲ�τὴ�σειρά�της�συνιστᾶ,�ὡς�μορφὴ�τέχνης,�ἕναν
τομέα�τοῦ�πολιτισμοῦ�ποὺ�μπορεῖ�νὰ�συμβάλει�στὴν�ἄμεση�εὐαισθητοποί-
ηση�τῶν�μαθητῶν�πάνω�στὰ�θέματα�τῆς�φύσης,�ποὺ�λίγο�πολὺ�σήμερα
ἔχουν�περάσει�στὸ�περιθώριο.�Εἶναι�ἀπαραίτητο�πλέον�νὰ�νιώσουν�τὴ�λο-
γοτεχνία,�καὶ�δὴ�τὸν�Παπαδιαμάντη,�ὡς�ἕνα�ἀπάγκιο�ἀκουστικῆς�καὶ ἀνα-
γνωστικῆς�ἀποτοξίνωσης�ἀπὸ�τὴν�ἐπιθετικότητα�τοῦ�σύγχρονου�ψηφιακοῦ-
τεχνολογικοῦ�κόσμου.

Ἡ�διερευνητικὴ�προσέγγιση�τῆς�ἐπαφῆς�μὲ�τὴ�φύση�τῶν�παπαδιαμαν-
τικῶν�ἔργων�προσφέρει�εὐαισθησία�καὶ�τροφὴ�γιὰ�σκέψη,�ἐπαναπροσδιο-
ρισμὸ�τῆς�ἀνθρώπινης�φύσης�καὶ�ταυτότητας.�Ἄλλωστε�ἡ�ψυχὴ�τῶν�μα-
θητῶν� εἶναι� πιὸ ἐπιρρεπὴς� σὲ� μηνύματα� ποὺ� τὴν� ἐξευγενίζουν� καὶ� τὴν



κάνουν�νὰ ὀνειρεύεται�καὶ�νὰ ἀναπτερώνεται,�γεμάτη�ἀπὸ�τὴν�ἀθωότητα
μιᾶς�διεισδυτικῆς�νεανικῆς�ματιᾶς�ποὺ ἀκόμη�καταφέρνει�νὰ�τρυπώνει�στὴ
μαγεία�τέτοιων�κειμένων.�Κειμένων�πού,�ὅταν�ἀγγίζουν�τὴ�φύση,�προκα-
λοῦν�καὶ ἀποπνέουν�μιὰ�παιδιάστικη�ἀτμόσφαιρα�μέσα�στὴ ὁποία�συντε-
λεῖται�μιὰ�ἱερὴ�καὶ�παράλληλα�μυστικὴ�διεργασία�ποὺ ἐξευγενίζει�καὶ�με-
ταμορφώνει�τὸν�ἐσωτερικὸ�κόσμο�στὴν�ὁλότητά�του.

Σὲ�πληθώρα�κείμενων�ὅπου�πρωταγωνιστεῖ ἡ�φύση,�ὅπως�π.χ.�«Στὸ
Μέγα�γιαλό»,�τὸ «Ἐπιμηθεῖς�εἰς�τὸν�βράχον»,�«Ὁλόγυρα�στὴ�λίμνη»,�«�Τὸ
Καμίνι»,�«Ὑπὸ�τὴν�βασιλικὴν�δρῦν»,�«Ὁ�Νεκρὸς�ταξιδιώτης»,�«Μαυρο-
μαντηλοὺ»�κ.ἄ.,�παρατηρήθηκε�ἔντονη�νοητὴ�συμμετοχὴ ἀλλὰ�καὶ ἐνσυ-
ναίσθηση� τῶν� μαθητῶν� μὲ� τὸ� περιγραφόμενο� τοπίο.�Μὲ ἕνα� ἀρχέγονο
θαυμασμό,�ἀπορία,�ἀλλὰ�καὶ�φόβο,�ὅπως�αὐτὰ�προέκυπταν�ἀπὸ�τὶς�φυσικὲς
εἰκόνες�ἢ�μὲ�τὴν�ἐκ�φύσεως�γνωστικὴ ὄρεξη,�ἡ ἀνάγνωση�τῶν�λογοτε-
χνικῶν�κειμένων�γίνεται�ἐποπτεία�καὶ�εἰκόνα,�περιπέτεια,�μὲ ἄπειρα�ἀκου-
στικά,�ὀπτικά,�ἁπτικὰ ἐρεθίσματα�καὶ ἀπίθανες�διεξοδικὲς�περιγραφικὲς�λε-
πτομέρειες.�Περιγραφὲς�λυρικές,�γεμάτες�ἐξάρσεις,�πλούσιες�σὲ�συγκινή�-
σεις�ποὺ�προκαλοῦν�ρίγος,�ἀγγίζουν�τὶς�εὐαίσθητες�χορδὲς�τῶν�μαθητῶν,
ποὺ�συγχρονίζονται�μὲ�τὸν�ρυθμὸ�τῆς�ἰδιάζουσας�αὐτῆς�περιρρέουσας�μου-
σικότητας.�Στὴν�ἀναγνωστικὴ�αὐτὴ�προσπάθεια�συνεισφέρει�ἡ ἴδια�ἡ�περὶ
φύσεως�λογοτεχνία�μὲ�τὴ�διαχείριση�μέσα�στὸ�κείμενο�ἐναλλακτικὰ ὅλων
τῶν�διδακτικῶν�τρόπων,�μὲ�τὸν�λεκτικὸ�πλοῦτο�καὶ�τὰ�συμπληρωματικὰ
παράλληλα�μέσα�(ἦχος,�εἰκόνα,�κυριολεξία,�ἀλληγορία,�σύνθεση,�ἀνάλυ�-
ση).�Γύρω�ἀπὸ�τὸ�περιβάλλον�καλλιεργεῖται�μιὰ�ποικιλότροπη�προσέγγιση
μὲ�τὴν�ἐναλλαγὴ ὅλων�τῶν�διδακτικῶν�μεθόδων�(παραγωγικὴ ἢ ἐπαγω-
γική,�ἐπιδεικτικὴ ἢ ἑρμηνευτικὴ)�καὶ�συνδέει�διαλεκτικὰ�τὸν�μελετητὴ�τοῦ
κειμένου�μὲ�τὴν�πραγματικότητα�καὶ ἀντίστροφα,�καὶ�τελικῶς�ἐκεῖ ὅπου
ὁ�προβληματισμὸς�ἐπιτρέπει�τὴ�διατύπωση�τῆς�ἀλήθειας1.

Γιὰ�τὸν�Παπαδιαμάντη�ἡ�φύση�ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστο�κομμάτι�τῆς
θεϊκῆς�δημιουργίας�καὶ ἀποκάλυψης,�ποὺ�βαθμιαῖα�ξεδιπλώνεται�μὲ ἕνα
κολλὰζ�καθημερινῶν�παραστάσεων.�Μὲ�τὴν�ἐναλλαγὴ�αὐτῶν�τῶν�εἰκόνων
ἀπὸ�τὸ�φυσικό�του�τοπίο,�ὁ�πεζογράφος�ἀνασυσταίνει�τὴ�συμμετρία�καὶ�τὴν
ἁρμονία�ὅλων�τῶν�πραγμάτων,�ἐντασσομένου�ἀκόμη�καὶ�τοῦ ἔρωτος,�ἡ�δύ-
ναμη�τοῦ ὁποίου�παραλληλίζεται�μὲ�τὴ�δύναμη�τῶν�ἐνσαρκωμένων�φυσικῶν
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1 Χριστίνα�Νικηταρᾶ,�Ἡ�διδακτικὴ ἀξιοποίηση�τοῦ�περιβάλλοντος�στὰ�λογοτεχνικὰ
κείμενα�τῆς�Δευτεροβάθμιας�Ἐκπαίδευσης.



στοιχείων.�Ἔρωτας�καὶ�φύση�καθορίζουν�μυστηριακὰ�τὴν�ὕπαρξη�τοῦ�μι-
κροῦ�καὶ�ξέγνοιαστου�βοσκοῦ,�στὸ�διήγημα�«Ὄνειρο�στὸ�κύμα»,�τοῦ ὁποίου
ἡ ὀντολογικὴ�αὐτάρκεια�συνειδητὰ ὁλοκληρώνεται�μέσα�ἀπὸ�τὴν�ἐκστα-
τικὴ ἀλλὰ�καὶ�παράλληλα�ἀμφίδρομη�σχέση-συμβίωσή�του�μὲ�τὴ�φύση.

Ἡἀγάπη�τοῦ�Παπαδιαμάντη�γιὰ�τὴ�φύση�γίνεται�ἀφορμὴ�γιὰ�μιὰ�φαν-
τασικὴ ἐπαφὴ�μὲ�μιὰ�πραγματικότητα�ποὺ�περιέχει�εἰκόνες,�χρώματα,
ἤχους,�αἰσθήματα�καὶ ἐπιθυμίες.�Τὸ�φαντασικὸ�συνδέεται�ἄμεσα�ἢ ἔμμεσα
μὲ�τὴν�εἰκόνα.�Τὸ�δυναμικὸ�σύμπαν�τῆς�νοούσας�φαντασίας�σὲ ἕναν�ἐνδιά-
μεσο�κόσμο,�ὑποκειμενικὰ ἀληθινό,�ἐσωτερικὰ�πραγματικό,�διαπνέεται�ἀπὸ
τὴ�διαβαθμίσιμη�ἔνταση�τῆς�στοχαστικῆς�ζωῆς�τῶν�μορφῶν.�Ἡ�νοούσα
φαντασία,�ὅταν�ἡ�ψυχὴ ἐνεργοποιεῖται,�μὲ ἀφορμὴ�τὰ ἐξωτερικὰ ἐρεθίσματα,
σχηματίζει�τὶς�δικές�της�μορφὲς�καὶ�εἰκόνες,�οἱ ὁποῖες�εἶναι�πραγματικές.
Τὸ ἐπιζητούμενο�ἦταν�νὰ�πραγματοποιηθεῖ�αὐτὴ ἡ ἐπαφὴ�τοῦ�μαθητῆ�μὲ
αὐτὴ�τὴν�πραγματικότητα,�προσφέροντας�ἐρείσματα�καὶ�παράλληλα�τὴν
διάθεση�γιὰ�μιὰ�διεξοδικότερη�καὶ�πιὸ ἐμπεριστατωμένη�μελέτη�τῆς�φύσης.
Ἄλλωστε�καὶ ὁ J.�Rousseau,�κύριος�ἐκπρόσωπος�τῆς�ἀγωγῆς�ποὺ ἐναρμο�-
νίζεται�μὲ�τοὺς�νόμους�τῆς�φύσης,�θεωροῦσε�ὕψιστη�τὴν�προσφορά�της�στὴ
διαπαιδαγώγηση�τοῦ ἀνθρώπου�καὶ ὑποστήριζε�πὼς�«πρέπει�νὰ�φέρουμε�τὰ
παιδιὰ�πίσω�στὴ�φύση�καὶ�νὰ�τὰ ἀφήσουμε�ἐκεῖ,�ἐλεύθερα�νὰ�διαβάσουν�ἀπὸ
μόνα�τους�τὸ ἀνοιχτό�της�βιβλίο».

Ἑπομένως,�οἱ�φυσιολατρικὲς�προσεγγίσεις�τῶν�διηγημάτων�θὰ�μπο-
ροῦσαν�νὰ�συμφιλιώσουν�τὴν�ψυχὴ�τῶν�μαθητῶν�μὲ�τὴ�φύση,�ἀπαλλάσ-
σοντάς�την�ἀπὸ�τὸ�βάρος�τοῦ�σύγχρονου�κομφορμισμοῦ�καὶ�προσφέροντας
μιὰ�ἐσώτερη�διεισδυτικὴ�πορεία.�Ἀδιαμφισβήτητα,�μιὰ�τέτοιου�εἴδους�συμ-
φιλίωση�εἶναι�ἀπαραίτητη�καὶ ἐνδεικτικὴ�γιὰ�τὴ�συναναστροφὴ�τοῦ ἰδίου�τοῦ
ἀνθρώπου�μὲ�τὸν�ἄνθρωπο,�ποὺ�παγερὰ�πλέον�καὶ ἀδιάφορα�διαβιοῖ ὑπὸ�τὸ
καθεστὼς�τῆς�τεχνολογικῆς�ἐξέλιξης,�περιτριγυρισμένος�ἀπὸ ἔγνοιες�καὶ
ἔχοντας�ἀπολέσει�κάθε�ἔννοια�αἰσθητικῆς�ἀντίληψης.�Καὶ�πολὺ�περισσό-
τερο�γιὰ�τὰ�παιδιά,�ποὺ�ζητοῦν�ἐρεθίσματα�γιὰ�νὰ ἐπαναπροσδιορίσουν�τὴ
χαμένη�τους�πολλὲς�φορὲς�παιδικότητα,�ἀθωότητα,�ποὺ�αἴφνης�ἔχει�κα-
μουφλαριστεῖ�μὲ�τὸ�περιτύλιγμα�τῆς�ψηφιακῆς�ἐπένδυσης�ποὺ�στερεῖ�τὴ�φυ-
σικότητα�μιᾶς�ἁπλῆς�ἐπαφῆς.�Καὶ�δὲν�εἶναι�μόνο�τὰ ἐρεθίσματα�ἠθικῆς
ἀνάτασης�ποὺ ἐκλείπουν�ἀπὸ�τὴ�σημερινὴ�πραγματικότητα,�ἀλλὰ�κυρίως
τὰ ὑγιῆ�πρότυπα�ποὺ�θὰ ἐπανακαθορίσουν�τὴ�στάση�ἀπέναντι�σὲ ἠθικὲς
ἀξίες�καὶ ἐσωτερικὲς�διεργασίες�ἀπαγκίστρωσης�ἀπὸ�τὴν�καλπάζουσα�χα-
μέρπεια.
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Καὶ�πράγματι,�μέσα�ἀπὸ�μιὰ�βιωματικὴ�προσέγγιση�τῆς�διδασκαλίας
τῶν�παπαδιαμαντικῶν�κειμένων,�ποὺ ἰδιαίτερα�στὸ�Γυμνάσιο,�ἀπὸ�τὸ ὁποῖο
καὶ ἀφορμᾶται�ἡ�εἰσήγησή�μου,�μὲ�πρόφαση�τὴ�δυσκολία�κατανόησης�τῆς
γλώσσας�καὶ�πρόσληψης�τῶν�νοημάτων,�ἔχουν�μειωθεῖ�στὸ ἐλάχιστο,�οἱ
μαθητὲς�μὲ�συνεχὴ�ροὴ�καὶ�χωρὶς�δυσκολίες�μεταφέρθηκαν�καὶ�ταξίδεψαν
στὶς�εὐωδιὲς�τῶν�φυτῶν,�στοὺς�ἤχους�τῶν�τζιτζικιῶν,�στὴ�λαίλαπα�τῶν
ἐναλλασσόμενων�εἰκόνων�καὶ ἤχων.�Ἡ�φύση�μέσα�ἀπὸ�μαγευτικὲς�δια-
δρομὲς�καθήλωσε�καὶ�προξένησε�ἔντονο�ἐνδιαφέρον�γιὰ�τὴ�βιοποικιλότητα
ἀλλὰ�καὶ�τὴ�σύνθεσή�της,�φέρνοντας�στὸ�προσκήνιο�ἕναν�καμβὰ�φυσικῆς
ἱστορίας.

Ρεμβάζοντας�τὴν�ἐπιτηδευμένη�διασπορά�τους�ἀπὸ�τὸν�Σκιαθίτη�πε-
ζογράφο,�ποικιλίες�ἀπὸ�βάτα,�πολυτρίχια,�σπαράγγια,�βέργια,�ἴτσια,�μυρ-
σίνες,� ἀγριομαστίχες,� ἀγριαμπελιές,� αἰγοκλήματα,� χαμομήλια,� μολο-
χάνθια,�κιτρινούλια,�ἀστεράκια,�ἀγριελιές,�ροδιές,�ἀμυγδαλιές,�βαλανιδιές,
καστανιές,� ἔγιναν� τὸ ἐπίκεντρο� τοῦ� ἐνδιαφέροντος� καὶ� παράλληλα� τῆς
ἀπορίας� καὶ� στὴ� συνέχεια� τῆς� μελέτης� τῶν� μαθητῶν,� ὄχι� μόνο� ἐντὸς
ἀλλὰ�καὶ ἐκτὸς�τῆς�τάξης,�μὲ ἀνάθεση�ἐργασιῶν�ταξινόμησης�τῆς�πρό-
σφατα�ἀποκτηθείσας�γνώσης.

Λειτουργώντας� διερευνητικά,� ὅλα� τὰ� παραπάνω,�ὡς� κατευναστικὸ
σύμπαν�ποὺ ἀπώτερο�σκοπὸ ἔχει�τὴν�τεχνολογικὴ ἀποτοξίνωση,�ὑπενθύ-
μιζαν�ὅτι�ὁ�σύγχρονος�ἄνθρωπος�ἔχει�ἀπόλυτη�ἀνάγκη�ἀπὸ�τοὺς�σπόρους
τῆς�ἑλληνικῆς�φύσης,�γιὰ�νὰ�ζήσει�λίγο�ἐλεύθερος�ἀπὸ�τὰ�καλούπια�τῆς�τε-
χνολογικῆς�ἐπένδυσης�καὶ�νὰ ἀνακαλύψει�τὴν�ξεχασμένη�σοφία�αὐτοῦ�τοῦ
βασανισμένου�τόπου.

Καὶ�νὰ�μεταφερθοῦμε�στὰ�λόγια�τοῦ�Σεφέρη�ὅπου:�«ἡ�φυσικότητα�τοῦ
ἀνθρώπου,�ἡ�διαφορά�του�ἀπὸ�τὰ ὑπόλοιπα�ἔμβια�ὄντα,�ἔγκειται�στὴ�δια-
μεσολαβημένη�ἀπὸ�τὴ�“γλώσσα”�σχέση�τοῦ ἀνθρώπου�μὲ�τὴ�φύση.�Ἡ
γλώσσα,�ἔμφορτη�σημασιῶν�καὶ�συμβόλων,�σημασιοδοτεῖ�τὴ�φύση�καὶ�γί-
νεται�ἡ ἴδια�προϊὸν�τοῦ�τρόπου�καὶ�τῆς�εὐαισθησίας�μὲ�τὴν�ὁποία�τὸ�“λο-
γοτεχνικὸ�Ὑποκείμενο”� συλλαμβάνει� τὸ “Ἀντικείμενο� φύση”.�Αὐτὴ ἡ
σχέση�τοῦ�λογοτέχνη�μὲ�τὴν�ἐποχή�του�εἶναι�βιωματικὴ�καὶ ὀργανική.�Δὲν
πρέπει�νὰ�μᾶς�ἐκπλήσσουν�οἱ�ποικίλες�ὀπτικὲς�γωνίες�τοῦ�χώρου�μέσα�ἀπὸ
τὶς�ὁποῖες�διαθλᾶται�ἡ�εἰκόνα�τοῦ�φυσικοῦ�περιβάλλοντος�στὸ�λογοτεχνικὸ
κείμενο».

Ἡ�θέση�αὐτὴ�τοῦ�Σεφέρη�συνάδει�ἀπόλυτα�μὲ�τὸ�φυσιολατρικὸ�στοιχεῖο
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τῶν�παπαδιαμαντικῶν�διηγημάτων,�ὅπου�ἡ�φύση�καὶ�τὰ�στοιχεῖα�της�δὲν
φωτογραφίζονται�ἀφηρημένα�ἀλλὰ ἐντάσσονται�σὲ ἕνα�εὐρὺ�πλαίσιο�βιω-
ματικῆς�πρόσληψης�καὶ ἐξιδανίκευσης.�Ἐκεῖ ἐνοφθαλμίζονται�ὄνειρα,�ὁρά-
ματα,�ἀνάγκες�καὶ ἀγωνίες,�ὅλα�ὅσα�θεωρεῖ ὁ�Παπαδιαμάντης�ὅτι�ἐξυ-
πηρετοῦν�τὸ�αἰσθησιακὸ ἀλλὰ�καὶ ἰδεολογικό�του�μόρφωμα�καὶ ἀποτελοῦν
γιὰ�τὸν�ἀναγνώστη�τὸ�νοερὸ�καὶ ἴσως�τὸ�βιωματικὸ�περιβάλλον.

Στὸ�διήγημα�«Στὸ�Μέγα�γιαλό»,�ποὺ�λάτρεψαν�οἱ�μαθητές,�ὁ�βοριὰς
ἐξανθρωπίζεται�καὶ�ξετυλίγεται�ὀργανικά,�κινούμενος�στὸ�χῶρο,�ὅπου�πα-
ρουσιάζεται�ἀμείλικτος�καὶ ἀσυγκίνητος,�σκληρὸς�καὶ ἀδυσώπητος,�ἀνυ-
ποχώρητος�ἀφέντης�τοῦ�Μέγα�γιαλοῦ.�«Κάτω�ἐβρυχᾶτο�ἄγριος�ὁ�βορρᾶς,
ὀργώνων�τὰ�κύματα,�θολὰ�καὶ ἀνταριασμένα,�πλήττοντα�μανιωδῶς�τοὺς
βράχους.�Ἡ�λευκὴ ἀδελφή�του,�παρθένα�ἀπάτητη�ἐπάνω�εἰς�τὰ�βουνά,
ἅπλωνε�τὰ ἀτελείωτα�σινδόνια�της.�Ἐκεῖνος�τὰ ἕσφιγγε�μὲ�τὸ�φύσημά�του,
καὶ ὁ ἥλιος�δὲν�τὰ ἐστέγνωνε�μὲ�τὰς�ἀκτῖνάς�του».�Ἕνας�συνδυασμὸς�ποί-
ησης�καὶ πεζογραφίας.�Ἕνας�λυρικὸς�ὕμνος�μὲ�στοιχεῖα�ἀνθρωπομορφι-
σμοῦ�ποὺ�λειτουργεῖ ὡς�συνιστώσα�τῆς�φυσιολατρικῆς�του�περιγραφῆς.�Ἡ
γλώσσα�χωρὶς�ἀρχαιοπρεπῆ�μορφώματα�μετέφερε�νοερὰ�τὰ�παιδιὰ�σὲ ἕνα
θεατρικὸ�παρασκήνιο�μὲ�τὰ ἴδια�νὰ�παίζουν�ὡς�πρωταγωνιστές,�βιώνον-
τας�ἔτσι�κάθε�περιπλάνησή�τους�μέσα�ἀπὸ�τὸν�μικρόκοσμο�τῆς�σελίδας.
Τὸ�κείμενο�αὐτὸ�διδάχθηκε�παράλληλα�μὲ�«Τ᾽�Ἀγνάντεμα»,�ὅπου�πάλι�ὁ
βοριὰς�καὶ ὁ�βράχος�γίνονται�ἐνσαρκωμένα�ὄντα.

Ὁμοίως�περιδιαβήκαμε�καὶ�τὸ�διήγημα�«Τὸ�Καμίνι»,�ὅπου�ἐδῶ ἡ ἀνοι-
ξιάτικη�φύση�ὑπόκειται�σὲ�μιὰ�καταστροφὴ�καὶ�περιγράφεται�σὰν�ἀληθινὸς
βιασμός,�ὅταν�ὁ�Γιαννάκης�ὁ Ἀποζερβὸς�ἔκοψε�χιλιάδες�κόκκινα�στολίδια
τοῦ�κάμπου,�ἀφήνοντάς�την�γυμνὴ�στὰ ἐρείπια…

Πρωταρχικὸς�στόχος�στὶς�ἀναγνώσεις�μας�ἦταν�τὰ�παιδιὰ�νὰ�μὴν�προ-
σεγγίσουν�ὅλες�τὶς�μεταφορές,�τὶς�προσωποποιήσεις�καὶ�τὰ�σχήματα�λό-
γου�μόνο�ὡς�ἐκφραστικὰ�μέσα�ἑνὸς�ἀκόμη�λογοτεχνικοῦ�κειμένου,�ἀλλὰ
καὶ ὡς�πλούσιο�λαογραφικὸ ὑλικό,�ὡς�ἐπαφὴ�καὶ ἄγγιγμα�τῆς�φυσικῆς
πραγματικότητας.�«Οἱ�σχοῖνοι�οἱ�δακρύοντες�ἀγριομαστίχην»,�«ὁ�πέπλος
τῆς�νυκτός,�ὁ�περιαργυρούμενος�καὶ�διατμιζόμενος�ἀπὸ�τὸ�φέγγος�τῆς�σε-
λήνης»,�ὁ�κῆπος�ὅπου�ὁ ἥλιος�ἔκαιε�χωρὶς�νὰ�κατακαίει�τὰ�βάθη�του,�«συν-
νεφοῦται�ὁ�οὐρανὸς�ἀπὸ�τὰς�μαύρας�κάπας�τῶν�θυελλῶν�τὰς�σωρευομέ-
νας�ἐπάνω�του».

Ὁ�πανταχοῦ�παρὼν�ἀνθρωπομορφισμὸς�τῆς�φύσης�ἀλλὰ�καὶ ὁ�«φυσιο-
μορφισμὸς»�τοῦ ἀνθρώπινου�στοιχείου�στὸν�παπαδιαμαντικὸ�λόγο,�θὰ�μπο-
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ρούσαμε�νὰ�ποῦμε�ὅτι�εἶναι�τὰ�μέσα�μὲ�τὰ ὁποία�ὁ�Παπαδιαμάντης�ἀπο-
τυπώνει�τὴ�σύνθετη�ὀντότητα�τῆς�Σκιάθου2.

Μὲ ἕνα�εὐφάνταστο�τρόπο�ταξιδέψαμε�καὶ�στὴ�«Μαυρομαντηλού».�Τὸ
μικρὸ�κηπάκι�τοῦ ἐξαδέλφου�Γιαννιοῦ,�μὲ�τὸ ὁποῖο�ξεκινάει�ἡ�διήγηση,�δὲν
εἶναι�ἀνεξάρτητο�ἀπὸ�τὸν�ἴδιο�τὸν�Γιαννιό.�«Πῶς�τὰ�καταφέρνει;»,�ἀναρω-
τιοῦνται�οἱ ἄλλοι�γέροντες,�νὰ ἔχει�λαχανίδες,�κουνουπίδια,�μποστανικά!
«Σὰν�νὰ�τὸν�γνωρίζουν»,�«Λὲς�καὶ�τὰ ἔχει�γητεμένα!».�Ὁ�κῆπος,�τὸ�πό-
τισμα,�ἡ�στέρνα,�τὰ ἐξωτικά,�οἱ�μάγισσες,�οἱ�καλομοῖρες.�Ὅλα�ἐνταγμένα
στὸ�περιβόλι�τοῦ�Γιαννιοῦ,�ἕνα�ἀνοιχτὸ�βιβλίο�μὲ�σήματα�λυγρά.�Ἀκολου-
θεῖ ἡ�μεγαλειώδης�ὁμηρικὴ�παρομοίωση�τοῦ�κυματιστοῦ ἀγροῦ�μὲ�τὴ�θά-
λασσα,�μὲ�τὸ Ἰκάριο�Πέλαγος.�Ἡ�φαντασία�καλπάζει�στὸ�χῶρο,�καθὼς
διαδοχικὰ ἡ ἀφήγηση�περνάει�στοὺς�ἀνέμους,�τὸν�Ζέφυρο,�καὶ�στὴν�ἁρμα-
τοδρομία�τοῦ ἥλιου.�Ἡ�περιγραφὴ�παραπέμπει�κατευθείαν�στὴν�Ἰλιάδα,
ὅπου�στὴ�συνέλευση�τῶν�Ἀχαιῶν,�στὸ�κρίσιμο�σημεῖο�τῆς�ἀπόφασης,�τὸ
πλῆθος�κυμάτισε�σὰν�τὸ Ἰκάριο�Πέλαγος,�ὑπὸ�τὴν�ἐπίδραση�τοῦ�Ζεφύρου3.�

Καὶ ἡ�περιγραφὴ�τῆς�φύσης�μαγευτικὰ�ξεδιπλώνεται,�ἀγγίζοντας�τὶς
εὐαίσθητες�χορδὲς�τῶν�μαθητῶν,�περιπλανούμενες�ὄχι�μόνο�στὴ�στεριὰ
ἀλλὰ�καὶ�στὴ�θάλασσα.�Αὐτὴ ἔχει�πάντοτε�μιὰ�ἰδιαίτερη�ἱκανότητα�νὰ�συ-
νεπαίρνει�τοὺς�μαθητὲς�μὲ�τὴν�ἀδιασάλευτη�τάξη�ποὺ�στηρίζεται�στοὺς
ἄγραφους�νόμους�της.�Ἔτσι,�στὸ�διήγημα�«Νεκρὸς�Ταξιδιώτης»,�ἡ�θά-
λασσα�καὶ�τὰ�στοιχεῖα�της,�σὰν�μιὰ�ἄλλη�νεκρικὴ�πομπή,�ἀποτίουν�ἕνα�ἰδι-
αίτερο�φόρο�τιμῆς�στὸν�διαπόντιο�ἀλλὰ ὄχι�ὑποβρύχιο�νεκρό,�τέτοιον,�ποὺ
οὔτε�ἀνάμεσα�στοὺς�ἀνθρώπους�δὲν�θὰ ἔβρισκε.�Ἐδῶ,�οἱ�μαθητὲς�ἀπένει-
μαν�στὴ�φύση�βραβεῖο�σεβασμοῦ�καὶ�εὐπρέπειας,�μεγαλοσύνης�καὶ ἀνω-
τερότητας.�Μιὰ�πλήρης�ἀντιδιαστολὴ�μὲ�τὴ�σημερινὴ ἐπικρατούσα�κατά-
σταση�ἀπαξίωσης�καὶ�καταβαράθρωσης�τῆς�ἀνθρώπινης�ὕπαρξης.�«Τὰ
κύματα�ὡς�νὰ ᾤκτειρον�τὸν�ποτὲ�ναύτην,�μαλακὰ�μαλακὰ�τὸν�προέπεμ-
πον�εἰς�τὸν�πένθιμον�δρόμον�του.�[…]�τὰ�ψάρια�[…]�τὰ�δελφίνια�τὸν�παρέ-
καμπτον�εὐλαβῶς,�αἱ�φῶκαι�ἐκρύπτοντο�εἰς�τὰ ὑποβρύχια�ἄντρα�των,�τὰ
σκυλόψαρα�ὑπεχώρουν�εἰς�τὴν�διάβασίν�του».�Νά,�λοιπόν,�ποὺ ἡ�φύση�τοῦ
Παπαδιαμάντη�ἀποτελεῖ�πρότυπο�συμπεριφορᾶς,�καὶ ἂν�καὶ ἄλογη,�με-
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γαλειωδῶς�μετατρέπεται�σὲ�φωτεινὸ�παράδειγμα�μεγαλοπρέπειας,�ἱκανῆς
νὰ ἐπαναφέρει�τὴν�ἀπολεσθείσα�καθαρότητα�τῆς�ἀνθρώπινης�ψυχῆς.�Μὲ
ἕνα�αἴσθημα�ὑποδειγματικοῦ�καὶ ἀληθοῦς�σεβασμοῦ�τὸ�παράδειγμα�αὐτο-
μάτως�μετατρέπεται�σὲ�βίωμα.

«Εἴμαστε�συγκυβερνῆτες-συνοδοιπόροι�τῆς�φύσης�τὴν�ὁποία�ὀφείλουμε
νὰ�σεβόμαστε»,�ἀναφέρει�ὁ�θεωρητικὸς�τῆς�οἰκολογικῆς�σκέψης�Ε.�Mo-
rin4.�Καὶ�συνεχίζει,�λέγοντας�ὅτι�ἡ�πολυπλοκότητα�στὴ�φύση�ἐνέχει�τὴν
«ἔσχατη� ἠθικὴ»� ποὺ� εἶναι� ἡ «ἡ ἀνάδυση� τῆς� ἀνθρωπότητας»,� μὲ� τὴν
ἔννοια�τῆς�«ἀφύπνισης�μέσα�μας�αὐτῆς�τῆς�ἴδιας�τῆς�ἀνθρωπότητας».
Μέσῳ�δηλαδὴ�διαδικασιῶν�ἐσωτερικῆς�ἀλλαγῆς�καὶ�κριτικῆς�στάσης5.

Καὶ ὁ�Παπαδιαμάντης�ἀποδεδειγμένα�πρεσβεύει�αὐτὴ�τὴ�θέση�βάζον-
τας�τὴ�φύση�πρωταγωνιστὴ�καὶ�μοχλὸ ἐξέλιξης�ὅλων�τῶν�διηγημάτων�του.
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ΜΑΚΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Η�ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ�ΘΗΤΕΙΑ�ΕΝΟΣ�ΑΚΡΑΙΦΝΟΥΣ�ΕΛΛΗΝΑ

ΟΨΕΙΣ�ΤΟΥ�ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ�ΕΡΓΟΥ�ΤΟΥ�ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

Πρὶν�ἀπὸ�δεκαπέντε�περίπου�χρόνια�ὁ�μεταφραστὴς�Παπαδιαμάντης�ἦταν
κοινὴ�φιλολογικὴ�πεποίθηση,�ἀλλὰ ἀπὸ�τὸ�τεράστιο�καὶ ἀνεξερεύνητο�ἔργο
του ὑπῆρχε�μόνον�ἕνα�ἀχνὸ�περίγραμμα�τὸ ὁποῖο�διέγραφαν,�κυρίως,�ὁ�κα-
τάλογος�τοῦ�Κατσίμπαλη�καὶ�τοῦ�Βαλέτα.�Τὰ�τελευταῖα�χρόνια�ἡ ἀφη-
ρημένη�ἰδέα�ἄρχισε�νὰ�παίρνει�σάρκα�καὶ ὀστά,�φέρνοντας�στὴν�ἐπιφάνεια
μιὰ�καταποντισμένη�Ἀτλαντίδα.�Ὅσο,�ὅμως,�ἀποκαλύπτεται�τὸ�τεράστιο
μεταφραστικό�του�ἔργο,�μᾶς�ὑποχρεώνει�νὰ ἐπανεξετάσουμε�τὴν�εἰκόνα�του.
Τὸ ὕφος�ἢ�τὰ�κειμενικὰ�τεκμήρια�μὲ�τὰ ὁποῖα�ὁ�μελετητὴς�καλεῖται�νὰ
προσγράψει�στὸν�συγγραφέα�κάποιες�ἀπὸ�τὶς�πολυάριθμες�ἀνυπόγραφες
μεταφράσεις�καὶ ἡ�«μεταφραστικὴ ἠθικὴ»�εἶναι�τὰ�καίρια�ζητήματα�ποὺ
ἀναδεικνύονται�ἐν�προκειμένῳ.�Ὁ�Σκιαθίτης�διηγηματογράφος�φαίνεται�νὰ
σιωπᾶ�γύρω�ἀπὸ�τὸ�θέμα,�ἀλλὰ ἡ�γλώσσα�τῶν�μεταφράσεών�του�ἀποκα-
λύπτεται�μὲ�τὴν�ἴδια�ἐπάρκεια�ἐκείνης�τῶν�διηγημάτων�του.�Οἱ�γραμμα-
τικὲς�καὶ�οἱ ἕως�αὐθαιρεσίας�μεταφραστικὲς�ἐλευθερίες�σὲ ἀρκετὲς�περι-
πτώσεις�ὑπερβαίνουν�εὐεργετικὰ�τὸ�πρωτότυπο.�Δὲν�εἶναι�λίγες�οἱ�φορὲς
στὶς�ὁποῖες�πλειοδοτεῖ�μὲ�προσθῆκες�φράσεων�ἢ ἐκκλησιαστικῶν�στίχων
ποὺ ἐξελίσσονται�σὲ�κοινοὺς�τόπους�καὶ ὁδόσημα�στὴν�πορεία�γιὰ�τὴ�γνη-
σιότητα�παπαδιαμαντικῶν�μεταφράσεων.

Ὡστόσο,�τὸ�ζήτημα�ποὺ�εὔλογα�ἀνακύπτει�εἶναι�ἡ ἀνίχνευση�ἀναλογιῶν
καὶ ἐπιδράσεων�ἀπὸ�τὶς�μεταφράσεις�στὸ ἔργο�του.�Ποιὸς�εἶναι,�ὅμως,�ὁ�λο-
γοτεχνικὸς�ὁρίζοντας�τοῦ�Παπαδιαμάντη�στὴ�δεκαετία�τοῦ 1880�ὅταν�κά-
νει�τὴ�στροφή�του�στὸ�διήγημα;�Καὶ�τί�ἀποτελεῖ�λογοτεχνικὴ ἀξία�τὴ�συγ-
κεκριμένη� χρονικὴ� στιγμή;�Ἀσφαλῶς� πρόκειται� γιὰ� μιὰ� μεταιχμιακὴ
δεκαετία.�Τὸ�παλιὸ�πεθαίνει�καὶ�τὸ�καινούριο�δὲν�ἔχει�ἀκόμη�γεννηθεῖ.�Ὁ
ρομαντισμὸς�καὶ�τὸ ἱστορικὸ�μυθιστόρημα�τοῦ�παρελθόντος�μοιάζουν�ξε-
θωριασμένα�καὶ ἐκθρονίζονται.�Τὸ�πνεῦμα�τῆς�ἀλλαγῆς�ἔρχεται�μέσα�ἀπὸ



τὶς�σελίδες�τοῦ�Ραμπαγᾶ1.�Ὁ�Βίκτωρ�Οὐγκῶ,�ὁ�Ζολά,�ὁ�Μωπασάν,�κά-
νουν�αἰσθητὴ�τὴν�παρουσία�τους�μὲ�διηγήματα,�μυθιστορήματα�καὶ ἀφιε-
ρώματα.�Τὰ�εἰσαγόμενα�λογοτεχνικὰ�ρεύματα�ἀποτελοῦν�τὴν�καινούρια
πρόκληση�καὶ�τὸ�νέο�μέτρο.

Πόσο�ἐπηρέασαν�αὐτὰ�τὸν�Παπαδιαμάντη;�Ἐδῶ ἐγείρεται�ἕνα�σημαν-
τικὸ ἐρώτημα.�Πῶς�μετρᾶμε,�ἄραγε,�τὴν�ἐπίδραση;�Ὁ�προσφιλέστερος�τρό-
πος�εἶναι�ἐκεῖνος�τοῦ�φιλολογικοῦ�ντετέκτιβ,�μὲ�τὴν�κατὰ�γράμμα�παράλ�-
ληλη�ἰχνηλασία�Παπαδιαμαντικῶν�κειμένων�καὶ�μεταφράσεων�γιὰ�τὴν
ἀναζήτηση�συγκλίσεων.�Ὅμως,�οἱ ἐπιδράσεις�δὲν�καταγράφονται�πάντα
ἀνάγλυφα�στὶς�γραμμὲς�τῶν�κειμένων.�Ὁ�Ζολὰ�εἶναι�ὁ�καθρέφτης�στὸν
ὁποῖο�οἱ�νέοι�τῆς�δεκαετίας�τοῦ�’80�θὰ�δοῦν�καθαρὰ�νὰ�συντρίβονται�οἱ�ρο-
μαντικὲς� αὐταπάτες.� Τὸ� εἴδωλο� τῆς� λογοτεχνίας� ποὺ� πεθαίνει� μοιάζει
ἄσχημο�καὶ�καχεκτικό.�Ὁ�ρεαλισμὸς�φαντάζει�γεμάτος�γοητεία�καὶ ὑπο-
σχέσεις.�Ἡ�Νανὰ καὶ ὁ�Ζολὰ ἀποτελοῦν�αὐτὸ�ποὺ ὁ�Τ.�khun�ὀνομάζει�στὴ
Δομὴ�τῶν�ἐπιστημονικῶν�ἐπαναστάσεων «ἀλλαγὴ�παραδείγματος».�Αὐτὴ
ὅμως,�ἡ�πιὸ�σημαντικὴ ἐπίδραση,�ἀφοῦ ἀναπροσανατολίζει�τοὺς�συγγρα-
φεῖς�σὲ�μιὰ�ἐντελῶς�ἀντίθετη�κατεύθυνση,�καταγράφεται�πρωτίστως�στὴ
συνείδησή�τους,�στὸν�τρόπο�σκέψης,�γιὰ�νὰ�διυλιστεῖ�σταδιακὰ�σὲ�λέξεις�καὶ
κείμενα.
h�ἐγκατάλειψη�τοῦ ἱστορικοῦ�μυθιστορήματος�ἀπὸ�τὸν�Παπαδιαμάντη,

ἡ�στροφὴ�τοῦ�1887�μὲ�τὴν�ἐπιλογὴ�τοῦ�διηγήματος,�συνιστᾶ�κατ᾽�ἀρχὴν�μιὰ
σιωπηρὴ ἀποκήρυξη�τῆς�μίμησης�τῶν�παλαιῶν�προτύπων.�«Μὴ�νομίσῃ�τις
ὅτι�πλάττω�ἢ ἐπινοῶ�τι�ἐκ�τῶν�ἐν�τῷ�κειμένῳ.�Καὶ ἡ ἐγκαρτέρησις�καὶ ἡ
οἰκονομία�τῆς�συζύγου�καὶ ἡ�στοργὴ�τῆς�μητρυιᾶς�εἶναι�γεγονότα�ἐξ�ὅσων
εἶδα�ἰδίοις�ὄμμασιν»,�θὰ�δηλώσει�ἤδη�ἀπὸ�τὸ�1891�στὴ�«Μαυρομαντηλού».

Τὴν�ἔμμεση�ὁμολογία�πίστης�στὸν�ρεαλισμὸ�μὲ�τὴν�ἀνάδειξη�τῆς�ἐμπει-
ρίας�ὡς�προνομιακοῦ ὑλικοῦ�τῆς�ἀφήγησης,�νομίζω�θὰ�πρέπει�σὲ�μεγάλο
βαθμὸ�νὰ�τὴν�ἀποδώσουμε�στὸ�πνεῦμα�τῆς�Ἑστίας,�ἀλλὰ�καὶ�στὴν�ἀλλαγὴ
παραδείγματος�ποὺ�εἶχε�συντελεστεῖ.�Μὲ�τὴν�ἐπιστροφὴ ἀπὸ�τὸ ἱστορικὸ
παρελθὸν�στὸν�παρόντα�χρόνο�θὰ ἀναζητήσει�τὸ�γηγενὲς�οἰκεῖο�ἦθος�καὶ
θὰ�κερδίσει�τὴν�αὐθεντικότητα�ποὺ�τοῦ ἔλλειπε.�Παρ᾽�ὅλα�αὐτά,�στὸ�βά-
θος,�δὲν�παύει�νὰ�εἶναι�μιὰ�κίνηση�ποὺ ἀπηχεῖ ὅσα�συντελοῦνταν�στὴν�Εὐ�-
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1 Ἑλ.�Πολίτου-Μαρμαρινοῦ,�«Ἡ ἐφημερίδα�“Ραμπαγᾶς”�καὶ ἡ�συμβολή�της�στὴν
ἀνανέωση�τῆς�νεοελληνικῆς�λογοτεχνίας»,�Ἐπετηρὶς�τοῦ�Φιλολογικοῦ�Συλλόγου
Παρνασσός,�τόμ.�2�(1979),�σσ.�235-257.



ρώπη�μὲ�τὴ�μετάβαση�ἀπὸ�τὸν�ρομαντισμὸ�στὸν�ρεαλισμό.�Τὸ ἐγχείρημά
του�δὲν�παύει�νὰ�εἶναι�ἕνας�συντονισμὸς�μὲ ἕναν�ἰδιότυπο�λογοτεχνικὸ�κο-
σμοπολιτισμό,�μὲ ὅ,τι�θεωρεῖτο�πιὰ�στὴν�Εὐρώπη�λογοτεχνικὴ ἀξία.

Ὁ ἴδιος�βέβαια�ἔχει�ἀρνηθεῖ�τὸ�πνεῦμα�τοῦ�κοσμοπολιτισμού2.�Ἀλλὰ ἡ
γνωστὴ ἄρνησή�του�σχετικοποιεῖται�ἀπὸ�τὸ�γεγονὸς�ὅτι�τὸν�ἐπιτρέπει,�«χά-
ριν�πολυτελείας»�ὅπως�γράφει,�γιὰ ὅσα�ἔθνη�ἔκτισαν�τὴ�μεγάλη�τους�πα-
τρίδα.�Γιὰ�τὸν�ἑαυτό�του ἐπιλέγει�νὰ�εἶναι�βαθιὰ ἑλληνοπρεπής.�Ὡστόσο,
ἂν�καὶ�στὸ ἔργο�του ἀποτυπώνει�τὸν�ἑλληνικὸ�μικρόκοσμο,�παρατηροῦμε
νὰ�τὸν�ἐμπλουτίζει�μὲ ἀφηγηματικὰ�μέσα�ποὺ�διαμόρφωσε�ἀπὸ�τὴν�ἀνα-
γνωστικὴ�καὶ�μεταφραστική� του� ἐμπειρία�μὲ�Εὐρωπαίους�συγγραφεῖς,
ὅπως�ὁ�Ντίκενς3.�Ἀλλὰ�καὶ�στὴ�«Φόνισσα»�βλέπουμε�νὰ�κάνουν�διακριτικὰ
τὴν�ἐμφάνισή�τους,�κάτω�ἀπὸ�τὶς�γραμμές,�οἱ ἐπιδράσεις�ἑνὸς�λογοτεχνι-
κοῦ�κοσμοπολιτισμοῦ�ποὺ�εἶχε�ξορκίσει.

Εἶναι�γνωστὸ ὅτι�ἡ�λογοτεχνία�τρέφεται�ἀπὸ�τὴν�ἀγωνία�καὶ�τὸν�πόνο.
Εἶναι�τὸ�θερμοκήπιο�τοῦ�κακοῦ.�Ἀλλὰ�στὸν�Παπαδιαμάντη�ἡ ἠθογραφία
ἔχει�ἐπιβάλλει�κάποια�ὅρια.�Ὑπάρχουν�κι�ἄλλες�παιδοκτονίες�στὴ�δραμα-
τουργία�του.�Πρόκειται,�ὅμως,�εἴτε�γιὰ�φόνο�ἐξ�ἀμελείας,�τοῦ�μπαρμπα-
Στέργιου�στὸ «Ὁ�Πολιτισμὸς�εἰς�τὸ�χωρίον»,�εἴτε�γιὰ�φόνο�ἐκ�προμελέτης
ἀλλὰ�μὲ�λάθος�στόχο,�στὸ «Χριστόψωμο»,�ὁ ὁποῖος�ἐξαντλεῖται�σὲ�λίγες
γραμμές.� Στὴ� «Φόνισσα»� τὸ� κακὸ ἀνδρώνεται,� ἀποκτᾶ� ζωτικὸ� ρίγος,
διαρρηγνύει�τὰ�κράσπεδα�τοῦ�ζόφου�τὰ ὁποῖα�δὲν�μποροῦσε�νὰ ὑπερβεῖ ἡ
ἠθογραφία.�Εἶναι�σὲ�μεγέθη�τὰ ὁποῖα�δὲν�συνάδουν�μὲ�τὴν�προγραμματικὴ
δέσμευση�τοῦ�«Λαμπριάτικου�Ψάλτη»,�ὅτι�θὰ ὑμνεῖ�μετὰ�λατρείας�τὸν�Χρι-
στό.�Μπορεῖ�αὐτὸ�νὰ�εἶναι�τὸ�μανιφέστο�του, ἀλλὰ ἡ�γραφή,�ὅπως�κάθε�συγ-
γραφέα,�μπορεῖ�νὰ�τὸν�προδώσει.�Κάτω�ἀπὸ�τὶς�γραμμὲς�κάνει�σινιάλα�αὐτὸ
ποὺ�συνειδητὰ�προσπαθεῖ�νὰ ἀποφύγει.�Ὅπως�στὶς�θαυμάσιες�περιγραφές
του,�ὅπου�ὁ ἐρωτισμὸς�θὰ�προβάλει�γοητευτικὸς�σὲ�μεγάλο�τμῆμα�τοῦ ἔργου
του�καὶ�θὰ ἀποκαλυφθεῖ ὁ ἄνθρωπος,�ποὺ ὅπως�λέει�ὁ Ἐλύτης,�«ἔκανε�γιορ�-
τή�του�τὰ�στήθη�τῆς�Ματῆς�καὶ�τὰ�σφυρὰ�τῆς�Μοσχούλας»4.�Παρόμοια
καὶ�τὸ�κακὸ�στὴ�«Φόνισσα»�δὲν�ἀφορᾶ�πιὰ�τὴ�διαχείριση�κάποιων�ἀρνη-
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2 Βλ.�«Λαμπριάτικος�Ψάλτης»,�Ἅπαντα (Δόμος),�2.516.
3 Ἀγγελικὴ�Παπαγεωργοπούλου,�«Ὁ�κοσμοπολιτισμὸς�τοῦ Ἀλέξανδρου�Παπαδια-
μάντη.�Συμβολὴ�στὴ�συγκριτικὴ�προσέγγιση�τῶν�παπαδιαμαντικῶν�κειμένων».�Νέα
Ἑστία,�τχ.�1747,�Ἰούλιος�2002.

4 Ὀδυσσέας�Ἐλύτης,�Ἡ�μαγεία�τοῦ�Παπαδιαμάντη,�Γνώση,�Ἀθήνα�1989,�σ.�50.



τικῶν�τῆς�μικρῆς�κοινότητας.�Ἔχει�πάρει�θεμελιακὲς�διαστάσεις�ποὺ�δὲν
δικαιολογοῦνται�ἀπὸ�τὸ�χριστιανικὸ�μανιφέστο�καὶ�μποροῦν�νὰ�κατανοηθοῦν
καλύτερα�κάτω�ἀπὸ�τὸν�ὁρίζοντα�ποὺ ἔχει�ἤδη�διαμορφώσει�ὁ�νατουραλι-
σμός.�Βρισκόμαστε�πιὰ�στὰ 1903.�Ἔχουν�μεσολαβήσει�Οἱ ἄθλιοι�τῶν�Ἀ�-
θη�νῶν (1894),�ὁ�Ζητιάνος (1896),�καὶ�γενικότερα�αὐτὸ�ποὺ ἀποκαλεῖται
κριτικὸς�ρεαλισμός.�Οἱ ἰδέες�τῆς�Νανᾶς καὶ�τοῦ�Α.�Γιαννόπουλου�Ἠπειρώτη
«ὑπολανθάνουσες�κάτω�ἀπὸ�τὴν�ἐπιφάνεια�τῆς�ἐπίσημης�παιδείας»�εἶχαν
κάνει�τὴν�πορεία�τους,�ὅπως�γράφει�ὁ�Μάριο�Βίττι5.�Νομίζω,�ὅτι�ἕνας�προ-
σεκτικὸς�παρατηρητὴς�θὰ�μποροῦσε�νὰ ἀνιχνεύσει�τὶς�συνέπειες�τῶν�«κα�-
κῶν�συναναστροφῶν»,�τῶν�ξένων�ἀναγνωσμάτων�καὶ�μεταφράσεων,�τὰ
ὁποῖα�μεταθέτουν�συνεχῶς�τὸ�κέντρο�βάρος�τοῦ�λογοτεχνικοῦ ὁρίζοντα�τοῦ
Παπαδιαμάντη,�ἀλλὰ�καὶ�τῆς�λογοτεχνικῆς�Ἀθήνας�τῆς�ἐποχῆς,�ἀπὸ�τὴν
ἠθογραφία�σὲ�μιὰ�λογοτεχνία�ἡ ὁποία,�ὑπὸ�τὴν�ἐπίδραση�τοῦ�νατουραλισμοῦ
ἢ�τοῦ�Ντοστογιέφσκι,�ἀποφασίζει�νὰ�θέσει�τὰ�δάκτυλα�ἐπὶ�τὸν�τύπον�τῶν
ἥλων�τοῦ�κακοῦ.

Πόσες�ἀπὸ�τὶς�14.500�σελίδες,�ὅπως�τὶς�ὑπολογίζει�ὁ Octave�Merlier6,
ἔχει�ἐν�τῷ�μεταξὺ�μεταφράσει�στὰ 1903�ὁ�Παπαδιαμάντης;�Ἀναλογικὰ
μᾶλλον�τὸ�μεγαλύτερο�μέρος.�Ο�Μανώλης�Χαλβατζάκης�ἐπισημαίνει,�ἔγ�-
καιρα�μάλιστα,�σοβαρὲς�ἀναλογίες�ἀνάμεσα�στὴ�«Φόνισσα»�καὶ�στὸἜγ�-
κλημα�καὶ�τιμωρία καὶ�διερευνᾶ ὅλες�τὶς�φάσεις�τῆς�ψυχολογικῆς�πορείας
τῆς�Φραγκογιαννοῦς,�ἀπὸ�τὸν�σχηματισμὸ�τῆς� ἰδέας�τὸ�φόνου�ἕως�τὴν
πραγματοποίησή�της,�παράλληλα�μὲ�τὸν�Ρασκόλνικωφ.�Καὶ�«πῶς�θὰ�μπο-
ροῦσε�νὰ ἀπαλλαχτεῖ ἀπὸ�τὴν�ἐπιρροὴ�τοῦ�Ντοστογιέφσκι�ἐκεῖνος�ποὺ�τὸν
μετέφρασε;»7,�γράφει.�Ἀλλὰ�καὶ ἀπὸ�τὴν�ἐπιρροὴ�τοῦ�Τσέχωφ�ἢ�τοῦ�Μω-
πασὰν�θὰ�πρόσθετα.

Οἱ�περιθωριακοὶ�τύποι�τῆς�ζωῆς�τοῦ�χωριοῦ,�οἱ ὁποῖοι�εἰσάγονται�καὶ�στὴ
λογοτεχνία�μας�ὡς�κεντρικοὶ ἥρωες�μὲ�τὸν�Παπαδιαμάντη,�καὶ�οἱ�περι-
γραφὲς�τῆς�φύσης�ἀποτελοῦν�κεντρικὰ�μοτίβα�τοῦ�Μωπασὰν�καὶ�τῆς�να-
τουραλιστικῆς�θεματικῆς,�ὅπως�ἔχει�διαπιστώσει�ἡ Ἑλένη�Πολίτου-Μαρ-
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5 Μάριο�Βίττι,� Ἰδεολογικὴ�λειτουργία� τῆς� ἑλληνικῆς�ἠθογραφίας,�Κέδρος,�Ἀθήνα
1991,�σ.�92

6 Βλ.�Papadiamandis,�Nouvelles�traduites�du�grec�et�presentees,�par�Octave�Merlier,�Ath-
enes�1965,�σ.�9.

7 Βλ.�Μανώλης�Χαλβατζάκης,�Ὁ�Παπαδιαμάντης�μέσα�ἀπὸ�τὸ ἔργο�του,�Ἀλεξάν-
δρεια�1960,�σ.�64.



μαρινοῦ8.�Ἀκόμη�καὶ�στὴ�μυθιστοριογραφία�του,�στὴ�Γυφτοπούλα π.χ.,�θὰ
ἀνακαλύψει�κανεὶς�ἐξαιρετικὲς�περιγραφές.�Τὰ�πρώιμα�φανερώματα�τῆς
τέχνης�του.�Ὅμως,�ὑπάρχει�μιὰ�στιγμὴ�στὴν�παπαδιαμαντικὴ�πεζογρα-
φία�μετὰ ἀπὸ�τὴν�ὁποία�ἡ�περιγραφὴ�αὐτονομεῖται.�Κηρύσσει�προκλητικὰ
τὴν�ἀνεξαρτησία�της�ἀπέναντι�στὰ ὑπόλοιπα�στοιχεῖα,�ὅπως�εἶναι�οἱ�χα-
ρακτῆρες�καὶ ἡ�δράση.�Ἀποκτᾶ�μεγαλοπρέπεια.�Γίνεται�λαγνεία.�Ὅπως
λέει�ὁ�Τέλος�Ἄγρας:�«Πῶς�ἀγαπᾶ,�ἀλήθεια,�νὰ ἐνδιατρίβη�στὶς�περιγρα�-
φὲς�τούτου�τοῦ�νησιοῦ,�ἔστω�καὶ�μόνος�του,�ἔστω�κι�ἀφοῦ ὁ ἀναγνώστης
κάποτε� κουρασθῆ� νὰ� τὸν� παρακολουθῆ,� καὶ� τὸν� ἀφήνει� στὴ� μέση,� καὶ
πηδᾶ ἀπὸ�πίσω�του�–ὁ ἀναγνώστης–�φράσεις�καὶ�φράσεις,�τρυγώντας�μόνο,
ἐδῶ�κάπου,�κάποιο�ἐξαίσιο�κοσμητικὸ ἐπίθετο,�ἐκεῖ�κάποια�παρομοίωση�ποὺ
μοσχοβολᾶ ἀπὸ�αἴσθημα!»9.

Ποιὰ�εἶναι�ὅμως�αὐτὴ ἡ�χρονικὴ�στιγμή;�Στὴν�πρώιμη�μετάφραση�τῆς
Κληρονομίας (1889)� παρακολουθοῦμε� ἐκτεταμένα� ἀποσπάσματα� ποὺ
θυμίζουν�τὶς�γνώριμες�ποιητικὲς�περιγραφὲς�τοῦ�Παπαδιαμάντη.

Εὑρίσκοντο�τότε�εἰς�τὰς�τελευταίας�ἡμέρας�τοῦ Ἰουλίου,�καὶ ὁ�δίσκος�τοῦ
ἡλίου�μέγας,�καθ᾽�ἣν�στιγμὴν�ἔμελλε�νὰ�κρυβῇ ὄπισθεν�τῶν�δύο�πύργων�τοῦ
Τροκαδερό,�ἔρριπτε�βροχὴν�φλογὸς�ἐπὶ�τῆς�ἀπείρου�τῶν�στεγῶν�πληθύος.

Ὁ ὁρίζων�πορφυροῦς�εἰς�τὰ�κάτω,�ἐλάμβανεν�ὑψηλότερον�ὠχροῦ�χρυσοῦ
βαφᾶς,�εἶτα�κιτρίνας�χρόας,�εἶτα�πρασίνας,�ἁβροῦ�πρασίνου�φωτολαμποῦς,�εἶτα
ἐγίνετο�κυανοῦς,�διαυγοῦς�καὶ�ζωηροῦ�κυανοῦ�εἰς�τὰ ὕψη.

Αἱ�χελιδόνες�διίπταντο�ὡς�μόλις�ὁρατὰ�βέλη,�διαχαράττουσαι�ἐπὶ�τοῦ�οὐ�-
ρανίου�θόλου�τὴν�λεπτὴν�καὶ�παροδικὴν�σκιὰν�τῶν�πτερύγων�των.�Καὶ ἐπὶ�τοῦ
ἀμετρήτου�πλήθους�τῶν�οἰκιῶν,�ἐπὶ�τῆς�μεμακρυσμένης�ἐξοχῆς,�ἐπεπόλαζε�ρο-
δόχρους�νεφέλη,�ἀτμὸς�πύρινος,�ἐν�ᾧ ἀνήρχοντο�ὡς�ἐν�ἀποθεώσει�αἱ ὀξεῖαι�τῶν
κωδωνοστασίων�κορυφαὶ καὶ ὅλοι�οἱ ὑψηλοὶ�τῶν�διαφόρων�μνημείων�θόλοι.�Ἡ
θριαμβευτικὴ ἁψὶς�προέκυπτε�γιγαντιαία�καὶ�παμμέλαινα�ἐν�τῷ�παμφαεῖ�καὶ

Η�ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ�ΘΗΤΕΙΑ�ΕΝΟΣ�ΑΚΡΑΙΦΝΟΥΣ�ΕΛΛΗΝΑ 213

8 Γιὰ�τὶς�συγκλίσεις�καὶ�τὶς�ἀποκλίσεις�τοῦ�παπαδιαμαντικοῦ ἔργου�μὲ ἐκεῖνο�τοῦ�Μω-
πασὰν�καὶ�τὴ�σχέση�του�μὲ�τὸν�Νατουραλισμό,�βλ.�Ἕλ.�Πολίτου-Μαρμαρινοῦ,�«Πα-
παδιαμάντης,�Μωπασὰν�καὶ�Τσέχωφ,�Ἀπὸ�τὴ�Σκιάθο�στὴν�Εὐρώπη»,�Πρακτικὰ
[Α´]�Διεθνοῦς�Συνεδρίου�γιὰ�τὸν�Παπαδιαμάντη,�Σκιάθος,�20-24/8/1991,�Δόμος,
Ἀθήνα�1996,�σσ.�423-456,�καὶ�τῆς�ἰδίας,�«Ἀλέξανδρος�Παπαδιαμάντης»,�Ἡ�πα-
λαιότερη�πεζογραφία�μας,�τόμ.�Στ΄,�Σοκόλης,�Ἀθήνα�1997,�σσ.�114-162.

9 Τέλλος�Ἄγρας,� «Πῶς� βλέπουμε� σήμερα� τὸν�Παπαδιαμάντη»� [1936],�Κριτικά,
ἐπιμ.�Κώστας�Στεργιόπουλος,�τόμ.�3,�Ἑρμῆς,�Ἀθήνα�1984,�σ.�42.



οἰονεὶ�φλεγομένῳ�ὁρίζοντι,�καὶ ὁ�δόμος�τῶν�Ἀπομάχων�ἐφαίνετο�ἄλ�λος�ἥλιος
πεσῶν�ἀπὸ�τοῦ�στερεώματος�εἰς�τὰ�νῶτα�οἰκοδομῆς�τινος10.

Στὸ�συγκεκριμένο�ἀπόσπασμα�ὁ ἥρωας�Λεσάβλ,�μόλις�πληροφορεῖται
ὅτι�ἡ�γριὰ�κοντεύει�νὰ�πεθάνει�καὶ ἡ�περιπόθητη�κληρονομιὰ�τὴν�ὁποία
προσδοκᾶ�εἶναι�πρὸ�τῶν�πυλῶν,�βγαίνει�στὸν�ἐξώστη�καὶ�βλέπει�πιὰ�τὴ�ζωὴ
μὲ�αἰσιοδοξία.�Ἡ�περιγραφὴ ὀργανώνεται�γύρω�ἀπὸ�τo�«παντώνυμο»�ποὺ
εἶναι�ἡ�καλοκαιρινὴ�δύση�τοῦ ἡλίου.�Δὲν�εἶναι�ἁπλὰ�τὸ�σκηνικὸ�τῆς�δρά-
σης�περιοριζόμενη�σὲ�μιὰ�διακοσμητικὴ ἀναφορικὴ�λειτουργία,�ἀλλὰ�τὸ ἰσο-
δύναμο�τῆς�ψυχικῆς�κατάστασης�τοῦ ἥρωα.�Οἱ�μετωνυμίες�τῆς�δύσης,�ἡ
πανδαισία�τῶν�χρωμάτων,�ὁ�λεξιλογικὸς�πλοῦτος,�οἱ�παρομοιώσεις,�μετα-
μορφώνουν�τὸ ἀστικὸ�τοπίο�σὲ�ποίηση.�Τὸ ἴδιο�κλίμα�καὶ ἡ ἴδια�γλωσσικὴ
αἴσθηση�τοῦ�γνώριμου�Παπαδιαμάντη,�ὥστε�ὁ�μεταφραστὴς�καὶ ὁ�διηγη-
ματογράφος�νὰ ἀποτελοῦν�μιὰ�ἀδιάσπαστη�ἑνότητα�μὲ�διαφορετικὲς�ὄψεις.
Ἂν�λάβουμε�ὑπ᾽�ὄψη�ὅτι�ἡ�πρώτη�φορὰ�κατὰ�τὴν�ὁποία�ἡ�περιγραφὴ�τῆς�φύ-
σης�γιγαντώνεται�καὶ ἀποκτᾶ�σημαίνουσα�θέση�στὴ�διηγηματογραφία�του,
ἐμφανίζεται�δύο�χρόνια�ἀργότερα�στὴ�«Μαυρομαντηλού»�(1891),�μποροῦμε
νὰ�θεωρήσουμε�ὅτι�ἡ�συγκεκριμένη�μετάφραση�εἶναι�ἐξ�ἀντικειμένου�ἡ δο-
κιμή,�ἡ�πρώτη�γραφή�της.�Πίσω�ἀπὸ�τὸ ἀπόσπασμα�τοῦ�Μωπασὰν�καὶ
ἐκεῖνο�τῆς�«Μαυρομαντηλοῦς»�ὑπάρχει�ἕνα�κεντρικὸ�αἴσθημα�εὐδαιμονίας
ποὺ�τὰ ὀργανώνει.�Στὸν�μυστηριώδη�κῆπο�τοῦ�Γιαννιοῦ ὅλα�εἶναι�γαλήνια
ἀπὸ�καταβολῆς�κόσμου.�Στὸ�θέαμα�ποὺ ἀπολαμβάνει�ἀπὸ τὸν�ἐξώστη�τοῦ
σπιτιοῦ ἕνα�δειλινὸ�τοῦ Ἰουλίου�ὁ�Λεσλάβ,�ἡ�ζωὴ�φαίνεται�ἀκτινοβόλος�καὶ
τὸ�μέλλον�εὐδαιμονέστατο.�Οἱ�περιγραφὲς�ἐξελίσσονται�σὲ ἕνα�πανηγύρι
τῶν�αἰσθήσεων.�«Ἠδύπνοοι�ὀσμαί,�τὰ ἐλαφρὰ ἀρώματα»�μυρώνουν�τὶς�αὖ�-
ρες�στὴ�«Μαυρομαντηλού»,�ἐνῶ ὁ Λεσλὰβ�πίνει�τὸν�ἀέρα�«ὡς�πίνει�τις�τὸν
οἶνον»,�αἰσθάνεται�«ἑαυτὸν�μεθυσκόμενον�ὑπὸ�βαθείας�καὶ�θριαμβευτικῆς
χαρᾶς».�Ὁ ὁρίζοντας�εἶναι�«παμφαής».�Ὁ�οὐράνιος�θόλος,�ὁ ἥλιος�ποὺ�βυ-
θίζεται,�εἶναι�κοινοὶ�τόποι.�Χρώματα�καὶ ἀποχρώσεις,�γνωστὰ�μοτίβα�καὶ
ρητορικοὶ� τρόποι� τῆς�περιγραφῆς� τοῦ� διηγηματογράφου�Παπαδιαμάντη
ἀποθεώνουν�τὴν�αἴσθηση�τῆς�ὅρασης.�Ἀκόμη�καὶ�χωρὶς�νὰ ἀναζητήσου�-
με�τὴν�κατὰ�λέξη�ἐπίδραση�στὸ�μετέπειτα�ἔργο�του,�νομίζω�ὅτι�μποροῦμε
νὰ�θεωρήσουμε�ὅτι�ἡ�μετάφραση�εἶναι�τὸ ἐργαστήρι�στὸ�ποῖο�δοκιμάστηκε
ἡ�περίφημη�ποιητικότητα�τοῦ�Παπαδιαμάντη�καὶ ἡ ὁποία�θὰ�γίνει�ἀργό-
τερα�ἕνα�ἀπὸ�τὰ�χαρακτηριστικότερα�γνωρίσματα�τῆς�γραφῆς�του.
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10 Guy�de�Maupassant,�Ἡ�κληρονομία,�Δόμος,�Ἀθήνα�2003,�σ.�46.



Ἐνδιαφέρουσες�παρατηρήσεις�κάνει�καὶ ὁ�Ν.�Δ.�Τριανταφυλλόπουλος:
«Ἐξίσου�ἀκατακρίτως�κλέβει�γιὰ�λογαριασμὸ�τοῦ�πεζογράφου�Παπαδια-
μάντη�τὰ�λαλαρίδια�τῶν�μεταφραζομένων,�ποὺ�τὰ�βλέπεις�ξαφνικὰ�νὰ�γί-
νονται�ζαφείρια�στὰ�δικά�του�διηγήματα.�Ὅποιος�διαβάσει�τὴν�τελευταία
σελίδα�τοῦ “Ἀμερικανοῦ�Μοντεχρίστου”,�τοῦ Ἰουλ.�Χῶθορν�θὰ�καταλάβει
πῶς�ἐξαγιάζεται�ἡ�κλοπή»11,�γράφει�γιὰ�τὰ ὅρια�καὶ�τὶς�συνήθειες�τοῦ�με-
ταφραστῆ.

Εἶναι�φανερὸ ὅτι�ὁ ὥριμος�Παπαδιαμάντης�δὲν�μιμεῖται�κανέναν.�Ἡ�δια-
κειμενικὴ ἰχνηλασία�τοῦ�κυρίως�ἔργου�καὶ�τῶν�μεταφράσεων�δείχνει�ὅτι�ἡ
σημαντικότερη�συμβολὴ�τους�συνίσταται�στὴν�ὡρίμανση�αὐτοῦ�τοῦ�ὁποίου
ὁ ἴδιος�ἀποκαλεῖ�«φιλολογικὴ�συνείδηση».�Ἡ�εὐρωπαϊκή�του�θητεία�στὸ�με-
ταφραστικὸ�πεδίο�συνετέλεσε�στὸν�γενικότερο�προσανατολισμὸ�τοῦ ἔργου
του�στὸν�εὐρωπαϊκὸ�κανόνα.�Φαίνεται,�πάντως,�καὶ ἀπὸ�τὶς�ἄλλες�κορυφὲς
τοῦ�19ου�αἰώνα�–Σολωμός,�Ροΐδης,�Βιζυηνός–�πὼς�ὅ,τι�περιγράφεται�ὡς
«ἑλληνικότητα»,�σὲ�πεῖσμα�ὅσων�τὴν�ἐπικαλοῦνται,�διαμορφώθηκε�ὑπο-
δόρια�μέσα�ἀπὸ�συνεχεῖς�ὠσμώσεις�μὲ�τὴν�εὐρωπαϊκὴ�λογοτεχνικὴ�πραγ-
ματικότητα.

Τί�ἦταν�τελικὰ ὁ�Παπαδιαμάντης,�Εὐρωπαῖος�ἢἝλληνας;�Οἱ�ποικίλες
ἑρμηνεῖες�στὴ�διάρκεια�ἑνὸς�αἰώνα�ἀποδεικνύουν�τὴ�γονιμότητα�τοῦ�πα-
παδιαμαντικοῦ�κειμένου.�Ὁ ἀναγνωστικὸς�ὁρίζοντας,�τὸν�ὁποῖο�διαμόρφωσε
ἡ�κριτική,�περιλαμβάνει�ἕνα�ἐκκρεμές,�τοῦ ὁποίου�οἱ�δύο�ἀκραῖες�θέσεις
ἐκτείνονται�ἀπὸ�τὸ�«χαμένο�κέντρο»�τοῦ�Ζήσιμου�Λορεντζάτου�μέχρι�τὸν
ἀναγεννησιακὸ�Παπαδιαμάντη�τῶν�ἀπαρχῶν�τοῦ�μυθιστορήματος�τοῦ�Λά�-
κη�Προγκίδη12.�Εἶναι�ρομαντικός,�ἠθογράφος,�ρεαλιστής,�νατουραλιστής,
πρόδρομος�τοῦ�μοντερνισμοῦ,�γιὰ�νὰ�μείνω�σὲ�μερικὰ ἀπὸ ὅσα�ἔχουν�γρα-
φεῖ;�Εἶναι�ρεαλιστής,�ἀλλὰ ἡ�ποιητικότητά�του�ὑπονομεύει�τὸν�ρεαλισμό.
Ἡ�«Φόνισσα»�ἔχει�νατουραλιστικὰ�στοιχεῖα,�ἀλλὰ�τὸ�κλειδὶ�τοῦ�Ζολᾶ�δὲν
ἐφαρμόζει�καλά.�Ἔχει�ρομαντικὰ�στοιχεῖα,�ἀλλὰ�ὁ�ρεαλισμὸς�ὑπερτερεῖ.�

Ἂς�δοῦμε�τὸ�παράδειγμα�ἑνὸς�ἄλλου�μεγάλου.�Τί�ἦταν�ὁ�Φλωμπέρ;�Ρε-
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11 Ν.�Δ.�Τριανταφυλλόπουλος�-�Λαμπρινὴ�Τριανταφυλλοπούλου,�Ὁ�Παρδαλὸς�Συρικτὴς
τῆς�Ἐμλίνης,�Νεφέλη,�Ἀθήνα�2007,�σ.�20

12 Γιὰ�μιὰ�συνολικὴ�περιγραφὴ�τῆς�πρόσληψης�τοῦ�Παπαδιαμάντη,�βλ.�Γ.�Φαρίνου-
Μαλαματάρη,�«Μικρὴ�εἰσαγωγὴ�στὴν�πρόσληψη�τοῦ�Παπαδιαμάντη»,�στὸν�τόμο
Εἰσαγωγὴ�στὴν�πεζογραφία�τοῦ�Παπαδιαμάντη,�ἐπιλογὴ�κριτικῶν�κειμένων-ἐπι-
μέλεια�Γ.�Φαρίνου�Μαλαματάρη,�Πανεπιστημιακὲς�Ἐκδόσεις�Κρήτης,�Ἡράκλειο,
2005.



αλιστής,�ρομαντικός,�μοντέρνος,�μεταμοντέρνος;�Ὁ�αὐτοβιογραφικὸς�λυ-
ρισμὸς�τῶν�πρώτων�ἔργων�δείχνει�ὅτι�μέσα�του ὑπῆρχε�μιὰ�ρομαντικὴ�τάση.
Παρὰ�τὸ�γεγονὸς�ὅτι�ἡ�Μαντὰμ�Μποβαρὺ θεωρήθηκε�ὁρόσημο�τοῦ�ρεαλι-
σμοῦ,�ὁ ἴδιος�τὸν�ἀπεχθανόταν.�Ἔλεγε�ὅτι�εἶναι�ἕνας�τροβαδοῦρος.�Ἕνας
ἄνθρωπος�ρομαντικὸς�τῆς�παλιᾶς�ἐποχῆς.�Ὅταν�τὸν�ἀποστήθισε�ὁ�Τζόυς,
ἔγινε�μοντερνιστής,�γράφει�ὁ Fredric�Jameson13,�κι�ὅταν�τὸν�παρέλαβε�ἡ
Ναταλὶ�Σαρὸτ�μετατράπηκε�σὲ�μεταμοντέρνο.�Τὰ�μεγάλα�ἔργα�ἐντάσ-
σονται�μέσα�στὴ�μνήμη�τῆς�τέχνης�τους�καὶ�συγχωνεύουν�ὑποδόρια�καὶ
δημιουργικά.�Αὐτὸ�εἶναι�τὸ�μυστικό�τους.�Αὐτὸ ἔκανε�καὶ ὁ�Παπαδιαμάν-
της.�Καθώς,�μάλιστα,�δὲν�ὑπάρχει�βασιλικὴ ὁδὸς�στὴν�πεζογραφία,�ἀκο-
λουθεῖ�μὲ�τὴν�ἀνεξιθρησκία�τῶν�μεγάλων�συγγραφέων�τὸν�δικό�του�δρόμο.
Ἑλίσσεται�ἀνάμεσα�στὰ�λογοτεχνικὰ�ρεύματα.

Ὡστόσο,�μοιάζει�ἀρκετὰ�εἰρωνικὸ ὅτι�ὁ «ἅγιος»�τῶν�γραμμάτων,�τὸ ἔργο
τοῦ ὁποίου�θεωρεῖται�ὅτι�ἐκφράζει�τὴν�οὐσία�ἑνὸς�ἑλληνικοῦ�τρόπου�ζωῆς
καὶ�αἴσθησης�τῶν�πραγμάτων,�ἔστω�καὶ�καταναγκαστικά,�μεταφράζει�καὶ
μᾶς�εἰσάγει�στὴν�πρωτοπορία�τῆς�εὐρωπαϊκῆς�λογοτεχνίας�τῆς�ἐποχῆς
του.�Ἀρκετοὶ�κραδαίνουν�ἐπίμονα�τὸ�γεγονὸς�ὅτι�οἱ�μεταφράσεις�γίνονταν
γιὰ�βιοποριστικοὺς�λόγους.�Ἀποκλείει�ἄραγε�αὐτὸ�τὴ�γοητεία�ἑνὸς�ξένου
κειμένου;�Δὲν�μπορεῖ ἕνας�μαθηματικὸς�ποὺ�βγάζει�τὸ�ψωμί�του�διδάσκον�-
τας�τὰ�θεωρήματα�τοῦ�Θαλῆ ἢ�τοῦ�Πυθαγόρα�νὰ�θαυμάζει�τὴν�ὀμορφιὰ�καὶ
τὴν�κομψότητά�τους;�Ὁ ἴδιος�δηλώνει�ὅτι�ἔμαθε�ξένες�γλῶσσες�πρῶτα�«χά-
ριν�φιλολογικῆς�ἀπολαύσεως,�εἶτα�ἐξ�ἀνάγκης�καὶ�πρὸς�βιοπορισμόν»14.
Πῶς,�ἀλλιῶς,�θὰ ἐξηγήσουμε�τὸν�ἀνυπόκριτο�θαυμασμό�του�γιὰ�τὸν�Ἴψεν;
Καὶ�τὴν�ἀγάπη�του�γιὰ�τὸν�Μίλτωνα,�τὸν�Σαίξπηρ,�τὸν�Μπάιρον;

Ἂς�τὸ�θέσω�ἀντίστροφα:�θὰ ὑπῆρχε�ὁ�γνωστὸς�Παπαδιαμάντης�ποὺ�ξέ-
ρουμε,�ἔξω�ἀπὸ�τὰ�λογοτεχνικὰ�ρεύματα�ποὺ�διαμόρφωσαν�τὴν�ἐποχή�του,
χωρὶς�τὴ�δημιουργικὴ�συνάντησή�του�μέσα�ἀπὸ�τὶς�μεταφράσεις;�Παρὰ�τὶς
δηλωμένες�του�πεποιθήσεις,�ἡ�συγγραφική�του�συνείδηση�διαμορφώθηκε
μέσα�ἀπ᾽�αὐτά.�Ὅσο�κι�ἂν�ἡ�μετάφραση�γινόταν�γιὰ�βιοποριστικοὺς�λόγους,
ποιὸς�θὰ�μποροῦσε�νὰ ἰσχυρισθεῖ ὅτι�οἱ�ρίζες�τοῦ ἔργου�του�δὲν�βρῆκαν�ἀσυ-
νείδητα�πρόσφορο�ἔδαφος�στὶς�χιλιάδες�μεταφρασμένες�σελίδες�τοῦ�Μω-
πασάν,�τοῦ�Τσέχωφ�ἢ�τοῦ�Ντοστογιέφσκι;�Προκύπτει,�λοιπόν,�ὅτι�δὲν�ἦταν
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13 Fredric�Jameson,�Τὸ�μεταμοντέρνο�ἢ ἡ�πολιτισμικὴ�λογικὴ�τοῦ�ὕστερου�καπιταλι-
σμοῦ,�Νεφέλη�1999,�σ.�108.

14 Βλ.�«Τὸ�γράμμα�στὴν�Ἀμερική»,�Ἅπαντα,�4.356.



ἕνας�ἀνυποψίαστος�ἐπαρχιώτης,�ἕνα�καλλιτεχνικὸ�ναυάγιο�τῆς�ἑλληνι�κῆς
ἐνδοχώρας�–ὅπως�εἰπώθηκε15–,�ἀλλὰ ἐκεῖνος�ποὺ�δεξιώθηκε�τὰ�πιὸ ἀνή-
συχα�πνεύματα�τῆς�εὐρωπαϊκῆς�πρωτοπορίας.�Δὲν�ἦταν�ἕνας�κομήτης,
ἀλλὰ�τὸ ἀποτέλεσμα�μιᾶς�διαλεκτικῆς�ἔντασης�μαζί�τους.�Ἀκόμη�καὶ ἡ
δήλωσή�του�ὅτι�δὲν�μοιάζει�μὲ�τὸν�Πόε,�τὸν�Ντίκενς�ἢ�τὸν�Σαίξπηρ,�προ-
ϋποθέτει�τὴ�βαθιὰ ἐπαφὴ�καὶ�τὸν�διάλογο�μαζί�τους.�Ἐκείνη�τὴ�βαθιὰ�γνώ�-
ση,�ἡ ὁποία�διαπέρασε�ὅλα�τὰ�κύτταρά�του.�Εἶναι�δίκαιο,�λοιπόν,�νὰ�τὸν�θε-
ωρήσουμε�Εὐρωπαῖο�καὶἝλληνα.�Ἤ,�ἔστω,�κάπου�ἐκεῖ ἀνάμεσα.�«Εἰς�τὸ
ἥμισυ�τοῦ�δρόμου»,�ὅπως�ἔλεγε�κι�ἴδιος�γιὰ�τὴν�ἡρωίδα�του.
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15 Γιῶργος�Βελουδής,�Α.�Παπαδιαμάντης,�«Βιογραφικὰ�ναυάγια�καὶ�καλλιτεχνικὴ
καθυστέρηση»,�στὸν�τόμο�Μονὰ�-�Ζυγά,�Γνώση,�Ἀθήνα�1992.
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ΦΩΝΕΣ�ΑΘΩΩΝ�ΑΓΓΕΛΩΝ�ἢ�ΕΝΣΑΡΚΩΝ�ΔΑΙΜΟΝΩΝ;

Ο�ΛΟΓΟΣ�ΤΟΥ�ΠΑΙΔΙΟΥ�ΚΑΙ�ΟΙ�ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ�ΤΟΥ
ΣΤΑ�ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ�ΤΟΥ�ΑΛ.�ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

Στὸ�αὐτοβιογραφικὸ�διήγημα�τοῦ�Παπαδιαμάντη�«Πατέρα�στὸ�σπίτι!»1 ὁ
ἀφηγητὴς�ἐξομολογεῖται�ὅτι�ἡ�φράση�τοῦ�τίτλου,�ἔτσι�ὅπως�ἀρθρώνεται
κατ᾽�ἐπανάληψη�ἀπὸ�τὸν�πεντάχρονο�ἥρωα,�ἀσκεῖ�μιὰ�ἰδιαίτερη�ἀπήχηση
στὸν�ψυχισμό�του.�Ἡ ὁμολογία�αὐτὴ�μπορεῖ�κάλλιστα�νὰ�εἰδωθεῖ ὑπὸ�τὸ�πρί-
σμα�τῆς�αὐτοαναφορικότητας,�ἀφοῦ ἡ�φωνὴ�τῆς�παιδικῆς�ἡλικίας�ὄντως
κατέχει� σημαντικὴ� θέση� στὸν� πεζογραφικὸ� μικρόκοσμο� τοῦ�Παπαδια-
μάντη.�Ὁ�λόγος�τοῦ�παιδιοῦ ἐμφανίζεται�στὴν�πλειονότητα�τῶν�διηγημά-
των�σὲ�διάφορες�μορφὲς�καὶ�καίριους�ρόλους,�πολλὲς�φορὲς�ἀντιστρόφως
ἀνάλογους�σὲ�βαρύτητα�ἀπὸ�τὴν�ἔκτασή�του�στὸ�σύνολο�τῆς�ἀφήγησης.

Ἡ�παρούσα� ἐργασία� ἀποσκοπεῖ� νὰ� διερευνήσει� τὴν� ἄγνωστη� αὐτὴ
πτυχὴ�τοῦ�παπαδιαμαντικοῦ ἔργου,� ἑστιάζοντας�σὲ� δύο�της�ἐκφάνσεις:
πρῶτον,�στὰ ἀποσπάσματα�εὐθέως�λόγου�(μεμονωμένων�φράσεων,�μονο-
λόγων,�διαλόγων)·�καὶ�δεύτερον,�στοὺς�ἤχους�ποὺ�παράγουν�ἢ�προκαλοῦν
μέσῳ�ἐνεργειῶν�τους�ἀνήλικοι�ἥρωες�(γέλιο,�κλάμα,�κραυγή),�οἱ ὁποῖοι�δί-
νουν�τὸ�στίγμα�τῆς�παρουσίας�τους�σχεδὸν�ἐξίσου�μὲ�τὸν�ἀρθρωμένο�λόγο,
καὶ ἀποτελοῦν� ἐπανερχόμενο� μοτίβο� στὰ� διηγήματα.�Ἡ�μετάδοση� τοῦ
ἐσωτερικοῦ�λόγου�τῶν�παιδιῶν,�τῆς�ἑκάστοτε�δηλαδὴ�συλλογιστικῆς�τους
πορείας,�ποὺ�μπορεῖ�νὰ�διαπλέκεται�σὲ�μικρότερο�ἢ�μεγαλύτερο�βαθμὸ�μὲ
τὸ ἰδίωμα�τοῦ ἀφηγητῆ,�ἀποτελεῖ�ζήτημα�μὲ�διαφορετικὲς�μεθοδολογικὲς
προεκτάσεις,�συνεπῶς�δὲ�θὰ�μᾶς�ἀπασχολήσει�ἐδῶ2. Ἡ ἔρευνα�περιορίζε-

1 Α.�Παπαδιαμάντης,�Ἅπαντα,�τόμ.�3.,�κριτικὴ�ἔκδοση�Ν.�Δ.�Τριανταφυλλόπουλος,�Δό-
μος,�Ἀθήνα�1984,�σ.�89.�Στὸ ἑξῆς�οἱ�παραπομπές�μου�στὰ Ἅπαντα θὰ ἐνσωματώ-
νονται�στὸ�κυρίως�κείμενο�μὲ ἀναφορὰ�στὸν�τόμο,�τὴ�σελίδα�καὶ�τὴ�χρονολογία�πρώ-
της�δημοσίευσης�τοῦ�κειμένου.

2 Τὸ�θέμα�ἔχει�ἀπασχολήσει�κάποιους�μελετητές,�σὲ�συνάρτηση�ὅμως�κυρίως�μὲ�αὐτο-
βιογραφικὰ�διηγήματα�ποὺ ἀκροβατοῦν�ἀνάμεσα�στὴν�προοπτικὴ-φωνὴ�τοῦ�παιδιοῦ



ται�στὰ�διηγήματα�καὶ ὄχι�στὰ�μυθιστορήματα�ἢ�στὶς�νουβέλες,�ἀφενὸς
γιατὶ�στὰ�συμφραζόμενα�ἐκτενέστερων�ἀφηγημάτων�οἱ�λειτουργίες�τῆς
φωνῆς�ἀναδεικνύονται�λιγότερο�καθοριστικὲς�ὡς�πρὸς�τὴ�σύνθεση�τοῦ ὅλου,
καὶ ἀφετέρου�ἐπειδὴ�τὸ�διήγημα,�ὅπως�διατείνονται�ὁρισμένοι�κριτικοί,�δεί-
χνει�μιὰ�ἰδιαίτερη�προτίμηση�στὴν�ἀναβίωση�τῆς�παιδικῆς�ἡλικίας3.

Ἡ ἀφηγηματικὴ ἀποτύπωση�τῆς�φωνῆς�τῶν�παιδιῶν�ἀποτελεῖ�τὴν�κα-
τεξοχὴν�εὐκαιρία�ἑνὸς�συγγραφέα�νὰ�προσοικειωθεῖ�τὴν�ὀπτική�τους�καὶ
νὰ�μεταδώσει�ὅσο�τὸ�δυνατὸν�πιὸ�αὐτούσια�τὸ�βίωμα�τῆς�παιδικότητας.�Φυ-
σικὰ�τὸ ἐγχείρημα�ἐνέχει�δυσκολίες4· ἕνα�παιδὶ�δὲν�ἔχει�ἀκόμη�κατακτή-
σει�ἢ�δὲν�ἔχει�πλήρως�ἐξελίξει�τὸ�προνόμιο�τῆς�γλώσσας�καί,�ὅπως�εὔστοχα
παρατηρεῖ ὁ ἄγγλος�ρομαντικὸς�ποιητὴς�S.�T.�coleridge,�ὁ ὥριμος�δημι-
ουργὸς�βρίσκεται�ἀντιμέτωπος�μὲ�τὴ�λήθη�ποὺ ὑψώνει�ἕνα�ἀγεφύρωτο�χά-
σμα�μὲ�τὸν�πρότερο�παιδικὸ ἑαυτό5. Ἀνεξάρτητα�ὅμως�ἀπὸ�τοὺς�μηχανι-
σμοὺς�ποὺ ἐπιστρατεύονται�γιὰ�ν᾽�ἀντιμετωπιστεῖ ἡ�παραπάνω�διάσταση,
ἡ�γλώσσα�τῶν�παιδικῶν�χαρακτήρων�ἀποτελεῖ�τὸ�πιὸ�καθοριστικὸ ἴχνος
τῆς�παρουσίας�τους�σὲ ἕνα�ἀφήγημα.�Ἡ ἐξέτασή�της�δύναται�νὰ�φωτίσει
τὴ�γενικότερη�στάση�ποὺ�υἱοθετεῖ ἕνας�συγγραφέας�ἀπέναντι�στὴν�παιδικὴ
ἡλικία.�

Παρόλο�ποὺ ἡ�σχέση�τοῦ�Παπαδιαμάντη�μὲ�τὸ�παιδὶ�δὲν�ἔχει�διαφύγει
τῆς�προσοχῆς�τῆς�κριτικῆς6, οἱ�προσεγγίσεις�ποὺ ἔχουν�ἐπιχειρηθεῖ ἐμμέ-
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καὶ�αὐτὴ�τοῦ ἐνήλικα�ἀφηγητῆ,�βλ.�Γ.�Φαρίνου-Μαλαματάρη,�Ἀφηγηματικὲς�τε-
χνικὲς�στὸν�Παπαδιαμάντη�1887-1910,�Κέδρος,�Ἀθήνα�1987,�σσ.�256-265,�282-
285,�P.�Mackridge,�««Ὁλόγυρα�στὴ�μνήμη».�Ὁ�χῶρος,�ὁ�χρόνος�καὶ�τὰ�πρόσωπα�σ᾽
ἕνα�διήγημα�τοῦ�Παπαδιαμάντη»,�Ἑλληνικὰ 43�(1993),�σσ.�173-186.

3 V.�Shaw,�The�Short�Story:�a�critical�Introduction,�longman,�london�and�New�York
1983,�σσ.�195-200.

4 Infant�Τοngues,�The�Voice�of�the�child�in�literature,�ed.�E.�Goodenough,�M.�A.�he-
berle,�N.�Sokoloff,�Wayne�State�University�Press,�Detroit,�Michigan�1994,�σσ.�1,�3-
4,�R.�lloyd,�The�land�of�lost�content.�children�and�childhood�in�Nineteenth-cen-
tury�French�literature,�clarendon�Press,�Oxford�1992,�σσ.�2-3.

5 E.�Goodenough,�M.�A.�heberle,�N.�Sokoloff,�«Introduction»,�Infant�Τοngues…,�ὅ.π.,
σ.�1.�

6 Οἱ�μελέτες�ποὺ�καταπιάνονται�διεξοδικότερα�μὲ�τὸ�θέμα�εἶναι�ὡστόσο�περιορισμέ-
νες,�βλ.�Τ.�Ἄγρας,�Κριτικά,�τόμ.�Γ΄,�ἐπιμ.�Κ.�Στεργιόπουλος,�Ἑρμῆς,�Ἀθήνα�1984,
σσ.�62-63·�Β.�Πάτσιου,�Τὰ�πρόσωπα�τοῦ�παιδιοῦ�στὴν�πεζογραφία�1880-1900,�Δω-
δώνη,�Ἀθήνα,�Γιάννινα�1986,�σσ.�43-56·�Μ.�Γκασούκα,�Ἡ�κοινωνικὴ�θέση�τῆς�γυ-
ναίκας�στὸ ἔργο�τοῦ�Παπαδιαμάντη,�Φιλιππότης,�Ἀθήνα,�1998,�σσ.�140-149,�190-



νουν�στὴν�ἀνασύνθεση�ἀναμνήσεων�ποὺ ἀνάγονται�στὰ�δικά�του�παιδικὰ
χρόνια,�μὲ�κύριο�σημεῖο�ἀναφορᾶς�τὴ�γνωστὴ�δήλωση�ἀπὸ�τὸν�«Φτωχὸ
ἅγιο»:�«Γράφω�ἁπλῶς�τὰς�ἀναμνήσεις�καὶ ἐντυπώσεις�τῆς�παιδικῆς�ἡλι-
κίας�μου»�(2.211�[1891]).�Ἡ�τάση�αὐτὴ ἑρμηνεύεται�ὡς�μιὰ�ἀκόμη�μορφὴ
ἐκδήλωσης�τῆς�περίφημης�παπαδιαμαντικῆς�νοσταλγίας7 ἤ,�σὲ�περισσό-
τερο�ἔκδηλα�ψυχαναλυτικὲς�ἀναγνώσεις,�ὡς�ἔνδειξη�τοῦ�παιδικοῦ�ψυχισμοῦ
τοῦ�συγγραφέα,�μὲ ὅ,τι�θετικὸ ἢ ἀρνητικὸ�αὐτὸ�συνεπάγεται8. Ἐντούτοις,
ἡ�παιδικὴ ἡλικία�ἐπανέρχεται�στὰ�διηγήματα�τοῦ�Παπαδιαμάντη,�ἀθη-
ναϊκὰ�καὶ�σκιαθίτικα9, χωρὶς�ἀπαραίτητα�νὰ�συναρτᾶται�μὲ�τὸ�προσωπικό
του�βίωμα,�καὶ�συνυφαίνεται,�ὅπως�θὰ�δοῦμε,�μὲ�πολλὲς�ὄψεις�τοῦ ἔργου
του�οἱ ὁποῖες�κάθε�ἄλλο�παρὰ�μιὰ�μονοδιάστατα�νοσταλγικὴ ἀντίληψη�γιὰ
τὴν�παιδικότητα�συγκροτοῦν.�Ὁ ἄξονας�τῆς�φωνῆς�μπορεῖ�νὰ�συνδράμει�μὲ
καίριο�τρόπο�στὴν�ἀποκρυπτογράφηση�αὐτῆς�τῆς�ἀντίληψης,�ἐνῶ ἡ ἀνά-
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198·�Μ.�Καραΐσκου,�«Ἀποτυπώσεις�τοῦ�παιδικοῦ�ψυχισμοῦ�στὴ�νεοελληνικὴ�λογο-
τεχνία:�Α.�Παπαδιαμάντη,�“Παιδικὴ�Πασχαλιά”�(1891),�Ε.�Ροΐδη,�“Ἐπιστολὴ�εἰς
τὴν�Παναγίαν”�(1897)»,�Ἠθικὴ�καὶ�θρησκευτικὴ ἀνάπτυξη�καὶ ἀγωγὴ�τοῦ�παιδιοῦ.
Πρακτικὰ�διεθνοῦς�ἐπιστημονικοῦ�συνεδρίου,�Παιδαγωγικὸ�Τμῆμα�Προσχολικῆς
Ἐκπαίδευσης,�Ρέθυμνο�2004,�σσ.�390-403·�Ε.�Νικολουδάκη-Σουρῆ,�«Τὸ�παιδὶ ὡς
δέκτης�ἢ ὑποκινητὴς�δραμάτων�στὰ�“οἰκογενειακὰ”�διηγήματα�τοῦ Ἀλέξανδρου�Πα-
παδιαμάντη»,�Διάλογος 17�(Ὀκτώβριος�2005),�σσ.�51-81.�Σημαντικοὺς�συσχετι-
σμοὺς�μὲ�τὴν�παρουσία�τοῦ�παιδιοῦ�στὸ�ρομαντισμὸ ἐπιχειρεῖ ἡ�Ε.�Κωνσταντινίδη,
«Ὁ�Παπαδιαμάντης�καὶ ἡ�παράδοση�τοῦ�εὐρωπαϊκοῦ�ρομαντισμοῦ»,�Πρακτικὰ Α΄
διεθνοῦς�συνεδρίου�γιὰ�τὸν�Ἀλέξανδρο�Παπαδιαμάντη,�Δόμος,�Ἀθήνα�1996,�σσ.�388-
393.

7 Βλ.�ἐνδεικτικὰ�Φ.�Πολίτης,�«Ἀλέξανδρος�Παπαδιαμάντης»,�Εἰσαγωγὴ�στὴν�πεζο-
γραφία� τοῦ�Παπαδιαμάντη,� ἐπιμ.� Γ.� Φαρίνου-Μαλαματάρη,�Πανεπιστημιακὲς
Ἐκδόσεις�Κρήτης,�Ἡράκλειο�2005,�σσ.�113,�115·�Ι.�Μ.�Παναγιωτόπουλος,�«Ἡ�πα-
ρένθεση�τοῦ�Παπαδιαμάντη»,�στὸ ἴδιο,�σσ.�171-172·�Κ.�Στεργιόπουλος,�Περιδια-
βάζοντας,�τόμ.�Β΄,�Κέδρος,�Ἀθήνα�1986,�σ.�62.�

8 Κ.�Παλαμᾶς,�Ἅπαντα,�τόμ.�Ι΄,�Μπίρης,�Ἀθήνα�χ.χ,�σ.�310·�Γ.�Βαλέτας,�«Παπα-
διαμάντης,�Ἡ�ζωή�-�τὸ ἔργο�-�ἡ ἐποχή�του»,�Α.�Παπαδιαμάντης,�Ἅπαντα,�τόμ.�6,
ἐπιμ.�Γ.�Βαλέτας,�Βίβλος,�Ἀθήνα�1955,�σσ.�56-57,�97·�Παν.�Μουλλᾶς,�«Τὸ�διήγημα,
αὐτοβιογραφία� τοῦ�Παπαδιαμάντη»,�Α.�Παπαδιαμάντης,�Αὐτοβιογραφούμενος,
ἐπιμ.�Παν.�Μουλλᾶς,�Ἑρμῆς,�Ἀθήνα�1974,�σσ.�μ΄-νά΄.�

9 Στὰ�σκιαθίτικα�διηγήματα�ἡ�παρουσία�τοῦ�παιδιοῦ�αἰτιολογεῖται�καὶ ἀπὸ�τὸ�γεγονὸς
ὅτι,�ὅπως�καὶ ἡ�γυναίκα,�διαδραματίζει�σημαντικὸ�ρόλο�στὴν�κοινωνία,�δεδομένου
ὅτι�πολλοὶ ἄνδρες,�λόγῳ�ἐνασχόλησης�μὲ�τὴ�ναυτιλία,�ἀπουσιάζουν�μεγάλο�χρονικὸ
διάστημα�ἀπὸ�τὸ�νησί,�βλ.�Γκασούκα,�ὅ.π.,�σ.�140.�



δειξη� τῶν� πολλαπλῶν� καὶ� συχνὰ ἀλληλοδιασταυρούμενων� λειτουργιῶν
του�μπορεῖ�νὰ�φωτίσει�πολύπλευρα�τὶς�βαθύτερες�αἰτίες�τῆς�ἐκτεταμένης
παρουσίας�ἀνηλίκων�ἡρώων�στὰ�παπαδιαμαντικὰ�διηγήματα.

Τὸ�λογοτεχνικὸ ἐνδιαφέρον�τοῦ�σκιαθίτη�πεζογράφου�γιὰ�τὸ�παιδί,�ὅπως
καὶ ἄλλων�συγγραφέων�τῆς�«γενιᾶς�τοῦ�1880»,�δὲν�θὰ�πρέπει�νὰ�εἰδωθεῖ
ξέχωρα�ἀπὸ�τὴ�γενικότερη�προβολὴ�τῆς�παιδικῆς�ἡλικίας�στὴν�παγκόσμια
λογοτεχνία�τοῦ�δέκάτου�ἔνατου�αἰώνα,�ἀπόρροια�συγκεκριμένων�κοινω-
νικῶν�τομῶν10. Ἔτσι,�στὸ�πλαίσιο�τοῦ�ρομαντισμοῦ ἀναγνωρίζονται�ἀρετὲς
τῆς�παιδικῆς�φύσης,�ὅπως�ἡ ἐναρμόνιση�μὲ�τὸν�φυσικὸ�κόσμο,�ἡ ἔνταση�τοῦ
συναισθήματος,�ἡ�δημιουργικὴ�φαντασία,�κυρίως�ὅμως�διαπιστώνεται�ἡ�συ-
νάφειά�τους�μὲ�βασικὰ�ζητούμενα�τοῦ�κινήματος.�Ποιητές,�ὅπως�ὁ W.
Blake,�ὁW.�Wordsworth,�ὁ S.�T.�coleridge,�παραβάλλουν�τὴν�ὑπόσταση�τοῦ
παιδιοῦ�μὲ�αὐτὴ�τῆς�ποιητικῆς�ἰδιοφυΐας,�συντελώντας�ἔτσι�στὴ�μυθοποί-
ηση�τῆς�παιδικῆς�ἡλικίας11.

Ὡστόσο,�ὁ�δέκατος�ἔνατος�αἰώνας�ἔχει�νὰ ἐπιδείξει�καὶ�ζοφερότερες
ἐκδοχὲς�τῆς�παιδικότητας.�Στὴν�πιὸ ἀνώδυνή�τους�μορφὴ�νεαροὶ ἥρωες�πε-
ριβάλλονται�ἀπὸ�τὸ�κακό,�κατοχυρώνοντας�τὸ�ρόλο�τοῦ ἀθώου�θύματος�(c.
Dickens,�c.�Brontë).�Ἡ�φιγούρα�τοῦ�παιδιοῦ ἐδῶ ἐνσαρκώνει�αἰσθήματα
αὐτολύπησης,�ποὺ�σὲ�αὐτοβιογραφικὰ�κείμενα�ἀπορρέουν�ἀπὸ�τὸν�ψυχι�σμὸ
τοῦ ἴδιου�τοῦ�συγγραφέα,�ἐνῶ�σὲ ἀφηγήματα�μὲ�ρεαλιστικὲς�καταβολὲς�γί-
νεται�φορέας�κριτικῆς�γιὰ�τὰ�κακῶς�κείμενα�τῆς�κοινωνικῆς�πραγματι-
κότητας12. Ἀπὸ�τὴν�ἄλλη�μεριά,�κυρίως�σὲ�νατουραλιστικὰ�καὶ�αἰσθητι-
στικὰ ἔργα,� ἀναδεικνύεται� ἡ� πραγματικὰ� σκοτεινὴ ὄψη� τῆς� παιδικῆς
ἡλικίας:�τὸ enfant�maudit�ποὺ�δὲν�εἶναι�παρὰ�τὸ�εἴδωλο�τῆς�«θείας»�παι-
δικῆς�ἡλικίας�τῶν�ρομαντικῶν�ἀντεστραμμένο.�Ἡ ἀθωότητα�τῶν�ἀνηλί-
κων,�ἡ�διαβίωσή�τους�σὲ�μιὰ�διαφορετικὴ�διάσταση�ποὺ ἀγνοεῖ�τοὺς�κανό-
νες� τῆς� ἐνήλικης� ζωῆς,� ἡ� φυσική� τους� ἐλευθερία,� ἐνέχουν� σοβαροὺς
κινδύνους.�Τὸ�παιδί,�ἐνδίδοντας�στὰ ἔνστικτά�του,�ἐκδηλώνει�ζωώδη�συμ-

222 ΜΑΡΙΑ�ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ

10 Φ.�Ἀριές,�Αἰῶνες�παιδικῆς�ἡλικίας,�μτφρ.�Γ.�Ἀναστοπούλου,�Γλάρος,�Ἀθήνα 1990.�
11 P.�coveney,�The�Image�of�childhood.�The�Individual�and�Society:�a�Study�of�the�Th-
eme�in�English�literature,�Penguin,�london�21967,�σσ.�31-32,�52-90·�R.�Pattison,�The
child�Figure�in�English�literature,�The�University�of�Georgia�Press,�Athens�1978,
σσ.�47-75.�

12 A.�Johnson,�«The�Drama�of�Imagination:�Marjory�Fleming�and�her�Diaries»,�Infant
Τοngues…,�ὅ.π.,�σ.�84·�coveney,�ὅ.π.,�σσ.�91-161.



περιφορά,�ποὺ�κυμαίνεται�ἀπὸ�τὴν�ἐπιθετικότητα�ἕως�τὸ ἔγκλημα,�ἀφήνει
ἀνεξέλεγκτη�τὴ�σεξουαλικότητά�του�ἢ�συμμαχεῖ�μὲ�σκοτεινὲς�δυνάμεις�(c.
Baudelaire,�E.�Zola,�h.�James)13.

Ἀπὸ�τὴν�παραπάνω�σύντομη�ἐπισκόπηση�ἀντιλαμβάνεται�κανεὶς�ὅτι�οἱ
λογοτεχνικὲς�μεταπλάσεις�τῆς�παιδικότητας�διέπονται�ἀπὸ ἀντιφατικό-
τητα�ἤ,�ὅπως�εὔστοχα�σχολιάζει�ἕνας�μελετητής,�τὸ�παιδὶ�δὲν�παρουσιά-
ζεται�νὰ�κατοικεῖ�σὲ ἕναν�ἐνδιάμεσο�κόσμο�ἀλλὰ�εἴτε�στὸν�παράδεισο�εἴτε
στὴν�κόλαση14. Τὸ�θέμα�ἔχει�καὶ�θεολογικὲς�ρίζες,�μιὰ�καὶ�τὸ�κατὰ�πόσον
τὰ�παιδιὰ�ζοῦν�σὲ�μιὰ�προπτωτικὴ�κατάσταση�δυνητικῆς�ἁγιότητας�ἢ�φέ-
ρουν�ἐκ�φύσεως�τὸ�σπόρο�τῆς�ἁμαρτίας�ἔχει�ἀπασχολήσει�τὴ�θρησκευτικὴ
φιλοσοφία.�Μάλιστα�τὸ�καίριο�λογοτεχνικὸ ἐρώτημα�τῆς�σχέσης�τῆς�παι-
δικῆς�ἡλικίας�μὲ�τὴν�ἔννοια�τοῦ�χαμένου�παραδείσου�ἀποτελεῖ ἄμεσο�ἀπό-
τοκο�αὐτῆς�τῆς�προβληματικῆς15. Πάντως�ἡ�διττὴ ὑπόσταση�τοῦ�παιδιοῦ
ἐνδύει�τὸ�πρόσωπό�του�μὲ ἕναν�ἀέρα�μυστηρίου�καὶ�τὸ�καθιστᾶ�πρόσφορο
μέσο�διερεύνησης�τῶν�καταβολῶν�τῆς�πολυσχιδοῦς�ἀνθρώπινης�φύσης.

Ὑπὸ�αὐτὸ ἀκριβῶς�τὸ�πρίσμα�ὀφείλει�νὰ�δεῖ�κανεὶς�τὴν�ἐγγραφὴ�τῆς
φωνῆς�του�στὰ�διηγήματα�τοῦ�Παπαδιαμάντη.�Ἤδη�ἀπὸ�τὰ ὅσα�εἰπώθη-
καν�ἔχει�διαφανεῖ ἡ�συγγένεια�τοῦ�παπαδιαμαντικοῦ�κόσμου�μὲ�κεντρικοὺς
προβληματισμοὺς� τῆς� λογοτεχνικῆς� μετουσίωσης� τῆς� παιδικῆς� ζωῆς:
σχέση�μὲ�τὴ�φύση�καὶ�τὸ�θεῖο,�ἀπόσταση�καὶ�ταυτόχρονα�ἀλληλένδετο�μὲ
ἕναν� ἐνήλικο� ἑαυτό,� θέση� σὲ� μιὰ� δυσχερὴ� κοινωνικὴ� πραγματικότητα,
διερεύνηση�τῆς�γενεαλογίας�αἰσθημάτων,�ὅπως�ἡ ἁμαρτία�καὶ ἡ ἐνοχή.
Ἐνῶ�σὲ ἕνα�πρῶτο�ἐπίπεδο,�ἐξαιτίας�τοῦ ὑπερθετικοῦ�χαρακτήρα�κάποιων
διηγημάτων16 δημιουργεῖται�ἡ ἐντύπωση�ὅτι�ὁ�συγγραφέας�ἀκολουθεῖ�τὴ
ρομαντικὴ�παράδοση�τῆς�ἐξιδανικευμένης�παιδικότητας,�μιὰ�διεισδυτικό-
τε�ρη�ἀνάγνωση�τοῦ�συνόλου�τῆς�διηγηματογραφίας�του ἀποκαλύπτει�φα-
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13 lloyd,�ὅ.π.,�σσ.�113-118,�120-129·�Pattison,�ὅ.π.,�σσ.�93-95·�R.�kuhn,�corruption
in�Paradise.�The�child�in�Western�literature,�University�Press�of�New�England,�ha-
nover�and�london�1982,�σσ.�30-44,�102-106,�116-117.

14 Στὸ ἴδιο,�σ.�67.
15 Βλ.�τὴ�διαμάχη�ἀνάμεσα�στὸν�Αὐγουστίνο,�ὁ ὁποῖος�ἰσχυριζόταν�ὅτι�τὸ�προπατορικὸ
ἁμάρτημα�βαραίνει�τὸν�ἄνθρωπο�ἀπὸ�τὴ�γέννησή�του,�καὶ�τὸν�Πελάγιο,�ποὺ�πίστευε
στὴ�φυσικὴ ἀθωότητα�τοῦ�παιδιοῦ,�Pattison,�ὅ.π.,�σ.�9-20.�

16 «Ἡ�Τελευταία�βαπτιστική»,�2.89-94,�«Παιδικὴ�Πασχαλιά»,�2.169-176,�«Πατέρα
στὸ�σπίτι»,�3.89-94,�«Ρεμβασμὸς�τοῦ�Δεκαπενταυγούστου»,�4.85-97,�«Τ᾽�Ἀστε-
ράκι»,�4.305-310,�«Τραγούδια�τοῦ�Θεοῦ»,�4.389-394.�



νερὲς� καὶ ὑπόρρητες� ἀναφορὲς� ποὺ� σχηματίζουν� ἕνα� συνθετότερο� πορ-
τρέτο�μὲ ἀρκετὲς�ἀμφιλεγόμενες�πλευρές.�

Ὁ�αἰνιγματικὸς�χαρακτήρας�τῆς�παρουσίας�τοῦ�παιδιοῦ�στὰ�διηγήματα
τοῦ�Παπαδιαμάντη�ἀφήνει�ἀνάγλυφα�τὸ ἴχνος�του�στὸ�λόγο�ποὺ�αὐτὸ ἐκφέ-
ρει17. Ἡ ἐκτεταμένη�ἄλλωστε�χρήση�τοῦ�παιδικοῦ ἰδιολέκτου18 δὲν�ἀπορ-
ρέει�μόνο�ἀπὸ�τὴν�πρόθεση�τοῦ�συγγραφέα�νὰ ἐγγράψει�ὅσο�τὸ�δυνατὸν�πιὸ
ρεαλιστικὰ�τὴ�φωνὴ�μικρῶν�ἡρώων,�ἀλλὰ�μπορεῖ�κάλλιστα�νὰ�διαβαστεῖ
ὡς�σῆμα�ἔνταξής�τους�σὲ�μιὰ�ἀλλιώτικη�διάσταση�στὴν�ὁποία�δὲν�ἔχουν
εὔ�κολα�πρόσβαση�οἱ�μεγαλύτεροι19. Δὲν�εἶναι�ἐπίσης�τυχαία�ἡ�διασύνδεση
τῆς�παιδικῆς�ἡλικίας�μὲ�τὸ�κύμα20 ἢ�τὸν�ἄνεμο�σὲ ἀποσπάσματα�μεταφο-
ρικοῦ�λόγου21. Πρόκειται�γιὰ�φυσικὰ�στοιχεῖα�μὲ ἔντονα�ἠχητικὸ ὑπόβα-
θρο�καὶ ἔκδηλα�πρωτεϊκὸ�χαρακτήρα,�τὰ ὁποία�φέρουν�τὸ�στίγμα�τῆς�ἀντί-
ληψης�τοῦ�Παπαδιαμάντη�γιὰ�τὴν�παιδικότητα22. Σὲ ἀντίστοιχα�συμ�περά-
σματα�ὁδηγεῖ�καὶ ἡ�συχνὴ�παρομοίωση�παιδικῶν�χαρακτήρων�μὲ�πουλιά23,
ἔντομα24 ἢ�ψάρια25, μέλη�δηλαδὴ�τοῦ�ζωικοῦ�βασιλείου,�τὰ ὁποῖα�διαθέτουν
ἰδιαίτερα�κινητικὴ-φευγαλέα�φύση�καὶ�τουλάχιστον�οἱ�δύο�πρῶτες�κατη-
γορίες�κάνουν�αἰσθητὴ�τὴν�παρουσία�τους�καὶ�μέσῳ�τοῦ ἤχου.
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17 Γιὰ�τὸ�αἰνιγματικὸ�παιδί,�βλ.�kuhn,�ὅ.π.,�σσ.�56-64.
18 Ἄγρας,�ὅ.π.,�σ.�62.
19 Φαρίνου-Μαλαματάρη,�Ἀφηγηματικὲς�τεχνικές…,�ὅ.π.,�σ.�174.�Γιὰ�τὴ�σημασία�τῶν
φωνολογικῶν�καὶ�μορφολογικῶν�χαρακτηριστικῶν�τοῦ�παιδικοῦ�λόγου,�βλ.�M.�J.
hurst,�The�Voice�of�the�child�in�American�literature.�linguistic�Approaches�to�Fic-
tional�child�language,�The�University�Press�of�kentucky,�kentucky�1990,�σ.�8.�

20 «[…]�ἐκεῖ ὅπου�παίζει�μὲ�τὰς�συχνὰς�ἑφόδους�τὸ�κῦμα,�παιδίον�τοῦ�γαλανοῦ�πόν-
του�νήπιον,�χαΐδευμένον�τῆς�θαλάσσης�μωρόν…»,�«Φλώρα�ἢ�λάβρα»,�4.555.�Πρβλ.
«Ναυαγίων�ναυάγια»,�2.501,�«Ἡ�Νοσταλγός»,�3.�46,�«Ὄνειρο�στὸ�κῦμα»,�3.266,
«Τὰ�κρούσματα»,�3.543.

21 «Καὶ� οἱ� Ζέφυροι� προσέπαιζον� […]�ὡς� ἄτακτα� παιδία»,� «Ἡ�Μαυρομαντηλού»,
2.154.�

22 Γιὰ�τὴ�σύνδεση�τῆς�παιδικῆς�ἡλικίας�μὲ�φυσικὰ�στοιχεῖα,�βλ.�J.�Plotz,�Romanticism
and�the�Vocation�of�childhood,�Palgrave,�New�York�2001,�σ.�9.

23 «Ἡ�τελευταία� βαπτιστική»,� 2.92,� «Ὤχ!�Βασανάκια»,� 3.13,� 15,� «Τὸ Ἐνιαύσιον
θύμα»,�3.220,�«Ἡ�Ξομπλιαστήρα»,�4.172,�«Τ᾽�Ἀστεράκι»,�4.306.

24 «Ἡ�Τελευταία�βαπτιστική»,�2.91,�«Ἡ Ἄκληρη»,�4.47.
25 «Ὁλόγυρα�στὴ�λίμνη»,�2.394,�«Ἡ�Δασκαλομάννα»,�3.19,�«Τραγούδια�τοῦ�Θεοῦ»,
4.389.



Ἡἀνίχνευση�τῶν�ἀφηγηματικῶν�λειτουργιῶν�τοῦ�παιδικοῦ�λόγου�ὁδη-
γεῖ ἐπίσης�σὲ�μιὰ�διφορούμενη�σύλληψη�τῆς�παιδικότητας.�Ἡ ἀντιδιαστολὴ
κειμένων,�ὅπως�τὰ�«Τραγούδια�τοῦ�Θεοῦ»�(4.389-394�[1912])�καὶ�«Τὰ
Δαιμόνια�στὸ�ρέμα»�(3.237-248�[1900]),�ὅπου�ἡ�παιδικὴ�φωνὴ ἐξυπηρε-
τεῖ�μὲ�καίριο�τρόπο�τὴν�ἀνάδειξη�τῆς�βασικῆς�γιὰ ἕνα�διήγημα�ἀρχῆς�τῆς
ἑνιαίας�ἐντύπωσης26, ἀποτελεῖ�μιὰ�χρήσιμη�ἀφετηρία�πρὸς�αὐτὴν�τὴν�κα-
τεύθυνση.�Ὁ�τίτλος�στὸ�αὐτοβιογραφικὸ�«Τραγούδια�τοῦ�Θεοῦ»�ταυτίζε-
ται�μὲ�τὴ�φράση�τῆς�ἐννιάχρονης�Κούλας,�ἐνῶ ἡ ὅλη�ἀφήγηση�ἐπικεν-
τρώνεται�στὴν�ἀπήχηση�τῶν�τροπαρίων�τῆς�ἐκκλησίας�στὴν�ψυχὴ�τῶν
παιδιῶν�καὶ�στὶς�ἀπόπειρές�τους�νὰ�τὴν�ἀποδώσουν�λεκτικά.�Στὸ�διήγημα
ἐμφανίζονται�ἐπίσης�ἡ ἑπτάχρονη�Μαρία,�ποὺ�μὲ�τὰ�χαρακτηριστικὰ�γιὰ
τὸ�παιδικὸ ἐκφραστικὸ ἰδίωμα�στοιχεῖα�τῆς�ἐπαναληπτικότητας�καὶ�τοῦ
ὑποκορισμοῦ,�ἀποκαλεῖ�τὰ ἐκκλησιαστικὰ ἄσματα�«γλυκὰ�γλυκὰ�τρα-
γουδάκια»�(4.391),�καὶ ἡ�μόλις�τριάντα�μηνῶν�Τοτώ,�ἡ ὁποία�δὲν�ἔχει
ἀκόμη�κατακτήσει�ὁλοκληρωτικὰ�τὸ�προνόμιο�τοῦ�λόγου,�ἀλλὰ ἐκδηλώ-
νει�τὴ�μέθεξή�της�διαφορετικά:�«ἀφῆκεν�ἀκράτητον�ἐπιφώνημα�χαρᾶς,�κ᾽
ἔλαμψε�τὸ�προσωπάκι�της,�τὰ�ματάκια�της,�τὸ�στόμα�της,�τὰ�μάγουλά�της,
ὅλα�ἐμόρφασαν�κ᾽�ἐμειδίασαν�ἄρρητον�μειδίαμα�ἀγαλλιάσεως»�(4.390).
Ὅπως�σχολιάζει�ὁ ἀφηγητής,�ἡ ἀντίδραση�αὐτὴ ἐπαληθεύει�τὴν�ἐκκλη-
σιαστικὴ� φράση� «ἐκ� στόματος� νηπίων� καὶ� θηλαζόντων»� (4.391)27. Τὰ
μικρὰ�παιδιὰ�μὲ�τὴν�ἀγγελική�τους�ψυχή –ἄλλωστε�τὸ�Κούλα�προκύπτει
ἀπὸ�τὸ Ἀγγελική–�ὄχι�μόνο�ἀντιλαμβάνονται�τὸν�θεῖο�λόγο�στὴν�πληρό-
τητά�του,�ἀλλὰ�στὰ�νηπιακά�τους�χρόνια�διαθέτουν�καὶ�τὰ�πλέον�κατάλ-
ληλα�ἐκφραστικὰ�μέσα�γιὰ�νὰ ὑμνήσουν�τὸ «ἄφατο»�μεγαλεῖο�τοῦ�Θεοῦ.

Μιὰ�ἀντίστροφη�εἰκόνα�τῆς�παιδικότητας�ἀνασυνθέτει�ἡ�παιδικὴ�φωνὴ
στὸ ἐπίσης�αὐτοβιογραφικὸ ἀλλὰ�καὶ�αὐτοδιηγητικὸ�«Τὰ�Δαιμόνια�στὸ�ρέ�-
μα».�Τὰ�δαιμόνια�τοῦ�τίτλου�κάνουν�αἰσθητὴ�τὴν�παρουσία�τους�μέσα�ἀπὸ
τὸ�«διάλογό»�τους�μὲ�τὸν�πρωταγωνιστή.�Οἱ�«κλαυθμηρὲς�φωνὲς»�τοῦ
Ἀλέκου�συναντοῦν�τοὺς�ὀνειδισμοὺς�καὶ�τὶς�ἀπειλὲς�τῶν�ἄλλων�παιδιῶν,
συμπεριφορὰ�ποὺ ὁδηγεῖ�τὸν�ἐνήλικο�ἀφηγητὴ�νὰ�τὰ ἀποκαλέσει�«μικροὺς
ἔνσαρκους�δαίμονες�τοῦ�ρεύματος�καὶ�τῶν�βράχων»�(βλ.�3.243).�Ἡ�συ-
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26 Βλ.�σχετικὰ M.�karaiskou,�The�Formation�of�the�Modern�Greek�Short�Story:�cri-
tical�Perspectives�and�Narrative�Practice�(1880-1920),�ἀνέκδοτη διδακτορικὴ δια-
τριβή,�king’s�college,�london�2002,�σσ.�16-17.

27 «Χωρὶς�στεφάνι»,�3.131-137.



νάρτηση�τῶν�παιδιῶν-δαιμονίων�μὲ�τὸ�τοπίο�ἔχει�ἤδη�προετοιμασθεῖ ἀπὸ�τὴν
τριπλὴ�κλιμακωτὴ ἐξίσωσή�τους�μὲ�τὰ�καβούρια,�ἡ�παρουσία�τῶν�ὁποίων
παραπέμπει�στὶς�ἔννοιες�τοῦ�σκότους�καὶ�τῆς�θολότητας�καί,�κατ᾽�ἐπέκτα�-
ση,�στὶς�ἁμαρτωλὲς�ἕξεις�τοῦ ἀνθρώπου28. Τὸ ὅτι�ἡ�σύνδεση�μὲ�τὴ�φύση�ἔχει
εἰδωλολατρικὸ ὑπόβαθρο�καὶ�τὸ�οὐσιαστικὸ�δαιμόνιο�ἐμφανίζεται�μὲ�τὴ�ση-
μασία�ποὺ�διαμόρφωσε�στὸ�πλαίσιο�τῆς�χριστιανικῆς�θεολογίας,�ἐνισχύε-
ται�ἀπὸ�τὴν�ἀναφορὰ�στὴ�βιβλικὴ�περικοπὴ�γιὰ�τὸ�εἴδωλο�τοῦ�Βάαλ,�βα-
σικὴ�παράμετρο�τῆς�ὁποίας�ἀποτελεῖ ἡ�φωνή.�Τὰ�παιδιὰ�δὲν�ἐμφανίζονται
ἐδῶ ὡς�ἄγγελοι�σὲ�μυστικὴ ἐπαφὴ�μὲ�τὸ�θεῖο�ἀλλὰ ὡς�«πανοῦργα»�καὶ
«παμπόνηρα»�πνεύματα�ποὺ ἐπικοινωνοῦν�μὲ�σκοτεινὲς�φυσικὲς�δυνάμεις,
ἐνῶ�μένουν,�ὅπως�ὁ�εἰδωλολάτρης�θεὸς�Βάαλ,�παγερὰ ἀδιάφορα�στὶς�ἐκ�-
κλήσεις�τοῦ�πρωταγωνιστῆ,�συντελώντας�στὴν�ἀποπλάνησή�του.

Ἡ�δαιμονοποίηση�ἐντυπώνεται�καὶ�στὸ�λόγο�τοῦ ἥρωα.�Ἔπειτα�ἀπὸ�τὸ
πέρας�τῆς�πρώτης�περιπέτειας�ἢ�«πειρασμοῦ»,�τὰ�λόγια�του�(«Μὴ�φοβᾶσθε!
Ἐδῶ�εἶμαι!�Πήδησα�κάτω!�ἐφώναξα�θριαμβεύων�ἐγώ»�–�3.240)�δείχνουν
ὅτι,�σὲ ἀντιδιαστολὴ�μὲ�τὸν�τρόμο�τῶν�ἐνηλίκων,�ὁ ἴδιος�βίωσε�θετικὰ�συ-
ναισθήματα29. Κυρίως�ὅμως�στὶς�εὐχαριστίες�τους�στὸ�Θεὸ�καὶ�τὴ�μνεία
τοῦ�τάματος�ἀπαντᾶ:�«Τί�νὰ�τάξω;�Ἐγὼ�δὲν�ἔχω�ἀσήμι�γιὰ�νὰ�κάμω�παι-
διὰ»�(3.240).�Ὁ ἐνήλικος�ἀφηγητὴς�σπεύδει�νὰ�δικαιολογήσει�τὴν�κουβέντα
αὐ�τὴ ὡς�«παιδικὸ�λόγο»,�ὡστόσο�μὲ�τὸ�πρακτικὸ�πνεῦμα�ποὺ�τὴν�διατρέ-
χει�ἡ�φράση�ἐνέχει�μιὰ�δόση�ἀλαζονείας�ποὺ ἀντιστρατεύεται�τὴ�χριστια-
νικὴ�πίστη�στὴν�καταλυτικὴ�δύναμη�τῆς�θείας�παρέμβασης.�Ἐπιπλέον,�στὴ
συνάντηση�τοῦ�παιδιοῦ�μὲ�τὸν�δαίμονα�(μὲ�τὴν�ἀρχαιοελληνικὴ ἔννοια),�τὸν
μοναχὸ�Χαιρήμονα,�ἡ ἐπικοινωνία�μὲ�τὸ�θεῖο�πραγματώνεται�μὲ ὅρους�δια-
φορετικοὺς�ἀπὸ ὅ,τι�στὰ�«Τραγούδια�τοῦ�Θεοῦ».�Ἡ�φωνὴ�τοῦ�παιδιοῦ�δὲν
ἐναρμονίζεται�μὲ�τὸν�ἱερὸ�λόγο,�ἐνῶ�τὸ�στοιχεῖο�τῆς�ἔκστασης�ἐλλείπει.
Στὸν�φιλοσοφικὸ-συμβουλευτικὸ�λόγο�τοῦ�μοναχοῦ ὁ ἥρωας�αἰσθάνεται
ἀμηχανία�καὶ ἀδυναμία�νὰ ἀνταποκριθεῖ�λεκτικά�(«Δὲν�ἤξευρα�τί�νὰ�τοῦ
πῶ»,�«Δὲν�μοῦ ἤρχετο�[…]�νὰ�τὸν�ἐρωτήσω»,�«Δὲν�ἐσκεπτόμην�τίποτε.
Οὐδ᾽�ἐστοχάσθην�κἄν»�–�3.247).�Ἐνῶ�διαισθητικὰ ἀντιλαμβάνεται�ὅτι�πρό-
κειται�γιὰ ὑπερβατικὴ ἐμπειρία,�τὴν�ἑρμηνεύει�μὲ�τὸν�ἁπλοϊκὸ�τρόπο�ποὺ
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28 Πρβλ.�τὰ�παιχνίδια�τοῦ�δεκαεξάχρονου�Σταμάτη�μὲ�τὸν�κάβουρα�καὶ�τὸ�χαρακτη-
ρισμό�του�ὡς�«πειρασμοῦ»�στὸν�«Ἀλιβάνιστο»,�3.523-525.

29 G.�Saunier,�Ἑωσφόρος�καὶ ἄβυσσος.�Ὁ�προσωπικὸς�μύθος�τοῦ�Παπαδιαμάντη,,
Ἄγρα�Ἀθήνα�2001,�σσ.�85-86.



ἀντιμετώπισε�προηγουμένως�τὴν�ἔννοια�τοῦ�τάματος:�ὡς�ἀπεμπλοκὴ ἀπὸ
τὸ ἀδιέξοδο�καὶ ἀσπίδα�προστασίας�σὲ�μιὰ�ἐνδεχόμενη�πατρικὴ ἐπίπληξη.�

Ἡ�διπλὴ ὑπόσταση�τῆς�παιδικῆς�ἡλικίας�διαφαίνεται�καὶ ἀπὸ�τὶς�ἀντι-
κρουόμενες�ἐπιπτώσεις�ποὺ ἐπιφέρει�ὁ�λόγος�τοῦ�παιδιοῦ�στὴν�πλοκὴ�τῶν
διηγημάτων.�Σὲ�αὐτὲς�τὶς�περιπτώσεις,�ἀκόμη�καὶ ἂν�εἶναι�δραστικὰ�συρ-
ρικνωμένος�ὡς�πρὸς�τὸ�σύνολο�τῆς�ἀφήγησης,�ἐμφανίζεται�σὲ�κομβικὰ�ση-
μεῖα,�ὅπως�ἡ ἔναρξη,�ἡ�κορύφωση,�ἤ, ἀκόμη�συχνότερα,�ἡ�κατάληξη,�καὶ
λειτουργεῖ� καταλυτικὰ30 «ὡς� λίθος� ριφθεὶς� εἰς� γαλήνια� νερά»31. Ἔτσι,
περίπου�στὸ�μέσον�τοῦ�«Ἀμερικάνου»�(2.257-273�[1891])�ἡ ἀνέμελη�πα-
ρουσία�τῶν�παιδιῶν�ποὺ ἄδουν�τὰ�κάλαντα�ἀντιπαραβάλλεται�στὴν�κατή-
φεια�τοῦ ἀγνώστου�ποὺ�τὰ�παρακολουθεῖ.�Ὅμως�εἶναι�οἱ�πληροφορίες,�ποὺ
ἐκεῖνα�τοῦ�παρέχουν,�ποὺ�δίνουν�αἰσιόδοξη�τροπὴ�στὴν�πλοκή.�Ἀντίστοιχα,
τὸ�«Στρίγλα�μάνα»�(3.389-396�[1902])�κλείνει�μὲ�τὸν�ἐπιγραμματικὸ�λόγο
ἑνὸς�δεκάχρονου�ἀγοριοῦ�(«Νά!…�ἔλα�πάρε�τὸ�μπουζούκι�σου!»�–�3.396),
τὸ ὁποῖο�ἐπιστρέφει�στὸν�τρελὸ�πρωταγωνιστὴ�τὸ ἀγαπημένο�του�μουσικὸ
ὄργανο,�ἀποκαθιστώντας�τὴν�ἠθικὴ�τάξη.�Ἐδῶ ὑπογραμμίζεται�ἡ�σύμ-
πλευση�τῆς�παιδικῆς�ἡλικίας�μὲ�τοὺς�ἀδυνάτους32 καὶ ἡ ἐπένδυσή�της�μὲ
τὸ�χιτώνα�τοῦ ἀπόλυτου�καλοῦ,�ἀφοῦ ὡς�μοναδικὸ�κίνητρο�τοῦ�μικροῦ�προ-
βάλλεται�ἡ ἁγνὴ ἀγάπη�πρὸς�τὸν�Ζάχο,�«ὅστις�ἦτο�καὶ�αὐτὸς�ἓν�μέγα�παι-
δίον»�(3.396).

Περισσότερα�ἐντούτοις�εἶναι�τὰ�διηγήματα�ὅπου�ἡ�παιδικὴ�φωνὴ ἀπο-
φέρει�δραματικὴ�τροπὴ�στὰ ὅσα�διαμείβονται.�Οἱ�«παιδικοὶ�γρυλλισμοὶ»�καὶ
ἡ�«πεπνιγμένη�κραυγὴ»�(2.162-163)�ἑνὸς�ἑπτάχρονου�ἀγοριοῦ�στὴ�«Μαυ-
ρομαντηλοὺ»�(2.153-168�[1891])�ἐκκινοῦν�τὴ�στοιχειώδη�δράση,�θέτοντας
–ἔστω�καὶ�προσωρινά–�σὲ�κίνδυνο�τὴ�ζωὴ�τοῦ�Γιαννιοῦ.�Μάλιστα�τὸ�γε-
γονὸς�ὅτι�ὁ�μικρὸς�ἀποκαλεῖται�«δαίμονας»,�«λύκος»,�«χάρος�μαῦρος»
(2.163)�προϊδεάζει�γιὰ�τὸ�στίγμα�τῆς�παρουσίας�του�στὸ�διήγημα.�Ἰδιαί-
τερη�μνεία�θὰ�πρέπει�νὰ�γίνει�στὶς�περιπτώσεις�ποὺ ὁ�λόγος�τῶν�παιδιῶν
ἐμφανίζεται�προβληματικός,�διακρίνεται�δηλαδὴ ἀπὸ�μορφολογικὲς-φω-
νολογικὲς� ἰδιοτυπίες� ἢ ἀγνοεῖ� καὶ ἐνίοτε� παρανοεῖ ὅσα� διατυπώνουν� οἱ
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30 Πρβλ.�Νικολουδάκη-Σουρῆ,�ὅ.π.,�σ.�51.
31 Ἡ�φράση�ἀφορᾶ�στὸ�μήνυμα�ποὺ�μεταφέρει�ὁ�μικρὸς�Μανώλης�στὴ�«Γυνὴ�πλέουσα»,
4.24.�

32 Πρβλ.�τὸν�παρηγορητικὸ�λόγο�τοῦ�παιδιοῦ�στὸν�Μανόλη�τὸ�Ταπόη�στὸ�τέλος�τοῦ
«Γουτοῦ�γουπατοῦ»,�3.192.�Γιὰ�τὸ�παιδὶ ὡς�φορέα�ἐξαγνισμοῦ,�βλ.�kuhn,�ὅ.π.,�σ.�44-
56.



ἄλλοι.�Ἡ�φυσιολογικὴ�καὶ�φαινομενικὰ ἀθώα�ἀδυναμία�νὰ�δαμάσουν�τὴ
γλώσσα�ἔχει�συνήθως�ὀλέθρια�ἀποτελέσματα.�Ἡ�συχνότητα�μάλιστα�τοῦ
φαινόμενου�στὰ�διηγήματα�εἶναι�ἀποκαλυπτικὴ�τῆς�σύλληψης�μιᾶς�ἀκού-
σιας�–σχεδὸν�μεταφυσικῆς–�ἀρνητικῆς�δυναμικῆς�τῆς�παιδικῆς�φύσης33.
Στὴν�κεντρικότερη�σκηνὴ�τῆς�«Χτυπημένης»�(2.135-142�[1890]),�λόγου
χάριν,�ἡ ἑπτάχρονη�Αἰκατερίνη,�ἐπιθυμώντας�νὰ ἀποκρυπτογραφήσει�τὰ
ὑπονοούμενα�συζητήσεων�ἀνάμεσα�στὴ�γιαγιά�της�καὶ�μιὰ�γειτόνισσα,
βομβαρδίζει�τὴν�ἄρρωστη�μητέρα�της�μὲ ἐρωτήσεις,�ἐμμένοντας�στὶς�φρά-
σεις�«θὰ�φάῃ�κι�ἄλλη�ψωμὶ»�καὶ�«σ᾽�ἔχει�μόσιμο»�(2.160).�Τὸ�κορίτσι�ἀγνοεῖ
τὸ�σημασιολογικό�τους�περιεχόμενο,�ἐπειδὴ�δὲν�ἔχει�ἀκόμη�μυηθεῖ�στοὺς
ἰδιωτισμοὺς�καὶ�τὸν�πλήρη�διαλεκτικὸ�κώδικα�τῶν�μεγάλων.�Μὲ�τὴν�ἐπι-
μονή�της�γιὰ�διευκρινήσεις�ἐπισπεύδει�τὸν�θάνατο�τῆς�μητέρας�της,�μα-
θαίνοντας�μὲ�τὸν�πιὸ�σκληρὸ�τρόπο,�ὅπως�σχολιάζει�στὸ�τέλος�ὁ ἀφηγη-
τής,�τὸ�νόημα�τῶν�ἐπίμαχων�φράσεων.

Ὅμως�ὁ�λόγος�τοῦ�παιδιοῦ ὑπηρετεῖ�καὶ�τὸ�ψυχογραφικὸ ὑπόβαθρο�τῶν
διηγημάτων.�Πέρα�ἀπὸ�τὸ ὅτι�ἀποτυπώνει�σὲ�μεγάλο�βαθμὸ�τὸν�ψυχισμὸ
τῶν�νεαρῶν�ἡρώων�ποὺ�τὸν�ἐκφέρουν,�συχνὰ�γίνεται�ἕνα�κάτοπτρο�στὸ
πλαίσιο�τοῦ ὁποίου�προβάλλονται�οἱ ἰδιαιτερότητες�ἄλλων�χαρακτήρων�ἢ
ἡ�διαφορετικὴ�διάσταση�τῆς�ἐνήλικης�ζωῆς.�Ξεσηκώνω�τὴ�μεταφορὰ ἀπὸ
μιὰ�περικοπὴ-κλειδὶ�τοῦ�«Πανδρολόγου»,�ὅπου�τὰ�παιδιά,�ἀντιμέτωπα�στὸ
κουρεῖο�μὲ�τὸν�«καθρέπτη�τοῦ�μέλλοντος»,�βλέπουν�τὴν�«μέλλουσαν�ἀσχη-
μίαν� των,� ὁποῖον� μοῦτρο� θὰ ἔκαμναν� ἂν� ἔσωναν� νὰ� γίνουν� ἄνδρες…»
(3.379).�Ἡ�σχέση�παιδικῆς-ἐνήλικης�ζωῆς�καὶ ἡ�σύλληψη�τῆς�πρώτης�ὡς
μιᾶς�εὐτοπίας�ποὺ ἐγκαταλείπει�κανεὶς�γιὰ�πάντα�εἰσερχόμενος�στὸν�κό-
σμο�τῶν�μεγάλων,�ἀποτελοῦν�κεντρικοὺς�προβληματισμοὺς�τῆς�λογοτε-
χνίας�ποὺ�στρέφεται�γύρω�ἀπὸ�τὸ�παιδί.�Μὲ�δεδομένη�τὴ�διπλοτυπία�τῆς
παιδικῆς�φύσης�πού,�ὅπως�εἴδαμε,�ἀνακύπτει�ἀπὸ�τὰ�διηγήματα,�ἐνδιαφέ-
ρον�εἶναι�νὰ�δεῖ�κανεὶς�ἐὰν�ὄντως�ἡ�παιδικότητα�ταυτίζεται�μὲ�χαμένο�πα-
ράδεισο�ἢ ἂν�στὴν�ἀπεικόνισή�της�ὑπεισέρχονται�παράγοντες�ποὺ�προοι-
κονομοῦν�τὴν�κατιούσα�μετεξέλιξή�της.

Στὴν�«Ἄκληρη»�(4.47-50�[1905])�ἡ�φωνὴ�τοῦ�παιδιοῦ�γίνεται�ἄξονας

228 ΜΑΡΙΑ�ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ

33 Χαρακτηριστικὸ�τὸ�παράδειγμα�τοῦ�Μανώλη�στὴ�«Γυνὴ�πλέουσα»,�4.19-36·�βλ.
Φαρίνου-Μαλαματάρη,�Ἀφηγηματικὲς�τεχνικές…,�ὅ.π.,�σ.�184-187·�Νικολουδάκη-
Σουρῆ,�ὅ.π.,�σ.�78-80.�Πρβλ.�«Ἐξοχικὴ�Λαμπρή»,�2.128,�«Ὁ�Κακόμης»,�3.563-564,
«Τὸ�Κρυφὸ�Μανδράκι»,�4.164.



ἀνάδειξης�τοῦ�ψυχισμοῦ�μιᾶς�ἡλικιωμένης.�Ἡ�διασύνδεση�παιδικῆς-γε-
ροντικῆς�ἡλικίας�δὲν�εἶναι�τυχαία·�πρόκειται�γιὰ�μοτίβο�ποὺ ἐπανέρχεται
στὰ�παπαδιαμαντικὰ�διηγήματα34. Ἀπὸ�τὴν�πρώτη�παράγραφο�ὑπογραμ-
μίζεται�ὅτι�ἡ�Μαχὼ�μάχεται�τὰ�παιδιὰ ἢ�«κλῆρες»,�ὅπως�τὰ ἀποκαλεῖ,
λόγῳ�τῆς�θορυβώδους�παρουσίας�τους�ποὺ�εὔστοχα�ἐξεικονίζεται�μὲ�τὸν
παραλληλισμὸ�τῶν�μερῶν�συνάθροισής�τους�μὲ�κυψέλες�καὶ�σφηκοφωλιές.
Οἱ�εὐχάριστοι�ἦχοι�τῆς�παιδικῆς�ζωῆς�(παιχνίδια,�ἄσματα,�συμμετοχὴ�σὲ
λαϊκὰ ἔθιμα)�συνιστοῦν�γιὰ�τὴν�ἡρωίδα�ἕνα�ἐφιαλτικὸ�σκηνικό�(«διαβολε-
μένον�θόρυβον»�–�4.47,�«ἀλαλαγμοί»,�«δαιμονικὸν�θόρυβον»,�«τρομερὸν
βόμβον»�–�4.48),�γιατὶ�τῆς�ὑπενθυμίζουν�τὸν�«κλῆρο»�τῆς�μητρότητας�ποὺ
ἔχει�στερηθεῖ.�

Ὅμως�ἡ�παιδικὴ�φωνὴ�γίνεται�ἡ ἀφορμὴ�γιὰ�μιὰ�βαθύτερη�ἐνδοσκόπηση
τοῦ�παιδικοῦ�καὶ�τοῦ�γεροντικοῦ�ψυχισμοῦ�πάνω�στὸ�φλέγον�ζήτημα�τῆς
ἀντίληψης�τοῦ�χρόνου.�Στὴν�καταληκτικὴ ἑνότητα�ἐμφανίζεται�ἕνα�μυ-
στηριῶδες�«δεκαετὲς�παιδίον»�τὸ ὁποῖο�ἀπέχει�ἀπὸ�τὴ�δαιμονικὴ�εἰκόνα�περὶ
ἀνηλίκων�ποὺ ἔχει�διαιωνιστεῖ ὣς�ἐδῶ.�Ὁ ἰδιωματικός�του�λόγος�«Ἰπέρσ᾽
ἦταν�καλά,�θεια-Μαχὼ»�(4.50)�ἔχει�μᾶλλον�ἀσαφὲς�νόημα�ἀλλὰ ἐξυπη-
ρετεῖ�μιὰ�διττὴ�λειτουργία.�Ἀφενὸς�ὑποδηλώνει�ὅτι,�πέρα�ἀπὸ�τὴν�κυριολε-
κτική�(«μακρινὸς�ἀνεψιός»),�ὑπάρχει�καὶ�ψυχικὴ�συγγένεια�μὲ�τὴ�Μαχώ,
ἀφοῦ�καὶ�αὐτὸ�δὲν�εἶναι�ἱκανοποιημένο�ἀπὸ�τὴ�φετινὴ Ἀνάσταση.�Ἀφετέ-
ρου�ὠθεῖ�τὴν�ἡρωίδα�νὰ ἀναρωτηθεῖ:�«Τάχα�θὰ�ζήσουμε�καὶ�τοῦ�χρόνου,
παιδάκι�μ’;»�(4.50),�καὶ�τὸν�ἀφηγητὴ�νὰ�σχολιάσει�τὸ�παράδοξο�τῆς�ἑστία-
σης�τῆς�γριᾶς�στὸ�μέλλον�καὶ�τοῦ�παιδιοῦ�στὸ�παρελθόν.�Ἀνεξάρτητα�ἀπὸ
τὴ�σατιρικὴ�νύξη�στὴ�συνήθη�ψυχολογία�ἑνὸς�ἡλικιωμένου,�ὁ�προσανατο-
λισμὸς�τῆς�Μαχῶς�σχετίζεται�μὲ�τὸν�τίτλο�τοῦ�κειμένου�καὶ�τὴν�ἐπανα-
φορὰ�τῆς�λέξης�«κλήρα».�Ἄκληρος�εἶναι�καὶ�αὐτὸς�ποὺ�δὲν�κληροδοτεῖ,�ποὺ
δὲν�ἀφήνει�παρακαταθήκη.�Ἡ�«κλήρα»�ὡστόσο�ποὺ ἐμφανίζεται�στὸ�τέ-
λος,�ἀντὶ�νὰ�προσβλέπει�σὲ ὅ,τι�ἔρχεται,�ἀναπολεῖ ὅσα�πέρασαν�ἔχοντας
ἀρχίσει�«νὰ�χάνῃ�τὸ ἰδανικόν�του»�(4.50).�Ἄρα�τὸ�νὰ�προσβλέπει�κανεὶς�στὴ
συνέχεια�μέσα�ἀπὸ ἀπογόνους�δὲν�ἔχει�νόημα·�ὁ ἄνθρωπος�ἤδη�ἀπὸ�παιδὶ
βιώνει�τὸ�αἴσθημα�τῆς�ἔκπτωσης.�
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34 «Ἡ�Σταχομαζώχτρα»,� 2.115-124,� «Παιδικὴ�Πασχαλιά»,� 2.169-176,� «Θέρος-
Ἔρος»,�2.183-209,�«Τὸ ἐνιαύσιον�θύμα»,�3.215-224,�«Ἡ�θητεία�τῆς�πενθερᾶς»,
3.405-416,�«Ἡ�Ξομπλιαστήρα»,�4.169-173,�«Τ᾽�ἀερικὸ�στὸ�δέντρο»,�4.211-215,�«Τὰ
Τελευταῖα�του�γέρου»,�4.579-581.�



Ἂν�τὰ�παιδικὰ�χρόνια�σηματοδοτοῦν�τὴν�ἀπομάκρυνση�ἀπὸ�τὸν�χαμένο
παράδεισο,�ποῦ�τελικὰ�βρίσκεται�τὸ «ἰδανικόν»;�Ἡ ἀπάντηση�δίνεται�μέσα
ἀπὸ�μιὰ�ἄλλη�λειτουργία�τῆς�παιδικῆς�φωνῆς,�ἡ ὁποία�ἅπτεται�τοῦ ἰδεο-
λογικοῦ ὑποβάθρου�τῶν�διηγημάτων.�Ἡ�σύνδεση�τῆς�παιδικῆς�ἡλικίας�μὲ
τὸν�θάνατο�εἶναι�γνωστὴ�στὴν�παπαδιαμαντικὴ�βιβλιογραφία35· αὐτὸ�ποὺ
δὲν�ἔχει�προσεχτεῖ�εἶναι�ὁ�λόγος�τοῦ�παιδιοῦ�γύρω�ἀπὸ�τὸν�θάνατο�ποὺ
ἀπαντᾶται�σὲ ἀρκετὰ�διηγήματα.�Τὸ ὅτι�τὸ�παιδὶ�προλέγει�τὸν�θάνατό�του,
ὅπως� ἡ� Κουμπὼ� στὸ� «Ρεμβασμὸ� τοῦ� Δεκαπενταυγούστου»� (4.96
[1906])36, ἢ�μεταφέρει�τὰ ὁράματά�του�μὲ�τὸν�θάνατο�ἄλλων,�ὅπως�ἡ�Μο-
σκαδὼ�στὴ�«Μαούτα»�(4.65-69�[1905])37, ἀποτελεῖ�μιὰ�ἀκόμη�ἀπόδειξη
τῆς�σχέσης�του�μὲ�τὸ ὑπερφυσικό.�Παράλληλα�ὅμως�τὰ�λόγια�του�συχνὰ
ὑποδηλώνουν�μιὰ�ἀποδοχὴ�τοῦ�θανάτου�ὡς�φυσικοῦ�τμήματος�τῆς�καθη-
μερινότητας.�Ἡ�σοφὴ�αὐτὴ�στάση�δίνει�τὴν�εὐκαιρία�στὸν�συγγραφέα�νὰ
μεταδώσει�ἕνα�σημεῖο-κλειδὶ�τῆς�κοσμοθεωρίας�του�ποὺ ἀφορᾶ ἄμεσα�στὴ
σχέση�παιδικῆς�ἡλικίας�-�χαμένου�παραδείσου.�Γιὰ�τὸν�Παπαδιαμάντη�ὁ
θάνατος�ἀποτελεῖ�τὴν�πύλη�μέσῳ�τῆς�ὁποίας�μπορεῖ ὁ ἐνάρετος�ἄνθρωπος
νὰ�εἰσέλθει�στὸν�μόνο�αὐθεντικὸ�παράδεισο,�τὴ�βασιλεία�τῶν�οὐρανῶν38. Τὸ
παιδὶ�τὸ�διαισθάνεται�αὐτὸ ἐπειδὴ�βρίσκεται�ἐγγύτερα�χρονικὰ�σὲ�μιὰ�κα-
τάσταση�ποὺ�προσιδιάζει�στὸ�θάνατο:�αὐτὴ�ποὺ�προηγεῖται�τῆς�γέννησης39.

Πρὸς�τὸ�τέλος�τῆς�«Συντέκνισσας»�(3.583-590�[1903])�τὸ�«πολὺ�πε-
ρίεργον�καὶ ἐπίμονον»�παπαδοπαίδι�(3.589),�μετέχοντας�στὴν�κηδεία�ἑνὸς
βρέφους�μόλις�πέντε�ἡμερῶν,�ἐμπλέκεται�σὲ ἕναν�ἰδιότυπο�διάλογο�μὲ�τὸν
πατέρα�του.�Ἡ ἀφήγηση,�ἀφοῦ�πρῶτα�ἑστιάζει�στὴν�ἀπάθεια�μὲ�τὴν�ὁποία
παρατηρεῖ�τὸν�νεκρό,�παραθέτει�μιὰ�ἄκαιρη�ἐρώτησή�του�πάνω�στὴν�ἀκο-
λουθία�τῶν�νηπίων,�ἡ ὁποία�ἀποδεικνύει�ὅτι�εἶναι�περισσότερο�προσηλωμέ-
νος�στὸ�τελετουργικὸ�θέαμα�παρὰ�στὸ�δράμα�τοῦ�θανάτου40. Ἐντούτοις
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35 Ἄγρας,�ὅ.π.,�σ.�62.
36 «Τραγούδια�τοῦ�Θεοῦ»,�4.393.
37 «Δημαρχίνα�νύφη»,�4.384-385.
38 Ν.�Δ.�Τριανταφυλλόπουλος,�Δαιμόνιο�μεσημβρινό.�Ἕντεκα�κείμενα�γιὰ�τὸν�Πα-
παδιαμάντη,�Γρηγόρης,�Ἀθήνα�1978,�σ.�110.

39 «Μάννα�καὶ�κόρη»�(4.513):�«[…]�ἔκλαιε�τὸ�μικρόν,�τρυφερὸν�πλάσμα�[…]�τὴν�δρά-
καν�ἐκείνην�τοῦ�χώματος�ἐπιστρέφουσαν�εἰς�τὸ�χῶμα,�τὴν�ἐλαφρὰν�ἐκείνην�πνοήν,
ἐπανακάμπτουσαν�εἰς�τὴν�ζωὴν�τὴν�ἀείζωον».

40 Ἡἕλξη�ποὺ ἀσκεῖ ὁ�θάνατος�ὡς�θέαμα�συχνὰ ἀποτυπώνεται�στὸ�λόγο�τῶν�παιδιῶν,



πρόκειται�γιὰ�προάγγελο�μιᾶς�ἄλλης,�ἡ ὁποία�προβάλλει�τὸ�πλέον�καίριο
ζήτημα�τοῦ�κειμένου�καὶ ἴσως�ἕνα�ἀπὸ�τὰ�κεντρικότερα�τοῦ ἔργου�τοῦ�Πα-
παδιαμάντη:�«Γιατί,�παπά,�πεθαίνουν�τὰ�μικρὰ�παιδάκια;»�(3.590).�Ἡ ἐρω-
τηματικὴ�διατύπωση�–χαρακτηριστικὴ�φραστικὴ�φόρμα�τοῦ�παιδικοῦ�λό-
γου–�εἶναι�συνήθης�στὸ�λόγο�ποὺ ἀρθρώνουν�τὰ�παιδιὰ�σχετικὰ�μὲ�τὸν
θάνατο� στὰ� διηγήματα41. Τὸ ὅτι� πρόκειται� γιὰ� μιὰ� ἐρώτηση� ἀπατηλὰ
ἀθώα,�ἡ ὁποία�ξεπερνᾶ�τὴν�ἱκανότητα�αὐτοῦ�ποὺ�τὴν�ἀκούει�νὰ�δώσει�ἱκα-
νοποιητικὴ ἀπάντηση42, ἀκόμη�καὶ ἂν�εἶναι�ἱερέας,�ἀποδεικνύεται�καὶ ἀπὸ
τὸ ὅτι�ἡ ἀπόκριση�ἔρχεται�μέσα�ἀπὸ�τὸν�λόγο�τῆς�ἐκκλησίας.�Τὸ�«Δόξα»
ὑποκρύπτει�τὴν�ἀπόλυτη�ἀποδοχὴ�τῶν�ἀποφάσεων�τοῦ�Θεοῦ�καὶ ἡ�μνεία
στὸν�Ἀδὰμ�δείχνει�ὅτι�τὸ�προπατορικὸ ἁμάρτημα�στιγματίζει�κάθε�ζώσα
ὕπαρξη,�ἀκόμη�καὶ�τὰ ἄκακα�βρέφη43. Τὸ ὅτι�τὸ�λίκνο�γίνεται�ἕνα�μὲ�τὸ�φέ-
ρετρο44 καὶ�τὸ�βρέφος�ἀναπαύεται�κάτω�ἀπὸ�τὸ�χιόνι,�σύμβολο�ἐξαγνισμοῦ,
σηματοδοτεῖ�τὴν�ἐπιστροφή�του�στὴν�Ἐδέμ,�μακριὰ ἀπὸ�τὰ ἐγκόσμια�βά-
σανα�τῆς�κοινωνικῆς�του�ὁμάδας�καὶ�τὸ�κράτος�τῆς�ἁμαρτίας.

Ἡ�παιδικὴ� φωνὴ� τοῦ� παιδιοῦ� δὲν� ἀποτελεῖ� μόνο� τὸ� μέσο� ἔκφρασης
ὑπαρξιακῶν�ἀναζητήσεων�τοῦ�συγγραφέα,�ἀλλὰ ὑπηρετεῖ�καὶ�περαιτέρω
ἰδεολογικοὺς�ρόλους,�ὅπως�τὴν�πρόθεσή�του�νὰ ἀσκήσει�κριτικὴ�στὴ�γύρω
του� κοινωνικὴ� πραγματικότητα.�Ἡ� τάση� αὐτὴ� εἶναι� ἐμφανέστερη� στὰ
ἀθηναϊκὰ�διηγήματα,�ὅπου�ἡ ἑστίαση�σὲ ὑποβαθμισμένες�περιοχὲς�τοῦ
ἄστεως�φέρνει�στὴν�ἐπιφάνεια�ποικίλα�κοινωνικὰ�προβλήματα45. Οἱ ἀνή-
λικοι,�περιθωριοποιημένα�μέλη�τῆς�κοινωνίας,�ἀφοῦ ἐκ�φύσεως�ἀδυνατοῦν
νὰ�συμβάλουν�ἐνεργὰ�στὴ�διαμόρφωσή�της,�ἀποτελοῦν�ὡστόσο�τοὺς�πλέον
εὐαίσθητους�δέκτες�τῆς�παθογένειάς�της.�Ὁ�λόγος�τους�ἀντιπροσωπεύει
καὶ�πάλι�ἕνα�κάτοπτρο�ποὺ ἀντανακλᾶ�εἴτε�καθ᾽�ὁμοίωσιν�εἴτε�κατ᾽�ἀντί-
στιξη�τὴν�κοινωνικὴ�σήψη.
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βλ.�«Ἀπόλαυσις�στὴ�Γειτονιά»,�3.257,�259-260,�«Ἡ�τύχη�ἀπ᾽�τὴν�Ἀμέρικα»,�3.338-
339,�«Μάννα�καὶ�κόρη»,�4.510.

41 «Ὁ�Πολιτισμὸς�εἰς�τὸ�χωρίον»,�2.238,�«Λαμπριάτικος�ψάλτης»,�2.519,�«Ἀπόλαυ-
σις�στὴ�Γειτονιά»,�3.257,�259,�260,�«Τὸ�νησὶ�τῆς�Οὐρανίτσας»,�3.387.

42 hurst,�ὅ.π.,�σ.�1-2.
43 Πρβλ.� Ι.�Κ.�Κολλυβᾶς,�Λογικὴ� τῆς� ἀφήγησης� καὶ ἠθικὴ� τοῦ� λόγου,�Νεφέλη,
Ἀθήνα�1991,�σ.�67.�

44 Βλ.�ἐπίσης�«Μάννα�καὶ�κόρη»,�4.514.
45 Α.�Κοτζιᾶς,�Τὰ ἀθηναΐκα�διηγήματα�καὶ�δύο�δοκίμια�γιὰ�τὸ�χρόνο,�Νεφέλη,�Ἀθήνα
1992,�σ.�57.



Στὸ�«Πατέρα�στὸ�σπίτι!»�(3.89-94)�ὁ�πεντάχρονος�ἥρωας�δὲν�διστά-
ζει�νὰ ἀποκαλύψει�μὲ�μιὰ�λιτὴ�διατύπωση�τὴν�ἀληθινὴ�αἰτία�ποὺ ἡ�οἰκο-
γένειά�του�ἔχει�περιέλθει�στὴν�ἐξαθλίωση�(«Νά,�πάει�νὰ�βρῇ ἄλλη�γυναίκα»
–�3.89).�Αὐτὸ ἑρμηνεύεται�ἀπὸ�τὸν�ἀφηγητὴ ὄχι�ὡς�ἀπόπειρα�ἐνδυνάμω-
σης�τῆς�διάθεσης�τῶν�ἄλλων�γιὰ ἐλεημοσύνη,�ἀλλὰ ὡς�ἀδυναμία�κατα-
νόησης�τοῦ�νοήματος�τῆς�φράσης�στὴν�τραγική�του�πληρότητα.�Παρὰ�τὴ
δεινὴ�κατάσταση�τῆς�οἰκογένειάς�του�τὸ�παιδὶ�διέπεται�ἀπὸ�μακαριότητα
(«σπαρακτικὸν�ἐν�τῇ ἀθωότητι�μειδίαμα»–�3.89,�«μειδίαμα�εὐδαιμονίας»
–� 3.90),� πράγμα� ποὺ� δείχνει� ὅτι� εἶναι� πολίτης� ἑνὸς� ἄλλου� σύμπαντος,
στοὺς�κόλπους�τοῦ ὁποίου�εἶναι�προστατευμένο�ἀπ᾽�ὅσα�βάλλουν�τοὺς�με-
γαλύτερούς�του46. Τὸ�τελικὸ�μάλιστα�σχόλιο�ὅτι�«ἐζήτει�νὰ�τοῦ�στάξῃ�“μιὰ
σταξιὰ�λάδι�στὸ�γυαλί”,�αὐτὸ�τὸ ὁποῖον�θὰ ἦτο�ἄξιον�νὰ�στάξῃ�μίαν�στα-
γόνα�νεροῦ�εἰς�πολλῶν�πλουσίων�χείλη»�(3.94)�ὑπαινίσσεται�ὅτι�ὁ�λόγος
του�μπορεῖ�νὰ ἐπιφέρει�τὴν�κάθαρση�στοὺς�ἁμαρτωλοὺς�ἐνηλίκους�εἴτε�μό-
νιμα�«εἰς�τὸν�ἄλλο�κόσμο»,�εἴτε�παροδικὰ�σὲ�αὐτὴ�τὴ�ζωή,�ὅπως�συμβαί-
νει�μὲ�τὸν�ἀφηγητή.�

Ἀντίστροφη�ἀλλὰ�καὶ ὁμόλογη�ὡς�πρὸς�συγκεκριμένα�σημεῖα�εἶναι�ἡ
λειτουργία�τῆς�παιδικῆς�φωνῆς�στὰ�«Χριστούγεννα�τοῦ�τεμπέλη»�(3.157-
164�[1896]).�Ἐδῶ ἕνα�τρίχρονο�ἀγοράκι�ἀσχημονεῖ�πρὸς�τὸν�πατέρα�του:
«’Τὴν�ὑγειά�σου,�ματο-Πάλο,�τεμπελόκυλο,�κακὲ�πατέλα.�Τόνε�φάαμε�τὸ
λάλο.�Νά�πάλε�καὶ�σὺ�πέντε,�κ᾽�ἄλλα�πέντε,�δέκα»�(3.164).�Ἡ�χρήση�ἰδιο-
λέκτου�τονίζει�τὸ ἀσύμβατο�ἀνάμεσα�στὸ�περιεχόμενο�τῶν�ὅσων�λέει�ὁ�μι-
κρός,�τὰ ὁποῖα�διέπονται�ἀπὸ�χαιρεκακία�καὶ ἀντιπάθεια�πρὸς�τὸ�συνήθως
προσφιλὲς�πρόσωπο�τοῦ�πατέρα,�καὶ�τὴ�χαριτωμένη�φωνολογική�τους�δια-
τύπωση.�Σαφῶς�οὔτε�ἐδῶ�τὸ�παιδὶ ἀντιλαμβάνεται�τὸ�πλῆρες�νόημα�τῶν
λόγων�του·�γίνεται�ὅμως�φερέφωνο�τῶν�ἀπόψεων�καὶ�τῆς�ἐκφραστικῆς�δια-
τύπωσης�τῶν�μεγαλυτέρων,�ἀποκαλύπτοντας�τὸ�χαμηλό�τους�ἐπίπεδο�καὶ
συνάμα�ἀποδεικνύοντας�ὅτι,�παρὰ�τὸ�πρώιμο�τῆς�ἡλικίας�του,�διαθέτει�τὴ
δυναμικὴ�διαιώνισης�στρεβλῶν�συμπεριφορῶν.�

Γιὰ�νὰ�συνοψίσω:�μέσα�ἀπὸ�τοὺς�ρόλους�ποὺ ἀναλαμβάνει�ἡ�παιδικὴ
φωνὴ�καταδείχθηκε,�πιστεύω,�τὸ ἀμφίσημο�τῆς�παρουσίας�τοῦ�παιδιοῦ�στὰ
παπαδιαμαντικὰ�διηγήματα.�Ὅσο�καὶ ἂν�ὑπάρχει�ἡ�νοσταλγικὴ ἀναπόληση
ἑνὸς�παιδικοῦ�παρελθόντος�ποὺ�συνυφαίνεται�μὲ�μιὰ�ἀλλιώτικη�θεώρηση�τοῦ
κόσμου,�δὲν�καθορίζει�τὴ�συνολικὴ�στάση�τοῦ�συγγραφέα�καὶ�δὲν�συνεπά-
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46 «Οἱ�Δύο�Δράκοι»,�4.103-106.



γεται�μιὰ�ἐξιδανικευμένη�ἀντίληψη�περὶ�παιδικότητας.�Ἀντίθετα,�τονίζε-
ται�ὅτι�πρόκειται�γιὰ ἡλικία�μὲ ἀρκετὲς�ἀμφιλεγόμενες�ὄψεις�ποὺ�περισ-
σότερο�ἀπὸ�χαμένο�παράδεισο�ἀποτελεῖ ἀφετηρία�ἀπομάκρυνσης�ἀπὸ�τὴν
«εὐθεῖα�ὁδό».�Πάντως,�ἡ ἀμφισημία�καὶ�τὸ�μυστηριακὸ�ταιριάζουν�μὲ�τὴν
εἰδολογικὴ�ταυτότητα�τοῦ�διηγήματος,�καὶ ἐνδεχομένως�καὶ ἀπὸ�αὐτὸ�τὸ
πρίσμα�θὰ�μποροῦσε�νὰ ἑρμηνεύσει�κανεὶς�τὴ�συχνὴ ἐμφάνιση�τοῦ�παιδιοῦ
στὰ�διηγήματα�τοῦ�Παπαδιαμάντη.�
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ΑΝΕΣΤΗΣ Γ.�ΚΕΣΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΧΟΛΙΑ�ΣΤΗΝ�ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΙΚΗ�ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΤΟΥ�ΒΙΟΥ�ΤΟΥ�ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΥ�ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΥ�ΦΑΡΡΑΡ

Ἂν γενικότερα ὁ Παπαδιαμάντης ὡς μεταφραστὴς�κειμένων ἦταν ὣς τὶς
μέρες μας ἄγνωστη γῆ, ἡ μετάφραση τοῦ Βίου τοῦ Χριστοῦ τοῦ Φρειδερί-
κου Φάρραρ1 ἦταν τόπος ποὺ δὲν�εἶχε ἐρευ�νη�θεῖ καὶ�σχολιασθεῖ μήτε καὶ ἀπὸ
τοὺς εἰδικότερους μελετητές του.�Ἡ�πρώτη�ἔκδοση�τῆς�ἑλληνικῆς�μετά-
φρασης�τοῦ�1898�ἐκ�τῶν�Κα�ταστημάτων�«Ἀκροπόλεως»2 εἶχε�γίνει�ἐξαι-
ρε�τικὰ�δυσεύρετη�ἀκόμη�καὶ�σὲ�μεγάλες�βιβλιοθῆκες.

Ὅμως�τὸ�2002�ὁ�Ν.�Δ.�Τριανταφυλλόπουλος�καὶ�ἡ�Λαμπρινὴ�Τρια���ντα-
φυλλοπούλου�ἐπιμελήθηκαν�τὴ�δεύτερη�ἔκδοση,�ποὺ�κυ�κλο�φορήθηκε�ἀπὸ�τὸν
Δόμο3.�Ἐκεῖ,�μὲ�ἕνα�ἐκτενὴ�καὶ�ὄντως�ἐμπε�ρι�στα��τωμένο�πρόλογο,�ποὺ�τιτ-
λοφορεῖται:�«“Ὅστις�ἀγνοεῖ�τὸ�ὕφος�τῶν�Ἁγίων�Γραφῶν…” ἢ�ὁ�αὐθαίρε-
τος�μεταφραστὴς�Παπα�δια�μά�ντης»,�ὁ�πρῶτος�ἀπὸ�τοὺς�ἐπιμελητὲς�σπεύ-
δει�νὰ�μᾶς�προϊδεάσει�γιὰ�τὸν�τρόπο�τῆς�μετάφρασης�γράφοντας�μεταξὺ
τῶν�ἄλλων�καὶ�τὰ�ἑξῆς:�«Ὣς�τώρα�δὲν�γνωρίζω�ἄλλη�παπαδιαμαντικὴ�με-

1 Ἡταυτότητα τοῦ ἀγγλικοῦ πρωτοτύπου εἶναι:�The�life�of�christ,�by�Frederic�W.�Far-
rar,�D.D.,�F.R.S.,�Sometime�Fellow�of�Trinity�college,�cambridge;�And�late�Dean�of
canterbury,�manet�immota�fides with�16�illustrations,�Eighty�Eight�Thousand,�cas-
sell�and�company,�limited,�london,�Paris,�new�York�and�Melbourne.�McM III.�Στὴν
ἔκδοση�αὐτὴ�ἀναφερόμαστε�ὅταν�παραπέμπουμε�στὸ�ἀγγλικὸ�κείμενο.�

2 Στὴ�σελίδα�τίτλου�αὐτῆς�τῆς�ἔκδοσης,�ποὺ�εἶναι�περίπου�μετάφραση�τοῦ�ἀγγλικοῦ
πρω�το�τύπου,�διαβάζουμε�τὰ�ἑξῆς:�Ὁ�Βίος�τοῦ�Χριστοῦ,�ὑπὸ�Φρειδερίκου�Γ.�Φάρραρ,
Πρῴην�Καθηγητοῦ� τῆς�Θεολογίας� ἐν�Κανταβρυγίᾳ,�Ἀρχιπρεσβυτέρου�Καντερ�-
βου�ρί�ας,�«Ἀσάλευτος�ἡ�πίστις�μενέτο»,�Μετὰ�εἰκονογραφιῶν,�Μετάφρασις�ἐκ�τοῦ
ἀγγλι�κοῦ�ὑπὸ�Ἀλ.�Παπαδιαμάντη,�ἐν�Ἀθήναις,�ἐκ�τῶν�καταστημάτων�«Ἀκροπό-
λεως»,�1898.

3 Ὁ�ἀκριβὴς�τίτλος�τῆς�ἔκδοσης�εἶναι:�Φρειδερίκου�Γ.�Φάρραρ,�Ὀ�Βίος�τοῦ�Χριστοῦ.
Μετάφρασις�ἐκ�τοῦ�ἀγγλικοῦ�Ἀλ.�Παπαδιαμάντης, φιλολογικὴ�ἐπιμέλεια�Ν.�Δ.
Τριαν�τα�φυλλόπουλος�καὶ�Λαμπρινὴ�Τριανταφυλλοπούλου,�ἐκδ.�Δόμος,�Ἀθήνα�2002.
Στὴν�ἔκδοση�αὐτὴ�ἀναφερόμαστε�ὅσες�φορὲς�παραπέμπουμε�στὴν�μετάφραση�τοῦ
κειμέ�νου.



τά�φραση,�ὅπου�ἡ�προδοσία�τοῦ�πρωτοτύπου�νὰ�εἶναι�μεγαλύτερη.�Θὰ�ἄξιζε,
καὶ�μὲ�τὸ�παραπάνω,�ἡ�ἐξονυχιστικὴ�ἔρευνα�καὶ�ἐξιστόρηση�αὐτῆς�τῆς�προ-
δοσίας�νὰ�ἀναληφθεῖ�ὡς�θέμα�διδακτορικῆς�διατριβῆς.�Ἐκτὸς�ἀπὸ�ὅλα�τὰ
ἄλλα,�μιὰ�ἐρ�γα�σία�τέτοια�θὰ�μᾶς�ἔκανε�φανε�ρό��τερες�τὶς�μεταφραστικὲς
ἀρχὲς� τοῦ�Παπαδιαμάντη� –ἔστω� καὶ� τὶς� ἀπο�κλειστικὰ� ἐφαρ�μο�σμέ�νες
στὸν�Βίο�τοῦ�Χριστοῦ–�καὶ�συνάμα�θὰ�διέλυε�κάμποσες�προ�λή�ψεις,�ὅπως,
λογουχάρη,�ἐκείνη�γιὰ�τὴν�τυ�πο�λατρία�του.�Θὰ�ἀποδείκνυε�ἐπιλέον […]�ὅτι
ὁ�Παπαδιαμάντης�δὲν�μεταφράζει�ἀλλὰ�ἐξελ�λη�νίζει�τὸν�Φάρραρ�καί,�τελικά,
τὸν�ἐξορ��θοδοξίζει.�Ὅταν�μιλῶ�γιὰ�με�γάλη�προδοσία�τοῦ�ἀγγλικοῦ�κει�μέ�νου
αὐτό,�προπάντων,�ἐννοῶ»4.

Ἡ�εἰσήγηση�αὐτὴ�δηλώνει�ἐκ�τῶν�προτέρων�ὅτι�δὲν�ἔχει�τὶς�προ�θέσεις
ἀλλὰ� οὔτε�καὶ� τὶς� προϋποθέσεις� νὰ� συγκριθεῖ� μὲ� διδα�κτο�ρι�κὴ� διατριβή.
Ὡστόσο�θὰ�προσπαθήσει�νὰ�παρουσιάσει�καὶ�νὰ�σχο�λιά�σει�κάποια�σημά-
δια�αὐτῆς�τῆς�«προδοσίας»�τοῦ�φαρρα�ρι�κοῦ�κει�μένου.�Θὰ�ἐπιχειρήσει,�ἔστω
συνοπτικὰ�καὶ�παρεκ�βα�τι�κά,�νὰ�δείξει�πόσο�ἡ�ταυτότητα�τοῦ�μεταφραστῆ
ἀπὸ�τὴ�μιά,�ὅσο�καὶ�ὁ�ἀποδέκτης�αὐτῆς�τῆς�μετάφρασης�ἀπὸ�τὴν�ἄλλη,�συ-
νείρ�γη�σαν�καὶ�ἐπηρέασαν�τὸ�ἀπο�τέ�λε�σμά�της.�Τέλος�τὰ�σχόλια�δὲν�θὰ�ἀφο-
ροῦν�μόνο�στὶς�προσθῆκες�τοῦ�μεταφραστῆ,�ἀλλὰ�καὶ�στὶς�πα�ρα��λείψεις�καὶ
τὶς�ἀφαι�ρέ�σεις�του.

Αὐτὸ�ποὺ�ἐκ�προοιμίου�πρέπει�ὡς�διαπίστωση�νὰ�ὁμολο�γη�θεῖ�καὶ�ὡς�πα-
ραδοχὴ�νὰ�καταγραφεῖ�εἶναι�ὅτι�ὑπάρχουν�στὸ�ἔργο�αὐτὸ�περιπτώσεις,�ὅπου
ὁ�ἀγγλικανὸς�καθηγητὴς�τοῦ�canterbury καὶ�ἀρχιπρεσβύτερος�Φάρραρ�ἐκ�-
φράζεται�ἀναντίρρητα�ὡς�ὀρθό�δο�ξος.�Εἶναι�θαυ��μαστὸ�καὶ�ἀσύνηθες�γιὰ�ἀγ�-
γλικανὸ�θεολόγο�νὰ�κάνει�κριτικὴ�στὴ�σχολαστικὴ�θεολογία,�μέσα�στὴν
ὁποία�ἔχει�καὶ�ὁ�ἴδιος�ἀνα�τρα�φεῖ.�Διά�βαζα�στὴ�μετάφραση�τοῦ�Παπαδια�-
μά�ντη:�«Τὸ�ζήτημα�ἂν�ὁ�Χριστὸς�ἦτο�ἢ�οὐ�ἱκανὸς�ν̉�ἁμαρτήσει�–καὶ�διὰ�νὰ
ἐκ�φρασθῶμεν�εἰς�τὴν�γλῶσσαν�τῆς�σχολαστικῆς�καὶ�θεο�λο�γι�κῆς�ἐκείνης
χώρας�ἐν�τῇ�ὁποίᾳ�ἠγέρθη�καὶ�συνεζητήθη,�τὸ�ζήτημα�τοῦ�ἁμαρτωλοῦ�ἢ
ἀνα�μαρ��τήτου�τῆς�ἀνθρωπίνης�φύσεώς�Του–�εἶναι�ζήτημα�τὸ�ὁποῖον�οὐ�δέποτε
θὰ�ἐγεννᾶτο�εἰς�ἁπλοϊκὸν�καὶ�εὐσεβὲς�πνεῦμα»5.�Ὅταν�κάποιος�διαβάζει�τὸ
ἀπόσπασμα�αὐτό,�τὸ�μόνο�ποὺ�δὲν�μπορεῖ�νὰ�ὑπο�ψιασθεῖ�εἶναι�ὅτι�προέρχε-
ται� ἀπὸ� τὴ� γρα�φί�δα� ἀγγλικανοῦ� θεο��λόγου.�Στὴν� περίπτωση� αὐτὴ� εἶναι
εὔκολο�νὰ�πιστέψει�κανεὶς�ὅτι�διαβάζει�ἐμβόλιμο�παπαδιαμαντικὸ�κεί�με�νο.
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4 Ὅ.π.,�σσ.�7-8.�
5 Βλ.�τὴ�σελίδα�87�τοῦ�ἀγγλικοῦ�πρωτοτύπου�σὲ�ἀντιστοιχία�μὲ�τὴ�σελίδα�93�τῆς�ἑλλη-
νικῆς�μετάφρα�σης.



Ἡ�ἔκπληξη�εἶναι�ὅτι�ἐδῶ�ὁ�Παπαδιαμάντης�δὲν�προσθέτει�τί�πο�τε,�ἀλλὰ�μὲ
τὸν�πιστότερο�τρόπο�ἀποδίδει,�ἂν�δὲν�μεταφράζει�κατὰ�λέξη,�τὸν�Φάρραρ.

Ὅπως�συμβαίνει�βέβαια�καὶ�σὲ�πολλὰ�ἄλλα�σημεῖα,�ὅπου�ὁ�συγγραφέας
δὲν�παραποιεῖ�καὶ�δὲν�ἀλλοιώνει�τὸ�βιβλικὸ�κεί�με�νο,�ἐκεῖ�ὁ�μεταφραστὴς�δὲν
ἔχει�κανένα�λόγο�νὰ�μὴ�μεταφέρει�καὶ�νὰ�μὴν�ἀποτυπώσει�μὲ�ἀκρίβεια�τὶς
θέσεις�του.�Ἕνα�ἀκόμη�πα�ρά�δει�γμα:�«Ἡ�Περιτομὴ�δὲν�ἦτο�γεγονὸς�τὸ
ὁποῖον�ἠδύνατο�νὰ�ἐν�δια�φέρῃ�τοὺς�θέλοντας�νὰ�παραχώσουν�τὰς�δογμα-
τικὰς�φαντα�σιο�πλη��ξίας�των�εἰς�τὴν�ἱερὰν�ταύτην�ἱστορίαν,�καὶ�τοιοῦ�τοι�φαν-
τα�σιο�κόποι�ἦσαν�οἱ�συγγραφεῖς τῶν�Ἀποκρύφων,�τῶν�ὁποίων�τὰ�ἔργα�βρί-
θουν�ὑπερβολῶν�καὶ�ἀνακριβειῶν»6.�Τὸ�κείμενο�τοῦ�Φάρ�ραρ�ὀρ�θο�τομεῖ�καὶ
ἐδῶ�τὸν�λόγο�τῆς�ἀληθείας,�ὅταν�ἐξηγεῖ�τοὺς�λόγους�γιὰ�τοὺς�ὁποίους�ὁ
Χριστὸς�δέχθηκε�τὴν�περιτομή.�Ὅμως�καὶ�ὁ�μετα��φρα�στὴς�προσφέρει�τὸ
«κατιτίς�του»,�γιὰ�νὰ�ἐπιστήσει�τὴν�προ�σοχὴ�τοῦ�ἕλληνα�ἀναγνώστη�στὸ
σημεῖο�αὐτό.

Μία�ἐπίσης�ἀφετηριακὴ�παρατήρηση�εἶναι�ὅτι�ὁ�Παπαδια�μά�ντης�συ-
νηθέστατα�μεταφράζει�χρησιμοποιώντας�βιβλικά,�πατερι�κὰ�καὶ�ὑμνολο-
γικὰ�χωρία�μὲ�θαυμαστὴ�ἄνεση.�Ὅπως�καὶ�στὸ�συγ��γραφικό�του�ἔργο,�ἔτσι
καὶ�στὸ�μεταφραστικό,�ἡ�παρουσία�αὐτῶν�τῶν�χωρίων�ξεφεύγει�ἀπὸ�τὰ�συ-
νήθη�ὅρια�ἑνὸς�ὑπο�μνή�μα�τος�πηγῶν,�ἀφοῦ�τὶς�περισσότερες�φορὲς�τὰ�χω-
ρία�αὐτὰ�ἀφο�μοιώνονται�τέλεια�μὲ�τὸ�κείμενο�καὶ�γίνονται�ἐξαιρετικὰ�δυσ-
διά�κρι�τα.�Ὁ�τρό�πος�ποὺ�τὰ�ἀποτυπώνει�στὸ�κείμενό�του�δείχνει�ὅτι�δὲν�ἔψαξε
καὶ�δὲν�ἀνέτρεξε�ἐκείνη�τὴν�στιγμὴ�πρὸς�ἄγρα�τους,�ἀλλὰ�ὅτι�ἀπο�τε�λοῦν
περιουσία�του.

Ξέρουμε,�ἐξάλλου,�ὅτι�καλὸς�μεταφραστὴς�εἶναι�ἐκεῖνος�ποὺ�ξέρει�νὰ�χρη-
σιμοποιεῖ�μὲ�ἄνεση�τὴ�γλώσσα�τῆς�μετάφρασής�του.�Στὴν�περίπτωσή�μας,
ἤδη�ἀπὸ�τὰ�περιεχόμενα�τοῦ�πρώτου�κεφα�λαίου,�φαίνεται�ἡ�ἐλευθερία�ποὺ
διακρίνει�τὸν�μεταφραστὴ�στὴν�ἀπό���δοση�τοῦ�πρωτοτύπου.�The fields of the
Shepherds,�δηλαδὴ�οἱ ἀγροὶ�τῶν ποιμένων,�τὸ�μέχρι�σήμερα�στὴν�ἀραβικὴ
γλώσσα�γνω�στὸ�ὡς�Μπέντσαχουρ,�στὴ�μετάφραση�τοῦ�Παπαδιαμάντη�γί-
νε�ται:� οἱ� ἀγραυλοῦντες� ποιμένες,� φράση� ποὺ� παραπέμπει� ὄχι� μόνο� στὸ
γνωστὸ�βιβλικὸ�χωρίο7,�ἀλλὰ�καὶ�στὴν�ὑμνολογία�τῆς�Ἐκ�κλη�σίας�μας8.
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6 Βλ.�σχετικὰ�τὴ�σελίδα�13�τοῦ�ἀγγλικοῦ�πρωτοτύπου�καὶ�ἀντίστοιχα�τὴ�σελίδα�33�τῆς
ἑλληνικῆς�μετάφρασης.

7 Λουκ.�2,8.�
8 Βλ.�τὸ�β΄�ἰδιόμελο�τοῦ�Ἑσπερινοῦ�τῶν�Χριστουγέννων,�καθὼς�καὶ�τὸ�α΄�τροπάριο�μετὰ
τὸν�εἱρμὸ�τῆς�ζ΄�ὠδῆς�τοῦ�πρώτου�κανόνα�τοῦ�Ὄρθρου�τῆς�ἴδιας�ἑορτῆς.



Πολλὲς� φορὲς� τὰ� βιβλικὰ� χωρία� δὲν� παρατίθενται� στὴ� με�τά�φραση
ὅπως�ἀκριβῶς�βρίσκονται�στὸ�Εὐαγγέλιο.�Τὸ�γεγονὸς�αὐτὸ�ἐπι�δέχεται�δύο
ἑρμηνεῖες.�Ἡ�μία�εἶναι�ὅτι�ὁ�μεταφραστὴς�θέλει�νὰ�εἶναι�πιστὸς�στὸ�ἀγ�γλικὸ
πρωτότυπο,�ἢ�ἐνδεχομένως�ἐπηρεάζεται�ἀπὸ�τὴ�δια�τύ�πω�σή�του.�Ἡ�ἄλλη,
ὡστόσο,�τὴν�ὁποία�θεωροῦμε�πιθα��νότερη,�εἶναι�ὅτι�ὁ�Παπαδιαμάντης,�ὅταν
μετέ�φρα�ζε,�δὲν�ἀνέ�τρε�χε�κάθε�φορὰ�στὴν�Ἁγία�Γραφὴ�γιὰ�νὰ�βρεῖ�τὸ�ἀντί-
στοι�χο�χωρίο.�Ἡ�ἐμπειρία�του�ὡς�ψάλτης�ἀλλὰ�καὶ�ἡ�παιδιόθεν�ἀνα�στρο�-
φὴ�καὶ�ἐξοικείωσή�του�μὲ�τὰ�κείμενα�αὐτὰ�τοῦ�ἔδινε�τὴ�δυνα�τό�τη�τα�νὰ�τὰ
θυμᾶται�ἀπὸ�στήθους�καὶ�νὰ�τὰ�καταγράφει�σὲ�κάθε�δεδο�μένη�πε�ρίσταση,
ἔστω�καὶ�μὲ�κάποιες�ἐλάχιστες�παραλλαγὲς�ἢ�πα�ρα�φθο�ρὲς�στὴ�διατύπωση,
φαινόμενο�ἄλλωστε�ποὺ�παρατη�ρεῖ�ται�καὶ�στὸ�δικό�του�λογοτεχνικὸ�ἔργο.�

Ἀκροθιγῶς�θὰ�ἀναφέρουμε�ἐλάχιστα�παραδείγματα,�ποὺ�βε�βαιώνουν
ἀρκούντως�τοῦ�λόγου�τὸ�ἀσφαλές.�Τὰ�δύο�πρῶτα�εἶναι�ἐπιλεγμένα�ἀπὸ�τὸ
εἰκοστὸ�κε�φά�λαιο�τοῦ�Βίου�τοῦ�Χριστοῦ,�ὅπου�περιγράφεται�τὸ�θαῦμα�τῆς
ἀνα�στά�σεως�τοῦ�υἱοῦ�τῆς�χήρας�τῆς�Ναΐν.�Στὸ�πρῶτο�ὁ�Παπα�δια�μά�ντης
μεταφράζει:�«Μονογενὴς�τῇ�μητρὶ�αὐτοῦ,�καὶ�αὕτη�χήρα»,�δηλαδὴ�ἀκριβὴς
μετάφραση�ἀπὸ�τὸν�Φάρραρ�ποὺ�γράφει:�«The only of his mother,�and she
a widow»9.�Ὡστόσο�ξέρουμε�ὅτι�ὁ�εὐαγγελιστὴς�Λου�κᾶς,�ποὺ�καταγράφει
τὸ�θαῦμα,�σημειώνει:�«καὶ�αὕτη�ἦν�χήρα»10.�Ἡ�ἀπάλειψη�τοῦ�ἦν�μπορεῖ�νὰ
σημαίνει�ἐπίδραση�ἢ�καὶ�πα�ρα�συρμὸ�ἀπὸ�τὸ�πρωτότυπο,�ἀλλὰ�καὶ�μὴ�κατ’
ἀπόλυτη�ἀκρίβεια�ἀπο�στή�θι�ση�τοῦ�χωρίου�ἢ�βέβαια�καὶ�τὸ�συναμφότερο.
Πιὸ�κάτω�ἐπίσης�στὴν�περιγραφὴ�τοῦ�ἴδιου�θαύματος�ὁ�Παπα�δια�μάντης
γρά�φει:� «Νεανία,� ἔγειραι!»,� μεταφράζοντας� τὸ� ἀγγλικὸ� «Young man,
arise!»,� ἐνῶ�ξέρουμε�ὅτι� ὁ�Εὐαγγελιστὴς�γράφει:�«Νεα�νίσκε,�σοὶ�λέγω,
ἐγέρθητι»11.�

Τὸ�γεγονὸς�ὅτι�ὁ�Παπαδιαμάντης�δὲν�ἀνατρέχει�στὸ�βιβλικὸ�κείμενο�γιὰ
νὰ�βρεῖ�τὰ�ἀντίστοιχα�χωρία,�ἀλλὰ�τὰ�ἀναφέρει�καὶ�τὰ�καταγράφει�ὅπως
τὰ�θυμᾶται�ἀπὸ�τὴ�δική�του�μελέτη�καί,�κυρίως,�ἀπὸ�τὰ�ἐκκλησιαστικά�του
ἀκούσματα,�καταφαίνεται�καὶ�ἀπὸ�ἄλλες�περιπτώσεις�παραφθορᾶς�αὐτῶν
τῶν�κειμένων,�στὴν�ὁποία�κάποτε�συνεργεῖ�καὶ�ἡ�προσπάθεια�ἐναρμόνισής
του�πρὸς�τὸ�ἀγγλικὸ�πρωτότυπο.�Ἔτσι�μεταφέροντας�τοὺς�λόγους�μὲ�τοὺς
ὁποίους�ὁ�Χριστὸς�ἀποκαλύπτει�τὸν�ἑαυτό�Του�διαλεγόμενος�μὲ�τὴ�Σα�μα-
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9 Βλ.�σ.�163�τῆς�μετάφρασης�σὲ�ἀντιστοιχία�μὲ�τὴ�σ.�202�τοῦ�ἀγγλικοῦ�πρωτοτύπου.�
10 Λουκ. 7,12.
11 Λουκ. 7,15.�Βλ.�ἐπίσης�κατ’�ἀντιστοιχία�τὴ�σ.�203�τοῦ�ἀγγλικοῦ�πρωτοτύπου�καὶ
τὴ�σ.�164�τῆς�ἑλληνικῆς�μετάφρασης.



ρείτιδα,�γράφει:�«ὁ�λαλῶν�σοι�ἐγώ�εἰμι»,�ἀντὶ�τοῦ�«ἐγώ�εἰμι�ὁ�λαλῶν�σοι»,
ποὺ�ὑπάρχει�ὡς�διατύπωση�στὸ�κατὰ�Ἰωάννην12.�Ἀνάλογη�ἀναδιατύπωση
στὴν�ἀπόδοση�τοῦ�χωρίου:�«αὐτὸς�τὰς�ἀσθενείας�ἡμῶν�ἔλαβε�καὶ�τὰς�νό-
σους�ἐβάστασεν»13,�ὅπου�παρα�δό�ξως�ὁ�Παπαδιαμάντης�μεταφράζει�κατὰ
λέξη� τὸ� ἀγγλικὸ� κεί�με�νο� προφανῶς� γιατὶ� δὲν� θυμόταν� ἐπακριβῶς� ἀπὸ
στήθους�τὸ�ἑλλη�νι�κό.�Γι’�αὐτὸ�καὶ�γράφει:�«Αὐτὸς�ἔλαβε�τὰς�ἀσθενείας
ἡμῶν�καὶ�ἐβάστασε�τὰς�ὀδύνας�ἡμῶν»14.

Ὁ�Φάρραρ�ἔχει�μία�ἐξαιρετικὴ�ἑρμηνευτικὴ�προσέγγιση,�ἀσυ���νήθιστη�γιὰ
δυτικοτραφὴ�θεολόγο,�στὰ�λόγια�τοῦ�Εὐαγγελίου�ὅτι�πολλοὶ�ἐκ�τῶν�πρώ-
των�ἔσονται�ἔσχατοι�καὶ�οἱ�ἔσχατοι�πρῶτοι15,�σὲ�συσχετισμὸ�μάλιστα�μὲ
τὴν�ὑπόσχεση�τοῦ�Χριστοῦ�πρὸς�τοὺς�μα��θητές�Του�ὅτι�«ἐν�τῇ�παλιγγενε-
σίᾳ,� καθίσεσθε� ἐπὶ� θρόνου� δόξης� κρίνοντες� τὰς� δώδεκα� φυλὰς� τοῦ� Ἰσ�-
ραήλ»16.�Σωστὰ�τονίζει�ὅτι�ἡ�βασιλεία�τῶν�οὐρανῶν�δὲν�εἶναι�ὑπόθεση�ἐμπο-
ρικοῦ�ὑπο�λο�γι�σμοῦ�ἢ�ἀκριβοῦς�ἰσοδυνάμου,�ἀλλὰ�καὶ�δὲν�εἶναι�μέγεθος�ποὺ
ἐπι��δέχεται�διαπραγμάτευση�καὶ�συναλλαγή.�Ὁ�ἴδιος�ὁ�Χρι�στός,�θέ�λοντας
νὰ�τονίσει�ὅτι�κάποιοι�Ἐθνικοὶ�θὰ�προηγηθοῦν�σ’�αὐτὴν�ἀπὸ�τοὺς�Ἰουδαί-
ους,�διηγήθηκε�τὴν�παραβολὴ�τῶν�ἐργατῶν�τοῦ�Ἀμπε��λῶνος.�Ἐκεῖ�σὺν�τοῖς
ἄλλοις�ὑπογραμμίζεται�καὶ�ἡ�ἀλή�θεια�ὅτι�ἐνῶ�δὲν�θὰ�διαψευσθεῖ�κανένας
ἀπὸ�ὅσους�διακονοῦν�τὸ�θέ��λη�μα�τοῦ�Θεοῦ,�ὅμως�γίνεται�ξεκάθαρο�ὅτι�στὴ
βασιλεία�τῶν�οὐ�ρα�νῶν�δὲν�μπορεῖ�νὰ�ὑπάρχουν�γογγυσμοὶ�καὶ�φθόνοι,�οὔτε
ἀντί�ζη�λες�συγκρίσεις�τῆς�ἀξίας�τοῦ�καθενός,�οὔτε�εὐτελεῖς�δια�μά�χες�περὶ
πρωτοκαθεδρίας,�μήτε�οἰκτρὲς�φιλονικίες�γιὰ�τὸ�ποιὸς�ἐρ�γά�σθη�κε�περισ-
σότερο�καὶ�ποιὸς�ἀμείφθηκε�λιγότερο.

Ἀπὸ�ἐδῶ�παίρνει�ἐφαλτήριο�ὁ�μεταφραστὴς�γιὰ�νὰ�προσ�θέ�σει�κάτι�ποὺ
δὲν�θὰ�μποροῦσε�νὰ�τὸ�γνωρίζει,�ὡς�μὴ�ὀρθόδοξος,�ὁ�συγ�γραφέας.�Καὶ�αὐτὸ
ποὺ�προσθέτει,�βρίσκεται�σὲ�ἄμεση�σχέση�μὲ�τὰ�προηγούμενα�καὶ�πιστο-
ποιεῖ�τὴν�ἀλήθεια�καὶ�τὴν�αὐθε�ντι�κό���τη�τά�τους.�Εἶναι�ἀπόσπασμα�ἀπὸ�τὸν
Κατηχητικὸ�Λόγο�τοῦ�ἁγίου�Ἰωάννου�τοῦ�Χρυσοστόμου,�ποὺ�διαβάζεται
τὴ�νύκτα�τῆς�Ἀνα��στάσεως.�«Φιλότιμος�γὰρ�ὢν�ὁ�Δεσπότης,�ἀναπαύει�τὸν
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12 Βλ.�σ.�132�τῆς ἑλληνικῆς�μετάφρασης.�Πρβλ.�Ἰωάν. 4,26.
13 Ματθ. 8,17,�ποὺ�βρίσκεται�μάλιστα�πρωτοτύπως�στὸν�Ἠσαΐα�μὲ�τὴν�ἴδια�μορφή.
14 Βλ.�σ.�143�τῆς�ἑλληνικῆς�μετάφρασης.�Παρόμοια�διαβάζουμε�στὴ�σ.�149�τῆς�με-
τάφρασης�«Ἰούδας�ὁ�Ἰσκαριώτης,�ὁ�καὶ�προδοὺς�αὐτόν»,�ἐνῶ�τὸ�χωρίο�εἶναι:�«ὁ�καὶ
παραδοὺς�αὐτόν»,�Ματθ.�10,4.

15 Βλ.�Ματθ.�20,16.
16 Ματθ.�19,28.



τῆς�ἑνδε��κάτης,�καθάπερ�καὶ�τὸν�ἐργασάμενον�ἀπὸ�τῆς�πρώτης·�κἀκείνῳ
δίδωσι�και�τούτῳ�χαρίζεται·�καὶ�τὰ�ἔργα�δέχεται�καὶ�τὴν�γνώ�μην�ἐπαινεῖ»17.
Θὰ�ὑπῆρχε�ἄραγε� ἐπι�τυ�χέ�στερος�τρόπος� ἑρ�μη�νείας�τῶν�βιβλικῶν�περι-
στατικῶν�ποὺ�ἀνα�φέρ�θηκαν�προη�γου�μέ�νως;

Ἐδῶ�ἀξίζει�νὰ�σημειωθεῖ�ὅτι�σὲ�ὅλη�τὴ�μετάφραση�ὑπάρχουν�καὶ�ἄλλα
δάνεια�ἀπὸ�τὴν�ὑμνολογία�τῆς�Ἐκκλησίας,�ποὺ�προδί�δουν�τὴν�ἀνελλιπὴ�καὶ
ἐπιμελὴ�θητεία�τοῦ�μεταφραστῆ�στὸ�ἀνα�λό�γιο.�Ὅταν�γράφει,�γιὰ�παρά-
δειγμα,�ὅτι�ἔρχονται�«κύνες�πολλοί,�συναγωγὴ�πονηρευομένων»�γιὰ�νὰ
συλλάβουν�τὸν�Χριστό,�ἴσως�χωρὶς�νὰ�τὸ�θέλει�μαρτυρεῖ�αὐτὴ�τὴν�ἰδιότητά
του.�Ἡ�φράση�αὐτὴ�ἀνήκει�στὴν�ὑμνολογία�τῆς�Μεγάλης�Ἑβδομάδας�καὶ
ἀποτελεῖ�προσθήκη�τοῦ�Παπαδιαμάντη�στὴ�μετάφραση.�Ἑπομένως�εἶναι
ἀπόλυτα�εὔλογο�νὰ�μὴν�ὑπάρχει�στὸ�πρωτότυπο�κείμενο,�ὅπως�ἄλλωστε�καὶ
ἡ�ἀμέσως�πιὸ�κάτω�παρενθετικὴ�πρόταση,�«ὁ�ἄλλος�μαθητὴς�προέδραμε
τάχιον� τοῦ�Πέτρου�καὶ� ἦλθε�πρῶτος� εἰς� τὸ�μνημεῖον»,� εἶναι� ἀπὸ� τὸ�Ζ´
Ἑωθινὸ�Εὐαγγέλιο,�ποὺ�εἶχε�ἀκούσει�πολλὲς�φορὲς�ὁ�Παπαδιαμάντης.�Ἡ
ἴδια�παρατήρηση�θὰ�μποροῦ�σε�νὰ�γίνει�γιὰ�τὴν�ἐπίσης�παρενθετικὴ�πρόταση
«ὅθεν�ἀξίως�κα�τη�ξίωσαι�σταυρωθῆναι�καθὼς�ὁ�Δεσπότης»,�εἰλημμένη�καὶ
αὐτὴ�ἀπὸ�τὴν�ὑμνολογία18.

Σὲ�ἄλλες�πάλι�περιπτώσεις�ὁ�Παπαδιαμάντης�διασκευάζει�τὸ�ἀγγλικὸ
κείμενο,�γιατὶ�ἔτσι�ἀποδίδεται�καλύτερα.�Γράφει�μὲ�θαυ�μαστὴ�καλλιέπεια
σὲ�ἕνα�σημεῖο:�«Ἐν�ἄκρᾳ�σιγῇ�μὴ�διακο�πτο�μέ�νῃ�ὑπὸ�τῶν�θορύβων�τοῦ
ἀνθρωπίνου�βίου,�ἀλλὰ�μόνον�ὑπὸ�τοῦ�ὠρυγμοῦ�τῶν�θώων�τῆς�ἐρήμου,�ὑπὸ
τοὺς�ἀστέρας�ἀνα�το�λι�κοῦ�οὐρανοῦ,�νὰ�βλέπῃ�τις�νοερῶς�τὴν�μορφὴν�τοῦ
Ὡραίου�κάλλει�παρὰ�πάντας�βροτούς,�γονυπετοῦς�ἐπὶ�τοῦ�δροσοβρέκτου
χόρτου,�καὶ�ζητοῦντος�ἐνίσχυσιν�καὶ�παραμυθίαν�εἰς�τὴν�ἀνθρωπίνην�ἀσθέ-
νειαν,�ἣν�ἑκουσίως�περιεβλήθη,�διὰ�τῆς�ἐπικοινωνίας�πρὸς�τὸν�Οὐράνιον�Πα-
τέρα�Του»19.�Καὶ�μόνον ὅτι ἡ ἀγγλικὴ�φράση «the Man of Sorrows» στὴ�με-
τάφραση� γίνεται� «ὁ�Ὡραῖος� κάλλει� παρὰ� πάντας� βροτούς»� δείχνει� τὸ
ἐπίπεδο�καὶ�τὴν�ποιότητα�τῆς�δια�σκευῆς20.
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17 Βλ.�σσ.�339-340�τῆς�ἑλληνικῆς�μετάφρασης.
18 Γιὰ�ὅλα�αὐτὰ�τὰ�παραθέματα�βλ.�σ.�151�τῆς�ἑλληνικῆς�μετάφρασης.
19 Σελ.�148�τῆς�ἑλληνικῆς�μετάφρασης.
20 Παρόμοια�διασκευὴ�ἐντοπίζεται�στὸ�δέκατο�ὄγδοο�κεφάλαιο,�ποὺ�ἀναφέρεται�στὴν
ἐπὶ�τοῦ�Ὄρους�Ὁμιλία,�ὅπου�ὁ�μεταφραστὴς�μὲ�ἀντιθετικὰ�σχήματα�παρου�σιά�ζει�τὴ
σχέση,�τὶς�ἀντιστοιχίες�ἀλλὰ�καὶ�τὶς�«πληρώσεις»�τοῦ�νόμου�τῆς�Παλαιᾶς�Δια�θήκης
ἀπὸ�τὴ�διδασκαλία�τοῦ�Χριστοῦ.�Βλ.�σχετικὰ�σ.�153�τῆς�ἑλληνικῆς�με�τά�φρα�σης.



Ὅταν�ὅμως�ὁ�Φάρραρ�δυσκολεύεται�ἢ�δὲν�μπορεῖ�νὰ�κατα�νοή�σει�βασικὰ
πράγματα�τῆς�ὀρθόδοξης�θεολογίας�καὶ�πνευ�μα�τι�κῆς�ζωῆς,�τότε�ὁ�μετα-
φραστὴς�ἀναλαμβάνει�τὸ�δύσκολο�ἔργο�νὰ�προ��σαρμόσει�τὸ�κείμενο�τοῦ
ἀγγλικανοῦ�ἀρχιπρεσβυτέρου�σ’�αὐτήν.�Καὶ�αὐτὸ�γί�νεται�μὲ�τὴν�προσθή�-
κη�καὶ�παρεμβολὴ�παρεν�θε�τικῶν�προτά�σεων,�γιὰ�νὰ�εἶναι�τὸ�κείμενο�αὐτὸ
σύμφωνο�μὲ�τὴν�πίστη�καὶ�τὴν�παράδοση�αὐτοῦ�τοῦ�τόπου.�Ὁ�Φάρραρ�εἶναι
φυ�σι�κό,�γιὰ�παράδειγμα,�νὰ�ἀγνοεῖ�τὴν�ὀρθόδοξη�ἄσ�κη�ση�καὶ�τὸν�μο�να�-
χισμό,�ἐνῶ�ἀπὸ�τὴν�ἄλλη�πλευρὰ�εἶναι�ἔντονα�ἐπηρεασμένος�ἀπὸ�τὸν�δυ-
τικὸ�κοινωνισμὸ�καὶ�ἀκτιβισμό.�

Μὲ�αὐτὴ�τὴ�σκευὴ�προσ�παθεῖ�νὰ�ἑρμηνεύσει�καὶ�τὸ�θαῦμα�τῆς�Κανᾶ�λέ-
γοντας�πὼς�ὁ�Χριστὸς�«δὲν�ἐπιβάλλει�τὴ�σκληρὴ�ἄσκηση�ἀλλὰ�τὴν�κοι-
νω�νι�κὴ�ἀθωό�τη�τα»21.�Καὶ�ὁ�Παπαδιαμάντης�μεταφράζοντας�δικαιολογη-
μένα�προσθέτει:�«Δὲν�ἐπι�βάλ�λει�τὴν�ἄσκησιν�καὶ�σκληραγωγίαν,�ἂν�καὶ�τὴν
δέχεται�ἐν�με�τα�νοίᾳ�καὶ�συντριβῇ�προσφερομένην,�ἀλλ’�ἐπιτρέπει�τὴν�ἀθώαν
χαράν»22.�Ἀμέσως�πιὸ�κάτω�ὁ�Φάρραρ�γράφει:�«Ἀπο�δέχε�ται�ὄχι�τὴν�ὑπο-
χρεωτικὴ�ἀγαμία,�ἀλλὰ�τὴν�ἱερὴ�ἕνωση»23.�Καὶ�ὁ�Πα�παδια�μά�ντης�προ-
σφυέστατα�μεταφράζει:�«Δὲν�ἐπιτάσσει�τὴν�ἀναγκαστικὴν�ἀγαμίαν�καὶ
ἁγνείαν,�ἂν�καὶ�τὴν�ἀναγνωρίζει�εἰς�ὅσους�δέδοται,�ἀλλ’�ἐγ�κρί�νει�τὸν�ἱερὸν
δεσμὸν�τοῦ�γάμου»24.

Ἐὰν�στὴν�πρώτη�περίπτωση�ἀμελοῦσε�ὁ�μεταφραστὴς�νὰ�προσθέσει�τό:
«ἂν�καὶ�τὴν�δέχεται�ἐν�μετανοίᾳ�καὶ�συντριβῇ�προσ�φε��ρο�μένην»,�θὰ�ἄφηνε
τὸν�ἀναγνώστη�ἔντονα�προβλη�μα�τι�σμένο�σχε�τικὰ�μὲ�τὸ�ἀσκητικὸ�ἰδεῶδες
τῆς�ὀρθόδοξης�πνευ�μα�τι�κῆς�ζωῆς�καὶ�δὲν�θὰ�τοῦ�πρόσφερε�τὸ�προϋποθε-
σιακὸ�πλαίσιο�μέσα�στὸ�ὁποῖο�αὐτὴ�προσφέρεται�καὶ�καλλιεργεῖται,�δηλαδὴ
τὴ�μετά�νοια�καὶ�τὴν�ταπείνωση.�Ἐὰν�πάλι�στὴ�δεύτερη�περίπτωση�παρέ-
λειπε�νὰ�ἀναγνωρίσει�τὴν�ἁγνεία�καὶ�τὴ�διὰ�βίου�παρθενία,�ὄχι�μόνο�θὰ
ἄφηνε�μετέωρη�τὴν�ὕπαρξη�τοῦ�μοναχισμοῦ,�ἀλλὰ�καὶ�θὰ�παρου�σια�ζόταν
νὰ�ἀγνοεῖ�τὰ�λόγια�τοῦ�ἴδιου�τοῦ�Χριστοῦ,�ποὺ�ὅταν�μιλοῦ�σε�γιὰ�τὸν�γάμο
καὶ�τὴν�ἀγαμία�ὑπογράμμιζε�τὴ�χα�ρισματική�τους�διάσταση�λέγοντας:�«οὐ
πάντες�χωροῦσι�τὸν�λόγον�τοῦτον,�ἀλλ’�οἷς�δέδοται»25.�Ὁ�Παπαδιαμάντης
μὲ�τὴν�παρεν�θετικὴ�ἐνα�ντιω�ματικὴ�πρόταση�«ἂν�καὶ�τὴν�ἀναγνωρίζει�εἰς
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21 Βλ.�σ.�123�τοῦ�ἀγγλικοῦ�κειμένου.
22 Στὴ�σ.�117�τῆς�ἑλληνικῆς�μετάφρασης.�
23 Βλ.�σ.�123�τοῦ�ἀγγλικοῦ�πρωτοτύπου.�
24 Στὴ�σ.�117�τῆς�ἑλληνικῆς�μετάφρασης.�
25 Ματθ.�19,11.



ὅσους�δέδοται»,�φαί�νεται�ὅτι�ὄχι�μόνο�δὲν�ἀγνοεῖ�τὸ�Εὐαγγέλιο,�ἀλλὰ�καὶ
ὅτι�ἀπο�δέ�χεται�τὸ�χαρισματικὸ�χαρακτήρα�τοῦ�ὀρθό�δο�ξου�μοναχισμοῦ.

Ἀνάλογη�«λαθροχειρία»�–ἀπαλειπτικὴ�καὶ�ἀφαιρετικὴ�αὐτὴ�τὴ�φορά–
ἀπὸ�πλευρᾶς�τοῦ�μεταφραστῆ�διαπιστώνεται�καὶ�στὴν�ἀρχὴ�τοῦ�12ου�κε-
φαλαίου,�ὅταν�ὁ�Φάρραρ�ἐπιμένει�νὰ�διατείνεται�ὅτι�ὁ�Χριστὸς�πραγματο-
ποίησε�τὸ�πρῶτο�θαῦμα�στὸ�γάμο�τῆς�Κανᾶ�ὡς�σημάδι�ὅτι�ἦρθε�ὄχι�γιὰ�νὰ
καλέσει�τοὺς�μαθητές�Του�ἔξω�ἀπὸ�τὸν�κόσμο�καὶ�τὰ�συνήθη�καθήκοντα
ποὺ�ὁ�κόσμος�ὑπα�γο�ρεύει,�ἀλλὰ�γιὰ�νὰ�κάνει�τοὺς�ἀνθρώπους�πιὸ�εὐτυχι-
σμένους,�πιὸ�εὐγενικοὺς�καὶ�γενικὰ�καλύτερους�μέσα�στὸν�κόσμο.�Ἐδῶ
πρέπει�νὰ�παρατηρηθεῖ�ὅτι�τὸ�out καὶ�τὸ�in στὸ�ἀγγλικὸ�κείμενο�ση��μειώνον-
ται�ἀπὸ�τὸν�συγγραφέα�ὑπογραμμισμένα.�Ὅμως�ἡ�συνέχεια�τοῦ�ἀγγλικοῦ
κειμένου,�πού,�βέβαια,�δικαιολογημένα�παραλείπεται�στὴν�ἑλ��ληνικὴ�με-
τάφραση,�ὑπογραμμίζει�ὅτι�ὁ�Χριστὸς�ἤθελε�τοὺς�ἀνθ�ρώ�πους�συζύγους,�γο-
νεῖς�καὶ�πολίτες,�ὄχι�πάντως�ἐρημίτες�καὶ�μοναχούς.�Ἤθελε�νὰ�δείξει�ὅτι
δέχεται�τὴ�λαμπρότητα�τῆς�κοινωνικῆς�ζωῆς�καὶ�τὴ�χαρὰ�τῆς�ἀθώας�συγ-
κέντρωσης�καὶ�ὄχι�τὶς�ἐκστάσεις�τοῦ�ἀσ�κητισμοῦ�στὴν�ἔρημο�ἢ�τὶς�ὁρά-
σεις�τοῦ�μυστικιστῆ�μοναχοῦ�στὴν�ἀπομόνωση�τοῦ�κελλιοῦ�του26.

Ὁ�Παπαδιαμάντης�θὰ�δικαιολογοῦσε�προφανῶς�τὸν�ἀμύητο�στὴν�ὀρθό-
δοξη�παράδοση�ἀγγλικανὸ�θεολόγο�γιὰ�αὐτὴ�τὴ�θεώ�ρη�ση�τοῦ�μοναχισμοῦ,
ὡστόσο�ἐκεῖνος�ἔχει�ἄλλες�ἐμπειρίες�ἀλη�θι�νῆς�καὶ�οὐσιαστικῆς�κοινωνι-
κότητας�ἀπὸ�μοναχοὺς�ποὺ�γνώρισε�ὄχι�μόνο�στὸ�Ἅγιον�Ὄρος�ἀλλὰ�καὶ
στὸ�Κολλυβαδικὸ�νησί�του.�Ξέρει�ἐπίσης�ὅτι�ὁ�χαρισματικὸς�μοναχὸς�δὲν
περιφρονεῖ�οὔτε�ἀπο�στρέφεται�τὴν�κοι�νωνία�καὶ�τὴ�σχέση�του�μὲ�τοὺς�ἄλ�-
λους�ἀνθ�ρώ�πους,�γι’�αὐτὸ�καὶ�μὲ�τὴν�ἀναχώρησή�του�τὴν�τοποθετεῖ�σὲ�ἕνα
οὐσια�στικότερο�ἐπί�πε�δο.�Αὐτὸς�εἶναι�ὁ�λόγος,�ποὺ�ὁ�Σκιαθίτης�προ�τιμᾶ�νὰ
παρα�λεί�πει�στὴ�μετάφραση�αὐτοὺς�τοὺς�διαλο�γι�σμούς,�δικαιολογημένους
ἄλλωστε�σὲ�κάποιον�ποὺ�δὲν�ἔχει�γνω�ρί�σει�τὸν�ἡσυχαστικὸ�χα�ρα�κτή�ρα�τοῦ
μοναχισμοῦ,�παρὰ�νὰ�ἀφή�σει�μετέωρα�στὴ�σκέψη�κα�ὶ�τὴ�συνείδηση�τοῦ
ὀρθόδοξου� ἀνα�γνώ�στη� πράγματα� ποὺ� σ’� αὐτὸν� τὸν� τόπο,� τοὐλάχιστον
ἐκείνη�τὴν�ἐποχή,�ἀποτελοῦσαν�δυνατότητες�ἐμπειρίας�καὶ�ἁπτὴ�πραγμα�-
τι�κό�τητα.�

Μία�ἄλλη�περίπτωση�κειμένου,�τὸ�ὁποῖο�ὁ�Παπαδιαμάντης�σκόπιμα�πα-
ραλείπει�νὰ�μεταφράσει,�εἶναι�ἐκείνη�ὅπου�ὁ�ἀγγλι�κα�νὸς�ἀρχιπρεσβύτερος
μιλάει�ὑποτιμητικὰ�γιὰ�τὸ�«τυπικό,�τὶς�πομπώδεις�θρησκευτικὲς�τελετὲς
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26 Βλ.�σχετικὰ�τὶς�σελίδες�124-125�τοῦ�ἀγγλικοῦ�πρωτοτύπου.



καὶ�τὴν�ἐπικριτικὴ�ὀρθοδοξία»�ὡς�πράγματα�μάλιστα�τὰ�ὁποῖα�«ὁ�Χριστὸς
διδάσκει�καὶ�ὑπογραμμίζει�ὅτι�δὲν�τὰ�θέλει�ὁ�Θεός»27.�Προφανῶς�ὁ�Φάρραρ,
μαθημένος�στὰ�θρησκευτικὰ�τραγούδια�μὲ�τὴ�συνοδεία�ἁρμονίου,�ποὺ�ἀπο-
τελοῦν�τὸ�κέντρο�τῆς�δικῆς�τους�λατρείας,�καὶ�καθόλου�ἐξοικειωμένος�μὲ
τὸ�τυπικὸ�καὶ�τὶς�μακρὲς�κατὰ�κοινὴ�ὁμολογία�ἀκολουθίες�τῆς�Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας,�εἶναι�φυσικὸ�νὰ�ἐκφράζεται�μὲ�αὐτὸν�τὸν�ἀπαξιωτικὸ�τρόπο.
Πιθανότατα�ἀκόμη�νὰ�ἔχει�ἐμπειρία�κάποιας�φιλοκατήγο�ρης�ἢ�ἐπικριτικῆς
ἐπίθεσης�ἢ�ἀπόρριψης�ποὺ�δέχθηκε�κάποτε�ἀπὸ�φανατικοὺς�Ὀρθοδόξους.
Πάντως� δὲν� εἶναι� εὔκολο� νὰ� διερευνηθεῖ� τὸ� ψυχολογικὸ� ὑπόβαθρο� τῆς
φράσης�αὐτῆς.

Ὡστόσο�ὁ�Παπαδιαμάντης�ἀποφεύγει�καὶ�ἐδῶ�τὶς�κακοτο�πιές.�Ξέρει
ποιὸ�ρόλο�παίζει�τὸ�λειτουργικὸ�τυπικὸ�καὶ�μὲ�ποιὸ�τρόπο�συνδέεται�μὲ�τὴν
οὐσία�τῶν�πραγμάτων�μέσα�στὴν�Ὀρθόδοξη�Ἐκκλησία.�Γνωρίζει�ὅτι�ὁ�τύ-
πος�ὑπάρχει�γιὰ�νὰ�διαφυλάσσει�τὴν�οὐσία,�ἐνῶ�χωρὶς�αὐτὴν�παραμένει�κε-
νός.�Ἔχει�σαφὴ�ἀντίληψη�γιὰ�τὸ�πότε�καὶ�πόσο�ὁ�τύπος�ἐξυπηρετεῖ�τὴν
οὐσία�καί,�ἐνῶ�εἶναι�ὁ�ἴδιος�ὑπέρμαχος�τῆς�τήρησης�τοῦ�ἐκκλησιαστικοῦ
τυπικοῦ,�βρίσκεται�μακριὰ�ἀπὸ�κάθε�μορφὴ�τυπολατρίας28.�Ὅμως�ἀπὸ�τὴν
ἄλλη�δὲν�στέργει�καὶ�δὲν�ἀποδέχεται�τὸν�χαρακτηρισμὸ�τῆς�Ὀρθοδοξίας�ὡς
ἐπικριτικῆς,�ποὺ� τῆς�προσάπτει� ὁ�Φάρραρ,� ὅταν�μάλιστα� ἔχει�χρέος� νὰ
«ὀρθοτομεῖ�τὸν�λόγον�τῆς�ἀληθείας»�καὶ�νὰ�ἐντοπίζει�τὶς�αἱρετικὲς�ἀπόψεις
στὴ�διδασκαλία�ἄλλων�δογμάτων�καὶ�ὁμολογιῶν.�Γι’�αὐτὸ�καὶ�μεταφρά-
ζοντας�τὸ�πιὸ�πάνω�σημεῖο�ἀπὸ�τὸ�Βίο�τοῦ�Χριστοῦ ὁ�Παπαδιαμάντης�πε-
ριορίζεται�στὰ�ἑξῆς:�«Ὁ�Θεὸς�[…]�δὲν�ἀρέσκεται�εἰς�ὁλοκαυτώματα�καὶ�θυ-
σίας,�[ἐξ�οὗ�καὶ�τὸ�βιβλικὸν�“ἔλεον�θέλω�καὶ�οὐ�θυσίας”]�ἀλλ’�εἰς�ἔλεον�καὶ
δικαιο�σύ�νην�καὶ�ἀγάπην�καὶ�ταπείνωσιν»29.�Φυσικά,�τὰ�ὑπόλοιπα�ἀπὸ�τὸ
ἀγγλικὸ�κείμενο�παραλείπονται.�

Καὶ�ἕνα�τελευταῖο�σχόλιο.�Ἂν�βρίσκαμε�τὸ�κείμενο�αὐτῆς�τῆς�με��τά�-
φρασης�χωρὶς�τὸ�ὄνομα�τοῦ�μεταφραστῆ,�δὲν�θὰ�δυσκο�λευό�μα�σταν�καθό-
λου�νὰ�ὁδηγηθοῦμε�σ’�αὐτόν.�Ὑπάρχουν�ἐσωτερικὲς�πηγὲς�καὶ�μαρτυρίες,
ποὺ�προδίδουν�καὶ�βουκινίζουν�τὸ�ὄνομα�τοῦ�συ�ντάκτη�της.�Γιατὶ�καὶ�ὅταν
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27 Βλ.�σ.�129�τοῦ ἀγγλικοῦ κειμένου:�«…�is not ritual�and�sacrifice,�not�pompous�scru-
pulosity�and�sensorius�orthodoxy».

28 Γιὰ�τὸν�τύπο�καὶ�τὴν�οὐσία�βλ.�περισσότερα�στὸ�Ἀνέστη�Κεσελόπουλου,�Ἡ�Λει-
τουργικὴ�Παράδοση�στὸν�Ἀλέξανδρο�Παπαδιαμάντη,�ἐκδ.�Πουρναρᾶ,�Θεσσαλο�νίκη
200�κ.ἑ.

29 Βλ.�σ.�121�τῆς�ἑλληνικῆς�μετάφρασης.�Πρβλ.�Ματθ. 12,7.



δὲν�ὑπάρχουν�προσθῆκες�ἢ�ἀπα�λεί�ψεις,�ἢ�ὅταν�ἀποδίδονται�πλήρως�οἱ�λέ-
ξεις�καὶ�οἱ�προτάσεις�τοῦ�πρω��τοτύπου,�πάλι�ὁ�ἀναγνώστης�ὀσφραίνεται�μιᾶς
ἄλλης�τάξεως�πα�ρέμ�βα�ση�ἀπὸ�τὸν�Σκιαθίτη�μεταφραστή.�Ἡ�καλλιέπεια
καὶ�ἡ�λεκτικὴ�φρε�σκάδα,�γιὰ�παράδειγμα,�στὴν�περιγραφὴ�τοῦ�ναοῦ�τοῦ�Σο-
λο�μώ�ντα�θυμίζει�παρόμοιες�ἀποτυπώσεις�τῆς�παπαδια�μαντι�κῆς�γραφίδας.
«Ἐστάθησαν�νὰ�ρίψωσιν�ἐπ’�αὐτοῦ�τελευταῖον�βλέμ�μα�πόθου,�καὶ�εἷς�τού-
των�ἐπροθυμήθη�νὰ�ἐπιστήσῃ�τὴν�προ�σο�χὴν�Του�εἰς�τὰ�ὡραῖα�μάρμαρα,�καὶ
τὰ�πολύτιμα�αὐτοῦ�ἀνα�θή�μα�τα·�εἰς�τὰς�ἐννέα�ἐκείνας�πύλας�τὰς�χρυσο-
κολλήτους�καὶ�ἀργυ�ρο��κολ�λή�τους,�εἰς�τὰ�λαμπρὰ�καὶ�ὑψηλὰ�προπύλαια·�εἰς
τοὺς�μεγα�λο��πρεπεῖς�ἐκείνους�κίονας,�καὶ�εἰς�τὰς�γλυφὰς�καὶ�τὰ�ἀρα�βουρ-
γή�μα�τα�[…]�καὶ�εἰς�τὰς�ἄλλας�λαμπρότητας�τοῦ�κτιρίου»30.�Καὶ�ἀπὸ�ἕνα
ἄλλο�κείμενο:�«Ἔλαμψεν�δὲ�τότε�ὁ�ναὸς�ὅλος�καὶ�ἤστραψεν�εἰς�τὸν�θόλον
ὁ�Παντοκράτωρ�μὲ�τὴν�μεγάλην�καὶ�ἐπιβλητικὴν�μορφήν,�καὶ�ἠκτινοβό-
λησε�τὸ�ἐπίχρυσον�καὶ�λεπτουργημένον�μὲ�μυρίας�γλυφὰς�τέμπλον…»31.

Ὡστόσο,�ἂν�οἱ�δύο�περιγραφὲς�προδίδουν�τὴν�ἴδια�γραφίδα,�δὲν�παρέχουν
καὶ�μαρτυρία�ὁμοιότητας�στὸ�πνεῦμα�καὶ�τὸν�τρόπο�τῆς�λατρείας,�ποὺ�τε-
λεσιουργεῖτο�ἐκεῖ.�Στὸ�σημεῖο�αὐτὸ�ἡ�ἀναντι�στοι�χία�ἀνάμεσα�στὸ�ναὸ�τῶν
Ἱεροσολύμων� καὶ� στὸν� σκιαθίτικο�Χριστὸ� στὸ�Κάστρο� εἶναι� ἐμφανής.
Γιατὶ�στὸν�πρῶτο�«ἡ�καρδία�τοῦ�Ἰησοῦ�ἦτο�τεθλιμμένη.�Δι’�αὐτὸν�ἡ�ἀληθὴς
καλλονὴ�ἑνὸς�ναοῦ�συνίστατο�εἰς�τὴν�εἰλικρίνειαν�τῶν�προσκυνητῶν�του,
καὶ�οὐδεμία�ἐπί��γειος�μεγαλοπρέπεια�θὰ�ἴσχυε�νὰ�μεταβάλῃ�τὸ�σπήλαιον
ἐκεῖ�νο�τῶν�λῃστῶν�εἶς�οἶκον�προσευχῆς»32.�Ἀντίθετα�στὸν�ἄλλο�ναὸ�οἱ�ἅγιοι
«ἐφάνησαν�ὡς�νὰ�ἐφαιδρύνθησαν»�καὶ�οἱ�μορφὲς�τῶν�με�γά�λων�Πατέρων�τῆς
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30 Βλ.�σ.�388�τῆς�ἑλληνικῆς�μετάφρασης.�Ἡ�ἴδια�καλλιέπεια�καὶ�ἀκριβολογία�στὴν
ἔκφραση�χαρακτηρίζει�καὶ�πολλὲς�ἄλλες�σελίδες�τῆς�μετάφρασης�τοῦ�Παπαδια-
μάντη,�ὅπου�στηλιτεύεται�ἡ�βεβήλωση�τοῦ�ναοῦ�τοῦ�Σολομώντα�ἀπὸ�τοὺς�ἀργυρα-
μοιβούς,�τοὺς�κολλυβιστὲς�καὶ�τοὺς�ἐμπόρους:�«Ὁ�Ναὸς�ὅστις�ἔπρεπε�νὰ�εἶναι�οἶκος
προσευχῆς�δι’�ὅλα�τὰ�ἔθνη,�ἐβεβηλώθη�καὶ�ἐξέπεσεν�εἰς�τόπον�ἔνθα�ὁ�μυκηθμὸς�τῶν
βοῶν,�ἡ�βληγὴ�τῶν�προβάτων,�καὶ�ἡ�Βαβὲλ�τῶν��πολλῶν�γλωσσῶν�καὶ�ὁ�κωδωνι�-
σμὸς�τῶν�νομισμάτων�καὶ�ὁ��κλιγμὸς�τῶν�πλαστίγγων�καὶ�ζυγαριῶν�(τῶν�ὄχι�πάν-
τοτε�δικαίων�ἴσως)�πρέπει�νὰ�ἠκούοντο�εἰς�τὰς�γείτονας�αὐλάς,�διαταράσσοντα�τὸ
ᾆσμα�τῶν�Λευϊτῶν�καὶ�τὰς�προσευχὰς�τῶν�Ἱερέων!»�Καὶ�λίγο�παρακάτω:�«Διατί
ὅλον�ἐκεῖνο�τὸ�πλῆθος�δὲν�ἀντεστάθη;�Διατί�οἱ�πλεονέκται�ἐκεῖνοι��καὶ�ἅρπαγες�ἠρκέ-
σθησαν�εἰς�πεπνιγμένους�μορμυρισμοὺς�καὶ�ταπεινοφώνους�ἀράς;».�Βλ.�σσ.�123-124
τῆς�ἑλληνικῆς�μετάφρασης.

31 «Στὸ�Χριστὸ�στὸ�Κάστρο»,��Ἅπαντα,�2.293-4.�
32 Βλ.�σ.�388�τῆς�ἑλληνικῆς�μετάφρασης.



Ἐκκλησίας�ἵσταντο�«ὡς�νὰ�ἔχαιρον»,�ἐνῶ�«οἱ�ἄγγελοι�οἱ�ζωγραφιστοί,�οἱ
περικυκλοῦντες�τὸν�Παντοκράτορα�ἄνω�εἰς�τὸν�θόλον,�ἔτειναν�τὸ�οὖς�ἀνα-
γνωρίσαντες�οἰκεῖον�αὐτοῖς�τὸν�ὕμνον»,�ποὺ�ἔψαλλαν�ὁ�παπα-Φραγκούλης
καὶ�οἱ�προσκυ�νη�τὲς�στὸ�σκιαθίτικο�ἐξωκκλήσι�ἐκεῖνα�τὰ�Χριστούγεννα33.

Εἶναι�ἀδύνατο�σὲ�μιὰ�εἰκοσάλεπτη�εἰσήγηση�νὰ�μπορέσει�κανεὶς�νὰ�σχο-
λιάσει�416�σελίδες�μετάφρασης,�ποὺ�ἀντιστοιχοῦν�στὶς�712�σελίδες�τοῦ
ἀγγλικοῦ�κειμένου.�Αὐτὸ�ποὺ�προσπαθήσαμε�ἦταν�νὰ�προσψαύσουμε�καὶ
νὰ�παρουσιάσουμε,�ἔστω�κι�ἀκρο�θι�γῶς�–ἄκρῳ�δακτύλῳ–�«κάποια�δείγματα
τῶν� καλῶν� ἀλλοιώσεων� τοῦ� φαρραρικοῦ� κειμένου,� μεχρισότου� βρεθεῖ
ἐκεῖνος�ὁ�φιλοπαπα�δια��μα�ντικὸς�φιλόλογος�ἢ�θεολόγος,�ποὺ�θὰ�ἀποφασίσει
τὴ�γοη�τευ�τι�κὴ�περιπλάνηση»34 στὴν�ἀκρίβεια�καὶ�τὴν�ἔκταση�μιᾶς�διδα�-
κτο�ρι�κῆς�διατριβῆς,�ποὺ�νομίζω�ὅτι�παραμένει�στὰ�desiderata τῶν�πα��πα�-
διαμαντικῶν�σπουδῶν.�

Νομίζω�ὅμως�ὅτι�ὅλοι�μας�μὲ�τὴ�μικρὴ�ἢ�μεγαλύτερη�σπουδὴ�στὸ�με-
ταφραστικὸ� ἔργο� τοῦ�Παπαδιαμάντη,� θὰ� συμφωνούσαμε� μὲ� τὴ� διαπί-
στωση�τοῦ�φιλολογικοῦ�ἐπιμελητῆ�τῆς�μετάφρασης�ἀλλὰ�καὶ�τοῦ�ἔργου�του,
ποὺ�εἶχε�τότε�ἐπιση�μά�νει:�«Ἴσως�κάποτε�πα�ραδεχθοῦμε�πὼς�μόνο�ἕνας
ἄνθρωπος�ποὺ�τοῦ�καταπέμφθηκε�μέρος�ἀπὸ�τὶς�γλῶσσες�τῆς�Πεντη-
κοστῆς�μπο�ροῦ�σε�νὰ�ἐπιτελεῖ�τέτοια�θαύματα:�νὰ�μεταπηδᾶ�ἀπὸ�τὴ�χειρω�-
να�ξία� τῶν� ἐπιφυλ�λι�δο��γραφικῶν� μυθιστορημάτων� στὸν� ἐξελληνισμὸ� τῶν
Ἱστο�ριῶν�τῆς�Ἑλληνικῆς�Ἐπαναστάσεως τοῦ�Γόρδωνος�καὶ�τοῦ�Φίνλεϋ,
καὶ�ἀπὸ�βιβλίο�γυμναστικῶν�ἀσκήσεων�στὸν�Βίο�τοῦ�Χριστοῦ,�δίχως�ποτὲ
νὰ�ἀτιμάζει�τὴν�ἑλληνικὴ�γλώσσα»35.�Ἐμεῖς�θὰ�μπορούσαμε�νὰ�προσθέ-
ταμε�σήμερα:�Καὶ�χωρὶς�ποτὲ�νὰ�ξεπουλᾶ�ἢ�νὰ�ἀλ�λοιώ�νει�τὴν�ὀρ�θόδοξη�χρι-
στιανικὴ�πίστη�καὶ�παράδοση.
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33 Βλ.�«Στὸ�Χριστὸ�στὸ�Κάστρο»,��Ἅπαντα,�2.294-5.�
34 Βλ.�καὶ�Ν.�Δ.�Τριανταφυλλόπουλου,�«“Ὅστις�ἀγνοεῖ�τὸ�ὕφος�τῶν�Ἁγίων�Γραφῶν”
ἢ�ὁ�αὐθαίρετος�μεταφραστὴς�Παπαδιαμάντης»,�μν.�ἔρ.,�σ.�21.

35 Ὅ.π., σ.�7.





ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΚΟΡΗΣ

Ο�ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ�ΤΟΥ�ΒΑΡΝΑΛΗ

Οἱ�ἀναφορὲς�τοῦ�Κώστα�Βάρναλη�(1883-1974)�στὸν�Ἀλέξανδρο�Παπα-
διαμάντη�(1851-1911)�δὲν�εἶναι�καὶ�λίγες:�ἐντοπίζονται�πέντε�κείμενα�στὰ
Αἰσθητικά�-�Κριτικά1,�ὁρισμένα�ἀπὸ�τὰ�ὁποῖα�ἔχουν�πρωτοδημοσιευθεῖ�στὴν
ἐφημερίδα�Πρωία2,� δὲν� λείπουν� οἱ� βαρναλικὲς� περὶ� τὸν�Παπαδιαμάντη
ἐγγραφὲς�οὔτε�ἀπὸ�τὸ�Ἄνθρωποι�-�Ζωντανοί�–�Ἀληθινοί 3 οὔτε�ἀπὸ�τὰ�Φι-
λολογικὰ�Ἀπομνημονεύματα4,�ἐνῶ�ἐντοπίζεται�ἀποθησαύριση�ἀπόψεων�καὶ
θέσεων�τοῦ�Βάρναλη�γιὰ�τὸν�Παπαδιαμάντη�καὶ�σὲ�γραπτὲς�μαρτυρίες�τρί-
των5.�Παρακάμπτοντας�πρὸς�στιγμὴν�τὶς�δοκιμιακοῦ�τύπου�κριτικὲς�καὶ
αἰσθητικὲς� ἀποτιμήσεις� τοῦ�Βάρναλη� γιὰ� τὸν�Παπαδιαμάντη,� ἀπὸ� τὴ
σκιαγράφηση�τῶν�ὁποίων�δὲν�ἀπουσίασαν�καὶ�οἱ�ἀνεκδοτολογικὲς�πινελιές,
ὑπενθυμίζουμε�ὅτι�ὁ�Βάρναλης�εἰσέφερε�καὶ�τρία�ἀφηγήματα�«Εἰς�ὕφος
Παπαδιαμάντη»,�τὰ�ὁποῖα�συμπεριέλαβε�καὶ�στὴ�«συγκεντρωτικὴ»�ἔκδοση

1 Βλ.�Αἰσθητικά�-�Κριτικά,�τόμος�Β΄,�Κέδρος,�Ἀθήνα�1958:�«Παπαδιαμάντης»�(σ.
163-165),�«Ἕνας�ἄνθρωπος»�(σ.�165-168),�«Τὸ�μέγα�ἀδίκημα»�(σ.�168-170),�«Τὰ
τριαντάχρονα�τοῦ�Παπαδιαμάντη»�(σ.�170-172),�«Ὁ�ρεαλισμός�του»�(σ.�172-174).

2 Βλ.� δειγματοληπτικά,� ἐφ.�Πρωία,� Τετ.� 10-9-1941� καὶ� Τρ.� 13-1-1942.� Γιὰ� τὶς
πρῶτες�δημοσιεύσεις�αἰσθητικῶν�καὶ�κριτικῶν�κειμένων�τοῦ�Βάρναλη�βλ.�καὶ�Λου-
τσία�Μαρκεζέλι-Λούκα,�Συμβολὴ�στὴν�ἐργογραφία�τοῦ�Κώστα�Βάρναλη.�Αἰσθη-
τικά�-�Κριτικά,�1911-1944,�Κέδρος,�Ἀθήνα�[1985].�

3 Κώστας�Βάρναλης,�Ἄνθρωποι�-�Ζωντανοί�-�Ἀληθινοί,�Κέδρος,�Ἀθήνα�1958,�σ.�9-
16.�Ἡ�πρώτη�μορφὴ�τοῦ�κειμένου�δημοσιεύτηκε�στὴν�ἐφ.�Πρωία (Κυρ.�2-5-1937),
ἐνῶ�ὁ�Βάρναλης�ἐπανέρχεται�στὸ�ἴδιο�θέμα�(«Τὸ�Πάσχα�τοῦ�Παπαδιαμάντη»)�μέσα
ἀπὸ�τὴ�ρουμπρίκα�«Τέχνη�καὶ�Ζωὴ»�τῆς�Πρωίας (Κυρ.�25-4-1943),�στὴν�ἐφημε-
ρίδα�Προοδευτικὸς�Φιλελεύθερος (Σάββ.� 8-4-1950),� ἐνδεχομένως� καὶ� σὲ� ἄλλα
ἔντυπα,�τῶν�ὁποίων�ὑπῆρξε�συνεργάτης.

4 Κώστας�Βάρναλης,�Φιλολογικὰ�Ἀπομνημονεύματα,��φιλολογικὴ�ἐπιμέλεια:�Κώστας
Γ.�Παπαγεωργίου,�Κέδρος,�Ἀθήνα�21981,�σ.�76-80.

5 Βλ.�γιὰ�παράδειγμα,�Ἀλέκος�Μακρόπουλος,�«Κώστας�Βάρναλης,�ὁ�ἀριστοτέχνης
τῆς�στοματικῆς�λογοτεχνίας»,�Αἰολικὰ�Γράμματα,�25�(Γενάρης-Φλεβάρης)�1975,
σ.�49-54,�ἰδίως�σ.�53.



τοῦ�ἀφηγηματικοῦ�ἔργου�του6.�Ἀπὸ�τὰ�τρία�ἀφηγήματα�ὑποβάλλονται�ἡ
ἐκτίμηση�καὶ�ἡ�ἀγάπη�τοῦ�ἐπιφανοῦς�ἐκπροσώπου�τῆς�ἑλληνικῆς�ἀριστερῆς
διανόησης�πρὸς�τὴ�μορφὴ�καὶ�τὸ�ἔργο�τοῦ�Παπαδιαμάντη.�Ὁ�Βάρναλης,
μάλιστα,�πέραν�τῆς�ἀναγνωστικὰ�ἀπολαυστικῆς�καὶ�συγγραφικὰ�δεξιο-
τεχνικῆς�μίμησης�τῆς�παπαδιαμάντειας�γλώσσας,�προσπάθησε�μὲ�καθένα
ἀπὸ�τὰ�ἀφηγήματα�νὰ�ἀποδώσει�τόσο�τὶς�δύο�βασικὲς�τάσεις�τῆς�ἠθο-
γραφίας�ὡς�πεζογραφικῆς�πρακτικῆς,�ὅσο�καὶ�μιὰ�ψυχογράφηση�τοῦ�μεί-
ζονος� πεζογράφου� καὶ� πνευματικοῦ� ἀνθρώπου:� «Ὁ�μαστρο-Κυριάκος»
συγκροτεῖ�μιὰ�εἰδυλλιακὴ�καὶ�δυνάμει�ὡραιοποιητικὴ�εἰκόνα�τῆς�ζωῆς�στὴν
ἑλληνικὴ�ὕπαιθρο,�«Ὁ�ἀναγνώστης�Κοκοβιὸς�ἢ�Χαλούπης»,�ὅμως,�ἐκτεί-
νεται�ἕως�καὶ�τὶς�σκοτεινὲς�καὶ�σκληρὲς�πλευρὲς�τῆς�καθημερινότητας.
Τέλος,�«Τὰ�Χριστούγεννα�τοῦ�Παπαδιαμάντη»�ἀνασυσταίνουν�τὴ�στερη-
μένη�ζωὴ�τοῦ�συγγραφέα,�ὁ�ὁποῖος�ὅμως�δικαιώθηκε�δημιουργώντας�καλ-
λιτεχνικὰ�δραστικοὺς�λογοτεχνικοὺς�ἥρωες.

Εἶναι�ἀρκούντως�γνωστὸ�καὶ�διερευνημένο7 ὅτι�ἡ�πεζογραφικὴ�ἠθο-
γραφικὴ�παραγωγὴ�τῶν�συγγραφέων�τῆς�γενιᾶς�τοῦ�1880,�τῆς�ὁποίας�–
βέβαια–� ὁ�Παπαδιαμάντης� ὑπῆρξε� ἐπιφανὴς� ἐκπρόσωπος,� σὲ� γενικὲς
γραμμὲς�συγκρότησε�δύο�κεντρικὲς�κατευθύνσεις:�i)�τὴν�εἰδυλλιακὴ�ὡραι-
�οποίηση�τῆς�ζωῆς�στὴν�ὕπαιθρο,�τάση�ποὺ�ἐγκιβώτιζε�στοιχεῖα�ἐξιδανί-
κευσης� μὲ� σαφὴ� ρομαντικογενὴ� προέλευση,� ii)� τὴν� ἀπόδοση� καὶ� τῶν
σκληρῶν,� ἀπάνθρωπων� ἢ� καὶ� σκοτεινῶν� ὄψεων� τῆς� καθημερινότητας,
τάση�ποὺ�δείχνει�ὅτι�οἱ�συγγραφεῖς�εἶχαν�ἀρχίσει�βαθμιαῖα�νὰ�διανύουν�τὴν
ἀπόσταση�ποὺ�χώριζε�τὴ�ρομαντικὴ�ὑψιπέτεια�ἀπὸ�τὸν�ρεαλισμὸ�ἢ�καὶ�τὸν
νατουραλισμό8.�Θὰ�μπορούσαμε�νὰ�διαβάσουμε�τὰ�δύο�πρῶτα�ἀπὸ�τὰ�τρία
ἀφηγήματα�τοῦ�Βάρναλη�«Εἰς�ὕφος�Παπαδιαμάντη»�ὡς�ἐνδεικτικὰ�τῶν
δύο�προαναφερθεισῶν�ἠθογραφικῶν�κατευθύνσεων.�Πρὶν�θεμελιώσουμε�σὲ
συγκεκριμένα�κειμενικὰ�στοιχεῖα�τὴν�ἄποψη,�ἂς�θυμηθοῦμε�τρεῖς�βασικὲς
παραμέτρους� τῆς� ἠθογραφικῆς� πεζογραφίας:� α)�Ἡ�συγγραφικὴ�ματιὰ
ἑστιάζεται�σὲ�ἀφηγήσεις�καὶ�ἀξιακοὺς-πολιτισμικοὺς�κώδικες�ποὺ�ἀφοροῦν
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6 Πεζὸς�λόγος,�Κέδρος,�Ἀθήνα�1957,�σ.�269-281.
7 Βλ.� ἐνδεικτικά,�Roderick�Beaton,� «Realism� and� Folklore� in�Nineteenth-century
Greek�Fiction»,�Byzantine�and�Modern�Greek�Studies,�τχ.�8,�1982/1983,�σ.�103-122
καὶ�Μάριο�Βίττι,�Ἰδεολογικὴ�λειτουργία�τῆς�ἑλληνικῆς�ἠθογραφίας,�Κέδρος,�Ἀθήνα
31991,�σ.�143-180.�

8 Βλ.�Ἑλένη�Πολίτου-Μαρμαρινοῦ�-�Βίκυ�Πάτσιου�(ἐπιμ.),�Ὁ�νατουραλισμὸς�στὴν
Ἑλλάδα.�Διαστάσεις,�μετασχηματισμοί,�ὅρια,�Μεταίχμιο,�Ἀθήνα�2008.



τὸν�μέσο�ἄνθρωπο,�τὸν�ἄνθρωπο�ποὺ�ἐκπροσωπεῖ�μικρότερες�ἢ�μεγαλύτε-
ρες�κοινωνικὲς�ὁμάδες·�γίνεται�αἰσθητὴ�ἡ�θεματικὴ�ἀπομάκρυνση�ἀπὸ�τὰ
ρομαντικογενοῦς� κοπῆς� ὑπερυψωμένα� καὶ� ἀποκλίνοντα� ἀπὸ� τὸν� μέσο
ἀνθρώπινο�ὅρο�λογοτεχνικὰ�πρόσωπα·�ἡ�εἰκόνα�τῶν�παλικαριῶν,�ποὺ�ἔκα-
ναν�τὰ�λαμπρὰ�κατορθώματα,�καὶ�τῶν�ἐκθαμβωτικὰ�ὄμορφων�γυναικῶν
ἀρχίζει�βαθμιαῖα�νὰ�θαμπώνει.�β)�Παρότι�ἡ�δυναμικὴ�τῆς�καθαρεύουσας
ὡς�ἀφηγηματικῆς�γλώσσας�παρέμενε�ἰσχυρὴ�καὶ�περὶ�τὰ�τέλη�τοῦ�19ου
αἰώνα,�ὑπέστη�ρήγματα�ἀπὸ�τὸ�ὅτι�στὶς�συνομιλίες�–τουλάχιστον–�τῶν�λο-
γοτεχνικῶν�προσώπων�ἀξιοποιήθηκε�(καὶ�γιὰ�λόγους�ρεαλιστικῆς�ἀποτύ-
πωσης�τῆς�ζωῆς)�ἡ�δημοτικὴ�γλώσσα,�συχνὰ�ἐμποτισμένη�μὲ�ἄφθονους
ἰδιωματισμούς.�γ)�Οἱ�δύο�κεντρικὲς�ἠθογραφικὲς�κατευθύνσεις�δὲν�συνδέ-
ονται�μὲ�σχέση�χρονικῆς�διαδοχῆς�ἀλλὰ�μὲ�σχέση�χρονικῆς�συνύπαρξης:
ὅταν�τὸ�1883�βραβεύτηκε�ἡ�ἀφελὴς�«Χρυσούλα»�τοῦ�Γεωργίου�Δροσίνη�ὡς
«χαριέστατον�ἀγροτικὸν�εἰδύλλιον»�στὸν�διαγωνισμὸ�τῆς�Ἑστίας9,�τὴν�ἴδια
χρονιὰ�καὶ�στὸ�ἴδιο�περιοδικὸ�δημοσιεύτηκε�καὶ�τὸ�«Ἁμάρτημα�τῆς�μητρός
μου»�τοῦ�Γεωργίου�Βιζυηνοῦ10,�ἀφήγημα�σὲ�ὁρισμένα�σημεῖα�του�«ἀγρο-
τικόν»,�τὸ�ὁποῖο�ὅμως�θὰ�χαρακτηριζόταν�«τραγικότατον»�καὶ�σὲ�καμιὰ
περίπτωση�«χαριέστατον».

Ἀπὸ�τὰ�τρία�ἀφηγήματα�ἐκπηγάζει�ἡ�αἴσθηση�ὅτι�ὁ�Βάρναλης�ἀξιο-
ποίησε�διακειμενικὰ�τὰ�παπαδιαμάντεια�λογοτεχνικὰ�πρόσωπα,�πολὺ�πρὶν
ἡ�διακειμενικότητα�καταστεῖ�συγγραφικὴ�καὶ�θεωρητικὴ�μόδα.�Ἡ�Οὐρα-
νίτσα,�ἡ�Κερατσώ,�ὁ�Παρίσης�καὶ�ὁ�Χριστοδουλής,�ἡ�θειὰ�ἡ�Ἀμέρσα,�ὁ
Γιάννης�ὁ�Παλούκας,�ὁ�Μπάρμπ᾽�Ἀλέξης�ὁ�Καλοσκαιρής�(ποὺ�ἀπὸ�συγ-
�γνωστὸ�σφάλμα�ἢ�τοῦ�τυπογράφου�ἢ�καὶ�τοῦ�ἴδιου�τοῦ�συγγραφέα�ἐμφα-
νίζεται�ὡς�«Καλοκαιρής»),�ὁ�Πανταρώτας,�ὁ�μπαρμπα-Διόμας,�ἡ�Ἀση-
μίνα� καὶ� οἱ� τέσσερις� κακότυχες� θυγατέρες� της� (Ροδαυγή,� Ἑλένη,
Μαργαρὼ�καὶ�Ἀφέντρα),�ὁ�Στάθ’ς�ὁ�Μπόζας�καὶ�οἱ�δυὸ�γίδες�του�(ἡ�Ψαρὴ
καὶ�ἡ�Στέρφα)�καὶ�ἀρκετοὶ�ἀκόμη�παπαδιαμαντικοὶ�ἥρωες,�εἴτε�πρωτα-
γωνιστοῦν�εἴτε�ἁπλῶς�συμμετέχουν�στὰ�τρία�«εἰς�ὕφος�Πα�παδιαμάντη»
κείμενα�τοῦ�Βάρναλη.�Τηρεῖται�ἀπολύτως�ὁ�γλωσσικὸς�παπαδιαμαντικὸς
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9 Βλ.�σχετικὰ�Βίττι,�ὅ.π.,�σ.�63-75,�καὶ�Γιάννης�Παπακώστας,�Τὸ�περιοδικὸ�«Ἑστία»
καὶ�τὸ�διήγημα,�Ἐκπαιδευτήρια�Κωστέα-Γείτονα,�Ἀθήνα�1982.

10 Προηγήθηκε�ἡ�γαλλικὴ�μετάφραση�τοῦ�κειμένου�στὸ�περ.�la�Nouvelle�Revue (τχ.
Μαρτίου-Ἀπριλίου�1883,�σ.�632-653)�καὶ�στὴν�Ἑστία δημοσιεύθηκε�σὲ�δύο�συνέ-
χειες�(τχ.�380,�10-4-1883,�σ.�225-229�καὶ�τχ.�381,�17-4-1883,�σ.�241-247).



κανόνας�μὲ�τοὺς�«τρεῖς�ἀναβαθμούς»11:�στὰ�ἀφηγηματικὰ�τμήματα,�ἡ�κα-
θαρεύουσα�μπολιάζεται�μὲ�στοιχεῖα�ἀπὸ�τὴ�δημοτικὴ�(π.χ.�«Ὁ�κὺρ�Ἀλέ-
ξανδρος�εἶχε�νηστεύσει�ἀνελλιπῶς�ὁλόκληρον�τὸ�Σαρανταήμερον�καὶ�εἶχεν
ἐξομολογηθεῖ�τὰ�κρίματά�του�[…]»12),�στὶς�περιγραφὲς�χρησιμοποιεῖται�ἡ
καθαρεύουσα� στὴν� τυπικότερη� καὶ� αὐστηρότερη� μορφή� της� («Ἤδη� ἡ
χρυσῆ�ἀμμόκονις�τῶν�ἄστρων�ἐλαμπύριζεν�εἰς�τὸν�ὑψηλὸν�οὐρανὸν�καὶ�αἱ
νυκτερίδες�ἐπτερύγιζον�μὲ�τὸν�ἐλαφρὸν�θροῦν�τῶν�πτερύγων�των�[…]»13),
ἐνῶ�στὶς�συνομιλίες�ἀξιοποιεῖται�ἡ�λαϊκή,�ἐνίοτε�ἰδιωματική,�γλώσσα�(«–
Κυριάκο!�Ἔλα� βόηθα!...»14,� «–Γούρι!� γούρι!»15,� «Ὄρσε,� κουβέρνο!»16
κ.π.ἄ.).�Κεντρικὸ�ὑφολογικὸ�ρόλο�ἐπιτελεῖ�στὰ�τρία�βαρναλικὰ�κείμενα�καὶ
ἡ�παπαδιαμάντεια�παρένθεση,�ποὺ�εἴτε�περικλείει�ἐπεξηγηματικὸ�ὑλικὸ�εἴτε
συγκροτεῖ� στιγμιαία� παρέκβαση,� ποὺ� συμβάλλει� στὴν� οἰκοδόμηση� τοῦ
ἤθους�τοῦ�ἀφηγητῆ�ἢ�τῶν�λογοτεχνικῶν�προσώπων:�Τὸ�«(τὴν�εὐχήν�του
[ἐν.�τοῦ�παπα-Βαγγέλη]�νὰ�ἔχωμεν!)»17 καὶ�τὸ�«(παπα-Δημήτρη�τὸ�χέρι
σου�φιλῶ!)»18 ὑπογραμμίζουν�τὸ�εὐσεβὲς�ἦθος�τῆς�ἀφηγηματικῆς�φωνῆς,
ἐνῶ�([…]�τὸ�ἀγρόκτημα,�δίωρον�ἀπέχον�τῆς�πολίχνης�[…]�ὑποθηκευμέ-
νον�εἰς�τοὺς�“φερτοὺς”�τοκογλύφους)»19 ὑποδεικνύει�τὸν�κοινωνικὸ�προ-
βληματισμό�της.�Ἐπιπρόσθετα,�τὸ�ὅτι�ὁ�κὺρ�Ἀλέξανδρος�«ἔβγαλε�τὸ�ὑπό-
δημά�του�τὸ�ἀριστερόν,�τῇ�βοηθείᾳ�τοῦ�κηρίου�(καὶ�τοῦ�Κυρίου!)»20,�ὅτι�τὰ
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11 Λίνος�Πολίτης,�Ἱστορία�τῆς�νεοελληνικῆς�λογοτεχνίας,�Μ.Ι.Ε.Τ.,�Ἀθήνα�132003,�σ.
205.

12 Πεζὸς�λόγος,�ὅ.π.,�σ.�277.
13 Στὸ�ἴδιο,�σ.�272.
14 Στὸ�ἴδιο,�σ.�272.
15 Στὸ�ἴδιο,�σ.�273.
16 Στὸ�ἴδιο,�σ.�280.
17 Στὸ�ἴδιο,�σ.�271.
18 Στὸ�ἴδιο,�σ.�277.
19 Στὸ�ἴδιο,�σ.�274.
20 Στὸ�ἴδιο,�σ.�277.�Ὁ�Βάρναλης,�ἀποτίοντας�φόρο�τιμῆς�στὸν�Παπαδιαμάντη�καὶ�εἰδι-
κότερα�στὴ�μουσικὴ�κομπανία�τῆς�«Τρελῆς�βραδιᾶς»,�ἀναφέρεται�μεταξὺ�ἄλλων�στὸ
ἀφήγημά�του�καὶ�σὲ�«τουρκόγυφτους�μὲ�κλαρινέτα».�Καὶ�ὁ�Παπαδιαμάντης�ἀνα-
φέρεται�σὲ�«κλαρινέτον»,�γιατὶ�τότε�(1901)�ἡ�λέξη�φαίνεται�ὅτι�ἦταν�ὄχι�μόνο�πα-
ρώνυμη�ἀλλὰ�καὶ�ταυτόσημη�τῆς�λέξης�«κλαρίνο».�Πάντως,�μὲ�βάση�τὰ�σημερινὰ
γλωσσικὰ�δεδομένα�(Λεξικὸ�τῆς�Κοινῆς�Νεοελληνικῆς,�Θεσσαλονίκη,�ΑΠΘ-Ἰνστι-
τοῦτο�Νεοελληνικῶν�Σπουδῶν,�σ.�717)�τὸ�κλαρινέτο�εἶναι�ξύλινο�πνευστὸ�ὄργανο�τῆς
κλασικῆς�ὀρχήστρας,�ἐνῶ�τὸ�κλαρίνο�εἶναι�τὸ�γνωστὸ�πνευστὸ�τῆς�δημοτικῆς�καὶ



βλίτα�εἶναι�«(τὸ�παιγνιωδῶς�λεγόμενον�κουτόχορτον!)»21 καὶ�τὸ�ὅτι�μὲ�τὸν
ὅρο�«λαλούμενα»�ἐννοοῦνται�«(βιολιτζῆδες�ντόπιοι�καὶ�τουρκόγυφτοι�μὲ
κλαρινέτα)»22, εἶναι� δείγματα� εὐχαρίτων� ἐπεξηγήσεων,� τῶν� ὁποίων� ἡ
συχνὴ�χρήση�προικίζει�τὴν�παπαδιαμάντεια�μίμηση�μὲ�βαρναλικὴ�σφρα-
γίδα.�Εἰρήσθω�ἐν�παρόδῳ,�ἂς�ἀναφερθεῖ�ὅτι�στὸ�λόγο�τοῦ�Παπαδιαμάντη
ἐγκιβωτίζονται�χιουμοριστικὰ�καὶ�δηκτικὰ�στοιχεῖα23 (ὄχι,�ὅμως,�στὴ�συ-
χνότητα�καὶ�στὴν�ἔνταση�ποὺ�ἐντοπίζονται�στὸν�ἀφηγηματικὸ�λόγο�τοῦ
Βάρναλη),�ἐνῶ�ἡ�ἀναφορὰ�τοῦ�τελευταίου�στὰ�«λαλούμε�να»�δὲν�καθρεφτίζει
μόνο�τὰ�μουσικὰ�ὄργανα�τοῦ�γλεντιοῦ�τῆς�«Τρελῆς�βραδιᾶς»,�ἀλλὰ�ἐνδε-
χομένως�ἀπηχεῖ�γενικότερα� τοὺς� ἐρωτόληπτους�αὐτοσχέδιους� τραγου-
διστὲς�καὶ�τοὺς�λαϊκοὺς�ὀργανοπαῖχτες,�ποὺ�ἀποτελοῦν�ἐξέχοντα�μέλη�τῆς
χορείας�τῶν�παπαδιαμαντικῶν�ἡρώων�(ἀπὸ�τὸν�μπαρμπα-Γιαννιὸ�τοῦ�«Ὁ
Ἔρωτας�στὰ�χιόνια»�καὶ�τὸν�Νίκο,�τὸν�γιὸ�τῆς�χήρας�στὸ�διήγημα�«Γιὰ
τὴν�περηφάνεια»,�ἕως�τὸν�«Γείτονα�μὲ�τὸ�λαγοῦτο»,�τὸν�«Ξεπεσμένο�δερ-
βίση»�μὲ�τὸ�νάϊ�του�ἢ�ἐκεῖνον�τὸν�συμπαθέστατο�Ζάχο,�«τὸν�ζουρλό,�τὸν
ἀχαΐρευτο»,�ποὺ�δὲν�τὸν�ἄφηνε�νὰ�παίζει�τὸ�μπουζούκι�του�ἡ�«Στρίγλα
μάννα»).�

Στὸ�διήγημα�«Ὁ�μαστρο-Κυριάκος»,�σκηνικὸ�ἐκτύλιξης�τῆς�πλοκῆς
εἶναι�τὸ�«ἐξοχικὸν�κατάμερον»�τοῦ�ἥρωα.�Ὁ�μαστρο-Κυριάκος,�ὁ�καπετὰν
Πάνος�Λεονταρίτης,� ὁ� ὁποῖος� «(ἐκαλεῖτο� καπετάνιος� ἂν� καὶ� δὲν� ἦταν
ναυ�τικὸς�οὔτε�νησιώτης�ἐκ�τοῦ�τόπου,�ἀλλὰ�διότι�ἠγάπα�πολὺ�τὰ�ὀψά-
ρια)»24,�ὁ�ἀπόμαχος�πλέον�δάσκαλος�τοῦ�χωριοῦ,�ὁ�Κίμων�ὁ�Βαρνάβας,
«καὶ�ὁ�γείτων�περιβολάρης�κυρ-Πέτρος,�ἀνὴρ�ἀγαθὸς�καὶ�σεβόμενος�τὰ
θεία»25,� συγκροτοῦν� τὴν� παρέα� τῶν� οἰνόφλυγων� συνδαιτυμόνων:� «[…]
ἤρχισαν�νὰ�τρώγωσι�καὶ�νὰ�πίνωσι�καὶ�νὰ�μεταβιβάζωσι�τὴν�φλάσκαν,�ὑπό-
χλωρον�ἀκόμη,�δι᾽�ἐρυθρᾶς�λωρίδος�κρατουμένην,�κλώζουσαν�καὶ�φυσῶσαν
ἀκαταλήπτους�ἤχους�ἔνδοθεν,�ἀπὸ�χειρὸς�εἰς�χείρα.
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τῆς�λαϊκῆς�ὀρχήστρας.�Προφανῶς�καὶ�μὲ�βάση�τὴ�σημερινὴ�γλωσσικὴ�αἴσθηση,�οἱ
«τουρκόγυφτοι»�δὲν�ἐπιδίδονταν�στὴ�χρήση�τοῦ�κλαρινέτου,�ἀλλὰ�τοῦ�κλαρίνου.

21 Πεζὸς�λόγος,�ὅ.π.,�σ.�271.
22 Στὸ�ἴδιο,�σ.�281.
23 Βλ.�Βαλεντίνη�Καμπατζᾶ,�Ἀλέξανδρος�Παπαδιαμάντης.�Ἡ�ἀνίχνευση�τοῦ�κωμι-
κοῦ�στοιχείου�στὸ�ἔργο�του,�Σοκόλη-Κουλεδάκη,�Ἀθήνα�2011.

24 Πεζὸς�λόγος,�ὅ.π.,�σ.�271.
25 Στὸ�ἴδιο,�σ.�272.



– Γειά� σας,� ἐπανελάμβανον� πίνοντες.�Καλὴ� γεροσύνη� καὶ� σύ,� δά-
σκαλε,�νὰ�χαίρεσαι�τὸ…�πετραχήλι�σου!»26.

Τὰ�συμπαθῆ�«μεθυσμένα»�λόγια�ὡς�ἀπόρροια�τῆς�οἰνοποσίας�δὲν�ἀπο-
κρύπτουν�τὴν�ἔμμεση�ἀλλὰ�σαφὴ�ταύτιση�δασκάλου�καὶ�ἱερέα�στὸ�πρόσωπο
τοῦ�Κίμωνα,�ὁ�ὁποῖος�ἀξιοποιεῖται�ἀπὸ�τὸν�Βάρναλη�ὡς�alter�ego�τοῦ�Πα-
παδιαμάντη:�εἶναι�«ἀνὴρ�ἀγαθός,�ἀλλὰ�πτωχαλαζών»,�ποὺ�ἐξαιτίας�τῆς
φιλικῆς�συναναστροφῆς�καὶ�τῆς�οἰνοποσίας,�πρὸς�στιγμὴν�«ἐλησμόνησεν
τὰς�ἀλλοκότους�ἰδέας,�ἂς�τρέφει�συνήθως�καὶ�τὰς�ἀσχολίας�αὐτοῦ�περὶ
πράγματα�μὴ�κοινῶς�παραδεδεγμένης�χρησιμότητος»27 (ἡ�φράση�ἐπανα-
λαμβάνεται�αὐτολεξεὶ�καὶ�στὸ�ἀφήγημα�«Τὰ�Χριστούγεννα�τοῦ�Παπα-
διαμάντη»).

Ὁ�«Ἀναγνώστης�Κοκοβιός,�ὁ�ἐπιλεγόμενος�Χαλούπης�(εἰς�τὴν�νεό-
τητά�του�καὶ�κατὰ�τὴν�ἀκμὴν�τῆς�ἡλικίας�του,�ἰδιοκτήτης�βρατσέρας,�με-
τέφερεν�ἐκ�Κρήτης�εἰς�Πειραιᾶν�χαρούπια,�τὰ�ὁποῖα�ψευδὸς�ὤν,�ἔλεγε�χα-
λούπια,�ὅθεν�καὶ�τὸ�παρωνύμιον)»28.�Τιμᾶ�δεόντος�«τὸ�μοσχάτον�τῆς�νήσου
[…]�ρουφηξιὰ�καὶ�μπάρσαμο,�ὡς�ἔλεγον»,�ἐνῶ�«οὐχὶ�σπανίως�[…]�μετὰ�τῆς
παρέας�του�ἔπινον�ἀπὸ�τῆς�δείλης�μέχρι�τοῦ�μεσονυκτίου�τετραόκαδον�φλά-
σκαν�ρακίου».�Ὁ�ἥρωάς�μας�ἔχει�βαρὺ�καημό,�μιὰ�καὶ�ὁ�γιατρὸς�τοῦ�ἀπα-
γορεύει�νὰ�πίνει,�ἀφοῦ�«διέγνωσεν�ἐπικίνδυνον�ἀσθένειαν�τοῦ�ἥπατος,�λόγῳ
μακροχρονίου�καταχρήσεως�οἰνοπνευματωδῶν»29.�Ὅμως�ὁ�καπετὰν�Ἀνα-
γνώστης�δὲν�κινεῖται�στὴν�ἱλαρὴ�ἀτμόσφαιρα�τοῦ�μαστρο-Κυριάκου.�Μᾶς
ὑπενθυμίζει�τὶς�σκληρὲς�καὶ�σκοτεινὲς�πλευρὲς�τῆς�ζωῆς,�τὰ�βαριὰ�χτυ-
πήματα�τῆς�τύχης,�ποὺ�ἀφ᾽�ἑνὸς�ἐξηγοῦν�γιατί�«ἐγένετο�πότης»�καὶ�γιατί
«ὁ�οἶνος�καὶ�τὸ�ρακίον�ἦσαν�οἱ�μόνοι�του�πιστοὶ�φίλοι»,�ἀφ᾽�ἑτέρου�ὑπο-
γραμμίζουν�ὅτι�ἡ�ἠθογραφία�καὶ�ὁ�Παπαδιαμάντης�ὡς�βασικός�της�ἐκπρό-
σωπος� κινήθηκαν� ὄχι� μόνο� στὴν� ἅλω� τῆς� εἰδυλλιακῆς� φύσης� καὶ� τῶν
γνησίων�λαϊκῶν�συμπεριφορῶν,�ἀλλὰ�καὶ�στὸν�σκοτεινὸ�βυθὸ�τῆς�ἀνθρώ-
πινης�ψυχῆς,� τῆς� κοινωνικῆς� ἀδικίας� καὶ� τῆς� συχνὰ� ἀπάνθρωπης�καὶ
σκληρότατης�μοίρας.�«Ἐνυμφεύθη�νέος�τὴν�Κρινιώ,�ὡραῖον�ὀρφανὸν�κο-
ράσιον�τοῦ�καπετὰν�Ἀγγελῆ,�εὑρόντος�τὸν�θάνατον�εἰς�τὸν�ἁλμυρὸν�βυθὸν
τῆς�Μαύρης�θαλάσσης.�Ἔσχεν�ἐξ�αὐτῆς�ἓξ�τέκνα,�διπλάσια�θήλεα�ὡς�συ-
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26 Στὸ�ἴδιο,�σ.�272.
27 Στὸ�ἴδιο,�σ.�273.
28 Στὸ�ἴδιο,�σ.�274.
29 Στὸ�ἴδιο,�σ.�274,�275.



νήθως�συμβαίνει�ἢ�ἄρρενα:�τὴν�Σινιόραν,�τὴν�Πολύμνιαν,�τὴν�Οὐρανίτσαν
καὶ�τὴν�Κερατσώ·�τὸν�Παρίσην�καὶ�τὸν�Χριστοδουλὴν�–�καὶ�οὐδεὶς�ἐξ�ὅλων
αὐτῶν�ὑπῆρχεν�ἤδη�ἐν�τῇ�ζωῇ.�Ὁ�Θεὸς�σχωρέσοι�τους!�Οὕτως�ἠθέλησεν.
“Ενεφύσησε�γὰρ�αὐτοῖς�καὶ� ἐξηράνθησαν·�ἀπώλοντο�παρὰ�τὸ�μὴ� ἔχειν
αὐτοὺς�σοφίαν”.�Ἐνθυμεῖται�τὴν�“Βαγγελίστραν”,�τὴν�ὡραίαν�βρατσέραν
του,�ἥτις� ἐθραύσθη� ἐπὶ� τῶν�ἀκτῶν�τοῦ�Ἄθωνος�καὶ�μόλις�αὐτὸς�καὶ� ὁ
μοῦτσος�του�ἐσώθησαν�ἐκ�τοῦ�ναυαγίου.�Καὶ�ἔκτοτε,�ἀπογοητευμένος�ἀπὸ
τὴν�ἄπιστον�θάλασσαν,�ἐγένετο�στεριανός·�καὶ�φαρμακευμένος�ἀπὸ�τὴν
ζωήν,�ἐγένετο�πότης»30.

Ἡ�ὀργανικὴ�θέση�τοῦ�Παπαδιαμάντη�ὡς�πρωταγωνιστῆ�στὰ�τρία�ἀφη-
γήματα�δὲν�ἐκπηγάζει�μόνο�ἀπὸ�τὸν�τίτλο�τοῦ�τρίτου�κειμένου�(«Τὰ�Χρι-
στούγεννα�τοῦ�Παπαδιαμάντη»),�ἀλλὰ�καὶ�ἀπὸ�τὸ�ὅτι�μεταξὺ�ὀνείρου�καὶ
πραγματικότητας�«ζωντανεύουν»�πλεῖστοι�ὅσοι�ἥρωες�τῶν�διηγημάτων
του,�μεταξὺ�τῶν�ὁποίων�«καὶ�ὁ�ἕτερος�ἑαυτός�του,�ὁ�Ἀλέξανδρος�Παπα-
δημούλης,�ὁ�πτωχαλαζών,�ὁ�ἀσχολούμενος�εἰς�ἔργα�μὴ�κοινῶς�παραδε-
δεγμένης�χρησιμότητος!»31.�Ὁ�Βάρναλης�ἐναρμονίζει�σὲ�μιὰ�ἀφηγηματικὴ
ἑνότητα�τὴ�ζωὴ�ποὺ�βίωνε�ὁ�συγγραφέας�καὶ�τὴ�ζωὴ�πολλῶν�λογοτεχνικῶν
προσώπων,�ποὺ�ἐκεῖνος�εἶχε�ἐνσαρκώσει�στὰ�κείμενά�του.�Ἡ�βαθιὰ�καὶ
γνήσια�χριστιανορθόδοξη�πίστη,�ἡ�μοναξιά,�ἡ�ἔντιμη�φτώχεια�ἀλλὰ�καὶ�ἡ
καλπάζουσα,� φιλάνθρωπη� συγγραφικὴ� φαντασία,� συναντοῦν� ξωκλήσια
καὶ�ἀγαθοὺς�λειτουργοὺς�τοῦ�Ὑψίστου,�ποτηράκια�μὲ�«ρακὴ�ἢ�ρώμι»�καὶ
«φιάλην�πλήρη�ἡδυγεύστου�μαύρου�οἴνου»,�δεκάδες�λογοτεχνικὰ�πρόσωπα,
λαϊκὰ�καὶ�συμπαθέστατα,�μέσα�σὲ�ἕνα�σκηνικὸ�ὑποβλητικῶν�περιγραφῶν
τῆς�φύσης:�ὁ�συγγραφέας-λογοτεχνικὸς�ἥρωας�«ἡμίκλιντος�ἐπὶ�τῆς�πε-
νιχρᾶς�στρωμνῆς�του,�πολλὰ�ρεμβάζων�καὶ�οὐδὲν�σκεπτόμενος,�ἤκουε�τὰς
ὀρυγὰς�τοῦ�κραταιοῦ�ἀνέμου�καὶ�τοὺς�κρότους�τῆς�βροχῆς�καὶ�ἔβλεπε�νο-
ερῶς�τὸν�πορφυροῦν�πόντον�νὰ�ρήγνυται�εἰς�τοὺς�σκληροὺς�αἰχμηροὺς�βρά-
χους�τοῦ�νεφελοσκεποῦς�καὶ�χιονοστεφάνου�Ἄθω»32.

Ὁ�Βάρναλης�κατὰ�μίαν�ἔννοια�στὰ�τρία�ἀφηγήματα�παρωδεῖ�τὸν�Πα-
παδιαμάντη,�ἀλλὰ�τὸν�παρωδεῖ�μὲ�ἀγάπη,�ἀξιοποιώντας�κατὰ�σημεῖα�μιὰ
καλοκάγαθη�σάτιρα�(εἶναι�παγκοίνως�καὶ�βιωματικὰ�διαπιστωμένο�ὅτι�ἡ
συγκεκριμένη�πρακτικὴ�χαρακτηρίζει�τὴ�συμπεριφορὰ�τῶν�προικισμένων
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30 Στὸ�ἴδιο,�σ.�276.
31 Στὸ�ἴδιο,�σ.�280.
32 Στὸ�ἴδιο,�σ.�277.



μαθητῶν�πρὸς�τοὺς�ἀγαπημένους�δασκάλους�τους).�Γιὰ�παράδειγμα:�Ἀ�-
ποδίδει� τὴν� ὑπερβολικά� –γιὰ� τὰ� προσωπικά� του� βιοθεωρητικὰ� μέτρα–
εὐσέβεια�καὶ�χριστιανορθόδοξη�πρακτικὴ�τοῦ�Παπαδιαμάντη�(«[…]�φιλα-
κόλουθος�πιστός,�ἔψαλεν,�ὡς�συνήθως,�μὲ�τὴν�βραχνὴν�καὶ�σπασμένην�φω-
νήν�του,�πλήρη�ὅμως�ἐνθέου�πάθους,�ὡς�ἀριστερὸς�ψάλτης,�εἰς�τὸ�παρεκ-
κλήσιον�τοῦ�Ἁγίου�Ἐλισσαίου�τὰς�Μεγάλας�Ὥρας,�σχεδὸν�ἀπὸ�στήθους
[…]�Ἐκείνην�τὴν�χρονιὰν�τὰ�Χριστούγεννα�ἔπεσαν�Παρασκευήν.�Τό�σο�τὸ
καλύτερον.�Θὰ�νηστεύσῃ�καὶ�πάλιν�[…]»).�Σατιρίζει�τὴν�πα�παδιαμάντεια
περὶ�ἁμαρτίας�ἀντίληψη�(«[…]�εἶχε�τάμα�νὰ�νηστεύῃ�διὰ�βίου�κάθε�Πα-
ρασκευὴν�διὰ�νὰ�ἐξαγνισθῇ�ὁ�ἁμαρτωλὸς�δοῦλος�τοῦ�Θεοῦ�ἀπὸ�τὸ�μέγα
κρίμα�τῆς�νεότητός�του,�ποὺ�εἶδε�τυχαίως ἀπὸ�τὴν�κλειδαρότρυπαν�τὴν�νε-
αράν�του�ἐξαδέλφην�νὰ�γδύνεται»).�Διαμέσου�φράσεων�καὶ�πράξεων�τοῦ
Πανταρώτα,�ὁ�Βάρναλης�δὲν�παραλείπει�νὰ�ἀναφερθεῖ�στὴν�περὶ�ἀσέμνου
χειρονομίας�καὶ�βλασφημίας�ἄποψη�τοῦ�δασκάλου�του�(«–�Νὰ�φροντίσεις,
τοῦ�εἶπεν�ὁ�Πανταρώτας,�νὰ�πάρω�τὴν�σύνταξή�μου!�Καὶ�λησμονῶν�τὴν
ἱερότητα�τῆς�στιγμῆς�ἐμούντζωσε�τὸ�κενὸν�συνοδεύων�τὴν�ἄσεμνον�χει-
ρονομίαν�μὲ�τὴν�ἀσεμνοτέραν�βλασφημίαν:�–�Ὄρσε,�κουβέρνο!»).

Ἡ�δραματοποίηση�τῆς�μορφῆς�τοῦ�Παπαδιαμάντη�σὲ�μυθοπλαστικὰ
ἀφηγήματα�δὲν�ξεκινᾶ,�βέβαια,�ἀπὸ�τὰ�«Εἰς�ὕφος�Παπαδιαμάντη»�κείμενα
τοῦ�Βάρναλη.�Δεῖγμα�τῆς�συγκεκριμένης�συγγραφικῆς�πρακτικῆς�ἔχει
ἐντοπιστεῖ� ἤδη� στὸ� μυθιστόρημα� τοῦ�Ψυχάρη� Τὰ� δυὸ� ἀδέρφια (1910-
1911),�στὸ�ὁποῖο�ὁ�Παπαδιαμάντης�ἀναφέρεται�ὡς�«ὁ�ἀναγνωρισμένος�διη-
γηματογράφος�Διαμαντούλης»33.�Τὸ�πόσοι�ἀξιόλογοι� λογοτέχνες� ἔχουν
ἀξιοποιήσει�τόσο�τὴ�μορφὴ�ὅσο�καὶ�τοὺς�συγγραφικοὺς�τρόπους�τοῦ�Πα-
παδιαμάντη,�κατὰ�κύριο�λόγο�γιὰ�νὰ�τὸν�τιμήσουν�καὶ�γιὰ�νὰ�ἐμβαθύνουν
μὲ�καλλιτεχνικὸ�τρόπο�στὸ�ἔργο�καὶ�τὴν�προσωπικότητά�του,�καταδει-
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33 Ψυχάρης,�«Τὰ�δυὸ�ἀδέρφια»,�στὰ�Ἅπαντα,�ἐπιμ.�Παῦλος�Σύρρος,�Ἀθήνα,�χ.χ.,�σ.
96-97�(α΄�ἔκδ.�Ἑστία,�Ἀθήνα�1910-11).�Βλ.�καὶ�Ἄντεια�Φραντζῆ,�«Ἡ�λογοτεχνικὴ
διττότητα�στὸ�ἔργο�τοῦ�Ψυχάρη:�Τὸ�“σύνδρομο�τοῦ�διδύμου”�στὸ�μυθιστόρημα�τοῦ
Ψυχάρη�Τὰ�δυὸ�ἀδέρφια», Ὁ�Ψυχάρης�καὶ�ἡ�ἐποχή�του.�Ζητήματα�γλώσσας,�λο-
�γοτεχνίας�καὶ�πολιτισμοῦ (=�Πρακτικὰ�τῆς�ΙΑ΄�συνάντησης�τοῦ�Τομέα�ΜΝΕΣ τοῦ
Τμήματος�Φιλολογίας�τοῦ�ΑΠΘ),�ἐπιμ.�Γ.�Φαρίνου-Μαλαματάρη,�Θεσσαλονίκη,
Ἰνστιτοῦτο�Νεοελληνικῶν�Σπουδῶν,�2005,�σ.�237-245.�Βλ.�ἐπίσης,�Γεωργία�Φαρί-
νου-Μαλαματάρη,�«“Ἡ�φιλολογικὴ�τοῦ�συγγραφέως�συνείδησις”�καὶ/ἢ�τὸ�“μέσον
αἴσθημα�τῶν�ἀναγνωστῶν”»,�ἐφ.�Ἐλευθεροτυπία (ἔνθετο:�«Βιβλιοθήκη»),�Παρ.�29-
4-2011.



κνύεται�μεταξὺ�ἄλλων�καὶ�ἀπὸ�τὴν�πρὸ�εἰκοσαετίας�δημοσιοποιημένη�ἀν�-
θολογία�Μὲ�τὸν�τρόπο�τοῦ�Παπαδιαμάντη,�ποὺ�ἐπιμελήθηκε�ὁ�Ν.�Δ.�Τριαν-
ταφυλλόπουλος34,�ἀλλὰ�καὶ�ἀπὸ�τὴν�πρόσφατη�ἀνθολογία�Ὁ�Παπαδια-
μάντης�μὲ� τὰ�μάτια� νεότερων� λογοτεχνῶν,� ποὺ� ἐπιμελήθηκε� ὁ�Ἠλίας
Γκρής35.�Πάντως,�ὁ�Βάρναλης�ἀποστασιοποιεῖται�στὰ�σχετικὰ�κείμενά�του
ἀπὸ�τὶς�ψυχαρικὲς�περὶ�Παπαδιαμάντη�θέσεις,�παρότι�εἶχε�τιμήσει�τὸν�Ψυ-
χάρη,�χωρὶς�ὅμως�νὰ�τὸν�ὑμνολογεῖ�ἄκριτα36.�

Ὁ�Βάρναλης�ὡς�πρὸς�τὸ�θέμα�«Παπαδιαμάντης»�ἀποκλίνει,�ἐπίσης,
καὶ�ἀπὸ�τὶς�κομματικὰ�ἐγκεκριμένες�θέσεις�τῆς�ἀριστερῆς�λογοτεχνικῆς
κριτικῆς.�Σὲ�πρόσφατο,�μάλιστα,�δημοσίευμα�τοῦ�Βαγγέλη�Χατζηβασι-
λείου�μποροῦμε�νὰ�παρακολουθήσουμε�τὴ�σκιαγράφηση�τῆς�πρόσληψης�τοῦ
Παπαδιαμάντη� ἀπὸ� τὶς� συνιστῶσες� τῆς� ἑλληνικῆς�Ἀριστερᾶς37.�Κατ᾽
ἀρχάς,�νὰ�ὑπενθυμίσουμε�ὅτι�θετικὰ�δημοσιεύματα�τοῦ�Βάρναλη�γιὰ�τὸν
Παπαδιαμάντη�ἐντοπίζονται�ἤδη�στὶς�δεκαετίες�τοῦ�1930�καὶ�τοῦ�194038,
δηλαδὴ�κατὰ�τὴν�περίοδο�ποὺ�ἀφ᾽�ἑνὸς�ἀποκρυσταλλώνεται�καὶ�εἰσάγεται
καὶ�στὸ�ἑλληνικὸ�πολιτισμικὸ�πεδίο�τὸ�μόρφωμα�τοῦ�σοσιαλιστικοῦ�ρεαλι-
σμοῦ39 καὶ�ἀφ᾽�ἑτέρου�ὁ�τότε�ἀναντίρρητα�δεκτὸς�Γενικὸς�Γραμματέας�τοῦ
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34 Κέδρος,�Ἀθήνα�1991.
35 Ἔκδοση�τοῦ�Μορφωτικοῦ�Ἱδρύματος�τῆς�ΕΣΗΕΑ,�Ἀθήνα�2011.�Ἡ�τάση�μίμησης
τοῦ�παπαδιαμάντειου�ὕφους�καὶ�ἡ�δραματοποίησή�του�σὲ�μυθοπλαστικὰ�κείμενα�συ-
νεχίζεται�ἀμείωτη:�βλ.�γιὰ�παράδειγμα,�Πάνος�Σταθόγιαννης,�«Ὁ�Σουρτούκης»,�Τὸ
Δέντρο,�τχ.�181-182,�2011,�σ.�117-122.

36 Βλ.�ἐνδεικτικὰ�καὶ�πέρα�ἀπὸ�τὰ�εὐρύτερα�γνωστὰ�κείμενα�τοῦ�Βάρναλη�γιὰ�τὸν�Ψυ-
χάρη�(Αἰσθητικὰ-Κριτικὰ�κ.ἄ.),�Κώστας�Βάρναλης,�«Λογοτεχνία�-�Ψυχάρη:�“Un
pays�qui�veut�pas�de�sa�langue”�(Ἕνας�τόπος,�ποὺ�δὲ�θέλει�τὴ�γλώσσα�του).�Ἀνα-
τύπωση�ἀπὸ�τὸν�Mercure�de�France.�Παρίσι�1928»,�Πρωτοπορία,�τχ.�1,�1929,�σ.�21.
Ἀναδημοσίευση:�Αἰολικὰ�Γράμματα,�τχ.�53,�1979,�σ.�275·�Κώστας�Βάρναλης,�«Τὰ
πενηντάχρονα�τοῦ�Ταξιδιοῦ.�Τὸ�σημαντικότερο�κατόρθωμα�τοῦ�πνευματικοῦ�βίου�τῆς
Ἑλλάδας»,�Πάφος,�τχ.�1,�1940,�σ.�3-4.�Ἀξιοσημείωτες�οἱ�σχετικὲς�παρατηρήσεις
τῆς�Γεωργίας�Πατερίδου�καὶ�τοῦ�Λευτέρη�Παπαλεοντίου,�Ὁ�Ψυχάρης�καὶ�ἡ�ἐποχή
του […],�ὅ.π.,�σ.�525,�560.��

37 Βαγγέλης�Χατζηβασιλείου,�«Πιασμένος�στὸ�δόκανο�τῆς�ἰδεολογίας»,�Τὸ�Δέντρο,
τχ.�181-182,�2011,�σ.�126-128.�

38 Βλ.�ἐδῶ,�σημ.�1,�2,�3,�4.
39 Βλ.�Χριστίνα�Ντούνια,�Λογοτεχνία�καὶ�πολιτικὴ�στὸ�Μεσοπόλεμο.�Τὰ�λογοτεχνικὰ
περιοδικὰ�τῆς�Ἀριστερᾶς:�1924-1936,�Καστανιώτης,�Ἀθήνα�1996,�καὶ�Δημήτρης



Κ.Κ.Ε. (δηλαδὴ�ὁ�Νίκος�Ζαχαριάδης)�«χρησμοδοτεῖ»�καὶ�γιὰ�τὴ�συγγρα�-
φικὴ�περίπτωση�τοῦ�Παπαδιαμάντη40:

«Ὁ�ρεαλιστὴς�Παπαδιαμάντης�συμβιβάζεται�μὲ�τὴ�νεοελληνικὴ�πισοδρό-
μηση,�γίνεται�ὁ�τραγουδιστής�της.�Πίσω�ἀπ᾽�τὴν�καθημερινὴ�λαϊκὴ�ζωὴ�καὶ
φτώχεια�δὲν�ἀντιλαμβάνεται�τὰ�κοινωνικὰ�προβλήματα,�ποὺ�τὴν�ἀνησυχοῦν
καὶ�τηνε�δέρνουν.�Ὁ�Παπαδιαμάντης�δὲν�ἔχει�κοινωνικὴ�προοπτική,�οὔτε�καὶ
τὸν�ἐνδιαφέρει�αὐτό.�Ἔτσι,�γερὸς�αὐτὸς�τεχνίτης�τοῦ�πεζοῦ�λόγου,�δὲ�γίνεται
τίποτε�ἄλλο�ἀπ᾽�αὐτό.�Αὐτοῦ�σταματᾶ.�Μὲ�τὴ�δύναμη�τῆς�πέννας�του�δὲν
ἐμπνέει�ὁρμὴ�,�δὲν�ἐμψυχώνει,�δὲν�καθοδηγεῖ.�Φυσικά,�ἂν�ἦταν�τέτοιος�θὰ�φρόν-
τιζε�πρώτ᾽�ἀπ᾽�ὅλα�νὰ�διορθώσει�τὴ�γλώσσα�του.�Ἔτσι�μένει�κι᾽�αὐτός,�πολὺ
περισσότερο�ἀπὸ�τοὺς�δύο�πρώτους�[ἐνν.�τὸν�Λασκαράτο�καὶ�τὸν�Ροΐδη],�στὸ
περιθώριο�τῆς�κοινωνικῆς�ζωῆς�τῆς�ἐποχῆς�του�καὶ�τῶν�προβλημάτων�ποὺ�τὴν
ἀπασχολοῦν.�Περιέγραψε�ὁπωσδήποτε�τὴ�ζωὴ�τοῦ�λαοῦ,�μὰ�δὲ�μπῆκε�στὴν
ψυχή�του»41.

Ἂς�μὴν�σπεύσουμε�νὰ�πιστέψουμε�πὼς�ὅλοι�σήμερα�θὰ�θεωροῦσαν�τὴ
θέση�τοῦ�Ζαχαριάδη�παρωχημένη.�Ἐν�ἔτει�2011�ἐπανακρίθηκε42,�ἐφόσον
ἐπανατέθηκε�σὰν�ὀρθή43,�παρότι�ὑπεραπλουστεύει�τὴ�συγγραφικὴ�περίπτω�-
ση�Παπαδιαμάντη� καὶ� ἑδράζεται� σὲ� στοιχεῖα� ποὺ� δὲν� εἶναι� ἀπολύτως
ἀκριβῆ.�Δὲν�ἔχουμε�ἐντοπίσει�τὴν�α΄�δημοσίευση�τῶν�«Εἰς�ὕφος�Παπαδια-
μάντη»�ἀφηγημάτων�τοῦ�Βάρναλη44,�ἀλλὰ�ἡ�συμπερίληψή�τους�ἀπὸ�τὸν�δη-
μιουργὸ�στὴν�ἔκδοση�Πεζὸς�λόγος τοῦ�1957�ἀποκαλύπτει�δύο,�τουλάχιστον,
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Κόκορης,�Ὄψεις�τῶν�σχέσεων�τῆς�Ἀριστερᾶς�μὲ�τὴ�λογοτεχνία�στὸ�Μεσοπόλεμο
1927-1936,�Ἀχαϊκὲς�Ἐκδόσεις,�Πάτρα�1999.

40 Βλ.�Νίκος�Ζαχαριάδης,�Ὁ�ἀληθινὸς�Παλαμᾶς,�Τὰ�Νέα�Βιβλία,�Ἀθήνα�1945,�σ.�19,
21.�Ἡ�μελέτη�τοῦ�Ζαχαριάδη�γράφτηκε,�ὅταν�αὐτὸς�ἦταν�κρατούμενος�τοῦ�μετα-
ξικοῦ�καθεστῶτος,�στὶς�φυλακὲς�τῆς�Κέρκυρας�ἀπὸ�τὸν�Γενάρη�ἕως�τὸν�Μάρτη�τοῦ
1937:�Βλ.�Ὁ�ἀληθινὸς�Παλαμᾶς,�ὅ.π.,�σ.�7,�11.

41 Νίκος�Ζαχαριάδης,�Ὁ�ἀληθινὸς�Παλαμᾶς,�ὅ.π.,�σ.�21.
42 Κώστας�Βούλγαρης,�«Ἡ�“λογοτεχνικὴ�σχολὴ”�Ζαχαριάδη�καὶ�ἡ�διάρκειά�της»,�ἐφ.
Ἡ�Αὐγή (ἔνθετο:�«Ἀναγνώσεις»),�Κυρ.�03-04-2011.

43 Γιῶργος�Μαυρίκος,�«Ὁ�ἀληθινὸς�Παπαδιαμάντης»,�ἐφ.�Ριζοσπάστης�(ἔνθετο:�«7
μέρες�μαζί»),�Κυρ.�13-03-2011.

44 Ἡ�Λουτσία�Μαρκεζέλι-Λούκα�(Συμβολὴ�στὴν�ἐργογραφία�τοῦ�Κώστα�Βάρναλη.
Αἰσθητικά�-�Κριτικά, 1911-1944,�Κέδρος,�Ἀθήνα�1985)�δὲν�ἀναφέρει�τὴν�πρώ�τη�δη-
μοσίευση�τῶν�τριῶν�διηγημάτων�(ἀπὸ�τὴν�πλευρά�της�σωστά,�ἀφοῦ�τὸ�μελέτημά�της
ἀφορᾶ�τὰ�«Αἰσθητικὰ�-�Κριτικὰ»�καὶ�ὄχι�τὰ�μυθοπλαστικὰ�κείμενα�τοῦ�Βάρναλη),
ἐνῶ�ὁ�Ν.�Δ.�Τριανταφυλλόπουλος�(Μὲ�τὸν�τρόπο�τοῦ�Παπαδιαμάντη,�ὅ.π.,�σ.�165)



πράγματα:�α)� ὁ�Βάρναλης� ἐκτιμοῦσε� τὰ� συγκεκριμένα� διηγήματα�ὡς
ἐπαρκῆ�καλλιτεχνικὰ�δείγματα,�γι᾽�αὐτὸ�καὶ�τὰ�συμπεριέλαβε�στὴν�«ἀνα-
κεφαλαίωση»� τῆς� ἀφηγηματικῆς-μυθοπλαστικῆς� δουλειᾶς� του,� β)� de
facto�ἐπαναβεβαίωνε�τὴ�θετικὴ�ἀπὸ�πλευρᾶς�του�πρόσληψη�τοῦ�παπαδια-
μάντειου�ἔργου,�παρότι�ἡ�ἐπίσημη�κομματικὴ�θέση�γιὰ�καλλιτεχνικὰ�ζη-
τήματα�στὸ�τέλος�τῆς�δεκαετίας�τοῦ�1950�εἶχε�ὁρισμένες�ἀναλογίες�μὲ�τὴν
ἀντίστοιχη�θέση�τῆς�δεκαετίας�τοῦ�1930.�Δείγματος�χάριν:�λίγο�μετὰ�τὴν
ἔκδοση�τοῦ�Πεζοῦ�λόγου,�ξέσπασε�ἡ�«ὑπόθεση�Γκράνιν»,�δηλαδὴ�ἡ�ἀμφι-
σβήτηση�τῆς�συντακτικῆς�ἐπιτροπῆς�τοῦ�περιοδικοῦ�Ἐπιθεώρηση�Τέχνης
ἀπὸ�τὴν�κομματικὴ�ἡγεσία�τῆς�ΕΔΑ,�ἐπειδὴ�τὸ�δημοσιευμένο�στὸ�περιο-
δικὸ�διήγημα�«Ἡ�Σιωπὴ»�τοῦ�Ντανιὴλ�Γκράνιν�θεωρήθηκε�ἀντισοβιετικὸ
καὶ�ἀντίθετο�μὲ�τὸν�σοσιαλιστικὸ�ρεαλισμὸ�ὡς�καλλιτεχνικὴ�μέθοδο45.�

Ὁ�Βάρναλης�παρωδεῖ�τὸν�Παπαδιαμάντη,�ἀλλὰ�τὸν�παρωδεῖ�μὲ�ἀγάπη,
χωρὶς�νὰ�ὠθεῖ�σὲ�ὑποβάθμιση�τὴ�συγκινησιακὴ�δραστικότητα�τῶν�τριῶν
κειμένων,�προτάσσοντας�διαυγὲς�πολιτικὸ�μήνυμα,�ὅπως,�γιὰ�παράδειγμα,
κάνει�ὁ�Τάσος�Βουρνᾶς�στὸ�κατὰ�μίμησιν�τοῦ�παπαδιαμάντειου�ὕφους�ἀφή-
γημά�του�«Ὁ�ἐπαναπατρισμὸς�τῆς�θεια-Λαμπρινῆς»46.�Ὁ�Βάρναλης�ἀξιο-
ποιεῖ�τὴν�καλοκάγαθη�σάτιρα,�συνυφασμένη�μὲ�τὸν�θαυμασμὸ�καὶ�τὴν
ἐκτίμηση,�καὶ�ἐντάσσει�τὰ�τρία�«Εἰς�ὕφος�Παπαδιαμάντη»�διηγήματά�του
στὴ�μακρὰ�σειρὰ�παρωδιακῶν�κειμένων,�ποὺ�ἐκπήγασαν�ἀπὸ�ἐκτίμηση�καὶ
ἀγάπη�πρὸς�τὸν�παρωδούμενο�καὶ�ὄχι�ἀπὸ�πρόθεση�διακωμώδησής�του.
Δείγματα�τῆς�συγκεκριμένης�παρωδιακῆς�πρακτικῆς�ἀνιχνεύονται�ἀρκετὰ
καὶ�ἀξιόλογα,�τόσο�πρὶν�ἀπὸ�τὴν�ἐκδοτικὴ�ἀποκρυστάλλωση�(1957)�τῶν
τριῶν�βαρναλικῶν�κειμένων,�ὅσο�καὶ�μετὰ�ἀπὸ�αὐτήν:�ὁρισμένες�καβαφικὲς
παρωδίες47,�τὸ�ποίημα�«Εἰς�Ἀνδρέαν�Κάλβον»48 ἀπὸ�τὴ�συλλογὴ�Ἐλεγεῖα
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ἀνθολογεῖ�τὰ�τρία�«Εἰς�ὕφος�Παπαδιαμάντη»�ἀφηγήματα�καὶ�σημειώνει:�«Ἀγνοῶ
τὴν�πρώτη�δημοσίευση».

45 Βλ.�τὴν�ὀξυδερκὴ�καὶ�τεκμηριωμένη�μελέτη�τῆς�Ἀλεξάνδρας�Δ.�Ἰωαννίδου,�Ἡ�λο-
γοτεχνικὴ�κριτικὴ�στὸ�ἑδώλιο.�Ἡ�δίκη�τῆς�«Ἐπιθεώρησης�Τέχνης»�τὸ�1959�καὶ�ἡ
ἀπολογία�τοῦ�Κώστα�Κουλουφάκου,�Καστανιώτης,�Ἀθήνα�2008.

46 Βλ.�ἐφ.�Ἡ�Αὐγή,�Παρ.�25-12-1964.
47 Βλ.�Παρωδίες�καβαφικῶν�ποιημάτων�1917-1997,�συγκέντρωση�-�παρουσίαση�-
σχόλια:�Δημήτρης�Δασκαλόπουλος,�Πατάκης,�Ἀθήνα�1998,�σ.�34-35,�41,�92-93,
97-137�κ.ἀ.

48 Κ.� Γ.�Καρυωτάκης,�Ποιήματα� καὶ� πεζά,� ἐπιμέλεια�Γ.�Π.�Σαββίδης,�Ἑστία,
Ἀθήνα�1993,�σ.�99-101



καὶ�Σάτιρες (1927)�τοῦ�Κ.�Γ.�Καρυωτάκη,�ἀρκετὲς�ἀπὸ�τὶς�παρωδιακὲς
δοκιμὲς�τοῦ�Ναπολέοντος�Λαπαθιώτη49,�ἡ�ἐξαίρετη�καὶ�καθόλου�σεμνότυφη
παρωδία�στίχων�τοῦ�Ἐρωτόκριτου στὰ�σεφερικὰ�Ἐντεψίζικα50,�ὁ�κατὰ�Χρι-
στιανόπουλον�Ἀδαμάντιος�Κοραὴς�στοὺς�Ρεμπέτες�τοῦ�ντουνιᾶ51,�ἡ�κα-
ρυωτακικὴ�«Μίμησις»52 τοῦ�Μανόλη�Ἀναγνωστάκη�κ.ἄ.
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49 Βλ.�ἐνδεικτικά,�Λευτέρης�Παπαλεοντίου,�Λαπαθιώτης:�Σατιρικοὶ�(«φαιδροὶ»�καὶ
«μυλλωμένοι»)�στίχοι (=�Μικροφιλολογικὰ�τετράδια:�7),�Λευκωσία,�2009,�Ἀθηνᾶ
Βογιατζόγλου,� «Ὁ�Ναπολέων�Λαπαθιώτης� καὶ� ἡ� τέχνη� τῆς� παρωδίας»,�Νέα
Ἑστία,�τχ.�1841,�2011,�σ.�240-266.�

50 Ἔκδοση�ἐκτὸς�ἐμπορίου,�ἐπιμέλεια�Γ.�Π.�Εὐτυχίδης�[=�Γ.�Π.�Σαββίδης],�Λέσχη,
Ἀθήνα�1989.�Βλ.�καὶ�τὰ�σχόλια�τοῦ�Νίκου�Δήμου,�«Ὁ�παιγνιώδης�Σεφέρης»,�Τὸ
Δέντρο,�τχ.�179-180,�2011,�σ.�50.

51 Ντίνος�Χριστιανόπουλος,�«Ἡ�Λαμπρινὴ�τοῦ�Κοραῆ»,�Οἱ� ρεμπέτες�τοῦ�ντουνιᾶ,
Ἰανός,�Θεσσαλονίκη�32004,�σ.�17-18.

52 Μανόλης�Ἀναγνωστάκης,�Ὁ�ποιητὴς�Μανοῦσος�Φάσσης.�Ἡ�ζωὴ�καὶ�τὸ�ἔργο�του,
Στιγμή,�Ἀθήνα�1987,�σ.�66.



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΟΥΜΠΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ�ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ
ΣΤΟΝ�ΑΛ.�ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ�ΚΑΙ�ΤΟΝ�ΑΛ.�ΜΩΡΑΪΤΙΔΗ

Ἡ�Σκιάθος�ἀπὸ�τὰ�μέσα�τοῦ�17ου�αἰώνα�καθίσταται�πνευματικὸ�λίκνο�μὲ
ἰδιαίτερα�ἔντονη�λειτουργικὴ�καὶ�μοναστικὴ�ζωή.�Τὴν�ἔναρξη�αὐτῆς�τῆς�πε-
ριόδου�σηματοδοτοῦν�ἡ�Εὕρεση�τῆς�θαυματουργοῦ�Εἰκόνος�τῆς�Παναγίας
τῆς�Εἰκονίστριας�στὰ�1650,�καθὼς�καὶ�ἡ�ἵδρυση�τῆς�Μονῆς�τοῦ�Εὐαγγε-
λισμοῦ�τῆς�Θεοτόκου�στὰ�1794�ἀπὸ�ἁγιορεῖτες�μοναχούς,�τοὺς�γνωστοὺς
κολλυβάδες1.

Οἱ�θεόθεν�αὐτὲς�συγκυρίες�ἀναζωπύρωσαν�τὴν�προγενέστερη�ἐκκλη-
σιαστικὴ�παράδοση�καὶ�συνετέλεσαν�ὥστε�νὰ�διατηρηθοῦν�μέχρι�καὶ�σή-
μερα�στὴν�τοπικὴ�λατρευτικὴ�πράξη�πολλὰ�ἀρχέγονα�ἐκκλησιαστικὰ�ἤθη
καὶ�ἔθιμα.

Ὁ�Ἀλέξανδρος�Παπαδιαμάντης�καὶ�ὁ�Ἀλέξανδρος�Μωραϊτίδης,�μέτο-
χοι�αὐτῆς�τῆς�Παραδόσεως,�κατέθεσαν�σ᾽�ἐμᾶς�πολλὰ�μαρτύρια�καὶ�βιώ-
ματα.�Καὶ�ἡ�κατάθεσή�τους�εἶναι�καθαυτὸ�ἐμπειρικὴ�καὶ�μυσταγωγική.
Πολὺ�ἀργότερα�ὁ�λόγιος�κληρικὸς�παπα-Γιώργης�Ρήγας�θὰ�καταγράψει
τὴν�ἀποκρυσταλλωθεῖσα�λειτουργικὴ�πράξη�στὸ�Τυπικό�του�καθὼς�καὶ�τὴν
λαογραφικὴ�παράδοση,�τὰ�ἤθη�καὶ�τὰ�ἔθιμα�τῆς�Σκιάθου�στοὺς�τέσσερις
τόμους�τῆς�λαογραφίας�του.

Ὡστόσο�τὰ�ἀπότοκα�τῆς�γραφίδας�τῶν�δύο�Ἀλεξάνδρων�παραμένουν
μέχρι�σήμερα�μοναδικὰ�ἑλκυστικὰ�καὶ�ἀνεπανάληπτα.�Γιατὶ�καταφέρνουν
μέσα�ἀπὸ�λογοτεχνικὰ�εἴδη�καὶ�σχήματα,�μὲ�τὴ�δύναμη�τῆς�γλώσσας�καὶ
τὴν�τέχνη�τῆς�συγγραφῆς,�νὰ�καταγράψουν�τὸ�βίωμα�τοῦ�εὐαγγελικοῦ�λό-
γου�καὶ�τῆς�Ἐκκλησίας�ὡς�σώματος�Χριστοῦ,�στὴ�συγκεκριμένη�ἱστορικὴ
στιγμὴ�καὶ�ἀπὸ�τὴ�μικρὴ�ἀλλὰ�μεγάλη�ἐν�τῇ�θρησκείᾳ της�πατρίδα�τους2.�

1 π.�Κων.�Καλλιανοῦ,�«Ἡ�Ὀρθόδοξη�Πνευματικὴ�Γεωγραφία�τῆς�νήσου�Σκιάθου
(17ος-19ος�αἰ.)»,�περ.�Ι.�Μ.�Σερρῶν�καὶ�Νιγρήτης�Ὁ�Ἅγιος�Νικήτας,�τεύχη�187-
189,�Μάιος-Αὔγουστος�2006.

2 Ἀλ.�Μωραϊτίδη,�Τὰ�Διηγήματα,�τόμ.�Α´,�Προλεγόμενα,�ἐκδ.�Γνώση�καὶ�Στιγμή,
Ἀθήνα�1990,�σ.�180:�«Ὢ�πατρίς�μου�μικρά,�πόσον�μεγάλη�εἶσαι�ἐν�τῇ�θρησκείᾳ�σου!»



Ἡ�παρούσα�ἀνακοίνωση�ἀφορᾶ�στὰ�λειτουργικὰ�στοιχεῖα�ποὺ�περιέ-
χονται�στὸ�συγγραφικό�τους�ἔργο,�τὰ�ὁποῖα�θὰ�προσπαθήσουμε�νὰ�κατα-
δείξουμε�συνεξετάζοντάς�τα�μὲ�ἀνάλογες�ἀναφορὲς�τοῦ�Τυπικοῦ�τοῦ�παπα-
Γιώργη�Ρήγα.�Ἀκόμη�παραθέτουμε�κάποιες�παρατηρήσεις�ὡς�πρὸς�τὸ
ὑμνογραφικό�τους�ἔργο.

Ἐξ�ἁπαλῶν�ὀνύχων…�βιωματικὴ�συναλληλία�τῶν�δύο�διηγηματογράφων

Ὁ�Παπαδιαμάντης�ζεῖ�τὰ�παιδικά�του�χρόνια�μαζὶ�μὲ�τὸν�Μωραϊτίδη�στὴ
Σκιάθο.�Ἡ�ζωή�τους�συνδέεται�μὲ�τὴν�ἐνορία�τῶν�Τριῶν�Ἱεραρχῶν,�ὅπου
ἀπὸ�μικρὰ�παιδιὰ�συλλειτουργοῦν�τοὺς�ἱερεῖς�στὶς�πανηγύρεις�καὶ�τὰ�ἐξωκ-
κλήσια�τῆς�ἐξοχῆς,�ὅπου�ἀπολαμβάνουν�τὴ�μαγευτικὴ�φύση�τῆς�Σκιάθου,
μαθαίνουν�τὸ�Τυπικὸ�καὶ�τὴν�Τάξη�τῆς�ὀρθοδόξου�λατρείας,�ἐντρυφοῦν�στὴν
ψαλτικὴ�τέχνη�καὶ�τὴ�δύναμη�τῆς�ἑλληνικῆς�γλώσσας.�Τὰ�Συναξάρια,�ἡ
φιλοκαλία� καὶ� ἄλλα� γραπτὰ� κείμενα� τῶν� κολλυβάδων� θὰ� γίνουν� «τὰ
πρῶτα�ἀναγνώσματά�τους»3.�Ἐννενήντα�δύο�χρόνια�μετὰ�τὴν�ἔκδοση�τοῦ
Νέου�Μαρτυρολογίου τῶν�ἁγίων�Νικοδήμου�τοῦ�Ἁγιορείτου�καὶ�Μακαρίου
Νοταρᾶ�(Ἐνετίησιν�1799)�καὶ�ἑβδομήντα�δύο�μετὰ�τὴν�τοῦ�Νέου�Λειμω-
ναρίου τῶν�ἁγίων�Μακαρίου�Νοταρᾶ�καὶ�Ἀθανασίου�τοῦ�Παρίου�(Ἐνε-
τίησιν�1819),�ὁ�Παπαδιαμάντης�μᾶς�προσφέρει�τὸ�διήγημα�«Ὁ�Φτωχὸς
ἅγιος»(1891),�τὸ�ὁποῖο�θὰ�ἀποβεῖ�τὸ�πλέον�διαδεδομένο�καὶ�πολυδιαβα-
σμένο�ὀρθόδοξο�Συναξάρι.

Ὅπως�σημειώνει�ὁ�Μωραϊτίδης�γιὰ�τὰ�παιδικά�τους�χρόνια,�«ἀντὶ�νὰ
τρέχωμεν�εἰς�τὰς�ἀκτὰς�τῆς�ὡραίας�νήσου�μας�καὶ�νὰ�διασκεδάζομεν�μὲ
τὴν�ἄγραν�ἰχθύων�ἢ�κυνηγοῦντες�εἰς�τὰς�ὑφάλους�τοὺς�καρκίνους,�μαθη-
ταὶ�τοῦ�ἑλληνικοῦ�σχολείου,�ἐγυμναζόμεθα,�τὰς�ὥρας�τῆς�σχολῆς,�συνθέ-
τοντες�στίχους�ἢ�γράφοντες�λόγους!�Δὲν�ξέρω�τί�νὰ�εἰπῶ.�Ἔτσι�μερικὰ
πράγματα�γίνονται�μόνα�των.�Ἔτσι,�ἀπὸ�ἄνωθεν,�καθὼς�λέγουν�εἰς�τὸ�νη-
σάκι�μας»4.

Ἂς�σημειωθεῖ�σὲ�αὐτὸ�τὸ�σημεῖο�ὅτι�ἐσφαλμένα�θεωροῦνται�πρῶτα�ξα-
δέλφια�ἐπειδὴ�ἔχουν�ἴδιο�ὄνομα.�Στὴν�πραγματικότητα�ἦταν�τρίτα�ξαδέλ-
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3 Ν.�Γ.�Πεντζίκη,�«Ἡ�περίπτωση�τοῦ�Ἀλεξάνδρου�Μωραϊτίδη»,�βλ.�στὸ�συλλογικὸ
τόμο�Ν.�Τριανταφυλλόπουλου�(ἐπιμέλεια), Ὁμόπλουν�πλοῖον,�5�κείμενα�γιὰ�τὸν�Ἀλέ-
ξανδρο�Μωραϊτίδη,�ἐκδ.�Γνώση�&�Στιγμή,�Ἀθήνα�1990,�σ.�69.

4 Ἰω.�Φραγκούλα,�Ἀλ.�Μωραϊτίδης,�ὁ�ἄνθρωπος�-�ὁ�λογοτέχνης,�ἐκδ.�Ἰωλκός,�Ἀθήνα
1982,�σσ.�12-13.



φια,�καθὼς�ὁ�Παπαδιαμάντης�πῆρε�τὸ�ὄνομα�τοῦ�Ἀλεξάνδρου�Μωραΐτη,
ἀδελφοῦ�τοῦ�παπποῦ�τοῦ�Μωραϊτίδη,�Γεωργάκη�Μωραΐτη,�ἐνῶ�ὁ�Μωραϊ-
τίδης�ὀνομάστηκε�Ἀλέξανδρος�ἀπὸ�τὸν�πατέρα�τῆς�μητέρας�του�παπα-
Ἀλέξανδρο�Φάλκο�Νικολάου.�Περισσότερο�ὅμως�τοὺς�συνέδεε�ἡ�σχέση�τους
μὲ�τὴν�Ἐκκλησία.�

Τὰ�κοινά�τους�βιώματα,�οἱ�κοινές�τους�ἐμπειρίες�ἀλλὰ�καὶ�οἱ�παιδικὲς
ἀναμνήσεις�τους,�διαμορφώνουν�τὴν�προσωπικότητά�τους�καὶ�διαποτίζουν
τὸ�ἔργο�τους.�Τοὺς�δίνουν�παράλληλα�τὰ�πνευματικὰ�αἰσθητήρια�καὶ�τὴ�δύ-
ναμη�νὰ�ἀντισταθοῦν�στὰ�ξένα�«ἀκούσματα�καὶ�διδάγματα»�τῆς�ἐποχῆς
τους.�

Ζώντας�ἀθόρυβα�μέσα�στὴν�πολύβουη�καὶ�γοργὰ�ἀναπτυσσόμενη�Ἀ�-
θήνα,�τὴν�στραμμένη�πρὸς�τὰ�φῶτα�τῆς�ἑσπερίας�πρωτεύουσα,�ἀναζητοῦν
παρηγοριὰ�πνευματική.�Καὶ�θὰ�βροῦν�καταφυγὴ�στὶς�κατανυκτικὲς�ἀκο-
λουθίες�τοῦ�Ἁγίου�Ἐλισσαίου�στὴν�Πλάκα,�ὅπου�συλλειτουργοῦν�ὡς�ψάλ-
τες�τὸν�σύγχρονο�ἅγιο�παπα-Νικόλα�τὸν�Πλανᾶ.

Σὲ�μιὰ�ἐποχὴ�ὅπου�ὅλη�ἡ�λογοτεχνική,�φιλολογικὴ�καὶ�πνευματικὴ�δρα-
στηριότητα�ἦταν�στραμμένη�σὲ�τόσες�ἄλλες�μανίες�καὶ�ξενισμούς5,�οἱ�δύο
Ἀλέξανδροι�προβάλλουν�τὴν�ὀρθόδοξη�λατρευτικὴ�ζωὴ�μὲ�τὴν�ὁποία�ἐπι-
βίωσε�τὸ�Γένος�στὰ�δύσκολα�χρόνια�τῆς�Δουλείας.�

Τὸ�ὅλο�ἔργο�τους,�ὅπως�ἀναφέρει�ὁ�Ν.�Γ.�Πεντζίκης,�ἀποτελεῖ�μία�δια-
μαρτυρία� «σιωπηλή»� –� κατὰ� τὸν� χαρακτηρισμὸ� τοῦ�Ὀδυσσέα�Ἐλύτη.
Ἀντιδροῦν�«στὸ�πνεῦμα�τῆς�Ἀθήνας,�γιατὶ�ἡ�Ἀθήνα�τείνει�νὰ�προσανατο-
λιστεῖ,�ἀστοχώντας�τὰ�πάτρια,�σὲ�ἄλλη�ἑνότητα�ἀπὸ�τὴ�θρησκευτική».
Μέσα�ἀπὸ�τὰ�κείμενά�τους�διαμαρτύρονται�«γιὰ�τὶς�ἀλλαγές,�στὰ�ἔθιμα
καὶ�τὴν�τάξη�τὴν�ἐκκλησιαστική,�ποὺ�[…]�συντείνουν�ὥστε�νὰ�μὴ�μποροῦν
νὰ� χαροῦν� γιορτή,� αὐτὸς� καὶ� ὁ�Παπαδιαμάντης� ἀνταμώνοντας� στὴν
Ἀθήνα»6.

Ὅταν�ὁ�τότε�Μητροπολίτης�Ἀθηνῶν�ἀποφάσισε�νὰ�μεταφερθεῖ�ἡ�ὥρα
τοῦ�Ὄρθρου�τῶν�Χριστουγέννων�τὶς�πρῶτες�πρωινὲς�ὧρες,�πράξη�ποὺ�γε-
νικεύτηκε�σταδιακὰ�σὲ�ὅλη�τὴν�ἑλληνικὴ�ἐπικράτεια,�οἱ�δύο�Ἀλέξανδροι
στηλίτευσαν�τὴν�ἀπόφαση�ὡς�κακόβουλη�καὶ�ἐμπνεόμενη�ἀπὸ�πνεῦμα�φι-
λαρέσκειας�πρὸς�τὸν�κόσμο�καὶ�ἀδιαφορίας�πρὸς�τὶς�παραδόσεις.�Ἡ�με-
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5 Ἀλ.�Παπαδιαμάντη,�Ἅπαντα,�τόμ.�Β´,�«Λαμπριάτικος�ψάλτης»,�ἐκδ.�Δόμος,�Ἀθήνα
21997,�σ.�514.

6 Ν.�Γ.�Πεντζίκη,�ὅ.π.,�σσ.�76-77.



γαλόπρεπη�ἀγρυπνία�τῶν�Χριστουγέννων�ἀποκτοῦσε�τὴν�αἴσθηση�μιᾶς
ἁπλῆς�Κυριακῆς.�

Μὲ�τὸ�φῶς�τῆς�ἡμέρας�ὅλα�ἔχαναν�«τοῦ�ὄρθρου�τὴν�μυστικὴν�εὐωδίαν»7.
Ἀκόμη�καὶ�ἡ�καμπάνα�τοῦ�γειτονικοῦ�του�ναοῦ�ἀκουγόταν�σὰν�νὰ�μὴ�γιόρ-
ταζε�ἀλλὰ�«μὲ�φωνήν�[…]�βραγχνήν,�ὡς�σπασμένης�καμπάνας.�Ἐσή-
μαινεν�ὥραν�πολλὴν�πένθιμα�καὶ�ἄνοστα»�καὶ�τοῦ�«ἐφαίνετο�ὡς�νὰ�ἔλεγε:

–Τώρα�πλιὰ�Χριστούγεννα!�Τώρα�πλιὰ�Χριστούγεννα!»8.
Ἡ�ἀπόφαση� τοῦ�Μητροπολίτου� ταλάντευσε�ἄσχημα�τὶς� εὐαίσθητες

χορδὲς�τοῦ�Μωραϊτίδη�ὡς�πρὸς�τὴν�ἀγάπη�του�γιὰ�τὰ�πάτρια.�«Τά�ἔθιμα
ριζώνουν,�βλέπετε,�μέσα�εἰς�τὴν�καρδίαν�τῶν�ἀνθρώπων.�Καὶ�ὅταν�κα-
ταργῶνται,�νεῦρον�εὐαίσθητον�ξεριζώνεται�βιαίως�ἀπὸ�μέσα�ἀπὸ�τὴν�καρ-
δίαν,�ἤτις�πονεῖ�καὶ�ὀδυνᾶται,�μεταδίδουσα�τὸν�πόνον�εἰς�ὅλον�τὸ�σῶμα».
Καὶ�συνεχίζει:�«Τὸ�Ἑλληνικὸν�Ἔθνος�βλέπομεν�ὅτι�φεῦ!�ὁλονὲν�ἐκλείπει
καὶ�χάνεται,�διότι�ἐκλείπουσι�καὶ�χάνονται�οἱ�ἔχοντες�τὸ�πονετικὸν�αὐτὸ
νεῦρον� ἐν� τῇ� καρδίᾳ� των� πολίται,� πληθύνονται� δὲ� οἱ� ἄλλοι,� οἱ� περιφρο-
νοῦντες�τὰ�πάντα·�οἱ�λέγοντες�τί�εἶναι�τοῦτο�καὶ�τί�εἶναι�ἐκεῖνο·�καὶ�τί�θὰ
πῇ�νύκτα,�καὶ�τί�θὰ�πῇ�ἡμέρα·�καὶ�ἄλλα,�τὰ�ὁποῖα�συνοψίζονται�εἰς�τὸ�κα-
ταψυχρόν,�ὡς�μπάλα�χιόνος,�“δὲν�βαριέσαι!”»9.

Ἡ�ἐμμονὴ�τοῦ�Παπαδιαμάντη�καὶ�συνάμα�προτροπὴ�πρὸς�τὸν�«ἂλλον»
νὰ�μὴ�παύσουν�νὰ�ὑμνοῦν�«μετὰ�λατρείας�τὸν�Χριστόν»,�νὰ�περιγράφουν
«μετ᾽�ἔρωτος�τὴν�φύσιν»�καὶ�νὰ�ζωγραφοῦν�«τὰ�γνήσια�ἑλληνικὰ�ἤθη»10,
ὅμοια�μὲ�τὸ�σχῆμα�τοῦ�σταυροῦ,�ἔρχεται�νὰ�ἀπαντήσει�σὲ�αὐτὴ�τὴν�περι-
φρόνηση.�

Ἐκεῖνα�τὰ�Χριστούγεννα�ὁ�Μωραϊτίδης�αἰσθανόταν�ὅλη�τὴ�μέρα�ἀλει-
τούργητος,�χωρὶς�Θεοῦ�εὐλογία.�Λυπήθηκε�γιατὶ�δὲν�σκέφτηκε�ἔστω�νὰ
ἐκκλησιαστεῖ�στοὺς�δυτικούς,�οἱ�ὁποῖοι�παρότι�βρίσκονται�σὲ�ξένη�χώρα
«φυλάττουν� τὴν� διάταξιν� τῆς�Ἐκκλησίας� καὶ� τὸ� ἔθιμον� τῆς� πατρίδος
των»11.�Μόνη�του�παρηγοριὰ�ὁ�ἄλλος�Ἀλέκος,�ὁ�Ἀλέξανδρος�Παπαδια-
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7 Ἀλ.�Μωραϊτίδη,� Τὰ�Διηγήματα,� τόμ.�Β´,� «Χριστούγεννα� στὸν� ὕπνο� μου»,� ἐκδ.
Γνώση�&�Στιγμή,�Ἀθήνα�1991,�σ.�175.

8 Στὸ�ἴδιο,�σ.�174.
9 Στὸ�ἴδιο.,�σ.�180.
10 Ἀλ.�Παπαδιαμάντη,�Ἅπαντα,� τόμ.�Β´,� «Λαμπριάτικος� ψάλτης»,� ἐκδ.� Δόμος,
Ἀθήνα�21997,�σ.�517.

11 Ἀλ.�Μωραϊτίδη,�ὅ.π.,�σ.�177.



μάντης,�μαζὶ�μὲ�τὸν�ὁποῖο�θὰ�ψάλουν�μετὰ�τὸ�γεῦμα�τους�στὸ�σπίτι�τοῦ�κὺρ
Στρατῆ�τὴν�ὡραία�ἀκολουθία�τῶν�Χριστουγέννων,�τὴν�ὁποία�γνώριζαν�ἀπὸ
στήθους12,�κατὰ�τὸ�«ὅπου�δύο�ἢ�τρεῖς�συνηγμένοι…»�τοῦ�Εὐαγγελίου.�

Ἦταν�«ἔξοχον�θέαμα�νὰ�βλέπῃ�τις�τὸν�φίλον�μου�Ἀλεξανδρὴν�ψάλ-
λοντα.�“Ὅλος�ἐξιστάμενος,�ἔκδημος�ὅλος,�ἱερωμένος�Θεῷ”,�ὡς�τὸ�Σκεῦος
τῆς�ἐκλογῆς�ἐν�τὴ�Μεταστάσει�τῆς�Θεομήτορος,�διέπρεπεν,�ἐνθουσιῶν,
γοητεύων,�ἡδύνων·�ἔσειε�τοὺς�πόδας�του�σείων�μετ᾽�αὐτῶν�καὶ�τὴν�τρά-
πεζαν,� ἔσειε� τὰς� χεῖρας� του� ρυθμικῶς,� μεταδίδων� οὕτω� τὴν� χαρὰν� εἰς
πάν�τα�ἀκροατὴν�καὶ�θεατήν.�Ὥστε�ὁ�νοῦς�μου�ὁ�περιδεὴς�συνῆλθε�πλέον
τέλεον.

Ἐπείσθην�ὅτι�εὑρισκόμην�ἐν�τῇ�ζωῇ,�ἐν�ὥρᾳ�μάλιστα�μεγάλης�πανη-
γύρεως»13.

Τὸ�πνεῦμα�τῶν�ἔργων�τους�συμβαδίζει�μὲ�τὶς�θεμελιώδεις�ἀρχὲς�ποὺ�διέ-
πουν�τὸ�φιλοκαλικὸ�κίνημα,�δηλαδὴ�τὴν�ἀνάδειξη�τῆς�λειτουργικῆς�ἀκρί-
βειας�στὴ�διαχρονικὴ�πορεία�τῆς�ὀρθοδόξου�λατρείας�καθὼς�καὶ�τὴν�ἐξα-
σφάλιση�τοῦ� ὀρθοῦ�βιώματος�καὶ� τῆς� ἔντονης�μετοχῆς�σὲ�αὐτή14.�Στὴ
συ�νε�ίδησή� τους� ἡ� ὀρθοπραξία� συνδέεται� ἄρρηκτα� μὲ� τὴν� ὀρθοδοξία�ὡς
τρόπο�ζωῆς�ποὺ�διασφαλίζει�καὶ�ἐξασφαλίζει�τὸ�ὀρθὸ�βίωμα.

Κοινὸς�τόπος�καὶ�σημεῖο�ἀναφορᾶς,�ἡ�ὀρθόδοξη�γιορτή,�τὸ�πανηγύρι.
«Κατά�κανόνα�ὅλοι�οἱ�ἑορτασμοὶ�τελοῦνται�παραδίπλα�σ᾽�ἐκκλησίες.�Ὁλό-
κληρη�ἡ�Σκιάθος,�ποὺ�τ᾽�ὄνομά�της�παρετυμολογήθη�ὡς�σκιὰ�τοῦ�Ἄθω,
εἶναι�κατάσπαρτη�μὲ�γραφικὰ�Ναΰδρια,�στὴ�σκιὰ�ὑψικάρηνων�δένδρων,�δρο-
σοκρατούντων�πλατάνων,�σὲ�συνηρεφεῖς�γραφικὲς�τοποθεσίες»,�γιὰ�αὐτὸ
καὶ�δὲν�χάνουν�ποτὲ�«τὴν�ἐπαφὴ�μὲ�τὸ�περιβάλλον»15.�Ἡ�εἰκόνα�τῆς�ρε-
ματιᾶς�στὸ�διήγημα�«Τ᾽�Ἀερικὸ�στὸ�δέντρο»�ὑπομνηματίζει�τὰ�ἀναγνώ-
σματα�τῆς�ἑορτῆς�τῶν�Φώτων.�Σὲ�κάθε�σύναξη�βιώνεται�ἡ�Ἐκκλησία�ὡς
Σῶμα�Χριστοῦ.
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12 Στὸ�ἴδιο,�σ.�176.
13 Στὸ�ἴδιο,�σ�189.
14 Βλ.�ἐκτενῶς�στὸν�πρόλογο�τῆς�διδακτορικῆς�διατριβῆς�τοῦ�π.�Νικοδήμου�Σκρέττα,
Ἀρχιμ.,�Ἡ�Θεία�Εὐχαριστία�καὶ�τὰ�προνόμια�τῆς�Κυριακῆς�κατὰ�τὴ�διδασκαλία�τῶν
Κολλυβάδων,�ἐκδ.�Μυγδονία,�Θεσσαλονίκη�2008.

15 Ν.�Γ.�Πεντζίκη,�ὅ.π.,�σ.�67.�



Ἀπὸ�τὰ�κοινὰ�βιώματα�στὴν�ἔκφραση�τῆς�ἐμπειρίας�τῆς�λατρείας�τῆς
Ἐκκλησίας

Ὁ�κύριος�ὄγκος�τῶν�συγγραμμάτων�τους�περιστρέφεται�γύρω�ἀπὸ�τὶς�με-
γάλες�γιορτὲς�τῆς�Ἐκκλησίας,�ὅπως�τὰ�Χριστούγεννα,�τὰ�Φῶτα,�τὸ�Πά-
σχα�καὶ�ἄλλες.�Ἐν�γένει�θὰ�λέγαμε�ἔχουν�θρησκευτικὸ�χρῶμα.�Ἡ�ἀδυ-
ναμία�βίωσης�παρόμοιων�καταστάσεων�στὴν�Ἀθήνα�τοὺς�ὠθεῖ�νὰ�φέρουν
στὴν�ἐπιφάνεια�τὶς�ἀναμνήσεις�τους�καὶ�νὰ�τὶς�καταθέσουν,�καυτηριάζον-
τας�συνάμα�ἐκτροπὲς�τῆς�ἐποχῆς�τους.�

Στὸ�«Ρεμβασμὸ�τοῦ�Δεκαπενταυγούστου»�ὁ�Παπαδιαμάντης�καταγρά-
φει�ὅλη�τὴ�δομὴ�τῆς�ὀκτάωρης�ἀγρυπνίας,�σημειώνοντας�καὶ�τὰ�ἐπιπλέον
προστεθέντα�μέρη�της�τὰ�ὁποῖα�δὲν�προβλέπει�τὸ�Τυπικό,�ὅπως�τὴν�ἀκο-
λουθία� τῆς� μεταλήψεως� μετὰ� τὴν� ἀνάγνωση� τῶν�Ὡρῶν,� «πρὸς� χάριν
ὅλων�τῶν�ἡτοιμασμένων�διὰ�τὴν�Θείαν�Κοινωνίαν»16 (βλέπε�καὶ�Τυπικὸν
Γ.�Ρήγα,�σσ.�135-148).�Στὸ�ἄρθρο�του�«Ἐκκκλησιαστικαὶ�ἐκδόσεις�ἐν
Ἀθήναις»�στηλιτεύει�τὴν�ἀναιδὴ�διόρθωση�τῶν�λειτουργικῶν�βιβλίων�ἀπὸ
ἀν�θρώπους�μὴ�γαλουχημένους�στὴν�ἐκκλησιαστικὴ�γλώσσα�καὶ�παρά-
δοση,�πράγμα�ποὺ�δημιουργεῖ�πλεῖστα�ἄλλα�προβλήματα�καὶ�συσσωρεύει
πληθώρα�λαθῶν17.�

Ὁ�Μωραϊτίδης�στὸ�ἄρθρο�του�«Δύο�παρατηρήσεις�εἰς�τὸ�Τυπικὸν�τῆς
Μεγάλης�Ἐκκλησίας»�δίδει� τεκμηριωμένες�λύσεις�σὲ�ἀγκυλώσεις�τῆς
σύγχρονης�Τάξεως,�τὶς�ὁποῖες�ἐπιδοκιμάζει�κι�ὁ�παπα-Γιώργης�Ρήγας�στὸ
πόνημά�του�Ζητήματα�Τυπικοῦ18.�Οἱ�παρατηρήσεις�του�ἀφοροῦν�στὰ�Ἀνα-
γνώσματα�τῆς�25ης�Μαρτίου,�ὅπως�περιέχονται�στὶς�ἔντυπες�ἐκδόσεις�τῶν
Μηναίων,�ὅπου�συμπεραίνει�ὅτι�νεότερες�περικοπὲς�ἐκτόπισαν�λανθασμένα
τὰ�καθαυτὸ�Ἀναγνώσματα�τῆς�ἑορτῆς,�στὴν�26η�Μαρτίου,�καθὼς�ἐπίσης
καὶ�στὴ�διαμόρφωση�τοῦ�Τυπικοῦ�τῶν�Μεθεόρτων�Δεσποτικῆς�ἢ�Θεομη-
τορικῆς�ἑορτῆς,�ὅταν�συμπέσουν�μὲ�Κυριακή,�μὲ�βάση�παλαιότερες�δια-
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16 Ἀλ.�Παπαδιαμάντη,�Ἅπαντα,�τόμ.�Δ´,�«Ρεμβασμὸς�τοῦ�Δεκαπενταυγούστου»,�ἐκδ.
Δόμος,�Ἀθήνα�32005,�σ.�517.

17 Ἀλ.�Παπαδιαμάντη,�Ἅπαντα,�τόμ.�Ε´,�«Ἐκκλησιαστικαὶ�ἐκδόσεις�ἐν�Ἀθήναις»,�ἐκδ.
Δόμος,�Ἀθήνα�22005,�σσ.�216-225.

18 Βλ.�Γ.�Α.�Ρήγα�(Οἰκονόμου),�Ζητήματα�Τυπικοῦ,�σειρὰ�«Λειτουργικὰ�Βλατάδων»
2,�ἐκδ.�Πατριαρχικὸν�Ἵδρυμα�Πατερικῶν�Μελετῶν,�Θεσσαλονίκη�21999,�σσ.�132·
229-231.



τάξεις,�οὕτως�ὥστε�νὰ�ἐξασφαλίζεται�ὁ�χαρμόσυνος,�ἐόρτιος�καὶ�ἀναστά�-
σιμος�χαρακτήρας�τῆς�τελευταίας.�Τὴ�μεστὴ�θεολογική�του�τεκμηρίωση
κατοχυρώνει�καὶ�ἱστορικὰ�μὲ�ἀντιβολὴ�τῶν�πηγῶν.�Ὡστόσο�ἐπαφίεται�στὴ
διακριτικὴ�εὐχέρεια�τῆς�Μεγάλης�του�Χριστοῦ�Ἐκκλησίας�γιὰ�τὴν�ὅποια
διόρθωση�τῶν�κακῶς�τελουμένων19.�

Ἡ�βίωση�τοῦ�μυστηρίου�τῆς�θείας�Οἰκονομίας�καὶ�τῆς�Ἐνανθρωπήσεως�τοῦ
Χριστοῦ�καταυγάζει�στὶς�ψυχὲς�τῶν�χριστιανῶν�τὶς�τρεῖς�θεμελιώδεις�ἀρε�-
τὲς�στὶς�ὁποῖες�στηρίζεται�ἡ�χριστιανικὴ�οἰκογένεια,�καὶ�μὲ�τὶς�ὁποῖες�ἑδραι-
ώνεται.�Τὴν�ἀγάπη,�τὴν�ἐλπίδα�καὶ�τὴν�πίστη�ποὺ�τὴν�καθιστοῦν�κοινω-
νία�ἀγαπωμένων�προσώπων.�Ἡ�ἑορτὴ�τῶν�Χριστουγέννων�συνιστᾶ�μία
καθαυτὸ�οἰκογενειακὴ�ἑορτή.

Ἡ�περιρρέουσα�ἀτμόσφαιρα�τοῦ�νησιοῦ�μὲ�τὴν�προετοιμασία�οἰκιῶν�καὶ�ἐδε-
σμάτων,�τὰ�κάλαντα,�ἀκόμη�καὶ�τὰ�παραμύθια�μὲ�τοὺς�Σκαλικατζάρους,
δείχνουν�τὴν�προετοιμασία�γιὰ�συμμετοχὴ�ὅλης�τῆς�κοινότητας�στὴ�γιορτή.
Ἐμφαντικὰ�τονίζουν�τὴν�τέλεση�τῆς�ἀκολουθίας�τῶν�Χριστουγέννων�καὶ
τοῦ�Ἐπιταφίου�στὶς�μία�τὰ�μεσάνυκτα,�κατὰ�τὴν�τάξιν�τοῦ�ἀρχαιοπρεποῦς
βαθέως�Ὄρθρου.

Τὸ�ἔθιμο�τῆς�Προαιρέσεως κατὰ�τὴ�διάρκεια�τῆς�Ἀκολουθίας�τοῦ�Ὄρθρου
τῶν�Χριστουγέννων� παρουσιάζουν,� ὁ�Παπαδιαμάντης� στὴ� «Ντελιση-
φέρω»,�κι�ὁ�Μωραϊτίδης�στὰ�«Χριστούγεννα�στὶς�Τρεῖς�Μποῦκες».�Ὅταν
ἡ�ἀκολουθία�ἔφτανε�στὸν�εἱρμὸ�τοῦ�δευτέρου�κανόνα�τῆς�Θ´�ὠδῆς,�ὅπου�ὁ
ὕμνος�καταλήγει�στὴ�φράση�«ἡ�προαίρεσις�δίδου»,�τότε�ὁ�κανονάρχης�ποὺ
προαπήγγειλε�κατὰ�λογάδιν�τὸ�τροπάριο�(σαφὴς�ἐπιρροὴ�τῆς�ἀρχαιοπρε-
ποῦς�τάξεως�τῶν�κολλυβάδων),�περιερχόταν�στὸ�ναὸ�μὲ�ἀνοικτὸ�τὸ�βιβλίο,
ζητώντας�ἀπὸ�τοὺς�πιστοὺς�τὴν�προαίρεσή�τους,�τὴν�καλή�τους�διάθεση�νὰ
τὸν�ἀνταμείψουν�γιὰ�τὴν�ἀγαθή�του�ὑπηρεσία20.
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19 Ἀλ.�Μωραϊτίδη,�«Δύο�παρατηρήσεις�εἰς�τὸ�Τυπικὸν�τῆς�Μεγάλης�Ἐκκλησίας»,�στὸ
Ἡμερολόγιον�τοῦ�ἔτους�1906,�ἐκδ.�Ἐθνικὰ�Φιλανθρωπικὰ�Ἱδρύματα�ἐν�Κωνσταν-
τινουπόλει,�Κωνσταντινούπολις�1905,�σσ.�336-339,�καὶ�ἐκτενῶς�στὴν�ἀδημοσίευτη
μεταπτυχιακὴ�ἐργασία�μου,�Ἡ�λειτουργικὴ�παράδοση�στὸ�ἔργο�τοῦ�Ἀλεξάνδρου�Μω-
ραϊτίδη,�Θεσσαλονίκη�2009,�σσ.�126-131.

20 Ἀλ.�Μωραϊτίδη,�Τὰ�Διηγήματα,�τόμ.�Γ´,�«Χριστούγεννα�στὶς�Τρεῖς�Μποῦκες»,�ἐκδ.
Στιγμή,�Ἀθήνα�1993,�σ.�191,�καὶ�Ἀλ.�Παπαδιαμάντη,�Ἅπαντα,�τόμ.�Γ´,�«Ἡ�Ντε-
λησυφέρω»,�ἐκδ.�Δόμος,�Ἀθήνα�21989,�σσ.�644-645.



Προπάντων�οἱ�σκιάθιοι�δὲν�θὰ�λησμονήσουν�νὰ�λειτουργήσουν�τὴν�πα-
λιά�τους�μητρόπολη,�τὸ�ναὸ�τῆς�Γεννήσεως�τοῦ�Χριστοῦ�στὸ�Κάστρο,�καὶ
μὲ�κίνδυνο�τῆς�ζωή�τους.�«Στὸ�Χριστὸ�στὸ�Κάστρο»�τοῦ�Παπαδιαμάντη,
στὸν�«Σκαλικάτζαρο»�καὶ�τὴ�«Θειὰ�Μυγδαλίτσα»�τοῦ�Μωραϊτίδη,�πα-
ρουσιάζονται�μὲ�γλαφυρὰ�χρώματα�τέτοιες�χειμερινὲς�«ἀποκοτιές».

Ἡ� τόσο� θελκτικὴ� ἑορτὴ� τῆς�Πρωτοχρονιᾶς� καὶ� τοῦ�Ἁγίου�Βασιλείου,
ἡμέρα�οἰκογενειακῆς�εὐφροσύνης�ποὺ�παρουσιάζεται�στὶς�«Εἰκόνες»�τοῦ
Μωραϊτίδη�καὶ�στὰ�«Συχαρίκια»�τοῦ�Παπαδιαμάντη,�ἔμελε�νὰ�καταστεῖ
ἄχαρη�καὶ�κίβδηλη,�κίβδηλη�ἀπὸ�τὰ�ψευδόχρυσα�καὶ�ψευδοποίκιλτα�δῶρα,
ἀλλὰ�καὶ�ἀπὸ�τὶς�παγωμένες�καὶ�ἄχαρες�καρδιὲς�τῶν�ἀνθρώπων,�ποὺ�τὶς
σκεπάζει�ἡ�ὑποκρισία�καὶ�ἡ�ἔλλειψη�ἀγάπης.�Στὰ�«Πτερόεντα�δῶρα»�ὁ
ἄγγελος�φεύγει�ἀπογοητευμένος�μὴν�μπορώντας�νὰ�βρεῖ�τόπο�νὰ�ἀφήσει
τὰ�δῶρα�του,�ἀλλὰ�καὶ�στὶς�«Εἰκόνες»�τοῦ�Μωραϊτίδη�στηλιτεύεται�ἡ�ἀπο-
καρδιωτικὴ�εἰκόνα�τοῦ�κέντρου�τῆς�Ἀθήνας,�μὲ�τοὺς�μεθυσμένους,�τοὺς
χαρτοπαῖκτες�καὶ�τοὺς�καυγάδες.

Ἀλλὰ�ἡ�Μεγάλη�Ἑβδομάδα,�μὲ�τὰ�πένθιμα�κάλαντα�καὶ�τοὺς�στολι-
σμένους�μὲ�ἄνθη�σταυρούς,�τὴν�Ἀκολουθία�τοῦ�Ἐπιταφίου�τὰ�ξημερώματα
τοῦ�Μεγάλου�Σαββάτου,� καὶ� τὴ� χαρμόσυνη�Λειτουργία� τῆς�Ἀναστά-
σεως,� εἶ�ναι� αὐτὰ� ποὺ� θὰ� κάμουν� τὸν� ρωμαιοκαθολικὸ� γερο-Πούπη� νὰ
ἐκκλησιάζεται�στὴν�ὀρθόδοξη�Ἐκκλησία,�στὰ�διηγήματα�ὁ�«Ἀντίκτυπος
τοῦ�νοῦ»�καὶ�«Πάσχα�Ρωμέϊκο».

«Ἡ�Ἐπίσκεψις�τοῦ�Ἁγίου�Δεσπότη»�τοῦ�Παπαδιαμάντη�μὲ�μία�πρώτη
ματιὰ�ἔρχεται�σὲ�σύγκρουση�μὲ�τὰ�ὅσα�ἐκθέτει�ὁ�Μωραϊτίδης�στὸ�«Ὁ�Δε-
σπότης�στὸ�χωρίο».�Μία�ἐπιπόλαια�ἀνάγνωση�θὰ�μποροῦσε�νὰ�ὁδηγήσει�στὸ
συμπέρασμα�ὅτι�ὁ�πρῶτος�εἶναι�πιὸ�ρεαλιστικός,�ἐνῶ�ὁ�δεύτερος�βλέπει�τὰ
πράγματα�μέσα�ἀπὸ�ρομαντικὴ�διάθεση.�Στὴν�οὐσία�πρόκειται�γιὰ�δύο�ὄψεις
τοῦ�αὐτοῦ�νομίσματος.�Ὁ�Μωραϊτίδης�παρουσιάζει�τὸν�ποιμένα�ὅπως�πρέ-
πει�νὰ�εἶναι,�ἐνῶ�ὁ�Παπαδιαμάντης�δίνει�ἕνα�παράδειγμα�πρὸς�ἀποφυγήν.�

Ἀρχὲς�ποὺ�διέπουν�τὸ�ὑμνογραφικὸ�ἔργο�τους

Ἔχοντας�ὁ�Παπαδιαμάντης�ὡς�ὑπόβαθρο�καὶ�μοχλὸ�τὴ�σχέση�του�μὲ�τὴ
λειτουργικὴ�ζωὴ�τῆς�Ἐκκλησίας,�ἦταν�ἀδύνατο�νὰ�μὴ�στραφεῖ�καὶ�πρὸς�τὴν
ὑμνογραφία.�Ἡ�ἐνασχόλησή�του�ὅμως�μὲ�αὐτὴ�ἔγινε�κάτω�ἀπὸ�ὁρισμένες
προϋποθέσεις,�πού,�κατὰ�παρόμοιο�τρόπο,�ἰσχύουν�καὶ�στὴν�περίπτωση�τοῦ
ὑμνογραφικοῦ�ἔργου�τοῦ�Μωραϊτίδη.�
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Ὁ�Παπαδιαμάντης�συνθέτει�4�ὑμνογραφήματα�τὰ�ὁποῖα�περιλαμβά-
νονται�στὸν�Ε´�τόμο�τῶν�Ἁπάντων του�ἀπὸ�τὶς�ἐκδόσεις�Δόμος.

Ὁ�Μωραϊτίδης�συνθέτει�19�ὑμνογραφήματα,�τὰ�περισσότερα�ἀπὸ�τὰ
ὁποῖα�συνοδεύουν�τὴν�ἀλληλογραφία�του�καὶ�δημοσιεύονται�μετὰ�τὸν�θά-
νατό�του.�Ἕνα�μεγάλο�μέρος�τους�θὰ�συγκεντρώσει�ὁ�παπα-Γιώργης�Ρή-
γας,� στὸ� μέχρι� πρόσφατα� ἀνέκδοτο� ἔργο� τοῦ�Ἀκολουθίαι�Ἁγίων,� τῶν
ὁποίων�τὴν�ἔκδοση�σὲ�ἑπτὰ�τόμους�ἐπιμελήθηκε�πρόσφατα�ὁ�καθηγητὴς
Φώτης�Δημητρακόπουλος21.�

Ἀπὸ�τὴ�μελέτη�τῶν�ὑμνογραφημάτων�τους�προκύπτουν�οἱ�ἑξῆς�παρα-
τηρήσεις:

α)� Τὸ� δύσκολο� ἔργο� τῆς� σύνθεσης� ὕμνων� τὸ� ἀναλαμβάνουν� ὅταν
ἀκριβῶς�καὶ�ἐφόσον�χρειάζεται,�ὥστε�νὰ�ἐξυπηρετήσουν�τὶς�ἀνάγκες�μιᾶς
συγκεκριμένης�ἐκκλησιαστικῆς�κοινότητας.�Προσβλέπουν�στὸ�νὰ�καλύ-
ψουν�τὸ�λειτουργικὸ�κενὸ�μιᾶς�τοπικῆς�Ἐκκλησίας,�συμπληρώνοντας�ἢ
συνθέτοντας�ἐκ�νέου�μιὰ�ἀκολουθία,�ὅταν�αὐτὸ�ἀπαιτεῖται.�Αἰσθανόμενοι
τὸ�καθῆκον�ἀλλὰ�καὶ�τὴν�εὐθύνη�τοῦ�ἐγχειρήματος,�καταφεύγουν�στὸ�θεῖο
ἔλεος�καὶ�τὸν�φωτισμὸ�τοῦ�Θεοῦ.

β)�Συνθέτουν�μετὰ�ἀπὸ�ἐπίμονη�παρότρυνση�τῶν�ἄλλων.�Στὴν�προ-
σπάθειά�τους�προηγεῖται�πάντοτε�ἡ�ἐπίκληση�τῆς�ἀπὸ�Θεοῦ�βοηθείας�καὶ
τοῦ�θείου�ἐλέους.�

γ)�Αἰσθάνονται�μέγα�δέος�καὶ�εὐθύνη�μπροστὰ�στὸ�ἐγχείρημα�τῆς�σύν-
θεσης,�ἂν�καὶ�δεινοὶ�χειριστὲς�τῆς�γλώσσας,�ἰδιαίτερα�τῆς�λατρευτικῆς.�

δ)�Ἡ�ταπείνωσή�τους�εἶναι�τέτοια�ποὺ�καὶ�ὅταν�ἀκόμη�τὸ�τόλμημα�ἀπο-
βεῖ�ἐπιτυχές,�ἡ�ἐπιτυχία�τους�γι᾽�αὐτοὺς�δὲν�προέρχεται�«ἀπὸ�τὴν�ἐσκοτι-
σμένην»�τους�«διάνοιαν»,�ἀλλὰ�θεωρεῖται�ἀποτέλεσμα�θείου�φωτισμοῦ�καὶ
προσευχῶν�τῶν�αἰτούντων22.

ε)�Ἀκολουθοῦν�αὐστηρὰ�τὴ�δομὴ�τῶν�ἀκολουθιῶν�τοῦ�ἑορτολογίου�ὡς
πρὸς�τὴ�σύνθεση�καὶ�τὴ�χρήση�ἤχων�καὶ�προσομοίων�τροπαρίων.

Στὴ�σύγχρονη�πατερικὴ�καὶ�δογματικὴ�θεολογία�τὸ�συγγραφικὸ�ἔργο�τῶν
Πατέρων�τῆς�Ἐκκλησίας�ἑρμηνεύεται�μὲ�βάση�τὴ�θεολογικὴ�ἀρχὴ�τῆς
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21 Γ.�Ρήγα,�Ἀκολουθίαι�Ἁγίων,�τόμ.�Α´-Ζ´,�ἐκδ.�Ergo,�2003-2009.
22 Β.�Σκουβαρᾶ,�«Τὸ�ὑμνογραφικὸ�ἔργο�τοῦ�Ἀλ.�Παπαδιαμάντη�καὶ�τοῦ�Ἀλ.�Μωραϊ-
τίδη»,�Ἀρχεῖον�Εὐβοϊκῶν�Μελετῶν,� τόμ.� Ζ´,� ἐκδ.�Ἐταιρία�Εὐβοϊκῶν�Σπουδῶν,
Ἀθῆναι�1960,�σ.�200.



ἀνάγκης.�Σύμφωνα�μὲ�αὐτή,�οἱ�Πατέρες�δὲν�γράφουν�γιὰ�νὰ�γράψουν,�ἀλλὰ
γράφουν�ὅταν�καὶ�ἐφόσον�παραστεῖ�ἀνάγκη,�ὅταν�διασαλεύεται�τὸ�ὀρθόδοξο
βίωμα�ἀπὸ�τὴν�αἵρεση.�Κατὰ�ἀντίστοιχο�λοιπὸν�τρόπο�οἱ�δύο�διηγηματο-
γράφοι�δὲν�συνθέτουν�ὕμνους�ἁπλὰ�καὶ�μόνο�γιὰ�νὰ�συνθέσουν.�Παρότι�ἡ
συγγραφὴ�ὕμνων�γίνεται,�μαζὶ�μὲ�τὴν�ἑρμηνεία�πατερικῶν�κειμένων,�ἀπο-
κλειστικὴ�ἐργασία�γιὰ�τὸν�Μωραϊτίδη�ἀπὸ�τὸ�1907,�ἐνῶ�ὁ�Παπαδιαμάν-
της�τὴν�ἴδια�ἐποχὴ�μεταφράζει�καὶ�γράφει�ἄπειρα�κείμενα,�καὶ�οἱ�δύο�φαί-
νονται�ἰδιαίτερα�συγκρατημένοι�στὸ�νὰ�συνθέσουν�νέους�ὕμνους.

Τὸ�ἔργο�τους�δὲν�εἶναι�μεγαλεπήβολο.�Δὲν�θέλουν�νὰ�ἐπιφορτίσουν�τὶς
ἐκκλησιαστικὲς�Ἀκολουθίες�μὲ�ἐπιπλέον�ὕμνους.�Εἶναι�μέλη�μιᾶς�κοινό-
τητας�καὶ�σὲ�αὐτὴν�ἀπευθύνονται.�Ἀντίθετα�μὲ�τὴ�σημερινὴ�πράξη,�ὅπου
ὁρισμένες�ἐκδόσεις�Μηναίων�ἔχουν�ἐπιβαρυνθεῖ�μὲ�τὶς�τοπικὲς�ἑορτάσιμες
ἀκολουθίες,�τὰ�συγγράμματά�τους�θὰ�λέγαμε�ὅτι�ἀπευθύνονται�ἀποκλει-
στικὰ�καὶ�μόνο�γιὰ�τὸν�Ναὸ�ὅπου�ἑορτάζει�καὶ�γιὰ�συγκεκριμένο�φιλέορτο
ἐκκλησίασμα.�Οἱ�ἀκολουθίες�τους�δὲν�ἀφοροῦν�συνολικὰ�τὴ�λατρεία�τῆς
Ἐκκλησίας,�ἀλλὰ�δίδουν�τὴ�δυνατότητα�στὶς�κατὰ�τόπους�ἐκκλησιαστι�-
κὲς�κοινότητες,�ὅπου�οἱ�ὑμνούμενοι�Ἅγιοι�ἑορτάζονται,�νὰ�τελεστεῖ�πλήρης
καὶ�πανηγυρικὴ�ἀκολουθία.�Ἡ�ἐλευθερία�ποὺ�βιώνει�μιὰ�τοπικὴ�Ἐκκλησία
–ἡ�ἐλευθερία�τοῦ�Ἁγίου�Πνεύματος–�εἶναι�αὐτὴ�ποὺ�καθορίζει�τὴ�ζωή�της
καὶ�τῆς�δίνει�τὴ�δυνατότητα�νὰ�ἀναπτύξει�τὴν�καλλιτεχνική�της�δημιουρ-
γία.�

Εἰδικότερα,�τὸ�συγγραφικὸ�ἦθος�τοὺς�φανερώνεται�ἀπὸ�τὰ�ἑξῆς:
Τὰ�ὑμνογραφήματα�τοῦ�Παπαδιαμάντη�δίνουν�τὴν�εἰκόνα�μιᾶς�προ-

σωπικῆς�ἀπόπειρας�συγγραφῆς�ὕμνων.�Ὡστόσο�μιὰ�τέτοια�ἀποτίμηση�δὲν
εἶναι� ἀληθής.� Στὴν� πραγματικότητα� αἰσθάνεται� ἰδιαίτερο� δέος� στὸ� νὰ
συνθέσει�νέους�ὕμνους.�Ὁ�σεβασμὸς�καὶ�ἡ�ἀγάπη�του�στὴν�παράδοση�δὲν
δεσμεύουν�τὴν�καλλιτεχνικὴ�δημιουργία,�ὡστόσο�εἶναι�καθοριστικὲς�στὸν
τρόπο�καὶ�τὸν�λόγο�γιὰ�τὸν�ὁποῖο�συνθέτει.�

Ἐν�παραδείγματι,�μὲ�τὰ�Ἀπόστιχα�τοῦ�μικροῦ�Ἑσπερινοῦ�τοῦ�Προφήτη
Ἠλία,�ὁ�Παπαδιαμάντης�προσπαθεῖ�νὰ�καλύψει�ἕνα�λειτουργικὸ�κενό,�ποὺ
ἀφορᾶ�στὴ�συμπλήρωση�τῆς�ἀκολουθίας�τοῦ�Ἁγίου,�γιὰ�συγκεκριμένη�το-
πικὴ�ἐκκλησιαστικὴ�κοινότητα,�τῆς�Σκιάθου.�Σύμφωνα�μὲ�τὴ�λειτουργικὴ
παράδοση�τοῦ�νησιοῦ,�ὅταν�ἑορτάζει�ἕνα�ἐξωκκλήσι,�τελεῖται�ἀγρυπνία,�τῆς
ὁποίας�προηγεῖται�ὁ�μικρὸς�Ἑσπερινός,�ὅπως�ἀκριβῶς�καὶ�στὰ�μοναστή-
ρια�τοῦ�Ἁγίου�Ὄρους�(βλέπε�Τυπικὸν παπα-Γιώργη�Ρήγα,�σ.�135).�Οἱ�πα-
νηγυριστὲς�ποὺ�συγκεντρώνονται�ἐκεῖ�θὰ�ἔχουν�τὴν�εὐκαιρία�νὰ�δειπνήσουν
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μεταξὺ�τοῦ�μικροῦ�Ἑσπερινοῦ�καὶ�τῆς�Ἀγρυπνίας.�Ἡ�Ἀκολουθία�τοῦ�Προ-
φήτη�Ἠλία,�ὅπως�ἔχει�διασωθεῖ�στὰ�ἔντυπα�Μηναῖα,�δὲν�περιέχει�μικρὸ
Ἑσπερινό,�καθὼς�ὁ�τελευταῖος�ἀφορᾶ�τὴν�πανηγυρικὴ�ἀκολουθία�σύμφωνα
μὲ�τὴ�μοναστικὴ�τάξη.�Ἡ�σύνθεση�συμπληρωματικῆς�ἀκολουθίας�Μικροῦ
Ἑσπερινοῦ�ἀπὸ�τὸν�Παπαδιαμάντη�ὑπῆρξε�λίαν�ἐπιτυχής.

Ὁ�ἄλλος�Ἀλέξανδρος�εἶχε�μεγάλη�εὐχέρεια�στὴ�χρήση�τῆς�λειτουργικῆς
γλώσσας.�Ἡ�ἱκανότητά�του�αὐτὴ�ἔγινε�γνωστὴ�στοὺς�ἀνθρώπους�μὲ�τοὺς
ὁποίους�συνδεόταν�καὶ�οἱ�ὁποῖοι�τοῦ�ζητοῦσαν�κατὰ�καιροὺς�νὰ�συνθέσει
ὕμνους�ἐπ᾽�εὐκαιρίᾳ�τῆς�ἑορτῆς�ἑνὸς�τιμωμένου�ἰδιαίτερα�Ἁγίου,�ποὺ�δὲν
εἶχε�πλήρη�ἀκολουθία.

Ὡστόσο� ἀποφεύγει� πολλὲς� φορὲς� τὴ� σύνθεση� γιατὶ� αἰσθάνεται� τὴν
ἀδυναμία�του.�Ὅταν�τελικὰ�ἐνδίδει,�αὐτὸ�γίνεται�μετὰ�ἀπὸ�παράκληση�τῶν
πνευματικῶν�ἀδελφῶν�του.�Ἀλλοῦ�θὰ�σημειώσει�πὼς�ὅ,τι�κατόρθωσε�ὀφεί-
λεται�στὴν�εὐλάβεια�καὶ�τὶς�ἰδιαίτερες�προσευχές�τους,�ζητώντας�ταυτό-
χρονα�νὰ�τὸν�συγχωρήσει�ἡ�Θεοτόκος�γιὰ�τὸ�τόλμημα23.

Στὰ�πλαίσια�αὐτά,�ξεκινᾶ�τὴ�σύνθεσή�του�πάντοτε�«ἀπολείτουργος».
Ἀπὸ�ἐκεῖ�θὰ�ἀντλήσει�τὴ�δύναμη�γιὰ�νὰ�γράψει.�

Κλείνοντας�τὴν�εἰσήγησή�μας,�δικαιολογημένα�μποροῦμε�νὰ�ποῦμε�ὅτι�οἱ
δύο�Διόσκουροι�τῆς�νεοελληνικῆς�λογοτεχνίας�ἀποτελοῦν�τὰ�πνευματικὰ
ἀπότοκα�τῆς�κολλυβαδικῆς�παράδοσης.�

Ἡ�χριστιανική�τους�εὐλάβεια�γίνεται�«χρυσὴ�καδένα»,�κατὰ�τὸν�πα-
ραλληλισμὸ�τοῦ�Κ.�Παλαμᾶ�μὲ�τὸ�ὁμώνυμο�διήγημα�τοῦ�Μωραϊτίδη,�ποὺ
ὡς�βυζαντινὸ�περιδέραιο�κοσμεῖ�ὅλο�τὸ�ἔργο�τους.�Μέσῳ�αὐτῆς�βιώνουν�καὶ
ἐκφράζουν� τὴν� ἁρμονικὴ� συνύπαρξη� ἑλληνισμοῦ� καὶ� ρωμιοσύνης� στὸν
ἑλληνορθόδοξο�πολιτισμό24.

Ἡ�ἐμπειρία�τους�στὴ�λειτουργικὴ�παράδοση�καὶ�εὐσέβεια�ἀξιοποιεῖται
στὸ�λογοτεχνικό�τους�ἔργο,�τὸ�ὁποῖο�γίνεται�ἕνα�ἀνάλαφρο�λαϊκὸ�συναξάρι
πνευματικῆς�ζωής25.�Συνθέτουν�ἔνθεο�λόγο,�ὡς�ἐμπειρικοὶ�θεολόγοι,�μύστες
τῆς�λειτουργικῆς�παράδοσης�τῆς�Ὀρθοδοξίας,�μὲ�τὰ�ὅπλα�τῆς�λογοτε-
χνικῆς�τους�σπουδῆς�καὶ�καλλιέργειας.
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23 Ἀλ.�Μωραϊτίδη,�Ἀσματικαὶ�Ἀκολουθίαι,�ἐκδ.�Τῆνος,�1999,�σ.�75-76.
24 Κ.�Παλαμᾶ,�«Λόγος�περὶ�τοῦ�Ἀλεξάνδρου�Μωραϊτίδου»,�στὸ�Ὁμόπλουν�πλοῖον,�σ.
44.

25 Ν.�Γ.�Πεντζίκη,�ὅ.π.,�σ.�69.



Ὁ�Μωραϊτίδης�ὀνομάζει�τὸν�Παπαδιαμάντη,�σὲ�συλλυπητήριο�γράμμα�του
πρὸς�τὶς�ἀδελφές�του,�παιδικό�του�φίλο�καὶ�σχεδὸν�ἀδελφό�του.�Ὄντως�ὑπῆρ�-
ξαν�ἀδελφοὶ�τῷ�πνεύματι.�Πρόκειται�γιὰ�δύο�ξεχωριστὲς�πνευματικὲς�φυ-
σιογνωμίες�ποὺ�ἐμπνέονται�ἀπὸ�τὸ�ἴδιο�πνεῦμα,�τῆς�Χάριτος�τοῦ�Θεοῦ.�
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ΜΑΙΡΗ ΛΕΦΑΚΗ

Η�ΔΙΑΓΡΑΦΗ�ΤΩΝ�ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ
ΣΤΑ ΑΘΗΝΑΪΚΑ�ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ�ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤὰἈθηναϊκὰ�διηγήματα,�ἕνα�σῶμα�κειμένων�ποὺ�ἀναπαριστᾶ�τὴ�ζωὴ�τῶν
κατώτερων�κοινωνικῶν�στρωμάτων�στὴν�ἑλληνικὴ�πρωτεύουσα�στὰ�τέλη
τοῦ�19ου�αἰώνα,�εἴτε�ἔχει�σὲ�μεγάλο�βαθμὸ�παραγνωριστεῖ ἀπὸ�τὴν�κριτική,
εἴτε�ἔχει�μελετηθεῖ ἀποσπασματικά.�Ἐντούτοις,�τὰ�κείμενα�αὐτὰ�ποὺ�χα-
ρακτηρίζονται�τόσο�ἀπὸ�θεματολογικὴ ὅσο�καὶ ἀπὸ ὑφολογικὴ ἑνότητα,�συ-
νεισφέρουν�σημαντικὰ�στὴ�βαθύτερη�καὶ�οὐσιαστικότερη�κατανόηση�τοῦ
παπαδιαμαντικοῦ ἔργου,�δεδομένου�ὅτι�ἐνσωματώνουν�τὴ�στάση�καὶ�τὶς
ἀπόψεις�τοῦ�συγγραφέα�ὄχι�μόνο�γιὰ�τὴν�ἀναδυόμενη�ἀστικὴ�κοινωνικὴ
ἐμπειρία,�ἀλλὰ�καὶ�εὐρύτερα�γιὰ�τὴν�ἑλληνικὴ�κοινωνία�τῆς�ἐποχῆς.�Ἡ
ἀποκλειστικὴ ἐνασχόληση�μὲ�τὴν�κοινωνικὴ ἀθλιότητα�καὶ ἡ ἀνάδειξη�τῆς
πιὸ� σκοτεινῆς� καὶ� θλιβερῆς� ἀστικῆς� πραγματικότητας,� μαρτυροῦν� τὸν
ἔντονο�σκεπτικισμὸ ἑνὸς�κοινωνικὰ ἐνσυνείδητου�συγγραφέα,�ὁ ὁποῖος,�δι-
αισθανόμενος� τὰ� σοβαρὰ� προβλήματα� ποὺ� ἐγκυμονεῖ ἡ ἀστικοποίηση,
ἀμφισβητεῖ�τὴν�εὐημερία�ποὺ�αὐτὴ ὑπόσχεται.�

Ἡ�παρούσα�ἀνακοίνωση�ἐπικεντρώνεται�στοὺς�χαρακτῆρες�τῶν�Ἀθη-
ναϊκῶν�διηγημάτων�σὲ�μιὰ�προσπάθεια�νὰ�διερευνηθεῖ ὁ�βαθμὸς�ἐπίδρασης
τοῦ ἀστικοῦ�περιβάλλοντος�στὴν�ψυχοσύνθεση�καὶ�στὰ�χαρακτηριστικὰ�ποὺ
αὐτοὶ�φέρουν.�Θύματα�τῆς�κοινωνικῆς�ἀθλιότητας,�ἀλλὰ�καὶ�συνδιαμορ-
φωτὲς�τῆς�ἐξαχρείωσης�στὸ ἀστικὸ�περιβάλλον,�οἱ ἥρωες�τῶν�Ἀθηναϊκῶν
διηγημάτων�φαίνεται�νὰ ἀποτελοῦν�τοὺς�κυρίαρχους�ἀνθρώπινους�τύπους
μιᾶς�κοινωνίας�ὅπου�ὁ ἐκμοντερνισμὸς�φαίνεται�νὰ ἐξισώνεται�μὲ�τὴν�κα-
ταπίεση�καὶ�τὴν�ἐξαθλίωση.
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ΠΑΛΑΙΤΥΠΩΝ�ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Γενικά
Στὴν�παρούσα�ἐργασία,�ποὺ�ἀποτελεῖ�συνδρομητικὸ�ἐργαλεῖο�στὴ�φιλολο-
γικὴ�ἔρευνα,�ἀναλύεται�μία�τεχνολογικὴ�μέθοδος�μὲ�τὴν�ὁποία�ψηφιο-
ποιοῦνται�ἔντυπα�καὶ�διορθώνονται�αὐτόματα�τὰ�συνήθη�σφάλματα�ποὺ
προκύπτουν�μὲ�τὴ�χρήση�τῶν�συνήθων�ἐργαλείων.�Προσφέρονται�δὲ�τὰ
ἐργαλεῖα�αὐτὰ�πρὸς�εὐρεία�χρήση�τῆς�κοινότητας,�μὲ�τὶς�ἀπαραίτητες
ὁδηγίες�γιὰ�ἀπρόσκοπτη�ἐφαρμογή�τους.

Ἀναγκαιότητα�ψηφιοποιήσεων
Γιὰ�τὴν�ἀκριβέστερη�μελέτη�παλαιῶν�κειμένων,�χειρογράφων,�παλαιτύπων
καὶ�πλέον�σύγχρονων,�ἐπιβάλλεται�ἡ�ψηφιοποίηση�τῶν�ἀρχικῶν�ἐκδόσεων,
δηλαδὴ�ἡ�μετάβαση�ἀπὸ�τὸ�ἔντυπο�στὸ�ψηφιακὸ�κείμενο.

Τὰ�πλεονεκτήματα�τῆς�ἠλεκτρονικῆς�μορφῆς�τοῦ�ἐγγράφου,�ὄχι�ὡς
φωτοστατικῆς�ἐφεδρείας,�ἀλλὰ�ὡς�τρέχοντος�κειμένου,�εἶναι�ἡ�ἐπεξεργα-
σιμότητα�καὶ�ἡ�διορθωσιμότητα�γιὰ�τυχὸν�λάθη�ποὺ�ἐπιβάλλεται�νὰ�διορ-
θωθοῦν.�Κύριες�δυνατότητες�ἐπὶ�τοῦ�ψηφιακοῦ�κειμένου�εἶναι�νέες�μορ��–
φοποιήσεις,�δηλαδὴ�στοιχειοθετήσεις�καὶ�σελιδοποιήσεις.�Ἡ�λήψη�ἀπο-
σπασμάτων�εἶναι�εὐχερής,�καθὼς�καὶ�ἡ�καταγραφὴ�παραθέσεων�καὶ�σχο-
λίων�στὰ�πλαίσια�νέων�κριτικῶν�ἐκδόσεων.�Ἡ�ἀποθήκευση�τοῦ�κειμένου
ἐπιτυγχάνεται�σὲ�πολὺ�ἐλαφρύτερο�ἀρχεῖο�ἀπ᾿�ὅτι�μὲ�τὸν�φωτοστατικὸ
τρόπο. Ἐφ᾿�ὅσον�δὲ�τὸ�Διαδίκτυο�λαμβάνεται�ὡς�ἐκ�τῶν�οὐκ�ἄνευ�στὶς
σύγχρονες�ἐπιστημονικὲς�ἐργασίες�κάθε�κλάδου,�ἄρα�στὶς�ἀντίστοιχες�πα-
ρουσιαζόμενες�λειτουργίες,�ἔχομε�εὐχερὴ�ἀποστολὴ�τοῦ�ἐγγράφου�καὶ�τα-
χεῖα�ἀνάρτηση�στὸν�Ἱστό.

Παραδείγματα�ψηφιοπουμένων�ἐντύπων
Κατὰ�τὸ�ἔτος�2011�ἔγινε�ἡ�ἵδρυση�τοῦ�ἱστοχώρου�«Ἀλέξανδρος�Παπαδια-
μάντης» τῆς�Ἑταιρείας�Παπαδιαμαντικῶν�Σπουδῶν.�Περιέχονται�βιο-



γραφικὰ�τοῦ�συγγραφέως,�τὰ�Ἅπαντα�τῶν�ἔργων�του,�ἐργασίες�τρίτων,
πληροφορίες�περὶ�τῶν�δραστηριοτήτων�τῆς�Ἑταιρείας,�καθὼς�καὶ�περὶ�τοῦ
Ναϋδρίου�τοῦ�Προφήτου�Ἐλισσαίου.

Μεταξὺ�ἄλλων,�ἀνεδύθη�ἡ�ἀνάγκη�γιὰ�τὴν�ψηφιοποίηση�παλαιτύπων
ἐντύπων,�ἀπὸ�τὶς�παλαιὲς�ἐκδόσεις�τῶν�ἔργων�τοῦ�Α.Π.�ἢ�σχετικῶν�φιλο-
λογικῶν�ἄρθρων,�ὑλικὸ�ποὺ�ἐπρόκειτο�νὰ�ἀναρτηθεῖ�στὶς�σελίδες�τοῦ�ἐν
λόγῳ�ἱστοχώρου.

Συνοπτικὴ�περιγραφὴ�ψηφιοποιήσεως (OcR)
Ἡ�Ὀπτικὴ�Ἀναγνώριση�Χαρακτήρων�(Optical�character�Recognition ἢ
OcR)�ἀναφέρεται σὲ�τεχνολογία�λογισμικοῦ�ποὺ�ἔχει�ἀναπτυχθεῖ μὲ�σχε-
τικὴ�ἐπάρκεια�τὰ�τελευταῖα�χρόνια�καὶ ἐπιτρέπει�τὴν�«ἀνάγνωση»�ἐκτυ-
πωμένου�ἢ�χειρογράφου�κειμένου�ἀπὸ ἠλεκτρονικὸ ὑπολογιστὴ�μὲ�τὴν
χρήση�σαρωτὴ (scanner)�καὶ�τὴν�κατευθείαν�μεταφορά�του�σὲ�ἐ�πε�ξερ�-
γαστὴ�κειμένου,�ἀντικαθιστώντας�ἔτσι�τὴ�χρονοβόρο�καὶ�συνήθως�ὑπερ-
τιμημένη�ἀντιγραφὴ�μὲ�πληκτρολόγηση.

Καταγράφοντας�μία�συνήθη�ἀναγνώριση�κειμένου�μιᾶς�πλήρους σελί�-
δας,�παρουσιάζονται�δύο�ἐκδοχές:�ἡ�πρώτη,�ὡς�φωτοστατικὴ�ἀποθήκευση
καταλαμβάνει�χῶρο�50-150kB μὲ�ἀρχεῖο�εἰκόνας,�ἐνῶ�ἡ�δεύτερη,�μέσῳ
OcR,�ἀποδίδει�ἀρχεῖο�κειμένου�2-3kB,�δηλαδὴ�πενήντα�φορὲς�μικρότερο
καὶ�μὲ�ὅλα�τὰ�πλεονεκτήματα�ἐπεξεργασιμότητας�ποὺ�ἀνεφέρθησαν�ἀνω-
τέρω.

Ὑπάρχουν�δύο�κύριοι�τρόποι�ἐφαρμογῆς�τῆς�Ὀπτικῆς�Ἀναγνώρισης,�ἡ
«Ἀντιστοίχιση�μὲ�Πρότυπα»�καὶ�ἡ�«Ἐξαγωγὴ�Χαρακτηριστικῶν».�Σή-
μερα,�χρησιμοποεῖται�συνδυασμὸς�τῶν�δύο�τεχνολογιῶν�γιὰ�τὴν�κα�λύτερη
ἐπίτευξη�ἀποτελεσμάτων,�κυρίως�σὲ�χειρόγραφα�ἔγγραφα.

Ἡ�ἀντιστοίχιση�μὲ�πρότυπα�ἀφορᾶ�στὴν�ἀναγνώριση�χαρακτήρων�ἀπὸ
ἕτοιμα�πρότυπα�ἢ�περιγράμματα�χαρακτήρων.�Ὁ�σαρωτὴς�ψηφιοποιεῖ�τὴν
εἰκόνα�ἑνὸς�ἐγγράφου�στὸν�ὑπολογιστὴ�καὶ�τὸ�λογισμικὸ�OcR προσπαθεῖ
νὰ�ταιριάξει,�μὲ�ἕνα�βαθμὸ�πιθανότητας,�τοὺς�χαρακτῆρες�ἀπὸ�τὸ�σαρω-
μένο�ἀρχεῖο�εἰκόνας�μὲ�τὰ�πρότυπα�ποὺ�ἔχει�ἀποθηκευμένα.�Ἂν�ἡ�εἰκόνα
ἑνὸς�χαρακτήρα�ἀντιστοιχεῖ�μὲ�ἀναγνωρισμένο�χαρακτήρα,�τότε�ἀντι-
στοιχίζεται�μὲ�χαρακτήρα�κειμένου�γιὰ�τὸν�ἠλεκτρονικὸ�ὑπολογιστή. Ἡ
ὅλη�διαδικασία�εἶναι�χρονοβόρα�διότι�ἀπαιτοῦνται�πολλὲς�ἐπαναλήψεις�γιὰ
κάθε�χαρακτήρα.

Ἡ�ἐξαγωγὴ�χαρακτηριστικῶν�λειτουργεῖ�μὲ�ἀνίχνευση�ἐπιμέρους�συ-
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στατικῶν�στοιχείων�ἑνὸς�χαρακτήρα,�ὅπως�γωνίες,�γραμμές,�ἑνώσεις
κλπ.,�καὶ�ἡ�ἐφαρμογὴ�τῶν�ἀντιστοιχήσεων�γίνεται�μὲ�μορφὴ�κανόνων.
Ἕνας�κανόνας�θὰ�μποροῦσε�νὰ�εἶναι�ὡς�ἑξῆς�γιὰ�τὴν�ἀνάγνωση�τοῦ�«Α»:
Ἂν�ἐντοπιστοῦν�δύο�κάθετες�ποὺ�κλίνουν�οἱ�μιὰ�στὴν�ἄλλη�«/»�καὶ�«\»�καὶ
οἱ�κορυφές�τους�ἑνώνονται�καὶ�στὸ�κέντρο�ὑπάρχει�μιὰ�γραμμὴ�«-»�τότε�τὸ
λογισμικὸ�συμπεραίνει�ὅτι�εἶναι�τὸ�γράμμα�«Α».

Στατιστικὰ�ἐπιτυχίας�OcR
Τὰ�σύγχρονα�λογισμικὰ�OcR ἀποδίδουν�κείμενο�μὲ�ποσοστὸ�ταυτίσεως
πολὺ�ὑψηλό,�ἕως�καὶ�100%,�δηλαδὴ�δίχως�σφάλματα,�πιστὴ�ἀντιγραφή.
Τοῦτο�ἐπιτυγχάνεται�σὲ�κείμενο�κυρίως�μὲ�λατινικὸ�ἀλφάβητο,�λόγῳ�τοῦ
ὅτι�ἡ�ἀνάπτυξη�αὐτῶν�τῶν�λογισμικῶν�ἔχει�πεδίο�ἀγορᾶς�σὲ�ἀντίστοιχες
χῶρες.�Μικρότερο�εἶναι�τὸ�ποσοστὸ�ἀκριβείας�OcR γιὰ�τὰ�λοιπὰ�ἀλφά-
βητα�καὶ�γιὰ�τὸ�ἑλληνικὸ�μονοτονικό.

Τὸ�χαμηλὸ�ἐνδιαφέρον�γιὰ�τὴν�ἐπικέντρωση�στὴν�ψηφιοποίηση�ἑλ�ληνι-
κοῦ�πολυτονικοῦ�κειμένου�δὲν�ἔχει�ὁδηγήσει�ἕως�τώρα�σὲ�ὑψηλῆς�ἀποδό-
σεως�προϊόντα,�λαμβάνοντας�ὑπ᾿�ὄψη�τὰ�πλέον�σύγχρονα�λογισμικὰ�ποὺ
ἀποδίδουν�ἀποτέλεσμα�OcR σὲ�μονοτονικό,�ἢ�καὶ�ἐξειδεικευμένα�λογι-
σμικὰ�γιὰ�πολυτονικό,�μὲ�χαμηλὸ�δείκτη�ἀναγνωρίσεως�σὲ�ποικιλία�κει-
μένων.

Περαιτέρω,�ἡ�ψηφιοποίηση�παλαιτύπων,�δηλαδὴ�ἡ�μετατροπὴ�παλαιῶν
ἐντύπων�σὲ�ἐπεξεργάσιμη�κειμενικὴ�μορφή,�ἀναδεικνύεται�συχνὰ�σὲ�χρο-
νοβόρο�καὶ�ἐπίπονη�διαδικασία.�Οἱ�ὣς�τώρα�προτεινόμενες�λύσεις�γιὰ�τὰ
παλαιὰ�ἑλληνικὰ�κείμενα�ἀποδίδουν�τελικὰ�προϊόντα,�τὰ�ὁποῖα�ἀπαιτοῦν
πλῆθος�ἐπιθεωρήσεων�καὶ�διορθώσεων.
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Σχῆμα�1.�Mέθοδοι�OcR�[α]�παράδειγμα�ἀντιστοιχίσεως�μὲ�πρότυπα�καὶ
[β]�στάδια�μεθόδου�ἐξαγωγῆς�χαρακτηριστικῶν�ἀπὸ�τὴν�σάρωση�ὣς�τὴν
ταύτιση�σχηματικῶν�χαρακτηριστικῶν�καὶ�πρωτοτύπου.
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Σχῆμα 2.�Διαφορετικοὶ�τύποι�ἐντύπων�ποὺ�προφανῶς�ὁδηγοῦν�σὲ�πολὺ�δια-
φορετικῆς�ἀποδόσεως�ἀναγνώριση�κειμένου:�α)�παλαίτυπο�Ἁρχιερατικὸν
τοῦ�1714,�β)�ἐκτύπωση�ἀκολουθίας�τοῦ�2000.

Ὑπολογίζοντας�τὸν�συνολικὸ�ἀπαιτούμενο�χρόνο�γιὰ�ἕνα�ἱκανοποιητικὸ
παραδεκτὸ�κείμενο�χωρὶς�πολλὰ�σφάλματα,�καθὼς�καὶ�τὴν�ἀπαιτούμενη
ἐμπλοκὴ�γραμματικῶς�ἐξειδικευμένου�ἀνθρώπινου�δυναμικοῦ,�ἡ�διαδικα-
σία�κρίνεται�ἀσύμφορη.�Ἔτσι,�τὶς�περισσότερες�φορὲς�κρίνεται�προτιμό-
τερη�ἡ�ἐξ�ἀρχῆς�πληκτρολόγηση�τοῦ�κειμένου,�γιὰ�τὴν�ὁποία�καὶ�πάλι�δὲν
ἀποφεύγεται�ἡ�ἀνάγκη�γιὰ�ἐπισταμένη�ἐπιθεώρηση�καὶ�διόρθωση.

Συνήθης�διαδικασία�OcR
Ἐν�συνεχείᾳ,�δίδονται�παραδείγματα�συνήθους�διαδικασίας�OcR μὲ�χρήση
προηγμένων�τεχνολογικῶς�ἑτοίμων�λογισμικῶν.�Αὐτά,�παρ᾿�ὅτι�δὲν�ἀπο-
δίδουν�πολυτονικὸ�κείμενο,�ἐν�τούτοις�προκρίνονται�ἐν�σχέσει�μὲ�τὰ�ἐξειδι-
κευμένα� τοῦ� πολυτονικοῦ,� ἐπειδὴ� ἀποδεδειγμένα� ἔχουν� ὑψηλὴ� γενικὴ
ἀναγνωριστικὴ�δυνατότητα�σὲ�ποικιλία�κειμένων�ὡς�πρὸς�τὴ�μορφὴ�καὶ
τὴν�κατάσταση.

Ἔστω�λοιπὸν�ἕνα�ἀπόσπασμα�ἀπὸ�ἔντυπο�τῆς�δεκαετίας�τοῦ�1930,
λίαν�ἐφθαρμένο,�μὲ�τίτλο�«Ὁλονυκτίες�στὸ�Ἐκκλησάκι�τοῦ�Παπαδια-
μάντη»,�ὑπὸ�Γιάγκου�Ἀργυροπούλου.�Ἐφαρμόζοντας�OcR σὲ�δύο�παρα-
γράφους�ἔχουμε�τὸ�ἀποτέλεσμα�τοῦ�ἑπόμενου�σχήματος.

Παρατηροῦμε�καὶ�σημειοῦμε�πὼς�παρὰ�τὴν�ὑψηλὴ�ποσόστωση�ἐπιτυ-
χίας�στὴν�ἀναγνώριση�τοῦ�κειμένου,�ἐμφανίζονται�σφάλματα�σὲ�πολλὰ
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ΈΈκεί� κάτω� στό�Μοναστηράκι,� πί--σω
άπό� τό� τζαμί� καΐΐ άάντίκρυ� στό� οΐΐκόπεδο,
δδππου�ήταν�άλλα�χρόνια�ήή Παληά�Στρατω�-
να,�στήν�όόδόν�““ΑΑρεως,�βρίσκεται�τό�παληό
έέκκλη-σάκι� του�ΆΆγίου�Έλισσαίου.�Είναι
μιά�μικρή�βασιλική�μέ�ξύλινη�στέ--γη�και
μέ�άάνάγλυφα�Βυζαντινά�στοϋϋς�τοίχους�της.

Μόλις�έέσήμαινεν�ήή καμπάνα,�πού�έέ��κα-
λοΰΰσε�τους�χριστιανούς�γιά�τήν�έέορτή�των
Χριστουγέννων,�οίί δύο�Αλέξανδροι�μέ�τά
πυκνά�γένεια�καΐΐ μέ�τό�άάργό�βήμα, έέξεκι-
νοοΟΟσαν�σιγά�-�σιγά�σκυφτοί�καΐΐ ά�μί�λητοι
γιά�τόν�Άγιο�ΈΈλισσαΐΐο.� ‘‘ΕΕκεί�ά--κουγαν
τήν�λειτουργία�της�μεγά--λης�μέρας.

Σχῆμα�3. Πρωτόλεια�ἀποτελέσματα�OcR σὲ�παλαίτυπο,�ὅπου,�παρότι
χρησιμοποιήθηκε�τὸ�πλέον�σύγχρονο�λογισμικό,�προέκυψαν�ἀρκετὰ�σφάλ-
ματα�στὴν�ἀναγνώριση,�σημειωμένα�μὲ�ἔντονη�γραμματοσειρά.

σημεῖα,�ποὺ�ὀφείλονται�στὴ�μὴ�ἐνσωμάτωση�πολυτονικῆς�δυνατότητας
στὸ�λογισμικό. Τὰ�σημεῖα�αὐτὰ�εἶναι:�α)�οἱ�χαρακτῆρες�μὲ�περισπωμένη,
ποὺ�ἀντ᾿�αὐτῆς�ἐκτιμῶνται�ὡς�διαλυτικά,�ἢ�διαλυτικὰ-τόνος,�β)�τὰ�πρῶτα
φωνήεντα�τῶν�λέξεων�ποὺ�κανονικὰ�λαμβάνουν�πνεῦμα�(ψιλή,�δασεία,�μὲ
τόνο ἢ�χωρίς),�γ)�οἱ�συλλαβισμοὶ�ὡς�ὑφενώσεις�στὸ�τέλος�τῶν�ἀράδων.�δ)
διάφοροι�συνδυασμοὶ�γραμμάτων�ποὺ�ἐκtιμῶνται�ἐσφαλμένα�ἀπὸ�τὸ�λο�γι-
σμικό,�συνήθως�ὅπου�κάποιο�γράμμα�ὄμικρον�τονίζεται,�π.χ.�«δπ»�ἀντὶ
«ὅπ»,�ἢ�«οΟ»�ἀντὶ�«οῦ».

Ἕνα�τέτοιο�ψηφιακὸ�κείμενο,�προϊὸν�διαδικασίας�OcR, δὲν�εἶναι�κα-
θόλου�χρηστικό.�Σχεδὸν�κάθε�λέξη�χρειάζεται�διορθώσεις�διὰ�χειρός.

Συμπεραίνομε�ἕως�ἐδῶ�λοιπόν,�ὅτι�ἀκόμη�καὶ�μὲ�τὰ�πλέον�προηγμένα
ἐργαλεῖα�ὀπτικῆς�ἀναγνωρίσεως�κειμένου�δὲν�προκύπτουν�παραδεκτὰ�ἀπο-
τελέσματα,�ἐφ᾿�ὅσον�πρόκειται�γιὰ�ἔντυπα�μὲ�ἑλληνικὸ�πολυτονικὸ�κείμενο.

Προτεινομένη�διαδικασία
Στὴ�συνέχεια,�παρουσιάζονται�τὰ�βήματα�μιᾶς�βελτιωμένης�διαδικασίας,
ἡ�ὁποία,�μὲ�πολλὲς�τροποποιήσεις�καὶ�καινοτομίες�στὶς�συνήθεις�ἕως�τώρα
ἐνέργειες, διαιρεῖται�στὰ�ἑξῆς�στάδια:�σάρωση�τοῦ�ἐντύπου,�μετατροπὴ�σὲ
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ττΗΗχος�α’.�Της�έέρήμου�πολίτης.
Της�Σκιάθου�τδδνν γόνον�και�Ελλάδος�ττδδ καύχημα
καΐΐ των�άάσκητώών�της�έέρήμου�μιμητήν�άάνυμνήσωμεν**
τήν�πόλιν�ΑΑθηνών�γαρ�παροικών�
συμψάλλει�τών�άάγγέλων�τοις�χοροΐΐς,�
άάγρυπνών,�άάεί�παλαίων,�λογογραφεΐΐ θεοτερπή�συγγράμματα.�
Δόξα�τω�μεγαλύναντι�αυτόν** δόξα�τω�χαριτώσαντι**
δόξα�τω�έέν�όόσίοις�εσχάτως�ΆΆλέξανδρον�δείξαντι.

Σχῆμα�4.�Ἕτερο�δεῖγμα�OcR σὲ�σύγχρωνο�ἐκτύπωμα.

εὔχρηστο�τύπο�ἀρχείου,�εἰσαγωγὴ�σὲ�λογισμικὸ�ὀπτικῆς�ἀναγνωρίσεως
χαρακτήρων,�ἐξαγωγὴ�σὲ�ἐπεξεργαστὴ�κειμένου.�Ἐκεῖ ἐκτελοῦνται�αὐτο-
ματοποιημένες�μακροεντολὲς�γιὰ�τὴ�μαζικὴ διόρθωση�τῶν�συνήθων�σφαλ-
μάτων�τῆς�ἀναγνωρίσεως.

Α)�Πρῶτα�πραγματοποιεῖται�ἡ�σάρωση�τοῦ�ἐντύπου�(scanning,�«σκα-
νάρισμα»),�δηλαδὴ�ἡ�μετάβαση�ἀπὸ�τὸ�ἔντυπο�σὲ�ψηφιακὸ�ἀρχεῖο�εἰκό-
νων.�Ἡ�παράμετρος�τῆς�ἀναλύσεως�τίθενται�τουλάχιστον�στὶς�τιμὲς�300
ἢ 600�dpi (κουκκίδες�ἀνὰ�τετραγωνικὴ�ἴντσα).

Β)�Ἡ�ἀποθήκευση�γίνεται�σὲ�ξεχωριστὰ�ἀρχεῖα μὲ�μία�εἰκόνα�ἀνὰ�σε-
λίδα,�συνήθως�μονόχρωμες�(ἀσπρόμαυρες)�εἰκόνες�τύπου�tiff γιὰ�σελίδες
πλήρους�κειμένου,�ἢ�μποροῦν�νὰ�ὁμαδοποιηθοῦν�σὲ�ἕνα�ἀρχεῖο�τύπου�pdf ἢ
djvu γιὰ�τὸ�σύνολο�τῶν�σελίδων,�μὲ�τὴ�δυνατότητα�τοῦ�ξεφυλλίσματος�καὶ
τῆς�ὁμαδικῆς�ἐπεξεργασίας.

Γ)�Τὸ�ἀρχεῖο�εἰκόνων�εἰσάγεται�στὸ�λογισμικὸ�OcR,�τὸ�ὁποῖο�ἀνα-
γνωρίζει�σταδιακὰ�τὶς�περιοχὲς�κειμένου�καὶ�τὸ�ἴδιο�τὸ�κείμενο,�διατηρών-



τας�ἢ�ὄχι�κατὰ�τὴν�ἐπιθυμία�τοῦ�χρήστη�τὴν�ἀρχικὴ�μορφοποίηση�τοῦ
ἐγγράφου.

Δ)�Τὸ�προϊὸν�κείμενο�ἐξάγεται�σὲ�ἐπεξεργαστὴ�κειμένου�καὶ�ἀποθη-
κεύεται�ὡς�πλήρως�ἐπεξεργάσιμο�κείμενο�σὲ�ἀρχείου�τύπου�doc.
Μακροεντολές
Παρουσιάζεται�ἡ�ἀνάγκη,�τὸ�σκεπτικὸ�καὶ�ὁ�προσανατολισμὸς�γιὰ�τὸν
σχεδιασμὸ�καὶ�προγραμματισμὸ�τῶν�μακροεντολῶν.�Ὡς�μακροεντολὲς
ἐννοοῦμε�σύνθετες�διαδικασίες�πολλῶν�βημάτων�ποὺ�ἔχουν�δομηθεῖ�ἀπὸ
τὸν�προγραμματιστὴ�καὶ�ἐκτελοῦνται�συνολικὰ�καὶ�ταχύτατα�μὲ�τὸ�πά-
τημα�ἑνὸς�πλήκτρου.

Ἐφ᾿�ὅσον�λοιπὸν�τὰ�ψηφιακὰ�κείμενα�ἕως�αὐτὸ�τὸ�σημεῖο�περιέχουν
ἀρκετὰ�λάθη�καὶ�ἀπαιτοῦν�πληθὺ�διορθώσεων,�ζητεῖται�ἕνας�ἀποτελε-
σματικὸς�τρόπος�γιὰ�τὴ�μαζικὴ�καὶ�ταχεία�ἐκσφαλμάτωση�τοῦ�κειμένου
ποὺ�προῆλθε�ἀπὸ�τὴν�ἀναγνώριση�OcR.

Ἐπειδὴ�δὲ�τὸ�κείμενο�αὐτὸ�εἶναι�κατὰ�βάση�μονοτονικὸ�καὶ�χρειάζεται
τονισμό,�δηλαδὴ�πολυτονισμὸ�μὲ�κάποιο�σχετικὸ�ἐργαλεῖο,�μὲ�τὸ�ὁποῖο�ἐπί-
σης�δὲν�ἀποφεύγονται�λάθη,�προκύπτει�πολυτονικὸ�κείμενο�μὲ�ἀρκετὰ�προ-
βλήματα�σὲ�σημεῖα,�ὅπως�ὁ�ἐσφαλμένος�τονισμὸς�τῶν�ἐγκλιτικῶν�καὶ�ἡ
ἄστοχη�ἐπιλογὴ�τονισμοῦ�γιὰ�ὁμόηχες�λέξεις.

Ἡ�δεσπόζουσα�ἐπινόηση�τῆς�προτεινομένης�διαδικασίας�εἶναι�οἱ�ὁμά-
δες�μακροεντολῶν�ποὺ�ἐνσωματοῦνται�ὡς�ράβδος�ἐργαλείων�στὸν�ἐπε-
ξεργαστὴ�κειμένου�καὶ�περιγράφονται�συνοπτικῶς�παρακάτω,�μὲ�τὰ�κύρια
ἐργαλεῖα�m1�&�m2�νὰ�εἶναι�ἀντιστοίχως�τὰ�πλῆκτρα�ἐφαρμογῆς�τῶν�μα-
κροεντολῶν�στὸ�κείμενο�μετὰ�τὴν�εἰσαγωγὴ�ἀπὸ�OcR (m1)�καὶ�μετὰ�τὸν
πολυτονισμό�(m2).
Μακροεντολὴ m1
Ἡ πρώτη μακροεντολὴ ἐκτελεῖται μὲ τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ κειμένου ἀπὸ τὸ
OcR καὶ διορθώνει τὰ σφάλματα στὴν ἀναγνώριση κειμένου,�ὥστε νὰ προ-
κύπτει ἐν συνεχείᾳ ἕνα ἀποδεκτὸ μονοτονικὸ κείμενο.

Τακτικὲς�καὶ�λεπτομερεῖς�διορθώσεις�ποὺ�ἐπιτυγχάνονται�περιλαμβά-
νουν:�[α]�ἀφαίρεση�ψευδοπνευμάτων�(τόνοι�στὸ�πρῶτο�φωνῆεν)·�[β]�ἀντι-
κατάσταση� ψευδοπερισπωμένων� (τόνος-διαλυτικά� ΐΐ>ίί)·� [γ]� ἀφαίρεση
ψευδοσυλλαβισμοῦ�(παῦλες)·�[δ]�ἀντικατάσταση�συνδυασμῶν�(δδππ>όόππ,
εεΓΓ>εείί,�οοΟΟ>ού,�ζ.>ς.�ΤΤΗΗχχοοςς>ΉΉχχοοςς,)·�[ε]�ἀφαίρεση�ψευδοχαρακτήρων,�πα-
ραγράφων,�συμβόλων�κλπ.
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Σχῆμα�5.�Περιγραφὴ�τῶν�πλήκτρων�τοῦ�τμήματος�τῶν�νέων�μακροεντο�-
λῶν:�[α]�διόρθωση�χαρακτήρων�Unicode�(ά>ά).�[β]�μακροεντολὴ�m1�(μο-
νοτονικὸ�ἀπὸ�OcR).�[γ]�ἐπαναφορὰ�σταθερῶν�ρυθμίσεων�σελίδας�Α4.�[δ]
ἀπομάκρυνση�ἐνθέτων�πλαισίων�κειμένου.�[ε]�μακροεντολή�m2�(πολυτο-
νικὸ�ἀπὸ�πολυτονισμό).

Τονισμός/Πολυτονισμός
Μετὰ� τὶς� μονοτονικὲς� διορθώσεις,� ἐφαρμόζεται� ὁ� αὐτοματοποιημένος
(πολυ)τονισμός,�ὅπου�οἱ�συνήθεις�παράμετροι�εἶναι:�[α]�ἡ�ἐπιλογὴ�τῆς
γλώσσας�τοῦ�κειμένου�(ἀρχαία,�καθαρεύουσα,�νέα�ἑλληνικά),�[β]�ἡ�ἐπι-
λογὴ�τῆς�αὐτοματοποιήσεως�(βηματικὸς�τονισμὸς�μὲ�ἐρωτήσεις�γιὰ�τὰ
ὁμόηχα�ἢ�αὐτοματοποιημένος)�καὶ�[γ]�ἡ�προσθήκη�συνήθων�λέξεων�ποὺ
δὲν�περιέχονται�ἤδη�στὸ�ἀρχεῖο�λέξεων�τοῦ�λογισμικοῦ�τονισμοῦ.

Μακροεντολὴ�m2
Ἐπειδὴ�παρατηροῦμε�στὰ�ὡς�ἄνω�δείγματα�ὅτι�δὲν�ἐξαλείφονται�οἱ�ἀστο-
χίες�τονισμοῦ,�μετὰ�τὸν�πολυτονισμό,�ἐνεργοποιεῖται�ἕτερη�αὐ�το�μα�το�-
ποιημένη� διαδικασία� μακροεντολῶν� γιὰ τὰ� συνήθη� σφάλματα� τοῦ
ἠ�λε�κτρονικοῦ�πολυτονισμοῦ.

π.χ.�[α]�_σέ.>_σε.�(συνήθη�ἐγκλιτικά)· [β]�α´.�> α´.�&��ο´�> δ´�(ἀριθμη-
τικὰ�&�στίξη)·�[γ]�^p^p >> ^p (ἁπλὴ�παραγραφοποίηση,�ἀντὶ�διπλῆς).

Φυσικά,�παρὰ�τὶς�πολυάριθμες�αὐτοματοποιημένες�διορθώσεις,�ἀπαι-
τεῖται�τελικὴ�ἐπιθεώρηση�ἀπὸ�τὸν�διορθωτή,�ἐργασία�βεβαίως�ἐλαφρυμένη
κατὰ�πολὺ�μὲ�τὴ�χρήση�τῶν�μακροεντολῶν.
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Εκεί� κάτω� στό� Μοναστηράκι,� πίσω
από�τό�τζαμί�καί�αντίκρυ�στό�οικόπεδο,
όπου�ηταν�αλλα�χρόνια�η�Παληά�Στρα-
τωνα,�στήν�οδόν�Αρεως,�βρίσκεται�τό
παληό� εκκλησάκι� του� Αγίου� Ελισ-
σαίου.�Ειναι�μιά�μικρή�βασιλική�μέ�ξύ-
λινη�στέγη�και�μέ�ανάγλυφα�Βυζαντινά
στούς�τοίχους�της.

Ἐκεῖ� κάτω� στὸ� Μοναστηράκι,� πίσω
ἀπὸ�τὸ�τζαμὶ�καὶ�ἀντίκρυ�στὸ�οἰκόπεδο,
ὅπου�ἦταν�ἀἀλλλλὰὰ χρόνια�ἡ�Παληὰ�Στρα�-
τῶνα,�στὴν�ὁδὸν�Ἄρεως,�βρίσκεται�τὸ
παληὸ� ἐκκλησάκι� τοῦ� Ἁγίου� Ἐλισ-
σαίου.�Εἶναι�μιὰ�μικρὴ�βασιλικὴ�μὲ�ξύ-
λινη�στέγη�καὶ�μὲ�ἀνάγλυφα�Βυζαντινὰ
στοὺς�τοίχους�της.

Μόλις�εσήμαινεν�η�καμπάνα,�πού�εκα-
λούσε�τους�χριστιανούς�γιά�τήν�εορτή
των�Χριστουγέννων,�οι�δύο�Αλέξανδροι
μέ� τά� πυκνά� γένεια� καί� μέ� το� αργό
βήμα,�εξεκινούσαν�σιγά�σιγά�σκυφτοί
καί�αμίλητοι�γιά�τόν�Αγιο�Ελισσαίο.
Εκεί�ακουγαν�τήν�λειτουργία�της�με-
γάλης�μέρας.

Μόλις�ἐσήμαινεν�ἡ�καμπάνα,�πποοῦῦ ἐκα-
λοῦσε�τοὺς�χριστιανοὺς�γιὰ�τὴν�ἑορτὴ
τῶν�Χριστουγέννων,�οἱ�δύο�Ἀλέξανδροι
μὲ� τὰ� πυκνὰ� γένεια� καὶ� μὲ� τὸ� ἀργὸ
βῆμα,�ἐξεκινοῦσαν�σιγὰ-σιγὰ�σκυφτοὶ
καὶ�ἀμίλητοι�γιὰ�τὸν�Ἅγιο�Ἐλισσαῖο.
Ἐκεῖ�ἄκουγαν�τὴν�λειτουργία�τῆς�με-
γάλης�μέρας.

Ηχος�α΄.�Της�ερήμου�πολίτης.
Της�Σκιάθου�τόν�γόνον�και�Ελλάδος�το
καύχημα�καί�των�ασκητών�της�ερήμου
μιμητήν�ανυμνήσωμεν·�τήν�πόλιν�Αθη-
νών�γαρ�παροικών�συμψάλλει�τών�αγ-
γέλων�τοις�χοροίς,�αγρυπνών,�αεί�πα�-
�λαίων,�λογογραφεί�θεοτερπή�συγγράμ-
ματα.� Δόξα� τω� μεγαλύναντι� αυ�τόν·
δόξα�τω�χαριτώσαντι·�δόξα�τω�εν�οσί-
οις�εσχάτως�Αλέξανδρον�δείξαντι.

Ἦχος�ἅἅ΄.�Τῆς�ἐρήμου�πολίτης.
Τῆς�Σκιάθου�τὸν�γόνον�καὶ�Ἑλλάδος�τὸ
καύχημα�καὶ�τῶν�ἀσκητῶν�τῆς�ἐρήμου
μιμητὴν� ἀνυμνήσωμεν·� τὴν� πόλιν
Ἀθηνῶν�γὰρ�παροικῶν�συμψάλλει�τῶν
ἀγγέλων� τοῖς� χοροῖς,� ἀἀγγρρύύππννωωνν,� ἀεὶ
ππααλλααιιῶῶνν,� λογογραφεῖ� θθεεοοττεερρππὴὴ συγ-
γράμματα.�Δόξα�τῷ�μεγαλύναντι�αὐ�-
τόν·�δόξα�τῷ�χαριτώσαντι·�δόξα�τῷ�ἐν
ὁσίοις�ἐσχάτως�Ἀλέξανδρον�δείξαντι.

Σχῆμα�6.�Ἡ�πρώτη�στήλη�περιλαμβάνει�τὰ�ἀποσπάσματα�κειμένου�ποὺ
ἀναγνωρίστηκαν�μὲ�OcR καὶ�διορθώθηκαν�μονοτονικὰ�μὲ�τὴν�πρώτη�μα-
κροεντολὴ�καὶ�ἡ�δεύτερη�στήλη�παρουσιάζεται�τὸ�ἀποτέλεσμα�πο�λυτονι-
σμοῦ�τῶν�ἴδιων�ἀποσπασμάτων,�μὲ�σημειωμένα�τὰ�σφάλματα�τονισμοῦ.

Ἐγκατάσταση�μεθόδου�στὸν�ὑπολογιστή
Ἡ�μέθοδος�ἐκσφαλματώσεων�στὴν�ψηφιοποίηση�παλαιτύπων�κειμένων,�μὲ
συνήθεις�διορθώσεις�κειμένου�ποὺ�εἰσάγεται�ἀπὸ�ὀπτικὴ�ἀναγνώριση,�ἀπο-
τελεῖ�προσωπικὴ�ἐπινόηση,�σχεδιασμὸ�καὶ�ὑλοποίηση,�διατίθεται,�διανέμε-
ται�καὶ�ἀντιγράφεται�ἐντελῶς�δωρεάν,�δίχως�περιορισμοὺς�τροποποιήσεων.



Γιὰ�περισσότερη�εὐκολία,�ἔχει�ἐνσωματωθεῖ�σὲ�ἀρχεῖο�προτύπου�ἐγγρά-
φου�(template),�ποὺ�ἁπλῶς�ἀντιγράφεται�στὸν�ὑπολογιστή,�καὶ�μὲ�τὴν�ἐπα-
νεκκίνηση�τοῦ�ἐπεξεργαστῆ�ἐμφανίζονται�τὰ�ἀντίστοιχα�εἰκονίδια�καὶ
διατίθενται�ἄμεσα�οἱ�περιγραφεῖσες�λειτουργίες.

Συγκεκριμένα,�ἀντιγράφεται�τὸ�ἐν�λόγῳ�ἀρχεῖο�στὸν�φάκελο: [Windows
XP]:� c:\Documents and Settings\<User Name>\Application Data\Mi-
crosoft\Templates ἢ�[Windows Vista,�Windows 7]:�c:\Users\�<User�Name>\
AppData\Roaming\Microsoft\Templates

Περιέχεται�ἀκόμη:�μετατροπέας�σημάνσεως�γλώσσας�καὶ�με�τατρο-
πέας�greeklish (ἑλληνικῶν�λέξεων�πληκτρολογημένων�μὲ�λατινικά).

Συμπεράσματα
Τὰ�ὀφέλη�τῆς�προτεινομένης�μεθόδου�συνοψίζονται�ὡς�κατωτέρω:
• ταχύτητα,�ἀσύγκριτα�μικρότερος�χρόνος�διορθώσεων,�ἢ�τῆς�ἐξ�ἀρχῆς

πληκτρολογήσεως·
• ὁμογενοποίηση�καὶ�σταθερότητα�στὴ�διόρθωση�μονοτονικοῦ�καὶ�πολυ-

τονικοῦ·
• σμίκρυνση�ἀρχείου�μὲ�τὴν�ἐξάλειψη�περιττῶν�μορφοποιήσεων�καὶ�συμ-

βόλων·
• μὴ�ἀπαίτηση�ἰδιαιτέρου�ἐξοπλισμοῦ,�πλὴν�λογισμικοῦ�OcR,�τονισμοῦ

καὶ�ἐπεξεργαστῆ�κειμένου,�ποὺ�συνήθως�διατίθενται�στὸν�τυπικὸ�χρή-
στη·

• οὐδεμία�ἀπαίτηση�ὑψηλῆς�τεχνογνωσίας�–�ἡ�διαδικασία�ὁλοκληρώνεται
μὲ�μερικὰ�κλίκ·

• μηδενικὸ�κόστος�–�τὸ�προϊὸν�παρέχεται�ἐντελῶς�δωρεάν.

Προτάσεις
Μερικὲς�προτάσεις�γιὰ�ἀνάπτυξη�καὶ�ὡρίμανση�συναφῶν�προϊόντων,�πρὸς
εὐρεία�χρήση�τῆς�κοινότητας,�εἶναι�οἱ�ἑξῆς:
• κατάρτιση�καὶ�ἐμπλουτισμὸς�ἠλεκτρονικοῦ�πολυτονικοῦ�λεξικοῦ,�ὡς

διορθωτὴς�κειμένου�καὶ�ὡς�βάση�λέξεων�πολυτονισμοῦ·
• ἐνσωμάτωση�πολυτονικῆς�δυνατότητας�σὲ�σύγχρονα�λογισμικὰ�OcR

ποὺ�ἤδη�περιλαμβάνουν�ἑλληνικὰ�μονοτονικά·
• ἔμφαση�στὴ�διδασκαλία�τοῦ�πολυτονικοῦ�καὶ�κίνητρα�συνδρομῆς�σὲ�τε-

λικὲς�διορθώσεις.�
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ΜΑΙΡΗ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ

ΜΟΡΦΕΣ�ΕΒΡΑΙΩΝ�ΣΤΟ�ΕΡΓΟ�ΤΟΥ�ΑΛ.�ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ�ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ�ΚΑΙ�ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ�ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Εισαγωγή

Η�παρούσα�μελέτη�εξετάζει�αφενός�διάφορες�μορφές�Εβραίων,�έτσι�όπως
κατασκευάζονται� στο� συνολικό� έργο� του�Αλέξανδρου�Παπαδιαμάντη
[Ἅπαντα (1982-1988),�τόμ.�1.-5.,�κριτικὴ�ἔκδοση�Ν.�Δ.�Τριανταφυλλό-
πουλος,�Ἀθήνα:�Δόμος],�και�αφετέρου�κατά�πόσο�οι�λογοτεχνικές�αυτές
κατασκευές�συνάδουν�ή�διαφοροποιούνται�από�το�θρησκευτικό�και�κοινω-
νικοπολιτισμικό�πλαίσιο�μέσα�στο�οποίο�εντάσσεται�το�παπαδιαμαντικό
έργο�και�ο�δημιουργός�του.

Αρχικά�εξετάζονται�έργα�στα�οποία�υπάρχουν�απλά�κοινότυπες�ανα-
φορές�για�τους�Εβραίους,�δηλαδή�τρόποι�του�λέγειν,�όπως�επίσης�και�έρ�-
γα,�όπου�το�εβραϊκό�στοιχείο�διαδραματίζει�δευτερεύοντα�ή�ακόμη�και�λι-
γότερο�βασικό�ρόλο.�Ωστόσο,�οι�αναφορές�που�γίνονται�σε�αυτό,�είναι�εν�-
�δεικτικές,�κυρίως�της�σύγκλισης�του�Παπαδιαμάντη�με�τις�γενικότερες
προσλήψεις�των�Εβραίων�στο�συλλογικό�φαντασιακό�της�κυρίαρχης�πο-
λιτισμικής�ομάδας�και�ιδεολογίας�της�εποχής.�Έτσι,�αναπαράγονται�συ-
χνά�τα�στερεότυπα�της�αρχετυπικής�φιγούρας�«του»�Εβραίου,�μιας�φιγού�-
ρας� σταθερής,� «φυσικής»� και� ουσιοκρατικής� (Jost� &�hamilton,� 2005:
212-213),�όχι�μόνο�ως�θεοκτόνου�αλλά�και�–μεταξύ�άλλων–�ως�μάγου,
ψεύστη,�πονηρού�και�άνομου.�Στη�συνέχεια,�εξετάζονται�έργα�στα�οποία
το�εβραϊκό�στοιχείο�διαδραματίζει�σημαντικό�ή�και�πρωταγωνιστικό�ρόλο,
όπως�λ.χ.�το�διήγημα�«Ὁ�Ἀντίκτυπος�τοῦ�νοῦ»,�στο�οποίο�η�παπαδιαμαν-
τική�πένα�αποκλίνει�–σε�μεγάλο�βαθμό–�από�τις�συνηθισμένες�στερεοτυ-
πικές�αντιεβραϊκές�προσλήψεις.

Ως�υπόθεση�εργασίας�θεωρώ�ότι�οι�αρκετά�συχνά�επανερχόμενες�αρ-
νητικές�στερεοτυπολογίες�και�προκαταλήψεις�για�τους�Εβραίους,�ομαδικά
διατυπωμένες�αλλά�και�ατομικά�επεξεργασμένες�(Dovidio,�Glick�&�Rud-
man,�2005:�14),�σε�διάφορες�χρονικές�περιόδους�και�σε�διάφορες�κοινωνίες,



επαναδιατυπώθηκαν�με� ιδιαίτερη�ένταση,�την�περίοδο�συγκρότησης�και
εδραίωσης� των� εθνικών� κρατών,� του� ελληνικού� συμπεριλαμβανομένου,
κα�τά�τα�τέλη�του�19ου�αιώνα,�υπό�την�επίδραση�του�Ρομαντισμού�(Κυ-
ριακίδου-Νέστορος,�1986:�29-30).�Η�συγκρότηση�μιας�ομογενοποιητικής
εθνικής�ιδεολογίας�και�η�κατασκευή�μιας�φαντασιακής�κοινότητας�(Άν�-
τερσον,�1997),�προωθούσε�την�ιδέα�της�ομοθρησκείας�ως�conditio�sine�qua
non για�την�διαφύλαξη�της�πολιτικής�ενότητας�και�την�διασφάλιση�της�κοι-
νωνικής�συνοχής�(Βέικος,�1999:�38-39),�καλλιεργώντας�ταυτόχρονα�συ-
ναισθήματα�και�πρακτικές�ξενοφοβίας,�του�αντισημιτισμού�συμπεριλαμ-
βανομένου�(Bohleber,�1996:�194-206).�Οι�Εβραίοι,�λοιπόν,�ως�θρησκευτικοί,
και,� κατ’� επέκταση,� πολιτισμικοί� «άλλοι»,� γρήγορα� διαφοροποιήθηκαν
από�το�αφαιρετικά�σχηματοποιημένο�μοντέλο�του�πρότυπου�πολίτη�του�ελ-
ληνικού�έθνους,�δηλαδή�του�ελληνορθόδοξου,�και�στιγματίστηκαν,�ενώ�η�λο-
γοτεχνία�της�εποχής,�στα�πλαίσια�πρακτικών�αποδιοπόμπησης�(Αμπα-
τζοπούλου,�2000:�147-148),�συνέβαλλε�τα�μέγιστα�στην�εστίαση�και�την
προβολή�της�εβραϊκής�ετερότητας.

1.�Τρόποι�του�«λέγειν»�και�τρόποι�του�«σκέπτεσθαι»

Στο�έργο�του�Παπαδιαμάντη,�συναντούμε�κάποιες�(λιγοστές)�αναφορές�για
τους�Εβραίους,�που�αποτυπώνουν�τρόπους�του�λέγειν�της�εποχής�του.�Πρό-
κειται�για�σύντομες�συνηθισμένες�εκφράσεις,�που�περιλαμβάνουν�αρνητι-
κές�εικόνες�για�τους�Εβραίους.�Δεδομένου�ότι�η�γλώσσα�δεν�είναι�κοινω-
νικά�αθώα�και�ότι�η�επιλογή�(ακόμη�και)�των�πιο�απλών�φράσεων�ή�μιας
και�μόνο�λέξης�(δύναται�να)�εμπερικλείει�ένα�σύνολο�συμπληρωματικών
νοημάτων�(Φραγκουδάκη,�1987:�23-24),�και�δεδομένου�ότι�η�γλώσσα�εί-
ναι�«καθρέφτης�του�νου»�(chomsky,�1975:�4),�καθίσταται�φανερό�ότι�οι�οι-
κείες�αρνητικές�γλωσσικές�αναφορές�για�τους�Εβραίους�αντικατοπτρίζουν
γνώριμες�αρνητικές�σκέψεις,�που�επικρατούν�για�αυτούς�στο�συλλογικό
φαντασιακό,�και�που,�με�τη�σειρά�τους,�τις�αναπαράγουν.

Έτσι,�στη�Γυφτοπούλα (1.347-658),�που�πρωτοδημοσιεύτηκε�στην�Ἀ�-
κρόπολις (21.4.-11.10.1884),� «(Ὁ�Πλήθων)� ἐπλάττετο� ἄλλοτε�ὡς�Ἑ�-
βραῖος�πραγματευτὴς�καὶ�ἄλλοτε�ὡς�ἀλήτης�Ἀθίγγανος»�(1.624).�Στη
συγκεκριμένη�αναφορά,�χρησιμοποιείται�η�στερεοτυπική�εικόνα�του�«πε-
ριπλανώμενου� Ιουδαίου»,� που� όχι� μόνο� στη� λαογραφική� παράδοση� της
Ελλάδας�(Πολίτης,�1904:�103-105)�αλλά�και�άλλων�χωρών,�στιγματίζει
τον�Εβραίο�ως�πλάνητα,�και,�κατ’�επέκταση,�ως�απάτριδα
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Στο�διήγημα�«Τὰ�Χριστούγεννα�τοῦ�τεμπέλη»�(3.157-164),�που�πρω-
τοδημοσιεύτηκε�στη�Χριστουγεννιάτικη�Ἀκρόπολις (1896),�διαβάζουμε�για
τη�φαμίλια�του�μαστρο-Παύλου�ότι�«εἶναι�μέσα�ὅλοι�τους,�κ᾽�ἔχουνε�κλει-
δωμένα�καλά,�καὶ�τὸ�φῶς�κατεβασμένο,� διὰ�τὸν�φόβο�τῶν�Ἰουδαίωνε»
(2.163).�Στο�σημείο�αυτό,�αναδεικνύεται�με�σαφήνεια�όχι�μόνο�η�ετερότητα
των�Εβραίων,�αλλά�και�η�εχθρικότητα�και�επικινδυνότητα�που�αυτή�συ-
νεπάγεται�(Αμπατζοπούλου,�1998:�25).�

Στο�διήγημα�«Τὸ�Χατζόπουλο»�(4.411-420),�που�πρωτοδημοσιεύτηκε
στον�Γ΄�τόμο�του�περιοδικού�Ὁ�Καλλιτέχνης (Μάιος�1912),�μια�κατάρα
περιλαμβάνει�–μεταξύ�άλλων–�και�αναφορά�στο�εβραϊκό�στοιχείο:�«Νὰ
σχισθῇ�ἡ�γῆ�καὶ�νὰ�τοὺς�καταπίῃ,�ὡς�τὸν�Δαθὰν�καὶ�Ἀβειρών,�νὰ�τρέμουν
ἐπὶ�τῆς�γής,�ὡς�ὁ�Κάιν,�καὶ�ν᾽�ἀποκτήσουν�τὴν�λέπραν�τοῦ�Γιεζῆ�καὶ�τὴν
ἀγχόνην�τοῦ�Ἰούδα»�(4.419).�Στη�συγκεκριμένη�κατάρα,�το�πρόσωπο�του
Ιούδα�λειτουργεί�μετωνυμικά�για�ολόκληρο�τον�εβραϊκό�λαό.�Τοιουτοτρό-
πως,�η�προδοσία�ενός�ατόμου�παραπέμπει�συνειρμικά�στην�προδοσία,�και,
κατ’�επέκταση,�στη�θεοκτονία,�για�την�οποία�κατηγορείται�ολόκληρος�ο
εβραϊκός�λαός.

2.�Εβραίοι,�συλλογικό�φαντασιακό�και�λογοτεχνικές�κατασκευές�στο�έργο
του�Παπαδιαμάντη

Πέρα�από�αυτές�τις�(λιγοστές,�σύντομες�αλλά�ενδεικτικές)�γενικές�ανα-
φορές�και�τους�γενικούς�τρόπους�του�λέγειν�για�τους�Εβραίους�του�πα-
παδιαμαντικού�έργου,�συναντούμε�και�αναφορές�σε�αυτούς,�που�αποτελούν
κατεξοχήν� λογοτεχνικές� κατασκευές� του� συγγραφέα,� οι� οποίες,� στην
πλει�οψηφία�τους,�αντικατοπτρίζουν�τα�αρνητικά�στερεοτυπικά�χαρακτη-
ριστικά�που,�συνήθως,�αποδίδονταν�στους�Εβραίους�σε�διάφορες�εποχές,�της
εποχής�του�Παπαδιαμάντη�συμπεριλαμβανομένης.

2.1.�Εβραίοι�και�θεοκτονία:�η�εκ�νέου�διατύπωση�μιας�παλιάς�κατηγορίας�

Η�κατηγορία�της�θεοκτονίας�είναι�η�πρώτη�παραδοσιακή�κατηγορία�εναν-
τίον�των�Εβραίων,�η�οποία�απαντάται�ευρύτατα�και�στον�ελληνικό�χώρο.
Στη�λαογραφική�συλλογή�του�Ν.�Πολίτη�(1904:�101-107),�Μελέται�περὶ
τοῦ�βίου�καὶ�τῆς�γλώσσης�τοῦ�ἑλληνικοῦ�λαοῦ�-�Παραδόσεις,�στην�ενότητα
«Ὁ�Χριστὸς�καὶ�τὰ�πάθη�του»,�βρίσκουμε�πλήθος�αναφορών�για�τους�Ε�-
βραίους�ως�θεοκτόνους,�έτσι,�όπως�προσλαμβάνονταν�στο�συλλογικό�φαν-
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τασιακό�της�ορθόδοξης�πλειοψηφίας.�Στο�παπαδιαμαντικό�έργο,�σε�μεγάλο
βαθμό,�έργο�θρησκευτικού�χαρακτήρα,�η�παλιά�αυτή�κατηγορία�επανα-
διατυπώνεται�με�ιδιαίτερη�συχνότητα,�κυρίως�στα�έργα�εκείνα�που�ανα-
φέρονται�στη�Μεγάλη�Εβδομάδα�και�στο�θεϊκό�πάθος.�Λόγω�περιορισμού
έκτασης�της�μελέτης,�αναφέρω�ενδεικτικά�μόνο�το�άρθρο�«Ἡ�Ἁγία�καὶ
Μεγάλη�Ἑβδομάς»�(5.82-93),�που�πρωτοδημοσιεύτηκε�στην�Ἐφημερίς (6-
12.04.1881),�όπου�γίνεται�λόγος�–μεταξύ�πολλών�άλλων–�για�τα�«πονηρὰ
διαβούλια�τῶν�Ἰουδαίων»�(5.82),�για�τους�Φαρισαίους,�που�«συνεφώνησαν
μετὰ�τοῦ�Ἰούδα,�ὅπως�ἀντὶ�30�ἀργυρίων�τὸν�παραδώσῃ�αὐτοῖς»�(5.82),�για
τον�«προδότη�Ἰούδα»�(5.83),�ο�οποῖος�χαρακτηρίζεται�ως�«ὁ�δοῦλος�καὶ�δό-
λιος,�ὁ�μαθητὴς�καὶ�ἐπίβουλος,�ὁ�φίλος�καὶ�διάβολος·�ἀπέδωκεν�ἀσπασμόν,
παρέδωκε�τὸν�Χριστόν·�καὶ�ὡς�πρόβατον�ἐπὶ�σφαγὴν�οὗτος�ἠκολούθει»
(5.84),�«ὁ�δυσσεβής,�φιλαργυρίαν�νοσήσας»�(5.85).�Αναφέρονται�πολλά
χωρία�τροπαρίων�και�της�Γραφής,�όπου�περιγράφεται�επακριβώς�το�θεϊκό
πάθος�λόγω�της�εβραϊκής�«μισανθρωπίας»�(5.85).�Με�τον�τρόπο�αυτό�και
μέσα�από�τέτοιες�περιγραφές,�η�πανάρχαια�κατηγορία�της�θεοκτονίας�επα-
ναδιατυπώνεται�και�επικαιροποιείται,�και�οι�Εβραίοι�επαναθεωρούνται�ως
δολοφόνοι�και�μισάνθρωποι.

Ωστόσο,�το�παλιότερο�αυτό�πρωτοχριστιανικό�και�μεσαιωνικό�αντιε-
βραϊκό�μοτίβο�της�θεοκτονίας,�απέκτησε,�στα�τέλη�του�19ου�αιώνα,�νέες
διαστάσεις�και�ποιότητες�(κυρίως�φυλετικές,�πολιτικές�και�οικονο�μικο�-
κοινωνικές),�μετατρέποντας�τον�παραδοσιακό�αντιεβραϊσμό�σε�σύγχρονο
αντισημιτισμό�(langmuir,�1990:�275-305·�chazan,�1997·�Rürup,�2004:�147-
169).�Μάλιστα�το�1879,�ο�Γερμανός�πολιτικός�δημοσιογράφος�Wilhelm
Marr�(Schröder�&�klose,�1870:�33-36),�δημοσίευσε�στο�Βερολίνο�ένα�προ-
παγανδιστικό�έντυπο�με�τίτλο�Der�Sieg�des�Judenthums�über�das�Germa-
nenthum.�Vom�nicht�confessionellen�Standpunkt�aus�betrachtet (Η�νίκη�του
Ιουδαϊσμού�επί�του�Γερμανισμού.�Ειδομένη�από�μια�μη�θρησκευτική�οπτι�-
κή).�Στο�συγκεκριμένο�έργο,�ακόμη�και�ο�τίτλος�του�καθιστά�φανερή,�τη
μη�θρησκευτική/παραδοσιακή�προσέγγιση�της�εβραϊκής�ετερότητας,�που
θα�χαρακτηρίζει�εφεξής�τον�ομαδικό�στιγματισμό�των�Εβραίων�(http://
www.gehove.de/antisem/�texte/marr_sieg.pdf).

2.2.�Η�συλλογικότητα�στην�συμπεριφορά�και�δράση�των�Εβραίων
Πέρα�από�το�παραδοσιακό�στερεοτυπικό�μοτίβο�της�θεοκτονίας,�στο�πα-
παδιαμαντικό�έργο�επανέρχεται�το�μοτίβο�της�συλλογικότητας�αρνητικών
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συμπεριφορών�και�δράσεων�των�Εβραίων.�Στο�διήγημα�«Τὰ�Βενέτικα»
(4.431-444),�που�πρωτοδημοσιεύτηκε�στο�Γ΄�τόμο�του�περιοδικού�Ὁ�Καλ-
�λιτέ�χνης (Ιούνιος�1912),�γίνεται�αναφορά�στον�εμπαιγμό�ενός�άκακου�παι-
διού�(χριστιανόπουλου)�από�πλήθος�Εβραίων:�«Εἰς�τὴν�Σαλονίκην�πάλιν
εἶχεν�ἐκμελετήσει�(ὁ�Νικολὸς�τ᾽�Ἁγιώτη)�τὰ�ἤθη�τῶν�Ἑβραίων,�καὶ�διη-
γεῖτο�πῶς�ἕνα�χωριατόπουλο,�πρώτην�φορὰν�ἐλθόν,�καὶ�ἰδὸν�Ἑβραῖον�μὲ
μακρὰ�ροῦχα�καὶ�γένια,�τὸν�ἐξέβαλεν�ὡς�παπάν,�κ᾽�ἔσπευσε�νὰ�βάλῃ�με-
τάνοιαν·�τότε�πλῆθος�Ἰουδαίων�ἐλθόντες,�ἐνέπαιζον�τὴν�ἀκακίαν�τοῦ�παι-
δίου,� ἀπαιτοῦντες� ὅλοι� τὴν� ἰδίαν� χριστιανικὴν� ὑπόκλισιν,� καὶ� λέγοντες:
“Κάμε�καὶ�τοῦτο�τὸ�παπὰ�μετάνοια,�κουζούμ1·�κάμε�καὶ�τ᾽�ἄλλο�τὸ�παπὰ
μετάνοια…”»�(4.432).�

Η�σύντομη�αυτή�διήγηση�εστιάζει�αρχικά�στην�εξωτερική�(ενδυματο-
λογική)�και�εμφανισιακή�ετερότητα�των�Εβραίων�(«μακρὰ�ροῦχα�καὶ�γέ-
νια»),�η�οποία�παραπέμπει,�ωστόσο,�σε�βαθύτερους�πολιτισμικούς�κώδικες
ετερότητας.�Η�εμφανισιακή�και�πολιτισμική�αυτή�διαφορετικότητα�γίνε-
ται�–κατά�κανόνα–�άμεσα�αντιληπτή�στο�κοινωνικό�σύνολο,�εκτός�και�αν
πρόκειται,�όπως�στο�συγκεκριμένο�περιστατικό,�για�μη�έμπειρο�άτομο:�ένα
παιδί�από�το�χωριό,�που�δεν�έχει�την�εμπειρία�ούτε�του�ενήλικα�ούτε�του�(κο-
σμοπολίτη)�αστού.

Η�αφηγηματική�κωμικότητα�συντελείται�σε�ακόμη�μεγαλύτερο�βαθμό,
καθώς�το�παιδί�όχι�μόνο�δεν�αναγνωρίζει�τη�θρησκευτική�ετερότητα�του
Εβραίου,�αλλά�τον�προσλαμβάνει�ως�τον�κατεξοχήν�θρησκευτικό�ηγέ�τη
της�εαυτής�θρησκευτικής�ομάδας,�δηλαδή�ως�ορθόδοξο�ιερέα.�Στην�προ-
κειμένη�περίπτωση,�είναι�σαν�να�κλείνει�το�μάτι�ο�αφηγητής�στον�αναγνώ�-
στη�της�εποχής�του,�αφού�και�οι�δύο,�έχοντας�κοινό�πολιτισμικό�κώδικα�επι-
�κοινωνίας,� συμφωνούν� για� την� ασυμβατότητα� της� ταύτισης� των� δύο
τύπων�του�αφηγούμενου�περιστατικού�(Εβραίος–ορθόδοξος�παπάς).�Επι-
πλέον,�το�«πλῆθος�Ἰουδαίων»�που�εμπαίζει�το�χριστιανόπουλο,�παραπέμ-
πει�στη�συλλογικότητα�της�αρνητικής�συμπεριφοράς�των�Εβραίων,�που�ξε-
φεύγει�από�τα�πλαίσια�μιας�τυχόν�μεμονωμένης�συμπεριφοράς.

Στους�Εβραίους�της�Θεσσαλονίκης,�γίνεται�αναφορά�και�στο�διήγημα
«Ὁ�Χαραμάδος»�(3.655-659),�που�πρωτοδημοσιεύτηκε�στο�Ἄστυ (25.12.
1904).�Πρόκειται�για�μια�ναυτική�ιστορία,�με�πρωταγωνιστή�τον�καπετάν
Ηρακλή�Καλούμπα,�που�ανάγκασε�δύο�Εβραίους�να�εργαστούν�την�ημέρα
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του�Σαββάτου.�Στην�άρνησή�τους�να�εκτελέσουν�τη�διαταγή�του,�ο�αφη-
γητής�σχολιάζει�χαρακτηριστικά:�«Δὲν�ἤξευρεν,�ὁ�Τσιφούτης,�ὅτι�“ἔξεστιν
ἐν�Σαββάτῳ�ἀγαθοποιεῖν”�καὶ�δὲν�ἤξευρεν�ὅτι�“Κύριός�ἐστιν�ὁ�Υἱὸς�τοῦ
Ἀνθρώπου�καὶ�τοῦ�Σαββάτου”.�Ἤξευρε�μόνον�νὰ�σώζεται,�μὲ�τὸν�κόπον
τῶν�Ἑλλήνων�ναυτικῶν,�πλέων�ἐν�ἡμέρᾳ�Σαββάτου».�Στη�συνέχεια�της
αφήγησης,�«ὁ�πλοίαρχος�ἐθύμωσεν,�ἠγανάκτησε,�καὶ�δυστυχῶς,�ὡς�ἐλέ�-
χθη,�ἴσως�παρεξετράπη�κατὰ�τοῦ�Ἑβραίου.�Τὸν�ὑπάλληλόν�του�τὸν�ὑπο-
χρέωσε�διὰ�τῆς�βίας�νὰ�ἐργασθῇ,�ἐξεφόρτωσεν�ὅπως�ἠδυνήθη�καὶ�ἀπέ-
πλευσε»�(3.657).�Η�ιστορία�θα�λάμβανε�τέλος,�αν�η�εβραϊκή�κοινότητα�της
Θεσσαλονίκης,�και�πάλι�(αντι)δρώντας�συλλογικά,�δεν�αναζητούσε�την�ευ-
καιρία�να�«τιμωρήσει»�ή�να�«εκδικηθεί»�τον�καπετάνιο�για�τον�εξαναγκα�-
σμό�του�ομοδόξου�τους�να�καταπατήσει�τις�ρητές�υπαγορεύσεις�της�εβραϊ-
κής�θρησκείας.�Έτσι,�την�επόμενη�χρονιά,�η�Εβραϊκή�κοινότητα�αρνήθηκε
να�εκφορτώσει�το�φορτίο�του�καπετάν�Ηρακλή,�που�προοριζόταν�να�παρα-
λάβει.�Συγκεκριμένα,�«ἀπηγόρευσεν�εἰς�ὅλους�τους�ἐργάτας�της,�ἐκ�φορ-
τωτᾶς,�ἀχθοφόρους,�ἁμαξαγωγούς,�Ἑβραίους�ἢ�ὄχι,�νὰ�συντελέσωσιν�εἰς
τὴν�ἐκφόρτωσιν»,�καθώς�στο�χρονικό�διάστημα�του�ενός�έτους�που�είχε�με-
σολαβήσει,�είχε�κάνει�τον�καπετάν�Ηρακλή�«χαραμάδον,�ἤτοι�ἀποσυνά-
γωγον,�μεταξὺ�τῶν�Ἑλλήνων�ἐμποροπλοιάρχων»�(3.657).

2.3.�Εβραίοι�και�εμπορικές�συναλλαγές:�αντιεπαγγελματική�δεοντολογία
και�οικονομικές�παρατυπίες

Επίσης,�αναφορά�στους�Εβραίους�της�Θεσσαλονίκης�γίνεται�και�στο�διή-
γημα�με�τον�τίτλο�«Νεκρὸς�ταξιδιώτης»�(4.341-348),�που�πρωτοδημοσι-
εύτηκε�στον�ΙΘ΄�τόμο�του�περιοδικού�Παναθήναια (28.02.1910).�Εκεί,�η
αφήγηση�εστιάζει�στην�έλλειψη�επαγγελματικής�δεοντολογίας�από�την
πλευρά�Θεσσαλονικέων�Εβραίων�εμπόρων:�(Δύο�Έλληνες�αδελφοί�έμπο-
ροι)�«μῆλα�καὶ�πατάτες�καὶ�κάστανα�ἐκόμιζον�πρὸς�τοὺς�Ἑβραίους�τῆς
Σαλονίκης,�διὰ�νὰ�τοὺς�ξαναφορτώνουν�οἱ�Ἑβραῖοι�ἐκεῖθεν�ἄλλα�εἴδη,�λ.χ.
ὄσπρια�ἀνακατωμένα,�ὀλίγα�πρόσφατα�τὴς�χρονιᾶς,�ὅσον�διὰ�δεῖγμα,�καὶ
πολλὰ�περυσινὰ�ἢ�προπέρσινα�σαπρακωμένα»�(4.343).�Τονίζεται�η�έλλειψη
φερεγγυότητας�των�Εβραίων,�που�με�πονηριά�ξεγελούν�τους�Έλληνες,�δη-
λαδή�τους�χριστιανούς�εμπόρους,�για�να�κερδίσουν�χρήματα�περισσότερα
της�αξίας�του�εμπορεύματός�τους,�αναπαράγοντας,�με�τον�τρόπο�αυτόν,
το�στερεότυπο�του�παροιμιακού�λόγου�για�τις�εβραϊκές�εμπορικές�συναλ-
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λαγές,� για� τα� κοινώς� ονομαζόμενα� «ἑβραίικα»� ή� «ὀβραίικα� παζάρια»
(Πολίτης,�1902:�635).
2.4.�Ταύτιση�Εβραίων�και�Τούρκων:�κατασκευάζοντας�την�επικινδυνότητα
της�ετερότητας

Ένας�άλλος�κοινός�τόπος�για�τους�Εβραίους,�που�απαντάται�και�στο�πα-
παδιαμαντικό�έργο,�είναι�η�συχνή�ταύτιση�των�Εβραίων�με�τους�Τούρκους.
Η�ταύτιση�αυτή�στο�συλλογικό�φαντασιακό�των�ορθόδοξων�Ελλήνων�σχε-
τίζεται�με�την�πρόσληψη�των�Εβραίων�ως�συνεργατών�των�Οθωμανών
στην�επικράτεια�της�Οθωμανικής�Αυτοκρατορίας�(Pierron,�1996:�17-18),
και�ως�εχθρών�των�Ελλήνων,�ακόμη�και�στον�επαναστατικό,�απελευθε-
ρωτικό�τους�αγώνα�(kerem,�2003:�67),�καθώς�οι�Εβραίοι,�όχι�μόνο�έγιναν
ενθέρμως�δεκτοί�στις�περιόδους�των�απανωτών�διωγμών�τους,�από�διάφο-
ρες�ευρωπαϊκές�περιοχές,�στους�κόλπους�της�Οθωμανικής�αυτοκρατορίας,
αλλά�μπόρεσαν�να�προοδέψουν�και�να�αναδειχτούν�οικονομικά�και�κοινω-
νικά.

Στη�«Φόνισσα»,�Κοινωνικὸν�μυθιστόρημα (3.417-520),�που�πρωτοδη-
μοσιεύτηκε� στο� περιοδικό�Παναθήναια (15.1.-15.6.1903),� η�Μαρούσα,
«Ἑβραιοπούλα,�ἢ�κατ᾽�ἄλλους�Τουρκοπούλα»�(3.480),�είχε�υιοθετηθεί�σε
σχεδόν�βρεφική�ηλικία�από�μία�χριστιανική�οικογένεια,�η�οποία,�στη�συνέ-
χεια,�την�βάφτισε.�Ωστόσο,�«(ἡ�δύστηνος�Μαρούσα),�ἥτις�δὲν�εἶχε�γεννηθῆ
εἰς�τὸν�τόπον,�ἀρχῆθεν�δὲν�ἦτο�πολὺ�αὐστηρὰ�οὔτε�σεμνοπρεπής,�εἶχε�δὲ
μικρὰν�δόσιν�ἐλαφρότητος»�(3.480).�Στο�σημείο�αυτό,�καθίσταται�φανερή
η�ιδεολογία�του�αφηγητή�περί�εγγενούς�διάστασης�της�ηθικότητας:�η�σε-
μνοπρεπής�συμπεριφορά�και�ο�ηθικός�χαρακτήρας�μιας�γυναίκας�δεν�σμι-
λεύεται�από�τις�περιρέουσες�κοινωνικές�συνθήκες,�οπότε�η�de�facto ηθικό-
τητα� ενός� χριστιανικού� οικογενειακού� περιβάλλοντος� δεν� δύναται� να
αναιρέσει�την�de�facto ανηθικότητα�της�μη�χριστιανικής�Ανατολής.�Σύμ-
φωνα�με�την�κυρίαρχη�ιδεολογία�του�βιολογικού�ντετερμινισμού�της�επο-
χής�(τέλη�του�19ου�-�αρχές�του�20ού�αιώνα),�οι�άνθρωποι,�σαφώς,�κληρο-
νομούν�και�δεν�οικοδομούν�μόνοι�τους�το�χαρακτήρα�τους,�οπότε�Εβραίοι
και�Τούρκοι�είναι,�έτσι�κι�αλλιώς,�«καταδικασμένοι»�εκ�των�προτέρων.
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2.5.�Εβραίοι�και�μαγεία:�η�δαιμονοποίηση�του�«άλλου»

Αυτή�την�ταύτιση�Εβραίων�και�Τούρκων�στο�συλλογικό�φαντασιακό�των
Ελλήνων,�με�την�ταυτόχρονη�απόδοση�αρνητικών�χαρακτηριστικών�και
στις�δύο�εθνοπολιτισμικές�ομάδες,�την�απαντούμε�και�στο�άλλο�σημαντικό
παπαδιαμαντικό�έργο,�«Τὰ�Ρόδιν᾽�ἀκρογιάλια»,�Κοινωνικὸν�μυθιστόρημα
(4.223-303),�το�οποίο�πρωτοδημοσιεύτηκε�στο�περιοδικό�Νέα�Ζωὴ Αλε-
ξανδρείας�(Νοέμβριος�1907�-�Ιούνιος�1908).�Στο�συγκεκριμένο�μυθιστό-
ρημα,�αναπαράγεται�το�στερεότυπο�της�μαγείας�που�εξασκούσαν�οι�Εβραί-
ισσες�(και�οι�Τούρκισσες),�οι�οποίες�ξεγελούσαν�τους�αφελείς�και�απελ�-
πισμένους,�που�κατέφευγαν�σε�αυτές.�Τους�εκμεταλλεύονταν�οικονομικά
και�τους�έβαζαν�να�κάνουν�πράγματα�που�μείωναν�την�προσωπικότητά
τους.

Ο�Στάθης,�στο�συγκεκριμένο�μυθιστόρημα,�είναι�ένας�από�τα�θύματα
των�Εβραίων�μαγισσών,�στις�οποίες�απευθύνθηκε�«γιὰ�νὰ�τοῦ�χαλάσουν
τὰ�μάγια»,�αντί�σημαντικού�αντιτίμου:�«Λοιπόν,�δὲν�μᾶς�εἶπες�[…]�ὣς�πόσα
ταξίδια�ἔκαμες�κατὰ�τὴν�Χαλκίδα,�πόσες�μυζῆθρες�καὶ�πόσα�τυριὰ�καὶ
βούτυρα�ἐκουβάλησες,�κι�ἂν�εἶχες�καὶ�τίποτε�σκουρολίρες�παραχωμένες
πουθενά…�εἶχαν�τύχη�νὰ�τὶς�φάγουν�οἱ�Ἑβραιοποῦλες�κ᾽�οἱ�Χανούμισσες…»
(4.283).�Ο�Στάθης�αφηγείται�το�πάθημά�του,�ξεκινώντας�με�μια�αναφορά
στις�επικρατούσες�φήμες�τηςεποχής�για�τις�μάγισσες:�«Εἶχα�ἀκουστά�μου
[…]�πὼς�αὐτὲς�οἱ�ἄπιστες�εἶναι�πολὺ�μαστόρισσες�στὰ�μάγια,�γιὰ�νὰ�τὰ
λύνουν�καὶ�νὰ�τὰ�δένουν…»�(4.283).�Στη�συνέχεια,�από�την�συλλογική�αν-
τίληψη�περνά�στην�ατομική�του�εμπειρία,�χωρίς,�ωστόσο,�να�φαίνεται�δια-
τεθειμένος�να�αποκαλύψει�λεπτομέρειες,�για�τις�οποίες�προφανώς�νιώθει
το�αίσθημα�της�ντροπής:�«Εἶπαν�πὼς�θὰ�μοῦ�τὰ�χαλάσουν�(τὰ�μάγια).
Μόνε�μ᾽�ἀποχρέωσαν�νὰ�ξαναπάω�καὶ�δεύτερη�φορὰ�καὶ�τρίτη,�ἐπειδὴς�καὶ
δὲν�ἦταν�ἀκόμη�οὗρμα�(ὥριμα)�γιὰ�νὰ�χαλάσουνε.�[...]�Ἔτσι�μοῦ�’λεγαν.
Μὰ�ὅποιος�πέσῃ�σὲ�μάγισσας�χέρια,�ἢ�σὲ�γιατροῦ�ἢ�σὲ�δικηγόρου…�αὐτὰ
παθαίνει»�(4.284).�Εντούτοις,�οι�ντροπιαστικές�λεπτομέρειες,�τις�οποίες�δι-
στάζει�ο�ίδιος�να�αποκαλύψει,�έχουν�ήδη�διαδοθεί�στην�κλειστή�κοινωνία�που
ζει.�Έτσι,�ο�συνομιλητής�του�αποκαλύπτει�αυτά�που�είχε�ήδη�μάθει�από�άλ-
λους:�«Αὐτὴ�σ᾽�ἔγδυσε,�καθὼς�μοῦ�εἶπαν.�Μήπως�οἱ�ἄλλες�δὲ�σὲ�εἶχαν�γδύ-
σει;�θὰ�πῇς·�ἀλλ᾽�αὐτὴ�δὲν�σὲ�κατάφερε�νὰ�βγάλῃς�τὴν�κάπα�σου�καὶ�τὸ
πουκάμισό�σου,�καὶ�σ᾽� ἔβγαλεν�ἔξω�στὸ�χαγιάτι,� τὴ�νύχτα�μὲ�τὸ�φεγ-
γάρι;…»�(4.284).�Η�αρχική�έκδυση�του�θύματος�σε�ανοιχτό�χώρο�με�την
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εν�δυνάμει�θέασή�του�από�άλλους,�κατά�τη�διάρκεια�της�νύχτας,�που,�μαζί
με�το�φεγγάρι,�αναδυκνείεται�σε�σκοτεινό�συνεργό�των�μαγικών�τεχνα-
σμάτων,� παρουσιάζεται� ακόμη� πιο� λεπτομερώς� στην� ολοκλήρωση� της
αφήγησης�της�ιστορίας:�«Αὐτὴ�ἡ�μαστόρισσα�τὸν�εἶχε�κάμει�νὰ�πιστεύσῃ
ὅτι�δὲν�θά� ’πιαναν�οἱ�ἐξορκισμοί�της,�ἂν�αὐτὸς�δὲν�ἐγδύνετο�τσιτσί·�τὸν
ἔβγαλε�ἔξω�στὸ�λιακωτὸ�ὁλόγυμνον,�τὴν�νύκτα�στὸ�φεγγάρι,�ὕστερα�τὸν
ἔκλεισε�ἔξω�καὶ�τὸν�ἄφησε�νὰ�γυρίζῃ�στὰ�σοκάκια�γυμνός»�(4.285).�Η�δύ-
ναμη�των�επιλεγμένων�λέξεων,�που�δηλώνουν�το�απόλυτο,�προσδίδουν�αύ-
ξουσα�δραματικότητα�και�τραγική�κορύφωση�στην�εξιστόρηση.�Η�«μα-
στόρισσα»� έπεισε� το� αφελές� θύμα� να� γδυθεί� παντελώς� («τσιτσί»),� τον
έβγαλε�έξω�σε�δημόσιο�χώρο�ολόγυμνον,�κλείνοντάς�τον�έξω�και�αφήνον-
τάς�τον�να�γυρίζει�γυμνός�στα�σοκάκια.�Ο�κώδικας�ηθικής�συμπεριφοράς
της�εποχής�καταπατάται�εντελώς�και�ανεπίτρεπτα,�και�για�την�κατα-
πάτηση�αυτή,�εξολοκλήρου�υπαίτιες�είναι�οι�Εβραίες�(και�Τούρκισσες),�σε
κάθε�περίπτωση,�οι�«ἄπιστες»�μάγισσες.

Στο�προαναφερθέν�μυθιστόρημα,�τα�καμώματα�των�Εβραίων�μαγισ-
σών�έχουν�επίπτωση�μόνο�σε�ατομικό�και,�συνεπώς,�σε�περιορισμένο�επί-
πεδο.�Επιπλέον,�κάνουν�τον�αναγνώστη�μάλλον�να�μειδιά�με�τα�παθήματα
του�αφελούς�θύματος.�Εντελώς�διαφορετική�είναι�η�λογοτεχνική�επεξερ-
γασία�του�μοτίβου�της�εβραϊκής�μαγείας�στη�Γυφτοπούλα.�Στο�εν�λόγω
έργο,�η�χρήση�μαγείας�από�τους�Εβραίους�προκαλεί�φόβο,�καθώς�ο�ανα-
γνώστης�διαπιστώνει�τις�τραγικές�συνέπειες�που�μπορεί�αυτή�να�έχει,�σε
ευρεία�κλίμακα.�Στο�συγκεκριμένο�μυθιστόρημα,�ο�τρομερός�Γεώργιος�Γε-
μιστός�γίνεται�μαθητής�του�Εβραίου�«μισόχριστου»�μάγου�Ελιέζερ:�«Εἰς
τὰς�ἡμέρας�τοῦ�πολυχρονεμένου�βασιλέως�Ἰωάννου�ἐζοῦσεν�ἄνθρωπος�ὀνό-
ματι� Γεώργιος�Γεμιστός,� ἀγγεῖον� τοῦ�Σατανᾶ� καὶ� γεμᾶτος� ἀπὸ� κάθε
λογῆς�γοητείαν�καὶ�ἀσέβειαν.�Οὗτος�γοῦν�ὁ�ἄθλιος,�πηγαινάμενος�ποτὲ
καιροῦ�εἰς�τὴν�Ἀνδριανούπολιν,�πολιτείαν�τῆς�Ρούμελης�λίαν�μεγάλην�καὶ
θαυμαστήν,�εὑρίσκει�ἐκεῖ�ἕναν�πραγματευτὴν�ἑβραῖον�ὀνόματι�Ἐλιέζερ,
ὁποῦ�εἰς�τὸ�φαινόμενον�ἦτον�πραγματευτής,�κατ᾽�ἀλήθειαν�δὲ�ἦτον�μάγος
καὶ�ψεύστης.�Οὗτος�γοῦν�ὁ�μισόχριστος�ἐφιλιώθη�μὲ�τὸν�Γεμιστόν,�καὶ�πα-
ρέλαβεν�αὐτὸν�εἰς�τὸν�οἶκόν�του,�διὰ�νὰ�τὸν�ἔχῃ�μαθητήν�του,�καὶ�ἀπὸ�αὐτὸν
τὸν�διδάσκαλον�τῆς�κακίας�ἐδιδάχθη�ὁ�Γεώργιος�Γεμιστὸς�κάθε�εἴδους�πο-
νηρίαν�καὶ�ἀνομίαν,�εἰς�τόσον�ὁπού�ὁ�ἐχθρὸς�τοῦ�ἀνθρωπίνου�γένους�δὲν
εὖρεν�ἄλλο�σκεῦος�ἐκλεκτότερον�διὰ�λόγου�του,�καὶ�τὸν�ἔκαμε�πιστὸν�φί-
λον� καὶ� ὄργανόν� του� διὰ� νὰ� καταργήσῃ� (Ὢ� τῆς� θεοστυγοῦς� ἀνομίας!
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Ἵλεως�νὰ�εἶσαι�εἰς�ἡμᾶς,�Κύριε!)�τὴν�ἀμώμητον�πίστιν�τοῦ�Χριστοῦ�καὶ
νὰ�φέρῃ�εἰς�τὸν�κόσμον�τὴν�ἄθεον�εἰδωλολατρίαν.�Τέτοια�ἐσοφίσθη�ὁ�παμ-
πόνηρος�ἀνθρωποκτόνος�νὰ�κατορθώσῃ�διὰ�μέσου�του�ἄφρονος�Γεμιστοῦ»
(1.637).

Στη�συνέχεια,�«Ἀφόντις�γοῦν�ἐποτίσθη�βαθέως�ὁ�Γεμιστὸς�μὲ�τὰ�κα-
κόδοξα�νάματα�τῆς�ἑβραϊκῆς�ἀπονοίας»�(1.637),�δίδασκε�την�κακόδοξον
πλάνην�του,�έτσι�ώστε�οι�άνθρωποι�να�μη�λατρεύουν�πλέον�τον�αληθινό�Θεό,
αλλά�να�προσκυνούν�«κωφὰ�καὶ�ἀναίσθητα�ξόανα».�Καταγινόταν�και�ο
ίδιος�με�την�μαγεία�και�δίδασκε�τους�πιστούς�του,�πώς�να�ομιλούν�με�τους
δαίμονες,�«προσκαλώντας�μὲ�ἀσεβῆ�καὶ�ἀνόσια�μηχανήματα�ἀπὸ�τὰ�κα-
τώτατα�τοῦ�ᾍδου�τοὺς�πονηροὺς�δαίμονας,�νὰ�παρουσιάζωνται�ὁλοφάνε-
ροι�ἐμπρὸς�εἰς�τὰ�ὄμματά�τους�καὶ�νὰ�συνομιλοῦν�ἀναμεταξύ�τους�ὡς�πι-
στοὶ�φίλοι.� […]�Καὶ�κοντολογῆς�δὲν�ἦτον�τρόπος�καὶ�εἶδος�κακίας�καὶ
ἀνομίας�ὁποῦ�νὰ�μὴ�τὸ�ἐδίδασκεν�εἰς�τοὺς�μαθητάς�του�οὗτος�ὁ�δυσσεβὴς
Γεμιστός,�πολλαπλασιάζωντας�μετὰ�τόκου�τὸ�χάρισμα�ὁποῦ�ἔλαβεν�ἀπὸ
τὸν�διδάσκαλόν�του�τὸν�μισόθεον�Ἐλιέζερ,�ἢ�μᾶλλον�ἀπὸ�τοὺς�ἀκαθάρτους
δαίμονας»�(1.638).

Τα�δύο�παραπάνω�εκτενή�αποσπάσματα�είναι�ενδεικτικά�για�την�εικόνα
των�Εβραίων�στο�συλλογικό�φαντασιακό�της�κυρίαρχης�θρησκευτικής�και
εθνοπολιτισμικής� ομάδας� της� εποχής,� που� είναι� οι� «ἀληθεῖς� ὀρθόδοξοι
Ἕλληνες»�(2.133).�Άλλωστε,�για�τον�Παπαδιαμάντη�και�γενικότερα�για
την� ελληνική� κοινωνία� της� εποχής� του,� η� ελληνική� εθνική� ταυτότητα
συμπορευόταν�απαραιτήτως�με�τη�θρησκευτική�ορθόδοξη�χριστιανική.�Η
μία�ταυτότητα�δεν�εννοούνταν�χωρίς�την�άλλη�και�το�αντίστροφο,�όπως
πολλές�φορές�αναφέρεται�στο�παπαδιαμαντικό�έργο,�όπως�λ.χ.�ενδεικτικά
στο�διήγημα�«Λαμπριάτικος�ψάλτης»�(2.513-540,�πρωτοδημοσίευση�στην
Ἀκρόπολις,�27-31�Μαρτίου�1893):�«Τὸ�ἑλληνικὸν�ἔθνος,�τὸ�δοῦλον,�ἀλλ᾽
οὐδὲν�ἧττον�καὶ�τὸ�ἐλεύθερον,�ἔχει�καὶ�θὰ�ἔχῃ�διὰ�παντὸς�ἀνάγκην�τῆς�θρη-
σκείας�του»�(2.516).

Στο�πρόσωπο�του�Εβραίου�Ελιέζερ�συγκεντρώνεται�σχεδόν�το�σύνολο
των� αρνητικών� ανθρώπινων� χαρακτηριστικών.�Είναι� «μάγος� καὶ� ψεύ-
στης»,�«μισόχριστος»,�«διδάσκαλος�τῆς�κακίας»,�από�τον�οποῖο�ο�Γεμιστός
«ἐδιδάχθη�κάθε�εἴδους�πονηρίαν�καὶ�ἀνομίαν»,�«ἐχθρὸς�τοῦ�ἀνθρωπίνου�γέ-
νους»,�που�επεδίωκε�«νὰ�καταργήσῃ�τὴν�ἀμώμητον�πίστιν�τοῦ�Χριστοῦ�καὶ
νὰ�φέρῃ�εἰς�τὸν�κόσμον�τὴν�ἄθεον�εἰδωλολατρίαν»,�«παμπόνηρος�ἀνθρω-
ποκτόνος»�(1.637-638).�Στο�παρόν�έργο,�ο�Ελιέζερ,�και,�κατ’�επέκταση,

294 ΜΑΙΡΗ�ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ



«ὁ�Ἑβραῖος»�ως�συλλογικό�υποκείμενο,�μισώντας�τη�χριστιανική�θρησκεία
και�το�χριστιανικό�πληθυσμό,�θέτει�ως�στόχο�να�την�καταργήσει�και�να�εγ-
καταστήσει�με�δόλο�και�πονηριά�την�ειδωλολατρία,�προκαλώντας,�έτσι,�την
πνευματική�δολοφονία�του�ανθρώπινου�γένους.�Ο�Εβραίος�Ελιέζερ,�και,
κατ’�επέκταση,�ο�Εβραίος�της�παπαδιαμαντικής�εποχής,�δεν�είναι�μόνο�ο
θεοκτόνος�Εβραίος�που,�μην�αναγνωρίζοντας�τον�«Παθόντα�καὶ�Ταφέν�-
τα»�Χριστό�(«Παιδικὴ�Πασχαλιά»,�Ἀναμνήσεις,�2.169-176,�πρωτοδημο-
σίευση�στο�Ἄστυ,�24.04.1891)�ως�Θεό�και�Δημιουργό�του,�τον�σταύρωσε.
Πολύ�περισσότερο,�είναι�και�ο�ανθρωποκτόνος�Εβραίος,�που,�μην�αναγνω-
ρίζοντας�την�ιερότητα�του�δημιουργήματος,�επιδιώκει�την�ολοσχερή�κα-
ταστροφή�του.�Ο�θεοκτόνος�Εβραίος�της�παράδοσης�μεταβλήθηκε,�λοιπόν,
στο�υπό�εξέταση�έργο,�σε�σύγχρονο�ανθρωποκτόνο,�σε�προσωποποίηση�της
καταστροφής,�επομένως,�σε�επικίνδυνο�εχθρό,�ο�οποίος�πρέπει�να�εντοπι-
στεί,�να�στιγματιστεί�και�(σε�μεταγενέστερες�εποχές)�να�εξοντωθεί,�προ-
κειμένου�να�μην�εξοντώσει�ο�ίδιος�την�ανθρωπότητα.�Άλλωστε,�ο�Ελιέζερ,
στην�τελευταία�αναφορά�που�γίνεται�σε�αυτόν�στα�προαναφερθέντα�χωρία,
ταυτίζεται� με� τους� ακάθαρτους� δαίμονες.�Αποκτά,� δηλαδή,� διαβολική
υπόσταση,�και,�ως�τέτοια,�γίνεται�η�πηγή�του�κακού�και�της�ανομίας,�χα-
ρακτηριστικό� γνώρισμα,� άλλωστε,� πολλών� λογοτεχνικών� έργων,� στα
οποία�«ο�Εβραίος»�εμφανίζεται�ως�εστία�μόλυνσης�και�ως�άκρως�επικίν-
δυνο�μίασμα�για�το�περιβάλλον,�με�το�οποίο�έρχεται�σε�επαφή�(Αμπατζο-
πούλου,�2000:�158-161).

2.6.�Εβραίοι�και�τελετουργικές�παιδοκτονίες:�η�λογοτεχνική�αναπαράσταση
της�«συκοφαντίας�αίματος»�στην�Κέρκυρα�(1891)

Τέλος,�εκτενής�αναφορά�για�τους�Εβραίους�γίνεται�στο�διήγημα�«Ὁ�ἀντί-
κτυπος�τοῦ�νοῦ»�(4.366-380,�666-673),�που�πρωτοδημοσιεύτηκε�μερικώς
στο�περιοδικό�Χαραυγὴ τῆς�Μυτιλήνης�(15.12.1910),�και�ολόκληρο,�18
χρόνια�μετά�το�θάνατο�του�Παπαδιαμάντη,�στο�Ἡμερολόγιον�Μπουκέτου
(1929).�

Πρόκειται�για�ένα�έργο,�που�επεξεργάζεται�λογοτεχνικά�την�γνωστή
«συκοφαντία�αίματος»�του�1891�στην�Κέρκυρα,�τη�συκοφαντία�δηλαδή�του
χριστιανικού�πληθυσμού�εναντίων�των�Εβραίων�περί�τελετουργικής�παι-
δοκτονίας�των�τελευταίων�για�την�ικανοποίηση�των�θρησκευτικών�τους
αναγκών�(Erb,�1993:�9-16·�Erb,�2002:�58-64·�Poliakov,�2003:�56-64).�Η
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εν�λόγω�συκοφαντία�οδήγησε�στο�σημαντικό�αντισημιτικό�πογκρόμ�και,�ου-
σιαστικά,�στη�διάλυση�της�ανθηρής�εβραϊκής�κοινότητας�στην�Κέρκυρα
στα�τέλη�του�19ου�αιώνα.�Πρόκειται,�λοιπόν,�για�τη�λογοτεχνική�αποτύ-
πωση�ενός�ιστορικού�συμβάντος�(Λιάτα,�2006·�Margaroni,�2012).�

Ο�αφηγηματικός�χώρος�είναι�η�Αθήνα�στα�τέλη�του�19ου�αιώνα.�Το
πρώτο�σκηνικό�στο�οποίο�διαδραματίζεται�η�ιστορία�είναι�ένα�μπακάλικο-
καπηλειό,�όπου�διαφορετικοί�τύποι,�«τρεῖς�ἄνθρωποι,�τρεῖς�φυλαί,�τρία�θρη-
σκεύματα»�(4.367)�συγχρωτίζονται,�με�κοινά�ενδιαφέροντα�την�οινοποσία
και�το�φαγοπότι.

Στην�αρχή�της�αφήγησης,�είναι�χαρακτηριστική�η�χαλαρότητα�και,�εν
μέρει,�η�ρευστότητα�των�θρησκευτικών�ταυτοτήτων�των�θαμώνων�του�κα-
πηλειού�και�πρωταγωνιστών�του�διηγήματος,�παράμετρος,�βέβαια,�που�θα
ανατραπεί�ολοκληρωτικά�στη�συνέχεια.�Χαρακτηριστική�είναι�και�η�ρευ-
στότητα�με�την�οποία�προσλαμβάνεται�η�ταυτότητα�του�Εβραίου�Σαβ-
βατίνου�Λευΐ�από�τους�ορθόδοξους�χριστιανούς:�«Κοινῶς,�εἰς�τοὺς�δικούς
μας,�ὁ�Ἰσραηλίτης�ἦτο�γνωστὸς�ὑπὸ�τὸ�ὄνομα�Σάββας.�Ὀλίγοι�εἴ�ξευ�ραν�ὅτι
ἦτο�Ἑβραῖος.�Εἴς�τινας�ὁ�ἴδιος�εἶχε�διηγηθῆ�ὅτι�ἡ�οἰκογένειά�του�εἶχε�προ-
σέλθη�εἰς�τὸν�Προτεσταντισμόν,�καὶ�εἶχε�δεχθῆ�τὸ�βάπτισμα�ἢ�ράντισμα
ἐν�Κερκύρᾳ.�Ἀλλ᾽�εἰς�τὸν�Λύσανδρον�Παπαδιονύσην,�ὁ�μπάρμπα�Πού�πης,
ὅστις�ἐγνώριζε�καλά,�ὡς�συμπατριώτην�του,�τὸν�Σαββατίνον,�εἶχεν�πεῖ�ὅτι
οὗτος�ἦτον�Λέχος�–�οὔτε�κἂν�Ἑβραῖος�σωστός·�un�bastardo�Ebreo»�(4.368).�

Ρευστός�είναι�και�ο�τρόπος�που�προσλαμβάνει�ο�ίδιος�ο�Σαββατίνος�την
ταυτότητά�του,�ανάλογα�με�τον�δημόσιο�ή�ιδιωτικό�χαρακτήρα�των�περι-
στάσεων�που�βιώνει:�«…�τὸ�καθαυτὸ�ὄνομα�τοῦ�Ἑβραίου,�ἦτον,�ὡς�φαίνε-
ται,�Σαμπατίν,�Σαββατίν,�ἀλλὰ�διὰ�νὰ�φαίνεται�τάχα�ὡς�χριστιανὸς�εἰς
τοὺς�πολλούς,�τοὺς�ἀδιαφόρους�καὶ�μὴ�πολυπραγμονοῦντας,�εἶχεν�εἰπεῖ�ὅτι
ὀνομάζεται�Σάββας�[…]�εἰς�τὰς�ὁμιλητικάς�του�ὥρας�ἐφαίνετο�τέλειος�κο-
σμοπολίτης.�Ἔτρωγε�κ᾽� ἐπινεν,� ὄχι�μὲ�ἀπληστίαν,�ἀλλὰ�μὲ�ἄκραν�κο-
σμιότητα�καὶ�ταπείνωσιν,�μετὰ�Ἰταλῶν�καὶ�Ἑλλήνων.�Δὲν�ἠρώτα�ἂν�τὸ
κρέας�ἦτον�τροφὰς�ἢ�κασέρ,�ἂν�τὸ�ρετσινᾶτο�ἦτον�ἢ�ὄχι�διυλισμένον.�Δὲν
τὸν�ἔμελεν�ἂν�ὁ�χαχάμης�εἶχεν�ἐπιθεωρήσει�τὰ�κρέατα,�ἢ�ἂν�ταῦτα�ἦσαν
ἀπὸ�τὰ�πρόσθια�ἢ�ἀπὸ�τὰ�ὀπίσθια�τοῦ�προβάτου.�Ἐνίοτε�ἐγεύετο�καὶ�χοι-
ρινά»�(4.369).�Αν,�ωστόσο,�η�εβραϊκή�ταυτότητα�στο�δημόσιο�χώρο�χρει-
αζόταν�να�προσαρμοστεί�στον�ηγεμονικό�χριστιανικό�χαρακτήρα�του�τε-
λευταίου,�στον�ιδιωτικό�χώρο�μπορούσε�πλήρως�να�εκδιπλώνεται�και�να
εκφράζεται�ως�είχε:�«Κατὰ�τὰς�ὥρας�τῶν�ρεμβασμῶν,�ὅταν�ὁ�ἄνθρωπος
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ἐποτίζετο�“οἶνον�κατανύξεως”,�ὅπως�λέγει�ὁ�Ψαλμός,�κ᾽�ἐκάθητο�μόνος
παρὰ�τὴν�γωνίαν,�πολλάκις�ἤρχιζε�νὰ�ὑποψάλλῃ�καθ᾽�ἑαυτόν,�μὲ�φωνὴν
Ἄννης�προσευχομένης,�διάφορα�μέλη�τῆς�Συναγωγῆς,�καθὼς�τὸ�“Σόμερ
Ἰσραέλ”,�καὶ�τὸ�Ἀλλελοὺ-Γιὰχ�(Αἰνεῖτε�τὸν�Ἰεχωβὰ�ἢ�τὸν�Ὄντα).�Καὶ
πολλὰ�ρητὰ�ἀπεμνημόνευεν�ἀπὸ�τὰς�Γραφάς,�συχνὰ�δὲ�στενάζων�ἀπήγ-
γελλε»�(4.369).

Ρευστή�και�αμφίσημη�ήταν�και� η� στάση� των�Χριστιανών�απέναντι
στους�Εβραίους�γενικότερα.�Έτσι,�αφενός�(ο�μπαρμπα-Πούπης,�ο�Ιταλο-
κερκυραίος,�μαζί�με�το�Σαββατίνο�Λευΐ)�«ἐξεκοκκάλιαζαν»�τα�χρήματα
που�κέρδιζε�ο�πρώτος,�«καθήμενοι�τὸ�βράδυ�εἰς�τὸ�καπηλεῖον�τοῦ�Καρμάνη,
καὶ�κουτσοπίνοντες,�λίαν�εὐαρέστως»�(4.374).�Αφετέρου�και�παράλληλα,
το�ίδιο�άτομο�(ο�μπαρμπα-Πούπης)�υποβιβάζει�τους�ανήκοντες�σε�άλλες
«φυλές»,�των�Εβραίων�συμπεριλαμβανομένων,�στο�επίπεδο�των�ζώων:�«…
εἶχεν�ὅμως�κάμη�καὶ�πολλοὺς�καυγάδες�κατὰ�καιρούς,�μὲ�Λεβαντίνους,
μὲ�Ἀρμενίους�καὶ�μὲ�Ἑβραίους…�Καμμίαν�ἐκ�τῶν�φυλῶν�τούτων�δὲν�ἐχώ-
νευεν.�Ὅλους�τους�ὠνόμαζε�“σκυλιά”»�(4.372).

Έτσι,�ακόμη�και�αν�ο�κοινωνικός�συγχρωτισμός�των�Χριστιανών�με
τους�Εβραίους�ήταν�συχνά�αναπόσπαστο�κομμάτι�της�καθημερινής�πραγ-
ματικότητας,� εντούτοις� υφήρπε� η� κοινωνική� περιφρόνηση� των� πρώτων
προς�τους�τελευταίους.�Ενδεικτικός�είναι�ο�τρόπος�εορτασμού�σε�διαθρη-
σκευτικό�επίπεδο,�με�σαφή,�ωστόσο,�απόρριψη�των�εβραϊκών�γιορτών�από
τους�Χριστιανούς:�(O�Αντώνιος�Αλμπέργος,�ο�Σαββατίνος�Λευΐ�και�ο�Λύ-
σανδρος�Παπαδιονύσης)� «“τὸ� εἶχαν� δίπορτο”·� ἔκαμναν� μαζὺ�Χριστού-
γεννα�ἀλλα-Γρέκα,�ἁϊ-Βασίλη�ἀλλα-Γρέκα,�καὶ�Ἀπόκρῃες.�Εἴτα�πάλιν,
Πάσχα�ἀλλ᾽�Ἰταλιάνα,�Πάσχα�ἀλλα-Γρέκα,�μαζὺ�πάντοτε.�Ἀλλ᾽�ὁ�Σαβ-
βατὶν�ἦτο�πλέον�κερδισμένος�ἀπ᾽�ὅλους.�Καὶ�τὰς�ἐορτὰς�τὰς�χριστιανικάς,
ἀμφοτέρων�τῶν�ἐκκλησιῶν,�μαζύ�τους�τὰς�ἑώρταζε,�καὶ�ποτὲ�δὲν�ἔλεγεν
εἰς�τοὺς�φίλους�του�πότε�αὐτὸς�εἶχε�Φάσκα,�πότε�Σκηνοπηγίαν,�καὶ�πότε
Πεντηκοστήν…�Ἄλλως,�καὶ�οἱ�δύο,�καὶ�μάλιστα�ὁ�Παπαδιονύσης,�δὲν�θὰ
ἤθελον�νὰ�συμμετάσχωσι�τῶν�ἑορτῶν�τοῦ�Ἑβραίου»�(4.370).�Και,�σε�τε-
λική�ανάλυση,�ο�Σαββατίνος�Λευΐ�«ἐκέρδιζε�περισσοτέρας�ὕβρεις,�ἀπειλὰς
καὶ�προπηλακισμοὺς�παρὰ�χρήματα»�(ὅ.π.:�370).

όταν,�λοιπόν,�η�καθημερινότητα�έβαινε�«ομαλώς»,�το�εβραϊκό�στοιχείο,
άλλοτε�ενσωματωνόταν�προσαρμοσμένο�και�υποταγμένο�στις�επιταγές�της
ορθόδοξης�πλειοψηφίας,�άλλοτε�περιφρονούνταν�αλλά,�οπωσδήποτε,�γινό-
ταν�«ανεκτό»�και,�με�τον�τρόπο�αυτό,�διατηρούνταν�οι�εύθραυστες�ισορρο-
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πίες.�Ωστόσο,�αρκούσε�οποιαδήποτε�αφορμή�για�να�ανατρέψει�τις�φαινο-
μενικά�ισορροπημένες�καταστάσεις,�πυροδοτώντας�κύματα�αντισημιτικών
διαθέσεων� και� δράσεων:� «Αἴφνης� ἕνα� πρωΐ,� κατὰ�Μάρτιον� μῆνα,� ἐνῷ
ἐπλησίαζε�τὸ�Πάσχα,�ἔρχεται�ἀπὸ�τὴν�Κέρκυραν�εἴδησις,�καὶ�τὴν�ἀνέ-
γραφον�ὅλ᾽�αἱ�ἐφημερίδες,�ὅτι�οἱ�ἐκεῖ�Ἑβραῖοι�ἥρπασαν�μικρὰᾶν�κορασίδα
χριστιανήν,�καὶ�τὴν�ἔσφαξαν·�τῆς�ἔπιαν�τὸ�αἷμα!…�[…]�Ἅμα�ἤκουσεν�ὁ
μπάρμπα�Πούπης�τὴν�εἴδησιν,�ὅτι�εἰς�τὴν�πατρίδα�τοῦ�(ὅπου�εἶχε�τριάντα
χρόνους�νὰ�πατήσῃ)�συνέβη�αὐτὸ�τὸ�πρᾶγμα,�ἔγεινεν�ἀμέσως�πῦρ�καὶ�μα-
νία� ἐναντίον� τῶν�Ἑβραίων.�Ὤ!�Νὰ� εἶχεν� ἕνα�Ἑβραῖον� νὰ� τὸν�πνίξῃ!…
(4.375).�

Ο�μπαρμπα-Πούπης�εξέφρασε�με�λεκτική�και�φυσική�βία�τα�υφέρποντα
αντιεβραϊκά�του�αισθήματα,�τα�οποία,�όμως,�τη�συγκεκριμένη�στιγμή,
ανατροφοδοτήθηκαν�από�την�κερκυραϊκή�«συκοφαντία�αίματος»,�προς�τον
πρώην�συνεορτάζοντα�και�ομοτράπεζό�του�Σαββατίνο,�με�την�δικαιολογία
ότι�«Δὲν�ἔχουν�πίστι,�μωρὲ�γυιέ�μου·�σέντσα�φέδε!�Μωρέ,�αὐτὸ�τὸ�σκυλί,
πόσα�δὲ�μοῦ�εἶχε�φάγῃ,�καὶ�πῶς�μοῦ�μπερδεύει�τσοὺ�λογαριασμούς;�Μιὰ
μέρα�τοῦ�ἔδωκα�κάτι�νὰ�πωλήσῃ,�ἐνῶ�εἶχα�παρμένο�κάπαρο,�καὶ�μοῦ�χά-
λασε�τσῂ�συμφωνίες.�Κ᾽�ὕστερα�ὁ�μουστερῆς�ἦρθε�καὶ�μοῦ�γύρευε�ἐμένα
τὸ�κάπαρο�’πίσω!…�Ὄρσε,�ντούγκουε!…»�(4.375).�όμως,�η�κατηγορία�του
μπαρμπα-Πούπη� δεν� παραμένει� μόνο� σε� ατομικό-προσωπικό� επίπεδο,
αλλά�διαμορφώνεται�σε�συλλογική�κατηγορία:�«Αὐτοὶ�μᾶς�τρώγουν�τοὺς
κόπους�μας,�καὶ�μᾶς�πίνουν�τὸ�αἷμα…�[…]�Παντοῦ�βρίσκονται�αὐτοί,�κ᾽
εἰς�ὅλα�εἶνε�μέσα…�φτάν᾽�ἡ�χάρι�τους!»�(4.376).

Ωστόσο,� οι� αρχικές� ειδήσεις� περί� τελετουργικής� παιδοκτονίας� μιας
χριστιανοπούλας�από�τους�Εβραίους,�στη�συνέχεια�ανατράπηκαν�από�άλ-
λες,�περί�βιασμού�εβραιοπούλας,�που�ήταν�μάλιστα�και�ανιψιά�του�Σαβ-
βατίνου,�από�τους�Χριστιανούς:�«Τί�νὰ�πιστεύσῃ�κανείς;�Προχθὲς�ἀκόμη
ἦτον�Ρωμῃοπούλα,�σφαγεῖσα�καὶ�αἱμορροφηθεῖσα�ἀπὸ�Ἑβραίους,�καὶ�σή-
μερον�εἶνε�Ἑβραιοπούλα,�βιασθεῖσα�καὶ�φονευθεῖσα�ἀπὸ�Ρωμηούς…�Πῶς
τόση� τύφλωσις!…�Πόθεν� τόση� ἀντίφασις;…�Ἀπὸ� κακίαν� ἐπισθεύθη� τὸ
πρῶτον,�ἢ�ἀπὸ�κακὴν�ἐπίδρασιν�ἀπεδείχθη�τὸ�δεύτερον;�Ἡ�ἀνάκρισις�φω-
τίζει�τὰ�σκοτεινά,�ἢ�σκοτίζει�τὰ�φωτεινά;…�Οἱ�Ἑβραῖοι�προσκυνοῦν�τὸν
Ἰεχωβὰ�καὶ�τὸν�Χρυσοῦν�Μόσχον,�ἢ�οἱ�Χριστιανοὶ�δουλεύουν�Θεὸν�καὶ�Μα-
μωνᾶν;�Τί�νὰ�εἶνε;…�Τί�νὰ�συμβαίνῃ;…�Δὲν�ἐδόθη�εἰς�τοὺς�ἀμυήτους�νὰ�τὰ
γνωρίζουν�αὐτά…�Ποτὲ�δὲν�θὰ�μάθωμεν�τὴν�ἀλήθειαν»�(4.379).�Έτσι,�στο
τέλος�του�διηγήματος,�δάκρυα�κυλούν�από�τα�μάτια�του�Σαββατίνου,�γε-
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γονός�που�οδηγεί�τον�αφηγητή�να�τοποθετήσει�στα�χείλη�του�Λύσανδρου
το�συμπέρασμα�«Μήπως�οἱ�Ἑβραῖοι�δὲν�εἶνε�ἄνθρωποι;�Ἰδοὺ�ὁ�ἄνθρωπος
αὐτὸς�κλαίει...»�(4.379-380).�

Με�το�τελευταίο�αυτό�σχόλιο,�ο�Παπαδιαμάντης�εστιάζει�στην�οικου-
μενική,�διαθρησκευτική�διάσταση,�στην�οποία�οι�επιμέρους�θρησκευτικές
και�πολιτισμικές�διαφορές�αίρονται�ή�συγχωνεύονται�στη�χοάνη�του�πα-
νανθρώπινου.�Αποτελεί�δε�το�μοναδικό�αλλά�ιδιαίτερα�σημαντικό�σημείο�του
παπαδιαμαντικού�έργου,�όπου�ο�συγγραφέας�διαφοροποιείται�από�τη�συλ-
λογική�αρνητική�στερεοτυπική�πρόσληψη�των�Εβραίων,�που,�ως�πολιτι-
σμικοί�«άλλοι»�–πέραν�των�σαφώς�υπαρκτών�στιγμών�συνεύρεσης�και�συγ-
χρωτισμού�με�την�κυρίαρχη�πολιτισμική�ομάδα–�βρίσκονται�σε�κοινωνική
αντιπαράθεση,�και�ενίοτε�σε�συγκρουσιακή�σχέση,�μαζί�της,�τόσο�λόγω�οι-
κονομικών,�όσο�και�κυρίως�(σύμφωνα�με�την�παπαδιαμαντική�αντίληψη)
θρησκευτικών�και�εθνοπολιτισμικών�αιτιών.
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Π.�Δ.�ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ

«ΤΟ�ΠΝΙΞΙΜΟ�ΤΟΥ�ΠΑΙΔΙΟΥ»,�«ΣΤΡΙΓΛΑ�ΜΑΝΝΑ»,
«Η�ΦΟΝΙΣΣΑ»,�«ΤΟ�ΜΥΡΟΛΟΓΙ�ΤΗΣ�ΦΩΚΙΑΣ»:

ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΕΣ�ΚΑΙ�ΔΙΑΦΟΡΕΣ�ΜΕΤΑΞΥ�ΤΩΝ�ΤΕΣΣΑΡΩΝ
ΠΕΖΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ�ΤΟΥ�ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ�ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

Ἡ�πεζογραφία�τοῦ�Ἀλέξανδρου�Παπαδιαμάντη�(1851-1911)�καὶ�ἰδίως�τὰ
ἠθογραφικὰ�στὴ�βάση�τους�διηγήματά�του�ἔχουν�μελετηθεῖ�ἀπὸ�ποικίλες
ὀπτικές:� ψυχαναλυτικὴ� ἀποτίμηση,� θρησκευτικὴ� θεώρηση,� ἀφηγημα�-
τολογικὴ�προσέγγιση.�Στὸ�πλαίσιό�τους�οἱ�μελετητὲς�προβαίνουν�σὲ�ποι-
κιλία�κατηγοριοποιήσεων�τῶν�κειμένων.�Βασικὴ�κατηγοριοποίηση�εἶναι
αὐτὴ�ποὺ�γίνεται�μὲ�κριτήριο�τὸν�τόπο�ἐξέλιξής�τους,�διακρίνοντάς�τα�σὲ
Σκιαθίτικα�καὶ�σὲ�Ἀθηναϊκὰ�διηγήματα.�Περαιτέρω�μιλᾶμε�γιὰ�τὰ�ἐρω-
τικὰ�διηγήματα�τοῦ�Παπαδιαμάντη�μὲ�βάση�τὴν�κυριαρχούσα�θεματικὴ
ἐπιλογή,�τὰ�ἐπικαιρικὰ�διηγήματά�του�μὲ�βάση�τὸν�χρόνο�ἀναφορᾶς�τους
κ.ο.κ.�Δίνοντας,�ὡστόσο,�ἔμφαση�σὲ�μιὰ�λεπτομερειακότερη�μελέτη,�ἔχουμε
τὴ�δυνατότητα,�μέσα�στὸ�κειμενικὸ�σύμπαν�τῆς�διηγηματογραφίας�του,�νὰ
διακρίνουμε�μικρότερα�«κειμενικὰ�συστήματα»,�ὑποομάδες�διηγημάτων�μὲ
βάση�ἕναν�συνδυασμὸ�κριτηρίων.�Οἱ�ὑποομάδες�αὐτές,�«ἀνοιχτὲς»�σὲ�συ-
σχετισμοὺς�μεταξύ�τους,�ἀποκαλύπτουν�μιὰ�πολυεδρικὴ�προσέγγιση�ἐπα-
ναλαμβανόμενων�θεμάτων,�ἡ�ὁποία�«ὑποστηρίζεται»�ἀπὸ�μιὰ�κανονικότητα
καὶ�ταυτόχρονα�ποικιλία�ἢ�ἀπόκλιση�στὴ�χρήση�ἀφηγηματικῶν�τρόπων�ἐκ
μέρους�τοῦ�συγγραφέα,�ἀποκαλύπτοντας�τὶς�θεματικὲς�«ἐμμονὲς»�καὶ
ὑπογραμμίζοντας�τὴ�λειτουργικότητα�τοῦ�ἰδιόμορφου�ὕφους�του.

Μία�τέτοια�παραδειγματικὴ�περίπτωση�«κειμενικοῦ�συστήματος»�συ-
νιστοῦν�τὰ�τέσσερα�πεζογραφήματα�«Τὸ�Πνίξιμο�τοῦ�παιδιοῦ»,�«Στρίγλα
μάννα»,�«Ἡ�Φόνισσα»,�«Τὸ�Μυρολόγι�τῆς�φώκιας»1.�Τὰ�τέσσερα�κείμενα
–τρία�διηγήματα�καὶ� ἕνα�ἐκτενὲς�ἀφήγημα–�ἀνήκουν�κατ᾽�ἀρχὰς�στὰ

1 Βλ.�Ἀλέξανδρος�Παπαδιαμάντης,�Ἅπαντα.�Τόμος�3,�Κριτικὴ�ἔκδοση�Ν.�Δ.�Τριαν-
ταφυλλόπουλος,�ἐκδ.�Δόμος,�[Ἀθήνα�1984],�σσ.�275-279,�389-396,�417-520,�καὶ�Τό-
μος�4,�[Ἀθήνα�1985],�σσ.�297-300,�ἀντίστοιχα.



Σκιαθίτικα�πεζογραφήματα�τοῦ�Παπαδιαμάντη.�Κατὰ�δεύτερο�λόγο,�κρι-
τήριο�ὁμαδοποίησής�τους�συνιστᾶ�ὁ�χρόνος�τῆς�συγγραφῆς�τους:�«Τὸ�Πνί-
ξιμο�τοῦ�παιδιοῦ»�δημοσιεύεται�τὸ�1900,�ἡ�«Στρίγλα�μάννα»�τὸ�1902,�«Ἡ
Φόνισσα»,�γραμμένη�τὸ�καλοκαίρι�τοῦ�1902�κατὰ�τὸν�Γ.�Βαλέτα2,�δημο-
σιεύεται�τὸ�1903�ἐνῶ�τό,�ἀπομακρυσμένο�χρονικά,�«Μυρολόγι�τῆς�φώκιας»
τὸ�1908·�ἐντάσσονται�δηλαδὴ�ὅλα�στὴ�δεύτερη�περίοδο�τῆς�παπαδιαμαν-
τικῆς�διηγηματογραφίας3.

Μία�τρίτη�παράμετρος�σύνδεσης�εἶναι�τὸ�εἶδος�τῆς�πεζογραφίας�στὴν
ὁποία�ἐπιδίδεται�σὲ�αὐτὰ�ὁ�Παπαδιαμάντης.�Ὅπως�καὶ�σὲ�ἄλλες�περιπτώ�-
σεις� διηγημάτων� του,� ὁ� συγγραφέας�γράφει� ἐδῶ�ἠθογραφικὸ� ἀφήγημα
χωρὶς�ἔμφαση�στὸ�ἐρωτικὸ�στοιχεῖο�ἀλλὰ�μὲ�σαφέστατες�–καὶ�καταλυτικὲς
γιὰ�τὴ�σκέψη�καὶ�τὴ�συμπεριφορὰ�τῶν�προσώπων–�κοινωνικὲς�ἀναφορές:
ἡ�ὑποταγὴ�τῶν�ἁπλῶν�ἀνθρώπων�στοὺς�φορεῖς�ἐξουσίας�καὶ�ἡ�ἀπώλεια�τῆς
ἀξιοπρέπειάς�τους�στὸ�«Πνίξιμο�τοῦ�παιδιοῦ»,�ἡ�ἀντιμετώπιση�τῶν�διατα-
ραγμένων�διανοητικὰ�ἀνθρώπων�ἀπὸ�τὸ�κοινωνικό�τους�περιβάλλον�στὴ
«Στρίγλα�μάννα»,�ἡ�ἰδιοσυστασία�καὶ�ἡ�νοοτροπία�τῆς�οἰκογένειας,�ἡ�με-
τανάστευση�καὶ�ἡ�κοινωνικὴ�παραβατικότητα�ἀλλὰ�καὶ�ἡ�θέση�τῆς�γυ-
ναίκας�καὶ�ἡ�«πληγὴ»�τοῦ�θεσμοῦ�τῆς�προίκας�στὴ�«Στρίγλα�μάννα»,�στὴ
«Φόνισσα»�καὶ�στὸ�«Μυρολόγι�τῆς�φώκιας»,�εἶναι�ὁρισμένες�ἀπὸ�αὐτές.
Ταυτόχρονα,�στὰ�παραπάνω�πεζογραφήματα�τὸ�ψυχογραφικὸ�στοιχεῖο�–
ποὺ�βρίσκει�τὴν�κορυφαία�καὶ�ἀναλυτικὴ�ἔκφρασή�του�στὴ�«Φόνισσα»–
εἶναι�ἰδιαίτερα�ἔντονο.

Ἐξάλλου,�κοινὸ�σημεῖο�τῶν�τεσσάρων�ἀφηγημάτων�ἀποτελεῖ�ἡ�παρου-
σία�τῶν�παιδιῶν,�ἀγαπητὸ�καὶ�ἐπανερχόμενο�θέμα�στὸ�παπαδιαμαντικὸ
ἔργο,�ἡ�τραγική�τους�μοίρα�καὶ�ἡ�διαφυγὴ�ἀπὸ�αὐτὴν�ἢ�τὸ�δραματικό�τους
τέλος.�Ἐξαίρεση�δὲν�ἀποτελεῖ�ὁ�εἰκοσιπεντάχρονος�Ζάχος,�ὁ�τρελὸς�τοῦ�χω-
ριοῦ�γιὸς�τῆς�«Στρίγλας�μάννας»,�ἀφοῦ,�κατὰ�τὴν�κρίση�τοῦ�συγγραφέα,
«ἦτο�καὶ�αὐτὸς�ἓν�μέγα�παιδίον»4.

Προχωρώντας,�ὡστόσο,�πέρα�ἀπὸ�τὰ�παραπάνω�«δεδομένα»�κριτήρια
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2 Βλ.�Τὰ�Ἅπαντα τοῦ�Ἀλεξάνδρου�Παπαδιαμάντη.�Ἐπιμέλεια�Γ.�Βαλέτα,�τόμ.�Α΄,
Ἐκδοτικὸς�οἶκος�Βίβλος,�[Ἀθήνα�1954],�σ.�499.

3 Α´�περίοδος:�1887-1896,�Β΄�περίοδος:�1899-1910�(βλ.�καὶ�Γ.�Φαρίνου-Μαλαματάρη,
Ἀφηγηματικὲς�τεχνικὲς�στὸν�Παπαδιαμάντη�1887-1910.�Κέδρος,�[Ἀθήνα�1987],
σ.�35).

4 Βλ.�Ἀλέξανδρος�Παπαδιαμάντης,�Ἅπαντα.�Τόμος�3,�ὅπου�στὴ�σημ.1,�σ.�396.



ὁμαδοποίησης,�καταγράφουμε�τὴ�«συνάντηση»�τῶν�τεσσάρων�ἀφηγημά-
των�στὴ�βάση�τριῶν�ἀξόνων:�στὸ�θέμα�τοῦ�θανάτου�διὰ�τοῦ�πνιγμοῦ,�στὴ
δημιουργία�τοῦ�φοβικοῦ�κλίματος�τῆς�ἀπειλῆς�καὶ�στὴν�ἀπόδοση�τοῦ�μο-
τίβου�τῆς�ἁμαρτίας/ὕβρεως.�Πράγματι,�τὰ�τέσσερα�ἀφηγήματα�μαρτυ-
ροῦν�τὴν�ἐμμονὴ�τοῦ�συγγραφέα�σχετικὰ�μὲ�τὸν�θάνατο,�πραγματικὸ�καὶ
μεταφορικό,�διὰ�τοῦ�πνιγμοῦ.�Ἐδῶ�διακρίνουμε�μία�πολυπρισματικὴ�προ-
σέγγιση�τοῦ�θέματος,�τὸν π ν ι γμ ὸ ὡς�ἐμπρόθετο�ἢ�τυχαῖο�θάνατο,�κα-
ταστροφὴ�καὶ�κάθαρση:�στὴ�«Φόνισσα»�οἱ�ἀλλεπάλληλοι�θάνατοι�τῶν�κο-
ριτσιῶν,�εἴτε�ὡς�στραγγαλισμοὶ�εἴτε�ὡς�πνιγμοὶ�στὸ�νερό,�συνιστοῦν�φόνο
ἐκ�προμελέτης,�τραγικὴ�γιὰ�τὴ�μοίρα�τῆς�ἡρωίδας�τυχαιότητα�ἢ�φονικὴ
ἐμπρόθετη�ἀμέλεια,�ἐνῶ�ὁ�πνιγμὸς�τῆς�ἴδιας�τῆς�Φραγκογιαννοῦς�θὰ�λέ-
γαμε�ὅτι�συνιστᾶ�ἕνα�εἶδος�ἀνταποδοτικῆς�δικαιοσύνης.�Στὸ�«Πνίξιμο�τοῦ
παιδιοῦ»�καὶ�στὸ�«Μυρολόγι�τῆς�φώκιας»�ὁ�πνιγμὸς�τῶν�παιδιῶν�ἐπέρχε-
ται�ἐξαιτίας�τῶν�«παγίδων»�τῆς�φύσης�καὶ�τῆς�πλημμελοῦς�προσοχῆς�τῶν
ἐνηλίκων.�Βαθύτερα�ὅμως,�στὸ�«Πνίξιμο�τοῦ�παιδιοῦ»,�ὅπου�τὸ�ἐπεισόδιο
τοῦ�πνιγμοῦ�πριμοδοτεῖται�ἤδη�ἀπὸ�τὸν�τίτλο�τοῦ�ἀφηγήματος,�ἡ�οὐσία�τῆς
ὑπόθεσης�εἶναι�ἡ�ἀπογοήτευση�ἀπὸ�τοὺς�συνανθρώπους�καὶ�ἡ�τρώση,�ὁ
«πνιγμὸς»�τῆς�εὐσυνειδησίας�ἑνὸς�ἁπλοῦ�ἀνθρώπου�μὲ�τραγικὰ�ἀποτελέ-
σματα,�ἐνῶ,�παράλληλα,�ὁ�πνιγμὸς�συνιστᾶ�«τίσιν»�τῆς�ὕβρεως�τοῦ�πα-
τέρα�τοῦ�παιδιοῦ.�Τέλος,�στὴ�«Στρίγλα�μάννα»�ἡ�ἀφαίρεση�τοῦ�μπουζου-
κιοῦ�ἀπὸ�τὸν�Ζάχο�σημαίνει�«πνίξιμο»�τῆς�μουσικῆς,�ἄρα�καὶ�τῆς�φωνῆς,
καὶ�πρόσκαιρο�θάνατο�τῆς�ψυχῆς�τοῦ�τρελοῦ�Ζάχου,�στὸν�ὁποῖον�ὡστόσο
ὁ�συγγραφέας�δὲν�ἀρνεῖται�τὴ�διαφορετικὴ�προοπτικὴ�τῆς�λύτρωσης�διὰ�τοῦ
θαύματος�ποὺ�πραγματοποιοῦν�ἡ�τύχη�ἢ�ἡ�Θεία�Πρόνοια�καὶ�ὁ�Ἀλέξης,�τὸ
μικρὸ�παιδὶ�ποὺ�προσφέρει�στὸν�Ζάχο�τὴν�«ἀνάσταση»�μὲ�τὴν�ἐπιστροφὴ�τοῦ
μουσικοῦ�του�ὀργάνου.�Ἀπὸ�τὴν�ἄποψη�αὐτή,�τὰ�τέσσερα�ἀφηγήματα�ἐν�-
τάσσονται�στὸ�εὐρύτερο�κειμενικὸ�σύστημα�ὅπου�ὁ�συγγραφέας�πραγμα-
τεύεται�ἢ�ἀξιοποιεῖ�τὸ�θέμα�τοῦ�πνιγμοῦ�ὡς�ὑπηρετικὸ�ποικιλίας�στόχων5.
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5 Ἰδιαίτερα�ἐκτεταμένο�εἶναι�τὸ�κειμενικὸ�σύστημα,�ὅπου�ὁ�πνιγμὸς�ὑφίσταται�ὡς�ἁπλὴ
ἀναφορά,�σύντομο�ἐπεισόδιο,�ἔκβαση�τοῦ�ἀφηγήματος,�ἢ�ταυτίζεται�μὲ�σημαντικὸ
μέρος�τοῦ�συνολικοῦ�πεζογραφήματος.�Ἐπιπροσθέτως,�ὁ�πνιγμὸς�λαμβάνει�διάφο-
ρες�μορφὲς�στὸ�παπαδιαμαντικὸ�ἀφήγημα,�λειτουργώντας�ἄλλοτε�ὡς�ἀπειλὴ�καὶ
ἄλλοτε�ὡς�τραγικὴ�πραγμάτωση:�τυχαῖος�ἢ�ἐγκληματικὸς�πνιγμὸς�στὸ�νερό�(στὴ
θάλασσα,�στὴ�στέρνα�ἢ�στὸ�πηγάδι),�πνιγμὸς�στὸ�κρασί,�πνιγμὸς�ὡς�στραγγαλισμὸς
ἢ�ὡς�αὐτοκτονία.�Ἔτσι�ἔχουμε�κίνδυνο�πνιγμοῦ�ἢ�πνιγμὸ�παιδιῶν,�ἐνηλίκων�καὶ
ζώων�σὲ�πλῆθος�παπαδιαμαντικῶν�ἀφηγημάτων�ὅπως�τὰ�ἀκόλουθα:�«Ἡ�τελευταία



Κύρια�ὁρίζουσα�τῶν�τεσσάρων�ἀφηγημάτων�συνιστᾶ�ἡ�μαεστρικὴ�πρό-
κληση�καὶ� ἀπόδοση� τοῦ� κλίματος� τοῦ� φόβου� καὶ� τῆς ἀπ ε ι λ ῆ ς,� ὑπο-
γραμμίζοντας�τὴν�ἔνταξή�τους�στὸ�εὐρύτερο�σχετικὸ�«μικροσύστημα».�Στὸ
σημεῖο�αὐτὸ�σημαντικὴ�εἶναι�ἡ�συνεισφορὰ�ἀφενὸς�τῆς�περιγραφῆς�τῶν�προ-
σώπων,�ὅπως�θὰ�δοῦμε�παρακάτω,�ἀφετέρου�τῶν�χωροχρονικῶν�ἐπιλογῶν
τοῦ�συγγραφέα�καὶ�ἡ�«συμμετοχή»�τους�στὴ�δράση6:�κοινὸ�χαρακτηριστικὸ
τῶν�τεσσάρων�ἀφηγημάτων�εἶναι�ἡ�«κινηματογραφική»,�θὰ�λέγαμε,�ὀπτι�-
κὴ�τοῦ�Παπαδιαμάντη,�ὡς�συνδυασμὸς�τῆς�μακροσκοπικῆς�ἀποτύπωσης
τοῦ�χώρου�καὶ�τῆς�μικροσκοπικῆς�ἑστίασης�σὲ�περιοχές,�πρόσωπα�καὶ�γε-
γονότα,�στὸ�πλαίσιο�τῆς�ὁποίας�ἡ�λεπτομερὴς�ἀπόδοση�τοῦ�τοπίου�λει-
τουργεῖ�καὶ�ὡς�τεχνικὴ�κατασκευῆς�τῆς�ἀπειλῆς�στὰ�τρία�ἀπὸ�τὰ�τέσσερα
ἀφηγήματα.�Συγκεκριμένα,�ὁ�συγγραφέας�«περιδιαβαίνει»�τὴ�Σκιάθο,�ἡ
ὁποία�συνιστᾶ�πολυλειτουργικὸ�σκηνικὸ�καὶ�οὐσιαστικὴ�«ὀντότητα»�τῶν
κειμένων�του,�στὰ�τρία�ἀπὸ�τὰ�ὁποῖα�ἡ�ἤρεμη�θαλασσινὴ�φύση�τοῦ�νησιοῦ
ἀποβαίνει�παγίδα�θανάτου,�δηλαδὴ�στὸ�«Πνίξιμο�τοῦ�παιδιοῦ»,�στὴ�«Φό-
νισσα»�καὶ�στὸ�«Μυρολόγι�τῆς�φώκιας»,�ἐνῶ�στὰ�δύο�τελευταῖα�καίρια
εἶναι�ἡ�συνεισφορὰ�τῆς�πορείας�τοῦ�χρόνου�στὴν�ἀφηγηματικὴ�«στοιχει-
οθέτηση»�τῆς�ἀπειλῆς.�Ἐπιπροσθέτως,�ὁ�χρόνος�ἀποδίδεται�μὲ�μικρὰ�ἐπει-
σόδια�ποὺ�ἔχουν�πολλαπλὴ�λειτουργία:�ἀποδεικνύουν�τὴν�ἀλήθεια�τῶν�χα-
ρακτηρισμῶν�τοῦ�συγγραφέα�γιὰ�τὰ�πρόσωπα,�ἀποδίδουν�τὴ�Σκιάθο�τῆς
ἐποχῆς�καὶ�τὴν�ἠθογραφικὴ�διάσταση�στὸ�κείμενο,�ἐνῶ�ὁ�εὐτράπελος�χα-
ρακτήρας�ὁρισμένων�ἀπὸ�αὐτὰ�παγιδεύει�τὸν�ἀναγνώστη�κάνοντας�τρα-
γικότερη�τὴν�καταστροφὴ�ποὺ�ἀκολουθεῖ·�κορύφωση�συνιστᾶ�ἡ�«Φόνισσα»,
ὅπου�ἡ�ἐναλλαγὴ�σκηνῶν�ἀγωνίας�καὶ�ἀπειλῆς�μὲ�σκηνὲς�σωτηρίας�προ-
ξενεῖ�ἔνταση,�ἔτσι�ὥστε�ἡ�καταστροφὴ�νὰ�συνιστᾶ�λύτρωση�τῆς�ἡρωίδας
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βαπτιστική»,� «Ὑπηρέτρα»,� «Ἡ�Μαυρομαντηλού»,� «Θέρος-Ἔρος»,� «Ναυαγίων
ναυάγια»,� «Βαρδιάνος� στὰ� σπόρκα»,� «Τὸ�Σπιτάκι� στὸ�Λιβάδι»,� «Τὸ�Ἐνιαύσιον
θύμα»,�«Ὄνειρο�στὸ�κῦμα»,�«Τὸ�πνίξιμο�τοῦ�παιδιοῦ»,�«Ἡ�Τύχη�ἀπ᾽�τὴν�Ἀμέρικα»,
«Οἱ�Ναυαγοσῶσται»,�«Ἡ�Φόνισσα»,�«Τὰ�Δύο�Κούτσουρα»,�«Ἡ�Στοιχειωμένη�κά-
μαρα»,�«Γυνὴ�πλέουσα»,�«Ὁ�Πεντάρφανος»,�«Ἄψαλτος»,�«Ἔρμη�στὰ�ξένα»,�«Στα-
γόνα�νεροῦ»,�«Τὰ�Λιμανάκια»,�«Τὸ�Καμίνι»,�«Τ᾽�Ἀερικὸ�στὸ�δέντρο»,�«Τὰ�Ρόδιν᾽
ἀκρογιάλια»,�«Τὸ�Μυρολόγι�τῆς�φώκιας»,�«Νεκρὸς�ταξιδιώτης»,�«Ἔρημο�μνῆμα»,
«Δημαρχίνα�νύφη»,�«Νεκράνθεμα»,�«Στὸ�Μέγα-Γιαλό».�

6 Γιὰ�τὶς�λειτουργίες�τοῦ�χρόνου�καθὼς�καὶ�γιὰ�τὰ�εἴδη�τῆς�περιγραφῆς�τοῦ�τόπου,�τῶν
προσώπων�κ.λπ.�στὸ�ἔργο�τοῦ�Παπαδιαμάντη,�βλ.�Γ.�Φαρίνου-Μαλαματάρη,�ὅπου
στὴ�σημ.�3,�σσ.�37-103�καὶ�105-167,�ἀντίστοιχα.



ἀλλὰ�καὶ�τοῦ�ἀναγνώστη.�Ὁ�χρόνος�τῆς�ἱστορίας�εἶναι�κοινὸς�καὶ�στὰ�τέσ-
σερα�πεζογραφήματα�ὅπως�καὶ�σὲ�ὁλόκληρη�τὴ�διηγηματογραφία�τοῦ�Πα-
παδιαμάντη�–ἡ�στροφὴ�ἀπὸ�τὸν�19ο�στὸν�20ὸ�αἰώνα–,�ἐνῶ�ὁ�χρόνος�τῆς
ἀφήγησης�ἀποδίδεται�μὲ�διάφορες�τεχνικές:�ὁ�συγγραφέας�περιδιαβαίνει
ἐλεύθερα�στὸν�χρόνο�παρουσιάζοντάς�τον�ἄλλοτε�μὲ�ἀλληλοδιαδεχόμενα
ἐπεισόδια�(«Τὸ�Πνίξιμο�τοῦ�παιδιοῦ»),�ἄλλοτε�μὲ�ἀναδρομὲς�σὲ�διαφωτι-
στικὰ�γεγονότα�καὶ�στάσεις�τοῦ�παρελθόντος�(καὶ�στὰ�τέσσερα�πεζογρα-
φήματα),�καὶ�ἄλλοτε�μὲ�προοικονομίες�τῆς�τελικῆς�–καὶ�τραγικῆς–�ἔκβα-
σης�(«Ἡ�Φόνισσα»,�«Τὸ�Μυρολόγι�τῆς�φώκιας»).�

Ἐξάλλου,�τὰ�κύρια�πρόσωπα�τῶν�τεσσάρων�ἀφηγημάτων�διαθέτουν
μιὰν�ἀπειλητικὴ�διάσταση,�μὲ�ἐξαίρεση�τὴ�γρια-Λούκαινα�ἀπὸ�τὸ�«Μυρο-
λόγι� τῆς� φώκιας».�Ἀκόμη� καὶ� ὁ� ἀγροφύλακας� καὶ� παιδονόμος�Κων-
σταντὴς�Τσιτσούκας,�ἀπὸ�τὸ�«Πνίξιμο�τοῦ�παιδιοῦ»,�προξενεῖ�φόβο,�μολο-
νότι�ἀποτελεῖ�τὸ�αὐστηρὸ�πλὴν�ἀγαθοποιὸ�στοιχειὸ�τοῦ�νησιοῦ.�Σημαντικὸ
ρόλο�στὴν�κατεύθυνση�αὐτήν,�ὅσον�ἀφορᾶ�στὰ�γυναικεῖα�πρόσωπα,�δια-
δραματίζει�ἡ�περιγραφὴ�τῆς�ἐμφάνισης�καὶ�τῆς�συμπεριφορᾶς�τους:�τῆς
«ἀπαισίας»�Ζωγάρας,�τῆς�Φραγκογιαννοῦς�καὶ�τῆς�μάγισσας�μητέρας�της
Δελχαρῶς7.�Κορυφαία�καὶ�συνθετότερη�εἶναι� ὁπωσδήποτε�ἡ�μορφὴ�τῆς
Φραγκογιαννοῦς,�στὸ�πρόσωπο�τῆς�ὁποίας�συνυπάρχουν�καὶ�ἄλλες�γυναι-
κεῖες�παρουσίες�τοῦ�παπαδιαμαντικοῦ�ἔργου�ποὺ�σκέπτονται�παρεμφερῶς
ἀλλὰ�δὲν�φθάνουν�στὸ�ἔγκλημα,�ὅπως�ἡ�«Στρίγλα�μάννα»�Ζωγάρα�καὶ�ἡ
Πλανταροὺ�τοῦ�διηγήματος�«Φῶτα-Ὁλόφωτα»8,�ἐνῶ�τὸ�alter�ego�της�συ-
νιστοῦν�περιπτώσεις�ὅπως�τῆς�γρια-Λούκαινας�ἀπὸ�τὸ�«Μυρολόγι�τῆς�φώ-
κιας»,�καθὼς�ὁ�γενικὸς�κανόνας�τῶν�κοινῶν�κοινωνικῶν�ἐμπειριῶν�τῶν�γυ-
ναικείων�προσώπων�τοῦ�Παπαδιαμάντη�διαφορίζεται�μὲ�βάση�τὶς�τελικές
τους�ἐπιλογὲς�τῆς�ὑποταγῆς�ἢ�τῆς�ἀντίστασης�στὴ�μοίρα�τους.�Ἐπιπλέον,
ὅλα�τὰ�κεντρικὰ�πρόσωπα�τῶν�τεσσάρων�ἀφηγημάτων�ποὺ�μᾶς�ἀπασχο-
λοῦν,�διαθέτουν�ὡς�χαρακτηριστικὸ�τὴ�συναισθηματικὴ�ἔνταση�ἀλλὰ�καὶ
«βάσανα»,�«πάθια»,�«καημούς»9,�μία�διάσταση�τραγικὴ�ποὺ�ξεδιπλώνεται
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7 «Φοβερὲς»�γυναῖκες�συναντοῦμε�καὶ�σὲ�ἄλλα�παπαδιαμαντικὰ�διηγήματα:�τὴ�θεια-
Κυπαρισσού�(«Χρῆστος�Μηλιώνης»),�τὴν�Καντάκαινα�(«Τὸ�Χριστόψωμο»),�τὴ
γραῖα�Παντελού�(«Ἡ�Χτυπημένη»),�τὴ�μάγισσα�Βότσαινα�(«Ὤχ!�Βασανάκια»),
τὴ�Σειραϊνὼ�τὴν�Παντούσα�(«Ὁ�Ἀβασκαμὸς�τοῦ�Ἀγᾶ»),�τὶς�στρίγγλες�«Μάννα�καὶ
κόρη»�καὶ�ἄλλες.

8 Βλ.�Ἀλέξανδρος�Παπαδιαμάντης,�Ἅπαντα.�Τόμος�3,�ὅπου�στὴ�σημ.�1,�σσ.�39-44.
9 Βλ.�τὴ�σχετικὴ�παρεμφερὴ�διατύπωση�στὴ�«Φόνισσα»�καὶ�στὸ�«Μυρολόγι�τῆς�φώ-



ἐντὸς�τοῦ�κειμένου�καὶ�ἑδράζεται�κυριότατα�στὴν�κοινωνική�τους�κατά-
σταση,� καθιστώντας� τα� ἀνθρώπινους� τύπους� τῆς� ἑλληνικῆς� ἐπαρχίας
τῆς�στροφῆς�πρὸς�τὸν�20ὸ�αἰώνα�καὶ�γενικότερα�ἀνθρώπινα�σύμβολα10,
ὥστε�ἡ�καταδίκη�τους�νὰ�μὴν�εἶναι�εὔκολη,�ὅπως�ὁ�συγγραφέας�εὔγλωττα
ὑπογραμμίζει�μὲ�τὸν�αἰνιγματικὸ�θάνατο�τῆς�«Φόνισσας».�Ἀκόμη�καὶ�οἱ
τίτλοι�«Φόνισσα»�καὶ�«Στρίγλα�μάννα»�ἠχοῦν�παράφωνα�σὲ�σχέση�μὲ�τὴν
τραγικότητα�τοῦ�προσώπου�ποὺ�χαρακτηρίζουν,�ἀποδίδοντας�τὴν�κοινω-
νικὴ�ἀντιμετώπιση�καὶ�ὄχι�τὴν�οὐσία�τῶν�ἡρώων,�παρὰ�τὸ�γεγονὸς�ὅτι�οἱ
δύο�ἡρωίδες�φέρουν�μέσα�τους�τὸν�σπόρο�τοῦ�κακοῦ·�εἶναι�ἀξιοσημείωτη�ἐδῶ
ἡ�κοινότητα�τῶν�ἀπόψεών�τους�γιὰ�τὴν�κοινωνικὴ�θέση�τῶν�κοριτσιῶν�καὶ
ἡ�φραστικὴ�ταυτότητα�μὲ�τὴν�ὁποία�ἀποδίδει�ὁ�συγγραφέας�τὴν�πρόθεση
νὰ�σκοτώσουν�τὰ�κορίτσια�τῆς�οἰκογένειάς�τους,�ποὺ�πραγματώνεται�ἀπὸ
τὴ�Φραγκογιαννοὺ�ἐνῶ�ἡ�Ζωγάρα�τὴν�«ὑλοποιεῖ»�μὲ�τὶς�τελεστικές�της�κα-
τάρες11.

Ἐνδιαφέρουσα� εἶναι,� τέλος,� ἡ� σύνδεση� τῶν� τεσσάρων� ἀφηγημάτων
στὴ�βάση�τοῦ�μοτίβου�τῆς ἁμα ρ τ ί α ς / ὕ β ρ εως.�Θὰ�ὑποστηρίζαμε�ὅτι
ἐδῶ�ὁ�Παπαδιαμάντης�συνδυάζει�τὴ�χριστιανικὴ�ἀντίληψη�περὶ�ἁμαρτίας
ὡς� παράβασης� τῆς� θεϊκῆς� θέλησης� καὶ� ὡς� θανάτου� τῆς� χριστιανικῆς
ἀγάπης�πρὸς�τὸν�πλησίον�μὲ�τὴν�ἀρχαία�ἑλληνικὴ�θεώρηση�τῆς�ὕβρεως�ὡς
ὑπέρβασης�τοῦ�μέτρου,�«ὑποκατάστασης»�τοῦ�θείου�ἀπὸ�τὸν�ἄνθρωπο�καὶ
διασάλευσης�τῆς�τάξης�τοῦ�κόσμου.�Ὁ�συγγραφέας�διαγράφει�πλήρως�ἢ
ἐλλειπτικὰ�αὐτὴ�τὴν�πορεία�καὶ�ἀποδίδει�ἰδιόμορφα�τιμωρία�καὶ�δικαιοσύνη
μὲ�τὸ�«Πνίξιμο�τοῦ�παιδιοῦ»,�μὲ�τὴν�ἀγωνία�καὶ�τὸν�θάνατο�τῆς�«Φόνισ-
σας»,�μὲ�τὴν�ἀνέλπιστη�ἐπιστροφὴ�τοῦ�μπουζουκιοῦ�του�στὸν�Ζάχο�στὴ
«Στρίγλα�μάννα»,�ἀκόμη�καὶ�μὲ�τὸν�θάνατο�τῆς�Ἀκριβούλας�στὸ�«Μυρο-
λόγι�τῆς�φώκιας»,�ὅπου�ὁ�θρῆνος�τῆς�γρια-Λούκαινας�γιὰ�τὰ�παιδιὰ�ποὺ
ἔχασε�παλαιότερα�θὰ�μποροῦσε�νὰ�θεωρηθεῖ�–σὲ�μία�ὁμολογουμένως�τολ-
μηρὴ�«ἀνάγνωση»–�ἐκτὸς�ἀπὸ�δραστικὴ�τραγικὴ�εἰρωνεία,�καὶ�σὰν�βε-
βαιότητα�ὅτι�ἔχει�πλέον�πληρώσει�στὸν�θάνατο�τὸν�«φόρο�τῆς�ψυχῆς»�ποὺ
τῆς�ἀναλογεῖ,�μία�ἀθέλητη�δηλαδὴ�ὕβρη�ἀρχαιοελληνικῶν�καταβολῶν12.
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κιας»�στὸ:�Ἀλέξανδρος�Παπαδιαμάντης,�Ἅπαντα.�Τόμοι�3�καὶ�4,�ὅπου�στὴ�σημ.�1,
σσ.�503-504,�καὶ��σ.�300,�ἀντίστοιχα.

10 Βλ.�σχετικά,�Γ.�Φαρίνου-Μαλαματάρη,�ὅπου�στὴ�σημ.�3,�σσ.�158-160�καὶ�292-293.
11 Βλ.�Ἀλέξανδρος�Παπαδιαμάντης,�Ἅπαντα.�Τόμος�3,�ὅπου�στὴ�σημ.�1,�σσ.�447�καὶ
392,�ἀντίστοιχα.

12 Μία�τέτοια�διάσταση�θὰ�μποροῦσε�νὰ�ὑποκρύπτει�τὸ�«μυρολόγι�τῆς�φώκιας»�ποὺ�πα-



Τὴν�τριαδικὴ�θεματικὴ�«συνάντηση»�ποὺ�ἐντοπίσαμε�προηγουμένως
ὑποστηρίζουν�οἱ�γνωστοὶ ἀ φηγηματ ι κ ο ὶ �τ ρ ό π ο ι ποὺ�ἀξιοποιεῖ�ὁ�Πα-
παδιαμάντης13.�Γιὰ�τὶς�χωροχρονικὲς�ἐπιλογές�του�σὲ�συνάρτηση�μὲ�τὴ�δη-
μιουργία�τοῦ�κλίματος�τῆς�ἀπειλῆς�ἔγινε�λόγος�παραπάνω.�Ἐπιπλέον,�ὁ
συγγραφέας� συνδυάζει� στὰ� τέσσερα� πεζογραφήματά� του� τὸν� ρόλο� τοῦ
παντογνώστη� ἀφηγητῆ� καὶ� τὴ� μηδενικὴ� ἑστίαση� μὲ� τὴν� ἔμφαση� στὸν
ἥρωα�καὶ�στὴν�ἐσωτερικὴ�ἑστίαση�διὰ�τοῦ�διαλόγου�καὶ�τοῦ�ἐσωτερικοῦ�μο-
νολόγου.�Παράλληλα,�ὁ�ποιητικὸς�λόγος,�ἐντασσόμενος�στὸ�πλαίσιο�τῆς
πεζογραφίας,�ἐπιτελεῖ�διάφορες�«ἐμφατικές»,�θὰ�λέγαμε,�λειτουργίες:�στὴ
«Στρίγλα�μάννα»�τὸ�ποιητικὸ�δίστιχο�προξενεῖ�τὸ�γέλιο,�καθὼς�προέρχε-
ται,�μάλιστα,�ἀπὸ�τὸν�τρελὸ�τοῦ�χωριοῦ�ποὺ�δὲν�ἔχει�συνείδηση�τοῦ�εὐτρά-
πελου�περιεχομένου�τοῦ�ποιήματος�καὶ�προάγει�τὴν�εἰρωνεία�τοῦ�συγγρα-
φέα� διὰ� τῆς� ταυτίσεως� τοῦ� τελευταίου� μὲ� τὸ� κοινωνικὸ� σῶμα14·� στὸ
«Μυρολόγι�τῆς�φώκιας»�ὁ�καταληκτικὸς�ποιητικὸς�λόγος�ὑπογραμμίζει
τραγικὰ�τὴ�μοίρα�τῆς�γρια-Λούκαινας�καὶ�κατ᾽�ἐπέκταση�κάθε�γυναίκας
ἀλλὰ� καὶ� κάθε� ἁπλοῦ� ἀνθρώπου� τῆς� ἐποχῆς15,� ἐνῶ� στὴ� «Φόνισσα»� τὸ
τραγούδι�συνιστᾶ�ἔκφραση�τῆς�φρικτῆς�αὐτεπίγνωσης�τοῦ�σκότους,�τοῦ�δι-
χασμοῦ�καὶ�τοῦ�ἀδιεξόδου�τῆς�Φραγκογιαννοῦς16.

Τέλος,�χαρακτηριστικὴ�καὶ�πολύμορφη�εἶναι�ἡ�παπαδιαμαντικὴ�εἰρω-
νεία�ὡς�συνεκτικὸς�κρίκος�τῶν�τεσσάρων�ἔργων,�στενὰ�συνδεόμενη�μὲ�τὶς
«μεταμορφώσεις�τοῦ�ἀφηγητῆ»17:�ὁ�συγγραφέας�ἀποδίδει�εὐτράπελα�ἐπει-
σόδια�ἀπὸ�τὴ�ζωὴ�τῆς�Σκιάθου�ἀντιμετωπίζοντας�μὲ�καλόγνωμη�καὶ�τρυ-
φερὴ�εἰρωνεία�τοὺς�Σκιαθίτες�καὶ�τὸ�φυσικὸ�περιβάλλον�(«Τὸ�Πνίξιμο�τοῦ
παιδιοῦ»)�ἢ�προχωρεῖ�στὸν�εὐφυὴ�εἰρωνικὸ�κοινωνικὸ�σχολιασμὸ�ἀπὸ�τὴ
σκοπιὰ� τοῦ� παντογνώστη� ἀφηγητῆ·� ἄλλοτε,� ἀφήνει� τὸν� εἰρωνικὸ� σχο-
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ρατίθεται�στὸ�τέλος�τοῦ�ἀφηγήματος,�μὲ�τὴ�«συν-παθητικὴ»�εἰρωνεία�τοῦ�συγ-
γραφέα�πρὸς�τὴ�γρια-Λούκαινα�(βλ.�Ἀλέξανδρος�Παπαδιαμάντης,�Ἅπαντα.�Τόμος
4,�ὅπου�στὴ�σημ.�1,�σ.�300).

13 Γιὰ�τὶς�ἀφηγηματικὲς�τεχνικὲς�στὸ�παπαδιαμαντικὸ�ἔργο,�βλ.�τὸ�βιβλίο�τῆς�Γ.�Φα-
ρίνου-Μαλαματάρη,�ὅπου�στὴ�σημ.�3.

14 Βλ.�Ἀλέξανδρος�Παπαδιαμάντης,�Ἅπαντα.�Τόμος�3,�ὅπου�στὴ�σημ.�1,�σ.�390.
15 Βλ.�Ἀλέξανδρος�Παπαδιαμάντης,�Ἅπαντα.�Τόμος�4,�ὅπου�στὴ�σημ.�1,�σ.�300.
16 Βλ.�Ἀλέξανδρος�Παπαδιαμάντης,�Ἅπαντα.�Τόμος�3,�ὅπου�στὴ�σημ.�1,�σ.�493.
17 Γιὰ�τὶς�«μεταμορφώσεις�τοῦ�ἀφηγητῆ»�στὸ�παπαδιαμαντικὸ�ἔργο�καὶ�γιὰ�τὶς�κύ-
ριες�λειτουργίες�τῆς�εἰρωνείας,�βλ.�Γ.�Φαρίνου-Μαλαματάρη,�ὅπου�στὴ�σημ.�3,�pas-
sim.



λιασμὸ�καὶ�αὐτοσχολιασμὸ�στοὺς�ἥρωές�του�(«Τὸ�Πνίξιμο�τοῦ�παιδιοῦ»,�«Ἡ
Φόνισσα»),�ἐνίοτε�μὲ�τραγικὰ�ἀποτελέσματα,�ὅπως�στὴν�περίπτωση�τῶν
σχολίων� τοῦ�Δημητρίου�Δαλαπούλια� ποὺ� ἀπογοήτευσαν� τὸν� παιδονόμο
Κωνσταντὴ�Τσιτσούκα�καὶ�ὁδήγησαν�τὸ�παιδὶ�τοῦ�πρώτου�στὸν�θάνατο·
ἄλλοτε�ξεδιπλώνει�τὶς�εἰρωνικὲς�ἁψιμαχίες�τῶν�προσώπων,�ὅπως�στὴν�πε-
ρίπτωση�τῆς�«Στρίγλας�μάννας»�μὲ�τοὺς�συγχωριανούς�της,�ἢ�τοὺς�ἀστεϊ-
σμοὺς�τῶν�γυναικῶν�πρὸς�τὸν�Ζάχο,�ταυτιζόμενος�μὲ�τὸ�κοινωνικὸ�σῶμα·
ἄλλοτε� ὑπογραμμίζει� εἰρωνικὰ� καταστάσεις� ἐπαναλαμβάνοντας� πανο-
μοιότυπες�φράσεις18,�ἢ�ἀποδίδει,�μὲ�τὴν�παράθεση�τῶν�φράσεων�σὲ�εὐθὺ�ἢ
πλάγιο�λόγο,�τὴ�σκληρότητα�τῶν�ἀνθρώπων.�Ἡ�χαρακτηριστικὴ�παπα-
διαμαντικὴ�εἰρωνεία�διατρέχει�ὁλόκληρη�τὴν�κλίμακα�ἀπὸ�τὴ�φρασεολογία
τῶν�ἁπλῶν�ἀνθρώπων�ἕως�τὰ�λόγια�δάνεια,�ἀξιοποιώντας�στὴ�δεύτερη�πε-
ρίπτωση�συλλήψεις�καὶ�φράσεις�ἀπὸ�τὰ�ἐκκλησιαστικὰ�βιβλία�καὶ�ἀπὸ�τὴ
μυθολογία19.�

Ὁ�πραγματικὸς�καὶ�μεταφορικὸς�πνιγμός,�ἡ�ἀπειλή,�ἡ�ἁμαρτία�καὶ�ἡ�ὕβρις,
ἡ�κυριαρχικὴ�γυναικεία�παρουσία,�ἡ�τραγικὴ�μοίρα�τῶν�παιδιῶν,�οἱ�πα-
ρεμφερεῖς�ἀφηγηματικὲς�τεχνικὲς�καὶ�οἱ�διαφοροποιήσεις�τους,�συνιστοῦν
κοινοὺς�ἄξονες�μελέτης�τοῦ�«κειμενικοῦ�μικροσυστήματος»�ποὺ�προσεγ-
γίσαμε�παραπάνω,�καὶ�προσφέρουν�σημαντικὸ�πεδίο�γιὰ�ψυχαναλυτικὲς�καὶ
γλωσσολογικὲς�μελέτες�ἐπάνω�στὸ�παπαδιαμαντικὸ�ἔργο.�Ἡ�συγκριτικὴ
προσέγγιση� τῶν� παπαδιαμαντικῶν� ἀφηγημάτων,� ὅπως� ἀποδεικνύει� τὸ
παραπάνω�«παράδειγμα»,�ἀποκαλύπτει�ὅτι�τὰ�ἀφηγήματα�τοῦ�Σκιαθίτη
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18 Βλ.,�λ.χ.,�τὴ�φράση,�ποὺ�ἐπανέρχεται�τροποποιούμενη�στὴ�«Στρίγλα�μάννα»,�«καυ-
σόξυλα�διὰ…�τὸν�χειμῶνα»�(Ἀλέξανδρος�Παπαδιαμάντης,�Ἅπαντα.�Τόμος�3,�ὅπου
στὴ�σημ.�1,�σσ.�391,�393,�395).

19 Γιὰ�τὰ�ἀφομοιωμένα�δάνεια�ἀπὸ�τὴν�ἐκκλησιαστικὴ�παράδοση,�βλ.,�δειγματολη-
πτικά,�Ἀλέξανδρος�Παπαδιαμάντης,�Ἅπαντα.�Τόμος�3,�ὅπου�στὴ�σημ.�1,�σσ.�390,
392,�395,�καὶ�ἀπὸ�τὴ�μυθολογία,�αὐτόθι,�σσ.�394,�420,�433.�Γιὰ�τὴ�λειτουργικότητα
τῆς�«χρονικὰ�τεράστιας�λεξιλογικῆς�ἀκτίνας»�ποὺ�ἀξιοποιεῖ�ὁ�Παπαδιαμάντης�στὸ
ἔργο�του,�βλ.�Γ.�Φαρίνου-Μαλαματάρη,�ὅπου�στὴ�σημ.�3,�σσ.�162-163,�καθὼς�καί:
Α.�Β.�Ζορμπᾶς,�Ἡ�γλώσσα�τῆς�Ἁγίας�Γραφῆς�καὶ�τῶν�λειτουργικῶν�βιβλίων�στὸ
ἔργο�τοῦ�Παπαδιαμάντη.�Διδακτορικὴ�διστριβή,�τόμοι�2,�Ἐθνικὸ�καὶ�Καποδιστριακὸ
Πανεπιστήμιο�Ἀθηνῶν�-�Φιλοσοφικὴ�Σχολή�-�Τμῆμα�Φιλολογίας�-�Τομέας�Νεοελ-
ληνικῆς�Φιλολογίας,�Ἀθήνα�1991,�καὶ�Νικόλαος�Α.�Ε.�Καλοσπύρος,�Ἡ�ἀρχαι-
ογνωσία�τοῦ�Ἀλεξάνδρου�Παπαδιαμάντη,�Ἑταιρεία�Παπαδιαμαντικῶν�Σπουδῶν�&
Ἐκδόσεις�Δόμος,�Ἀθήνα�2002.



συγγραφέα�μποροῦν�νὰ�ἐνταχθοῦν�σὲ�θεματικοὺς�κύκλους,�οἱ�ὁποῖοι,�«ὑλο-
ποιημένοι»�ἀπὸ�συγκεκριμένες�ἀφηγηματικὲς�ἐπιλογές,�πιστοποιοῦν�τὶς
ἐσωτερικὲς�διακειμενικὲς�σχέσεις�τοῦ�ἔργου�του,�τὶς�θεματολογικὲς�καὶ�ψυ-
χολογικὲς�ἐμμονὲς�καὶ�τοὺς�φόβους�τοῦ�πεζογράφου,�καθὼς�καὶ�τὴν�πο-
λυεπίπεδη�μεταστοιχείωσή�τους�σὲ�τέχνη�τοῦ�λόγου.
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ΔΩΡΑ ΜΕΝΤΗ

ΤΑΠΕΙΝΟΙ�ΚΑΙ�ΚΑΤΑΦΡΟΝΕΜΕΝΟΙ�ΣΤΗΝ�ΑΘΗΝΑ
ΤΟΥ�ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ�ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

Πολλὲς�καὶ�συστηματικὲς�προσπάθειες�ἔχουν�γίνει�τὰ�τελευταῖα�χρόνια�γιὰ
μιὰ�ἱστορικὴ�καὶ�κοινωνικὴ�ἀποτύπωση�τῆς�Ἀθήνας,�ἑστιασμένες�στὸ�με-
ταίχμιο�τῶν�δύο�αἰώνων�καὶ�εἰδικότερα�στὸ�διάστημα�τῆς�ἀστικῆς�ἀνά-
πτυξης�ποὺ�ἦταν�πλέον�αἰσθητὴ�ἀπὸ�τὶς�δύο�τελευταῖες�δεκαετίες�τοῦ�19ου
ὣς�τὴν�πρώτη�δεκαετία�τοῦ�20οῦ,�διάστημα�τὸ�ὁποῖο�συμπίπτει�μὲ�τὸν�χρόνο
διαμονῆς�τοῦ�Ἀλέξανδρου�Παπαδιαμάντη�στὴν�Ἀθήνα.�Ἡ�ἀποτύπωση�αὐ�-
τὴ�συνδυάζει�κατὰ�κύριο�λόγο�τὴν�ἀθηναιογραφικὴ�καὶ�τὴν�κοινωνιολογικὴ
ὀπτικὴ�καὶ�ἐπικεντρώνεται�σὲ�θέματα�ὅπως�ἡ�δόμηση�καὶ�ἡ�κατοίκηση�τοῦ
χώρου.�Ἀπὸ�τὴ�μιὰ�μεριὰ�χαρτογραφεῖται�τὸ�ἀστικὸ�τοπίο�ποὺ�ἀναπτύσ-
σεται�στὴν�περιφέρεια�τοῦ�ἀρχαιολογικοῦ�κέντρου�καὶ�ἀπὸ�τὴν�ἄλλη�ἐξε-
τάζεται�ἡ�ἀνθρωπογεωγραφία�τῶν�κοινωνικῶν�στρωμάτων�ποὺ�συγκρο-
τοῦν�πλέον�τὸ�ἔμψυχο�ὑλικὸ�τῆς�πρωτεύουσας.�Τὰ�πρακτικὰ�ζητήματα�τῆς
κοινωνικῆς�χαρτογράφησης�ποὺ�προκύπτουν�σὲ�πρῶτο�ἐπίπεδο�ἀπὸ�τὸν�πα-
ραπάνω�συνδυασμό1,�μποροῦν�νὰ�διερευνηθοῦν�σὲ�δεύτερο�ἐπίπεδο�μὲ�τὴ
συμβολὴ�τῆς�λογοτεχνικῆς�ἀπεικόνισης�τοῦ�ἀστικοῦ�τοπίου�καὶ�τῆς�κα-
θημερινῆς�ζωῆς�τῶν�κατοίκων�του2.�Στὸ�ἀνθηρὸ�αὐτὸ�ἐρευνητικὸ�πεδίο�ἐγ�-

1 Ἀναφέρω�ἐπιλεκτικὰ�τὶς�μελέτες�τῆς�Ματούλας�Σκαλτσᾶ,�«Γιὰ�μιὰ�κοινωνικὴ�χαρ-
τογράφηση�τῆς�Ἀθήνας�τοῦ�19ου�αἰώνα»,�Ἑταιρεία�Μελέτης�Νέου�Ἑλληνισμοῦ,
Πρακτικὰ� τοῦ� διεθνοῦς� συμποσίου� ἱστορίας,�Νεοελληνικὴ� πόλη,� τόμ.� 1,�Ἀθήνα
1985,�σσ.�103-118»�καὶ�τῆς�Χριστίνας�Ἀγριαντώνη,�«Συμβολὴ�στὴν�ἱστορία�τῆς
Ἀθήνας»,�Ἑταιρεία�Μελέτης�Νέου�Ἑλληνισμοῦ,�Πρακτικὰ�τοῦ�Β´�Διεθνοῦς�Συνε-
δρίου,�Ἡ�πόλη�στοὺς�νεότερους�χρόνους,�Ἀθήνα�2000,�σσ.�183-191.

2 Μὲ�ἀφετηρία�τὴν�ἐργασία�τῆς�Λίζυς�Τσιριμώκου,�Λογοτεχνία�τῆς�πόλης.�Πόλεις�τῆς
λογοτεχνίας,�Λωτός,�Ἀθήνα�1988,�τὰ�τελευταῖα�χρόνια�ἔχει�διογκωθεῖ�ἡ�σχετικὴ
βιβλιογραφία,�μὲ�πιὸ�ἐξειδικευμένες�τὶς�μελέτες�τῆς�Γεωργίας�Γκότση,�Ἡ�ζωὴ�ἐν
τῇ�πρωτευούσῃ.�Θέματα�ἀστικῆς�πεζογραφίας�ἀπὸ�τὸ�τέλος�τοῦ�19ου�αἰώνα,�Νε-
φέλη,�Ἀθήνα�2004,�καὶ�τῆς�Ἀλίκης�Σπυροπούλου,�Μορφὲς�κατοίκησης�στὴν�Ἀθήνα
κατὰ�τὰ�τέλη�τοῦ�19ου�αἰώνα,�Nissos�Academic�Publishing�13,�Ἀθήνα,�2010.



γράφεται�καὶ�ἡ�παρούσα�ἀνακοίνωση�ἡ�ὁποία�ἐντάσσει�τὸ�πρωτογενὲς�κοι-
νωνιολογικὸ�ὑλικὸ�ἀπὸ�τὰ�ἀθηναϊκὰ�διηγήματα�τοῦ�Παπαδιαμάντη�στὸ�με-
ταίχμιο�μιᾶς�ἐποχῆς�ποὺ�ταλαντεύτηκε�ἀνάμεσα�στὶς�γενεσιουργὲς�δυνά-
μεις�της,�παραμένοντας�ἐπώδυνα�διχασμένη�ἀνάμεσα�στὶς�ἀνανεωτικὲς
ἰδέες�καὶ�τὶς�παραδοσιακὲς�πεποιθήσεις�της.�Παράλληλα�ἐξετάζεται�ἡ�θέση
τῆς�ἀθηναϊκῆς�συγγραφικῆς�περσόνας�του�σὲ�συνάρτηση�ἀπὸ�τὴ�μιὰ�με-
ριὰ�μὲ�τὴν�παγιωμένη�αὐτοβιογραφική,�ἐνδοκειμενικὴ�καὶ�ἐξωκειμενική,
μορφή�της,�ὅπως�τὴν�σκιαγράφησε�χαρακτηριστικὰ�ὁ�Κωστὴς�Παλαμᾶς:
«ἀπὸ�τὰ�1880�ἴσα�μὲ�τὰ�τώρα,�ὁ�Παπαδιαμάντης�ἔζησε�περιφρονημένος�καὶ
δοξασμένος,�μοναχικὸς�καὶ�καταφρονητικός,�ὅσιος�καὶ�ἀλήτης»3,�καὶ�ἀπὸ
τὴν�ἄλλη�μὲ�τὶς�ἰσχυρὲς�βιολογικὲς�καὶ�κοινωνικὲς�ἐξαρτήσεις�ἀπὸ�τὸν�τόπο
καὶ�τὸν�τρόπο�ποὺ�ἔζησε�τόσο�στὸ�πατρογονικὸ�νησὶ�ὅσο�καὶ�στὴν�ἀνέστια
πόλη.

Ἡ�πρώτη�χαρτογράφηση�τῆς�παπαδιαμαντικῆς�Ἀθήνας�ἀποτυπώθη�-
κε�ἀπὸ�τὸν�Τέλλο�Ἄγρα,�μὲ�βάση�τὰ�μεσοπολεμικὰ�κυρίως�τοπόσημα�τῆς
δικῆς�του�ἐποχῆς:�«Ἀληθινά,�ἡ�Ἀθήνα�εἶναι�χωρισμένη�σὲ�δυὸ�τουλάχιστον
μεγάλα�τμήματα�–�ἄνισα,�φυσικά,�κι�ἀσύμμετρα.�Καὶ�σύνορα�ποὺ�τὰ�χω-
ρίζουν,�ἂν�ἀρχίσωμε�ἀπὸ�πάνω,�ἀπὸ�Βορρᾶ,�εἶναι�πρῶτα-πρῶτα�οἱ�γραμμὲς
τῶν�Σιδηροδρόμων�Πελοποννήσου�καὶ�Λαρίσης,�ποὺ�ἔρχονται�ἀπ᾽�τὰ�Κάτω
Λιόσια.�Ἀλλ᾽�ὅταν�φθάσωμε�στὸ�σταθμό,�τότε�μποροῦμε�ν᾽�ἀνέβωμε�τὴν�ὁδὸ
Ἁγίου�Κωνσταντίνου,�κ᾽�ὕστερα�νὰ�πάρωμε�ὅλη�τὴν�ὁδὸν�Ἀθηνᾶς,�νὰ�φθά-
σωμε�στὸ�Μοναστηράκι,�νὰ�προχωρήσωμε�κατὰ�τὴ�Μητρόπολη,�κατὰ�τὸ
Σύνταγμα,�ἔπειτα�στὴν�ὁδὸ�Φιλελλήνων·�κι�ἀπὸ�κεῖ,�νὰ�πάρωμε�τὴ�γραμμὴ
τοῦ�Τροχιοδρόμου�καὶ�(μὲ�πολλούς,�τώρα,�μαιάνδρους�κ᾽�ἑλιγμοὺς)�νὰ�φθά-
σωμε�εἰς�στὰ�Παλιὰ�Σφαγεῖα�καὶ�τέλος,�ἀνάμεσα�ἀπὸ�ρέματα�καὶ�πέτρες
κ᾽�ἄβατα�μονοπάτια,�νὰ�σταματήσωμε�στὶς�Φυλακὲς�τοῦ�Συγγροῦ…»4.
Μέσα�σὲ�αὐτὸ�τὸ�ἀνεμικὸ�ἀστικὸ�περίγραμμα�κινοῦνται�οἱ�κάτοικοι�τῆς
Ἀθήνας�κοντὰ�στοὺς�ὁποίους�ἔζησε�ὁ�σκιαθίτης�πεζογράφος,�σὰν�ἕνας
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3 Κωστὴς�Παλαμᾶς,�«Ὁ�Παπαδιαμάντης»,�Ἀκρόπολις,�4�Ἰαν.�1911,�στὸ�Γ.�Κ.�Κα-
τσίμπαλης,�Ἀλέξανδρος�Παπαδιαμάντης.�Α΄�Πρῶτες� κρίσεις� καὶ� πληροφορίες
(1934),�Β΄�Συμπλήρωμα�Βιβλιογραφίας (1938),�Ἑταιρεία�Λογοτεχνικοῦ�καὶ�Ἱστο-
ρικοῦ�Ἀρχείου,�Ἀθήνα�1991,�σσ.�58-61:�61.

4 Τέλλος�Ἄγρας,�«Πῶς�βλέπομε�σήμερα�τὸν�Παπαδιαμάντη»,�Ἀρχεῖον�Εὐβοϊκῶν�Με-
λετῶν,�τόμ.�2,�1936,�σσ.�60-121,�στὸ�Ἀλέξανδρος�Παπαδιαμάντης,�Εἴκοσι�κείμενα
γιὰ�τὴ�ζωή�του�καὶ�τὸ�ἔργο�του,�Πρόλογος-Ἐπιλογὴ�Ν.�Δ.�Τριανταφυλλόπουλος,�Οἱ
ἐκδόσεις�τῶν�φίλων,�Ἀθήνα�1979,�σσ.�117-188:�158.



«μικρὸς�Θεόφραστος�τῶν�ταπεινῶν».�Ἀποδελτιώνοντας�τὰ�ἀθηναϊκὰ�διη-
γήματα,�τὰ�ὁποῖα�ἐπιμερίζονται�στὸ�¼ τοῦ�συνολικοῦ�ἔργου5,�θὰ�συμφω-
νήσουμε�μὲ�τὴν�ἀρχικὴ�ἐκτίμηση�τοῦ�Τέλλου�Ἄγρα,�ὅτι�ὁ�Παπαδιαμάντης
ὄχι�μόνο�περιέγραψε�ἀλλὰ�καὶ�ἀγάπησε�«τὴν�Ἀθήνα�του�τὴ�γνώριμη»6.�Ἡ
αἴσθηση�αὐτὴ�τεκμηριώθηκε�μὲ�συστηματικὸ�τρόπο�ἀπὸ�τὸν�Ἀλέξανδρο
Κοτζιά,�ὁ�ὁποῖος�ἐπισήμανε�τὴν�ἀνυπαρξία�τοῦ�εὐρύτερου�ἀστικοῦ�χώρου,
τὴν�ἑστίαση�στὸ�μικροπεριβάλλον�(τὸ�σπίτι,�ἡ�αὐλή,�τὸ�καφενεῖο,�τὸ�σοκάκι)
καὶ�τοὺς�ἐνοίκους�του,�τὴν�προτίμηση�στοὺς�ταπεινοὺς�καὶ�καταφρονεμέ-
νους�ποὺ�μονοπώλησαν� τὸ� ἐνδιαφέρον� τοῦ� συγγραφέα,� εἴτε� ζοῦσαν�στὴ
Σκιάθο�εἴτε�στὴν�Ἀθήνα7.�Τὰ�εὑρήματα�τῆς�παρούσας�ἐργασίας�ἐπιβε-
βαιώνουν�τὶς�παραπάνω�ἐκτιμήσεις,�στηριγμένα�κατὰ�κύριο�λόγο�στὴν
ἑστιασμένη�σὲ�αὐτὰ�τὰ�ζητήματα�μελέτη�τῶν�λογοτεχνικῶν�κειμένων,
ὅπως�προκύπτει�μέσα�ἀπὸ�τὰ�δεδομένα�τόσο�τῆς�αὐτοβιογραφικῆς�ἐρμη-
νείας8 ὅσο�καὶ�τῆς�συνεξέτασης�τῆς�παπαδιαμαντικῆς�Ἀθήνας�μὲ�ἄλλες
συγχρονικὲς�λογοτεχνικές�της�ἀναπαραστάσεις.�Μέσα�ἀπὸ�αὐτὴ�τὴ�συ-
νεξέταση�γίνεται�φανερὸ�ὅτι�συγγραφεῖς�ὅπως�ὁ�Μιχαὴλ�Μητσάκης,�καὶ
ἐν�μέρει�ὁ�Ἰωάννης�Κονδυλάκης�καὶ�ὁ�Κωνσταντίνος�Χρηστομάνος,�δίνουν
μιὰ�εὐρύτερη�διάσταση�στὴν�περιγραφὴ�τοῦ�ἀθηναϊκοῦ�ἀστικοῦ�τοπίου,�συν-
τονίζονται�ὅμως�σὲ�γενικὲς�γραμμὲς�μὲ�τὸν�Παπαδιαμάντη�ὡς�πρὸς�τὴν
κοινωνικὴ�σύνθεση�τῆς�ἀνθρωπογεωγραφίας�του.�

Ὁ�παπαδιαμαντικὸς�ἀστικὸς�ἱστὸς�εἶναι�στὴ�συντριπτικὴ�πλειοψηφία
του�ὁμοιογενής,�ἐξειδικευμένος�στὴ�ζωὴ�τῶν�χαμηλῶν�κοινωνικῶν�στρω-
μάτων,�παρὰ�τὸ�γεγονὸς�ὅτι�ἡ�«ἀνατολικὴ»�πόλη�τῶν�Ἀθηνῶν�ποὺ�περι-
γράφει�διαθέτει�ἑτερόκλητα�ἐγγενῆ�χαρακτηριστικά9.�Ἔτσι�στὸ�ἀνθρώπινο
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5 Πρόκειται�γιὰ�46�διηγήματα,�σύμφωνα�μὲ�τὴν�καταγραφὴ�τοῦ�Ἀλέξανδρου�Κοτζιᾶ,
Τὰ�ἀθηναϊκὰ�διηγήματα�καὶ�δύο�δοκίμια�γιὰ�τὸ�χρόνο,�Νεφέλη,�Ἀθήνα�1992,�σσ.�91-
92,�ὁ�ὁποῖος�ἐπικαλεῖται�καὶ�τὴν�ποσόστωση�τοῦ�Γ.�Βαλέτα�στὸ�Ἀλέξανδρου�Πα-
παδιαμάντη,�Ἅπαντα,�ἐπιμέλεια�Γ.�Βαλέτας,�τόμ.�1,�Ἐκδόσεις�Γιοβάννη,�Ἀθήνα
1954,�σ.�16.

6 Ἄγρας,�ὅ.π.,�σσ.�158,�159.
7 Κοτζιᾶς,�ὅ.π.,�σσ.�36,�55.�
8 Στὶς�βάσεις�ποὺ�ἔθεσε�ὁ�Παν.�Μουλλᾶς,�«Τὸ�διήγημα,�αὐτοβιογραφία�τοῦ�Παπα-
διαμάντη»,�Α.�Παπαδιαμάντης�Αὐτοβιογραφούμενος,�Ἑρμῆς,�Ἀθήνα�1981,�σσ.�ιε´-
ξε´:�λη´,�μ´,�μζ´.

9 Πρβλ.�μὲ�τὸ�ὁμότιτλο�πεζὸ�«Αἱ�Ἀθῆναι�ὡς�ἀνατολικὴ�πόλις»,�δημοσιευμένο�στὸ�λεύ-
κωμα�Ἡ�Ἑλλὰς�κατὰ�τοὺς�Ὀλυμπιακοὺς�Ἀγώνας�τοῦ�1896,�σσ.�293-295.�Στὸ�θέμα



δυναμικὸ� τῆς� λογοτεχνικῆς� πόλης� τοῦ�Παπαδιαμάντη� συναριθμοῦνται
ποικίλοι�βιοπαλαιστές,�ἐνῶ�ἀνάμεσά�τους�ξεχωρίζουν�οἱ�ξένοι�ἐκ�κατα-
γωγῆς� ἢ� ἐκ� θρησκεύματος,� ἀλλὰ� καὶ� ὅσοι� ἀποδίδονται� ὡς� ἑτερότητες
μέσα�στὸν�εὐρύτερο�πληθυσμὸ�τῶν�ταπεινῶν,�ἐπειδὴ�κατὰ�κύριο�λόγο�ὁ
συγγραφέας�τοὺς�προσδίδει�ἔντονα�νατουραλιστικὰ�ἢ�ἀνέστια�χαρακτηρι-
στικά.�Ἀνάμεσα�στοὺς�πρώτους�συγκαταλέγονται�ὁ�ξεπεσμένος�δερβίσης,
ὁ�ἰταλὸς�καθολικὸς�Ἀντώνιος�Ἀλμπέργος,�ὁ�ἰταλὸ-κερκυραῖος�μπάρμπα
Νιόνιος,�ὁ�ἑβραῖος�ἀπὸ�τὴν�Κέρκυρα,�ἡ�Κατερινιὼ�ἡ�Πολίτισσα10,�καὶ�ἀνά-
μεσα�στοὺς�δεύτερους�διακρίνονται�κάποιοι�ἄστοργοι�οἰκογενειάρχες,�πε-
ριθωριακοὶ�ἢ�περιθωριοποιημένοι�χαρακτῆρες�καὶ�εὐάριθμοι�μποέμ.�Συνδε-
τικὸς�κρίκος�ἀνάμεσα�στοὺς�διάφορους�χαρακτῆρες�τῶν�ἀθηναϊκῶν�δι�η�-
γημάτων�εἶναι�ἡ�συγγραφικὴ�περσόνα�τοῦ�ἐσωτερικοῦ�μετανάστη�Παπα-
διαμάντη,�ἡ�ὁποία�διαθέτει�σὲ�μεγάλο�βαθμὸ�κοινὸ�παρουσιαστικὸ�καὶ�δια-
κριτικὰ� γνωρίσματα� μὲ� πολλοὺς� ἀπὸ� τοὺς� ταπεινούς,� ὅπως� προκύπτει
ἀπὸ� τὴν� περιγραφὴ� τοῦ� περιφερόμενου� συγγραφέα� «εἰς� τὰς� ἀθηναϊκὰς
ὁδοὺς�μὲ�τὸ�τετριμμένον�καὶ�ξεθωριασμένον�ἐπανωφόριον,�μὲ�τὰ�διπλᾶ�κα-
ταρρακωμένα�πανταλόνια,�μὲ�τὴν�ράβδον�παραμάσχαλα,�καὶ�τὴν�χεῖραν
αἰωνίως�ἐπὶ�τοῦ�στήθους»11,�περιγραφὴ�ποὺ�παραπέμπει�στὸν�ρακοσυλλέ-
κτη�(chiffonier)�τοῦ�Benjamin12.�Ἡ�συναφὴς�αὐτὴ�λογοτεχνικὴ�περσόνα
δὲν�συνδέεται�ὅμως�μὲ�τὴν�ἠθικὴ�καὶ�τὴν�ψυχολογία�τῶν�χαρακτήρων�του,
καθὼς�ὁ�συγγραφέας�λειτουργεῖ�ἀπέναντί�τους�σὰν�ἀποστασιοποιημένος
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ἐμβαθύνει�ἡ�μελέτη�τῆς�Σπυροπούλου,�καὶ�εἰδικότερα�στὰ�σχετικὰ�κεφάλαια�«Ἡ
Ἀθήνα�ὡς�ἀνατολικὴ�πόλη»,�ὅ.π.,�σσ.�72-75,�ὅπου�καὶ�ὁ�πολὺ�κατατοπιστικὸς�λο-
γοτεχνικὸς�χάρτης�τῆς�Ἀθήνας�τοῦ�Παπαδιαμάντη,�καὶ�«Τὸ�διαχρονικὸ�τμῆμα�τῆς
Ἀθήνας�τοῦ�19ου�αἰώνα»,�ὅ.π.,�σσ.�134-159.

10 Παπαδιαμάντης,� «Ὁ�Ξεπεσμένος� δερβίσης»� (1896),� «Ὁ�Ἀντίκτυπος� τοῦ� νοῦ»
(1912),�«Ὁ�Γείτονας�μὲ�τὸ�λαγοῦτο»�(1900).

11 Μποέμ,�«Ἀλέξανδρος�Παπαδιαμάντης»,�Τὸ�Ἄστυ,�26-27�Μαρτίου�1893,�στὸ�Κα-
τσίμπαλης,�ὅ.π.,�σσ.�35-41:�35-36.

12 Σύμφωνα�μὲ�τὸν�εὔστοχο�συσχετισμὸ�ποὺ�ἐπιχειρεῖ�ἡ�Γεωργία�Φαρίνου-Μαλαμα-
τάρη,�«Μικρὴ�εἰσαγωγὴ�στὴν�πρόσληψη�τοῦ�Παπαδιαμάντη»,�Εἰσαγωγὴ�στὴν�πε-
ζογραφία� τοῦ�Παπαδιαμάντη,�Πανεπιστημιακὲς�Ἐκδόσεις�Κρήτης,�Ἡράκλειο
2005,�σσ.�11-51:�46.�Ἡ�Φαρίνου�ἀποδίδει�τὴν�ἀστικὴ�φιγούρα�τοῦ�ρακοσυλλέκτη�ὡς
ἑνὸς�περιθωριακοῦ�τύπου�«ποὺ�ἀσχολεῖται�μὲ�τὰ�ἄχρηστα�τῆς�καθημερινῆς�ζωῆς»
καὶ�δημιουργεῖ�μιὰ�σχέση�μὲ�τὶς�παλίμψηστες�διαστρωματώσεις�τῆς�πόλης,�ἀπέ-
χοντας�συνειδητὰ�ἀπὸ�τὸ�μνημειακὸ�παρελθὸν�καὶ�τὴ�σύγχρονη�πανοραμική�της
εἰκόνα.�



θεατής,�ἀποβλέποντας�σὲ�μιὰ�ἀνθρωπολογικὴ�καταγραφὴ�τῶν�βιοτικῶν
τους�συνθηκῶν13.�Δὲν�εἶναι�λίγες�οἱ�φορὲς�ὡστόσο�ποὺ�ἡ�ἀνθρώπινη�ψυχο-
σύνθεσή� του� γίνεται� ὁρατὴ� ἐκλύοντας� στὴν� πορεία� τῆς� ἀφήγησης� μιὰ
λανθάνουσα�συμπάθεια�στοὺς�βιολογικὰ�καὶ�κοινωνικὰ�ἀδύναμους�ἀνθρώ-
πινους�τύπους,�ὡς�ἔνδειξη�ποὺ�μαρτυρεῖ�μιὰ�σχέση�ἀλληλοκατανόησης,�ὄχι
ὅμως�καὶ�ἀποδοχῆς�τῶν�λανθασμένων�χειρισμῶν�ποὺ�ἐκχυδαΐζουν�τὴ�ζωὴ
τῶν�ταπεινῶν�καὶ�τοὺς�καθιστοῦν�ἀπόβλητους�τῆς�κοινωνίας.�

Ὁ�χῶρος�τῆς�κοινωνικῆς�παρατήρησης�τοῦ�Παπαδιαμάντη�εἶναι�σὲ�κα-
θημερινὴ�βάση�ὁ�κλειστὸς�πυρήνας�τῶν�λαϊκῶν�συνοικιῶν�τοῦ�ἀθηναϊκοῦ
κέντρου.�Ἡ�προσοχή�του�κατὰ�κύριο�λόγο�ἕλκεται�ἀπὸ�τὰ�δρώμενα�ποὺ
ἐκτυλίσσονται�στοὺς�δρομίσκους�τῆς�Πλάκας�καὶ�τοῦ�Θησείου,�ἐπικεν-
τρώνεται�στὴν�ἐνδοχώρα�τοῦ�Ψυρρῆ,�στὴ�Βλασσαροὺ�καὶ�τὸ�Γεράνι,�μὲ�κεν-
τρικότερα�σημεῖα�ἀναφορᾶς�τὴν�περιοχὴ�τῆς�Καπνικαρέας�καὶ�τὶς�παρό-
δους�κοντὰ�στὴν�ὁδὸ�Ἑρμοῦ�καὶ�τὴν�ὁδὸ�Μητροπόλεως,�ἀπολήγοντας�σὲ
πιὸ�ἀπόκεντρα�μέρη,�στὴ�Δεξαμενὴ�καὶ�στὶς�νοτιοδυτικὲς�ἐσχατιὲς�τῆς�πό-
λης.�Ὁ�συγγραφέας�εἶναι�φανερὸ�ὅτι�εἶναι�αὐτοβιογραφικὸς�ὡς�πρὸς�τὴ
χρήση�καὶ�ὡς�πρὸς�τὴν�περιγραφὴ�τῶν�τοπόσημων,�παραπέμποντας�σὲ
πρωτοπρόσωπη�ἀφήγηση�ὄχι�μόνο�σὲ�δεδομένα�τῆς�ἀτομικῆς�του�παρα-
τήρησης,�εἰδικότερα�στοὺς�τομεῖς�τοῦ�ἀνθρωπογενοῦς�περιβάλλοντος,�τῆς
οἰκογενειακῆς�καὶ�τῆς�ἐργασιακῆς�ζωῆς,�ἀλλὰ�καὶ�σὲ�προσωπικά�του�βιώ-
ματα,�δίνοντας�ἰδιαίτερη�ἔμφαση�σὲ�μιὰ�σειρὰ�ἀπὸ�προβλήματα�καθημε-
ρινῆς�ἐπιβίωσης.�Μὲ�εὐτράπελο�τρόπο�σχολιάζει,�γιὰ�παράδειγμα,�τὶς�δι-
κές�του�βιοτικὲς�δυσκολίες�στὴ�Δεξαμενή,�στὸ�κελί�του�ποὺ�ἔσταζε,�ἂν�καὶ
ἦταν�ἀσύγκριτα�καλύτερο�ἀπὸ�τὰ�δωμάτια�τῆς�πρότερης�διαμονῆς�του�στοῦ
Ψυρρῆ:�«Πλὴν�δόξα�τῷ�Θεῶ,�δὲν�συνέβη�νὰ�πέσῃ�ὅλη�ἡ�ὀροφὴ�διὰ�νυκτὸς
πέραν�τοῦ�προσκεφάλου�μου,�ὅπως�τὸ�εἶχον�πάθει�μίαν�φοράν,�τρία�ἢ�τέσ-
σερα�ἔτη�πρίν,�εἰς�ἕνα�δρόμον�τοῦ�Ἁγ.�Ἀθανασίου,�ἐκεῖθεν�του�Ψυρρῆ·�νο-
μίζω�ἐπιγράφεται�“ὁδὸς�Ἀριστοφάνους”»14.�

Οἱ�δύσκολες�συνθῆκες�ἐγκατοίκησης�τοῦ�Παπαδιαμάντη�μαρτυροῦν�ὄχι

ΤΑΠΕΙΝΟΙ�ΚΑΙ�ΚΑΤΑΦΡΟΝΕΜΕΝΟΙ�ΣΤΗΝ�ΑΘΗΝΑ 317

13 Λίζυ�Τσιριμώκου,�«Ἡ�Ἀθήνα�στὴ�νέα�ἑλληνικὴ�λογοτεχνία.�Μέρες�τῆς�ἀθηναϊκῆς
ἀστυγραφίας»,�The�books᾽�journal,�τχ.�8,�Ἰουν.�2011,�σσ.�14-15.

14 Παπαδιαμάντης,�«[Ἡ�Ψυχοκόρη]»�(1925),�Ἅπαντα,�κριτικὴ�ἔκδοση�Ν.�Δ.�Τριαν-
ταφυλλόπουλος,�τόμ.�4,�Δόμος,�Ἀθήνα�1985,�σσ.�609-615:�610.�Τὸ�ἴδιο�θέμα�θίγε-
ται�καὶ�στὸ�διήγημα�μὲ�τὸν�εὔγλωττο�τίτλο�«Τὸ�ζωντανὸ�κιβούρι�μου»�(1926),�ὅ.π.,
σσ.�617-621:�617-618.



μόνο�τὸ�ὑπαρκτὸ�πρόβλημα�τῆς�παρεχόμενης�στέγης�στὴν�Ἀθήνα,�ἀλλὰ
καὶ�τὴν�ἀδυναμία�νὰ�καταβληθεῖ�στὴν�ἀδιάλλακτη�σπιτονοικοκυρὰ�τὸ�ἀντί-
τιμο�τῆς�χαμοζωῆς�στὶς�τρῶγλες,�μὲ�τοὺς�σαθροὺς�τοίχους�καὶ�τὶς�ἑτοι-
μόρροπες�στέγες,�ὅπως�συμβαίνει�στὴν�περίπτωση�τοῦ�Σακελλάριου:�«Ἐπὶ
τρεῖς� ἑβδομάδας,�μετὰ�τὸ�μεσονύκτιον,�πλησιάζων�μὲ�παλμοὺς�εἰς�τὴν
αὐλόπορταν,�ἀνοικτὴν�μένουσαν�ὅλην�τὴν�νύκτα,�καθὼς�ὄλαι�αἱ�αὐλόπορ-
ται�τῶν�οἰκιῶν�τῆς�συνοικίας,�ἐχουσῶν�οἰκήτορας�πολλούς,�ἀφῄρει�τὰ�χα-
λασμένα�καὶ�σχισμένα�πέδιλά�του�καὶ�κρατῶν�αὐτὰ�μὲ�τὴν�ἀριστεράν,�ἐπά-
τει�μὲ�τὲς�κάλτσες,�ἐνέβαλλε�τὸ�κλεῖθρον�μὲ�ἀπείρους�προφυλάξεις�καὶ�μὲ
τόσον�ὀλίγον�κρότον,�ὥστε�οἱ�παλμοὶ�τῆς�καρδίας�ἔκαμνον�κρότον�μεγα-
λύτερον»15.�Ὁ�ἀνέστιος�Σακελλάριος,�ράκος�τῆς�ζωῆς�χωρὶς�καμιὰ�προ-
οπτικὴ�στὶς�ἀρχὲς�τοῦ�εἰκοστοῦ�αἰώνα,�διάγει�παράλληλο�βίο�μὲ�ἕναν�ἀπὸ
τοὺς�Ἀθλίους�τῶν�Ἀθηνῶν τοῦ�Ἰωάννη�Κονδυλάκη,�τὸν�ὀρφανὸ�βιοπα-
λαιστὴ�Χαρίλαο�Ἀλβάνη,�ὁ�ὁποῖος�«Ἐκ�τῆς�Βλασαροῦς�ἐμετοίκησεν�εἰς
μίαν�τρώγλην�ἐν�τῇ�οἰκίᾳ�τῆς�Καρκαλοῦς,�ἀλλ᾽�ὅταν�ἐπλησίασε�τὸ�τέλος
τοῦ�μηνός,�βλέπων�ὅτι�δὲν�εἶχε�νὰ�πληρώσῃ,�φοβούμενος�δὲ�τὴν�ἀπαισίαν
μέγαιραν,�μετέβαινε�νύκτα�καὶ�νύκτα�ἔφευγε.�Ἐπειδὴ�δὲ�συνήθως�ἀγρυ�-
πνῶν� δὲν� κατώρθωνε� νὰ� ἐξυπνήσῃ� τὸν� ὄρθρον,� ὥστε� ν᾽� ἀποφεύγῃ� τὰς
ὕβρεις�καὶ�τὰς�προσβολὰς�τῆς�μαγίσσης,�ἠναγκάζετο�πολλάκις�νὰ�διανυ-
κτερεύῃ�εἰς�τὸ�ὕπαιθρον,�συνήθως�δ᾽�ἐπὶ�τοῦ�βράχου�τῆς�Πνυκὸς�ἢ�εἰς�τὰς
λεγομένας�φυλακὰς�τοῦ�Σωκράτους»16.�Ὁ�ἀστικὸς�ρεαλισμὸς�τοῦ�Κον-
δυλάκη,�ἀποκαλύπτοντας�«ἀπόκρυφες»�πτυχὲς�τῆς�σύγχρονης�ἀθηναϊκῆς
ζωῆς�στὸ�μεταίχμιο�τῶν�δύο�αἰώνων,�δὲν�ἀπεικονίζει�ἁπλῶς�ἀλλὰ�παίρνει
θέση�ἀπέναντι�στὰ�κοινωνικὰ�φαινόμενα.�Οἱ�ἥρωές�του� ἐξαπλώνουν�τὴ
δράση�τους�μέσα�στὴν�ἐπικράτεια�τῆς�πόλης,�βιώνουν�τὰ�προβλήματα,�ἐνῶ
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15 Παπαδιαμάντης,�«Ὁ�Αὐτοκτόνος»�(1954),�Ἅπαντα,�ὅ.π.,�σσ.�629-634:�631.�Ἀνα-
φορὲς�στὸ�πρόβλημα�τῆς�στέγης�ἐντοπίζονται�κυρίως�στὰ�διηγήματα�«Ὁ�Γείτονας
μὲ�τὸ�λαγοῦτο»�(1900),�Ἅπαντα,�τόμ.�3,�Δόμος,�Ἀθήνα�1984,�σσ.�293-303:�293,�ὅπου
περιγράφονται�οἱ�τρῶγλες�στοῦ�Ψυρρῆ,�«Οἱ�Κουκλοπαντρειές»�(1903),�ὅ.π.,�σσ.�565-
574:�570,�ὅπου�περιγράφεται�ἡ�στυγνὴ�οἰκονομικὴ�ἐκμετάλλευση�μὲ�τὰ�ὑψηλὰ�ἐνοί-
κια,�ἐνῶ�στὰ�διηγήματα�«Ἄλλος�τύπος»�(1903),�ὅ.π.,�σσ.�591-599:�593,�ὁ�ἄστεγος
καπετὰν�Μάρκος�ἔχει�ἐναλλακτικὲς�λύσεις,�καὶ�«Τὸ�Ζωντανὸ�κιβούρι�μου»�(1926),
τόμ.�4,�ὅ.π.,�σσ.�617-621:�619,�ὁ�Πέτρος�ὁ�Μαλτέζος�τὸ�σκάει�ἀπὸ�τὸ�σπίτι�τῆς�Μπα-
Μάρως,�ὅπου�χρωστάει�τρία�μηνιάτικα.

16 Ἰωάννης�Κονδυλάκης,�Οἱ�ἄθλιοι�τῶν�Ἀθηνῶν (1895),�τόμ.�1,�φιλολ.�ἐπιμ.�Γεωρ-
γία�Γκότση,�Νεφέλη,�Ἀθήνα�1999,�σ.�241.



βαθμιαῖα�ἀνάμεσά�τους�ἐμφανίζεται�τὸ�θετικὸ�παράδειγμα�ποὺ�ὑπερνικᾶ
τὶς�δυσκολίες�καὶ�δικαιώνεται,�ὅπως�συνέβη�στὸ�μικρὸ�βιοπαλαιστή.�Ἀντί-
στοιχες�αἴσιες�ἐκβάσεις,�μαχητικὴ�διάθεση�ἀπέναντι�στὴ�ζωὴ�καὶ�ποιοτικὲς
μεταβολὲς�τῶν�χαρακτήρων,�δὲν�συναντᾶμε�στὰ�ὀλιγοσέλιδα�ἀθηναϊκὰ�διη-
γήματα�τοῦ�Παπαδιαμάντη,�ὅπου�ὁ�καθημερινὸς�βιοπορισμὸς�καὶ�ἡ�χα-
μοζωὴ�τῶν�ἡρώων�του�ἁπλῶς�ἀνακυκλώνονται,�μεταδίδοντας�τὴν�αἴσθηση
μιᾶς�φυσιοκρατικῆς�τάξης�τοῦ�κόσμου.�Τάξης�ποὺ�ἀναγνωρίζεται�ὡς�ὁ�ρυθ-
μιστικὸς�παράγοντας�στὰ�περισσότερα�διηγήματα,�ἐξαγόμενη�ἀπὸ�τὴν�κοι-
νωνικὴ�παρατήρηση�καὶ�ἀναγόμενη�σὲ�ἰδεολογικὴ�πεποίθηση�μέσα�στὸν�μι-
κρόκοσμο�τοῦ�συγγραφέα,�ὁ�ὁποῖος�δὲν�πειραματίζεται�ἰδιαίτερα�μὲ�τοὺς
ἥρωές�του�ἀλλὰ�προτιμᾶ�νὰ�τοὺς�ἀντιγράφει�αὐτούσιους�ἀπὸ�τὴν�πραγμα-
τικὴ�ζωὴ�«εἰς�τὴν�πόλιν�τῆς�δουλοπαροικίας�καὶ�τῶν�πλουτοκρατῶν»17.

Πολλὰ�καὶ�ἀντιπροσωπευτικὰ�παραδείγματα�αὐτῆς�τῆς�μίζερης�ἀνα-
λισκόμενης�ζωῆς�ἐνισχύουν�τὴν�αἴσθηση�ὅτι�ὁ�συγγραφέας�ἀναπαράγει
πιστὰ�τὸν�βίο�τῶν�χαμηλῶν�κοινωνικῶν�στρωμάτων�μὲ�ἄξονα�τὸ�τρίπτυχο
γειτονιὰ-οἰκογένεια-ἐργασία,�καὶ�μὲ�τὴν�ἀπαραίτητη�ἐπισήμανση�ὅτι�οἱ�πα-
ραπάνω�τομεῖς�ἱεραρχοῦνται:�σημαντικότερος�ὅλων�εἶναι�ὁ�περίγυρος�τῆς
γειτονιᾶς,�καθὼς�τὶς�περισσότερες�φορὲς�εἶναι�ὁ�μόνος�ποὺ�ἀποδέχεται�μο-
ναχικοὺς�ἀνθρώπους,�ἄστεγους,�ἄνεργους�καὶ�τεμπέληδες,�μὲ�ἀνεκτικό-
τητα�ποὺ�δὲν�συνάδει�στὴν�ἑστία�τῆς,�συχνὰ�μονογονεϊκῆς,�οἰκογένειας�καὶ
στὶς�ἀνελαστικὲς�ὑποχρεώσεις�τῆς�ἐργασίας.�Σχεδὸν�κατ᾽�ἐξαίρεση,�στὸ
διήγημα� «Φιλόστοργοι»� προτάσσεται� ἕνα� θετικὸ� παράδειγμα,� πλήρως
συμβατὸ�μὲ�τὸ�κοινωνικὸ�τρίπτυχο,�ὁ�μάστρο�Δημήτρης�ὁ�Χωριανὸς�«ὅστις
ἦτο�ἀσπριστὴς�καὶ�πράγμα�σπάνιον,�εἶχε�κατορθώσει�μόνον�μὲ�τὴν�φιλο-
πονίαν�καὶ�τὰ�ἡμεροδούλιά�του�νὰ�κτίσῃ�καὶ�ν᾽�ἀποκτήσῃ�(ἦτο�καὶ�ὀλίγον
κτίστης)�ἕνα�μικρὸν�σπιτάκι,�κάτω�εἰς�τὴν�ἐσχατιὰν�τῆς�πόλεως,�ἐκεῖθεν
τοῦ�Μεταξουργείου».�Ὁ�ἐργατικὸς�καὶ�φιλόστοργος�Δημήτρης�καὶ�ἡ�γυ-
ναίκα�του�ἦταν�ἄτεκνοι,�ὅμως�δημιούργησαν�οἰκογένεια�υἱοθετώντας�παι-
διὰ�ἀπὸ�τὸ�ὀρφανοτροφεῖο�καὶ�ἐντάχθηκαν�στὴ�γειτονιὰ�μέσα�στὴν�ὁποία�δε-
σπόζουσα� θέση� καταλαμβάνουν� δύο� γραφικοὶ� τύποι,� ἡ� κυρα-Πράπω� ἡ
Σκαλιώτισσα,�ποὺ�ἔτρεφε�στὴν�αὐλή�της�γίδες,�προβατίνες,�κότες,�φραγ-
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17 Παπαδιαμάντης,�«Νεκράνθεμα»�(1925),�Ἅπαντα,�τόμ.�4,�ὅ.π.,�σσ.�573-578:�578.
Πρβλ.�ἐπίσης�μὲ�τὸν�ἐνδιαφέροντα�συσχετισμὸ�τῆς�ζωῆς�καὶ�τοῦ�ἔργου�ποὺ�ἐπιχει-
ρεῖ�ὁ�Ζήσιμος�Λορεντζάτος,�«Ἀλέξανδρος�Παπαδιαμάντης,�Α΄»�[1960-1961],�Με-
λέτες,�τόμ.�1,�Δόμος�&�Μουσεῖο�Μπενάκη,�Ἀθήνα�2007,�σσ.�235-258:�249.



κόκοτες�καὶ�περιστέρια,�καὶ�ὁ�Νικόλας�ὁ�Μανάβης,�ὁ�ὁποῖος�«εἶχε�τὴν�δι-
καιοδοσίαν�του�ἐκτεινομένην�τριγύρω�εἰς�τοῦ�Ψυρρῆ,�εἰς�τοῦ�Τάτση�τὴν
Βρύσιν,�εἰς�τοῦ�Τριγκέτα,�εἰς�τὸν�Ἁϊ-Θανάσην,�μέχρι�τῆς�πλατείας�Κου-
μουνδούρου»18.�Τὸ�ἴδιο�πρόσωπο,�ὁ�συμπαθὴς�μπάρμπα�Νικόλας�ὁ�Μονε-
βασίτης,� πρώην� μανάβης,� ἀποτελεῖ� μιὰ� ἔμπρακτη� ἀπόδειξη� τρίπτυχης
ἀποτυχίας,�καθὼς�στὰ�γεράματά�του�κατέληξε�ὁ�«τελευταῖος�καὶ�ταπει-
νότερος»�ἀπὸ�τοὺς�θαμῶνες�τοῦ�μικροῦ�καφενείου�τοῦ�Σκαρτσόπουλου,�ἂν
καὶ�δούλεψε�σκληρὰ�γιὰ�νὰ�πραγματοποιήσει�τὸ�ὄνειρό�του,�νὰ�σπουδάσει
τὸν�γιό�του�μηχανικό.�Ὁ�γιός�του�τὰ�κατάφερε,�μεγαλοπιάστηκε�ὅμως�καὶ
τὸν�παραμέλησε:�«Ἐκάλει�τὸν�πατέρα�του�πολλάκις�εἰς�τὸ�δεῖπνον,�τοῦ�ἔδι-
δεν�20�ἢ�30�δρ.�τὸν�μῆνα,�καὶ�δὲν�τοῦ�ἐπέτρεπε�νὰ�μένῃ�παρ᾽�αὐτῷ.�Ὁ�γερο-
Νικόλας,�χηρευμένος�ἀπὸ�30ετίας,�καὶ�μὴ�ἔχων�ἄλλο�τέκνον,�ὑπέργηρος,
ἡμίτυφλος,�μὲ�ἐπίδεσμον�περὶ�τὸ�ἓν�ὄμμα,�δὲν�εἶχε�θάλπος�εἰς�τὸ�πενιχρὸν
δωμάτιον�ὅπου�ἔμενε»19.

Σὲ� γενικὲς� γραμμὲς� στὰ� ἀθηναϊκὰ� διηγήματα� τοῦ�Παπαδιαμάντη
εἶναι�διάχυτη�ἡ�αἴσθηση�ὅτι�τὸ�θεσμικὸ�δίπτυχο�τῆς�κοινωνικῆς�ζωῆς�ποὺ
ὁρίζεται�ἀπὸ�τὴν�ὕπαρξη�οἰκογένειας�καὶ�ἀπὸ�τὴν�ἄσκηση�ἐργασίας�δὲν
ἀρκεῖ�γιὰ�νὰ�ἐξασφαλίσει�στὸν�ἄνθρωπο�τὴν�ἐπιθυμητὴ�εὐτυχία�καὶ�τὴν�ψυ-
χικὴ�ἰσορροπία,�μὲ�συνηθέστερες�αἰτίες�τὰ�βιοποριστικὰ�προβλήματα,�τὴ
βάναυση�ἰδιοσυγκρασία�τοῦ�ἄνδρα�ἢ�τῆς�γυναίκας,�τὶς�ἐρωτικὲς�ἀντιζη-
λίες�καὶ�τὰ�κουτσομπολιὰ�τῆς�γειτονιᾶς,�ἰδιαίτερα�σὲ�θέματα�τιμῆς�τῶν�γυ-
ναικῶν20.�Στὰ�σκιαθίτικα�διηγήματα�ἡ�αἴσθηση�αὐτὴ�ἠθογραφεῖται�καὶ
ἐνίοτε�χρωματίζεται�ποιητικά,�ἐπενδύοντας�στὴν�ἰδιαιτερότητα�ὁρισμένων
ἀφελῶν�λογοτεχνικῶν�τύπων.�Ἐξάλλου�στὴν�ἀγροτικὴ�κοινωνία�τὸ�βάρος
τῆς�κοινωνικῆς�εὐθύνης�καὶ�τῶν�ὑποχρεώσεων�μετριάζεται,�καθὼς�οἱ�ἄν�-
θρωποι�ἀναπτύσσονται�σὲ�ἐξάρτηση�μὲ�τὸ�περιβάλλον�ποὺ�ὁμογενοποιεῖ�σὲ
μεγάλο�βαθμὸ�τὴν�ταυτότητά�τους,�καὶ�δὲν�ἐκτίθενται�ὡς�μεμονωμένα
ἄτομα�μπροστὰ�στὰ�σύνθετα�προβλήματα�ποὺ�ἀπασχολοῦν�μιὰ�ἀστικὴ�κοι-
νωνία.�Μέσα�στὸ�ἀνοικτὸ�φυσικὸ�περιβάλλον�ἡ�ζωὴ�μπορεῖ�νὰ�εἶναι�φτω-
χική,�ὅμως�δὲν� ἐξαθλιώνεται,�πράγμα�ποὺ�συμβαίνει�ἀπαρέγκλιτα�στὸ
κλειστό,�καὶ�στερημένο�ἀπὸ�φυσικοὺς�πόρους,�περιβάλλον�τῆς�πόλης.�Εὔ�-
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18 Παπαδιαμάντης,�«Φιλόστοργοι»,�(1895),�ὅ.π.,�τόμ.�3,�σσ.�95-103:�99.
19 Παπαδιαμάντης,�«Μεγαλείων�ὀψώνια»�(1912),�ὅ.π.,�τόμ.�4,�σσ.�421-430:�429.
20 Παπαδιαμάντης,�«Ἀπόλαυσις�στὴ�γειτονιά»,�«Ὁ�Γείτονας�μὲ�τὸ�λαγοῦτο»�(1900),
«Τὸ�Τυφλὸ�σοκάκι»,�«Ἡ�Μακρακιστίνα»,�«Οἱ�Δύο�δράκοι»�(1906).



γλωττο�παράδειγμα�μιὰς�τέτοιας�ἀρνητικῆς�ἐξέλιξης�ἀποτελεῖ�τὸ�διήγημα
«Πατέρα�στὸ�σπίτι!»,�ὅπου�κυριαρχεῖ�ἡ�ἀπόλυτη�ἔνδεια�μέσα�στὴν�πολυ-
πληθὴ�οἰκογένεια�τοῦ�ξυλουργοῦ�Μανώλη�Φλοεράκη�καὶ�τῆς�Γιαννούλας
Πολυκάρπου,�ἐξαιτίας�τοῦ�ἀλκοολισμοῦ�τοῦ�πατέρα21.�Ἡ�πλήρης�ἐξαθλί�-
ωση�αὐτῆς�τῆς�οἰκογένειας�δὲν�ἀπέχει�πολὺ�ἀπὸ�τὴ�φτώχεια�ποὺ�μάστιζε
τὴ�γειτονιά,�ταλαιπωροῦσε�κάθε�λαϊκὸ�σπίτι�καὶ�ἐξωτερικευόταν�μὲ�τὰ�ψώ-
νια�στὸ�μπακάλικο�«ὅπου�ὅλ᾽�αἱ�πτωχαὶ�μητέρες�εἶχον�συνήθεια�νὰ�στέλ-
νουν�τ᾽�ἀνήλικα�μικρά�των�διὰ�νὰ�ἐκτελοῦν�ἔργα�ψωνιστοῦ,�ὀλίγον�πρόωρα.
Τὰ�μικρὰ�ἀργοποροῦσαν�εἰς�τὸν�δρόμον,�ἔπιαναν�χώματα,�λάσπες,�ἐβου-
τοῦσαν�τὰ�χεράκια�τους�εἰς�τ᾽�αὐλάκια�τοῦ�πεζοδρομίου,�ἔχαναν�τὴν�πεν-
τάραν,� ἢ� ἄλλος� μεγαλύτερος� μάγκας� τοὺς� τὴν� ἅρπαζε»22.�Κάτω� ἀπὸ
αὐτὲς�τὶς�δύσκολες�συνθῆκες�δὲν�εἶναι�λίγες�οἱ�φορὲς�ποὺ�ὁ�βίος�εἶναι�ἢ�φαν-
τάζει�πιὸ�τερπνὸς�ἔξω�ἀπὸ�τὴν�ἑστία�καὶ�τὰ�καθημερινὰ�προβλήματα�τῆς
οἰκογένειας,�ἰδιαίτερα�ὅταν�οἱ�σχετικοὶ�χαρακτῆρες�γίνονται�δεκτοί,�ἂν�καὶ
ὄχι�πάντα�μὲ�εὐμένεια,�μέσα�στοὺς�κόλπους�τῆς�γειτονιᾶς,�ὅπως�ὁ�ἄστε-
γος�πρώην�ἐμποροπλοίαρχος�μπάρμπα�Μάρκος�ποὺ�διαβιεῖ�«Εἰς�τὸ�μα-
γειρεῖον,� ὑποκάτω� τῆς� σκάλας� τῆς� ἀναγούσης� εἰς� τὸ� ὑπερῷον� καὶ� τὸ
ἡλιακωτόν»23.�Ἀπὸ�τὶς�οἰκογενειακές�τους�εὐθύνες�φαίνεται�ὅτι�ἀπέχουν
συνειδητὰ�οἱ�τεμπέληδες,�οἱ�τυχοδιῶκτες�καὶ�οἱ�λαθρόβιοι,�διάγοντας�πιὸ
ἀνέμελο�βίο,�μὲ�χαλαρὴ�ἐργασία,�νωχέλεια�καὶ�εὐκαιριακὲς�κοινωνικὲς�συ-
ναναστροφές.�Οἱ�τύποι�αὐτοὶ�ἐμφανίζονται�μὲ�ἀρκετὴ�συχνότητα�στὸ�ἔργο
τοῦ�Παπαδιαμάντη24,�καθὼς�εἶναι�πιθανὸ�ὅτι�ἡ�ὕπαρξή�τους�τὸν�ἐκτονώ-
νει�ψυχικά,� ἱκανοποιώντας�σὲ�φαντασιακὸ�ἐπίπεδο�τὴν�ἐπιθυμία�του�νὰ
ἀπαλλαγεῖ�ἀπὸ�τὴ�συνεχὴ�φροντίδα�τοῦ�βιοπορισμοῦ�γιὰ�τὴ�συντήρηση�τοῦ
ἰδίου�καὶ�τῶν�οἰκείων�του25.�Ἐξάλλου�πιὸ�αὐτόνομη,�παρὰ�τὴν�καθημερινὲς
τριβές,�ἐμφανίζεται�κατὰ�κανόνα�ἡ�ζωὴ�τῶν�γυναικῶν�ποὺ�ζοῦν�χωρὶς�ἄν�-
δρες�καὶ�διαχειρίζονται�μόνες�τους�τὰ�προβλήματα�τῆς�κοινωνικῆς�συμ-
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21 Παπαδιαμάντης,�«Πατέρα�στὸ�σπίτι!»�(1895),�ὅ.π.,�τόμ.�3,�σσ.�89-94:�92.
22 Παπαδιαμάντης,�«Τὸ�“Νάμι”�της»�(1906),�ὅ.π.,�τόμ.�4,�σσ.�119-121:�119.�
23 Παπαδιαμάντης,�«Ἄλλος�τύπος»�(1903),�ὅ.π.,�τόμ.�3,�σσ.�591-599:�593.
24 Παπαδιαμάντης,�«Τὰ�Χριστούγεννα�τοῦ�τεμπέλη»�(1896),�«Ὁ�Κοσμολαΐτης»,�«Ὁ
Ἀειπλάνητος»�(1903),�«Ὁ�Προστάτης�τῶν�χηρῶν»�(1947).

25 Πρβλ.�ἐνδεικτικὰ�τὴν�ἀπολογητικὴ�ἐπιστολὴ�[15.10.�1881]�τοῦ�τριαντάχρονου�Πα-
παδιαμάντη�στὸν�πατέρα�του:�«Μὲ�6�χιλ.�δραχμὰς�διετηρήθην�ἐγὼ�εἰς�τὰς�Ἀθήνας
ἐπὶ�10�ἔτη,�πότε�νηστικὸς�καὶ�πότε�χορτάτος»,�στὸ�Ἀλέξανδρου�Παπαδιαμάντη,
Ἅπαντα,�ἐπιμέλεια�Γ.�Βαλέτας,�τόμ.�5,�Ἐκδόσεις�Γιοβάννη,�Ἀθήνα�1954,�σ.�411.



βίωσης,�ὅπως�«Αἱ�τρεῖς�ἐνοικάρισσαι�τοῦ�ἰσογείου,�ἡ�κυρὰ�Κατίγκω�ἡ�Χρί-
σταινα,�μετὰ�τῆς�ἀγάμου�ἀδελφῆς�της�Φρόσως,�καὶ�ἡ�γρια-Βαγγελὴ�ἡ�Λε-
μονού,�μετὰ�τῆς�κόρης�της�τῆς�Γεώργαινας,�καὶ�ἡ�Σταματούλα�ἡ�Γεμε-
νίτσα�μετὰ�τῆς�ψυχοκόρης�της�τῆς�Μαρούσας,� ἐμάλωναν� διὰ�κάθε�τί,
συχνότατα,�σχεδὸν�τρὶς�τῆς�ἑβδομάδος»,�ἢ�ἡ�ζωντοχήρα�ἡ�Κατερνιὼ�ἡ�Πο-
λίτισσα�καὶ�ἡ�χήρα�σπιτονοικοκυρά�της�κυρὰ�Γιάνναινα�μὲ�τὴν�κόρη�της,
τὴ�Δημητρούλα26.�Ἡ�παραδοσιακὴ�θέση�τῆς�ἀνύπαντρης�γυναίκας�δὲν
παύει�ὅμως�νὰ�εἶναι�ἀδύναμη,�περιορισμένη�μέσα�στὰ�στενὰ�ὅρια�τοῦ�σπι-
τιοῦ�καὶ�ἀπομακρυσμένη�ἀπὸ�τὴ�συλλογικὴ�δραστηριότητα�τῆς�κοινωνίας,
ὅπως�ἀναγκαστικὰ�ζεῖ�ἡ�ἀστεφάνωτη�δασκάλα�καὶ�οἱ�παραπονεμένες27.�

Ἡ�ζωὴ�τόσο�τῶν�διηγηματικῶν�προσώπων�τοῦ�Παπαδιαμάντη�ὅσο�καὶ
τοῦ�αὐτοβιογραφικοῦ�συγγραφέα�ἀρχίζει�νὰ�γίνεται�ἐνδιαφέρουσα�καὶ�νὰ
ἀποκτᾶ�προοπτική,�ἀκόμα�καὶ�ὅταν�στὴν�πραγματικότητα�δὲν�ἀναβαθμί-
ζεται,�ἔξω�ἀπὸ�τὶς�καθιερωμένες�κοινωνικὲς�συμβάσεις�καὶ�τοὺς�κλειστοὺς
χώρους�τῆς�πόλης.�Δὲν�εἶναι�λίγες�οἱ�φορὲς�ποὺ�ἡ�συγγραφικὴ�περσόνα
ἐγγράφεται�σὰν�μοναχικὸς�περιπατητὴς�σὲ�πολυσύχναστους�περιπάτους
γύρω�ἀπὸ�τοὺς�Στύλους�καὶ�σὰν�θαμώνας�στὰ�καφενεῖα�τοῦ�Σταδίου,�τῆς
Ἀκρόπολης�καὶ�τῆς�Δεξαμενῆς28,�ἢ�σὰν�παρατηρητὴς�στὰ�«ἀναχωρητή-
ρια»�τῶν�περιχώρων,�ὅπως�στὴ�Γαργαρέτα,�τοὺς�Ἀμπελόκηπους,�τὰ�Πα-
τήσια�καὶ�τὰ�Πευκάκια.�Εὐάριθμα�διηγηματικὰ�πρόσωπα�ἐντοπίζονται
ἐξάλλου�ἔξω�ἀπὸ�τὸν�πυρήνα�τῆς�πόλης,�φιλοξενούμενοι�στὶς�ἐξοχὲς�καὶ
τοὺς�κήπους,�στοῦ�Ἁϊ-Γιάννη�τοῦ�Ρέντη�καὶ�στὰ�Σεπόλια,�θρησκευόμενοι,
ὅπως�ὁ�μπαρμπα-Πύπης�ποὺ�συνήθιζε�νὰ�γιορτάζει�τὴν�Ἀνάσταση�πεζο-
πορώντας�πρὸς�τὸν�Πειραιᾶ,�καὶ�προσκυνητὲς�στὴ�μονὴ�τῆς�Καισαριανῆς,
ἢ�ἀτόφιοι�ἄνθρωποι�τῆς�ὑπαίθρου,�ὅπως�ἡ�βλαχοπούλα29.�Χάρη�σὲ�αὐτὰ�τὰ
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26 Παπαδιαμάντης,�«Ἀποκριάτικη�νυχτιὰ»�(1892),�Ἅπαντα,�τόμ.�2,�Δόμος,�Ἀθήνα
1982,�σσ.�301-314,�καὶ�«Ὁ�Γείτονας�μὲ�τὸ�λαγοῦτο»�(1900),�Ἅπαντα,�ὅ.π.,�τόμ.�3,
σσ.�293-303.

27 Παπαδιαμάντης,�«Χωρὶς�στεφάνι»�(1896),�«Οἱ�Παραπονεμένες»�(1899).
28 Πρβλ.�μὲ�τὴν�ἐνδιαφέρουσα�μαρτυρία�τοῦ�Κώστα�Βάρναλη,�στὸ Ἄνθρωποι.�Ζων-
τανοὶ-ἀληθινοί,�Κέδρος,�Ἀθήνα�1958,�σ.�12:�«Φτωχοντυμένος�καὶ�συμμαζεμένος,�μὲ
τὰ�γένια�του�καὶ�τὴν�ἀνθρωποφοβία�του,�σύχναζε�στὸ�καφενεῖο�τοῦ�Μπαρμπαγιάννη,
ποὺ�εἴτανε�καφετζὴς�στὴν�Ἀθήνα�καὶ�δήμαρχος�στ᾽�Ἀγκίστρι.�Ἐκεῖ�ὁ�καφὲς�εἶχε
μία�δεκάρα·�ὑπῆρχε�καὶ�τεμπεσίρι�ἐνῶ�στ᾽�ἀντικρυνὸ�καφενεῖο�τοῦ�Σωτήρη�ὁ�καφὲς
εἶχε�δεκαπέντε�λεφτὰ�καὶ�χωρὶς�τεμπεσίρι».

29 Παπαδιαμάντης,�«Πάσχα�ρωμέικο»�(1891),�«Ἡ�Βλαχοπούλα»�(1892),�«Τὸ�Θαῦμα
τῆς�Καισαριανῆς»�(1901).



ἀνοικτὰ�ἀστικὰ�περιγράμματα�καὶ�τὴν�ἀπομάκρυνση�ἀπὸ�τὴ�μικροσκοπικὴ
θέαση�τῆς�μίζερης�οἰκείας�καθημερινότητας,�ἀποτυπώνονται�κατ᾽�ἐξαίρεση
κάποια�κοινωνικὰ�δρώμενα�μὲ�εὐρύτερη�γωνία�λήψης.�Ἀποτιμώντας�συ-
νολικὰ�τὰ�ἀθηναϊκὰ�διηγήματα,�διαπιστώνεται�ὅτι�ἡ�ὀπτικὴ�αὐτὴ�γωνία
λείπει�ἀπὸ�τὰ�πρῶτα�κείμενα�τοῦ�Παπαδιαμάντη,�ἐνῶ�ἐντοπίζεται�στὰ�τε-
λευταῖα,�ὅπου�ὁ�συγγραφέας�προεκτείνει�αἰσθητὰ�τὶς�μικροσκοπικὲς�λή-
ψεις�του,�ἑστιάζοντας�ὄχι�μόνο�στὰ�δρῶντα�πρόσωπα�ἀλλὰ�καὶ�στὸν�ἀστικὸ
περίγυρό�τους.�Παρατηρεῖται�δηλαδὴ�μιὰ�ἀξιοσημείωτη�ὑποχώρηση�τῆς
ἀρχικῆς�ἕξης�τοῦ�συγγραφέα�νὰ�διατρέχει�τὴν�πόλη�ὡς�flaneur�καὶ�νὰ�συλ-
λέγει�κυρίως�στιγμιότυπα�καὶ�συνοικιακὲς�ἀνθρώπινες�ἱστορίες,�ἀποφεύ-
γοντας�τὴν�ἀναφορὰ�σὲ�συλλογικὰ�δρώμενα,�ἱστορικὰ�συμβάντα�καὶ�ἑορ-
τασμούς,� μὲ� ἐξαίρεση� τὸν� κυριακάτικο� ἐκκλησιασμὸ� στοὺς� ἐνοριακοὺς
ναοὺς�καὶ�τὶς�κατανυκτικὲς�ἀγρυπνίες�του�στὸν�Ἅγιο�Ἐλισαῖο.�Πῶς�μπο-
ρεῖ�νὰ�συγκριθεῖ,�γιὰ�παράδειγμα,�ἡ�εὐθεία�ἀποστροφὴ�ἀπέναντι�στὸ�καρ-
ναβάλι�«Τὴν�ὥραν�ποὺ�ὁ�κρύος�Καρνάβαλος�ἐβγῆκε�νὰ�περιδιαβάσῃ�εἰς�τὰς
ὁδοὺς�τῶν�Ἀθηνῶν»30,�μὲ�τὴν�πανδαισία�ποὺ�ἐπικρατεῖ�στοὺς�ἀθηναϊκοὺς
δρόμους,�σύμφωνα�μὲ�τὴ�χυμώδη�περιγραφὴ�τοῦ�Χρηστομάνου:�«Τί�κακὸ
γινόταν�κάτω�στὸ�δρόμο!�Τί�ὀχλοβοή!�Τί�συρφετός!�Τὰ�τρὰμ�εἴχανε�στα-
ματήσει.�Μέσα�σὲ�σύννεφα�ἀπὸ�σκόνη�περνοῦσαν�τὰ�λαντὼ�ἀργά,�τό�’να
πίσω�ἀπὸ�τ᾽�ἄλλο,�γεμάτα�ντόμινα�μαῦρα�καὶ�τριανταφυλλιὰ�καὶ�γαλάζια
καὶ�κόκκινα�καὶ�κίτρινα�καὶ�πράσινα�μὲ�νταντέλλες�μαῦρες,�μ᾽�ἄσπρα�γάν-
τια�καὶ�κάτι�μακριὲς�χρωματιστὲς�κορδέλλες�κρεμαστὲς�πίσωθε.�Φωνὲς
μασκαράδικες.�Στραγάλια.�Μπουκετάκια.�Ρουκέτες�ἀπὸ�σερπαντὲν�καὶ
βροχὴ�τὸ�κομφετί»31.�Ὅπως�κι�ἂν�ἔχει�ὅμως�ἡ�κατάσταση,�ἡ�ἀστικὴ�πε-
ριήγηση�τοῦ�Παπαδιαμάντη�διευρύνεται�μέν,�ἀλλὰ�ἐξακολουθεῖ�νὰ�ἀπέχει
πολὺ�τόσο�ἀπὸ�τὴν�τακτικὴ�ἐπιμερισμοῦ�τῆς�πόλης�ἀνάλογα�μὲ�τὶς�ζῶνες
τῶν�δραστηριοτήτων�της�ποὺ�τὴν�ἴδια�ἐποχὴ�ἐφάρμοζαν�ὁ�Μιχαὴλ�Μη-
τσάκης�καὶ�ὁ�Κονδυλάκης,�ὅσο�καὶ�ἀπὸ�τὴν�πανοραμικὴ�ἐκδοχὴ�ποὺ�ἔδινε
ἀργότερα�ὁ�Γρηγόριος�Ξενοπουλος32.�Πλάι�στὴν�ἀντιπροσωπευτικὴ�εἰκόνα
τοῦ�Ψυρρῆ�καὶ�τῆς�«ἑρμαϊκῆς�ταινίας»�ποὺ�διέσωσε�ὁ�Μητσάκης:�«Ἐκ�τοῦ
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30 Παπαδιαμάντης,�«Οἱ�Παραπονεμένες»,�Ἅπαντα,�ὅ.π.,�τόμ.�3,�σσ.�193-198:�195.
31 Κωνσταντῖνος�Χρηστομάνος,�Ἡ�κερένια�κούκλα (1911),�Νεφέλη,�Ἀθήνα�1988,�σσ.
45-46.

32 Ὁ�λογοτεχνικὸς�χάρτης�τῆς�Ἀθήνας�τοῦ�Ξενόπουλου�ἀποτυπώνεται�ἀπὸ�τὴν�Γε-
ωργία�Φαρίνου-Μαλαματάρη,�«Γρηγόριος�Ξενόπουλος»,�Ἡ�παλαιότερη�πεζογρα-
φία�μας,�τόμ.�Θ´,�Ἐκδόσεις�Σοκόλη,�Ἀθήνα�1997,�σσ.�288-�325:�310.



στενοῦ,�ὡς�τουρκικῆς�πόλεως,�δρομίσκου�τοῦ�Ψυρρῆ,�συρφετὸς�διέρχεται,
ποικίλος,�ἄνθρωποι�καὶ�κτήνη,�παιδία�καὶ�γυναῖκες,�νοικοκυραῖοι�καὶ�ἐρ�-
γάται,�λαϊκὸν�πλῆθος,�πηγαῖνον�ἢ�ἐρχόμενον,�διαφοροτρόπως�ἐνδυμένον,�ὡς
ἐν�ἀπόκρεῳ�προχείρῳ,�πληροῦν�βόμβου�τὴν�μικρᾶν�ὁδόν.�Κορασίδες�φέ-
ρουσαι�τὰς�στάμνας�των�εἰς�χεῖρας,�διευθύνονται�συχνά,�πρὸς�τὴν�πλησίον
βρύσιν�τῆς�πλατείας,�διὰ�νὰ�τὰς�γεμίσουν,�μαθηταὶ�ἐπιστρέφοντες�ἐκ�τοῦ
σχολείου,�ὀψοκομισταί,�λοῦστροι,�πλύστραι,�μοδιστροῦλες,�ἐμποροϋπάλλη-
λοι,�δικηγόροι�ἐνίοτε�μὲ�δικογραφίας�ὑπομάλης�ἐξερχόμενοι�τοῦ�κοντινοῦ
κακουργιοδικείου,�ρασσοφόροι�κάποτε,�βρακάδες�ποῦ�καὶ�ποῦ,�στρατιωτῶν
πηλίκια�καὶ�ἀρβύλαι,�κανὲν�μαῦρο�τσεμπέρι�γραίας,�ἰθαγενῶν�ἀθηναίων
φουσκωμένα�πρὸς�τὰ�ὀπίσω�πανταλόνια�[…]�διασχίζουν�τὸν�δρομίσκον,�βυ-
θίζονται�εἰς�τὰς�λοιπὰς�τῆς�συνοικίας�ἀτραπούς,�λαβυρινθώδεις,�στενὰς
ἐπίσης�ἀλλὰ�ζωτικωτάτας�ἀρτηρίας,�ὑπηρετοῦσας�τὴν�ἑρμαϊκὴν�ταινίαν,
τὴν�Βλασσαροῦν,�τὸν�Ἅγιον�Φίλιππον,�τὸ�Γεράνι,�τὴν�πλατείαν�τῆς�Ἐλευ-
θερίας,�τὴν�λεωφόρον�Πειραιῶς,�τὰ�μέρη�τοῦ�σιδηροδρόμου»33,�μπορεῖ�νὰ�το-
ποθετηθεῖ�τόσο�ἡ�εἰκόνα�τῆς�ὁδοῦ�Αἰόλου�ποὺ�σκιαγραφεῖ�ἁδρὰ�ὁ�Κονδυ-
λάκης:�«ἡ�μικρὰ�πλατεία,�ἡ�παρὰ�τὸν�ναὸν�ἦτο�σχεδὸν�πλήρης·�μεταξὺ�δὲ
τοῦ�πλήθους�ἐκείνου�τῶν�ἐργατικῶν,�ὡς�ἐπὶ�τὸ�πλεῖστον,�ἀνθρώπων�διε-
κρίνοντο�καὶ�κουλουροπῶλαι�μὲ�τοὺς�ταβλάδες�των,�καὶ�λαχανοπῶλαι�μὲ
τοὺς�ὄνους�των�καὶ�ἀλῆται�καὶ�ἄεργοι�ἐκ�τῶν�ἀγρυπνούντων�κατὰ�τὴν�νύ-
κτα»34,�ὅσο�καὶ�ἡ�εἰκόνα�τῆς�ἑσπερινῆς�συνάθροισης�τῶν�γυναικῶν�τῆς
Πλάκας�ποὺ�περιγράφει�μὲ�ἀσυνήθιστη�συμπάθεια�ὁ�Ἐμμανουὴλ�Ροϊδης:
«Αἱ�γραῖαι�Πλακιώτισσαι�κάθηνται�συνήθως�μεμονωμέναι,�ἀναπνέουσαι
ἐν� σιωπηλῇ� μακαριότητι� τὴν� ἑσπερινὴν� αὔραν,� ἐνῶ� αἱ� νεώτεραι� ἀνα-
παύονται�φαιδρῶς�διαλεγόμεναι�ἀπὸ�τοὺς�κόπους�τῆς�ἡμέρας,�τὸ�μαγει-
ρεῖον,�τὸ�ζύμωμα,�τὸ�ράψιμον,�τὸ�πλύσιμον�ἢ�καὶ�τὸ�σφουγγάρισμα,�διὰ�τὸν
λόγον�ὅτι�ὀλίγισται�ὑπάρχουσιν�ἐκεῖ�ὑπηρέτριαι�καὶ�πολλαὶ�αὐθυπηρετού-
μεναι�οἰκοκυραί»35.�Δύσκολα�ἐντοπίζεται�ὡστόσο�μιὰ�τόσο�παραστατικὴ
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33 Μιχαὴλ�Μητσάκης,�«Θεάματα�τοῦ�Ψυρρῆ»,�Ἀττικὸν�Μουσεῖον,�τχ.�10,�10.9.1890,
σσ.�100-102,�στὸ�Ἡ�παλαιότερη�πεζογραφία�μας,�τόμ.�6,�Ἐκδόσεις�Σοκόλη,�Ἀθήνα
1997,�σσ.�293-299:�293.�Σχετικὰ�μὲ�τὶς�«ἀποσπασματικὲς�εἰκόνες-σελίδες»�τῆς�πό-
λης,�βλ.�Γεωργία�Γκότση,�«Μιχαὴλ�Μητσάκης»,�Ἡ�παλαιότερη�πεζογραφία�μας,
ὅ.π.,�σσ.�264-285:�275.

34 Κονδυλάκης,�τόμ.�2,�ὅ.π.,�σ.�464.
35 Ἐμμανουὴλ�Ροΐδης,�«Περίπατοι�εἰς�τὰς�Ἀθήνας.�Γ΄�Ὁδὸς�Ἀδριανοῦ»,�Ἑστία,�9-10.7.



ἀνάγνωση�τοῦ�βιότοπου�τῆς�πόλης�στὰ�ἀθηναϊκὰ�διηγήματα�τοῦ�Παπα-
διαμάντη,�μὲ�ἐξαίρεση�μιὰ�πολὺ�μεταγενέστερη�ἀτμοσφαιρικὴ�σύνθεση�τῆς
περιοχῆς�τῆς�Δεξαμενῆς:�«Σοβαροὶ�ἄνδρες,�ὑποστράτηγοι,�δικηγόροι,�κα-
θηγηταί,�ἐσχημάτιζον�κύκλους�εἰς�τὴν�σκιὰν�τῶν�λευκῶν,�καὶ�συνεζήτουν
ἐμβριθῶς�τὰ�νέα�τῆς�ἡμέρας.�Ζωηροὶ�νέοι� ἐθορύβουν,�ἐμυκτήριζον,�διε-
κωμῴδουν�πτωχοὺς�καὶ�πλάνητας�δυστυχεῖς,�τοὺς�ὁποίους�ἐφαντάζοντο
μωροτέρους�τῶν�ἑαυτῶν�των.�Σφηκιὰ�λούστρων�ἐβόμβει�ἀνὰ�τὰς�πλατείας,
τοὺς�δρομίσκους�καὶ�τὰς�βρύσεις.�Τὸ�Λουστραρχεῖόν�των�ἦτο�ἐγκαθιδρυ-
μένον� ὀλίγον� παραπάνω� πρὸς� βορρᾶν,� εἰς� μακρὸν� ἰσόγειον� οἴκημα,� τὸ
ὁποῖον�εἶχεν�ἐνοικιάσει�πρὸ�χρόνων�ἐλθὼν�ἀπὸ�τὸ�κέντρον�τοῦ�Μορέως�ὁ
λούστραρχος�ὁ�ἀνδραποδιστής�των»36.

Σὲ�ἀντίθεση�μὲ�τὴ�γλαφυρότητα�τῆς�προηγούμενης�ἐποπτικῆς�εἰκόνας
στὴ�Δεξαμενή,�ἡ�μικροσκοπικὴ�δραματοποιημένη�καὶ�ζοφερὴ�παρουσίαση
τοῦ�κατοικημένου�ἀστικοῦ�χώρου�στὰ�ἀθηναϊκὰ�διηγήματα�τοῦ�Παπα-
διαμάντη�εἶναι�ἄρρηκτα�δεμένη�μὲ�τὴ�ζωὴ�καὶ�τὴν�πολιτισμικὴ�παρακμὴ
τῆς�κατώτερης�κοινωνικῆς�τάξης.�Ἡ�ρεαλιστικὴ�αὐτὴ�ἀπεικόνιση�τῆς�πα-
παδιαμαντικῆς�Ἀθήνας�δὲν�πηγάζει�ὡστόσο�ἀπὸ�τὴν�ἀπαξιωτικὴ�στάση�ἢ
τὸ�αἴσθημα�τῆς�ξενότητας�τοῦ�συγγραφέα�ἀπέναντι�στὴ�ζωὴ�τῆς�πρω-
τεύουσας,�ἡ�ὁποία�εἶναι�φανερὸ�ὅτι�κυλάει�ἀδιαλείπτως,�ἐρήμην�τῶν�ἄση-
μων�παπαδιαμαντικῶν�ἡρώων,�στὶς�λεωφόρους�τῆς�πόλης�καὶ�στὶς�πλα-
τεῖες�τῆς�Ὁμόνοιας�καὶ�τοῦ�Συντάγματος.�Μπροστὰ�στὸ�μόνιμο�οἰκεῖο
σκηνικὸ�τῶν�ὑποβαθμισμένων�νότιων�ἢ�δυτικῶν�συνοικιῶν�καὶ�ἀνάμεσα�σὲ
ἕναν�ὡς�ἐπὶ�τὸ�πλεῖστον�περιθωριακὸ�ἢ�λαθρόβιο�πληθυσμό,�τὰ�διηγήματα
τοῦ�Παπαδιαμάντη�ἀποπνέουν�μὲ�ἕναν�τρόπο�σχεδὸν�οὐδέτερο�τὴ�νατου-
ραλιστικὴ�σήψη�ἑνὸς�«παλιοῦ»�καταφρονεμένου�κόσμου,�ἐνῶ�παράλληλα
δείχνουν�τὴν�ἔλλειψη�ἢ�τὸ�κενὸ�μιᾶς�διάδοχης�κατάστασης�ποὺ�θὰ�ἀντι-
καθιστοῦσε�τὴν�ἀνατολίτικη�νωχέλεια�καὶ�τὴν�παθητικότητα�τῆς�ἐργα-
τικῆς�τάξης�μὲ�τὴν�ἐνεργοποίηση�καὶ�τὸν�κοινωνικὸ�προβληματισμό,�βρί-
σκοντας�κάποια�σημεῖα�ἐπαφῆς�μὲ�ὁμόλογα�λαϊκὰ�πρόσωπα�καὶ�συγ�γρα-
φεῖς�ὅπως�ὁ�Δημοσθένης�Βουτυρᾶς37.
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1896�,�στὸ�Ἅπαντα,�τόμ.�5,�φιλολ.�ἐπιμ.�Ἄλκης�Ἀγγέλου,�Ἑρμῆς,�Ἀθήνα�1978,�σσ.
152-158:�155.

36 Παπαδιαμάντης,�«�[Ἡ�Ψυχοκόρη]»,�ὅ.π.,�σ.�609.
37 Τὰ�ἀσύμπτωτα�κοινωνικὰ�χαρακτηριστικὰ�τῶν�ἴδιων�λαϊκῶν�στρωμάτων�στὸ�ἔργο
τοῦ�Παπαδιαμάντη�καὶ�τοῦ�Βουτυρᾶ�ἔχει�ἐπισημάνει�ὁ�Μουλλᾶς,�ὅ.π.,�σ.�μθ´.



Ἀπαθανάτιζε�λοιπὸν�ὁ�Παπαδιαμάντης�ἐν�γνώσει�ἢ�ἐν�ἀγνοίᾳ�του�μιὰ
ὑπαρκτὴ�κατάσταση�ἀποσύνθεσης�τῶν�ἐργατικῶν�στρωμάτων�τῆς�πόλης,
γεγονὸς�ποὺ�στὴ�συνέχεια�θὰ�ἐνέτεινε�τὴ�γενικότερη�κρίση�ἀξιῶν�τὴν�πε-
ρίοδο�τοῦ�μεσοπολέμου;�Οἱ�ταπεινὲς�συναναστροφὲς�τοῦ�συγγραφέα�σὲ�συν-
δυασμὸ�μὲ�τὶς�παραδοσιακὲς�ἀντιλήψεις�τῶν�ἀνθρώπων�τοῦ�κύκλου�του
μποροῦν�νὰ�θεωρηθοῦν�ἀντιπροσωπευτικὸ�δεῖγμα�τῆς�νοοτροπίας�καὶ�τῆς
ἰδεολογίας�μιᾶς�μεταβατικῆς�ἐποχῆς�ποὺ�τὴν�ἴδια�στιγμὴ�ἐξέθρεφε,�καὶ�κά-
ποιες�φορὲς�ὑλοποιοῦσε,�μεγάλες�ἰδέες;�Εἶναι�ἐν�τέλει�ὁ�Παπαδιαμάντης
ἕνα�ταπεινὸ�ἀλλὰ�καταξιωμένο�τέκνο�τῆς�ἐποχῆς�του,�ἢ�ἕνας�ἁπλὸς�ἠθο-
γράφος�ποὺ�ἡ�κοινωνικὴ�σημασία�τοῦ�ἔργου�του�περιορίζεται�σὲ�μιὰ�θυμο-
σοφικὴ�στάση�ἀπέναντι�στὴν�ἀνθρώπινη�μοίρα,�ἐπηρεασμένη�ἴσως�ἀπὸ�τὴν
πεσιμιστικὴ�κοσμοθεωρία�καὶ�τὶς�λογοτεχνικὲς�προτιμήσεις�του;�Ἀντλών-
τας� μερικὲς� πιθανὲς� ἀπαντήσεις� μέσα� ἀπὸ� τὴν� κοινωνικὴ� ἐξέλιξη� τῶν
ἡρώων�σὲ�ἕξι�μεταγενέστερα�ἀθηναϊκὰ�διηγήματα,�τὰ�«Κοινωνικὴ�ἁρμο-
νία»,�«Τὸ�Νάμι�της»�(1906),�«Τραγούδια�τοῦ�Θεοῦ»�(1912),�«Τὸ�Ζωντανὸ
κιβούρι�μου»�(1926),�καὶ�ἰδιαίτερα�τὸ�«Μεγαλείων�ὀψώνια»�(1912)�καὶ�«Τὰ
τελευταῖα�τοῦ�γέρου»�(1925),�τὰ�ὁποῖα�θίγουν�μὲ�ὀξύτερο�τρόπο�ζητήματα
πολιτισμικῆς�ἀλλοτρίωσης�καὶ�ἐνδοοικογενειακῆς�ἠθικῆς,�διαπιστώνεται
ὅτι�τὰ�παραπάνω�ἐρωτήματα�ἀντανακλοῦν�περισσότερο�μιὰ�πεσιμιστικὴ
ἐκδοχὴ�τοῦ�κόσμου�μέσα�στὸν�ὁποῖο�ἔζησε�ὁ�συγγραφέας�καὶ�ἐν�τέλει�πα-
ραμένουν�ἀνοιχτά,�καθὼς�δὲν�ἐπιδέχονται�ὁριστικὲς�ἀπαντήσεις.�Σὲ�γενικὲς
γραμμὲς�ὅμως�τὰ�προβλήματα�ποὺ�θέτουν�ἔχουν�ἀναλυθεῖ�ἀρκετά,�ὥστε,
ἀκόμα� καὶ� ἂν� δὲν� δοθοῦν� τελικὲς� ἀπαντήσεις� σὲ� αὐτὸ� τὸ� συνέδριο,� νὰ
ἰσχυροποιεῖται�τὸ�πρωτογενὲς�κοινωνιολογικὸ�ὑλικὸ�ποὺ�ἀποτύπωσε�ἐκ�τοῦ
σύνεγγυς�ὁ�Παπαδιαμάντης,�πολιτογραφημένος�καὶ�ὁ�ἴδιος�μέσα�στὸν�πρώ�-
ιμο�αὐτὸ�κύκλο�τῶν�«μοιραίων»�τῆς�λογοτεχνίας�μας,�ὅπως�μὲ�ἀμεσότητα
τοὺς�σκιαγράφησε�ἀργότερα�ὁ�Κώστας�Βάρναλης,�νὰ�κουτσοπίνουν�τα-
πεινοὶ�καὶ�καταφρονεμένοι�μὲς�στὴ�σκοτεινὴ�ταβέρνα,�«δειλοί,�μοιραῖοι�κι
ἄβουλοι�ἀντάμα»38,�ποὺ�οὔτε�κἂν�προσμένουν�κάποιο�«θάμα»�ἤ,�τὸ�πολύ,
μιὰ�«τύχη�ἀπ᾽�τὴν�Ἀμέρικα»,�ὅπως�τὴν�ἴδια�περίοδο�τὴν�προσδοκοῦσαν,
ἐλπίζοντας�ἀκόμη,�οἱ�φτωχοὶ�νησιῶτες�τῆς�ἰδιαίτερης�πατρίδας�τοῦ�Πα-
παδιαμάντη.�
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38 Κώστας�Βάρναλης,�«Οἱ�μοιραῖοι»�(1922).



ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΑΚΑΣ

Η�‘ΣΥΝΩΝΥΜΙΚΗ�ΠΑΡΑΤΑΞΗ’
ΩΣ�ΣΤΟΙΧΕΙΟ�ΥΦΟΥΣ�ΤΟΥ�ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

0. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ - ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Το θέμα «Παπαδιαμάντης και Ρητορικός Λόγος» άρχισε τον τελευταίο καιρό να προ-
σεγγίζεται με υπευθυνότητα και σε βάθος. Μια πρώτη συναγωγή σχετικών μελετών μάς
δίνει το βιβλίο Ρητορικός Παπαδιαμάντης (που δημοσιεύθηκε πρόσφατα και περιλαμβά-
νει κείμενα-μελέτες των Μ. Ζ. Κοπιδάκη,Γεωργίου Χριστοδούλου,Νικολάου Καλοσπύ-
ρου και του γράφοντος)1.

Στο βιβλίο αυτό, δεν παρέχεται απλώς ο μακρύς κατάλογος των σχημάτων λόγου
που, είτε ονοματίζοντάς τα είτε όχι, εφαρμόζει ο ίδιος ο Π.[απαδιαμάντης] στο έργο του
(ή αναγνωρίζει στα επώνυμα κείμενα που μελετά), αλλά για πολλά από τα σχήματα αυτά
γίνεται συστηματική και σε βάθος επεξεργασία και όχι σποραδικός και επ᾽ ευκαιρία σχο-
λιασμός. Με συστηματικό, επίσης, τρόπο και με ασφαλή κριτήρια οι συγγραφείς του βι-
βλίου επιχειρούν να προσεγγίσουν, να αιτιολογήσουν ή να επεξηγήσουν τη ρητορικότητα
(ή την ποιητικότητα) της αφηγηματικής γραφής του Π., σε αντίθεση με όσους, ιμπρε-
σιονιστικά, γενικόλογα και αδιευκρίνιστα, μιλούν για τη ‘γοητεία’ ή τη ‘μαγεία’ της πρό-
ζας του.

Οίκοθεν νοείται από  τα  παραπάνω  ότι  το  θέμα «Παπαδιαμάντης  και  Ρητορικός
Λόγος» δεν έχει εξαντληθεί και ότι η έρευνα συνεχίζεται. Μερικές νεότερες πτυχές θα πα-
ρουσιάσω σε αυτή την ανακοίνωση.

Αρχικός μου στόχος ήταν να ασχοληθώ με το γενικότερο φαινόμενο της α σ ύ ν δ ε -
τ η ς και σ υ ν δ ε τ ι κ ή ς   π α ρ ά τ α ξ η ς στο πεζογραφικό έργο του Π. (χωρίς τον συν-
δυασμό της με το σχήμα της ‘επαναφοράς’–έναν συνδυασμό για τον οποίο γίνεται εκτενής
λόγος στο προαναφερόμενο βιβλίο2). Λόγω χωρικών περιορισμών, θα επικεντρωθώ στην
ασύνδετη και συνδετική παράταξη όρων με σ υ νω ν υ μ ι κ ή (ή οιονεί συνωνυμική) σχέση
και συγγένεια, στην ενδεχόμενη κλιμακωτή διάταξή τους, και στον συνδυασμό ανάμεσα
σε ποικίλες συνωνυμικές παρατακτικές σειρές/συστοιχίες.

1 Ρητορικός Παπαδιαμάντης [Κείμενα των: Μ. Ζ. Κοπιδάκη, Γ. Α. Χριστοδούλου,Θαν. Νάκα και
Ν. Α. Ε. Καλοσπύρου], 2011: Πατάκης, 304 σσ.

2 Βλ. Θανάση Νάκα,«Επαναφορά και άλλα σχήματα λόγου στον Παπαδιαμάντη», όπου στη σημ.
1, σσ. 43-249 και Σχήματα (Μορφο)λεξικής και Φραστικής Επανάληψης, 22007: Πατάκης, σσ. 15-
73.



Ξεκαθαρίζω από την αρχή ότι υιοθετώ τον όρο ‘συνώνυμο’ (‘συνωνυμία’) με την τρέ-
χουσα λεξικογραφική του χρήση (λ.χ. ψίθυρος ~ μορμυρισμός, λεία ~ λάφυρο, κ.τ.ό.).

Ενίοτε, η παρόμοια σημασία/συνωνυμία ενός μονολεκτικού όρου προκύπτει [1] με
έμμεσο τρόπο (λ.χ. βήμα = «ήχος βήματος»): ἠκούσθη φωνή, βῆμα, κρότος, εἰς τὸ μικρὸν
χαγιάτι ή [2] εξασφαλίζεται με την συμπαράταξη ολόκληρης ονοματικής φράσης (λ.χ. ου-
σιαστικού - κεφαλής + προσδιοριστικό επίθετο): κλαύμα ~ μινυρισμός θρηνώδης, καψάλες
~ δαυλιά καμένα. Η συνωνυμία επιθέτου μπορεί ν᾽ αποδίδεται, μεταφορικά, με παρατασ-
σόμενο ουσιαστικό: ξερή ~ κούτσουρο/δαυλί.

Διακρίνουμε τις παρατακτικές σειρές/συστοιχίες σε ‘ο μ ο ε ι δ ε ί ς’ και σε ‘ε τ ε ρ ο -
ε ι δ ε ί ς’, ανάλογα με το αν, τους (εξ ορισμού) ομοταγείς όρους μιας ασύνδετης / συνδε-
τικής  παράταξης, πραγματώνουν  λεξικές  μονάδες  (λέξεις  ή  συντάγματα) της  ίδιας
γραμματικής κατηγορίας (που ανήκουν στο ίδιο ‘μέρος του λόγου’) ή όχι. Οι συνωνυμι-
κές σειρές είναι, κατά κανόνα, ‘ομοειδείς’ (βλ. τις ομάδες των παραδειγμάτων πιο κάτω)
και, σε ελάχιστες περιπτώσεις, ‘ετεροειδείς’, όπως λ.χ.

〈0. (i)〉
κκααττηηφφεεῖῖςς��κκααὶὶ��ττεεθθλλιιμμμμέέννοοιι [πβ. και:�τὸ�κκααττηηφφὲὲςς��κκααὶὶ��σσυυννννεεφφιιαασσμμέέννοονν μοῦτρό�της]�•�εἶχεν

ἐγκαταλειφθῆ�[�]�ὡς�ππααλλααιιὸὸνν��κκααὶὶ��ττεεττρριιμμμμέέννοονν [επίθετο ~ κλιτή μετοχή]
ψψεευυδδεευυλλααββήήςς,�ὑὑπποοκκρριιττήήςς,�ΦΦααρριισσααῖῖοοςς [επίθετο ~ ουσιαστικό ~ κύριο όνομα]
ἐἐσσκκεεμμμμέέννωωςς��κκααὶὶ��ἐἐκκ��ππρροοθθέέσσεεωωςς �•��ττυυχχααίίωωςς��κκααὶὶ��σσττὸὸνν��ββρρόόννττοονν ἡ�γυνὴ�ἐστράφη�πρὸς�τὸν

πτωχὸν�νέον�[επίρρημα ~ εμπρόθετη φράση].

Σ᾽ αυτή την εργασία, λόγω των χωρικών περιορισμών, μας α πασχολούν πρωτίστως
οι καθαυτό (ή ‘κυρίως ειπείν’) συνωνυμικές σειρές, και, κατά δεύτερο λόγο, ειδικά όταν
πρόκειται για παραδείγματα συνδυασμών, οι (συνδετικές/ασύνδετες, ομοειδείς/ετεροει-
δείς) παρατακτικές σειρές: [a] π α ρ α σ υ νώ ν υ μω ν (ή ‘οιονεί συνώνυμων’) όρων, του-
τέστιν λεξικών μονάδων που ανήκουν στο ίδιο ‘σημασιολογικό πεδίο’ (λ.χ. λιμανάκια,
αμμουδιές, ξέρες, κάβους, γκρίφια, θαλάμια κτλ.) ή που έχουν ένα τουλάχιστον κοινό βα-
σικό σημασιολογικό χαρακτηριστικό ή την ίδια ‘θετική’/‘αρνητική’ αξία, κ.τ.ό. –[b]
(απλώς) σ υ ν αφών όρων, όπου τη συνάφεια καθορίζει (και μόνον) η ενότητα και η ταυ-
τότητα της οντότητας (προσώπου, πράγματος, περίστασης κτλ.) στην οποία αναφέρον-
ται οι συναφείς όροι –λ.χ.

〈0. (ii)〉
Ἡ�κορασὶς�αὕτη�ἦτο�ἀπαράλλακτον�ἀντίτυπον�τῆς�μητρός�της,�μικρογραφία�τῆς�αὐτῆς

εἰκόνος.�ΜΜαακκρράά, ἰἰσσχχννήή, λλεευυκκοοττάάττηη, κκηηρρόόππλλαασσττοοςς •�Συχναὶ� ἀἀυυππννίίααιι,� ἄτακτος
δδίίααιιτταα,�ἀλλόκοτοι�λλόόγγοοιι,�μονήρεις�ππεερρίίππααττοοιι,�ταῦτα�ἦσαν�τὰ�συμπτώματα,�τὰ
ἐλέγχοντα�τὸν�παροξυσμὸν�αὐτοῦ�[συνάφεια και ομοείδεια]

Οὗτος�ἦτο� ὁ�κὺρ�Γιάννης� ὁ�Μανάφτης,� ππεεννττηηκκοοννττοούύττηηςς,� εεὐὐττρρααφφήήςς,�πρῴην� ἐἐμμπποο--
ρρεευυόόμμεεννοοςς,�μετρίως�εεὔὔπποορροοςς,�ἔἔγγγγααμμοοςς��κκααὶὶ ππααττὴὴρρ τέ�κνων�•�Ὁ�κὺρ�Ἀργυρός,�ὑὑψψηη��--
λλόόςς,�λλεευυκκόόςς,�εεὐὐττρρααφφήήςς,�ἑἑξξηηκκοοννττοούύττηηςς,�ξξααννθθόόφφααιιοοςς,�λλεεππττόόττααττοοςς τοὺς�χαρακτῆρας,
μμὲὲ μικρὰ�ὄὄμμμμαατταα ἀό�ρατα�ὄπισθεν�τῶν�ὀμματογυαλίων,�ὀψὲ�ἀἀπποοφφαασσίίσσααςς νὰ�φραγ-
κοφορέσῃ,�ὑπείκων�εἰς�τὰς�ἀπαιτήσεις�τῆς�ἐποχῆς,�φφοορρῶῶνν��οοὐὐχχ��ἧἧττττοονν ἐπὶ�τῶν�φραγ-
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κικῶν�ἐνδυμάτων�τὴν�γούναν�του�μακρὰν�ὣς�τοὺς�ἀστραγάλους�καὶ�σκοῦφον�κεν-
τητὸν�ἐπὶ�τῆς�κεφαλῆς�[�]�[συνάφεια και ετεροείδεια].

Ἡ λεπτομερής μελέτη και αυτών των παρατακτικών σειρών, που χρονικά μετατίθε-
ται3, θα αναδείξει τη μεγάλη ποικιλία σε ό,τι αφορά τις κειμενικές λειτουργίες και τις πραγ-
ματολογικές δυνατότητες  του παρατακτικού σχήματος (ασύνδετου και συνδετικού)
γενικά, αλλά και την ευρύτατη χρήση και υφολογική εκμετάλλευση που γίνεται από την
πλευρά του Π.

Ιδού και ένα ελάχιστο δείγμα συνδυασμού (βλ. ενότητα Ι. Δ. Συνδυασμοί) των δύο πε-
ριπτώσεων [〈0. (i) και (ii)〉], όπου, έπειτα από μια τριμελή, συνδετική συνωνυμική σειρά
([1]), μια ασύνδετη παράταξη (απλώς) συναφών όρων ([2]) προεκτείνεται με δύο σειρές
συνωνυμικών όρων ([3α-β]), στη δεύτερη από τις οποίες ‘εγκιβωτίζεται’ (εγκλείεται υπο-
τακτικά) μια τέταρτη ([4]), συνδετική αυτή τη φορά, διμελής συνωνυμική σειρά:

〈0. (iii)〉
Ἀλλ᾽�αἱ�παρακλήσεις�αὐτῆς�οὐδ᾽�ἠκούοντο�ἐν�μέσῳ�[1]{ττοοῦῦ τηλικούτου�ππααττάάγγοουυ,�ττῆῆςς
σσυυγγχχύύσσεεωωςς��κκααὶὶ ττῆῆςς��ττααρρααχχῆῆςς}.�[2]{ΞΞίίφφηη,�ββρρααχχίίοοννεεςς,�κκῶῶππααιι,�κκεεφφααλλααίί,�κκάάμμαακκεεςς,�σσττήήθθηη,
φφιιάάλλααιι,�ττρράάππεεζζααιι,�σσκκίίμμπποοδδεεςς,�||�[3α] κκρρόόττοοιι,�δδοοῦῦπποοιι,�||�[3β] οοἰἰμμωωγγααίί,�ἀἀρρααίί,�ββλλαασσφφηημμίίααιι,�ἀἀνναα--
θθέέμμαατταα,�[κκρρααυυγγααὶὶ [4]〈λλύύσσσσηηςς��κκααὶὶ ἀἀγγωωννίίααςς〉]},�ἐξ�ὧν�διεκρίνοντο�μόνον�ἡ�λέξις,�αὐτό-
νομοι!�καὶ�ἡ�λέξις�κτυπᾶτε!�[Οι Έμποροι των Εθνών]4
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3 O H. Lausberg, A Handbook of Literary Rhetoric, σ. 294 (§ 655), ερμηνεύοντας όσα γράφει ο
Κοϊντιλιανός (Inst. Orat., 8.4.27), προτείνει τη διάκριση μεταξύ [1] ‘σ υ νω ν υ μ ι κ ή ς   σ υ σ -
σώρ ε υ σ η ς (ή συμφόρησης)’ (congeries [= c. synonymica : κατά Lausberg]), πα ραδείγματα
της οποίας θα λέγαμε ότι αποτελούν οι σειρές (ειδικά οι πολυμελείς) της ‘συνωνυμικής παράτα-
ξης’ που μας απασχολεί εδώ, και –[2] ‘σ υ ν α θ ρ ο ι σ μ ο ύ’ (congeries = coacervatio), παρα-
δείγματα του οποίου αποτελούν οι παρατακτικές σειρές στα παραδείγματα 〈0.  ii〉. Τον όρο
‘συναθροισμός’ (ελληνικά στο κείμενό του) δανείζεται ο Κοϊντιλιανός από τους Έλληνες τεχνο-
γράφους, οι οποίοι τον χρησιμοποιούν ποικιλοτρόπως. (Τη σχετική συζήτηση προτίθεμαι να
ανοίξω στο πλαίσιο της προσεχούς συνολικής μελέτης της συνδετικής και ασύνδετης παράτα-
ξης). Ο Κοϊντιλιανός δίνει ένα παράδειγμα συναθροισμού όπου ασύνδετες προτάσεις - ρητορι-
κές  ερωτήσεις γύρω από συγκεκριμένη δράση απευθύνονται  από  τον ρήτορα προς  το  ίδιο
πρόσωπο, κάποιον Τουβέρωνα. Σχολιάζοντας το παράθεμα, ο Λατίνος ρητοροδιδάσκαλος γρά-
φει ότι όλες οι συσσωρευμένες λεπτομέρειες έχουν αυτό το πρόσωπο ως κοινό αντικείμενο ανα-
φοράς, και, με αυτή την έννοια, γίνεται «unius [sc. rei]multiplicatio». Ο Lausberg θεωρεί ότι
ο Κοϊντιλιανός με αυτό το τελευταίο αναφέρεται στην ‘congeries synonymica’, η οποία, εάν αλη-
θεύει το λεγόμενο, συνιστά τον πολλαπλασιασμό («multiplicatio») του ίδιου πράγματος ως έν-
νοιας  («unius  [sc.  rei]») μέσω  πολλών  συνωνύμων, και, επομένως, διαφέρει  από  τον
‘συναθροισμό’ που συνιστά τη συσσώρευση πολλών πραγμάτων-εννοιών («plurium rerum con-
geries»). 

4 Γι᾽ αυτού του είδους τον συνδυασμό ο Κοϊντιλιανός (Inst. Orat., 9.3.49) χρησιμοποιεί τον ελλη-
νικόν όρο ‘διαλλαγή’, αν και το παράδειγμα που δίνει από τα λατινικά δεν είναι, κατά την εκτί-
μησή μας, το καταλληλότερο («Mixta quoque et idem et diversum significantia, quod et ipsum
διαλλαγήν vocant: “quaero ab inimicis, sintne haec investigata, comperta, patefacta, sub-



Το αποτέλεσμα, από την άποψη της εντύπωσης που δημιουργεί στον ακροατή/ανα-
γνώστη, μοιάζει ‘χαοτικό’, χωρίς ν᾽ αξιολογείται οπωσ δήποτε ως αρνητικό (βλ. στο τέλος
τα σχόλια σχετικά με το παράθεμα 〈ΙΕ. (ii)〉).

Ι. ΣΥΝΩΝΥΜΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
(ασύνδετη, συνδετική/πολυσύνδετη, κλιμακωτή –συνδυασμοί)

Στο συνωνυμικό ως επαναληπτικό σχήμα, η επανάληψη πραγματώνεται με τη χρήση δια-
φορετικής λέξης (λέξης με διαφορετικό σημαίνον), που έχει όμως παρόμοια σημασία (πα-
ρόμοιο σημαινόμενο), και όχι με την αυτούσια επανάληψη της ίδιας λέξης ως γλωσσικού
σημείου στο σύνολό του (όπως λ.χ. στην επαναφορά και στο ανακλαστικό /πολυσημικό
σχή μα) ή, έστω, με την επανάληψη της ρίζας / του θέματος της ίδιας λέξης (όπως λ.χ. στο
ετυμολογικό σχήμα)5. 

Ι.Α. Α σ ύ ν δ ε τ η

Σε ό,τι αφορά τα παπαδιαμαντικά Άπαντα (που παραθέτουμε στην έκδοση του Δόμου),
ας δούμε, πρώτα, κάποια τυχαία παραδείγματα συνώνυμων όρων, οι οποίοι βρίσκονται σε
α σ ύ ν δ ε τ η   π α ρ ά τ α ξ η , παρατίθενται δηλαδή ο ένας δίπλα στον άλλον, σε άμεση συ-
νέχεια ή επαφή, χωρίς κάποιο συνδετικό στοιχείο: 

Ν.((ΟΤΑ)) Β.((ΕΝΕ))��11. Η παράταξή τους πραγματώνεται σε σειρές διμελείς [πρδδ.
〈(i)〉], τριμελείς, που είναι πολύ συχνές [πρδδ. 〈(ii-1, 2, 3, 4)〉], ή πολυμελείς, δη-
λαδή σειρές με μέλη τέσσερα, πέντε και πάνω [πρδδ. 〈(iii-1, 2)〉], που είναι λιγότερο
συχνές. 
Ν.Β. 22. Ως προς το είδος των εμπλεκόμενων φράσεων / φραστικών ενοτήτων / ‘κώ -
λων’, εντοπίζονται [a] τόσο οι απλές / ‘πυρηνικές’ (με μόνη την ‘κεφαλή’ τους, που
συνήθως δίνει και το όνομα): φράση επιθέτου / ΕθΦ, φράση ουσιαστικού / OυΦ,
φράση ρήματος /ΡΦ,φράση μετοχής /ΜΦ,φράση επιρρήματος /ΕρΦ, εμπρόθετη
ή προθετική φράση /ΠθΦ, κ.ο.κ.)· [b] όσο και οι ‘επαυξημένες’ (με την κεφαλή και
κάποιο/κάποια εξαρτήματά της)6. 
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lata,deleta, extincta per me?” Et “investigata, comperta,patefacta” aliud ostendunt [κατά τον
Κοϊντιλιανό και τον Lausberg, ό.π., σ. 302, πρόκειται εδώ για ένα παράδειγμα συναθροισμού ή
‘co-ordinating accumulation of different res’], “sublata, deleta, extincta” sunt inter se similia,
sed non etiam prioribus [κατά τον Lausberg, συνιστούν παράδειγμα αυτού που ο ίδιος ονομά-
ζει ‘increasing synonymy’, τουτέστιν κλιμακωτής συνωνυμικής παράταξης, βλ. ενότητα Ι.Γ.]»).
Ο λόγος που δεν το θεωρώ κατάλληλο παράδειγμα ‘διαλλαγής’ είναι ότι εδώ, απλούστατα, ανα-
γνωρίζω την περίπτωση 〈ΙΔ. (iii-1b)〉 που συζητώ πιο κάτω, τουτέστιν την επαλληλία/διαδοχή
δύο ασύνδετων συνωνυμικών σειρών, με 3 μέλη η καθεμιά, τα οποία βρίσκονται στο ίδιο συντα-
κτικό επίπεδο και με τον ίδιο λειτουργικό ρόλο (είναι τα έξι κατηγορούμενα του sint).

5 Τις σχετικές οριοθετήσεις βλ. όπου και στη σημ. 2. –Σε ό,τι αφορά τη διάκριση μεταξύ ‘συ νωνυ -
μίας’ / ‘συνωνυμικού σχήματος’ και ‘συνωνυμικής επαναφοράς’ / ‘συνωνυμικής επιφοράς’ βλ.
την ενότητα  〈ΙΔ. (iv)〉.

6 Με κριτήρια της σύγχρονης γλωσσολογίας, ο όρος φράση έχει εδώ πολύ συγκεκριμένη (τεχνικά



Ν.Β. 33. Στις τριμελείς σειρές, από τα τρία μέλη ενδέχεται τα δύο μόνον να είναι ΄κυ-
ρίως ειπείν’ συνώνυμα, λ.χ. το α΄ και το β΄ ή το β΄ και το γ΄ ή το α΄και το γ΄. Το ίδιο
ισχύει και για τις σειρές που έχουν τέσσερα, πέντε ή περισσότερα μέλη –ενδέχεται,
δηλαδή, κάποιο από αυτά να είναι ένας οιονεί συνώνυμος ή απλώς συναφής όρος. 
Ν.Β. 44. Σε κάποια από τα παραθέματα παρατηρείται συνδυασμός του ‘συνωνυμικού
σχήματος’ με το επαναληπτικό σχήμα της ‘συντακτικής επαναφοράς’ (αραιογραφεί-
ται), σχετικά με το οποίο γίνεται εκτενέστατη συζήτηση όπου στη σημ. 2 (και αυτός
είναι ο λόγος που οι συνδυασμοί τέτοιου τύπου κατά κανόνα δεν σχολιάζονται εδώ –
σε κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις, επισημαίνονται απλώς επιτόπου, όπως επισημαί-
νονται και οι συνδυασμοί με το ‘ετυμολογικό’, το ‘χιαστό’ ή κάποιο άλλο σχήμα).
–Βλ. και τις ενότητες Ι.Δ.-Ι.Ε. για άλλου είδους συνδυασμούς.

〈ΙΑ. (i)〉 ΔΙΜΕΛΕΙΣ ΣΕΙΡΕΣ

[�]�ὕστερον�ἐνεφανίζετο�ἡ�κυρία,�μία�εε ὔὔ σσωωμμοοςς,�εε ὔὔ σσααρρκκοοςς γυνή�[σχετικά με την ‘προθη-
ματική παραγωγική επαναφορά’ τού ευ-, βλ. όπου και στη σημ. 1, ενότητα ΣΤ΄ –πβ. και 〈ΙΒ.
(iii-2,3)〉 •�Ἦτο�κκααρρφφωωμμέέννοονν,�ἐἐμμππηηγγμμέέννοονν ἀτενῶς�τὸ�ὄμμα�του�εἰς�ἓν�σημεῖον�•�[σε
συνδυασμό�με�το�χιαστό�σχήμα:�ΑΒ×Β΄Α΄]�τοῦ�ἐφάνη�ὅτι�ἤκουσε,�μίαν�ββοοὴὴνν (Α)�ὑποχ-
θόνιον�(Β),�ὑπόκωφον�(Β΄)�φφωωννήήνν (Α΄).

〈ΙΑ. (ii)〉 ΤΡΙΜΕΛΕΙΣ ΣΕΙΡΕΣ

[επιθέτων / ΕθΦ και κλιτών μετοχών /ΜΦ]

〈ΙΑ. (ii-1)〉
[�]�ἠμπορεῖ�νὰ�ἦτον�σχεδὸν�ἀνίκανος.�ΠΠααρράάξξεεννοοςς,�σσττρρααββόόςς,�μμιισσοοππάάλλααββοοςς •�[σε�συν-
δυασμό�με�την�επαναφορά�τού�ὡς]�ὠνείδιζε�τὴν�ἐκ�δεξιῶν�καὶ�τὴν�ἐξ�ἀριστερῶν�πάροι-
κόν�της,�ὡ ς ἀἀππρρόόκκοοφφττηηνν,�ὡ ς ἄἄππρρααχχττηηνν,�ὡ ς ἀἀππαασσσσάάλλωωττηηνν •�Ἦσαν�ὁμολογουμένως
ἄνθρωποι�ααἰἰσσθθηημμααττίίααιι,�φφιιλλόόφφρροοννεεςς,�ἀἀννοοιικκττόόκκααρρδδοοιι •�Εἶναι�ψψεευυδδεευυλλααββήήςς,�ὑὑπποοκκρριιττήήςς,
ἀσυνείδητος�ΦΦααρριισσααῖῖοοςς •�Εἶχε�μιὰ�κάσσα�σσκκεεββρρωωμμέέννηη,�σσάάππιιαα,�ππααμμππάάλλααιιαα…�•�Ἰδοὺ�τὸ
καράβι�τοῦ�καπετὰν�Σταμάτη�τοῦ�Σύρραχου.�ὙὙππεερρήήφφαανναα,�κκααμμααρρωωμμέένναα,�ἀἀδδεελλφφωωμμέένναα
τὰ�δυό,�αὐτὸ�κι�ὁ�πλοίαρχός�του,�πᾶνε�νὰ�μᾶς�φέρουν�καλά,�νὰ�μᾶς�φέρουν�στολίδια�•
Ἡ�δυστυχὴς�νέα,�ἔἔννττρροομμοοςς,�ἀἀγγωωννιιῶῶσσαα,�φφρρίίττττοουυσσαα,�αἰσθανομένη�ἑαυτὴν�ἔρημον�τῆς
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προσδιορισμένη) σημασία, που θα πει ότι ορισμένα είδη λέξεων, εφόσον αποτελούν πυρήνα φρά-
σης, συναπαρτίζουν και μόνες τους αυτόνομο σύνταγμα (‘κόμμα’ ή ‘κώλον’, σύμφωνα με την
ορολογία της κλασικής ρητορικής). Το συνωνυμικό σχήμα πραγματώνεται και με μονολεκτικά
συντάγματα και με πολυλεκτικά (πβ. και Κοϊντιλ., 9.3.50 : «utimur hac figura non in singulis
modo verbis, sed sententiis etiam»). Ο Lausberg (ό.π.), μιλώντας για την περίπτωση κατά την
οποία η συνωνυμία πραγματώνεται με ‘one word-commata’, χρησιμοποιεί τον όρο ‘geminating
synonymy’ (σα να λέμε ‘[ανα]διπλωτική συνωνυμία’), που δημιουργεί σύγχυση με το σχήμα
‘επαναδίπλωση’, εκτός που αποφαίνεται ότι η συνωνυμία συνδέεται πάντοτε με το ασύνδετο
σχήμα («synonymy generally assumes the form of asyndeton», πράγμα που σιωπηρά διορθώ-
νεται στη σ. 299, § 668).



θείας�καὶ�τῆς�ἀνθρωπίνης�βοηθείας�•�Ἡ�γυνὴ�μίαν�ἀφῆκε�σπαρακτικήν,�διάτορον�κραυ-
γήν,�καὶ�ππεελλιιδδννήή,�ππεερρίίττρροομμοοςς,�ἀἀγγρρίίαα,�καθὼς�ἐκράτει�τὸν�κόπανόν�της,�ἐπιβαίνει�εἰς�τὸ
κῦμα�•�ὁ�κὺρ�Ζαχαρίας,�ὁ�οἰκοδεσπότης,�ἰδιότροπος�γέρων,�[�]�τὸν�ὁποῖον,�ἂν�ἤκουέ
τις,�αἰωνίως�μμεεμμψψιιμμοοιιρροοῦῦνντταα,�φφωωννάάζζοονντταα,�ἐἐππιιππλλήήττττοονντταα,�θὰ�ἔλεγε,�“Νά�αὐστηρὸς�πα-
τέρας!”�•�Δὲν�ἦτο�δὲ�ἀπίθανον�ὁ�ἀγροφύλαξ�ἐκεῖνος�καὶ�νὰ�ᾐσθάνετο�μέσα�του�κρυφὴν
συμπάθειαν�πρὸς�ττὴὴνν��φφεεύύγγοουυσσαανν,�ττὴὴνν��δδιιωωκκοομμέέννηηνν,�ττὴὴνν��ττρρέέχχοουυσσαανν ἐπάνω�εἰς�τὰ�κα-
τσάβραχα,�μ᾽�αἱματωμένους�τοὺς�πόδας,�δυστυχῆ�γυναῖκα�–περὶ�τῆς�ἐνοχῆς�τῆς
ὁποίας�δὲν�ἦτο�κἂν�βέβαιος.�

[ουσιαστικών /ΟυΦ]
〈ΙΑ. (ii-2)〉
[�]�τοὺς�μυστηριώδεις�θθρροοῦῦςς,�ἤἤχχοουυςς,�μμοορρμμύύρροουυςς τῆς�κοιμωμένης�φύσεως�•�[�]�ἦτον�ννηη--
ρρηηίίςς,�ννύύμμφφηη,�σσεειιρρήήνν,�πλέουσα,�ὡς�πλέει�ναῦς�μαγική,�ἡ�ναῦς�τῶν�ὀνείρων…�•�Κ᾽�ἡ
φουρτούνα�τώρα,�κατάλαβες,�ὅσον�πάει�κὶ�πέφτ᾽.�Ταχιὰ�θά�᾽χουμε�κκααλλωωσσύύννηη,�μμπποοννάά--
ττσσαα,�κκάάλλμμαα •�Ἀδύνατον�νὰ�φαντασθῇ�τις�ττὴὴνν��ττααρρααχχήήνν,�ττὴὴνν��ἀἀγγωωννίίαανν,�ττὴὴνν��ἀἀππόόγγννωωσσιινν
τοῦ�δυστυχοῦς�νέου�•�[στα�δύο�επόμενα�παραδείγματα,�σε�συνδυασμό�με�την�επανα-
φορά�τού�κανέν/καμμία]�Ὅσον�καὶ�ἂν�συλλογίζωμαι,�δὲν�κατορθώνω�νὰ�εὕρω�καν ὲ ν
μμεειιοοννέέκκττηημμαα,�καν ὲ ν ἐἐλλάάττττωωμμαα,�καμμ ί αν ἀἀττέέλλεειιαανν εἰς�τὸν�ἔκτακτον�ἀληθῶς�καὶ
ὑπέροχον�ἄνδρα�•�Δὲν�ἄφηνε�καμμ ι ὰ κκοουυββέένντταα,�καν έ ν α μμααννττᾶᾶττοο,�κ αν έ ν α “λλαα--
κκρριιννττίί”,�ποὺ�νὰ�μὴν�τ᾽�ἀποσώσῃ�•�[�]�ἐσυλλογίζετο�πικρῶς�ττὴὴνν��φφττώώχχεειιαανν��ττηηςς,�τὴὴνν��κκαα--
κκοομμοοιιρριιάάνν��ττηηςς,�ττὴὴνν��ἀἀττυυχχίίαανν��ττηηςς •�–Καημός,�λέει;…�Μεγάλη�κκααήήλλαα,�ννττέέρρττιι,�ββάάσσααννοο •
Νά�τώρα,�ἡμεῖς�ὅλοι�εἴμαστε,�νὰ�ποῦμε�τὴν�μαύρη�ἀλήθεια,�κκοούύττσσοουυρραα,�δδααυυλλιιὰὰ��κκααμμέένναα,
κκααψψάάλλεεςς •�ΞΞεερρήή,�κκοούύττσσοουυρροο,�δδααυυλλίί,�δὲν�τὴν�ἔβλεπα�νὰ�σειέται�μήτε�νὰ�κουνιέται�•�Τὴν
στιγμὴν�ἐκείνην�ἠκούσθη�φφωωννήή,�ββῆῆμμαα,�κκρρόόττοοςς,�εἰς�τὸ�μικρὸν�χαγιάτι�ἔξω�•�Εἰς�τὴν
ἐρώτησιν�αὐτὴν�τὴν�ἄφωνον�ἀπήντησε�φφωωννήή,�ἦἦχχοοςς,�μμέέλλοοςς γλυκύ�•�Ὅλα�εἶχαν�φῶς
ἔνδοθεν.�Ἠκούομεν�φφωωννάάςς,�δδιιααλλόόγγοουυςς,�ᾄᾄσσμμαατταα •�–Μοσχοβολᾷ�ἡ�ψυχή�μου.�ΛΛάάδδιι,�γγαα--
λλήήννηη,�ἠἠρρεεμμίίαα •�τῆς�ἐφάνη�ὅτι�μέσα,�εἰς�τὸ�βάθος�τῆς�ψυχῆς�της,�ἤκουε�φφωωννὴὴνν βρέ-
φους,�κκλλααῦῦμμαα,�μμιιννυυρριισσμμὸὸνν��θθρρηηννώώδδηη •�[στο�συγκεκριμένο�παράδειγμα,�σε�συνδυασμό
με�το�ετυμολογικό�σχήμα]�Οὕτω,�ὅπου�ὀνομασίας�καθαρῶς�νεωτερικὰς�δὲν�δυνάμεθα
ν᾽�ἀποφύγωμεν��–οἷον�ὀὀννόόμμαατταα,�φφ ρράά σσ εε ιι ςς,�ττρρόόπποουυςς��ἐἐκκ φφ ρρ άάσσεεωωνν–�ὀφείλομεν�νὰ�τὰς
υἱοθετῶμεν�•�[�]�τὴν�νύκτα�ἑπόμενον�ἦτο�νὰ�βγαίνουν�καὶ�πολλὰ�φφααννττάάσσμμαατταα,�εεἴἴδδωωλλαα
ψυχῶν�κουρασμένων,�σσκκιιααὶὶ ἐπιστρέφουσαι,�καθὼς�λέγουν,�ἀπὸ�τὸν�ἀσφοδελὸν�λειμῶνα
•�[σε�συνδυασμό�με�την�επαναφορά�του�ὡς]�Μὲ�φεύγει�ὡ ς σσκκιιάά,�ὡ ς ὄὄννεειιρροονν,�ὡ ς φφάάνν--
τταασσμμαα •�[σε�συνδυασμό�με�την�επαναφορά/επιφορά�τών�στον/σου]�Πῶς�μπορεῖς�νὰ
κάμῃς�κακὸ�σ τ ὸ ν ἀἀδδεερρφφόό σ ο υ,�σ τ ὸ ν σσύύννττρροοφφόό σ ο υ,�σ τ ὸ ν φφίίλλοο σ ο υ;

[ρημάτων�/�ΡΦ]
〈ΙΑ.�(ii-3)〉
Τὴν�ἡμέραν�ἐκείνην,�[�]�καραβάνια�γυναικῶν,�[�]�ἀἀννεεῖῖρρπποονν,�ἀἀννέέββααιιννοονν,�ἀἀννήήρρχχοοννττοο ἐπάνω
στὴν�ρεματιάν,�τὸ�ρέμα-ρέμα,�τὸν�ἑλικοειδῆ�δρομίσκον�•�[�]�κατάλαβα·�ἡ�ἀγάπη�εἶχε
πέσει�στὸν�κρεμνό.�ΔΔὲὲνν��ἐἐσσττοοχχάάσσττηηκκαα,�δδὲὲνν��ἀἀππεείίκκαασσαα τίποτε,�δδὲὲνν��ἀἀγγρροοίίκκηησσαα,�μόν᾽�ἔκαμα
τὸ�σταυρό�μου,�κ᾽�ἐρρίχτηκα�μὲ�τὰ�μοῦτρα�κάτω�στὸν�κρεμνό�•�[στο�συγκεκριμένο�πα-
ράδειγμα,�σε�συνδυασμό�με�την�επαναφορά�τού�αὐτὴ]�Ἡ�μάμμη�των,�α ὐ τ ὴ τοὺς�ἀἀννέέ--
θθρρεεψψεενν,�α ὐ τ ὴ ττοοὺὺςς��εεἶἶχχεενν��ἀἀνναασσττήήσσεειι,�α ὐ τ ὴ ν ἐἐγγννώώρριιζζαανν��μμηηττέέρραα •�[σε�συνδυασμό�με
την�επαναφορά�τού�ἅμα]�Κοιμᾶσαι�σύ.�Ἐγὼ�στέκω�ἔξυπνος,�καὶ�σὲ�φυλάγω.�Ἅμα
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φφέέξξῃῃ,�ἅ μ α ἐἐββγγῇῇ��ὁὁ��ἀἀσσττέέρρααςς,�ἅ μ α ττὸὸ��ππρρῶῶττοο��γγλλυυκκοοχχάάρρααγγμμαα��φφααννῇῇ στὸν�οὐρανό,�σ᾽
ἐξυπνῶ,�ἢ�ξυπνᾶς�μοναχή�σου,�καὶ�φεύγομε�•�Οἱ�βοσκοὶ�καὶ�οἱ�ἁλιεῖς�ττὸὸνν [sc.�τὸν�γι-
γαντιαῖον�κορμόν]�εεἶἶχχαανν��σσκκααφφιιδδιιάάσσεειι,�ττοοῦῦ��εεἶἶχχαανν��σσκκάάψψεειι��ττὴὴνν��κκααρρδδίίαανν,�ττοοῦῦ��εεἶἶχχαανν��κκοοιιλλάά--
ννεειι��ττὰὰ��ἔἔγγκκαατταα,�διὰ�νὰ�λάβωσιν�ἐκεῖθεν�ἄφθονον�δᾷδα�•�ἀπαιτοῦσαν�ννὰὰ��ξξεεκκοουυμμππιισσθθῇῇ,�ννὰὰ
ττοοὺὺςς��ἀἀδδεειιάάσσῃῃ��ττὴὴνν��γγωωννιιάά,�ννὰὰ��ξξεεββρρωωμμήήσσῃῃ��ἀἀππ᾽̓��ἐἐκκεεῖῖ αὐτὴ�κ᾽�οἱ�κόττες�της.

ΤΡΙΜΕΛΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ
[όπου ένας από τους τρεις παρατασσόμενους όρους δεν είναι συνώνυμος]

〈ΙΑ. (ii-4)〉
Ἦτο�τριανταπέντε�ἐτῶν,�ὑὑψψηηλλήή,�ἰἰ σσχχνν ήή,�ὀὀσσ ττ εεώώδδ ηη ςς •�ᾐσθάνθη�τὴν�ἀριστερὰν�χεῖρα
βαρεῖαν,�τὸ�δὲ�γόνυ�ψψυυ χχρρ όό νν,�ππααγγωωμμέέ νν οο νν,�σχεδὸν�ππαα��ρράάλλυυττοονν.�Ἡ�ἡμιπληγία�του�τὸν
ἐτιμώρει�•�Ἐφαίνετο�τὸ�κανδήλι�ἐκεῖνο�ὡὡςς��ἔἔμμψψυυχχοονν,�ὡὡςς��μμαανν ττ ιι κκ όόνν,�ὡὡςς��ππ ρρ οο φφηηττ ιι --
κκόό νν •�ἌἌσσττ εε γγοο ςς,�ἀἀ νν έέ σσττ ιι οο ςς,�φφεερρέέοοιικκοοςς •�κύματα,�χχαα ιι ττ ήή εε νν τταα,�φφ ρρ ιι ξξ όό ττ ρρ ιι χχαα,�κκεε--
ρραασσφφόόρραα •�Μία�ἄλλη�γυνὴ�κκυυρρττήή,� ἰἰ σσ χχ ννήή,�σσ κκαα φφ ιι δδ ιι αα σσμμ έέ νν ηη,�κατήρχετο�εἰς�τὴν
αὐλήν,�καὶ�ἤνοιγε�τὴν�αὐλόπορταν�•�Οὕτω�καλεῖται�τὸ�Καμίνι·�ἀἀ ξξ ιι οο σσηη μμεε ίί ωωττ οο νν,
ἀἀ ξξ ιι οο θθ έέαα ττ οο νν ππρρᾶᾶ��γγμμαα,�θθεεόόκκττιισσττοονν •�ἔβγαζεν,�ἡ�εὐλογημένη,�κάτι�φωνὰς�ὀὀ ξξ εε ίί αα ςς,
ὑὑ σσττ εε ρρ ιι κκάάςς,�ἀἀννοοήήττοουυςς •�Ἡ�Ψαρὴ�καὶ�ἡ�Στέρφα�εἶχαν�καθίσει�ἀἀδδρρααννεεῖῖςς,�ἀἀ ννάάλλ γγηη--
ττ οο ιι,�ἀἀ νναα ίί σσθθ ηηττ οο ιι,�καὶ�οὐδ᾽�ἀπήντων�διὰ�βελασμοῦ�εἰς�τὰς�προσκλήσεις�τοῦ�βοσκοῦ
•�Ἦτο�μικρὸν�σκάφος,�ππ ααλλαα ιι όό νν,�σσααθθ ρρ όό νν,�ἄἄχχααρριι •�Ἡ�γυνὴ�μίαν�ἀφῆκε�σπαρακτι-
κήν,�διάτορον�κραυγήν,�καὶ�ππεελλιιδδννήή,�ππ εε ρρ ίί ττ ρρ οο μμοο ςς,�ἀἀ γγρρ ίί αα,�καθὼς�ἐκράτει�τὸν�κό-
πανόν της, ἐπιβαίνει εἰς τὸ κῦμα •Ἐξύπνησε ππεε ρρ ίί ττ ρρ οομμοοςς,�δδυυσσ��ττυυχχήήςς,�φφ ρρ εε ��νν ιι αασσμμέέ ννηη
•�Ἡ�Φραγκογιαννοὺ�ἔμεινε�μὲ�τὴν�χεῖρα�τεταμένην.�Τὴν�κατέλαβε�φφ ρρ ίί κκηη,�ττ ρρόό μμ οοςς,
ζζάάλληη •�ἝἝνν αα �� μμ εε ρράά κκ ιι βλέπω,�ἕἕ νν αανν �� κκ ααηημμ όό,�ἕἕνναα��κκάάττιι��ττιι·�ποιὸς�ξέρει;�Αὐτὰ�εἶναι
στὸ�χέρι�τοῦ�Θεοῦ�•�Ἐντεῦθεν�ππαα ρράά πποο νναα,�δδ ιι αα μμααρρ ττ υυ ρρ ίί αα ιι ἐκ�μέρους�τῶν�μητέρων,
ὕὕββρρεειιςς κατὰ�τοῦ�μπακάλη.�Πάντοτε�τὸν�μπακάλην�ἔβγαζαν�πταίστην�•�ἐγίνωσκε�νὰ
ἐκδηλοῖ�διὰ�μυρίων�τρόπων�τὴν�στοργὴν�αὐτοῦ�πρὸς�τὴν�Ἀϊμάν.�ΜΜεειιδδιιάάμμαατταα,�φφ ιι λλ οο --
φφ ρρ οο νν ήή σσ εε ιι ςς,�γγ λλ υυκκ εε ῖῖ ςς �� λλ όό γγ οο υυ ςς,�ὅλα�δι᾽�αὐτὴν�τὰ�εἶχε�•�Τί�νὰ�κάμῃ;�ΦΦττώώχχεειιαα,
ὀὀ ρρ φφάά νν ιι αα,�ἐἐ ρρ ηημμ ίί αα •�ἔκυπτε�τὴν�κεφαλὴν�εἰς�τὸ�στέρνον,�ἐπροσπάθει�ννὰὰ��ζζααλλιισσθθῇῇ,�ννὰὰ
νναα ρρ κκωωθθῇῇ,�νν ὰὰ ττῆῆςς��ἔἔ λλ θθῃῃ ��λλήή θθαα ρρ γγ οο ςς •�ἨἨγγάάππηησσεενν,�ἀἀππεε γγ οοηη ττ εε ύύ θθηη,�ἐἐ ψψεε ύύσσθθ ηη •
Δὲν�ἐκοίταζε�τὴν�Φλώραν�[�]�καθὼς�κοιτάζουσιν�ἄλλοι,�ππ ρρ οο ππεε ττῶῶςς,�ἀἀ νν αα ιι δδῶῶςς,�ἐἐππιι--
μμόόννωωςς.

〈ΙΑ. (iii)〉 ΠΟΛΥΜΕΛΕΙΣ ΣΕΙΡΕΣ

〈ΙΑ. (iii-1)〉
Ν᾽�ἀφυπνισθῇς�πρωίαν�τινὰ�ἐἐγγκκααττααλλεελλεειιμμμμέέννοοςς,�ππρροοδδεεδδοομμέέννοοςς,�κκααττῃῃσσχχυυμμμμέέννοοςς,�κκαα--
ττάάρρααττοοςς!�•�[ο�Πευκόρραχος,�ένα�από�τα�πρωτοπαλλήκαρα�του�κλεφταρματολού�Χρή-
στου�Μηλιόνη,�στην�ομώνυμη�νουβέλα�του�Π.]�ἂν�ἐκράτει�ἅπαξ�εἰς�τὴν�χεῖρά�του�λλεείίαανν
τινά,�ἄἄγγρραανν,�λλάάφφυυρροονν,�ππλλιιάάττσσιικκοο,�[�]�δὲν�θὰ�ἐπείθετο�ποτὲ�νὰ�τὸ�ἀφήσῃ�•�φφααννττάάσσμμαατταα
[�]�σσττοοιιχχεειιάά,�ἐἐξξωωττιικκάά,�λογιῶν-τῶν-λογιῶν�κκρροούύσσμμαατταα •�Ἀλλ᾽�αἱ�λέξεις�χχοορρόόςς,�θθίίαασσοοςς,
ὅὅμμιιλλοοςς,�ὀὀρρχχήήσσττρραα,�τίποτε�δὲν�σημαίνουν.�Ἡ�μπάντα,�αὐτὴ�εἶναι�ἡ�λέξις�τῆς��μόδας��•
[�]�οοἰἰμμωωγγααίί,�ἀἀρρααίί,�ββλλαασσφφηημμίίααιι,�ἀναθέματα,�κκρρααυυγγααὶὶ [�]�•�Ὁ�Ξυπνητήρας�[άλλο�πρω-
τοπαλλήκαρο�του�Μηλιόνη]�εἶχεν�αὐτί,�ἠδύνατο�ν᾽�ἀκούσῃ�ἀπὸ�ὀκτακοσίων�βημάτων
θθρροοῦῦνν[1],�ππννοοήήνν[2],�ψψίίθθυυρροονν[3], μμοορρμμυυρριισσμμόόνν[4],�ἀἀνναασσττεεννααγγμμόόνν[5] [σε�συνεχή�αρίθμηση,
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συλλαβική�/�εξωτερική�αυξητική�κλιμάκωση,�χωρίς�να�υπάρχει�και�νοηματική�/�εσω-
τερική�–βλ.�ενότ.�Ι.Γ.,�σημ.�12]�•�Ἄχ!�εἶναι�κακὸς�ὁ�κόσμος,�κυρά�μ᾽!�δὲν�μπορεῖ�νὰ�πῇ
κανεὶς�τὸν�πόνον�του!… ΣΣεεββννττάάςς,�ἄἄχχττιι,�κκααηημμόόςς,�μμααρράάζζιι,�ννττέέρρττιι,�μμεερράάκκιι,�ββάάσσααννοο,�κυρά
μ᾽!...

ΠΟΛΥΜΕΛΕΙΣ�ΚΑΙ�ΟΧΙ
[όπου�ένας/δύο�από�τους�παρατασσόμενους�όρους�δεν�είναι�συνώνυμ-ος/-οι]

〈ΙΑ.�(iii-2)〉
ἐμέλλομεν�ν᾽�ἀντικρύσωμεν�ττὸὸ��μμέέγγαα��ππέέλλααγγοοςς,�ττὸὸνν��θθεεῖῖοονν��ααἰἰθθέέρραα,�ττ ὸὸ �� ἄἄππ εε ιι ρρ οο νν,�ττ ὸὸ
ἀἀχχαανν έέ ςς •�Ὁ�ἄνθρωπος�ἔφυγε�γγ οογγγγ ύύ ζζωωνν,�ὀὀ λλ οο λλύύ ζζωωνν,�ββλλαασσφφηημμῶῶνν,�μμὲὲ��ττοοὺὺςς��δδύύοο
ββρρααχχίίοοννααςς��ἀἀππεεξξηηρρααμμμμέέννοουυςς •�Ὁ�ἀτυχὴς�Βράγγης,�ππ νν εε υυσσ ττ ιι ῶῶ νν,�ἀἀγγωωνν ιι ῶῶ νν,�κκάάθθιι--
δδρρωωςς,�ττεεττρρααυυμμααττιισσμμέέννοοςς,�οὐδ᾽�ἐτόλμησε�ν᾽�ἀντεπεξέλθῃ�κατὰ�τοσοῦτον�πολυαρίθμου
ἐχθροῦ.

Ι.Β. Σ υ ν δ ε τ ι κ ή (± Πο λ υ σ ύ ν δ ε τ η)
Σε ό,τι αφορά τη σ υ ν δ ε τ ι κ ή (συμπλεκτική, κυρίως, ελάχιστα διαζευκτική ή άλλη) πα -
ρ ά τ α ξ η, υπερτερούν κατά κράτος οι διμελείς σειρές (λιγότερο των επιρρηματικών ή
των εμπρόθετων [〈(i-1)〉], των ρηματικών [〈(i-2)〉] και των μετοχικών φράσεων [〈(i-
3)]) και περισσότερο των φράσεων επιθέτου [〈(i-4)〉] και ουσιαστικού [〈(i-5)〉]). 

Ανάμεσα στις τριμελείς και τις πολυμελείς σειρές υπερτερούν οι πολυσύνδετες/πολυ-
συνδετικές ({x, και x,… και x}) έναντι των (απλώς) συνδετικών ({x, x,… και x}). Μέσα
στο σύνολο των πολυσυνδετικών, περιορισμένος είναι ο αριθμός των συνωνυμικών σειρών
με παρουσία του συμπλεκτικού συνδέσμου ήδη από τον πρώτον όρο της παρατακτικής
σειράς ({και x, και x,… και x}). (Για τον υπολογισμό της τελικής ποσόστωσης θα πρέπει
να περιμένουμε και τα αποτελέσματα της έρευνας που θα σταθμίσει το σύνολο της ασύν-
δετης και συνδετικής παράταξης στα παπαδιαμαντικά Άπαντα). 

〈ΙB. (i)〉 ΔΙΜΕΛΕΙΣ ΣΕΙΡΕΣ

[επιρρημάτων / ΕρΦ και εμπρόθετων /ΠθΦ]

〈ΙΒ. (i-1)〉
σωρεύονται� εεὐὐττάάκκττωωςς�� κκααὶὶ�� κκοοσσμμίίωωςς κατὰ� τοῦ� τοίχου� •� τὸν� ἀγαπῶ� δδιιααππύύρρωωςς�� κκααὶὶ
ἐἐμμμμααννῶῶςς •�[ἠλαύνετο]�ππρροοφφααννῶῶςς��κκααὶὶ��ααὐὐττοοφφώώρρωωςς [ὑπὸ�τοῦ�πονηροῦ�δαίμονος]�•�Τὰ
ἐκαλλιέργει�σσυυννεεχχῶῶςς��κκααὶὶ��ἀἀννεεννδδόόττωωςς •�ὁμιλοῦσα�τόσον�ἀἀππττααίίσσττωωςς��κκααὶὶ��μμααθθηημμααττιικκῶῶςς,
ὡς�νὰ�εἶχε�προβλέψει�τὸ�πρᾶγμα�•�Ὁμιλῶ�σσχχεεττιικκῶῶςς��κκααὶὶ��ὄὄχχιι��ἀἀπποολλύύττωωςς •�ΤΤυυχχααίίωωςς��κκααὶὶ
σσττὸὸνν��ββρρόόννττοονν ἡ�γυνὴ�ἐστράφη�πρὸς�τὸν�πτωχὸν�νέον�•�εἶχον�ὠθήσει�ἐἐσσκκεεμμμμέέννωωςς��κκααὶὶ
ἐἐκκ��ππρροοθθέέσσεεωωςς •�Καὶ�ἀπὸ�τοῖχον�εἰς�τοῖχον�ἔφθανεν�εἰς�τὴν�βόρειον�πλευρὰν�τοῦ�ναοῦ,
καὶ�διὰ�τῆς�μικρᾶς�πλαγινῆς�θύρας,�κκρρυυφφὰὰ��κκααὶὶ��κκλλεεφφττὰὰ ἔμβαινε�μέσα.

[ρημάτων�/�ΡΦ]

〈ΙΒ.�(i-2)〉
ττὴὴνν��ἱἱκκέέττεευυοονν��κκααὶὶ��ττὴὴνν��ἐἐξξεελλιιππάάρροουυνν •�[κάποιον�πλοῖον]�ἀἀγγωωννιιοοῦῦσσεε��κκ᾽̓��ἐἐππααρράάδδεερρννεενν [ἐκεῖ,
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εἰς�τὸ�μαῦρον�πέλαγος]�•�ἐντὸς�μιᾶς�ὥρας ηηὔὔξξηησσεε��κκ᾽̓��ἐἐμμεεγγααλλύύννθθηη κατὰ�πολλὰς�δωδε-
κάδας�•�ἔἔκκλλααιιεε��κκααὶὶ��ἐἐθθρρήήννεειι πάντα�ταῦτα�προκαταβολικῶς�•�Εἶχε�δύο�θυγατέρας,�καὶ
ἦτον�χήρα,�καὶ�οἱ�υἱοί�της�τὴν�εἶχαν�παραιτήσει,�κκ᾽̓��ἔἔκκλλααιιεε��κκααὶὶ��ὠὠδδύύρρεεττοο,�κ᾽�«ἐψήλωνεν
ὁ�νοῦς�της»!...�•�τὸ�σμῆνος�τῶν�παιδίων�[�]�ἐἐββόόμμββεειι��κκ᾽̓��ἔἔκκααμμννεε��φοβερὸν�θθόόρρυυββοονν •�ἡ
γυνὴ�ἐἐσσκκύύλλιιααζζεε��κκααὶὶ��ἐἐδδααιιμμοοννίίζζεεττοο,�ὅταν�τὸν�ἤκουεν�•�ἄλλοι�φανατίζονται,�καὶ�««χχααλλννοοῦῦνν
ττὴὴ��ζζααχχααρρέέννιιαα��ττοουυςς»»��κκααὶὶ��χχοολλοοσσκκάάννοουυνν •�κι�ἄλλες�ἔἔκκαανναανν��ττὸὸνν��κκοουυφφὸὸ��κκααὶὶ��δδὲὲνν��ἄἄκκοουυαανν •
ἐἐμμάάλλωωνναανν��κκ᾽̓��ἐἐγγίίννοοννττοο ἀἀππὸὸ��δδυυὸὸ��χχωωρριιάά •�οἱ�χαρακτῆρές�του�εἶχον ἡἡμμεερρεεύύσσεειι��κκααὶὶ��ἐἐξξαανν--
θθρρωωππιισσθθῆῆ •�Τὸ�βλέπετε�ποὺ�στέκει,�κκααὶὶ��σσεειιέέττααιι��κκααὶὶ��λλυυγγιιέέττααιι,�ἐπάνω�στὸ�χεῖλος�τοῦ
γκρεμνοῦ�•�κκ᾽̓��ἐἐκκοουυννιιοοῦῦννττοο��κκ᾽̓��ἐἐλλιικκννίίζζοοννττοο •�ἤρχισε�ννὰὰ��ὠὠρρύύεεττααιι��κκααὶὶ��ννὰὰ��ὀὀλλοολλύύζζῃῃ μανιωδῶς
•�ἀπέμαθε�δὲ�τὸ�ννὰὰ��γγοογγγγύύζζῃῃ��ἢἢ ννὰὰ��μμεεμμψψιιμμοοιιρρῇῇ κατ᾽�αὐτοῦ�•�ννὰὰ��ττὴὴνν��σσκκώώππττῃῃ��κκααὶὶ��ννὰὰ��ττὴὴνν
χχλλεευυάάζζῃῃ •�ὁ�Βατούλας�ἤρχισε�ννὰὰ��ννεεύύῃῃ ἀπελπιστικῶς�κκααὶὶ��ννὰὰ��χχεειιρροοννοομμῇῇ ἀπὸ�τῆς�πρύ-
μνης�•�ὁ�ἴδιος�θθὰὰ��δδααννεείίσσῃῃ αὔριον�τὸν�αὐτὸν�γεωργὸν�ἢἢ θθὰὰ��ττὸὸνν��ππιισσττώώσσῃῃ.

[μετοχών /ΜΦ]

〈ΙΒ. (i-3)〉
ἐθεώρουν�χχάάσσκκοοννττεεςς��κκααὶὶ��ἀἀπποορροοῦῦννττεεςς τὴν�ἄνισον�ταύτην�πάλην�•�σκαλικάντζαροι�ἐἐλλλλοο--
χχεεύύοοννττεεςς��κκααὶὶ��κκααρρααδδοοκκοοῦῦννττεεςς ὣς�νὰ�ἔλθῃ�ἡ�ὥρα�νὰ�εἰσβάλουν�εἰς�τὰς�οἰκίας�διὰ�τῶν�κα-
πνοδόχων�•�ππααρρααττεείίννωωνν��κκααὶὶ��ἀἀννααλλύύωωνν ἐἐππ᾽̓��ἄἄππεειιρροονν τὴν�τόσον�σπανίαν�δι᾽�αὐτὸν�ἡδονὴν
ταύτην�•�Ὁ�μπάρμπ᾽�Ἀλέξης�ἦτο�ἀμέριμνος�ὡς�πάντοτε,�κ᾽�ἐκάθητο�εἰς�τὴν�πρύμνην
κκυυββεερρννῶῶνν τὸ�σκάφος�κκααὶὶ��ἰἰθθύύννωωνν τὸ�ἱστίον�•�Μέσα�ἦτον�μία�παρέα,�θθοορρυυββοοῦῦσσαα��κκααὶὶ��φφωω--
ννάάζζοουυσσαα •�ἡ�Φραγκογιαννοὺ�μείνασα�ὀπίσω�ἐσυντρόφευε�τὴν�ἄρρωστην�μητέρα,�κκλλααίί--
οουυσσαανν��κκααὶὶ��ὀὀδδυυρροομμέέννηηνν •�ἘἘκκμμυυζζῶῶσσαα τὸ�αἷμά�μου�κκααὶὶ��ἀἀπποορρρροοφφῶῶσσαα τὴν�πνοήν�μου�•�[�]
τὴν�φλάσκαν,�τὴν�μετεβίβασε,�μεγάλην,�ὑπόχλωρον�ἀκόμη,�δι᾽�ἐρυθρᾶς�δερματίνης
λωρίδος�κρατουμένην,�κκλλώώζζοουυσσαανν��κκααὶὶ��φφυυσσῶῶσσαανν ἀκαταλήπτους�ἤἤχχοουυςς ἔνδοθεν�•�πρὶν
ἐφορμήσῃ�καὶ�συλλάβῃ�τὸ�κολυμβῶν�ὀψάριον�καὶ�τὸ�ἀνυψώσῃ�ἀἀσσππααῖῖρροονν��κκααὶὶ��λλααχχττααρρίί--
ζζοονν εἰς�τὸν�ἀέρα�•�ἐσυντρόφευε�τὴν�ἄρρωστην�μητέρα,�ἐἐλλλλοοχχεεύύοοννττεεςς��κκααὶὶ��κκααρρααδδοοκκοοῦῦννττεεςς
•�τοῦ�ἀτυχοῦς�λαοῦ,�τοῦ�τόσον�δδεειιννοοππααθθοοῦῦννττοοςς��κκααὶὶ��ττυυρρααννννοουυμμέέννοουυ •�ὅλα�τοῦ�τραγικοῦ
ἥρωος�τὰ�ἔνστικτα�ββρρυυχχώώμμεενναα��κκααὶὶ��λλυυσσσσῶῶνντταα εἰς�τὰ�ἐνδόμυχά�του�τὴν�στιγμὴν�αὐτήν
•�Τοῦτο�ναί,�ἀληθεύει,�ἀλλ᾽�οἱ�ἔγγαμοι�ἱερεῖς,�ππεεννόόμμεεννοοιι��κκααὶὶ��δδυυσσππρρααγγοοῦῦννττεεςς,�ἐπιτα-
κτικὴν�ἔχοντες�ἀνάγκην�νὰ�θρέψωσι�τὰ�τέκνα�των�•�Ὁ�ἄνεμος�ἔκαμνε�τὰ�σσφφιικκττοο--
κκλλεειισσμμέένναα παράθυρα�κκααὶὶ τὰς�κκλλεειιδδοομμααννδδααλλωωμμέέννααςς θύρας�νὰ�στενάζωσιν�ὑπὸ�τὴν
ψυχρὰν�πνοήν�του�•�εἶδον�τοὺς�χωρικοὺς�ἐἐννττρρόόμμοουυςς��κκααὶὶ��ἀἀγγωωννιιῶῶννττααςς ἐπὶ�τῇ�προσδοκίᾳ
ἡμέρας�τινὸς�τοῦ�Ἰουλίου,�τὴν�ὁποίαν�ἐσημείου�ὁ�Καζαμίας�ὡς�ἡμέραν�τῆς�συντελείας
τοῦ�Κόσμου�•�ἐγύρισε�τὸ�σῶμα�μὲ�τὴν�κεφαλὴν�κάτω,�καὶ�τὸ�ἐκράτει�προσωρινῶς�οὕτω
δδιισσττάάζζοουυσσαα��κκααὶὶ��ἔἔννττρροομμοοςς.

[επιθέτων / ΕθΦ]

〈ΙΒ. (i-4)〉
Προσέθηκε�πολλὰ�ὑπὲρ�τοῦ�πρῴην�ἡγουμένου,�λέγων�ὅτι�εἶναι�χχρρηησσττὸὸςς��κκααὶὶ��ὅὅσσιιοοςς •�ἦτο
χχρρηησσττὸὸςς��κκααὶὶ��εεἰἰλλιικκρριιννὴὴςς ἄνθρωπος�•�ἡ�ἀνάδειξις�νεωτέρων�ἀγνώστων�ἀνθρώπων�ἐἐππιι--
ττρρίίππττωωνν��κκααὶὶ��ππααμμπποοννήήρρωωνν •�Ὀλίγοι�μόνον�ἦσαν�οἱ�φφααννεερροοὶὶ��κκααὶὶ��φφααννααττιικκοοίί •�Ὁ�Τοῦρκος
οὗτος�ἦτο�ππιισσττὸὸςς��κκααὶὶ��ἔἔννθθεερρμμοοςς φίλος�•�ἀἀφφεελλεεῖῖςς��κκιι��ἀἀννοοιιχχττόόκκααρρδδεεςς,�οἱ�παραμάννες�τῶν
πλουσίων�οἰκογενειῶν�τοῦ�Τυρνάβου�•�καὶ�τοῦτο�ἠγνόει�ἡ�ἀἀμμααθθὴὴςς��κκααὶὶ��ἄἄππεειιρροοςς κόρη�•
Μία�γειτόνισσα�λλάάλλοοςς��κκααὶὶ��φφωωνναασσκκόόςς •�μήπως�ἦτο�καὶ�αὐτὴ�πλουσία,�διὰ�νὰ�ἔλθῃ
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αὐτοῖς�ἀἀρρωωγγὸὸςς��κκααὶὶ��ππααρρήήγγοορροοςς;�•�θὰ�προσήρχετο�οὕτως�ἀἀρρωωγγὸὸςς��κκααὶὶ��ἐἐππίίκκοουυρροοςς •�ἐνθυ-
μεῖτο�τὰ�συμ�πτώματα�ἀπὸ�τὰ�δύο�ἄλλα�παιδιά�της�καὶ�ἦτο�ἔἔννττρροομμοοςς��κκααὶὶ��ππεερριιδδεεήήςς •�Αἱ
δὲ�γγεερροοννττόόττεερρααιι��κκααὶὶ��φφρροοννιιμμώώττεερρααιι γειτόνισσαι�•�ἐγίνετο�φφααιιδδρρὸὸςς��κκααὶὶ��εεὔὔθθυυμμοοςς •�Ἐνώ-
πιον�αὐτῆς�ἦτο�σσύύννννοουυςς��κκααὶὶ��κκααττηηφφήήςς •�

εἶχε�τὸ�πρόσωπον�παραδόξως�φφααιιδδρρὸὸνν��κκααὶὶ��γγεελλαασσττόόνν •�μὲ�ἔκφρασιν�κοινοτοπίας
ἐἐμμππλλήήκκττοουυ��κκ᾽̓��ἐἐκκσσττααττιικκῆῆςς •�δὲν�εἶχεν�ἄἄγγρριιοονν��κκααὶὶ��ββλλοοσσυυρρὸὸνν τὸ�βλέμμα�•�εἰκόνα�γγεεώώ--
δδοουυςς��κκααὶὶ��ἐἐννύύλλοουυ πάθους�•�τὸ�μέρος,�ὅπου�εἶδε�τὴν�ἐἐρρααττεειιννὴὴνν��κκααὶὶ��ὀὀννεειιρρώώδδηη ὕπαρξιν�•�ἡ
ἀἀγγαασσττὴὴ��κκααὶὶ��θθεεσσππεεσσίίαα παρθενικὴ�καλλονή�•�προέκυπτεν�ὡς�μέτωπον�ἁἁγγννὸὸνν��κκααὶὶ��θθεεῖῖοονν
•�ὑφ᾽�ἃς�ἐμάντευέ�τις�τὰς�ττοορρννεευυττὰὰςς��κκααὶὶ��κκοομμψψὰὰςς κνήμας�•�Καὶ�μὲ�τοὺς�πόδας�του
τοὺς�χχεελλωωννοοδδέέρρμμοουυςς��κκααὶὶ��σσκκλληηρροοὺὺςς •�μεμψίμοιρός�τις�φωνή,�ἥτις�ἐφαίνετο�ἐκπεμπο-
μένη�ἐκ�βαθέος�μυχοῦ,�καὶ�ὡς�νὰ�διήρχετο�δι᾽�ἀἀόόππλλωωνν��κκααὶὶ��ννωωδδῶῶνν οὔλων�•�Ἐφάνη�δὲ�ὁ
μμαακκρρὸὸςς��κκααὶὶ��πποοδδήήρρηηςς χιτών�•�

ββααθθὺὺςς��κκααὶὶ��ἀἀττέέρρμμωωνν ἐξετείνετο�ὁ�ὁρίζων�•�εεὐὐρρεεῖῖαα��κκααὶὶ��ἀἀχχααννὴὴςς ἡπλοῦτο�ἡ�θάλασσα�•
[θάλασσα]�ββααθθεεῖῖαα��κκααὶὶ��ἀἀκκααττααμμέέττρρηηττοοςς •�[πέλαγος]�ἄἄππεειιρροονν��κκααὶὶ��ἀἀττέέρρααμμννοονν •�τόπον
ἄἄββααττοονν��κκααὶὶ��ἀἀππάάττηηττοονν εἰς�τοὺς�ἀπίστους�•�[τέμενος]�ἱἱεερρὸὸνν��κκααὶὶ��ἄἄσσυυλλοονν •�μὲ�τὴν�αὐγὴν
τὴν�ρροοδδίίννηηνν��κκααὶὶ��ἰἰόόχχρροουυνν εἰς�τὴν�ἀνατολήν�•�ἐβγῆκεν�ἀπὸ�τὴν�βορείαν�θύραν�τὴν�πρὸς�τὸν
δρομίσκον�τῆς�συνοικίας�τὸν�σσκκιιεερρὸὸνν��κκααὶὶ��δδρροοσσεερρόόνν •�Ἔβγαιναν,�μάννα�καὶ�κόρη,�ἔξω,
στὸ�ἐπάνω�τὸ�λιακωτό�τους,�τὸ�ππααλλααιιὸὸνν��κκααὶὶ��ἑἑττοοιιμμόόρρρροοπποονν •�

[κραυγὴ]�γγοοεερρὰὰ��κκααὶὶ��σσππααρραακκττιικκήή •�ἐδέσποζεν�ὀὀξξεεῖῖαα��κκααὶὶ��δδιιάάττοορροοςς φωνή,�φωνὴ�γυ-
ναικὸς�νευροπαθοῦς�•�ἠκούσθη�κραυγή,�τρομερὰ�κραυγή,�ὀὀξξεεῖῖαα��κκααὶὶ��δδιιάάττοορροοςς ἔξωθεν�τῆς
οἰκίας�•�Καὶ�διὰ�μιᾶς�ἐφώναξαν�ὅλοι�μὲ�κκααθθααρρὰὰνν��κκααὶὶ��δδιιάάττοορροονν φωνήν�•�διὰ�τῆς�μμεε--
λλιιχχρρᾶᾶςς��κκααὶὶ��θθωωππεευυττιικκῆῆςς φωνῆς�του�•�μὲ�τὴν�λλιιγγυυρρὰὰνν��κκααὶὶ��θθωωππεευυττιικκὴὴνν φωνήν�του,�καὶ�μὲ
τὴν�μελισταγῆ�εὐπροσηγορίαν�του�•�Φωνὴ�ὑὑππόόρρρριιννοοςς��κκααὶὶ��ββρρααχχννήή •�[φωνὴ]�ππεερριιππααθθὴὴςς
κκααὶὶ��ἐἐγγκκάάρρδδιιοοςς •�[φθόγγους]�εεὐὐμμόόλλπποουυςς��κκααὶὶ��ἠἠχχηηρροοὺὺςς •�[προσευχὰς]�ἀἀλλλλοοθθρρόόοουυςς��κκααὶὶ
ββααρρββααρροοφφώώννοουυςς •

[παραβολὴ]�ἄἄκκααιιρροοςς��κκααὶὶ��ἀἀππρροοσσφφυυήήςς •�[ἀποστροφὴν]�ππααρράάδδοοξξοονν��κκααὶὶ��φφρριικκώώδδηη •
ἐκοιμῶντο�ππυυκκννὸὸνν��κκααὶὶ��ββααρρύύσσκκιιοονν ὕπνον�•�ἦτο�δδυυσσχχεερρέέσσττααττοονν��κκααὶὶ��ττρρααχχύύττααττοονν ἔργον�•�

ἔμεινε�σσῶῶοοςς��κκααὶὶ��ὑὑγγιιήήςς •�ἔμελλον�νὰ�φθάσωσιν�εἰς�τὸ�Κάστρον�σσῶῶοοιι��κκααὶὶ��ὑὑγγιιεεῖῖςς •�ποία
γειτόνισσα�τῆς�ἐπῆρεν�ἕνα�εἶδος,�δδααννεειικκὸὸνν��κκιι��ἀἀγγύύρριισσττοονν •�θὰ�τὸν�ἄφηνε�νὰ�φυλάγῃ�τὴν
βάρκα,�καὶ�δὲν�θὰ�τὴν�ἄφηνεν�ἔἔρρηημμηηνν��κκααὶὶ��ὀὀρρφφααννήήνν •�Καὶ�ἂν�δὲν�τὴν�ἄφηνεν�ἔἔρρηημμηηνν��κκααὶὶ
ὀὀρρφφααννήήνν,�δὲν�θὰ�ἤρχοντο�ἐν�τῇ�ἀπουσίᾳ�του�κλέπται,�νὰ�τοῦ�πάρουν�ὅ,τι�εἶχε�καὶ�ὅ,τι�δὲν
εἶχε�•�διότι�ἦτο�ἔἔρρηημμοοςς��κκααὶὶ��χχήήρραα καὶ�διότι�ἀνέτρεφε�τὰ�δύο�ὀρφανὰ�ἔγγονά�της�μετερ-
χομένη�ποικίλα�ἐπαγγέλματα�•�Ἕως�πότε�ὅλη�ἡ�αὐστηρότης�τῶν�“ἁρμοδίων”�θὰ�διεκ-
δικῆται� καὶ� θὰ� ξεθυμαίνῃ� μόνον� εἰς� βάρος� ττῶῶνν�� ππττωωχχῶῶνν�� κκααὶὶ�� ττῶῶνν�� ττααππεειιννῶῶνν;� [+
ουσιαστικοποίηση]�•�Ὅλος�προσοχή,�ὅλος�ἐμβρίθεια,�ἐραστὴς�ττοοῦῦ��κκααλλοοῦῦ��κκααὶὶ��ττοοῦῦ��ἀἀγγαα--
θθοοῦῦ [+ ουσιαστικοποίηση]

[ουσιαστικών /ΟυΦ]

〈ΙΒ. (i-5)〉
Μεγάλη�δὲ�ἔγινε�σσύύγγχχυυσσιιςς��κκααὶὶ��ττααρρααχχήή •�[�]�ἡμέραν�τοῦ�φεγγαριοῦ,�ὁποὺ�ἦτο�φοβερὰ�τταα--
ρρααχχὴὴ��κκααὶὶ��ττρριικκυυμμίίαα…�•��–Δὲν�ἠξεύρω�ἐγὼ�τίποτε·�καὶ�ἔχω�μεγάλην�ττααρρααχχὴὴνν��κκααὶὶ��φφοουυρρ--
ττοούύνναανν εἰς�τὸ�κεφάλι�μου,�καὶ�ὁ�Θεὸς�νὰ�μὲ�λυπηθῇ,�διότι�εἶμαι�γραῖα�γυναίκα�•�εἰς
ὥρας� δδυυσσθθυυμμίίααςς�� κκααὶὶ�� ψψυυχχιικκῆῆςς�� ττααρρααχχῆῆςς •� ἐφαίνετο� ἐἐνν�� ττααρρααχχῇῇ�� κκααὶὶ�� ἀἀγγαανναακκττήήσσεειι •
ἐντεῦθεν�ὁὁ��φφόόββοοςς��κκααὶὶ��ἡἡ��μμεεγγάάλληη��ττααρρααχχὴὴ ἅμα�εἶδε�τοὺς�διδύμους�τάφους�•�ὁ�ὕπνος�τῆς
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Φραγκογιαννοῦς�δὲν�ἦτο�δυνατὸν�νὰ�ἦτο�εὔκολος�οὔτε�εὐάρεστος,�εὑρισκομένης�εἰς�τοι-
αύτην�ττααρρααχχὴὴνν��κκααὶὶ τοιοῦτον�ττρρόόμμοονν •�Ὁ�Βράγγης�ἔσπευσε�νὰ�φθάσῃ�εἰς�τὸ�μέρος,�ὅπου
ἐσταμάτησαν,�ὅλος�ττααρρααχχὴὴ��κκααὶὶ��ἀἀγγωωννίίαα •�Ἀντήχουν�ἐν�τῇ�σιγῇ�τῆς�νυκτός,�μεγεθυνό-
μεναι�ἀπὸ�τὰς�ἠχούς,�κραυγαὶ�ἀἀγγωωννίίααςς��κκααὶὶ��ττααρρααχχῆῆςς,�ὅμοιαι�μ᾽�ἐκείνας�τὰς�ὁποίας
ἐκχύνουσι�κινδυνεύοντες�ἄνθρωποι�ἢ�ναυαγοὶ�σαστισμένοι�•�πάντα�τὰ�πρόσωπα�τῆς
σκηνῆς,�καὶ�ἰδίᾳ�ὁ�Μάχτος,�διετέλουν�ἐν�μεγίστῃ�ττααρρααχχῇῇ��κκααὶὶ��ππααρρααζζάάλλῃῃ��•�Δι᾽�ἑνὸς�βλέμ-
ματος�εἶδε�τὴν�ττααρρααχχὴὴνν��κκααὶὶ��ττὸὸνν��ππόόννοονν τῆς�Ἀϊμᾶς�•�διὰ�νὰ�ἑορτάσουν�οἱ�ἄνθρωποι�τὴν
Πρωτοχρονιάν,�μὲ�χχααρρὰὰνν��κκααὶὶ��ὑὑγγεείίαανν •�κ᾽�ἦτον�ὅλος�γγέέλλιιαα��κκααὶὶ��χχααρράά •�περνοῦν�μμὲὲ��γγέέλλιιαα
κκααὶὶ��μμὲὲ��χχααρρέέςς •�μὲ�γγέέλλιιαα��κκ᾽̓��εεὐὐθθυυμμίίαανν •�φωναὶ�παιδικῆς�χχααρρᾶᾶςς��κκααὶὶ��εεὐὐθθυυμμίίααςς •�ᾄσματα
καὶ�ἐκδηλώσεις�χχααρρᾶᾶςς��κκααὶὶ��εεὐὐθθυυμμίίααςς •�εεὐὐθθυυμμίίαα��κκααὶὶ��χχααρρὰὰ τῶν�σπιτιῶν�•�Δὲν�ἠκούοντο
πλέον�ὀὀδδυυρρμμοοὶὶ��κκααὶὶ��θθρρῆῆννοοιι,�δὲν�ἠκούοντο�ψαλμοὶ�καὶ�εὐχαί�•�κκααττήήφφεειιαα��κκααὶὶ��θθλλῖῖψψιιςς •�ἀἀπποο--
σσττρροοφφὴὴ��κκααὶὶ��φφρρίίκκηη •�ὡς�σταγὼν�ππιικκρρίίααςς��κκααὶὶ��χχοολλῆῆςς εἰς�τὴν�καρδίαν�του�•�ἔχων�εἰς�τοὺς
ὀφθαλμοὺς�δδάάκκρρυυαα��λλύύσσσσηηςς��κκααὶὶ��μμααννίίααςς •�μὲ�βλέμμα�ἐἐκκππλλήήξξεεωωςς��κκααὶὶ��ἀἀμμηηχχααννίίααςς •�τῆς
μακρᾶς�κκααρρττεερρίίααςς��κκααὶὶ��ὑὑπποομμοοννῆῆςς •�ΦΦόόββοοςς��κκααὶὶ��ττρρόόμμοοςς ἐκολλοῦσε�τὰ�ἄκακα�βρέφη�εἰς
τὸ�ἄκουσμα�τοῦ�ὀνόματος�τούτου�•�Θεέ�μου,�ἦτον�φφόόββοοςς��κκααὶὶ��ττρρόόμμοοςς •�ἡ�κκααττάάππλληηξξιιςς��κκααὶὶ
ὁὁ��ττρρόόμμοοςς •�ἡ�Καραβοκυροὺ�ᾐσθάνθη�μὲν�στιγμιαῖον�ττρρόόμμοονν��κκααὶὶ��κκλλοοννιισσμμόόνν τινα,�ἀλλὰ
τάχιστα�συνῆλθεν�ἀναγνωρίσασα�τὴν�γερόντισσαν •�ὅταν�συνέβη�ποτὲ�ν᾽�ἀκούσῃ�ὅτι�ἡ
μήτηρ�του�ἀρρώστησεν�ἔξαφνα,�ἔτρεξεν�ἔξαλλος�ἐκ�ττρρόόμμοουυ��κκααὶὶ��ἀἀππεελλππιισσίίααςς •�ὑὑπποοψψίίααιι��κκααὶὶ
φφόόββοοιι τὸν�ἐκυρίευσαν��τόσον�μμῖῖσσοοςς��κκααὶὶ��κκαακκίίαα ἄναψεν�ἐκεῖ�μέσα�•�εἶχε�λάβει�πεῖραν�ττοοῦῦ
μμίίσσοουυςς��κκααὶὶ��ττῆῆςς��κκααττααφφοορρᾶᾶςς τῶν�χριστιανῶν�•�ἐφοβοῦντο�ττὰὰ��μμίίσσηη��κκααὶὶ��ττοοὺὺςς��κκααττααττρρεεγγμμοούύςς
•�οὔτε ἔἔχχθθρραανν��ἢἢ��μμννηησσιικκαακκίίαανν ἐφαίνοντο�τρέφοντες�πρὸς�αὐτόν�•�μεθ᾽�ὅλας�τὰς�ρρᾳᾳδδιιοουυρρ--
γγίίααςς��κκααὶὶ��δδιιααββοολλὰὰςς ἃς�ἔβαλεν�εἰς�πρᾶξιν�•�νὰ�προκαλέσῃ�κκοολλαακκεείίααςς��κκααὶὶ��φφιιλλοοφφρροοννήήσσεειιςς
καὶ�ἀπὸ�τὸ�ἄλλο�κόμμα�•�ἐξασκῇ�παράδοξον�ὑὑπποοββοολλὴὴνν��κκααὶὶ��γγοοηηττεείίαανν •�καὶ�θὰ�ἐπέβαλλε
[προεκάλει]�ρρῖῖγγοοςς��κκααὶὶ��φφρριικκίίαασσιινν εἰς�τὰ�ὀστᾶ�τοῦ�τολμητίου�•�ἐπετηδεύετο�μέγαν�ζζῆῆλλοονν
κκααὶὶ��φφααννααττιισσμμὸὸνν ὑπὲρ�τοῦ�κόμματος�•�ἄνευ�ὑὑσσττεερροοββοουυλλίίααςς��κκααὶὶ��ππρροογγννωωσσττιικκοοῦῦ��ππννεεύύμμαα--
ττοοςς διὰ�τὸ�μέλλον�•�Διότι�ὅλοι�οἱ�ναυτικοί,�καὶ�οἱ�πλέον�μορφωμένοι�σχετικῶς,�δὲν�εἶναι
ἀπηλλαγμένοι�δδεειισσιιδδααιιμμοοννιιῶῶνν��κκααὶὶ��ππρροολλήήψψεεωωνν •�θὰ�ἔπλεον�ὅσον�οὔπω�ἀντικρύ,�εἰς�τὴν
ἀνατολικὴν�νῆσον,�τὴν�κρατοῦσαν�δέσμια�πανταχόσε�τῆς�γῆς�ὅλα�τὰ�τέκνα�της�μὲ
ἀόρατον�συμπαθὲς�νῆμα�ππόόθθοουυ��κκααὶὶ��ννοοσσττααλλγγίίααςς •�ἴἴλλιιγγγγοοςς��κκααὶὶ��σσκκοοττοοδδίίννηη •

ἠκούοντο�λλυυγγμμοοὶὶ��κκααὶὶ��θθρρηηννώώδδεειιςς��κκρρααυυγγααίί •�ἐπνίγοντο�ἀνάμεσα�εἰς�τὸν�πολὺν�θόρυ-
βον�ττῶῶνν��οοἰἰμμωωγγῶῶνν��κκααὶὶ��ττῶῶνν��θθρρήήννωωνν •�ἤκουε�ττὰὰςς��ὕὕββρρεειιςς��κκααὶὶ��ττὰὰςς��ἀἀρράάςς,�τὰς�ὁποίας�ἡ�Διο-
νυσούλα�ἐτόξευε�•�ββρροοννττὴὴ��κκααὶὶ��ππάάττααγγοοςς •�ὁ�καθημερινὸς�ββόόμμββοοςς��κκααὶὶ��θθόόρρυυββοοςς •�ὡς
στρατεύματα�παρελαύνοντα�ἐν�ἤχῳ�σαλπίγγων,�ἐἐνν��ββοοῇῇ��κκααὶὶ��ἀἀλλααλλααγγμμῷῷ •�συρίξας�συ-
νήγαγε�τὸ�αἰπόλιόν�του,�καὶ�ἀπῆλθεν�ἐἐνν��ββοοῇῇ��κκααὶὶ��κκωωδδωωννιισσμμῷῷ •�Ἄκρα�σσιιγγὴὴ��κκααὶὶ��ἡἡσσυυχχίίαα
ἐπεκράτησεν�ἐντὸς�τοῦ�σκοτεινοῦ�θαλάμου�•�ἐκήδοντο�ττῆῆςς��ἡἡσσυυχχίίααςς��κκααὶὶ��ττῆῆςς��ττάάξξεεωωςς •�
μετὰ�δδυυσσκκοολλίίααςς��κκααὶὶ��κκόόπποουυ •�μετὰ�πολλοῦ�κκόόπποουυ��κκααὶὶ��ἀἀγγῶῶννοοςς •�βλέπων�τὴν�πρὸς�αὐτὸν
σσπποουυδδὴὴνν��κκααὶὶ��ππρροοσσππάάθθεειιαανν καὶ�τῶν�δύο�κομμάτων�•�δὲν�ἠδυνήθη�νὰ�μὴ�θαυμάσῃ�ττὴὴνν
εεὐὐχχεειιρρίίαανν��κκααὶὶ��ττὴὴνν��ρρᾳᾳσσττώώννηηνν μεθ᾽�ἧς�ἔπλεε�•�περὶ�πάντων�τῶν�συντελούντων�εἰς�τὴν
ἐπιτυχῆ� ναυπήγησιν� ὡς� καὶ� ττὴὴνν�� εεὐὐόόδδωωσσιινν�� κκααὶὶ�� ππρροοκκοοππὴὴνν τοῦ� πλοίου� •� ὅπου� διε-
κτραγῳδοῦνται�τὰ�παθήματα�καὶ�τὰ�βάσανα�μιᾶς�ψυχῆς�•�ηὔχετο�νὰ�γυρίσῃ�γρήγορα
ὁ�πατήρ�της,�καὶ�εἶχε�πίστιν�καὶ�ἐλπίδα�εἰς�τὴν�καρδίαν�της�•�

ππρρὸὸςς��ἁἁγγννιισσμμὸὸνν��κκααὶὶ��ἀἀπποολλύύμμααννσσιινν •�ὕστερα�ἀπὸ�μεγάλη�λλιιττααννεείίαα��κκααὶὶ��δδέέηησσηη ποὺ
ἔκαμε�ὁ�λαὸς�•�Ἐντεῦθεν�σσκκάάννδδααλλοονν��κκααὶὶ��δδυυσσφφηημμίίαα •�μὲ�τόσην�ἀἀφφέέλλεειιαανν��κκααὶὶ��ἀἀγγααθθοοππιι--
σσττίίαανν δι᾽�ὅλα�τὰ�πράγματα�•�τοὺς�διέβαλλον�ἐπὶ�κκιιββδδηηλλεείίᾳᾳ��κκααὶὶ��ππλλαασσττοογγρρααφφίίᾳᾳ •�Θὰ�ἐδί-
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δασκε�τὸν�χωρικὸν�ττὴὴνν��σσττρρεεψψοοδδιικκίίαανν��κκααὶὶ��ττὸὸ��ψψεεῦῦδδοοςς •�Πρόσωπον�τοιοῦτον�ὡς�πρώτην
ἀρετὴν�ἔπρεπε�νὰ�ἔχῃ�ττὴὴνν��ἐἐχχεεμμυυθθίίαανν��κκααὶὶ��ττὴὴνν��κκρρυυψψίίννοοιιαανν •�διέκοπτεν�ἀποτόμως�πᾶσαν
σσυυννεεννννόόηησσιινν��ἢἢ��δδιιααππρρααγγμμάάττεευυσσιινν •�ἐφοβεῖτο�ττὰὰςς��ἀἀρρχχὰὰςς��κκααὶὶ��ττὰὰςς��ἐἐξξοουυσσίίααςς,�καὶ�ἤθελε�νὰ
εἶναι�πάντοτε�«μὲ�τὸν�Βασιλιά»�•�καὶ�δὲν�εἶχε�παύσει�ἀπὸ�πρωίας�νὰ�δίδῃ�ὁὁδδηηγγίίααςς��κκααὶὶ
σσυυμμββοουυλλάάςς •�περὶ�κκυυρριιόόττηηττοοςς��κκααὶὶ��κκααττοοχχῆῆςς τοῦ�τε�παραγαδίου,�τοῦ�ροφοῦ�καὶ�τοῦ�ἀγκί-
στρου�•�ὅλον�τὸ�χωρίον�τὸ�εἶχε�μάθει�κάτω.�Χωρὶς�ππρρόόσσκκλληησσιινν��κκααὶὶ��ἀἀννααγγ��γγεελλίίαανν,�χωρὶς
κροῦσιν�κωδώνων�•�

ἰἰλλὺὺςς��κκααὶὶ��ββόόρρββοορροοςς •�ἦτο�κκααττήήφφοορροοςς��κκααὶὶ��κκρρηημμννόόςς •�ἄἄββυυσσσσοοςς��κκααὶὶ��κκρρηημμννόόςς •�τὸ�σπι-
τάκι�τους�ἀπόμεινε�ρρεείίππιιοο��κκααὶὶ��χχάάλλαασσμμαα •�τὴν�ὁποίαν�ἡ�ἐγκατάλειψις,�ὁ�ἄνεμος�καὶ�ἡ
βροχὴ�εἶχον�καταστήσει�ἐἐρρεείίππιιοονν��κκααὶὶ��χχάάλλαασσμμαα •�Ἀνάμεσα�εἰς�σσυυννττρρίίμμμμαατταα��κκααὶὶ��ἐἐρρεείί--
ππιιαα •�Ἀνὰ�τὰς�συνοικίας�ὑπῆρχαν�πάμπολλα�μικρὰ�κκααππηηλλίίδδιιαα��κκααὶὶ��κκααττώώγγεειιαα��οοἰἰννοοππωω--
λλιικκάά •� ὅλον� δὲ� τὸν� ἄλλον� καιρὸν� ἦτον� ἀπραξία,� μὲ� ὀλίγες� κκοουυττσσοοδδοουυλλεειιὲὲςς�� κκααὶὶ
««μμεερρεεμμέέττιιαα»» •�ἐφρόντιζε�νὰ�δίδῃ�ἀκριβεῖς�σημειώσεις�εἰς�τοὺς�ἱἱεερρεεῖῖςς��κκααὶὶ��ππννεευυμμααττιικκοούύςς
•�πόλεμον�εἰς�τὴν�ἀγορὰν�μὲ�τοὺς�αἰσχροκερδεῖς�κκααππήήλλοουυςς��κκααὶὶ��ττοοκκοογγλλύύφφοουυςς •�μετήρ-
χετο�τὸ�ἔργον�ττοοῦῦ��κκαατταασσκκόόπποουυ��κκααὶὶ��ττοοῦῦ��ππρροοδδόόττοουυ •�Θ᾽�ἀντικαθίστα�ἁπλῶς�τὸν�καλο-
θελητήν,�θὰ�ἤλλαζε�ππρροοσσττάάττηηνν��κκααὶὶ��ττύύρρααννννοονν •�ἤθελε�ν᾽�ἀποσείσῃ�τὴν�ἐξουσίαν�τοῦ
σσυυζζύύγγοουυ��κκααὶὶ��ααὐὐθθέέννττοουυ της�•�

««ΟΟὔὔττεε��γγρράάμμμμαα��οοὔὔττεε��ἀἀππηηλλοογγιιάά»» •�δὲν�ἐφοβεῖτο�οοὔὔττεε��ττὰὰ��σσττοοιιχχεειιὰὰ��οοὔὔττεε��ττοοὺὺςς��ββρρυυκκόό--
λλαακκααςς •�νὰ�μὲ�στεφανωθοῦν�ἐἐμμπποομμππῇῇ��κκααὶὶ��ππααρρααττάάξξεειι •�δὲν�ἐσυλλογίσθη�ὅτι�εἶχε�««χχρρόό--
ννοουυςς��κκααὶὶ��κκααιιρροοὺὺςς»» νὰ�κολυμβήσῃ�•�τραβοῦν�φαῒ�καὶ�ὕπνο�ποὺ�πάει�ἀἀννττάάρραα��κκααὶὶ��κκααππννόόςς!
•�αἱ�ἑορταὶ�τοῦ�Πάσχα�παρατείνονται�δι᾽�ἑἑοορρττῶῶνν��κκααὶὶ��ππααννηηγγύύρρεεωωνν παντοίων�•�γιὰ�νὰ
γλυτώσω�ἀπὸ�ἔξοδα�ποὺ�δὲν�ἔχω,�κι�ἀπὸ�ἄλλα�ββάάσσαανναα��κκααὶὶ��μμππεελλάάδδεεςς •�ἐπονοῦσε�τὸν
λαό,�κ᾽�ἐσκορποῦσε�ἐἐλλέέηη��κκααὶὶ��ψψυυχχιικκάά •�ψψύύχχοοςς��κκααὶὶ��ππααγγεεττόόςς •�–Ποῦ�σσκκόόλληη��κκααὶὶ��γγιιοορρττήή,
μαστρο-Παυλέτο,�φίλε�μου,�εἶπεν·�οοὔὔττεε��κκααθθιισσιιόό, οοὔὔττεε��χχοουυζζοούύρριι.�Τ᾽�Ἁι-Νικολάου�δου-
λέψαμε,�τ᾽�Ἁι-Σπυρίδωνα�δουλέψαμε,�τὴν�Κυριακὴ�προχθὲς�δουλέψαμε.

〈ΙB. (ii)〉 ΤΡΙΜΕΛΕΙΣ ΣΕΙΡΕΣ
[συνδετικές]

〈ΙΒ. (ii-1)〉
Ὕστερον�ἀπὸ�πολλὰς�φφωωννάάςς,�μμααλλώώμμαατταα��κκααὶὶ ἐἐππιιππλλήήξξεειιςς τοῦ�Φραγκούλα�•�ἤκουσε�θθόό--
ρρυυββοονν,�φφωωννὰὰςς��κκααὶὶ ττααρρααχχήήνν •�Τὴν�αὐτὴν�πρωίαν�θθόόρρυυββοοςς,�ββοοὴὴ��κκααὶὶ ττααρρααχχὴὴ μεγίστη�συ-
νέβη�εἰς�τὸ�σαράγιον�τοῦ�Χαλὴλ�ἐφένδη�ἐν�Ἄρτῃ�•�Μοῦ�διηγεῖτο�τοοὺὺςς��ππόόννοουυςς��ττηηςς,�ττὰὰ
ββάάσσαανναα��κκααὶὶ ττοοὺὺςς��κκααηημμοούύςς��ττηηςς •�ἐβυθίσθη�εεἰἰςς��σσκκέέψψεειιςς, εεἰἰςς��ἀἀννααμμννήήσσεειιςς��κκααὶὶ ρρεεμμββαασσμμοούύςς
•�[στο�συγκεκριμένο�παράδειγμα,�σε�συνδυασμό�με�την�επαναφορά�τού�πόσον]�Καὶ
ἠξεύρεις�πόσον�ττρρόόμμοονν ἐνέσπειρον,�πόσον�φφόόββοονν��κκααὶὶ ἀἀγγωωννίίαανν ἐνέβαλλον�εἰς�τὰς�ψυχὰς
ἀμαθῶν�καὶ�ἁπλοϊκῶν�ἀνθρώπων�αἱ�ψευδοπροφητεῖαι�αὗται;�•�[σε�συνδυασμό�με�την
επαναφορά�τού�με]�Ὁ�κόσμος�θὰ�ἐξακολουθῇ�πάντοτε�νὰ�βαδίζῃ�ἐμπρός,�πότε�κού-
τσα-κούτσα,�πότε�σήκω-πέσε·�μ ὲ σσκκιιρρττήήμμαατταα��μμοοννοοππόόδδααρραα,�μ ὲ σσκκοοννττάάμμμμαατταα,�ἢἢ μ ὲ
ββήήμμαατταα��κκααρρκκίίννοουυ •�[σε�συνδυασμό�με�τη�λεξική�αντίθεση�ή�αντίφαση]�ἘἘκκοοιιμμήήθθηη, ἐἐννααρρ--
κκώώθθηη��κκααὶὶ ὅμως�ἦἦττοο��ξξυυππννηηττόόςς.�
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[πολυσύνδετες]

〈ΙΒ.�(ii-2)〉
μὲ�πολὺν�κκόόπποονν��κκααὶὶ ἀἀγγῶῶνναα��κκααὶὶ ββάάσσααννοονν •�ἠκούσθη�ἡ�ὑπόκωφος�ἐκείνη�σιγαλὴ�βοή,�μμὲὲ
ττοοὺὺςς��δδρρόόμμοουυςς��κκααὶὶ κκρρόόττοουυςς��κκααὶὶ φφωωννὰὰςς ἐπάνω�εἰς�τὴν�κουβέρταν�•�ἀνέβαινε�πρὸς�τὸν
οὐρανόν,�ἐν�μέσῳ�ααἴἴγγλληηςς��κκααὶὶ μμααρρμμααρρυυγγῆῆςς��κκααὶὶ δδόόξξηηςς ἀφάτου�•�εἰσήρχοντο�οἱ�ἐπισκέ-
πται,�καὶ�τότε�ἤκουε�κκααλληησσππέέρρεεςς��κκααὶὶ χχααιιρρεεττιισσμμοοὺὺςς��κκααὶὶ ππρροοσσρρήήσσεειιςς,�κ᾽�ἐνίοτε�φιλή-
ματα...�•�ἡ�Ἁγία�Ἀναστασία�ἡ�Φαρμακολύτρια,�κρατοῦσα�μὲ�τὴν�ἀριστερὰν�χεῖρα�τὸ
μικρόν�της�ληκύθιον,�τὸ�περιέχον�τὰ�λυτήρια�ὅλων�ττῶῶνν��μμααγγγγααννεειιῶῶνν��κκααὶὶ ττῶῶνν��ἐἐππῳῳδδῶῶνν
κκααὶὶ ττῶῶνν��φφίίλλττρρωωνν •�καὶ�μὴ�εὑρίσκων�κανένα�διηγηματογράφον�οὔτε�δευτέρας�οὔτε�τρί-
της�οὔτε�ἐσχάτης�τάξεως,�πρὸς�ὃν�νὰ�μὲ�κρίνῃς�ἄξιον�προσεγγίσεως,�τελευτῶν�μὲ�πα-
ρέβαλες,�ππλλααγγίίωωςς��κκααὶὶ ὑὑππόόππττωωςς��κκααὶὶ ἑἑλλιικκοοεειιδδῶῶςς,�μὲ�ἕνα…�ᾀσματογράφον!�•�ἀἀννέέρρχχεεττααιι
κκααὶὶ ἀἀννααρρρριιχχᾶᾶττααιι��κκααὶὶ ββααίίννεειι��ππρρὸὸςς��ττὰὰ��ἄἄννωω ἡ�λευκὴ�ἐσχατιὰ�τῆς�πολίχνης�•�Εἰς�τὸ�μέσον
δύο�βράχων�[�]�ἀρχίζει�ννὰὰ��κκρροοττῇῇ��κκααὶὶ ννὰὰ��ρροοχχθθῇῇ��κκααὶὶ ννὰὰ��ππλλααττααγγῇῇ ὁ�καταρράκτης,�ρα-
γδαῖος�πίπτων�κάτω�εἰς�τὴν�λεκάνην�•�Καὶ�τώρα�ἡ�μάννα�της�ττὴὴνν��ἐἐππρροοξξέέννεευυεε, κκααὶὶ ττὴὴνν
ἐἐππααννδδρροολλοογγοοῦῦσσεε, κκααὶὶ ἤἤθθεελλεε��ννὰὰ��ττὴὴνν��κκάάμμῃῃ��ννοοιικκοοκκυυρράάνν.�

ΤΡΙΜΕΛΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ
[όπου ένας από τους τρεις παρατασσόμενους όρους δεν είναι συνώνυμος]

〈ΙΒ. (ii-3)〉
Δύο�φωναὶ�ἀνδρικαί,�ἡ�μία�ββρρ ααχχ ννήή, ἐἐππ ίί ρρ ρρ ιι νν οο ςς��κκααὶὶ ὀὀρργγίίλληη •�τῆς�εἶχεν�ἐπανέλθει�εἰς
τὸν�νοῦν�ὅλος�ὁ�βίος�της,�ὁ�ἀἀ ννωωφφ εελλ ὴὴςς��κκααὶὶ μμάάτταα ιι οο ςς��κκααὶὶ ββααρρύύςς •�μίαν�Κυριακὴν
μετὰ�τὸ�μεσοσαράκοστον,�ἔφθασεν�ἀπροσδοκήτως�εἰς�τὴν�μικρὰν�νῆσον.�Ἦτο�ἄἄρρρρωω--
σσττοοςς, ἰἰ σσχχ νν ὸὸ ςς κκααὶὶ σσ κκεε λλ εε ττώώδδ ηηςς •�Ἦτο�ὄνειρον�μμααγγιικκόόνν, ἀἀππ αα ίί σσ ιι οο νν κκααὶὶ ττ ρρ οο μμεε --
ρρ όό νν,�ὄνειρον�τὸ�ὁποῖον�ἔβλεπε�μὲ�ἀνοικτὰ�τὰ�μάτια�•�κελλὶ�δδιιππλλοοῦῦνν, εε ὐὐ ρρ ύύχχωωρρ οο νν ��κκααὶὶ
ἄἄ νν εε ττ οο νν ��•�Θὰ�τὴν�ἐνόμιζέ�τις�ὡς�ἀμμώδη�ἔκτασιν�[�]�ἂν�δὲν�ἦτο�ἀἀμμααυυρράά, ἀἀλλαα μμππὴὴ ςς
κκααὶὶ ἄἄσσ ττ ιι λλππνν οοςς •�Οἱ�τρεῖς�ἄνδρες�ἀπεναρκώθησαν�ἐπὶ�τῆς�ἄμμου�[�]�δδιιάάββρροοχχοοιι, ρρ ιι --
γγ οο ῦῦ νν ττ εε ςς �� κκααὶὶ ττ ρρ έέ μμοο νν ττ εε ςς,�αἰσθανόμενοι�μεγάλην�νύσταν�•�Ἐκεῖ�ἤρχοντο�τρεῖς-
τέσσαρες�βοσκοί,�ββοουυννίίσσιιοοιι, ἀἀ λλ εε ιι ττ οούύ ρργγηη ττ οο ιι, ἀἀ λλ ιι ββ άά νν ιι σσ ττ οο ιι •�ἤκουσε�προτάσεις
ππαανν δδ ρρ οο λλ όό γγωωνν, ππ ρρ οο ξξ εε ννηηττ ρρ ιιῶῶ νν �� κκααὶὶ φφίίλλωωνν,�ὁποὺ�τῆς�παρίστανον�μὲ�μιμικὸν�τρό-
πον�ὁποῖός�τις�ἦτο�ὡς�ἔγγιστα�ὁ�ἦχος�τῶν�λιρῶν�τοῦ�παλιννοστήσαντος�ἀπὸ�τὴν�Ἀμε-
ρικὴν�Ζάχου�•�ΣΣιιωωππὴὴ��κκααὶὶ ττ ρρ όό μμ οο ςς �� κκααὶὶ ἀἀ γγωωνν ίί αα •�διηγούμενα�ἀφώνους�ἱστορίας
σσυυ μμφφ οο ρρῶῶνν �� κκααὶὶ ππννιιγγμμῶῶνν��κκααὶὶ ὀὀ λλ έέ θθ ρρ οο υυ •�εἰς�μίαν�τῶν�δημοκρατιῶν�τῆς�Νοτίου
Ἀμερικῆς�–ὅπου�φαίνεται�ὅτι�ὑπῆρχε�χρυσίον�πολύ,�ἀλλὰ�κκααὶὶ κακαὶ�ννόόσσοοιι πλειότεραι
κκααὶὶ δδ ιι αα φφ θθ οο ρρ ὰὰ �� κκααὶὶ κκ αα κκ οο υυ ρρ γγ ίί αα μεγίστη� •� ἔψηναν�τὰ�χέλια,� ἡἡ ὀὀ σσ μμὴὴ �� κκααὶὶ ἡἡ
κκνν ῖῖ σσαα �� κκααὶὶ ττὸὸ��θθάάλλπποοςς τοῦ�ἤρχοντο�εἰς�τὰ�αἰσθητήριά�του�καὶ�τὸν�εἵλκυον�•�Σὲ�χώνω
μονομιᾶς,�καὶ�γλυτώνω�ἀἀππὸὸ��ππααππάάδδεεςς��κκιι ἀἀππὸὸ��μμ ππεε λλάά δδεε ςς �� κκ᾽̓ ἔἔ ξξ οο δδ αα •�Εἶτα�μικρὸν
κκααττὰὰ��μμιικκρρόόνν, ἀἀ θθ οο ρρύύ ββωωςς, κκααὶὶ μμ εε ττ᾽̓ ἄἄκκ ρρ ααςς �� ππ ρρ οο φφ υυ λλάά ξξ εε ωωςς,�ὅλος�ὁ�πῆχυς�μέχρι
τοῦ�ἀγκῶνος,�εἶτα�καὶ�ὁ�βραχίων,�εἰσήχθη�εἰς�τὰ�ἔσω�τοῦ�θαλάμου�•�νὰ�κολλᾷ�τὸ�οὖς
εἰς�τὴν�κλειδότρυπαν,�ἀκροώμενος�λλόόγγοουυςς��κκααὶὶ κκ ρρ όό ττ οουυ ςς �� κκααὶὶ ψψ ιι θθ υυ ρρ ιι σσμμ οούύ ςς •�ἐκεῖ
ἀἀ νν θθ εε ῖῖ �� κκααὶὶ θθάά λλλλ εε ιι κκ᾽̓ εεὐὐωωδδιιάάζζεειι •�ἈἈνν έέππ νν εε εε �� δδυυ ννααττ άά, ἤἤ σσθθ μμαα ιι νν εε, κκααὶὶ ἡἡ��κκααρρδδίίαα
ττοουυ��ἔἔππααλλλλεενν,�ἔπαλλε�σφοδρῶς.�
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〈ΙB. (iii)〉 ΠΟΛΥΜΕΛΕΙΣ ΣΕΙΡΕΣ
[συνδετικές]

〈ΙΒ. (iii-1)〉
[στην ουσία, ένα ασύνδετο και ένα συνδετικό ζεύγος, βλ. ενότ. Ι.Δ. Συνδυασμοί] {ΣΣύύγγχχυυσσιιςς,
ττααρρααχχήή,�||�κκρρααυυγγααὶὶ��κκααὶὶ��κκρρόόττοοςς}7.�

[πολυσύνδετες]

〈ΙΒ. (iii-2)〉
[στην ουσία, δύο συνδετικά ζεύγη, βλ. 〈ΙΔ. (iii1a-1d)〉 στην ενότητα Συνδυασμοί]�Ὕστερον
ἀπὸ�τόσον�{[κκρρύύοο��κκααὶὶ ππααγγεεττὸὸνν]�κκααὶὶ [ππεεῖῖνναανν��κκααὶὶ δδυυσσττυυχχίίαανν]},�τὸ�ἄρρωστον�μικρὸν�ἐχει-
ροτέρευσεν�•�[σε�συνδυασμό�με�λεξική�αντίθεση]�πολλοὶ�ἄνθρωποι�τοῦ�τόπου,�ἄἄννδδρρεεςς��κκααὶὶ
γγυυννααῖῖκκεεςς, φφίίλλοοιι, κκααὶὶ ἀἀλλλλόόττρριιοοιι, κκααὶὶ ξξέέννοοιι,�ἀκόμη�κκααὶὶ��ἐἐχχθθρροοίί,�ἀνέβησαν�τὸν�«μεγάλον
ἀνήφορον»,�[�]�διὰ�νὰ�παρευρεθοῦν�εἰς�τὴν�ἐκφορὰν�τοῦ�ἀτυχοῦς�νέου8 •�Ὅσοι�ἔλαβον
μέρος�εἰς�τὴν�σκευωρίαν,�{ππρρωωττοουυρργγοοὶὶ��κκααὶὶ σσ υυ νν εερργγοοίί,�||��κκααὶὶ σσ υυ νν εειιδδόόττεεςς, κκααὶὶ σσ υυ νν εευυ--
δδοοκκήήσσααννττεεςς, κκααὶὶ σσ υυγγκκααλλύύψψααννττεεςς [�]�[σχετικά με την ‘παραγωγική επαναφορά’, επιθημα-
τική τού -εργοί και προθηματική τού συν-, βλ. όπου και στη σημ. 1, ενότητα ΣΤ΄ –πβ. με το
δεύτερο παράθεμα στο 〈ΙΒ. (iii-3)〉, αμέσως πιο κάτω, και με το πέμπτο παράθεμα στο 〈ΙΔ. (iii-
2a)〉, στην ενότητα σχετικά με τους συνδυασμούς].

ΠΟΛΥΜΕΛΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ
[όπου ένας/δύο από τους παρατασσόμενους όρους δεν είναι συνώνυμ-ος/-οι]

〈ΙΒ. (iii-3)〉
Ἦτο�λλ ιι ππ όό θθυυμμ οο ςς, ἀἀ δδ ρρ αανν ὲὲ ςς �� σσῶῶμμαα, ὠὠχχρρὸὸςς��κκααὶὶ μμόόλλιιςς��ἀἀννααππννέέωωνν •�Ὁ�πτωχὸς�Σα-
κελλάριος�δὲν�ἤθελε�νὰ�ξεπλατίσῃ�οοὔὔττεε νν εεκκ ρροο θθάάππττααςς,�οοὔὔττεε νν εε κκρρ οοπποο μμπποούύ ςς, οοὔὔττεε
φφεερρεεττρρααγγωωγγοούύςς, οοὔὔττεε ττοοὺὺςς��φφίίλλοουυςς,�ὅσοι�θὰ�ἐπροαιροῦντο�ν᾽�ἀνοίξωσι�τὰ�βαλάντια�διὰ�νὰ
συνεισφέρωσι�τὰ�ἔξοδα�τῆς�κηδείας�[σχετικά με την ‘παραγωγική επαναφορά᾽�τού νεκρο-
βλ. εδώ πιο πάνω (τελευταίο παράθεμα στο 〈ΙΒ.�(iii-2)〉].
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7 Παράδειγμα πολυμελούς σειράς με συναφείς όρους (σε συνδυασμό και με κάποιο σημασιολογικό
‘ζεύγμα’, δεδομένου ότι ο τελευταίος όρος συνδέεται μόνο μεταφορικά) είναι το εξής: [ ]�ἐκεῖνος
μοῦ�ἐβύθισε�τὸ�γιαταγάνι�εεἰἰςς��ττὸὸ��σσττῆῆθθοοςς,�εεἰἰςς��ττὴὴνν��κκεεφφααλλήήνν,�εεἰἰςς��ττὸὸ��σσῶῶμμαα��κκααὶὶ εεἰἰςς��ττὴὴνν��ψψυυχχήήνν.

8 Πρόχειρα παραδείγματα πολυσύνδετης πολυμελούς σειράς αλλά με συναφείς (όχι συνώνυμους)
όρους μας δίνουν τα εξής (βλ. και την ενότητα Ι.Δ. Συνδυασμοί): ΒΒοοῦῦρρλλαα��κκ᾽̓��ἁἁρρμμυυρρῆῆθθρρεεςς, κκααὶὶ
πποολλυυττρρίίχχιιαα, κκααὶὶ ννεερροουυσσιιέέςς��ἢἢ ττρρέέββλλαα��ἄἄγγρριιαα ἔθαλλον�ἀφθόνως�εἰς�τὸ�λιβάδι�•�Γυναῖκας
εἶχε�δείρει�παραπολλὰς�εεἰἰςς��ττὸὸνν��φφοοῦῦρρννοονν��κκααὶὶ εεἰἰςς��ἕἕνναα��ααὐὐλλόόγγυυρροονν,�ὅπου�ἅπλωναν�τὰ�πλυμένα
ροῦχα,�κκααὶὶ εεἰἰςς��ττὴὴνν��ἐἐξξοοχχήήνν, κκιι ἀἀλλλλοοῦῦ, κκααὶὶ μίαν�εεἰἰςς��ττὴὴνν��ἐἐκκκκλληησσίίαανν •�Καὶ�ἡ�φαμίλια�του�στὸ
σπίτι�ἔἔππλλυυννεε, κκ᾽̓��ἐἐσσφφοουυγγγγάάρριιζζεε, κκ᾽̓��ἔἔρρρρααππττεε, κκ᾽̓��ἐἐμμββάάλλωωννεε, κκ᾽̓��ἐἐζζύύμμωωννεε, κκ᾽̓��ἐἐμμααγγεείίρρεευυεε, κκααὶὶ
ἦἦττοο ὅλη 〈χάρις�καὶ�χαρὰ〉 τῆς�ἑστίας.



Ι.Γ. Κ λ ι μ α κω τ ή (με νοηματική ή/ και άλλη κλιμάκωση)
Αξιοπαρατήρητον είναι, εκτός των άλλων, ότι ο Π. αρέσκεται, σε όχι λίγες περιπτώσεις,
να δίνει μια κλιμακωτή διάταξη στα μέλη των παρατακτικών σειρών, αποτέλεσμα, συνή-
θως, μιας ε σω τ ε ρ ι κ ή ς   -   ν ο η μ α τ ι κ ή ς διαβάθμισης των λεξικών μονάδων (δηλαδή,
με βάση το περιεχόμενο ή το σ η μ α ι ν ό μ ε ν ό τους)9.

Ανάλογα με τα συμφραζόμενα, η κλιμάκωση (αύξουσα [〈ΙΓ. (i)〉]) ή φθίνουσα [〈ΙΓ.
(ii)〉]) εξυπηρετεί ποικίλους πραγματολογικούς στόχους. 

〈ΙΓ. (i)〉 ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ και ΑΥΞΟΥΣΑ

Συνηθέστερα, η νοηματική αυτή κλιμάκωση είναι α ύ ξ ο υ σ α   / α ν ι ο ύ σ α (τουτέστιν,
με μια σταδιακή αύξηση / ένα ανέβασμα ως προς τη σημασιολογική ένταση):

ἡ�παπαδιὰ�εἶχε�τάξει,�ἂν�ἐγλύτωνε�τὸ�ἀγόρι�της,�νὰ�ὑπάγῃ�τοῦ�χρόνου�νὰ�λειτουργήσῃ
τὸν�Χριστόν.�[�]�Ἀλλ᾽�ἔβλεπεν�ὅτι�ἐφέτος�θὰ�ἦτο�δδυυσσκκοολλώώττααττοονν, φφοοββεερρόόνν, ἀἀννήήκκοουυσσττοονν
ττόόλλμμηημμαα,�ἕνεκα�τοῦ�βαρέος�χειμῶνος,�καὶ�ἐφρόνει�ὅτι�ὁ�Χριστὸς�θὰ�ἦτο�συγγνώμων
καὶ�θὰ�παρεχώρει�νέαν�προθεσμίαν�•�Ὁ�Βράγγης�ττααρρααχχθθεείίςς, ἔἔκκθθααμμββοοςς, ἰἰλλιιγγγγιιῶῶνν,�ἀνε-
σηκώθη�ἐπὶ�τῆς�στρωμνῆς�του,�καὶ�ἦτο�ἕτοιμος�νὰ�ἐφορμήσῃ�πρὸς�βοήθειαν�•�Χριστὲ
καὶ�Παναγία!�τί�ἔγινεν�ὁ�μπαρμπα-Στέργιος;�Δὲν�θὰ�εἶναι�καλά.�Καὶ�ἂν�τῆς�τὸν�φέ-
ρουν�τὸ�πρωὶ�ξξεεππααγγιιαασσμμέέννοονν, κκααρρδδιιαασσμμέέννοονν, ἀἀπποοθθααμμέέννοονν!�•�οἱ�φίλοι�του�εἶδαν�τὸν�Γιαν-
νάκην,�ὄχι�ἀνήσυχον�ἁπλῶς,�ἀλλ᾽�ἐἐξξηημμμμέέννοονν, ππρρηησσκκοομμααττιιαασσμμέέννοονν, κκλλααμμέέννοονν…�•�Ν᾽
ἀφυπνισθῇς�πρωίαν�τινὰ�ἐἐγγκκααττααλλεελλεειιμμμμέέννοοςς, ππρροοδδεεδδοομμέέννοοςς, κκααττῃῃσσχχυυμμμμέέννοοςς, κκααττάά--
ρρααττοοςς!�•�Καὶ�τὰ�κύματα�φφρρίίσσσσοονντταα, ὀὀρρχχοούύμμεενναα, λλυυσσσσῶῶνντταα,�ἐθραύοντο�μετὰ�παιδικῆς
πεισμονῆς�κατὰ�τοῦ�βράχου�•�Ἐνῷ�τῷ�φαίνεται�κατ᾽�ὄναρ�ὅτι�βαδίζει�ἐπὶ�λείας�καὶ
ὁμαλῆς�ὁδοῦ,�αἴφνης�εὑρίσκει�ὑψηρεφῆ�τοῖχον�ἐνώπιόν�του.�ὙὙππεερρφφυυήήςς��ττιιςς��ἄἄννθθρρωωπποοςς, ππεε--
λλώώρριιοοςς��γγίίγγααςς, ΤΤιιττάάνν,�παρουσιάζει�πρὸ�τῶν�ὀφθαλμῶν�αὐτοῦ�ἓν�ὄρος,�ὅπερ�κρατεῖ�εὐκό-
λως�εἰς�τὴν�χεῖρα,�καὶ�τὸ�φυτεύει�ἐκεῖ�ἐνώπιόν�του,�τοῦ�κόπτει�ἀποτόμως�τὴν�ὁδόν,�καὶ
δὲν�δύναται�νὰ�προβῇ�•�Μέχρις�οὗ�εὑρεθῇ�ἄλλος�σύζυγος,�ἦτο�δυνατὸν�νὰ�παρέλθωσιν
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9 Ο συναθροισμός (γράφει ο Κοϊντιλιανός, όπου και στη σημ. 3) μπορεί να μη δίνει την εντύπωση
ότι γίνεται ανύψωση με τη χρήση κλίμακας ή βαθμίδων αλλά με μια διόγκωση προς τα πάνω
καθώς απαρτίζεται ο σωρός. Παρ᾽ όλ᾽ αυτά, υπάρχουν συναθροισμοί που δίνουν την αίσθηση
νοητών βαθμίδων, όπου δηλαδή χρησιμοποιούνται λέξεις που δηλώνουν μια σταδιακή ανέλιξη
προς όλο και ψηλότερες βαθμίδες. («Haec etiam crescere solet verbis omnibus altius atque al-
tius insurgentibus: “aderat ianitor carceris[6], carnifex praetoris[6],mors terrorque socio-
rum et civium Romanorum[16], lictor Sextius”». Μορφοποίησα το παράδειγμα έτσι που να
γίνει φανερή η σχέση του με τα παπαδιαμαντικά παραθέματα της τρίτης ομάδας 〈ΙΓ. (iii)〉, με
εσωτερική και εξωτερική κλιμάκωση). O Lausberg (σ. 294, § 655), μιλώντας για το πολύ συ-
νηθισμένο είδος της συνωνυμίας μεταξύ απλών λεξικών μονάδων που βρίσκονται ‘σε (άμεση)
επαφή’ μεταξύ τους (και που, γι᾽ αυτό το λόγο, την ονομάζει ‘geminating synonymy’, όπως εί-
δαμε στη σημ. 6), παραθέτει από την ευρωπαϊκή (γαλλική) λογοτεχνία παραδείγματα με συνω-
νυμική κλιμάκωση (τα περισσότερα), μερικά από τα οποία βλ. στις παρακείμενες σημειώσεις,
ανάλογα με την υποπερίπτωση.



ἡἡμμέέρρααιι, μμῆῆννεεςς, ἔἔττηη.�Ποῦ�θὰ�ἔμενεν�ἡ�πτωχὴ�νέα,�καὶ�τίς�ἤθελε�τὴν�προστατεύει;�•�ἩἩ
φφρρίίκκηη, ἡἡ��ἀἀγγααννάάκκττηησσιιςς, ἡἡ��μμααννίίαα, ἡἡ��ἀἀππόόγγννωωσσιιςς ἔμελλον�νὰ�ἀλλοιώσωσι�τὸ�πρόσωπόν�του
•�ἂν�καὶ�ἦτο�νύξ,�τὸ�δὲ�φέγγος�τῆς�σελήνης�μόλις�κατέβαινε�διὰ�τῶν�πυκνῶν�κλώνων
τῶν�δένδρων�εἰς�τὰς�δύο�ταύτας�μορφάς,�ἐκ�πρώτης�ὄψεως�ἠδύνατό�τις�νὰ�νοήσῃ�ττὴὴνν
δδιιααφφοορράάνν, ττὴὴνν��ἀἀππόόσστταασσιινν, ττὸὸ��χχάάσσμμαα,�ὅπερ�ὑπῆρχε�μεταξὺ�τῶν�δύο�τούτων�ἀνδρῶν�•
ἐκαλουμάρισαν�σιγὰ-σιγὰ�τὸν�Στάθην�εεἰἰςς��ττὸὸ��ἰἰλλιιγγγγιιῶῶδδεεςς��κκεεννόόνν, εεἰἰςς��ττὸὸνν��ττρροομμαακκττιικκὸὸνν
κκρρηημμννόόνν, εεἰἰςς��ττὴὴνν��ααἰἰώώρραανν��ττῆῆςς��ἀἀββύύσσσσοουυ •�Ὁ�Ταπόης�ἐἐττρρόόμμααξξεε, κκααττεεππλλάάγγηη, ὠὠχχρρίίαασσεενν •
[�]�Νὰ�καταδικάσῃ�αὐτὴ�ἑαυτὴν�εεἰἰςς��ἰἰσσόόββιιοονν��ἀἀγγωωννίίαανν, εεἰἰςς��ββρρααδδὺὺ��ψψυυχχοορρρράάγγηημμαα, εεἰἰςς��ὑὑσσττεε--
ρριικκὸὸνν��θθάάννααττοονν;�•�Τότε�ἡ�Αὐγούστα�ἤρχισε�νν᾽̓��ἀἀννηησσυυχχῇῇ, ννὰὰ��φφοοββῆῆττααιι, ννὰὰ��ττρρέέμμῃῃ.�Τί�συνέβη;
Διατί�εἶχον�ἐγκαταλίπει�τὸ�πλοῖον�τοῦτο;�Τόσοι�στρατιῶται,�τόσον�πλήρωμα�τί�ἔγινεν;
•�Τί�σκέπτεται;�Σκέψις�χρειάζεται;�Ὄχι,�δρᾶσις.�ΝΝὰὰ��σσηηκκωωθθῇῇ……��ΝΝὰὰ��ππηηδδήήσσῃῃ……��ΝΝὰὰ
ττρρέέξξῃῃ……��ννὰὰ��ππεεττάάξξῃῃ……10

〈ΙΓ. (ii)〉 ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ και ΦΘΙΝΟΥΣΑ

Δεν λείπουν και τα παραδείγματα όπου η νοηματική κλίμακα είναι φ θ ί ν ο υ σ α / κ α τ ι -
ο ύ σ α (σταδιακή μείωση / κατέβασμα προς το σημασιολογικά ασθενέστερο –σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις, μια σταδιακή αποσύνθεση του συνόλου που οδηγεί στην πλήρη διάλυση): 

Ἤξευρε�πολὺ�καλὰ�ὅτι�πᾶς�τοκογλύφος,�ἀρκεῖ�νὰ�ἔχῃ�φιλοδοξίαν�–καὶ�ποῖος�δὲν�ἔχει;–
θὰ�ἔλθῃ�ἡἡμμέέρραα, ὥὥρραα,�ψυχολογικὴ�σσττιιγγμμήή,�ὁποὺ�θὰ�γίνῃ�σσύύμμββοουυλλοοςς, δδήήμμααρρχχοοςς, ἢἢ��κκααὶὶ
ββοουυλλεευυττήήςς,�ἀρκεῖ�νὰ�τὸ�θέλῃ11 •�Ὤ,�πάλιν�τὸ�ὄνομα�τοῦτο�[του Βενετού Σανούτου, απα-
γωγέως της συζύγου του Ιωάννη Μούχρα, από τους Εμπόρους των Εθνών];�Διατί�τὸ�ὄνομα
τοῦτο�αἰωνίως;�Διατί�νὰ�κατάδιώκῃ�πανταχόσε�τὸν�Ἰωάννην�ὡς�φάντασμα;�[�]�Ἀλλ᾽
ὄὄννοομμαα, ψψιιθθυυρριισσμμόόςς, λλέέξξιιςς��σσκκιιάά, ἦἦχχοοςς, κκννίίσσμμαα��ὠὠττόόςς, κκρροοῦῦσσμμαα��ἀἀέέρροοςς;�•�Καὶ�ὅλα�τοῦ�ἐφαί-
νοντο�ἀσυνάρτητα,�ἀκατάληπτα�καὶ�βόμβος�ἄναρθρος�ἤχει�εἰς�τὰ�ὦτά�του.�Δι᾽�αὐτὸν
δὲν�ὑπῆρχε�πλέον�ᾆᾆσσμμαα��οοὔὔττεε��φφθθόόγγγγοοςς��οοὔὔττεε��ἦἦχχοοςς,�ἱκανὸς�νὰ�ἐκφράσῃ�τὸ�τί�ὑπέφερε�•�Καὶ
ἔνθεν�καὶ�ἔνθεν�αὐτῆς�αἱ�δύο�κορασίδες�ἐἐγγίίννοοννττοο��ἀἀμμυυδδρρααίί, ἀἀόόρριισσττοοιι, ἠἠττμμίίζζοοννττοο, ἐἐλλάάμμ--
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10 Θυμίζει το γνωστό χωρίο από το θεατρικό έργο Le Cid του Corneille, όπου ο πατέρας παρο-
τρύνει τον γιο του να σπεύσει να πάρει εκδίκηση, προφέροντας τον περίφημο στίχο: Va,, cours,,
vole, e t  n o u s  v e n g e (πήγαινε, τρέξε, πέτα... ). Πβ. με τους στίχους από την τραγωδία
Polyeucte martyr του ίδιου συγγραφέα: PauLinE –Va, néglige mes pleurs, cours,, et te précipite
/au-devant de la mort que les dieux m’ont prédite. –ibid.: J’’ai prié,,menacé,mais sans vous émou-
voir. –ibid.: Que la rage du peuple à présent se déploie, /que Sévère en fureur tonne,, éclate,,
foudroie.

11 Πβ. με Du Bellay, Les Regrets, 25, 1-3: Malheureux l’’an,, le mois,, le jour,, l’’heure et le point,
/ [ ] quand pour venir ici j’abandonnai la France. –[Σ᾽ αυτό και στο επόμενο, και παρά τη στα-
διακή μείωση της χρονικής απόστασης που χωρίζει την πραγμάτωση από τη στιγμή της εκφώ-
νησής της, προκύπτει αυξητική κλιμάκωση]Racine,Andromaque: Vous voulez qu’un roi meure,
et pour son châtiment /vous ne donnez qu’’un jour,, qu’’une heure,, qu’’un moment! –[Σε συν-
δυασμό με την επαναφορά τού dès]Corneille,Polyeucte martyr: Je ne sais si longtemps j’en pour-
rais être maître; / peut-être dès demain,, dès la nuit,, dès ce soir, / j’en verrais des effets que je ne
veux pas voir. 



ββααννοονν��ὕὕππααρρξξιινν��ὀὀννεειιρρώώδδηη, μμεεττεεμμοορρφφοοῦῦννττοο��ὅὅλλωωςς •��–Βέβαια,�εἰς�τοῦτο�καταντᾷ�νὰ�μὴ
ἔχῃ�τις�πάθος,�ὅταν�ἐξαντλήσῃ�ὅλα�τὰ�μέσα�τοῦ�πάθους.�Τότε�τὸ�πάθος�θθρρααύύεεττααιι, ἀἀνναα--
λλύύεεττααιι, δδιιααρρρρέέεειι��κκααὶὶ��μμέέννεειι��κκεεννὸὸνν��εεἰἰςς��ττὴὴνν��ψψυυχχήήνν.

〈ΙΓ. (iii)〉 (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ-)ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ και (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ-)
ΣΥΛΛΑΒΙΚΗ/ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ

Προσεκτικότερη παρατήρηση των δεδομένων μάς πείθει ότι η εσωτερική-νοηματική κλι-
μάκωση συνοδεύεται, αρκετά συχνά, και από μιαν εξωτερική κλιμάκωση των λεξικών μο-
νάδων (δηλαδή, με βάση το σημαίνον τους), που είναι είτε σ υ λ λ α β ι κ ή (όπου [x] =
αριθμός των συλλαβών και [x*] = ο  ίδιος αριθμός αλλά με περισσότερα γράμματα)
είτε/και σ υ ν τ α κ τ ι κ ή (ιδίως με παρέκταση του τελευταίου όρου με κάποιο συντακτικό
εξάρτημα [αραιογραφείται])12:

Ἀμφότεραι�αἱ�ὀπτασίαι�εἶναι�ὑὑψψηηλλααίί[3],�ἐἐππιιββάάλλλλοουυσσααιι[5],�μμεεγγααλλοοππρρεεππεεῖῖςς[5*] •�[�]�τὸ�πρό-
σωπον�τῆς�Ἀϊμᾶς,�λάμπον�ὡς�ἀστήρ,�καὶ�τὸ�σῶμα�αὐτῆς�εὐωδιάζον�ὡς�κρίνον.�[�]�Τοι-
αύτην�τὴν�ἔβλεπεν�ὁ�Μάχτος�εἰς�τοὺς�ὀνείρους�του.�Ἀλλὰ�παρῆλθε�ταχέως,�καὶ�τὸ
κενὸν�ἐξετάθη�πάλιν�παρελθούσης�αὐτῆς.�Ὁ�νέος�ἔμεινε�κκεεχχηηννώώςς[3],�ἄἄννααυυδδοοςς[3],�ττεε--
θθααμμββωωμμέέννοοςς[5] •�Ἔλεγε�ταῦτα�καθ᾽�ἑαυτόν,�καὶ�παρὰ�πᾶσαν�τὴν�ταραχὴν�ἐν�ᾗ�διετέ-
λει,�ηὐχαρίστει�οὐδὲν�ἧττον�τὸν�Θεὸν�ὅτι�δὲν�τὰ�ἔλεγε�μεγαλοφώνως.�Διενοεῖτο�ταῦτα
ὑὑπποούύλλωωςς[3],�ββυυθθίίωωςς[3],�ββααρρααθθρρωωδδῶῶςς[4]·�ἐν�τῷ�βάθει�τῆς�ψυχῆς�του,�καὶ�διὰ�τοῦ�στήθους
του�ἀνέβαινεν�ἀφρώδης�χολὴ�φαρμακεύουσα�τὸ�στόμα�του�•�Ἐν�τούτοις�τὴν�ἑσπέραν
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12 Τα κριτήρια και η ορολογία συμπίπτουν με του Ι.Θ. Κακριδή,Σχόλια στον Επιτάφιο: βλ., σχετικά,
Φάνη Ι. Κακριδή, Η Παράταξη των Ουσιαστικών στον Όμηρο και στους Ομηρικούς Ύμνους (δι-
δακτορική διατριβή),ΑΠΘ /Επιστ. Επετ. Φιλοσ. Σχ. /Παράρτημα αρ. 5,Θεσσαλονίκη, 1960,
σημ. 13 (σ. 108). Κατά τον Otto Behaghel, θυμίζει ο Φ. Κακριδής (σ. 1), «στον έντεχνο λόγο
γενικά υπάρχει η τάση τα μέλη μιας παράταξης να τοποθετούνται σε σειρά που δεν είναι άσχετη
με την έκταση που έχουν τα μέλη αυτά καθ᾽ εαυτά». Ο Behaghel κατέληξε στο συμπέρασμα ότι,
στις περισσότερες περιπτώσεις, το μεγαλύτερο μέλος δεν προηγείται αλλά ακολουθεί. Το συμ-
πέρασμα αυτό επιβεβαιώνεται και μέσα από τα πορίσματα της σύγχρονης γλωσσολογίας με βάση
τα οποία, όχι μόνο ανάμεσα σε ομοταγή συστατικά αλλά και σε συστατικά με ιεραρχική/υποτα-
κτική σχέση μεταξύ τους, όποιο διαθέτει το μεγαλύτερο συντακτικό μήκος  (το συντακτικά ‘βα-
ρύτερο’) μετατοπίζεται στο τέλος του εκφωνήματος (ένα τεράστιο θέμα που δεν προτίθεμαι να
θίξω καν). Στην περίπτωση των παπαδιαμαντικών παραδειγμάτων με συνειδητή λίγο-πολύ νοη-
ματική κλιμάκωση, η κατανομή της σημασιολογικής έντασης και του ‘επικοινωνιακού δυναμι-
σμού’ (δες, πρόχειρα, Θανάση Νάκα, Τα Επιρρηματικά της Νέας Ελ λη νικής…, σσ. 333-345)
γίνεται σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν και τον γνωστό ‘νόμο των τριών’ στη δημοτική ποί-
ηση, όπου ισχύει γενικά το σχήμα: α ≤ α΄< α´´ (με αντίστροφη φορά στην περίπτωση της φθί-
νουσας κλίμακας). Η παράταξη των ουσιαστικών στο πλαίσιο του δακτυλικού εξαμέτρου των
ομηρικών επών είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση, όπου «καθολική είναι η ισχύς του νόμου του πρώ-
του και καλύτερου» και όπου κάθε παράταξη «παρουσιάζει δύο κλιμακώσεις, την νοηματική, που
είναι μειωτική, και την κλιμάκωση σε όγκο [ενν. την εξωτερική], που είναι αυξητική» (Φ. Κα-
κριδής, ό.π., σ. 3).



ἐκείνην�ἠκολούθησε�τὴν�Ἀϊμὰν�ἀπαγομένην,�καὶ�κατόπιν�αὐτοῦ�ἤρχετο�ὁ�Σκούντας.
Ἀδύνατον�νὰ�φαντασθῇ�τις�τὴν�ττααρρααχχήήνν[3],�τὴν�ἀἀγγωωννίίαανν[4],�τὴν�ἀἀππόόγγννωωσσιινν[4*] τοῦ�δυ-
στυχοῦς�νέου.�Ἀπεπειράθη�δὶς�ν᾽�ἀναβῇ�εἰς�τὸν�οἶκον�ἐκεῖνον,�ἀλλὰ�δὶς�ἀπεκρούσθη
ὑπὸ�τοῦ�φυλάττοντος�φρουροῦ�ὅστις�τὸν�ἐσκόπευσε�μὲ�τὸ�τόξον�του�καὶ�τὸν�ἠπείλει�ὅτι
ἤθελε�τὸν�φονεύσῃ�•�Ἀλλ᾽�αὔριο�πρέπει�νὰ�μονομαχήσω�μὲ�τὸν�Μούχραν,�νὰ�τὸν�φο-
νεύσω�καὶ�τὸν�ρίψω�εἰς�τὴν�θάλασσαν.�Εἰς�τὰ�ὄμματα�τῆς�συζύγου�του,�ἐντὸς�τοῦ
πλοίου�του�καὶ�ἐντὸς�τοῦ�πλοίου�μου.�Καὶ�δὲν�εἶναι�τοῦτο�ἐἐκκββιιαασσμμόόςς[4],�ἀἀννοοσσιιόόττηηςς[5],�ττεε--
ρρααττωωδδίίαα[5];!�•�Ἦλθαν�«δυστυχισμένες�χρονιές», ἀἀφφοορρίίααιι[4],�σσυυμμφφοορρααίί[3],�θθεεοομμηηννίίααιι[5] •
Ἐν�μέσῳ�τοσούτων�νεκρῶν�καὶ�νεκροπομπῶν,�αὐτὸς�ἔζη,�αὐτὸς�ἔδρα.�Ἦτο�πνευμα-
τικός,�ἦτο�κήρυξ,�ππρροοσσηηλλυυττιισσττήήςς[5],�κκααττηηχχηηττήήςς[4],�σσχχεεδδὸὸνν��ἀἀππόόσσττοολλοοςς[6] •��–Μὲ�δύο
ὡπλισμένους;�ἀντήχησεν�ὑποκώφως�ἡ�φωνὴ�τοῦ�Γύφτου.�–Ναί.�[�]�Καὶ�ἐν�ἀνάγκῃ�θὰ
γίνουν�ττρρεεῖῖςς[1],�ττέέσσσσααρρεεςς[3],�ἡἡμμίίσσεειιαα��δδωωδδεεκκάάςς[7] •�Ἀλλ᾽�αἱ�στιγμαὶ�[τῆς�ἠρεμαίας�ὀδύ-
νης]�ὑπεχώρουν�εἰς�τὴν�ἀἀγγωωννίίαανν[4],�εἰς�τὴν�λλύύσσσσαανν[2],�εἰς�τὴν�ππααρρααφφρροοσσύύννηηνν[5] •�Ἐκρύβη
ὁ�ἥλιος�εἰς�τὴν�Πευκόρραχην�ἀντικρύ,�στὸ�βουνόν,�ἐἐμμοούύχχρρωωσσεενν[4],�ἐἐσσοουυρροούύππωωσσεενν[5],
ἤἤρρχχιισσεε��ννὰὰ��σσκκοοττεειιννιιάάζζῃῃ[8] •�Μὲ�τοῦ�φθινοπώρου�τὴν�ὤχραν�τὴν�μελαγχολικήν,�μὲ�τὸν
δριμὺν�ἄκαιρον�χειμῶνα,�ὡς�φύλλον�φθινοπωρινόν,�ἔἔγγεειιρρεενν[3],�ἔἔππεεσσεενν[3],�ἐἐμμααρράάννθθηη[4] ὁ
Γεώργιος�Δ.�Δημητριάδης�•�Ὁ�γερο-Παρθένης�[�]�εεἶἶδδεενν[2],�ἐἐξξέέσσττηη[3],�κκααττεεππλλάάγγηη[4].�•
[�]�ὁ�Σκούντας�εἶδε�πρώτην�φορὰν�μὲ�γυμνοὺς�ὀφθαλμοὺς�τὴν�πρᾶξίν�του,�καὶ�ᾐσθάνθη
τὸ�δυσῶδες�καὶ�ἀποτρόπαιον�αὐτῆς.�ἘἘββδδεελλύύχχθθηη[4],�ἔἔφφρριιξξεε[3] καὶ�κκααττεεττααρράάχχθθηη[5] •�Τὰ
πάντα�ἐφαίνοντο�ἀστεῖα�εἰς�τὰς�γειτονοπούλας�ἐκείνας,�χωρὶς�νὰ�εἶναι�τοιαῦτα.�Αἱ
γυναῖκες�ἐκεῖναι�ἐἐφφααιιδδρρύύννοοννττοο[5],�ἐἐκκάάγγχχααζζοονν[4],�ἐἐξξεεκκααρρδδίίζζοοννττοο[6] ἄνευ�αἰτίας�σχεδόν�•
Ὁ�δεσμώτης�ἐἐλλύύσσσσαα[3],�ἐἐφφρρύύααττττεενν[4],�ἔἔδδαακκννεε��ττὰὰςς��ἁἁλλύύσσεειιςς[7],�ἀλλὰ�δὲν�εἶχεν�ὑπεράν-
θρωπον�δύναμιν�ὅπως�διαρρήξῃ�αὐτάς�•�Ὁ�Σαΐτας�ἐἐλλύύσσσσαα[3],�ἐἐφφρρύύααττττεενν[4],�ἔἔττρριιζζεε��ττοοὺὺςς
ὀὀδδόόννττααςς[7] καὶ�ἐπυροβόλει�•�Μετὰ�μίαν�στιγμὴν�ὁ�λαιμὸς�τοῦ�Τσηλότατου�εὑρίσκετο
ὡς�ἐν�φοβερᾷ�ἁρπάγῃ�ἐντὸς�τοῦ�σφιγκτοῦ�γρόνθου�μὲ�τοὺς�γαμψοὺς�ὄνυχας,�τῆς�πε-
λωρίας�χειρὸς�τοῦ�Ταπόη.�Ὁ�Τσηλότατος�ἀφῆκε�πνιγμένην�κραυγήν.�ἬἬσσππααιιρρεενν[3],
ἠἠγγωωννίίαα[4],�ἐἐσσφφάάδδααζζεενν[4*].�Ὀλίγον�ἀκόμη�ἂν�ἔσφιγγεν�ὁ�Ταπόης,�δὲν�θὰ�ὑπῆρχε�πλέον
Τσηλότατος�•�Τὸ�ἐἐττόόννιιζζεε[4],�καὶ�τὸ�ἔἔλλεεγγεε[3],�καὶ�τὸ�ἐἐκκεελλααδδοοῦῦσσεε[5] πράγματι�μὲ�ἀπαρά-
μιλλον�τρόπον,�μὲ�κίνδυνον�νὰ�κάμῃ�τοὺς�γείτονας�ὅλους�νὰ�χάσουν�τὸν�πρωινὸν�ὕπνον
των�•�Ὁ�πλοίαρχος�ἐἐθθύύμμωωσσεενν[4],�ἠἠγγααννάάκκττηησσεε[5],�καὶ�δυστυχῶς,�ὡς�ἐλέχθη,�ἴσως�ππαα--
ρρεεξξεεττρράάππηη[5*] κατὰ�τοῦ�Ἑβραίου�•�[�]�ὁ�παπα-Κυριάκος�δὲν�ἐσυλλογίσθη�τίποτε.�ἘἘξξήή--
φφθθηη[3] ἀμέσως,�ἠἠγγααννάάκκττηησσεε[5],�δδὲὲνν��ἐἐκκρρααττήήθθηη..��ἭἭμμααρρττεενν[8] [ποιο θα ήταν το παρ᾽ ολίγον
αμάρτημά του εξηγείται αμέσως πιο κάτω στο διήγημα]

–[�]�Τρίτον,�ἐπανέλαβεν�ὁ�Τρέκλας,�καβαλλαρία�ἦρθεν�εἰς�τὸ�μοναστήρι.�[�]�Εἶναι
ππεενντταακκόόσσιιοοιι[5],�χχίίλλιιοοιι[3],�ἀἀμμέέττρρηηττοοιι[4+] κκ αα ὶὶ �� ἐἐ γγὼὼ ��δδ ὲὲ νν �� ξξ έέ ρρωω �� ππ όόσσ οο ιι [+8] •�Ἡ�γρια-Σι-
νιώρα�ἐἐττααρράάχχθθηη[4],�ἔἔγγιιννεε��κκάάττωωχχρροοςς[6],�κκααὶὶ ττρρέέμμοουυσσαα[3+] εε ἶἶ ππ εε νν:�«ὍὍππωωςς ��μμ ᾽̓��ἐἐ ττάά ρραα ξξ εε,
ννὰὰ ��ττ ὸὸ νν �� τταα ρρ άά ξξ ῃῃ!»[+13] •�Ἐὰν�εὕρισκε�τὴν�γέφυραν�ὑψωμένην�ἀκόμη,�ἂν�καὶ�πρὸ�πολ-
λοῦ�εἶχεν�ἐξημερώσει�ἤδη,�θὰ�ἐφώνει�εἰς�τὸν�φύλακα�τῆς�πύλης�τοῦ�φρουρίου�νὰ�μὴ�τὴν
καταβιβάσῃ,�δι᾽�ὄνομα�Θεοῦ·�ἐὰν�τὴν�εὕρισκε�καταβιβασμένην,�ὡς�ἦτο�πιθανόν,�θὰ�τὸν
ἐξώρκιζε�ννὰὰ��ττὴὴνν��σσηηκκώώσσῃῃ[3],�ννὰὰ��ττὴὴνν��ὑὑψψώώσσῃῃ[3],�ννὰὰ��ττὴὴνν��μμεεττααρρσσιιώώσσῃῃ[5+],�κκόό ππττωωνν ��ππᾶᾶσσ αανν
σσυυγγκκ οο ιι νν ωωνν ίί αανν �� μμ ὲὲ �� ττ ὴὴ νν �� ξξ ηη ρρ άά νν, ἂἂ νν �� ἀἀγγααππ ᾷᾷ �� ττ ὸὸ νν �� ΘΘ εε όό νν , ἄἄλλ λλωωςς �� ττ ὸὸ �� ΚΚάά --
σσττ ρροο νν ��χχάάνν εε τταα ιι[+28] •�Διατί,�διατί�νὰ�ἠχῇ�πάντοτε�τ ὸ � ἐ λαφ ρ ὸ ν �τ ο ῦ τ ο �φ ύσημα,
ὁ � κ ο ῦ φ ο ς � ο ὗ τ ο ς � ν υ γμ ὸ ς [για το ‘διπλό συνωνυμικό᾽�εδώ, βλ.�〈ΙΔ.�(i)〉]�εἰς�τὴν
ψυχὴν�τοῦ�Ἰωάννου;�Ν υγμ ό ς;�Ἀλ λ᾽�ὁ � ν υ γμ ὸ ς � ο ὗ τ ο ς [σε συνδυασμό εδώ με το
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σχήμα της ‘επιδιόρθωσης’]�εεἶἶννααιι��σσππααρρααγγμμὸὸςς[3] διὰ�τὴν�καρδίαν�τοῦ�Ἰωάννου.�[σε συν-
δυασμό και με το σχήμα της ‘επαναφοράς᾽�τού είναι:]�ΕΕἶἶννααιι��σσφφααγγήή[2],�εεἶἶννααιι��ἰἰὸὸςς��ἀἀσσππίίδδοοςς[5],
εεἶἶννααιι��ξξίίφφοοςς[2+] {[ββααθθύύ, ααἰἰχχμμηηρρόόνν, ἀἀππααίίσσιιοονν]·�[ἐἐμμππεεφφυυκκὸὸςς��εεἰἰςς��ττὸὸ��σσῶῶμμαα, ἀἀχχώώρριισσττοονν��ἀἀππὸὸ
ττῆῆςς��ὑὑππάάρρξξεεωωςς, σσυυννέέκκδδηημμοονν��ττοοῦῦ��ββίίοουυ][+35]}.

Ι.Δ. Σ υ ν δ υ α σ μ ο ί  
〈ΙΔ. (i)〉 ΔΙΠΛΟ /ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΣΥΝΩΝΥΜΙΚΟ

Σε περιπτώσεις όπου το ένα (τουλάχιστον) μέλος ή και τα δύο μέλη μιας παρατακτικής
σειράς είναι υπερμονολεκτικές μονάδες, δημιουργείται το περιβάλλον εμφάνισης ενός ‘δ ι -
π λ ο ύ   σ υ νω ν υ μ ι κ ο ύ’ σχήματος, όπου δηλαδή εμπλέκονται ταυτόχρονα και οι δύο
συντακτικοί όροι που συναπαρτίζουν το καθένα από τα δύο (ασύνδετα ή συνδετικά) πα-
ρατασσόμενα μέλη –λ.χ., στα παραθέματα που ακολουθούν, ταυτόχρονα με τη συνωνυμία
σημείον~κηλίς πραγματώνεται και η συνωνυμία μέλαν~μαύρη· με ανάλογο τρόπο και η
συνωνυμία τών αγρίους~εξάλλους, ελαφρόν~κούφος, υποκώφως~μόλις, μεγίστην~ανήκου-
στον συνδυάζεται με την (όποια συνωνυμική) σχέση τών πόθους ~ορμάς,φύσημα~νυγμός,
ηχούσα~ ακουομένη, ευτυχίαν~ηδονήν. Μια τέτοιου είδους διπλή συνωνυμία μπορούμε να
θεωρήσουμε ότι έχουμε και μεταξύ ροίβδου~πλαταγισμού αλλά και ροίβδου~κτύπου (όπως,
εξάλλου, και μεταξύ κτύπου~πλαταγιμού), δεδομένου ότι οι μεταξύ τους συνάψεις πραγ-
ματώνονται και σε άλλα σημεία των παπαδιαμαντικών Απάντων. (Βλ. και Θανάση Νάκα,
Σχήματα 〈Μορφο〉λεξικής και Φραστικής Επανάληψης, α΄, cit., σημ. 2, σχετικά με το φαι-
νόμενο της ‘συνωνυμικής ταυτολογίας διπλής εναλλαγής’, λ.χ. αλίμονο στους κόπους μας,
κρίμα στη δούλεψή μας ή εγώ στοιχειά δε σκιάζομαι, τη λάμια δε φοβάμαι κ.τ.ό.):

〈ΙΔ.�(i-1)〉
μόλις�ἐφαίνετο�εἰς�τὸ�βάθος�τοῦ�ἀχανοῦς�ὁρίζοντος,�ὡὡςς��μμ έέλλαανν κυμαινόμενον�σσηημμεεῖῖοονν,
κκααὶὶ ὡὡςς �� μμααύύ ρρηη κκηηλλὶὶςς ἐπὶ�τῆς�ἐπαργύρου�ἐπιφανείας�τῆς�θαλάσσης�•�Κάτω,�τὰ�κρά-
σπεδα�ὅλης�τῆς�ἀκτῆς�φιλοῦσι�μὲ�ὑγρά,�σιαλώδη,�μεθυσμένα�φιλήματα,�μμὲὲ ἀἀ γγ ρρ ίί οο υυ ςς
ππόόθθοουυςς��κκααὶὶ μμὲὲ ἐἐ ξξ άάλλλλ οο υυ ςς ὁὁρρμμάάςς,�μαῦρα�καὶ�γαλανὰ�τὰ�κύματα�•�Διατί,�διατί�νὰ�ἠχῇ
πάντοτε�ττὸὸ ἐἐ λλ ααφφ ρρ ὸὸ νν ττοοῦῦττοο��φφύύσσηημμαα, ὁὁ��κκ οο ῦῦφφ οο ςς οοὗὗττοοςς��ννυυγγμμὸὸςς εἰς�τὴν�ψυχὴν�τοῦ
Ἰωάννου;�•�φωνή�τις ὑὑπποο κκώώφφωωςς ἠἠχχοοῦῦσσαα��κκααὶὶ μμόό λλ ιι ςς ἀἀκκοουυοομμέέννηη ἐκ�τῶν�ἐνδομύχων
του,�τῷ�ἔλεγεν�ὅτι�[�]�• ΜΜεεγγ ίί σσ ττ ηηνν εεὐὐττυυχχίίαανν��κκααὶὶ ἀἀ ννήήκκ οο υυσσττ οο νν ἡἡδδοοννὴὴνν ἐνόμιζον
τότε�τὰ�παιδία�τῆς�γειτονιᾶς�[�]�•�συνέλαβεν�ὡς�διὰ�πελωρίας�ἁρπάγης�[�]�τὸ�μικρὸν
σκάφος,�καὶ�φέρον�τὸ�ἔρριψεν�ἐπὶ�τοῦ�βράχου,�ὅπου�μετὰ�φοβεροῦ�ρροοίίββδδοουυ��κκααὶὶ ππ οολλ υυ --
κκττ ύύπποο υυ ππλλααττααγγιισσμμοοῦῦ ὁ�ἀσθενὴς�φλοιὸς�κατασυνετρίβη.

Για ένα ‘τ ρ ι π λ ό’ (ή πολλαπλό) ‘σ υ νω ν υ μ ι κ ό’ σχήμα μπορεί να γίνει λόγος στο
απόσπασμα που ακολουθεί, δεδομένου ότι, ανάμεσα στις τρεις πρώτες ασύνδετα παρα-
τασσόμενες και με απόλυτο σημασιοσυντακτικό παραλληλισμό προτάσεις, αναπτύσσεται
και μια ταυτόχρονη τριπλή συνωνυμική σχέση: φρίσσει~φρικιά~ρυτιδούται / κύμα~πόν-
τος~θάλασσα / πνοή~αύρα~ριπή (ως προς ορισμένους από αυτούς τους όρους ο συνωνυ-
μικός παραλληλισμός προεκτείνεται και στις τρεις ακόλουθες ασύνδετα παρατασόμενες
προτάσεις από το σύνολο των έξι): 

〈ΙΔ. (i-2)〉
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ὁ�Ἀργέστης�ριγηλὸς�καταβαίνει�ἀπὸ�τὸν�γεραρὸν�Ὄλυμπον·�φφρρίίσσσσεειι��ττὸὸ��κκῦῦμμαα��εεἰἰςς��ττὴὴνν��...................... --..--..--..--
ἐἐππααφφὴὴνν��ττῆῆςς��ψψυυχχρρᾶᾶςς ππννοοῆῆςς, φφρριικκιιᾷᾷ��ὁὁ��πποορρφφυυρροοῦῦςς��ππόόννττοοςς��ἀἀππὸὸ��ττὴὴνν��κκρρααττααιιὰὰνν��ααὔὔρραανν, ρρυυττιι-------------- .................... --..--..--..-- ------------ ............
δδοοῦῦττααιι��ἡἡ��θθάάλλαασσσσαα��ἀἀππὸὸ��ττὴὴνν��ἀἀλλλλεεππάάλλλληηλλοονν��ρρααγγδδααίίαανν��ρριιππήήνν, ἀἀγγρριιααίίννεειι��ττὸὸ ππ έέλλ ααγγ οο ςς,.................... --..--..--..--..--..-- ----------
ὠὠρρύύεεττααιι��μμααννιιωωδδῶῶςς��ἡἡ��κκααττααιιγγίίςς, ρρήήγγννυυττααιι��ττὸὸ κκῦῦ μμαα εεἰἰςς��ττοοὺὺςς��σσκκλληηρροοὺὺςς��ααἰἰχχμμηηρροοὺὺςς��ββρράά--
χχοουυςς.

Ο απόλυτος σημασιοσυντακτικός παραλληλισμός (το ‘ισόκωλον’ ή ‘πάρισον’) λει-
τουργεί εδώ σωρευτικά και το συνωνυμικό σχήμα,ως κατάφαση του ίδιου νοήματος, τεί-
νει  προς μια  ταυτολογική (ή  ταυτοσημική) κορύφωση, απαλείφοντας  τις  επιμέρους
εννοιολογικές αποχρώσεις που κομίζει το κάθε ξεχωριστό συνώνυμο (με αυτή την έννοια,
το ‘συνωνυμικό σχήμα’ κινείται εδώ στην αντίθετη κατεύθυνση από ό,τι η ‘συνωνυμική
επαναφορά/επιφορά’ –βλ. 〈ΙΔ. (iv)〉, πρὸς�τὸ�τέλος).

Ν.Β. Δύο ανάλογα παραδείγματα από τα λατινικά: Rem publicam radicitus evertisti,--------��----------------- --..--..--..--..--.. ..............
civitatem funditus deiecisti και Patrem nefarie verberasti, parenti manus scelerate attulisti---------------- --..--..--..--..--.. ............. --------  --..--..--..--..��................. --..--..--..--.. .......... --..--..--..--..--..��............
παραθέτει ήδη η γνωστή (η οποία αποδίδεται ανακριβώς στον ίδιο τον Κικέρωνα)
πραγματεία De Ratione Dicendi ad C. Herennium, iv. 38, κάνοντας λόγο για ένα είδος
συνωνυμικής ανα διατύπωσης ή ερμηνείας (interpretatio) του ενός κώλου από το
άλλο. Πρόκειται, σαφώς, για κατάχρηση του όρου ‘ερμηνεία’, που, κατά τους Έλλη-
νες τεχνογράφους, αναφέρεται σε μιαν ευρύτερη τεχνική ανάλυση του νοήματος του
κάθε κώλου. Επειδή, όμως, εν προκειμένω, γίνεται λόγος και για τον λεκτικό διάκο-
σμο που εντυπωσιάζει τον ακροατή, παραθέτω, από σχόλια Ανωνύμου στην Τέχνη
Ρητορική του  Ερμογένη  (Walz, vii, σ.  725) το  εξής:  «Πλατύνεται� τοίνυν� ἡ
διήγησις�ἐκ�τοῦ�ἕκαστον�τῶν�λεγομένων�τρισὶ�καὶ�τετράσι�κώλοις�καὶ�πλείοσι�πολλά-
κις�ἐκφέρεσθαι,�ὅπερ�λέγεται�ἑρμηνεία·�ἑρμηνεία�γάρ�ἐστι�τὸ�πολλάκις�τὴν�αὐτὴν
ἔννοιαν�ποικίλοις�καὶ�διαφόροις�ὀνόμασι [sc. λέξεσι]�μεταποιεῖν�τοῖς�κώλοις,�ὅπερ�καὶ�κό-
σμον�ἐμποιεῖ�τοῦ�λόγου�καὶ�τὴν�δύναμιν�τρέφει�τοῦ�ρήτορος»].

Στον Π. συναντούμε, επιπλέον, και περίπτωση επάλληλης πραγμάτωσης ενός τρι-
πλού συνωνυμικού: κακή~μαύρη / χολέρα~πανούκλα και οστρακιά / να σας κόψη~να σας θε-
ρίση αφενός, και ενός διπλού: χρόνος~μήνας~ώρες /να μη σε βγάλη~να μη σ᾽ εύρη~πέντε
να είναι, αφετέρου, όπου, μάλιστα, τα μέλη των παρατακτικών σειρών είναι διατεταγμένα
με αύξουσα νοηματική κλιμάκωση (ακόμη και στην τρίτη σειρά, κι ας έχουμε σταδιακή μεί-
ωση των χρονικών μεγεθών – για τα πλήρη συμφραζόμενα βλ. 〈ΙΔ. (iii-5b)〉):

〈ΙΔ. (i-3)〉
{Κακὴ�χολέρα�νὰ�σᾶς�κόψῃ,�μαύρη�πανούκλα�κα ὶ � ὀ σ τ ρ ακ ι ὰ νὰ�σᾶς�θερίσῃ!}�[�].................... --..--..--..--.. ------------------------ .....................�--..--..--..--..--..--..--..--..--..--..--..--..--..--..--..--..--.. --------------------------
{Ὁ�χρόνος�νὰ�μὴ�σὲ�βγάλῃ,�ὁ�μήνας�νὰ�μὴ�σ᾽�εὕρῃ,�πέντε�νὰ�εἶν᾽�αἱ�ὧρες�σου}............................. ---------------�........................... -------------��------------�......................................
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〈ΙΔ. (ii)〉 ΕΠΑΛΛΗΛΙΑ ΠΑΡΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ / ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ

Υφολογική συνήθεια του Π. αποτελεί και η δημιουργία επάλληλων παρατακτικών σει-
ρών / συστοιχιών, σε άμεση διαδοχή μεταξύ τους ή/και σε απόσταση.

[εγκλειστική υπόταξη]

Στην περίπτωση της άμεσης διαδοχής, τα μέλη μιας παρατακτικής σειράς ενδέχεται να
μην είναι ομοταγή με τα μέλη προηγούμενης/επόμενης σειράς (να μη βρίσκονται δηλαδή
στο ίδιο συντακτικό επίπεδο) αλλά να αποτελούν εξαρτήματα κάποιου μέλους της σειράς
που είναι ανώτερη στη συντακτική ιεραρχία (με κεφαλαία –κανονικά και μικρότερα– ση-
μαδεύονται οι σύνδεσμοι που συνδέουν σ᾽ αυτό το ανώτερο συντακτικό επίπεδο [ισχύει
ο κανόνας: K A I > KAI > και]).

Στο πρώτο παράθεμα, μια διμελής συνωνυμική σειρά εγκλείεται υποτακτικά (ως εξαρ-
τημένη από το δεύτερο ρήμα, αφού πρόκειται για τα δύο του αντικείμενα) μέσα σε μιαν
ιεραρχικά ανώτερη σειρά συναφών όρων. Το ίδιο ισχύει και για τα άλλα δύο παραθέματα
της ίδιας ομάδας, μια διμελής συνδετική συνωνυμική σειρά εγκλείεται υποτακτικά (ως
εξαρτημένη από το τρίτο ρήμα) μέσα σε μιαν ιεραρχικά ανώτερη σειρά συνώνυμων όρων.

〈ΙΔ. (ii-1a)〉
Καὶ�ὁ�μπαρμπα-Λάζος�καὶ�ὁ�Μπόζας�{ἔἔππιινναανν γερά, Κ᾽ ἐἐππλλήήθθυυνναανν [ττὰὰςς��εεὐὐχχὰὰςς��κκααὶὶ ττὰὰ
σσυυγγχχααρρηηττήήρριιαα], Κ᾽ ἐἐττρρααγγοουυδδοοῦῦσσαανν}�•�Ὁ�Γιάννης�προσεκολλήθη�τὸ�πρῶτον,�ὡς�κοπέλι,
πλησίον�τοῦ�γερο-Στραφιώτη,�ἑνὸς�γεωργοκτηματίου,�{ἐἐθθήήττεευυσσεενν, ἐἐδδοούύλλεευυσσεενν, ἔἔκκααμμεε
[κκλλέέμμμμαατταα��κκααὶὶ ἁἁρρππάάγγμμαατταα]}��•�Ὁ�καλόγηρος�{ἐἐττιιννάάζζεεττοο��φφρρίίσσσσωωνν ἐπὶ�τῆς�κλίνης�του,
ἐἐξξύύππνναα��ττρρέέμμωωνν, ΚΑΙ ππάάλλιινν��ἐἐββυυθθίίζζεεττοο��εεἰἰςς [ννάάρρκκηηνν��κκααὶὶ κκάάρρωωσσιινν]}.

Στο πρώτο παράδειγμα της δεύτερης ομάδας, η εγκλειστική υπόταξη πραγματώνεται
και πάλι μεταξύ δύο συνωνυμικών σειρών (η δεύτερη αποτελεί τον κοινό αιτιολογικό
προσδιορισμό των δύο προηγούμενων ρημάτων). Στα δύο επόμενα παραθέματα, από το
τρίτο μέλος μιας ιε ραρχικά ανώτερης ασύνδετης συνωνυμικής σειράς εξαρτάται μια δεύ-
τερη επίσης τριμελής παρατακτική σειρά (και με αυτή την έννοια ‘εγκι βωτίζεται’/ εγ-
κλείεται υποτακτικά στην προηγούμενη). Η δεύτερη αυτή τριμελής σειρά είναι, στην
πρώτη περίπτωση, ασύνδετη συνωνυμική, ενώ, στη δεύτερη, συνδετική με συναφείς όρους. 

〈ΙΔ. (ii-1b)〉
Κ᾽�ἦτον�ἄρρωστος�ὑπὲρ�τὰ�δύο�ἔτη,�κ᾽�{εεἶἶχχεε��σσωωθθῆῆ ΚΑΙ ἀἀννααλλύύσσεειι ὅλος�[ἀἀππὸὸ��ἀἀδδυυννααμμίίαανν
κκααὶὶ ἰἰσσχχννόόττηητταα]}�•�Ἡ�γυνή,�{ζζααλλιισσμμέέννηη, ππααρρααλλοογγιισσμμέέννηη, σσυυμμππλλέέκκοουυσσαα��ττὰὰςς��χχεεῖῖρρααςς {ἐἐνν
ἀἀπποορρίίᾳᾳ, ἐἐνν��ττρρόόμμῳῳ, ἐἐνν��ἀἀγγωωννίίᾳᾳ,]}�μὲ�ἀσθενῆ�φωνὴν�εἶπε:�–Μὰ�ποῦ�'ναι�ὁ�πατέρας�τους;
•�εἷς�βασιλεὺς�Ἕλλην,�{δδιιωωγγμμέέννοοςς, πποολλεεμμηημμέέννοοςς, σσττεεννοοχχωωρρηημμέέννοοςς,�[ἀπὸ�ΛΛααττίίννοουυςς
κκααὶὶ ἌἌρρααββααςς��κκααὶὶ ττοοὺὺςς��ἰἰδδιικκοούύςς��ττοουυ]},�διεκτραγῳδεῖ�πρὸς�τὴν�Παναγίαν�τοὺς�ἰδίους�πό-
νους�του,�καὶ�τοὺς�διωγμοὺς�ὅσους�ὑπέφερεν�ἀπὸ�τὰ�στίφη�τῶν�βαρβάρων,�τὰ�ὁποῖα�ὀνο-
μάζει�νέφη�•�[Μιαν ακόμη ενδιαφέρουσα περίπτωση βλ. στο 〈ΙΔ.�(iv-1)〉].�

Στο παράθεμα της τρίτης ομάδας, δεδομένου ότι το κόβω και ράβω είναι μια στερεο-
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τυπική / μη αναλύσιμη ρηματική έκφραση συνώνυμη με το φλυαρώ, την ιεράρχηση της
συμπλεκτικής παράταξης μπορεί ν᾽ αποδώσει το σχήμα [x] (ίσως και το σχήμα [x΄]).

〈ΙΔ. (ii-1c)〉
[x]�{ἘἘκκάάθθηηννττοο Ἰούλιον�μῆνα�ὑπὸ�τὸ�πλούσιον�θαλερὸν�φύλλωμα, Κ᾽ ἐἐφφλλυυααρροοῦῦσσαανν, Κ᾽
[ἔἔκκοοββαανν��κκ᾽̓��ἔἔρρρρααββαανν]}��[x΄]�{ἘἘκκάάθθηηννττοο Ἰούλιον�μῆνα�ὑπὸ�τὸ�πλούσιον�θαλερὸν�φύλ-
λωμα,�κκ᾽̓ [ἐἐφφλλυυααρροοῦῦσσαανν, Κ᾽ 〈ἔἔκκοοββαανν��κκ᾽̓��ἔἔρρρρααββαανν〉]}

Στο πρώτο παράδειγμα της τέταρτης ομάδας, έπειτα από δύο ομοταγείς συνδετικές
παρατακτικές σειρές, ακολουθεί μία ακόμη συν δετική συναφών όρων η οποία, όμως, εγ-
κλείεται υποτακτικά στην αμέσως προηγούμενή της. Στους συνώνυμους όρους αυτής της
συν τακτικά ανώτερης σειράς, οι συναφείς όροι αποδίδονται από κοινού ως προσδιορι-
σμοί σε γενική. Στο δεύτερο παράδειγμα, μια διμελής σειρά συναφών ουσιαστικών μέσα
σε εμπρόθετο εγκλείεται υποτακτικά στην προηγούμενη σειρά τριών συνώνυμων ουσια-
στικών. Στο τρίτο, σε μια συνδετική σειρά συνώνυμων ουσιαστικών εγ κιβωτίζεται, ακόμη
πιο εγκλειστικά, μια σειρά τριών ασύνδετων επιθετικών προσδιορισμών μέσα σε εμπρό-
θετο εξάρτημα γενικής που, με τη σειρά της, εξαρτάται από το τρίτο ουσιαστικό της πρώ-
της σειράς. Τέλος, στο απόσπασμα που κλείνει αυτή την ομάδα, το τέταρτο με παρόμοια
σημασία ουσιαστικό μιας πρώτης συνδετικής σειράς, αναλύεται, κατ᾽ ουσίαν, σε ασύν-
δετη τριπλή συνωνυμική σειρά, από την οποία εξαρτάται το ουσιαστικό φύσεως που προσ-
διορίζεται από μιαν εγκιβωτισμένη διμελή σειρά συναφών μετοχών.

〈ΙΔ. (ii-1d)〉
Ὀλίγα�λεπτὰ�παρῆλθον,�καὶ�ἡ�τρικυμία�ἐνεφανίσθη�πάνοπλος,�{μμὲὲ ὅλους�ττοοὺὺςς��ββρρόόννττοουυςς
ΚΑΙ ττὰὰςς��ἠἠχχοούύςς��ττηηςς},�{μμὲὲ ὅλα�ττὰὰ��ρρίίγγηη ΚΑΙ ττὰὰςς��φφρριικκιιάάσσεειιςς [ττῶῶνν��ἀἀννθθρρώώππωωνν��κκααὶὶ ττῶῶνν��κκυυ--
μμάάττωωνν]}�•�[�]�εἰς�{ττὰὰςς μικρὰς�τεχνητὰς�λλίίμμννααςς, ττὰὰςς��σσττέέρρννααςς ΚΑΙ λλάάκκκκοουυςς τῶν�ὑδά-
των,�[τὰς�ἐντὸς�〈κκήήππωωνν��κκααὶὶ ἀἀλλσσῶῶνν]}�•�ἀναβαίνει�παμμιγὴς�{ὁὁ��ββόόμμββοοςς, κκααὶὶ ὁὁ��ψψίίθθυυρροοςς
κκααὶὶ ττὸὸ�� μμιιννύύρριισσμμαα [μυρίων� φωνῶν,� φωνῶν� γυναικείων,� φωνῶν� � παιδικῶν� μὲ� ἦχον
〈μμεελλῳῳδδιικκόόνν, ρρεεμμββώώδδηη, μμυυσσττηηρριιώώδδηη〉]}�•�[�]�ἐκάθισα�κοντὰ�εἰς�τοὺς�θάμνους�τοὺς�πρὸς
τὸ�χεῖλος�τοῦ�βράχου,�διὰ�ν᾽�ἀπολαύσω�τὴν�μεγάλην�μαγείαν�τῆς�σελήνης,�ἀργυρᾶς�ἐπὶ
τῶν�βράχων,�μαργαρώδους�ἀνὰ�τὰ�φωσφορίζοντα�κύματα,�τὴν�ἄπειρον�σκιαυγῆ�θέαν,
μὲ�{ττὸὸνν��ψψίίθθυυρροονν τῆς�αὔρας�ἐπὶ�τῶν�θάμνων�καὶ�ἀγριελαιῶν,�ττοοὺὺςς μακρυσμένους�φφλλοοίί--
σσββοουυςς τῶν�κυμάτων�κάτω,�ττοοὺὺςς��δδοούύπποουυςς τοῦ�ρεύματος�εἰς�τὴν�χαράδραν�τῆς�βαθείας
κοιλάδος, ΚΑΙ [ττοοὺὺςς μυστηριώδεις�θθρροοῦῦςς, ἤἤχχοουυςς, μμοορρμμύύρροουυςς 〈τῆς�κοιμωμένης�φύσεως,
ὡς�ἐν�ὀνείρῳ�λλιικκννιιζζοομμέέννηηςς��κκααὶὶ ἀἀννααφφρριισσσσοούύσσηηςς〉]}.

Στο πρώτο παράθεμα της πέμπτης ομάδας, σε μια συνδετική σειρά συ ναφών ρημάτων
εγκιβωτίζεται μια συνδετική σειρά επιθετικών προσδιορισμών με εξάρτηση από το υπο-
κείμενο. Στο δεύτερο παράδειγμα, σε μια σειρά συνώνυμων ρημάτων υποτάσσεται η προ-
ηγούμενη σειρά των (κοινών) συνώνυμων υποκειμένων. Κάτι ανάλογο ισχύει και για το
τρίτο απόσπασμα (στην προέκταση του οποίου εντοπίζεται μία ακόμη σειρά εγ κιβωτι-
σμένη σε όρο εξαρτημένον από το τρίτο ρήμα). Όσο για το τελευταίο παράθεμα, η εικόνα
είναι πιο περίπλοκη. Στα τρία ρήματα, που, σε άμεση διαδοχή, συνιστούν μια συνδετική
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συνωνυμική σειρά, εγκλείονται υποτακτικά, αφενός, μια προηγούμενη πενταπλή ασύν-
δετη σειρά παρασυνώνυμων όρων, που δεν είναι παρά τα πέντε κοινά υποκείμενα των ρη-
μάτων, και, αφετέρου, η  ασύνδετη  συνωνυμική  σειρά  των  τριών  αν τικειμένων  που
ακολουθούν –μέσα σ᾽ αυτή την τελευταία, εγκλείεται η διμελής συνδετική συνωνυμική
σειρά των δύο επιθετικών προσδιορισμών του ουσιαστικού λυγμός. 

〈ΙΔ. (ii-1e)〉
{[ἕνα�ὡραῖο�πουλί,�μιὰ�περιστέρα,�μὲ�〈ἄἄσσππρραα��κκααὶὶ σσττααχχττιιὰὰ��κκααὶὶ χχρρυυσσᾶᾶ��φφττεερράά〉],Κ᾽ ἐἐφφττεε--
ρροούύγγιιαασσεε,�φρστ!…�φρστ!… Κ᾽ ἐἐττίίννααξξεε��ττὰὰ��φφττεερράά��ττηηςς, Κ᾽ ἐἐχχττύύππηησσεε��μμὲὲ��ττὰὰ��φφττεερράά��ττηηςς τὸ
νερό}�[�]�•�Τὴν�ἡμέραν�ἐκείνην,�[�]�{[κκααρρααββάάννιιαα γυναικῶν,�ἀἀσσκκέέρριιαα, φφοουυσσᾶᾶτταα γυ-
ναικῶν,]�ἀἀννεεῖῖρρπποονν, ἀἀννέέββααιιννοονν, ἀἀννήήρρχχοοννττοο ἐπάνω�στὴν�ρεματιάν,�τὸ�ρέμα-ρέμα,�τὸν�ἑλι-
κοειδῆ�δρομίσκον}�•�{Τὰ�φφααννττάάσσμμαατταα ταῦτα,�[?ΕΠΕΞΗΓ σσττοοιιχχεειιάά, ἐἐξξωωττιικκάά,�λογιῶν-
τῶν-λογιῶν�κκρροούύσσμμαατταα]}�δὲν�ἔπαυαν�{ννὰὰ��ἐἐμμφφααννίίζζωωννττααιι��ττὴὴνν��ννύύκκτταα, ννὰὰ��ἐἐππιισσκκέέππττωωννττααιι
μελαγχολικῶς�ττὰὰ��ἐἐρρεείίππιιαα, ννὰὰ��ππεερριιφφοοιιττῶῶσσιινν��εεἰἰςς��ττὰὰςς��κκααττεεδδααφφιισσμμέέννααςς��οοἰἰκκίίααςς,�αἵτινες
ἐστέγασαν�ποτὲ�[ζζωωὰὰςς��κκααὶὶ ψψυυχχάάςς]�καὶ�τώρα�ἐκάλυπτον�μυστήρια�ἄγνωστα�ὑπὸ�τοὺς
σωροὺς�τῶν�λίθων}.�Ἑκάστη�παλαιὰ�οἰκία�εἶχε�τὸ�ζῴδιόν�της�•�Ἦτο�ἡ�ἐκφραστικω-
τάτη�λαλιὰ�τῆς�νυκτὸς�ἐκείνης.�Ἐφαίνετο�ὅτι�{[οοἱἱ διάφοροι�μυστηριώδεις�κκρρόόττοοιι, ὁὁ
φφλλοοῖῖσσββοοςς τῶν�κυμάτων,�ττὸὸ��φφύύσσηημμαα τῆς�αὔρας,�ὁὁ��θθρροοῦῦςς τῶν�φύλλων,�ἡἡ μακρινὴ�ἠἠχχὼὼ
τῶν�κακκαβισμῶν�τοῦ�νυκτεροβίου�πτηνοῦ],�{σσυυννηηννττήήθθηησσαανν, ἡἡννώώθθηησσαανν ΚΑΙ ἀἀππεεττέέλλεε--
σσαανν [ἕἕνναα��ἦἦχχοονν, μμίίαανν��φφωωννήήνν, ἓἓνν��σσύύρριιγγμμαα,�ὅπερ�μετεφράσθη�προχείρως�διὰ�τοῦ�〈ὀὀξξέέοοςς��κκααὶὶ
ααἰἰχχμμηηρροοῦῦ〉 ἐκείνου�λυγμοῦ]}

〈iΔ. (iii)〉 ΕΠΑΛΛΗΛΙΑ ΠΑΡΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ /
ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ

Τα ομοταγή μέλη, ιδίως όταν έχουν τον ίδιο λειτουργικό ρόλο (υποκείμενο, αντικείμενο,
κατηγορούμενο, προσδιορισμός κτλ.), είναι δυνατόν να συναπαρτίσουν μιαν ενιαία πα-
ρατακτική σειρά ή, ακόμη, στο πλαίσιο της ίδιας σειράς, επιμέρους ομοταγείς συσπειρώ-
σεις, με βάση κάποια μεγαλύτερη σημασιολογική συγγένεια ανάμεσα στα μέλη της κάθε
συσπείρωσης (δηλώνεται με το σύμβολο: ||). Πρόκειται για επάλληλες/διαδοχικές παρα-
τακτικές σειρές, χωρίς, όμως, εξάρτηση μεταξύ τους. Όταν, μάλιστα, συμβαίνει, στην ίδια
πρόταση, τον ίδιο ή παρεμφερή λειτουργικό ρόλο να αναλαμβάνουν διαφορετικά είδη
φράσεων, με το καθένα από τα οποία δημιουργείται παρατακτική σειρά, τότε το μωσαϊκό
γίνεται πιο σύνθετο.

Δύο ή περισσότερες παρατακτικές σειρές βρίσκονται στο ίδιο συντακτικό επίπεδο,
όταν [α΄] με τον ίδιο ή διαφορετικό λειτουργικό ρόλο, εξαρτώνται απευθείας από το ρήμα
(ή από τον ‘κόμβο’ της πρότασης), εξάρτηση που συνιστά και το ανώτερο συντακτικό
επίπεδο· αλλά και [β΄] όταν έχουν κοινή εξάρτηση, με τον ίδιο ή διαφορετικό λειτουρ-
γικό ρόλο, από άλλον όρο της πρότασης. 

Χωρίς την κοινή εξάρτηση της α΄ ή της β΄ περίπτωσης, θεωρούνται ότι βρίσκονται σε
διαφορετικό συντακτικό επίπεδο.

Ο Π. δημιουργεί επαλληλίες παρατακτικών σειρών, στο ίδιο ή σε διαφορετικό συν-
τακτικό επίπεδο, με τον ίδιο ή διαφορετικό λειτουργικό ρόλο, στα όρια της ίδιας πρότα-
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σης αλλά και μεταξύ διαδοχικών προτάσεων, ακόμη και σε απόσταση η μία από την άλλη,
στα όρια μιας ευρύτερης νοηματικής περιόδου.

[ομοταγώς / στο ί δ ι ο συντακτικό επίπεδο
και με τον ί δ ι ο λειτουργικό ρόλο]

〈ΙΔ. (iii-1)〉
§ συνδετικές (και συσπειρώσεις) §

〈ΙΔ. (iii-1a)〉
[ο παπα-Αδαμάντιος Οικονόμος, ο πατέρας τού Π.]�στολισμένος�μὲ�καθαρὰν�ἀπαγγελίαν,
{ἁἁππλλοοῦῦςς��κκααὶὶ ἀἀππέέρριιττττοοςς τοὺς�τρόπους},�{κκααθθααρρὸὸςς��κκααὶὶ σσεεμμννὸὸςς ἐν�τῇ�περιβολῇ},�προσέ-
διδεν�ἀφελῆ�μεγαλειότητα�εἰς�τὰς�ἐκκλησιαστικὰς�ἀκολουθίας�•�ὑπῆρχε�ξύλινον�τέμ-
πλον,�πάλαι�ποτὲ�{γγλλυυππττὸὸνν��κκααὶὶ χχρρυυσσωωμμέέννοονν},�{ἐἐφφθθααρρμμέέννοονν��κκααὶὶ δδυυσσγγννώώρριισσττοονν},�ἀλλ᾽�αἱ
εἰκόνες�ἔλειπον�•�Ἦτο�ὡραία�εἰς�τὸ�σκιόφως,�{μὲ�ὅλον�τὸ�κκααττηηφφὲὲςς��κκααὶὶ σσυυννννεεφφιιαασσμμέέ--
ννοονν μοῦτρό�της},�{λλεευυκκοοφφοορρεεμμέέννηη��κκααὶὶ θθέέλλγγοουυσσαα}�•�[οι δύο συνδετικές σειρές σε ρόλο επι-
 μεριστικής παράθεσης του υποκειμένου]�Δύο�φωναὶ�ἀνδρικαί,�ἡ�μία�{ββρρααχχννήή, ἐἐππίίρρρριιννοοςς
κκααὶὶ ὀὀρργγίίλληη},�ἡ�ἄλλη�{μμεελλιιχχρρὰὰ��κκααὶὶ κκααττααππρρααϋϋννττιικκήή},�ἠκούοντο�συνεχῶς�ἐναλλάσσου-
σαι�•�Ἐπάνω�εἰς�τὸν�βράχον�ἦτο�κτισμένον�τὸ�παρεκκλήσιον,�{μαστιζόμενον�ἀπὸ�θθυυέέλλ--
λλααςς ΚΑΙ λλααίίλλααππααςς},� {λικνιζόμενον� ἀπὸ� τὸ� ἀἀεειιττάάρρααχχοονν ΚΑΙ πποολλύύρρρροοιιββδδοονν κῦμα},
{ναναριζόμενον�ἀπὸ�τὰ�ᾄσματα�τὰ�ὁποῖα�ὁ�ἄνεμος�ἔψαλλε�δι᾽�αὐτὸ�[εεἰἰςς��ττοοὺὺςς σκληροὺς
ββρράάχχοουυςς��κκααὶὶ εεἰἰςς��ττὰὰ ἠχώδη�ἄἄννττρραα]}�•�Κατόπιν�ἀπὸ�τὴν�πρώτην�προξενιάν,�{μετὰ�πολλὰ
λλόόγγιιαα��κκααὶὶ ««μμααννααφφοούύκκιιαα»»��κκααὶὶ σσκκάάννδδααλλαα},�{ὕστερον�ἀπὸ�πολλὰ�ψψὶὶ--ψψὶὶ��κκααὶὶ πολλὲς�ἀἀββαα--
ννιιὲὲςς��κκααὶὶ κκααττηηγγοορρίίεεςς},�ἀφοῦ�ραδιοῦργα�γύναια�ἔβαζαν�στὰ�λόγια�τὸν�γαμβρὸν�καὶ�τὲς
συμπεθέρες�καὶ�ἔψαλλαν�πολλὰ�ἀνάποδα�ἐγκώμια�ἐναντίον�τῆς�πενθερᾶς�καὶ�τῆς�νύμ-
φης�•�εἶχε�κτήματα�ἄξια�λόγου�ἡ�γεροντοκόρη,�ἂν�καὶ�πολὺ�βεβαρημένα�μὲ�χρέος,
{χχααρρὰὰ δὲ�κκααὶὶ ππααρρηηγγοορρίίαα της},�{ἐἐλλππὶὶςς��κκααὶὶ ἀἀππααννττοοχχήή της},�ὅτι�θὰ�κατώρθωνεν�ἐπὶ�τέ-
λους,�ἀπὸ�χρόνον�εἰς�χρόνον,�νὰ�ἐξοφλήσῃ�αὐτὸ�τὸ�χρέος�•�εἰς�τὸ�σκότος�τῆς�νυκτὸς
ἐκείνης�ὡς�νὰ�ἦσαν�κακοποιοὶ�{ψψηηλλααφφῶῶννττεεςς��κκααὶὶ ἀἀννααρρρριιχχώώμμεεννοοιι}�ἢ�καὶ�σκαλικάντζα-
ροι�{ἐἐλλλλοοχχεεύύοοννττεεςς��κκααὶὶ κκααρρααδδοοκκοοῦῦννττεεςς}�ὣς�νὰ�ἔλθῃ�ἡ�ὥρα�νὰ�εἰσβάλουν�εἰς�τὰς�οἰκίας
διὰ�τῶν�καπνοδόχων�•

Ἀλλὰ�μὲ�τὴν�λογικὴν�καὶ�τὴν�μέθοδον�αὐτὴν�κατήντησε�νὰ�γίνῃ�ὅλη�σχεδὸν�ἡ
γλῶσσα�{ννόόθθοονν��κκααὶὶ κκίίββδδηηλλοονν κατασκεύασμα,�||�ἄἄκκοομμψψοονν, κκααὶὶ κκαακκόόζζηηλλοονν ||�ττεεχχννηηττὸὸνν
κκααὶὶ κκααττὰὰ��σσυυννθθήήκκηηνν}�•�Ἡ�ὕλη�αὕτη�[ο καυτός έρωτας του Μάχτου για την Αϊμά ως αφη-
γηματική ύλη]�εἶναι�ζῶν�πῦρ,�σχηματίζεται,�{σσααρρκκοοῦῦττααιι��κκααὶὶ ἐἐμμψψυυχχοοῦῦττααιι,�||�κκιιννεεῖῖττααιι��κκααὶὶ
ἐἐμμππννέέεεττααιι,�||�λλααμμββάάννεειι��φφωωννὴὴνν��κκααὶὶ φφααίίννεεττααιι��κκρρααυυγγάάζζοουυσσαα}�πρὸς�τὸν�ἀσύνετον�τὸν�νο-
μίζοντα�ὅτι�κρατεῖ�αὐτήν,�καίτοι�ἐκφεύγουσαν�ἀπὸ�τῶν�χειρῶν�του�καὶ�ἀφανιζομένην:
«Μή�μου�ἅπτου!»�•�Κατεβρόχθιζε�μπριζόλαν,�ψητὸν�τῆς�σούβλας,�ἐκεῖνο�ποὺ�τρελαί-
νει�τοὺς�Φράγκους,�«ροτὶ�ἀλὰ�παλληκάρ»,�κ᾽�εἶναι�{ἡἡ��ἀἀππόόλλααυυσσιιςς��κκααὶὶ ττὸὸ��κκααύύχχηημμαα ὅλων
τῶν�Ἑλλήνων,�||�γγεεννιικκὴὴ��ππααννήήγγυυρριιςς��κκααὶὶ ἄἄννοοιιξξιιςς��κκααὶὶ ΠΠρρωωττοομμααγγιιάά}�•�[τα τέσσερα επόμενα
σε συνδυασμό με λεξική αντίθεση]�Ὁ�ἰατρὸς�ἤρχετο�δεύτερος,�καὶ�τελευταῖος�ὁ�μπαρμπα-
Στέργιος,�{ππααρρααππααττῶῶνν��κκααὶὶ γγλλιισσττρρῶῶνν εἰς�τὴν�χιόνα,�||�ππίίππττωωνν��κκααὶὶ ἀἀννοορρθθοούύμμεεννοοςς}�•
Φωνὴ�{ὑὑππόόρρρριιννοοςς��κκααὶὶ ββρρααχχννήή,�||�ἀλλ᾽�ὅμως�ππεερριιππααθθὴὴςς��κκααὶὶ ἐἐγγκκάάρρδδιιοοςς}�•�ἐφάνη�ὁ�δεξιὸς
βραχίων�τῆς�Ἀμέρσας,�{ἰἰσσχχννὸὸςς��κκααὶὶ ὕὕππωωχχρροοςς ||�ἀλλὰ�κκααλλοοδδεεμμέέννοοςς��κκααὶὶ ννεευυρρώώδδηηςς}�•�Καὶ
πάλιν�οἱ�δύο�ἐκεῖνοι�μῆνες�ἔφεραν�{περισσότερα�ππααρράάπποονναα��κκααὶὶ δδυυσσααρρεεσσκκεείίααςς,�||�παρὰ
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κκέέρρδδηη��κκααὶὶ εεἰἰσσππρράάξξεειιςς}�•�[με�όρους�του�ίδιου�σημασιολογικού�πεδίου,�σε�συνδυασμό�με
τη�χαλαρή�επαναφορά�τού�όλος]�–Ὅπως�ξέρ᾽ς�ἡ�ἁγιωσύνη�σ᾽�τὰ�γράμματα�τς�ἐκκλη-
σιᾶς�ἀπ᾽�ὄξου,�παπά,�ἔτσι�κ᾽�ἐγὼ�τὰ�ξέρω�ἀπ᾽�ὄξου,�{ὅ λα ττὰὰ��λλιιμμααννάάκκιιαα, ττοοὺὺςς��κκάάββοουυςς,
κκὶὶ ττςς��ἀἀμμμμοουυδδιιέέςς,�||�ὅ λ ε ς ττὶὶςς��ξξέέρρεεςς��κκὶὶ ττὰὰ��γγκκρρίίφφιιαα��κκὶὶ ττὰὰ��θθααλλάάμμιιαα}.(Βλ. και το δεύτερο πα-
ράθεμα στο 〈ΙΔ. (iii-6a)〉).

§ ασύνδετες (και συσπειρώσεις) §
〈ΙΔ. (iii-1b)〉
Κ᾽�ἐγὼ�ἔλεγα,�ἡ�καημένη,�νά�'ρθῃ�ὁ�Θανάσης�ἀπ᾽�τὴν�Ἀμέρικα,�νὰ�μοῦ�φέρῃ�πολλὲς-
πολλὲς�λίρες,�{ννὰὰ��ττὸὸ��ππααννττρρέέψψωω, ννὰὰ��ττὸὸ��ννοοιικκοοκκυυρρέέψψωω,�||�ννὰὰ��εεὐὐφφρρααννθθῶῶ, ννὰὰ��χχααρρῶῶ!…}�•�Ἡ
πλόσκα�ἐτελείωσε�δώδεκα�κύκλους�περὶ�τοὺς�συνδαιτυμόνας,�ἀπὸ�χειρὸς�εἰς�χεῖρα�με-
ταβαίνουσα,�ὁ�ξενιζόμενος�{ηηὐὐθθύύμμηησσεενν, ἐἐφφααιιδδρρύύννθθηη,�||�κκααττεεννύύγγηη, ἐἐσσκκυυθθρρώώππαασσεε}�•�[στο
συγκεκριμένο παράδειγμα, σε συνδυασμό με την επαναφορά τού ως]�τοῦ�ἐφαίνετο�{ὡς λλεείίαα,
ὡ ς λλάάφφυυρροονν,�||�ὡ ς εεὕὕρρηημμαα,�ὡ ς ἕἕρρμμααιιοονν,�||�ὡ ς κειμήλιον,�||�ὡ ς θθεεόόππεεμμππττοονν,�ὡ ς οοὐὐρραα--
ννοοκκααττέέββααττοονν,�||�ὡ ς μυθῶδες�πρᾶγμα}.

§ ασύνδετες και συνδετικές (και συσπειρώσεις) §
〈ΙΔ. (iii-1c)〉
αὐτοὶ�οἱ�δύο,�«ζευγαράκι�ταιριαστό»,�[�]�περνοῦν�{μμὲὲ��γγέέλλιιαα��κκααὶὶ μμὲὲ��χχααρρέέςς},�{ττρρώώγγοονν--
ττεεςς, ππίίννοοννττεεςς, εεὐὐωωχχοούύμμεεννοοιι,�εἰς�ὑγείαν�ὅλων�τῶν�ὑποψηφίων},�εὐλόγως�θέτοντες�τὴν�φι-
λίαν�των�ὑπεράνω�τῶν�κομμάτων�•�Κάτω�εἰς�τὴν�ἀκρογιαλιὰν�τὰ�κύματα�ἔπληττον
τοὺς�βράχους,�καὶ�προσέπαιζον�ἐπὶ�τῆς�ἄμμου,�{ἐἐρρχχόόμμεενναα, φφεεύύγγοονντταα, ρροοφφώώμμεενναα,�||
ἀἀέένναααα��κκααὶὶ ἀἀκκοούύρραασστταα}�•�Καὶ�ἡ�ζωή�της�ὅλη�ἐπανήρχετο�εἰς�τὴν�μνήμην�της�{ππέέννθθιι--
μμοοςς, θθλλιιββεερράά,�||�ὡς�ἐρημία�ἄἄββααττοοςς��κκααὶὶ ἄἄννυυδδρροοςς,�||�ὡς�ἐσχατιὰ�πλήρης�ἐἐρρεειιππίίωωνν��κκααππννιι--
ζζόόννττωωνν��κκααὶὶ ἀἀπποοττεεφφρρωωμμέέννωωνν��κκοορρμμῶῶνν}�•�[σε συνδυασμό με λεξική αντίθεση]�Ὁ�διδάσκαλος
ἦτο�{μμεεγγααλλόόσσωωμμοοςς, ὑὑψψίίκκοορρμμοοςς, εεὔὔσσααρρκκοοςς,�||�ἀλλὰ�ττααχχὺὺςς��κκ᾽̓��εεὐὐκκίίννηηττοοςς}�•�[σε συνδυασμό
με την επαναφορά τού όλοι]�Ὁ�διδάσκαλος�τότε,�ἐν�παραφορᾷ�ὀργῆς,�καὶ�χωρὶς�νὰ�ἐλπίζῃ
εὐνοϊκὸν�ἀποτέλεσμα,�ἐφώναξε�λέγων�ὅτι�οἱ�μαθηταὶ�ὤφειλον�νὰ�καταγγείλωσι�τὸν
αὐτουργὸν�τοῦ�δόλου,�ἄλλως�θὰ�ἦσαν�{ὅ λ ο ι κκαακκοοήήθθεειιςς,�||�ὅ λ ο ι ἀἀχχρρεεῖῖοοιι��κκααὶὶ ἀἀννάάγγωωγγοοιι}
•�[σε συνδυασμό με την επαναστροφή τού πάλη: πάλη συνέβη…�πάλη θηριώδης κτλ.]�Πάλη
τότε�τρομερὰ�συνέβη�ἐν�τῷ�σκότει�μεταξὺ�τῶν�δύο�τούτων�ἀνθρώπων.�Πάλη�{θθηηρριιώώ--
δδηηςς��κκααὶὶ ἀἀδδιιάάλλλλαακκττοοςς}.�{ΣΣύύγγχχυυσσιιςς, ττααρρααχχήή,�||�κκρρααυυγγααὶὶ��κκααὶὶ��κκρρόόττοοςς}.�

§ ασύνδετες ή/και συνδετικές –αλλεπάληλες §
〈ΙΔ. (iii-1d)〉
[Η φράση τα πιατάκια ήσαν… δέχεται αλλεπάλληλα κατηγορούμενα, ένα επιθετικό στην αρχή,
που επεξηγείται από τέσσερα συνδεόμενα χρωματικά επίθετα, και τέσσερα εμπρόθετα (συνα-
φείς όροι)· έπονται δύο ακόμη κατηγορούμενα, και τη σειρά κλείνουν τέσσερις φράσεις ου-
σιαστικού με την ίδια λειτουργία που τις κεφαλές τους αποτελούν τα συνώνυμα: κειμήλια,
αναθήματα, λείψανα, περισώσματα. Το ψηφιδωτό συμπληρώνουν τρεις ακόμη συνδετικές συ-
νωνυμικές σειρές με εγκλειστική υπόταξη: φιλοκάλως και κομψώς, αρπαγών και δηώσεων, αρ-
χαιολογικής και αρχαιοκαπηλικής.]�Καὶ�τὰ�ὡραῖα�παλαιὰ�πιατάκια�ἦσαν�ὅλα�{χ ρω �-
μα τ ι σ τ ά,�[ΕΠΕΞΗΓ γγααλλάάζζιιαα��κκααὶὶ ὑὑπποοππρράάσσιινναα��κκααὶὶ κκιιττρριιννωωππὰὰ��κκααὶὶ λλεευυκκάά]},�{μμὲὲ κκλλ αα--
δδ άάκκ ιι αα ΚΑΙ μμὲὲ��λλοούύλλοουυδδαα ΚΑΙ μμὲὲ��ἀἀννθθρρωωππάάκκιιαα ΚΑΙ μμὲὲ��πποουυλλιιάά,�[φφιιλλοοκκάάλλωωςς��κκααὶὶ κκοομμψψῶῶςς
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διατεθειμένα]},�στιλβοντα�εἰς�τὸν�ἥλιον,�χάρμα�τῶν�ὀφθαλμῶν,�{κκ εε ιι μμ ήήλλ ιι αα ὑψηλὰ
κείμενα,�στερεὰ�βαλμένα�εἰς�τὰς�κόγχας�των,�ἀφελῆ ἀἀ ννααθθ ήήμμαατταα,�λλ εε ίί ψψ αανναα πα-
λαιῶν�χρόνων,�ππ εε ρρ ιι σσώώσσμμαα τταα {[ἁἁρρππααγγῶῶνν��κκααὶὶ δδῃῃώώσσεεωωνν παντοίων],�[ὀλιγώτερον
φεῦ!�ἀσφαλῆ�ἀπὸ�τῆς�νεωτέρας�ἀἀρρχχααιιοολλοογγιικκῆῆςς��κκααὶὶ ἀἀρρχχααιιοοκκααππηηλλιικκῆῆςς〉]�μανίας}.�

[στο ί δ ι ο συντακτικό επίπεδο ή/και
με τον ίδιο λειτουργικό ρόλο –σ ε   δ ι α δ ο χ ι κ έ ς   π ρ ο τ ά σ ε ι ς]

〈ΙΔ. (iii-2)〉
§ επαλληλία δύο παρατακτικών σειρών §

〈ΙΔ. (iii-2a)〉
[�]�παρὰ�τὸ�χάσμα,�ὅπου�ἔχαινεν�{ἄἄββυυσσσσοοςς��κκααὶὶ κκρρηημμννόόςς},�ὅπου�ἔπιανε�πάντα�ἄνθρω-
πον�{ἴἴλλιιγγγγοοςς��κκααὶὶ σσκκοοττοοδδίίννηη}�•�τὸ�βλέμμα�του�εἶχε�βαφῆ�{εἰς�χχοολλὴὴνν��κκααὶὶ εἰς�λλύύθθρροονν},�ἦτο
{σσττυυγγννὸὸνν��κκααὶὶ ἀἀππααίίσσιιοονν}�•�[στα δύο επόμενα, σε συνδυασμό με λεξική αντίθεση]�Καὶ�ὁ�μὲν
Δημήτρης�ὁ�Χωριανὸς�ἦτο�{ννέέοοςς��κκααὶὶ ἀἀκκμμααῖῖοοςς}�ἀκόμη,�ὁ�δὲ�μπαρμπα-Στέργιος�ἦτο
{γγέέρρωωνν��κκααὶὶ ἀἀσσθθεεννήήςς}�•�Δάμαρ.�–Ἐγώ,�γλωσσώδης;�Ἐγὼ�εἶμαι�{ἁἁββρρὰὰ��κκααὶὶ λλεεππττοοφφυυήήςς}.
Σὺ�εἶσαι�{ττρρααχχὺὺςς��κκααὶὶ ἄἄξξεεσσττοοςς}�•

[� ]� ἠμπορεῖ� νὰ� ἦτον� σχεδὸν� ἀνίκανος.� {ΠΠααρράάξξεεννοοςς, σσττρρααββόόςς, μμιισσοοππάάλλααββοοςς}.
{ἈἈλλλλ οο ίί θθωωρροοςς, ἀἀ λλλλ όό κκοοττοοςς��κκααὶὶ ἀἀλλ λλ όό φφρρωωνν}�[σχετικά με την ‘παραγωγική επαναφορά᾽
τού άλλο(ι)- βλ. όπου και στη σημ. 1, ενότητα ΣΤ΄ –πβ. και με το πρώτο παράθεμα στο 〈ΙΒ.
(iii-2)〉]�•�Πλησίον�του�δὲν�εἶχε�τὴν�μητέρα�του�διὰ�ν᾽�ἀκούῃ�ἀνήσυχη�{ττὴὴνν��ἀἀννααππννοοήήνν
ττοουυ, ττὸὸνν��ρρόόγγχχοονν, ττὸὸ��ππααρρααμμιιλληηττόόνν��ττοουυ}·�οὐδὲ�εἶχε�{ννύύμμφφηηνν, γγυυννααῖῖκκαα, μμννηησσττήήνν},�νὰ�τὸν
ἐπιμελῆται�καὶ�συνάμα�νὰ�τὸν�ἐλέγχῃ�καὶ�νὰ�τὸν�ἐπιτιμᾷ�διὰ�τὸ�σφάλμα�του�•�Ἀλλ᾽�αἱ
καλαὶ�οἰκοκυράδες�εἶχον�δωμάτια�δι᾽�ἐνοίκιον�μέσα�εἰς�τὰς�αὐλάς�των,�καὶ�τὰ�ἐνοι-
κίαζον�μὲ�ἁδρὸν�ἐνοίκιον�{εἰς�ὅλες�τὶς�ΛΛοουυΐΐζζεεςς��κκααὶὶ ττὶὶςς��ΓΓιιοοζζεεφφίίννεεςς��κκααὶὶ ττὶὶςς��ΜΜααρρίίκκεεςς},
αἵτινες�εἶχον�πάντοτε�{ττοοὺὺςς��δδιικκοούύςς��ττωωνν��κκααὶὶ ττοοὺὺςς��φφίίλλοουυςς��ττωωνν��κκααὶὶ ττοοὺὺςς��ὑὑπποοσσττηηρριικκττάάςς
ττωωνν,}�κ᾽�ἐπλήρωνον�ἐμπροθέσμως�πάντοτε�καὶ�προκαταβολικῶς.�

§ επαλληλία τριών παρατακτικών σειρών §
〈ΙΔ. (iii-2b)〉
[σε όλη την έκταση του αποσπάσματος, σε συνδυασμό με την επαναφορά τού εις + οριστικό
άρθρο, όπου το εμπρόθετο εναλλάσσεται από συμπλήρωμα του βυθίζω σε τοπικό, και έπειτα
χρονικό, προσδιορισμό του εφόνευσεν]� [� ]� ἐκεῖνος�μοῦ� ἐβύθισε� τὸ�γιαταγάνι� {εεἰἰςς�� ττὸὸ
σσττῆῆθθοοςς, εεἰἰςς��ττὴὴνν��κκεεφφααλλήήνν, εεἰἰςς��ττὸὸ��σσῶῶμμαα��κκααὶὶ εεἰἰςς��ττὴὴνν��ψψυυχχήήνν}.�[εφεξής, σε συνδυασμό με την
επαναφορά τού εφόνευσεν και με 3+1�λεξικές αντιθέσεις]�Μ᾽�ἐφόνευσεν�{εεἰἰςς��ττὴὴνν��ξξηηρρὰὰνν��κκααὶὶ
εεἰἰςς��ττὴὴνν��θθάάλλαασσσσαανν,�||�εεἰἰςς��ττὴὴνν��ἈἈννααττοολλὴὴνν��κκααὶὶ εεἰἰςς��ττὴὴνν��ΔΔύύσσιινν,�||�εεἰἰςς��ττὸὸνν��οοὐὐρρααννὸὸνν��κκααὶὶ εεἰἰςς��ττὴὴνν
γγῆῆνν}.�Μ᾽�ἐφόνευσεν�{εεἰἰςς��ττὸὸνν��ννῦῦνν��ααἰἰῶῶνναα��κκααὶὶ εεἰἰςς��ττὸὸνν��μμέέλλλλοονντταα!}��

§ αλλεπάλληλες (πάνω από τρεις) παρατακτικές σειρές §
〈ΙΔ. (iii-2c)〉
Ἐπὶ�τερπνοῦ�λόφου�ὑπῆρχε�τὸ�παρεκκλήσιον�τοῦ�Ἁγίου�Ἰωάννου�τοῦ�Θεολόγου,�ὅπου
ἐλειτουργούμεθα.�[Τη νοηματική ενότητα που ακολουθεί, συναπαρτίζει συστοιχία επτά προ-
τάσεων, σε ένα σχήμα:�〈1+2,�3+4〉 5�〈6+7〉·�στα τρία ζεύγη των προτάσεων δημιουργείται χι -
ασμός:� υποκείμενο ~  ρήμα  x  ρήμα ~  υποκείμενο·� στις  πέντε  από  τις  επτά προτάσεις, το
υ πο κείμενο συνιστά μια συνδετική σειρά συνώνυμων/συναφών όρων, τριμελή ή διμελή·�η νοη-
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ματική ενότητα κλείνει με μιαν ασύνδετη σειρά συναφών ρημάτων]�#{Ἤγο ν τ ο ἐκεῖ�[χχοορροοὶὶ
κκααὶὶ ππααννηηγγύύρρεειιςς·]}�{[δδρρόόσσοοςς��κκααὶὶ ἀἀννααψψυυχχὴὴ��κκααὶὶ χχάάρρμμαα]�ἐ β α σ ί λ ε υ ε ν.}�{Ἐθ ύ ο ν τ ο
[ἀἀρρννίίαα��κκααὶὶ ἐἐρρίίφφιιαα]}, ΚΑΙ {[σπονδαὶ]�ἐ γ ί ν ο ν τ ο πυροξάνθου�ἀνθοσμίου.}�#�{Ἐτ ε -
λ ο ῦ ν τ ο [ἀἀγγῶῶννεεςς ἁμίλλης,�δδιισσκκοοββοολλίίαα κκααὶὶ ἅἅλλμμαατταα]}.�{Ἔ �π λ η τ τ ε τὰς�πραείας
ἠχοὺς�[ὁ�φθόγγος�ττοοῦῦ��ααὐὐλλοοῦῦ��κκααὶὶ ττῆῆςς��λλύύρρααςς],�συνοδεύων�τὸ�ἔρρυθμον�βῆμα�τῶν�παρ-
θένων�πρὸς�κύκλιον�χορόν}. ΚΑΙ {[ξανθαί,�ἐρυθρόπεπλοι�βοσκοποῦλαι]�ἐ π ή δων,�ἐ π έ -
τω ν,�ἐ κ ε λ ά δ ο υ ν}#.

[στο ί δ ι ο συντακτικό επίπεδο
με τον ίδιο λειτουργικό ρόλο αλλά πραγματωμένον από δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ό

ε ί δ ο ς   φ ρ ά σ η ς ή με δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ό   σ η μ α σ ι ο λ ο γ ι κ ό ρόλο]
〈ΙΔ. (iii-3)〉

Καὶ�προσήγγισαν�{μὲ�πολὺν�κκόόπποονν��κκααὶὶ ἀἀγγῶῶνναα��κκααὶὶ ββάάσσααννοονν},�{ββρρεεγγμμέέννοοιι, θθααλλαασσσσοο--
ππννιιγγμμέέννοοιι, μμιισσοοππααγγωωμμέέννοοιι}.�

[σε δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ό συντακτικό επίπεδο και με δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ό
λειτουργικό ρόλο –στην ί δ ι α   π ρ ό τ α σ η]

〈ΙΔ. (iii-4)〉
§ επαλληλία δύο παρατακτικών σειρών §

〈ΙΔ. (iii-4a)〉
[από τις δύο συνδετικές σειρές, η πρώτη με λειτουργία υποκειμένου και η δεύτερη με λειτουρ-
γία αντικειμένου] [�]�τὴν�ὁποίαν�{ἡἡ��ἐἐγγκκααττάάλλεειιψψιιςς, ὁὁ��ἄἄννεεμμοοςς��κκααὶὶ ἡἡ��ββρροοχχὴὴ}�εἶχον�κατα-
στήσει�{ἐἐρρεείίππιιοονν��κκααὶὶ χχάάλλαασσμμαα}�•�Εἰς�μικρὸν�βράχον�παραπλεύρως�τῆς�νησῖδος,�{κκοοῖῖλλοονν
κκααὶὶ σσππηηλλααιιώώδδηη},�τὸ�κῦμα�προσπῖπτον�μετὰ�{ββοοῆῆςς��κκααὶὶ ρρόόχχθθοουυ πολλοῦ}�ἐπλατάγιζε�•
Καὶ�αὔρα�ποντιὰς�ἐθώπευε�μαλθακῶς�τὴν�ἄσπιλον�κυματίζουσαν�ὀθόνην�προκαλοῦσα
ἀπείρους�{χχααρριιέέσσσσααςς, μμυυρρμμηηκκιιζζοούύσσααςς, ππααρροοδδιικκὰὰςς}�ρυτίδας,�ὡς�ἐπὶ�τοῦ�μετώπου�νύμ-
φης�βασιλίδος�περικαλλοῦς,�ἐπιδεικνυούσης�παιδικὸν�{θθυυμμὸὸνν��κκααὶὶ ππεεῖῖσσμμαα}�[�]�•�Φωνὴ
{ὑὑππόόρρρριιννοοςς��κκααὶὶ ββρρααχχννήή,�||�ἀλλ᾽�ὅμως�ππεερριιππααθθὴὴςς��κκααὶὶ ἐἐγγκκάάρρδδιιοοςς},�ἐν�μέσῳ�{ττῆῆςς��θθεεσσππεε--
σσίίααςς��ὀὀρρχχήήσσττρρααςς [ττῆῆςς��ββρροοχχῆῆςς, ττοοῦῦ��ἀἀννέέμμοουυ, ττῆῆςς��ἀἀσσττρρααππῆῆςς, ττῆῆςς��ββρροοννττῆῆςς],�ττῆῆςς��φφοοββεερρᾶᾶςς
σσυυννααυυλλίίααςς��ττῶῶνν��σσττοοιιχχεείίωωνν}.

§ επαλληλία τριών παρατακτικών σειρών §
〈ΙΔ. (iii-4b)〉
[σ᾽ αυτή την επίσης διευρυμένη/επαυξημένη, όπως και οι δύο προηγούμενες, πρόταση, οι πα-
ρατακτικές σειρές είναι τρεις: ασύνδετη, συνδετική-συμπλεκτική, συνδετική-διαζευκτική]�[�]
τῶν�σεμνῶν�τῆς�νήσου�μας�ἱερέων�[�]�οἵτινες�{φφιιλλαακκόόλλοουυθθοοιι, ἁἁππλλοοῖῖ, ἐἐννάάρρεεττοοιι}�ἀπέ-
λαυον�{ττῆῆςς��ἀἀγγάάππηηςς��κκααὶὶ ττοοῦῦ��σσεεββαασσμμοοῦῦ}�τῶν�κατοίκων,�οὐδεμίαν�{ππρροοσσ��πποοίίηησσιινν��ἢἢ ὑὑππόό--
κκρριισσιινν��ἢἢ ἐἐππιιδδεειικκττιικκὴὴνν��κκεεννόόττηητταα}�ἐμβλεπόντων�εἰς�τὸν�ἱερατικὸν�βίον�των.

[σε δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ό συντακτικό επίπεδο ή/και με διαφορετικό
λειτουργικό ρόλο –σε δ ι α δ ο χ ι κ έ ς   π ρ ο τ ά σ ε ι ς]

〈ΙΔ. (iii-5)〉
§ επαλληλία δύο παρατακτικών σειρών §
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〈ΙΔ. (iii-5a)〉
Δὲν�ἐκοίταζε�τὴν�Φλώραν�(ἥτις�εἶχε�γίνει�ὡραιοτάτη�κοπέλα�πράγματι,�{μμὲὲ��ρροοδδίίννααςς
ππααρρεειιάάςς, μμὲὲ��γγλλυυκκύύττααττοονν��ἦἦθθοοςς��κκααὶὶ μμὲὲ��λλιιγγυυρρὸὸνν��ἀἀννάάσσττηημμαα}),�καθὼς�κοιτάζουσιν�ἄλλοι,
{ππρροοππεεττῶῶςς, ἀἀννααιιδδῶῶςς, ἐἐππιιμμόόννωωςς}�•�Ὁ�Κώστας�εἶχε�πάντοτε�ἰδέας�{σσααφφεεῖῖςς��κκααὶὶ ὡὡρριι--
σσμμέέννααςς},�καὶ�ὁ�χαρακτήρ�του�ἦτο�{εεὐὐθθὺὺςς��κκααὶὶ ααὐὐθθέέκκαασσττοοςς}�•�Ἀλλ᾽�εἶναι�{ἄἄξξιιοονν��κκααὶὶ
ππρρέέπποονν},�ὅταν�εἶναί�τις�κόμης�Σανοῦτος,�νὰ�ἀναζητῇ�τοσοῦτον�{ἐἐππιιμμόόννωωςς��κκααὶὶ ππεειι--
σσμμααττωωδδῶῶςς}�μίαν�καλογραῖαν;�•�ἡ�πέτρα�ποὺ�{θθααλλαασσσσοοδδέέρρννεεττααιι��κκααὶὶ χχττυυππᾷᾷ��κκααὶὶ ββοογγγγᾷᾷ}
ἀπάνω�της�τὸ�κῦμα...�κ᾽�{ἡἡ��φφωωννήή της, ττὸὸ��ββοογγγγηηττόό της}�γίνεται�ἕνα�μὲ�τὸ�βογγητὸ�τῆς
θάλασσας...�•�ἐπεδίωκε�δὲ�ὡς�ἀμαθὴς�ναύτης�{ττὸὸ��ππρροοχχεειιρρόόττεερροονν��κκααὶὶ ττὸὸ��εεὐὐκκοολλώώττεερροονν}
κέρδος,�δὲν�ἔδωκε�προσοχὴν�{εεἰἰςς��ττὰὰ��ννεεύύμμαατταα��κκααὶὶ εεἰἰςς��ττὰὰςς��χχεειιρροοννοομμίίααςς��ττοουυ},�κ᾽�ἐξηκο-
λούθησε�νὰ�φωνάζῃ�πρὸς�τοὺς�κ.κ.�Ἀλικιάδην�καὶ�Ἀβαρίδην�•�[�]�{ττὸὸνν��εεἶἶχχεενν��ἀἀπποοππλλαα--
ννήήσσεειι,�κκααὶὶ ττοοῦῦ�� ««εεἶἶχχεε��σσηηκκώώσσεειι�� ττὸὸ��μμυυααλλόό»»},�γιὰ� νὰ�γυρεύῃ�κι�αὐτὸς�{ξξεεννιιττεειιὲὲςς��κκααὶὶ
κκααζζάάννττιιαα, κκ᾽̓��ἐἐρρηημμιιὲὲςς��κκααὶὶ σσκκοοττεειιννιιέέςς},�κ᾽�ἔτσι�πλιὰ�πάει�τὸ�παιδί,�σουρτούκεψε�•�Ἀλλ᾽
ὁ�ἀρχαῖος�συνάδελφός�του,�ὁ�Μπαλντογιάννης,�{ε ἰ ς � τ ὶ ς � γ ε ι τ ο ν ι έ ς,�ὅπου�ἐπήγαι-
νεν,�[ΕΠΕΞΗΓ εεἰἰςς��ττὰὰ��σσττεεννὰὰ��σσοοκκάάκκιιαα, εεἰἰςς��ττὰὰ��ππρροοααύύλλιιαα, εεἰἰςς��ττὰὰ��σσππίίττιιαα,]�ππαανν ττ οο ῦῦ}�εἶχε�τ᾽
αὐτιά�του�μαζί�του.�Ἤκουε�πάντοτε�{μμιισσὲὲςς��ὁὁμμιιλλίίεεςς, ἀἀππεεσσππαασσμμέένναα��λλόόγγιιαα, οοἰἰκκοογγεεννεειι--
αακκὰὰςς�� ἔἔρριιδδααςς},� καὶ�μὲ� τὰ� τμήματα� ταῦτα�κατεσκεύαζεν� ὁλοκλήρους� ἱστορίας,� κ᾽
ἐκαυχᾶτο�ὅτι�γνωρίζει�ὅλα�τὰ�μυστικὰ�τῆς�γειτονιᾶς�•�[η�πρώτη�παρατακτική�σειρά,
ασύνδετη�και�διπλά�συνωνυμική]�Ἐὰν�εἶχε�προμελετήσει�νὰ�κλέψῃ�ὀλίγα�κεράσια�ἀπὸ
τὴν�κερασιὰ�τοῦ�Δημάρχου,�{θθ ὰὰ �� ἐἐππ άάττ εε ιι μμεεττὰὰ��ππρροοσσοοχχῆῆςς, θθ ὰὰ �� ἐἐππ λλ ηησσ ίί αα ζζ εε μμεεττὰὰ
ππρροοφφυυλλάάξξεεωωςς},�καὶ�τότε�{ππιιθθααννῶῶςς��οοὔὔττεε ὁ�δραγάτης�ἤθελεν�ἐξυπνήσει,�οοὔὔττεε ὁ�σκύλος
ἴἴσσωωςς θὰ�ἐγαύγιζε}�•�Ἡ�Φλώρα�ὅμως�δὲν�εἶχεν�ὕπνον,�κ᾽�ἐσυλλογίζετο�πικρῶς�ττὴὴνν��φφττώώ--
χχεειιαανν��ττηηςς, ττὴὴνν��κκαακκοομμοοιιρριιάάνν��ττηηςς, ττὴὴνν��ἀἀττυυχχίίαανν��ττηηςς.�Καὶ�ἡ�ζωή�της�ὅλη�ἐπανήρχετο�εἰς
τὴν�μνήμην�της�{ππέέννθθιιμμοοςς, θθλλιιββεερράά,�||�ὡς�ἐρημία�ἄἄββααττοοςς��κκααὶὶ ἄἄννυυδδρροοςς,�||�ὡς�ἐσχατιὰ
πλήρης�ἐἐρρεειιππίίωωνν��κκααππννιιζζόόννττωωνν��κκααὶὶ ἀἀπποοττεεφφρρωωμμέέννωωνν��κκοορρμμῶῶνν}�•�Ὅσοι�ἔλαβον�μέρος�εἰς
τὴν�σκευωρίαν,�{ππρρωωττοουυρργγοοὶὶ��κκααὶὶ σσυυννεερργγοοίί, κκααὶὶ σσυυννεειιδδόόττεεςς, κκααὶὶ σσυυννεευυδδοοκκήήσσααννττεεςς, κκααὶὶ
σσυυγγκκααλλύύψψααννττεεςς},�ὅλοι�νὰ�εἶναι�{ἀἀφφωωρριισσμμέέννοοιι��κκααὶὶ κκααττηηρρααμμέέννοοιι��κκααὶὶ μμεεττὰὰ��θθάάννααττοονν��ἄἄλλυυ--
ττοοιι}�•�Λοιπὸν�ἀνάγκη�πᾶσα,�{[δδιιὰὰ��ννὰὰ ζζήήσσῃῃςς ΚΑΙ ππρροοκκόόψψῃῃςς ἐπὶ�τῆς�γῆς],�[δδιιὰὰ��ννὰὰ��««κκεε--
φφααλλώώσσῃῃςς»» ΚΑΙ ἀἀπποοκκττήήσσῃῃςς 〈ἁἁρρππάάγγμμαατταα��κκααὶὶ κκλλέέμμμμαατταα〉],�ΚΑΙ [διὰ�νὰ�†πυκτεύῃς†
ΚΑΙ θθηηττεεύύῃῃςς ΚΑΙ δδοουυλλεεύύῃῃςς]},�{ννὰὰ��ἔἔχχῃῃςς [τὸ�τουφέκι�σου�γγυυααλλιισσμμέέννοονν,�γγεεμμᾶᾶττοονν],�[τὴν
κουμπούραν�σου�ἀἀσσηημμοοδδεεμμέέννηηνν, σσφφιι��χχττοοττααππωωμμέέννηηνν],�[τὴν�πάλαν�σου�κκυυρρττήήνν, ἀἀσσττρράά--
ππττοουυσσαανν, ἀἀκκοοννιισσμμέέννηηνν]}.�

[δύο επάλληλες ασύνδετες σειρές τα μέλη των οποίων μοιάζουν διατεταγμένα με αύξουσα
νοηματική κλιμάκωση]�τοὺς�ἁρπάζει�ξανὰ�πίσω�τὸ�κῦμα,�πάλι�τοὺς�πετᾷ�ἐμπρός,�τοὺς
χτυπᾷ,�πώ,�πώ!�ἀπάνω�στὰ�γκρίφια�κ᾽�οἱ�νομάτοι�{ζζααλλιισσμμέέννοοιι, μμιισσοοππννιιμμέέννοοιι, μμιισσοοσσκκοο--
ττωωμμέέννοοιι},�δὲν�μπόρεσαν�νὰ�πιαστοῦν.�{ΒΒοουυλλιιοοῦῦνν, ββοούύλλιιααξξαανν, ππᾶᾶννεε, ἄἄμμοορροοιι��ἔἔγγιινναανν}�•

[δύο επάλληλες σειρές, στη μία από τις οποίες είναι εγκιβωτιμένη υποτακτικά μια ασύνδετη
και μια συνδετική, αντίστοιχα]�[�]�ἔφθασε,�τοῦ�ἔδωσε�δύο�γροθιὲς�κ᾽�ἐπιάσθη�μ᾽�αὐτὸν�χέ�-
ρια�μὲ�χέρια,�ὅπως�συνηθίζουσι�νὰ�παλαίωσιν�αἱ�γυναῖκες,�φροντίζουσαι�διὰ�τῶν�χειρῶν
ν᾽�ἀπείργωσι�τοὺς�ἄνδρας�ἀπὸ�πάσης�γειτνιάσεως�κ᾽�ἐπαφῆς�πρὸς�τὸ�ἐπανωκόρμι�των,
ὡς�{ἱἱεερρὸὸνν��κκααὶὶ ἄἄσσυυλλοονν}�πρᾶγμα,�ὥστε�ἦτο�{ππεερριιεερργγόόττααττοονν ἀληθῶς�φφααιιννόόμμεεννοονν, θθέέααμμαα
[σσππααννιιώώττααττοονν��κκ᾽̓��ἐἐκκππλληηκκττιικκόόνν…]}�•�Ὁ�γέρων�{ἦἦττοο [ππααρράάξξεεννοοςς, δδρριιμμύύςς, ὀὀξξύύχχοολλοοςς,]
ἐἐμμοορρμμύύρριιζζεε�� ππάάννττοοττεε, πποοττὲὲ�� δδὲὲνν�� ἦἦττοο�� εεὐὐχχααρριισσττηημμέέννοοςς.}�Ἕκαστος� γογγυσμὸς�αὐτοῦ
ἀπήντα�{εἰς�ἕκαστον�μορφασμόν,}�{εἰς�ἑκάστην�θθωωππεείίαανν��κκααὶὶ φφιιλλοοφφρρόόννηησσιινν τῆς�γραίας}.�



§ επαλληλία τριών παρατακτικών σειρών §
〈ΙΔ. (iii-5b)〉
Ἀλλ᾽�αἴφνης�ἐκ�τῆς�καταστάσεως�ταύτης�ἀφυπνίσθη�{ἀἀπποοττόόμμωωςς��κκααὶὶ ττρροομμεερρῶῶςς}.�{ΠΠαα--
ρράάδδοοξξοοςς��κκααὶὶ ἀἀππααίίσσιιοοςς}�κρότος�ἀντήχησεν�ἐν�τῇ�σιγῇ�τῆς�νυκτός·�συγχρόνως�δὲ�φῶς
{ἄἄππλλεεττοονν��κκααὶὶ ἐἐκκθθααμμββοοῦῦνν}�ἀνέλαμψεν.��Ἡ�Αὐγούστα�ἠγέρθη�μετὰ�τρομώδους�κινή-
ματος,�ἀφῆκε�κραυγὴν�καὶ�ὥρμησε�ν᾽�ἀναβῇ�εἰς�τὸ�κατάστρωμα�•�–Ἀνοίξατε�τὴν�πορ-
τίτσα�σας�εἰς�{ττὴὴνν��φφττωωχχήήνν, ττὴὴνν��ἄἄμμοοιιρρηηνν, ττὴὴνν��ἔἔρρηημμηηνν}�γρίτσα.�Θὰ�σᾶς�δώσω�τὴν
εὐχούλα�μου,�{ννὰὰ��ττὰὰ��χχιιλλιιάάννεεττεε, ννὰὰ��ττὰὰ��μμυυρριιάάννεεττεε, ννὰὰ��ππάάρρεεττεε��ττὰὰ��χχρροοννάάκκιιάά��μμοουυ, ὄὄχχιι��ττὰὰ��ββάά--
σσααννάά��μμοουυ}.�Πάντα�{μμοοννααχχήή, ἔἔρρηημμηη��κκααὶὶ σσκκοοττεειιννὴὴ}�ζῶ�εἰς�αὐτὸν�τὸν�κοσμάκη.�[Για την
ενδιαφέρουσα συνέχεια αυτού του αποσπάσματος βλ. όπου στη σημ. 1, σ. 226, παράθεμα 〈Θστ
(1)〉] •  

[Τρεις επάλληλες σειρές τα μέλη των οποίων μοιάζουν διατεταγμένα με αύξουσα νοημα-
τική κλιμάκωση (ακόμη και στην τρίτη σειρά, κι ας έχουμε σταδιακή μείωση των χρονικών με-
γεθών)· στην πρώτη και την τρίτη σειρά, ίσως να μπορεί να γίνει λόγος για νοηματική +
συντακτική/συλλαβική κλιμάκωση· όσο για την επάλληλη πραγμάτωση ενός τριπλού και ενός
διπλού συνωνυμικού βλ. 〈ΙΔ. (i-3)〉)]�{ΚΚαακκὴὴ��χχοολλέέρραα��ννὰὰ��σσᾶᾶςς��κκόόψψῃῃ, μμααύύρρηη��ππααννοούύκκλλαα��κκαα ὶὶ ��.................... --------------��--..--..--..--..--..--..--..--����....................��----------------------------
ὀὀσσ ττ ρρ αακκ ιι ὰὰ �� ννὰὰ �� σσᾶᾶςς ��θθ εε ρρ ίί σσῃῃ !}�[�]�{ΝΝὰὰ��ρρηημμάάξξῃῃ τὸ�ἐρμαδιακό�σου,�ννὰὰ��ππέέσσῃῃ, ννὰὰ��ββοουυ---- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ..-- ..-- ..-- ..-- ..-- ..-- ..-- ..-- ..--
λλιιάάξξῃῃ, ννὰὰ��κκααῇῇ.}�{ὉὉ��χχρρόόννοοςς��ννὰὰ��μμὴὴ��σσὲὲ��ββγγάάλλῃῃ, ὁὁ��μμήήννααςς��ννὰὰ��μμὴὴ��σσ᾽̓��εεὕὕρρῃῃ, ππέέννττεε��ννὰὰ��εεἶἶνν᾽̓��ααἱἱ��.. .. .. .. .. .. .. .. .. -- ..-- ..-- ..-- ..-- ..-- ..-- ..-- �� .. .. .. .. .. .. .. .. -- ..-- ..-- ..-- ..-- ..-- ..-- .. -- ..-- ..-- ..-- ..-- ..-- ..��...
ὧὧρρεεςς��σσοουυ}................

§ αλλεπάλληλες (πάνω από τρεις) παρατακτικές σειρές §
〈ΙΔ. (iii-5c)〉
[�]�τὸ�βλέμμα�τοῦ�μαθητοῦ�ὑψοῦτο�{δδεειιλλὸὸνν��κκααὶὶ ττρροομμααλλέέοονν}�ὑπεράνω�τῶν�ἰδίων�αὑτοῦ
{ὀὀφφρρύύωωνν��κκααὶὶ ττῆῆςς��κκόόμμηηςς},�ὡς�νὰ�ἔβλεπεν�{ὑὑππέέρρττεερρόόνν τι�κκααὶὶ ἀἀόόρρααττοονν}�εἰς�τοὺς�κοινοὺς
ὀφθαλμούς,�{ὀὀππτταασσίίαανν τινὰ�ἢἢ ἐἐμμφφάάννεειιαανν}�•�Ἐκεῖ�ἤρχοντο�τρεῖς-τέσσαρες�βοσκοί,�{ββοουυ--
ννίίσσιιοοιι, ἀἀλλεειιττοούύρργγηηττοοιι, ἀἀλλιιββάάννιισσττοοιι},�ἤρχοντο�μὲ�τὶς�φαμίλιες�των,�{τὶς�ἀἀννέέββγγααλλττεεςς��κκααὶὶ
ἄἄππρρααχχττεεςς},�μὲ�τὰ�βοσκόπουλά�των,�{τ᾽�ἀἀχχττέέννιισστταα��κκααὶὶ ἄἄννιιφφτταα},�ποὺ�δὲν�ἤξευραν�νὰ
κάμουν�τὸν�σταυρόν�τους,�διὰ�{νν᾽̓��ἁἁγγιιαασσθθοοῦῦνν��κκααὶὶ ννὰὰ��λλεειιττοουυρργγηηθθοοῦῦνν}�ἐκεῖ�•�[μιαν ακόμη
ενδιαφέρουσα περίπτωση συνιστά το 〈ΙΔ. (iv-2)〉, το οπ. βλ.]

[στο ίδιο/διαφορετικό συντακτικό επίπεδο, με ίδιο/διαφορετικό
λειτουργικό ρόλο –αλλά σε α π ό σ τ α σ η]

〈ΙΔ. (iii-6)〉
§ επαλληλία δύο παρατακτικών σειρών §

〈ΙΔ. (iii-6a)〉
–Ἐγὼ�σοῦ�εἶπα,�μπάρμπα,�ἐπανέλαβεν�ὁ�Ἀβράμης,�ἐνῷ�ὁ�γέρων�τὸν�ἐκοίταζε�{χχάάσσκκωωνν
κκααὶὶ μμεειιδδιιῶῶνν}·�σοῦ�εἶπα�ὅτι�δὲν�εἶναι�ἡ�πλεονεξία�ποὺ�μᾶς�χαλνᾷ·�εἶναι�{ἡἡ��ἁἁμμααρρττίίαα, ἡἡ
ἀἀππρροοκκοοψψιιάά, ἡἡ��κκαακκοομμοοιιρριιάά}�•�Ἀγνάντεψε�τὸ�καράβι�ποὺ�ἔφευγε,�κ᾽�ἔκλαψε�πικρὰ�κ᾽
ἔπεσαν�τὰ�δάκρυά�της�στὰ�κύματα·�καὶ�τὰ�κύματα�{ἐἐππιικκρράάθθηηκκαανν, κκ᾽̓��ἐἐφφααρρμμαακκώώθθηηκκαανν,
||�κκααὶὶ θθύύμμωωσσαανν, κκιι ἀἀγγρρίίεεψψαανν��κκ᾽̓��ἐἐθθέέρριιεεψψαανν…}�καὶ�στὸ�δρόμο�τους�ποὺ�ηὗραν�τὸ�καράβι,
ἔπνιξαν�τὸν�ἄνδρα�τῆς�Φλανδρῶς,�κ᾽�ἔγινε�ἀγυρισιά�του…�Καὶ�τὸ�Φλανδρὼ�{ἦἦρρθθεε��κκ᾽̓��ἐἐξξαα--
ννααῆῆρρθθεε σ᾽�αὐτὸν�τὸν�ἔρμο�γιαλὸ�|| Κ᾽ ἐἐκκοοίίττααζζεε��κκιι ἀἀγγννάάννττεευυεε…�|| Κ᾽ ἐἐππεερρίίμμεεννεε, κκ᾽̓��ἐἐκκααρρ--
ττεερροοῦῦσσεε, κκιι ἀἀππάάννττεεχχεε…}�•�–Κ᾽�ἔπειτα,�νὰ�σοῦ�πῶ,�ἐπανέλαβε�μὲ�περισσότερον�θάρρος
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ὁ�Πέτρος,�δὲν�βλέπεις�{ττίί��κκαακκοομμοοιιρριιάά, ττίί��ἀἀππρροοκκοοψψιιάά, ττίί��ἀἀννααχχοορρττααγγιιὰὰ}�μᾶς�ἐκυρίεψε
ὅλους,�εἰς�αὐτοὺς�τοὺς�ἐσχάτους�χρόνους;�Λέει�ὁ�προφήτης:�«Ἱνατὶ�τιμᾶσθε�ἀργυρίου
ἐν�οὐκ�ἄρτοις�καὶ�ὁ�μόχθος�ὑμῶν�οὐκ�εἰς�πλησμονήν;»�Ἀνίσως�δὲν�στείλῃ�ὁ�Θεὸς
{ββρροοχχήή, κκααὶὶ χχιιόόννιι, κκααὶὶ ππάάχχννηη, κκ᾽̓��ἥἥλλιιοο, κκααὶὶ ζζέέσσττηη, κκααὶὶ δδρροοσσιιάά},�ποίαν�σημασίαν�ἔχουν�τὰ
ἀργύρια;�Ἀφοῦ�δὲν�ὑπάρχουν�καρβέλια,�πῶς�θ᾽�ἀγοράσουμε�ψωμιά;�Ἀφοῦ�δὲν�χορταί-
νομεν�ἀπ᾽�τὸν�κόπον�καὶ�τὸν�ἱδρῶτα�τοῦ�προσώπου�μας,�πῶς�θὰ�χορτάσωμε�ἀπ᾽�τὴν�ἀδι-
κία�καὶ�πλεονεξία;�[Για την επαναφορά τού τί και τη διπλή επαναφορά τού αφού δεν…~ πώς
θα… βλ. όπου στη σημ. 1, ενότητα Γθ-i και Ηα] •

[δύο ασύνδετες σειρές σε απόσταση, αλλά με νοηματικά και αντιστικτικά κλιμακωτή διά-
ταξη των μελών τους]�Ἡ�νεᾶνις�{ἐἐππννίίγγεεττοο, ἤἤσσθθμμααιιννεενν, ἐἐσσττέέννααζζεε}·�τὸν�εἶχε�πτύσει�δὶς�εἰς
τὸ�πρόσωπον·�ἐζήτησε�νὰ�τοῦ�δαγκάσῃ�τὸν�ὦμον,�ἀλλὰ�τοῦτο�θὰ�ἦτο�μᾶλλον�ἐρεθι-
στικὸν�τῆς�κτηνώδους�ὁρμῆς�τοῦ�Ἀγρίμη·�ἐκεῖνος�{ἐἐββρρυυχχᾶᾶττοο, ἔἔγγρρυυζζεενν, ἐἐγγέέλλαα��ἄἄγγρριιοονν
γγέέλλωωτταα}.�

§ επαλληλία τριών παρατακτικών σειρών §
〈ΙΔ. (iii-6b)〉
Τὸ�τέκνον�ἐκεῖνο�τῆς�ὀδύνης,�καθ᾽�ὅσον�ἡλικιοῦτο,�ἐγίνετο�{ρρωωμμααλλέέοοςς, κκααὶὶ μμεεγγααλλόό--
σσωωμμοοςς,�||�ἄἄφφοοββοοςς��κκααὶὶ ττοολλμμηηρρόόςς}.�Πρὶν�γίνῃ�ἔφηβος�ἐφαίνετο�ὡς�τέλειος�νεανίας,�εἶχεν
ἀναδειχθῆ�φοβερὸς�ἀναρριχητὴς�εἰς�δένδρα…�Ἀνέβαινεν�{εεἰἰςς��ββρράάχχοουυςς, εεἰἰςς��κκρρηημμννοούύςς,
εεἰἰςς��κκοορρυυφφάάςς},�παντοῦ�ὅπου�δυσκόλως�θὰ�τὸν�ἔφθανεν�{ἡἡ��φφήήμμηη, ττὸὸ��ὄὄννεειιδδοοςς, ὁὁ��φφθθόόννοοςς}�τῶν
ἄλλων�παιδίων,�τὰ�ὁποῖα�εἰς�τὴν�ἐλαχίστην�ὀργήν,�ἐκ�μικρᾶς�ἀφορμῆς�ἢ�καὶ�χωρὶς
ἀφορμήν,�ἐσφενδόνιζον�κατ᾽�αὐτοῦ,�συνήθως�ἐκ�τῶν�νώτων,�τὸ�δύσφημον�ὄνομα�τῆς�νο-
θείας·�σπανίως�κατὰ�πρόσωπον,�ἐπειδὴ�ὁ�Κῶτσος�ἦτον�χειροδύναμος�[�]�•�

[οι δύο πρώτες σειρές, στο ίδιο επίπεδο και με την ίδια λειτουργία, σε συνδυασμό και με την
επαναφορά τού τοιαύτην –η τελευταία, σε συνδυασμό και με ένα σχήμα ‘εκ παραλλήλου’:�και
να επιτευχθή ~ και να μη λείψη]�{Μὲ�τ ο ι α ύ τ η ν ρρᾳᾳσσττώώννηηνν��κκααὶὶ ννωωχχέέλλεειιαανν},�{μὲ�τ ο ι α ύ -
τ η ν ἐἐππιιπποολλααιιόόττηητταα��κκααὶὶ ὀὀλλιιγγωωρρίίαανν},�συντάσσονται�καὶ�τὰ�ἡμε�ρολόγια,�ὡς�διεξάγονται
ἄλλως�καὶ�τὰ�πράγματα�ὅλα�παρὰ�τοῖς�νεωτέροις�Ἕλλησιν.�Εὔκολον�δέ,�τηρουμένων
ὀλιγίστων�κανόνων,�{ ΚΑΙ [ἡἡ��σσααφφήήννεειιαα��κκααὶὶ ἀἀκκρρίίββεειιαα]�νὰ�ἐπιτευχθῇ, ΚΑΙ ἡ�συντομία
νὰ�μὴ�λείψῃ}�•�[σε συνδυασμό και με την επαναφορά τού δεν είναι, αλλά και τη λεξική αντί-
θεση ευτυχήματα ≠ δυστυχήματα κτλ.]�Ἆρα�ὅλαι�αἱ�μάστιγες�ἐκεῖναι,�αἱ�κατὰ�τὸ�φαινό-
μενον�τόσον�ἄσχημοι,�ὅσαι�θερίζουν�τὰ�ἄωρα�βρέφη,�{[ἡἡ��εεὐὐλλοογγιιὰὰ��κκ᾽̓��ἡἡ��ὀὀσσττρραακκιιὰὰ��κκ᾽̓��ἡἡ
δδιιφφθθεερρῖῖττιιςς,�κκααὶὶ ἄἄλλλλααιι��ννόόσσοοιι], δ ὲ ν � ε ἶ ν α ι μᾶλλον�εεὐὐττυυχχήήμμαατταα,�δ ὲ ν � ε ἶ ν α ι θθωωππεεύύ--
μμαατταα��κκααὶὶ ππλλήήγγμμαατταα τῶν�πτερῶν�τῶν�μικρῶν�Ἀγγέλων,�οἵτινες�χαίρουν�εἰς�τοὺς�οὐρα-
νοὺς�ὅταν�ὑποδέχωνται�τὰς�ψυχὰς�τῶν�νηπίων};�Καὶ�ἡμεῖς�οἱ�ἄνθρωποι,�ἐν�τῇ�τυφλώσει
μας,�νομίζομεν�ταῦτα�{ὡς δδυυσσττυυχχήήμμαατταα, ὡς ππλληηγγάάςς, ὡ ς�κκαακκὸὸνν��ππρρᾶᾶγγμμαα}.

§ αλλεπάλληλες (πάνω από τρεις) παρατακτικές σειρές §
〈ΙΔ. (iii-6c)〉
[στην πρώτη σειρά, σε συνδυασμό και με ένα διπλό συνωνυμικό, βλ. 〈ΙΔ. (i)〉 –οι δύο σειρές στο
τέλος βρίσκονται στο ίδιο συντακτικό επίπεδο και με την ίδια λειτουργία]�Ἀλλ᾽�Ἐκεῖνος,
ὅστις�ἀνέστη�«{ἕνεκα�ττῆῆςς��ττ ααλλαα ιι ππωωρρ ίί ααςς ττῶῶνν��ππττωωχχῶῶνν ΚΑΙ ττοοῦῦ��σσ ττ εε νν ααγγμμοο ῦῦ ττῶῶνν
ππεεννήήττωωνν}»,�ὅστις�ἐδέχθη�{[τῆς�ἁμαρτωλῆς�ττὰὰ��μμύύρραα��κκααὶὶ ττὰὰ��δδάάκκρρυυαα] ΚΑΙ τοῦ�λῃστοῦ
[τὸ�Μνήσθητί�μου]},�θὰ�δεχθῇ�καὶ�αὐτῆς�τῆς�πτωχῆς�τὴν�μετάνοιαν,�καὶ�θὰ�τῆς�δώσῃ
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{[χχῶῶρροονν��κκααὶὶ ττόόπποονν χλοερόν], ΚΑΙ [ἄἄννεεσσιινν��κκααὶὶ ἀἀννααψψυυχχὴὴνν εἰς�τὴν�βασιλείαν�Του�τὴν
αἰωνίαν]}�•�

[δύο σειρές με παράλληλα υποκείμενα (στη δεύτερη έχει ενταχθεί υποτακτικά και η ομό-
λογή της σειρά στο θηλυκό) –σε μικρή απόσταση, μία ακόμη συστοιχία με σειρές που είναι με-
ταξύ τους ομοταγείς και έχουν την ίδια λειτουργία]�Τὸ�οὐσιῶδες�εἶναι�νὰ�μὴ�εἰσβάλλουν
{κκοουυμμππάάρρεεςς ΚΑΙ κκοολλλλήήγγιισσσσεεςς}�εἰς�τοὺς�καθιερωμένους�χώρους·�{ἔἔππααρρχχοοιι δὲ ΚΑΙ ἔἔφφοο--
ρροοιι��ΚΑΙ δδήήμμααρρχχοοιι [μὲ�τὲς�ἐἐππααρρχχίίννεεςς��κκααὶὶ ἐἐφφοορρίίννεεςς��κκααὶὶ δδηημμααρρχχίίννεεςς]}�νὰ�μὴ�εἰσελαύνουν
εἰς�τὰ�«ἀρχονταρίκια»�καὶ�γυρεύουν�«κόττα�πίττα».�Αὐτά.�Καὶ�πρὸς�τούτοις�ἡ�προ-
σευχὴ�νὰ�γίνεται�πλήρης,�{μὲ�ὅλα�τὰ�παλαιὰ�τυπικά},�{μμὲὲ��ττὰὰςς��ππααννννυυχχίίδδααςς��κκααὶὶ ττοοὺὺςς
ββααθθεεῖῖςς��ὄὄρρθθρροουυςς},�{μμὲὲ��ττὰὰςς��σσττιιχχοολλοογγίίααςς��κκααὶὶ ττὰὰ��ψψααλλττήήρριιαα}�•

[με τη δεύτερη σειρά να εγκλείεται υποτακτικά στην πρώτη]�Ἀπερίγραπτος�ὑπῆρξεν�{ἡἡ
κκααττάάππλληηξξιιςς ΚΑΙ ὁὁ��ττρρόόμμοοςς τῶν�[ἐν�τῇ�αἰθούσῃ�ᾀᾀδδοουυσσῶῶνν��κκααὶὶ κκιιννοουυσσῶῶνν��ττὰὰ��σσκκέέλληη]�γυ-
ναικῶν},�ὅτε�εἶδον�τὸ�πτῶμα�ἐκεῖνο�τὸ�{ἡἡμμίίββρρωωττοονν��κκααὶὶ ὀὀδδωωδδὸὸςς}�εἰσφερόμενον�εἰς�τὴν
αἴθουσαν.�Τὸ�πρῶτον�κίνημα�ἦτο�ὡς�τὸ�τοῦ�πατοῦντος�ὄφιν�σπασμωδικὸν�σκίρτημα,�τὸ
δεύτερον�κραυγὴ�πεπνιγμένη,�τὸ�τρίτον�ἀπόπειρα�πρὸς�φυγήν,�τὸ�τέταρτον�{ἀἀπποολλίίθθωω--
σσιιςς��κκααὶὶ κκααθθήήλλωωσσιιςς}�ἐπὶ�τῶν�ἀνακλίντρων.�Τέλος�δὲ�{ἀἀπποοττόόμμωωςς��κκααὶὶ ὡὡςς��ἐἐκκ��θθααύύμμααττοοςς}
ἀνένηψαν�ἀπὸ�τῆς�μέθης.�•�

{Οὐ δ εμ ί α ἀἀκκρρίίββεειιαα,�ο ὐ δ εμ ί α ττάάξξιιςς τὰ�διακρίνει}.�{ἈἈττααλλααιιππωωρρίίαα ἐν�πᾶσιν,�ἐἐππιι--
πποολλααιιόόττηηςς��κκααὶὶ ἀἀδδιιααφφοορρίίαα αὐτόχρημα�ρωμέικη}.�{ΟΥΤΕ εἰς�τὴν�ὀρθὴν�σημείωσιν�[τῶν
ἡμερῶν,�ττῶῶνν��ττεε ἀἀκκιιννήήττωωνν τοῦ�Μηνολογίου�κκααὶὶ ττῶῶνν��κκιιννηηττῶῶνν τοῦ�Τριῳδίου�καὶ�Πεντη-
κοσταρίου],�τηρεῖται�εὐσυνείδητος�ἀκρίβεια,�ΟΥΤΕ εἰς�τὴν�ἀναγραφὴν�τῶν�ἑορτῶν,
ΟΥΤΕ εἰς�αὐτὴν�[τὴὴνν��ὀὀρρθθοογγρρααφφίίαανν��κκααὶὶ ὀὀρρθθὴὴνν��ἐἐκκφφοορρὰὰνν τῶν�ὀνομάτων�τῶν�Ἁγίων]}.�Θὰ
εἴπῃ�τις�ὅτι�ἡμεῖς�τώρα�ἐπεράσαμεν�πέρα,�καὶ�δὲν�μᾶς�μέλει�πλέον�{δδιι᾽̓��ἑἑοορρττάάςς, δδιι᾽̓��ἉἉγγίί--
οουυςς��κκααὶὶ δδιιὰὰ��θθρρηησσκκεευυττιικκὰὰ��ππρράάγγμμαατταα}.�Ἀλλὰ�δὲν�ὁμιλῶ�ἐνταῦθα�περὶ�ἀκριβείας�θρη-
σκευτικῆς�οὔτε�{περὶ�εεὐὐλλααββεείίααςς��κκααὶὶ θθεεοοσσεεββεείίααςς}·�ὁμιλῶ�{περὶ�ἀκριβείας�ππρραακκττιικκῆῆςς
κκααὶὶ ἐἐππιισσττηημμοοννιικκῆῆςς}.�Τοὺς�Φράγκους,�ἡμεῖς�οἱ�Ὀρθόδοξοι,�δὲν�εἶναι�δυνατὸν�νὰ�θεωρή-
σωμεν�ὡς�χριστιανικωτέρους�ἡμῶν�αὐτῶν,�καὶ�ὅμως�οἱ�Φράγκοι�ἐκδίδουσιν�{ἐν�τελει-
οτάτῃ� ἀἀκκρριιββεείίᾳᾳ�� κκααὶὶ ττάάξξεειι}� τὰ� ἡμερολόγιά� των,� θρησκευτικά� τε� καὶ� ἄλλα,� ὡς
πα�ρακατιὼν�ὁ�λόγος�θὰ�δείξῃ.

〈ΙΔ. (iv)〉 Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ‘ΣΥΝΩΝΥΜΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ’

«πολλοὶ γὰρ λόγοι καὶ ἐκ δύο καὶ ἐκ πλειόνων σχημά-
των σύγκεινται» (Αλέξανδρος, Περί Σχημά των, έκδ.
Walz, iii, σ. 485)

Στο πρώτο παράθεμα αυτής της υποενότητας (απόσπασμα από το διήγημα «Τα Χρι-
στούγεννα του Τεμπέλη»), οι πέντε κλιτές μετοχές σε συνδετική παρατακτική σειρά που,
ως προς τη σημασία τους, συνιστούν σχήμα κλιμακούμενης στο τέλος ‘συνωνυμικής επα-
ναφοράς’ (σε συνδυασμό και με τη συντακτική επαναφορά τών από… του), εγκιβωτίζουν
μέσα στο τελευταίο μέλος της σειράς (βλ. 〈ΙΔ. (ii) και (iii-5c)〉) δύο συνδετικές σειρές συ-
ναφών όρων, από τις οποίες η τελευταία, η πενταμελής ονοματική, είναι εγκιβωτισμένη
μέσα στην προηγούμενή της, μια τετραμελή ρηματική. 
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〈ΙΔ. (iv-1)〉
Στὴν�ταβέρνα�τοῦ�Πατσοπούλου,�ἐνῷ�ὁ�βορρᾶς�ἐφύσα,�καὶ�ὑψηλὰ�εἰς�τὰ�βουνὰ�ἐχιόνι-
ζεν,�ἕνα�πρωί,�ἐμβῆκε�νὰ�πίῃ�ἕνα�ρώμι�νὰ�ζεσταθῇ�ὁ�μαστρο-Παῦλος�ὁ�Πισκολέτος,
{δδ ιιωωγγμμ έέ νν οοςς ἀπὸ�τὴν�γυναῖκά�του,�ὑὑ ββ ρρ ιι σσμμ έέ νν οο ςς ἀπὸ�τὴν�πενθεράν�του,�δδ αα ρρ μμέέ --
νν οο ςς ἀπὸ�τὸν�κουνιάδον�του,�ξξωωρρ κκ ιι σσμμ έέ νν οοςς ἀπὸ�τὴν�κυρα-Στρατίναν�τὴν�σπιτονοι-
κοκυράν�του,�ΚΑΙ φφαασσκκ εε λλωωμμέέ νν οο ςς ἀπὸ�τὸν�μικρὸν�τριετῆ�[υἱόν�του,�τὸν�ὁποῖον�ὁ
προκομμένος�ὁ�θεῖός�του�ἐδίδασκεν�ἐπιμελῶς,�ὅπως�καὶ�γονεῖς�ἀκόμη�πράττουν�εἰς�τὰ
“κατώτερα�στρώματα”,�πῶς ννὰὰ��μμοουυννττζζώώννῃῃ, ννὰὰ��ββρρίίζζῃῃ, ννὰὰ��ββλλαασσφφηημμῇῇ ΚΑΙ ννὰὰ��κκααττεεββάάζζῃῃ
κκάάττωω 〈ΣΣττααυυρροούύςς, ΠΠααννααγγιιέέςς, κκααννδδήήλλιιαα, θθυυμμιιααττὰὰ��κκααὶὶ κκόόλλλλυυββαα〉]}.�Κ᾽�ἔπειτα,�γράψε
ἀθηναϊκὰ�διηγήματα!�

Μια και, από υφολογική άποψη, είναι αξιοσημείωτη η ικανότητα του Π. να συνδυά-
ζει τα ποικίλα και διαφορετικά μεταξύ τους σχήματα λόγου, ας εξετάσουμε σε βάθος και
το εξής απόσπασμα από το διήγημα «Έρως-ήρως»�–

〈ΙΔ. (iv-2)〉
ἬἬκκοο υυ εε {μετὰ�πολλοὺς�ἄλλους�κκρρόόττοουυςς��κκααὶὶ ἤἤχχοουυςς} ΚΑΙ {μετὰ�ὕὕππννοουυςς��κκααὶὶ ὄὄννεειιρραα...... ...... ...... ...... ......
κκααὶὶ ννεευυρριικκοοὺὺςς��ττιιννααγγμμοούύςς},�ἤἤκκ οο υυ εε {πότε-πότε�σσιιγγῶῶνντταα��κκααὶὶ πάλιν θθοορρυυββοοῦῦνντταα��διὰ...... ...... ...... ......
μακρῶν�[[ββιιοολλιιάά,,��λλααγγοοῦῦτταα,,��λλααλλοούύμμεενναα]}.�ΚΑΙ ἐἐ ννωωττ ίί ζζ εε ττ οο ρυθμικὸν�κρότον�χοροῦ,... ... ... ....
ΚΑΙ ἐἐ ννηη χχεε ῖῖ ττ οο {ᾄᾄσσμμαατταα ΚΑΙ ἐἐκκδδηηλλώώσσεειιςς [χχααρρᾶᾶςς��κκααὶὶ εεὐὐθθυυμμίίααςς]}.�ΚΑΙ ὅλα�τοῦ....
ἐφαίνοντο�{ἀἀσσυυννάάρρττηητταα, ἀἀκκααττάάλληηππτταα}�ΚΑΙ β όμβ ο ς ἄναρθρος�ἤ χ ε ι � εἰς�τὰ�ὦτά.... ....
του.�Δι᾽�αὐτὸν�δὲν�ὑπῆρχε�πλέον�{ᾆᾆ σσμμαα οοὔὔττεε φφ θθόό γγγγοο ςς οοὔὔττεε ἦἦχχ οοςς,�ἱκανὸς�νὰ�ἐκ-........
φράσῃ�τὸ�τί�ὑπέφερε}

– όπου διακρίνονται τρία διαφορετικά επίπεδα συμπλέξεων (ΚΑΙ >  ΚΑΙ > και). Στο
ιεραρχικά πρώτο επίπεδο, ο συμπλεκτικός σύνδεσμος αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανά-
μεσα στις διαδοχικές ή/και ταυτόχρονες ακουστικές εντυπώσεις του αφηγηματικού ήρωα,
που διαπλέκονται με άλλες φαντασιακές. Το ηχητικό λεξιλόγιο εξυπηρετείται με όρους
αφηρημένους (κρότος, ήχος, θόρυβος, βόμβος, άσμα, φθόγγος) και συγκεκριμένους (βιο-
λιά, λαγούτα, λαλούμενα). Η διαδοχή των ακουστικών εντυπώσεων δηλώνεται με τη ‘συ-
νωνυμική επαναφορά’: ήκουε ~ ενωτίζετο ~ ενηχείτο ~ ήχει (με φανερή, στα δύο μεσαία
ρήματα, την απήχηση των αγιογραφικών κειμένων και των λειτουργικών βιβλίων της Εκ-
κλησίας13). Αλλά αυτό δεν είναι το μόνο διαφορετικό σχήμα που συνδυάζεται εδώ με το
κυρίαρχο σχήμα της συνωνυμικής παράταξης –μια λεξική αντίθεση (σιγώντα ≠ θορυ-
βούντα) και αλλεπάλληλα ομοιόπτωτα, ομοιοτέλευτα (ή και μερικά ομοιοκάταρκτα και
παρηχήσεις –βλ. όπου στη σημ. 1, ενότητα Θστ΄) συμπληρώνουν το μωσαϊκό (στικτή
υπογράμμιση). 

Ν.Β. Με το πρώτο, ιδίως, από τα παπαδιαμαντικά αποσπάσματα αυτής της
υπο ενότητας, και μόνον ως προς το σχήμα της ‘συνωνυμικής επαναφοράς’
(συνδυασμένης με τη συντακτική επαναφορά τών από… του) βρίσκουμε κά-

13 Δες και Απ. Ζορμπά,Η Γλώσσα της Αγίας Γραφής και των Λειτουργικών Βιβλίων στο Έργο του Πα-
παδιαμάντη (αδημοσ. διδακτ. διατρ.), 1991, σ. 564-565.



ποια ανάλογα στην αρχαιοελληνική και τη λατινική γραμματεία. Μερικά από
όσα εν τόπισαν και οι τεχνογράφοι, είναι λ.χ.
〈ΙΔ. (iv-3a, b)〉
〈a〉 (Δημοσθένης):�καὶ�γγ ιι ννώώσσ κκ εε τταα ιι μὲν ὑ π ὸ τῶν�Περινθίων�καὶ�Βυζαντίων,�οο ὐὐκκ.........
ἀἀγγ νν οο εε ῖῖ ττ αα ιι δὲ ὑ π ὸ Θετταλῶν�δεσπόζειν,�ἀλλ᾽�οὐχ�ἡγεῖσθαι�τῶν�συμμάχων�προ�αι-.......
ρούμενος·�ὑὑπποο ππττ εε ύύ εε τταα ιι δὲ ὑ π ὸ Θηβαίων�•�〈b〉 (Ξενοφώντας, Απομνημονεύματα –γί-.........
νεται λόγος για τα κατορθώματα των δύο μαθητών του Σωκράτη, του Κριτία και του Αλκι-
βιάδη,�εξού και ο δυϊκός):�τοιούτων�δὲ�συμβάντων�αὐτοῖν,�καὶ�ὠὠγγκκωωμμ έέ νν ωω μὲν�ἐ π ὶ...........�
γένει,�ἐἐππ ηη ρρ μμέέ νν ωω δ᾽�ἐ π ὶ πλούτῳ,�ππ εεφφ υυσσ ηημμέέ ννωω δ᾽�ἐ π ὶ δυνάμει,�δδ ιι αα ττ εε θθ ρρυυ μμμμέέ --.......... .......... .....
ννωω δὲ�ὑπὸ�πολλῶν�ἀνθρώπων,�ἐ π ὶ δὲ�πᾶσι�τούτοις�δδ ιι εε φφ θθ αα ρρ μμέέ ννωω καὶ�πολὺν�χρόνον.... ...........
ἀπὸ�Σωκράτους�γεγονότε,�τί�θαυμαστὸν�εἰ�ὑπερηφάνω�ἐγενέσθην;

〈ΙΔ.�(iv-3c,�d)〉
〈c〉 [παράδειγμα συνωνυμικής επαναφοράς, από λόγο του Κικέρωνα που δεν σώζεται] d e -
d i d e r i m periculis omnibus, o p t u l e r i m insidiis, o b i e c e r i m inuidiae •�〈d〉 [πα-.......... ......... ..........�
ράδειγμα συνωνυμικής επιφοράς, συνδυασμένης με τη συντακτική επαναφορά τού vos]�v o s
enim s t a t u i s t i s , v o s s e n t e n t i a m  d i x i s t i s , v o s i u d i c a s t i s......... .......... .......

Τα αποσπάσματα από τα αγιογραφικά και τα πατερικά κείμενα είναι δείγματα
‘συνωνυμικής επιφοράς’:
〈ΙΔ. (iv-3e, f, g)〉
〈e〉 Ψλ 144, 8-11 [σε συνδυασμό και με το ετυμολογικό σχήμα αινετός ~ επαινέσει]:�Mέγας
Κύριος�καὶ α ἰ ν ε τ ὸ ς σφόδρα,�καὶ�τῆς�μεγαλωσύνης�αὐτοῦ�οὐκ�ἔστι�πέρας.�Γενεὰ�καὶ
γενεὰ�ἐ πα ι ν έ σ ε ι τὰ�ἔργα�σου�καὶ�τὴν�δύναμίν�σου�ἀἀππαα γγγγ εε λλ οο ῦῦσσ ιι.�Τὴν�μεγαλο-.........�
πρέπειαν�τῆς�δόξης�τῆς�ἁγιωσύνης�σου�λλααλλ ήήσσ οουυ σσ ιι καὶ�τὰ�θαυμάσιά�σου�δδ ιι ηηγγήή --.........
σσ οο νν ττ αα ιι.�Καὶ�τὴν�δύναμιν�τῶν�φοβερῶν�σου�ἐἐ ρρ οοῦῦ σσ ιι καὶ�τὴν�μεγαλωσύνην�σου�δδ ιι ηη --.........
γγ ήήσσοο νν τταα ιι •�〈f〉 Α΄ Κορ 13,8:�Ἡ�ἀγάπη�οὐδέποτε�ἐκπίπτει·�εἴτε�δὲ�προφητεῖαι, κκαα --
τταα ρρ γγηηθθ ήήσσ οονν τταα ιι·�εἴτε�γλῶσσαι,�ππ ααύύσσ οονν τταα ιι·�εἴτε�γνῶσις�κκαα τταα ρρ γγηη ��θθ ήήσσ εε ��τταα ιι.�........... ............
[Στη θέση μιας χαλαρής επανάληψης/επιφοράς τού καταργηθήσομαι, η λατινική μετάφραση
παρέχει μια καθαρότερη συνωνυμική επιφορά:�…�s i v e prophetiae e v a c u a b u n t u r,� s i v e
linguae c e s s a b u n t, s i v e scientia d e s t r u e t u r.]�•�〈g〉 Ιωάννου Δαμασκηνού,�Ἐπι-
στολὴ�γραφεῖσα�πρὸς�Ἰορδάνην�ἀρχιμανδρίτην�περὶ�τοῦ�τρισαγίου�ὕμνου,�18.9:�Οὐρανοὶ
μὲν�γὰρ�δόξαν�διηγοῦνται�θεοῦ,�ἄγγελοι�λειτουργοῦσι�μμ εε ττὰὰ��φφ όόββ οουυ,�ἀρχάγγελοι�προσ-.......
κυνοῦσι�μμ εε ττὰὰ �� ττ ρρ όόμμ οο υυ,�τὰ�χερουβὶμ�μὴ�φέροντα φφ ρρ ίί ττ ττ εε ιι,�τὰ�σεραφὶμ�οὐ�πλησι-.......
άζουσι�περιιπτάμενα�καὶ�κεκραγότα�ττ ρρ όόμμῳῳ·�«Ἅγιος,�ἅγιος,�ἅγιος·�πλήρης�ἡ�γῆ�τῆς.......�
αἰνέσεως�αὐτοῦ».

Στο μελέτημα «Επαναφορά και  άλλα σχήματα  λόγου στον Πα παδια-
μάντη» (όπου στη σημ. 1, σσ. 45-48) δίνεται ένας στοιχειώδης ορισμός και κά-
ποια  χαρακτηριστικά  παπαδιαμαντικά  παραδείγματα  ‘συνωνυμικής  επα-
ναφοράς’ και ‘συνωνυμικής επιφοράς᾿. Προκειμένου, όμως, να γίνει διάκριση
–[1] ανάμεσα σ᾽ αυτό το τελευταίο επαναληπτικό σχήμα και στην ‘κυρίως ει-
πείν’ (συντακτική) επαναφορά (με απαραίτητη προϋπόθεση, σε όλες τις υπο-
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περιπτώσεις επαναφοράς ή επιφοράς, την ύπαρξη του συντακτικού παραλλη-
λισμού ή ‘ισόκωλου’ σχήματος) και [2] ανάμεσα στη ‘συνωνυμική επανα-
φορά/επιφορά’ και  το  καθαυτό  ‘συ νωνυμικό  σχήμα’–  θα  θυμίσουμε  τον
ορισμό του τεχνογράφου Αλέξανδρου (Walz, iii, σ. 465):�«Συνωνυμία�δέ
ἐστιν�ὅταν�τῷ�χαρακτῆρι�διαφόροις�ὀνόμασι,�τῇ�δυνάμει�δὲ�τὸ�αὐτὸ�δη-
λοῦσι,�χρώμεθα�πλείοσιν,�ἓν�μὲν�καὶ�τὸ�αὐτὸ�βουλόμενοι�δηλοῦν,�ὡς�καὶ
Δημοσθένης·�“καὶ�γγ ιι ννώώσσκκ εετταα ιι μὲν ὑπ ὸ τῶν�Περινθίων…�[=�〈a〉]”».
Το ίδιο δημοσθενικό χωρίο (όπου, από τα τρία ‘συνώνυμα’ ρήματα, τα δύο
πρώτα είναι συνώνυμα ως αποτέλεσμα του σχήματος ‘εκ παραλλήλου’) πα-
ρατίθεται και από τον τεχνογράφο Τιβέριο (Walz, iii, σ. 564)ως παράδειγμα
‘πλεονασμού’ (ή ‘συνωνυμίας’, όπως υποσημειώνει ακολουθώντας τον Και-
κίλιο), σχήμα που πραγματώνεται «ὅταν�κατὰ�τοῦ�αὐτοῦ�πράγματος�ἢ
κατὰ�τοῦ�προκειμένου�δύο�λέξεις�γενηθῶσι»,�δηλαδή όπως και στην πε-
ρίπτωση του δημοσθενικού αποσπάσματος, όπου «κατὰ�γὰρ�τοῦ�αὐτοῦ
πράγματος�τὰ�αὐτὰ�σημαινόμενα�τέθειται». 

Κατά τον Τιβέριο, ένα άλλο παράδειγμα του ίδιου σχήματος (που το αξιο-
λογεί με τη φράση «ἐνέργειαν�τὸ�σχῆμα�ἔχει�ἐν�τῷ�πυσματικῷ�τιθεμέ-
νην») είναι και το ακόλουθο, πάλι από τον Δημοσθένη: «δεῖ�σκοπεῖν�ὑμᾶς,
ἄνδρες�Ἀθηναῖοι,�τί�προσῆκον�ἦν�ἑλέσθαι�ππρράάττττεειινν καὶ�πποοιιεεῖῖνν τὴν�πό�-
λιν». Πρόκειται, όμως, για καθαυτό συνωνυμικό σχήμα, συγκεκριμένα για
μια διμελή συνωνυμική σύμπλεξη. Στα σχόλια του Walz της σ. 465, αφού προ-
στεθεί ένας ακόμη ορισμός για τη συνωνυμία ως σχήμα («λέξεων�τὸ�αὐτὸ
σημαινουσῶν�παράλληλος�θέσις»), παρατίθενται, εκτός από τα ππρράάττττεειινν
~�πποοιιεεῖῖνν, μερικά ακόμη παραδείγματα συνώνυμων αρχαιοελληνικών λέξεων
από διάφορους συγγραφείς: ὀὀξξεεῖῖςς ~�ττααχχεεῖῖςς, ννωωθθεεῖῖςς ~�ββρρααδδεεῖῖςς, (Όμηρος:)
πποολλεεμμίίζζεειινν ~�μμάάχχεεσσθθααιι, (Γρηγόριος ο Θεολόγος:) πποολλλλῆῆςς 〈πίστεως〉 ~
ππααννττεελλοοῦῦςς,�μμεείίζζοοννοοςς ~�οοὐὐκκ��ὀὀλλίίγγηηςς [ένα ακόμη σχήμα ‘εκ παραλλήλου’] κ.ά.
Το αξιοπερίεργο είναι ότι, δίπλα σ᾽ αυτά τα παραδείγματα συνωνυμικού σχή-
ματος (συνωνυμικής παράταξης), δίνεται και το γνωστό απόσπασμα από τα
Α πο μνημονεύματα του Ξενοφώντα «τοιούτων�δὲ�συμβάντων�αὐτοῖν,�καὶ
ὠὠγγκκωωμμ έέ ννωω μὲν ἐ π ὶ γένει…�[=�〈b〉]», που, όπως είδαμε, ανήκει στη
‘συνωνυμική επαναφορά’.

Εάν θέλουμε ν᾽ ακριβολογούμε (στο βαθμό που τα νεότερα γλωσσολο-
γικά κριτήρια το επιτρέπουν), στο τελευταίο αυτό, όπως και στο πρώτο δη-
μοσθενικό, απόσπασμα, πέρα  από  το  κοινό  επαναληπτικό  σχήμα  της
συντακτικής επαναφοράς τού ἐπὶ και τού ὑπὸ, αντίστοιχα, δεν πρόκειται για
την παράταξη συνώνυμων λέξεων σε επαφή μεταξύ τους, αλλά για τη διαδοχή
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φραστικών ενοτήτων (‘κώ λων΄) με συντακτικό παραλληλισμό μεταξύ τους
που εισάγονται από λέξεις με συγγενική σημασία. Κατά τον Lausberg (σ. 283-
284,�§§�630,�632), μπορεί να γίνει λόγος για ‘συνωνυμική επαναφορά’ (πιο
χαλαρή σε σύγκριση με την καθαυτό επαναφορά που απαιτεί την επανάληψη
της ίδιας λέξης). Τη διαφορά υποδεικνύει ήδη (τουλάχιστον με τα παραδείγ-
ματα που παραθέτει) ο αρχαίος τεχνογράφος Αλέξανδρος (ό.π., σ. 446):
«Ἐπαναφορά�ἐστιν,�ὅταν�ἀπὸ�τοῦ�αὐτοῦ�κόμματος�δύο�ἢ�πλείω�κῶλα
ἄρχηται,�ὡς�παρὰ�τῷ�Δημοσθένει·�“τ α ῦ τ᾽�εἶπον�ὑπὲρ�ὑμῶν,�τ α ῦ τ᾽
ἐπρέσβευσα,�τ α ῦ τ᾽�ἐδεήθην”�ἢ�ὅταν�ἐπὶ�πολὺ�τὸ�ὄνομα�ἐν�ἀρχῇ�τῶν
κώλων�καὶ�τῶν�περιόδων�παραλαμβάνηται·�καὶ�ἢ�αὐτὸ�ἢ�τὸ�ἰσοδυνα-
μοῦν�αὐτῷ�ὀνομάζει�[�]�τὸ�δ᾽�ἰσοδυναμοῦν�οὕτως,�ὡς�εἴ�τις�λέγοι·�ἐἐ ππ έέ --
δδωωκκαα τῇ�πόλει�χρήματα,�ππαα ρρ έέ σσ χχ οο νν συμμάχους,�ἐἐ χχαα ρρ ιι σσ άάμμηη νν
ὅπλα·�[�]». Ένα ανάλογο δημοσθενικό χωρίο δίνει και ο Ruti lius Lupus (εκδ.
G. Barabino, σσ. 27-28,�156-158), για την περίπτωση που το σχήμα ‘επι-
βολή’ (όπως αυτός, ελληνιστί, ονομάζει την επαναφορά) πραγ ματώνεται ως
«varietas verborum quae eandem vim habet». Με ένα παράδειγμα συντα-
κτικής επαναφοράς που προεκτείνεται ως συνωνυμική: «Regn a v i t Libyco
generi, r e g n a v i t et argis || inachiis, d o m i n a t u s item e s t apud Oe-
baliam arcem» το γνωστό «Carmen de figuris vel schematibus» προτείνει,
εν προκειμένω, τον όρο ‘μετάφρασις’ (επίσης ελληνικά στο κείμενο). 

Τέλος, το ότι, δίπλα στη ‘συνωνυμική επαναφορά’, υπάρχει και η ‘συνω-
νυμική επι φορά’, υποστηρίζεται από τον Κοϊντιλιανό (9.iii.45), με βάση τo
παράδειγμα «d e d i d e r i m periculis omnibus… [= 〈c〉]», αφενός, και,
αφετέρου, το παράδειγμα «v o s enim s t a t u i s t i s…[= 〈d〉]» (όπου η επα-
νάληψη/επιφορά πραγματώνεται με τα συνώνυμα ρήματα στο τέλος των πα-
ράλληλων  ‘κώλων’).  O  Koϊντιλιανός  διευκρινίζει, επίσης, ότι  τον  όρο
‘διεζευγμένον’ (λατιν. disjunctum) που χρησιμοποιείται ενίοτε αναφορικά
με τη ‘συνωνυμική επαναφορά/�επιφορά’ (όπως και τον όρο ‘υπόζευξις’, τον
οποίο προτείνουν άλλοι τεχνογράφοι), πρέπει να τον εννοούμε (για να μη δη-
μιουργείται σύγχυση με τη διαζευκτική παράταξη) ως έναν διαχωρισμό ανά-
μεσα στα συνώνυμα («nam est nominum idem significantium separatio»),
κυρίως ως «μια ευκαιρία ν᾽ αναδειχθούν οι λεπτές ση μασιολογικές διαφορές
και αποχρώσεις των συνω νύμων» καθώς αποδίδονται στους μη συνώνυμους
αλλά συντακτικά ομόλογους όρους που συναπαρτίζουν τα παράλληλα κώλα
(για μιαν αντίστροφη κατεύθυνση του ‘συνωνυμικού σχήματος’ βλ. τα σχόλια
σχετικά με το 〈ΙΔ. (i-2)〉). 

Ως ‘διεζευγμένον’ με αυτή την έννοια, θα λέγαμε –συμπληρώνοντας τη
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σχηματοποίηση που προτείνει ο Lausberg, σ. 329�§�739 [όπου s = συνώνυ-
μος όρος, x = σημασιολογικά διαφορετικός αλλά συντακτικά ισοδύναμος/
ομόλογος όρος που συναπαρτίζει το παράλληλο κώλον, q = πρόσθετος όρος,
επαναλαμβανόμενος αυτούσιος σε κάθε παράλληλο κώλο]– ότι [1] η συνω-
νυμική επαναφορά υπακούει στο σχήμα:  s1x1 / s2x2 /…· [2] η συνωνυμική
επιφορά, στο σχήμα: x1s1 / x2s2 /…· [3] ο συνδυασμός της συντακτικής με τη
συνωνυμική επαναφορά, στο σχήμα: q s1x1 / q s2x2 /…· [4] τη σύμπτυξη του
τελευταίου δίνει το σχήμα: qs1 / qs2 /…(δες πιο πάνω το δεύτερο παράδειγμα
που δίνει ο Κοϊντιλιανός, 9.iii.45�=�〈d〉)· [5] το διπλό (ή τριπλό) συνωνυμικό
(βλ. 〈ΙΔ. (i-2)〉) αποδίδει το σχήμα: Si1Sj1(Sk1) / Si΄2Sj΄2(Sk΄2) /…

Ι.Ε.  Α ξ ι ο λ ό γ η σ η   τ ω ν   δ ε δ ο μ έ νω ν

Η παράταξη συνώνυμων (ή παρασυνώνυμων και ‘οιονεί συνώνυμων’) όρων, ιδιαίτερα η
συμπλεκτική (με ή χωρίς κλιμάκωση), συνιστά, χωρίς αμφιβολία, ένα στοιχείο ρητορείας
ή ρητορισμού με μακρά παράδοση, η οποία ξεκινάει πολύ πριν από τον Π. και φτάνει ώς
τις μέρες μας –σε ορισμένες, μάλιστα, περιπτώσεις θεωρείται ότι έχει αρνητικά και όχι θε-
τικά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, ο Ι. Θ. Κακριδής, μιλώντας για το ύφος πολλών βυ-
ζαντινών νομικών εγγράφων, αλλά και πολλών νεοελληνικών κειμένων γραμμένων στην
καθαρεύουσα, θεωρεί τη διπλή ή πολλαπλή διατύπωση αυτού του είδους σαν μια «προ-
σπάθεια ν᾽ αποσκεπαστεί η αδυναμία της λέξης, που έχει μείνει άδεια από κάθε ουσία»,
έτσι που χρειάζεται «όλη την ώρα και μια δεύτερη μαζί της για δεκανίκι»14.  

Νομίζω ότι δεν είναι η περίπτωση του Π., όπως δεν είναι η περίπτωση και άλλων συγ-
γραφέων, όχι μόνον Ελλήνων αλλά και ξένων που ακολουθούν μιαν ομόλογη παράδοση
εκτός της ελληνικής γλώσσας. Λ.χ., σε ό,τι αφορά τα γαλλικά, η διπλή και πολλαπλή δια-
τύπωση αυτού του είδους θεωρήθηκε ότι χαρακτήριζε επίσης τη νομική και διοικητική
γλώσσα τουλάχιστον την εποχή κατά την οποία ο Μονταίνιος (Montaigne) έγραφε τα πε-
ρίφημα δοκίμιά του (αναγνωρίζεται, άλλωστε,ως ο πατέρας αυτού του γραμματειακού εί-
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14 Ι. Θ. Κακριδής, Το Μεταφραστικό Πρόβλημα, γ΄ έκδ., 1961, σ. 24. (Βλ. σχολιασμό στο βιβλίο
μου Γλωσσοφιλολογικά, Α΄, [6]2007: Πατάκης, κεφ. viii, σημμ. 10 και 11). –Από άρθρο του Β.
Κοπανού («Παρατακτικά ζεύγη στις μεταφράσεις του Μαξίμου Πλανούδη») μεταφέρω εδώ τα
εξής δύο αποσπάσματα: «Ακόμη και στον Οβίδιο η παρουσία τους [sc. των παρατακτικών ζευ-
γών] είναι έντονη, πράγμα που αποτελεί ένα πρόσθετο στοιχείο για την ύπαρξη στο έργο του
ενός υπερβολικού, για ποιητή, ρητορισμού.» και «Εκεί όμως που η χρήση τους γίνεται, θα έλεγε
κανείς, πληθωρική, είναι στη λόγια βυζαντινή γλώσσα, στην οποία η εξασθένηση και γενικά η αλ-
λοίωση της σημασίας των λέξεων της αρχαίας ελληνικής, αλλά και ο υπέρμετρος ρητορισμός οδή-
γησε σε απαράδεκτες υπερβολές.» –Το συμπέρασμα που βγαίνει από το άρθρο του Κοπανού
είναι ότι και το ύφος του Πλανούδη-μεταφραστή χαρακτηρίζεται από έναν τέτοιου είδους ρητο-
ρισμό. (Να επισημάνω, με την ευκαιρία αυτή, ότι, προκειμένου για μια τριμελή παρατακτική-
συμπλεκτική  σειρά, ο  όρος  ‘τρίδυμο  ζεύγος’ που  χρησιμοποιεί  ο  Κοπανός, σ. 23, σημ. 2,
δημιουργεί σύγχυση).



δους) –και όμως, στη δική του περίπτωση15, αποδείχθηκε από την έρευνα ότι είχε το θε-
τικό χαρακτηριστικό να παρουσιάζει μια έννοια «από διάφορες πλευρές φωτισμένη», με
το εντυπωσιακό αποτέλεσμα να της προσδίδει «έμφαση και βαρύτητα, μια ενίσχυση της
σημασίας της από την επανάληψη και μόνο μέσω ενός συνωνύμου» (χρησιμοποιώ τα λόγια
έγκριτου μελετητή του Μονταίνιου, του Richard Sayce16, τα οποία θα μπορούσαν να
έχουν εφαρμογή και στην περίπτωση του Παπαδιαμάντη). 

Η θετική εκτίμηση του Sayce είναι σύμφωνη και με τις θετικές αξιολογήσεις των αρ-
χαίων ρητοροδιδασκάλων, όπως μας τις παραθέτει ο Lausberg17, σύμφωνα με τις οποίες
προκύπτει ενίσχυση της σημασίας μιας λέξης μέσω των διαφορετικών αποχρώσεων της
ίδιας έννοιας που κομίζουν τα συνώνυμα. Ο πραγματολογικός στόχος της λεγόμενης ‘συ-
νωνυμικής συσσώρευσης’ (‘congeries synonymica’) φαίνεται να είναι η εμμονή ή η έμ-
φαση, διά του πολλαπλασιασμού, σε μία έννοια (η εμμονή, διά του πολλαπλασιασμού των
σημαινόντων, σε ένα σημαινόμενο –όπως θα λέγαμε με πιο μοντέρνους όρους)18. 

Ως γνωστόν, το συνωνυμικό σχήμα ανήκει στην ομάδα σχημάτων που πραγματώ-
νονται ‘κατά προσθήκην’ ή ‘κατά π λ ε ο ν α σ μ ό ν’ (λατιν. adiectio), χωρίς ο πλεονασμός
ν᾽ αποτελεί ‘a priori’ ελάττωμα (vitium) του λόγου, όπως στην περίπτωση λ.χ. της ‘πε-
ρισσολογίας’ ή της ‘μακρολογίας’ κ.τ.ό. Στον πλεονασμό, με την καλή έννοια, συμπερι-
λαμβάνονται σχήματα, αφενός επανάληψης της ίδιας λέξης ή του ίδιου συνόλου λέξεων,
αφετέρου συσσώρευσης διαφορετικών λέξεων ή διαφορετικών συνόλων λέξεων. Εδώ ανή-
κει και η περίπτωση της παράταξης, ασύνδετης (‘ασύνδετο σχήμα’), συνδετικής ή πολυ-
σύνδετης  (‘πολυσύνδετο  σχήμα’).  Κατά  τον  Κοϊντιλιανό  (9.3.45 και  8.4.26), η
συνωνυμία ή η συνωνυμική παράταξη ανήκει στα σχήματα του ‘πλεονασμού’ (ελληνικά
στο κείμενό του) με την έννοια ενός υπέρ το δέον πληθωρικού λόγου («abundans super
necessitatem oratio»), προσγράφεται, όμως, και στις διαδικασίες ‘(επ)α ύ ξ η σ η ς’ του
λόγου (λατιν. amplificatio), η οποία από ανώνυμο Έλληνα τεχνογράφο ορίζεται ως εξής:
«αὔξησίς�ἐστι�λόγος�μεῖζον�ποιῶν�φαίνεσθαι�τὸ�πρᾶγμα».

Η συχνότητα της συμπλεκτικής σύναψης συνωνύμων (ή πα ρασυνωνύμων) στον Π.
είναι υφολογικά χαρακτηριστική –θα μπορούσε, ενδεχομένως, να χαρακτηρισθεί και υφο-
λογική ‘μανιέρα’, αναγνωρίσιμη ακόμη και στα μεταφράσματά του19. Ελλείψει χώρου,
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15 Παραδείγματα συνωνυμικής παράταξης από τα Essais βλ. στο βιβλίο Michel de Montaigne,Δο-
κίμια (μετάφραση, σημειώσεις, επίμετρο Θανάση Νάκα), 1979: Κάλβος, passim –και στο κεφά-
λαιο viii: «Μεταφραστική πρακτική» των Γλωσσοφιλολογικών,Α΄ (βλ. την προηγούμενη σημ.).

16 R. a. Sayce,«The style of Montaigne: word-pairs and word-groups» στον συλλογικό τόμο S.
Chatman (εκδ.), Literary Style: A Symposium, 1971: Oxford university Press, σσ. 381-402.

17 Op. cit., σ. 293 (§ 651) και σ. 330 (§ 740).
18 Πβ. και όσα λέγονται (Σχήματα 〈Μορφο〉λεξικής και Φραστικής Επανάληψης, cit., σημ. 2, σ. 135-
136) σχετικά με το ‘σχήμα διανοίας’ των αρχαίων τεχνογράφων που ακούει στο όνομα ‘ε π ι -
μ ο ν ή’ (λατιν. expolitio ή commoratio una in re ή repetitio crebrae sententiae), καθώς και για
την ‘ταυτολογική διπλότητα’ ως σχήμα πλεονασμού.

19 Ο ευρυμαθέστατος Βυζαντινός λόγιος Μάξιμος Πλανούδης, που διέπρεψε σ᾽ αυτού του είδους



θυμίζω τρία ενδιαφέροντα ευρήματα στο κείμενο της παπαδιαμαντικής μετάφρασης του
Tartarin de Tarascon του alphonse Daudet

–[1] … les murs du marabout tout chargés d’oripeaux, όπου όχι μόνο το δυσερμή-
νευτο oripeaux αισθάνεται υποχρεωμένος να αποδώσει με σύμπλεξη: τοὺς�τοίχους�τοῦ
ἀραβικοῦ�μνημείου,�καθὼς�ἦσαν�φορτωμένοι�ἀπὸ�ἀἀθθύύρρμμαατταα��κκααὶὶ��ψψεευυδδόόχχρρυυσσαα,�αλλά
και�το�διαφανέστατο –[2] les cafés ôtaient leurs volets αποδίδει επίσης με μια (ετυμολο-
γικά σύστοιχη) σύμπλεξη: τὰ�καφενεῖα�ἤνοιγον�θθύύρρααςς��κκααὶὶ��ππααρράάθθυυρραα, ενώ στο –[3]
aux lieux où les grands hommes ont habité, quelque chose d’eux-mêmes erre et flotte dans
l’air jusqu’à la fin des âges, για να διατηρήσει τη διμελή συνδετική παράταξη του πρωτο-
τύπου, δημιουργεί, ελληνοπρεπέστατα, την προ σφυέστατη για τα συγκεκριμένα συμ-
φραζόμενα (και σχηματική λόγω επανάληψης τού περι-) συνωνυμική σύμπλεξη (που δεν
εντόπισα στον TLG): …κάτι�ἐξ�αὐτῶν�ππεερριιφφοοιιττᾶᾶ��κκααὶὶ��ππεερριιπποολλεεύύεειι εἰς�τὸν�ἀέρα�μέχρι
συντελείας�τῶν�γενεῶν (μάλιστα, χρησιμοποιεί το περιφοιτώ, που το βρίσκουμε τέσ-
σερις φορές και στα Άπαντά του, μαζί με το περιπολεύω, που ανήκει στη γλωσσική του πε-
ριουσία, αλλά είναι άγνωστο μέσα από το δημοσιευμένο πρωτότυπο έργο του [ως άλλος
τύπος τού περιπολώ, το περιπολεύω συγκεντρώνει 36 εμφανίσεις στον TLG]).

Είναι αυτονόητο ότι το υφολογικό αυτό χαρακτηριστικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
‘ισχυρό χαρτί’ στην ταυτοποίηση των μεταφράσεων που αποδίδονται στον Π., ενώ από
την προσεκτική μελέτη του μεταφραστικού έργου περιμένουμε να μας δώσει στοιχεία, με-
ταξύ άλλων, και σχετικά με το πώς χειρίζεται και αξιοποιεί ο Π. τις έτοιμες παρατακτικές
σειρές που συναντά στους συγγραφείς τους οποίους μεταφράζει.

Σε ό,τι αφορά την ελληνόγλωσση γραμματεία, έχει διαπιστωθεί ότι για την ανεύρεση
τόσων πολλών συνώνυμων (ή οιονεί συνώνυμων και σημασιολογικά συναφών) όρων, ο Π.
ανατρέχει σε όλα τα στρώματα και σε όλες τις φάσεις της Ελληνικής Γλώσσας (αρχαίας,
βυζαντινής, νέας) –ως εγκρατής γνώστης όλων αυτών των φάσεων20.  

Εννοείται ότι, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, από τις επιλογές τού Π. δεν απου σιά-
ζουν τα ‘έτοιμα σχήματα’, λ.χ. στερεοτυπικές ασύνδετες ή (κυρίως) συνδετικές παρατά-
ξεις, από τη λόγια ή τη λαϊκή γλώσσα, με κυριολεκτική ή μεταφορική /αλληγορική
σημασία (σώοι και υγιείς, έρημη και ορφανή / έρημη και χήρα, χρόνους και καιρούς, σκόλη
και γιορτή, δανεικά κι αγύριστα, ούτε γράμμα ούτε απηλογιά, αντάρα και καπνός, σειέται και
λυγιέται, ἐμπομπῇ [sic] καὶ�παρατάξει κ.π.ά. ακόμη).

Αρκετές από αυτές τις περισσότερο ή λιγότερο παγιωμένες/στερεότυπες συνάψεις
έχουν πίσω τους μιαν ήδη μακρά παράδοση, στον προφορικό αλλά και τον γραπτό λόγο,
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τη μεταφραστική πρακτική και συνήθεια (βλ. τη σημ. 14) απέδιδε με ‘παρατακτικό ζεύγος’ όχι
μόνο μεμονωμένες λέξεις του λατινικού πρωτοτύπου (λ.χ. fama ~ φήμη και διαβόησις) αλλά
και συντάγματα με κεφαλή (x) και εξάρτημα (x΄), ήτοι [x΄[x]] (ό,τι ο Β. Κοπανός ονομάζει ‘σύν-
θετη έκφραση’, λ.χ. sine falsitatis errore ~ πόρρω τοῦ σφάλλεσθαι καὶ πλανᾶσθαι).

20 Βλ. περισσότερα στο Θανάσης Νάκας, Γλωσσοφιλολογικά,Δ΄, κεφφ. 13, 14, 15, 16 –βλ. και το
κείμενο του Γ. Α. Χριστοδούλου, όπου στη σημ. 1, σσ. 31-40.



όπως μας δείχνουν ποικίλα αχαιοελληνικά και εκκλησιαστικά κείμενα-πηγές από τα οποία,
άμεσα ή έμμεσα, αντλούσε (και) ο Π. Εντελώς πρόχειρα παραδείγματα: 

[1]Οι συμπλέξεις φόβος και τρόμος / μετά φ. και τρ.,φρίκη και τρόμος, περιδεής και έν-
τρομος, κλαίει και θρηνεί/οδύρεται κ.ά.ό. εντοπίζονται με κάποια συχνότητα στα αγιο-
γραφικά  και  τα  πατερικά  κείμενα  αλλά  και  σε  τροπάρια  και  ύμνους  που
συμπεριλαμβάνονται στις ιερές ακολουθίες21. Στα παπαδιαμαντικά Άπαντα, ο τρόμος,ως
ψυχικό πάθος, συνδυάζεται παρατακτικά με τα φόβος,φρίκη, ταραχή, αγωνία, ανησυχία, κα-
τάπληξις, απελπισία, κλονισμός, ζάλη, ωχρότητα. Οι συνολικά 23 εμφανίσεις τού έ ν τ ρ ο -
μ ο ς (μαζί  με  τις  8 τού  π ε ρ ί τ ρ ο μ ο ς , τις  3 τού  π ε ρ ι δ ε ή ς και  τη  1 τού
π ε ρ ί φ ο β ο ς ) προσθέτουν στον προηγούμενο κατάλογο, εκτός από το έντρομος και πε-
ριδεής, και τους παρατακτικούς συνδυασμούς με τα φρίττουσα, αγωνιώσα /αγωνιώντας,
αγρία, διστάζουσα, πελιδνή. 

Για χάρη της σύγκρισης και μόνον, υποσημειώνουμε εδώ ότι πρόχειρη αναζήτηση
στον TLG εντόπισε, σε έργο του Μεγάλου Βασιλείου, και τη σύμπλεξη: ππ εε ρρ ίί ττ ρρ οο μμοο ςς
ἐγένετο�καὶ�ἰλίγγου�μεστός (από τις συνολικά 4 μόνον εμφανίσεις τού περίτρομος, άλλες
2 πραγματώνονται στο έργο του Γρηγόριου Ναζιανζηνού). –Το π ε ρ ι δ ε ή ς συνδυάζε-
ται παρατακτικά, μεταξύ άλλων, και με τα: έντρομος / υπότρομος /τρέμων (ἔτι�περιδεὴς
ἦν�καὶ�ἔντρομος�||�ὑπότρομος�καὶ�π.�ὁ�χθὲς�διώκτης�θρασὺς�γέγονεν�||�Ὁ�γὰρ�π.�καὶ
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21 Σταχυολογώ στην τύχη: Ιώβ 4, 13-15: φφόόββοοιι δὲ�καὶ�ἠχὼ�νυκτερινή,�ἐπιπίπτων�φφόόββοοςς ἐπ᾿
ἀνθρώπους, φφρρίίκκηη δέ�μοι�συνήντησε�κκααὶὶ��ττρρόόμμοοςς καὶ�μεγάλως�μου�τὰ�ὀστᾶ�διέσεισε,�καὶ
πνεῦμα�ἐπὶ�πρόσωπόν�μου�ἐπῆλθεν,�ἔφριξαν�δέ�μου�τρίχες�καὶ�σάρκες ||Ωδαί Η΄, 3-4: ὁ�πε-
δήσας�τὴν�θάλασσαν�τῷ�λόγῳ�τοῦ�προστάγματός�σου,�ὁ�κλείσας�τὴν�ἄβυσσον�καὶ�σφρα-
γισάμενος�τῷ�φοβερῷ�καὶ�ἐνδόξῳ�ὀνόματί�σου,�ὃν�πάντα�φφρρίίττττεειι��κκααὶὶ��ττρρέέμμεειι ἀπὸ�προσώπου
δυνάμεώς�σου ||Ωδαί Α΄, 16: ἐπιπέσοι�ἐπ᾽�αὐτοὺς�φφόόββοοςς��κκααὶὶ��ττρρ. ||Ψλ 54,6: φφ..��κκααὶὶ��ττρρ.. ἦλθεν
ἐπ᾽�ἐμὲ�καὶ�ἐκάλυψέ�με�σκότος ||Φιλ 2,12: μμεεττὰὰ��φφόόββοουυ��κκααὶὶ��ττρρόόμμοουυ τὴν�ἑαυτῶν�σωτηρίαν
κατεργάζεσθε || Β΄ Κορ 7,15: ὡὡςς��μμ..��φφ..��κκααὶὶ��ττρρ.. ἐδέξασθε�αὐτόν || Εφ 8,5: Οἱ�δοῦλοι�ὑπα-
κούετε�τοῖς�κυρίοις�κατὰ�σάρκα μμ..��φφ..��κκααὶὶ��ττρρ. ||Τροπάρια των Μακαρισμών όρθρου Μ. Πέμ-
πτης: Κύριε,�ἀναβαίνοντός�σου�ἐν�τῷ�σταυρῷ,�φφ..��κκααὶὶ��ττρρ.. ἐπέπεσε�τῇ�κτίσει || Χερουβικός
Ύμνος Μ. Σαββάτου: Σιγησάτω�πᾶσα�σὰρξ�βροτεία,�καὶ�στήτω�μμ..��φφ..��κκααὶὶ��ττρρ..,�καὶ�μηδὲν
γήινον�ἐν�ἑαυτῇ�λογιζέσθω ||Συμεών Νέου Θεολόγου,Κατηχήσεις, ΙΔ΄: τεχνίτῃ�καί�ἐμπείρῳ
ἀνδρί�προσελθών,�μμ..��φφ..��κκααὶὶ��ττρρ.. πολλοῦ�καί�μετά�προσοχῆς�συντόνου�τούτῳ�ὑποταγείς,
μανθάνει�ἐξ�αὐτοῦ κ.ά.π. –Ιωάννου Χρυσοστόμου,Υπόμνημα εις την προς Εφεσίους Επιστολήν:
Καὶ�ἰδὼν�ὁ�μαθητὴς�τῶν�στρατιωτῶν�τὸ�πλῆθος,�ἐξέστη,�καὶ�ππεερριιδδεεὴὴςς��κκααὶὶ��ἔἔννττρροομμοοςς
προσδραμὼν�τῷ�διδασκάλῳ,�τὴν�συμφορὰν,�ὡς�ᾤετο,�ἀπήγγειλε || id., Λόγος εις την προ-
σκύνησιν της τιμίας αλύσεως του αγίου και κορυφαίου των αποστόλων Πέτρου: Τούτων�δὲ�οὕτω
προκεχωρηκότων�τῷ�ἀποστόλῳ,�ἐπείπερ�ἔτι�ππεερριιδδεεὴὴςς��κκααὶὶ��ἔἔννττρροομμοοςς [ ] –Ακολουθία του
Επιταφίου Θρήνου: ΚΚλλααίίεειι��κκααὶὶ��θθρρηηννεεῖῖ σε,�ἡ�πάναγνός�σου�Μήτηρ,�Σωτὴρ�μου�νεκρω-
θέντα || Eσπερινός Κυριακής των Απόκρεω: ΚΚλλααίίωω��κκααὶὶ��ὀὀδδύύρροομμααιι,�ὅταν�εἰς�αἴσθησιν�ἔλθω ||
[Πβ. Φ. Πολυμέρης, στίχοι, και Β. Τσιτσάνης, μουσική: Ωχ! Μια μελαχρινή! Πώς κλαίει και
θρηνεί! ||Απόστολος Καλδάρας, στίχοι και μουσική: Κι αν κλαίω κι αν οδύρομαι, ποιός νοιώθει
την ψυχή μου]. 



τρέμων�[�]�καὶ�φόβῳ�συζῶν�||�π.�[�]�καὶ�φόβοις�μάλα�συνισχημένος�μακροῖς�||�τί
ὠχριᾷς,�εἰπέ�μοι,�καὶ�τρέμεις,�καὶ�π.�ἕστηκας;�||�σφόδρα�ἐδεδοίκει�καὶ�π.�ἦν�||�ὅθεν
καὶ�ὁ�λόγος�π.�καὶ�παρρησίας�ἄμοιρος), εναγώνιος (π.�τις�καὶ�ἐναγώνιος�γέγονεν
||�οὐδὲ�οὕτως�ἐθάῤῥει,�ἀλλ᾽�ἐναγώνιος�ἦν�καὶ�π.), ταραχώδης (π.�καὶ�ταραχώδης
γενόμενος), επίλυπος (τοῦ�φαύλου�ὁ�βίος�ἐπίλυπος�καὶ�π.), κατηφής, περίδακρυς (κα-
τηφὴς�καὶ�π.�καὶ�περίδακρυς), άθυμος (π.�γεγονὼς,�ἄθυμός�τε�λίαν). –Του π ε ρ ί -
φ ο β ο ς οι εμφανίσεις στον TLG είναι πολύ συχνότερες (συνολικά 150) και εμπλέκονται
σε παρατακτικές συνάψεις με τα (αναμενόμενα ή λιγότερο αναμενόμενα) τρέμων (περί-
φοβοι�καὶ�τρέμοντες�/�π.�καὶ�τρόμῳ�παλλόμενοι),φρίττων (λέγουσι�φρῖξαι�καὶ�π.�γε-
νέσθαι�τοὺς�στρατιώτας –πβ. και: ἧς [sc. της ποιήσεως] τοὺς�ἀκούοντας�εἰσῆλθε�καὶ
φ ρ ί κ η �π ε ρ ί φ ο β ο ς καὶ�ἔλεος�πολύδακρυς�καὶ�πόθος�φιλοπενθής), δεδοικώς (δε-
δοικὼς�καὶ�π.�ὤν), καταδεής, καταδείσας, δειλός, καταπλήξ /καταπεπληγμένος (τοὺς�π.
καὶ�καταπλῆγας�ἐξᾶραι�πάλιν�καὶ�παρορμῆσαι�χρησάμενον�ἐν�δέοντι�μεγαλαυχίᾳ
–πβ. και: καταπεπληγμένοι�τὰς�τῶν�Ἰλλυριῶν�δυνάμεις�π.�καθειστήκεισαν�καὶ
πρὸς�τὸ�διαπολεμεῖν�ἀθύμως�εἶχον), εκπλαγής / εκπλαγείς / εκπεπληγμένος (τελέως
ἐκπλαγεῖς�ἦσαν�καὶ�π.�ταῖς�ψυχαῖς�||�ἐκπλαγεῖς�καὶ�π.�γενόμενοι�πάντες�ἐτρέ-
ποντο�πρὸς�φυγὴν�ἔξω�τῆς�πόλεως�||�ἐκπλαγεὶς�δὲ�δεινῶς�καὶ�π.�γενόμενος –πβ.
και: ἐκπεπληγμένος�τὸ�δεινὸν�π.�καθειστήκει), τε ταραγμένος /ταραχώδης (ταραχώ-
δης�γενόμενος�καὶ�π.�τὴν�διάνοιαν�||�π.�οὖσι�καὶ�τεταραγμένοις�||�π.�γενόμενοι�καὶ
συνταραχθέντες�ἐξέπεσον�τοῦ�στρατοπέδου), συγκεχυμένος (π.�γεγονὼς�καὶ�συγ-
κεχυμένος�ταῖς�ἐλπίσιν), ορθός (ὀρθοὶ�ταῖς�διανοίαις�καὶ�π.�πάντες�ἦσαν�||�ὀρθὴ�καὶ
π.�ἦν�ἡ�πόλις�διὰ�τὴν�ἀδηλότητα�τῶν�προσδοκωμένων), επτοημένος, κατεπτηχώς, άθυ-
μος (καὶ�ἀπ᾽�αὐτοῦ�π.�τε�καὶ�ἀθύμους�γεγενημένους), ταπεινός, ευλαβής (ἀρίστη�τοῦ
φιλοσόφου�καὶ�φιλοθέου�συμβουλὴ�τὸ�δεῖν�εἰς�τὰς�ἑτέρων�προσέχοντας�συμφορὰς
εὐλαβέστερον�ἕκαστον�γίνεσθαι�καὶ�π.), υποψίας έχων (τούτων�ἀκούσας�Ἡρώδης
π.�ἦν�καὶ�πρὸς�πάντας�ὑποψίας�εἶχε�καὶ�μίση), καραδοκών (π.�ὄντες�καὶ�καραδο-
κοῦντες�ἀεὶ�τὰς�ἐφόδους), σκεπτόμενος (π.�τε�ἐφαίνοντο�καὶ�σκεπτόμενοι�ὅ�τι�καὶ
δράσαιεν) κ.ά. 

Στοιχεία, τέλος, του TLG από τις παρατακτικές συνάψεις τού τ ρ ό μ ο ς (ως ψυχικού
πάθους) που συνδυάζεται, μεταξύ άλλων, και με τα –φόβος (και: έ μ φ ο β ο ς  τ ρ ό μ ο ς ),
φρίκη, έκστασις, αγωνία, υποψία, απειλή (δυσμενών), ταραχή, οδύνη, πόνος, ρίγος (και:
τ ρ ό μ ο ς  ρ ι γ ώ δ η ς), κλόνος, σπασμός, παλμός,ωχρότης– αφενός εξηγούν το λόγο που το
Ονομαστικόν του Πολυδεύκη, αυτός ο θησαυρός συνωνύμων και αντιθέτων του αρχαίου
κόσμου, είναι ιδιαίτερα πλούσιος σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα λεξήματα, αφετέρου,
όμως, μας δείχνουν ότι, τηρουμένων των αναλογιών, και ο λεξιλογικός πλούτος που χρη-
σιμοποιεί ο Π. δεν αφίσταται πολύ.

[2]Ως προσδιορισμούς του ρήματος αγαπώ και μόνον, χρησιμοποιεί ο Π. τόσο το διαπύ-
ρως (στα Άπαντα εμφανίζεται άπαξ –2 μόλις φορές εντοπίζεται και το επίθετο διάπυρος)
όσο και το εμμανώς (2 εμφανίσεις), αλλά τη μία από τις δύο φορές τα συμπλέκει προ-
σφυώς: τὸν�ἀγαπῶ�τοσοῦτον�δδιιααππύύρρωωςς καὶ�τοσοῦτον�ἐἐμμμμααννῶῶςς,�ὥστε�ὁ�ἔρως�οὗτος
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εἶναι�δαιμόνιον�κατοικοῦν�εἰς�τὴν�σάρκα�μου. Η σύμπλεξη των δύο επιρ ρημάτων δεν
απαντά στον TLG, παρόλο που, ως προσδιορισμοί ποικίλων ρημάτων (μεταξύ αυτών και
του αγαπώ και του ερώ/ερώμαι), το εμμανώς έχει 49 πραγματώσεις και το διαπύρως 40.
‘Άπαξ’ στα παπαδιαμαντικά Άπαντα αποτελεί και το ευτάκτως, που βρίσκεται σε σύμπλεξη
με το κοσμίως –μια σύμπλεξη, όμως, που απαντάται συχνά στον TLG.

Ανάλογες επισημάνσεις μπορούν να γίνουν και για πλήθος ακόμη από τις πα ρατακτικές
σειρές που παραθέσαμε στις προηγούμενες ενότητες. Η ικανότητα του Π., εκτός από την
ποικιλία ή/και την πρωτοτυπία των παρατακτικών συνάψεων, έγκειται, όπως είδαμε, στη
δημιουργία πολυμελών σειρών, στη συχνή κλιμακωτή διάταξη με βάση κυρίως τα σημαι-
νόμενα και στην επαλληλία, τη δημιουργία δηλαδή συστοιχιών, διαδοχικών ή σε απόσταση,
κάποτε στα όρια μιας και μόνο νοηματικής ενότητας ή πρότασης. Με βάση τη μεγάλη ποι-
κιλία παραδειγμάτων της ενότητας 〈ΙΔ. (ii-iii)〉, δεν θα μπορούσε κανείς να αποκλείσει
από τις ‘εν δυνάμει’ πραγματώσεις του παπαδιαμαντικού ύφους, την περίπτωση δημιουρ-
γίας παρατακτικών σειρών για το ρήμα / ρηματική φράση ως κατηγόρημα και, ταυτό-
χρονα,για καθέναν από τους άλλους λειτουργικούς όρους της ίδιας πρότασης (υποκείμενο,
αντικείμενο ή κατηγορούμενο, προσδιορισμούς), με τη δυνατότητα, για καθέναν από αυ-
τούς, υποτακτικού ‘εγκιβωτισμού’ και άλλων παρατακτικών σειρών.

Το επίσης αξιοσημείωτο, από υφολογική άποψη, είναι και η ικανότητα του Π. να συν-
δυάζει τα ποικίλα και διαφορετικά μεταξύ τους σχήματα λόγου. Ανάμεσα σε πολλά άλλα
δείγματα που προηγήθηκαν, ας θυμηθούμε τους συνδυασμούς που συζητήθηκαν στην τε-
λευταία ενότητα 〈ΙΔ. (iv)〉, όπου, εκτός από τον συνδυασμό της συνωνυμικής παράταξης
(σε διαφορετικά συντακτικά επίπεδα) με τη συνωνυμική επαναφορά, εμπλέκονται αλλε-
πάλληλα ομοιοτέλευτα (και ομοιοκάταρκτα), ομοιόπτωτα, παρηχήσεις και μια λεξική αν-
τίθεση. Ας ξαναδούμε, εξάλλου, μια και ο λόγος για ομοιοτέλευτα, και ένα παράθεμα από
την υποενότητα 〈ΙΔ. (iii-5a)〉 (το οποίο, ως προς την ‘παραγωγική επαναφορά’, επιθη-
ματική τού -εργοί και προθηματική τού συν-, σχολιάζεται στο 〈ΙΒ. (iii-2)〉):

〈ΙΕ.�(i)〉
Ὅσοι�ἔλαβον�μέρος�εἰς�τὴν�σκευωρίαν,�{ππρρωωττοο υυ ρρ γγ οο ὶὶ κκααὶὶ σσυυννεε ρρ γγ οο ίί, κκααὶὶ σσυυννεειιδδόόττεεςς,.....
κκααὶὶ σσυυννεευυδδοοκκήήσσααννττεεςς, κκααὶὶ σσυυγγκκααλλύύψψααννττεεςς},�ὅλοι�νὰ�εἶναι�{ἀἀφφωωρριισσμμέέννοοιι��κκααὶὶ κκααττηη--..... ......... ........
ρρααμμέέννοοιι��κκααὶὶ μμεεττὰὰ��θθάάννααττοονν��ἄἄλλυυττοοιι}......... ....

Στο 〈ΙΔ. (iii-2c)〉 συνδύασε χιαστί, σε δίκωλες περιόδους με παραλληλισμό (σχήμα ‘πά-
ρισον’), επάλληλες παρατακτικές σειρές, κ.ο.κ. 

Δεδομένου, όμως, ότι, στην παρούσα συνάφεια, η συνωνυμική παράταξη παραμένει
το κυρίαρχο σχήμα, θα ήθελα να σχολιάσω και ένα κορυφαίο χωρίο που προσείλκυσε ήδη
την προσοχή των παπαδιαμαντολόγων και που, κατά τον Μ. Ζ. Κοπιδάκη (βλ. όπου στη
σημ. 1, σ. 22-23), «συνιστά ένα εξουθενωτικό ασύνδετο» και χαρακτηρίζεται για την «πε-
ρισσοτεχνία» του, αποτελεί, μ᾽ άλλα λόγια, «λαμπρό δείγμα πορφυρού ύφους, αλλά στην
θετική του εκδοχή»22. Από την άποψη της συνωνυμικής παράταξης, θα λέγαμε ότι πρό-
κειται για ένα παράδειγμα χαοτικής συμφόρησης, και μάλιστα με στοιχεία λυρικής (ή ποι-
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ητικής, όπως τη χαρακτηρίζουν μερικοί) έξαρσης. Είναι γνωστό ότι στο σημείο αυτό ο Π.
επιχειρεί να περιγράψει την εντύπωση που έδινε η μελωδία από το νάι που έπαιζε ο ξεπε-
σμένος δερβίσης (στο ομώνυμο διήγημα):

〈ΙΕ.�(ii)〉
Κάτω�εἰς�τὸ�βάθος,�εἰς�τὸν�λάκκον,�εἰς�τὸ�βάραθρον,�ὡς�κελάρυσμα�ρύακος�εἰς�τὸ
ρεῦμα,�φωνὴ�ἐκ�βαθέων�ἀναβαίνουσα,�ὡς�μύρον,�ὡς�ἄχνη,�ὡς�ἀτμός,�θρῆνος,�πάθος,
μελῳδία,�ἀνερχομένη�ἐπὶ�πτίλων�αὔρας�νυκτερινῆς,�αἰρομένη�μετάρσιος,�πραεῖα,�μει-
λιχία,�ἄδολος,�ψίθυρος,�λιγεῖα,�ἀναρριχωμένη�εἰς�τὰς�ριπάς,�χορδίζουσα�τοὺς�ἀέρας,
χαιρετίζουσα�τὸ�ἀχανές,�ἱκετεύουσα�τὸ�ἄπειρον,�παιδική,�ἄκακος,�ἑλισσομένη,�φωνὴ
παρθένου�μοιρολογούσης,�μινύρισμα�πτηνοῦ�χειμαζομένου,�λαχταροῦντος�τὴν�ἐπάνο-
δον�τοῦ�ἔαρος.

Αφού το παρέθεσα ως έχει, καταλογάδην, το παραθέτω τώρα με μια στιχική διάταξη
των φραστικών ενοτήτων που χαρακτηρίζονται από συντακτικό παραλληλισμό: 

〈ΙΕ.�(ii΄)〉
Κάτω�{εεἰἰςς��ττὸὸ��ββάάθθοοςς,,��εεἰἰςς��ττὸὸνν��λλάάκκκκοονν,,��εεἰἰςς��ττὸὸ��ββάάρρααθθρροονν},

368 ΘΑΝΑΣΗΣ�ΝΑΚΑΣ

ὡὡςς��κκ εε λλάά ρρ υυσσ μμαα ρ ύακ ο ς εἰς�τὸ�ρεῦμα,

φφωωννὴὴ ἐκ�βαθέων�{ἀ ναβα ί ν ο υ σα,�[ὡὡςς��μμύύρροονν,,��ὡὡςς��ἄἄχχννηη,,��ὡὡςς��ἀἀττμμόόςς]},.........

θθ ρρ ῆῆ νν οοςς,
ππάάθθοοςς,

ἀ ν ε ρ χ ομ έ ν η ἐπὶ�πτίλων�αὔρας�νυκτερινῆς,-------
α ἰ ρ ο μ έ ν η μετάρσιος,-------

{ππρρααεεῖῖαα,,��μμεειιλλιιχχίίαα,,��ἄἄδδοολλοοςς,}
ἀ να ρ ρ ι χωμ έ ν η εἰς�τὰς�ριπάς,-------

μμεε λλῳῳδδ ίί αα, χ ο ρ δ ί ζ ο υ σα τοὺς�ἀέρας,..........
χ α ι ρ ε τ ί ζ ο υ σα τὸ�ἀχανές,..........
ἱ κ ε τ ε ύ ο υ σα τὸ�ἄπειρον,�..........

{ππααιιδδιικκήή,,��ἄἄκκαακκοοςς,}�
ἑ λ ι σ σ ομ έ ν η,�............

{ψψίίθθυυρροοςς,,��λλιιγγεεῖῖαα},

φφωωννὴὴ πα ρ θ έ ν ο υ μοιρολογούσης,
μμ ιι νν ύύ ρρ ιι σσμμαα πτη ν ο ῦ χειμαζομένου,�λαχταροῦντος�τὴν�ἐπάνοδον�τοῦ�ἔαρος.

22 «Purpureus pannus (: πορφυρούν ύφασμα) είναι», επεξηγεί ο Κοπιδάκης, «η σύναψη από την
Ars Poetica (15-16) του Ορατίου, με την οποία οι κριτικοί χαρακτηρίζουν, τις περισσότερες
φορές απαξιωτικά, χωρίο πεζού κειμένου, το οποίον διακρίνεται από τα συγκείμενα για την πε-
ρισσοτεχνία του. Στα πορφυρά χωρία συσσωρεύονται ηδύσματα και καρυκεύματα που συνηθί-
ζονται στην ποίηση».



Κέντρο όλης αυτής της παραγράφου είναι (στην πέμπτη σειρά) η λέξη μελωδία (που
έβγαινε από το νάι του δερβίση και) που ήταν ή θύμιζε ταυτόχρονα (βλ. τις γραμμές με τη
σειρά) κελάρυσμα, φωνή εκ βαθέων, θρήνο, πάθος (έκφραση πάθους), φωνή παρθένου μοι-
ρολογούσης ή μινύρισμα πτηνού χειμαζομένου. Πρόκειται για μιαν ασύνδετη πολυμελή συ-
νωνυμική σειρά (με κοινό σημασιολογικό χαρακτηριστικό τον ήχο). Το βασικό ουσιαστικό
μελωδία προσδιορίζεται από επτά φράσεις μετοχής με παραλληλισμό (μοιρασμένες, κατά
την ομοτυπία και το ομοιοτέλευτο,σε δύο υποσύνολα, 4+ 3): ~ανερ χο μένη…,~αιρομένη…,
~αναρριχωμένη…,~ελισσομένη, ||~χορδίζουσα…,~χαι ρετίζου σα…,~ικετεύουσα…23 Ανά-
μεσα στις μετοχικές φράσεις παρεμβάλλονται, κατά τρόπο που να μπορούν να εκληφθούν
και ως συντακτικά εξαρτήματά τους, τρεις ασύνδετες συνωνυμικές σειρές: {πραεία, μειλι-
χία, άδολος}, {παιδική, άκακος}, {ψίθυρος, λιγεία}. Δύο ακόμη τριμελείς συνωνυμικές σει-
ρές, που απαρτίζονται από ασύνδετα μεταξύ τους συντάγματα (η πρώτη σε εξάρτηση από
το επίρρημα κάτω: {εις το βάθος, εις τον λάκκον, εις το βάραθρον} και η δεύτερη από τη με-
τοχή αναβαίνουσα: {ως μύρον,ως άχνη,ως ατμός}) έρχονται να συμπληρώσουν το μωσαϊκό
των έξι αλληλοδιαπλεκόμενων συνωνυμικών σειρών. 

Μέσα σ᾽ αυτές τις σειρές/συστοιχίες (και έξω απ᾽ αυτές) ένα σημαντικό μέρος του λε-
ξιλογικού πλούτου που χρησιμοποεί ο Π. (λ.χ. εκ βαθέων, επί πτίλων αύρας νυκτερινής, αι-
ρομένη μετάρσιος, πραεία κτλ.) αντλείται, όπως διαπίστωσαν οι ειδικές έρευνες, από τη
γλώσσα της Αγίας Γραφής και των Λειτουργικών Βιβλίων της Εκκλησίας24.  Η ποιητική,
όμως, εντύπωση της συνολικής εικόνας, παρά τον χαοτικό της χαρακτήρα, ανήκει απο-
κλειστικά στον Π.25

Αποδεικνύεται και εδώ (όπως σε πολλά άλλα σημεία των Απάντων του) ότι ο Σκιαθί-
της πεζογράφος διαθέτει μια μοναδική ικανότητα στο να συγκεντρώνει και να παραθέτει
λεξικές μονάδες με σημασιολογική συνάφεια ή, στενότερα, με συνωνυμική / οιονεί συνω-
νυμική σχέση –κατά κανόνα, σε συνδυασμό με την παρατακτική έκφραση, ασύνδετη ή
συνδετική, και με τον συντακτικό παραλληλισμό, έτσι ώστε, άλλοτε να απαρτίζονται συμ-
μετρικά φραστικά κώλα, που προσδίδουν ευμέλεια και ευρυθμία στην αφηγηματική του
γραφή (πβ. ‘σχήμα ισόκωλον’ των αρχαίων ρητοροδιδασκάλων), και άλλοτε να απαρτί-
ζονται απλώς συσσωρεύσεις συναφών όρων (πβ. ‘συναθροισμοί’), αλλά και ποικίλοι συν-
δυασμοί, με αποτέλεσμα (ηθελημένα μερικές φορές) ‘χαοτικό’. Η χαοτική εντύπωση,
απόρροια του πληθωριστικού περιεχομένου όλης της ενότητας, έχει και ένα θετικό στοι-
χείο έκπληξης με την οποία υπηρετείται μια βασική αρχή κάθε ρητορικής σύνθεσης, η
‘π ο ι κ ι λ ί α’ (λατινιστί ‘varietas’), η οποία, με τη σειρά της, συμβάλλει στο να αποφεύ-
γεται ο κορεσμός ή η δυσαρέσκεια του αναγνώστη.
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23 Για την ‘πυκνομετοχία’, ως ένα από τα ρητορικά υφολογικά γνωρίσματα και της παπαδιαμαν-
τικής γραφής, βλ. όπου και στη σημ. 1, σ. 45, σημ. 2. 

24 Δες όπου και στη σημ. 13, passim.
25 Η χαοτική συσσώρευση στη σύγχρονη ποίηση υπήρξε το θέμα ειδικής μονογραφίας του L.

Spitzer (La Enumeración Caótica en la Poesia Moderna, Buenos aires, 1945) μας θυμίζει ο
Lausberg, σ. 299.



Φαίνεται, όμως, ότι υπάρχουν και άλλα κοινά στοιχεία ανάμεσα στο εργαστήρι του ρή-
τορα και στο συγγραφικό εργαστήρι του Σκιαθίτη πεζογράφου. Όπως αποδεικνύεται
μέσα από πολλά διηγήματά του, ο Π., εκτός από την έμπρακτη κατοχή ρητορικών ‘τρό-
πων’ και ‘σχημάτων’, είχε ανά πάσα στιγμή στη διάθεσή του ένα πλουσιότατο ρεπερτό-
ριο συνώνυμων, συναφών ή ισοδύναμων εκφράσεων, ενώ την επιλογή τού καταλληλό -
τερου, ανάλογα με τα συμφραζόμενα (αυτού δηλαδή που αποτελεί κάθε φορά το ‘πρέ-
πον’, λατιν. aptum)26, συγκαθόριζε ένα αίσθημα ‘ευφωνίας’, όπως αναγνώριζε και ο ίδιος,
με κριτήριο δηλαδή και το τι ήταν περισσότερο ευάρεστο για το αφτί (auditu pulchrius,
κατά τον Κοϊντιλιανό27). Το τελευταίο αυτό κριτήριο εφάρμοζε ο Π., ειδικότερα μεταξύ
συνωνύμων που ανήκουν σε διαφορετικό γλωσσικό μόρφωμα ή/και επίπεδο. (Βλ. Γλωσ-
σοφι λολο γικά,Δ΄, κεφ. 14: «Παπαρούνες και μήκωνες, ρέματα και ρεύματα–στοιχείο ύφους
στον Παπαδιαμάντη»).

** *
Συμπερασματικά, εάν μάλιστα τα δεδομένα αυτής της εργασίας συνδυαστούν με όσα σχο-
λιάζονται στο βιβλίο Ρητορικός Παπαδιαμάντης (βλ. τη σημ. 1), μπορεί κανείς δικαιολο-
γημένα  να  υποστηρίξει  ότι  η  πολυθρύλητη  ‘μαγεία’ του Π., ή, καλύτερα, με  όρους
ρητορικής, η ‘ηδύτητα’ του ύφους του / ο ‘ηδυσμένος’ αφηγηματικός του λόγος είναι
αποτέλεσμα ακριβώς της ‘ποικιλίας’ (λατινιστί varietas) που εμφανίζει σε μεγάλη έκταση
το έργο του, τόσο ως προς τη λεξιλογική του ευπορία (copia) και τον εκφραστικό του
διάκοσμο (κόσμος λέξεως, ornatus / exornatio verborum) όσο και ως προς τον νοητικό
(κόσμος διανοίας, ornatus / exornatio sententiarum). Το γεγονός, εξάλλου, ότι, συνει-
δητά ή όχι, μεταβάλλει τη διατύπωσή του, άλλοτε αλλάζοντας κάποια λέξη ή έκφραση με
μια συνώνυμη ή ισοδύναμη, άλλοτε εξελίσσοντας κάποια σχήματα λόγου, με αποτέλεσμα
να εντοπίζουμε στη γραφή του νέες ή σπάνιες, και σε κάθε περίπτωση ενδιαφέρουσες πα-
ραλλαγές ή συνδυασμούς, αποδεικνύει ότι εφαρμόζει και άλλη (συνιστώμενη) τεχνική
της κλασικής ρητορικής, τη ‘μεταβολή’28 (λατινιστί variatio), έτσι ώστε να πραγματώ-
νεται στο έργο του και ό,τι είχε περιγράψει ήδη ο Αριστοτέλης στη Ρητορική του (1371a.
25-27) με τη φράση «καὶ�τὸ�μεταβάλλειν�ἡδύ». 

Τελικά, όλα αυτά, μαζί με άλλα στοιχεία που αγαπούν οι αναγνώστες του και ερευνούν
οι μελετητές, συνδιαμορφώνουν το ιδιαίτερο υφολογικό του στίγμα που τον καθιστά ξε-
χωριστόν ανάμεσα στους συγγραφείς της αφηγηματικής πεζογραφίας και ανάμεσα στους
λογοτέχνες της ελληνικής γλώσσας όλων των εποχών.
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26 Ή, έστω, του πλησιέστερου υποκατάστατου: «Sed etiam ex proximo mutuari licet. nam et “in-
tellego” et “sentio” et “video” saepe idem valent quod “scio”» (Κοϊντιλ., 10.1.12).

27 Που μας δίνει ως εξής το κριτήριο επιλογής μεταξύ των συνωνύμων (8.3.16, δική μου η πλα-
γιογράφηση): «Sed cum idem frequentissime plura significent, quod συνωνυμία vocatur, iam
sunt aliis alia honestiora, sublimiora, nitidiora, iucundiora, vocaliora».

28 Την οποία οι αρχαίοι τεχνογράφοι ορίζουν άλλοτε ως νοηματική αλλαγή (Δημήτρ.,Περί Ερμην.,
cxlviii [Walz, ix, σ. 68]·Αλέξ.,Π. Σχ., ιστ΄·Ζων.,Π. Σχ., ιγ΄ [Walz, viii, σσ. 474, 686]) και άλ-
λοτε ως λεξικογραμματική (Τιβέρ., Π. Σχ., λη΄·Ανών., Π. Σχ., ια΄ [Walz, viii, σσ. 566, 709]).
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ�ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ:
«ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ�ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ�ΒΙΟΥ»

ΕΝΑ�ΔΙΗΓΗΜΑ�ΚΑΙ�ΔΩΔΕΚΑ�ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ�ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Σκέφτομαι,�πὼς�ὁ�κὺρ�Ἀλέξανδρος�Παπαδιαμάντης,�καθὼς�μιλᾶ�στὰ�διη-
γήματά�του�γιὰ�τὰ�πάθη�καὶ�τοὺς�καημοὺς�τοῦ�κόσμου�τούτου,�ἀναδεικνύει
καὶ�προβάλλει,�συγχρόνως,�κι�ἕναν�ἄλλο�κόσμο.�Τὸν�κόσμο�τῆς�χαρᾶς.
Ἕνα� κόσμο,� ποὺ� ἀνατρέπει� καὶ� ὑπονομεύει� τὸν� πρῶτο.�Ἔχουμε,� ἔτσι,
στὸν�Παπαδιαμάντη�ἕνα�κόσμο�καὶ�ἕνα�πληθυσμὸ�χαρωπό.�Χαρούμενο.
Ἑορταστικό1.�Ἕνα�κόσμο�καὶ�ἕνα�πληθυσμὸ�τῆς�χαρᾶς.�Ποὺ�προσλαμ-
βάνει�τὰ�πάθη�καὶ�τοὺς�καημοὺς�τοῦ�κόσμου�τούτου�μὲ�καρτερία.�Χαρ-
μολύπη,� λοιπόν,� στὸν�Παπαδιαμάντη.�Κατὰ� τὸν� τρόπο� τῆς� ὀρθόδοξης
πρόσληψης�τοῦ�κόσμου�καὶ�τῆς�ζωῆς.�

Δὲν�εἶναι�τυχαῖο,�πὼς�εἶναι�διάχυτος�στὸν�Παπαδιαμάντη�ὁ�γέλως�καὶ
ἡ�«πανήγυρις»�τῆς�ζωῆς�καὶ�ἡ�χαρὰ�τῶν�πραγμάτων.�Εἶναι,�ἔτσι,�στὸν�Πα-
παδιαμάντη,�παρὰ�τὰ�ὅσα�ἄλλα�ἐπώδυνα,�ποὺ�διαπερνοῦν�τὰ�τοπία�του,�ὁ
κόσμος�τῆς�χαρᾶς.�Ἕνας�κόσμος�παιγνιώδης.�Γι᾽�αὐτὸ�κι�ἡ�φιλοπαίγμων
διάθεση,�ποὺ�διαπερνᾶ�τὰ�διηγήματά�του�καὶ�τὸν�ἀφηγηματικό�του�τρόπο.
Γιατὶ�πρόκειται�ἀκριβῶς�γιὰ�τὸν�κόσμο�τῆς�ὀρθοδοξίας,�ποὺ�τὸν�προσλαμ�-
βάνουμε,�ὅπως�καὶ�τὸν�Θεό,�γιὰ�νὰ�θυμηθοῦμε�καὶ�τὸν�ἐπιλύχνιο�ὕμνο,�«φω-
ναῖς�αἰσίαις»2.�Μὲ�χαρούμενες�καὶ�αἰσιόδοξες,�ἑορταστικὲς�φωνές.�Αὐτὸ

1 Εἶναι�ἐνδιαφέρον�νὰ�ἀναζητήσει�κανεὶς�ἁπλῶς�καὶ�μόνον�τὰ�διηγήματα�ἐκεῖνα�τοῦ
Παπαδιαμάντη,�ποὺ�ἀναφέρονται�ἢ�περιγράφουν�πανηγύρεις�καὶ�ἑορτές.�Μιὰ�τέτοια
ἀναζήτηση� θὰ� ὁδηγοῦσε� σὲ� ἕνα� τεράστιο� ἀριθμὸ� διηγημάτων� καὶ� στὸ� κυρίαρχο
στοιχεῖο�τῆς�χαρᾶς�καὶ�τοῦ�γέλωτος,�μὲ�τὸ�ὑπόγειο�ἢ�διάχυτο�χιοῦμορ�τοῦ�Παπα-
διαμάντη.

2 «Φῶς�ἱλαρὸν�ἁγίας�δόξης�ἀθανάτου�Πατρός,�οὐρανίου�ἁγίου�μάκαρος,�Ἰησοῦ�Χρι-
στέ·�ἐλθόντες�ἐπὶ�τὴν�ἡλίου�δύσιν�ἰδόντες�φῶς�ἑσπερινὸν�ὑμνοῦμεν�Πατέρα�Υἱὸν�καὶ
Ἅγιον�Πνεῦμα�Θεόν·�ἄξιόν�σε�ἐν�πᾶσι�καιροῖς�ὑμνεῖσθαι�φωναῖς�αἰσίαις,�Υἱὲ�Θεοῦ,
ζωὴν�ὁ�διδούς·�διὸ�ὁ�κόσμος�σὲ�δοξάζει».�Ἡ�ἐπιλύχνιος�εὐχαριστία�–τὸ�«Φῶς�ἱλαρόν»–



μᾶς�διδάσκει�ὁ�Παπαδιαμάντης,�ἀπομακρύνοντάς�μας�ἀπὸ�τὸν�δυτικότροπο
εὐσεβισμὸ�καὶ�τὴ�σοβαρότητα�καὶ�τὴν�αὐστηρότητα�ἑνὸς�νομικοῦ�φορμα-
λισμοῦ,�μιᾶς�τυποποίησης,�δηλαδή,�τῶν�νόμων�καὶ�ἑνὸς�συνεπακόλουθου
αὐστηροῦ,�ὑποκριτικοῦ,�φαρισαϊκοῦ,�«σεμνότυφου»,�ἐν�πολλοῖς,�ἤθους�ἢ�προ-
σωπείου.

Ἕνα�ἐνδεικτικὸ�κείμενο,�ἀπὸ�τὰ�ἐλαχίστως�ἕως�καθόλου�γνωστά,�εἶ�-
ναι�ἕνα�διήγημα�μὲ�τὸν�τίτλο:�«Τὰ�Καλαμπούρια�ἑνὸς�δασκάλου»�καὶ�ὑπό-
τιτλο:�«Ἀναμνήσεις�φοιτητικοῦ�βίου»,�τοῦ�19083.�Σκέφτηκα�νὰ�σταθῶ�σ᾽
αὐτὸ�τὸ�κείμενο,�καθὼς�τὸ�διαπερνᾶ�ἡ�περίεργη,�γραφική,�κωμικὴ�ἢ�εὐφρό-
συνη�μορφὴ�ἑνὸς�διδασκάλου�ἀπὸ�τὴν�Κύπρο,�ἑνὸς�αἰώνιου�ἢ�«ἰσοβίου»�φοι-
τητῆ,�ποὺ�ζεῖ�πιὰ�στὴν�Ἀθήνα.�«Κυπραῖο»,�τὸν�ἀποκαλεῖ�ὁ�Παπαδιαμάν-
της.�Ἔτσι�εἶναι�γνωστὸς�στοὺς�χώρους�καὶ�στὶς�αἴθουσες�τοῦ�Πα�νε�πιστη�-
μίου�καὶ�ἔτσι�μᾶς�τὸν�παρουσιάζει�ἢ�ἀποκαλεῖ�ὁ�Παπαδιαμάντης.�Καμμιὰ
ἄλλη�πληροφορία.�Μήπως�ἔχει�τὸ�ἐπώνυμο�Κυπραῖος,�ἐξαιτίας�τῶν�προ-
γόνων�του,�ποὺ�μετῴκησαν�παλαιότερα�στὴν�Ἀθήνα;�Εἶναι�ὁ�ἴδιος�ἐκ�Κύ-
πρου,� ποὺ� φεύγοντας� ἀπὸ� τὴν� Τουρκοκρατούμενη�Κύπρο,� φοιτᾶ� στὴν
Ἀθήνα;�Εἶναι,�τέλος,�ἕνα�ἁπλὸ�παρώνυμο,�ἕνα�παρατσούκλι,�ποὺ�τοῦ�δό-
θηκε;�Ποιος�ξέρει;�Ψάχνοντας,�ὅμως,�τὰ�πράγματα�καὶ�τὸν�κατάλογο�τῶν
ἐλαχίστων�τότε�Κυπρίων�φοιτητῶν�τῆς�Φιλοσοφικῆς�Σχολῆς�Ἀθηνῶν,�στὴ
δεκαετία�τοῦ�1870,�ὅπως�τὸν�ἀναζήτησε�καὶ�περιέγραψε�ὁ�Πέτρος�Πα-
παπολυβίου,�καταλήγουμε�στὴν�περίπτωση�τοῦ�Λαυρεντίου�Μυριανθέως4.
Νά�’ναι�ἄραγε�ὁ�Λαυρέντιος�Μυριανθεὺς�ὁ�πρωταγωνιστὴς�τοῦ�φαιδροῦ
ἀφηγήματος�τοῦ�Ἀλέξανδρου�Παπαδιαμάντη;�Τὸ�ὅλο�θέμα�παραμένει�καὶ
θὰ�παραμείνει�ἀσφαλῶς�στὸν�τόπο�μιᾶς�ἁπλῆς�φιλολογικῆς�ὑπόθεσης.�

Εἶναι�στὸ�διήγημα�«Τὰ�Καλαμπούρια�ἑνὸς�δασκάλου»�ἡ�διάσταση�καὶ
ἡ�αἴσθηση�τοῦ�κωμικοῦ�καὶ�τοῦ�γελοίου.�Ἀλλὰ�καὶ�τὸ�εὐφυὲς�καὶ�τὸ�χιου-
μοριστικό.�Ἡ�ἀνάλαφρη�διακωμώδηση�τῶν�ἀνθρώπων.�Καὶ�ἡ�κατηγορία
τοῦ�γκροτέσκο.�Ἀλλὰ�καὶ�τοῦ�γραφικοῦ.�Ψηλαφώντας�στὴ�σχετικὴ�βι-
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εἶναι�ὕμνος�ἀρχαῖος,�ποὺ�συνδέθηκε�μὲ�τὴν�ἀκολουθία�τοῦ�ἑσπερινοῦ�ἀπὸ�τοὺς�πρώ-
τους�χριστιανικοὺς�χρόνους.�Μαρτυρεῖται�ἤδη�ἀπὸ�τὸν�4ο�μ.Χ.�αιώνα.�Ὁ�Μέγας�Βα-
σίλειος�χαρακτηρίζει�τὸν�ὕμνο�αὐτὸ�ὡς�«ἀρχαίαν�φωνήν».�Ὁ�ὕμνος�ἀπηχεῖ�λατρευ-
τικὴ�παράδοση�πολὺ�ἀρχαιότερη�τοῦ�4ου�μ.Χ.�αἰῶνος.�

3 Βλ.�Ἀλεξάνδρου�Παπαδιαμάντη, Ἅπαντα,�τόμος�Δ΄,�ἐπιμέλεια�Ν.�Δ.�Τρανταφυλλό-
πουλος,�ἐκδ.�Δόμος,�Ἀθήνα�1992,�σσ.�301-303.

4 Βλ.�γιὰ�τὸ�θέμα,�Πέτρου�Παπαπολυβίου,�περ.�Κλειώ,�τεῦχ.�5,�Θεσσαλονίκη,��Σε-
πτέμβριος�2009,�σσ.�247-274.



βλιογραφία� τὶς� συναφεῖς� αἰσθητικὲς� κατηγορίες5,� συναντοῦμε� τὸ� «γε-
λοῖο»,�τὸ�«χιουμοριστικό»,�τὸ�«σατυρικό»,�τὸ�«εἰρωνικό»,�τὸ�«πνευμα�τῶ�-
δες»,�τὸ�«κωμικόν»,�τὸ�«παράμορφον».�Τὶς�πιὸ�πολλὲς�ἀπὸ�τὶς�πιὸ�πάνω
αἰσθητικὲς�κατηγορίες,�ἂν�ἐξαιρέσουμε�τὸ�«εἰρωνικό»,�τὸ�«σατυρικὸ»�ἢ�τὸ
«παράμορφο»,�τὶς�συναντοῦμε�καὶ�στὸ�ἐν�λόγῳ�ἀφήγημα,�κάτω�ἀπὸ�τὴ�γε-
νικότατη�κατηγορία�καὶ�ἔννοια�τοῦ�κωμικοῦ.�Ὡς�«Πάθος�ἀνώδυνον�καὶ�οὐ
φθαρτικόν»�ὀνομάζει,�ὅπως�γνωρίζουμε,�ὁ�Ἀριστοτέλης�τὸ�γελοῖον6.�Ὁ�Πα-
παδιαμάντης,�λοιπόν,�προβάλλει,�ἀκόμα�μιὰ�φορά,�ὡς�ἕνας�πεζογράφος-
ἀφηγητὴς�μὲ�χιοῦμορ.�Γιὰ�τὸ�χιοῦμορ�στὸν�Παπαδιαμάντη�ἔχω�ὑπόψη�ἕνα
κείμενο�τοῦ�Ἠλία�Παπαδημητρακόπουλου�κι� ἕνα�πολὺ�παλαιότερο�τοῦ
Στέφανου�Δάφνη,�παρόλο�ποὺ�ἡ�διάσταση�αὐτὴ�τοῦ�παιγνιώδους�καὶ�ἑορ-
ταστικοῦ�διαπερνᾶ�τὰ�σχετικὰ�περὶ�τὸν�Παπαδιαμάντη�ποικίλα�ἑρμηνευ-
τικὰ�σχόλια7.

Ἔτσι�διέρχεται�στὸν�Παπαδιαμάντη�ἡ�μορφὴ�ἑνὸς�Κυπρίου,�ἴσως,�ἐκ
καταγωγῆς,�μὲ�ὅσα�ὁ�Παπαδιαμάντης�περιγράφει,�μὲ�τὸ�χιοῦμορ,�ποὺ�τὸν
χαρακτηρίζει�καὶ�διακρίνει.�Ὡς�«ἀναμνήσεις�φοιτητικοῦ�βίου»�ὁρίζει�τὸ�πιὸ
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5 Μιὰ�φιλοσοφικὴ�προσέγγιση�τοῦ�θέματος�τῶν�αἰσθητικῶν�κατηγοριῶν�βλ.�στὴν�ἑλλη-
νικὴ�βιβλιογραφία,�Εὐάγγελου�Μουτσόπουλου,�Αἱ�αἰσθητικαὶ�κατηγορίαι,�Εἰσαγωγὴ
εἰς�μίαν�ἀξιολογίαν�του�αἰσθητικοῦ�ἀντικειμένου,��Ἀθῆναι�1970.�Βλ.�ἀκόμα,�Εὐάγ-
γελου�Παπανούτσου,�Αἰσθητική,�«Οἱ�αἰσθητικὲς�κατηγορίες,�Τὸ�ὑπέροχο�καὶ�τὸ�χα-
ριτωμένο,�Τὸ�τραγικό,�Τὸ�κωμικό»,�Ἴκαρος,�Ἀθήνα�1969,�σσ.�277-308.

6 Ἀριστοτέλους,�Περὶ�Ποιητικῆς,�μετάφρασις�ὑπὸ�Σίμου�Μενάρδου,�εἰσαγωγή,�κεί-
μενον�καὶ�ἑρμηνεία�ὑπὸ�Ι.�Συκουτρῆ,�Ἀκαδημία�Ἀθηνῶν,�Ἑλληνικὴ�Βιβλιοθήκη,�2,
Βιβλιοπωλεῖον�τῆς�Ἑστίας,�σσ.�44-47:�V,�[35]�«Ἡ�δὲ�κωμῳδία�ἐστίν,�ὥσπερ�εἴπο-
μεν� (ΙΙ� 3)� μίμησις� φαυλοτέρων� μέν,� οὐ� μέντοι� κατὰ� πᾶσαν� κακίαν,� ἀλλὰ� τοῦ
αἰσχροῦ�ἐστι�τὸ�γελοῖον�μόριον.�Τὸ�γὰρ�γελοῖόν�ἐστι�[35]�ἁμάρτημά�τι�καὶ�αἶσχος
ἀνώδυνον�καὶ�οὐ�φθαρτικόν,�οἷον�εὐθὺς�τὸ�γελοῖον�πρόσωπον�αἰσχρόν�τι�διεστραμ-
μένον�ἄνευ�ὀδύνης»�(=�ἡ�δὲ�κωμωδία�εἶναι,�καθὼς�εἴπομεν,�μίμησις�(ἀνθρώπων)�τα-
πεινοτέρων�μὲν�(τοῦ�συνήθουςν)�ὄχι�ὅμως�κατὰ�πᾶν�ἐλαττωμα,�ἀλλὰ�τοῦ�ἀσχήμου
μέρος�εἶναι�τὸ�κωμικόν.�Τὸ�κωμικὸν�δηλαδὴ�εἶναι�λάθς�τι�ἢ�ἀσχήμια,�ἡ�ὁποία�δὲν
περιέχει�οὔτε�ὀδύνην�οὔτε�βλάβην,�καθὼς�ἔξαφνα�τὸ�κωμικὸν�προσωπεῖον�εἶναι�ἄσχη-
μον�ἢ�διεστραμμένον,�χωρὶς�πόνον�ὅμως).

7 Βλ.�Ἠλία�Παπαδημητρακόπουλου,�«Ἀναφορὰ�στὸ�χιοῦμορ�τοῦ�Παπαδιαμάντη»,�Ἐπὶ
πτίλων�αὔρας�νυκτερινῆς,�Πέντε�κείμενα�γιὰ�τὸν�Παπαδιαμάντη,�Νεφέλη,�Ἀθήνα
1992,�ὅπου�καὶ�ἡ�παραπομπὴ�στὸ�ἄρθρο�τοῦ�Στέφανου�Δάφνη,�μὲ�τίτλο�««Ἀναφορὰ
στὸ�χιοῦμορ�τοῦ�Παπαδιαμάντη»,�πού,�ὅπως�ἀναφέρεται,�δημοσιεύτηκε�σὲ�τρεῖς��τὸ
συνἐχειες�στὸ�περιοδικὸ�Βωμός,�τὸ�1919.



πάνω�διήγημα�ἢ�ἀφήγημά�του�ὁ�Παπαδιαμάντης.�Στιγμιότυπο�φοιτητικοῦ
βίου�εἶναι�περισσότερο�τὸ�διήγημα�αὐτό.�Ποιὲς�εἶναι,�ὅμως,�οἱ�ἀναμνήσεις
τοῦ�φοιτητικοῦ�βίου�τοῦ�Παπαδιαμάντη,�ὅπως�προκύπτουν�μέσα�ἀπὸ�τὸ
ἀφήγημα;�Τὸ�κείμενο�ἀναφέρεται�στὸ�1874,�«Τὸν�καιρὸν�εκεῖνον�–�ἦτο,�νο-
μίζω,�εἰς�τὰ�1874»–�ὅταν�ὁ�Παπαδιαμάντης�φοίτησε�ἐπ᾽�ὀλίγον�στὴ�Φιλο-
σοφικὴ�σχολή.�Εἶναι,�ἐδῶ,�ὁ�κόσμος�τῶν�φοιτητῶν,�γιὰ�τὸν�ὁποῖο�δὲν�ξέρω
νὰ�μίλησε�ξανὰ�ὁ�Παπαδιαμάντης.�Πρόκειται�γιὰ�ἕνα�κόσμο�σφριγηλό,�ἕνα
πληθυσμὸ�σφύζοντα�ἀπὸ�ζωή,�μέσα�στὶς�αἴθουσες,�ἀλλὰ�καὶ�στοὺς�δρόμους
τῆς�Ἀθήνας�καὶ�στὰ�καφενεῖα�της.�

Τὰ�πρόσωπα,�ποὺ�διαπερνοῦν�τὰ�ἐπάλληλα�σκηνικὰ�τοῦ�διηγήματος,�μὲ
κεντρικὴ�ἢ�δεσπόζουσα�μορφὴ�αὐτὴ�τοῦ�Κυπρίου�δασκάλου,�ἑνὸς�«ἰσόβιου»
ἢ� αἰωνόβιου� φοιτητοῦ,� χοντροκομμένου� τὴν� ὄψιν,� ἀλλὰ� μὲ� ἐκπληκτικὸ
χιοῦμορ,�εἶναι�καὶ�αὐτὰ�κωμικὰ�ἢ�ἀποκλίνοντα,�ἔτσι�ποὺ�νὰ�ἀποδεσμεύουν
τὸ�κωμικό.�Τὸ�γέλιο.�Τὴν�εὐθυμία.

Εἷς�ἐκ�τῶν�τελευταίων�τούτων,�τῶν�μὴ�διδόντων�ποτὲ�ἐξετάσεις,�ἦτο�ὁ
«Κυπραῖος»�καλούμενος,�τὸν�ὁποῖον�ἔτυχε�νὰ�γνωρίσω.�Ὀγκώδης�κεφαλή,�χω-
μένη�εἰς�παχὺν�κορμὸν�μὲ�βραχὺ�ἀνάστημα,�πυκνὴ�γενειὰς�καὶ�κόμη.�Ἄνθρω-
πος�τριακοντούτης,�εὔθυμος,�ἄφροντις�καὶ�ἀγαπῶν�τὰ�λογοπαίγνια,�ἔστω�καὶ
τὰ�ἀποπνέοντα�ὀσμήν�τινα�βαναυσότητος.

Εἶναι,�ἔτσι,�ἕνας�πληθυσμὸς�ἀποκλίνων,�ποὺ�προκαλεῖ�τὸ�γέλιο.�Πιὸ
κάτω�διαβάζουμε:�

Εἰς�δύο�ξενῶνας�παρὰ�τὴν�Καπνικαρέαν�–καλουμένους�ξενοδοχεῖον�τῆς
Πετρουπόλεως�τὸ�ἕν,�τῆς�Ἑπτανήσου�τὸ�ἄλλο–�εἶχον�καταλύσει�ἓν�φθινόπω-
ρον�εἷς�φουστανελὰς�ἐπαρχιώτης�γέρων�μὲ�δύο�ἀνεψιάς�του,�καὶ�εἷς�Τουρκο-
μερίτης�ἔμπορος�μὲ�δύο�υἱούς�του.�Οἱ�δύο�νέοι�ἐφαίνοντο�κοιμισμένοι�πολύ,�αἱ
δύο�νεάνιδες�ἦσαν�μᾶλλον�ἄσχημαι,�μὲ�μεγάλα�γουρλωμένα�ὄμματα�καὶ�πολὺ
σιμὰς�ρῖνας.�

Νά,�ἡ�κατηγορία�τοῦ�γκροτέσκο.�Γιὰ�νὰ�ἀκολουθήσει�ἡ�κατηγορία�τοῦ
πνευματώδους.�Ἡ�λεκτικὴ�διακωμώδηση.�Ἡ�διάσταση�τοῦ�ἀνάλαφρου�καὶ
λεκτικῶς�εὐφυοῦς,�ποὺ�ἀναδεικνύει�ὁ�εὔστοχος,�ἀκαριαῖος�λόγος,�ἡ�ἐπι-
τυχὴς�ἢ�παιγνιώδης�χρήση�τῆς�γλώσσας,�ποὺ�ἐπιτείνει,�ὅσα�κωμικὰ�ὁ�ἀφη-
γητὴς�Παπαδιαμάντης�ἐπιχειρεῖ�νὰ�ἀναδείξει.�

Συνέβη�νὰ�συναντηθῶ�μὲ�τὸν�Κυπραῖον�μίαν�πρωίαν�εἰς�καφενεῖον�τῆς�γει-
τονιᾶς.�Ἐκεῖ�κατὰ�σύμπτωσιν�ἦλθε�καὶ�ὁ�φουστανελὰς�μὲ�τὰς�δύο�ἀνεψιάς�του.
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Ὁ�Κυπραῖος,�ἀφοῦ�τὰς�ἐκοίταξεν�ἐπὶ�πολύ,�αἴφνης�στρέφεται�καὶ�μοῦ�λέ-
γει�δεικνύων�διὰ�νεύματος�τὸν�γέροντα:

–Γλαύκας�εἰς�τὰς�Ἀθήνας�κομίζει.
Ὀλίγα�λεπτὰ�ὕστερον,�κατὰ�συγκυρίαν�καὶ�πάλιν,�εἰσέρχεται�ὁ�φεσοφόρος

ξένος�μὲ�τοὺς�δύο�υἱούς�του.�Ὁ�Κυπραῖος,�ἀφοῦ�τοὺς�ἐκοίταξε�καλά,�γυρίζει�πά-
λιν�καὶ�μοῦ�λέγει:

–Βλᾶκας�εἰς�τὰς�Ἀθήνας�κομίζει.
Δὲν�ἠμπόρεσα�νὰ�μὴ�γελάσω.

Ἤδη�τὸ�κείμενο�ξεκινᾶ�μὲ�τὸν�διακωμωδούμενο�ἀνδριάντα�τοῦ�Κοραῆ:

Ἓν�τῆς�Πεντέλης�παγερὸν�τεμάχιον�μαρμάρου
Λαβών,�κυλίσθητι�καὶ�σὺ�στὸν�δρόμον�τοῦ�χειμάρρου.

Καὶ�τελειώνει�μὲ�τὴ�διακωμώδηση�ἑνὸς�ἀγορητοῦ�τῶν�καφενείων,�πα-
ραφράζοντας�ἕνα�ἀρχαῖο�στίχο/σχόλιο:�

Εἰς�τὸ�καφενεῖον�ἐκεῖνο,�παρὰ�τὴν�ὁδὸν�Καλαμιώτου,�ἐσύχναζα�ὁπωσοῦν.
Καὶ�ὁ�Κυπραῖος�δὲν�ἔλειπε.�Ἐκεῖ�ἤρχοντο�παλαιοὶ�ἄνθρωποι,�οἰκοκυραῖοι,�ἐντό-
πιοι�καὶ�ἄλλοι,�μερικοὶ�γνωστοὶ�ἀγορηταὶ�τῶν�καφενείων,�καὶ�αἱ�πολιτικαὶ�συ-
ζητήσεις�ποτὲ�δὲν�ἐσχόλαζον.

Προκειμένου�περὶ�ἑνὸς�τοιούτου�γνωστοῦ�καφερρήμονος,�ὁ�Κυπραῖος�λο-
γοπαικτῶν�ἐπὶ�τοῦ�ὀνόματός�του�μίαν�ἑσπέραν,�εἶχε�παρῳδήσει�ἀρχαῖον�τινὰ
στίχον,�σχόλιον,�νομίζω,�τὸ�ἑξῆς:

«Ἄλει,�μύλα,�ἄλει,�καὶ�γὰρ�Πιττακὸς�ἀλεῖ…”,�τὸ�ὁποῖον�ὁ�σοφὸς�Κοραῆς
εἶχε�μεταφράσει�οὕτω:�«Ἄλεθε,�μύλε,�ἄλεθε,�κι�ὁ�Πιττακὸς�ἀλέθει…»

Τώρα,�ἰδοὺ�πῶς�τὸ�μετέτρεψεν�ὁ�Κυπραῖος,�ὁ�δάσκαλος:�Λάλει,�Μή�λα,�λά-
λει,�καὶ�γὰρ�ψιττακὸς�λαλεῖ…

Νά,�τὸ�χιοῦμορ�καὶ�πάλι,�μιλώντας�γιὰ�τοὺς�ἀγορητὲς�τῶν�καφενείων
καὶ�τοῦ�γνωστοῦ�ἐκείνου�καφερρήμονος.�Ἀλλὰ�καὶ�τὸ�λογοπαίγνιον�(«λο-
γοπαικτῶν»),�ποὺ�διακωμωδεῖ�καὶ�παρωδεῖ.

Εἶναι�ἀξιοσημείωτο,�πὼς�ἀπὸ�ἐκεῖνα�τὰ�χρόνια�ὁ�Παπαδιαμάντης�κρα-
τάει�καὶ�καταγράφει�καὶ�ἐνθυμεῖται�–τὸ�1908�ποὺ�δημοσιεύεται�τὸ�διή-
γημα–�μόνον�αὐτὰ�τὰ�φαιδρὰ�στιγμιότυπα.�Τὸν�πληθυσμὸ�τῶν�αἰθουσῶν
διδασκαλίας�καὶ�τῶν�καφενείων.�Ἕνα�πληθυσμὸ�φαιδρὸ�καὶ�ἀνάλαφρο.
Ἀφήνοντας�πίσω�του�ὅλες�ἐκεῖνες�τὶς�δυσκολίες�καὶ�τοὺς�καημοὺς�καὶ�τὶς
δοκιμασίες�τοῦ�βίου,�μέσα�ἀπὸ�τὶς�ὁποῖες�διῆλθε.�Ὅμως,�ὅλες�αὐτὲς�τὶς�δο-
κιμασίες�καὶ�τὶς�στερήσεις�θὰ�τὶς�συναντήσουμε�στὴ�ἀντίστοιχη�ἀλληλο-
γραφία�ἐκείνων�τῶν�χρόνων.�Στὶς�ἐπιστολὲς�ποὺ�γράφει�στὸν�πατέρα�του,
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ὅπου�ἀποκαλύπτεται,�κατὰ�τρόπο�ρεαλιστικὰ�ἐπωδυνο,�θὰ�λέγαμε,�ἡ�πε-
ριπέτεια�τοῦ�βίου�κι�ἡ�δοκιμασία�τῶν�φοιτητικῶν,�ἀλλὰ�καὶ�τῶν�μετέπειτα
χρόνων�του�στὴν�πόλη�τῶν�Ἀθηνῶν.�

Ἔτσι�ἐπισημαίνουμε�πὼς�εἰς�τὸ�μέσον�τῶν�στερήσεων�καὶ�τῆς�πενίας
καὶ�τῆς�ἀγωνίας�γιὰ�τὴν�καθ᾽�ἡμέραν�ἐπιβίωση�διῆλθε�ὁ�ἐλάχιστος�φοιτη-
τικός�του�βίος.�Ἀλλὰ�καὶ�ὁ�κατοπινός.�Μέχρι�τέλους.�Αὐτὸ�τὸν�βίο�περι-
γράφει�σὲ�μιὰ�σειρὰ�ἀπὸ�ἐπιστολές�του,�ἀπὸ�τὸ�1874�ἕως�τὸ�1876,�ὅσο�διήρ-
κεσαν�οἱ�σπουδές�του�στὴ�Φιλοσοφικὴ�Σχολή,�πρὶν�τὶς�ἐγκαταλείψει�ὁρι�στι-
κῶς.�Αὐτὰ�γράφει�καὶ�ὕστερα.�Στέκομαι,�ἔτσι,�ἐπιχειρώντας�νὰ�φωτίσω�τὶς
«Ἀναμνήσεις�φοιτητικοῦ�βίου»�τοῦ�Ἀλεξάνδρου�Παπαδιαμάντη,�σὲ�δώδεκα
ἐπιστολές�του,�ὅπως�τὶς�συναντοῦμε�στὴ�σχετικὴ�ἔκδοση�τοῦ�Νίκου�Δ.
Τρανταφυλλόπουλου,�μὲ�τὸν�ἐνδεικτικὸ�τίτλο�Ἀλεξάνδρου�Παπαδιαμάντη,
Ἀλληλογραφία8.

Γράφει,�λοιπόν,�μὲ�παράπονο�καὶ�ἀπόγνωση�γιὰ�ἐκεῖνα�τὰ�δύσκολα�χρό-
νια,�ἤδη�ἀπὸ�τὸν�Ἰανουάριο�τοῦ�1875.�

Ἔμαθα�τοὺς�δρόμους�τῶν�τραπεζιτῶν,�τῶν�κολλυβιστῶν,�τῶν�πωλούντων
καὶ�ἀγοραζόντων�καὶ�τῶν�μπακάλιδων.�Καὶ�τὸ�χειρότερον�εἶναι�ὅτι�ἀναγκά-
ζομαι�νά�.......καὶ�ἴσως�εἶμαι�διὰ�φυλακήν.

(Ἐπ.�59,�8�Ἰανουαρίου�1875,�Ἀλληλογραφία,�ὅ.π.,�σ.�63)

Ποιός,�λοιπόν,�ὑπῆρξεν�ὁ�φοιτητικὸς�βίος�τοῦ�Παπαδιαμάντη;�Εἶναι�ὁ
φαιδρὸς�καὶ�ἀνάλαφρος,�μὲ�«τὰ�καλαμπούρια�ἑνὸς�δασκάλου»�στοὺς�δια-
δρόμους�ἢ�στὰ�καφενεῖα�τῆς�Ἀθήνας,�ὅπως�φαίνεται�στὸ�διήγημα�«Τὰ�Κα-
λαμπούρια� ἑνὸς� δασκάλου»,� ποὺ�γράφεται� ἑτεροχρονισμένως;�Ἢ� εἶναι,
πρωτίστως�ἡ�κατάσταση�κι�ἡ�ἐμπειρία�τῆς�ἐξορίας,�τὰ�πάθη�τοῦ�κόσμου
κι�ἡ�περιπλάνησή�του�στοὺς�δρόμους�μιᾶς�δύσκολης,�ἄξενης�πόλης;�

Ὁ�ἴδιος�αἰσθάνεται�ὡς�«τ᾽�ἄμοιρο,�τὸ�σκοτεινὸ�τρυγόνι�/�ὁποὺ�τὸ�δέρνει
ὁ�ἄνεμος,�βροχὴ�ποὺ�τὸ�πληγώνει».�Αὐτὰ�καταθέτει�ποιητικῶς,�ἀπευθυ-
νόμενος�στὴ�μητέρα�του,�ἀποτυπώνοντας�ὅλα�αὐτὰ�στὸ�πίσω�μέρος�σχε-
τικῆς�πρὸς�τὸν�πατέρα�του�ἐπιστολῆς�του,�στὶς�18�Ἀπριλίου�1874.�Στέκο-
μαι� ἰδιαίτερα� σ᾽� αὐτὸ� τὸ� σπαρακτικὸ� ποίημα�πρὸς� τὴ�μητέρα� του,� ποὺ
συνοψίζει�τὸ�παράπονο,�τὸν�καημό�του,�γιὰ�τὴν�κατάσταση�τῆς�ἐξορίας,
στὴν�ὁποία�διὰ�βίου�περιέπεσε.�Τὸ�δίνω�ἀποσπασματικά:
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Μάννα�μου,�ἐγὦμαι�τ᾽�ἄμοιρο,�τὸ�σκοτεινὸ�τρυγόνι,
ὁποῦ�τὸ�δέρνει�ὁ�ἄνεμος,�βροχὴ�ποὺ�τὸ�πληγώνει.
Τὸ�δόλιο!�ὅπου�κι᾽�ἂν�στραφῇ,�κι᾽�ἀφ᾽�ὅπου�κι᾽�ἂν�περάσῃ
δὲ�βρίσκει�πέτρα�νὰ�σταθῇ,�κλωνάρι�νὰ�πλαγιάσῃ.

Ἐγὼ�βαρκοῦλα�μοναχή,�βαρκοῦλ᾽�ἀποδαρμένη
μέσα�σὲ�πέλαγο�ἀνοιχτό,�σὲ�θάλασσ᾽�ἀφρισμένη,
παλαίβω�μὲ�τὰ�κύματα,�χωρὶς�πανί,�τιμόνι
κι᾽�ἄλλη�δὲν�ἔχω�ἄγκουρα�πλὴν�τὴν�εὐχή�σου�μόνη.

Στὴν�ἀγκαλιά�σου�τὴ�γλυκειά,�μανοῦλά�μου,�ν᾽�ἀράξω
μὲς�στὸ�βαθὺ�τὸ�πέλαγο�αὐτὸ�πριχοῦ�βουλιάξω�[…]

(Ἐπ.�27,�ὅ.π.,�σ.�38)

Ἔτσι�εἶναι�ποὺ�τὸν�συναντοῦμε�στοὺς�δρόμους�μεταξὺ�Ἀθηνῶν�καὶ�Πει-
ραιῶς,�ἐξόριστο,�ἐν�πολλοῖς,�φοιτητή,�νὰ�τρέχει,�ἀναζητώντας�τρόπους�ἐπι-
βίωσης,�πῶς�νὰ�συντηρηθεῖ,�ἀναμένοντας�μονίμως�τὰ�ἐλάχιστα�χρήματα
τοῦ�πατέρα�του.�Ὅμως,�ἀπὸ�ὅλα�αὐτὰ�τὰ�δύσκολα�καὶ�θλιβερὰ�καὶ�ἐπώ-
δυνα,�ὁ�κὺρ�Ἀλέξανδρος,�34�χρόνια�μετά,�κρατάει�ἐντός�του�μόνο�ἢ�θυμᾶται
καὶ�καταγράφει�στὰ�«Καλαμπούρια�ἑνὸς�δασκάλου»,�τὴν�ἄλλη�ὄψη.�Τὴν
ἄλλη�διάσταση.�Αὐτὴν�τοῦ�ἀνάλαφρου.�Τοῦ�παιγνιώδους.�Τὴ�χαρὰ�καὶ�τὸ
ἀνάλαφρο�τῆς�νεότητος�καταθέτει.�Τὸ�ἑορταστικὸν�τοῦ�βίου.�

Στέκομαι,�ἐπιχειρώντας�νὰ�φωτίσω�τὰ�δύσκολα�φοιτητικὰ�χρόνια�τοῦ
Παπαδιαμάντη,� σὲ� ἕνα� ἀπὸ� τὰ� πρῶτα� γράμματα� τῶν� φοιτητικῶν� του
χρόνων�πρὸς�τὸν�πατέρα�του.�Αὐτὸ�μὲ�ἡμερομηνία�2�Ὀκτωβρίου�1874,�ὅπου
συναντοῦμε�τὴ�δήλωσή�του�καὶ�κατάθεση�καὶ�θέση�του.�Ποὺ�ἀποτελεῖ�θέση
καὶ�στάση�ζωῆς:

Ἐν�Ἀθήναις,�τῇ�2�Ὀκτωβρίου�1874
Σεβαστέ�μοι�πάτερ,�
…Ἂς�μὴ�κάμωμέν�τι�διὰ�τοῦ�ὁποίου�θὰ�δώσωμεν�ἀφορμὴν�εἰς�τοὺς�ἄλλους�νὰ�μᾶς

κατακρίνουν,�ἂς�μείνωμεν�εἰς�τὴν�ἔντιμον�πενίαν�μας,�διὰ�νὰ�μᾶς�βοηθῇ�ὁ�Θεός.
(Ἐπ.�31,�ὅ.π.,�σ.�42)

Εἶναι�ἐδῶ�ἡ�«παροιμιώδης»,�ἔντιμος�πενία�τοῦ�κὺρ�Ἀλέξανδρου.�Αὐτὴ
ἡ�ἔντιμος�πενία,�τὸν�συνοδεύει�καὶ�τὸν�ἀκολουθεῖ�διὰ�βίου.

Γιὰ�τὶς�σπουδές�του�στὴ�Φιλοσοφική,�πέραν�ὅσων�τηλεγραφικῶς�ἀνα-
φέρονται�στὸ�πρῶτο�μέρος�τοῦ�διηγήματος,�μὲ�τοὺς�γραφικοὺς�ἐν�πολλοῖς
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καθηγητὲς�τῆς�Φιλοσοφικῆς�Σχολῆς,�συναντοῦμε�ἐλάχιστα.�Σημειώνω
μόνο�τὶς�ἀναφορές�του,�μέσα�ἀπὸ�τέσσερις�ἐπιστολές.

Ἐν�Ἀθήναις�τῇ�19�Σεπτεμβρίου�1874.
Σεβαστέ�μοι�πάτερ,
Ἔλαβα�τὴν�ἐπιστολήν�σας�καὶ�ἓν�ὑποκάμισον�ἀπὸ�τὴν�ἐξαδέλφην�μου�Χα-

ρίκλειαν.
Αἱ�ἐξετάσεις�μου�ἐτελείωσαν�τὴν�Δευτέραν�τῆς�παρελθούσης�ἑβδομάδος,

7βρίου� 9.�Προχθὲς� Τρίτην� ἐπῆρα� τὸ� ἀπολυτήριόν� μου,� μὲ� βαθμὸν� καλῶς.
Ἀκόμη�δὲν�ἐπῆγα�νὰ�ἐγγραφῶ�εἰς�τὸ�Πανεπιστήμιον.�Σαλεύω�δὲ�μεταξὺ�θε-
ολογίας�καὶ�φιλοσοφίας,�καὶ�καλὸν�ἦτο�νὰ�ἔχω�τὴν�γνώμην�σας·�ἀλλὰ�δυ-
στυχῶς�ἡ�προθεσμία�τῶν�ἐγγραφῶν�τελειώνει�τὴν�προσεχῆ�Τετάρτην�καὶ�δὲν
θὰ�προλάβω�ἕως�τότε�νὰ�λάβω�γράμμα�σας.�Θὰ�ὑπάγω�λοιπὸν�τὴν�Δευτέραν
νὰ�ἐγγραφῶ�εἰς�ὅποιαν�τῶν�δύο�σχολῶν�μὲ�φωτίσῃ�ὁ�Θεός.�

(Ἐπ.�30,�ὅ.π.,�σσ.�40-41)

Ἕνα�χρόνο�μετά,�ἀφοῦ�ἐπιστρέφει�ἀπὸ�τὶς�διακοπὲς�στὴ�Σκίαθο,�ση-
μειώνοντας�πὼς�«ὁ�πλοῦς�ἦτο�εὐάρεστος»,�ἀναφέρει�ἁπλῶς:�

Ἐν�Ἀθήναις�2�Ὀκτωβρίου�1875.
Σεβαστέ�μοι�πάτερ,�
...�Νέον�τι�δὲν�ἔχω�νὰ�σᾶς�ἀναγγείλω�ἢ�ὅτι�τὰ�μαθήματα�δὲν�ἤρχισαν�εἰσέτι.

Τὴν�δὲ�ἐγγραφήν�μου�ἀνενέωσα�τῇ�25,�ὅτε�ἔφθασα...
ὁ�υἱός�σας

Ἀλέξ.�Παπαδαμαντίου»
(Ἐπ.�48,�ὅ.π.,�σ.�54)

Καὶ�στὸ�τέλος�τοῦ�ἰδίου�μηνός,�τὴν�30ὴ�Ὀκτωβρίου�τοῦ�1875:�

…�Ἂν�δὲ�ἐνίοτε�συμβαίνῃ�νὰ�μοὶ�ἐπιστέλλητε�ταχυδρομικῶς�(ἀλλ᾽�ἄνευ
χρημάτων,�ἐννοεῖται),�διευθύνετε�τὸ�γράμμα�ἀμέσως�πρὸς�ἐμέ,�ἐπιγράφοντες
ὄχι�ἁπλῶς�«φοιτητήν»,�ἀλλὰ�«φοιτητὴν�τῆς�φιλοσ.�σχολῆς»,�καὶ�οὕτω�θὰ�τὸ
λαμβάνω�ἀσφαλῶς�καὶ�ταχέως.�Γράφετε�δὲ�καὶ�τὸ�ὄνομα�ὑφ᾽�ἓν�«Παπαδα-
μαντίου»�διότι�οὕτως�εὐκολώτερα�εὑρίσκεται�ἡ�ἐπιστολὴ�εἰς�τὸ�ταχυδρομεῖον.�

(Ἐπ.�50,�ὅ.π.,�σ.�56)

Ὀκτὼ�μῆνες�ἀργότερα,�μὲ�τὸ�τέλος,�πλέον,�τοῦ�ἀκαδημαϊκοῦ�ἔτους,�τοῦ
β΄�ἔτους�τῶν�σπουδῶν�του,�καμμιὰ�ἀναφορὰ�στὶς�σπουδὲς�στὴ�Φιλοσοφικὴ
Σχολή:�
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Ἐν�Ἀθήναις,�τῇ�20ῃ�Μαΐου�1876.
Σεβαστέ�μοι�πάτερ,�
…�᾽Εγὼ�μὲ�ἀπείρους�στερήσεις�σπουδάζω�καὶ�δὲν�ἔχω�τοὐλάχιστον�οὔτε

τὰ�βιβλία�ὅσα�μοὶ�χρειάζονται�διὰ�νὰ�μελετήσω�καλῶς�τὴν�ἐπιστήμην�μου…
Πρέπει�νὰ�μελετήσω�ἐφέτος.�Ἐὰν�εἶμαι�μελετημένος�μέχρι�τοῦ�Ὀκτωβρίου
ἐμπορῶ�νὰ�ἀποφασίσω�νὰ�ὑποστῶ�ἐξετάσεις�διὰ�τὸ�δίπλωμα�τοῦ�Ἑλληνοδιδα-
σκάλου…

ὁ�υἱός�σας
Ἀλέξ.�Παπαδαμαντίου
(Ἐπ.�75,�ὅ.π.,�σ.�76)

Ἐνδιαμέσως,�ὅμως,�εἶναι�αὐτὴ�ἡ�συνεχὴς�ἀγωνία�τοῦ�καθημερινοῦ�βίου.
Ἡ�ἐξασφάλιση�τῶν�ἐλαχίστων�χρημάτων�καὶ�προμηθειῶν�γιὰ�νὰ�ζήσει�στὸ
ἄστυ�τῶν�Ἀθηνῶν.�Ἐκεῖ�ἐπικεντρώνεται�ὅλη�σχεδὸν�ἡ�ἀλληλογραφία�τῶν
δύο�φοιτητικῶν�του�χρόνων.�Ἀντλῶ�χαρακτηριστικὰ�ἀπὸ�ὀκτὼ�ἀπὸ�τὶς�ἐν
λόγῳ�ἐπιστολές:

Ἐν�Ἀθήναις,�τῇ�16��8βρίου�1874.
Σεβαστέ�μοι�πάτερ,
Ἔλαβον� τὴν� τελευταίαν� ἐπιστολήν� σας� μὲ� τὸ� δεκάδραχμον� παρὰ� τοῦ

Καμπαΐλια.�Ἔλαβον�καὶ�τὸ�καλάθιον�παρὰ�τοῦ�Νικολάου�Μωραΐτου.�Ἔμα-
θον�ὅτι�προεχειρίσθητε�ἐσχάτως�πνευματικὸς�καὶ�ἐπίτροπος�ἐπισκοπικός,�ἐφ᾽
ᾧ�καὶ�συγχαίρω�ὑμῖν.

Εἶμαι�ὑγιὴς�καὶ�σᾶς�ἀσπάζομαι.
ὁ�υἱός�σας

Ἀλέξ.�Παπαδαμαντίου
(Ἐπ.�32,�ὅ.π.,�σσ.�42-43)

Ἐν�Ἀθήναις,�τῇ�31��Ὀκτωβρίου�1874.
Σεβαστέ�μοι�πάτερ,
…�Ἀπὸ�τῆς�προχθὲς�Κυριακῆς�μὲ�ἐκάλεσεν�ὁ�Παπᾶ�Γεράσιμος�καὶ�μοὶ

εἶπεν� ὅτι� ἐπιθυμεῖ� νὰ� τοῦ�κάμνω�μάθημα,� ἀντὶ� 15δράχμου�ἀμοιβῆς.�Ἔχω
λοιπὸν�τώρα�δύο�προγυμνάσεις,�αἵτινες�μοὶ�δίδουσιν�ἐν�συνόλῳ�τεσσαράκονντα
δραχμὰς�κατὰ�μῆνα.�

ὁ�υἱός�σας
Ἀλέξ.�Παπαδαμαντίου
(Ἐπ.�33,�ὅ.π.,�σ.�43)
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Ἐν�Ἀθήναις,�τῇ�14��Νοεμβρίου�1874.
Σεβαστέ�μοι�πάτερ,�
…�Τσοράπια�δὲν�μοὶ�ἔφερεν�ὁ�Νικολάκης�τοῦ�Μωραΐτη,�ἂν�καὶ�τὸν�εἶδα�εἰς

τὰς�Ἀθήνας�ἀφότου�ἦλθε.�Δὲν�μοὶ�γράφετε�δὲ�ἂν�τὰ�ἐν�λόγῳ�τσοράπια�ἐδώ-
κατε�εἰς�αὐτὸν�τότε�ὁμοῦ�μὲ�τὸ�καλάθιον,�καὶ�διατί�τότε�δὲν�μοὶ�ἐγράφετε
τοῦτο.–�

ὁ�υἱός�σας
Ἀλέξ.�Παπαδαμαντίου
(Ἐπ.�34,�ὅ.π.,�σ.�44)

Ἐν�Ἀθήναις,�τῇ�26��Δεκεμβρίου�1874.
Σεβαστέ�μοι�πάτερ,�
Τὴν�ἀπὸ�15�λήγοντος�ἐπιστολήν�σας�ἔλαβον.�Τὴν�δὲ�ἀπὸ�α΄.�τοῦ�αὐτοῦ�δὲν

τὴν�εἶχα�λάβει�ὅτε�σᾶς�ἔγραφον�τὴν�ἀπὸ�12�ἐπιστολήν�μου,�τὴν�ἔλαβον�δὲ�μετὰ
τοῦ�ἐγκλείστου�ἐν�αὐτῇ�δεκαδράχμου�μόλις�τὴν�15ην�τοῦ�αὐτοῦ,�ἤτοι�14�ἡμέ-
ρας�ἀφότου�ἐγράφη.

ὁ�υἱός�σας
Ἀλέξ.�Παπαδαμαντίου
(Ἐπ.�37,�ὅ.π.,�σ.�46)

Ἐν�Ἀθήναις,�τῇ�23��Ἰανουρίου�1875.
Σεβαστέ�μοι�πάτερ,
Ἔλαβον�τὴν�ἀπὸ�12�τρ.�ἐπιστολήν�σας�μετὰ�τοῦ�δεκαδράχμου�γραμμα-

τίου...
ὁ�υἱός�σας

Ἀλέξ.�Παπαδαμαντίου
(Ἐπ.�39,�ὅ.π.,�σ.�47)

Ἐν�Ἀθήναις,�τῇ�20ῇ�Φεβρουαρίου�1875.
Σεβαστέ�μοι�πάτερ,
Τὴν�ἀπὸ�9�τρ.�ἐπιστολήν�σας�ἔλαβον,�μετὰ�τῶν�55,10/00 δραχμῶν,�ἐξ�ὧν�τὰς

30�ἔδωκα�εἰς�τὸν�ἅγ.�Χαλκίδος�μετὰ�τοῦ�ἐγγράφου…�
ὁ�υἱός�σας

Ἀλέξ.�Παπαδαμαντίου
(Ἐπ.�41,�ὅ.π.,�σ.�48)
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Ἐν�Ἀθήναις,�τῇ�17ῃ�Ἀπριλίου�1875.
Σεβαστέ�μοι�πάτερ,
Ἔλαβον�τὴν�ἀπὸ�6�Ἀπριλίου�ἐπιστολήν�σας�μετὰ�τοῦ�καλαθίου�τῶν�πα-

σχαλίων�ὠῶν,�ἅπερ�καὶ�διένειμα�εἰς�τὰ�παιδία,�καθὼς�μοὶ�γράφετε…
ὁ�υἱός�σας

Ἀλέξ.�Παπαδαμαντίου
(Ἐπ.�45,�ὅ.π.,�σ.�51)

Ἐν�Ἀθήναις,�τῇ�10�Μαΐου�1876.
Σεβαστέ�μοι�πάτερ,
…�Χρήματα�μοὶ�χρειάζονται�τοὐλάχιστον�τεσσαράκοντα�δραχμαί.

ὁ�υἱός�σας
Ἀλέξ.�Παπαδαμαντίου
(Ἐπ.�73,�ὅ.π.,�σ.�75)

Ὅλα�τὰ�πιὸ�πάνω�συνοψίζουν�τὶς�στερήσεις,�τὴν�ἀγωνία�γιὰ�τὴν�ἐν�Ἀθή-
ναις�ἐπιβίωσή�του,�τὶς�δυσκολίες�του,�τοὺς�δρόμους�ποὺ�ἔκανε,�ἀναζητών-
τας�τὸν�ἕνα�καὶ�τὸν�ἄλλο�συμπατριώτη�του,�ποὺ�ἔφθανε�ἀπὸ�τὸ�νησί�του.
Πενία,�λοιπόν,�καὶ�στερήσεις�καὶ�βάσανα.�Γιὰ�νὰ�κρατήσει�μόνο�στὸ�τέλος
στὴ�μνήμη�του�καὶ�στὴν�ψυχή�του�τὴ�φαιδρότητα�καὶ�ἐλαφρότητα�καὶ�τὴ
χαρὰ�τοῦ�ἐν�στερήσει�φοιτητικοῦ�του�βίου,�ἐπιλέγοντας�τὸ�χιοῦμορ�καὶ�τὴν
διακωμώδηση�τῶν�πραγμάτων�στὸ�ἰδιότυπο�διήγημα�«Τὰ�Καλαμπούρια
ἑνὸς�δασκάλου,�Ἀναμνήσεις�φοιτητικοῦ�βίου»,�τοῦ�1908.
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ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Ο�ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ�ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΣΤΗΝ�ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ�ΤΗΣ�ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ�ΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Βραδάκι� καὶ� βρέθηκα� στὸ� ἐξωκκλήσι� τοῦ� νησιοῦ.�Μεσοκαλόκαιρο� καὶ
ἔβραζε�ὁ�τόπος.�Ζέστη,�καὶ�τουρίστες�νὰ�ἐλλοχεύουν�παντοῦ.�Πλὴν�σὲ�ἀπό-
κρυφα�ὑψωματάκια,�σὲ�ρεματιὲς�καὶ�ξέφωτα,�παραμονὲς�ἀγνώστων�ἑορ�τῶν,
συρρέουν�κατὰ�κύματα�οἱ�γηγενεῖς.�Φθάνουν�μεταμορφωμένοι,�περίπου�ὡς�ἱκέ-
τες,�ἔχοντας�ἀποβάλει�(κατὰ�ἕναν�ἀνεξήγητο�τρόπο)�τὴν�ἐμ�πορική�τους�λε-
οντή.�Κουβαλοῦν�τεράστιους�ἄρτους,�μὲ�σουσάμι�καὶ�γλυκάνισο,�πρόσφορα�γιὰ
τοὺς�παπάδες,�κουτιὰ�μὲ�παστέλι,�γλυκὰ�τοῦ�ζαχαροπλαστείου�τυλιγμένα�σὲ
ἀλουμινόχαρτο,�τυρὶ�τῆς�ἅρμης�κομμένο�μὲ�ἐπιμέλεια�σὲ�τετράγωνα�μικρὰ�τε-
μάχια,�οὖζο�καὶ�τσίπουρο.�Μετὰ�τὴ�λει�τουργία�στέκονται�κοντὰ�στὴν�ἔξοδο�τοῦ
ναοῦ,�καὶ�φωνάζουν�ξαφνικὰ�μὲ�ἐπίσημο�τόνο:

–�Πάρτε�νὰ�σχωρέσετε�τὸν…
Ὁ�καθεὶς�τοὺς�δικούς�του�–�τὴ�μάνα�του,�τὸν�πατέρα�του,�τὰ�πνιγμένα

ἀδέλφια.
–Ἐλᾶτε�νὰ�σχωρέσετε�τὴ�Φλώρα,�ἀκούω�δίπλα�μου�ἕνα�χούφταλο.
Πλησίασα.�Μοῦ�πρόσφερε�παστέλι�καὶ�ρακί.
–�Θεὸς�σχωρέστην�τὴ�Φλώρα,�λέω.�Τί�σοῦ�ἦταν,�παππού;
–�Τίποτα,�μοῦ�λέει.�Στὴ�γειτονιὰ�ἔμενε,�μὰ�δὲν�εἶχε�κανέναν�δικό�της.

Προτίμησα�νὰ�ξεκινήσω,�μὲ�αὐτὸ�τὸ�χαριτωμένο�ἀπόσπασμα�ἀπὸ�τὸ�ποι-
ητικὸ�δοκίμιο�τοῦ�Ἠλία�Παπαδημητρακόπουλου�ὑπὸ�τὸν�τίτλο�«Φλώρα�ἢ
Λάβρα»1 γιὰ�δύο,�κυρίως,�λόγους.�Ὁ�πρῶτος�συναρτᾶται�μὲ�τὰ�λεγόμενα
τοῦ�Ἐκκλησιαστῆ,�ὁ�ὁποῖος�ἀπὸ�τὸ�πρῶτο�κιόλας�κεφάλαιο�διαβεβαιώνει
τοὺς�ἀναγνῶστες�του�πὼς�«ὅ,τι�ὑπῆρξε�θὰ�ξαναϋπάρξει,�κι�ὅ,τι�ἔγινε�θὰ�γί-
νει�κάποτε�ξανά».�Ὁ�δεύτερος�λόγος�σχετίζεται�μὲ�τὰ�λεγόμενα�τοῦ�Πα-
παδιαμάντη:�«Τὸ�αἴσθημα�εἶναι�ἀνώτερον�τῆς�θεωρίας».

Ὑπενθυμίζω�πὼς�ἡ�φράση�αὐτὴ�προέρχεται�ἀπὸ�τὴ�μεγαλειώδη�παρά-
γραφο�τοῦ�διηγήματος�«Στὴν�Ἁγι-Ἀναστασά»�(1892),�ὅπου�ὁ�Σωτήρ,�δη-

1 Ἠλία�Παπαδημητρακόπουλου,�Ἐπὶ�πτίλων�αὔρας�νυκτερινῆς,�ἐκδ.�Νεφέλη,��Ἀθήνα
1992.



λαδὴ�ὁ�Βασιλεὺς�καὶ�Κύριος,�παρουσιάζεται�«συγκαταβατικώτερος�τῶν
ἐπισήμων� ἐπὶ� γῆς� διερμηνευτῶν� του».�Ὑπὸ� τὴν� ἔννοια� αὐτὴ� ὁ� Ἰησοῦς
Χριστός,� «ἐνθυμούμενος� τὴν� πενιχρὰν� προσφορὰν� τῆς� χήρας»,� δέχεται
ἀσμένως�«καὶ�τοῦ�πένητος�λαοῦ�του�τὸν�εὐσεβῆ�φόρον»,�ὑπὸ�μορφὴν�λα-
τρευτικῶν�ἐκδηλώσεων�στὰ�ἐξωκκλήσια�«ἀνὰ�τὰ�ὄρη�καὶ�τὰς�κοιλάδας»
τῆς�πατρίδος�μας.

Αὐτὸ�ἀκριβῶς�καταδεικνύει�ὁ�Παπαδημητρακόπουλος�100�χρόνια�ἀρ�-
γότερα:�ὅτι,�δηλαδή,�«τὸ�θαῦμα�λειτουργεῖ�ἀκόμη»,�ὅπως�θὰ�ἔλεγε�ὁ�Γιῶρ�-
γος�Σεφέρης,�ἢ�ὅτι�τὰ�συμφωνημένα�ὑπονοούμενα�ἐξακολουθοῦν�νὰ�τρο-
φοδοτοῦν�σὲ�μεγάλο�βαθμὸ�καὶ�νὰ�ρυθμίζουν�τὴ�συλλογικὴ�συνείδηση.

Εἴδαμε�στὴν�προαναφερθεῖσα�παράγραφο�ὅτι�ἐτέθη�ἀπὸ�τὸν�Παπαδια-
μάντη�τὸ�μέγα�ζήτημα�τῶν�ἐπισήμων�ἐπὶ�γῆς�διερμηνευτῶν�τοῦ�Σωτῆρος.
Καὶ�ἐπειδή,�ὅπως�θὰ�ἔλεγε�ὁ�Καβάφης�(ἐλαφρῶς�παραφρασμένος),�«τὸ
πρόσκομμα�κ᾽� ἡ� δυσκολία� εἶναι� ποὺ�κάνουνε�μιὰ� ἱστορία�μεγάλη�κάθε
πράγμα�οἱ�διερμηνευταὶ�αὐτοί»,�θὰ�ἀναφερθῶ�καὶ�στὸν�δάσκαλο�τοῦ�ἀνα-
στάσιμου�διηγήματος�περὶ�οὗ�ἐμνήσθημεν�προηγουμένως.

Ὁ�ἐν�λόγῳ�συνάδελφος,�λοιπόν,�ἂν�καὶ�ἔχει�«ἀνεγνωρισμένην�εἰδικότητα
εἰς�τὴν�ἐτυμολογίαν»,�ὑπολείπεται�μᾶλλον�τῶν�ἀμαθῶν�αἰπόλων,�οἱ�ὁποῖοι
«ἐφρόνουν�ὅτι�ἡ�Ἁγία�Ἀναστασιὰ�εἶναι�αὐτὴ�ἡ�Ἀνάστασις».�Καὶ�ὑπολεί-
πεται�ὁ�διδάσκαλος�τῶν�αἰπόλων,�διότι,�«ὅσον�δυνατὸς�καὶ�ἂν�ἦτο�εἰς�τὴν
ἐτυμολογίαν,�ἓν�πρᾶγμα�παραδόξως�ἐλησμόνει,�ὅτι�τὸ�ἐρείπιον�ἐκαλεῖτο�ὑπὸ
τοῦ� λαοῦ�Ἁγία�Ἀναστασιά».�Στὴν�προκειμένη�περίπτωση� ὁ�Παπαδια-
μάντης�ἐπικυρώνει�μὲ�τὸν�τρόπο�του�μία�ἀδιαμφισβήτητη�ἀλήθεια:�«Ἡ
γνώση�χωρὶς�καρδιὰ�ἔχει�ἕνα�μόνιμο�γνώρισμα:�δὲν�βλέπει�μπροστά�της»2.

Εἶναι�καιρὸς�ὅμως�νὰ�ἐπανέλθουμε�στὰ�ἐξωκκλήσια�ἀνὰ�τὰ�ὄρη,�τὶς�κοι-
λάδες�καὶ�τοὺς�θαλασσόπληκτους�βράχους�τῆς�Σκιάθου,�ἀφοῦ�προηγου-
μένως�θυμηθοῦμε�τὸν�ὁρισμὸ�τῆς�κοινωνικῆς�ὀντολογίας,�ὅπως�τὸν�συνέ-
λαβε� ὁ�Θεόδωρος� Ζιάκας� στὸ� ἔργο� του�Ἡ� ἔκλειψη� τοῦ� ὑποκειμένου:
«Μιλώντας�γιὰ�κοινωνικὴ�ὀντολογία,�πρακτικὰ�ἐννοοῦμε�ὅτι�μία�κοινω-
νικὴ�ὁμάδα�“θεμελιώνεται”�κάπου,�“ἀγκυροβολεῖ”�σὲ�κάτι�σταθερό,�“ἕλκε-
ται”�ἀπὸ�αὐτὸ�καὶ�“περιστρέφεται”�γύρω�του.�Ἔτσι�ἀναπαράγεται.�Νικᾶ
τὸν�θάνατο.�Ἐμφανίζει�διαχρονικὴ�ταυτότητα.�Τί�εἶναι�αὐτὸ�πάνω�στὸ�ὁποῖο
“θεμελιώνεται”;�Στὸ�ὁποῖο�“προσδένεται”;�Καὶ�γιατί�ἡ�“πρόσδεση”;»3.
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Θὰ� ὑποστηρίξω� σθεναρῶς� ὅτι� στὴ� διηγηματογραφία� τοῦ�Παπαδια-
μάντη� ἡ� ἐκπροσωπούμενη� κοινωνικὴ� ὁμάδα� «προσδένεται»� στὸ� ἐξωκ-
κλήσι.�Χωρὶς�τὸ�ἐξωκκλήσι�καί,�πρὸ�πάντων,�χωρὶς�τὴν�ποικιλότροπη�σχέ�-
ση� τῶν� ἀνθρώπων� μὲ� αὐτό,� ἕνα� μεγάλο� μέρος� ἀπὸ� τὸν� κόσμο� τοῦ
Παπαδιαμάντη�–τῆς�ξηρᾶς�καὶ�τοῦ�πόντου–�καταρρέει.�Ἐννοεῖται�πώς,
κατὰ�περίπτωση,�ἀντὶ�γιὰ�ἐξωκκλήσι�μπορεῖ�νὰ�συναντήσουμε�ναό,�μονύ-
δριο,�ἀσκητήριο�ἢ�κάτι�παρεμφερές.

Φυσικά,�τὸ�ζήτημα�ποὺ�τίθεται�ἐν�προκειμένῳ�εἶναι�καθαρὰ�ποιοτικό.
Ὅμως�καὶ�ποσοτικὰ�ἂν�τὸ�ἐξετάσει�κανείς,�τὸ�δεῖγμα�ποὺ�προκύπτει�πα-
ρουσιάζει�ἀξιοσημείωτη�εὐρύτητα�καὶ�ἀντιπροσωπευτικότητα.�Ἀναφέρω
ἐνδεικτικὰ�καὶ�γιὰ�τοῦ�λόγου�τὸ�ἀσφαλὲς�τὰ�διηγήματα�«Στὸ�Χριστὸ�στὸ
Κάστρο»,� «Οἱ�Ἐλαφροΐσκιωτοι»,� «Τ᾽�Ἀγνάντεμα»,� «Στὴν�Ἁγι-Ἀνα-
στασά»,�«Ἐπιμηθεῖς�εἰς�τὸν�βράχον»,�«Σταγόνα�νεροῦ…»,�«Τὸ�Χριστὸς
Ἀνέστη�τοῦ�Γιάννη»,�«Ἡ�Γλυκοφιλοῦσα».

Ἡ�σχέση�τῶν�μελῶν�τῆς�σκιαθίτικης�κοινότητας�μὲ�τὸ�ἐξωκκλήσι�καί,
κυρίως,�μὲ�τὴ�δισχιλιετὴ�παράδοση,�στὸ�πλαίσιο�τῆς�ὁποίας�ὁ�συγκεκρι-
μένος�λατρευτικὸς�χῶρος�ἐντάσσεται�καὶ�λειτουργεῖ�κατὰ�τρόπο�ὑπερβα-
τικό,�δημιουργεῖ�τὶς�προϋποθέσεις�καὶ�γιὰ�μιὰν�ἄλλη�σχέση�ἀνεκτίμητης
σημασίας.�Πρόκειται�γιὰ�τὴ�σχέση�κοινωνικῆς�ἀλληλεγγύης,�ἡ�ὁποία�ὁδη-
γεῖ� ἐνίοτε�σὲ�πράξεις�εὐέλπιδος�ἀπερισκεψίας,�ὅπως�στὸ�διήγημα�«Στὸ
Χριστὸ�στὸ�Κάστρο»,�ἢ�σὲ�πράξεις�ὁλοκληρωτικῆς�θυσίας,�ὅπως�στὸ�διή-
γημα�«Φτωχὸς�ἅγιος».�Καὶ�στὴν�πρώτη�καὶ�στὴ�δεύτερη�περίπτωση�δε-
σπόζουσες�ὀντολογικὲς�κατηγορίες�εἶναι�ἡ�ἀγαθὴ�προαίρεση,�ἡ�ἀνιδιοτέ-
λεια,�ἡ�παντελὴς�ἔλλειψη�ἀντιμισθίας·�γιατὶ,�ὅπως�θὰ�ὁμολογήσει�ὁ�ἀγαθὸς
τσόμπανος�τοῦ�δεύτερου�διηγήματος,�«αὐτὰ�εἶναι�[…]�“ἱερὰ�πράγματα”,
καὶ�ἂν�ὑπάρχῃ�ἀμοιβή�τις�θὰ�εἶναι�ἀλλοῦ�κάπου».�Γι᾽�αὐτό,�«οὔτε�ὠνειρο-
πόλει�ἀμοιβὴν�ἢ�μισθόν�τινα,�διότι,�κατὰ�τὸ�φαινόμενον,�προσέφερε�μεγά-
λην�ἐκδούλευσιν�εἰς�τοὺς�συμπατριώτας�του,�ἀναγγέλλων�τὸν�ἐπικρεμά-
μενον�φοβερὸν�κίνδυνον�καὶ�σώζων�ἐκ�φόνου�καὶ� διαρπαγῆς�ὁλόκληρον
χωρίον».

Πάντως,�τὸ�ἐξαισίως�θαυμαστὸ�ἔγκειται�στὴν�ἐλευθερία�τῶν�ἀνθρώ-
πων�τῆς�Σκιάθου�καὶ�στὴ�συνακόλουθη�ἐλευθερία�τῶν�λογοτεχνικῶν�χα-
ρακτήρων�τοῦ�Παπαδιαμάντη,�ἀφοῦ�«ταῦτα�ὅλα�βασίζονται�ἐπὶ�τῆς�πραγ-
ματικότητος».�Πρόκειται�γιὰ�τὴν�κορυφαία�κατάκτηση�ποὺ�παρατηρεῖται
στὴν�ἐπικράτεια�τῆς�κοινωνικῆς�ὀντολογίας,�ὅπου�δρᾶ�καὶ�ἀναπτύσσεται
συνειδητὰ�ἡ�ἀτομικὴ�βούληση�τῶν�μελῶν�τῆς�κοινότητας.
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Μὲ�τὴν�ἐλευθερία�ὡς�ἀπαραίτητη�προϋπόθεση,�οἱ�ἥρωες�τοῦ�Παπαδια-
μάντη�«ἄλλοτε�πραγματώνουν�τὸν�πνευματικὸ�προορισμό�τους�καὶ�ἄλλοτε
τὸν�ματαιώνουν�ἢ�τὸν�ἀναβάλλουν»4.�Τὸ�γεγονὸς�αὐτὸ�«ἐνίοτε�τοὺς�φέρ-
νει�ἀντιμέτωπους�ἀκόμη�καὶ�μὲ�τὶς�ἠθικὲς�παραδοχὲς�ἢ�τὶς�ὑπαρξιακὲς
προτεραιότητες� τοῦ� λογοτεχνικοῦ� δημιουργοῦ� τους»5.�Μὲ� ἄλλα� λόγια,
ὅπως,�κατὰ�τὸν�Γεώργιο�Σχολάριο�τῆς�Γυφτοπούλας,�«οὐδεὶς�ἐπηρεασμὸς
θεόθεν�ἐγγίνεται�ἐπὶ�τῆς�θελήσεως�τοῦ�ἀνθρώπου�(πλὴν�τῆς�πνευματικῆς
ἀρωγῆς�τῆς�ἐπιφοιτώσης�πρὸς�ἐνίσχυσιν�ἀγαθῆς�ἤδη�προαιρέσεως�ὑφι-
σταμένης,�καὶ�ἐλευθέρως�πλασθείσης�παρὰ�τοῦ�ἀτόμου)»,�ἔτσι�καὶ�στὴν
περίπτωση�τῶν�παπαδιαμαντικῶν�ἡρώων:�οὐδεὶς�ἐπηρεασμὸς�ἐγγίνεται�ἐπὶ
τῆς�θελήσεώς�των�ἀπὸ�τὴν�πλευρὰ�τοῦ�συγγραφέα.

Βεβαίως,�ὁ�λόγος�τῶν�παπαδιαμαντικῶν�χαρακτήρων�δημιουργεῖται
ἀπὸ�τὸν�συγγραφέα�τους·�συγκροτεῖται,�ὡστόσο,�μὲ�τέτοιο�τρόπο,�ὥστε�νὰ
μπορεῖ�νὰ�ἀναπτυχθεῖ�στὸ�μέγιστο�τῆς�ἐσωτερικῆς�τους�λογικῆς�καὶ�ἀνε-
ξαρτησίας:�ἑτεροκαθορισμὸς�ἀπὸ�τὴ�μιά,�αὐτονομία�καὶ�ἐλευθερία�ἀπὸ�τὴν
ἄλλη,�τουτέστιν�διαλογικότητα.�Ὁ�«Φτωχὸς�ἅγιος»,�γιὰ�παράδειγμα,�πη-
γαίνει�«στὴν�τιμὴ�καὶ�στὴν�πεποίθησή�του»,�ἐξαιτίας�τῆς�πνευματικῆς
ἀρωγῆς�τοῦ�συγγραφέα�του.�Ὅμως�ἡ�συνέργεια�τοῦ�δημιουργοῦ�ἔρχεται
«πρὸς� ἐνίσχυσιν�ἀγαθῆς�ἤδη�προαιρέσεως�ὑφισταμένης,�καὶ� ἐλευθέρως
πλασθείσης�παρὰ�τοῦ�ἀτόμου».

Ὁ�Παπαδιαμάντης� εἶναι� ὁ�μεγάλος� τραγικὸς� τοῦ� νέου� ἑλληνισμοῦ.
Ἕνας�τραγικὸς�ὅμως�ποὺ�δὲν�διασώζει�ἁπλῶς�τὴν�τραγικότητα�τῶν�ἀρ�-
χαίων�Ἑλλήνων�ἀλλὰ�προσφέρει�στοὺς�χαρακτῆρες�του,�ὅπως�ἔχει�προ-
αναφερθεῖ,�ἕνα�καθεστὼς�ἐλευθερίας.�Στὴ�μεσημβρινὴ�πολίχνη�τῆς�Σκιά-
θου,� βεβαίως� –ὅπως� ἐξάλλου� καὶ� στὸ� Κάστρο–� δὲν� ἔχουμε� μεγέθη
βασιλικῶν�οἴκων�ἀλλά,�κυρίως,�μικροάγιους�τοῦ�ἀνθρώπινου�πόνου:�πεν-
θοῦντες,�κοπιῶντες,�πεφορτισμένους.

Πάντως,�ἐκτὸς�ἀπὸ�τοὺς�μικροάγιους�τοῦ�ἀνθρώπινου�πόνου,�ὅπως�ἡ
Ἀχτίτσα,�ἡ�Χαρμολίνα,�ἡ�Σεραΐνα�καὶ�ὁ�«Νεκρὸς�ταξιδιώτης»,�γιὰ�παρά-
δειγμα,�συναντοῦμε�καὶ�χαρακτῆρες�τῶν�ὁποίων�οἱ�ὑπαρξιακὲς�ἐπιλογὲς
μᾶς�εἰσάγουν�σὲ�μιὰ�περιοχὴ�τοῦ�τραγικοῦ�ποὺ�συναρτᾶται�μὲ�τὴν�ὕβριν
(γενεσιουργὸ�αἴτιο�στὴν�ἀρχαία�τραγωδία).�Οἱ�περιπτώσεις�τῆς�Φραγκο-
γιαννοῦς,�τῆς�Καντάκαινας�ἀπὸ�τὸ�«Χριστόψωμο»�καὶ�τοῦ�Κουμενῆ�ἀπὸ
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τὴ�«Στοιχειωμένη�καμάρα»�εἶναι�ἐξόχως�χαρακτηριστικὲς�καὶ�μᾶς�ἐπι-
τρέπουν,�πιστεύω,�νὰ�κάνουμε�λόγο�γιὰ�μιὰ�τυπολογία�τοῦ�τραγικοῦ�στὸν
Παπαδιαμάντη.

Γνωρίζουμε�ἀπὸ�πρῶτο�χέρι�–εἰδικὰ�ἐμεῖς�οἱ�Ἕλληνες–�ὅτι�ἡ�ὕβρις,�ἀργὰ
ἢ�γρήγορα,�ἐπισύρει�τὴν�τίσιν,�τὴν�ὁποία�προσωποποιοῦν�οἱ�Ἐρινύες.�Ὑπεν-
θυμίζω,�παρεμπιπτόντως,�ὅτι�μία�ἐξ�αὐτῶν,�ἡ�ἐκδικήτρια�τῶν�φόνων,�ὀνο-
μάζεται�Τισιφόνη.�Ὅταν�ὁ�Παπαδιαμάντης�τῶν�μυθιστορημάτων�ἀποφα-
σίζει�τὸ�1887�νὰ�εἰσέλθει�πλησίστιος�στὴν�περιοχὴ�τῆς�διηγηματογραφίας,
ὅλα�αὐτὰ�τὰ�γνωρίζει,�καθ᾽�ὅσον�ἡ�ἀρχαιογνωσία�του�εἶναι�παροιμιώδης.
Δὲν�εἶναι�συνεπῶς�τυχαῖο�τὸ�ὅτι�στὸ�πρῶτο�διήγημα�τοῦ�Σκιαθίτη,�«Τὸ�Χρι-
στόψωμο»,�ἡ�ὕβρις,�ἡ�τίσις�καὶ�ἡ�Τισιφόνη�δίνουν�βροντερὸ�«παρών».�Οὔτε
εἶναι�τυχαῖο,�ἐπίσης,�τὸ�ὅτι�ὁ�γερο-Νικόλας�ὁ�Κουμενὴς�στὰ�τελευταῖα�του
«ἐψυχομάχει,�κ᾽�ἐσκυλογαύγιζε,�καὶ�δὲν�ἤθελε�νὰ�βγῇ�ἡ�ψυχή�του».

Φυσικά,�ἡ�ὕβρις�καὶ�ἡ�τίσις�μπορεῖ�καὶ�νὰ�μὴν�ὑπῆρχαν�χωρὶς�τὴν�ἄτη,
δηλαδὴ�τὴ�σύγχυση�τοῦ�νοῦ,�ποὺ�εἶναι�μιὰ�μορφὴ�θεοβλάβειας.�Χαρακτη-
ριστικὸ�ἐπὶ�τοῦ�προκειμένου�παράδειγμα�ἀποτελεῖ�ὁ�Ξέρξης�στὴν�τραγω-
δία�τοῦ�Αἰσχύλου�Πέρσαι.�«Φεῦ�μέγας�τις�ἦλθε�δαίμων,�ὥστε�μὴ�φρονεῖν
καλῶς»�(Πέρσαι,�725).�Ἰδοὺ�ἡ�θεοβλάβεια�ποὺ�λέγαμε!

Ἐξίσου�χαρακτηριστικὸ�παράδειγμα�ἀποτελεῖ�στὰ�καθ᾽�ἡμᾶς�ἡ�γραία
Χαδούλα,�τὸ�πρόβλημα�τῆς�ὁποίας�δὲν�εἶναι�(τόσο)�ψυχολογικὸ�οὔτε�(τό�-
σο)�κοινωνιολογικό.�Εἶναι�περισσότερο�ὀντολογικὸ�καὶ�αὐτὸ�φαίνεται�κα-
θαρὰ�στὸ�παπαδιαμαντικὸ�διακείμενο:�«ἐψήλωσεν�ὁ�νοῦς�της»·�πρωτίστως
λόγῳ�τοῦ�δαίμονος�καί,�δευτερευόντως,�ἐπειδὴ�δὲν�πῆρε�γιὰ�προικιὸ�ποτι-
στικὸ�μποστάνι.

Καὶ�κάτι�ἀκόμα�ἐπ᾽�αὐτοῦ.�Τὸ�γεγονὸς�ὅτι�καὶ�ὁ�Ξέρξης�καὶ�ἡ�Φραγ-
κογιαννοὺ�τιμωροῦνται�στὴ�θάλασσα,�ἀνακαλεῖ�στὴ�μνήμη�μας�τοὺς�κα-
ταληκτικοὺς�(καὶ�καταπληκτικοὺς)�στίχους�ἀπὸ�τὸ�ποίημα�τοῦ�Γιώργου
Σεφέρη�«Σαλαμίνα�τῆς�Κύπρος»:

Φωνὴ�Κυρίου�ἐπὶ�τῶν�ὑδάτων.
Νῆσος�τίς�ἐστι.

Ἀναφέρθηκε�προηγουμένως�ἡ�προγραμματικὴ�τρόπον�τινὰ�δήλωση�τοῦ
Παπαδιαμάντη�ἀπὸ�τὸ�διήγημα�«Λαμπριάτικος�ψάλτης»�(1893):�«ταῦτα
ὅλα�βασίζονται�ἐπὶ�τῆς�πραγματικότητος».�Ἡ�θέση�αὐτή,�ὡς�γνωστόν,�ἀπο-
τελεῖ�τὴ�σημαντικότερη�ἐπαγγελία�τοῦ�ρεαλισμοῦ.�Μιὰ�παρόμοια�θέση,�ποὺ
συναντοῦμε�στὸ�διήγημα�«Ἡ�Μαυρομαντηλού»�(1891),�ἐνισχύει�τὴν�προ-
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αναφερθεῖσα,�παγιώνοντας�ἔτσι�τὶς�σχετικὲς�ἀντιλήψεις�μας�γιὰ�τὴ�λογο-
τεχνία�τοῦ�Σκιαθίτη�συγγραφέα:�«Μὴ�νομίσῃ�τις�ὅτι�πλάττω�ἢ�ἐπινοῶ�τι�ἐκ
τῶν�ἐν�τῷ�κειμένῳ.�Καὶ�ἡ�ἐγκαρτέρησις�καὶ�ἡ�οἰκονομία�τῆς�συζύγου�καὶ
ἡ�στοργὴ�τῆς�μητρυιᾶς�εἶναι�γεγονότα�ἐξ�ὅσων�εἶδα�ἰδίοις�ὄμμασιν».

Στὴν�«μικρὰν�ὑποσημείωσιν»�τῆς�«Μαυρομαντηλοῦς»�ἀναγνωρίζονται,
κατὰ�τὴ�γνώμη�μου,�εὐκρινῶς�δύο�εὐαγγελικὰ�διακείμενα.�Τὸ�πρῶτο�ἀνα-
φέρεται�στὰ�λεγόμενα�τοῦ�Ἰησοῦ�πρὸς�τὸν�Φαρισαῖο�Νικόδημο:�«Ὃ�οἴδαμεν
λαλοῦμεν�καὶ�ὃ�ἐωράκαμεν�μαρτυροῦμεν»�(Ἰωάν.�3,11).�Τὸ�δεύτερο�προέρ-
χεται�ἀπὸ�τὴν�Β΄�ἐπιστολὴ�τοῦ�Πέτρου.�Ἀναγιγνώσκεται�–καθόλου�τυχαῖα,
ἐννοεῖται–�στοὺς�ἱεροὺς�ναοὺς�κατὰ�τὴν�ἑορτὴ�τῆς�Μεταμορφώσεως�τοῦ
Σωτῆρος:�«Οὐ�γὰρ�σεσοφισμένοις�μύθοις�ἐξακολουθήσαντες�ἐγνωρίσαμεν
ὑμῖν�τὴν�τοῦ�Κυρίου�ἡμῶν�Ἰησοῦ�Χριστοῦ�δύναμιν�καὶ�παρουσίαν,�ἀλλ᾽�ἐπό-
πται�γενηθέντες�τῆς�ἐκείνου�μεγαλειότητος»�(Β΄�Πέτρ.�1,16).

Καὶ�στὶς�τρεῖς�αὐτὲς�περιπτώσεις,�ὅπου�ἡ�ὅραση�βεβαιώνει�τοῦ�λόγου
τὸ�ἀσφαλές,�διακρίνουμε�καὶ�μιὰ�παρόμοια�βεβαιότητα,�ἡ�ὁποία�συναν�τᾶται
στὴν�πατερικὴ�σκέψη:�«Ἄνθρωπον�εἰδέναι�καὶ�Θεὸν�ἐκ�τοῦ�ἰδέσθαι»�(Ἁγίου
Ἰουστίνου,�Πρὸς�Τρύφωνα�Ἰουδαῖον�διάλογος,�ΡG�6,�481Bc).�Ἴσως�ἐδῶ
πρέπει�νὰ�ὑπογραμμισθεῖ�ὅτι�στὴν�πατερικὴ�παράδοση�τὸ�«εἰδέναι�ἐκ�τοῦ
ἰδέσθαι»�καθίσταται�ἰσχυρότερο�ὡς�ὀντολογικὴ�κατηγορία,�διότι�θεωρεῖται
ὡς� ἀποτέλεσμα� ἐμπειρικῆς� σχέσης·� δὲν� προέρχεται� ἀποκλειστικὰ� ἀπὸ
πληροφορίες�τῶν�αἰσθήσεων.

Κάπως�ἔτσι�λειτουργώντας�οἱ�αἰσθήσεις�καὶ�τὸ�αἴσθημα�τοῦ�Σκιαθίτη
λογοτέχνη,�μᾶς�ἔχουν�προσπορίσει�μεταξὺ�πολλῶν�ἄλλων�μιὰ�πραγ�ματο-
γνωσία�ἀπίστευτης�πληρότητας�καὶ�ποιότητας.�Ἀναφέρω�ἐνδεικτικὰ�ὅτι�ὁ
Παπαδιαμάντης�γνωρίζει�ἀπ᾽�ἔξω�καὶ�ἀνακατωτὰ�ὅλες�τὶς�ὑποδιαιρέσεις
τοῦ�ἀνεμολογίου.�Οἱ�σελίδες�τῆς�λογοτεχνίας�του�δροσίζονται�ἐπαρκῶς
ἄλλοτε�ἀπὸ�τὸν�ἰάπυγα,�ἄλλοτε�ἀπὸ�τὸν�καικία�καὶ�ἐνίοτε�ἀπὸ�τὸν�εὖρο�ἢ
τὸν�ἀπηλιώτη.

Ὅταν�ὅμως�ὁ�Σκιαθίτης�Γέροντας�ἀναπαύεται,�«πολλὰ�ρεμβάζων�καὶ
οὐδὲν�σκεπτόμενος»�(«Ἡ�Πεποικιλμένη»),�καὶ�«μὲ�τὴν�φαντασίαν�του�γρη-
γοροῦσαν»�(«Θέρος-ἔρος»),�τότε�στὴν�ἀντικειμενικὴ�σπουδή�του�προστί-
θενται�οἱ�ἰδιότητες�τῆς�συμπαθούσης�διαισθήσεως�καὶ�τῆς�εὐφάνταστης
ἀντιλήψεως.�Τότε�«ὁ�λευκὸς�οἰκίσκος»,�«τὸ�περιπόθητον�ὄνειρον»,�δηλαδὴ
«τοῦ�Βασιλιᾶ�τὸ�σπίτι»�στὸ�διήγημα�«Φλώρα�ἢ�Λάβρα»,�σαλεύει�«μεταξὺ
φάσματος�καὶ�ὑπαρκτοῦ».�Οὔτε�κινεῖται�οὔτε�ἀκινητεῖ.�Σαλεύει.�Μὲ�τὸν
τρόπο�αὐτὸ�«τοῦ�Βασιλιᾶ�τὸ�σπίτι»�ἐκτείνεται�ἐπέκεινα�τῆς�ἀρχικῆς�του
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ὑποστάσεως,�καὶ�καθίσταται�ἐν�τέλει�ἕνας�χῶρος�ποιητικός,�ἕνας�χῶρος
ἰδιαίτερης�μαγείας�καὶ�χάριτος.

Σ᾽�ἕνα�τόσο�ἰδιάζον�κλίμα�ἡ�ἐγκάρδια�γνωριμία�τοῦ�Παπαδιαμάντη�μὲ
τὰ�πράγματα�ὁδηγεῖ�σὲ�μιὰ�τρυφερὴ�σχέση�μὲ�αὐτά.�Ἐξίσου�τρυφερὴ�εἶναι
καὶ�ἡ�σχέση�μὲ�τοὺς�χαρακτῆρες�του,�ἂν�ἑξαιρέσουμε�τοὺς�τοκογλύφους,
τοὺς�δημάρχους,�τοὺς�Κανταραίους�καὶ�μερικοὺς�δεσποτάδες.�Στὰ�μικρὰ
θαυματουργὰ�διηγήματα�τοῦ�Γέροντος,�ποὺ�ἡ�ἀνάγνωσή�τους�–τὴ�νύχτα,
ἰδίως,�«εἰς�τὰς�ὥρας�τὰς�βαθείας�τοῦ�μυστηρίου»�(«Σταγόνα�νεροῦ…»)–
εἶναι�ἕνας�εἶδος�πλάγιας�προσευχῆς,�τὰ�πράγματα,�τὰ�πρόσωπα�καὶ�τὰ
συμβάντα�εἶναι�διαποτισμένα�ἀπὸ�κάποια�ἐσωτερικὴ�ἑνότητα�νοήματος.
Παρατηρεῖται� δηλαδὴ�ἐν�προκειμένῳ�μία�μορφὴ�«κβαντικοῦ� ἐναγκαλι-
σμοῦ»,�δηλονότι�μία�ἐξαιρετικὰ�προωθημένη�ἐκδοχὴ�τῆς�καθ᾽�ἡμᾶς�ἀλλη-
λοπεριχώρησης.�Σημειώνω�ἐδῶ�ἁπλῶς�ὅτι�οἱ�ἀστροφυσικοὶ�θεωροῦν�πὼς�ὁ
κβαντικὸς�ἐναγκαλισμός,�σύνηθες�φαινόμενο�στὴ�φύση,�συναρμόζοντας
κατὰ�τρόπο�ἀκαριαῖο�ὑποατομικὰ�σωματίδια,�δημιουργεῖ�τὶς�προϋποθέσεις
γιὰ�μιὰ�ζωὴ�μέσα�σὲ�ἕνα�κοσμικὸ�δίκτυο�μὲ�ἀπίστευτες�χωροχρονικὲς�συν-
δέσεις.

Θὰ�ἀναφέρω�ἕνα�παράδειγμα,�ὅπου�στὸ�πλαίσιο�ἑνὸς�οἱονεὶ�κβαντικοῦ
ἐναγκαλισμοῦ�ὅλα�μπερδεύονται�γλυκά.�Ὁ�Δημήτρης�Κοσμόπουλος�στὴν
ποιητικὴ�συλλογή�του�Κροῦσμα,�ποὺ�ἕλκει�τὴν�καταγωγὴ�ἀπὸ�τὸν�Πα-
παδιαμάντη,�ἀναφερόμενος�στὸν�Ἐσταυρωμένο,�καὶ�παίζοντας�εὐσεβά-
στως�καὶ�ἰδεωδῶς�μὲ�τὶς�λέξεις,�δημιουργεῖ�ἕναν�στίχο�ἀσυνήθιστης�γλυ-
κύτητας�καὶ�ὡραιότητας:

Ὢ�τοῦ�Σταυροῦ�Κατάδικε�Ἱερέ,�καταδικέ�μου6.

Ξαναδιαβάζοντας�τὸ�περασμένο�καλοκαίρι�μεταξὺ�ἄλλων�τὸ�διήγημα
τοῦ�Γέροντος�«Ἡ�Φωνὴ�τοῦ�δράκου»,�ἔπεσα�πάνω�–καί,�φυσικά,�λόγῳ�τοῦ
Κρούσματος,�πλέον,�στάθμευσα�λίγο�παραπάνω–�σὲ�μία�φράση�ἐμβλη-
ματική.�Ἀναφερόμενος�ὁ�Παπαδιαμάντης�στὸν�τραγικὸ�Κῶτσο�τοῦ�διη-
γήματος,�ποὺ�οἱ�συγχωριανοί�του�τὸν�σταυρώνουν�κάθε�μέρα,�γράφει�πὼς
«ἦτο�ἐκ�γενετῆς�κατάδικος».�Ἐπειδή,�λοιπόν,�οἱ�ἄνθρωποι�τοῦ�Παπαδια-
μάντη�γιὰ�ἀναρίθμητους�λόγους�εἶναι�καὶ�δικοί�μας�ἄνθρωποι,�μοῦ�ἐγεν-
νήθη�αὐτομάτως�ἡ�ἐπιθυμία�νὰ�ἀντιγράψω�τὸν�ποιητή,�παραφράζοντας
ἐλαφρῶς�τὸν�στίχο�του:
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6 Δημήτρη�Κοσμόπουλου,�Κροῦσμα,�ἐκδ.�Κέδρος,�Ἀθήνα�2011,�σ.�33.



Ἐκ�γενετῆς�κατάδικε�ὀρφανέ,�καταδικέ�μου.

Ἐπιμένοντας�στὴ�σχέση�ἡμῶν�τῶν�ἀναγνωστῶν�μὲ�τὸν�Παπαδιαμάντη
καὶ�δανειζόμενος�τὸν�ἐξαίρετο�στίχο�ἀπὸ�ἕνα�σύγχρονο�τραγούδι,�στὸ�πλαί-
σιο�πάντοτε�τῶν�ἀπίστευτων�κβαντικῶν�χωροχρονικῶν�συνδέσεων,�νά�τί�θὰ
ἔλεγα:�«Συναντηθήκαμε�στὴ�μέση�του�καιροῦ».�Αὐτὸ�σημαίνει�ὅτι�ὁ�Γέ-
ροντας�τῆς�Σκιάθου,�ὁ�ὁποῖος�ἔγινε�συγγραφέας�διὰ�φιλανθρωπίαν,�ὅπως
κάποιος�Ἄλλος� «ἐγένετο� ἄνθρωπος� διὰ� φιλανθρωπίαν»,� μᾶς� πλησιάζει
ἀδιακρίτως�καὶ�ἀκατακρίτως�μὲ�τὰ�ἀνθρώπινα�μέτρα�τῆς�ἐποχῆς�του�καὶ
μὲ�μία�γλώσσα�ποὺ�ἰσοδυναμεῖ�μὲ�τὴν�ἱστορικὴ�μνήμη�τοῦ�ἑλληνισμοῦ.

Κι�ἐμεῖς�ἀπὸ�τὴν�πλευρά�μας,�λακίζοντες�ἐλαφρῶς,�ἀφοῦ�δὲν�ἀντέχουμε
ἄλλον�ἐκσυγχρονισμό,�τὸν�ἀνταμώνουμε�εἴτε�στοῦ�Δημήτρη�τοῦ�Μπέρδε�τὸ
μαγαζὶ�εἴτε�στὸ�καφενεδάκι�τοῦ�γερο-Γατζίνου�γιὰ�τὰ�σχετικὰ�μουσαφιρ-
λίκια�καὶ�σαλαμετλίκια·�ἐνεργοποιώντας�τοὺς�«τρεῖς�γύρους�ἁγνὸν�ρακί»,
ὥστε�νὰ�ἰσχύσει�καὶ�στὴν�περίπτωσή�μας�τὸ�«τρισσεύσατε�καὶ�ἐτρίσσευ-
σαν»�(«Ἀγάπη�στὸν�κρεμνό».�Γιὰ�τὴν�προέλευση�τῆς�φράσης�βλ.�Βασιλειῶν
Γ΄,�18,34).

Ὅσον�ἀφορᾶ�τὴ�σχέση�τοῦ�Παπαδιαμάντη�μὲ�ἐνίους�ἐκ�τῶν�πονηρευο-
μένων�ἀναγνωστῶν�καὶ�μελετητῶν�του,�οἱ�ὁποῖοι�οὐδέποτε�ἐπίστευσαν�εἰς
τὸ�θαῦμα,�δανειζόμενος�πάλι�ἕναν�στίχο�ἀπὸ�σύγχρονο�νεανικὸ�τραγούδι,
νά�τί�θὰ�ἔλεγα�ἐκ�δευτέρου�γιὰ�λογαριασμὸ�τοῦ�Γέροντος:�«Ἐγὼ�ξεδίπλωσα
τὰ�φύλλα�τῆς�καρδιᾶς�μου�καὶ�σὺ�ὑπόγραψες�σὰν�στὰρ�τοῦ�σινεμά»…

Στὸ�διήγημα�«Νεκρὸς�ταξιδιώτης»�«τὸ�γνησιώτερον�μέρος�τοῦ�ἁπλοῦ�λαοῦ
ἐπίστευσεν�εἰς�τὸ�θαῦμα».�Στὸ�διήγημα�«Στὸ�Χριστὸ�στὸ�Κάστρο»�ὁ�κα-
πετὰν�Κωσταντὴς�ὁ�Λημνιαραῖος�καὶ�οἱ�ἀγωνιῶντες�ναυβᾶται�στὸ�ξυλάρ-
μενο�γολετί,�«φερόμενοι�μᾶλλον�ἢ�πλέοντες»,�σώζονται�ὡς�ἐκ�θαύματος.

Ὑπάρχει,�ὡστόσο,�καὶ�ἕνα�θαῦμα�–τὸ�σημαντικότερο,�ἴσως–�ποὺ�μᾶς
ἀφορᾶ�ὅλους:�τὸ�ὅτι,�δηλαδή,�κατὰ�τὸ�σωτήριον�ἔτος�2011�μᾶς�ἀξιώνει�ὁ
Θεὸς�(ὑπὸ�τὴν�ἰδιότητά�μας�ὡς�ἐλαχίστων�ἀναγνωστῶν)�νὰ�μετέχουμε
στὴν�περίλαμπρη�λογοτεχνία�ποὺ�μᾶς�δώρισε�«ὁ�πάντων�χωρισθεὶς�καὶ�πᾶσι
συνηρμοσμένος»�Γέροντας�τῆς�Σκιάθου…
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«ΟΝΕΙΡΟ�ΣΤΟ�ΚΥΜΑ»�ΚΑΙ�«Η�ΦΑΡΜΑΚΟΛΥΤΡΙΑ»

ΤΟΥ�ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ�ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

1.�Ἡ�Παράγραφος�στὴ�πρωτότυπη�μορφὴ�τῶν�διηγημάτων

Ἡ�παράγραφος�σὲ�κάθε�περίπτωση�ἀποτελεῖ�ταυτόχρονα�ἕνα�ὀπτικὸ�καὶ
ἕνα�ἀναγνωστικὸ�δεδομένο:�σημάδι�ἀνάμεσα�στὸ�περιθώριο�καὶ�στὸν�λόγο,
στὴ�σιωπὴ�καὶ�στὴ�φωνή,�εἶναι�ἐπιφορτισμένο�μὲ�ρόλο�ἀνάλογο�μὲ�αὐτὸν
τῆς�ἄνω�τελείας�στὴ�στίξη�μιᾶς�περιόδου·�σὲ�ἐπίπεδο�μικροδομῆς�ὁριοθετεῖ
τὸ�τέλος�μιᾶς�ἑνότητας–ὄχι�ἀποκλειστικὰ�νοηματικῆς–,�ἐνῶ�σὲ�ἐπίπεδο
κειμενικῆς�μακροδομῆς�σηματοδοτεῖ� τὴ�συνέχεια,� τὸ�προοδευτικὸ� ξεδί-
πλωμα�πρὸς�ἕνα�τέλος.�Παράλληλα�εἶναι�σχεδὸν�αὐτονόητο�ὅτι�ἡ�παρά-
γραφος�πρακτικὰ�σημαίνει�καὶ�ὁποιαδήποτε�ἀλλαγὴ�στὰ�δεδομένα�τῆς�ἐπι-
κοινωνιακῆς�πράξης:�χώρου,�χρόνου,�προσώπου�ἢ�ὀπτικῆς�γωνίας1.�Τὰ�ἔργα
«Ὄνειρο�στὸ�κῦμα»2 καὶ�«Ἡ�Φαρμακολύτρια»3 τοῦ�Ἀλ.�Παπαδιαμάντη�συ-
ζητοῦνται�σὲ�σχέση�μὲ�τὴν�ἐμφάνιση�καὶ�λειτουργία�τῆς�παραγράφου.�Τὰ
διηγήματα�ἐντοπίστηκαν�στὴν�ψηφιακὴ�μορφὴ�τοῦ�περιοδικοῦ�Παναθήναια
(πρώτη� δημοσίευση)� στὸ�Ἑλληνικὸ�Λαογραφικὸ� καὶ� Ἱστορικὸ�Ἀρχεῖο
στὴν�Ἀθήνα.�Μελετήθηκαν�ἐπίσης�στὴ�μορφὴ�μὲ�τὴν�ὁποία�ἐμφανίζονται
στὶς�ἐκδόσεις�τῶν�Ἁπάντων τοῦ�Παπαδιαμάντη�τῶν�Γ.�Βαλέτα�(1954)4,

1 Ἰωάννα�Α.�Ναούμ,�«Ἕνα�σκαρί…μπημα.�Μικροσκοπικὴ�ἀνάγνωση�τοῦ�διηγήμα-
τος�“Τρεῖς�ἄδειες�καρέκλες”�τοῦ�Γιάννη�Σκαρίμπα,�μὲ�ἀφορμὴ�τὴν�παραγραφοποί-
ηση»,�Ἀντί,�τχ.,�684,�(9�Ἀπριλ.),�1999,�σ. 56.

2 Α.�Παπαδιαμάντης,�«Ὄνειρο�στὸ�κῦμα»,�Παναθήναια,�τόμ.�Α΄,�1900,�9-15�[1η�δη-
μοσίευση].�Στὸ�ἑξῆς�ἡ�παραπομπὴ�θὰ�δίνεται�συντομογραφικὰ�ἐντὸς�τοῦ�κειμένου
ὡς:�(«Ὄνειρο�στὸ�κῦμα»�καὶ�σελίδα).

3 Α.�Παπαδιαμάντης,�«Ἡ�Φαρμακολύτρια»,�Παναθήναια,�τόμ.�Α΄,�1900,�σσ.�214-219
[1η�δημοσίευση].�Στὸ�ἑξῆς�ἡ�παραπομπὴ�θὰ�δίνεται�συντομογραφικὰ�ἐντὸς�τοῦ�κει-
μένου�ὡς:�(«Ἡ�Φαρμακολύτρια»�καὶ�σελίδα).

4 Ἀλέξ.�Παπαδιαμάντης,� Τὰ�Ἅπαντα,� (ἐπιμέλεια�Γ.� Βαλέτας),� τόμ.�Β΄,� Βίβλος,
Ἀθήνα�1954,�σσ.�414-425,�462-470.



Ν.�Δ.�Τριανταφυλλόπουλου�(1989)5 καὶ�Ἕνης�Βέη-Σεφερλῆ�(χ.χ.)6,�καθὼς
καὶ�στὶς�μικρότερες�συλλογὲς�διηγημάτων�του,�τῶν�Φωτίου�Ἀρ.�Δημη-
τρακοπούλου�(1988)7,�Παν.�Μουλλᾶ�(1999)8,�Σπ.�Κοκκίνη�(1999)9 καὶ
Στρ.�Πασχάλη�(2001)10,11.

Ἀρχικά,� ἀντιμετωπίζεται� ἡ� πρώτη� δημοσίευση� τῶν� διηγημάτων� μὲ
σκοπὸ�νὰ�ἀπαντηθεῖ�ἕνα�–καὶ�μοναδικὸ�στὴν�οὐσία–�ἐρώτημα:�γιατί�γίνε-
ται�παράγραφος,�μὲ�τὸν�τρόπο�ποὺ�γίνεται�καὶ�ἐκεῖ�ποὺ�γίνεται;�Ποιὰ�ἡ�λο-
γικὴ�ποὺ�καθορίζει�τὸν�τρόπο�παραγραφοποίησης;�Ἀλλάζει�τὸ�θέμα;�Ἀλλά-
ζει�τὸ�πρόσωπο;�Ἀλλάζει�ὁ�χῶρος;�Ὁ�χρόνος;�Εἰσάγονται�νέα�στοιχεῖα�ἢ
ἐπεξηγηματικὲς�λεπτομέρειες;�Τονίζεται�κάτι;�Εἰσάγεται�διάλογος;�Ἀλλά-
ζει�ὁ�τύπος�τῆς�ἀφήγησης�ἢ�ὁ�ἀφηγητής;�Στὴ�συνέχεια�ἐπισημαίνον�ται�δια-
φοροποιήσεις�τῶν�προαναφερθέντων�ἐπιμελητῶν-ἐκδοτῶν�στὰ�δύο�αὐτὰ�διη-
γήματα�καὶ�ἐπιχειρεῖται�ἡ�αἰτιολόγησή�τους.

Στὴν�πρώτη�δημοσίευση,�ἡ�πρώτη�παρατήρηση,�ὀπτικὴ καὶ�ἀναγνω-
στική,�εἶναι�ἀναπόφευκτη.�Ἀμφότερα�εἶναι�χωρισμένα�σὲ�μὴ�ἀριθμημένα
μέρη,�ἡ�διάκριση�τῶν�ὁποίων�μεταξύ�τους�γίνεται�ὀπτικὰ�ἐμφανὴς�μὲ�τὸν
κενὸ�χῶρο�ποὺ�ὑπάρχει�ἀνάμεσα�στὰ�μέρη�καὶ�σηματοδοτεῖται�ἀπὸ�ἕναν
ἀστερίσκο.�Στὸ�«Ὄνειρο�στὸ�κῦμα»�διακρίνουμε�ὀκτὼ�τέτοια�μέρη�καὶ�στὴ
«Φαρμακολύτρια»�ἕξι.�Σὲ�ἀναγνωστικὸ�ἐπίπεδο τὸ�κάθε�μέρος�πραγμα-
τεύεται�μία�διακριτὴ�πτυχὴ-ἔκφανση�τοῦ�θέματος-ἱστοριας,�μὲ�τὸ�πρῶτο
μέρος�τοῦ�κάθε�διηγήματος�νὰ�λειτουργεῖ�ὡς�ὁ�πρόλογος�τοῦ�ὑπολοίπου
ἔργου,�ἀφοῦ,�στὶς�παραγράφους�ποὺ�ὑπάγονται�σὲ�αὐτὸ�γίνονται�νύξεις
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5 Ἀλέξανδρος�Παπαδιαμάντης,�Ἅπαντα,�(κριτικὴ�ἔκδοση�Ν.�Δ.�Τριανταφυλλόπουλος),
τόμ.�3.,�Δόμος,�Ἀθήνα�1989�[11981],�σσ.�261-275,�305-315.�

6 Ἀλ.�Παπαδιαμάντης,�Ἅπαντα (πρόλογος�Σ.�Μυριβήλης,�ἐπιμέλεια�Ἕνη�Βέη–Σε-
φερλῆ),�τόμ.�Β΄,�Σεφερλής,�Ἀθήνα�χ.χ.,�σσ.�407-416,�425-432.�

7 Ἀλέξανδρος�Παπαδιαμάντης,�Διηγήματα (ἐπιλογή),�(ἐπιμέλεια�Φώτιος�Ἀρ.�Δη-
μητρακόπουλος),� Ἵδρυμα�Κώστα� καὶ�Ἑλένης�Οὐράνη/ΝΕΒ,�Ἀθήνα� 1988,� σσ.
214-228,�229-239.

8 Α.�Παπαδιαμάντης,�Αὐτοβιογραφούμενος (ἐπιμέλεια�Παν.�Μουλλᾶς),�Ἑστία� -
ΝΕΒ,�Ἀθήνα�1999,�σσ.�189-202,�203-212.

9 Ἀλέξανδρος�Παπαδιαμάντης,�Ὄνειρο�στὸ�κῦμα�καὶ�ἄλλα�διηγήματα (ἐπιμέλεια
Σπύρος�Κοκκίνης),�Ἑστία,�Ἀθήνα�1999,�σσ.�167-183,�197-209.

10 Ἀλέξανδρος�Παπαδιαμάντης,�Σκοτεινὰ�παραμύθια (εἰσαγωγή�-�ἐπιλογὴ�διηγη-
μάτων�-�σχόλια�Στρατὴς�Πασχάλης),�Μεταίχμιο,�Ἀθήνα�12001,�σσ.�55-73,�33-46.

11 Στὸ�ἑξῆς�ἡ�χρήση�ἐντὸς�τοῦ�κειμένου�τοῦ�ὀνόματος�τοῦ�κάθε�ἐκδότη-ἐπιμελητῆ�συ-
νεπάγεται�παραπομπὴ�στὸ�κείμενο�ποὺ�ὁ�κάθε�ἕνας�ἀπὸ�αὐτοὺς�ἐπιμελήθηκε.



σχεδὸν�σὲ�ὅλους�τοὺς�χώρους,�χρόνους,�πρόσωπα�ἀλλὰ�καὶ�στὸ�κυρίως�θέμα
ποὺ�θὰ�ἀπασχολήσει�τὸν�συγγραφέα.

Ἐπιπλέον,�πολὺ�χαρακτηριστικὴ�καὶ�στὰ�δύο�διηγήματα�εἶναι�ἡ�πα-
ρουσία�καὶ�λειτουργία�τῆς�πρώτης�παραγράφου�τοῦ�κάθε�μέρους.�Σ᾽�αὐτὴν
καθορίζονται�τὰ�στοιχεῖα�τοῦ�χώρου�καὶ�τοῦ�χρόνου�καθὼς�καὶ�τὰ�πρόσωπα
ποὺ�ἐμπλέκονται�στὸ�ὑπόλοιπο�τοῦ�μέρους.�Ἀκόμα,�τὸ�θέμα�ποὺ�συζητεῖται
στὸ�κάθε�μέρος�ἀφήνεται�νὰ�διαφανεῖ�ἀμυδρῶς�στὴν�πρώτη�αὐτὴ�παρά-
γραφο�μὲ�τρόπο�ποὺ�νὰ�ὑποψιάζει�τὸν�ἀναγνώστη�γιὰ�τὸ�τί�θὰ�πραγματευτεῖ
ὁ�συγγραφέας�στὴ�συνέχεια.�Θὰ�λέγαμε�δηλαδή,�ὅτι�ἡ�πρώτη�αὐτὴ�παρά-
γραφος�λειτουργεῖ�γιὰ�τὸ�κάθε�μέρος�μὲ�τὸ�τὸν�ἴδιο�τρόπο�ποὺ�λειτουργεῖ�ἡ
θεματικὴ�πρόταση�μιᾶς�παραγράφου.

Οἱ�παράγραφοι�γίνονται�ὀπτικὰ ἀντιληπτὲς�μὲ�τρεῖς�κυρίως�τρόπους:
α)�μὲ�κενὸ –ἴσο�περίπου�μὲ�τρία�γράμματα–�ποὺ�προηγεῖται�τῆς�πρώτης
ἀράδας,�β)�μὲ�κενὸ�καὶ�παύλα�διαλόγου ὅταν�εἰσάγεται�εὐθὺς�λόγος,�ἢ�μὲ
κενὸ�καὶ�εἰσαγωγικὰ ὅταν�σὲ�εὐθὺ�λόγο�παρατίθενται�τὰ�λόγια�τρίτου�προ-
σώπου,�καὶ�γ)�μὲ�κενὸ�καὶ�εἰσαγωγικὰ σὲ�ἐσωτερικοὺς�μονολόγους.

Ἡ�λογικὴ�τοῦ�πότε�καὶ�γιατί�γίνεται�παράγραφος�μπορεῖ�νὰ�διακριθεῖ
σὲ�ἕξι�κατηγορίες:

α)�Ἀλλαγὴ�στὸ�ζήτημα,�τὸ�ὁποῖο�ὅμως�εἶναι�πάντα�σὲ�συνάφεια�μὲ�τὸ
θέμα�τοῦ�μέρους�στὸ�ὁποῖο�ὑπάγεται�ἡ�παράγραφος:

[…]�Εὐθὺς�μετὰ�τὴν�ἀποκατάστασιν�τῶν�πραγμάτων,�ἐπὶ�Καποδίστρια�κυ-
βερνήτου,�ἐδίδασκεν�εἰς�διάφορα�σχολεῖα�ἀνὰ�τὴν�Ἑλλάδα�[…].�Ἀργότερα�[…]
ἐφόρεσε�καὶ�πάλιν�τὰ�ράσα�[…]�εἰς�τὸ�Κοινόβιον�τοῦ�Εὐαγγελισμοῦ.�Ἐκεῖ
ἔκλαυσε�τὸ�ἁμάρτημά�του�[…]�καὶ�λέγουν�ὅτι�ἐσώθη.�

Ἀφοῦ�ἔμαθα�τὰ�πρῶτα�γράμματα�πλησίον�τοῦ�γηραιοῦ�Σισώη,�ἐστάλην�ὡς
ὑπότροφος�τῆς�Μονῆς�[…]�εἶτα�εἰς�τὴν�ἐν�Ἀθήναις�Ριζάρειον.�Τέλος,�ἀρχίσας
τὰς�σπουδάς�μου�σχεδὸν�εἰκοσαέτης�[…]�ἐξῆλθα�δικηγόρος�μὲ�δίπλωμα�προ-
λύτου…�(«Ὄνειρο�στὸ�κῦμα»,�9).

Ἡ�ἀλλαγὴ�στὸ�ζήτημα�εἶναι�ἐμφανής·�ἡ�πρώτη�παράγραφος�ἀναφέρε-
ται�στὴ�ζωὴ�τοῦ�γέροντα�Σισώη�καὶ�ἡ�δεύτερη�στὴ�μόρφωση�ποὺ�ἔλαβε�ὁ
ἥρωας-ἀφηγητής.

β)�Ἀναφορὰ�σὲ�πρόσωπο σημαντικὸ�γιὰ�τὴν�ἐξέλιξη�τῆς�ἱστορίας:
[...]�Ἐκεῖ,�παρ᾽�ἐλπίδα,�συναντῶ�τὴν�ἐξαδέλφην�μου�Μαχούλαν�[...]�Ἦτον

ἐκ�τῶν�γυναικῶν�ἐκείνων�τῶν�ἐχουσῶν�δευτέραν�νεότητα,�ἀνθηροτέραν�τῆς
πρώτης�[...]�Ἦτο�νύμφη�καὶ�ἱέρεια�καὶ�γυνή�[...]�(«Ἡ�Φαρμακολύτρια»,�217)
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ἢ�ἀκόμα�σὲ�πρόσωπο τὸ�ὁποῖο�δὲν�συμμετέχει�ἄμεσα�στὰ�γεγονότα�τῆς
ἱστορίας,�ἀλλὰ�ποὺ�ἡ�παρουσία�του�ἐξυπηρετεῖ�τὸ�τί�θέλει�νὰ�περάσει�ὁ�Πα-
παδιαμάντης�στοὺς�ἀναγνῶστες�του.�Αὐτὸ�χαρακτηριστικὰ�συμβαίνει�μὲ
τὸν�γερο-Σισώη:�

Τὸν�χειμῶνα�ποὺ�ἢρχισ᾽�εὐθὺς�κατόπιν�μ᾽�ἐπῆρε�πλησίον�του�ὁ�γηραιὸς�πά-
τερ�Σισώης�[...]�καὶ�μ᾽�ἔμαθε�γράμματα.�Ἦτον�πρῴην�διδάσκαλος�[...].�Εἶτα
ἠγάπησε�μίαν�Τουρκοπούλαν,�καθὼς�ἔλεγαν,�τὴν�ἔκλεψεν,�ἀπὸ�ἕνα�χαρέμι�τῆς
Σμύρνης,�τὴν�ἐβάπτισε�καὶ�τὴν�ἐνυμφεύθη�(«Ὄνειρο�στὸ�κῦμα»,�9)

Κ᾽�ἐνθυμήθην�τότε�τὸν�Σισώην,�καὶ�τὸν�πνευματικὸν�τοῦ�μοναστηρίου,�τὸν
παπα-Γρηγόριον,�οἵτινες�πολλάκις�μὲ�εἶχον�συμβουλεύσει�νὰ�φεύγω,�πάντοτε,
τὸν�γυναικεῖον�πειρασμόν!�(ὅ.π.,�12).

Ὁ� γερο–Σισώης� δὲν� συμμετέχει� στὰ� γεγονότα� ποὺ� ἐξελίσσονται,� ἡ
παρουσία�του�ὅμως�εἶναι�καταλυτικὴ�στὴ�διαμόρφωση�τοῦ�χαρακτήρα�τοῦ
ἥρωα-ἀφηγητῆ,�μὲ�τρόπο�τέτοιο,�ποὺ�αὐτὴ�ἡ�ἐπενέργειά�του�στὸν�ἥρωα�νὰ
σηματοδοτεῖ�τὴν�ἐξέλιξη�τῆς�ἱστορίας.

γ)�Ὁριοθετεῖται�ὁ�χρόνος�καὶ�ὁ�χῶρος τῆς�ἀφήγησης.�Αὐτὸ�φαίνεται
χαρακτηριστικὰ�στὶς�πρῶτες�παραγράφους�τοῦ�κάθε�μέρους,�ὅπως�ἔχει�ἤδη
ἀναφερθεῖ.�

Ἐπίσης,� ἀλλαγὴ� παραγράφου� γίνεται� γιὰ� νὰ� διαφανοῦν� ἐναλλαγὲς
τοῦ�χρόνου,�ὅταν�ἡ�ἀφήγηση�περνᾶ�ἀπὸ�τὸ�παρελθὸν�στὸ�παρὸν�ἢ�ἀντί-
στροφα:

Ἀφοῦ�ἔμαθα�τὰ�πρῶτα�γράμματα�πλησίον�τοῦ�γηραιοῦ�Σισώη,�ἐστά�λην�ὡς
ὑπότροφος�τῆς�Μονῆς�[...]�εἶτα�εἰς�τὴν�ἐν�Ἀθήναις�Ριζάρειον�[...]�ἐξῆλθα�δι-
κηγόρος�μὲ�δίπλωμα�προλύτου...

Μεγάλην�προκοπήν,�ἐννοεῖται,�δὲν�ἔκαμα.
Σήμερον�ἐξακολουθῶ�νὰ�ἐργάζωμαι�ὡς�βοηθός…�(ὅ.π.,�9).

Πέραν�αὐτῶν,�ἰδιαίτερο�ἐνδιαφέρον�παρουσιάζει�καὶ�τὸ�ἀκόλουθο�παρά-
δειγμα,�τὸ�ὁποῖο�μᾶς�δίνει�μιὰ�ἐπιπλέον�προσέγγιση�σχετικὰ�μὲ�τὸ�πῶς�γί-
νεται�ὁ�χειρισμὸς�τοῦ�χρόνου�κατὰ�τὴν�ἀφήγηση�καὶ�ἡ�παραγραφοποίηση
σὲ�σχέση�μὲ�αὐτόν:

Ἀλλ᾽�ὅμως,�ἡ�στιγμὴ�ἐκείνη,�ποὺ�εἶχα�πατήσει�εἰς�τὴν�κορυφὴν�τοῦ�βράχου,
ἤρκεσεν.�Ἡ�νεαρὰ�κόρη,�εἴτε�ἤκουσεν�εἴτε�ὄχι�τὴν�φωνὴν�τῆς�κατσίκας�–μᾶλλον
φαίνεται�ὅτι�τὴν�ἤκουσε,�διότι�ἔστρεψε�τὴν�κεφαλὴν�πρὸς�τὸ�μέρος�τῆς�ξηρᾶς…–
εἶδε�τὸν�μαῦρον�ἴσκιον�μου,�τὸν�διακαμόν�μου,�ἐπάνω�εἰς�τὸν�βράχον,�ἀνάμεσα
εἰς�τοὺς�θάμνους,�καὶ�ἄφηκε�μισοπνιγμένην�κραυγὴν�φόβου…�(ὅ.π.,�14).
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Ὁ�χρόνος�παγώνει,�ἐγκλωβίζεται�σὲ�μιὰ�καὶ�μόνο�στιγμὴ�καὶ�ἑστιάζε-
ται�τὸ�γεγονός�της�ὥστε�νὰ�ἀποτυπωθεῖ�ἐμφαντικὰ�τὸ�τί�διαδραματίζεται
κατὰ�τὴν�ἀπειροελάχιστη�διάρκειά�της,�μιᾶς�καὶ�αὐτὴ�ἡ�στιγμὴ�εἶναι�ση-
μαντικὴ�γιὰ�τὴν�ἐξέλιξη�τῆς�ἱστορίας�–�ὁ�ἥρωας�τελικὰ�βουτᾶ�καὶ�σώζει
τὴ�νεαρὴ�ποὺ�φωνάζει�καὶ�παλεύει�γιὰ�νὰ�μὴν�πνιγεῖ.�Ταυτόχρονα,�ἡ�στιγ�-
μὴ�αὐτή,�ἀφορᾶ�σὲ�λεπτομέρεια�τοῦ�γεγονότος�καὶ�ἔχει�χαραχθεῖ�ἀνεξίτηλα
στὸ�μυαλὸ�τοῦ�ἥρωα-ἀφηγητῆ,�σὲ�τέτοιο�βαθμό,�ὥστε�αὐτὸς�νὰ�μπορεῖ�μετὰ
τὴν�πάροδο�τόσων�χρόνων�νὰ�τὴν�ἀνακαλέσει�μὲ�κάθε�λεπτομέρεια.

δ)�Παρατίθενται�ἐπεξηγηματικὲς�λεπτομέρειες ἢ�παρουσιάζονται�νέα
στοιχεῖα.�Αὐτῆς�τῆς�κατηγορίας�οἱ�παράγραφοι�λειτουργοῦν�ὑποστηρικτικὰ
στὴν�ἐξέλιξη�τῆς�ἱστορίας,�τὰ�στοιχεῖα�ὅμως�καὶ�οἱ�λεπτομέρειες�ποὺ�ἀνα-
φέρονται�δὲν�διαδραματίζουν,�στὶς�πλεῖστες�περιπτώσεις,�οὐσιώδη�ρόλο�στὴν
πλοκὴ�τοῦ�διηγήματος:

Μετὰ�δυσκολίας�διέκρινα�τὸ�μονοπάτι�τὸ�χαρασσόμενον�ἀνὰ�μέσον�βρύων
καὶ�θάμνων�πυκνῶν.�Εἶτα,�ἀντικρύ�μου,�εἰς�τὴν�κλιτὺν�τὴν�κρημνώδη,�ἤρχισα
νὰ�βλέπω�μίαν�ἀνταύγειαν.�Αἱ�πρῶται�ἀκτῖνες�τῆς�σελήνης�ἐπηργύρωνον�τὰς
κορυφὰς�τῶν�δένδρων.�Ἔφθασα�εἰς�τὴν�βάσιν�τοῦ�ὄρους,�καὶ�ἤρχισα�ν᾽�ἀνέρ-
χωμαι�τὸν�ἀνήφορον.�Ἀφοῦ�ἀνέβην�ὑπὲρ�τὰ�δισχίλια�βήματα,�σπεύδων�καὶ
ἀσθμαίνων,�εἶδα�πέραν�ἀντικρὺ�τὴν�σελήνην,�[...]�ὅπου�ἐπί�τινα�λεπτὰ�ἐφαίνετο
ὡς�νὰ�εἶχε�βάλει�φωτιὰν�εἰς�ἓν�δένδρον�μεμονωμένον�[...]�τὸ�δένδρον�ἐφαίνετο
ὡς�νὰ�καίεται�[...]�ὕπερθεν�τῆς�λοφιᾶς�τοῦ�ὄρους�(«Ἡ�Φαρμακολύτρια»,�215).

ε)�Προσδίδεται�ὑπόσταση σὲ�κάτι,�ἀφοῦ�ξεχωρίζεται�ἀπὸ�τὰ�ὑπόλοιπα
καὶ�τοῦ�ἀφιερώνεται�δική�του�παράγραφος.�Αὐτὸ�ἀπαντᾶται�σὲ�δύο�περι-
πτώσεις:�
i)�Στὴν�περίπτωση�ποὺ�ἐνῶ�περιγράφεται�ἡ�πορεία�τοῦ�ἥρωα-ἀφηγητῆ

πρὸς�τὴν�ἀκροθαλασσιά,�ἑστιάζεται�μιὰ�εἰκόνα-λεπτομέρεια�τῆς�ὅλης�πε-
ριγραφῆς:

Ἦτον�ἡ�οὐρὰ�τῆς�λαμπρᾶς�ἁλουργίδος�ποὺ�σύρεται�ὀπίσω,�ἢ�ἦτον�ὁ�τάπης,
ποὺ�τοῦ� ἔστρωνε,�καθὼς�λέγουν,�ἡ�μάννα�του,� διὰ� νὰ�καθίσῃ�νὰ� δειπνήσῃ
(«Ὄνειρο�στὸ�κῦμα»,�11).

ii)�Στὴν�περίπτωση�ὅπου�αὐτὸ�στὸ� ὁποῖο� δίνεται� διακριτὴ�θέση� ἔχει
ἀφενὸς�σημασία�γιὰ�τὴ�σκιαγράφηση�τῶν�χαρακτήρων�τοῦ�ἔργου�καὶ�ἀφε-
τέρου�λειτουργεῖ�ὑποστηρικτικὰ�στὴν�ὑποβολὴ�τῶν�πεποιθήσεων�τοῦ�συγ-
γραφέα�στὸν�ἀναγνώστη:�

Ἑπτάκις�ἔκαμε�τὸν�γύρον�τοῦ�κτιρίου,�καὶ�μὲ�ἑπτὰ�ἔμβολα�κηρωμένου�νή-
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ματος�περιέζωσεν,�ἡ�ἐξαδέλφη�μου�Μαχούλα,�ὅλον�τὸν�ναΐσκον�(«Ἡ�Φαρμα-
κολύτρια»,�214).

Ὤ!�ἑπτάκις�μόνον;…�Ἑβδομηκοντάκις�ἑπτὰ�θὰ�εἶχον�τώρα�ἀνάγκην�νὰ�πε-
ριζώσω�τὸν�ναὸν�τῆς�Ἁγίας�Ἀναστασίας!...�(ὅ.π.,�217).

Διαφαίνονται�ἔτσι,�ἡ�θρησκευτικότητα�τῆς�Μαχούλας�καὶ�τοῦ�ἥρωα-
ἀφηγητῆ,�καθὼς�καὶ�οἱ�ἔννοιες�τῆς�ἁμαρτίας�καὶ�τῆς�μεταμέλειας,�στοι-
χεῖα�ποὺ�ὁ�συγγραφέας�διὰ�μέσου�τῶν�χαρακτήρων�του�ἀποτυπώνει�μὲν
διάχυτα�στὸ�ἔργο,�μὲ�τὸν�τρόπο�ὅμως�παραγραφοποίησης,�αὐτά,�προβάλ-
λονται�στὸν�ἀναγνώστη�μὲ�ἀκόμη�πιὸ�ἄμεσο�καὶ�ἐμφαντικὸ�τρόπο.

³)�Εἰσάγεται�διάλογος,�ποὺ�καὶ�στὰ�δύο�διηγήματα�φαίνεται�νὰ�ἔχει
διπλὸ�ρόλο.�Κατὰ�πρῶτον�ἐξυπηρετεῖ�τὴν�παράθεση�ἢ�ἀκόμα�καὶ�τὴν�ἐπα-
νάληψη�στοιχείων�ποὺ�ἔχουν�σημασία�γιὰ�τὴν�πλοκή,�μὲ�τρόπο�ποὺ�νὰ�μὴν
κουράζει�τὸν�ἀναγνώστη.�Τουναντίον,�θὰ�λέγαμε�ὅτι�ἀκόμα�καὶ�στὴν�πε-
ρίπτωση�τῆς�ἐπανάληψης�στοιχείων,�τὸ�ἔργο�ὄχι�μόνο�δὲν�γίνεται�κουρα-
στικό,�ἀλλὰ�διαβάζεται�εὐχάριστα,�ἀφοῦ�ἔτσι�ἡ�ἀφήγηση�δὲν�γίνεται�συ-
νεχῶς� ἀπὸ� ἕνα� πρόσωπο,� τὸν� ἥρωα-ἀφηγητή,� ἀλλὰ� καὶ� ἀπὸ� τὰ� δύο
πρόσωπα�ποὺ�συμμετέχουν�στὸν�διάλογο.�Χαρακτηριστικὸ�παράδειγμα
ἀποτελεῖ�στὴ�«Φαρμακολύτρια»�ὁ�διάλογος�τοῦ�ἥρωα-ἀφηγητῆ�μὲ�τὴν�ξα-
δέλφη�του�Μαχούλα.�Κατὰ�δεύτερον,�ἡ�παρουσίαση�τῶν�πληροφοριῶν�μὲ
τὴ�χρήση�τοῦ�διαλόγου,�σὲ�εὐθὺ�λόγο�δηλαδή,�διευκολύνει�τὴν�πρόσληψή
τους�ἀπὸ�τὸν�ἀναγνώστη.�Ἐπιπλέον,�οἱ�δύο�αὐτὲς�λειτουργίες�τοῦ�διαλό-
γου�συνεπικουροῦνται�καὶ�ἀπὸ�τὶς�περιπτώσεις�ὅπου�χρησιμοποιεῖται�με-
μονωμένος�ὁ�εὐθὺς�λόγος,�καθὼς�καὶ�στὶς�περιπτώσεις�τῶν�ἐσωτερικῶν
μονολόγων.

Τὸ�ἐρώτημα�ποὺ�τέθηκε�σχετικὰ�μὲ�τὸ�πότε�καὶ�γιατί�γίνεται�παρά-
γραφος,�πέραν�τῶν�ὅσων�συζητήθηκαν�προηγουμένως,�κρίνουμε�ὅτι�θὰ�πρέ-
πει�ν᾽�ἀντιμετωπιστεῖ�καὶ�σὲ�ἕνα�δεύτερο�ἐπίπεδο.�Τί�ἐξυπηρετεῖ�τελικὰ�ἡ
διάκριση�τῶν�διηγημάτων�σὲ�μέρη;�Γιατί�οἱ�ἐναλλαγὲς�τῶν�ζητημάτων,
τῶν�προσώπων,�τοῦ�χρόνου�καὶ�τοῦ�χώρου�γίνονται�μὲ�τὸν�τρόπο�ποὺ�γί-
νονται;�Γιατί�ἑστιάζεται�συγκεκριμένη�στιγμή;�Γιατί�ξεχωρίζονται�κάποιες
εἰκόνες�ἢ�σημεῖα;�Ποιὸς�ὁ�ἀπώτερος�σκοπὸς�τοῦ�διαλόγου,�τῆς�παρουσίας
τοῦ�εὐθέως�λόγου�καὶ�τῶν�ἐσωτερικῶν�μονολόγων;

Ἡ�ἀπάντηση�σὲ�αὐτὰ�τὰ�ἐρωτήματα�πιστεύουμε�ὅτι�δίνεται�τελικὰ�μόνο
ἂν�ἀπαντηθεῖ�ἕνα�πρωταρχικὸ�ἐρώτημα,�αὐτὸ�δηλαδὴ�ποὺ�ἀφορᾶ�στὸ�τί�τε-
λικὰ�ἐπιδιώκει�κάποιος�ποὺ�γράφει�ἕνα�διήγημα.�Προφανῶς,�ἀποσκοπεῖ�στὴ

396 ΑΓΓΕΛΑ�ΠΙΕΡΗ



καλύτερη�δυνατὴ�πρόσληψη�ἀπὸ�τὸν�ἀναγνώστη.�Ἔτσι,�τὰ�ἔργα�«Ὄνειρο
στὸ�κῦμα»�καὶ�«Ἡ�Φαρμακολύτρια»,�χωρίζονται�στὴν�πρώτη�τους�δημο-
σίευση�σὲ�μέρη�καὶ�παραγράφους�μὲ�τὸν�τρόπο�ποὺ�παρουσιάστηκε,�γιατὶ
προφανῶς�θεωρεῖται�ὅτι�ἔτσι�ἐπιτυγχάνεται�ἡ�βέλτιστη�ἀπεύθυνση�πρός,
ἀλλὰ�καὶ�πρόσληψη�ἀπό,�τὸν�ἀναγνώστη.�Ἔτσι,�στὴν�πλοκὴ�ποὺ�ἔχει�ἡ
ἱστορία�τῶν�ἔργων,�προσδίδεται�μὲ�τὰ�μέρη�καὶ�τὶς�παραγράφους�μιὰ�δεύ-
τερη,�παράλληλη,�πλοκή.�Οἱ�ἱστορίες�λειτουργοῦν�θὰ�λέγαμε�ὡς�τὸ�σενά-
ριο�ἑνὸς�θεατρικοῦ�ἔργου,�ἐνῶ�τὰ�μέρη�καὶ�οἱ�παράγραφοι�ὡς�οἱ�πράξεις�καὶ
σκηνές�του,�μὲ�τρόπο�ποὺ�νὰ�φαίνεται�ὅτι�ἡ�ἱστορία�ποὺ�προβάλλεται,�ὑπο-
στηρίζεται�σκηνοθετικά,�μὲ�τὰ�μέρη�καὶ�τὶς�παραγράφους.�

2.�Οἱ�διαφοροποιήσεις�τῶν�ἐκδοτῶν-ἐπιμελητῶν�στὴν�παραγραφοποίηση�

Ἡ�σύγκριση�τῆς�πρώτης�δημοσίευσης�μὲ�τὶς�μορφὲς�ποὺ�παραδίδουν�οἱ�ἑπτὰ
προαναφερθέντες�ἐκδότες-ἐπιμελητὲς�ἀναδεικνύει�τρεῖς�ἄξονες�συζήτησης.
Ἡ�παρατήρηση�ὅτι�καὶ�οἱ�ἑπτὰ�στέκονται�στὴν�πρώτη�ἢ/καὶ�στὴν�τελευ-
ταία�ἀράδα�τοῦ�ἑνὸς�ἢ/καὶ�τῶν�δύο�διηγημάτων�προσθέτοντας,�ἀφαιρών-
τας�ἢ�ἀλλάζοντας�τὸν�τύπο�τῶν�εἰσαγωγικῶν�δίνει�τὸν�πρῶτο�ἄξονα.�Ὁ
διαχωρισμὸς�τῶν�κειμένων�σὲ�μέρη,�ἴδιων�ἢ�λιγότερων�σὲ�ἀριθμὸ�σὲ�σχέση
μὲ�τὴν�πρώτη�δημοσίευση,�ἀποτελεῖ�τὸν�δεύτερο,�καὶ�ἡ�διατήρηση�ἢ�ἡ�μεί-
ωση�τοῦ�ἀριθμοῦ�τῶν�παραγράφων�ἀποτελεῖ�τὸν�τρίτο.

α.�Ἡ�σημασία�τῶν�εἰσαγωγικῶν�στὴν�πρώτη�ἢ/καὶ�στὴν�τελευταία�ἀράδα

Στὴν�πρώτη� δημοσίευση�τῆς�«Φαρμακολύτριας»�ἡ�ἀφήγηση� ξεκινᾶ�μὲ
εἰσαγωγικὰ�τὰ�ὁποῖα�ὅμως�δὲν�ὑπάρχουν�στὴν�τελευταία�ἀράδα.�

Στὸ�«Ὄνειρο�στὸ�κῦμα»,�τὸ�κείμενο�ξεκινᾶ�χωρὶς�εἰσαγωγικὰ�ἐνῶ�τε-
λειώνει�μὲ�εἰσαγωγικά.

Ἡ�παρουσία�τῶν�εἰσαγωγικῶν�στὴν�ἀρχὴ�τῆς�«Φαρμακολύτριας»�καὶ
στὸ�τέλος�τοῦ�«Ὄνειρου�στὸ�κῦμα»�μπορεῖ�νὰ�ἐξηγηθεῖ�ἂν�ληφθεῖ�ὑπόψιν�ὁ
ἀφηγηματικὸς�χαρακτήρας�τῶν�δύο�διηγημάτων,�ὁ�«μονόλογος»�τοῦ�ἥ�-
ρωα-ἀφηγητῆ.�Μὲ�αὐτὸ�τὸ�σκεπτικό,�μποροῦμε�νὰ�ποῦμε�ὅτι�μὲ�τὴ�χρήση
τῶν� εἰσαγωγικῶν� ἀποσκοπεῖται� ἡ� ἀμεσότερη� ἀπεύθυνση� τοῦ� ἥ�ρωα-
ἀφηγητῆ�στὸν�ἀναγνώστη,�πέραν�αὐτῆς�δηλαδὴ�ποὺ�ὑποχρεωτικὰ�συνε-
πάγεται�ὁ�τύπος�τῆς�ἀφήγησης�–αὐτοδιηγητικὴ�ἀφήγηση12–�ποὺ�χαρα-
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12 Μὲ�τὸν�ὅρο�αὐτὸ�ἐννοεῖται�ὁ�τύπος�ἐκεῖνος�τῆς�ἀφήγησης�στὴν�ὁποία�ὁ�ἀφηγητὴς



κτηρίζει�τὰ�κείμενα.�Ἂν�ὅμως�ἡ�ἀνωτέρω�αἰτιολόγηση�εἶναι�ὀρθή,�τότε�γιατί
τὰ�εἰσαγωγικὰ�ἀπουσιάζουν�ἀπὸ�τὸ�τέλος�τῆς�«Φαρμακολύτριας»�καὶ�τὴν
ἀρχὴ�τοῦ�«Ὄνειρου�στὸ�κῦμα»;�Ἴσως,�αὐτὸ�νὰ�ὀφείλεται�σὲ�ἀβλεψία�ἢ�πα-
ράλειψη�τοῦ�ἐκδότη�τοῦ�περιοδικοῦ�Παναθήναια στὸ�ὁποῖο�δημοσιεύθηκαν
γιὰ�πρώτη�φορά,�μιᾶς�καὶ�τὸ�γεγονὸς�ὅτι�καὶ�οἱ�ἑπτὰ�ἐκδότες-ἐπιμελητές,
μὲ�τοὺς�ὁποίους�καταπιανόμαστε,�παρεμβαίνουν�στὰ�σημεῖα�αὐτὰ�προ-
σθέτοντας,�ἀφαιρώντας�ἢ�ἀλλάζοντας�τὸν�τύπο�τῶν�εἰσαγωγικῶν,�μᾶς�ἐπι-
τρέπει�νὰ�ποῦμε�ὅτι�μᾶλλον�καὶ�ἐκεῖνοι�αὐτὴ�τὴν�ἐπιδίωξη�ἀναγνώρισαν
στὸν�Παπαδιαμάντη�καὶ�ὅτι�μὲ�τὴν�παρέμβασή�τους�προσπάθησαν�νὰ�δώ-
σουν�«λύση»�στὸ�ζήτημα,�μὲ�βάση�ἀσφαλῶς�τὴ�δική�τους�προσέγγιση.�

Τέσσερις�ἀπὸ�αὐτούς,�οἱ�Βαλέτας,�Σεφερλῆ,�Κοκκίνης�καὶ�Μουλλᾶς
ἀφαιροῦν�τὰ�εἰσαγωγικὰ�ἀπὸ�τὴν�ἀρχὴ�τῆς�«Φαρμακολύτριας»�καὶ�τὸ�τέ-
λος�τοῦ�«Ὄνειρου�στὸ�κῦμα».�Φαίνεται,�ὅτι�κρίνουν�περιττὴ�τὴν�παρουσία
τους,�μιᾶς�καὶ�θεωροῦν�ὅτι�ὁ�τύπος�τῆς�ἀφήγησης�ἀρκεῖ,�ἀφοῦ�δυνάμει�συ-
νεπάγεται�τὴν�ἀμεσότητα�τῆς�ροῆς�τῆς�πληροφορίας�πρὸς�τὸν�ἀναγνώστη.

Ἀπὸ� τὴν� ἄλλη,� οἱ� Τριανταφυλλόπουλος� καὶ�Πασχάλης� προσθέτουν
εἰσαγωγικὰ�στὸ�τέλος�τῆς�«Φαρμακολύτριας»�καὶ�στὴν�ἀρχὴ�τοῦ�«Ὄνει-
ρου�στὸ�κῦμα».�Ὁ�Τριανταφυλλόπουλος�δέ,�ὑποσημειώνει�ὅτι�οἱ�προσθῆκες
αὐτὲς�ἀποτελοῦν�δική�του�παρέμβαση�(Τριανταφυλλόπουλος,�314,�261),
ἐνῶ�παράλληλα�ἀμφότεροι�ἀλλάζουν�τὸν�τύπο�εἰσαγωγικῶν�ποὺ�ἀπαντιέ-
ται�στὴν�πρώτη�δημοσίευση,�ἀφοῦ,�τόσο�στὴν�ἀρχὴ�ὅσο�καὶ�στὸ�τέλος�τῶν
κειμένων�χρησιμοποιοῦν�εἰσαγωγικὰ�τύπου�“�”,�ἀντὶ�τοῦ�τύπου�«�»�ποὺ�χρη-
σιμοποιοῦνται�τόσο�στὶς�πρῶτες�δημοσιεύσεις�ὅσο�καὶ�ἀπὸ�τοὺς�ἴδιους�ἐν�-
δοκειμενικά.�Δίνουν�ἔτσι,�τὴν�αἴσθηση�ὅτι�«ἐγκλωβίζουν»�τὸ�κείμενο,�τὸν
λόγο�τοῦ�ἥ�ρωα-ἀφηγητῆ,�ἐντὸς�τῶν�εἰσαγωγικῶν�“�”�τῆς�ἀρχῆς�καὶ�τοῦ
τέλους,�μᾶλλον�γιατὶ�πιστεύουν�ὅτι�ἔτσι�ἐξυπηρετεῖται�καλύτερα�ἡ�πρόθεση
τοῦ�Παπαδιαμάντη�γιὰ�ἀμεσότερη�ἀπεύθυνση.�

Ἡ�περίπτωση�τοῦ�Δημητρακόπουλου�φαίνεται�νὰ�χρήζει�ξέχωρου�σχο-
λιασμοῦ.�Δὲν�παρεμβαίνει�στὴ�«Φαρμακολύτρια»,�ἐνῶ�στὸ�«Ὄνειρο�στὸ
κῦμα»�προσθέτει�εἰσαγωγικὰ�τύπου�«�στὴν�ἀρχὴ�τοῦ�κειμένου�καὶ�διατη-
ρεῖ�τὰ�εἰσαγωγικὰ�τῆς�πρώτης�δημοσίευσης,�ἰδίου�τύπου,�στὸ�τέλος.�Φαί-
νεται�δηλαδή,�ὅτι�στὸ�«Ὄνειρο�στὸ�κῦμα»�ἀναγνωρίζει�τὴν�ἀνάγκη�«ἐγ�-
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εἶναι�τὸ�κύριο�πρόσωπο,�ὁ�πρωταγωνιστής,�τῆς�ἱστορίας�ποὺ�διηγεῖται�(βλ.�Γ.�Φα-
ρίνου-Μαλαματάρη,� «Αὐτοδιηγητικὲς�ἀφηγήσεις»,� στὸ�Ἀφηγηματικὲς� τεχνικὲς
στὸν�Παπαδιαμάντη�1887–1910,�Κέδρος,�Ἀθήνα�21987,�σ.�244).



κλωβισμοῦ»�τοῦ�κειμένου�ἐντὸς�εἰσαγωγικῶν�ὥστε�νὰ�διασφαλίζεται�κα-
λύτερα�ἡ�ἀμεσότητα�στὴν�πρόσληψη,�παρόλο�ποὺ�χρησιμοποιεῖ�ἴδιου�τύπου
εἰσαγωγικὰ�στὴν�ἀρχή,�ἐνδοκειμενικὰ�καὶ�στὸ�τέλος,�καὶ�δὲν�ἀλλάζει�τὸν
τύπο�εἰσαγωγικῶν�τῆς�ἀρχῆς�καὶ�τοῦ�τέλους�ὅπως�ἔπραξαν�οἱ�Τριαντα-
φυλλόπουλος�καὶ�Πασχάλης.�Ἡ�«ἀνακολουθία»�του�ὅμως�στὴ�«Φαρμα-
κολύτρια»,�δεδομένου�τοῦ�πῶς�χειρίζεται�τὸ�«Ὄνειρο�στὸ�κῦμα»,�θεωροῦμε
ὅτι�θὰ�ἦταν�μᾶλλον�ἄδικο�νὰ�μᾶς�ὁδηγήσει�στὸ�συμπέρασμα�ὅτι�ὁ�Δημη-
τρακόπουλος�πίστευε�πὼς�ἡ�διάθεση�τοῦ�Παπαδιαμάν�τη�γιὰ�ἄμεση�ἀπεύ-
θυνση�ἐξυπηρετεῖτο�ἀπὸ�τὴν�πρώτη�δημοσίευση�ὡς�εἶχε�καὶ�γι᾽�αὐτὸ�δὲν
ἔκανε�καμία�παρέμβαση,�ἀλλὰ�μᾶλλον,�ὅτι�ἡ�ἀπουσία�παρέμβασης�ὀφεί-
λεται�σὲ�ἀβλεψία�ἢ�παράλειψη.�

β.�Ἡ�διάκριση�σὲ�μέρη�καὶ�ὁ�ρόλος�της.

Κανένας�ἀπὸ�τοὺς�ἑπτὰ�ἐκδότες-ἐπιμελητὲς�δὲν�ἐπεμβαίνει�στὴ�«Φαρμα-
κολύτρια»�ὅσον�ἀφορᾶ�τὴ�διάκριση�τοῦ�διηγήματος�σὲ�μέρη.�Διατηροῦν�ἐπα-
κριβῶς�τὸν�ἴδιο�διαχωρισμὸ�καὶ�ἀριθμὸ�(ἕξι)�μερῶν.�Ἡ�μόνη,�ἐπουσιώδης,
διαφορὰ�ποὺ�ἀπαντιέται�ἀφορᾶ�στὸν�τρόπο�μὲ�τὸν�ὁποῖο�ἡ�διάκριση�γίνεται
ὀπτικὰ� ἀντιληπτή.� Στὴν� πρώτη� δημοσίευση,� ὅπως� ἔχει� ἤδη� ἀναφερθεῖ,
ἀνάμεσα�στὰ�μέρη�ὑπάρχει�κενό,�δύο�περίπου�ἀράδων,�ποὺ�σηματοδοτεῖται
ἀπὸ�ἕναν�ἀστερίσκο.�Οἱ�Βαλέτας,�Σεφερλῆ�καὶ�Κοκκίνης,�ἀφαιροῦν�τὸν
ἀστερίσκο�καὶ� διατηροῦν�τὸ�κενό,� οἱ�Δημητρακόπουλος,�Τριανταφυλλό-
πουλος�καὶ�Μουλλᾶς,�ἀντὶ�μὲ�ἕνα,�σηματοδοτοῦν�τὸ�κενὸ�μὲ�τρεῖς�ἀστερί-
σκους�τοποθετημένους�σὲ�σχῆμα�τριγώνου,�ἐνῶ�ὁ�Πασχάλης�τοποθετεῖ
τοὺς�τρεῖς�ἀστερίσκους�σὲ�εὐθεία.

Ἐκτὸς�τῶν�Βαλέτα,�Σεφερλῆ�καὶ�Κοκκίνη,�οἱ�ἄλλοι�τέσσερις�ἐκδότες-
ἐπιμελητὲς�τηροῦν�τὴν�ἴδια�τακτικὴ�καὶ�στὸ�«Ὄνειρο�στὸ�κῦμα».�Ἀκο-
λουθοῦν�τὴν�πρώτη�δημοσίευση�ὅσον�ἀφορᾶ�τὸν�διαχωρισμὸ�καὶ�τὸν�ἀριθμὸ
(ὀκτὼ)�τῶν�μερῶν�καὶ�διαφοροποιοῦνται�μόνο�στὸν�τρόπο�σήμανσης�τῆς
διάκρισης,�κατ᾽�ἀντιστοιχία�αὐτῆς�ποὺ�χρησιμοποιοῦν�στὴ�«Φαρμακολύ-
τρια».

Οἱ�Βαλέτας�καὶ�Σεφερλῆ�χωρίζουν�τὸ�«Ὄνειρο�στὸ�κῦμα»�σὲ�ἕξι�μέρη,
ἀντὶ�τῶν�ὀκτὼ�τῆς�πρώτης�δημοσίευσης,�μὲ�τὴ�διάκριση�νὰ�γίνεται�ἀντι-
ληπτὴ�μὲ�τὸ�κενό,�δύο�περίπου�ἀράδων,�ἀνάμεσα�στὰ�μέρη.�Φαίνεται�ὅτι
ἀντιμετωπίζουν�τὸ�πρῶτο�μέρος�ὡς�ἕνα�«πρόλογο»,�μιὰ�γνωριμία�μὲ�τὸν
ἥρωα-ἀφηγητή,�γι᾽�αὐτὸ�καὶ�τὸ�διατηροῦν�ὡς�ἔχει�στὴν�πρώτη�δημοσίευση.
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Ἑνώνουν�τὸ�δεύτερο�καὶ�τὸ�τρίτο�γιατὶ�μᾶλλον�θεωροῦν�τὰ�στοιχεῖα�ποὺ�πα-
ρουσιάζονται�σὲ�αὐτὰ�ὡς�λεπτομέρειες�ποὺ�«εἰσάγουν»�καὶ�ἀφοροῦν�τὸ�κυ-
ρίως�περιστατικὸ�ποὺ�ἐξιστορεῖται�στὰ�ἑπόμενα�τρία�μέρη�τῆς�πρώτης�δη-
μοσίευσης,�τὰ�ὁποῖα�διατηροῦν�ἀνέπαφα,�ἴσως�γιατὶ�θεωροῦν�ὅτι�ἐνδεχόμενη
ἕνοποίηση�τῶν�τριῶν�αὐτῶν�μερῶν�θὰ�ἀποτελοῦσε�τέτοιου�μεγέθους�πα-
ρέμβαση�στὴ�δομὴ�τῆς�κυρίως�ἱστορίας�τοῦ�ἔργου,�ποὺ�θὰ�ἀλλοίωνε�τὸν�χα-
ρακτήρα�του.�Τέλος,�ἑνώνουν�τὸ�ἕβδομο�μέρος�μὲ�τὸ�ὄγδοο,�γιατὶ�φαίνεται
νὰ�τὰ�ἀντιμετωπίζουν�σὰν�ἕνα�ἑνιαῖο�«κλείσιμο-ἀπόσταγμα»�τῆς�ὅλης
ἱστορίας.�Θὰ�λέγαμε,�λοιπόν,�ὅτι�οἱ�Βαλέτας�καὶ�Σεφερλῆ�μὲ�τὸν�τρόπο�ποὺ
παρεμβαίνουν�καὶ�χωρίζουν�τὸ�διήγημα�σὲ�μέρη,�προσεγγίζουν�τὸ�κείμενο
μὲ�μιὰ�λογικὴ�περίπου�τοῦ�τύπου�«εἰσαγωγή�-�κυρίως�θέμα�-�ἐπιλογος».

Στὴν�ἴδια�λογικὴ�κινεῖται�καὶ�τὸ�κείμενο�ποὺ�ἐπιμελεῖται�ὁ�Κοκκίνης,
μὲ�τὴ�διαφορὰ�ὅτι�ἑνώνει�καὶ�τὸ�πρῶτο�μέρος�μὲ�τὸ�δεύτερο�καὶ�τὸ�τρίτο,�ἐνῶ
διατηρεῖ�ἀνέπαφα�τὰ�ἑπόμενα�τρία�τῆς�πρώτης�δημοσίευσης�καί,�ὅπως�καὶ
οἱ�Βαλέτας�καὶ�Σεφερλῆ,�ἑνώνει�τὸ�ἕβδομο�μὲ�τὸ�ὄγδοο.�Ἔτσι,�τὸ�κείμενο
ποὺ�παραδίδει�χωρίζεται�σὲ�πέντε�μέρη�ποὺ�διακρίνονται�ἀπὸ�τὸ�κενὸ�δύο
περίπου�ἀράδων,�μὲ�τὸ�πρῶτο�μέρος�(δηλαδὴ�τὸ�πρῶτο,�τὸ�δεύτερο�καὶ�τὸ
τρίτο�τῆς�πρώτης�δημοσίευσης)�νὰ�ἀποτελοῦν�τὸν�«πρόλογο-εἰσαγωγή»,
τὸ�δεύτερο,�τὸ�τρίτο�καὶ�τὸ�τέταρτο�(ἀντίστοιχα�τὸ�τέταρτο,�πέμπτο�καὶ
ἕκτο� της� πρώτης� δημοσίευσης)� νὰ� ἀποτελοῦν� τὸ� «κυρίως� μέρος»,� τὴν
ἱστορία�δηλαδὴ�ποὺ�παρουσιάζεται�στὸ�διήγημα,�καὶ�τὸ�πέμπτο�(ἕβδομο�καὶ
ὄγδοο�τῆς�πρώτης�δημοσίευσης)�τὸν�«ἐπίλογο»,�τὴν�«κατακλείδα»�θὰ�λέ-
γαμε�τῆς�ἱστορίας.�

γ.�Οἱ�παρεμβάσεις�στὸν�ἀριθμὸ�τῶν�παραγράφων

Διαφοροποιήσεις�σὲ�σχέση�μὲ�τὸν�ἀριθμὸ�τῶν�παραγράφων�παρουσιάζουν
μόνο�οἱ�τρεῖς�ἀπὸ�τοὺς�ἑπτά,�οἱ�Γ.�Βαλέτας,�Β.�Σεφερλῆ�καὶ�Σπ.�Κοκκί-
νης13,�οἱ�ὁποῖοι,�ἐντούτοις,�μεταξύ�τους�δὲν�παρουσιάζουν�καμιὰ�διαφορά·
ἑνώνουν�τὶς�ἴδιες�παραγράφους,�ἐνῶ�σὲ�κανένα�σημεῖο�δὲν�παρεμβαίνουν
ὥστε� νὰ� δημιουργήσουν� καινούρια� παράγραφο·� στὴ� «Φαρμακολύτρια»
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13 Λόγῳ�τοῦ�ὅτι�οἱ�τρεῖς�ἐκδότες-ἐπιμελητὲς�δὲν�ἐμφανίζουν�καμιὰ�διαφορὰ�μεταξύ�τους
ὡς�πρὸς�τὸ�ζήτημα�τοῦ�ἀριθμοῦ�τῶν�παραγράφων�καὶ�ἐξαιτίας�τοῦ�ὅτι�ὁ�Γ.�Βαλέ-
τας�προηγεῖται�χρονολογικά�(ὁ�ἀκριβὴς�δὲ�χρόνος�στὴν�ἔκδοση�ποὺ�ἐπιμελεῖται�ἡ
Ἕνη�Βέη-Σεφερλῆ�δὲν�εἶναι�γνωστός),�ἐπιλέξαμε�τὰ�παραδείγματα�ποὺ�παρατί-
θενται�στὴ�συνέχεια�τῆς�ἐργασίας�ἀπὸ�τὴν�ἔκδοση�ποὺ�αὐτὸς�ἐπιμελήθηκε.



αὐτὸ�συμβαίνει�μόνο�μία�φορά,�ἐνῶ�στὸ�«Ὄνειρο�στὸ�κῦμα»�δεκατρεῖς.�
Στὴ� «Φαρμακολύτρια»� ἡ� διαφοροποίηση� παρουσιάζεται� στὴ� συνάν-

τηση�τοῦ�ἥ�ρωα-ἀφηγητῆ�μὲ�τὸν�Γιάννη�τὸν�Στόγιο:
Ἡ� συνένωση� τῶν� παραγράφων� γίνεται� προφανῶς� γιατὶ� ὁ� χῶρος,� ὁ

χρόνος�καὶ�τὰ�πρόσωπα�τῆς�ἀφήγησης�δὲν�ἀλλάζουν�ὥστε�νὰ�δικαιολο-
γεῖται,�τουλάχιστον�«τεχνικά»,�ἀλλαγὴ�παραγράφου.�Ἀπὸ�τὴν�ἄλλη,�στὴν
πρώτη� δημοσίευση� φαίνεται� ὅτι� ὁ� ἐπιμελητὴς� υἱοθετεῖ� τὴ� σκηνοθετικὴ
ἐπενέργεια�τῆς�παραγραφοποίησης�στὸ�κείμενο-σενάριο,�ἀφοῦ�μὲ�τὴν�πα-
ράγραφο�ποὺ�κάνει�στὴ�συγκεκριμένη�σκηνὴ�τῆς�συνάντησης�τῶν�δύο�προ-
σώπων,�στρέφει�τοὺς�«προβολεῖς»�στὸν�ἥρωα-ἀφηγητή.�

Στὸ�«Ὄνειρο�στὸ�κῦμα»,�τὸ�παράδειγμα�ποὺ�παρατίθεται,�ἀφορᾶ�στὴν
περιγραφὴ�τῆς�μετάβασης�τοῦ�ἥρωα-ἀφηγητῆ�στὴν�ἀκροθαλασσιά.�Στὴν
πρώτη�δημοσίευση,�ἀφιερώνεται�ξεχωριστὴ�παράγραφος�στὴν�εἰκόνα�ποὺ
δημιουργεῖ�τὸ�φῶς�τοῦ�ἥλιου�ποὺ�βασιλεύει:

Οἱ�δύο�«ἐκδοχὲς»�μὲ�τὶς�ὁποῖες�ὁ�συγγραφέας�παρουσιάζει�τὸ�ἡλιοβα-
σίλεμα�παραπέμπουν�σὲ� δύο�λαϊκὲς� δοξασίες�ποὺ�ἀφοροῦν�τὴ� δύση�τοῦ
ἥλιου.�Ἡ�μιὰ� ἀφορᾶ� στὸν�Ἥλιο-Βασιλιὰ� ποὺ� ντυμένος� τὴν� «λαμπρὰν
ἁλουργίδα»� του� –τὸ� πολυτελὲς� πορφυρὸ� ἔνδυμα� τῶν� ἀρχαίων� χρόνων–
ἀποσύρεται�στὸ�τέλος�τῆς�μέρας�καὶ�ἡ�οὐρὰ�τοῦ�πορφυροῦ�του�χιτώνα�φαί-
νεται�στὸν�οὐρανὸ�τὴν�ὥρα�τῆς�δύσης�του.�Ἡ�δεύτερη,�ἀναφέρεται�στὴ�μάνα
τοῦ�ἥλιου�ποὺ�στρώνει�στὸν�γιὸ�της�τὸν�«τάπητα»�γιὰ�νὰ�δειπνήσει�καὶ�σύμ-
φωνα�μὲ�τὴν�ὁποία�ὁ�«τάπητας»�αὐτὸς�εἶναι�ποὺ�φαίνεται�κατὰ�τὸ�ἡλιο-
βασίλεμα.�Θὰ�λέγαμε�ἔτσι,�ὅτι�πέραν�τοῦ�ὅτι�ἡ�«ἀπομόνωση»�τῆς�εἰκόνας
τῆς�δύσης�τοῦ�ἥλιου�ἐξυπηρετεῖ�τὴν�ἐν�εἴδει�σκηνοθεσίας�παρέμβαση�στὸ
κείμενο-σενάριο�ποὺ�ἀποσκοπεῖ�στὴ�μεγιστοποίηση�τῆς�δυνατότητας�πρόσ-
ληψης�ἀπὸ�τὸν�ἀναγνώστη,�ἡ�«ἀπομόνωση»�αὐτὴ�προφανῶς�ἀποτυπώνει
ἀλλὰ�καὶ�πηγάζει�ἀπὸ�τὴ�σχέση�τοῦ�Παπαδιαμάντη�μὲ�τὶς�λαϊκὲς�παρα-
δόσεις�καὶ�δοξασίες.�Ἐπιπλέον,�τὸ�ὅτι�ἐπιλέγει�–ἀπὸ�τὶς�τόσες�δοξασίες�ποὺ
ἀφοροῦν�τὸ�ἡλιοβασίλεμα–�νὰ�«μνημονεύσει»�καὶ�αὐτὴν�ποὺ�ἀναφέρεται�στὴ
«μάνα�τοῦ�ἥλιου»,�ἴσως�νὰ�ἀποτυπώνει�τὴ�δική�του�σχέση�μὲ�τὴ�μητέρα�του.�

Ἀπὸ�τὴν�ἄλλη,�ὁ�Βαλέτας�ἑνώνει�τὶς�δύο�παραγράφους�μὲ�ἀποτέλεσμα
ἡ�εἰκόνα�νὰ�ἀποτελεῖ�τμῆμα/λεπτομέρεια�τῆς�ὑπόλοιπης�περιγραφῆς,�ἀφοῦ
μᾶλλον�θεωρεῖ�ὅτι�ἡ�διάκρισή�της�μὲ�παράγραφο�δὲν�δικαιολογεῖται,�μιᾶς
καὶ�βάσει�τῆς�δικῆς�του�προσέγγισης�τίποτα�δὲν�ἀλλάζει�ἀπὸ�τὴ�μιὰ�πα-
ράγραφο�στὴν�ἄλλη�σὲ�σχέση�μὲ�τὸ�θέμα,�τὸν�χῶρο,�τὸν�χρόνο�ἢ�τὰ�πρό-
σωπα.
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Τὴν�ἴδια�λογικὴ�ἐνοποίησης�παραγράφων,�ἂν�δὲν�ἀλλάζει�ἐμφανῶς�τὸ
θέμα,�ὁ�χῶρος,�ὁ�χρόνος�ἢ�τὸ�πρόσωπο,�ποὺ�συναντήσαμε�προηγουμένως,
ἀκολουθοῦν�οἱ�Βαλέτας,�Σεφερλῆ�καὶ�Κοκκίνης�καὶ�στὶς�ἄλλες�12�περι-
πτώσεις.�(Βλ.�«Ὄνειρο�στὸ�κῦμα»,�12�/�Βαλέτας,�420�/�Σεφερλῆ,�412�/
Κοκκίνης,�175-176·�«Ὄνειρο�στὸ�κῦμα»,�12�/�Βαλέτας,�420-421�/�Σεφερ�-
λῆ,�413�/�Κοκκίνης,�176-177·�«Ὄνειρο�στὸ�κύμα»,�13�/�Βαλέτας,�421�/
Σεφερλή,�413�/�Κοκκίνης,�177-178·�«Ὄνειρο�στὸ�κῦμα»,�14�/�Βαλέτας,
423�/�Σεφερλῆ,�415�/�Κοκκίνης,�180-181·�«Ὄνειρο�στὸ�κῦμα»,�14�/�Βα-
λέτας,�423�/�Σεφερλῆ,�415�/�Κοκκίνης,�181·�«Ὄνειρο�στὸ�κῦμα»,�15�/�Βα-
λέτας,�425�/�Σεφερλῆ,�415/�Κοκκίνης,�183.)

3.�Συμπεράσματα

Ἡ�ἀμεσότητα�τῆς�πρόσληψης�τοῦ�κειμένου�ἀποτελεῖ�στὴν�πρώτη�δημοσί-
ευση�τῶν�«Ὄνειρο�στὸ�κῦμα»�καὶ�«Ἡ�Φαρμακολύτρια»,�τὸ�πλέον�καθορι-
στικὸ�κριτήριο�στὸν�τρόπο�παραγραφοποίησης,�ἀφοῦ�ἡ�παράγραφος�ἀντι-
μετωπίζεται�ὡς�«ἐργαλεῖο�ἐπικοινωνιακῆς�πράξης»�μὲ�τὸν�ἀναγνώστη.�Ἡ
διάκριση�τῶν�διηγημάτων�σὲ�μέρη,�ἡ�ἀλλαγὴ�παραγράφου�ὅταν�ἀλλάζουν
τὸ�θέμα,�ὁ�χῶρος,�ὁ�χρόνος�ἢ�τὸ�πρόσωπο,�ἡ�χρήση�τοῦ�διαλόγου�καὶ�τῶν
ἐσωτερικῶν�μονολόγων,�καθὼς�καὶ�ὁ�τρόπος�μὲ�τὸν�ὁποῖο�γίνεται�ἀλλαγὴ
παραγράφου�ὅταν�παρατίθενται�λεπτομέρειες�τῆς�περιγραφῆς�ἢ�ὅταν�ὁ�χρό-
νος�«παγώνει»�ἢ�ὅταν�«ἀπομονώνεται»�κάτι�ἀπὸ�τὴν�ὅλη�ἀφήγηση�δίνον-
τας�τὴν�αἴσθηση�ὅτι�στρέφονται�σὲ�αὐτὸ�οἱ�προβολεῖς,�λειτουργοῦν�ὡς�μία
«δεύτερη�πλοκὴ»�στὴ�διάρθρωση�τῆς�ἱστορίας.�Τόσο�ἡ�ἱστορία�τοῦ�κάθε�διη-
γήματος�ὅσο�καὶ�οἱ�ἀντιλήψεις�καὶ�οἱ�πεποιθήσεις�τοῦ�Παπαδιαμάντη�ποὺ
διαφαίνονται�μέσα�ἀπὸ�τοὺς�χαρακτῆρες�τῶν�προσώπων,�συνεπικουροῦνται
στὴν�προβολή�τους�ἀπὸ�τὸν�τρόπο�ποὺ�αὐτὴ�ἡ�«δεύτερη�πλοκή»�–ἡ�δίκην
σκηνοθεσίας� δηλαδὴ� παρέμβαση� στὸ� σενάριο/κείμενο–� ἐπενεργεῖ� στὴν
ἀφήγηση�μὲ�τρόπο�ὥστε�νὰ�ἐξυπηρετεῖται�καὶ�νὰ�ἐπιτυγχάνεται�ἡ�βέλτι-
στη�δυνατὴ�ἀπεύθυνση�καὶ�πρόσληψη.

Οἱ�Δημητρακόπουλος,�Τριανταφυλλόπουλος,�Μουλλᾶς�καὶ�Πασχάλης
ἀκολουθοῦν�στὴν�οὐσία�πιστὰ�τὴν�πρώτη�δημοσίευση·�διατηροῦν�τὸν�ἴδιο
ἀριθμὸ�μερῶν�καὶ�τὸν�ἴδιο�ἀριθμὸ�παραγράφων.�Παρεμβαίνουν�μόνο�στὸ�ζή-
τημα�τῶν�εἰσαγωγικῶν�τῆς�πρώτης�ἢ/καὶ�τῆς�τελευταίας�ἀράδας,�μὲ�τὸν
τρόπο�καὶ�γιὰ�τοὺς�λόγους�ποὺ�συζητήθηκαν.

Οἱ�Βαλέτας,�Σεφερλῆ�καὶ�Κοκκίνης�ἀπὸ�τὴν�ἄλλη,�προσεγγίζουν�τὰ
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διηγήματα�μὲ�ἕνα�διαφορετικὸ�τρόπο.�Ἀφαιροῦν�τὰ�εἰσαγωγικὰ�ἀπὸ�τὶς
πρῶτες�καὶ�τὶς�τελευταῖες�ἀράδες�γιατὶ�μᾶλλον�θεωροῦν�ὅτι�ὁ�σκοπὸς�τῆς
ἄμεσης�ἀπεύθυνσης�ἐξυπηρετεῖται�ἐπαρκῶς�ἀπὸ�τὴν�αὐτοδιηγητικὴ�ἀφή-
γηση.�Ἑνώνουν�παραγράφους,�σὲ�μιὰ�περίπτωση�στὴ�«Φαρμακολύτρια»
καὶ�σὲ�δεκατρεῖς�στὸ�«Ὄνειρο�στὸ�κῦμα»,�ὅταν�δὲν�ἀλλάζουν�ἐμφανῶς�τὸ
θέμα,�ὁ�χρόνος,�ὁ�χῶρος�ἢ�τὰ�πρόσωπα�τῆς�ἀφήγησης,�ἀφοῦ�φαίνεται�ὅτι
ἀντιμετωπίζουν�τὰ�διηγήματα�μὲ�ἕνα�πιὸ�«αὐστηρὸ-τεχνικὸ»�τρόπο�ὅσον
ἀφορᾶ�τὴν�παραγραφοποίηση.�

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΕΙΜΕΝΑ

Παπαδιαμάντης�Ἀλέξανδρος,�«Ὄνειρο�στὸ�κῦμα»,�Παναθήναια,�τόμ.�Α΄,�1900,�σσ.
9-15�[1η�Δημοσίευση].

– «Ἡ�Φαρμακολύτρια»,�Παναθήναια,�τόμ.�Α΄,�1900,�σσ.�214-219�[1η�Δημο-
σίευση].

– Τὰ�Ἅπαντα,�(ἐπιμέλεια�Γ.�Βαλέτας),�τόμ.�Β΄,�Βίβλος,�Ἀθήνα�1954,�σσ.�414-
425,�462-470.

– Ἅπαντα (κριτικὴ�ἔκδοση�Ν.�Δ.�Τριανταφυλλόπουλος),�τόμ.�3.,�Δόμος,�Ἀθήνα
1989�[11981],�σσ.�261-275,�305-315.

– Ἅπαντα (πρόλογος�Σ.�Μυριβήλης,� ἐπιμέλεια�Ἕνη�Βέη-Σεφερλῆ),� τ.� Β΄,
Σεφερλής,�Ἀθήνα�χ.χ.,�σσ.�407-416,�425-432.�

– Αὐτοβιογραφούμενος (ἐπιμέλεια�Π.�Μουλλᾶς),�Ἑστία,�Ἀθήνα�1999�[11974],
σσ.�189-202,�203-212.

– Ὄνειρο�στὸ�κῦμα�καὶ�ἄλλα�διηγήματα (ἐπιμέλεια�Σπύρος�Κοκκίνης),�Ἑστία,
Ἀθήνα�1999,�σσ.�167-183,�197-209.

– Διηγήματα (Ἐπιλογή)�(ἐπιμέλεια�Φώτιος�Ἀρ.�Δημητρακόπουλος),�Ἵδρυμα
Κώστα�καὶ�Ἑλένης�Οὐράνη/ΝΕΒ,�Ἀθήνα�1988,�σσ.�214-228,�229-239.�

Τ.�Ἄγρας,�«Πῶς�βλέπουμε�σήμερα�τὸν�Παπαδιαμάντη»,�εἰσαγωγὴ�στὸν�τόμο
Κριτικά,�τόμ.�Γ΄:�Μορφὲς�καὶ�κείμενα�τῆς�πεζογραφίας (ἐπιμέλεια�Κώστας
Στεργιόπουλος),�Ἑρμῆς,�Ἀθήνα�1984,�σσ.�11-74.

ΜΕΛΕΤΕΣ

Δημητρακόπουλος�Ἀρ.�Φώτιος,�«Μικρὴ�σύνοψη�γιὰ�τὸν�Παπαδιαμάντη»,�εἰσα-
γωγὴ�στὸ�τόμο�Παπαδιαμάντης,�Διηγήματα (ἐπιλογή),�(ἐπιμέλεια�Φώτιος
Ἀρ.�Δημητρακόπουλος),�Ἵδρυμα�Κώστα�καὶ�Ἑλένη�Οὐράνη\ΝΕΒ,�Ἀθήνα
1988,�σσ.�7-30.
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Καψωμένος�Γ.�Ἐρατοσθένης,�«Ἡ�θεωρία�τοῦ�ἀφηγηματικοῦ�λόγου�τοῦ�Gerard
Genette»,�στὸ�Ἀφηγηματολογία.�Θεωρία�καὶ�μέθοδοι�ἀνάλυσης�τῆς�ἀφη-
γηματικῆς�πεζογραφίας,�Πατάκης,�Ἀθήνα�22003,�σσ.�135-151.��

Μαλαμάταρη-Φαρίνου�Γ.,�Ἀφηγηματικὲς�τεχνικὲς�στὸν�Παπαδιαμάντη�1887-
1910,�Κέδρος,�Ἀθήνα�21987.

Μουλλᾶς�Π.,�«Τὸ�Διήγημα,�Αὐτοβιογραφία�τοῦ�Παπαδιαμάντη»,�εἰσαγωγὴ�στὸ
τόμο� Α.� Παπαδιαμάντης,� Αὐτοβιογραφούμενος (εἰσαγωγὴ-ἐπιμέλεια
Μουλλᾶς�Π.),�Ἑστία,�Ἀθήνα�1999�[11974],�σσ.�ι΄-ξέ΄.

Μπαμπινιώτης�Γ.,�Γλωσσολογία�καὶ�λογοτεχνία.�Ἀπὸ�τὴν�τεχνικὴ�στὴν�τέχνη�τοῦ
λόγου,�Γκελμπέσης,�Ἀθήνα�21991,�σσ.�19-77,�101-137,�185-205,�205-235,
261-269.

Ναοὺμ�Α.�Ἰωάννα,�«Ἕνα�Σκαρί…μπημα.�Μικροσκοπικὴ�ἀνάγνωση�τοῦ�διηγή-
ματος�“Τρεῖς�ἄδειες�καρέκλες”�τοῦ�Γιάννη�Σκαρίμπα,�μὲ�ἀφορμὴ�τὴν�πα-
ραγραφοποίηση»,�Ἀντί,�τχ.�684,�(9�Ἀπριλ.),�1999,�σσ.�56-59.��

Τζιόβας�Δημήτρης,�«Ἑρμηνεία�καὶ�λογοτεχνία»,�στὸ�Τὸ�Παλίμψηστο�τῆς�Ἑλλη-
νικῆς�Ἀφήγησης.�Ἀπὸ�τὴν�ἀφηγηματολογία�στὴ�διαλογικότητα,�Ὀδυσσέας,
Ἀθήνα�22002�[11993],�σσ.�222-243.

Τριανταφυλλόπουλος�Δ.�Ν.,�«Πρόλογος»�στὸ�Α.�Παπαδιαμάντης,�Ἅπαντα (κρι-
τικὴ� ἔκδοση�Ν.�Δ.� Τριανταφυλλόπουλος),� τόμ.� 1.,� Δόμος,�Ἀθήνα� 1997
[11981],�σσ.�θ΄-λβ΄.

Genette�G.,�Marin�l.,�colas-�Mathieu�M.,�Τὰ�ὅρια�τῆς�διήγησης,�μτφρ.�Ἕλενα�Θε-
οδωροπούλου,�Πατάκης,�Ἀθήνα�22003,�σσ.�135-151.�
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.�ΣΑΡΛΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ�ΣΕ�ΠΕΖΑ�ΤΟΥ�ΑΛ.�ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

(ΑΝΘΗ,�ΦΥΤΑ�ΚΑΙ�ΔΕΝΤΡΑ)

«…�Τὸ�ἐπ᾽� ἐμοί,� ἐνόσῳ�ζῶ�καὶ�ἀναπνέω�καὶ�σωφρονῶ,�δὲν�θὰ
παύσω�πάντοτε,�…�νὰ�ὑμνῶ�μετὰ�λατρείας�τὸν�Χριστόν�μου,�νὰ
περιγράφω�μετ᾽�ἔρωτος�τὴν�φύσιν,�καὶ�νὰ�ζωγραφῶ�μετὰ�στοργῆς
τὰ�γνήσια�ἑλληνικὰ�ἤθη».�

Ἀλ.�Παπαδιαμάντης

«…�Χωρὶς�Σολωμό,�Κάλβο,�Μακρυγιάννη,�κινδυνεύουμε�νὰ�ρί-
ξουμε�στὴ�λήθη�τὶς�μνῆμες�τῆς�Λευτεριᾶς�μας.�Χωρὶς�τὸν�Πα-
παδιαμάντη�χάνουμε�τὶς�ρίζες�τοῦ�νέου�μας�ἐθνισμοῦ,�παύουμε�νὰ
εἴμαστε�Ἕλληνες».

Τ.�Κ.�Παπατσώνης

Ὁ�Σκιαθίτης�Ἀλ.�Παπαδιαμάντης�ὑπῆρξε�ὁ�ἀσύγκριτος�συγγραφέας�τοῦ
νεώτερου�Ἑλληνισμοῦ.�Παρὰ�τὶς�πολλὲς�διακοπὲς�τῆς�φοίτησής�του�στὰ
σχολεῖα,�δὲν�ἔπαψε�ποτὲ�νὰ�διαβάζει�καὶ�νὰ�μορφώνεται�σὲ�τέτοιο�βαθμό,
ὥστε�ἀπὸ�μικρὸς�ἀκόμα�νὰ�διαθέτει�πολλὲς�γνώσεις�καὶ�νὰ�κάνει�ὅσους�τὸν
πλησίαζαν�νὰ�τὸν�θαυμάζουν.�Μὲ�τὰ�πρῶτα�του�κιόλας�δημοσιεύματα�κα-
τόρθωσε�νὰ�γίνει�γνωστὸς�καὶ�νὰ�προσελκύσει�τὴν�προσοχὴ�καὶ�τὸ�ἐνδια-
φέρον�τῶν�συγχρόνων�του.�Ἔτσι,�ἀναγνωρίστηκε�ἀπ᾽�ὅλους,�ἐντὸς�καὶ
ἐκτὸς�τῆς�Ἑλλάδας,�ὡς�ἕνας�ἀπ᾽�τοὺς�θεμελιωτὲς�τῶν�ἑλληνικῶν�γραμ-
μάτων.

Πρωτοποριακὸς�πεζογράφος,�μὲ�3�ἱστορικὰ�μυθιστορήματα,�171�ἠθο-
γραφικὰ�διηγήματα,�63�μελέτες�καὶ�ἄρθρα,�16�ποιήματα�καὶ�4�ὑμνογρα-
φήματα,�καθὼς�καὶ�παραγωγικὸς�μεταφραστὴς�πολλῶν�ἀριστουργημά-
των�τῆς�παγκόσμιας�λογοτεχνίας,�ἄφησε�ἕνα�τεράστιο�ἔργο�μὲ�ἀγωνι-
στικὴ�ἰδεολογία,�μιὰ�πλούσια�πνευματικὴ�κληρονομιά,�μὲ�τὴ�σφραγίδα�τῆς
γνωστῆς�προσωπικότητάς�του.

Πέρασε�ὁλόκληρη�τὴ�ζωή�του�ἀθόρυβα�καὶ�φτωχικὰ�ὡς�ἀληθινὸς�καλ-
λιτέχνης�τοῦ�λόγου,�λατρεύοντας�τὴν�τέχνη�καὶ�τὴν�ἁγνότητα�τῆς�θρη-
σκευτικῆς�ζωῆς.�Ἐπίσης,�ἀποζητώντας�τὴ�γαλήνη�σὲ�ἤρεμα�καὶ�ἀπόμερα



σημεῖα�τῆς�Ἀθήνας,�συνήθιζε�νὰ�ψέλνει�στὸ�μονόχωρο�ναΐσκο�τοῦ�Ἁγίου
Ἐλισσαίου�στὴν�Πλάκα,�ἐκεῖ�ποὺ�λειτουργοῦσε�ἀπὸ�τὸ�1884�ὁ�Νάξιος
Παπα-Νικόλας�Πλανᾶς1.

Ἰδιόμορφος�στὸ�χαρακτήρα,�στὸν�τρόπο�ζωῆς�καὶ�στὴν�ἔκφραση�τῆς
τέχνης,�ἀπετέλεσε�παράδειγμα�ταπεινοφροσύνης,�αὐτοπειθαρχίας�καὶ�συ-
νέπειας.�Ἰδιαίτερα�ἡ�γλώσσα�του,�ἀμάλγαμα�καθαρεύουσας,�δημοτικῆς
καὶ�ποικίλων�ἄλλων�γλωσσικῶν�στοιχείων,�εἶναι�ἰδιότυπη�ἀλλὰ�καὶ�γοη-
τευτική,�ἀφοῦ�ἐξακολουθεῖ�νὰ�διαβάζεται�καὶ�νὰ�συγκινεῖ,�γεγονὸς�ποὺ
δείχνει�τὴ�μεγάλη�του�συγγραφικὴ�ἀξία.

Τὸ�ἔργο�τοῦ�Παπαδιαμάντη�εἶναι�ἐμπνευσμένο�κατὰ�πλειονότητα�ἀπὸ
τὸ�«ρόδινο�νησί»�του,�τὸ�ὁποῖο�ποτὲ�δὲν�λησμόνησε.�Ἔζησε�στὴν�ξενιτιὰ�μὲ
τὴ�νοσταλγία�του�καὶ�κάθε�τόσο�ἔκανε�ταξίδια,�γιὰ�νὰ�ἀνανεώνει�τὶς�ἀνα-
μνήσεις�του.�Ἄλλωστε,�στὴ�Σκιάθο�ἀποτραβήχτηκε�ἄρρωστος,�ἐκεῖ�ἔγρα�-
ψε�τὰ�τελευταῖα�του�διηγήματα,�τὰ�ὄψιμα,�ὅπως�ὁ�ἴδιος�τὰ�ἀποκαλοῦσε,
ἐκεῖ�εὑρίσκεται�σήμερα�τὸ�Μουσεῖο-Σπίτι�τοῦ�Παπαδιαμάντη,�καθὼς�καὶ
ἡ�προτομή�του.�

Εἶναι�γεγονὸς�ὅτι�ἡ�βιβλιογραφία�γύρω�ἀπὸ�τὴ�ζωὴ�καὶ�τὸ�ἔργο�του
εἶναι�τεράστια�τόσο�σὲ�ἔκταση�ὅσο�καὶ�σὲ�ποικιλία.�Τοῦτο�ἀπορρέει�ἀπὸ
τὸν�ἱκανὸ�ἀριθμὸ�τῶν�φιλολογικῶν�μελετῶν�σημαντικῶν�ἀνθρώπων�τῶν
ἑλληνικῶν�γραμμάτων,�τὰ�ἀφιερώματα�φιλολογικῶν�περιοδικῶν�καὶ�ἐφη-
μερίδων�καὶ�ἀπὸ�τὴν�ἔκδοση�τῶν�«Ἁπάντων»�του.�Ἀλλὰ�καὶ�οἱ�νεώτερες
ἔρευνες,�καθὼς�καὶ�οἱ�ταινίες�τεκμηρίωσης�(ντοκιμαντὲρ)�ἔφεραν�νέα�στοι-
χεῖα,�βιογραφικὰ�καὶ�ἐργογραφικά.

Ἔτσι�ἡ�κριτική,�ἔχοντας�στὴ�διάθεσή�της�ὅλο�τὸ�ἔργο�του,�προσπαθεῖ
νὰ�τὸ�ἑρμηνεύσει�ἀπ᾽�ὅλες�τὶς�πλευρές,�γεγονὸς�ποὺ�ἀποτελεῖ�τὸ�μεγαλύ-
τερο�τεκμήριο�γιὰ�τὴν�ἐθνικὴ�τοῦ�ἔργου�του�σημασία.

Ἡ�εὐρυμάθεια�τοῦ�Παπαδιαμάντη,�ὅπως�ἀναφέρθηκε,�ἐκδηλώνεται�μὲ
κάθε�τρόπο�στὰ�πεζά�του,�ποὺ�εἶναι�βαθιὰ�ριζωμένα�στὸ�ἔδαφος�μιᾶς�ἐγχώ-
ριας�παράδοσης�μὲ�ἑλληνορθόδοξες�ρίζες.�Γνώστης�τῶν�πνευματικῶν�ἐνα-
σχολήσεων�κάποιων�σοφότερων�ἀνθρώπων,�ποὺ�κατοίκησαν�στὴν�εὐ�νοού-
μενη�αὐτὴ�γωνιὰ�τοῦ�πλανήτη,�τῶν�ἀρχαίων�ἡμῶν�προγόνων,�θὰ�διατυ-
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1 Ὁ�Παπα-Νικόλας�Πλανᾶς�ἐφημέρευε�ἐπὶ�πενήντα�(50)�χρόνια�στὸν�Ἱ.�Ναὸ�Ἁ�γίου
Ἰωάννη�τοῦ�Ἀγροῦ�ἐπὶ�τῆς�Λεωφόρου�Βουλιαγμένης,�ὅπου�φυλάσσεται�καὶ�τὸ�τίμιο
λείψανό�του.�Τὸ�1992�ἀνακηρύχθηκε�Ἅγιος�μὲ�ἀπόφαση�τῆς�Ἁγίας�καὶ�Ἱερᾶς�Συ-
νόδου�τοῦ�Οἰκουμενικοῦ�Πατριαρχείου�καὶ�ἡ�μνήμη�του�ἑορτάζεται�στὶς�2�Μαρτίου.



πώσει� τὶς�ἀπόψεις:� «…ἡ�δημιουργός,�μήτηρ,�ἡ�φύσις»� («Ἡ�Ἄκληρη»,
1905),�«…τὰ�ρόδα�τὰ�ὁποῖα�ἔχουν�πλασθεῖ�ἀπὸ�τὸν�Δημιουργὸν�χωρὶς
ἀκάνθας…»�(«Ἔρως-ἥρως»,�1897)�καὶ�«Τὸ�ὄνομα�τ᾽�ἀνθρώπου,�…�ἔχει
νὰ�κάμῃ�μὲ�τὸ�ριζικόν�του»�(«Θέρος-ἔρος»,�1891)2.

Ἐπίσης�θὰ�χρησιμοποιήσει�τοὺς�συμβολικοὺς�ἀριθμοὺς�τρία�(3),�πέντε
(5),�ἑπτά�(7),�ὀκτώ�(8),�ἐννέα�(9),�δώδεκα�(12)�[«Οἱ�Ἐλαφροΐσκιωτοι»
(1892),�«Λαμπριάτικος�ψάλτης»�(1893),�«Ναυαγίων�ναυάγια»�(1893),
«Ἡ�Δασκαλομάννα»�(1894),�«Τὰ�Συχαρίκια»�(1894),�«Φῶτα-ὁλόφωτα»
(1894),�«Φιλόστοργοι»�(1895),�«Γιὰ�τὰ�ὀνόματα»�(1902),�«Τὸ�Χατζό-
πουλο»�(1912),�«Οἱ�Κανταραῖοι»�(1912),�«Τ᾽�Ἀγγέλιασμα»�(1912)].
Ἀκόμα,�τοὺς�ἀριθμοὺς�σαράντα�(40)�[«Ἅγια�καὶ�πεθαμένα»�(1896),�«Ὁ
Ἀβασκαμὸς�τοῦ�Ἀγᾶ»�(1896)]�καὶ�χίλια�(1000)�[«Ἡ�Γλυκοφιλοῦσα»
(1894),� «Ὁ�Ἀλιβάνιστος»� (1903),� «Μεγαλείων� ὀψώνια»� (1912),� «Ὁ
Γάμος�τοῦ�Καραχμέτη»�(1914),�«Νεκράνθεμα»�(1925)].

Ὅμως�καὶ�οἱ�τριψήφιοι�καὶ�διψήφιοι�ἀριθμοὶ�ποὺ�ἀναφέρει�γιὰ�πρόσωπα,
ἀντικείμενα,�ἡμερομηνίες�κ.ἄ.�ἐκτὸς�τῶν�αὐτούσιων�συμβολικῶν�ἀριθμῶν
11,�12�καὶ�22,�ἀναγόμενοι�σὲ�μονοψήφιους�παρέχουν�πάλι�κατὰ�πλειονό-
τητα�τοὺς�παραπάνω�συμβολικοὺς�ἀριθμούς�[«Ὁ�Ἀβασκαμὸς�τοῦ�Ἀγᾶ»
(1896),�«Ἡ�Θεοδικία�τῆς�Δασκάλας»�(1906),�«Τὰ�Χέλια»�(1925),�«Νε-
κράνθεμα»�(1925),�«Τὸ�Ζωντανὸ�κιβούρι�μου»�(1926)]3.
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2 Εἶναι�γνωστὸ�ὅτι�οἱ�Πυθαγόρειοι�ἔλαβαν�τὰ�πρῶτα�ἐννέα�γράμματα�τοῦ�ἑλληνικοῦ
ἀλφαβήτου�καὶ�ἐπάνω�τους�δόμησαν�τὴ�μορφὴ�τῶν�σύγχρονων�ἀριθμῶν.�Ἔτσι�τὰ
γράμματα�τοῦ�ὀνόματός�μας�διαθέτουν�ἀριθμητικὴ�ἀξία.�Τὸ�ἄθροισμα�δὲ�τῆς�ἀριθ-
μητικῆς�αὐτῆς�ἀξίας,�ἀναγόμενο�σὲ�μονοψήφιο�ἀριθμό,�δύναται�νὰ�δώσει�μία�συνο-
λικὴ� ἐκτίμηση� τῆς� προσωπικότητάς� μας� (ὅρα� καὶ�Πυθαγόρεια�Μουσικὴ� τῶν
Σφαιρῶν).

3 Τὸ�τρία�(3)�εἶναι�σύμβολο�τῆς�Ἁγίας�Τριάδος�ἐντὸς�τῆς�ὁποίας�εὑρίσκεται�τὸ�Μυ-
στήριο.�–�Τὸ�πέντε�(5)�εἶναι�ὁ�ἀριθμὸς�τῶν�πέντε�αἰσθήσεων,�ὁρατῶν�ἄκρων,�δα-
κτύλων,�σημείων�τοῦ�Σταυροῦ,�πληγῶν�τοῦ�Χριστοῦ,�καὶ�τῶν�πέντε�πρώτων�βιβλίων
τῆς�Βίβλου�[Πεντάτευχος�(Ταρά)].�Παραπέμπει�στὸν�ἀνθρώπινο�μικρόκοσμο�καὶ
συμβολίζει�τὸν�πλήρη�καὶ�ἀρτιμελὴ�ἄνθρωπο,�τὴν�ὀρθὴ�φυσική�του�μορφή.�–�Τὸ�ἕξι
(6)�εἶναι�ὁ�ἀριθμὸς�τῶν�ἡμερῶν�τῆς�τέλειας�δημιουργίας�τοῦ�κόσμου.�Συμβολίζει�τὴν
ἁρμονία�καὶ�τὴν�ἰσορροπία,�ἀλλὰ�καὶ�τὴν�ἀλλοίωση�τοῦ�ἱεροῦ�καὶ�τοῦ�θείου.�–�Τὸ
ἑπτὰ�(7)�εἶναι�ὁ�πρῶτος�τέλειος�ἀριθμός.�Εἶναι�ὁ�ἱερὸς�ἀριθμὸς�τῆς�Παλαιᾶς�Δια-
θήκης�καὶ�κατέχει�ἐξαίρετη�θέση�γιὰ�τὴν�ἀναγγελία�τῆς�Καινῆς�Διαθήκης.�Ρυθ-
μίζει�τοὺς�πιὸ�σημαντικοὺς�ζωτικοὺς�κύκλους�στὴ�γῆ�καὶ�συμβολίζει�τὴ�βαθιὰ
σοφία,�τὸ�ἐνδιαφέρον�γιὰ�τὴ�θρησκεία�καὶ�τὴ�φιλοσοφία,�τὴν�ἀναζήτηση,�τὴν�αἰώνια



Ὡστόσο,�εἶναι�φανερὸ�ὅτι�ὁ�Παπαδιαμάντης,�ἐκτὸς�ἀπὸ�τὸν�πολυσή-
μαντο�δενδρικὸ�συμβολισμό,�γνώριζε�καλῶς�τὸν�συμβολισμὸ�καὶ�ἄλλων
φυτικῶν�εἰδῶν.�Ἰδιαίτερα�ἐκείνων�ποὺ�ἡ�χριστιανικὴ�θρησκεία,�ἀπὸ�τὸ�χά-
ραμά�της�ἀκόμα,�παρέλαβε�ἀπὸ�τοὺς�εἰδωλολάτρες,�τοὺς�ἀφαίρεσε�τὸ
εἰδωλολατρικὸ�στοιχεῖο,�τὰ�καθιέρωσε�στὴ�δική�της�λατρεία�καὶ�τοὺς�προ-
σέδωσε�πνευματικοὺς�συμβολισμούς4.

Ὡς�ἐκ�τούτου,�σὲ�ἱκανὸ�ἀριθμὸ�ποιητικότατων�πεζῶν�του,�ὅπου�τὸ�ὑπό-
βαθρο�εἶναι�συνήθως�θρησκευτικὸ�καὶ�ξετυλίγεται�τὸ�δράμα�τῆς�ἀνθρώπι-
νης� ψυχῆς,� ξεπροβάλλουν� ἄνθια� («Ἡ� Θητεία� τῆς� πενθερᾶς»,� 1902),
ἀγριολούλουδα�(«Στὴν�Ἁγι᾽-Ἀναστασά»,�1892),�λευκὰ�ἀσπροκίτρινα�καὶ
ποικιλόμορφα�ἄνθη�διαφόρων�φυτικῶν�εἰδῶν�(«Τ᾽�Ἀερικὸ�στὸ�δέντρο»,
1907)�καὶ�φραγκολούλουδα�(«Αἱ�Ἀθῆναι�ὡς�ἀνατολικὴ�πόλις»,�1896),�τὰ
ὁποῖα�ὡς�ἄνθη�γενικῶς�ἔχουν�πλούσια�καὶ�ποικίλη�ἁγιοπνευματικὴ�ση-
μασία.�Ὁμοίως,�βρύα�[«Στὴν�Ἁγι᾽-Ἀναστασά»�(1892),�«Ἡ�Φαρμακολύ-
τρια»� (1900),� «Ὁ� Ἀλιβάνιστος»� (1903)],� πολυτρίχια� [«Τὸ� Χριστὸς
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ἀλήθεια,�τὴν�ἐνδοσκόπηση�καὶ�τὸ�διαλογισμό.�–�Τὸ�ὀκτὼ�(8)�ἀποτελεῖ�τὸν�ἀριθμὸ
τῆς�Ἀνάστασης�τοῦ�Χριστοῦ,�ἀλλὰ�καὶ�ὅλης�τῆς�ἀνθρωπότητας�(ὅρα�καὶ�τὸ�ὀκτα-
γωνικὸ�σχέδιο�τῶν�βαπτιστηρίων).�–�Τὸ�ἐννέα�(9),�ὡς�παράγωγο�τῆς�Ἁγίας�Τριά-
δας�(3×3),�ἀποτελεῖ�σύμβολο�τοῦ�θαύματος.�Οὐράνιος�καὶ�ἀγγελικὸς�ἀριθμός,
ἀναπαράγεται�ὅταν�πολλαπλασιάζεται,�ὑποδηλώνει�τὴ�δυνατότητα�ὑπάρξεως�με-
γάλων�διανοητικῶν�καὶ�πνευματικῶν�πραγματοποιήσεων�καὶ�συμβολίζει�τὸ�τέλος
μιᾶς�φάσεως�τῆς�ἐξελίξεως�καὶ�τὴν�ἀρχὴ�μιᾶς�ἄλλης�ἀνώτερης.�–�Τὸ�δώδεκα�(12)
εἶναι�καὶ�αὐτὸς�τέλειος�ἀριθμός.�Συμβολίζει�τὴν�κοσμικὴ�τάξη,�τοὺς�καρποὺς�τοῦ
πνεύματος�καὶ�ἀπὸ�τὴν�ἀρχαιότητα�ἀποτελεῖ�ἕνα�σύμβολο�ὁλοκληρωμένου�συμβό-
λου�(ὅρα�ἐπίσημη�σημαία�Ε.Ε.)

4 Σύμβολο,�ὡς�ἁπλὴ�ἔννοια,�εἶναι�ὁτιδήποτε�χρησιμοποιεῖται�γιὰ�νὰ�παραστήσει�κάτι
ἄλλο.�Εἶναι�ὅμως�τὸ�μεγαλύτερο�αἴνιγμα.�Εἶναι�τὸ�νῆμα�ποὺ�ξετυλίγεται�μέσα�στὸ
λαβύρινθο�τῆς�φυσικῆς�καὶ�μεταφυσικῆς�πραγματικότητας.�Εἶναι�ἡ�γέφυρα�καὶ�ὁ
ἰδιαίτερος�σύνδεσμος,�ἡ�ἀλήθεια�ποὺ�ὑπερβαίνει�τὸν�ἄνθρωπο�καὶ�τὸ�χρόνο.�Ὡστόσο,
σὲ�ὅλες�τὶς�δραστηριότητές�μας�συνεχῶς�βλέπουμε�ἢ�ἀντιλαμβανόμαστε�διάφορα
σύμβολα,�ἰδιαίτερα�ἐκεῖνα�ποὺ�σχετίζονται�μὲ�τὸν�Χριστιανισμό.�Τὰ�ἀναγνωρίσιμα
αὐτὰ�σημεῖα,�ποὺ�εἶναι�ζωντανὰ�καὶ�πάντα�ἐπεκτεινόμενα,�ἀποσκοποῦν�στὸ�νὰ
ἐκφράσουν�τὴν�ἀλήθεια�τῆς�χριστιανικῆς�πίστης�μὲ�συνθετικὸ�καὶ�ὑποβλητικὸ�τρόπο.
Θὰ�πρέπει�λοιπὸν�νὰ�μὴν�ὑποτιμοῦμε�τὴ�σημασία�τους,�ἀλλὰ�νὰ�προσπαθοῦμε�νὰ�τὰ
κατανοήσουμε�προκειμένου�νὰ�ἐκτιμήσουμε�τὴν�καλλιτεχνική,�πνευματικὴ�καὶ�θρη-
σκευτική�μας�κληρονομιά,�ἀλλὰ�καὶ�γιὰ�νὰ�προσεγγίσουμε�ὁρισμένες�φιλοσοφικὲς
καὶ�ἠθικὲς�ἀξίες,�στὶς�ὁποῖες�βασίζεται�ἡ�κοινωνία�μας.



Ἀνέστη�τοῦ�Γιάννη»�(1914),�«Τὰ�Δαιμόνια�στὸ�ρέμα»�(1900),�«Τὸ�Χα-
τζόπουλο»�(1912)]�καὶ�πτέριδες�(«Ἐξοχικὴ�Λαμπρή»,�1890),�οἱ�ὁποῖες
συμβολίζουν�τὴ�μοναχικότητα�καὶ�τὴν�ταπεινότητα.�Τὴν�ἐδαφικὴ�ἐπιφά-
νεια�καλύπτουν�μὲ�τὸ�χρῶμα�ποὺ�συμβολίζει�τὴν�ἐλπίδα,�ἡ�χλόη�[«Θέρος-
ἔρος»� (1891),� «Τ᾽�Ἀερικὸ� στὸ� δέντρο»� (1907)],� τὰ�χόρτα� («Ἡ�Βλα�-
χοπούλα»,�1892),�σταχυοειδῆ�(«Θέρος-ἔρος»,�1891)�καὶ�ὑψηλά�(«Ἐξο-
χικὸν�κροῦσμα»,�1906),�τὰ�βοῦρλα�[«Τ᾽�Ἀερικὸ�στὸ�δέντρο�(1907),�«Τὸ
Χατζόπουλο»�(1912)]�καὶ�οἱ�βαθιὲς�πρασινάδες�(«Ἐξοχικὸν�κροῦσμα»,
1907).

Ἐπίσης,�στὴν�ἀναφορὰ�τῆς�βλαστήσεως�περιλαμβάνονται�διάφοροι�θά-
μνοι,�ὅπως�εὐώδεις�(«Ἐξοχικὴ�Λαμπρή»,�1890),�ἀκανθώδεις�(«Θέρος-
ἔρος»,�1891),�πυκνοί�(«Ἡ�Φαρμακολύτρια»,�1900),�βαθυπράσινοι�(«Τ᾽
Ἀερικὸ�στὸ�δέντρο»,�1907)�καὶ�δέντρα,�ὅπως�ἀνθοῦντα�(«Ἐξοχικὴ�Λαμ-
πρή,�1890),�ὀπωροφόρα�(«Ρεμβασμὸς�τοῦ�Δεκαπενταύγουστου»,�1900)�ἢ
σὲ�πυκνὴ�συστάδα�(«Ἐξοχικὸν�κροῦσμα»,�1906).

Πέραν�αὐτῶν,�κατὰ�τὴν�περιγραφὴ�τῶν�χλωριδικῶν�στοιχείων�τῆς
ὑπαίθρου,�ὁ�Παπαδιαμάντης�ἔντεχνα�καὶ�κατ᾽�ἐπανάληψη�ἀναφέρει�συγ-
κεκριμένα�φυτικὰ�εἴδη�ποὺ�εἶναι�τὰ�κυριότερα�ἀπὸ�τὰ�καθιερωμένα�ὡς
σύμβολα�στὴ�χριστιανικὴ�θρησκεία�(ὅρα�Παράρτημα).�Ἐπισημαίνεται�μά-
λιστα,�ὅτι�ἡ�ἀναφορά�τους�γίνεται�εἴτε�στὴν�ἀρχὴ�τῶν�πεζογραφημάτων,
ὁπότε�προδιαγράφονται�καὶ�συμβολικὰ�τὰ�θέματά�τους,�εἴτε�σὲ�σημεῖα
ὅπου�περιγραφές,�γεγονότα�ἢ�σκέψεις�τοῦ�συγγραφέα�–πέραν�τοῦ�ἀναφο-
ρικοῦ�λόγου– ἰσχυροποιοῦνται�καὶ�συμβολικά.

Τοιουτοτρόπως,�ἡ�κληματαριὰ�στὴν�ἀρχὴ�τοῦ�διηγήματος�«Οἱ�Παρα-
πονεμένες»,�ποὺ�ἀλληγορεῖ�τὴν�Παναγία,�προδιαγράφει�τὸ�θέμα�του,�ποὺ
ἀφορᾶ�στὴν�εἰκόνα�τῆς�Μεγαλόχαρης�τῆς�Ἐλεούσας.

Ὁμοίως�τὰ�σαράντα�σκαλοπάτια�στὴν�ἀρχὴ�τοῦ�διηγήματος�«Ἅγια
καὶ�πεθαμένα»�προδιαγράφουν�ὡς�σύμβολα�τὸ�θέμα�του.�Ὁ�ἀριθμὸς�σα-
ράντα�συμβολίζει�τὴν�ἀναμονή,�τὴν�προετοιμασία�καὶ�τὴ�δοκιμασία,�ποὺ
ἀφοροῦν�στὴν�κόρη�τοῦ�σπιτιοῦ,�τὴ�Σειραϊνώ,�καὶ�τὰ�σκαλοπάτια�παρα-
πέμπουν�στὴν�ἀνάβασή�της�πρὸς�τὸν�οὐρανό.

Στὸ�διήγημα�«Ὁ�Γάμος�τοῦ�Καραχμέτη»,�ὅπου�ἐπικρατεῖ�ὁ�ἀριθμὸς
τῆς�ἁρμονίας�ἕξι�(6),�ἡ�Σεραΐνα�τάφηκε�«σιμὰ�εἰς�τὴν�πελωρίαν�κοκκινο-
μορέαν�καὶ�παρακάτω�ἀπὸ�τὸν�τεράστιον�σχοῖνον,�κυρτὸν�ἐν�εἴδει�καλύβης
καὶ�ἀποστάζοντα�δάκρυ�λιβάνου».�Ἡ�κοκκινομορέα�συμβολίζει�τὴν�ἀτυ-
χία�στὸν�ἔρωτα,�ὁ�σχίνος�τὴν�ἐργασία�ποὺ�προσφέρεται�ἀκούραστα,�ἀδιά-
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κοπα,�σιωπηλὰ�καὶ�παραπέμπει�στὴν�ταπεινοφροσύνη,�καὶ�τὸ�λιβάνι�τὸ�σε-
βασμὸ�καὶ�τὴ�λατρεία�πρὸς�τὸν�Θεόν.

Ἀλλὰ�καὶ�κατὰ�τὴν�ἀνακομιδὴ�τῶν�λειψάνων�της,�τὰ�ὀστὰ�εὐωδιάζουν
μὲ�ἄρωμα�βασιλικοῦ,�μόσχου�καὶ�ρόδου.�Ὁ�βασιλικὸς�ἀλληγορεῖ�τὸν�τόπο
ταφῆς�ὡς�φορέα�ἁγιότητας,�ὁ�μόσχος�ὑποδηλώνει�τὸ�ἄρωμα�τοῦ�Παρα-
δείσου�καὶ�τὸ�ρόδο�συμβολίζει�τὴν�παρθενία,�τὴν�ἀγάπη,�τὴν�ἀνάσταση�καὶ
τὴν�αἰώνια�ζωή�[ὅρα�καὶ�τὸ�«Φτωχὸς�ἅγιος»�(1891)].�Ἔτσι�συμβολικὰ
τονίζεται�ἡ�κατὰ�τὴν�παράδοση�τῆς�Ἐκκλησίας�μας�ἁγιότητα�τῆς�Σε-
ραΐνας,�ἀλλὰ�δικαιώνεται�καὶ�ὁ�Κουμπὴς�ποὺ�τὴν�ἀποκάλεσε�ἁγία�ψυχή.

Στὰ�«Νεκράνθεμα»�οἱ�χίλιες�κυδωνιές,�τὰ�χίλια�καλάμια,�τὰ�βάτα�καὶ
τὰ�πηγάδια,�ποὺ�ὁριοθετοῦν�τὸ�κτῆμα�τοῦ�Γιώργου�τοῦ�Σαρρῆ,�ἐπιβεβαι-
ώνουν�καὶ�συμβολικὰ�τὰ�ὅσα�γι᾽�αὐτὸν�ἐγκωμιαστικὰ�λόγια�ἀναφέρονται.
Ὁ�ἀριθμὸς�χίλια�συμβολίζει�τὰ�χρόνια�τῆς�ἐπίγειας�βασιλείας�τοῦ�ψυχικὰ
καθαροῦ�Χριστοῦ�(Ἀποκ.�20,1-8).�Οἱ�καρποὶ�τῶν�κυδωνιῶν�τὴ�γονιμό-
τητα,�τὴ�δύναμη,�τὴν�ἀθανασία,�τὰ�καλάμια�τοὺς�ζῶντες�μὲ�τὰ�ὕδατα�τῆς
χάρης�τοῦ�Ἁγίου�Πνεύματος,�τὰ�βάτα�τὴν�ἀντίθεση�πόνου�καὶ�εὐχαρι-
στίας�καὶ�τὰ�πηγάδια�συμβολίζουν�τὶς�προσφορὲς�τῆς�ὑλικῆς�ζωῆς,�ἀλλὰ
καὶ�τὴ�θεϊκὴ�Σοφία.

Ὅμως�καὶ�στὸ�χριστουγεννιάτικο�διήγημά�του�«Τὸ�Γυαλόξυλο»�(1905)
ποὺ�χρονικὰ�ἀπέχει�ἀπὸ�τὰ�«Νεκράνθεμα»�(1925)�κατὰ�εἴκοσι�ἔτη,�ἀνα-
φέρει�ὅτι�ὁ�ἀχανὴς�κῆπος�τοῦ�Σαγρῆ�τοῦ�Γιώργη,�ποὺ�ἐνδεχομένως�νὰ�εἶναι
ὁ�ἴδιος�μὲ�τὸ�μεγάλο�κῆπο�τοῦ�Γιώργη�τοῦ�Σαρρῆ,�εἶχε�φράκτες�ἀπὸ�κυ-
δωνιὲς�στὴ�μία�πλευρὰ�καὶ�καλαμιώνα�μὲ�πυκνοὺς�θάμνους�στὴν�ἄλλη.
Ἔτσι�καὶ�ἐδῶ�πάλι�ἐπιβεβαιώνεται�συμβολικὰ�ἡ�ἐργατικότητα�καὶ�ἡ�δύ-
ναμη�τοῦ�Σαγρῆ,�ἡ�γονιμότητα�τῶν�χωραφιῶν�του,�ἡ�φιλοκαλία�του�καὶ�ἡ
θεϊκὴ�εὔνοια.

Τὸ�δίστιχο,�μὲ�τὴν�ἀναφορὰ�στὸ�κυπαρίσσι,�ποὺ�συμβολίζει�τὸ�πένθος,
τὴν�πτώση�καὶ�τὸν�θάνατο�τοῦ�ἀνθρώπου,�ἐνισχύει�συμβολικὰ�τὸν�θάνατο
τῆς�Ἀννίκας�καὶ�τὴν�ἀτελείωτη,�ἔρημη�καὶ�ἄχαρη�οἰκία�στὸ�«Τῆς�Κοκ-
κώνας�τὸ�σπίτι».�Ἐπίσης,�στὸ�ἴδιο�διήγημα�τὰ�σχέδια�τοῦ�Στάμου�καὶ�τοῦ
Ἀργύρη�γιὰ�τὰ�λεφτὰ�ποὺ�θὰ�μάζευαν�ἐκδηλώνονται�καὶ�τονίζονται�συμ-
βολικὰ�μὲ�τὴ�λεύκα,�τὸ�φλαμούρι�καὶ�τὸ�πεῦκο,�ποὺ�συμβολίζουν�τὴν�ψυ-
χικὴ�γαλήνη�καὶ�εὐφορία,�τὴν�ὀμορφιὰ�καὶ�τὴν�εὐτυχία,�καθὼς�τὴ�δη�μι-
ουργικὴ�δύναμη�καὶ�τὴν�καλὴ�τύχη,�ἀντίστοιχα.

Στὸ�ἔργο�«Οἱ�Μάγισσες»�προδιαγράφεται�καὶ�ἐνδυναμώνεται�ἡ�ἐν�συ-
νεχείᾳ�ἱκεσία�τῶν�τριῶν�μαγισσῶν�πρὸς�τὴν�Ἑκάτη,�μὲ�τὴν�ἀναφορὰ�τῶν
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δύο�ἀλυγαριῶν,�τοῦ�ἑνὸς�ἀπήγανου�καὶ�τῶν�δύο�ἄλλων�δέντρων.�Ὁ�θάμνος
τῆς�ἀλυγαριᾶς�συμβολίζει�τὴν�ἐπίκληση�τῆς�θεϊκῆς�παρουσίας,�ὁ�ἀπήγα-
νος�τὸ�βότανο�ποὺ�στὶς�τελετὲς�ἔχει�τὴ�δύναμη�νὰ�ἀπομακρύνει�τὸ�κακὸ
καὶ�ὁ�ἀριθμὸς�δύο�τὴ�δυαδικότητα,�τὴν�ἐξάρτηση,�τὴ�διαμάχη�ποὺ�ἀπο-
σκοπεῖ�ὅμως�σὲ�μία�ἕνωση,�τὴ�δυαδικὴ�φύση�τοῦ�ἀνθρώπου�καὶ�τὴ�συνέ-
νωση�τῆς�θεϊκῆς�καὶ�τῆς�ἀνθρώπινης�φύσης.

Ἡ�μεγάλη�μουριά,�ἡ�συκαμινιά,�στὸ�διήγημα�«Τὰ�Δύο�κούτσουρα»,�ὡς
Δέντρο�τῆς�Ζωῆς,�παραπέμπει�στὴν�εἰκόνα�καθὼς�καὶ�στὴν�ἀρχὴ�καὶ�στὸ
τέλος�τοῦ�κύκλου�τῆς�ζωῆς�τῶν�ἡρώων�του.�Ὁμοίως�ἡ�μακροβιότητά�της
ἀλληγορεῖ�τὴν�προχωρημένη�ἡλικία�τῆς�Μπεκιοΐνας�καὶ�τῆς�νύφης�της
Στέργαινας.�Τὰ�τρία�χρώματα�τῶν�τριῶν�σταδίων�τῆς�ὡρίμανσης�τῶν
καρπῶν�τῆς�μουριᾶς�συμβολίζουν�τὰ�τρία�στάδια�τῆς�ζωῆς�τοῦ�ἀνθρώπου.
Δηλαδὴ�τὸ�ἀθῶο�παιδί�(λευκό),�τὴ�δράση�(κόκκινο),�τὰ�γηρατειὰ�καὶ�τὸ
θάνατο�(μαῦρο).�Ἐπίσης,�συμβολίζει�τὴν�ἐργατικότητα,�ποὺ�ἐμφαίνεται
ἀπὸ�τὴν�ἀνένδοτη�ἐργασία�τοῦ�μαστρο-Στέργιου�καὶ�τῶν�δύο�μεγαλύτερων
γιῶν�του�καὶ�τὴν�υἱϊκὴ�εὐσέβεια�ποὺ�ἀπορρέει�ἀπὸ�τὴ�διαπαιδαγώγηση�τῆς
μάνας�[ὅρα�καὶ�τὸ�«Ὤχ!�Βασανάκια»�(1894)].

Ἐπίσης,�στὸ�αὐτοβιογραφικὸ�ἔργο�«Ὑπὸ�τὴν�βασιλικὴν�δρῦν»�ἡ�βαλα-
νιδιά,�οἱ�κλῶνοι�της,�ἡ�κορυφή�της,�ὁ�τόπος�τοῦ�φυτρώματός�της,�τὰ�βάτα
καὶ�τὸ�προσκύνημα�στὰ�βουνίσια�τοπία,�πέραν�τοῦ�ἀναφορικοῦ�λόγου,�ἰσχυ-
ροποιοῦνται�καὶ�συμβολικά.�Ἡ�μεμονωμένη�βαλανιδιὰ�συμβολίζει�τὴν�ἰσχύ,
τὴν�προστασία,�τὴν�ἀντοχή,�τὸ�ἀνθρώπινο�σῶμα,�τὸν�ἄξονα�τοῦ�κόσμου,
δηλαδὴ�τὸν�κατακόρυφο�ἄξονα�ποὺ�κρατάει�σὲ�ἀπόσταση,�ἀλλὰ�καὶ�συν-
δέει�τὸν�οὐρανὸ�καὶ�τὴ�γῆ.�Ὁ�ἀετὸς�συμβολίζει�τὸν�Χριστὸ�καὶ�προαναγ-
γέλλει�τὴν�Ἀνάληψη�στὸν�οὐρανό�(Ἀποκ.�4,6-8).�Ὁμοίως�ὁ�λέων�εἶναι
σύμβολο�τοῦ�Χριστοῦ,�ποὺ�αὐτοαποκαλεῖται�«λέων�ἐκ�τῆς�φυλῆς�τοῦ
Ἰούδα»�(Ἀποκ.�5,5).�Τὸ�στέμμα�συμβολίζει�τὴν�κυριαρχία,�τὸ�μεγαλεῖο,
τὴν�εὐλογία�καὶ�τὴ�θεία�εὔνοια.�Τὸ�βουνὸ�ἀλληγορεῖ�τὴ�σταθερότητα,�τὴν
αἰωνιότητα,�τὴν�ἠρεμία,�καὶ�ἡ�διέλευσή�του�τὸ�πέρασμα�σὲ�νέα�πνευματικὰ
πεδία.�Τὰ�βάτα�ὑποδηλώνουν�τὴν�ἁμαρτία,�τὴ�θλίψη�καὶ�τὴ�δοκιμασία.
Ἐπιπλέον,�τὸ�προσκύνημα�σὲ�βουνὰ�συμβολίζει�τὸν�ζῆλο,�τὴν�ἀπάρνηση
τῶν�κοσμικῶν�ἐπιθυμιῶν�καὶ�τὴν�ὕψιστη�ἐπίτευξη.

Τέλος,�τόσο�στὸ�«Νεκράνθεμα»�ὅσο�καὶ�στὸ�«Ὁ�Ἀλιβάνιστος»�ἀναφέ-
ρονται�καὶ�δύο�ἄλλα�σύμβολα,�τὰ�ὁποῖα�ὅμως�δὲν�ἀνήκουν�στὸν�φυτικὸ
κόσμο,�ἀλλὰ�στὸν�ὀρυκτὸ�καὶ�τὸν�ὑδάτινο.�Εἶναι�ὁ�χρυσὸς («ὡς�ψήγματα
χρυσοῦ»,�«ἀκτῖνες�τοῦ�ἡλίου�ἐχρύσωναν�ἀκόμα�τὰς�δύο�ράχεις»)�καὶ�τὸ
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μαργαριτάρι («ἔρρεον�ὡς�μαργαριτάρια»,�«ἀπὸ�ρευστοὺς�μαργαρίτας»)
ἀντίστοιχα.�Ὁ�χρυσός,�μὲ�διφορούμενο�νόημα,�συμβολίζει�τὸ�αἰώνιο�Φῶς,
τὴ�φώτιση,�τὴν�ἀφθονία,�τὴ�διάρκεια,�τὴν�ἀνωτερότητα,�τὸν�πνευματικὸ
θησαυρό,�ἀλλὰ�καὶ�τὴ�μάταιη�συσσώρευση�φθαρτοῦ�πλούτου�(Ματθ.�6,19-
21).�Τὸ�μαργαριτάρι�συμβολίζει�τὴ�δύναμη�τῶν�ὑδάτων,�τὴν�κοσμικὴ�ζωή,
τὴν�ἁγνότητα,�τὴν�πνευματικὴ�χάρη,�τὴ�σωτηρία,�τὸ�βάπτισμα,�τὴν�τα-
πεινότητα�καὶ�μία�ἀποτραβηγμένη�φύση.�Ἀκόμα�ἀποτελεῖ�μορφὴ�τῆς�Βα-
σιλείας�τῶν�Οὐρανῶν:�«…�πάλιν�ὁμοία�ἐστὶν�ἡ�βασιλεία�τῶν�οὐρανῶν
ἀνθρώπῳ�ἐμπόρῳ�ζητοῦντι�καλοὺς�μαργαρίτας»�(Ματθ.�13,45-46)�καὶ
ὡς�κάτι�τὸ�ἱερὸ�δὲν�πρέπει�νὰ�σπαταλιέται:�«…�μὴ�δῶτε�τὸ�ἅγιον�τοῖς�κυσὶ
μηδὲ�βάλητε�τοὺς�μαργαρίτας�ὑμῶν�ἔμπροσθεν�τῶν�χοίρων»�(Ματθ.�7,6).

Καὶ�ἐδῶ�τελειώνει�ἡ�μικρὴ�ἀναφορὰ�στοὺς�πνευματικοὺς�συμβολισμοὺς
ἀριθμῶν�καὶ�συγκεκριμένων�φυτικῶν�εἰδῶν�ποὺ�μνημονεύονται�σὲ�πεζὰ
τοῦ�Παπαδιαμάντη.�Ὡστόσο,�θὰ�πρέπει�νὰ�τονισθεῖ�ὅτι�ὅσο�ἡ�χωρὶς�προ-
καταλήψεις�κριτικὴ�θὰ�ἀσχολεῖται�μὲ�τὸ�ἔργο�του,�θὰ�ἔρχονται�στὸ�φῶς
καὶ�νέα�στοιχεῖα,�ποὺ�κι�αὐτὰ�στὸ�διηνεκὲς�θὰ�ἐπιβεβαιώνουν�τὴ�δύναμη
τῆς�πένας�του,�ἡ�ὁποία�μᾶς�ἀφυπνίζει,�μᾶς�ἀνυψώνει�καὶ�μᾶς�διδάσκει.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Φυτὰ�καὶ�δέντρα�τῆς�πλούσιας�ἑλληνικῆς�χλωρίδας�καὶ�βλαστήσεως,�ποὺ�ἔντε-
χνα�καὶ�ἔμμονα�ἀναφέρονται�σὲ�πεζὰ�τοῦ�Παπαδιαμάντη�καὶ�ἔχουν�καθιερωθεῖ�ὡς
σύμβολα�τῆς�χριστιανικῆς�θρησκείας,�ἐκθέτονται�παρακάτω�διακρινόμενα�σὲ
ποώδη,�θαμνώδη�καὶ�δενδρώδη.

α.�Ποώδη�εἴδη

Ἀραβόσιτος (Zea�mays),�κν.�καλαμπόκι:�Ὡς�δημητριακὸ�συμβολίζει�τὴν�ἀνα�γέν-
νηση�τῆς�ζωῆς,�τὴν�ἀνάσταση�καὶ�τὴ�γονιμότητα.�Συμμετέχει�ὡς�καρπὸς�στὰ�πο-
λυσπόρια,�ποὺ�ἀπεικονίζουν�εὐκαρπία�καὶ�ἀφθονία.�Μαζὶ�μὲ�τὸ�ἀμπέλι�ὑπο�δηλώ-
νουν�τὴ�Θεία�Εὐχαριστία.

Βασιλικός (Ocimum�basilicum),�κν.�βασιλικό:�Ἀπωθητικὸ�ἐντόμων�σὲ�σπίτια�καὶ
κήπους.�Ἔχει�τὴ�δύναμη�νὰ�ἀπομακρύνει�τὸ�κακό�(ἀποτροπαϊκό).�Συνοδεύει�πάν-
�τοτε�τὸν�Τίμιο�Σταυρὸ�καὶ�χρησιμοποιεῖται�ἀντὶ�ὑσσώπου�κατὰ�τοὺς�ἁγιασμοὺς
γιὰ�τὸ�ράντισμα�πιστῶν�καὶ�τόπων,�καθὼς�καὶ�σὲ�ἐπικήδειες�καὶ�ταφικὲς�τελε-
τές.

Κρίνος (lilium�candidum),�κν.�κρίνος�τῆς�Παναγίας:�Συμβολίζει�τὴν�παρθενικὴ
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ἁγνότητα,�τὴν�ἀθωότητα,�τὴν�εἰρήνη�καὶ�τὴν�ἀνάσταση.�Κρίνο�ἀποκαλεῖται�ἡ
Παναγία�στὴ�χριστιανικὴ�ὑμνογραφία.

Μενεξές (Viola�odorata),�κν.�ἴο,�γιούλια:�Ἔμβλημα�γιὰ�τὴν�ἑορτὴ�τῆς�Ἁγίας
Τριάδας.�Συμβολίζει�τὴν�κρυμμένη�ἀρετή,�τὴν�ὀμορφιά,�τὴ�σεμνότητα�καὶ�τὴν
ὑπακοή.�Φέρει�ἄνθη�μὲ�τὸ�χρῶμα�τῆς�Ἐγκράτειας�(μιᾶς�τῶν�τεσσάρων�πρώ�τι-
στων�ἀρετῶν:�Δικαιοσύνη,�Σύνεση,�Δύναμη,�Ἐγκράτεια.�Εἶναι�ἀρετὲς�πιὸ�προ-
σιτὲς�στὸν�ἄνθρωπο,�καθορίζουν�τὸν�ἄξονα�τοῦ�ἠθικοῦ�νόμου�καὶ�σχηματίζουν
παράλληλα�ἕνα�σταυρό).�Ἐπίσης,�τὸ�μενεξεδὶ�εἶναι�τὸ�χρῶμα�τοῦ�πένθους,�ποὺ
ὑποδηλώνει�τὸ�πέρασμα�ἀπὸ�τὴ�ζωὴ�στὸ�θάνατο�καὶ�παραπέμπει�στὰ�πάθη�τοῦ
Χριστοῦ�(ἀπεικόνιση�Ἰησοῦ�μὲ�μὸβ�ἱμάτιο�κατὰ�τὸ�πάθος,�μὸβ�τὸ�χρῶμα�τῆς�Μ.
Παρασκευῆς).

Παπαρούνα (Papaver�rhoeas),�κν.�λαλές,�κουτσουνάδα:�Ὑποδηλώνει�τὴν�περίοδο
τοῦ�ὕπνου�(Ἀφροδίτη,�Ὕπνος,�Μορφέας),�τὴ�νέκρωση�τῆς�βλαστήσεως�(Δήμη-
τρα,�Περσεφόνη)�καὶ�ἀποτελεῖ�σύμβολο�τῶν�παθῶν�τοῦ�Χριστοῦ.

Σίτος (Triticum spp.),�κν.�σιτάρι:�Ὑποδηλώνει�τὴν�καλὴ�σπορά,�δηλαδὴ�τοὺς
Ἐκλεκτοὺς�τὴ�στιγμὴ�τοῦ�θερισμοῦ,�εἰκόνα�ποὺ�παραπέμπει�στὸ�τέλος�τοῦ�κό-
�σμου.�Ἀντιπροσωπεύει�τὸν�ἴδιο�τὸν�Χριστὸ�ὡς�κόκκο�σιταριοῦ.�Τὸ�ἀλεύρι�συμβο-
λίζει�τὸ�σῶμα�τοῦ�Χριστοῦ.�Ὁ�ἄρτος,�ὡς�προϊὸν�ἑνώσεων�πολλῶν�κόκκων�σι�τα-
�ριοῦ,�συμβολίζει�τὴν�Ἐκκλησία.�Ὅλα�τὰ�δημητριακά,�ὅπως�τὰ�στάχυα�ἢ�τὰ�δε-
μάτια�τους,�συμβολίζουν�τὴ�γονιμότητα�τῆς�γῆς,�τὴν�ἀφύπνιση�τῆς�ζωῆς,�τὴ�ζωὴ
ποὺ�ξεπροβάλλει�ἀπὸ�τὸν�θάνατο.�Μὲ�τὸ�σιτάρι�στὰ�κόλλυβα�δηλώνεται�ἡ�πίστη
στὴν�ἐκ�νεκρῶν�ἀνάσταση.�Τέλος,�τὸ�ἄχυρο�τῶν�δημητριακῶν,�ὡς�κάτι�ἄχρηστο,
συμβολίζει�τοὺς�ἁμαρτωλοὺς�ποὺ�θὰ�ριχτοῦν�στὸ�αἰώνιο�πῦρ.

Χόρτα�ἄγρια:�Παραπέμπουν�σὲ�ἐκεῖνα�ποὺ�ἔχουν�ἐθιμοτυπικὴ�καὶ�ἀσκητικὴ�ἀξία
καὶ�συμβολίζουν�τὸν�πράσινο�χλωροτάπητα�τῶν�βοσκοτόπων,�ὅπου�ὁδηγεῖ�τὸ�ποί-
μνιό�του�ὁ�Καλὸς�Ποιμένας.

β.�Θαμνώδη�εἴδη

Ἁγιόκλημα (lonicera�caprifolium),�κν.�ἀγριόκλημα:�Ὡς�ἀναρριχώμενο�φυτό,
συμβολίζει�τὴν�ἀνάβαση,�τὴ�σχέση�ἀνάμεσα�στὸν�οὐρανὸ�καὶ�τὴ�γῆ,�τὴ�συμφι-
λίωση�ἀνάμεσα�στὸν�Θεὸ�καὶ�τοὺς�ἀνθρώπους,�καὶ�παραπέμπει�στὰ�πάθη�τοῦ�Χρι-
στοῦ.

Ἀγράμπελη (clematis�flammula),�κν.�ἀγραμπελιά,�ἀμπελίνα:�Συμβολίζει,�ὅπως
καὶ�τὸ�γιασεμί,�τὴ�θηλυκότητα,�τὴ�γλυκύτητα,�τὴ�χάρη�καὶ�τὴν�ἕλξη.�Ἐπίσης,�τὴν
ἀναρρίχηση�ἀπὸ�τὴ�γῆ�στὸν�οὐρανό,�ἀπὸ�τὸ�σκοτάδι�στὸ�φῶς,�τὴν�ἀνάσταση�καὶ
τὴν�ἐλευθερία.
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Ἄμπελος (Vitis�vinifera cv.),�κν.�ἀμπέλι,�κλῆμα:�Τὸ�ἀμπέλι,�ἐπειδὴ�φέρει�ζω�οδό-
τρια�τροφή,�εἶναι�ἕνα�Δέντρο�τῆς�Ζωῆς�καὶ�μαζὶ�μὲ�τὴν�ἐλιὰ�θεωρήθηκε�ἱερὸ�φυτό.
Ἔτσι�τὸ�λάδι�καὶ�τὸ�κρασί,�ποὺ�συνδέονται�μὲ�τὸν�ἄρτο,�σχηματίζουν�μιὰ�διατρο-
φικὴ�τριάδα�ἱκανὴ�νὰ�ἐγγυηθεῖ�τὴ�ζωή.�Ἀκόμα,�τὸ�κρασὶ�καὶ�ὁ�ἄρτος�τῆς�μετά-
ληψης�συμβολίζουν�τὴ�δυαδικὴ�φύση�τοῦ�Χριστοῦ�καὶ�εἶναι�ὑπόμνηση�τῆς�θυσίας
του.

Τὸ�καρποφόρο�ἀμπέλι�συμβολίζει�τὴ�γονιμότητα�καὶ�τὸ�πάθος�καὶ�εἶναι�μιὰ
ἀπὸ�τὶς�ἀρχαιότερες�παραστάσεις�τῆς�Ὀρθοδόξου�Ἐκκλησίας,�ἀφοῦ�ὁ�Χριστὸς
εἶναι�τὸ�ἀμπέλι,�καθὼς�τὸ�εἶπε�ὁ�ἴδιος:�«Ἐγώ�εἰμι�ἡ�ἄμπελος�ἡ�ἀληθινὴ�καὶ�ὁ
πατήρ�μου�ὁ�γεωργός�ἐστι»,�καὶ�τὰ�κλήματα�εἶναι�οἱ�πιστοί:�«Ἐγώ�εἰμι�ἡ�ἄμπε-
λος,�ὑμεῖς�τὰ�κλήματα».�Ἐπίσης,�οἱ�κληματίδες�του�ὡς�φορεῖς�καρπῶν,�ἀποτε-
λοῦν�μιὰ�ἰδανικὴ�εἰκόνα�τῆς�Ἐκκλησίας.�Ἀκόμα�εἰκονιζόμενο�μὲ�περιστέρια�ποὺ
ζοῦν�στὰ�κλαδιά�του�συμβολίζει�τὶς�ψυχὲς�ποὺ�ζοῦν�στὸν�Χριστὸ�καὶ�τὴν�πνευμα-
τικὴ�καρποφορία.�Ὅσον�ἀφορᾶ�στὸ�κρασί,�συμβολίζει�τὸ�αἷμα�τοῦ�Χριστοῦ�στὴν
Ἁγία�Κοινωνία,�ὅπως�ὁ�ἴδιος�ἀνέφερε�στὸ�Μυστικὸ�Δεῖπνο.

Τέλος,�ἡ�ἀναδενδράδα�(κληματαριὰ)�καὶ�γενικῶς�τὸ�ἀμπέλι,�ἀλληγορεῖ�τὴν
Παναγία,�ἡ�ὁποία�μὲ�τὴν�ὑπακοὴ�ἐπανένδυσε�τὸν�ἄνθρωπο�μὲ�τὴ�χάρη�τοῦ�Ἁγίου
Πνεύματος.�Ἔτσι,�ὁ�ὑμνογράφος�τοῦ�Ἀκαθίστου�τῆς�ψάλλει:�«Ἄμπελος�ἀληθινὴ
τὸν�βότρυν�τὸν�πέπειρον�ἡ�γεωργήσασα».

Βάτος (Rubus spp.),�κν.�βάτα,�βατομουριά:�Ἡ�βάτος,�ὡς�καιομένη,�συμβολίζει�τὴ
θεία�ἐκδήλωση,�τὴν�παρουσία�τοῦ�θείου�μέσῳ�τῆς�φλόγας,�καθὼς�καὶ�τὸν�μικρό-
κοσμο�στὴν�περίπτωση�συνύπαρξης�δέντρου,�λίθου�καὶ�βωμοῦ,�μὲ�τὸν�λίθο�σὰν
ἀνθεκτικὸ�καὶ�αἰώνιο�καὶ�τὸ�δέντρο�σὰν�θεότητα.�Ἐπίσης,�ἡ�βάτος�καὶ�τὸ�ἀγκάθι
μαζὶ�ἀπεικονίζουν�τὴν�ἀντίθεση�πόνου�καὶ�εὐχαρίστησης,�λύπης�καὶ�χαρᾶς,�ἐνῶ
τὸ�ἀγκάθι�σὲ�ὅλα�τὰ�ἀγκαθωτὰ�φυτικὰ�εἴδη�ὑποδηλώνει�τὴν�ἁμαρτία,�τὴ�θλίψη,
τὴ�δοκιμασία,�καὶ�εἶναι�ἕνα�ἔμβλημα�ποὺ�παραπέμπει�στὸ�ἀκάνθινο�στεφάνι�τοῦ
Χριστοῦ.

Δάφνη (laurus�nobilis),�κν.�δάφνη�τοῦ�Ἀπόλλωνα,�βάγια:�Συμβολίζει�τὸν�θρίαμβο,
τὴ�δόξα,�τὴν�ὑστεροφημία.�Ὡς�ἀειθαλὴς�θάμνος�τὴν�αἰωνιότητα�καὶ�τὴν�ἀθανα-
σία.�Ὡς�στεφάνι�συμβολίζει�τὴν�ἀνανέωση�τῆς�ζωῆς,�τὴ�νίκη�καὶ�τὴ�φιλολογικὴ
διάκριση.

Δενδρολίβανο (Rosmarinus�officinalis),�κν.�ροσμαρί:�Συμβολίζει�τὴν�ἀνάσταση
καὶ�χρησιμοποιεῖται�κατὰ�τοὺς�ἁγιασμοὺς�γιὰ�τὸ�ράντισμα�πιστῶν�καὶ�τόπων�καὶ
σὲ�ἐπικήδειες�τελετές.�Ἐπίσης,�τὸ�κυανόλευκο�χρῶμα�τῶν�ἀνθέων�του�συμβολί-
ζει�τὴν�ἱερότητα,�τὴ�θρησκευτικὴ�ἀφοσίωση�καὶ�τὴ�μετάνοια.

Καλάμι (Arundo�donax),�κν.�καλαμιά:�Συμβολίζει�τὴν�καλοτυχία,�τὴν�ταπεί-
νωση�καὶ�εἶναι�ἔμβλημα�τοῦ�ἁγίου�Ἰωάννη�τοῦ�Βαπτιστῆ.�Οἱ�καλαμιῶνες�παρα-
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πέμπουν�στοὺς�πιστούς,�οἱ�ὁποῖοι�ζοῦν�μὲ�τὰ�ὕδατα�τῆς�χάρης�τοῦ�Ἁγίου�Πνεύ-
�ματος.�Ὡς�σκῆπτρο�τὸ�καλάμι�στὸ�δεξὶ�χέρι�τοῦ�Χριστοῦ�συμβολίζει�τὴν�εὐλογία
του,�ὡς�στήριγμα�τοῦ�σπόγγου�τοῦ�βουτηγμένου�σὲ�ξύδι�ἑρμηνεύεται�ὡς�ἔκφραση
σαρκασμοῦ.�Ὅμως�στὸ�Εὐαγγέλιο�τοῦ�Ἰωάννη�ἑρμηνεύεται�ὡς�ἔκφραση�συμπό-
νοιας,�ἀφοῦ�ὁ�σπόγγος�στηρίχθηκε�σὲ�κλωνάρι�ὑσσώπου,�φυτοῦ�ποὺ�συμβολίζει
τὴ�μετάνοια,�τὴν�κάθαρση,�τὸν�ἐξαγνισμὸ�καὶ�τὴ�θυσία�τοῦ�Ἁμνοῦ-Χριστοῦ.

Κισσός (hedera�helix):�Φυτὸ�ἀφιερωμένο�στὸν�Διόνυσο�(στεφάνι�μὲ�φύλλα�κισσοῦ
καὶ�ἀμπέλου,�«κύπελλο�κισσοῦ»�καὶ�θύρσος),�συμβολίζει�τὴν�ἀθανασία�καὶ�τὴν
Αἰώνια�Ζωή.�Ὡς�παράσιτο�μὲ�ἐναέριες�ρίζες,�ἀλληγορεῖ�τὴν�ἐπίμονη�ἐξάρτηση,
τὴν�προσκόλληση,�τὰ�σταθερὰ�αἰσθήματα�καὶ�τὴ�φιλία.�Ὡς�λιάνα�(περιελισσόμενο
φυτό)�παραπέμπει�στὴν�κλίμακα�γιὰ�τὶς�οὐράνιες�περιοχές,�τὴν�ἀπόκτηση�γνώ-
σης�ἢ�δυνάμεων,�καθὼς�καὶ�στὰ�πάθη�τοῦ�Χριστοῦ.

Κουμαριά (Arbutus�unedo),�κν.�λαγομηλιά:�Συμβολίζει,�ὡς�ἀειθαλὴς�θάμνος,�τὴν
αἰωνιότητα�καὶ�τὴν�ἀθανασία.�Οἱ�καρποί�του,�ὡς�καρποφόρου�φυτικοῦ�εἴδους,�συμ-
βολίζουν�τὴν�ἀφθονία,�τὴν�ἐφορία,�τὴ�γονιμότητα�καὶ�παραπέμπουν�στὴ�σω�τήρια
ἐνσάρκωση�τοῦ�Υἱοῦ�τοῦ�Θεοῦ.

Τὸ�κόκκινο�χρῶμα�τῶν�καρπῶν�του�συμβολίζει�τὴ�ζωή,�τὴν�ὑπέρτατη�θυσία
ποὺ�συντελέστηκε�ἐπάνω�στὸ�Σταυρό,�τὴ�φλόγα�τῆς�Πεντηκοστῆς,�τὴν�προσφορά,
τὴν�ἀγάπη�καὶ�τὴν�ἐλεημοσύνη�(μιᾶς�τῶν�τριῶν�θεολογικῶν�ἀρετῶν�ποὺ�ἀναφέ-
ρονται�στὸ�Θεό:�Πίστη,�Ἐλπίδα,�Ἐλεημοσύνη).�Ἐπίσης,�δηλώνει�τὸν�ζῆλο�στὴν
πίστη,�τὴν�ἱερατικὴ�ἐξουσία,�τὴ�δύναμη,�τὴν�ἀφοβία�καὶ�τὴν�ἀξιοπρέπεια.

Μυρτιά (Myrtus�communis),�κν.�μερτιά,�σμιρτιά:�Συμβολίζει�τὴν�παρθενία,�τὴν
αἰώνια�καὶ�θεϊκὴ�ἀγάπη,�τὴ�χαρά,�τὴ�γαλήνη,�τὴν�ἠρεμία,�τὴν�εὐτυχία,�τὴ�στα-
�θερότητα,�τὴ�νίκη,�καὶ�ὡς�στεφάνι�τὴ�στέψη�τοῦ�μυημένου.�Ἐπίσης,�ἀλληγορεῖ�τὴν
ἀνάσταση�καὶ� προσέδωσε� τὴν� ἐπωνυμία�Μυρτιδιώτισσα� στὴ�μεγάλη� φορητὴ
εἰκόνα�τῆς�Θεοτόκου�μὲ�τὸν�Χριστὸ�βρέφος,�ποὺ�βρέθηκε�τὸ�1160�σὲ�χῶρο�κατά-
φυτο�ἀπὸ�μυρτιὲς�στὰ�Κύθηρα.

Ροδή (Rosa�spp.),�κν.�ρόδο,�τριανταφυλλιά:�Τὸ�ρόδο�τόσο�ὡς�θάμνος�ὅσο�καὶ�ὡς
ἄνθος,�παρέχει�πληθώρα�νοημάτων�καὶ�ἀποτελεῖ�ἕνα�ὑπερβολικὰ�περίπλοκο�σύμ-
βολο.�Ὅλες�οἱ�θρησκεῖες�καὶ�μυθολογίες�ἔχουν�ὑφάνει�μύθους�καὶ�ἱστορίες,�ὅπου
κυριαρχεῖ�τὸ�ρόδο.�Τὸ�ἄνθος�του�θεωρήθηκε�ὡς�τὸ�κατ᾽�ἐξοχὴν�ἄνθος�τοῦ�ἔρωτα
καὶ�ἔμβλημα�τοῦ�Ἠλίου,�τῆς�Ἀφροδίτης,�τῆς�Ἠοῦς�(ροδοδάκτυλος),�τοῦ�Διονύ-
σου,�ἀλλὰ�καὶ�τοῦ�Χριστοῦ,�καθὼς�καὶ�τῆς�Παναγίας.�Ἔτσι,�ὁ�ὑμνογράφος�τοῦ
Ἀκάθιστου�τῆς�ψάλλει:�«Ρόδον�τὸ�ἀμάραντον,�χαῖρε�ἡ�μόνη�βλαστήσασα».

Σύμφωνα�μὲ�τὴ�μυθοπλαστικὴ�διάθεση�τοῦ�λαοῦ�μας,�α)�τὸ�ρόδο�ὡς�παραδεί-
σιο�φυτὸ�δὲν�εἶχε�στὴν�ἀρχὴ�ἀγκάθια,�ἀλλὰ�τὰ�ἀπέκτησε�ἀμέσως�μετὰ�τὸ�ἁμάρ-
τημα�τῶν�πρωτοπλάστων,�β)�τὸ�ἀκάνθινο�στεφάνι�τοῦ�Χριστοῦ�πλέχτηκε�ἀπὸ
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κλωνάρια�ἄγριας�ροδῆς,�γ)�ἡ�Παναγία�ἀποκαλεῖται�«Ρόδο�χωρὶς�ἀγκάθια»�ἢ
«Ρόδο�Μυστικὸ»�(Rosa�mystica),�ἐπειδὴ�ἔχει�ἀπαλλαγεῖ�ἀπὸ�τὴν�ἁμαρτία�χάρις
στὸ�θαῦμα�τῆς�ἄμωμης�σύλληψής�της,�δ)�τὰ�ρόδα�ἦταν�πρῶτα-πρῶτα�κόκκινα,
ἀλλὰ�ἄσπρισαν�ἀπὸ�τὰ�δάκρυα�τῆς�Μαρίας�τῆς�Μαγδαληνῆς,�ε)�τὰ�κόκκινα�ρόδα
φύτρωσαν�στὸν�Γολγοθᾶ�στὰ�σημεῖα�ἐκεῖνα�ποὺ�εἶχαν�πέσει�οἱ�σταγόνες�αἵματος
τοῦ�Χριστοῦ,�³)�τὸ�ροδαλὸ�χρῶμα�στὰ�ρόδα�παρέμεινε,�ὅταν�ἡ�Εὔα�στὸν�κῆπο�τῆς
Ἐδὲμ�φίλησε�ἕνα�λευκὸ�ρόδο�καὶ�αὐτὸ�κοκκίνισε�ἀπὸ�ντροπή.

Πέραν�αὐτῶν,�τὸ�ρόδο�ἀντιπροσωπεύει�τὴ�σιωπὴ�καὶ�τὴ�μυστικότητα�(sub
rosa),�ἡ�παροδικότητά�του�συμβολίζει�θάνατο,�θνητότητα�καὶ�θλίψη,�καὶ�τὰ�ἀγκά-
θια�του�ὑποδηλώνουν�τὸν�πόνο,�τὸ�αἷμα,�τὸ�μαρτύριο�καὶ�τὸ�ἁμάρτημα�τῆς�Πτώ-
σης.�Ὡς� ταφικὸ� ἄνθος� συμβολίζει� τὴν�Αἰώνια�Ζωή,� τὴν�αἰώνια�Ἄνοιξη,� τὴν
ἀνά��σταση,�καὶ�ὁ�ροδώνας,�σύμβολο�παραδείσιο,�ἀλληγορεῖ�τὸν�τόπο�τοῦ�μυστικοῦ
γάμου�καὶ�τὴν�ἕνωση�τῶν�ἀντιθέτων.

Τέλος,�τὸ�κόκκινο�ρόδο�συμβολίζει�τὴν�ἐπιθυμία,�τὸ�πάθος,�τὴ�χαρά,�τὴν�ὀμορ-
φιά,�τὴν�ὁλοκλήρωση,�τὴν�εὐσπλαχνία,�τὸ�μαρτύριο�καὶ�τὸ�αἷμα�τοῦ�Χριστοῦ,�ἐνῶ
τὸ�λευκὸ�τὴν�ἀθωότητα,�τὴν�παρθενία,�τὴν�ἁγνότητα,�τὴν�πνευματικὴ�ἀνάπτυξη,
τὴ�χάρη,�καὶ�ἀποτελεῖ�κυρίως�σύμβολο�τῆς�Παναγίας.�

Σχίνος (Pistacia�lentiscus),�κν.�σχίνο,�σχινάρι:�Παρέχει�τὸ�παράδειγμα�τῆς�τα-
πεινοφροσύνης,�ἀφοῦ�παρὰ�τὰ�ἐνεχόμενα�φυσικά�του�προσόντα,�παραμένει�ἀφανὲς
φυτικὸ�εἶδος�τῆς�εὐμεσογειακῆς�ζώνης�βλαστήσεως�τῆς�χώρας.

γ.�Δενδρώδη�εἴδη

Ἀκακία (Robinia�pseudacacia),�κν.�ψευδακακία:�Συμβολίζει�τὴν�ἀθανασία,�τὴν
ἠθικὴ�ζωή,�τὴν�ἀθωότητα�καὶ�τὴ�μύηση.�Τὰ�λευκὰ�καὶ�κόκκινα�ἄνθη�της�ὑποδη-
λώνουν�τὴ�ζωὴ�καὶ�τὸ�θάνατο,�τὸ�θάνατο�καὶ�τὴν�ἀναγέννηση.�Τὸ�ἀγκάθι�της,
ὅπως�σὲ�ὅλα�τὰ�ἀγκαθωτὰ�φυτά,�ὑποδηλώνει�τὴν�ἁμαρτία,�τὴ�θλίψη,�τὴ�δοκιμα-
σία·�σύμφωνα�μὲ�ἄλλη�παράδοση,�τὸ�ἀκάνθινο�στεφάνι�τοῦ�Χριστοῦ�πλέχτηκε�ἀπὸ
τὰ�κλαδιά�της.�

Ἀμυγδαλιά (Prunus�amygdalus):�Συμβολίζει�τὴν�ἀπαγγελία�τῆς�νέας�ζωῆς,�λόγῳ
τῆς�πρώιμης�ἀνθοφορίας�της.�Ἐπίσης,�ἀπεικονίζει�τὴν�ἐπαγρύπνηση�καὶ�ἀντι�προ-
σωπεύει�τὴ�γλυκύτητα,�τὴ�χαρὰ�καὶ�τὴν�τρυφερότητα.�Ἀκόμα�συμβολίζει�τὴν
ἐλπίδα,�τὴ�θεία�εὔνοια,�τὴν�ἐπιδοκιμασία�καὶ�τὴν�ἁγνότητα�τῆς�Παναγίας.�Ἀντι-
θέτως�ἡ�πικραμυγδαλιὰ�θεωρεῖται�σύμβολο�τῆς�πικρίας�καὶ�τῶν�θλίψεων.�Προσέτι
τὸ�ἀμύγδαλο,�μὲ�ἄσπιλη�λευκότητα�καὶ�τέλεια�μορφὴ�ἐντὸς�ἑνὸς�σκληροῦ�φλοιοῦ,
ἀντιπροσωπεύει�τὴ�θεϊκὴ�φύση�τοῦ�Χριστοῦ,�ποὺ�εὑρίσκεται�μέσα�στὴν�ἀνθρώπινη.

Τέλος,�τὰ�λευκὰ�κουφέτα�μὲ�ἀμύγδαλα�ἀποτελοῦν�σύμβολο�μακροζωίας�καὶ
εὐτυχίας.
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Ἀπιδιά�(Pyrus�communis),�κν.�ἀχλαδιά:�Ὡς�δέντρο�γενικῶς�συμβολίζει�τὴ�μα�κα-
ριότητα�καὶ�τὴν�αἰωνιότητα.�Ὡς�φυλλοβόλο�δέντρο�εἶναι�ὁ�κόσμος�σὲ�σταθερὴ
ἀνανέωση�καὶ�ἀναγέννηση,�σὲ�θάνατο�γιὰ�χάρη�τῆς�ζωῆς.�Εἶναι�ἡ�ἀνάσταση,�ἡ
ἀναπαραγωγή,�ἡ�ζωτικὴ�ἀρχή.�Ὡς�καρπὸς�συμβολίζει�τὴν�ἀγάπη�τοῦ�Χριστοῦ
γιὰ�τὸ�ἀνθρώπινο�γένος.

Δρῦς (Quercus�macrolepis),�κν.�βελανιδιά:�Δέντρο�αἰωνόβιο,�μεγαλόπρεπο,�ἱστο-
ρικό,�συνυφασμένο�μὲ�τὴν�παράδοση,�τὴ�μυθολογία�καὶ�τὴ�θρησκεία�πολλῶν�λαῶν
(Δρυμοὶ�καὶ�Δρυΐδες,�Ἀμαδρυάδες�νύμφες,�Δρῦς�τοῦ�Διὸς�στὴ�Δωδώνη,�στεφάνια
στοὺς�νικητὲς�τῶν�Πυθίων�κ.ἄ.).

Στὴ�χριστιανικὴ�παράδοση�ἡ�βελανιδιὰ�συμβολίζει�τὴν�ἰσχύ,�τὴν�προστασία,
τὴν�ἀνθεκτικότητα,�τὴν�ἀντρεία,�τὴν�ἀλήθεια,�τὸ�ἀνθρώπινο�σῶμα�καὶ�σὲ�διάφο-
ρες�περιπτώσεις�ἀναφέρεται�ὡς�Δέντρο�τοῦ�Σταυροῦ,�δηλαδὴ�ὡς�ὁ�κοσμικὸς�ἄξο-
νας�γύρω�ἀπὸ�τὸν�ὁποῖο�ἀναδημιουργεῖται�ἕνας�κόσμος�ἀπελευθερωμένος�ἀπὸ�τὴν
ἁμαρτία�καὶ�φωτισμένος�ἀπὸ�τὴ�Θεία�Χάρη.�Ὡς�ἀειθαλὲς�δέντρο�ἀντιπροσωπεύει
τὴν�Αἰώνια�Ζωή,�τὸ�ἀθάνατο�πνεῦμα�καὶ�τὴν�ἀθανασία.

[Εἰκ.:�Τὰ�τρία�κυρίαρχα�δέντρα�τῆς�Γραφῆς:�«Σωτήριο�Ξύλο»�ἢ�«Δέντρο�τοῦ
Σταυροῦ»,�«Δέντρο�Ζωῆς»�καὶ�«Δέντρο�τῆς�Γνώσης�τοῦ�Καλοῦ�καὶ�τοῦ�Κακοῦ».
Ὁ�Σταυρός,�ὡς�τὸ�Νέο�Δέντρο�τῆς�Ζωῆς�ἀπεικονίζεται�στὴν�εἰκονογραφικὴ�πα-
ράδοση�πολλὲς�φορὲς�στὴ�θέση�τοῦ�κοσμικοῦ�ἄξονα�ἐπικοινωνίας�μεταξὺ�οὐρανοῦ
καὶ�γῆς.�Ἐπίσης,�ὡς�κοσμικὸς�ἄξονας�τὸ�δέντρο,�συχνὰ�ἀπεικονίζεται�ριζωμένο
στὴν�κορυφὴ�ἑνὸς�βουνοῦ�(ὅρα�«Ὑπὸ�τὴν�βασιλικὴν�Δρῦν»)].

Ἐλιά (Olea�europaea var. sylvestris),�κν.�λιόδεντρο:�Ἡ�ἱστορία�τῆς�ἐλιᾶς�εἶναι�πολὺ
παλιὰ�καὶ�ἀνάγεται�σὲ�προϊστορικὰ�χρόνια,�πρὶν�ἀπὸ�τὴν�ὀργανωμένη�ζωὴ�τοῦ
ἀνθρώπου.�Ὑπῆρξε�γιὰ�τοὺς�ἀρχαίους�τὸ�σύμβολο�τῆς�σοφίας,�τῆς�εἰρήνης,�τῆς
νίκης,�τῆς�κάθαρσης�καὶ�τῆς�τιμητικῆς�διακρίσεως�(κλαδὶ�ἐλιᾶς�ὡς�ἔπαθλο�στοὺς
νικητὲς�τῶν�ἀθλητικῶν�καὶ�καλλιτεχνικῶν�ἀγώνων�καὶ�κλαδὶ�ἀγριελιᾶς�ὡς�ἔπα-
θλο�στοὺς�Ὀλυμπιονίκες).

Εἶναι�ἕνα�Δέντρο�τῆς�Ζωῆς�καὶ�μαζὶ�μὲ�τὸ�ἀμπέλι�θεωρήθηκε�ἱερὸ�φυτό.�Στὰ
βιβλία�τῆς�Παλαιᾶς�Διαθήκης�ἡ�ἐλιὰ�καὶ�τὸ�λάδι�μνημονεύονται�σὲ�πολλὰ�καὶ�διά-
φορα�χωρία�(κλαδὶ�ἐλιᾶς�στὸ�ράμφος�περιστεριοῦ,�ὁ�Θεὸς�ὑπόσχεται�στοὺς�Ἑβραί-
ους�ὅτι�ἡ�ἐλιὰ�θὰ�εἶναι�μεταξὺ�τῶν�ἀγαθῶν�ποὺ�θὰ�εὕρισκαν�στὴ�Χαναάν,�λάδι
παρθένο�ἔκαιγε�στὴν�ἑπτάφωτη�χρυσὴ�λυχνία,�ὁ�Ἰακὼβ�μετὰ�τὸ�ὅραμα�μὲ�τὴν
σκάλα,�ἄφησε�νὰ�ρεύσει�λάδι�στὸ�βράχο�ποὺ�χρησίμευε�γιὰ�προσκέφαλο�κ.ἄ.).

Πέραν�αὐτῶν,�σύμφωνα�μὲ�διαφόρους�χριστιανικοὺς�μύθους,�ὁ�Χριστὸς�περνᾶ
τὶς�τελευταῖες�ἐλεύθερες�ὧρες�του�στὸ�Ὄρος�τῶν�Ἐλαιῶν,�στὴν�κατασκευὴ�τοῦ
Σταυροῦ�χρησιμοποιήθηκε�ξύλο�ἐλιᾶς�καὶ�κέδρου,�κλαδιὰ�ἐλιᾶς�ἔστρωνε�τὸ�πλῆθος
στὸ�δρόμο�κατὰ�τὴν�εἴσοδο�τοῦ�Χριστοῦ�στὴν�Ἱερουσαλήμ,�γιὰ�τὸ�ἄναμμα�τῶν



καντηλιῶν�στὶς�ἐκκλησίες�χρησιμοποιεῖται�μόνο�λάδι,�ὅπως�μόνο�λάδι�γιὰ�τὸ�εὐχέ-
λαιο�καὶ�γιὰ�τὴν�τελετὴ�τοῦ�χρίσματος.�Τὸ�λάδι�ἀκόμα,�λόγῳ�τῶν�χρήσεών�του,
εἶναι�σύμβολο�ζωῆς,�φωτὸς�καὶ�ἁγνότητας.�Ἐπίσης�συμβολίζει�τὴν�καθιέρωση,
τὴν�ἀφιέρωση,�τὴν�πνευματικὴ�φώτιση,�τὸ�ἔλεος�καὶ�τὴ�γονιμότητα.
Ἑσπεριδοειδῆ (citrus spp.),�κν.�ξινά,�ξινόδεντρα:�Ἡ�πορτοκαλιὰ (citrus�sinensis)
εἶναι�Δέντρο�τῆς�Ζωῆς�ποὺ�ἀντιπροσωπεύει�τὴν�ἀρχὴ�καὶ�τὸ�τέλος�ἑνὸς�κύκλου.
Ὡς�ἀειθαλὲς�δέντρο�συμβολίζει�τὴν�Αἰώνια�Ζωή,�τὸ�ἀθάνατο�πνεῦμα�καὶ�τὴν�ἀθα-
νασία.�Τὰ�ἄνθη�της,�ὅπως�καὶ�ὅλα�τὰ�ἄνθη�τῶν�ἑσπεριδοειδῶν,�συμβολίζουν�στὸ
γάμο�τὴν�ἁγνότητα�καὶ�τὴν�καθαρότητα�τοῦ�συζυγικοῦ�βίου.�Ἐπίσης,�ἡ�λευκό-
τητά�τους�καὶ�ἡ�ἀναμενόμενη�καρπόδεση�παραπέμπουν�ἀντίστοιχα�στὴν�Πίστη
καὶ�στὴν�Ἐλπίδα,�δύο�ἀπὸ�τὶς�τρεῖς�θεολογικὲς�ἀρετές.

Ὁ�καρπὸς�τῆς�λεμονιᾶς (citrus�limon)�συμβολίζει�τὴν�πίστη�στὴν�ἀγάπη�καὶ
μὲ�τὸ�χρυσοκίτρινο�φλοιό�του�τὸ�Θεῖο�Φῶς.�Πορτοκάλι�καὶ�λεμόνι�μαζὶ�συμβολί-
ζουν�τὴν�ἀφθονία�καὶ�τὴ�γονιμότητα.

Τέλος,�ἡ�νεραντζιά (citrus�aurantium)�φέρει�κλαδιὰ�μὲ�ἀγκάθια.�Τὸ�ἀγκάθι
ὑποδηλώνει�τὴν�ἁμαρτία,�τὴ�θλίψη,�τὴ�δοκιμασία,�καὶ�εἶναι�ἕνα�ἔμβλημα�ποὺ�πα-
ραπέμπει�στὸ�ἀκάνθινο�στεφάνι�τοῦ�Χριστοῦ.

Κυδωνιά (cydonia�oblonga):�Δέντρο�τῆς�Ζωῆς,�συμβολίζει�τὸν�ἔρωτα,�τὴν�ἐπιθυ-
μία�καὶ�τὴ�γονιμότητα.�Ἐπίσης,�ὁ�καρπὸς�του�τὴ�δύναμη�καὶ�τὴν�ἀθανασία.

Κυπαρίσσι (cupressus�sempervirens f.�sempervirens),�κν.�ἀρσενικὸ�κυπαρίσσι:�Θε-
ωρεῖται�ἱερὸ�σὲ�πολλὲς�παραδόσεις�καὶ�φυτεύεται�μέχρι�σήμερα�στὶς�ἐκκλησίες,
στὰ�ἐξωκλήσια,�στὰ�μοναστήρια�καὶ�στὰ�ἡσυχαστήρια.�Ἀλλὰ�καὶ�στὰ�κοιμητή-
ρια,�ἀφοῦ�συνδέεται�μὲ�τὴν�κόλαση�καὶ�τὴ�λατρεία�τῶν�νεκρῶν.�Ἐπίσης,�συμβο-
λίζει�τὴν�καρτερικότητα�καὶ�τὴν�ἐγκαρτέρηση�μὲ�ἀρετή,�τὸ�πένθος�καὶ�τὴν�Πτώση
τοῦ�ἀνθρώπου.�Ἀκόμα,�ἀειπράσινο�καὶ�στραμμένο�πρὸς�τὸν�οὐρανὸ�ἀποτελεῖ�σύμ-
βολο�τῆς�ἀνάστασης�καὶ�τῆς�Αἰώνιας�Ζωῆς.

Ὅμοια�μὲ�τὸ�κυπαρίσσι�ὑψηλόκορμα�καὶ�εὐθυτενῆ�φυτικὰ�εἴδη�ποὺ�ἀποτελοῦν
σύμβολα�εἶναι:�Ἡ�λεύκα (Populus�alba),�ποὺ�ὑποδηλώνει�τὰ�Ἠλύσια�Πεδία�καὶ�τὸν
Ἅδη,�ἡ�φτελιὰ (Ulmus�campestris)�ποὺ�ἀλληγορεῖ�τὸ�μεγαλεῖο�καὶ�τὴν�ἰσχὺ�τῶν
Γραφῶν�γιὰ�τοὺς�πιστούς,�καὶ�ἡ�φλαμουριὰ (Tilia�cordata)�ποὺ�συμβολίζει�τὴν
ὀμορφιά,�τὴν�εὐτυχία�καὶ�μαζὶ�μὲ�τὴ�βελανιδιὰ�τὴ�συζυγικὴ�ἀγάπη.

Μηλιά (Malus�domestica):�Συμβολίζει�τὴν�ὑγεία�καὶ�τὴν�ἀθανασία.�Τὰ�λευκά�της
ἄνθη�συμβολίζουν�τὴν�ἁγνότητα�καὶ�τὴν�ἀθωότητα.�Τὸ�μῆλο�συμβολίζει�τὴ�γονι-
μότητα,�τὸν�ἔρωτα,�τὴ�χαρά,�τὴ�γνώση,�τὴ�σοφία,�τὴ�μαντεία�καὶ�τὴ�χλιδή.�Ὡς
ἀπαγορευμένος�ὅμως�καρπὸς�τοῦ�ἐπίγειου�Παραδείσου�ἀμφισβητεῖται,�λόγῳ�τῆς
σύγχυσης�ἀνάμεσα�στὶς�δύο�ὁμώνυμες�λατινικὲς�λέξεις�malum�=�μῆλο�καὶ�malum
=�κακό.
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Πεῦκο (Pinus�halepensis),�κν.�πεῦκος,�τσάμι:�Συμβολίζει�τὴν�ὀρθότητα,�τὴν�εὐθύ-
τητα,�τὴ�ζωτικότητα,�τὴ�δύναμη�χαρακτήρα,�τὴ�σιωπή,�τὴ�μόνωση�καὶ�θε�ωρεῖται
νὰ�ἔχει�τὴ�δύναμη�νὰ�ἀπομακρύνει�τὸ�κακό�(ἀποτροπαϊκό).�Ὡς�ἀειθαλὲς�συμβο-
λίζει�τὴν�ἀθανασία�καὶ�φυτεύεται�στὰ�κοιμητήρια�ἐπειδὴ�–ὅπως�καὶ�τὸ�κυπαρίσσι–
θεωρεῖται�ὅτι�προστατεύει�τὸ�σῶμα�ἀπὸ�τὴ�φθορά.

Τέλος,�τὸ�κουκουνάρι,�μὲ�φαλλικὸ�καὶ�φλόγας�σχῆμα,�συμβολίζει�τὴ�δημιουρ-
γικὴ�δύναμη,�τὴ�γονιμότητα�καὶ�τὴν�καλὴ�τύχη.

Πλάτανος (Platanus�orientalis),�κν.�πλατάνι:�Ἐνέχει�οὐσιαστικὴ�σημασία�στὴ
χριστιανικὴ�παράδοση�καὶ�σημαίνει�τὴ�μακαριότητα�καὶ�τὴν�αἰωνιότητα.�Ἐπί-
σης�συμβολίζει�τὴν�ἀγάπη�τοῦ�Χριστοῦ�ποὺ�καλύπτει�τὰ�πάντα,�τὴν�εὐσπλαχνία
καὶ�τὴν�ἠθικὴ�ἀνωτερότητα.

Συκιά (Ficus�carica):�Συμβολίζει�τὴ�γονιμοποίηση,�τὴ�ζωή,�τὴ�γαλήνη�καὶ�τὴν
εὐημερία.�Ὡς�φυλλοβόλο�δέντρο�εἶναι�ὁ�κόσμος�σὲ�σταθερὴ�ἀνανέωση,�σὲ�θάνατο
γιὰ�χάρη�τῆς�ζωῆς.�Τὸ�φύλλο�της�συμβολίζει�τὸ�πάθος�καὶ�τὴ�σεξουαλικότητα
καὶ�ὁ�γλυκὸς�καρπός�της�(σύμβολο�τῆς�Εὔας,�ποὺ�μὲ�τὴν�ἀνυπακοή�της�γύμνωσε
τὸν�Ἀδάμ)�τὴν�ἁμαρτία,�ἀλλὰ�καὶ�τὸν�ἔλεγχο�τῆς�συνειδήσεως,�ποὺ�αὐτὴ�προ-
καλεῖ.�Ὡς�ἄκαρπο�δέντρο�ἡ�συκιὰ�ἀλληγορεῖ�τὴν�ἠθικὴ�καὶ�πνευματικὴ�στειρό-
τητα.

Τέλος,�ἡ�συκιὰ�φέρεται�μερικὲς�φορὲς�ὡς�τὸ�Δέντρο�τῆς�Ζωῆς�καὶ�τὸ�σύκο�ὡς
ὁ�ἀπαγορευμένος�καρπός,�σύγχυση�ποὺ�ὀφείλεται�στὴν�ἀναφορὰ�πὼς�ὁ�Ἀδὰμ�καὶ
ἡ�Εὔα,�μετὰ�τὴ�βρώση�τοῦ�ἀπαγορευμένου�καρποῦ,�κάλυψαν�μὲ�τὰ�φύλλα�της�τὴ
γύμνια�τους.
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ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΡ.�ΣΙΑΣΟΣ

«ΝΟΥΣ�ΑΨΗΛΟΣ,�ΟΞΥΠΤΕΡΟΣ».�ΑΡΧΑΙΟΣ�ΑΛΦΑΒΗΤΟΣ
ΓΙΑ�ΤΗΝ�ΑΝΑΓΝΩΣΗ�ΤΗΣ�ΦΟΝΙΣΣΑΣ

Ἀτέλειωτες�σωρεύουμε�σμικρύνσεις�οἱ�πολλοὶ�στὸ�ἔργο�τοῦ�Παπαδια-
μάντη.�Ἠθῶν�γραφές,�εὐσέβειες�λαϊκές.�Οἰνοφλυγία�καὶ�παγανισμόν.
Ψυχῶν�ἀνάλυση�κι�ἐπιστροφὴ�στὸ�τίποτε.�Ἀντικοινωνισμὸν�ὡς�ἀνα-
χώρηση.�Τοῦ�ἀπόλυτου�κακοῦ�λόγους�φιλοσοφικοὺς�ὡς�ἠθικούς.�Ὅμως,
ἐν�ἀρχῇ,�οἱ�σμικρύνσεις�εἴμαστε�ἐμεῖς.

Κάποιοι�ἀφανεῖς�παλεύουν�νὰ�ἀποδώσουν�τὸν�Παπαδιαμάντη�στὸ
καθολικό,�δηλαδὴ�στὸν�φυσικό�του�χῶρο.�Ὅπως�αὐτὸ�ὁρίζεται�ἀπὸ�τὸν
τό�πο�καὶ�τὸν�τρόπο�τῆς�προέλευσης�τοῦ�Σκιαθίτη.

Ἡ Φό ν ι σ σα δὲν�εἶναι�μόνον�[τὸ]�«κορυφαῖο�κείμενο�τοῦ�συγγρα-
φέα�καὶ ὅλης�τῆς�νεοελληνικῆς�πεζογραφίας».�Ἐν�ταυτῷ�ἢ�ἐξ�αὐτοῦ
ἐνδεχομένως�συστήνει�τὸ�πληρέστερο�ἀνθρωπολογικὸ�δοκίμιο�τῶν�τε-
λευταίων�εἴκοσι�αἰώνων�(καὶ�τὸ�μοναδικὸ�στὴ�νεοελληνικὴ�γραμματεία)
ποὺ�διαβάζει�(α)�μουσικῶς,�(β)�μὲ�ἐνάργεια�καὶ�(γ)�στὴ�γλώσσα�τῶν
πολλῶν�«γιατί�καὶ�πῶς�ψηλώνει�ὁ�νοῦς».�Στοὺς�ὀλίγους,�τοὺς�εἰδικούς,
σκίμποδες�παρέχονται�δωρεάν,�καὶ�γονυκλισίες�ἀπαιτοῦνται�ταχινὲς
πρὸς�ἐκμάθηση�τοῦ�παλαιοῦ�ἀλφαβήτου.

Ὅπου,�Ἄλφα�ἢ�Bήτα,�ἡ�σπανίως�βρέμουσα�φλόγα�Ἀνθρακι-ά.�Καὶ
ὀ-μικρόν,�ποὺ�γίνεται�μέγα�καὶ�ὑψηλόν,�ὁ�ὀξύπτερος�ποὺ�καταράσσε-
ται�μετὰ�κρότου�ἐπὶ�γῆς.�Ἢ�ἐπὶ�τῆς�θαλάσσης…

«Ὁδὸς�λευκάζουσα�εἰς�τὸ�σκότος…»�Μὲ�αὐτὸ�τὸ�προσόμοιον�ἠμπορεῖ�κά-
ποιος�ἐπαξίως�νὰ�εὐφημήσει�ἐν�προοιμίῳ�τὴ�Φόνισσα.�Ὅπου�τὸ�λευκάζειν
ὡς�μονοσήμαντο�προχέεται�ἀ-φθόνως�ἀπὸ�τὰ�ἱερότερα�τοῦ�πατρογονικοῦ
μας�σώματος.�Καί,�ὅπου�σκότος�στοιβάζεται�τὸ�πολύσημον:�

–�εἴτε�ὡς�ἀποκρυφὴ�καὶ�ἐνδιαίτημα�τοῦ�ἱεροῦ,
–�εἴτε�ὡς�προστασία�προπετῶν�ἢ�ἀδυνάμων�βλεφάρων,
–�εἴτε�ὡς�τὸ�μέλαν�καὶ�ἐρεβῶδες�ποὺ�ἐνίοτε�ἢ�πλειστάκις�διεισδύει�καὶ

ἐγκαθίσταται�εἰς�τὰ�τρίσβαθα�τοῦ�ἀνθρωπίνου�πλάσματος.



Γιὰ�νὰ�διαβάσουμε�τὴ�Φόνισσα,�γιὰ�νὰ�συστήσουμε�τὴν�ἐρευνητική�μας
πρόταση,�ἀντλήσαμε�τὸ�πάλαι�μετ᾽�εὐφροσύνης�καὶ�ἐπιμένουμε�νὰ�ἀν�τλοῦμε
περιπαθῶς�ἀπὸ�τὴ�μακρὰ�ἐντοπία�παράδοση.�Ἰδοὺ�δείγματα�δύο.

Δεῖγμα�πρῶτον,�γενικόν.�Μονοειδὲς�καὶ�διαχρονικόν.
–�Ἡ�φύσις�ἐντρέπεται�νὰ�τσιτσιδώνεται.�Ἄλλως, ἡ�φύσις�κρύπτεσθαι�φι-

λεῖ�(Προσωκρατικόν).
–�Ἡ�ἀνθρώπινη�φύση�ἀνθίσταται�στὶς� ἰταμὲς�γνωστικὲς�ἐπελάσεις.

Ἕνα�μέρισμά�της,�τὸ�θεοειδέστερο,�ἴσως�εἶναι�καὶ�ἀπροσπέλαστο�(Καπ-
παδοκικόν).

–�Οἱ�σχετικὲς�γραφὲς�σκέπονται,�ἄλλως�κοσμοῦνται�μὲ�πέπλον�προ-
στασίας.�Σπανίως,�ἤτοι�ποτέ,�δὲν�ἐμφανίζονται�ἀσκεπεῖς.�Παρεκτὸς�ἐὰν�οἱ
ἴδιες� τὸ� ἐπιθυμήσουν.�Τότε�καὶ�μόνον� τότε� συμβαίνει� τὸ� παράδοξον.�Οἱ
γραφὲς�νὰ�σαφηνίζονται�ἐξ�αὐτῶν�τῶν�ἰδίων�γραφῶν.�Ὅπως,�γιὰ�παρά-
δειγμα,

α)�Ὅμηρος�ἐξ�Ὁμήρου�(πρωτ-Ἀρίσταρχος)
β)�Ἱερὲς�τῶν�Χριστιανῶν�γραφὲς�σαφηνίζονται�ἐξ�αὐτῶν�τῶν� ἱερῶν

γραφῶν�(ἱεροκλοπεὺς�Πέτρος�Δαμασκηνός),
γ)�Παπαδιαμάντης�σαφηνίζεται�ἐξ�αὐτοῦ�τοῦ�Παπαδιαμάντη�(εὐθηνὸς

μεταποιητὴς�ἅμα�καὶ�τολμητίας,�ὁ�ὁμιλῶν�καὶ�γράφων�τοῦτα).
Δεῖγμα�δεύτερον.�Ἐξιδιασμένον.�Ἑνικόν�τε�καὶ�τρισσόν.
Ὁ�Σκιαθίτης�τρανὸς�δημιουργὸς�μαζὶ�καὶ�οἱ�γραφές�του�συναπαρτίζουν

κῆπον�εὔμορφον,�κῆπον�ποὺ�προσομοιάζει�εἰς�βιβλίον�ἀνοιχτόν.�Πλήν,�γιὰ
τοὺς�προγάστορες�τῆς�προκυμαίας,�τοὺς�καπνίζοντες�δῆθεν�ἠρέμα�τὴν
τσιμπούκαν�τους,�ἐμφαίνεται�ὡς�βιβλίον�παλαιόν,�γραμμένον�στὴν�ἱερο-
γλυφικήν.�Τουτέστιν,�δυσανάγνωστον.�Ὡστόσο,�γιὰ�τὸν�πᾶσα-ἕνα�Γιαννιό,
ἀνοίγεται�ὡς�βιβλίον�ἐναργές,�σαφές,�εὐανάγνωστον.�(Καὶ�ὅπου�Γιαννιός,
ὁ�οἷος�δή.)�Δῆλον�δὴ�ὁ�ἀσκούμενος�ἐμπόνως�καὶ�εὐόρκως,�παιδιόθεν�καὶ�μέ-
χρι�γήρατος�εἰς�τὴν�ἐκκοπὴν�τοῦ�«ἰδίου-τέλους»,�τῆς�ἰδίας�πρὸς�ἑαυτὸν�φι-
λίας,�τοῦ�ἰδίου�θελήματος.

Στὸν�Παπαδιαμάντη�δὲν�διαβάζεις�μόνον�τὰ�πράγματα.�Καλεῖσαι�νὰ
παραδοθεῖς�αὐτοβούλως.�Ἀφήνεσαι�νὰ�σὲ�παραλάβουν�ἐκεῖνος�καὶ�οἱ�γρα-
φές�του.�Ἐξ�αὐτῶν�μαθαίνεις�ἐν�ὑπομονῇ�μεγάλῃ�νὰ�προσδοκεῖς.�Δηλαδή,
λούεσαι�καὶ�καθαρὸς�γίνεσαι,�τουτέστιν�εὐτρεπίζεσαι�γιὰ�νὰ�σ᾽�ἐπισκεφθοῦν,
νὰ�σὲ�γνωρίσουν�τὰ�πράγματα…

Ὅτε�καὶ�ἂν�ἔλθει�ὁ�καιρός,�τότες�οἱ�γραφὲς�τοῦ�Σκιαθίτη�ἐνδέχεται,�
ἂν�δὲν�φυσάεσι�ἀγέρας�δυνατός,
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νὰ�σοῦ�χαρίσουν�ἀνοιχτὲς
πτυχώσεις�δύο�ἢ�τρεῖς�φανταχτερὲς
ἀπὸ�τὸ�ὁλάνθιστο,�τὸ�πλουμιστό
τὸ�πολυδιπλωμένο�φόρεμά�τους.

Αὐτὰ�ἀπὸ�ἐμᾶς�γιὰ�τὴ�μέθοδο.�Ἄλλοι,�ἄλλα.�Ὁρισμένοι,�μπάλαλα.�Κι
ὁ�καθεὶς�εἰς�τὴν�γλῶσσαν�του.

Ἐξ�αὐτῶν,�λοιπόν,�ἀφορμὲς�ἐλάβαμε�ἰσχυρὲς�καὶ�συνδρομὲς�δεχθήκαμε
γενναῖες�γιὰ�νὰ�συστήσουμε�τὴν�ἐρευνητική�μας�πρόταση,�ἄλλως�τὴν�ἐρευ-
νητικὴ�ὑπόθεση�ἐργασίας.�Ὅτι�δηλαδὴ�κεντρικὸ�κι�ἐνδεχομένως�μόνον�θέμα
τῆς�Φόνισσας�ἀποτελεῖ�τὸ�δυσερμήνευτο,�τὸ�δυσέφικτο,�τὸ�δυσθήρατο�παί-
γνιο�τῶν λ ογ ι σμῶν.�Πῶς,�πόθεν�καὶ�διὰ-τί�εἰσέρχονται�στὴν�καρδιὰ�τοῦ
ἀνθρώπου.�Πῶς�ἐγκαθίστανται�ἐκεῖσε.�Καὶ�πῶς�ἐν�συνεχείᾳ�ψηλώνουν�τὸν
νοῦν.

Ἰδοὺ�ὡς�προφταστήρας�τὸ�πρῶτον�καὶ�πάντως�ἑτοιμόρροπο�συμπέρα-
σμα�τῆς�ἔρευνάς�μας:�ὑποκάτω�τῆς�Φόνισσας ἀνιχνεύεται�ὡς�ἀραρὼς�θε-
μέλιος,�μεταπλασμένος,�ὁ�πυρήνας�τῆς�λεγομένης�ἡσυχαστικῆς�παραδό-
σεως:�ἡ�νῆψις,�ἡ�φυλακή,�ἄλλως�τήρησις�τοῦ�νοῦ,�ἡ�αἰχμαλωσία�τῶν�λο-
γισμῶν,�ὁ�μετεωρισμὸς�τοῦ�νοός.

Εἰς� αὐτὰ� ποὺ� ἀκολουθοῦν� καταβάλλεται� σύντονος� προσπάθεια� νὰ
ἐλεγ�χθεῖ�ἐν�τοῖς�πράγμασι�καὶ�νὰ�τεκμηριωθεῖ�ἡ�ἐπιστημονικὴ�νομιμότητα
τῆς�ἐρευνητικῆς�προτάσεως.�Γιὰ�τὰ�ἀποτελέσματα,�ὡς�εἴθισται�καὶ�ἰσχύει
αἰῶνες�τώρα,�ἀποφαίνονται�ἄλλοι�εἰς�ἄλλον�καιρὸν�καὶ�τόπον…

Ὀλίγιστες,�καὶ�αὐτὲς�δυσδιάκριτες�ὡς�παρηλλαγμένες,�οἱ�αὐτούσιες
χρήσεις,�οἱ�ρητὲς�ἐπικλήσεις�φιλοκαλικοῦ�ὑλικοῦ�στὴ�Φόνισσα.�Τὶς�ἐμφα-
νέστερες�θὰ�τὶς�μνημονεύσουμε�στὴν�ἑπόμενη�ἑνότητα.�Ἀφοῦ�δηλαδὴ�προ-
�ηγουμένως�σκιαγραφήσουμε�ἐν�ὑποτυπώσει�τὸ�εἰδικὸ�πεδίο�τῆς�προέλευ-
σης�αὐτῶν�τῶν�χρήσεων.�Καὶ�ἀφοῦ�παρουσιάσουμε�ἕνα�κεφάλαιο�ἀπὸ�τὴ
Φόνισσα στὸ�ὁποῖο�εἰκάζουμε�ὅτι�ἔχει�θησαυρισθεῖ�εἰς�τοὺς�αἰῶνες�ἡ�δια-
κριτικότερη�πρόσληψη,�ἡ�ἀρτιότερη�πρόσκτηση,�ἡ�εὐμορφότερη�μετάπλαση
νηπτικοῦ�ὑλικοῦ�γιὰ�ὅλες�τὶς�ἐποχές.

I

Γιὰ� τὴν� ἐκκλησιαστικὴ� καὶ� ἡσυχαστικὴ� παράδοση� ὅλων� τῶν� ἐποχῶν,
ἀρχικὸ�καὶ�κρίσιμο�στάδιο�τῆς�χριστιανικῆς�ἀθλήσεως�ἀποτελεῖ�αὐτὸ�τῆς
καθάρσεως.�Καθαίρεται�ὁ�ὅλος�ἄνθρωπος�καὶ�ἀνὰ�ἓν�τὰ�ὄργανα�τοῦ�σώ-
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ματος�καὶ�τῆς�ψυχῆς�του,�προκειμένου�νὰ�δεχθοῦν�ἔνοικον�καὶ�σύσκηνον
τὸ�Πανακήρατον�Πνεῦμα.�

Νῆψις�ὀνομάζεται�ἡ�μέθοδος�ἅμα�καὶ�ὁδὸς�τῆς�καθάρσεως.�Ἡ�ὁποία
ἐκτελεῖται�καὶ�λειτουργεῖ�ὅταν�ὁ�ἀθλούμενος�πιστός,�μεταξὺ�ἄλλων�πολ�-
λῶν,�προσέχει�(α)�νὰ�μὴν�εἰσέρχονται�κακοὶ�«δαιμονικοὶ»�λογισμοὶ�στὴν
καρδίαν�του�μέσῳ�τῶν�αἰσθήσεων�καὶ�τοῦ�νοῦ.�Προσέχει�(β)�καὶ�πασχίζει
νὰ�ἐκδιωχθεῖ,�ἂν�φωλιάζει�στὴν�καρδία�του,�«ρῆμα-κρυπτὸν-ἀνόμημα».
Ποὺ�σημαίνει:�«μονολόγιστος�ἔμφασις�πράγματός�τινος�πονηροῦ»1.

Ἐπιλέγουμε�νὰ�βασισθοῦμε�στὸν�ψυχωφελὴ�λόγον�τοῦ�ὁσίου�πατρὸς
Ἡσυχίου.�Καὶ�δοκιμάζουμε�ἀτελὴ�ἑρμηνευτικὴ�ἀπόδοση.�

Ἡ�μέθοδος�τῆς�νήψεως�εἶναι�δισσή.�(α)�Φανερώνει�καὶ�ἀποδιώκει�ἀπὸ
τὰ�βάθη�τῆς�καρδίας�ὅ,τι�ἐκεῖ�ἤθελε�εὑρεθεῖ�ὡς�κρυπτὸν�καὶ�παρὰ�Θεοῦ�μι-
σούμενον.�(β)�Ἡ�μέθοδος�ὁπλίζει�τὸν�ἄνθρωπο�διὰ�τῆς�ταπεινώσεως�καὶ
διὰ�τῆς�συνεχοῦς�(:�ἀδιαλείπτου)�ἐπικλήσεως�τοῦ�ὀνόματος�τοῦ�Χριστοῦ2.
Ἤ�τοι:�τὸν�ἀσφαλίζει,�ὥστε�νὰ�μὴν�ξαναμποῦν�στὴν�καρδία�του�ἐμφάσεις
πονηρῶν� πραγμάτων.�Αὐτὲς� οἱ� ἐμφάσεις,� αὐτὰ� τὰ� κατοπτρικὰ� εἴδωλα
ἐκπορεύονται�ἀπὸ�τὸν�ἐξαποδῶ,�τὸν�παμμίαρο�καὶ�πονηρό.�Καί,�ἂν�εὕρουν
ἀφύλακτες�τὶς� εἰσόδους,� εἰσέρχονται�στὸν�ἔσω�ἄνθρωπο�ἀκολουθώντας
σχέ�διο�σταθερὸ�στρατηγικὸ�καὶ�τακτικὴ�τροπική,�ἐξιδιασμένη.�Tὸ�σχέδιο
χωρεῖ�κατὰ�τέσσαρες�βηματισμούς:�προσβολή,�συνδυασμός,�συγκατάθε-
σις,�αἰσθητὴ�πρᾶξις.

Τοὺς�μεταγράφουμε�ἐπὶ�τὸ�ἁπλούστερον.�Ὁ�παμπόνηρος�ἐπιτίθεται�μὲ
φανταστικὲς� προσβολὲς� ἰδεῶν� ἢ� καὶ� πραγμάτων.�Ἡ�ψυχὴ�ὡς� παιδίον,
τουτέστιν�μικρὸν�καὶ�ἀπόνηρον,�ἀπατᾶται�ἀπὸ�τὶς�προσβολές.�Τρέχει�ὀπίσω
ἀπὸ�τὶς�ἰδέες-λογισμοὺς�ὑπολαμβάνοντας�τὸ�χεῖρον�ὡς�καλόν.�Ἡ�ψυχὴ
«πιάνει�κουβέντα»�μὲ�τοὺς�πονηροὺς�λογισμούς.�Καὶ�ἀναμιγνύει�τοὺς�ἰδι-
κούς�της�λογισμούς,�τὶς�ἰδικές�της�σκέψεις�καὶ�ἰδέες,�μὲ�ἐκεῖνες�τῶν�πο-
νηρῶν�πνευμάτων.�(Ἂς�συγκρατήσουμε�τὸ�συμβὰν�τῆς�ἀνάμειξης�καὶ�τὸ
μεθύστερο�ἐναγώνιο�ἀπόρημα�τῆς�διάκρισης�τῶν�σκέψεων-λογισμῶν.)�Οἱ
ἀναμεὶξ�γενόμενοι�λογισμοὶ�(δαιμόνων�καὶ�ἀνθρώπου)�κάθονται�εἰς�ἀμφι-
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1 Ἡσυχίου�Πρεσβυτέρέου,�«Πρὸς�Θεόδουλον,�Λόγος�ψυχωφελὴς�καὶ�σωτήριος�περὶ�νή-
ψεως�καὶ�ἀρετῆς�κεφαλαιώδης.�Ἀρχὴ�φωτισμοῦ�ψυχῆς�καὶ�ἀληθῆς�ὑποθήκη.�Τὰ�λε-
γόμενα�ἀντιρρητικὰ�καὶ�εὐκτικά»,�Φιλοκαλία�τῶν�Ἱερῶν�Νηπτικῶν,�τόμ.�Α´,�Ὴα¹νζ´,
σ.�141�κ.ἑ.

2 Πρόκειται�γιὰ�τὴν�προσευχὴ�«Κύριε�᾽Ιησοῦ�Χριστὲ�ὁ�Θεὸς�ἐλέησόν�με�τὸν�ἁμαρτω-
λόν».



θέατρον.�Ἢ�εἰς�τὴν�βουλήν.�Ἢ�στὸ�βουλευτήριον.�Καὶ�βουλεύονται�ὡς�(οἱ)
βουλευτές:�«Πῶς�δεῖ�γενέσθαι».�Ἡ�τελικὴ�ψηφοφορία�ὁδηγεῖ�σχεδὸν�πάν-
τοτε�στὴν�αἰσθητὴ�πράξη.

Ἀπὸ�τὴ�μακρότατη,�πλούσια�καὶ�πολυειδὴ�νηπτικὴ�γραμματεία�ἐπιλέ-
ξαμε�σκοπίμως�ἕνα�μικρὸ�πεδίο.�Καὶ�ἐξ�αὐτοῦ,�μόνον�στοιχεῖα�ἀλφαβήτου,
ὀλίγιστα,�τὰ�πρώτιστα,�ποὺ�διαβάζουν�καὶ�φανερώνουν�τὴ�λειτουργία�τῶν
πονηρῶν�λογισμῶν.

Ἂν�καὶ�ὀλίγιστα,�ὡστόσο�ἐπαρκοῦν�γιὰ�νὰ�εἰσαχθοῦμε�στὴν�ἐπιμελῶς
συγκεκαλυμμένη�δομὴ�τῆς�Φόνισσας. Αὐτὴ�θὰ�ἠμποροῦσε�νὰ�ἀποδοθεῖ�ὑπο-
τυπωδῶς�μὲ�τ᾽�ἀκόλουθα.

II

Τὰ�πρῶτα�ἓξ�κεφάλαια,�τὸ�ἕνα�τρίτο�περίπου�τοῦ�ἔργου,�περιέχουν�σχε�δὸν
ἐξ�ὁλοκλήρου�ἀναμνήσεις3 τῆς�προτέρας�ζωῆς�τῆς�Γιαννοῦς�(Α´,�Β´,�Γ´,�Ε´)
καὶ�τῆς�θυγατρὸς�Ἀμέρσας�(Δ´,�Ὼ´).�Αὐτὲς�ὀνομάζονται�ἐπίσης�«φαντά-
σματα,�λογισμοί,�διαλογισμοί».�Καὶ�τὸ�παράδοξον,�ἤτοι�ἀξιοσπούδαστον.
Τὶς�ἀναμνήσεις�δὲν�τὶς�προκαλεῖ�ἡ�Γιαννού.�Δὲν�τὶς�ἀφηγεῖται�σὲ�κάποιον
ἄλλον.�Αὐτὲς�«ἔρχονται»,�εἰκάζουμε,�ἔξωθεν:

Οἱ�λογισμοὶ�καὶ�αἱ�ἀναμνήσεις�της,�ἀμαυραὶ�εἰκόνες�τοῦ�παρελθόντος,�ἤ ρ �-
χ ο ν τ ο ἀλλεπάλληλοι�ὡς�κύματα�μέσα�εἰς�τὸν�νοῦν�της,�πρὸ�τῶν�ὀφθαλμῶν
τῆς�ψυχῆς�της�(3.429).

Στὴν�περίπτωση�τῆς�γραίας�τὸ�«ἔξωθεν»�δὲν�σαφηνίζεται�οὔτε�προσ-
διορίζεται.�Ὁρίζεται�ὡστόσο�ἐκ�τοῦ�πλαγίου�σχεδὸν�ὀνομαστὶ�στὴν�περί-
πτωση�τῆς�θυγατρός.�Ὅταν�ὁ�Παπαδιαμάντης�ἐξηγεῖ�ὅτι�τὰ�ψέματα�τῆς
θυγατρὸς�ἐγένοντο�«ἅμα�τῷ�λόγῳ�ἀκούσιαι�ἀλήθειαι»,�ὡσεὶ�ἀνωτέρα�τις
δαιμονία�θέλησις�νὰ�ἤθελε�νὰ�καλύψει�τὸ�ψεῦδος�της.

Ὅλες�ἐπίσης�οἱ�ἀναμνήσεις-λογισμοὶ-φαντάσματα�ἔρχονται�περισσό-
τερον�ἢ�«ὀλιγώτερον�τυραννικαὶ�καὶ�μελανόπτεροι»�κοντὰ�στὸ�λάλημα�τοῦ
πετεινοῦ,�ἐν�ὥρᾳ�ἀκούσιας�καὶ�βασανιστικῆς�ἀγρυπνίας.

Οἱ�ἀναμνήσεις�τύποις�ἀναδιηγοῦνται�τὴ�ζωὴν�τῆς�Γιαννοῦς.�Κατ᾽�οὐ�-
σίαν� ὅμως� συστήνουν� πρόγραμμα� στοχευμένων-καθοδηγούμενων� χρή-
σεων:�ἐκτεταμένα�κομμάτια�ἀπὸ�τὴν�προτέρα�ζωή�της�χρωματίζονται�μὲ
τὸ�παράπονο�τοῦ�ἀδικοπαθόντος,�ζωηρεύουν�μὲ�τὶς�ἀπίστευτες�ἱκανότητες
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3 Ἐνθυμήσεις,�κατὰ�τὴν�νηπτικὴν�ὁρολογία.



τῆς�Γιαννοῦς,�καὶ�θεριεύουν�μὲ�τὶς�ἐπιτυχεῖς�νικηφόρες�ἐκβάσεις.�Πάντοτε
παρεμβάλλουν�τὴν�κακὴ�μοίρα�ἑνὸς�θήλεος.�Τῆς�Γιαννοῦς�κορασίου,�θυ-
γατρός,�συζύγου,�γραίας.�Οἱ�ἀναμνήσεις�διακόπτονται�σπανίως�ἀπὸ�ἐξω-
τερικὲς�παρεμβολές.�Σπάνιες,�πλὴν�τομώτατες.�Ὅπως�αὐτὴ�ἡ�μονόλεκτη
τοῦ�γαμπροῦ:�«–�Σκασμός!».�Ἡ�ὁποία�ἐπιφιφέρει�ἀκαριαῖα�τὸν�διπλασια-
σμό�της�ἀπὸ�τὴν�Γιαννού:�– Καὶ�πλαντασμός!»�Δηλαδὴ�ἐπιταχύνει�τὴν�κύ-
λιση�τοῦ�Προγράμματος.

Γιὰ� τὴν� προκειμένη� χρεία� τοῦ� συνεσταλμένου� χρόνου,� πληρέστερο
σχεδὸν�ὑποδειγματικὸ�δεῖγμα�ἐφαρμογῶν�τοῦ�Προγράμματος�ἀποτελεῖ�τὸ
Ε´�Κεφάλαιο.�Ἂν�καὶ�τὸ�βραχύτερο,�ἐντούτοις�εἶναι�ἴσως�τὸ�πυκνότερο.�Γι᾽
αὐτό,�καὶ�ἀνθεκτικότερο�στὴν�ἀνάλυση.�Ὑπενθυμίζουμε�ὅτι�στὸ�τέλος�τοῦ
Ε´�Κεφαλαίου� ἐπισυμβαίνει� ὁ� πρῶτος� φόνος-πνιγμός.� Τῆς� ἀρτιγενοῦς
ἐγγονῆς.

Τὸ�Ε´�Κεφάλαιο�ἔχει�ἑτοιμασθεῖ�ἀπὸ�τὰ�προηγούμενα�ἀλλεπάλληλα�κύ-
ματα�τῶν�λογισμῶν.�Ποὺ�ἔρχονται�στὴν�ἴδια�θέση�(στὸ�φωτογόνι),�τὴν�ἴδια
ὥρα�(ὅταν�λαλεῖ�τ᾽�ὀρνίθι),�στὴν�ἴδια�θέση�καὶ�συνθήκη�(φροντίδα�τοῦ�ἀρτι-
γενοῦς).�Τὸ�κρίσιμο�Ε’�κεφάλαιο�εἶναι�δυνατὸν�κατ᾽�οἰκονομίαν�νὰ�διαιρε-
θεῖ�σὲ�δέκα�φωνήεντα�καὶ�ἓν�σιγῶδες�τμῆμα.�Τὰ�ὀνομάζουμε�Ἀναβαθμούς.
Ἐπειδὴ�τεχνηέντως,�θαυμαστῶς�καὶ�σταδιακὰ�ὁδηγοῦν�τὴν�Γιαννοὺ�«νὰ
ἐξαρθῇ�εἰς�ἀνώτερα�ζητήματα».�Καὶ�τὸν�νοῦν�της,�νὰ�ψηλώσει…�

Στὰ�ἕνδεκα�τμήματα-Ἀναβαθμοὺς�ἱστοροῦνται�διὰ�μακρῶν:
1.�Ἡ�ξενιτεία�τῶν�υἱῶν�καὶ�ἡ�τριπλὴ�φροντίδα�τῆς�Γιαννοῦς.
2.�Οἱ�κρίσεις�καὶ�οἱ�ἐπιλογές�της�γιὰ�τὶς�δύο�θυγατέρες.
3.� Τὸ� βασανιστικὸ� ἐρώτημα� καὶ� ἀφόρητο� ἀπόρημα� «ἂν� ἔπρεπε� νὰ

γεννῶνται�τόσα�κοράσια».
4.�Ἡ�ἀνακουφιστικὴ-παρηγορητικὴ�ἑρμηνεία�γιὰ�τὸν�πρόωρο�θάνατο

τῶν�νηπίων�καὶ�οἱ�σχετικὲς�«φαεινὲς»�ἀντιστροφὲς�ὅτι�«ἡ�λύπη�εἶναι�χαρά,
οἱ�ἀρρώστιες�εἶναι�εὐτυχήματα»(!)

5�καὶ�6.�Οἱ�προχωρημένες�κρίσεις:�(α)�«ἂν�οἱ�ἄνθρωποι�δὲν�ἦσαν�τυφλοί,
δὲν�θὰ�ἔπρεπε�νὰ�βοηθοῦν�εἰς�τὸ�ἔργο�τῶν�ἀσθενειῶν;»·�(β)�«ἐμεῖς�ὡς�κα-
λοὶ�χριστιανοὶ�δὲν�θά�᾽πρεπε�νὰ�βοηθοῦμε�εἰς�τὸ�ἔργο�τῶν�ἀγγέλων�ποὺ
ἁρπάζουν�τὰ�ἄωρα�νήπια;»

7.�kρίσεις�γιὰ�ἀγόρια�καὶ�κοράσια,�ἰδίως�γιὰ�τὰ�πτωχὰ�ἑφτάψυχα�κο-
ράσια:�φαίνονται�ὡς�νὰ�πληθύνονται�ἐπίτηδες�γιὰ�νὰ�κολάζουν�ἤδη�ἀπ᾽�αὐτὴ
τὴ�ζωὴ�τοὺς�γονεῖς�τους.

Τὰ�στάδια�(1)�ἕως�(7)�ὁδηγοῦν�στὰ�πρόθυρα�τοῦ�παραλογισμοῦ.
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8.�Ζάλη�τῆς�Γιαννοῦς�ἀπὸ�τὸν�σάλον�καὶ�τὴν�ναυτίαν�τῆς�ἀναδιηγημέ-
νης�(τάχα)�ζωῆς�της.

9.�«Τῆς�Φραγκογιαννοῦς�ἄρχισε�πράγματι�“νὰ�ψηλώνῃ�ὁ�νοῦς�της”.
Εἶχε� “παραλογίσει”� ἐπὶ� τέλους.�Ἑπόμενον� ἦτο,� διότι� εἶχεν� ἐξαρθῆ� εἰς
ἀνώτερα�ζητήματα».

10.�Ἔχοντας�παραλογίσει�πλέον,�πνίγει�τὴν�ἐγγονή.
Δέκατο�καὶ�ἕν,�σιγῶδες:�Δὲν�ἐνθυμεῖται�τὸ�ὄνειρο�τῆς�Ἀμέρσας(!).
Εἰς�τὰ�ἐννέα�τμήματα�περιγράφονται�μὲ�μοναδικὸ�τρόπο,�ἀκριβέστατη

μέθοδο� καὶ� ἀσυνήθη� πειστικὴ� ἐπιχειρηματολογία� «οἱ� πικροὶ� καὶ� πόρρω
πλανώμενοι�διαλογισμοί».

Τὸ�«πόρρω»,�λόγῳ�τοῦ�«ἐξήρθη»,�ἂς�τὸ�νοήσωμεν�καθ᾽�ὕψος.
Τὸ�«πικροὶ»�φέρει�καὶ�ἀποστάζει�τὸ�στυφὸν�ἀπὸ�τὰ�οἰκογενειακὰ�βά-

σανα.�Καὶ
Τὸ�«πλανώμενοι»�κρύβει�ἐπιμελῶς�τὴν�ἀτημέλητον�μίξη�τῶν�ἀναμνή-

σεων�(παλαιῶν�συμβάντων)�μὲ�καθοδηγούμενη�καὶ�αὔξουσα�δοσολογία
ἐξωτερικῶν�ἰδεῶν.

Ὡς�χαρακτηριστικὰ�δείγματα�ἐξωτερικῶν�ἰδεῶν�εἶναι�δυνατὸν�νὰ�ἐπι-
λεγοῦν�τὰ�ἑπόμενα:

α)�Ἡ�συνειδητὴ�ἐπιλογὴ�γιὰ�τὴν�ἀγαμία�τῆς�δευτέρας�θυγατρός.
β)�Τὸ�ἀπόρημα�«γιατί�τόσα�κοράσια�στὸν�κόσμο».
γ)�Ἡ�ἄποψη�ὅτι�εἶναι�ἔργο�Θεοῦ�καὶ�ἀγγέλων�ἡ�πρόωρος�ἁρπαγὴ�νη-

πίων�γενικῶς.
δ)�Καὶ�σ᾽αὐτὸ�ὀφείλουν�οἱ�καλοὶ�χριστιανοὶ�νὰ�βοηθοῦν,
ε)� ἰδίᾳ�νὰ�παλαίσουν�τὴν�πληθώρα�τῶν�κοριτσιῶν�καὶ�μάλιστα�τῶν

φτωχῶν.
Οἱ�ἐξωτερικὲς�ἰδέες-λογισμοὶ�κλιμακώνονται�μὲ�τρόπο�περίτεχνο�καὶ

σχεδὸν�ἀνεπαίσθητο�κατὰ�τὴν�ὀξύτητά�τους.�Ἐν�ἀρχῇ�ἐμφανίζονται�καὶ
εἰσάγονται�ὡς�ἤπιες,�τάχα,�τοῦ�συρμοῦ�ἢ�τῶν�πολλῶν�ἀπόψεις.�Βαθμιαῖα
ἀποσποῦν�καὶ�ἐπιτυγχάνουν�συναίνεση�καὶ�συγκατάθεση�μέσῳ�προσω-
πικῶν,�τῆς�Γιαννοῦς�κυρίως,�συμβάντων.�Σταδιακῶς�ὑψοῦνται�σὲ�σκλη-
ρότατες�θέσεις�ποὺ�ζητοῦν�καὶ�εὑρίσκουν�ἐξίσου�σκληρότατον�συνεργό.

Δι᾽�αὐτῶν�ὁ�νοῦς�τῆς�Χαδούλας�αἰχμαλωτίσθηκε,�ἐξήρθη,�δηλαδὴ�ἐμε-
τεωρίσθη�καὶ�ὡς�ἐπηρμένος,�ἤτοι�ἐψωνισμένος,�ἐπίστευσε�καὶ�συναίνεσε�εἰς
τὸ�ἀνθρωποκτονικὸ-παιδοκτονικὸ�σχέδιο�τῶν�πονηρῶν�λογισμῶν.�Οἱ�ὁποῖοι
ἐπέτυχαν�νὰ�πωλήσουν�τὸ�σχέδιόν�τους�(α)�ὡς�συνεργία�καλοῦ�χριστιανοῦ
στὸ�ἔργο�τοῦ�Θεοῦ,�(β)�ὡς�ἀνακούφιση�τῶν�ταλαίπωρων�γονιῶν(!).
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Μετ᾽�αὐτά,�«ὀλίγα�δευτερόλεπτα»�μόνον�καὶ�δύο�τῶν�χειρῶν�κινήσεις
ἐξαρκοῦν�γιὰ�νὰ�τελεσθεῖ�ὁ�πρῶτος�πνιγμὸς�καὶ�φόνος.�Οἱ�λοιποὶ�ἔρχονται
σχεδὸν�ἀπὸ�ταὐτομάτου,�ἀβίαστα.�Φτάνει�νὰ�δοθεῖ�ἡ�κατάλληλος�εὐκαιρία.

III

Ἂν�καὶ�περιορισμένες,�οἱ�ἐμφανεῖς�φιλοκαλικὲς�χρήσεις�ἀνιχνεύονται�μὲ�τὴν
βοήθεια�τῶν�προηγουμένων�εὐκολότερα�στὸ�κείμενο�τῆς�Φόνισσας.�Μνη-
μονεύουμε�καὶ�σχολιάζουμε�τὶς�πιὸ�χαρακτηριστικές,�ἰδίᾳ�αὐτὲς�ποὺ�ἐπι-
στηρίζουν�ἰσχυρότερα�τὴν�ἐρευνητική�μας�πρόταση.

1.�Ὁ�Ἅη-Γιάννης�ὁ�Κρυφός.�Μέσῳ�τοῦ�ἐρειπιῶνος,�τοῦ�ἐρειπωμένου�πο-
λίσματος,� ὁ�Παπαδιαμάντης� εἰσέρχεται� ἀσκεπὴς� εἰς� τὰ� τρίσβαθα� τῆς
Γιαννοῦς,� στὰ� ἐνδότερα� τῆς� νηπτικῆς� μεθόδου.�Καὶ� ζωντανεύει� οἱονεὶ
φωτο-γραφικῶς�τὴν�κοιμωμένη�ρίζα,�τὴν�ἀφετηρία�τῶν�παθῶν�γιὰ�τὴν�πο-
λύπαθη� γραῖα.� Ζω-γραφεῖ� τὴν� κρυφή,� τὴν� ἀξομολόγητη� καὶ� ἀνεξαγό-
ρευτη�ἁμαρτία�τῆς�νεαρᾶς�τότε�Χαδούλας-νύμφης:�τὰ�κλοπιμαῖα�ὄβολα
ἀπὸ�τὰ�ἐπὶ�ἴσης�κλεμμένα�τῆς�μητρός�της.�Χρονικῶς�συστήνει�τὸ�πρῶτον
«κρυπτὸν»�ἁμάρτημά�της�(βλ.�ἀνωτ.�«ρῆμα-κρυπτὸν-ἀνόμημα»).�Ὑπάρ-
χει�καὶ�δεύτερον�κρυπτόν,�σιγῶδες,�οἱονεὶ�βιοποριστικόν:�ἡ�θανατερὴ�ἐπέμ-
βαση�στὰ�σωθικὰ�τῆς�ἀπεγνωσμένης�Μαρουσῶς.�Ἐπέμβαση�τὴν�ὁποῖαν
ἐπεχείρησεν�ἀνεπιτυχῶς�ὁ�θίασος�ὅλος�τῶν�«φίλων»�γυναικῶν�τῆς�Μα-
ρουσῶς.�Ἀλλά,�μόνη�εἰς�αὐτὸ�ἡ�Γιαννοὺ�εὐστόχησε!

2.�Μονολόγιστος,�ἀδιάλειπτος�ἢ�νοερὰ�προσευχή.�Ἢ�ἐπὶ�τὸ�ἁπλούστε-
ρον,�ἡ�εὐχή.

Πρόκειται�γιὰ�τὴν�ἐπίκληση�τοῦ�παναγίου�ὀνόματος,�τοῦ�ὑπέρ�πᾶν�ὀνό-
ματος�τοῦ�Χριστοῦ,�μὲ�τὴν�βραχύτατη�προσευχὴ�«Κύριε�Ἰησοῦ�Χριστέ,
ἐλέησόν�με».�Ἡ�Γιαννοὺ�γνωρίζει�τὴν�εὐχή.�Σὲ�κρίσιμες�στιγμὲς�ταραχῆς
καὶ�ἀπόγνωσης�τὴν�προφέρει�καὶ�εὑρίσκει�ἀνάπαυση.�Ἔστω�προσωρινή!

Ἐξ�ὅσων�γνωρίζουμε,�ὁ�χαρακτηρισμὸς�τῆς�προσευχῆς�ὡς�μονολόγιστης
συνήθως�ἀποδίδεται�στὴ�βραχύτητά�της.�Ἀπὸ�τὴν�προκειμένη�ἔρευνα�προέκυψε
ὅτι�ἐνδεχομένως�ἑρμηνεύεται�καὶ�ἐκ�τοῦ�ἐναντίου.�Δηλαδή:�ὅπως�οἱ�πονηροὶ�λο-
γισμοὶ�ὅταν�εὑρίσκουν�πρόσφορο�ἔδαφος�στὴν�ἀφύλακτη�καρδία,�συστήνουν
«κρυπτὸν�ρῆμα»,�ἤτοι�«μονολόγιστον�ἔμφασιν»�εἰδωλικὴν�πράγματος�πονηροῦ,
ἔτσι�καὶ�ὁ�ἀδιαλείπτως�προσευχόμενος�νοῦς�στερεώνεται�σὲ�ἕνα�ἀγαθὸν�λο-
γισμὸν-μνεία-�ἐπίκληση�τοῦ�ὀνόματος�τοῦ�Χριστοῦ�(:�μονολόγιστος�εὐχή)�γιὰ
νὰ�ἀντιπαλαίσει�τὸ�δαιμονικὸν�καὶ�εἰδωλικὸν�μονολόγιστον!
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3.�«Ἐψήλωσεν�ὁ�νοῦς�της».�Ἐμβληματικὴ�διατύπωση.�Θὰ�ἠμποροῦσε
νὰ�συστήνει�καὶ�τίτλον�τῆς�προκειμένης�γραφῆς.�Ὑπὸ�ὅρους�συνοψίζει�ἐνδε-
χομένως�τὸ�κρυφὸ�παίγνιο�τῶν�λογισμῶν.�Ἡ�γνωστὴ�ἀπόδοση�(:�παραλο-
γίζω,�-ομαι),�ποὺ�βασίζεται�στὸ�ἴδιο�τὸ�κείμενο,�εἶναι�δυνατὸν�νὰ�αἰτιολο-
γηθεῖ�ἀκριβέστερα�καὶ�συνεπέστερα.

Ἡ�ἀνάγνωση�τῶν�σχετικῶν�ἐδαφίων,�ἰδίᾳ�στὸ�Ε´�κεφάλαιο,�εὐκολύνε-
ται�καὶ�ἀποκτᾶ�ἑρμηνευτικὸ�βάθος,�ἂν�συνυπολογισθεῖ�ἡ�νηπτικὴ�ἐκδοχὴ
γιὰ�τὸν�μετεωρισμὸ-ρεμβασμὸ�τοῦ�νοός.�Βάσει�αὐτῆς,�ἐκτιμοῦμε,�ὁ�Πα-
παδιαμάντης�δημιουργεῖ�θεσπέσια�ποιητικὴ�μεταφορά.�Μεταπλάθοντας�τὴν
συγκεκριμένη�νηπτικὴ�ἀνάλυση,�ἐξ�ἑνός·�καὶ�ἀξιοποιώντας�βεβαίως�σχε-
τική,�πλὴν�τομώτατη,�λαϊκὴ�ἔκφραση,�ἐξ�ἑτέρου.�Λόγῳ�τοῦ�θεσπεσίου�ἀπο-
τελέσματος,�ἀξίζει�νὰ�παρατεθεῖ�κάποιο�νηπτικὸ�ἰσότοπον,�πλὴν�καὶ�ἰσο-
δύναμον�καὶ�ἰσάξιον�καὶ�ἰσότροπον,�ποὺ�ἀπέχει�–ὦ�τοῦ�θαύματος–�πλέον�ἢ
δέκα�καὶ�πέντε�αἰῶνες:

(κδ´)�Ἀλλ᾽�οὐ�δύναται�ὁ�νοῦς
νικῆσαι�φαντασίαν�δαιμονίαν
δι᾽�ἑαυτοῦ�μόνον·
μήποτε�τοῦτο�θαρρείτω·
πανοῦργοι�γὰρ�ὄντες,
καὶ�ἡττᾶσθαι�ὑποκρίνονται,
ἄλλοθεν�διὰ�κενοδοξίας�ὑποσκελίζοντες·
τῇ�δὲ�Ἰησοῦ�Χριστοῦ�ἐπικλήσει,
στῆναι�δολιεύσασθαί�σε,
οὐδὲ�κἂν�πρὸς�ὥραν�ὑπομένουσιν.

(κε´) Ὅρα�μὴ�οἰηθῇς
κατὰ�τὸν�πάλαι�Ἰσραήλ,
καὶ�παραδοθήσῃ�καὶ�αὐτὸς
τοῖς�νοητοῖς�ἐχθροῖς.
Ἐκεῖνος�γὰρ�παρὰ�Θεοῦ�τῶν�ὅλων,
τῶν�Αἰγυπτίων�ἀπαλλαγείς,
βοηθὸν�εἰς�ἑαυτὸν�ἐπενόησεν
εἴδωλον�χωνευτόν.

(κ³΄) Εἴδωλον�δὲ�χωνευτὸν�νοήσεις,
τὸν ἀ σ θ ε ν ῆ ἡμῶν ν ο ῦ ν·�ὅς�γε
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[α]�ἕως�μὲν�Ἰησοῦν�Χριστὸν�παρακαλεῖ
κατὰ�τῶν�τῆς�πονηρίας�πνευμάτων,
εὐκόλως�αὐτοὺς�καταδιώκει·
καὶ�μετ’�ἐπιστήμης�ἐντέχνου�τροποῦται
τὰς�ἀοράτους�καὶ�πολεμίους�τοῦ�ἐχθροῦ�δυνάμεις.

[β] Ἐπὰν�δὲ�αὐτὸς (1)
εἰς�ἑαυτὸν (2)
ἀφρόνως (3) (Ι)
θαρρήσῃ (4)
ὅλως, (5)

ὡς�ὁ�λεγόμενος�ὀξύπτερος (ΙΙ)καταράσσεται […]

Ὁ δ’�εἰς�ἑαυτὸν�θαρρῶν
καὶ�μὴ�εἰς�Θεόν,
πεσεῖται�πτῶμα4 ἐξαισιώτατον5.

Γιὰ�τὴν�ἀκριβέστερη�ἀνάγνωση�τοῦ�ἐδαφίου�ἀπαιτοῦνται,�πέραν�τῶν
ἄλλων,�και�δύο�λεξικογραφικὲς�διασαφήσεις.�Ὁ�ὅρος�«ὀξύπτερος»:�ὡς�ἐπί-
θετον,�ὁ�ἔχων�ταχείας�πτέρυγας·�ὡς�οὐσιαστικόν,�ὁ�ἱέραξ.�Ὁ�ὅρος�«κατα-
ράσσω»:�(α)�κτυπῶ�κατὰ�γῆς�μετὰ�κρότου,�κατασυντρίβω·�(β)�ἐπὶ�θα-
λασσίων� πτηνῶν,� πίπτω�ὡς� οἱ� κολιοὶ� μὲ� τὴν� κεφαλὴν� πρὸς� τὰ� κάτω·
ἐντεῦθεν�(γ)�ὡς�ἀμετάβατον,�πίπτω�κάτω,�πίπτω�κατακέφαλα.

Ἰδού,�λοιπόν,�τὸ�ὅλον�τῆς�εἰκόνος�σὲ�ἐλεύθερη�πλὴν�ἐλεγχόμενη�ἑρμη-
νευτικὴ�ἀνάταξη.�Ὁ�νοῦς�τῆς�Γιαννοῦς�ὅλος�ἐνωρίτατα�ἐθάρρησεν�ὅλως�καὶ
ἀφρόνως�εἰς�τὸν�ἑαυτόν�του.�Εἰς�ὅλα�εὕρισκεν�λύση.�Πόρον.�Διαφυγήν.
Ἀκόμη�καὶ�στὴν�προκειμένη�ἀδυσώπητον�συνθήκη.�Καὶ�ἄρχισε�νὰ�ὑψοῦται.

Νὰ�ψηλώνει:
– μὲ�ὀξείας�πτέρυγας,�ἤ
– ὀξέως�νὰ�πτεροῦται.
Αὐτὰ�βεβαίως,�κατὰ�τὸ�φαινόμενον(!).�Διότι,�κατὰ�τὸ�πρᾶγμα,�οἱ�πο-

νηροὶ�λογισμοὶ�ἐσκότισαν�τὸν�νοῦν�ἅμα�τῇ�εἰσόδῳ�αὐτῶν�εὑρόντες�τὸν�νοῦν
κενόδοξον.�Καὶ�τὸν�αἰχμαλώτισαν.�Καὶ�τὸν�ἐμετεώρισαν�ὣς�τὸν�θόλον�τοῦ
οὐρανοῦ�ὑποβάλλοντας�τὴν�ἰδέα�ὅτι�εἶναι�συνεργὸς�τῶν�ἀγγέλων,�ἀκόμη
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4 Πρβλ. Ἰώβ 18,12.
5 Ἠσυχίου�Πρεσβυτέρου,�«Προς�Θεόδουλον…»,�ὅ.π.,�σσ.�144�-145.



καὶ�αὐτοῦ�τοῦ�Θεοῦ.�Ἤ,�ὅπως�σοφὰ�καὶ�κοφτὰ�καὶ�ποιητικὰ�ἀποφαίνεται
ἡ�λαϊκὴ�ρήση:�«τὸν�πῆρε�καὶ�τὸν�σήκωσε»6.

Συμπέρασμα�ἐξ�αὐτῶν�λαμβάνουμε�προτελεύτιον.�Ὅταν,�λοιπόν,�ἀρχί-
ζει�νὰ�ψηλώνει�ὁ�νοῦς�τῆς�Γιαννοῦς,�τότε�στὸ�στάδιο�(3)�τῶν�ἀναμεὶξ�λο-
γισμῶν�παίρνουν�τὸ�πάνω�χέρι�οἱ�φόνιοι�λογισμοὶ�τοῦ�ψεύτη�καὶ�ἀνθρωπο-
κτόνου�διαβόλου.�Τότε�οἱ�λογισμοὶ�τῆς�ταλαίπωρης�καὶ�ἀνυπεράσπιστης
πλέον�γραίας�σύρονται�ὑψούμενοι�ὀπίσω�τῶν�δαιμονικῶν.�Λείπεται�καὶ�ἀνα-
μένουμε�νὰ�ἀκούσουμε�τὴν�πλαταγὴ�τοῦ�ὀξυπτέρου�νοός.�Ἡ�σφοδρότητα
τοῦ�καταράσσεσθαι�θὰ�κριθεῖ�ἀπὸ�τὸ�ὕψος�τοῦ�μετεωρισμοῦ.�

Συμπέρασμα�μικρόν,�οὐχὶ�ἀσήμαντον.�Ὁ�τίτλος�Φόνισσα�βεβαίως�ἀνα-
πηδάει�ἀπὸ�τὴν�κραυγὴ�τοῦ�ἁλμυροῦ�νεροῦ�στὴ�σπηλιὰ�καὶ�στὸ�ὄνειρο�τῆς
Γιαννοῦς.�Στὶς�νηπτικὲς�πάντως�πηγὲς�οἱ�πονηροὶ�λογισμοὶ�ὀνομάζονται
«φόνιοι»�καὶ�μεταξὺ�τῶν�ἐπιτευγμάτων�τους�ἀναφέρονται�καὶ�οἱ�φόνοι.

4.�Ἡ�Γιαννοὺ�δὲν�κάμπτεται�οὔτε�ἀπὸ�τὰ�πνιγηρὰ�συμβάντα,�οὔτε�ἀπὸ
τὴ�διπλὴ�σκληρὴ�καταδίωξη�τῆς�ἐξουσίας�καὶ�τῶν�ὀνείρων,�οὔτε�ἀπὸ�τὶς
κρίσεις�τῶν�τρίτων·�ἐπιζητεῖ,�ἀναμένει�καὶ�εἰκάζει�ὅτι�λαμβάνει�«σημάδι
ἀπὸ�τὸν�Θεό�(!).

Πέραν�τοῦ�προφανοῦς�πειρασμοῦ�τῆς�κενοδοξίας�(ἀπαίτηση�γιὰ�εἰδικὴ
προσωπικὴ�τηλεφωνία�μὲ�τὸν�Ὕψιστο),�ἀκριβέστερα�ἐξ�αἰτίας�αὐτοῦ�τοῦ
πειρασμοῦ�ἐμφανίζεται�ἕνα�πονηρὸ�(δαιμονικόν)�πνεῦμα�τὸ�ὁποῖον�ποιεῖ�τὴν
ψυχὴν�ἀναίσθητον.�Τὸ�ἀκόλουθο�ἐδάφιο�προέρχεται�ἀπὸ�τὰ�«Κεφάλαια�περὶ
διακρίσεως�παθῶν�καὶ�λογισμῶν»�τοῦ�Εὐαγρίου�καὶ�συνοψίζει�μὲ�σαφήνεια
τὰ�παρεπόμενα�αὐτῆς�τῆς�δοκιμασίας.�

(ι΄)�Περὶ�δὲ�τοῦ�δαίμονος
τοῦ�τὴν�ψυχὴν�ποιοῦντος�ἀναίσθητον,
τί�δεῖ�καὶ�λέγειν;
Ἐγὼ�γὰρ�δέδοικα�καὶ�γράφειν�περὶ�αὐτοῦ.
Πῶς�ἡ�ψυχὴ�τῆς�οἰκείας�ἐξίσταται�καταστάσεως
παρὰ�τὸν�καιρὸν�τῆς�ἐπιδημίας�αὐτοῦ
καὶ�τὸν�φόβον�Κυρίου
καὶ�τὴν�εὐλάβειαν�ἀποδύεται·
καὶ�τὴν�ἁμαρτίαν,�οὐχ�ἁμαρτίαν�εἶναι�λογίζεται·
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6 Ἢ�ἄλλως�μὲ τὴ μορφὴ�τῆς�κατάρας:�«…�μὴ�σὲ�πάρει�καὶ�σὲ�σηκώσει�(ἐνν.�ὁ�ἐξα-
ποδῶ)».



καὶ�τὴν�παρανομίαν,�οὐ�νομίζει�παρανομίαν·
κολάσεώς�τε�καὶ�κρίσεως�αἰωνίου,
ὡς�ψιλοῦ�ῥήματος�μέμνηται·
καταγελᾷ�δὲ�ὄντως�σεισμοῦ�πυρφόρου·
καὶ�Θεὸν�μὲν�δῆθεν�ὁμολογεῖ·
τὴν�δὲ�πρόσταξιν�αὐτοῦ�οὐκ�ἐπίσταται.
Τύπτεις�εἰς�τὰ�στήθη,
κινουμένης�αὐτῆς�πρὸς�τὴν�ἁμαρτίαν,
καὶ�αὕτη�οὐκ�αἰσθάνεται.�
Ἀπὸ�Γραφῶν�διαλέγῃ,�καὶ�ὅλη�πεπώρωται
καὶ�οὐκ�ἀκούει.
Ὄνειδος�αὐτῇ�τὸ�παρὰ�τῶν�ἀνθρώπων�προσφέρεις,

καὶ�οὐ�λογίζεται.
Τὴν�παρὰ�τοῖς�ἀνθρώποις�αἰσχύνην,

καὶ�αὑτὴ�οὐ�συνίησι,
δίκην�χοίρου�καμμύσαντος
καὶ�τὸν�φραγμὸν�διακόψαντος.
Τοῦτον�δὲ�τὸν�δαίμονα,
κενοδοξίας�χρονίσαντες�ἐπάγουσι�λογισμοί7.

5.�Κρυμμένην�εἰς�τὸ�τέλος�περίπου�τῆς�Φόνισσας�ἀνευρίσκουμε�πολυ-
δύναμον�ἑρμηνευτικὴν�κλεῖδα,�τὸ�χάρισμα�τῆς�διακρίσεως.�Ἐξηντλημένη
ἀπὸ�τὴν�ἀσιτία�καὶ�ἀπὸ�τὴν�διπλὴ�καταδίωξη�(τῶν�ἀρχῶν�καὶ�τῶν�ὀνείρων-
τύψεων),�ἡ�Χαδούλα�πίπτει�νὰ�κοιμηθεῖ�στὴν�τελευταία�κρύπτη,�εἰς�τὴν
ὑγρὰν�ἅλμην�τῆς�σπηλιᾶς.�Ἐκεῖ�τὴν�ἐπισκέπτεται�καὶ�τὸ�τελευταῖο�φρι�-
κῶδες�ὄνειρο.�Σ’�αὐτὸ�ἀκούει�μεταξὺ�ἄλλων�καὶ�ἐνωτίζεται�τὸ�νερὸ�τῆς
στέρνας�νὰ�βρυχᾶται�μ’�ἔναρθρον�φωνή:�–«Φόνισσα,�φόνισσα».

Ἀκούει�τὴν�λαρυγγώδη�φωνὴν�τοῦ�Καμπαναχμάκη.�(Ὁ�ὁποῖος�τὴν�προ-
τρέπει�νὰ�πάει)�«–Στὸ ἐρημητήριο…»!�Τότε�λαμβάνει�τὴν�ἀπόφασιν,�ἅμα
φέξῃ�καλά…�νὰ�διευθυνθῇ�πρὸς�τὸν�Ἅη-Σώστη.�Ἐκεῖ�θὰ�ἐξομολογεῖτο�ὅλα
τὰ�«πάθια�της».�Καιρὸς�μετανοίας�πλέον…�

Πέραν�τῆς�προτροπῆς�τοῦ�Καμπαναχμάκη�διὰ�ζώσης�πρὸ�διημέρου�καὶ
σὲ�ἐπανάληψη�ἐν�ὀνείρῳ,�συνυπολογίζει�ἡ�Γιαννοὺ�ὅσα�πολλὰ�εἶχεν�ἀκού-
σει�ἀπὸ�εὐλαβεῖς�γυναῖκες�περὶ�τῶν�ἀρετῶν�τοῦ�Γέροντος�ἐκείνου�ποὺ�κα-
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7 Εὐαγρίου,�«Κεφάλαια�περὶ�διακρίσεως�πονηρῶν�λογισμῶν»,�Φιλοκαλία�τῶν�Ἱερῶν
Νηπτικῶν,�ὅ.π.,�σσ.�49-50.



τεστάθη�πρόσφατα�στὸν�Ἅη-Σώστη.�Ἡ�θεσπέσια�περιγραφὴ�τῆς�ἀποφά-
σεως�ποὺ�ἔλαβε�ἡ�Χαδούλα�ἔχει�ὡς�ἑξῆς:

Ἔλεγαν,
Ὁ�γέρων�παπ’�Ἀκάκιος�ἦτο,�
αὐστηρὸς�πνευματικός,
πλὴν�εἶχε�τὸ�σπάνιον�χάρισμα
τῆς�δ ι α κ ρ ί σ εως τῶν λ ογ ι σμῶν,
κ᾽�ἔφθανε�μέχρι�προορατικότητος.
Αἱ�γυναῖκες�ἐβεβαίουν
ὅτι�ἦτο�σωστὸς�κρυφιογνώστης,
και�σοῦ�ἔλεγε
τί�εἶχες�μέσα�σου.
Καὶ�πολλάκις�ἐξωμολόγει�τὸν�μετανοοῦντα
πολὺ�περισσότερον
ἢ
ὅσον�αὐτὸς�ἤθελε�νὰ�ἐξομολογηθῇ.
Διὰ�τὴν�Φραγκογιαννοὺ�θὰ�ἦτο�εὐτύχημα,
ἂν�εἶχεν�εἰλικρινῆ�ἀπόφασιν�να�ἐξομολογηθῇ,
νὰ�εὑρίσκετο�εἷς�πνευματικὸς
ὅστις�νὰ�τὴν�ἀπήλλαττεν�ἀπὸ�τὸν�κόπον
καὶ�ἀπὸ�τὸ�φοβερὸν�βάσανον�τοῦ�δισταγμοῦ,
λέγων:�«Αὐτὸ�κι�αὐτὸ�ἔκαμες!�»
Ἤρκει�νὰ�μὴν�τὴν�ἀπήλπιζε…�(3.515-516).

Ἐκτιμοῦμε�ὅτι�σ’�αὐτὸ�τὸ�ἐδάφιο�ὁ�Παπαδιαμάντης�ἄφησεν�εἰς�τὸ�φα-
νερὸν�τὴν�ἰσχυρότερην�νηπτικὴ�κλεῖδα�τοῦ�ἔργου:�τὸ�σπάνιο�χάρισμα�τῆς
διακρίσεως�τῶν�λογισμῶν�ποὺ�διέθετε�ὁ�αὐστηρὸς�πνευματικός,�ὁ�σωστὸς
κρυφιογνώστης.�Ἐὰν�ἡ�ἐρευνητική�μας�πρόταση�εὐσταθεῖ,�τότε�τὸ�ΙΖ΄�κε-
φάλαιο�ἀποτελεῖ�κορύφωση�γιὰ�τὴν�πλοκὴ�τοῦ�ἔργου.�Ἀπὸ�τὴν�ἀρχὴ�κιό-
λας�ἡ�Γιαννοὺ�εἰσέρχεται�σταδιακῶς�καὶ�σχεδὸν�ἀνεπαισθήτως�στὴν�ἀτε-
λεύτητη�δίνη�τῶν�ἐνθυμήσεων,�στὸν�ἀτέρμονα�στροβιλισμὸ�τῶν�πονηρῶν
λογισμῶν,�μὲ�τὰ�γνωστὰ�ψηλαφητὰ�ἀποτελέσματα.�Σκληρὸς�πυρήνας�τοῦ
παιγνίου� τὸ� ἀναμεὶξ� καὶ� ἡ� σύγχυση� τῶν� λογισμῶν.�Ποὺ� φθάνει� στὴν
ἀκραία�μορφή,�ἰδέες�καὶ�ἔργα�ἰδικὰ�της�ἢ�ἔργα�καὶ�ἰδέες�ποὺ�στήνονται�σὲ
συνεργασία�μὲ�τὸν�ἐξαποδῶ,�αὐτὰ�ὅλα�νὰ�ἀποδίδονται�στὸν�Θεό,�δηλαδὴ�ὅτι
γίνονται�στὸ�ὄνομά�Του,�ἢ�μὲ�τὸ�θέλημά�Του.
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Ἡ�φοβερὴ�ὡστόσο�και�ἀδυσώπητη�πραγματικότητα�τῆς�δισσῆς�κα-
ταδίωξης�τὴν�ἐξουθενώνει.�Μαζὶ�καὶ�τὴν�καθιστᾶ�παλινδίνητον,�τὴν�ἐμφα-
νίζει�παλιναυτόμολον.�Ὁ�Παπαδιαμάντης�ὀνομάζει�τὴν�ἀφόρητη�συνθήκη
τῆς�Γιαννοῦς�«κόπον�καὶ�φοβερὸν�βάσανον�τοῦ�δισταγμοῦ».�Ἀπὸ�αὐτὴν
λοιπὸν�τὴν�κατάσταση�θὰ�τὴν�ἐλύτρωνε�ἕνας�αὐστηρὸς�πλὴν�χαρισμα-
τοῦχος�πνευματικὸςποὺ�ἀσκεῖ�τὸ�χάρισμα�τῆς�διακρίσεως�τῶν�λογισμῶν.
Θὰ�τῆς�ἔλεγε:�«Αὐτὸ�κι�αὐτὸ�ἔκαμες»!

Ἂν�τὸ�ἑπόμενο�ΙΗ΄�κεφάλαιο�συστήνει�τὴν�ἔξοδο�τῆς�γραφῆς,�τὸ�προ-
κείμενο�ΙῺ´�ἀποτελεῖ�κορύφωση�τοῦ�δράματος,�ποὺ�ἑτοιμάστηκε�ἀπὸ�τὰ
προηγούμενα�δεκαπέντε.�Αὐτὰ�σχεδιάστηκαν�ὡς�σταδιακοὶ�ἀναβαθμοὶ�στὸ
ὀξυπετὲς�παίγνιο�τοῦ�νοῦ,�τῶν�ἐνθυμήσεων,�τῶν�λογισμῶν.

Δίδυμος�ἀπορία�καὶ�ἀποκρίσεις,�πρὸ�τῆς�ἀποφωνήσεως.�

α)�Εἶναι,�λοιπόν,�ὁ�Παπαδιαμάντης�κάποιος�εὐφυής,�ἔστω,�πλὴν�με-
ταποιητὴς�ἀσκητικῶν�ἀφηγημάτων;�Καὶ

β)�Ἐὰν�τὸ�ὑλικὸ�τῆς�μυθοπλασίας�του�τὸ�ἀντλεῖ�ἀπὸ�«μεσαιωνικὲς-
καλογερικὲς�ὀνειροπλασίες»,�τότε�πῶς�ἐξηγεῖται�τὸ�δισσὸ�παράδοξο;�Οἱ�μὲν
τάχα�προοδευτικοὶ�κριτές�του�νὰ�γηράσκουν�πρὸ�ὥρας�καὶ�ὁ�Παπαδιαμάν�-
της,�δηλαδὴ�τὸ�ἔργο�του,�νὰ�θάλλει�νεάζον�ὡς�τὸ�ξύλον�τὸ�πεφυτευμένον
παρὰ�τὰς�διεξόδους�τῶν�ὑδάτων;

Ἀπόκριση�Α΄

Ὁ�Παπαδιαμάντης�ἀρύεται�ὑλικὸ�κατὰ�περίπτωσιν�ἀπὸ�πολλὲς�περιοχὲς
καὶ�περιόδους.�(Ἤδη�σὲ�προηγούμενο�μελέτημά�μας�ἐντοπίσαμε�προσλή-
ψεις�σ’�ἕνα�μόνο�διήγημα,�ἐκτὸς�τῆς�ρητῆς-αὐτούσιας�ὁμηρικῆς,�ἀπὸ�τον
Ἡσίοδο�καὶ�τὸν�Εὐστάθιο�Θεσσαλονίκης8.)�Τὰ�νηπτικὰ-καλογερικὰ�συ-
στήνουν� ἕνα� μέρος� τῶν� προσλήψεων,� ἐνδεχομένως� τὸ� προσφιλέστερο.
Ἀρυόμενος�ὡστόσο�ὁ�Σκιαθίτης�ἐκεῖθεν�ὑλικὸ�δημιουργεῖ�νέα�δημιουργία.
Τὸ�δάνειο�γίνεται�προπλασμὸς�ζωγραφικός.�Ὅπου�ζωγροῦνται�ζωντανὰ�καὶ
ζωγραφοῦνται�ζωηρὰ�καινουργῆ�πράγματα.�Προκειμένου�γιὰ�τὴ Φόνισσα
ἔχουμε�πεισθεῖ�ὅτι�μεγαλοφυῶς�συλλαμβάνει�καὶ�ἀριστοτεχνικῶς�ἐκτελεῖ
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8 Ἀναφέρομαι�στὸ�διήγημα «Ἡ�Μαυρομαντηλού»,�2.153.�Βλ.�Σιάσου�Χρ.�Λάμπρου,
«Ἀμφίλοξα�παπαδιαμαντικά»,�Πρακτικὰ�Β´�Διεθνοῦς�Συνεδρίου�γιὰ�τὸν�Ἀλέξανδρο
Παπαδιαμάντη�(Ἀθήνα�1-5�Νοεμβρίου�2001),�ἐκδ.�Δόμος,�Ἀθήνα�2002,�σσ.�443-
455�(ἰδίως�451-454).



τὸ�ἀκόλουθο�καινοτόμο�στὴν�παλαιότητά�του�πρόγραμμα·�ἐνῶ�τὸ�ὑποκεί-
μενο�νηπτικὸ�ὑλικὸ�ἀναφέρεται�στοὺς�ἀτομικοὺς�πειρασμούς,�στοὺς�ἐξα-
τομικευμένους�λογισμούς,�ὁ�Παπαδιαμάντης�τὸ�ἀναγεννᾶ,�τὸ�ἀναπλάθει.
Καὶ�τοῦτο,�γιὰ�νὰ�εἰσαγάγει�στὸ�ἀριστούργημα�τῆς�Φόνισσας�συλλογικὲς
προλήψεις,�κοινωνικὲς�ἰδεοληψίες.�Οἱ�ὁποῖες,�ἂς�ὑπογραμμισθεῖ�μετ’�ἐπι-
τά�σεως,�ἐπιχωριάζουν�σὲ�χριστιανικὰ�ἀκροατήρια.�Καὶ�οἱ�ὁποῖες�ἐπέχουν
θέση� «γενικῶν-διαδεδομένων-πειρασμι�κῶν-λογισμῶν».�Ὡς� παραδείγ-
ματα�ἐπιλέγουμε�νὰ�σημειωθοῦν:�

–�ἡ�κακὴ�μοίρα�τῶν�κορασίδων,
–�ὁ�βραχνὰς�τῆς�ἀποκατάστασής�τους,
–� τὸ� μισούμενο� ἀπὸ� ὅλους� πλὴν� καὶ� ἀπαιτούμενο� ἀπὸ� ὅλους� «τρά-

χωμα»�(κοινῶς,�προίκα).
Ἔτσι�γιὰ�πρώτη�φορὰ�στὴν� ἱστορία�τόσον�τῆς�σχετικῆς�(νηπτικῆς)

γραμματείας�ὅσον�καὶ�τῆς�νεοελληνικῆς�λογοτεχνίας�εἰσάγονται�συλλο-
γικές,�δηλαδὴ�κοινωνικές,�ἰδεοληψίες�καὶ�ἀνακρίνονται,�ἤτοι�ἀφήνονται�νὰ
λειτουργήσουν,�μὲ�τοὺς�ὅρους�τῶν�πειρασμικῶν�λογισμῶν.�Γιὰ�τὴν�ἐποχή
του�αὐτὸ�τὸ�ἐπιτυχὲς�ἐγχείρημα�μαζὶ�καὶ�τόλμημα�δὲν�κρίνεται�μόνον�και-
νοτόμο.�Ἐπιπροσθέτως� φανερώνεται� καὶ� μοναδικὸ-ἐκκλησιαστικό.� Γιὰ
τὴν�ἐποχὴ�του�μόνον;

Ἀπόκριση�Β´

Ἂν�εὐσταθεῖ�ἡ�πρότασή�μας,�τότε�τὸ�πείραμα-τόλμημα�τῆς�Φόνισσας μὲ
ὑποστηρικτικὲς�ὁρισμένες�συγγενεῖς�καὶ�συναφεῖς�γραφές�(π.χ.�«Ἡ�Μαυ-
ρομαντηλού»,�«Ὁ�Γάμος�τοῦ�Καραχμέτη»)�ἀποδεικνύεται�τόσο�λειτουργι
κὸ�ὥστε�νὰ�αἴρεται�ἐπάνω�τῶν�καιρικῶν�τοῦ�δημιουργοῦ�του.�Ἐξ�ὅσων�γνω-
ρίζουμε,�ὁ�Παπαδιαμάντης,�μόνος�αὐτός,�διατυπώνει�ὀξυνούστατη�ἑρμη-
νεία�γιὰ�τὴ�διαχρονικὴ�γένεση,�ἀκριβέστερα�«ἀναγένεση»�τοῦ�κακοῦ.�Ἡ
ὁποία� ἐμπειρικῶς� ἐλέγχεται�ὡς�ἡ�μόνη� ἴσως� ἰσχυρή,� δηλαδὴ�ἀποτελε-
σματική.�Σὲ�ἄλλη�του�γραφὴ�ἀποφαίνεται�ὅτι,�μετὰ�τὴν�πτώση�τῶν�Πρω-
τοπλάστων,�ἡ�δεύτερη�μεγαλύτερη�πτώση�ἔγινε�(διάβαζε:�γίνεται)�μὲ�τὴν
ἐπινόηση�καὶ�κατασκευὴ�ἀφηρημένωνἐννοιῶν.�Ὁ�Παπαδιαμάντης�βεβαίως
δὲν�εἶναι�ἱστορικὸς�τῶν�ἰδεῶν.�Οὔτε�ἐκπονεῖ�πραγματεῖες�«Τίνα�καὶ�πόθεν
τὰ�κακά»�ὡς ἄλλος�φιλόσοφος� νεοπλατωνικός.�Τὸ� ὀξυμμένο�του� ὅμως
αἰσθητήριο�τοῦ�λογίου�καὶ� ἐκκλησιαστικοῦ�ἀνιχνεύει� ὅτι� οἱ�ἀφηρημένες
ἔννοιες�μαζὶ�καὶ�ἰδέες�ἐνδέχεται�νὰ�γίνουν�τὰ�τομώτερα�ἐγχειρίδια.�Ἰδίως
ἂν�πέσουν�στὰ�χέρια�πονηρῶν�κουρτιζάνων�τοῦ�ἐξαποδῶ.�Καὶ�ἰδίως,�νὰ�προ-
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σθέσουμε�ἐμεῖς�διὰ�τὴν�σήμερον,�ἂν�χρῆμα�ρέει�ἄφθονον.�Προκειμένου�
ἡ�ἰδέα�→ εἰκόνα�→ κατοπτρικὸ�εἴδωλο�→ μονολόγιστος�ἔμφασις�

ποὺ�προβάλλεται�μὲ�τὴν�ἰσχυρότατη�ἐπαναληπτικὴ�διαφήμιση�νὰ�ἐντυπω-
θεῖ�στὸν�νοῦ�μέσῳ�τῆς�φαντασίας.�Δηλαδή,�ἀσκητικῶς�εἰπεῖν,�νὰ�χρονίσει.
Καὶ�ἔτσι�νὰ�ἀκολουθήσουν�μὲ�μαθηματικὴ�ἀκρίβεια�καὶ�σειρά:�τὸ�ἀναμείξ,
ἡ�συγκατάθεση,� τὸ�βουλευτήριον,�ἡ�αἰσθητὴ�πράξη.�Ὁ�σημερινὸς�ἀνα-
γνώστης�διαβάζει�εὐχαρίστως�τὸν�συκοφαντημένο�καὶ�μὴ�ἀναγνώσιμο�Πα-
παδιαμάντη,�ἐπειδή,�μεταξὺ�ἄλλων,�στὴν�ἐκλαϊκευμένη�γιὰ�τοὺς�πολλοὺς
καὶ�ἁπλοῦς Φιλοκαλία του�παρηγορεῖται,�ἐπειδὴ�ἐννοεῖ�πὼς�λειτουργοῦν
πειρασμικῶς�ἐν�ἀρχῇ�και�φονικῶς�περὶ�τὰ�τέλη�σημερινὲς�κοινωνικὲς�ἰδε-
οληψίες�(…).�Καί,�ὡς�φαίνεται,�αὐτὸ�θὰ�ἰσχύει�γιὰ�μακρούς,�ἀκόμη,�μα-
κρότερους�χρόνους.�

Πόρισμα,�ἤτοι,�κατὰ�τοὺς�γεωμέτρας,�πάρεργος�ὠφέλεια:

Οἱ�δύο�Ἀποκρίσεις�συνιστοῦν�ἐκ�τοῦ�πλαγίου�καὶ�ἐξήγηση�στὸν�ὑπότιτλο
τῆς�Φόνισσας:�«Κοινωνικὸν�μυθιστόρημα».�Αἰτιολογοῦν�ἐπίσης�τὸν�ἰσχυ-
ρισμόν�μας�ὅτι�σ’�αὐτὸ�περιέχεται�γιὰ�τοὺς�πολλοὺς�καὶ�τοὺς�ἁπλούς�–οὐχὶ
τοὺς�εἰδικούς–�ἡ�πληρέστερη�στὸ�εἶδος�της�ἀνθρωπολογία:�ἡ�πιὸ�λειτουρ-
γική,�ἡ�διαχρονικότερη,�καὶ�ἐμπειρικῶς�ἐκ�τοῦ�ἀποτελέσματος ἐλεγχόμενη.

Κεφάλαιον�τοῖς�εἰρημένοις

Αὐτὸν�τὸν�κολοφώνα�τῆς�Φόνισσας τολμοῦμε�ἅμα�και�χαίρομεν�νὰ�ἐπιθέ-
σουμε�στὰ�προηγούμενα.�Την�ἀρχαιότροπον�λύση�τοῦ�δράματος�ποὺ�ἐκτυ-
λίσσεται�στὸν�λαιμὸ�τῆς�ἄμμου.�Ἐκεῖ,�μεταξὺ�ἄλλων,�ἀδήλων�εἰς�ἡμᾶς�καὶ
μυστικῶν,�τουτέστιν�προστατευμένων�ἀπὸ�τὶς�μονομανίες�καὶ�βεβαιότη-
τες�τῶν�εἰδικῶν,�ἐπισυμβαίνει�ἡ�τροπικὴ�ἅμα�καὶ�ποιητικὴ�ἀντίπτωση�τοῦ
ὀξυπετοῦς,� τοῦ� ἱέρακος,� τοῦ� νοός.�Ὁ� ὁποῖος� ὅλος� ἐθάρρησεν� ὅλως� καὶ
ἀφρό�νως�εἰς�τὲς�δυνάμεις�του.�Καὶ�ἰδοὺ�θέαμα,�διορθώνουμε,�πτῶμα�ἐξαι-
σιώτατον:�καταράσσεται�ὡσεὶ�βολὶς�ἐπὶ�τῆς�ὑαλίνης�καὶ�περιβρυχίου�ἐπι-
φανείας.

Ὅμως�ὁ�Σκιαθίτης�δὲν�νιώθει�πυλωρὸς�τοῦ�ἄλλου�κόσμου.�Αἰσθάνεται
κι�αὐτὸς�συνοδίτης�τῆς�Γιαννοῦς�στὸν�ἔρμο�αὐτὸν�ντουνιά.�Γι᾽�αὐτὸ�καὶ�φι-
λοτεχνεῖ�μὲ�ἀσυνήθη,� ἴσως�μοναδικὴ�στὰ�λογοτεχνικὰ�χρονικά,� φιλαν-
θρωπία�τὴν�ἔξοδο.�Ἢ�τὸ�ἐξόδιον.�

Μὲ�τρεῖς�ἀδρὲς�πινελιὲς�ἐπιτυγχάνει�ἐν�ταυτῷ�ἆθλον�τρισσόν:
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α)�Ἀφαρπάζει�στοργικὰ�τὸ�πλάσμα�τοῦ�Θεοῦ�ἀπὸ�τοὺς�αἰχμηρούς,�τοὺς
τεταμένους�ὄνυχας�τῆς�βραδείας�καὶ�νωθρᾶς�κοσμικῆς�ἐξουσίας.

β)�Τὸ�ἀγκαλιάζει�κι�ἔτσι�τὸ�διασώζει�ἀπὸ�τὰ�θρησκευτικὰ�βουλευτήρια
τὰ�καὶ�ἀγριωδέστερα�τῶν�κοσμικῶν�μαζὶ�καὶ�ἀπὸ�τὰ�ἐπιστημονικὰ�ἐργα-
στήρια,�τὰ�ἰταμότερα�ὅλων�τῶν�ἐποχῶν.

γ)�Τὸ�ἀπιθώνει�τρυφερά,�ἐν�σιωπῇ�χωρὶς�φωνήεντα�ψάλματα�στὸ�χθα-
μαλὸ�τοῦ�ἁλικτύπου�βράχου.�Στὴν�πόρτα�τῆς�θείας�δικαιοσύνης.�Στὰ�πό-
δια�τοῦ�μεγάλου�Πατρός,�τοῦ�Τρισαγίου.

Σ’�ἐμᾶς�τοὺς�περιλειπόμενους�δωρίζει�παίγνιον�ἐνάλιον:�τὸ�ἐνάμιλλον,
τάχα�καὶ�ἰσόπαλον�θεῖον�καὶ�ἀνθρώπινον.�Μᾶς�χαρίζει�ὡς�παιγνιῶδες�ἄθλη�-
μα�τὸ�«�πάλιν-ῥοέειν,�ῥοεῖν.�Τὸ�πλημμυρῶ…�και�ἀποσύρομαι»!�Εἰς�στιγμὴν
ἀκινητοῦσαν.�Εἰς�τὸ�μέσον,�

α)�Τὸ�λογικὸν�πλάσμα�νὰ�κορδακίζεται�φρῖσσον�(…).�Καὶ�τότε�τὸ�ἄκτι-
στον�νὰ�ἀποσύρεται�περίλυπον�στὰ�ἐνδότερα�τοῦ�βράχου.

β)� Τὸ� λογικὸν� πλάσμα� νὰ� κατα-ρέει,� αἱμάσσον,� αὐτοβυθιζόμενον,
αὐτοδιαθρυπτόμενο.�Καὶ�τότε�τὸ�ἄκτιστο�νὰ�ἐπανέρχεται.�Καὶ�νὰ�ἀπολούει
τὶς�πληγὲς�τοῦ�παιδός�του.�Νὰ�τὸ�καθαίρει.�Νὰ�τοῦ�φορεῖ�κατάσαρκα�χι-
τώ�να�φωτεινό.�Καὶ�νὰ�τὸ�εἰσάγει,�ὅλον�φωταυγές,�εἰς�τὸν�Ἀπάνω,�στὸν�ὁλό-
φωτο�καὶ�φωτογόνο�Ἅη-Σώστη…
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ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΠΥΡΕΛΗ

Συγχρονα Συνομιλουντα ποιηματα
με τον αλ. παπαδιαμαντη

ἢ διακειμενα και ποιητικοι «εμβολιαΣμοι»
Σε γλωΣΣα παπαδιαμαντικη

περιληΨη

Ἡ ἀνακοίνωσή�μου�δὲν�φιλοδοξεῖ�νὰ ἐξαντλήσει�τὸ�θέμα�ποὺ�ἐπαγγέλλε-
ται�ὁ�τίτλος.�Ἐντούτοις�στοχεύει�νὰ�καταδείξει�τὴ�γοητεία�ποὺ�ἀσκεῖ ἡ�πα-
παδιαμαντικὴ�γραφὴ�στὴν�ποίηση�τῶν�συγχρόνων.�Τὸ�πεδίο�ἔρευνάς�μου
περιορίζεται�σὲ�ποιήματα�ποὺ�γράφτηκαν�ἢ�δημοσιεύτηκαν�τὴν�τελευταία
τριακονταετία�(1980-2010).�Ἀντιπαρέρχομαι�μὲ�σύντομη�ἀναφορὰ�στὸν
κατάλογο�τῶν�ποιητῶν�ποὺ�προηγήθηκαν�διαλεγόμενοι�σιωπηρὰ ἢ ἐπιδει-
κτικὰ�μὲ�τὸ ἔργο�τοῦ�Παπαδιαμάντη�καὶ�στὴ�συνέχεια�ἑστιάζω�στοὺς�τρό-
πους�μὲ�τοὺς�ὁποίους�συνεχίζει�νὰ�γίνεται�ἀντιλη�πτὴ ἡ�παρουσία�τοῦ�Πα-
παδιαμάντη,�φαινόμενο�ποὺ�ἀφορᾶ�στὴν�πρόσληψη�τοῦ ἔργου�του.





ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΓΓ.�ΣΤΕΦΟΣ

Η�ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ�ΤΟΥ�ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΣΤΗ�ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ�ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εὐχαριστῶ�θερμότατα�τὴν�Ἑταιρεία�Παπαδιαμαντικῶν�Σπουδῶν�καὶ�τὸν
Δῆμο�Σκιάθου�γιὰ�τὴν�πρόσκληση�συμμετοχῆς�μου�στὸ�Γ΄�Διεθνὲς�Συνέ-
δριο�γιὰ�τὸν�Ἀλέξανδρο�Παπαδιαμάντη,�100�χρόνια�ἀπὸ�τὴν�κοίμησή�του.
Γιὰ� τὸ� ἔργο� τοῦ� κορυφαίου�Σκιαθίτη� διηγηματογράφου� ἡ�Πανελλήνια
Ἕνω�ση�Φιλολόγων�ὀργάνωσε,�κατὰ�τὸ�παρελθόν,�ἐκδήλωση1,�στὸ�Μουσεῖο
Ἱστορίας�τοῦ�Πανεπιστημίου�Ἀθηνῶν�(Παλαιὸ�Πανεπιστήμιο,�Θόλου�5,�17
Ἀπριλίου�2001)�καὶ�ἄλλη,�σὲ�συνεργασία�μὲ�τὴν�Ἑταιρεία�Παπαδιαμαν-
τικῶν�Σπουδῶν,� στὴν�Αἴθουσα� ἐκδηλώσεων� τοῦ� πολυχώρου�Ἄτταλος2
(Ἀ�δριανοῦ�52,�13�Ἰουνίου�2005),�δίπλα�στὸ�ἐκκλησάκι�τοῦ�Ἁγίου�Ἐλισ-
σαίου,�ὅπου�ὁ�Παπαδιαμάντης�ἀγαποῦσε�νὰ�ψάλλει�τακτικά,�ἐνίοτε�ἀγρυ�-
πνῶν.�Στὸ�πλαίσιο,�ἄλλωστε,�τῶν�ἐφετινῶν�ἐκδηλώσεων�προγραμματίζε-
ται�ἡμερίδα�στὴν�Ἀθήνα�(Πνευματικὸ�Κέντρο�Δήμου�Ἀθηναίων,�7�Δε�κεμ-
βρίου�2011),�σὲ�συνεργασία�μὲ�τὴν�Ἑταιρεία�Συγγραφέων.

Στὴν�Ἱστορία�τῆς�Νεοελληνικῆς�Λογοτεχνίας3 τοῦ�Γυμνασίου,�διαταξικὸ
συνοπτικὸ�βιβλίο�ποὺ�διανέμεται�στοὺς�μαθητὲς�καὶ�τῶν�τριῶν�γυμνα-
σιακῶν�τάξεων,�ἀπὸ�τὸ�2006,�παράλληλα�μὲ�τὴν�Ἱστορία�τῆς�Ἀρχαίας
Ἑλληνικῆς�Γραμματείας,�ἀφιερώνονται�σχεδὸν�δύο�σελίδες�γιὰ�τὸν�Α.Π.,
τὸν�«Ἅγιο�τῶν�Νεοελληνικῶν�Γραμμάτων».�Ἐνδεικτικὰ�ἀναφέρονται�τὰ
ἑξῆς,�μὲ�ἐπιλογή.�«Μία�ἐξίσου�πνευματικὴ�φυσιογνωμία�ἀποτέλεσε�τὴν�ἴδια
ἐποχὴ�ὁ�Ἀλέξανδρος�Παπαδιαμάντης�(1851-1911),�πού,�ὅπως�καὶ�ὁ�Βι-
ζυηνός,�χρησιμοποίησε�τὴν�καθαρεύουσα�γιὰ�τὶς�ἐκτενεῖς�περιγραφές�του,
ἐνῶ�γιὰ�τοὺς�διαλόγους�του�τὸ�ἰδίωμα�τῆς�Σκιάθου,�τῆς�ἰδιαίτερης�πατρί-
δας�του…�Ἀπὸ�τὸ�ἔργο�του�ξεχωρίζουν�τὰ�σκιαθίτικα�διηγήματα,�μερικὰ

1 Βλ.�Ἀφιέρωμα�Φιλολογικῆς,�75�(2001),�σσ.�2-16.
2 Βλ.�Φιλολογική,�91�(2006),�σσ.�47-58.
3 ΥΠΕΠΘ -�Π.Ι.�Α΄,�Β΄,�Γ΄�Γυμνασίου,�Εὐάγγελος�Ἀθανασόπουλος,�Εἰρήνη�Κοκκι-
νάκη,�Πολυξένη�Μπίστα,�Ο.Ε.Δ.Β.,�Ἀθήνα�2006,�σσ.�91-92.



ἀπὸ� τὰ� ὁποῖα� ἀναγνωρίσθηκαν�ὡς� ἀριστουργήματα� τῆς� πεζογραφίας
μας…�Ἡ�γλώσσα�του,�προσωπικὴ�καὶ�ἰδιότυπη,�εἶναι�ἐπηρεασμένη�ἀπὸ�τὴ
γλώσσα�τῆς�ἐκκλησίας�καὶ�τῆς�ὑμνογραφίας.�Στὰ�διηγήματά�του�χρησι-
μοποιεῖ�τὸ�ρεαλισμό,�γιὰ�νὰ�ἀπεικονίσει�ἕνα�κόσμο�σκληρό,�ποὺ�ὑποφέρει�ἀπὸ
τὴ�φτώχεια�καὶ�τὴ�δυστυχία.�Σὲ�πολλά,�ὅμως,�ἀπὸ�αὐτὰ�ἐπικρατοῦν�τὰ�λυ-
ρικὰ� στοιχεῖα� καὶ� ποιητές,� ὅπως� ὁ�Ἐλύτης4,� ἔχουν� κάνει� λόγο� γιὰ� τὴ
“μαγεία�τοῦ�Παπαδιαμάντη”».

Ὡστόσο,�ἡ�ἀνθολόγηση�ἀποσπασμάτων�ἀπὸ�τὸ�ἔργο�τοῦ�Α.Π.�στὰ�Κεί-
μενα�Νεοελληνικῆς�Λογοτεχνίας,�στὴ�Δευτεροβάθμια�Ἐκπαίδευση,�εἶναι
σήμερα�ἰσχνὴ�ἕως�ἀνύπαρκτη.�Ἀπὸ�τὰ�30�καὶ�πλέον�πεζὰ�κείμενα,�ποὺ
εἶχαν�ἐπιλεγεῖ5,�κατὰ�καιρούς,�παλαιότερα,�ἀπὸ�τὸ�1917�καὶ�ἑξῆς,�στὰ�Νε-
οελληνικὰ�Ἀναγνώσματα,�στοὺς�ποικιλώνυμους�κύκλους�τῆς�Ἐκπαίδευ-
σης,� καί,� ἀργότερα,� στὰ�Κείμενα�Νεοελληνικῆς�Λογοτεχνίας,� καὶ� τὰ
ὁποῖα�διδάχθηκαν�πολλὲς�σειρὲς�μαθητῶν,�ἐλάχιστα�ἔχουν�ἀπομείνει�στὰ
ἐν�χρήσει�διδακτικὰ�βιβλία,�μὲ�ἀποτέλεσμα�ἡ�παρουσία�τοῦ�διαπρεποῦς�διη-
γηματογράφου�νὰ�εἶναι�ἄκρως�πενιχρή.

Συγκεκριμένα,�στὰ�Κείμενα�Νεοελληνικῆς�Λογοτεχνίας τοῦ�Γυμνα-
σίου6,�ποὺ�διδάσκονται�ἀπὸ�τὸ�2003�καὶ�ἀντικατέστησαν�τὰ�ἤδη�ἀναθεω-
ρημένα�Κ.Ν.Λ.�τοῦ�2000,�ἀνθολογοῦνται�μόνο�δύο�ἀποσπάσματα:�τὸ�ποί-
ημα�«Στὴν�Παναγία�τὴ�Σαλονικιά»,�–ποὺ�ἀντικατέστησε�τὸ�προηγούμενο
«Στὴν�Παναγίτσα�στὸ�Πυργί»–�τὸ�ὁποῖο�γράφτηκε�στὰ�τελευταῖα�χρόνια
της� ζωῆς� τοῦ�Α.Π.� καὶ� δημοσιεύθηκε� γιὰ� πρώτη� φορὰ� ἀπὸ� τὸν�Ν.�Δ.
Τριανταφυλλόπουλο7,�τὸ�1983.�Τὸ�ποίημα�ἀπαρτίζεται�ἀπὸ�ὀκτὼ�τετρά-
στιχες�στροφές,�ἀναφέρεται�σὲ�μιὰν�ἐκκλησία�τῆς�Σκιάθου8 καὶ�ἔχει�ὡς
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4 Βλ.�Ὀδ.�Ἐλύτης,�Ἡ�μαγεία�τοῦ�Παπαδιαμάντη.�Ἐρμείας,�Ἀθήνα�χ.χ.�Πρβλ.�Λαμ-
πρινὴ�Κουζέλη�«Ἀναζητώντας�τὴ�μαγεία»,�Τὸ�Δέντρο,�181-182�(2011),�σσ.�54-57.

5 Βλ.�Λάμπρος�Βαρελᾶς,�Ἡ�νεοελληνικὴ�καὶ�μεταφρασμένη�λογοτεχνία�στὴν�ἑλλα-
δικὴ�δευτεροβάθμια�ἐκπαίδευση,�Θεσσαλονίκη�2007,�καὶ�Χρυσάνθη�Κουμπάρου�-
Χανιώτη,�Τὰ�Νεοελληνικὰ�Ἀναγνώσματα�στὴ�Μέση�Ἐκπαίδευση.�Συγγραφεῖς�καὶ
ἀνθολογούμενα�κείμενα�(1884-1977).�Γρηγόρης,�Ἀθήνα�2003.

6 Πρβλ.�καὶ�Θεοδ.�Πυλαρινός,�Σοφία�Χατζηδημητρίου,�Λάμπρος�Βαρελᾶς,�Κείμενα
Νεοελληνικῆς�Λογοτεχνίας,�Βιβλίο�Ἐκπαιδευτικοῦ,�Ἀθήνα�2006,�σσ.�41-44.

7 Βλ.�«“Στὴν�Παναγιὰ�τὴ�Σαλονικιά”.�Ἕνα�ἀκόμη�ἄγνωστο�ποίημα�τοῦ�Παπαδια-
μάντη».�Ἑκηβόλος,�12�(1983).�Πρβλ.�Ἀνέστης�Γ.�Κεσελόπουλος,�Ἡ�λειτουργικὴ
παράδοση�τοῦ�Ἀλέξανδρου�Παπαδιαμάντη,�Πουρναρᾶς,�Θεσσαλονίκη�1994.

8 Πρβλ.�ἀναφορὰ�στὴν�ἀρχὴ�τοῦ�διηγήματος�«Τῆς�Κοκκώνας�τὸ�σπίτι».



σκοπὸ�νὰ�ἐξυμνήσει�τὰ�ἀγαπημένα�του�προσκυνήματα,�ναοὺς�καὶ�ἐκκλη-
σάκια� τοῦ� νησιοῦ,� ἀφιερωμένα� στὴ� θεομήτορα�Παναγία,� ὅπως:� «Στὴν
Παναγία�τὴν�Κεχριά»,�«Στὴν�Παναγία�τὴν�Κουνίστρα»,�«Στὴν�Παναγία
Ντομάν»�κ.ἄ.

Σύμφωνα�μὲ�τοὺς�ἀνθολόγους�τὸ�ποίημα�διαπνέεται�ἀπὸ�θρησκευτικὴ
γαλήνη�καὶ�ἠρεμία.�Περιγράφονται�ὁ�ναός,�ἡ�θέση�του�στὴν�πόλη,�ἡ�εἰκόνα
τῆς�τιμωμένης�Παναγιᾶς,�τὰ�ἀφιερώματα�τῶν�ναυτικῶν,�ἐνῶ�στὶς�ἐρω-
τήσεις�συνιστᾶται�ἡ�συγκριτικὴ�ἐξέταση�μὲ�τὸ�ποίημα�τοῦ�Κ.�Π.�Καβάφη,
«Δέησις».

Τὸ�δεύτερο�κείμενο,�στὴ�Γ΄�Γυμνασίου,�εἶναι�τὸ�ἠθογραφικὸ�διήγημα�«Τ᾽
Ἀγνάντεμα»�(Σκιαθίτικα�διηγήματα,�1899),�ποὺ�δίνει�χαρακτηριστικὲς
ὄψεις�τῆς�θαλασσινῆς�Σκιάθου,�κυρίως�τὴ�ζωὴ�τῶν�ναυτικῶν,�μέσα�ἀπὸ
τὴ� σκηνὴ� τῆς� ἀναχώρησης� καὶ� τοῦ� ἀποχωρισμοῦ� ἀπὸ� τὶς� οἰκογένειές
τους,�παρεμβάλλοντας�ἔντεχνα�καὶ�τὴν�παραμυθιακὴ�ἀφήγηση�τῆς�ἱστο-
ρίας�τῆς�Φλανδρῶς.

Ὁ�ἀποκλεισμὸς�αὐτὸς�τοῦ�Α.Π.�ἀπὸ�τὴ�γυμνασιακὴ�βαθμίδα�εἶναι�ἀνε-
πίτρεπτος,�μὲ�ἐπιπτώσεις�γιὰ�τοὺς�μαθητές,�οἱ�ὁποῖοι�στεροῦνται�αὐτὴ�τὴ
μοναδικὴ�δύναμη�τοῦ�παπαδιαμαντικοῦ�λόγου�καὶ�τὴν�πυκνότητα�τῆς�οὐ�-
σίας� του,� στοιχεῖα� ποὺ� ἐκπέμπουν� μαγεία� ποιητική.� Γενιὲς� ὁλόκληρες
μα�θητῶν�εἶχαν�γαλουχηθεῖ�μὲ�τὰ�ἀνθολογημένα�κείμενα�τοῦ�Α.Π.9,�ἀπὸ
τὰ�Χριστουγεννιάτικα�καὶ�Πασχαλινὰ�διηγήματα,�ὅπως:�«Στὸ�Χριστό,�στὸ
Κάστρο»�(1892),�«Ὑπηρέτρα»�(ὄνομα�λέμβου,�1888),�«Τῆς�Κοκκώνας�τὸ
σπίτι»� (1893),�μὲ�τὴν� εὐτράπελη�κατακλείδα:�«–�Νὰ�κι�ἄλλη�ζυγιά!»,
«Ἐξοχικὴ�Λαμπρή»�(1890),�«Λαμπριάτικος�ψάλτης»�(1893),�«Ἀνάστασι
στὴν�Ἁγι᾽�Ἀναστασιά»�(1892)�κ.ἄ.�Ἰδιαίτερα,�ὅμως,�θὰ�ἀναφερθῶ�στὴν
πασίγνωστη�«Σταχομαζώχτρα»�(1889),�ποὺ�διαδραματίζεται�στὴν�ἰδιαί-
τερη�πατρίδα�μου,�τὴ�Βόρειο�Εὔβοια,�στὴν�ἐπαρχία�Ἰστιαίας,�μὲ�πρωτα-
γωνίστρια�τὴ�θεια-Ἀχτίτσα,�ἡ�ὁποία�«κατ᾽�ἔτος�ἔπλεεν�ὑπερπόντιος�καὶ
ἠσχολεῖτο,� ὑπομονητικὴ� καὶ� σιωπηλή,� μετ᾽� ἄλλων� πτωχῶν� γυναικῶν,
συλ�λέγουσα�τοὺς�ἀστάχεις,�τοὺς�πίπτοντας�ἀπὸ�τῶν�δραγμάτων�τῶν�θε-
ριστῶν,�ἀπὸ�τῶν�φορτωμάτων�καὶ�κάρρων».�Ἡ�θεια-Ἀχτίτσα,�ἡ�Σταχο-
μαζώχτρα,�γίνεται�τὸ�σύμβολο�τῆς�σκληρὰ�ἐργαζόμενης�γυναίκας,�γιὰ�νὰ
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9 Βλ.�«Ἀλέξανδρος�Παπαδιαμάντης�(1851-1911)».�Ἐπιμέλεια�Νίκος�Γρηγοριάδης.
Στὰ�Κείμενα�Νεοελληνικῆς�Λογοτεχνίας�Γυμνασίου�-�Λυκείου,�3.�Πεζογραφία.�Βι-
βλίο�τοῦ�καθηγητῆ,�Ο.Ε.Δ.Β.,�Ἀθήνα�1986,�σσ.�22-55.



μεγαλώσει�τὰ�δύο�ὀρφανὰ�ποὺ�τῆς�ἄφησε�ἡ�κόρη�της,�ὑπομένοντας�ἀγόγ-
γυστα�τὸ�παρατσούκλι�«καραβωμένη»�ποὺ�τῆς�ἔδιναν,�ἐπειδὴ�ταξίδευε�μόνη
της� στὸ� καράβι10,� καθὼς� καὶ� τὴν� εἰρωνικὴ� ἐπίκληση� τῶν�Εὐβοιωτῶν,
«μᾶς�ἦρθαν�οἱ�φ’στάνες».�Ἐξαίρετο�εἶναι�τὸ�διήγημα�«Ἄνθος�τοῦ�γιαλοῦ»,
ποὺ�σχετίζεται�μὲ�τὴ�διασκευὴ�μιᾶς�τοπικῆς�παράδοσης�(ἑνὸς�παραμυθιοῦ
σχετικοῦ�μὲ�τὴ�Λουλούδω�καὶ� τὸ� ξένο�χαμένο�βασιλόπουλο)�καὶ� εἶναι,
καθὼς�ἀναφέρει�χαρακτηριστικὰ�ὁ�Νίκος�Τριανταφυλλόπουλος11,�ἕνα�«ἐν�-
τελὲς�ποίημα»�μὲ�ἐσωτερικὸ�καὶ�ἐξωτερικὸ�ρυθμό,�τῆς�ἴδιας�τάξης�μὲ�τὸ
«Μυρολόγι�τῆς�φώκιας»,�συσχετίζοντάς�το�μάλιστα�μὲ�τὸν�στίχο�γιὰ�τὸν
«Ἀλαφροΐσκιωτο»�τοῦ�Σολωμοῦ.�Πρὸς�ἐπίρρωση�διαβάζω�τὴν�ἀρχὴ�τοῦ�διη-
γήματος:

Ἐπὶ�πολλὰς�νύκτας�κατὰ�συνέχειαν�ἔβλεπεν�ὁ�Μάνος�τοῦ�Κορωνιοῦ,�ἀνά-
μεσα�εἰς�δύο�ὑψηλοὺς�βράχους�καὶ�κάτω�ἀπὸ�ἕνα�παλαιὸν�ἐρημόσπιτον�κα-
τηρειπωμένον,�θεωρῶν�τὰ�ἄστρα�καὶ�μελετῶν�τὴν�Πούλιαν�καὶ�ὅλα�τὰ�μυ-
στήρια�τοῦ�οὐρανοῦ�–�ἔβλεπε,�λέγω,�ἀνοικτὰ�εἰς�τὸ�πέλαγος,�ἔξω�ἀπὸ�τὰ�δύο
ἀνθισμένα�νησάκια,�τὰ�φυλάττοντα�ὡς�σκοποὶ�τὸ�στόμιον�τοῦ�λιμένος,�ἓν�με-
λαγχολικὸν�φῶς�–κανδήλι,�φανόν,�λαμπάδα�ἢ�ἄστρον�πεσμένον–�νὰ�τρεμο-
φέγγῃ�ἐκεῖ�μακράν,�εἰς�τὸ�βάθος�τῆς�μελανωμένης�εἰκόνος,�ἐπιπολῆς�εἰς�τὸ
κύμα,�καὶ�νὰ�στέκῃ�ἐπὶ�ὥρας,�φαινόμενον�ὡς�νὰ�ἔπλεε,�καὶ�μένον�ἀκίνητον.

Ἡ�ἀπουσία�τοῦ�Α.Π.�εἶναι�ἐμφανὴς�καὶ�στὶς�Α΄�καὶ�Γ΄�τάξεις�τοῦ�Γενι-
κοῦ�Λυκείου�μὲ�ἐξαίρεση�μόνο�τὴ�Β΄�τάξη,�ὅπου�ἀνθολογοῦνται�μὲ�τὴ�σει�-
ρὰ� ἀποσπάσματα12 ἀπὸ� τὴν� ἐκτενὴ�ἀφήγηση� (νουβέλα)� «Ἡ�Φόνισσα»
(1903),�τὸ�κοινωνικὸ�καὶ�πολυσυζητημένο�μυθιστόρημα,�ἀπὸ�τὰ�καλύτερα
ἔργα�τοῦ�συγγραφέα,«�Ὁ�Ἀλιβάνιστος»�(1903),�διήγημα�ποὺ�ἐκτυλίσσε-
ται�σὲ�δύο�ἐπίπεδα,�ἕνα�εὐτράπελο�καὶ�ἕνα�δραματικό,�«Τὸ�Μυρολόγι�τῆς
φώκιας»(1908),�θαῦμα�σκηνοθετικὴς�ἱκανότητας�τοῦ�συγγραφέα,�ἀπὸ�τὰ
ὡραιότερα�διηγήματα�τοῦ�Α.Π.,�ἕνα�μικρὸ�ἀριστούργημα,�μὲ�ποιητικὴ�κα-
τακλείδα�καί,�τέλος,�τὸ�«Πατέρα�στὸ�σπίτι!»�(1894),�ἀπὸ�τὰ�ἀθηναϊκὰ�πα-
σχαλιάτικα�διηγήματα,�μὲ�ἔντονο�τὸν�κοινωνικὸ�προβληματισμὸ�τοῦ�συγ-
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10 Βλ.�Ὄλγα�Βότση,�«Προσεγγίσεις�στὸ�ἔργο�τοῦ�Παπαδιαμάντη»,�Τετράδια�Εὐθύ-
νης,�15�(1981),�σσ.�47-54.

11 «Ἀλέξανδρος�Παπαδιαμάντης,�“Ἄνθος�τοῦ�Γιαλοῦ”»,�στὰ�Νεοελληνικὰ�διδακτικὰ
δοκίμια�γιὰ�τὸ�Λύκειο,�τῶν�Λουκᾶ�Κούσουλα,�Χριστόφορου�Μηλιώνη,�Γιώργου�Πα-
γανοῦ,�Νίκου�Τριανταφυλλόπουλου,�Παπαζήσης,�Ἀθήνα�1976,�σσ.�205-212.

12 Πρβλ.�ΥΠΕΠΘ -�Π.Ι.�Κείμενα�Νεοελληνικῆς�Λογοτεχνίας,�Β΄�τεῦχος,�Β΄�τάξη�Γε-
νικοῦ�Λυκείου,�Βιβλίο�τοῦ�καθηγητῆ,�Ο.Ε.Δ.Β.,�Ἀθήνα�2008,�σσ.�52-68.



γραφέα.�Παράλληλα,�στὸ�δ.β.�Νεοελληνικὴ�Λογοτεχνία Γ΄�Ἑνιαίου�Λυ-
�κείου�Θεωρητικῆς�κατεύθυνσης�καὶ�Θετικῆς�κατεύθυνσης�(ἐπιλογὴ)�ἀνθο-
λογεῖται�τὸ�ἐξαίσιο�διήγημα�«Ὄνειρο�στὸ�κῦμα»,�ἐμπνευσμένο�ἀπὸ�τὴν
πλούσια�πηγὴ�τῶν�ἀναμνήσεων�τῆς�παιδικῆς�καὶ�ἐφηβικῆς�του�ἡλικίας�καὶ
τὸ�σύνολο�τῶν�πραγματικῶν�βιωμάτων�τοῦ�Παπαδιαμάντη,�ἕνα�κείμενο
ἐξαιρετικοῦ�ἐνδιαφέροντος,�ἐπιδεκτικὸ�πολλαπλῶν�ἀναγνώσεων�καὶ�ἐρμη-
νειῶν13.

Ἡ�ἐπιλογή,�ὁμολογουμένως,�εἶναι�εὔστοχη�καὶ�καλύπτει�ἐπιτυχῶς�τὶς
ἠθογραφικὲς�πτυχὲς�τῆς�δημιουργίας�του,�καθὼς�καὶ�τὰ�χαρακτηριστικὰ
στοιχεῖα�τοῦ�ἔργου�του�(προσήλωση�στὴν�παράδοση�–�βαθιὰ�θρησκευτικὴ
πίστη�–�οἶκτος�γιὰ�τὴν�ἀνθρώπινη�δυστυχία�–�ἀγάπη�γιὰ�τὴ�ζωή�–�φυσιο-
λατρία)·,�μὲ�μόνη,�ὅμως,�ἐπιφύλαξη�τὴν�ἐπιλογή,�στὴ�Β΄�τάξη�τοῦ�Τεχνι-
κοῦ�καὶ�Ἐπαγγελματικοῦ�Λυκείου,�ἑνὸς�διηγήματος,�στὸ�ὁποῖο�τόσο�ὁ�τίτ-
λος,�«Τὸ�ψοφίμι»,�ὅσο�καὶ�τὸ�περιεχόμενο�δὲν�ἀποπνέουν�τὸ�παπαδιαμαντικὸ
ὕφος14.�

Παρατηροῦμε,�ὅμως,�ὅτι�καὶ�στὸ�Λύκειο�ἔχουν�παραλειφθεῖ,�ἀκριβέ-
στερα�ἀπεμποληθεῖ,�ἀξιόλογα�διηγήματα,�μὲ�λυρικὴ�πνοὴ�καὶ�εὐαισθησία,
ποὺ�κοσμοῦσαν�ἄλλοτε�τὶς�σελίδες�τῶν�προηγούμενων�ἐγχειριδίων�καὶ�τὰ
ὁποῖα�ἐμεῖς�οἱ�παλαιότεροι,�ὡς�μαθητὲς�καὶ�ὡς�δάσκαλοι,�ἀναπολοῦμε�μὲ
ἰδιαίτερη�νοσταλγία�καὶ�συγκίνηση.�Ἀναφέρω,�μεταξὺ�ἄλλων�–ἡ�σειρὰ�δὲν
εἶναι�ἀξιολογική–�α)�«Ὑπὸ�τὴν�βασιλικὴν�δρῦν»�(1901),�διήγημα�λυρικό-
τατο� καὶ� ποιητικότατο,� μὲ� ἀρχαιοελληνικὲς� μυθολογικὲς� ἐπιδράσεις
(«Πάγ�καλον,�μεγαλοπρεπὲς�καὶ�περικαλλὲς�δένδρον,�νύμφη�ἀνάσσουσα
τῶν�δρυμώνων,�δέσποινα�ἀγρίας�καλλονῆς,�βασίλισσα�τῆς�δρόσου,�μεστὴ
καὶ�ἀμφιλαφής,�θεσπεσία�καὶ�ὑψηλή…»),�β)�ἀποσπάσματα�ἀπὸ�τὴν�πο-
λυσέλιδη�νουβέλα�«Τὰ�Ρόδιν᾽�ἀκρογιάλια»�(1907),�ἀφηγούμενη�τὶς�ἀνα-
μνήσεις�τοῦ�συγγραφέα�ἀπὸ�τὴ�νεανική�του�ζωὴ�στὴ�Σκιάθο,�γ)�«Ἡ�Γλυ-
κοφιλοῦσα»� (1894),� ἠθογραφικὸ� διήγημα� μεγάλης� πνοῆς,� μὲ� ἀκρίβεια
ἀπει�κόνισης,�λυρικὴ�χάρη�καὶ�θρησκευτικὸ�χαρακτήρα,�ποὺ�ἀπηχεῖ�τὸν�κό-
σμο�τῆς�παιδικῆς�μνήμης�τοῦ�Παπαδιαμάντη15:�«Ἐπάνω�εἰς�τὸν�βράχον
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13 Πρβλ.� στὸ� διδακτικὸ� βιβλίο,� Δημήτρ.� Τζιόβας,� «Ἑρμηνεύοντας� τὸ�Ὄνειρο� στὸ
κύμα»�(Παράρτημα),�σσ.�346-347.

14 Νέα�Ἑλληνικά.�Τεχνικὰ�-�Ἐπαγγελματικὰ�Ἐκπαιδευτήρια,�Β΄�τάξη�1ου�κύκλου,
Ο.Ε.Δ.Β.,�Ἀθήνα�1999.

15 Βλ.�Χρῆστος�Μαλεβίτσης,�«Ὑπὸ�τὴ�σκέπη�τῆς�Γλυκοφιλούσας»,�Τετράδια�Εὐθύ-
νης,�15�(1981),�σσ.�67-92.



ἦτο�κτισμένον�τὸ�παρεκκλήσιον,�μαστιζόμενον�ἀπὸ�θυέλλας�καὶ�λαίλαπας,
λικνιζόμενον�ἀπὸ�τὸ�ἀειτάραχον�καὶ�πολύρροιβδον�κῦμα,�ναναριζόμενον�ἀπὸ
τὰ�ᾄσματα,�τὰ�ὁποῖα�ὁ�ἄνεμος�ἔψαλλε�δι᾽�αὐτὸ�εἰς�τοὺς�σκληροὺς�βράχους
καὶ�εἰς�τὰ�ἠχώδη�ἄντρα…»).�Εἰς�τὸν�πενιχρὸν�ναΐσκον�ὑπῆρχεν�ἡ�εἰκὼν�τῆς
Παναγίας,�προστάτιδος�τῶν�μητέρων,�ζωγραφισμένη�«παρειὰν�μὲ�παρειὰν
μὲ�τὸ�πρόσωπον�τοῦ�ὑπερθέου�βρέφους�της,�ποὺ�ἀπέπνεεν�ἄφατον�γλυκύ-
τητα�[…]�Τὸ�παρεκκλήσιον�ἑώρταζε,�τῇ�26�Δεκεμβρίου,�τὴν�Σύναξιν�τῆς
Ὑπεραγίας�Θεοτόκου,� ἤτοι� τὰ�Ἐπιλόχια,�Λεχοῦς� ἀμώμου,� ἀνδρὸς� μὴ
γνούσης�λέχος».

Ἐπιπρόσθετα,� ὁλοκληρωμένη� εἰκόνα� τοῦ� διηγηματογράφου� ἔδινε� τὸ
λαμπρὸ�λογοτεχνικὸ�δοκίμιο�τοῦ�Φώτου�Πολίτη,�Ἀλέξανδρος�Παπαδια-
μάντης,�ποὺ�ἀποτύπωνε�τὴ�λογοτεχνική�του�σφραγίδα:�«Ἕλλην�γνήσιος
καὶ�συγγραφεὺς�ἰσχυρός,�ἐχάρισε�σελίδας�ἐξόχου�ἁγνότητος�καὶ�ἠθικῆς�ρώ-
μης,�ἐνῶ�ὁ�ἴδιος�ἐτήκετο�ἀπὸ�τὴν�νοσταλγία�τοῦ�ἀπόκοσμου�νησιοῦ,�λου-
σμένου�σὲ�γαλάζιο�φῶς,�ὅπου�οἱ�κάμποι�ὁμιλοῦν�καὶ�οἱ�σπηλιὲς�μοιρολο-
γοῦνε,�ὅπου�τὰ�λουλούδια,�τὰ�δένδρα,�τὰ�πουλιὰ�σκορποῦν�τὴν�εὐφροσύνην
καὶ�ὅπου�οἱ�ἄνθρωποι�εἶναι�τοῦ�Θεοῦ�τὰ�γνήσια�τέκνα»16.

Ἡ�διδασκαλία�τοῦ�Παπαδιαμάντη�στὴ�Β/θμια�Ἐκπαίδευση�κατεῖχε,
κατὰ�τὸν�Ἄγγελο�Μαντᾶ17,�ἐπίλεκτη�θέση,�μόνο�ὅμως�ὣς�τὸ�2001,�ὅπως
προαναφέρθηκε.�Ἀπὸ�τὴ�μαθητεία�μου�στὸ�Γυμνάσιο�Ἰστιαίας�καὶ�τήν,�ἐπὶ
35ετίαν�καὶ�πλέον,�θητεία�μου�στὴ�Β/θμια�Ἐκπαίδευση,�ὡς�Καθηγητής,
Γυμνασιάρχης,�Λυκειάρχης�καὶ�Σχολικὸς�Σύμβουλος,�μπορῶ�νὰ�διαβε-
βαιώσω�ὅτι�οἱ�φιλόλογοι�καθηγητές,�στὴν�πλειονότητά�τους,�δίδασκαν,�σὲ
ὅλες�τὶς�ἐποχές,�μὲ�ἰδιαίτερη�εὐχαρίστηση,�κείμενα�τοῦ�Α.Π.,�ποὺ�ἐξέφρα-
ζαν�τὸ�ἦθος�τῆς�ζωῆς�τοῦ�νεοέλληνα,�ὁ�ὁποῖος�ζεῖ�καὶ�παιδεύεται�κάτω�ἀπὸ
τὸν�θόλο�τῆς�Ὀρθόδοξης�Ἐκκλησίας·�παρακάμπτοντας�τὶς�γλωσσικὲς�δυ-
σχέρειες�–�ὁρισμένες�λέξεις�εἶναι�ἄγνωστες�σὲ�ὅλους�μας,�π.χ.�ἡ�λέξη�ἀνα-
φαλαντίας18!–�καὶ�προχωρώντας�σὲ�ὑφολογικὲς�προσεγγίσεις,�κατόρθωναν
νὰ�κάνουν�τοὺς�μαθητὲς�νὰ�ξεφύγουν�ἀπὸ�μιὰ�γλώσσα�ποὺ�τοὺς�ἀπω�θοῦσε,
μεταδίνοντάς�τους�τὴν�ἄφθαστη�ποιότητα�τοῦ�λόγου�καὶ�τὰ�οὐσιαστικὰ
νοήματα�τοῦ�κειμένου:�τὴν�ἀφοσίωση�στὴν�παράδοση,�τὴν�ἔντονη�αἴσθηση
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16 Νεοελληνικὰ�Ἀναγνώσματα�Γ΄�Λυκείου,�Ο.Ε.Δ.Β.,�Ἀθήνα�1967,�σσ.�129-134.
17 «Ὁ�Παπαδιαμάντης� στὴ�Δευτεροβάθμια�Ἐκπαίδευση»,�Πρακτικὰ�Β΄� Διεθνοῦς
Συνεδρίου�γιὰ�τὸν�Ἀλέξανδρο�Παπαδιαμάντη,�Ἀθήνα�1-5�Νοεμβρίου�2001,�Δόμος
2002,�σσ.�298-308.

18 «Αἱ�Ἀθῆναι�ὡς�ἀνατολικὴ�πόλις»,�Ἅπαντα,�τόμ.�5ος,�Δόμος.



τοῦ�τοπίου�καὶ�τὴν�εὐαισθησία�γιὰ�τὴν�ἑλληνικὴ�φύση,�τὴ�συμπάθειά�του
γιὰ�τὶς�ἀνθρώπινες�δυστυχίες,�τὸ�δυνατὸ�θρησκευτικὸ�στοιχεῖο,�ποὺ�σημα-
τοδοτεῖ�τὴν�ἔμπνευση�καὶ�τὸ�βίωμα.�Ὁ�ἴδιος,�ἄλλωστε,�ἀναφέρει,�μὲ�θαυ-
μαστὴ� ἀκριβολογία,� στὸ� προλογικὸ� ἀπόσπασμα� τοῦ� «Λαμπριάτικου
ψάλτη»,�ὅτι�ἡ�τέχνη�του�ξεκινάει�ἀπὸ�τρεῖς�ἐπιτακτικὲς�ἀνάγκες,�«νὰ�ὑμνεῖ
μετὰ�λατρείας�τὸν�Χριστόν,�νὰ�περιγράφει�μετ᾽�ἔρωτος�τὴν�φύσιν�καὶ�νὰ�ζω-
γραφεῖ�μετὰ�στοργῆς�τὰ�γνήσια�ἑλληνικὰ�ἤθη»19.�Τὴν�ἄποψή�μου�αὐτὴ�συ-
νεπικουρεῖ�καὶ�ἡ�μελέτη�τῆς�Χρυσάνθης�Κουμπάρου-Χανιώτη20,�ἡ�ὁποία
παραθέτει�στοιχεῖα�ἀπὸ�μιὰν�ἔρευνα�Ὁμάδας�Ἐργασίας�τῆς�Πανελλήνιας
Ἕνωσης�Φιλολόγων,� ποὺ� ἀποδεικνύουν� ὅτι� οἱ� ἐπιλογὲς� τῶν� ἐκπαιδευ-
τικῶν�τῆς�πράξης�συμπορεύονται�μὲ�τὶς�ἐπιλογὲς�τῶν�ἀνθολόγων,�καθὼς
τὰ�κείμενα�τοῦ�σκιαθίτη�λογοτέχνη�διδάσκονται�σὲ�μεγάλο�βαθμὸ�καὶ�γιὰ
τὴ�διδασκαλία�τῶν�ἔργων�του�διατέθηκαν�συνολικὰ�752�ὧρες21.�Ὡς�ἐκ�τού-
του,�δὲν�συμμερίζομαι�τίς,�περὶ�ἀντιθέτου,�ἀπόψεις,�ποὺ�κατὰ�καιροὺς�δια-
τυπώνονται�καὶ�διατυπώθηκαν�καὶ�πρόσφατα,�προκαλώντας�τὴν�ἔνσταση
καὶ�διαμαρτυρία�μου,�σὲ�εἰδικὴ�ἐκδήλωση�στὸ�Μέγαρο�Μουσικῆς�Ἀθηνῶν22,
γιὰ�τὸν�Ἀλέξανδρο�Παπαδιαμάντη,�ὅπου�ὁ�διακεκριμένος�λογοτέχνης�Μέ-
νης�Κουμανταρέας�ἀνέφερε,� ἐν�ψυχρῷ�(στηριζόμενος�ποῦ;)� ὅτι�ἡ� διδα-
σκαλία�τοῦ�Παπαδιαμάντη�στὴ�Β/θμια�Ἐκπαίδευση�εἶναι�γραφική�(sic!).

Θέλουμε�νὰ�πιστεύουμε�ὅτι�τὸ�ἔργο�τοῦ�Παπαδιαμάντη�ἐξακολουθεῖ�νὰ
συγκινεῖ,�παρὰ�τὴ�γλωσσική�του�ἰδιαιτερότητα,�καθηγητὲς�καὶ�μαθητὲς
στὴ�Β/θμια�Ἐκπαίδευση·�ὁ�ἀνεπανάληπτος�αὐτὸς�γλωσσικὸς�κώδικας,�θη-
σαυρισμένος�ἀπὸ�ἀλλεπάλληλα�στρώματα�παιδείας,�ἀπὸ�τὸν�Ὅμηρο,�τὴν
ἐκκλησιαστικὴ�ὑμνογραφία�καὶ�τὸ�δημοτικὸ�τραγούδι,�εἶναι�ἀναντίρρητα
ἀμετάφραστος,�γιατὶ�ἐκπέμπει�ἀνυπέρβλητη�μαγεία�καὶ�προσδίδει�ὑψηλὴ
πνοὴ�καὶ�συναρπαστικὴ�δύναμη�στὸ�ἔργο�του23.�Εἶναι�μιὰ�γλώσσα�ἐπι-
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19 Βλ.�Κυρ.�Πλησής,�«Ὁ�Παπαδιαμάντης�καὶ�ὁ�κόσμος�του»,�Τετράδια�Εὐθύνης,�15
(1981),�σσ.�148-151.

20 «Ὁ�Ἀλέξανδρος�Παπαδιαμάντης�στὰ�σχολικὰ�ἐγχειρίδια�τῆς�Νεοελληνικῆς�Λο-
γοτεχνίας�στὴ�Δευτεροβάθμια�Ἐκπαίδευση�(1884-2010)»,�Φιλολογική,�116�(2011).

21 Μετὰ�τοὺς�Δ.�Σολωμό,�Γ.�Σεφέρη,�Κ.�Καβάφη,�Ὀδ.�Ἐλύτη,�Κ.�Παλαμᾶ,�Στρ.�Μυ-
ριβήλη,�Ν.�Καζαντζάκη,�Β.�Κορνάρο,�Ἄγγ.�Τερζάκη,�Ἠλ.�Βενέζη,�Γ.�Ρίτσο.�Βλ.
ἰστοσελίδα�Π.Ε.Φ.�www.p-e-f.gr�στὸ�Ἐκδόσεις�-�Μελέτες�-�Ἄρθρα.

22 Στρογγυλὴ�Τράπεζα,�μὲ�θέμα�«Ὁ�ἐπίκαιρος�Παπαδιαμάντης»,�6�Ἰουνίου�2011.
23 Βλ.�Διον.�Ν.�Μουσμούτης,�«Ἀλέξανδρος�Παπαδιαμάντης.�Ὁ�διεισδυτικὸς�ἀνατό-
μος�τῆς�ταραγμένης�ψυχῆς�τοῦ�ἀνθρώπου»,�Ἐλευθεροτυπία,�«Βιβλιοθήκη»,�Ἀφιέ-



βλητικὴ�καὶ�ὑποβλητική,�δωρική,�τελετουργικὴ�καὶ�βιβλική,�μιὰ�γλώσσα
συγκλονιστικὴ�καὶ�ποικιλοτρόπως�ἀποκαλυπτική,�ἐντελῶς�ἀτομικὴ�ποὺ
καθίσταται� διαχρονική,� ὑπεράνω� κανόνων� καὶ� ἐκτὸς� προσδιορισμῶν24.
Ἐξάλλου,�οἱ�ἐνδεχόμενες�γλωσσικὲς�δυσκολίες�εὔκολα�ἐξουδετερώνονται
στὴ�διδακτικὴ�πράξη,�μὲ�τὸ�ὑποσελίδιο�λεξιλόγιο�στὰ�ἀνθολογούμενα�κεί-
μενα�καθὼς�καὶ�μὲ�τὴν�κατάλληλη�καθοδήγηση�καὶ�βοήθεια�τοῦ�διδά-
σκοντος.

Ἑπομένως,�ἐπιβάλλονται�τόσο�ἡ�ἀνατοποθέτηση�τοῦ�παπαδιαμαντικοῦ
ἔργου,�σὲ�προσεχὴ�ἀναμόρφωση�τοῦ�Προγράμματος�Σπουδῶν,�ὅσο�καὶ�ἡ
ἀνθολόγηση�ἐκλεκτῶν�ἀποσπασμάτων�στὰ�ὑπὸ�ἔκδοση�Κείμενα�Νεοελ-
ληνικῆς�Λογοτεχνίας,�στὶς�δύο�βαθμίδες�τῆς�Β/θμιας�Ἐκπαίδευσης,�ὅπου,
δυστυχῶς,�κυριαρχεῖ�ἕνας�ἀπαράδεκτος�ἀπομονωτισμός,�ποὺ�ὁδηγεῖ�στὴν
ἀπεμπόληση�τῶν�ἀξιῶν�τῆς�ἑλληνικῆς�παιδείας,�σὲ�ὅλες�τὶς�ἐκφάνσεις�του.
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ρωμα,�29/4/2011.�Βλ.�Β.�Κωνσταντίνου,�«Ἡ�γλώσσα�τοῦ�Παπαδιαμάντη»,�Τε-
τράδια�Εὐθύνης,�ὅ.π.�175-179.

24 Βλ.�Κ.�Ν.�Παπανικολάου,�«Ὁ�Ἀλέξανδρος�Παπαδιαμάντης�στὴν�Ἐκπαίδευση»,�Τε-
τράδια�Εὐθύνης,�ὅ.π.�σσ.�132-135.



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.�ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

«ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΝΤΑΣ»�ΤΗ�ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ�ΤΕΧΝΗ.
ΤΟ�ΠΡΟΒΛΗΜΑ�ΤΗΣ�ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ�ΤΗΣ
ΣΤΟΥΣ�ΕΚ�ΣΚΙΑ-ΑΘΟΥ�ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΣ

Ἀλεξάνδρων�καὶ�τῆς�Ἄλλης�Σκιάθου
ἐραστῇ ἐμμανεῖ,

κασιγνήτῳ�τῷ�πρεσβυτέρῳ,
nunc�et�semper.

Στὶς�μέρες�μας�ἡ ὑψηλὴ�παρακαταθήκη�τῆς�βυζαντινῆς�καὶ�μεταβυζαν-
τινῆς�τέχνης�μεταφράζεται,�δηλαδὴ�μεταφέρεται�ζωντανὰ�στὰ�καθ’�ἡμᾶς,
παραφράζεται,� ἤγουν� σκηνοθετοῦμε� παραλλαγές� της,� ἢ� ἀντιγράφεται,
δηλονότι�τὴν�μιμούμεθα�δουλικά;�

Τὰ ἐρωτήματα�δὲν�εἶναι�καινούργια.�Τὴν�ἑπομένη�τῆς�ἁλώσεως�τοῦ
1204�ἀπὸ�τοὺς�Σταυροφόρους�θὰ�τὰ�θέσουν�οἱ�Βυζαντινοὶ�σὲ�σχέση�μὲ�τὴ
δυτικὴ�τέχνη�τοῦ�14ου�καὶ�15ου�αἰώνα:�Εἴτε�προσπαθοῦν�νὰ�συνομιλήσουν
ἐπὶ ἴσοις�ὅροις�μὲ�μία�Δύση,�ποὺ�τοὺς�ἔχει�ὑπερβεῖ�τεχνοκρατικὰ ἀλλὰ ὄχι
καὶ�πνευματικά,�εἴτε�ἀσκοῦν�κριτικὴ ἐναντίον�της,�ὅπως�οἱ�μετέχοντες�στὴν
ψευδοενωτικὴ�Σύνοδο�Φερράρας-Φλωρεντίας�(1438-1439)�ἢ ὁ ἅγιος�Συ-
μεὼν�Θεσσαλονίκης. Ὀξύτερα�τέθηκε�τὸ�πρόβλημα�στὴν�Τουρκοκρατία,
καταλήγοντας�σὲ�δύο�δρόμους:�Ἢ�λελογισμένη�σύγκραση�πατροπαράδο-
των�καὶ�νεόφερτων�τάσεων�ἢ ἄνευ�ὅρων�ὑποταγὴ�στὴ�«βαβυλώνεια�αἰχμα-
λωσία»� τοῦ� δυτικοῦ� νατουραλισμοῦ� καὶ� εὐσεβισμοῦ,� ὅπως� σημειώθηκε
στὴν�ὡραιοπάθεια�τῆς�Ἑπτανησιακῆς�Σχολῆς�τοῦ�18ου�αἰώνα�καὶ�τῶν�Νε-
οελλήνων�«Ναζαρηνῶν»�μετὰ�τὴν�Ἀπελευθέρωση1.

Στοὺς�καιρούς�μας�τὸ�δίλημμα�ἀναζωπυρώθηκε�μὲ ὀξύ,�ἀπόλυτο�καὶ
ἀναγκαῖο� γιὰ� τὴν� ἐποχή� του� τρόπο� ἀπὸ� τὸν� ἀοίδιμο�Φώτη�Κόντογλου
(1895-1965),�ὅταν�ἡ�βυζαντινὴ�παράδοση�ὑπέφερε�ἀκόμη�στὸν�τόπο�μας

1 Γιὰ�λεπτομέρειες�τῆς�ἱστορικῆς�διαδρομῆς�πρβλ.�Δημ.�Δ.�Τριανταφυλλόπουλος, «Tὸ
μεταβυζαντινὸ Bυζάντιο�ἀνάμεσα�σὲ Ἀνατολὴ�καὶ�Δύση.�Ἡ μεταβυζαντινὴ�τέχνη
(1453-1830)�στὸν�ἑλληνορθόδοξο�χῶρο»,�Nέα�Ἑστία,�τεῦχ.�1763�(Ὀκτ.�2003),�σσ.
371-405.



ἀπὸ�γενικὴ ἀνυποληψία.�Ὅ,τι�μᾶς�χάρισε�ὁ�ἴδιος,�ὡς�ρωμαλέα�καλλιτεχνικὴ
ἰδιοσυγκρασία,�ἦταν�πηγαῖο,�ἄρτιο,�καταξιωμένο2.�Προβλήματα�ἄρχισαν
ὅταν�προσπάθησε�νὰ ἐπιβάλει�πρότυπα3,�ὅπως�ἔγινε�καὶ�στὴ�ναοδομία�ἀπὸ
τὸν�μακαρίτη�Ἀναστάσιο�Ὀρλάνδο,�μέγα�ἐπιστήμονα,�ἀρχιτέκτονα�καὶ
ἀναστηλωτή4.�Κοινοὶ�τόποι�πλέον�αὐτὰ�ἐδῶ�καὶ�δεκαετίες5,�ἀλλὰ�ἡ�συνεχὴς
ἀνακύκλωσή�τους6,�τὸ�συνέδριό�μας�καὶ ὁ�γενέθλιος�τόπος�τοῦ Ἀλεξάνδρου
οἱονεὶ�ὑποχρεώνουν�νὰ�ξαναπιάσουμε�τὸ�θέμα.�

***

Οἱ�δύο�Ἀλέξανδροι�–θεωρῶ ὡς�ἑνιαία�τὴν�ξυνωρίδα�τῶν�τριτεξαδέλφων7–�δὲν
ἔγραψαν�συστηματικὰ�θεωρητικὰ�κείμενα�γιὰ�τὴν�καθ’�ἡμᾶς�παράδοση
τῆς�ἐκκλησιαστικῆς�ζωγραφικῆς�καὶ ἀρχιτεκτονικῆς,�ὅμως�μόνο�μέσα�της
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2 Βλ.�διαπραγμάτευση�στὴ�διδακτ.�διατριβὴ�τοῦ�Ν.�Ζία,�Φώτης�Κόντογλου�ζωγρά-
φος,�Ἀθήνα�1991.

3 Κυρίως�μὲ�τὴν�ἐπιβλητική,�δίτομη�ἔκδοσή�του�Ἔκφρασις�τῆς�Ὀρθοδόξου�Εἰκονο-
γραφίας,�Ἀθῆναι�1960,�ὅπως�καὶ�μὲ�πολυπληθῆ ἄρθρα�του.

4 Ὑποβλητικὴ�εἰκόνα�του�στὸν�ὀγκώδη�τόμο�τῆς�Ἀκαδημίας�Ἀθηνῶν,�Ἀναστάσιος
Ὀρλάνδος:�Ὁ ἄνθρωπος�καὶ�τὸ ἔργον�του, Ἀθῆναι�1978.

5 Πρωτοπόρησαν�στὴν�κριτικὴ�τῆς�ἄγονης�μίμησης�ὁ�Καθηγητὴς�τῆς�Ἀρχιτεκτονικῆς
Σχολῆς�Ἀθηνῶν�Παναγ.�Μιχελῆς,�κυρίως�μὲ�αἰσθητικὰ�κριτήρια,�καὶ ὁ�Καθηγητὴς
τῆς�Θεολογικῆς�Σχολῆς�Θεσσαλονίκης�Κων.�Καλοκύρης�μὲ�θεολογικὴ�θεμελίωση.
Στὰ� νεώτερα� χρόνια� γιὰ� τὴ� «νεοβυζαντινὴ»�ἀρχιτεκτονικὴ� οὐσιαστικὲς� εἶναι� οἱ
συμβολὲς�τοῦ ἀρχιτέκτονα-θεολόγου�Ἰωσ.�Ροηλίδη·�γιὰ�τὴν�ἀντίστοιχη�ζωγραφικὴ
πρβλ.�Δημ.�Δ.�Τριανταφυλλόπουλος,�Tέχνη�καὶ�λατρεία.�kείμενα�γιὰ�τὴ�ζωγραφικὴ
στὴν Ὀρθόδοξη�Ἐκκλησία,�Ἀθήνα�2001, καὶ�σὲ�πιὸ�πρόσφατα�ἄρθρα�μας. Γιὰ�τὴ�με-
λέτη�τῆς�πρὸ�τοῦ�Κόντογλου�ἐποχῆς�βασικὴ�εἶναι�ἡ ἀνέκδοτη�διδακτορικὴ�διατριβὴ
τοῦ�Ν.� Γραίκου,�Ἀκαδημαϊκὲς� τάσεις� τῆς� ἐκκλησιαστικῆς� ζωγραφικῆς� στὴν
Ἑλλάδα�κατὰ�τὸν�19ο�αἰώνα (Ἀριστοτέλειο�Πανεπιστήμιο�Θεσσαλονίκης�2011).

6 Εὐοίωνο�σημάδι�τὰ�δύο�πρόσφατα�συναφῆ�συνέδρια�τῆς�Θεολογικῆς�Σχολῆς�Ἀθηνῶν·
πρβλ.�Α΄�Ἐπιστημονικὸ�Συμπόσιο� τῆς�Νεοελληνικῆς�Ἐκκλησιαστικῆς� Τέχνης.
Πρακτικά,�Ἀθήνα�2009. Ἰσχυρὸ�κίνητρο�γιὰ�τὴν�παρούσα�ἀνακοίνωση�στάθηκαν�οἱ
ἀναζωογονητικὲς�ἀπόψεις�τοῦ�Κυριάκου�Χαραλαμπίδη,�Ὀλισθηρὸς�ἱστός,�2�τόμοι,
ἐκδ. Ἄγρα,�Ἀθήνα�2009,�ἰδιαίτερα�τὸ δοκίμιό�του�«Γνώση�τῆς�ἱστορίας»,�Α΄,�28-41.

7 Ν.�Δ.�Τριανταφυλλόπουλος�(ἐπιμ.),�Ὁμόπλουν�πλοῖον.�5�κείμενα�γιὰ�τὸν�Ἀλέξανδρο
Μωραϊτίδη,�Ἀθήνα�1990,�Δημ.�Δ.�Τριανταφυλλόπουλος,�«kατὰ�σάρκα�καὶ�κατὰ
πνεῦμα�συγγένεια.�Ἐκφράσεις�τῶν�Σκιαθίων�Διοσκούρων»,�Ἑταιρεία�Παπαδια-
μαντικῶν�Σπουδῶν,�Πρακτικὰ�B΄�Διεθνοῦς�Συνεδρίου�γιὰ�τὸν Ἀλέξανδρο�Παπαδια-
μάντη�(Ἀθήνα�1-5�Nοεμβρίου�2001),�Δόμος,�Ἀθήνα�2002,�σσ.�521-540.



ἀνασαίνουν�καὶ�κολυμποῦν�ἄνετα8,�ὅποια�μορφὴ�καὶ ἂν�ἔχει�αὐτή.�Τοῦτο
γεννάει ἐρωτηματικὰ�γιὰ�τὸν�τρόπο�ποὺ ἔχουν�τεθεῖ�τὰ�συναφῆ�προβλήματα
ἀπὸ�τὸν�καιρὸ�τοῦ�Κόντογλου�καὶ�μετά.�Θὰ�γίνω�σαφέστερος,�ἀφοῦ�δηλώσω
προηγουμένως�πὼς�ἴσως�ἔχω�συντελέσει�σὲ�παγίωση�μιᾶς�ἐνδεχόμενης
πλάνης·�ὅτι�δηλαδὴ ὁ�Παπαδιαμάντης�στὸν�«Λαμπριάτικο�Ψάλτη»,�δη-
μοσιευμένον�τὸ 18939,�καταφέρεται�ἐναντίον�τοῦ�Θεολόγου-Ἀρχαιολόγου
καὶ�πατέρα�τῆς�Βυζαντινῆς�Ἀρχαιολογίας�στὴν�Ἑλλάδα�Γεωργίου�Λαμ-
πάκη�(1854-1914)�γιὰ�τὴ�διαρπαγὴ�σεπτῶν�κειμηλίων�ἀπὸ�τὴ�γενέθλια
νῆσο�καὶ�μεταφορά�τους�στὸ�Βυζαντινὸ�Μουσεῖο�Ἀθηνῶν10·�μοῦ�εἶχε�δια-
φύγει�πὼς�ὁ�τελευταῖος�διαβεβαιώνει�ὅτι�πρωτοπῆγε�στὴ�Σκιάθο�τὸ 190511.
Ὅμως ἐπισκεπτόμενος�τὴ�Σκιάθο�δὲν�λέει�οὔτε�λέξη�περὶ�Παπαδιαμάντη,
ποὺ�ζοῦσε�καὶ ἦταν�πλέον�τὸ�κλέος�ὅλης�τῆς�Ἑλλάδας�–�σημάδι�πώς,�κατὰ
κάποιο�τρόπο,�ὁ ἀγγλικανίζων�καὶ ὑποστηρικτὴς�τῶν�«Ναζαρηνῶν»�θεο-
λόγος�δὲν�τὰ�πήγαινε�καλὰ�μὲ�τὶς�ἰδέες�τοῦ�Σκιαθίτη,�αἰσθανόταν�θιγμέ-
νος�μὲ�τὴν�κριτική�του�γιὰ�τὰ�θρησκευτικὰ�μουσεῖα�καὶ�τὴν�ἐκκοσμίκευση
τῶν� ἱερῶν,�λειτουργικῶν�σκευῶν;12 Δὲν�εἶμαι�σὲ�θέση�νὰ�τὸ�γνωρίζω13.
Ὡστόσο�ὀφείλουμε�χάριτας�στὸν�Λαμπάκη�γιὰ�τὴ�φωτογραφικὴ�τεκμη-
ρίωση�τῆς�τότε�Σκιάθου.�
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8 Παλαιότερα�ἐξέφρασα�διστακτικὰ�τὴν�ἄποψη,�πὼς�ὁ Ἀλεξανδρινὸς�ποιητὴς�ἔβλεπε
τὴν�Παράδοση�καὶ�τὸ�Βυζάντιο�ἀπέξω,�ὡς�θεατής,�ὁ Ἀλέξανδρος�τὰ�ζοῦσε�ἀπὸ�μέσα
(Δημ.�Δ.�Τριανταφυλλόπουλος,�«Πελιδνὸς�ὁ�παράφρων�τύραννος».�Ἀρχαιολογικὰ
στὸν�Παπαδιαμάντη [Oἱ�νεώτεροι�γιὰ�τὸν�Παπαδιαμάντη, ἐπιμ.�N.�Δ.�Tριανταφυλ-
λόπουλου,�ἀρ.�6],�Nεφέλη,�Ἀθήνα�21999,�σσ.�118�ἑξ.)·�αἰσθάνομαι�τώρα�λιγότερο
εὔτρωτος�μετὰ�τὴν�ἐπιβεβαίωση�ἑνὸς�κατεξοχὴν�εἰδικοῦ:�Ζ.�Λορεντζάτος,�collec-
tanea,�Δόμος,�Ἀθήνα�2009,�ἀρ.�576,�σσ.�309-310.

9 Ἅπαντα,�κριτικὴ ἔκδοση�Ν.�Δ.�Τριανταφυλλόπουλου,�Δόμος, Ἀθήνα,�2.524.�
10 Τριανταφυλλόπουλος,�«Πελιδνός…», ὅ.π.,�συχνάκις.
11 Βλ.�Δελτ.�Χριστ.�Ἀρχαιολ.�Ἑταιρ.,�περίοδ.�Α΄,�7�(1906),�σσ.�21-22.�Παραμένει
λοιπὸν�ἀνοιχτὸ�τὸ�ζήτημα,�ποιὸς�ἦταν�ὁ�κατὰ�Παπαδιαμάντη�ἱερόσυλος,�ἐκτὸς�καὶ
ἂν�ὑποθέσουμε�ὅτι�ὁ�Λαμπάκης�εἶχε�ἐπισκεφθεῖ ἀνεπίσημα�τὸ�νησὶ�καὶ�μετέφερε�τὶς
εἰκόνες�πρὶν�τὸ�1905,�πράγμα�ἀναπόδεικτο�μὲ ὅσα�στοιχεῖα�γνωρίζω.

12 Βλ.�γιὰ�τὸ�ζήτημα�Τριανταφυλλόπουλος,�«Πελιδνός…»,�ὅ.π.
13 Ἕναν�αἰώνα�μετὰ�τὸν�θάνατο�τοῦ�Λαμπάκη�δὲν�διαθέτουμε�οὔτε�πλήρη�βιβλιο-
γραφία�του�μήτε�τὴν�ἀλληλογραφία�του,�ποὺ�πιθανὸν�νὰ�εἶναι�διαφωτιστικὴ�γιὰ�τὸ
θέμα�μας·�βλ.�περὶ�Λαμπάκη: Ὄ.�Γκράτζιου�-�Ἀ.�Λαζαρίδου�(ἐπιμ.),�Ἀπὸ τὴ Χρι-
στιανικὴ Συλλογὴ στὸ Βυζαντινὸ Μουσεῖο (1884-1930),�Ἀθήνα�2006,�συχνάκις,�Σ.
Δελατόλας,�Ἀδελφοὶ Λαμπάκη.�Ἰωάννης,�Γεώργιος,�Ἐμμανουήλ,�Ἀθήνα�2006.



Σὲ�τί�περιβάλλοντα�ἔζησαν�τὴν�ἐκκλησιαστικὴ�τέχνη οἱ�δύο�Σκιαθίτες
ἐξάδελφοι;�Σὲ�τί�χώρους�σύχναζαν�στὴ�γενέτειρά�τους,�ποὺ ἀσφαλῶς�ση-
μάδεψαν�τὰ�παιδικά�τους�βιώματα,�καὶ�τί ἐξέφρασαν�–ἢ�δὲν�ἐξέφρασαν–�γι’
αὐτούς;14 Θὰ ἐπιμείνω�περισσότερο�στὸν�γιὸ�τοῦ�παπα-Ἀδαμαντίου�Ἐμμα-
νουήλ,�ὄχι�μόνο�γιατὶ�συνόδευε�τὸν�ἱερέα�πατέρα�του�στὶς�ἀκολουθίες�καὶ�στὰ
ξωκκλήσια,�ἀλλὰ�καὶ�διότι�ὁ ἐξάδελφός�του,�μανιώδης�ταξιδιώτης,�πολ�λῶν
ἀνθρώπων�ἴδεν�ἄστεα�καὶ ἡ ἐμπειρία�του�πρέπει�νὰ�φιλτραριστεῖ ἀνάλογα15.

Τέσσερεις�τόποι�θὰ�πρέπει�νὰ�καθόρισαν�τὰ ἐκκλησιαστικὰ�βιώματα�τοῦ
Μεγαλέξανδρου�τῆς�νεοελληνικῆς�λογοτεχνίας:�α)�Τὸ�νησί�του·�β)�ἡ�Χαλ-
κίδα,�ὅπου�ἔζησε�μεταξὺ 16-17�ἐτῶν·�γ)�ὁ Ἄθως�στὰ 19�του,�καὶ�δ) ἡ
Ἀθήνα�ἀπὸ�τὰ�φοιτητικά�του�χρόνια�κι�ἔπειτα16.�Θὰ�σταθῶ�γιὰ�λίγο�στούς
δύο�μεσαίους. Γιὰ�τὴ�Χαλκίδα τῆς ἐποχῆς�του17 ξέρουμε�σχετικὰ�ἐπαρκῶς
τὰ ἀφορῶντα�τὴν�Ἁγία�Παρασκευή,�μνημεῖο�μὲ ἔντονα�δυτικὰ�στοιχεῖα18,
καὶ ὅτι�στοὺς�ναούς�της�μᾶλλον�κυριαρχοῦσε�ἡ�θρησκευτικὴ�ζωγραφικὴ�τοῦ
συρμοῦ19.�Ὅσο�γιὰ�τὸ Ἅγιον�Ὄρος,�γιὰ�τοῦ ὁποίου�τὴν�τέχνη�δὲν�κάνει�κα-
μία�ἄμεση�νύξη�ἀπὸ�τὴν�ἐκεῖ ἑπτάμηνη παραμονή�του�τὸ 187220,�εἶχε�ἐπί-
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14 Συνοπτικὴ�καταγραφὴ�παλαιότερα:�Δημ.�Δ.�Τριανταφυλλόπουλος,�«Ἐκκλησία,�τέ-
χνη�καὶ�λόγος:�“Ἐκφράσεις”�τοῦ�Παπαδιαμάντη�γιὰ�μνημεῖα�ἐκκλησιαστικῆς�τέ-
χνης»,�Ἑταιρεία�Εὐβοϊκῶν�Μελετῶν,�Πρακτικὰ�A΄�Διεθνοῦς�Συνεδρίου�γιὰ�τὸν�Ἀλέ-
ξανδρο�Παπαδιαμάντη�(Σκιάθος,�20-24�Σεπτεμβρίου�1991), Δόμος,�Ἀθήνα�1996,
σσ.�545-560�[=�ὁ�αὐτός,�«Πελιδνός…»,�ὅ.π.,�σσ.�115-139]·�ὁ ἴδιος,�«kατὰ�σάρκα�καὶ
κατὰ�πνεῦμα»,�ὅ.π.

15 Βλ.�ἰδιαίτερα�τὴν�ἑξάτομη�σειρά�του�Μὲ�τοῦ�Βορηᾶ�τὰ�κύματα,�Ἀθῆναι�1921-1927,
καὶ�Τριανταφυλλόπουλος,�«kατὰ�σάρκα�καὶ�κατὰ�πνεῦμα»,�ὅ.π.

16 Χρονολόγιο:�Ἅπαντα,� 1.λγ΄-λς΄. Δὲν� λογαριάζω� τὶς� βραχύβιες� διαμονές� του� σὲ
Σκόπελο,�Θεσσαλία,�Πειραιᾶ�καὶ ὅπου�τυχὸν�ἀλλοῦ�κατὰ�τὴ�στρατιωτική�του�θη-
τεία.

17 Γιὰ�τὶς�σχέσεις�τοῦ�Παπαδιαμάντη�μὲ�τὴ�Χαλκίδα:�Χαλκιδομνήμων, «Navigatio
interinsularis sive�ἀπὸ�Σκιάθου�εἰς�Ἔγριπον»,�Νεφούρια,�τεῦχ.�28�(Χαλκίδα,�Δε-
κέμβριος�2011): Ἀφιέρωμα�στὸν�Ἀλέξανδρο�Παπαδιαμάντη,�σσ.�27-30.

18 Δημ.�Δ.�Τριανταφυλλόπουλος,�«Euboeae�fragmenta�archaeologica�medii�et�infimi�aevi,
I,�(Xαλκίδα�–�Mονὴ�Γαλατάκη�-�Mαντούδι)»,�Eὐκαρπίας�ἔπαινος.�Ἀφιέρωμα�στὸν
kαθηγητὴ�Παναγιώτη�Δ.�Mαστροδημήτρη,�Ἀθήνα�2007,�σσ.�1115-1131.

19 Γραῖκος,�Ἀκαδημαϊκὲς�τάσεις,�ὅ.π.,�σσ.�383-390.
20 Βλ.�χρονολόγιο�στὰ Ἅπαντα,�1.λδ΄,�ἐπίσης�Ἀλεξ.�Παπαδιαμάντης,�Ἀλληλογραφία,
φιλολ.�ἐπιμ.�Ν.�Δ.�Τριανταφυλλόπουλος,�Δόμος,�Ἀθήνα 1992,�σ.�218�[ἀπὸ�γράμμα
τοῦ�Πρωτοπρεσβ.�Γεωργίου�Ρήγα].�



σης� κατακλυσθεῖ ἀπὸ� τὴ� ζωγραφικὴ� τῶν� «Ναζαρηνῶν»� δεύτερης� γε-
νιᾶς21,�ποὺ�τὴν�ἐξύμνησε�ὁ�Μωραϊτίδης22.

Ναὸς�τῶν�Ἀλεξάνδρων�στὸ�νησί�τους�ἦταν�ὁ�καθεδρικός,�ἡ�τρίκλιτη�θο-
λοσκεπὴς�βασιλικὴ�τῶν�Τριῶν�Ἱεραρχῶν· ὁ�πατέρας�του�Οἰκονόμος�παπα-
Ἀδαμάντιος�θὰ�πρέπει�νὰ�συμμετέσχε�στὴν�ἀνέγερσή�της�(1846)�στὴ�θέση
τοῦ�παλαιότερου�ναϋδρίου,�ὅπως�ἐπίσης�καὶ�στὴν�κατασκευὴ�τοῦ�μαρμά-
ρινου�τέμπλου�(1883)23. Ἐκεῖ βαπτίστηκε ὁ Ἀλέξανδρος�καὶ ἐκεῖ θὰ�ἐκ�κλη-
σιαζόταν�τὶς�πλεῖστες�φορές�στὰ�παιδικά�του�χρόνια.�

Πῶς�ἀκριβῶς�ἦταν�τὸ ἐσωτερικὸ�τότε�(ἐν�πολλοῖς�καὶ�σήμερα)�μᾶς�δια-
σώζει�φωτογραφία�τοῦ�Λαμπάκη�τοῦ 1905�(Εἰκ. 1).�Σημειώνω�δύο�πράγ-
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21 Γραῖκος,�Ἀκαδημαϊκὲς�τάσεις,�ὅ.π.,�σσ.�502-533.
22 Τριανταφυλλόπουλος,�«kατὰ�σάρκα�καὶ�κατὰ�πνεῦμα»,�ὅ.π.
23 Ἀκολουθῶ�βασικὰ�τὸν�ἀείμνηστο�Ἰω.�Ν.�Φραγκούλα,�Τὰ�χριστιανικὰ�μνημεῖα�τῆς
Νήσου�Σκιάθου,�Θεσσαλονίκη�1955,�σσ.�28-29,�καὶ�τὴ�φιλόπονη�διδακτ.�διατριβὴ�τοῦ
Α.�Δ.�Ἀλεξίου,�Σκιάθος.�Ἡ ἀρχιτεκτονικὴ�τῶν�μεταβυζαντινῶν�μνημείων,�Θεσσα-
λονίκη�1996,�σσ.�67-76�(εὐχαριστῶ�τὸν�συγγραφέα�γιὰ�τὸ ἀντίτυπο).

Εἰκ.�1.�Σκιάθος,�Ἱ.�Ν.�Τριῶν�Ἱεραρχῶν,�ἄποψη�ἐσωτερικοῦ,�περ.�1905.
(Φωτογρ.�Γ.�Λαμπάκη,�Ἀρχεῖο�ΒΧΜ�Ἀθηνῶν.)



ματα.�Πρῶτον ὅτι�τὸ τέμπλο,�κατ’�ἐπιθυμία�τῆς�ἐπιτροπῆς�τοῦ ἱ.�ναοῦ�ἔργο
τοῦ�Τήνιου�μαρμαρᾶ�Γεωργίου�Καπαριᾶ24,� εἶναι�μία�νεογοτθικὴ�κατα-
σκευή,�στὸ�πνεῦμα�ποὺ�εἶχε�πλημμυρίσει�τὴ�ρομαντικὴ�Εὐρώπη�τοῦ 19ου
αἰώνα25,�μολονότι�σώζονταν�στὸ�νησὶ ἀξιόλογα�δείγματα�ξυλόγλυπτων�με-
ταβυζαντινῶν�τέμπλων,�ὅπως�στὸν�Χριστὸ�στὸ�Κάστρο,�στὶς�μονὲς�τοῦ�νη-
σιοῦ�κ.ἄ.26 Δεύτερον,�οἱ�εἰκόνες�ποὺ�τὸ�στολίζουν�ἀνήκουν�στὴ�μόδα�τῆς
ἐποχῆς,�δηλαδὴ�στὸν�ἀκαδημαϊσμό27,�ποὺ ἐλάχιστα�θυμίζει�τὴ�βυζαντινὴ
καὶ�μεταβυζαντινὴ�παράδοση.�Μνημονεύει�τὸν�ναὸ�παραπάνω�ἀπὸ�δεκα-
πέντε�φορὲς�ὁ�Ἀλέξανδρος28 –�οὐδὲ�ἴχνος�νύξης�γιὰ�τὸ «ἀνορθόδοξο»�στύλ
του.

Δὲν�διαφέρει�πολὺ ἡ�κοντινὴ�Παναγία�ἡ�Λιμνιά –ἀπὸ τὴ�Λίμνη�Εὐβοίας–
ἢ�Σαλονικιά29,�ἀνακτισμένη�στὴ�θέση�τοῦ�παλαιοῦ Ἁγ.�Χαραλάμπους�τὸ
1837�ἐπίσης�ὡς�τρίκλιτη�βασιλική,�ἀλλὰ�ξυλόστεγη30,�ὅπως�τὴν�ἀπαθα-
νάτισε�πάλι�ὁ�Λαμπάκης�(Εἰκ.�2). Τὸ�τέμπλο,�ξυλόγλυπτο�τώρα,�κατα-
σκευασμένο�τὸ 1875,�ἀκολουθεῖ�τὸ�νεοκλασικὸ�στύλ,�ἀρκετὰ�ἐγγύτερο�πρὸς
τὴν�παράδοση�καὶ�μὲ ἀξιόλογο�βημόθυρο�στὴν�Ὡραία�Πύλη,�ἐνῶ�οἱ�εἰκό-
νες�του�καὶ�τὸ�πέτασμα�τῆς�Ὡραίας�Πύλης�ἀνήκουν�στὸ πνεῦμα�τῶν�Τριῶν
Ἱεραρχῶν,�πράγμα�μᾶλλον�φυσικὸ�γιὰ�δυὸ�ναοὺς�σχεδὸν�πλάι-πλάι,�ποὺ
ἁμιλλῶντο,�ὅπως�συνήθως�σὲ�παρόμοιες�περιπτώσεις,�νὰ�παραβγοῦν�σὲ ὅ,τι
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24 Στοιχεῖα�γιὰ�τὸν�γλύπτη:�«Μέλισσα»�(ἐκδ.),�Λεξικὸ�Ἑλλήνων�Καλλιτεχνῶν�–�16ος
-�20ὸς�αἰώνας,�τόμ.�2,�Ἀθήνα�1998,�σ.�123·�Ἀ.�Ἀλεξίου,�«Δύο�μαρμαρόγλυπτα�τέμ-
πλα�τοῦ�Γ.�Καπαριᾶ�στὶς�Βόρειες�Σποράδες»,�εἰς:�Δῶρον.�Tιμητικὸς�τόμος�στὸν�κα-
θηγητὴ�Nίκο�Nικονάνο,�Θεσσαλονίκη�2006,�σσ.�237-248.

25 Σὲ νεογοτθικὸ�πνεῦμα�θὰ�κτισθοῦν�λ.χ.�ἡ Ἀγγλικανικὴ Ἐκκλησία�τῆς�ὁδοῦ�Φι-
λελλήνων�στὴν�Ἀθήνα�ἢ�βασιλικὲς�τῆς�ἐποχῆς�Ἀγγλοκρατίας�(1878�ἑξ.) στὴν�Κύ-
προ.�Γιὰ�τὸ�ρεῦμα�αὐτὸ�στὴν�ἀρχιτεκτονικὴN.�Pevsner,�An�Outline�of�European�Ar-
chitecture,�harmondsworth�71970,�σσ.�380�ἑξ.,�Γ.�Π.�Λάββας,�Ἐπίτομη�ἱστορία�τῆς
ἀρχιτεκτονικῆς,�Θεσσαλονίκη�2002,�σσ.�212�ἑξ.

26 Βλ.�Φραγκούλας�καὶ�Ἀλεξίου,�ὅ.π.,�συχνάκις.
27 Γραῖκος,�Ἀκαδημαϊκὲς�τάσεις,�ὅ.π.,�συχνάκις.
28 Δὲς�«Πίνακα�τοπωνυμίων»�στὰ Ἅπαντα,�5.514,�s.v.,�ὁμοίως�στὴν�Ἀλληλογραφία,
σ.�250.

29 Γιὰ�τὰ�δύο�ὀνόματα�τοῦ�ναοῦ�βλ.�Ν.�Δ.�Τριανταφυλλόπουλος,�«Στὴν�Παναγία�τὴ
Σαλονικῃά»,�Ἑκηβόλος,�τεῦχ.�12�(1983),�σσ.�919-928�[=�ὁ ἴδιος,�Μινύρισμα�πτη-
νοῦ�χειμαζομένου.�Φιλολογικὰ�στὸν�Παπαδιαμάντη,�Καστανιώτης,�Ἀθήνα�1986,�σσ.
19-25]]..

30 Φραγκούλας,�ὅ.π.,�σσ.�27-28,�Ἀλεξίου,�Σκιάθος,�ὅ.π.,�σσ.�58-67.



εἶναι�τοῦ�συρμοῦ.�Τὸ�παπαδοπαίδι�Ἀλέξανδρος�τὴν�μνημονεύει�τουλάχιστον
ἕξι�φορὲς31 καὶ�τῆς�ἀφιερώνει�καὶ�33στιχο�ποίημα32:�Ὁλόκληρο�εἶναι�ὕμνος
στὸ�κάλλος�τοῦ�ναοῦ,�τῶν�εἰκόνων,�τοῦ χοροῦ,�τῶν�ἀφιερωμάτων,�δεμένων
ἄρρηκτα�μὲ�τὴ�ζωὴ�τῶν�ἐνοριτῶν· καθόλου�δὲν�τὸν�ἐνοχλεῖ�τὸ�κάθε�ἄλλο
παρὰ�«βυζαντινό»�τους�ὕφος!�

Ἕνα�πρῶτο�συμπέρασμα:�Ἡ�γενέτειρα�κωμόπολη�ἐθίζει�ἐξ�ἁπαλῶν
ὀνύχων�τοὺς�Ἀλεξάνδρους�στὴν�περιρρέουσα�ἀτμόσφαιρα�μιᾶς�θρησκευ-
τικῆς�τέχνης,�ποὺ�μὲ�τὰ�μετακοντόγλεια�καθαρολογικὰ�κριτήρια�εἶναι�ἀπο-
σκορακιστέα.�Γεγονὸς�παραμένει,�πὼς�αὐτὸ�εἶναι�τὸ�πνεῦμα�στὰ ἀστικὰ
καὶ�μικροαστικὰ�κέντρα�τοῦ ἐλεύθερου�Ἑλληνισμοῦ33.

Τὸ σκιαθίτικο�φάσμα�ὅμως�δὲν�εἶναι�μονόχρωμο.�Τὸ�σεπτὸ ἡσυχαστή-
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31 Ἅπαντα,�«Πίνακας�τοπωνυμίων»,�5.512,�s.�vv.�Στὸ�ναὸ�φυλάσσεται�ἡ ὀστεοθήκη
μὲ�τὴν�κάρα�τοῦ�Παπαδιαμάντη.

32 Ὅ.π.,�37-38.
33 Τὴν�κατάσταση�συνοψίζει�ἁδρὰ ὁ Γραῖκος,�ὅ.π.,�συχνάκις.

Εἰκ.�2. Σκιάθος,�Ἱ.�Ν. Παναγίας�τῆς�Λιμνιᾶς�(ἢ�Σαλονικιᾶς),�ἄποψη�ἐσωτερικοῦ,
περ.�1905. (Φωτογρ.�Γ.�Λαμπάκη,�Ἀρχεῖο�ΒΧΜ�Ἀθηνῶν.)



ριο�τῶν�Κολλυβάδων,�ἡ�Μονὴ�τῆς�Εὐαγγελιστρίας,�τοὺς�πρόσφερε�καλὸ
δεῖγμα�τῶν�ὄψιμων�μεταβυζαντινῶν�χρόνων�ἀπὸ�τὰ�τέλη�τοῦ�18ου�αἰ.34,
ὅπως�καὶ�οἱ�Μονὲς�τῆς�Παναγίας�τῆς�Κουνίστρας/«Εἰκονίστριας»35 ἢ�τῆς
Παναγίας�τῆς�Κεχριᾶς,�ὅπου�ὁ�τοιχογραφικὸς�διάκοσμος�ἀπὸ�τὸν�18ο�αἰ.
σώζεται�σὲ ἱκανοποιητικὸ�βαθμό36.�Φυσικά,�τὰ�σκῆπτρα�κατέχει�ὁ�Χριστὸς
στὸ�Κάστρο37,�ὁ�παλαιότερος�ἀπὸ�τοὺς�ἀκέραια�σωζόμενους�ναούς.�Ἐξαι-
τίας�τοῦ�«μανιφέστου»�τοῦ�Παπαδιαμάντη�στὸ ὁμώνυμο�διήγημα�(1892)38

ἐναντίον�τῶν�χριστιανομάχων�γενικῶς,�ποὺ ἄφευκτα�θὰ�κατατροπωθοῦν
σὰν�τὸν�«πελιδνό,�παράφρονα�τύραννο»�Ἰουλιανὸ�τὸν�Ἀποστάτη�ἀπὸ�τὸν
ἅγιο�Μερκούριο,�στὸν�ὁποῖο�ἐπανέρχεται�ἕνα�χρόνο�ἀργότερα στὸν�«Λαμ-
πριάτικο�Ψάλτη»39,�ἐπεκτεινόμενος�καὶ�κατὰ�τῶν�ἀρχαιολόγων�ποὺ ἐκκο-
σμικεύουν�τὰ�λατρευτικὰ ἀντικείμενα�μεταφέροντάς�τα�σὲ�μουσεῖα40 –φεῦ,
σήμερα�τὸ�πράττει�ἡ ἴδια�ἡ�ποιμαίνουσα�Ἐκκλησία,�ἀνύποπτη,�ὡς�φαίνε-
ται,�γιὰ� τὸ�κακὸ�ποὺ�προκαλεῖ!41–,�ἀποκτᾶ�πλέον�ἀξία� ἐμβληματική42.
Ἀναμφίβολα�οἱ�τοιχογραφίες�ἀνήκουν�σὲ�καλὸ�ζωγράφο�τοῦ�β΄�ἡμίσεος�τοῦ
17ου�αἰώνα,�πιθανότατα�ἀπὸ�τὴν�ἠπειρωτική�Ἑλλάδα�ἀλλ’�ἀταύτιστον
ἀκόμη43·�ἐπίσης�τὸ ὡραῖο�ξυλόγλυπτο�τέμπλο�(Εἰκ. 3)�ἀνήκει,�μὲ�τὶς�πε-
ρισσότερες�δεσποτικὲς�εἰκόνες,�μεταφερμένες�σήμερα�στὴν�Παναγία�τὴ�Λι-
μνιά,�στὴν�ἴδια�ἐποχή.�Στέκομαι�ἐπίτηδες�στὴν�εἰκόνα�τῆς�Γεννήσεως�τοῦ
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34 Φραγκούλας, ὅ.π.,�σσ.�49-62,�Ἀλεξίου,�ὅ.π.,�σσ.�124-180.
35 Φραγκούλας,�ὅ.π.,�σσ.�38-43,�Ἀλεξίου,�ὅ.π.,�σσ.�95-105.
36 Φραγκούλας,�ὅ.π.,�σσ.�45-48,�Ἀλεξίου,�ὅ.π.,�σσ.�106-117.
37 Φραγκούλας,�ὅ.π.,�σσ.�30-34,�Ἀλεξίου,�ὅ.π.,�σσ.�31-40.
38 Παπαδιαμάντης,�«Στὸ�Χριστὸ�στὸ�Κάστρο», Ἅπαντα,�2.294.
39 Ἅπαντα,�2.516.
40 Ἅπαντα,�2.524.
41 Δημ.�Δ.�Τριανταφυλλόπουλος,�Τέχνη�καὶ�λατρεία,�ὅ.π.,��συχνάκις,�ὁ�αὐτός,�«Πα-
ράδοση�καὶ�παραχαράξεις�στὴ�λατρεία�καὶ�τὴν�τέχνη�τῆς�Ἐκκλησίας»,�Ἀναλόγιον
Ἱ.�Mητροπ.�Σερβίων�καὶ kοζάνης,�τεῦχ.�5�(2003)�σσ.�14-26,�ὁ ἴδιος,�«Ἕνας�τῶν
“ἐκτὸς”�μιλάει�γιὰ�τὰ�βυζαντινὰ�μνημεῖα.�Ἀπὸ�τὸν�ἱστορικισμὸ�στὴν�πραγματο-
γνωσία», Nέα�Ἑστία,� τεῦχ.� 1786� (Φεβρουάριος� 2006):�Ἀφιέρωμα� στὸν�Zήσιμο
Λο�ρεντζάτο, σσ.�267-298�σποραδικά.

42 Τριανταφυλλόπουλος,�«Πελιδνός…»,�ὅ.π.,�ὁ ἴδιος,�«Ἅγιοι�Μερκούριοι�καὶ�παράφρο-
νες�Ἰουλιανοί�–�ἢ ἡ μόνιμη�ἐπικαιρότητα�τοῦ�Σκιαθίτη�Μεγαλέξανδρου»,�Παπα-
διαμαντικὰ�Τετράδια�(ὑπὸ�δημοσίευση).

43 Ὅ.π.



Χριστοῦ (Εἰκ. 4), καμωμένη�κατὰ�τὴν�ἐπιγραφὴ ἕναν�αἰώνα�ἀργότερα
(1779),�γιὰ�νὰ�θυμίσω�τὴν�πασίγνωστη�περιγραφή�της:

[…]�καὶ ἠκτινοβόλησε�τὸ ἐπίχρυσον�[…]�τέμπλον,�μὲ�τὰς�περικαλλεῖς�τῆς�ἀρί-
στης�βυζαντινῆς�τέχνης�εἰκόνας�του,�μὲ�τὴν�μεγάλην�εἰκόνα�τῆς�Γεννήσεως,
ὅπου�«Παρθένος�καθέζεται�τὰ�Χερουβείμ�μιμουμένη»,�ὅπου�θεσπεσίως�μαρ-
μαίρουσιν�αἱ μορφαὶ�τοῦ�θείου�Βρέφους�καὶ�τῆς�ἀμώμου�Λεχοῦς,�ὅπου�ζωντα-
ναὶ�παρίστανται�αἱ ὄψεις�τῶν�ἀγγέλων,�τῶν�μάγων�καὶ�τῶν�ποιμένων,�ὅπου
νομίζει�τις�ὅτι�στίλβει�ὁ�χρυσός,�εὐωδιάζει�ὁ�λίβανος�καὶ�βαλσαμώνει�ἡ�σμύρνα,
καὶ ὅπου,�ὡς�ἐὰν�ἡ�γραφικὴ ἐλάλει,�φαντάζεταί�τις�ἐπὶ�μίαν�στιγμὴν�ὅτι�ἀκούει
τό,�Δόξα�ἐν�ὑψίστοις�Θεῷ! 44.

Ἐδῶ λαλεῖ�τὸ�θαῦμα�τῆς�λογοτεχνίας�καὶ�τῆς�πίστης,�γιατὶ�γιὰ ἕναν
ποῦρο� ἀρχαιολόγο� ὁ�Παπαδιαμάντης� λαθεύει� στὴ� χρήση� τῶν� ὅρων:�Ἡ
εἰκόνα�οὔτε�βυζαντινὴ�εἶναι�ἀλλὰ�οὔτε�ἀκραιφνῶς�ὀρθόδοξη45.�Οἱ�γονατι-
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44 «Στὸ�Χριστό,�στὸ�Κάστρο»,�Ἅπαντα,�2.293.
45 Γιὰ�δυτικὰ�εἰκονογραφικὰ�στοιχεῖα�στὴ�Γέννηση�τοῦ�Χριστοῦ�πρβλ.�Δημ.�Δ.�Τριαν-
ταφυλλόπουλος,�«Eἰκόνα�καὶ�λόγος�στὰ ἐκκλησιαστικὰ�βιβλία�τοῦ�16ου�αἰώνα.�Θέ-

Εἰκ.�3.�Σκιάθος,�Ἱ.�Ν.�Χριστοῦ�στὸ�Κάστρο,�τέμπλο.�(Πηγή:�Διαδίκτυο.)



στοὶ�Θεοπάτορες�μὲ�τοὺς�εὐσεβιστικοὺς�ἀγγέλους�στὸ�πλάϊ�τους,�ἡ�χωρι-
στή,�κάτω,�Προσκύνηση�τῶν�Μάγων,�τὸ�φυσιοκρατικὸ�τοπίο�καὶ�τὰ�οἱονεὶ
πορτραῖτα�τῶν�ποιμένων�–�ὅλα�τοῦτα�εἶναι�παλαιὰ�δάνεια�ἀπὸ�τὴ�Δύση.
Ἀνάλογα�μὲ�τὴ�σύνθεση,�ἄλλοτε�ἐνοχλοῦν�μέχρι�θυμηδίας46 καὶ ἄλλοτε,
ὅπως�ἐδῶ,�ἔχουν�χωνευτεῖ�στὴν�παράδοση,�μολονότι�θὰ�προκαλοῦσαν�τοὺς
μύδρους�τοῦ�Κόντογλου�καὶ ἄλλων –ἐμοῦ�μὴ ἐξαιρουμένου– ὡς�ἀντορθό-
δοξα,�ἂν�μὴ�αἱρετικά!�Ἂν�ἰσχύσει�τὸ norma�usus�pictendi,�παρεισάγεται�στὴ
λατρευτικὴ�τέχνη�ὁ ἀχαλίνωτος�ὑποκειμενισμὸς�καὶ�νατουραλισμὸς�ὅπως
στὴ�δυτική,�γιὰ�τὸν�ὁποῖο�μᾶς�προειδοποιεῖ ἡ�Ἑβδόμη�Οἰκουμενικὴ�Σύνο-
δος:�«Οὐ�ζωγράφων�ἐφεύρεσις�ἡ�τῶν�εἰκόνων�ποίησις,�ἀλλὰ�τῆς�καθολικῆς
ἐκκλησίας�ἔγκριτος�θεσμοθεσία�καὶ�παράδοσις»47. Τὸ�μάθημα�τοῦ�Πα-
παδιαμάντη,�ποὺ ἐν�ἀγνοίᾳ ἔστω�τῶν�βυζαντινῶν�εἰκονογραφικῶν�τύπων
ἐκθειάζει�μιὰ ἐμφανῶς�δυτικίζουσα�στὰ�μάτια�τοῦ�εἰδικοῦ�εἰκόνα,�ὁδηγεῖ
πέρα�ἀπὸ�περιχαρακώσεις:�Αὐτὸ�ποὺ�μπῆκε�στὴν�παράδοση�τῆς�Ἐκκλη-
σίας�καὶ�καθαγιάστηκε,�χωρὶς�νὰ�προσβάλλει�ἢ�νὰ ἀναιρεῖ�τὸ�δόγμα,�καὶ
ποὺ�κρύβει�μέσα�του�ταλέντο�καὶ�πίστη�τοῦ�ζωγράφου,�τελικὰ ἐντάσσεται
στὴ�ζωὴ�τῆς�Ἐκκλησίας,�ἀκόμη�καὶ ἂν�εἶναι�ἄτεχνο�ἢ�δεύτερης�ποιότη-
τας�αἰσθητικά48. Ὅταν�ἡ Ἐκκλησία�κρατιέται�ζωντανὴ�καὶ�δὲν�λειτουρ-
γεῖ ὡς�νοσταλγικό,�λαογραφικὸ ἀπολίθωμα�ἢ�εὐσεβιστικὸ ἐγκύστωμα,
τότε�ὑπερπηδάει�τᾶ�φράγματα�καὶ�γεννάει�ζωντανὴ�τέχνη.
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ματα�εἰκονογραφίας»,�Πρακτικὰ�4ου�Διεθνοῦς�Συνεδρίου�“Neograeca�Medii�Aevi“:
T’�ἀδόνιν�κεῖνον�ποὺ�γλυκὰ�θλιβᾶται.�Ἐκδοτικὰ�καὶ ἑρμηνευτικὰ�ζητήματα�τῆς�δη-
μώδους�ἑλληνικῆς�λογοτεχνίας�στὸ�πέρασμα�ἀπὸ�τὸν�Mεσαίωνα�στὴν�Ἀναγέννηση
(1400-1600),�(Λευκωσία�1997),�Ἡράκλειον�2002,�σσ.�617-625.

46 Τοῦτο�συμβαίνει,�κατὰ�τὴν�κρίση�μου,�στὴν�πολυπαινεμένη�εἰκόνα�τῆς�Προσκύνη-
σης�τῶν�Μάγων�τοῦ�Μιχαὴλ�Δαμασκηνοῦ�στὸἩράκλειο�(β΄��ἥμισυ�16ου�αἰ.),�ὅπου
τὰ�φυσιοκρατικὰ ἀποδοσμένα�νῶτα�τοῦ ἀλόγου�ὑπερτονίζονται�εἰς�βάρος�τῶν�ἱερῶν
προσώπων·�βλ.�Δημ.�Δ.�Τριανταφυλλόπουλος,�Μελέτες�γιὰ�τὴ�μεταβυζαντινὴ�ζω-
γραφική.�Ἑνετοκρατούμενη�καὶ�τουρκοκρατούμενη�Ἑλλάδα�καὶ�Κύπρος,�Ἀθῆναι
2002,�σ.�172,�ὅπου�καὶ ἡ ἀνάλογη�κρίση�τοῦ�ζωγράφου-καθηγητῆ�Σωτήρη�Σόρογκα.

47 Mansi,�τόμ.�13,�252�B-c.
48 Μὲ ὀρθὰ�κριτήρια,�φρονῶ,�ὑπερασπίζεται�ὁ�Χαραλαμπίδης,�Ὀλισθηρὸς�ἱστός,�Α΄,�σσ.
36-40,�τὰ «ἄτεχνα�εἰκονίδια»�ποὺ�ζωγράφιζαν�ἀμαθεῖς�συμπατριῶτες�του�Κύπριοι
καλόγεροι�καὶ�ποὺ�τὰ�κατέκρινε�αἰσθητικὰ ὁ�Σεφέρης.�–�Γιὰ�τὴ ναζαρηνὴ (ὀρθότερα
προραφαηλιτικὴ λόγῳ�τῆς�Ἀγγλοκρατίας,�1878�ἑξ.)�ζωγραφικὴ�στὴν�Κύπρο�πρβλ.
μία�πρώτη�συναγωγὴ ὑλικοῦ�στὸν�Κ.�Παπαγεωργίου,�Ἡ ἀναγεννησιακὴ ἁγιογραφία
στὴν�Κύπρο�(τέλη�19ου -�ἀρχές�20οῦ�αἰ.), Λευκωσία�2010.�
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Εἰκ.�4.�Σκιάθος,�εἰκόνα�Γεννήσεως�Χριστοῦ (1779)�ἀπὸ�τὸν�Ἱ.�Ναὸ�Χριστοῦ
στὸ�Κάστρο.�(Πηγή:�Διαδίκτυο.)



Ἐὰν�ἡ�Σκιάθος�χαρίζει�στὸν�Ἀλέξανδρο τὰ�βιώματα,�ἡ Ἀθήνα,�ἀνα-
πόφευκτη�Βαβυλώνα,�θὰ�τοῦ ὀξύνει�τὴ�σκέψη,�καθὼς�μάλιστα�λόγῳ�τοῦ
ἐπαγγέλματός�του�ἔρχεται�σὲ�καθημερινὴ ἐπαφὴ�μὲ�τὸ�πνεῦμα�ἄλλων�χρι-
στιανικῶν�ὁμολογιῶν.�Ἕως�ὅτου�ξεκαθαριστεῖ�τελειωτικὰ�ποιὰ ἀπὸ�τὰ�θρη-
σκευτικὰ�ἄρθρα�ποὺ�τοῦ�προσγράφονται�τοῦ ἀνήκουν�ἢ ὄχι,�πρέπει�νὰ�εἴ�-
μαστε�ἐπιφυλακτικοί·�μὲ�παραξένευε�παλαιότερα,�ὁμολογουμένως,�ἡ ἄνεσή
του�νὰ ἐπαινεῖ�τὴ�νεόδμητη�τότε�Ἁγία�Εἰρήνη,�ὥσπου�τὰ�σχετικὰ ἄρθρα�φα-
νερώθηκε�πὼς�δὲν�ἦταν�ἀπὸ�τὴ�δική�του�γραφίδα49.�Παρὰ�ταῦτα�χρειάζε-
ται�ἐπιφύλαξη,�δὲν�ξέρουμε�τί�δικό�του�μπορεῖ�νὰ�ξαναβγεῖ�στὸν�ἀφρὸ�στὸ
μέλλον.

Τί�ξέρουμε�ἀπὸ�τὶς�ἀθηναϊκὲς�ἐκκλησιαστικὲς�προτιμήσεις�του;�Πέρα
ἀπὸ�τὸν�Ἅγιο�Ἐλισαῖο,� τοῦ ὁποίου�ἀγνοοῦμε�τὴ� διακόσμηση�λόγῳ�τῆς
ἀστόχαστης�κατεδάφισής�του�ἀπὸ ἑλληνικὰ�χέρια�στὰ�χρόνια�τῆς�Κατο�-
χῆς50,�ἀσφαλῶς�τοῦ ἄρεσαν�οἱ�ταπεινοὶ�ναΐσκοι�τῶν�λαϊκῶν�συνοικιῶν�τῆς
Ἀθήνας51 ἀλλὰ�καὶ�χωριῶν�τῆς�Ἀττικῆς52,�ποὺ�συχνὰ�διασώζουν�τὴ�βυ-
ζαντινή�τους�ἁγιογράφηση53. Ὅμως�–καὶ ἐδῶ�θέλω�νὰ ἑστιάσω–�δὲν�τὸν
ἀκοῦμε�νὰ�καταφέρεται�ἐναντίον�τῶν�νεόδμητων�ναῶν�ποὺ ἐλάμπρυναν
στὴν�ἐποχή�του�τὸ ἄστυ,�ἀρχῆς�γενομένης�ἀπὸ�τὴ�Μητρόπολη�μέχρι�τὴν
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49 Ἅπαντα,�5.143,�146.�Γιὰ�τοὺς�λόγους�τῆς�μεταγενέστερης�ἀποβολῆς�ἀπὸ�τὸ�πα-
παδιαμαντικὸ corpus�βλ.� «Σημείωμα� τοῦ Ἐπιμελητῆ»� στὴ�Β΄� ἐπανέκδοση� τῶν
Ἁπάντων «Δόμου»,�Ἀθήνα�2005,�5.6·�ἐπίσης�Ν.�Δ.�Τριανταφυλλόπουλος,�«Τὰ�νόθα
τῶν�Ἁπάντων Παπαδιαμάντη»,�ἐφημ.�Καθημερινή,�Κυριακὴ 17.4.2011.�Τὰ�ἄρθρα
ἔχουν�ἀπαλειφθεῖ,�ὅπως�καὶ ἄλλα�μὴ�παπαδιαμαντικά,�καὶ ἀπὸ�τὴ�15τομη�ἐπετει-
ακὴ ἐπανέκδοση�τῶν�Ἁπάντων στὴ�σειρὰ «Βῆμα/Βιβλιοθήκη»,�Ἀθήνα�2011,�βλ.
τόμ.�14,�σ.�13,�τόμ.�15,�σ.�11.�

50 Μνεῖες�στὸν�Παπαδιαμάντη:�Ἅπαντα,�4.391,�393,�610·Ἀλληλογραφία,�σσ.�171,�177.
Τὸ ἱστορικὸ�τοῦ�ναοῦ�στὸν�Φ.�Α.�Δημητρακόπουλο (ἐπιμ.),�Ὁ Ἅγιος�Ἐλισαῖος.�Ὁ
ἱερὸς�ναὸς�στὸ�Μοναστηράκι�καὶ ἡ Ἀκολουθία�τοῦ Ἀλ.�Μωραϊτίδη,�Ἑταιρεία�Πα-
παδιαμαντικῶν�Σπουδῶν,�Ἀθήνα�2005·�συμπληρωματικὰ γιὰ�τὴν�κατεδάφισή�του
στὸν�Τριανταφυλλόπουλο,�«Ἕνας�τῶν�“ἐκτὸς”�μιλάει�γιὰ�τὰ�βυζαντινὰ�μνημεῖα»,
ὅ.π.,�σσ.�277-278.

51 Μνημονεύουμε�λ.χ.�Παναγία�στὸ�Μοναστηράκι,�Παναγία�Βλασσαροῦ,�Παναγία
Ρόμβη,�Ἅγιο� Γεώργιο�Λυκαβηττοῦ� κ.ἄ.� (Ἅπαντα,� 5.,� «Πίνακας� τοπωνυμίων»,
s.vv.)

52 Πρβλ.�Ἅπαντα,�5.119-124,�κ.ἄ.
53 Σύνοψη�προσφέρουν�οἱ�Χ.�Μπούρας, Ἀθ.�Καλογεροπούλου,�Ρ.�Ἀνδρεάδη,�Ἐκκλη-
σίες�τῆς�Ἀττικῆς,�Ἀθήνα�1969.



Ἁγία�Εἰρήνη,�τὴν�Παναγία�Χρυσοσπηλιώτισσα,�τὸν�Ἅγιο�Κωνσταντίνο,
τὸν�Ἅγιο�Γεώργιο�Καρύτση�κλπ.,�ὅλους τυπικὰ�δείγματα�μιᾶς�μιξογενοῦς
ἀρχιτεκτονικῆς� ποὺ ἐπιθυμεῖ� διακαῶς� νὰ� παντρέψει� τὸ� γηγενὲς� μὲ� τὸ
ὀθνεῖο�γιὰ�νὰ «ἀνήκει�εἰς�τὴν�Εὐρώπην»54,�καὶ�μιᾶς�διακόσμησης�κατε-
ξοχὴν�εὐσεβιστικῆς55,�ποὺ�συγκεντρώνει,�κοντὰ ἕναν�αἰώνα,�τοὺς�μύδρους
ὅλων�τῶν�πρὸ�καὶ�μετὰ�Κόντογλου�κοντογλιζόντων,�τοῦ ὁμιλοῦντος�συμ-
περιλαμβανομένου.�Βέβαια�ἐξοργίζεται�ὁ ἐν�Σκιᾷ Ἄθω�ἀνατραφεὶς�μὲ�τὴν
πολυφωνικὴ ἐκκλησιαστικὴ�μουσικὴ ἀλὰ�Χαβιαρᾶ,�Πολυκράτη ἢ�Σακελ-
λαρίδη,�μίμηση�κακὴ�τῆς�ρωσικῆς�–δηλαδὴ�τῆς�εὐρωπαϊκῆς�ἀπὸ�δεύτερο
χέρι–,�ψέγει�τὸ�προτεσταντίζον�κήρυγμα,�ἐνοχλεῖται�ἀπὸ�βάρβαρης�αἰσθη-
τικῆς�ρωσικὰ ἄμφια�ποὺ�τὰ�πρωτόειδε�ἴσως�στὸ Ἅγιον�Ὄρος�καὶ�πού,�ἀτυ�-
χῶς,�ξανάγιναν�μόδα�τὰ�τελευταῖα�χρόνια56,�ἀλλὰ�φαίνεται�νὰ�τὸν�ἀφήνουν
ἀδι�άφορο�τόσο�ἡ ἀρχιτεκτονικὴ�μορφὴ ὅσο�καὶ ὁ ἁγιογραφικὸς�διάκοσμος.
Θὰ�θύμιζα�ἐδῶ�καὶ�τὸν�χαριτωμένο�του�τρόπο,�μὲ�τὸν�ὁποῖο�ἀντιμετωπίζει
τὸν�Ρωμαιοκαθολικὸ�Κερκυραῖο�μπαρμπα-Πύπη,�ποὺ�νοσταλγεῖ�τὴ�θρη-
σκεία�τῆς�Ἑλληνίδας�μάνας�του�καὶ�προσκολλᾶται�στὸ ὀρθόδοξο�Πάσχα57.
Χωράει�κάποια�ἐξήγηση�γιὰ�τοῦτα;

Γιὰ�τὴν�ἀρχιτεκτονική:�Ὅσο�γνωρίζω,�δὲν�ἔπαιξε�ποτὲ�καθοριστικὸ�ρόλο
στὶς�δογματικὲς�διαφορές,�κανένα�σχέδιο�ναοῦ�δὲν�στάθηκε�ἐμπόδιο�στὴν
ἀποδοχή�του�ἀπὸ ἄλλα�δόγματα.�Τὸν�9ο�αἰώνα,�μὲ�νωπὰ�τὰ�τραύματα�τῆς

«ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΝΤΑΣ»�ΤΗ�ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ�ΤΕΧΝΗ 461

54 Πρόσφατα�δημοσιεύματα:�Γρ.�Α.�Πουλημένος,�Ἀπὸ�τὸν�χριστιανικὸ�Παρθενώνα
στὸν�Λύσανδρο�Καυταντζόγλου,�Ἀθήνα�2006,�Ν.�Θανόπουλος,�Τὰ ἀθηναϊκὰ�μνη-
μειακὰ�κτήρια�τοῦ 19ου�αἰ.�καὶ�τῶν�ἀρχῶν�τοῦ 20οῦ�αἰ.�μὲ�διερεύνηση�τῆς�κατα-
σκευαστικῆς�καὶ�στατικῆς�μεθοδολογίας�(1834-1916),�διδακτ.�διατριβή,�2�τόμοι,
Ἀθήνα�2007,�ὅπου�καὶ�πλούσια�βιβλιογραφία.�Πάντως,�εἴτε�κρίνουμε�θετικὰ�εἴτε
ἀρνητικὰ�τὴν�προσπάθεια�γιὰ�μιὰ�νέα�Ὀρθόδοξη�ναοδομία,�ὁ�πειραματισμὸς�εἶναι
προτιμότερος�ἀπὸ�τὸν�ἐφησυχασμὸ�τῆς�ἀντιγραφῆς�ἢ�τὴν�ἐπάνοδο�στὴν�παλαιοχρι-
στιανικὴ�βασιλική,�ὅπως�πρότεινε�πρόσφατα�μελετητὴς�τῆς�βυζαντινῆς�ἀρχιτεκτο-
νικῆς�παρακάμπτοντας�ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία�καὶ�θεολογία!�(Πρβλ.�Ν.�Βατόπου-
λος,�ἐφημ.�Καθημερινή,�Σάββατο�27.11.2010,�«Πολιτισμός»,�σ.�3).�

55 Ἀναλυτικὴ�παρουσίαση�τοῦ�διακόσμου�των�στὸν�Γραῖκο,�Ἀκαδημαϊκὲς�τάσεις,�ὅ.π.
56 Γιὰ ὅλα�αὐτὰ�τὰ�ζητήματα�βλ.�ποικίλα�ἄρθρα�του�στὸν�Ε΄�τόμο�τῶν�Ἁπάντων�«Δό-
μου»�(=�«Βῆμα/Βιβλιοθήκη»,�τόμοι�14-15,�ἀπ’�ὅπου�λείπουν�τὰ ἀποδειχθέντα�ὡς
νόθα·�βλ.�ὑποσ.�49). Γιὰ�τὰ�ζητήματα�ποὺ�θίγονται�βλ.�Τριανταφυλλόπουλος,�«Πε-
λιδνός…»,�ὅ.π.

57 «Πάσχα�Ρωμέικο»,�Ἅπαντα,�2.177-182.



Εἰκονομαχίας,�ὁ ἱερὸς�Φώτιος,�ἀπευθυνόμενος�στὸν�Πάπα�Ρώμης,�ὑπε-
ρασπίζεται�τὸν�σεβασμὸ�τῶν�διαφορετικῶν�μορφῶν�ὅταν�δὲν�βλάπτεται�τὸ
δόγμα58.�Οἱ�Παλαιολόγοι�αὐτοκράτορες�φτάνουν�μέχρι�τὸ�Λονδίνο�ζητών-
τας�βοήθεια:�Ἐκκλησιάζονται�ἀναγκαστικὰ�σὲ�γοτθικοὺς�καθεδρικοὺς�ἢ
στὶς�πρώιμες,�ἔντονα�κλασικίζουσες�ἐκκλησίες�τῆς�Ἰταλικῆς�Ἀναγέννη-
σης�τοῦ�15ου�αἰ., ἀκοῦνε�ἀνάλογη�μουσικὴ ἀπὸ ἐκκλησιαστικὸ ὄργανο�καὶ
πολυφωνικὲς�χορωδίες�–�κι�ὡστόσο�δὲν�συναντᾶμε�σχετικὰ�σχόλια.�Ἴσως
ἔτσι�ἐξηγεῖται�καὶ ἡ�μᾶλλον�ἐκτεταμένη�μεταφύτευση,�ἄλλοτε�χωνεμένη
καὶ ἄλλοτε�ἐπιδερμική,�γοτθικῶν�ἢ ἀναγεννησιακῶν�ναῶν�καὶ�μορφολο-
γικῶν�στοιχείων�τους�στὴ�λατινοκρατούμενη�Ἀνατολή59,�ὅπως�καὶ ἡ ἀντι-
γραφὴ�πολύτρουλλων�βυζαντινῶν�ναῶν�στὴν�ἀναγεννησιακὴ Ἰταλία�ἢ�σὲ
σχέδια�τοῦ�Ντὰ�Βίντσι60.

Ἀντίθετα,�κρίσιμη�εἶναι�ἡ κατάσταση�μὲ�τὴ�ζωγραφική,�ποὺ�καλεῖται
κατεξοχὴν�νὰ�διατυπώσει�εἰκαστικὰ�τὴ�διδασκαλία�τῆς�Ἐκκλησίας.�Οἱ
Ἀλέξανδροι� λίγα� δείγματα�καθαυτὸ� βυζαντινῆς� ζωγραφικῆς� εἶχαν� τὴν
εὐκαιρία�νὰ�δοῦν�στὴν�Ἀθήνα,�λ.χ.�στὸν�Ἅγιο�Γεώργιο�(Ὀμορφοκκλησιὰ)
Γαλατσίου,�στὴ�Μονὴ�Δαφνίου,�στὴ�Σπηλιὰ�Πεντέλης,�σὲ ὑπαίθριους�ναΐ-
σκους�τῶν�Μεσογείων·�οἱ�σύγχρονοί�τους�μεγάλοι�ναοὶ ἦσαν�ad�nauseam
διακοσμημένοι�μὲ�ναζαρηνῆς�τεχνοτροπίας�ἔργα�καὶ ὁ�Μωραϊτίδης�θὰ�θαυ-
μάσει�στὴν�Ἁγία�Εἰρήνη�τὶς�τοιχογραφίες�τοῦ�Εὐβοέα�Ἀθανασίου�Βασι-
λείου,� μαθητῆ� τῶν�Ἁγιορειτῶν� Ἰωασαφαίων61. Ὁ ἐξάδελφός� του� πάλι,
κατὰ�μαρτυρία�τοῦ�Νίκου�Βέλμου,�κρατοῦσε�φιλία�μὲ�τὸν�Σαλαμίνιο�συ-
νομήλικό�του�ζωγράφο�Πολυχρόνη�Λεμπέση�(1849-1913),�ἔνθερμο�ὀπαδὸ
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58 Ἐπιστολὴ�Β΄ πρὸς� τὸν�Πάπαν�Νικόλαον:�PG� 102,� 604D-605D.�Γιὰ� τὴ� στάση
ἀνοχῆς�τοῦ�πατριάρχη�Φωτίου�πρβλ.�Ἰ.�Μάγιεντορφ,�Βυζαντινὴ�Θεολογία,�μεταφρ.
π.�Π.�Κουμαριανὸς�-�Β.�Τσάγκαλος,�Ἀθήνα�2010,�σσ.�140�ἑξ.

59 Βλ.�Χ.�Μπούρας,�Βυζαντινὴ� καὶ�Μεταβυζαντινὴ ἀρχιτεκτονικὴ� στὴν�Ἑλλάδα,
Ἀθήνα� 2001,� σσ.� 163-234� σποραδικά.� Γιὰ� τὰ� αἰσθήματα� ἀπέναντι� σὲ� αὐτὰ� τὰ
οἰκοδομήματα�ὑπενθυμίζω�τὴ�στάση�τοῦ�πεπαιδευμένου�καὶ�διόλου�ἀντιδυτικοῦ�Σε-
φέρη:�Δημ.�Δ.�Τριανταφυλλόπουλος,�«Ἀνατολὴ�καὶ�Δύση�στὴν�kύπρο.�Mιὰ�περιδιά-
βαση�στὰ�χριστιανικά�της�μνημεῖα�μὲ ὁδηγὸ�τὸν�Γιῶργο�Σεφέρη»,�kυπριακαὶ�Σπου-
δαὶ 67-68�(2003-2004),�σσ. 59-77.

60 Ph.�Schweinfurth,�Die�byzantinische�Form,�Mainz�21956,�σσ.�231�ἑξ.
61 Τριανταφυλλόπουλος,�«kατὰ�σάρκα�καὶ�κατὰ�πνεῦμα�συγγένεια»,�ὅ.π.,�σ.�530· πε-
ρισσότερα�στοιχεῖα�γιὰ�τὸν�Βασιλείου:�Γραῖκος,�Ἀκαδημαϊκὲς�τάσεις,�ὅ.π.,�συχνά-
κις�(Εὑρετήριο,�σ.�822,�s.v.).



αὐτοῦ�τοῦ�εἴδους�ζωγραφικῆς62.�Φυσικὰ ἔχουν�τὸ ἐλαφρυντικὸ πὼς ἀνάλογα
ἔργα�συνήθισαν�νὰ�βλέπουν�ἀπὸ�παιδιὰ�στοὺς�δυὸ�μεγάλους�ναοὺς�τῆς�γε-
νέτειράς�τους,�ἀλλὰ�πῶς�δὲν�ἄλλαξε�ἡ�στάση�τους�ὅταν�ἐνηλικιώθηκαν;
Πῶς�εἶναι�δυνατὸν�νὰ ἐκφράζει�τόση�εἰρωνεία�τὸ�παπαδοπαίδι�ἀπέναντι
στοὺς�Λεβαντίνους,�τοὺς�Φράγκους�καὶ�τὰ�συνήθειά�τους�στὰ�μεγάλα�του
μυθιστορήματα,�ἀλλὰ�νὰ ἀποδέχεται�τὸν�συρμό�τους�στὴν�Ὀρθόδοξη�Ἐκ�-
κλησία;�Καὶ�κυρίως,�πῶς�δὲν�παίρνουν�καὶ�οἱ�δύο�Ἀλέξανδροι�μέρος�στὸν
πόλεμο�ποὺ�ξέσπασε�ἄλλη�μιὰ�φορὰ�στὰ�χρόνια�τους�ἀνάμεσα�στοὺς�κλα-
σικόπληκτους�ἐπίγονους�τοῦ�Διαφωτισμοῦ�(Κουμανούδη,�Νερουλὸ�κ.ἄ),
ποὺ ἐπιθυμοῦν�ἀποτελεσματικὸ ἐξοστρακισμὸ�τῆς�βυζαντινῆς�παράδοσης,
καὶ�στοὺς�ὑποστηρικτές�της;63

Ἀνατράφηκα�ἀπὸ�τὰ�φοιτητικά�μου�χρόνια�μὲ�τὴ λοιδωρούμενη�σήμερα
«θεολογία�τοῦ ᾽60»�καὶ�μέσα�στὸ�κλίμα�Κόντογλου�ὅσον�ἀφορᾶ�τὴ�μορφὴ
καὶ�τὸν�διάκοσμο�τῶν�ἐκκλησιῶν64,�ἀλλὰ�δὲν�θὰ�τολμοῦσα�νὰ ἰσχυριστῶ ὅτι
διαθέτω�σίγουρη�ἀπάντηση�στὰ ἐρωτήματα�αὐτά65.�Μὲ�τὰ�χρόνια,�δυσφο-
ρώντας�ἀφενὸς�μὲ�τὴ�δουλικὴ�μίμηση�ψευδοβυζαντινῶν�ναῶν�καὶ�παθαί-
νοντας�ἀλλεργία�μὲ�τοὺς�Πανσέληνους�καὶ�Θεοφάνηδες�ποὺ�κατέκλυσαν
κάθε�γωνιά66,�παρατηρῶ ἀφετέρου�συνειδητοὺς�Ὀρθοδόξους�ποὺ�δὲν�ὀκνοῦν
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62 Βλ.�Γραῖκος,�ὅ.π.,�σσ.�339�ἑξ.,�ὅπου�πολλὰ�στοιχεῖα�γιὰ�τὸν�ζωγράφο,�καὶ�γενικό-
τερα�«Μέλισσα»,�Λεξικό, 2,�σσ.�401-404.�Πρόσφατα�ὁ�συν.�Μ.�Στεφανίδης,�«ὉἈλέ-
ξανδρος�Παπαδιαμάντης�καὶ�τὰ�μυστικὰ�τῶν�εἰκόνων»,�Διαβάζω,�τεῦχ.�524�(Δε-
κέμβριος� 2011),� σσ.� 58-63,� μίλησε� γιὰ� τὴν� ἴδια� γνωριμία� καὶ� γιὰ ἐσωτερικὲς
σχέσεις�τοῦ�Παπαδιαμάντη�μὲ�τὴ�ζωγραφικὴ�σχολὴ�τοῦ�Μονάχου,�ἀλλὰ�δὲν�εἶμαι
βέβαιος�ἂν�ἐκκινοῦμε�ἀπὸ�κοινὴ�βάση.

63 Πρβλ.�Γραῖκος,�ὅ.π.,�σσ.�223-270.
64 Ἡ Ἔκφρασις πρωτοκυκλοφόρησε�τὸ 1960�(βλ.�ὑποσ.�3),�ὅταν�ὁ ὑπογράφων�ἦταν
πρωτοετὴς�φοιτητὴς�σὲ�γενικὸ�πολιτισμικὸ�περιβάλλον�μᾶλλον�ἀντίθετο�πρὸς�αὐτὸ
τοῦ Ἀϊβαλιώτη.

65 Παρὰ�ταῦτα,�δὲν�θὰ�συμφωνοῦσα�εὔκολα�οὔτε�μὲ�τὸν�ζηλωτισμὸ ἐκείνων,�ποὺ�ταυ-
τίζουν�κάθε�κριτικὴ ἐναντίον�τοῦ�Κόντογλου�μὲ�αἵρεση(!),�οὔτε�μὲ�τὸν�ἄκριτο�φιλε-
λευθερισμὸ�θεολόγων,�ποὺ�σχεδὸν�ἀπορρίπτουν�καὶ�τὴν�ποιότητα�τῆς�βυζαντινῆς�ζω-
γραφικῆς�ἀλλὰ�καὶ�τὴν�ὄπισθέν�της�ὑψηλὴ�θεολογία!�Στὸ ὄνομα�τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ�μηνύματος�φοβᾶμαι�ὅτι�συγχέεται�ἡ�ζωντανὴ�Παράδοση�μὲ�τὴν
ἀποκτείνουσα�παραδοσιοκρατία�καὶ�παραβλέπεται�ἐλαφρᾷ�τῇ�καρδίᾳ ἡ ἀδιάλειπτη
ἱστορικὴ ἐξέλιξη�εἴκοσι�σχεδὸν�αἰώνων!

66 Ἐπαναλαμβάνω�μὲ ἔμφαση,�ὅτι�δὲν�θεωρῶ ὑπεύθυνο�τὸν�Κόντογλου�γιὰ�τὸ�συνεχὲς
«ξεπατίκωμα»�προτύπων�ἐκ�μέρους�ἀτάλαντων�ἁγιογράφων�δῆθεν�ἐν�ὀνόματι�τῶν



νὰ ἐκκλησιάζονται,�προφανῶς�ἀσκανδάλιστοι,�σὲ ἐκκλησίες�εὐσεβιστικὰ
διακοσμημένες�–�ἐπιφανὲς�παράδειγμα�καὶ�πάλι�ἡ Ἁγία�Εἰρήνη�Ἀθηνῶν.
Οἱ�δύο�Ἀλέξανδροι�καὶ ὅλοι�οἱ�σύγχρονοί�μας�ἅγιοι,�ἀπὸ�τοὺς�ὁσίους�Νικό-
λαο�τὸν�Πλανᾶ�καὶ�Νεκτάριο�ἕως�τοὺς�προσφάτως�κοιμηθέντας�τρεῖς�μα-
καριστοὺς�Γέροντες,�ἔζησαν�σὲ�παρόμοια�περιβάλλοντα67,�ἀλλὰ�φαίνεται
νὰ ἔβλεπαν�παραπέρα.�Ἀπαιτοῦνται�προσεκτικὰ�βήματα,�πολλαπλὲς�δι-
ευκρινίσεις,�πνευματικὴ διάκριση.�Θὰ ἐπιχειρήσω�νὰ ἀκροβατήσω�σὲ ἱστο-
ρικὴ�βάση�–�ζητῶ ἐκ�προοιμίου�νὰ�μοῦ�συγχωρεθεῖ�κάθε�τυχὸν�«παραδο-
ξολογία»�ἢ «ἀνορθοδοξία».

Γιὰ�τὴν�παραλληλία�Παπαδιαμάντη�-�Ντοστογέφσκυ�ἀφθονοῦν�οἱ�με-
λέτες68·�ὁ�Σκιαθίτης�ὄμνυε�γιὰ�τὴν�αὐτονομία�του69,�ὅμως�δὲν�δίστασε�νὰ
ἀποδώσει�ἔξοχα,�μέσῳ�δεύτερης�γλώσσας�ἀλλὰ�μὲ ἄσφαλτο�γνώμονα�τὴν
πνευματικὴ�συγγένεια,�τὸ�κλίμα�στὸ Ἔγκλημα�καὶ ἡ�τιμωρία70. Ὁ�Ντο-
στογέφσκυ,�παθιασμένος�μὲ�τὴ�ρωσικὴ�εὐλάβεια�καὶ�παράδοση,�δὲν�ἔκρυβε
τὸν�θαυμασμό�του�γιὰ�τὴ Madonna�Sistina τοῦ Ραφαὴλ�(1513)�ποὺ ἀντί-
γραφό�της�στόλιζε�διαρκῶς�τὸ�γραφεῖο�του, ἕνα�πίνακα�πολυαναλυμένο�στὴ
σύγχρονή�μας�ἱστορία�τῆς�τέχνης�ἀκόμη�καὶ�γιὰ�τὶς�ἐδῶ�ρίζες�τῆς�κὶτς
εἰκονογραφίας� τῶν� μικρῶν� ἀγγελουδιῶν71.�Μαζὶ� θαυμάζει� καὶ ἀρκετὰ
ἄλλα�ἔργα�τῆς�εὐρωπαϊκῆς�ζωγραφικῆς,�ἂν�καὶ�θὰ ἀφιερώσει�παθιασμέ-
νες�σελίδες�στὸν�Ἠλίθιο γιὰ�τὸν�«Χριστὸ�νεκρὸ»�τοῦ�Χὰνς�Χολμπάϊν�τοῦ
Νεώτερου�(1520-1522),�ἐπισημαίνοντας�πὼς�ἐδῶ ὁ�Θεὸς�εἶναι�ἀπών,�νε-
κρός,� ἀντίθετα� μὲ� τὴ� δική� του� παράδοση� τοῦ� σταυραναστάσιμου�Χρι-
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ὁδηγιῶν�του!�Ὁ ἴδιος�τὸ ἀπέρριπτε�μὲ ἀγανάκτηση,�βλ.�λ.χ.�Φ.�Κόντογλου,�Πρὸς
ἁγιογράφον�Εὐάγγελον�Μαυρικάκην,�Ἀθήνα�1997,�σποραδικά,�ἰδιαίτερα�σ.�78.�Τὸ
αὐτὸ�διὰ�χειλέων�καταξιωμένου�ζωγράφου,�ἁγιογράφου�καὶ ἐπιφανοῦς�μαθητῆ�τοῦ
Ἀϊβαλιώτη:�«Τὰ�ἀντιγραφικὰ�ἔργα�εἶναι�ἀντιζωγραφικὰ�καὶ ἀντιχριστιανικά»�(Ράλ-
λης�Κοψίδης,�μνεία�στὸν�Στ.�Ζουμπουλάκη,�«Τὸ Κάνιστρο καὶ�τὸ�μεράκι�τοῦ�Ράλλη
Κοψίδη»,�Σύναξη,�τεῦχ.�99�[Ἰούλιος-Σεπτ.�2006],�σ.�25).�

67 Χαρακτηριστικὴ�εἶναι�ἡ�διακόσμηση�τοῦ Ἱ.�Ν.�Ἁγίου�Νικολάου�Καΐρου�ἐπὶ ἀρχιε-
ρατείας�τοῦ ἁγίου�Νεκταρίου�(φωτογραφικὸ ὑλικὸ�βλ.�πρόχειρα�στὸ�Διαδίκτυο).

68 Βλ.�καὶ�τὴν�πρόσφατη,�«αἱρετικὴ»�τοποθέτηση�τοῦ�Ν.�Δ.�Τριανταφυλλόπουλου,�«Δὲν
ὑπάρχει κρυφὸς Παπαδιαμάντης»,�ἐφημ.�Βῆμα�9.6.2011,�ἔνθετο�«Βιβλία�&�ἰδέες».

69 Βλ.�«Ἀπάντησις�εἰς�τὸν�Ζ.�τῆς�“’Εφημερίδος”»,�Ἅπαντα,�5.315-316.
70 Πρωτοδημοσιεύτηκε�τὸ�1889�σὲ�ἐπιφυλλίδες· ἔκδοση�σὲ�τόμο:�Θ.�Δοστογέφσκη,�Τὸ
ἔγκλημα�καὶ ἡ�τιμωρία,�Ἰδεόγραμμα,�Ἀθήνα�1992.

71 Πολυάριθμες� ἐργασίες� στὴ� σύγχρονη� βιβλιογραφία,� ἰδιαίτερα� ἀπὸ� τὸν�Andreas
henning.



στοῦ72.�Θὰ�καταδικάζαμε�τὸν�Ρῶσο�ὡς�αἱρετικὸ ἢ�θὰ�προσπαθήσουμε�νὰ
καταλάβουμε�τί�τὸν�συγκίνησε�στὰ ἔργα�αὐτά;

Στὴν�ἄλλη�ὄχθη�ὁ�Γκαῖτε,�δὲν�ἔχει�σχέση�μὲ�τὸ�Βυζάντιο�–�τὸ�δεύτερο
μέρος�τοῦ Φάουστ,�μὲ�τὴν�Ἑλένη�τῆς�Σπάρτης�στὸν�μεσαιωνικὸ�Μυστρᾶ,
ὑποβάλλει�στὴ�φαντασία�ἄλλο�περιβάλλον�ἀπὸ�ἐκεῖνο�τοῦ�βυζαντινοῦ�Δε-
σποτάτου.�Καὶ ὅμως,�ἀντικρύζοντας�κάποτε�μερικὲς�ὀρθόδοξες�εἰκόνες,�τὶς
περισσότερες� ρωσικὲς� καὶ� μερικὲς� μεταβυζαντινές,� ἔκαψε� λιβάνι� στὴν
πνευματικότητά�τους,�τὸν�διαπέρασε�τὸ Ἄλλο�Κάλλος�ἑνὸς�ἀγνώστου�του
κόσμου73·�εἶναι,�ἄραγε,�ὁλότελα�ἀποκλεισμένος�ἀπὸ�αὐτόν;

Ψάχνω�γιὰ�γεφύρια�στὴν�ἐκκλησιαστικὴ�τέχνη,�αὐτὰ�ποὺ�μὲ�θαυμαστὴ
εὐκολία�τὰ�διάβαινε�στὴ�λογοτεχνία�ὁ�Παπαδιαμάντης ἐξορθοδοξίζοντας,
στὸ δ ι κ ό �τ ο υς �φῶς πάντοτε,�ἥρωες�τοῦ�Τσέχωφ,�τοῦ�Χὼλλ�Καίην,�τῶν
πιονιέρων�τοῦ�Φὰρ�Οὐὲστ�ἢ�τῆς�σκοτεινῆς�πλευρᾶς�τῆς�ζωῆς�στὴ�Γαλλία74,
ὁ�Κόντογλου�γιὰ�νὰ�συναντήσει,�μαζὶ�μὲ�τοὺς�δικούς�του75, πειρατὲς�καὶ
ἥρωες� τοῦ�Στήβενσον76,� ὁ�Λορεντζάτος� γιὰ� νὰ� δεῖ ἀποκαθαρμένον� τὸν
ἔγκλειστο�ποιητὴ�τῆς�Πίζας77. Ἀντίστοιχα�στὴν�τέχνη:�Ὁ ἐξαίρετος�γνώ-
στης� τῆς�Ἀναγέννησης�André�chastel�μᾶς� κληροδότησε� μεταθανάτια
ἕνα�πολύσημο�σύγγραμμα�γιὰ�τὶς�πολλαπλὲς�ὀφειλὲς�τῆς�τέχνης�τῆς�Ἀνα-
γέννησης�στὴ�βυζαντινή78. Ἀπὸ�τὴν�ἄλλη�πλευρά,�στὸ�Βυζαντινὸ�Μουσεῖο
Ἀθηνῶν�μποροῦμε�ν’�ἀποθαυμάσουμε�τὶς�μοναδικὲς�βυζαντινογοτθικὲς�τοι-
χογραφίες�ἀπὸ�τὴ�Λευκάδα�λίγο�πρὶν�ἀπὸ�τὴν�Ἅλωση79,�ἔργο�κωνσταντι-

«ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΝΤΑΣ»�ΤΗ�ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ�ΤΕΧΝΗ 465

72 Εὐχαριστῶ�τὸν�φιλόλογο�καὶ�σύνεδρο�κ.�Μάρκο�Γαλούνη�γιὰ�τὴν�ὑπόδειξη�σχετικῆς
βιβλιογραφίας,�ποὺ�μὲ�προφύλαξε�ἀπὸ�παρανόηση�τῆς�στάσης�τοῦ�Ντοστογέφσκυ.

73 Α.�Εffenberger,�Goethe�und�die�“Russischen�heiligenbilder”:�Anfänge�byzantinischer
kunstgeschichte�in�Deutschland,�Mainz�1990.

74 Γιὰ� τὶς� μεταφράσεις� τοῦ�Παπαδιαμάντη� βλ.�Ν.�Δ.� Τριανταφυλλόπουλος,�Λαμ.
Τριανταφυλλοπούλου,�Ὁ�παρδαλὸς�συρικτὴς�τῆς�Ἐμλίνης,�Νεφέλη [Οἱ�νεώτεροι�γιὰ
τὸν�Παπαδιαμάντη,�10],�Ἀθήνα�2007.

75 Παραπέμπω�στὴ�γνωστὴ ἔκδοση�τῶν�ἔργων�του�ἀπὸ�τὸν�ἐκδοτικὸ�οἶκο�«Ἀστέρα»·
ἀτυχῶς�ἀπουσιάζει�κριτικὴ�βιβλιογραφία�καὶ ἔκδοση�τοῦ�πολυγραφότατου�Μικρα-
σιάτη.

76 R.�l.�Stevenson,�Τὸ�νησὶ�μὲ�τὸν�θησαυρό,�μτφρ.�Φ.�Κόντογλου,�Ἀθήνα�1988.
77 Ζ.�Λορεντζάτος,�Ἀπὸ�τὴν�Πίζα�στὴν�Ἀθήνα.�Ἡ�περίπτωση�Πάουντ,�Δόμος,�Ἀθήνα
1987�[=�ὁ ἴδιος,�Μελέτες,�Β΄,�Δόμος,�Ἀθήνα�1994,�σσ.�389-482).

78 A.�chastel,�Byzance�et�l’Italie,�Paris�1999.�Εὐχῆς�ἔργο�θὰ�ἦταν�νὰ�μεταφραζόταν
στὰ ἑλληνικά,�μάθημα�γιὰ ὅσους�βλέπουν�ἀφ’�ὕψους�τὴ�βυζαντινὴ�κληρονομιά!

79 Πρβλ.�Δημ.�Δ.�Τριανταφυλλόπουλος,�«Tὸ Bυζάντιο�συναντάει�τὴ�Δύση:�Ἡ ζωγρα-



νουπολίτικο�ἀσφαλῶς,�ἢ�νὰ ἀναλογισθοῦμε�τὴν�τολμηρή,�μοναδικὴ�στὸ�Βυ-
ζάντιο�σύζευξη�δυτικῆς�καὶ�βυζαντινῆς�ἀρχιτεκτονικῆς�στὴν�Παρηγορή-
τισσα�τῆς�Ἄρτας�τὸν�13ο�αἰ.80: Δὲν�ἔχουμε�καμία�ἔνδειξη�ὅτι�πρόκειται�γιὰ
ἔργα�φιλενωτικῶν!�Αὐτὸ�εἶναι�τὸ�Βυζάντιο:�Ἀνοιχτὸ�σὲ ὅλους�καὶ ἀνοιχτὸ
τὸ ἴδιο�σὲ ὅλα�–�τὰ�πάντα�τοῖς�πᾶσιν�γέγονεν,�ὅπως�ἀνομολογοῦν�στὶς�μέ-
ρες�μας�ξένοι81 καὶ ἡμέτεροι82.

Μετὰ ἦλθε�τὸ�βαρὺ�σκοτάδι�τῆς�Τουρκοκρατίας�–�κι�ὅμως,�ὅπως�ἀνα-
κράζει�ὁ�Παπατσώνης,�«τετρακοσίων�χρόνων�πηγὲς�φωτός,�πιὸ�λαμπροῦ
ἀπ’�ὅλα�τὰ�Σεμινάρια�τῆς�Γκεττίγκης�καὶ�τῆς�Ὀξφόρδης»83. Εἶναι�ὁ ἴδιος
ποὺ�θὰ�προσεγγίσει�ἐξίσου�σεβαστικὰ�τὴ�δυτικὴ�χριστιανικὴ�παράδοση�σὲ
ὅλες�τὶς�ἐκφάνσεις�της,�προσπαθώντας�νὰ�ψαύσει�ἀγαπητικὰ�τὶς�αἱμάσ-
σουσες�πληγές�της�καὶ�νὰ�βρεῖ�κοινὰ�χνάρια84. Ἔτσι,�ἀφοῦ�διαβεβαίωνε
πὼς�«χωρὶς�τὸν�Παπαδιαμάντη�χάνουμε�τὶς�ρίζες�τοῦ�νέου�μας�ἐθνισμοῦ,
παύουμε�νὰ�εἴμαστε�Ἕλληνες»85,�εἶχε�τὸ�θάρρος�σὲ�χρόνους�ἀντίδρομους
νὰ�παραπονεθεῖ ἀνοιχτά:�«Ἐκεῖ�ποὺ ἀρχίζει�ἡ�διαφωνία�μας�μὲ�τὸν�Κόν-
τογλου,�ποὺ�λίγο�ἔλειψε�νὰ�μᾶς�χωρίσει,�ἦταν�ὁ ἄγριος�ἀποκλεισμός�του�τῆς
κάθε�ἄλλης�Τέχνης�ἔξω�ἀπὸ�τὴ�Βυζαντινή�[…].�Σὲ�μιὰ�τέτοια�στάση�ἀπαρ-
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φικὴ�τῆς�Ὁδηγήτριας�στὴν�Ἀπόλπενα�Λευκάδας�στὰ�μέσα�τοῦ�15ου�αἰώνα»,�Bυ-
ζαντινὸ�καὶ Xριστιανικὸ Mουσεῖο�Ἀθηνῶν�(ἐκδ.),�Zωγραφικῆς�ἐγκώμιον.�Tοιχο-
γραφίες�ἀπὸ�τὸ�kαθολικὸ�τῆς�Mονῆς�Ὁδηγήτριας�στὴν Ἀπόλπενα�Λευκάδας.�kα-
τάλογος�ἔκθεσης�“Tὸ�ἔκθεμα�τοῦ�μηνός” (20.12.2000�-�28.2.2001),�Ἀθήνα�2000,
σσ.�42-56.

80 Ἀν.�Κ.�Ὀρλάνδος,�Ἡ�Παρηγορήτισσα�τῆς�Ἄρτης,�Ἀθῆναι�1963�(βασικὴ ἔκδοση,
παρὰ�τὶς�νεώτερες�διακριβώσεις).

81 Π.χ.�ὁ�πολὺς�F.�Braudel�ἐπεσήμανε�πὼς�«τὸ�Βυζάντιο�ἔπεσε�ἀπὸ�τὴν�ἀπουσία�ἐποι-
κοδομητικοῦ�μίσους»:�Ἡ�Μεσόγειος.�Ὁ�χῶρος�καὶ ἡ Ἱστορία,�μτφρ.�Ἔ.�Ἀβδελᾶ,�Ρ.
Μπενβενίστε,�Ἀθήνα�1990,�σ.�155.

82 Περιορίζομαι�στὸ�πρόσφατο�εὐπώλητο�τῆς�Ἑλ.�Γλύκατζη-Ἀρβελέρ,�Γιατί�τὸ�Βυ-
ζάντιο,�Ἀθήνα�2009,�παρὰ�τὴ�γλωσσική�του�ἀτημελησία.

83 T.�Παπατσώνης,�Ὅπου�ἦν�κῆπος,�Ἀθήνα�1972,�σ.�84.�Ἰδοὺ�πρόσφατη�ἐπιβεβαίωση
ἀπὸ�κορυφαῖο�τεχνοϊστορικὸ�τοῦ�καιροῦ�μας,�τὸν�hans�Belting,�ἐπιφανὴ�μελετητὴ καὶ
τῆς�βυζαντινῆς�τέχνης:�«Οἱ�Εὐρωπαῖοι�λ.χ.�ἀκόμη�καὶ�σήμερα�ταυτίζουν�τὴν��Ἑλ�-
λάδα�μὲ�τὴν�ἀρχαιότητά�της�καὶ�δὲν�θέλουν�νὰ�δοῦν�ἄλλα�ἱστορικὰ�κεφάλαια�ποὺ
ἦταν�ἐπίσης�σημαντικά,�ὅπως�τὰ�τετρακόσια�χρόνια�τῆς�Τουρκοκρατίας»�(συνέν-
τευξη�στὴν�ἐφημ.�Καθημερινή,�Κυριακὴ�13.5.2012,�«Τέχνες�&�Γράμματα»,�σ.�7).

84 Παραπέμπω�ἰδιαίτερα�στὸ�δοκιμιακό�του�ἔργο.
85 Παπατσώνης,�Ὅπου�ἦν�κῆπος,�ὅ.π.,�σ.�102.



νητῆ�τῶν�πάντων,�ὅλων�τῶν�ὡραίων�κόσμων�μέσα�στοὺς�ὁποίους�ἀνα-
πτύχθηκα�καὶ�ζῶ,�χωρίς�νὰ�θίγεται�καθόλου�ἡ ὀρθοδοξία,�δὲν�μοῦ ἦταν�δυ-
νατὸν�νὰ�συμφωνήσω»86. Ὅσοι�βρίσκουν�ὕποπτη�μιὰ�τέτοια�στάση�γιὰ ἕναν
Ὀρθόδοξο,�καλὸ�εἶναι�νὰ�θυμοῦνται�πὼς�ὁ Ὀρθόδοξος�θεολόγος�Ὀλιβιὲ�Κλε�-
μὰν�ἄκουγε�τὴ�μουσικὴ�τοῦ�Μότσαρτ�νὰ ἀντηχεῖ�πίσω�ἀπὸ�τὰ «ἑλληνι-
στικότερα»� βυζαντινὰ� ψηφιδωτά,� ἐκεῖνα� τῆς�Μονῆς� τῆς�Χώρας� στὴν
Κωνσταντινούπολη87,�ἢ ὅτι�ὁ�Λορεντζάτος�ἔφτασε�νὰ ἐξισώσει�μιὰ�συγ-
χορδία�τοῦ�Μπὰχ�παιγμένη�ἀπὸ�τὰ�μαγικὰ�δάχτυλα�τοῦ�Γκλέν�Γκούλντ
μὲ�προσευχή88, καὶ�πάμπολλα�ἄλλα�τέτοια.

Ὑποπτεύομαι�πιθανὲς�ἀντιρρήσεις: Καλὰ ὅλα�αὐτά,�ἀλλὰ�ποῦ�πάει�τότε
ὁ�«κοσμοκαλόγερος»�καὶ ἡ ἐμμονή�του�μὲ�τὰ�πάτρια,�τὸ�μανιφέστο�του
κατὰ�τῶν�πιθηκιζόντων�τὴ�Δύση;89

Δὲν�θὰ ἐπαναλάβω�ἐπιχειρήματα�ἁρμοδιοτέρων�μου�γιὰ�τὴν�πανευρω-
παϊκή�του�ἀξία,�διότι�μὲ ἐνδιαφέρει�ἡ ἐκκλησιαστική�του�στάση�καὶ ἡ�συ-
νάφειά�του�μὲ�τὴν�ἐκκλησιαστικὴ-λατρευτικὴ�τέχνη.�Ἂν�δὲν�ἔπεισα�ὅτι�οἱ
Ἀλέξανδροι�δὲν�προβαίνουν�σὲ ἀχρείαστους�ἀποκλεισμούς,�ἀφήνω�τὸν�λόγο
σὲ�πολύπειρο�Γέροντα�ἀπὸ�τὰ Ἐξάρχεια�γιὰ�τὸν�«ἀναρχικὸ»�Σκιαθίτη�στὸ
βιβλιαράκι�του,�ποὺ�κάθε�τρεῖς�ἀράδες�ἀναποδογυρίζει�τὰ�στερεότυπά�μας:
«[…]�῾Ο�Παπαδιαμάντης�εἶναι�ἐκκλησιαστικὸς�προπαντός,�μὲ�τὴν�ἔννοια
ὅτι�ἀγκαλιάζει�ὅλους.�Ὅπως�ἡ ἁγία�ἐκκλησία�[…]�μᾶς�ἀγκαλιάζει�ὅλους
καὶ�τείνει�νὰ�περιλάβει�ὅλους�στοὺς�κόλπους�της,�ἔτσι,�καί,�τηρουμένων�τῶν
ἀναλογιῶν,�τὸ ἔργο�τοῦ�Παπαδιαμάντη�ἀγκαλιάζει�ὅλους90. […]�Ξεπε-
σμένος�δερβίσης.�Ποὺ�εἶναι�ὁ�ξεπεσμένος�ἄνθρωπος�ποὺ ἀναζητάει�τὸν�πα-
ράδεισο,�ἀναζητάει�τὴν�βασιλεία91. […].�Ὁ�Παπαδιαμάντης�ἀγκαλιάζει
τοὺς�ἀνθρώπους,�ἀγκαλιάζει�τὸν�πεινασμένο�ἀνθρωπίσκο�στὸ�“Λαμπριά-
τικο�Ψάλτη”.�Ἔτσι�τελειώνει�τὸ�διήγημα.�Μὲ�τὸν�τελευταῖο�ἥρωα�[…]�μὲ
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86 Δανείζομαι�πάλι�ἀπὸ�τὸν�Χαραλαμπίδη,�Ὀλισθηρὸς�ἱστός,�Α΄,�ὅ.π.,�σ.�101,�ποὺ�τοῦ
ὀφείλουμε�διεισδυτικότατη�ματιὰ�στὸν�κόσμο�τοῦ�Παπατσώνη.�Σὲ ὀξύτερο�τόνο�καὶ
ἀπὸ�σκοπιὰ�καθαρὰ�θεολογικὴ�τὸ ἐπανέλαβε�πρόσφατα�ὁ�π.�Νικόλαος�Λουδοβῖκος,
Ὀρθοδοξία�καὶ ἐκσυγχρονισμός,�Ἀθήνα�2006,�σ.�349.

87 Βυζάντιο�καὶ�Χριστιανισμός,�μτφρ.�Θ.�Μάϊνα,�Ἀθήνα�1985,�σ.�77.
88 Z.�Λορεντζάτος,�Ἕνας�ποιητικὸς�περίπατος,�Δόμος,�Ἀθήνα�1999,�σ.�17�[=�ὁ ἴδιος,
Μελέτες,�Γ΄,�Δόμος�&�Μουσεῖο�Μπενάκη,�Ἀθήνα�2007,�σ.�394].

89 «Λαμπριάτικος�Ψάλτης»,�Ἅπαντα,�2.513-516.
90 Ἀρχιμ.�Ἀν.�Κουστένης,�Παπαδιαμαντικοί�Λόγοι,�Ἀκτή,�Λευκωσία�2006,�σ.�16.
91 Αὐτόθι,�σσ.�22-23.



τὸν�πειναλέο�ἀνθρωπίσκο�[…].�Ποιὸς�εἶναι�ὁ�πειναλέος�ἀνθρωπίσκος;�Ὁ
ἄνθρωπος�εἶναι.�Ποὺ�πεινάει�τὸν�Θεό�του.�[…].�Ἔφαγε�τὸν�Θεό�του�γιὰ�νὰ
ζήσει�ὁ ἄνθρωπος»92. Θεολογία�ἀνατρεπτικὰ�σωτηριώδης�γιὰ�κάθε�πλάσμα
τοῦ�Θεοῦ,�«δυτικὸ»�ἢ «ἀνατολικὸ»�ἢ ὅ,τι�ἄλλο!

***

Ἡ ἐπίπονη� μαθητεία� στοὺς� μεγάλους� τῆς�Παράδοσης� χρειάζεται� γιὰ
ὅσους�τολμοῦν�νὰ ἀπεικονίσουν�τὸ�Μυστήριο�τῆς�Ἐνσάρκωσης,�τῆς�Σταύ-
ρωσης,�τῆς�Ἀνάστασης,�τῆς�κατὰ�χάριν�Μεταμορφώσεως�τῶν�Ἁγίων�μας.
Ἀλλὰ�οἱ�Βυζαντινοὶ ἐπιμένουν�ὅτι�χρειάζεται�καὶ�προσωπικὸ�ταλέντο,�προ-
σωπικὴ ἄσκηση�καὶ�πίστη,�ἂν�εἶναι�ν’�ἀνατέλλουν�σὲ�κάθε�ἐποχὴ�Πανσέ-
ληνος,�Ἀστραπάδες,�Καλλιέργης,�Εὐγενικός,�Θεοφάνης�Ἕλληνας, Θεο-
φάνης�Κρής,�Κατελάνος,�Κόντογλου,� κατὰ� τὴ� συνέχεια� τοῦ� κειμένου
τῆς�Ἑβδόμης�Οἰκουμενικῆς�Συνόδου:�«Μενοῦν�γε�τῶν�πατέρων�ἡ ἐπίνοια
καὶ ἡ�παράδοσις�καὶ�οὐ�τοῦ�ζωγράφου·�τοῦ�γὰρ�ζωγράφου�ἡ�τέχνη�μόνον
[…]»93. Σχεδὸν�ταυτόχρονα�ὁ ἅγιος�Θεόδωρος�ὁ�Στουδίτης�παραλληλίζει
τὸν�ζωγράφο�μὲ�τὸν�Θεὸ-Δημιουργό94·�ἂν�ἡ�παραλληλία�εἶναι�θεμιτή,�ἕνας
πραγματικὸς�δημιουργὸς�πῶς�μπορεῖ�νὰ�πλάσει�δι’�ἀντιγραφῆς;�Ἐδῶ�λοι�-
πὸν�δὲν�χωρᾶνε�ρετσέτες,�καθηκοντολόγια�καὶ ἀφορισμοί,�παρὰ�μόνον�ἡ
ἔκφραση�τοῦ ἑκάστοτε�συγκεκριμένου�πληρώματος�τῆς�ἐκ�κλησίας,�μὲ ὅ,τι
αὐτὸ�κουβαλάει�ὡς�πολιτιστικὴ-ἱστορική�του�παράδοση�καὶ ἐμπειρία.�

Τὸ�μάθημα�τὸ�συλλάβιζαν�ἀκόμη�ὀρθὰ�στὸν�καιρό�τους�οἱ Ἀλέξανδροι
θαρρῶ,�ἔπειτα�μοιάζει�νὰ�ξεχάστηκε�μὲ�τὰ ἀλλεπάλληλα�ζηλωτικὰ�καὶ
εὐσεβιστικὰ�κινήματα�καὶ�μᾶς�βασανίζει�ἀδιάκοπα�μέχρι�σήμερα.�Μνη-
μονεύω�λογισμοὺς�σφοδρῆς�ἔντασης,�ὡσὰν�παπαδιαμαντικοὺς�κυλινδηθ-
μούς, τοῦ�πρὸ�μικροῦ�κοιμηθέντος�μοναχοῦ�Κοσμᾶ,�ποὺ�δοκιμάστηκε�καρ-
τερικὰ ἀνάμεσα�στὶς�δύο�Συμπληγάδες:�«Προσπαθῶ�νὰ�καταλάβω�–χωρὶς
ἐπιτυχία–�πῶς�οἱ Ἰταλοὶ�προσεύχονται�μπροστὰ�σ’�ἀναγεννησιακὲς�εἰκό-
νες.�Εἶναι�καὶ�πρόβλημα�κουλτούρας;»95 Σαστίζει�ἔπειτα�ποὺ ἕνας�Ἰτα-
λός,�κατατροπωμένος�ἀπὸ�τὰ ἄψογα�θεολογικὰ ἐπιχειρήματά�του,�τὸν�ἀφή-
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92 Αὐτόθι,�σ.�36.�
93 Mansi,�τόμ.�13,�252�B-c.
94 Ἀντιρρητικὸς�Γ΄:�PG 99:�420D.
95 Μοναχὸς�Κοσμᾶς,�Λογισμοὶ�καὶ�διαλογισμοὶ�στὴ�Μεγάλη�Ἑλλάδα,�Μεταίχμιο,
Ἀθήνα�2011,�ἀρ.�51,�σ.�21.



νει�ἀποσβολωμένο�ἀπαντώντας�του,�ἴσως�μὲ�πόνο:�«Mi�hai�vinto,�ma�non
mi�hai�convinto�(Μὲ�νίκησες,�ἀλλὰ�δὲν�μὲ ἔπεισες)»96. Καὶ ὅταν�φτάνει�τὸ
μαχαίρι�στὸ�κόκκαλο,�τότε�ποὺ ἔπρεπε�ν’�ἀποφασίσει�ἂν�καὶ�πῶς�θὰ ἐπα-
ναδιακοσμήσει� τὸ� παμπάλαιο� βυζαντινορωμανικὸ�Καθολικὸ� τοῦ Ἁγίου
Ἰωάννου�τοῦ�Θεριστοῦ�στὴν�Καλαβρία,�ἐξομολογεῖται�τὸν�ἀμφίπλευρο�δι-
σταγμό�του:�«Φοβοῦμαι�τὴ�νεοβυζαντινὴ�μανιέρα,�τὴν�ἀκαμψία�ἀλλὰ�καὶ
τὸν�πειρασμὸ�τῶν�νεωτερισμῶν»97. Ἔπρεπε�νὰ�ξεπεράσει�χρόνιες�ἀγκυ-
λώσεις�τοῦ�σιναφιοῦ�μας,�πτυχιοῦχος�ἀρχαιολογίας�καὶ ὁ ἴδιος,�πρὶν�κάνει
τὸν�σταυρό�του�καὶ�πάρει�ἀνακουφισμένος�τὴ�μεγάλη�ἀπόφαση:�«Ἦταν�μο-
ναδικὴ ἡ�στιγμὴ ὅταν�γιὰ�πρώτη�φορὰ�κόλλησα�ἕνα�κερὶ�σὲ�μιὰ�πέτρα�δί-
πλα�σὲ�μιὰ�χαραμάδα.�Ἀντίκρισα�τὴν�πρώτη�καπνιὰ�στὸν�τοῖχο.�Ξέφυγα
ἀπὸ�τὴν�ἀρχαιολογία»98. Τότε�μόνο�ξεπήδησαν�ἀπὸ�τὸν�ἱλαρὸ�χρωστήρα�τοῦ
Κώστα�Κωνσταντάτου99 τὸ�πάμφωτο�τέμπλο�καὶ�οἱ�τοιχογραφίες,�προ-
σκύνημα�εὐφρόσυνο�Ἑλλήνων�καὶ Ἰταλῶν�εἰς�μνημόσυνον�Κοσμᾶ�μονα-
χοῦ.�Ἀλλὰ�αὐτὰ�εἶναι�καρπὸς�ἐναγώνιας�ἀναζήτησης�καί,�προπαντός,�ἐμ�-
πράγματης� ἀγάπης� γιὰ� τὸν� ἄνθρωπο,� ὅπως� αὐτὴ� ποὺ ἀναλώνει� τοὺς
νυχθημερὸν�προσευχομένους�μοναχούς.�Γιὰ�τοῦτο�φαίνεται�νὰ ἔχει�δίκαιο
ὁ ἔγκριτος�ἁγιογράφος�Θέμης�Πέτρου,�ὅταν�πρόσφατα�ἔγραφε:�«Παρατηρῶ
ὅτι�στὰ�μοναστήρια�οἱ�μοναχοὶ ἀντιμετωπίζουν�τὸ ἔργο�μας�μὲ�πιὸ ἐλεύ-
θερο�πνεῦμα.�Ἀφήνουν�ἐλευθερία�κινήσεων�καὶ�εἶναι�πιὸ�διακριτικοί.�Ἐκτι-
μοῦν�περισσότερο�τὴν�καλλιτεχνικὴ ἐλευθερία�τῶν�δημιουργῶν�ἀπ’�ὅ,τι�οἱ
κληρικοὶ�στὶς�πόλεις»100. Ἀναρωτιέμαι�ἂν�ἔτσι�πρέπει�νὰ ἑρμηνεύσουμε�καὶ
τὰ ἁγιορειτικὰ ἐργαστήρια�τοῦ�τέλους�τοῦ�19ου,�ὅπως�τὰ ἐγκωμίαζε�ὁ�Μω-
ραϊτίδης,�μὴ�παραλείποντας�νὰ ἐκθειάσει�καὶ�τὴν�παράλληλη�νυχθήμερη
ἄσκησή�τους�στὴ�μονολόγιστη�εὐχή,�ποὺ�τὴν�εὐχόταν�ὁ�μακαριστὸς�π.�Παΐ-
σιος�καὶ�γιὰ�τοὺς�σημερινοὺς�μοναχοὺς�μὲ�τὶς�ἀτέρμονες�διαδικτυακὲς�ἐνα-
σχολήσεις�τους…

Σὲ ἕνα�τέτοιο�πλαίσιο�δὲν�θὰ ἐνοχλοῦσε�ἡ�συμπόρευση�τοῦ�εἰκονογρα-
φικοῦ� ρεπερτορίου� μὲ� τὴν� ἑκάστοτε� ἱστορικὴ� πραγματικότητα101,� ὅπως
συνέβη�πρὸ ὀλίγων�ἐτῶν�μὲ�τὶς�χαριτωμένες,�σκόπιμες�«ἀνακολουθίες»
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96 Αὐτόθι,�ἀρ.�7,�σ.�9.
97 Αὐτόθι,�ἀρ.�26,�σ.�14.
98 Αὐτόθι,�ἀρ.�69,�σ.�27.
99 Γιὰ�τὶς�ποικίλες�καλλιτεχνικὲς�δραστηριότητές�του�βλ.�στὸ�Διαδίκτυο.
100 Συνέντευξή�του�στὸ ἔνθετο�BhMagazino,�ἐφημ.�Βῆμα,�Κυριακὴ 19.6.2011,�σ.�64.
101 Τὴ� συστηματικότερη� παρακολούθηση� τῆς� τρέχουσας�Ὀρθόδοξης� ζωγραφικῆς



τῶν�τοιχογραφιῶν�τοῦ�συναδέλφου�Κώστα�Βαφειάδη�στὴν�Ἀξιούπολη102,
ὅπως�δὲν�ἐνοχλεῖ ἐδῶ�καὶ�δεκαετίες�ἡ�εἰκόνα�τῆς�θαυματουργικῆς�διάσω-
σης�τοῦ Ὀρχομενοῦ ἀπὸ�τὴν�ἐκδίκηση�τῶν�Γερμανῶν�κατακτητῶν –�προ-
σπερνάω�ἐν�σιγῇ�τὸ�εἰκονοστάσι�στὸ�κελλὶ�σεβαστοῦ�σύγχρονου�Γέροντα
μὲ�τοὺς�Ἥρωες�τοῦ�Εἰκοσιένα�καὶ�τῶν�νεωτέρων�πολέμων�τοῦ�Γένους,�ποὺ
συχνὰ ὁ�βίος�τους�λίγο�ἀπέχει�ἀπὸ ἐκεῖνον�τῶν�Νεομαρτύρων,�ὅπως�ἀχνο-
φαίνεται�στὰ ἱστορικὰ�συνθέματα,�ἰδιαίτερα�στὸν�«Χρῆστο�Μηλιόνη» τοῦ
τιμωμένου103. Στὰ�βυζαντινὰ ἤδη�χρόνια�ἅγιοι�ἀπεικονίστηκαν�μὲ�κινεζικὰ
χαρακτηριστικὰ�στὸ�βασίλειο�τῶν�Χὰν�καὶ ἕνας�μαῦρος�Ἐσταυρωμένος
εἶναι�ἀπολύτως�κατανοητός,�φυσιολογικός,�γιὰ�τοὺς�δεινὰ�χειμαζόμενους
ἀδελφούς�μας�στὴ�Μαύρη�Ἤπειρο�ἢ ὅπου�ἀλλοῦ,�ἀλλὰ�καὶ�γιὰ�τοὺς�νεο-
φώτιστούς�τους,�οἱ�ὁποῖοι�πλημμυρίζουν�τὶς�«ὑποβαθμισμένες»�μας�συνοι-
κίες�καὶ� θερμαίνουν�μὲ� τὴ� ζέση� τους� τοὺς�κάπως� ὑπερβολικὰ� «καθω-
σπρέπει»�ναούς�μας,�ποὺ�δίκαια�ἐξόργιζαν�τὸν�Σαλονικιὸ ἁγιογράφο�καὶ
πάρισο�τοῦ Ἀλέξανδρου�στὴν�ὑπέρβαση�τῶν�στεγανῶν�Νίκο�Γαβριήλ�Πεν-
τζίκη.�Γιὰ�νὰ ἐπιστρέψουμε�σὲ ἀμέσως�οἰκεῖα�ἐδάφη,�ὁ�Σκιαθίτης�Κων-
σταντίνος�Κουτούμπας104 προσφέρει�στὴν�ἁγιογραφία�τὴ�δική�του�ἀνανε-
ωτικὴ�σφραγίδα, καὶ ὁ�Βολιώτης�Δημήτριος�Μοράρος�δημιουργεῖ ἐξαίσιες,
μοντέρνες,�ὀνειρικὲς�εἰκόνες�γύρω�ἀπὸ�τὸν�Μεγάλο�Σκιαθίτη105.

Ἂν�διακύβευμα�τῆς�τέχνης�εἶναι�ἡ�ψυχὴ�τοῦ ἀνθρώπου,�ἡ Ἐκκλησία
θυμίζει�πὼς�αὐτὴ�συνανασταίνεται�ἀξεχώριστα�ἀπὸ�τὸ�σῶμα:�χειροπιαστή,
ἀψευδὴς�παρηγορία�στὸν�ἄνθρωπο�κάθε�ἐποχῆς,�ποὺ�δὲν�κερδίζεται�μὲ�προ-
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παγκοσμίως�ὀφείλουμε,�ἂν�δὲν�πέφτω�ἔξω,�στὸν�Μητροπολίτη�Γέροντα�Χαλκηδό-
νος�κ.�Ἀθανάσιο�Παπᾶ,�μὲ�συγκεντρωμένα�τὰ περισσότερα�κείμενά�του�στοὺς�3�τό-
μους�τῶν�Ρινημάτων του,�Θεσσαλονίκη�2004-2009.

102 Πρβλ.�Δημ.�Δ.�Τριανταφυλλόπουλος,�«Ἁγιογραφία,�Ἐκκλησία�καὶ ἱστορία�σήμερα.
Προβλήματα�καὶ�προβληματισμὸς�στὸν�21ο�αἰώνα»,�ἐφημ.�Ἀκρόπολις (Ἀθήνα),�νέα
περίοδος,�φύλ.�63/15.2.2007,�σ.�10.�[=�Ἔνθετο�ἀντartε,�ἐφημ.�Mακεδονία,�Θεσσα-
λονίκη,�24.3.2007,�σσ.�16/56-17/57·�ἀνατύπωση�στὸν�συλλογικὸ�τόμο�Οἱ�τοιχο-
γραφίες�τοῦ ἱεροῦ�ναοῦ�Παναγίας�Ἄξιον�Ἐστὶ Ἀξιουπόλεως,�Μυγδονία�2010,�σσ.
261-267].�Ἐπίσης,�ὁ�ἴδιος,�«Ἡ�ἐκκλησιαστικὴ�ζωγραφικὴ�ὡς�παρελθόν,�παρὸν�καὶ
μέλλον»,�Σύλλογος�Φίλων�τῆς�Πατριαρχικῆς�Μεγάλης�τοῦ�Γένους�Σχολῆς�(ἐκδ.),
Πρακτικὰ�Ἡμερίδας� «Βυζαντινὴ� Τέχνη� καὶ�Ὀρθόδοξη�Παράδοση»� [Ἀθήνα,� 17
Ὀκτωβρίου�2009],�Ἀθήνα�2009,�σσ.�9-19.

103 Ἅπαντα,�1.�καὶ 2.11-76.
104 Πληροφορίες�στὸ�Διαδίκτυο.
105 «Μέλισσα»,�Λεξικό,�3,�Ἀθήνα�1999,�σ.�152.



σκόλληση�στὸ�παρελθόν�(ἡ�νοσταλγία�εἶναι�ἁμάρτημα�κατὰ�τοὺς�Πατέ-
ρες),�ἀλλὰ�μὲ�μάχη�στὸ�παρὸν�καὶ�μὲ�ἀποκαραδοκία�τοῦ�μέλλοντος.�Ὁ
Θεὸς�μιλάει�στὸν�ἄνθρωπο�τοῦ�σήμερα�στὴ�γλώσσα�τοῦ�σήμερα�–�καὶ�τοῦτο
τὸ�γνώριζαν�πολὺ�καλὰ�οἱ�δύο�Σκιαθίτες�μαέστροι�τοῦ�λόγου!�Δυσκολεύο-
μαι�ἀρκετὰ�νὰ�βρῶ ἀνάψυξη�μπροστὰ�σὲ�μιὰ�σημερινή,�«παραδοσιακὴ»�Εἰς
Ἅδου�Κάθοδο,�ἀλλὰ�μοῦ�κόβει�τὴν�ἀνάσα�τὸ ἐξαίσιο�χρῶμα�καὶ θάμβος�ποὺ
περιβάλλει�τὶς�Μυροφόρες�στὸν�Τάφο ἀπὸ�τὸ�εὐλογημένο�χέρι�τοῦ�π.�Στα-
μάτη�Σκλήρη106 στὸ caravicchio�τῆς�Τοσκάνης,�ἐκεῖ ὅπου�μὲ�τὸν�Giotto,
ἑπτὰ�αἰῶνες�πρίν,� εἶχε�ἀρχίσει�ἡ ἐπανάσταση�γιὰ�τὴν�αὐτονόμηση�τοῦ
ἀνθρώπου�καὶ ἀργότερα�τὸν�θάνατο�τοῦ�Θεοῦ.�

Ἴσως�παλινωδῶ,�ἀλλὰ�τουλάχιστον�ἔχω�τὴν�αἴσθηση�ὅτι,�τὸ�κατ’�ἐμέ,
ἀπελευθερώνεται� κάπως� ὁ�Παπαδιαμάντης� ἀπὸ� παλαιὰ� καὶ� τρέχοντα
κλισέ,�ὥστε�νὰ�κλείσουμε�μὲ�τὴν�ἐλυτικὴ�μνημόνευση�καὶ�τὸ ἐπιβεβλημένο
μνημόσυνό�του107.

Τὸ�οὐσιῶδες�βρίσκεται�ἀλλοῦ,�πέρα�ἀπὸ�σχολές,�τεχνοτροπίες,�συνταγὲς
κ.τ.τ.�Ὅπως�ψιθύρισε�στὴν�ἐπιθανάτια�κλίνη�ὁ�μεταστραφεὶς�στὴν�Ὀρθο-
δοξία�ἐπιφανὴς�θεολόγος�Γιάροσλαβ�Πέλικαν:�«Ἄν�ὁ�Χριστὸς�ἀναστήθηκε,
τίποτε�ἄλλο�δὲν�ἔχει�σημασία·�καὶ ἂν�δὲν�ἀναστήθηκε�–�τίποτε�ἄλλο�δὲν�ἔχει
σημασία»108.

Γενέσιον�τῆς�Θεοτόκου�2011�–�Ἀθήνα

«ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΝΤΑΣ»�ΤΗ�ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ�ΤΕΧΝΗ 471

106 Πρβλ.�Τριανταφυλλόπουλος,�Τέχνη�καὶ�λατρεία,�ὅ.π.,�σ.�103,�«Μέλισσα»,�Λεξικό,
4,�Ἀθήνα�2000,�σ.�176.

107 Ἀρχιμ.�Ἀν.�Κουστένης,�ὅ.π.,�σσ.�34-35:�«[...]�῞Οταν�κάνουμε�ἐπέτειο�γιὰ�τὸν�Πα-
παδιαμάντη,�τὸ�πρῶτο�καὶ�κύριο�ποὺ�πρέπει�νὰ�κάνομε�εἶναι�νὰ�τοῦ�κάνουμε�μνη-
μόσυνο».

108 «If�christ�is�risen,�nothing�else�matters.�And�if�christ�is�not�risen�–�nothing�else�mat-
ters» (Διαδίκτυο:�http://jakebelder.com/pelikan-on-the-resurrection).
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Χρὴ�δὲ�ξένον�μὲν�κάρτα�προσχωρεῖν�πόλει
Μήδ. 222

Στὸ�τέλος�τῆς�Μήδειας τοῦ�Εὐριπίδη�ὁ�Ἰάσονας�ἐκφράζει�τὴν�πεποίθηση
ὅτι�καμιὰ�Ἑλληνίδα�δὲν�θὰ�τολμοῦσε�νὰ�προβεῖ�στὴν�εἰδεχθὴ�πράξη�τῆς
παιδοκτονίας,�ἀποδίδοντας�ἔτσι�τὴν�ἐγκληματικὴ�πράξη�τῆς�ὁμώνυμης
ἡρωίδας�στὴν�ἀνατολική�της�καταγωγὴ�(Μήδεια,�1339-1340)1.�Ὁ�σύγ-
χρονος�θεατὴς�τῆς�ἀρχαίας�τραγωδίας,�τοῦ�ὁποίου�ὁ�ὁρίζοντας�προσδοκιῶν
ἔχει�διευρυνθεῖ�μὲ�μεταγενέστερα�τῆς�τραγωδίας�κείμενα,�θὰ�δυσανασχε-
τοῦσε�μὲ�τὴν�ἐθνικιστικὴ�ἔπαρση�ποὺ�ἐπιδεικνύει�ὁ�Ἰάσονας,�καθὼς�θὰ
ἔφερνε�στὸ�νοῦ�του�τὴν�περίπτωση�μιᾶς�ἄλλης�περιφανοῦς�παιδολέτορος
(Μήδ.�1394),�τῆς�σκιαθίτισσας�Φραγκογιαννοῦς,�ἡ�ὁποία�διαπράττει�μιὰ
σειρὰ�ἀπὸ�δολοφονίες�μικρῶν�κοριτσιῶν.�Ἔχοντας�ὡς�ἀφετηρία�τὴν�πράξη
τῆς�παιδοκτονίας,�ἡ�ὁποία�ἀποτελεῖ�καθοριστικὸ�στοιχεῖο�τῆς�ταυτότητας
καὶ�τῶν�δύο�γυναικῶν,�τὸ�ἄρθρο�αὐτὸ�ἔχει�ὡς�στόχο�νὰ�διερευνήσει�τὴ�δια-
κειμενικὴ�συγγένεια�ποὺ�συνδέει�τὴν�παπαδιαμαντικὴ�ἡρωίδα�μὲ�τὴ�διά-
σημη�λογοτεχνική�της�πρόγονο2.

* Θὰ�ἤθελα�νὰ�εὐχαριστήσω�τὴ�Μαρία�Νικολοπούλου�καὶ�τὴν�Ἀλεξάνδρα�Θαλάσση
ποὺ�δέχτηκαν�νὰ�διαβάσουν�προσχέδια�τοῦ�κειμένου�μου,�τὴν�Ἕλλη�Βιδάλη�ποὺ�βοή-
θησε� στὴ� μετάφραση� τῶν� ἀγγλικῶν� παραθεμάτων,� τὴν� καθηγήτρια�Marianne
McDonald�γιὰ�τὴ�γενναιοδωρία�της�καί,�τέλος,�τὶς�μαθήτριες�καὶ�τοὺς�μαθητές�μου
στὸ�πρόγραμμα�τοῦ�Διεθνοῦς�Ἀπολυτηρίου�τῆς�Σχολῆς�Μωραΐτη�(2008-10�καὶ
2010-12),�μὲ�τοὺς�ὁποίους�μοιράστηκα�τὴ�χαρὰ�τῆς�ἀνάγνωσης�τοῦ�παπαδιαμαν-
τικοῦ�κειμένου.�Εἶναι�σὲ�αὐτὲς�καὶ�αὐτοὺς�ποὺ�ἀφιερώνω�τὸ�παρὸν�ἄρθρο.

1 Ἐφεξῆς,�ὅλες�οἱ�ἀναφορὲς�στὴ�Μήδεια θὰ�γίνονται�μὲ�βάση�τὴν�ἔκδοση�τοῦ�Ma-
stronarde�(2002).

2 Tρεῖς�ἄλλες�μελέτες�ἔχουν�ἐπιχειρήσει�νὰ�διερευνήσουν�τὴ�σχέση�τῶν�δύο�κειμένων:
Τζαβάρα�(2002),�kalospyros�(2007)�καὶ�Γκασούκα (2011).



Ἡ�ἀνατολικὴ�καταγωγὴ�τῆς�Μήδειας�τὴν�καθιστᾶ�τὸν�κατεξοχὴν�γε-
ωγραφικὸ�καὶ�πολιτισμικὸ�ἄλλο στὸν�ἑλλαδικὸ�χῶρο3,�ἐνισχύοντας�τὴ�δια-
φορετικότητα�ποὺ�πηγάζει�ἀπὸ�τὸ�φύλο�της.�Αὐτὴ�ἡ�διάσταση�τῆς�ἑτερό-
τητάς� της� προβάλλεται� ἀπὸ� τὴν� ἀρχὴ� τῆς� εὐριπιδικῆς� τραγωδίας� καὶ
ἀποτελεῖ�βασικὴ�πτυχὴ�τῆς�θεματικῆς�της4.�Ὡστόσο,�ὁ�Εὐριπίδης�δὲν�συμ-
μερίζεται�τὴν�ἄποψη�τοῦ�Ἰάσονα�καὶ�«τὸν�ὠμὸ�σοβινισμό»�του5.�Ἀντίθετα,
τὸ�ἔργο�του�ἔρχεται�νὰ�ἀμφισβητήσει�τὴν�ἐθνικὴ�ἰδεολογία�ἡ�ὁποία�συνιστᾶ
τὴ�βάση�τῆς�ἀντίθεσης�μεταξὺ�Ἕλληνα�καὶ�βαρβάρου6.�Ἡ�πρώτη�παρά-
σταση�τῆς�Μήδειας (431�π.Χ.)�ἐπιχειρεῖ�νὰ�«ἀποδομήσει�τὴν�ἰδεολογία�καὶ
ρητορικὴ�τῆς�ἑλληνικῆς�ἀνωτερότητας»7,�σὲ�μιὰ�ἐποχὴ�ὅπου�ἡ�σύγκρουση
μὲ�τοὺς�Πέρσες�καὶ�ἡ�νίκη�τῶνἙλλήνων�(490�καὶ�480-79�π.Χ.)�ἔχει�ὀξύ-
νει�τὴν�ἀντίθεση�Ἕλληνα-βαρβάρου�καὶ�ἔχει�παγιώσει�τὴν�ἀντίληψη�μιᾶς
κοινῆς�ταυτότητας8.�Στὸ�πρόσωπο�τῆς�Μήδειας�ὁ�Παπαδιαμάντης�βρίσκει
τὸ�ἰδανικὸ�ὄχημα�γιὰ�νὰ�διερευνήσει�ζητήματα�ἑλληνικότητας�καὶ�αὐτο-
προσδιορισμοῦ,�ζητήματα�ἐπίκαιρα�τόσο�στὴν�Ἀθήνα�τοῦ�5ου�αἰώνα�μετὰ
τοὺς�Περσικοὺς�Πολέμους,�ὅσο�καὶ�στὴ�νέα�πραγματικότητα�τοῦ�ἑλληνι-
κοῦ�κράτους�μετὰ�τὸν�Ἀγώνα�τῆς�Ἀνεξαρτησίας�τοῦ�1821.

Στὴν�προσπάθειά�μας�νὰ�ἀναδείξουμε�τὴ�λανθάνουσα�παρουσία�τῆς
εὐριπιδικῆς�ἡρωίδας�στὸν�κειμενικὸ�ἱστὸ�τοῦ�μυθιστορήματος,�ἐπιχειροῦμε
νὰ�συνδέσουμε�τὸ�παπαδιαμαντικὸ�κείμενο�μὲ�τὸ�εὐρύτερο�πεδίο�μελέτης
τῆς�πρόσληψης�τοῦ�ἀρχαίου�μύθου,�καὶ�εἰδικότερα�τῆς�πρόσληψής�του�ἀπὸ
τὴ�νεοελληνικὴ�λογοτεχνία.�Ἡ�χρήση�τοῦ�μύθου�ἀπὸ�τὸ�παπαδιαμαντικὸ
ἔργο�ἔχει�ἤδη�ἐντοπιστεῖ�ἀπὸ�τὴν�E.�constantinides,�ἡ�ὁποία�παρατηρεῖ:
«Πολὺ�πρὶν�ὁ�T.�S.�Eliot�ἀναγορεύσει�τὸ�1923�τὸν�James�Joyce�στὸν�ἐπι-
νοητὴ�τῆς�“μυθικῆς�μεθόδου”,�ὁ�Παπαδιαμάντης�εἶχε�χρησιμοποιήσει�τὸν
μύθο�ὡς�ὀργανωτικὴ�ἀρχὴ�καὶ�εἶχε�ἐπιχειρήσει,�γιὰ�νὰ�παραθέσω�τὰ�λό-
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3 Johnston�(1997)�14.�
4 Βλ.�Allan�(2002)�67�καὶ�Mastronarde�(2002)�23.
5 Allan�(2002)�68.�Ἡ�ἄποψη�τὴν�ὁποία�νωρίτερα�ἐξέφρασε�ὁ�Ἰάσονας�εἶναι�εὐάλωτη
σὲ�κριτικὴ�καθὼς�ὑπάρχουν�καὶ�ἄλλες�Ἑλληνίδες�οἱ�ὁποῖες�δολοφόνησαν�τὰ�παιδιά
τους�(ἡ�Πρόκνη,�ἡ�Ἀλθαία�καὶ�οἱ�γυναῖκες�τῆς�Λήμνου),�βλ.�Mastronarde�(2002)
24.�

6 Allan(2002)�67.
7 Allan(2002)�68.
8 Allan�(2002)�68-69.



για�τοῦ�Eliot�ἀναφορικὰ�μὲ�τὸν�Joyce,�“ἕναν�συνεχῆ�παραλληλισμὸ�μεταξὺ
τῆς�σύγχρονης�ἐποχῆς�καὶ�τῆς�ἀρχαιότητας”»9.

Ὁ�μύθος�τῆς�Μήδειας�εὐτύχησε�ἰδιαίτερα�στὴ�λογοτεχνία,�τόσο�κατὰ
τὴν�ἀρχαιότητα10 ὅσο�καὶ�στὴ�σύγχρονη�ἐποχή11.�Χάρη�στὴν�ἐπίδραση�ποὺ
ἄσκησε�τὸ�ἔργο�τοῦ�Εὐριπίδη,�ὁ�προσχεδιασμένος�φόνος�τῶν�παιδιῶν�ἀπὸ
τὴ�μητέρα�ἀποτέλεσε�τὴν�πρότυπη�ἐκδοχὴ�τοῦ�μύθου12,�μὲ�ἀποτέλεσμα�οἱ
μεταγενέστερες�ἀναβιώσεις�νὰ�συνιστοῦν�σχόλιο�τόσο�πάνω�στὴν�τραγω-
δία�ὅσο�καὶ�πάνω�στὸ�μύθο.�Κυρίαρχη�εἶναι�ἡ�τάση�κατὰ�τὸν�20ὸ�αἰώνα�νὰ
χρησιμοποιεῖται�ἡ�εὐριπιδικὴ�ἐκδοχὴ�γιὰ�νὰ�ἐμπνεύσει�μιὰ�σειρὰ�ἀπὸ�λο-
γοτεχνικὰ�ἔργα�τὰ�ὁποῖα�διερευνοῦν�μὲ�κριτικὸ�βλέμμα�ἐπίκαιρα�πολιτικὰ
ζητήματα13.�Ὁ�αἰώνας�αὐτὸς�ἀνήγαγε�τὴ�Μήδεια�στὸ�ἀρχετυπικὸ�θύμα
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9 constantinides�(1994)�xiii.�Ἡ�constantinides�ἀναφέρεται�στὴν�ἐπανεπεξεργασία�τοῦ
μύθου�ἀπὸ�τὸν�Παπαδιαμάντη�στὰ�διηγήματα:�«Ὁ�Ἀμερικάνος»,�«μιὰ�σύγχρονη
ἀνασύνθεση�τῆς�ἐπιστροφῆς�τοῦ�Ὀδυσσέα�στὴν�πιστή�του�Πηνελόπη»�(xiii),�«Θέ-
ρος-Ἔρος»,�μέρος�τοῦ�ὁποίου�ἀποτελεῖ�«ἐπανεπεξεργασία�τοῦ�μύθου�τῆς�νύμφης�Γα-
λάτειας�καὶ�τοῦ�γίγαντα�βοσκοῦ�Πολύφημου,�ὅπως�ἐμφανίζεται�στὸ�δεύτερο�εἰδύλ-
λιο�τοῦ�Θεόκριτου»�(xiii),�«Στοιχειωμένη�Καμάρα»,�ἡ�ἱστορία�τοῦ�ὁποίου�«συνδέεται
ἔμμεσα�μὲ�τὸν�κλασικὸ�μύθο�τῆς�Ἰφιγένειας�καὶ�τοῦ�Ἀγαμέμνονα»�(xiv),�καὶ�«Ἡ
Νοσταλγός»,�τοῦ�ὁποίου�ἡ�πρωταγωνίστρια,�ἡ�Λιαλιώ,�παραπέμπει�στὴ�Λευκοθέα,
τὴ�θαλάσσια�θεότητα�τῆς�Ὀδύσσειας (xiv).�

10 Ἀπὸ�ἀποσπάσματα�ποὺ�ἔχουν�σωθεῖ�προκύπτει�ὅτι�ἡ�ἱστορία�τῆς�Μήδειας�ἦταν�δη-
μοφιλὴς�ἤδη�τὸν�8ο�αἰ.�π.Χ.�Ἡ�παραγωγὴ�ἑνὸς�μεγάλου�ἀριθμοῦ�ἔργων�κατὰ�τὴν
ἀρχαιότητα�μαρτυρᾶ�τὴν�τεράστια�γοητεία�ποὺ�ἄσκησε�ὁ�μύθος�της�στοὺς�Ἕλλη-
νες�καὶ�τοὺς�Ρωμαίους.�Ἀναφέρουμε�ἐνδεικτικά:�Πίνδαρος�(Πυθιόνικος IV,�5ος�αἰ.
π.Χ.),�Ἀπολλώνιος�ὁ�Ρόδιος�(Ἀργοναυτικά,�3ος�αἰ.�π.Χ.),�Ὀβίδιος�(Μήδεια,�Ἡρωί-
δες καὶ�Μεταμορφώσεις,�1ος�αἰ.�π.Χ.),�Σενέκας�(Μήδεια,�1ος�αἰ.�μ.Χ.),�βλ.�ἀνα-
λυτικὰ�Johnston�(1997)�3,�Allan�(2002)�101-108�καὶ�Mastronarde�(2002)�64-70.

11 Τὴν�καταγραφή,�μελέτη�καὶ�ἀνάδειξη�τῶν�σύγχρονων�ἐνσαρκώσεων�τῆς�Μήδειας,
τόσο�στὴ�σφαίρα�τῆς�λογοτεχνίας�ὅσο�καὶ�σὲ�ἄλλες�μορφὲς�τέχνης,�ἐπιχειροῦν�οἱ
συλλογικοὶ�τόμοι�hall,�Taplin�&�Macintosh�(2000)�καὶ�Bartel�&�Simon�(2010),�ἐνῶ
ἀπὸ�τὸν�τόμο�clauss�&�Johnston�(1997)�σχετικὴ�εἶναι�ἡ�εἰσαγωγὴ�τῆς�Johnston�καὶ
τὸ�ἄρθρο�τῆς�McDonald.

12 Ὡστόσο,�εἶναι�σχεδὸν�βέβαιο�ὅτι�δὲν�πρόκειται�γιὰ�καινοτομία�ποὺ�εἰσήγαγε�ὁ�ἀρ�-
χαῖος�τραγικός,�καθὼς�θὰ�πρέπει�νὰ�λάβουμε�ὑπόψη�μας�ὅτι�ἕνας�μεγάλος�ἀριθμὸς
παραλλαγῶν�τοῦ�μύθου�δὲν�μπόρεσε�νὰ�ἐπιβιώσει�ὣς�τὶς�μέρες�μας,�ἐνῶ�ὑπάρχει�ἡ
τάση�οἱ�σύγχρονοι�μελετητὲς�νὰ�ὑπερεκτιμοῦν�τὴν�πρωτοτυπία�τῶν�συγγραφέων�ποὺ
ἔγιναν�«κλασικοί»,�βλ.�Mastronarde�(2000)�52.�

13 Wilson�(2007),�βλ.�ἐπίσης�kvistad�(2010)�224�καὶ�McDonald�(1997)�302.



ποὺ�μεταμορφώνεται�σὲ�θύτη.�Μὲ�αὐτὴ�τὴν�ἰδιότητα�τοῦ�ἀδύναμου�πού,
μέσῳ�τῶν�παιδοκτονιῶν,�ἰσχυροποιεῖται�καὶ�ἀντεπιτίθεται�στοὺς�καταπιε-
στές�του,�τὸ�πρόσωπο�τῆς�Μήδειας�λειτούργησε�ὡς�παράδειγμα�γιὰ�διά-
φορες�ὁμάδες�καταπιεσμένων14.�Μεταξὺ�τῶν�μεταλλαγῶν�τῆς�μυθολο-
γικῆς�περσόνας�τῆς�Μήδειας�ἐντοπίζουμε�ἐκεῖνες�οἱ�ὁποῖες�ἀξιοποιοῦν�τὴ
δυνατότητα�ποὺ�παρέχει�ἡ�εὐριπιδικὴ�τραγωδία�γιὰ�προβληματισμὸ�σχε-
τικὰ�μὲ�τὰ�ἀποτελέσματα�τῆς�ἀποικιοκρατίας15.�Πρόκειται�γιὰ�ἔργα�στὰ
ὁποῖα�ἡ�Μήδεια�μεταφράζεται�ὡς�σύμβολο�ἐλευθερίας,�ὡς�τὸν�ἀποικιο-
ποιημένο�ποὺ�στρέφεται�κατὰ�τοῦ�ἀποικιοκράτη16.�Στὴ�χορεία�αὐτῶν�τῶν
πολιτικοποιημένων�Μήδειων�θὰ�ἐπιχειρήσουμε�νὰ�ἐντάξουμε�τὴν�παπα-
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14 Wilson�(2007).�Ἐπίσης�McDonald�(1997)�302.�Ἐνδεικτικὰ�ἀναφέρουμε�τὴν�οἰκειο-
ποίηση�τοῦ�ἐναρκτήριου�λόγου�τῆς�Μήδειας�ἀπὸ�τὶς�σουφραζέτες,�kvistad�(2010)
224�καὶ�Wilson�(2007).�Ἐπίσης,�ἡ�μαύρη�ἠθοποιὸς�Agnes�Straub�ἀναβίωσε�τὸ�1933
τὴν�τριλογία�τοῦ�Αὐστριακοῦ�F.�Grillparzer�Τὸ�Χρυσόμμαλο�Δέρας (1822)�προ-
κειμένου� νὰ� καταγγείλει� τὴ� ρατσιστικὴ� πολιτικὴ� τῶν�Ναζί,� ἐνῶ� μιὰ� θεατρικὴ
ὁμάδα�ὁμοφυλοφύλων�παρουσίασε�τὸ�1995�μιὰ�ἐκδοχή,�στὴν�ὁποία�οἱ�ρόλοι�τῆς�Μή-
δειας�καὶ�τοῦ�Ἰάσονα�ἑρμηνεύθηκαν�ἀπὸ�ἄνδρα�καὶ�γυναίκα�ἠθοποιοὺς�ἀντίστοιχα,
Johnston�(1997)�4.

15 kvistad�(2010)�224.�Ἀπὸ�τὶς�Μήδειες�αὐτές,�σχετικὴ�μὲ�τὴ�δική�μας�ἀνάγνωση�εἶναι
τὸ�ἔργο�τοῦ�Ἰρλανδοῦ�B.�kennelly�Medea�(1988), τὸ�ὁποῖο�ἀποτελεῖ�ἕνα�κεκαλυμ-
μένο�σχόλιο�γιὰ�τὴν�αὐτοκρατορία�ἀλλὰ�περιλαμβάνει�καὶ�νύξεις�γιὰ�τὴ�βίαιη�δια-
μάχη�γύρω�ἀπὸ�τὸ�βορειο-ἰρλανδικὸ�ζήτημα�κατὰ�τὸ�β΄�ἥμισυ�τοῦ�20οῦ�αἰώνα,�kvi-
stad�(2010)�224,�βλ.�ἐπίσης�McDonald�(1997)�305-311.�Ἰδιαίτερη�συγγένεια�μὲ�τὴν
ἑρμηνεία�ποὺ�ἐπιχειροῦμε�ἐδῶ�ἐμφανίζει�τὸ�ἔργο�Black�Medea (2005)�τοῦ�W.�Enoch,
τὸ�ὁποῖο�«χρησιμοποίησε�τὸ�εὐριπιδικὸ�παράδειγμα�γιὰ�νὰ�διερευνήσει�τὴν�ἀποξένωση
καὶ�τὸν�συνεχὴ�πολιτισμικὸ�ἐκτοπισμὸ�τῶν�Ἀβορίγινων�ἰθαγενῶν�στὴ�σύγχρονη
Αὐστραλία»,�kvistad� (2010)� 224.�Στὸ� ἀποικιοποιημένο� περιβάλλον� τῆς�Νοτίου
Ἀφρικῆς�τοποθετεῖ�τὴ�δική�του�Μήδεια�καὶ�ὁ�G.�Butler�(ἂν�καὶ�γραμμένη�στὶς�ἀρχὲς
τῆς�δεκαετίας�τοῦ�1960,�δὲν�παραστάθηκε�παρὰ�τὸ�1990)�στὸ�ἔργο�DEMEA (ἀξιο-
πρόσεκτος�ὁ�ἀναγραμματισμὸς�τοῦ�ὀνόματος�τῆς�Μήδειας�στὸν�τίτλο),�προκειμέ-
νου�νὰ�«διερευνήσει�τὶς�ρατσιστικὲς�προκαταλήψεις�τοῦ�καθεστῶτος�τοῦ�ἀπαρτ-
χάιντ»,�Wilson� (2007).�Τὸ�ἄρθρο� τοῦ�kvistad�ἀφορᾶ�στὴν� ταινία�«Μήδεια»� τοῦ
Παζολίνι�(1970),�ἡ�ὁποία�ἐπιχειρεῖ�νὰ�ἀναγνώσει�τὴν�παρουσία�τοῦ�Ἰάσονα�στὴν
Κολχίδα�μὲ�ὅρους�μετα-αποικιακοὺς�καὶ�τὴ�Μήδεια�ὡς�τὸν�ἀποικιακὸ�ἄλλο.�Ἡ�ἀνά-
γνωση�τῆς�Φραγκογιαννοῦς�ὡς�ἀποικιοποιημένου�ὑποκειμένου�καὶ�ἔθνους�ἔχει�ἰδι-
αίτερα�ὠφεληθεῖ�ἀπὸ�τὴν�ἀνάγνωση�τοῦ�Παζολίνι,�ἀλλὰ�καὶ�ἀπὸ�τὴ�συμβολικὴ�καὶ
πολιτικὴ�σημασία�τὴν�ὁποία�τὸ�ἄρθρο�ἀποδίδει�στὴν�παιδοκτονία.

16 McDonald�(1997)�304.�



διαμαντικὴ�ἀδελφή�της,�προσθέτοντας�μιὰ�ἀκόμη�πολιτικὴ�ἀνάγνωση�σὲ
δύο�ἄλλες�πολιτικὲς�ἀναγνώσεις�ἡρωίδων�τοῦ�παπαδιαμάντη:�τῆς�Λιαλιῶς,
ἀπὸ�τὸ�διήγημα�«Ἡ�Νοσταλγός»,�καὶ�τῆς�Ἀϊμᾶς,�πρωταγωνίστριας�τοῦ
μυθιστορήματος�Ἡ�Γυφτοπούλα17.

Ὅταν�ὁ�Παπαδιαμάντης�ἔρχεται�στὸ�λογοτεχνικὸ�προσκήνιο,�οἱ�μεγά-
λες�ἀποφάσεις�σχετικὰ�μὲ�τὸ�περιεχόμενο�τῆς�ἑλληνικῆς�ταυτότητας�καὶ
τὸν� χαρακτήρα� τοῦ� νεότευκτου� ἑλληνικοῦ� κράτους� ἔχουν� ληφθεῖ18.� Τὸ
ἑλληνικὸ�κράτος�ἀποτελεῖ�«προγεφύρωμα�μᾶλλον�τῶν�δυτικῶν�δυνάμεων
παρὰ�ἐλεύθερο�ἔθνος»19.�Ἡ�ἐξαρτημένη�φύση�του�τὸ�καθιστᾶ�ἕρμαιο�τῆς�ξέ-
νης�κηδεμονίας20.�Φθάνοντας�στὴν�Ἀθήνα,�ὁ�Παπαδιαμάντης�ἔρχεται�σὲ
ἐπαφὴ�μὲ�τὴ�νεοελληνικὴ�ἀστικὴ�κοινωνία�καὶ�τοὺς�γοργοὺς�ρυθμοὺς�ἐξέ-
λιξης�ποὺ�ἐγκαινιάζει�ἡ�«προσπάθεια�συγκρότησης�ἑνὸς�κρατικοῦ�μηχα-
νισμοῦ�σύμφωνα�μὲ�τὰ�δυτικοευρωπαϊκὰ�πρότυπα»21.�Στὴν�πρωτεύουσα
«διασταυρωνόταν�καὶ�ἀλληλοσυγκρουόταν�εὐρωπαϊκὰ�ρεύματα�καὶ�μετα-
φορὲς�καὶ�μεταφράσεις�καὶ�μιμήσεις,�κι’�ἀκουόταν�γαλλικὰ�καὶ�κυκλοφο-
ροῦσαν�ἀνάμεσα�στοὺς�λιγοστοὺς�πιὰ�φουστανελλοφόρους�οἱ�νεοϊδεάτες,�οἱ
προοδευτικοὶ�μὲ�τὰ�φράγκικα�ροῦχα,�μὲ�τὰ�καπέλλα�τὰ�εὐρωπαϊκά,�μὲ�τὴν
περιφρόνηση�καὶ�ἀποστροφή�[…]�πρὸς�τοὺς�ἀνθρώπους�τοῦ�ὑπαίθρου»22.�Σὲ
ἕνα�τέτοιο�πλαίσιο,�θὰ�μπορούσαμε�νὰ�μιλήσουμε�γιὰ�ἕνα�ἀποικιοποιημένο
νεοελληνικὸ�κράτος,�ὄχι�βέβαια�μὲ�τὴν�παραδοσιακὴ�ἔννοια,�ἀλλὰ�μὲ�τὴν
ἔννοια�τῆς�πολιτισμικῆς,�πνευματικῆς�καὶ�πολιτικῆς�ἐξάρτησης23.

Μέσα�σὲ�αὐτὰ�τὰ�ἐθνικὰ�συμφραζόμενα,�θὰ�προσπαθήσουμε�νὰ�συνδέ-
σουμε�τὴν�παπαδιαμαντικὴ�ἡρωίδα�μὲ�τὴν�ἀναγωγὴ�τῆς�Μήδειας�τὸν�20ὸ
αἰώνα�σὲ�σύμβολο�ἔθνους�καὶ�πολιτικῆς�ἀντίστασης.�Ἀπὸ�τὰ�μέσα�τῆς�δε-
καετίας�τοῦ�1980�οἱ�μελετητὲς�ἐπεσήμαναν�ὅτι�δὲν�μποροῦμε�νὰ�κατα-
νοήσουμε�τὶς�ἔννοιες�τοῦ�ἔθνους�καὶ�τοῦ�ἐθνικισμοῦ�χωρὶς�νὰ�τὶς�συνδέσουμε
μὲ�τὴν�ἀναλυτικὴ�κατηγορία�τοῦ�φύλου24.�Οἱ�κριτικοὶ� τῆς�λογοτεχνίας
ἔχουν� παρατηρήσει� ὅτι� στὸ� πλαίσιο� τῆς� ρητορικῆς� τοῦ� ἐθνικισμοῦ� τὸ
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17 leontsini�(1996)�καὶ�Peckham�(1998)�ἀντίστοιχα.�
18 Βλ.�Παπαγιώργης�(1997)�41.
19 Παπαγιώργης�(1997)�40.
20 Βλ.�clogg (2003)�67�καὶ�Παπαγιώργης�(1997)�41.
21 Σκοπετέα�(1998)�27.
22 Βαλέτας�(1941)�6.
23 Βλ.�calotychos (2003)�49.�
24 Βλ.�Mayer (2000)�3,�5.



ἔθνος/ἡ�πατρίδα�ἀναπαρίσταται�ὡς�θηλυκὴ�ὀντότητα,�μὲ�τοὺς�ἄνδρες�νὰ
πρέπει�νὰ�ἀνταποκριθοῦν�στὸ�κάλεσμα�νὰ�τὴν�ὑπερασπιστοῦν25.�Αὐτὴ�ἡ�συ-
νύφανση�ἔμφυλης�ταυτότητας�καὶ�ἐθνικιστικῆς�ἰδεολογίας�μᾶς�ἐπιτρέπει
νὰ�προχωρήσουμε�πέρα�ἀπὸ�τὴν�ἀνάγνωση�τῆς�Φραγκογιαννοῦς�ὡς�τοῦ
ἀτόμου�ποὺ�συγκρούεται�μὲ�τὴν�κοινωνία�ἢ�τῆς�γυναίκας�ποὺ�ἐπαναστα-
τεῖ�κατὰ�τῆς�πατριαρχίας,�καὶ�νὰ�τὴν�δοῦμε�ὡς�ἀλληγορία�τοῦ�ἔθνους26,
τὸ�ὁποῖο�ἐπαναστατεῖ,�ἀντιστεκόμενο�στὴν�ὑποδούλωσή�του�ἀπὸ�τὴ�Δύση.

Ἡ�ὑποδούλωση�αὐτὴ�τῆς�ἑλληνικῆς�κοινωνίας,�τοποθετημένης�μεταξὺ
Δύσης�καὶ�Ἀνατολῆς,�φέρει�«τὰ�ἴχνη�τοῦ�ὀριενταλισμοῦ»27,�τοῦ�τρόπου�δη-
λαδὴ�μὲ�τὸν�ὁποῖο�«ἡ�εὐρωπαϊκὴ�κουλτούρα�ἀντιλαμβάνεται�καὶ�ἀναπα-
ριστᾶ�τὴν�Ἀνατολὴ�προκειμένου�νὰ�κατορθώσει�νὰ�τὴν�χειραγωγήσει�–ἢ
ἀκόμα�καὶ�νὰ�τὴν�παραγάγει–�πολιτικά,�κοινωνιολογικά,�στρατιωτικά,�ἰδε-
ολογικά,�ἐπιστημονικὰ�καὶ�φαντασιακὰ�κατὰ�τὴ�μετὰ�τὸν�Διαφωτισμὸ�πε-
ρίοδο»28.�Στὴ�συνέχεια�θὰ�καταδείξουμε�ὅτι�ἡ�Φραγκογιαννού,�ὡς�ἐνσάρ-
κωση�τοῦ�ἔθνους,�ἀναπαρίσταται�μὲ�ὅρους�ὀριενταλιστικοὺς�καὶ�μπορεῖ�νὰ
ἀναγνωστεῖ�ὡς�ἡ�νεοελληνικὴ�ἐπαναγραφὴ�τοῦ�γεωγραφικοῦ�καὶ�πολιτι-
σμικοῦ�ἄλλου.

Τὸ�μυθιστόρημα�Ἡ�Φόνισσα τοποθετεῖ�τὴν�ἡρωίδα�του�σὲ�μιὰ�κλειστή,
ἀγροτικὴ�κοινωνία�«ποὺ�ὑφίσταται�βίαιη�μετάλλαξη�καὶ�ἔρχεται�σὲ�σύγ-
κρουση�μὲ�τὶς�ἀστικὲς�καὶ�ἐκσυγχρονιστικὲς�τάσεις»29.�Παρατηρώντας�τὸν
τοπολογικὸ� κώδικα,� διαπιστώνουμε� ὅτι� ἡ� ἀφήγηση� κατασκευάζει� μιὰ
ἀντίθεση,�καθὼς�παρουσιάζει�τὸ�παλαιὸ�Κάστρο�καὶ�τὴν�πολίχνη�ὡς�δύο
χωροθετημένους�πόλους,�ὅπως�ἤδη�ἔχουν�παρατηρήσει�οἱ�μελετητές30.
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25 Βλ.�Mayer (2000)�11�καὶ�Mostov (2000)�89.
26 Βλ.�τὴ�χρήση�ἀπὸ�τὸν�Jameson τῆς�ἔννοιας�«ἐθνικὴ�ἀλληγορία�(national allegory)»,

σύμφωνα�μὲ�τὴν�ὁποία�«ἡ�ἀφήγηση�τῆς�ἱστορίας�καὶ�τῆς�ἐμπειρίας�τοῦ�ἀτομικοῦ
δὲν�μπορεῖ�παρὰ�νὰ�ἐμπεριέχει�τελικὰ�ὁλόκληρη�τὴν�ἐπίπονη�ἀφήγηση�τοῦ�ἴδιου�τοῦ
συλλογικοῦ»,�Βhabha (2002β)�292.�

27 calotychos (2003)�49.
28 Said (1996)�14.�
29 Τζιόβας�(2007)�213.
30 Πολίτη�(1996)�καὶ�Τζιόβας�(2007).�Βλ.�ἐπίσης�Γκότση�(2004)�178:�«Ἡ�ἀντίθεση

πόλης-ὑπαίθρου�διατρέχει�τὴν�παπαδιαμαντικὴ�πεζογραφία�στὸ�σύνολό�της:�ὁ�συγ-
γραφέας�ἐπανέρχεται�ἐπανειλημμένα�στὰ�αἴτια�καὶ�τὶς�συνέπειες�τῆς�ρήξης�ἀνά-
μεσα�στὸν�κόσμο�τοῦ�νησιοῦ�καὶ�τῆς�πόλης�καὶ�σκιαγραφεῖ�διεισδυτικὰ�τὴν�τραυ-
ματικὴ�ἐπαφὴ�ἢ�καὶ�τὴ�σύγκρουση�ἑνὸς�προϋπάρχοντος�τρόπου�ζωῆς�μὲ�νεωτερικὲς
καταστάσεις».



Ἡ�ζωὴ�στὴν�«πολίχνην»�(3.457)31,�ὅπου�ἡ�ἡρωίδα�μεταφέρεται�ἀπὸ�τὸ
Κάστρο,�«διατηρεῖ�πολλὰ�στοιχεῖα�ἀγροτοποιμενικοῦ�χαρακτήρα»,�ἀλλὰ
«μὲ�τὴ�δημιουργία�νέων�συνθηκῶν�ζωῆς�[…]�ὑφίσταται�τὶς�ἐπιρροὲς�ἑνὸς
ἡμιαστικοῦ�τρόπου�ζωῆς»32.�Ἠ�ἀνάπτυξη�τοῦ�ἐμπορίου�καὶ�τῆς�συγκοινω-
νίας�ἔρχεται�νὰ�ἀλλοιώσει�τὰ�παραδοσιακὰ�«ἤθη»�μὲ�τὴν�εἰσβολὴ�ἀντιλή-
ψεων�καὶ�ἠθῶν�ἀπὸ�«“τὰ�πλέον�πολιτισμένα”»33 μέρη�τῆςἙλλάδας�(3.480).
Στὸ�στόχαστρο�τῆς�κριτικῆς�βρίσκεται�τὸ�νέο�ἀστικὸ�κράτος�καὶ�οἱ�θεσμοί
του34.�Διάχυτη� εἶναι� ἡ� «ἀπογοήτευση� ἀπὸ� τὴν� ἑλληνικὴ� κεντρικὴ� διοί-
κηση»35:�οἱ�ἐκπρόσωποι�τῆς�κεντρικῆς�ἐξουσίας�(οἱ�τακτικοί,�ὁ�εἰρηνοδίκης,
ὁ�πάρεδρος,�ὁ�γιατρός)�ὑπονομεύονται�καθὼς�παρουσιάζονται�ἀναποτελε-
σματικοὶ�καὶ�χαμηλῆς�νοημοσύνης.�Στὸ�στόχαστρο�τῆς�κριτικῆς�βρίσκε-
ται�ὁ�φοροεισπρακτικὸς�μηχανισμός�(3.433),�ἀλλὰ�καὶ�ἡ�νεωτερικὴ�ἐκπαί-
δευση�μὲ�τὴν�ἵδρυση�«σχολείου�τῶν�θηλέων»�(3.470).�Ἀκόμα�καὶ�ὁ�θεσμὸς
τοῦ�μουσείου,�θεμελιώδης�γιὰ�τὴ�συγκρότηση�τοῦ�ἐθνικοῦ�κράτους,�ἐμφα-
νίζεται�φορτισμένος�μὲ�τὴ�συνήθη�στὸ�ἔργο�τοῦ�Παπαδιαμάντη�ταφικὴ�ση-
μασία�(3.434,�459)36,�ἐνῶ�ἡ�γλώσσα�ποὺ�υἱοθετεῖ�τὸ�νέο�κράτος�ἀποκα-
λεῖται�εἰρωνικὰ�«ἑλληνικοῦρες»�(3.481).

Ἡ�μετάβαση�τῆς�παραδοσιακῆς�ἑλληνικῆς�κοινωνίας�σὲ�μιὰ�νέα�οἰκο-
νομικὴ�πραγματικότητα�χαρακτηρίζεται�ἐπίσης�ἀπὸ�τὴν�ἐκ�δυσμῶν�εἰσα-
γωγὴ�τῆς�καπιταλιστικῆς�κουλτούρας�(«κεφαλαίου»,�3.429)�στὴ�ζωὴ�τῆς
σκιαθίτικης�πόλης.�Ἡ�προίκα�προσλαμβάνει�καὶ�χρηματικὸ�χαρακτήρα,
ἐκτὸς�ἀπὸ�τὴν�ἔγγεια�μορφή�της,�ἐνῶ�ἀπὸ�γονικὴ�προσφορά,�βάσει�ἑνὸς
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31 Ἐφεξῆς,�ὅλες�οἱ�ἀναφορὲς�στὸ�ἔργο�τοῦ�Παπαδιαμάντη�θὰ�γίνονται�μὲ�βάση�τὴν
κλασικὴ�ἔκδοση�τῶν�Ἁπάντων τοῦ�Παπαδιαμάντη�1989�(τόμος�3)�καὶ�2005�(τό-
μος�5),�μὲ�τὸν�πρῶτο�ἀριθμὸ�νὰ�δηλώνει�τὸν�τόμο�καὶ�τὸν�δεύτερο�τὴ�σελίδα.

32 Καργάκος�(2006)�20.�Ἡ�Γκότση�συμπυκνώνει�εὔστοχα�τὶς�μορφὲς�ποὺ�παίρνει�ἡ
ἐπαφὴ�τοῦ�κλειστοῦ�χώρου�τῆς�Σκιάθου�μὲ�τὴ�νεωτερικότητα:�«τῆς�εἰσβολῆς�κρα-
τικῶν�θεσμῶν,�τῆς�οἰκονομίας�τῆς�ἀγορᾶς�καὶ�τῆς�ἀντίστοιχης�ὑλιστικῆς�συμπε-
ριφορᾶς»,�(2004)�178.

33 Τὰ�πλάγια�γράμματα�στὸ�πρωτότυπο�ἀναδεικνύουν�τὴν�εἰρωνεία�ποὺ�λανθάνει�στὴ
φράση.

34 Σύμφωνα�μὲ�τὸν�Ricks,�δὲν�θὰ�πρέπει�νὰ�σπεύσουμε�νὰ�θεωρήσουμε�τὸν�Παπαδια-
μάντη�ἐκπρόσωπο�«τῆς�ἀνατολικῆς�ὀρθόδοξης�ἀντίδρασης�κατὰ�τῆς�νεωτερικότη-
τας»,�καθὼς�«ἡ�κριτική�του�στρέφεται�συγκεκριμένα�κατὰ�τοῦ�σύγχρονου�ἑλληνι-
κοῦ�κράτους»�Ricks�(2009)�249 (δική�του�ἡ�ἔμφαση).�

35 Τζιόβας�(2007)�214.
36 Peckham�(1998)�102.�



ἄγραφου�δικαίου,�τώρα�μεταβάλλεται�σὲ�θεσμό37.�Ἡ�ἀστικοποίηση�τῆς
προίκας�τὴν�μετατρέπει�σὲ�μάστιγα�τῆς�τοπικῆς�κοινωνίας,�ἐξουθενώ-
νοντας�οἰκονομικὰ�τὶς�οἰκογένειες�(3.433-434).�Ἡ�διείσδυση�τοῦ�χρήμα-
τος�σὲ�μιὰ�παραδοσιακὴ�κοινωνία�διαβρώνει�τὶς�ἀνθρώπινες�σχέσεις38.�Τὴν
πρακτικὴ�τῆς�κλοπῆς�ἐφαρμόζει�ἡ�μάνα�Δελχαρὼ�μὲ�θύμα�τὸν�σύζυγό�της,
ἀλλὰ�καὶ�ἡ�Φραγκογιαννοὺ�τόσο�ὡς�κόρη,�προκειμένου�νὰ�ἀποκτήσει�τὴ�με-
τρητὴ�προίκα�τὴν�ὁποία�οἱ�γονεῖς�της�τῆς�ἀρνοῦνται,�ὅσο�καὶ�ὡς�σύζυγος
καὶ�μητέρα.�

Παράλληλα,�ἡ�σκιαθίτικη�«πολίχνη»�ἐμφανίζει�ἕνα�ἄλλο�χαρακτηρι-
στικὸ� τῆς� παπαδιαμαντικῆς� πόλης,� ὅπως� τὴν� καταγράφει� ἡ� Γκότση:
ἀρχίζει�νὰ�τίθεται�«ἐκτὸς�τῆς�θείας�παρουσίας�ποὺ�ἐναγκαλίζεται�τὸν�ὑπαί-
θριο�τόπο»39.�Μετὰ�τὴ�διάπραξη�τοῦ�φόνου�τῆς�ἐγγονῆς�της,�ἡ�Φραγκο-
γιαννοὺ�ἐπισκέπτεται�ἢ�ξεκινᾶ�νὰ�ἐπισκεφτεῖ�ὄχι�κάποια�ἐκκλησία�τῆς�πό-
λης�ἀλλὰ�ἐρημικὰ�ἐξωκκλήσια�ἐνῶ,�λίγο�πρὶν�τὸ�τέλος,�κατευθύνεται�στὸ
παρεκκλήσι�τοῦ�Ἁγίου�Σώστη�γιὰ�νὰ�ἐξομολογηθεῖ.�Ὅπως�παρατηρεῖ�ὁ
Τζιόβας,�«στὸ�μυθιστόρημα�ἡ�φύση�καὶ�ἡ�ἱερότητα�τείνουν�νὰ�ταυτίζονται,
[…]�γεγονὸς�ποὺ�ἐνισχύει�τὴ�σύνδεση�τῆς�φύσης�μὲ�τὴ�χριστιανικὴ�ἄφεση
ἁμαρτιῶν�καὶ�τὴ�σωτηρία»40.

Μέσα�σὲ�αὐτὸ�τὸ�πλαίσιο�τοῦ�πρώιμου�ἐξαστισμοῦ,�ἡ�Φραγκογιαννοὺ
κατορθώνει�νὰ�πορευτεῖ�ἀπόλυτα�προσαρμοσμένη�στὶς�ἀπαιτήσεις�ποὺ�τὸ
ἐθνικὸ�κράτος,�ἰδιοκτησία�τῶν�ἀνδρῶν41,�ἔχει�ἀπὸ�τὴ�γυναίκα:�«γάμος,�δη-
μιουργία�οἰκογένειας,�τεκνοποίηση,�ἐπάρκεια�στὸν�παραδοσιακὸ�ρόλο�τῆς
συζύγου-μητέρας»42.�Ἀποδέχεται�τὴν�ὑποχρέωση�νὰ�συμβάλει�στὴ�συγ-
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37 Βλ.�Καργάκος�(2006)�41-43.
38 Ἡ�Γκότση�παρατηρεῖ�ὅτι�«οἱ�χρηματικὲς�συναλλαγὲς�[…]�ἀποτέλεσαν�ἕναν�ἀπὸ

τοὺς�βασικοὺς�μηχανισμοὺς�διάσπασης�τῶν�δεσμῶν�ἀμοιβαίας�ἐμπιστοσύνης�ποὺ
συνεῖχαν�τὴν�παραδοσιακὴ�κοινότητα,�καθὼς�ἀκύρωσαν�τὰ�δεδομένα�χωρικὰ�καὶ
χρονικὰ�πλαίσια�τῶν�προσωπικῶν�συνδιαλλαγῶν»,�(2004)�186.

39 Γκότση�(2004)�181.
40 Τζιόβας�(2007)�209.�Ἐπίσης�βλ.�Γκότση�(2004)�188:�«Ἡ�ἐπίσημη�Ἐκκλησία,�συ-

νυφασμένη�στὴν�πεζογραφία�τοῦ�Παπαδιαμάντη�μὲ�τὸν�ἀστικὸ�πολιτισμό,�δὲν�προ-
σφέρει�ἀνακούφιση,�καθὼς�υἱοθετεῖ�τοὺς�κοσμικοὺς�κώδικες�ἀποδοχῆς�καὶ�ἀπόρρι-
ψης».

41 Βλ.�Mayer�(2000)�1-2:�«Παρὰ�τὶς�διακηρύξεις�[τοῦ�ἐθνικισμοῦ]�γιὰ�ἰσότητα�ὅλων
ὅσων�συμμετέχουν�στὴ�“διαμόρφωση�τοῦ�ἔθνους”,�τὸ�ἔθνος�παραμένει,�[…],�ἰδιο-
κτησία�τῶν�ἀνδρῶν».

42 Τζαβάρα�(2002)�58.



κρότησή�του�συμμετέχοντας�στὴν�ἀναπαραγωγή�του,�ὄχι�μόνο�τὴ�βιολο-
γική,�ἀλλὰ�καὶ�τὴν�πολιτισμική,�τὴν�κοινωνικὴ�καὶ�τὴ�συμβολική43.�

Ὡστόσο,�ἡ�ὑπόσταση�τῆς�Φραγκογιαννοῦς�ὡς�«ἰδανικοῦ�μέλους»44 τοῦ
ἀστικοῦ�κράτους�ἀπειλεῖται�ἀπὸ�τὴν�ἔντονη�ἑτερότητά�της,�ἡ�ὁποία�ἀνα-
καλεῖ�ἐκείνην�τῆς�διακειμενικῆς�της�προγόνου.�Ἡ�Φραγκογιαννοὺ�παρου-
σιάζεται�νὰ�ἀνήκει�ὄχι�στὴ�νέα�τάξη�ποὺ�προκύπτει�μετὰ�τὴ�συγκρότηση
τοῦ� νεοελληνικοῦ� κράτους,� ἀλλά,� ὅπως� ἡ�Μήδεια,� σὲ� ἕνα� διαφορετικό,
προγενέστερο,�ἀρχέγονο�κόσμο.�Ἡ�ἀνίχνευση�τῆς�παρουσίας�τῆς�Μήδειας
στὸ�ὑπόστρωμα�τῆς�παπαδιαμαντικῆς�ἡρωίδας�μᾶς�ἐπιτρέπει�νὰ�διαπι-
στώσουμε�ὅτι�ἡ�τελευταία�ἔχει�κληρονομήσει�τὴν�ἀσαφή,�ἀπροσδιόριστη�καὶ
ἀταξινόμητη�φύση�τῆς�λογοτεχνικῆς�της�προγόνου45,�ἡ�ὁποία�ὑπερβαίνει
τὶς� στεγανὲς� κατηγοριοποιήσεις� ποὺ� χαρακτηρίζουν� τὴν� ἰδεολογία� τοῦ
ἐθνικισμοῦ46.�Ταυτόχρονα,�ἡ�φύση�της�αὐτὴ�ἀπαρτίζεται�ἀπὸ�χαρακτηρι-
στικὰ�τὰ�ὁποῖα�ἡ�εὐρωπαϊκὴ�ἀποικιοκρατικὴ�ἀντίληψη�ἀποδίδει�στὴν�Ἀνα-
τολή,�προκειμένου�νὰ�τὴν�ὁριοθετήσει�ὡς�κάτι�διαφορετικὸ�ἀπὸ�τὴ�«Δύση»,
ὡς�τὸν�ἄλλο.

Ἡ�σχέση�μὲ�τὸν�τόπο�ἀποτελεῖ�καταλυτικὸ�παράγοντα�στὴ�διαμόρφωση
τῆς�μεταιχμιακῆς�ταυτότητας�τῶν�δύο�γυναικῶν.�Ἡ�Μήδεια�κατάγεται
ἀπὸ�τὴν�Κολχίδα�στὴν�ἀνατολικὴ�ἀκτὴ�τῆς�Μαύρης�Θάλασσας,�χῶρος�ποὺ
στὴ�φαντασία�τῶν�ἀνθρώπων�τοῦ�5ου�αἰ.�τοποθετεῖται�πέρα�ἀπὸ�τὰ�ὅρια�τοῦ
ἑλληνικοῦ�πολιτισμοῦ47.�Στὸν�ἐναρκτήριο�λόγο�της�ἀναφέρεται�στὴν�ὑπό-
στασή�της�ὡς�ξένου (Μήδ.�222)�μέσα�στὴν�πόλη�τῆς�Κορίνθου,�ὡς�ἐρή-
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43 Βλ.�Mayer�(2000)�8-9.
44 Ὁ�ὅρος�ἀπὸ�τὴ�Mayer�(2000)�10.
45 Βλ.�Rabinowitz�(1993)�126�ἀναφορικὰ�μὲ�τὴ�Μήδεια.
46 «Προσδιορισμὸς�τοῦ�ἔθνους�σημαίνει�ἀναγκαστικὰ�διάκριση,�ἀπὸ�ἄλλα�ἔθνη:�τὸ�νὰ

ὁρίσω�ἀπὸ�τί�συνίσταται�τὸ�ἔθνος�σημαίνει�ταυτόχρονα,�νὰ�ὁρίσω�ἀπὸ�τί�δὲν συνί-
σταται�–�κοντολογίς,�νὰ�δώσω�καὶ�τὸν�ὁρισμὸ�τοῦ�μὴ ἔθνους»,�Λέκκας�(2006)�134.
«Παράλληλα� ὁ� διαχωρισμὸς� αὐτὸς� ἀναπαράγεται� καὶ� μέσα� στὸ� ἴδιο� τὸ� ἔθνος:
ἄνδρας/γυναίκα,�ἀστικὸ/ἀγροτικό,�ὑψηλὲς/χαμηλὲς�κουλτοῦρες,�κτλ.»,�Mccrone
(1998)�117.�Βλέπουμε,�ἑπομένως,�ὅτι�ὁ�λόγος�τοῦ�ἐθνικισμοῦ�ἔχει�ἀνάγκη�ἀπὸ�τὴ
χρήση�ἀντιθετικῶν�ζευγῶν.�Καθὼς�ἡ�χρήση�διπόλων�συνδέεται�μὲ�τὸν�δυτικὸ�ὀρθο-
λογισμό,�σὲ�ἀντίθεση�μὲ�τὴν�ἀνατολικὴ�παράδοση�(Mccrone�(1998)�117),�ἡ�ἴδια�ἡ
ἀμφισημία�τῆς�φύσης�της�κατατάσσει�τὴ�Φραγκογιαννοὺ�στὴν�ἀνορθολογικὴ�Ἀνα-
τολή,�βλ.�Said�(1996)�54,�56.

47 Allan�(2002)�67.�



μου καὶ�ἀπόλιδος (Μήδ. 255).�Ταυτόχρονα,�ὅμως,�μὲ�ἀφορμὴ�τὴν�προσω-
πική�της�ἐμπειρία,�ἀσκεῖ�κριτικὴ�στὴν�ὑποδεέστερη�θέση�τῆς�γυναίκας�στὴν
ἀρχαία�ἑλληνικὴ�κοινωνία,�ἀναφερόμενη,�μεταξὺ�ἄλλων,�στοὺς�θεσμοὺς
τῆς�προίκας�καὶ�τοῦ�γάμου�(Μήδ.�230-251).�Μιλώντας�ὡς�γυναίκα�τῆς
ὁποίας�ἡ�μοίρα�ἀπηχεῖ�γενικὰ�τὴ�μοίρα�τῆς�γυναίκας,�ταυτίζεται�τόσο�μὲ
τὶς�Κορίνθιες�γυναῖκες�τοῦ�χοροῦ,�στὶς�ὁποῖες�ἀπευθύνεται,�ὅσο�καὶ�μὲ�τὶς
γυναῖκες�τῆς�Ἀθήνας�τοῦ�5ου�αἰ.�π.Χ.48

Ἡ�Φραγκογιαννού,�μὲ�τὴ�σειρά�της,�ἀνήκει�σὲ�ἐκείνους�τοὺς�Σκιαθί-
τες�γιὰ�τοὺς�ὁποίους�ἡ�«πατρίδα»�ταυτίζεται�μὲ�τὸ�Κάστρο,�«τὸ�παλαιὸν
ἀκατοίκητον�χωρίον»:�«εἰς�τὴν�φαντασίαν�τῶν�ἀνθρώπων�ὑπῆρχε�προκα-
τάληψις�ὑπὲρ�τοῦ�“Παλαιοῦ�Χωριοῦ”,�τὸ�ὁποῖον�ἐπονοῦσαν�οἱ�γεροντότε-
ροι,�καὶ�δὲν�εἶχαν�συνηθίσει�ἀκόμα�οὔτε�τὴν�νέαν�τάξιν�τῶν�πραγμάτων,
οὔτε�εἰς�βίον�εἰρηνικόν,�χωρὶς�ἐπιδρομὰς�κλεφτῶν�καὶ�πειρατῶν�καὶ�τῆς
Τουρκικῆς�ἀρμάδας,�καὶ�ἡ�ἐγκατάστασις�εἰς�τὴν�νέαν�πόλιν�δὲν�ἐνομίζετο
ὁριστική,�ἀλλ’�ὑπῆρχε�προσδοκία�ὅτι�οἱ�ἄνθρωποι�θὰ�ἐβιάζοντο�καὶ�πάλιν�νὰ
ἐπανέλθουν�εἰς�τὰ�παλαιά,�τὰ�“μαθημένα”�των.�Κ’�ἐνῷ�ὅλο�τὸ�Κάστρον
ἀνεπόλουν,�καὶ�τὸ�Κάστρον�ἐλυποῦντο�καὶ�τὸ�ἐρρέμβαζον,�καὶ�τὸ�εἶχον�εἰς
τὸ�στόμα,�δὲν�ἔπαυον�ὅμως�νὰ�κτίζωσιν…»�(3.426).�Τὸ�προικιὸ�τῆς�Φραγ-
κογιαννοῦς� τοποθετεῖται� ἐξολοκλήρου� «εἰς� τὸ� παλαιὸν�Κάστρον,� ὅπου
ἑκατοικοῦσαν�ἕνα�καιρὸν�οἱ�ἄνθρωποι,�πρὸ�τοῦ�21»,�ἀποκλείοντάς�την�ἀπὸ
«τὴν�νέαν�πόλιν»�(3.421).�«Ἡ�ἐρημιὰ�καὶ�ἡ�ἐκδίωξη�δηλώνονται�σαφῶς
στὴν�ἐπαναλαμβανόμενη�καταμέτρηση�τῆς�προίκας�μέσῳ�τῶν�ἐπιθέτων:
ἔρημος,� ἀκατοίκητος,� χέρσος,� ἄγριος»49,� ἑτοιμόρροπος,� κρημνώδης.�Ἡ
προίκα�της�τὴν�κατατατάσσει�σὲ�ἕνα�προ-νεωτερικὸ�παρελθόν,�μακριὰ�ἀπὸ
τὴν�πρόοδο�ἡ�ὁποία�ἔχει�εἰσβάλει�στὸ�νεώτερο�οἰκισμό.�Ἡ�Φραγκογιαννοὺ
ἐγκαταλείπει�συχνὰ�τὸν�χῶρο�τοῦ�οἴκου�καὶ�τοῦ�σκιαθίτικου�ἄστεως�γιὰ
νὰ�συλλέξει�τὰ�βότανά�της�ἔξω�ἀπὸ�τὰ�ὅρια�τῆς�πόλης50,�ἐπιδεικνύοντας�μιὰ
ἐντυπωσιακὴ�ἐξοικείωση�μὲ�τὸν�ὑπαίθριο�τόπο.Ἐξορισμένη�μέσα�στὸ�ἡμια-
στικὸ�τοπίο�ποὺ�ἐκπροσωπεῖ,�γιὰ�τὴ�ρητορικὴ�τοῦ�ἐθνικισμοῦ,�τὴν�κατε-
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48 Βλ.�Allan�(2002)�53-54�καὶ�Mastronarde�(2002)�18.
49 Τζαβάρα�(2002)�62.
50 Τὸ�μοτίβο�τῆς�συλλογῆς�βοτάνων�ἀπὸ�τὴ�Μήδεια,�ἂν�καὶ�δὲν�ἐμφανίζεται�στὸν�Εὐρι-

πίδη,�ἀπαντᾶ�σὲ�μεταγενέστερες�ἐκδοχὲς�τοῦ�μύθου,�βλ.�Mastronarde�(2002)�25.
Πάντως,�οὔτε�ἡ�Μήδεια�οὔτε�ἡ�Φραγκογιαννοὺ�καταφεύγουν�στὶς�μαγικές�τους�ἱκα-
νότητες�γιὰ�τὴν�τέλεση�τῶν�παιδοκτονιῶν.�Ἀντίθετα,�εἶναι�τὰ�χέρια�τῶν�δύο�γυ-
ναικὼν�ποὺ�μετατρέπονται�ἀπὸ�φορεῖς�θωπείας�καὶ�τρυφερότητας�σὲ�φονικὰ�ὄργανα.



ξοχὴν�πατρίδα,�ἡ�Φραγκογιαννού,�ἕνας�ἐσωτερικὸς�μετανάστης51,�ἀναζητᾶ
τοὺς�δεσμοὺς�μὲ�τὸν�χῶρο�τοῦ�Κάστρου52.

Ἄρρηκτα�συνδεδεμένη�μὲ�τὸ�Κάστρο,�ἕναν�κόσμο�ποὺ�σκιαγραφεῖται�ὡς
ἀρχαϊκὸς�καὶ�πρωτόγονος,�εἶναι�ἡ�ἐπιδεξιότητα�τῆς�Φραγκογιαννοῦς�στὴ
μαγεία�καὶ�τὰ�«φάρμακα»�(3.432)53,�τὴν�ὁποία�ἔχει�κληρονομήσει�ἀπὸ�τὴ
μάγισσα�μητέρα�της�Δελχαρώ�(3.418)54.�Τὰ�φάρμακα�αὐτὰ�χρησιμοποιεῖ
κατὰ�τὴν�ἄσκηση�ἑνὸς�ἐκ�τῶν�ἐπαγγελμάτων�της,�αὐτοῦ�τῆς�μαμμῆς�ἢ
τῆς�ψευδογιάτρισσας.Ὡστόσο,�ἡ�συμβολή�της�στὴν�ἀποβολὴ�τοῦ�ἐμβρύου
τῆς�Μαρούσας�ἔρχεται�νὰ�ἀνασκευάσει�«τὴν�ἐπίμονα�ἐπαναλαμβανόμενη
ἰαματικὴ�συμβολὴ�τῆς�Φραγκογιαννοῦς»55,�καὶ�νὰ�φέρει�«τὸ�μοτίβο�τῆς
ἴασης�κοντὰ�στὸ�μοτίβο�τοῦ�φόνου»,�δείχνοντας�ὅτι�ἡ�τακτικὴ�τῆς�θανά-
τωσης�παιδιῶν�ἔχει�ἀρχίσει�πρὶν�ἀπὸ�τὸ�ἀφηγηματικὸ�παρὸν�τῶν�παιδο-
κτονιῶν56.

Ἡ�ἀμφισημία�χαρακτηρίζει�καὶ�τὴ�μάγισσα�Μήδεια,�στὸ�πρόσωπο�τῆς
ὁποίας�συνυπάρχει�ἡ�εὐεργετικὴ�ἀλλὰ�καὶ�ἡ�καταστρεπτικὴ�πλευρά.�Ὑπό-
σχεται�στὸν�Αἰγέα57 τὴν�ἀπόκτηση�ἀπογόνου,�ἀλλὰ�ταυτόχρονα�σκορπί-
ζει�τὸν�θάνατο�στὴ�νεαρὴ�νύφη�τοῦ�Ἰάσονα�καὶ�τὸν�πατέρα�της�μέσῳ�τῶν
δηλητηριασμένων�της�δώρων.�Τὴ�σκοτεινὴ�αὐτὴ�πλευρά�της�φοβᾶται�ὁ
Κρέοντας�ὅταν�ὁμολογεῖ�ὅτι�τὴν�φοβᾶται�γιατὶ�εἶναι�«σοφή»,�πανούργα�καὶ
ἱκανὴ�πολλὰ�κακὰ� νὰ�σοφισθεῖ� (Μήδ.� 285),� ἕνα� ἐπίθετο�ποὺ�ἀνακαλεῖ
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51 Ὁ�ὅρος�ἀπὸ�τὴ�Γκότση�(2004)�177,�ἀναφορικὰ�μὲ�τοὺς�χαρακτῆρες�τῶν�ἀθηναϊκῶν
διηγημάτων�τοῦ�Παπαδιαμάντη�καὶ�τὴ�σχέση�τους�μὲ�τὴν�πόλη.

52 Ἀκόμα�καὶ�τὸ�σπίτι�ποὺ�τῆς�παρέχει�προστασία�κατὰ�τὸ�ἀρχικὸ�στάδιο�τῆς�κατα-
δίωξής�της,�τὸ�σπίτι�τῆς�Μαρούσας,�τοποθετεῖται�«εἰς�τοὺς�τελευταίους�σποραδι-
κοὺς�οἰκίσκους�τῆς�πολίχνης,�ἐπάνω�στοὺς�βράχους»�(3.476),�μεταξὺ πόλης�καὶ
ὑπαίθρου.

53 Ἡ�λέξη�φάρμακα ἐμφανίζεται�ἕξι�φορὲς�στὴ�Μήδεια,�βλ.�Mastronarde�(2002)�25.
54 Και�ἡ�κόρη�τῆς�Φραγκογιαννοῦς,�ἡ�«ἀλαφροΐσκιωτη»�(3.435)�Ἀμέρσα,�παρουσιά-

ζεται�νὰ�ἀνήκει�σὲ�αὐτὴν�τὴν�ἁλυσίδα�τῶν�γυναικῶν�ποὺ�διατηροῦν�στενὴ�σχέση�μὲ
τὸ�ὑπερφυσικό.

55 Φαρίνου-Μαλαματάρη�(2001)�59.�
56 Φαρίνου-Μαλαματάρη�(2001)�101,�σημ.�17.
57 Τὸν�ρόλο�του�στὴ�Φόνισσα ἀναλαμβάνει�ἡ�Μαρούσα:�καὶ�οἱ�δύο�χαρακτῆρες�ἐμφα-

νίζονται�σὲ�μιὰ�κρίσιμη�στιγμὴ�στὴ�ζωὴ�τῶν�ἡρωίδων�γιὰ�νὰ�τοὺς�προσφέρουν�ἄσυλο.
Ἐνδιαφέρουσα�καὶ�ἡ�ἀντιστροφὴ�τοῦ�ἀνταλλάγματος:�στὸν�Αἰγέα�δίνεται�ἡ�ὑπό-
σχεση�ἑνὸς�διαδόχου�ἐνῶ�ἡ�Μαρούσα�ἀνταποδίδει�γιὰ�τὴν�παλιὰ�ἔκτρωση�ποὺ�ἐπέ-
φερε�ἡ�Φραγκογιαννού.



ἐκεῖνο�τὸ�«σοφωτέρα�ὅλων�τῶν�ἄλλων»�(3.482)�ὅταν�ἐξαίρεται�ἡ�ἀποτε-
λεσματικότητα� τῆς�Φραγκογιαννοῦς� στὴν� πρόκληση� ἐκτρώσεων.�Καὶ
στὴν�περίπτωση�τῆς�Μήδειας�ἡ�παιδοκτονία�ἐντάσσεται�στὸ�πλαίσιο�τῆς
προηγούμενης�δράσης�τῆς�ἡρωίδας:�ὁ�πρῶτος�της�φόνος�εἶναι�αὐτὸς�τοῦ
ἀδελφοῦ�της�Ἄψυρτου58,�τὸν�ὁποῖο�τεμάχισε�καὶ�σκόρπισε�τὰ�κομμάτια�του
στὴ�θάλασσα�προκειμένου�νὰ�ἐμποδίσει�τὸν�πατέρα�της�Αἰήτη�ποὺ�τὰ�συ-
νέλεγε,�νὰ�προλάβει�τὸ�πλοῖο�τῶν�Ἀργοναυτῶν�(Μήδ.�167,�1334)59.�Πα-
ράλληλα�ἔχει�προκαλέσει�τὸν�θάνατο�τοῦ�γέροντα�Πελία�γιὰ�νὰ�ἐξασφα-
λίσει�γιὰ�τὸν�Ἰάσονα�τὸν�θρόνο�τῆς�Ἰωλκοῦ,�ἀφοῦ�ἔπεισε�τὶς�κόρες�του�ὅτι
ἡ�μαγική�της�παρέμβαση�θὰ�ἀποκαθιστοῦσε�τὴ�νεότητά�του�(Μήδ.�9,�486-
7,�504-8).�

Πέρα�ἀπὸ�τὴ�σχέση�της�μὲ�τὶς�ὑποχθόνιες�δυνάμεις�καὶ�τὸ�ὑπερφυσικό60,
ἡ�ἐξωανθρώπινη�διάσταση�τῆς�Φραγκογιαννοῦς�ἐνισχύεται�καθὼς�στὴν�πο-
ρεία�παγιώνει�μέσα�της�τὴν�πεποίθηση�ὅτι�ἡ�διάπραξη�τῶν�φόνων,�καὶ�ἡ�συ-
νεπακόλουθη�σωτηρία�τῶν�κοριτσιῶν�«ἀπὸ�τὴ�θλιβερὴ�μοίρα�τῆς�κατα-
πιεσμένης�γυναίκας»61 ἀλλὰ�καὶ�τῶν�γονέων�τους�ἀπὸ�τὶς�στερήσεις�ποὺ
συνεπάγεται�ἡ�ἐξασφάλιση�τῆς�προίκας,�ἀποτελεῖ�ἀποστολὴ�ποὺ�τῆς�ἀνέ-
θεσε�ὁ�Θεός62.�Στὴ�συνέχεια,�σὲ�μιὰ�κορύφωση�τῆς�ἑωσφορικῆς�της�ἔπαρ-
σης,�«ταυτίζεται�ρητὰ�μὲ�τὸ�Θεό»63.�Τὴν�εὐθύνη�γιὰ�τὶς�πράξεις�της�μοι-
ράζεται�μὲ�τοὺς�θεοὺς�καὶ�ἡ�Μήδεια�(Μήδ.�1059-61)�ἐνῶ�ἐπικαλεῖται�τὴ
θεὰ�Ἑκάτη�ὡς�συνεργό�της�(Μήδ.�395-7).

Φραγκογιαννοὺ�καὶ�Μήδεια�δὲν�ὑπερβαίνουν�μόνο�τὴ�διάκριση�θνητοῦ
καὶ�θεοῦ,�ἑτερόχθονος�καὶ�αὐτόχθονος,�ἀλλὰ�καὶ�τὰ�συμβατικὰ�ὅρια�μεταξὺ
ἀνδρικοῦ� καὶ� γυναικείου� φύλου64.�Ἀκολουθώντας� τὸ� γυναικεῖο� στερεό-
τυπο,�παρουσιάζουν�καὶ�οἱ�δύο�ἀξιοθαύμαστη�εὐγλωττία�καὶ�ρητορικὴ�ἱκα-
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58 Ἡ�πράξη�αὐτὴ�τῆς�Μήδειας�ἀνακαλεῖ�μιὰ�ἀντίστοιχη�τοῦ�Μούρου,�τοῦ�γιοῦ�καὶ�al-
ter�ego�τῆς�Φραγκογιαννοῦς�(Τζαβάρα�(2002)�67,�σημ.�18),�ὁ�ὁποῖος�κατευθύνει
τὶς�ἐγκληματικές�του�διαθέσεις�ἐναντίον�τῆς�ἀδελφῆς�του�Ἀμέρσας.�Φραγκογιαν-
νού,�Μοῦρος�καὶ�Μήδεια�«ἐφαρμόζουν�[…]�τὶς�ἐγκληματικές�τους�τάσεις�σὲ�συγ-
γενεῖς�τους»,�Φαρίνου-Μαλαματάρη�(2001)�54.

59 Βλ.�Χουρμουζιάδης�(2011)�128,�σημ.�11.
60 Βλ.�Παπαγιώργης�(1997)�187.
61 Παπαλεοντίου�(1997)�342.
62 Βλ.�Saunier�(2001)�247.
63 Saunier�(2001)�247.
64 Βλ.�Rabinowitz�(1993)�126�σχετικὰ�μὲ�τὴ�Μήδεια.



νότητα.�Ἡ�Φραγκογιαννοὺ�διακρίνεται�γιὰ�«τὴν�εὐγλωττίαν�της�τὴν�πε-
ριπαθῆ,�[…]�τὴν�στωμυλίαν�της�τὴν�γυναικείαν,�[…]�τὰ�χίλια�ψεύματα»
(3.451),�χαρακτηριστικὰ�τὰ�ὁποῖα�ἐπιστρατεύει�μὲ�στόχο�κυρίως�τὴν�πα-
ραπλάνηση�ἀνδρῶν�(τῶν�τακτικῶν�ποὺ�κυνηγοῦν�τὸν�Μοῦρο,�τοῦ�εἰρηνο-
δίκη,�τοῦ�παρέδρου,�τοῦ�Γιάννη�τοῦ�Λυρίγκου).�Τὸ�στερεότυπο�τῆς�ἀνδρικῆς
ἀνωτερότητας�ἀμφισβητεῖ�καὶ�ἡ�Μήδεια,�ἡ�ὁποία�ἀντιμετωπίζει,�δύσπιστα
ἢ�ἐχθρικὰ�ἀπέναντί�της,�ἀνδρικὰ�πρόσωπα�τὰ�ὁποῖα,�ὑποκρινόμενη,�ἐξα-
πατᾶ:�Κρέοντας,�Ἰάσονας,�Αἰγέας,�Ἀγγελιοφόρος65.

Ἂν�καὶ�γυνή,�ὡστόσο,�ἡ�Φραγκογιαννοὺ�ἔχει�«ἁδροὺς�χαρακτῆρας,�μὲ
ἦθος�ἀνδρικόν,�καὶ�μὲ�δύο�μικρὰς�ἄκρας�μύστακος�ἄνω�τῶν�χειλέων�της»
(3.417).�Ἀργότερα,�τὴν�βλέπουμε�νὰ�ἔχει�ἐνστερνιστεῖ�αὐτὴ�τὴ�διπλὴ�ὑπό-
σταση,�καθὼς�πρέπει�νὰ�ἀναποκριθεῖ�ὄχι�μόνο�στὸν�κοινωνικό�της�ρόλο�ὡς
«μητρὸς»�ἀλλὰ�καὶ�ὡς�«πατρός»�(3.444).�Ἀντίστοιχα,�ἡ�Μήδεια�ἀναλαμ�-
βάνει�ἀνδρικὲς�δραστηριότητες:�ἀνταλλάσσει�ὅρκους�ὡς�ἴση�μὲ�τὸν�Ἰάσονα,
δημιουργεῖ�μιὰ�σχέση�ξενίας�μὲ�τὸν�Αἰγέα,�ἀγωνίζεται�γιὰ�τιμή,�φήμη�καὶ
ἐκδίκηση,� συστατικὰ� τοῦ� ἀνδρικοῦ� ἡρωικοῦ� κώδικα,� ἐνῶ� χρησιμοποιεῖ
γλώσσα�καὶ�εἰκονοποιία�ἀπὸ�τυπικὰ�ἀνδρικὰ�πεδία�δραστηριότητας�(στρα-
τιωτικό,�ἀθλητικό,�πολιτικό)66.�Ἡ�οἰκειοποίηση�αὐτὴ�τοῦ�ἀνδρικοῦ�λόγου
καὶ�τῶν�πατριαρχικῶν�ἀξιῶν�χαρακτηρίζει�καὶ�τὴ�Φραγκογιαννού.�Προ-
κειμένου�νὰ�καταλήξει�στὴ�δική�της�συλλογιστικὴ�καὶ�νὰ�ἀρθρώσει�τὸν�δικό
της,�γυναικεῖο,�λόγο,�«διαστρέφει�βασικὲς�θεολογικὲς�ἔννοιες»67.�Μοιάζει
νὰ�εὐθυγραμμίζεται�καὶ�νὰ�συμμορφώνεται�μὲ�τὸν�ἀνδρικὸ�ἐξουσιαστικὸ
λόγο,�ὡστόσο,�ὅμως,�τὸν�παραποιεῖ�«μὲ�τὸ�νὰ�τὸν�ἐντάσσει�σὲ�διαφορετικὰ
συμφραζόμενα»�καὶ�ἡ�παραποίηση�αὐτὴ�τὴν�«ὁδηγεῖ�στὸν�ἀτομικιστικὸ
δογματισμό»68.

Ἀκόμα�καὶ�τὸ�τέλος�τῶν�δύο�γυναικῶν�ἔρχεται�νὰ�σφραγίσει�τὴν�ἑτε-
ρότητά�τους.Ἔκπληξη�ἀποτελεῖ�ἡ�ἐμφάνιση�τῆς�Μήδειας�πάνω�στὸ�ἅρμα
ποὺ�τῆς�ἐξασφάλισε�ὁ�πρόγονός�τηςἭλιος.�Ἡ�παρουσία�της�σὲ�ἕνα�ἐπίπεδο
ὑψηλότερο�ἀπὸ�αὐτὸ�τοῦ�Ἰάσονα,�ἀπὸ�ὅπου�δίνει�ἐντολὲς�καὶ�προφητεύει�τὸ
μέλλον,�ρόλο�ποὺ�παραδοσιακὰ�ἡ�τραγωδία�ἐπιφυλάσσει�γιὰ�τοὺς�θεούς,
ἀλλὰ�καὶ�ἡ�φυγή�της�στὴν�Ἀθήνα,�ὅπου�ἔχει�ἐξασφαλίσει�ἄσυλο,�χωρὶς�νὰ
προηγηθεῖ�ἡ�τιμωρία�τοῦ�ἐγκλήματός�της,�ἐντείνει�τὴν�ἀπώλεια�τῶν�ἀν�-
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65 Χουρμουζιάδης�(2011)�17.
66 Βλ.�Mastronarde�(2007)�27.
67 Φαρίνου-Μαλαματάρη�(2001)�63.
68 Ἀθανασόπουλος�(2002)�59-61.



θρώπινων� χαρακτηριστικῶν� της69.�Ἀντίστοιχα,� τὸ� τέλος� τῆς�Φραγκο-
γιαννοῦς�ἔχει�ἑρμηνευθεῖ�ὄχι�μόνο�ρεαλιστικά,�ὡς�θάνατος�καὶ�τιμωρία,
ἀλλὰ�καὶ�μεταφορικά,�ὡς�ἡ�ἀρχὴ�ἑνὸς�«νέου�βίου»�(3.513)�τὸν�ὁποῖο�ἐπι-
θυμοῦσε,�ὄχι�ὅμως�στὸν�ἐπίγειο�κόσμο�ἀλλὰ�σὲ�ἕναν�ἄλλο�χρόνο70.�Μιὰ�τέ-
τοια�ἑρμηνεία�ὑπονομεύει�τὴν�ἀνθρώπινη�διάσταση�τῆς�ἡρωίδας.

Ὅπως�προκύπτει�ἀπὸ�τὴν�παραπάνω�συζήτηση,�ἡ�Φραγκογιαννοὺ�δὲν
πεθαίνει�μόνο�«μεταξὺ�τῆς�θείας�καὶ�τῆς�ἀνθρωπίνης�δικαιοσύνης»�(3.520),
ἀλλὰ�καὶ�ζεῖ�στὸ�μεταξύ,�ἀρνούμενη�νὰ�συμμορφωθεῖ�μὲ�τὴ�διπολικὴ�λο-
γικὴ�ποὺ�χαρακτηρίζει�τὴν�ἀφήγηση�τοῦ�ἐθνικισμοῦ.�Αὐτὴ�ἡ�πολλαπλὴ
λανθάνουσα�ἑτερότητα�τῆς�Φραγκογιαννοῦς�τὴν�καθιστᾶ�ἕναν�«ἐν�δυνά-
μει�φορέα�ἀντίστασης»71 ἐνάντια�στὶς�ἀξίες�τῆς�ἐθνοκεντρικῆς�ἰδεολογίας,
στὴν�ἀποικιοκρατικὴ�παρουσία�τῆς�Δύσης�καὶ�τοῦ�ἐκσυγχρονισμοῦ�ποὺ
αὐτὴ�εὐαγγελίζεται.

Εἶναι�κατὰ�τὴν�πρώτη�ἑνότητα�τοῦ�μυθιστορήματος,�ἡ�ὁποία�κυριαρ-
χεῖται�ἀπὸ�τὶς�ἀναμνήσεις της,�ὅπου�ἡ�ἡρωίδα�παρουσιάζεται�νὰ�συνειδη-
τοποιεῖ�τὴν�ἀποικιοποίησή�της,�ὡς�ὑποκειμένου�καὶ�ὡς�ἔθνους.�Κατὰ�τὴν
καταβύθιση�αὐτὴ�στὸ�παρελθὸν�γίνεται�φανερὸ�ὅτι�ἔχει�βιώσει�ὡς�τραῦμα72

τὴν�ἀπομάκρυνσή�της�ἀπὸ�τὸ�παλαιὸν�Κάστρον�ὅπου�«εἶχε�γεννηθῆ�[…],
κ’�ἐκεῖ�εἶχεν�ἀνατραφῆ�ὣς�δέκα�ἐτῶν�κόρη»�(3.485).�Συγκεφαλαιώνοντας
τὴ�ζωή�της,�«ἔβλεπεν�ὅτι�ποτὲ�δὲν�εἶχε�κάμει�ἄλλο�τίποτε�εἰμὴ�νὰ�ὑπηρετῇ
τοὺς�ἄλλους.�Ὅταν�ἦτο�παιδίσκη,�ὑπηρέτει�τοὺς�γονεῖς�της.�Ὅταν�ὑπαν-
δρεύθη,�ἔγινε�σκλάβα�τοῦ�συζύγου�της�[…]·�ὅταν�ἀπέκτησε�τέκνα,�ἔγινε
δούλα�τῶν�τέκνων�της·�ὅταν�τὰ�τέκνα�της�ἀπέκτησαν�τέκνα,�ἔγινε�πάλιν
δουλεύτρια�τῶν�ἐγγόνων�της»�(3.417),�γιὰ�νὰ�συνοψίσει�τὸν�βίο�της�ὡς
ἀνωφελὴ�καὶ�μάταιο�καὶ�βαρύ�(3.418).�Ἐνεργοποιώντας�τὴ�μνήμη της
κατὰ�τὶς�νύχτες�τῆς�ἀγρυπνίας�της�δίπλα�στὴν�ἄρρωστη�ἐγγονή�της,�«ἐπα-
νανακαλύπτει»�τὴν�ταυτότητά�της73,�καθὼς�συνειδητοποιεῖ�τὴν�ὑποτέλειά
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69 Βλ.�Mastronarde�(2007)�12-13.
70 Φαρίνου-Μαλαματάρη�(2001)�66-67.
71 Gourgouris�(1996)�7-8.
72 Βλ.�king�(2000)�3:�«Οἱ�περισσότεροι�ἀπὸ�ἐμᾶς,�ἴσως,�δὲν�ἔχουν�βιώσει�κάποια�ρήξη

ἢ�κάποιο�τραῦμα�τὸ�ὁποῖο�νὰ�διασπᾶ�τὴν�αἴσθηση�τῆς�συνέχειας�ἀπὸ�τὸ�παρελθὸν
στὸ�παρόν.�[…]�Ἀλλὰ�ἐμπειρίες�ὅπως�ὁ�πόλεμος,�ἡ�μετανάστευση�[…]�μπορεῖ�νὰ�κα-
ταστήσουν�ἀκόμα�πιὸ�προβληματικὴ�τὴ�σχέση�ἀνάμεσα�στὸν�ἑαυτὸ�“πριν”�καὶ�τὸν
ἑαυτὸ�“μετά”…».

73 Γιὰ�τὸν�ρόλο�τῆς�μνήμης�στὴν�κατασκευὴ�τῆς�ταυτότητας,�βλ.�king�(2000)�1-10.



της,�ἡ�ὁποία�ἐγγράφεται�στὸ�ὄνομά�της.�Ἡ�εἴσοδός�της�στὴ�νέα�τάξη�τὴν
μετατρέπει�ἀπὸ�Χαδούλα�σὲ�Φραγκογιαννοὺ�ἢ�Γιαννού,�ὁδηγώντας�την
ἀκόμα�καὶ�νὰ�ἐχθρεύεται�τὸ�ὄνομα�καὶ�τὸν�ἑαυτό�της,�καθὼς�σχολιάζει
σαρκαστικὰ�τὴν�ἐθιμικὴ�ἀντιπροσώπευσή�της�μέσῳ�τῆς�συνονόματής�της
ἐγγονῆς�Χαδούλας:�«μὴν�τύχῃ�καὶ�χαθῇ�τ’�ὄνομα!»�(3.429)74.

Ὁ�τρόπος�ποὺ�τὸ�ἄτομο�ἀνακαλεῖ�τὴν�προσωπική�του�ἱστορία�εἶναι�ἄρρη-
κτα�συνδεδεμένος�μὲ�τὸν�τρόπο�μὲ�τὸν�ὁποῖο�ἐπαναφέρει�στὴ�μνήμη�του�τὴν
ἐθνικὴ�ἱστορία75.�Οἱ�ἀναμνήσεις�τῆς�Φραγκογιαννοῦς�εἶναι�ἀποκαλυπτικὲς
ὄχι�μόνο�γιὰ�τὴν�προσωπικὴ�ἀλλὰ�καὶ�γιὰ�τὴ�συλλογικὴ�ἱστορία76.�Ἡ�κα-
τασκευὴ� ἑνὸς� ἐθνικοῦ� ἀφηγήματος� προϋποθέτει� σὲ� μεγάλο� βαθμὸ� τὴν
ἀπώθηση�καὶ�τὴν�ἄρνηση�στοιχείων�παράταιρων�ἢ�ἀνεπιθύμητων77.�Ἡ�ἐθνι-
κιστικὴ�ρητορικὴ�τοῦ�ἀστικοῦ�κράτους�ἔχει�ἐπιβάλει�στὴ�Φραγκογιαννοὺ-
ἔθνος�τὴ�λήθη ὡς�πρὸς�τὸν�ἐκτοπισμό�της�ἀπὸ�τὸ�προ-νεωτερικὸ�Κάστρο
καὶ�τὴ�βίαιη�ἔνταξή�της�στὴν�πραγματικότητα�τοῦ�ἐθνικοῦ�κράτους.�Τὸ
πρῶτο�συνθετικὸ�τοῦ�ὀνόματός�της,�ἀλλὰ�καὶ�τὸ�ἐναλλακτικό�της�ὄνομα
Φράγκισσα�(3.417),�ὑποδηλώνει�εὐκρινῶς�τὸν�βαθμὸ�ἐξάρτησης�τοῦ�νε-
οελληνικοῦ�ἔθνους�ἀπὸ�τὴν�Εὐρώπη�γιὰ�τὴν�ἐπιβίωση�καὶ�τὴν�ἀποδοχή�του.
Κατὰ�τὴν�πρώτη�ἑνότητα�τοῦ�μυθιστορήματος,�ἑπομένως,�παρακολου-
θοῦμε�τὴν�ἀφύπνιση�τοῦ�ἑλληνικοῦ�ἔθνους,�καθὼς�ἡ�μνήμη�τὸ�ὁδηγεῖ�στὴ
συνειδητοποίηση�τῆς�ἀποικιοποιημένης�του�κατάστασης78.�Προσαρμόζον-
τας�τὰ�λόγια�του�Κοραῆ,�θὰ�λέγαμε�πὼς�«γιὰ�πρώτη�φορὰ�τὸ�[ἑλληνικὸ]
ἔθνος�παρατηρεῖ�τὴν�ἀπεχθῆ�εἰκόνα»�τῆς�ζωῆς�του�καὶ�φρικιᾶ�κάνοντας
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74 Βλ.�Ἀσλανίδης�(1988)�30.
75 Βλ.�hodgkin�(2006)�170.
76 Τὴ�σύνδεση�τῆς�Μήδειας�μὲ�ἐθνικὰ�ζητήματα�τὴν�συναντοῦμε�καὶ�σὲ�μεταγενέστερα

συμφραζόμενα.�Πρόκειται�γιὰ�τὴν�ὄπερα�«Μήδεια»�τοῦ�Μίκη�Θεοδωράκη,�ἡ�ὁποία
ἀναδεικνύει�τὴν�ἀπώλεια�καὶ�τὴν�ὀδύνη�τόσο�τῆς�Μήδειας�ὅσο�καὶ�τοῦ�Ἰάσονα,�τὰ
δεινὰ� τῶν� ὁποίων� «ἀντιπροσωπεύουν� τὰ� δεινὰ� τοῦ� ἑλληνικοῦ� ἔθνους,� κατὰ� τὴν
Τουρκοκρατία,�τὴ�Ναζιστικὴ�κατοχὴ�καὶ�τοὺς�ἐμφυλίους�πολέμους»,�βλ.�McDonald
(1997)�321-2.

77 hodgkin�(2006)�170.�Ὁ�Renan�ἔχει�συμπυκνώσει�αὐτὴν�τὴν�πτυχὴ�τῆς�συγκρότη-
σης�τοῦ�ἔθνους:�«Ἡ�λήθη�[…]�ἀποτελεῖ�καταλυτικὸ�παράγοντα�στὴ�δημιουργία�ἑνὸς
ἔθνους»,�(2002)�11.

78 Ἐνδιαφέρουσα�ἡ�ἀντιστροφὴ�τοῦ�μύθου�κατὰ�τὴν�παπαδιαμαντικὴ�ἐπαναγραφή�του:
ἐνῶ�ἡ�ἀρχαιοελληνικὴ�Μήδεια�ἐμφανίζεται�ὡς�θύμα�τοῦ�ἑλληνικοῦ�ἰμπεριαλισμοῦ,
ἡ�νεοελληνική�της�ἐκδοχὴ�γίνεται�τὸ�σύμβολο�τοῦ�ἴδιου�τοῦ�ἀποικιοποιημένου�ἑλλη-
νισμοῦ.



τὸν�ἀπολογισμὸ�τοῦ�βίου�του,�«μετρώντας�[…]�τὴν�ἀπόσταση�ποὺ�τὸ�χω-
ρίζει»�ἀπὸ�τὸ�αὐθεντικὰ�ἑλληνικὸ�παρελθόν,�τὸ�Κάστρο79.

Ἡ�συνειδητοποίηση�τῆς�ὑποτέλειάς�της�ὁδηγεῖ�τὴν�ἡρωίδα�στὴν�ἀντί-
σταση.�Ὁ�ἐκτοπισμός�της�ἀπὸ�τὸν�γενέθλιο�τόπο�εὐθύνεται�γιὰ�τὸ�αἴσθημα
τῆς�ἀνώφελης�καὶ�ἄχρηστης�ζωῆς�ποὺ�τὴν�βαραίνει.�Θύμα�τῆς�ἀποικια�-
κῆς�βίας,�ἡ�ὁποία�ἔχει�προκαλέσει�τὸν�ὑπαρξιακό�της�ἀποπροσανατολισμό,
«ἀποκομμένη�τόσο�ἀπὸ�τὴν�ἀνθρώπινη�ὅσο�καὶ�ἀπὸ�τὴν�πνευματικὴ�κοι-
νότητα»80,�ἀποφασίζει�νὰ�ἐπαναστατήσει.�Ὅπως�παρατηρεῖ�ἡ�McDonald
γιὰ�τὴ�Μήδεια,�«ὅταν�ὁ�καταπιεσμένος�ἀποκτᾶ�δύναμη,�συχνὰ�ἀναπαρά-
γει�τὴ�βία�ποὺ�ἔχει�ὑποστεῖ»81.�Ἀντίστοιχα�καὶ�ἡ�Φραγκογιαννού,�εἰσά-
γοντας�στὴ�συλλογιστική�της�διαδικασία�τὸ�ἀντι-λογικό82,�στηρίζει�θεω-
ρητικὰ� τὴν� παιδοκτονία,� τὴν� ὁποία� στὴ� συνέχεια� διαπράττει.�Ἀρχικὰ
σκοτώνει�τὴ�συνονόματή�της�ἐγγονή,�ἐνῶ�στὴ�συνέχεια�στρέφεται�ἐνάν-
τια�στὰ�παιδιὰ�ἄλλων�μητέρων.�Ἡ�βιαιότητα�καὶ�τὸ�εἰδεχθὲς�τῆς�ἀντί-
στασής�της83 ἀποκαλύπτει�τὴ�βία�τὴν�ὁποία�συνεπάγεται�ἡ�ἐμπειρία�τῆς
ἀποικιοκρατίας84.

Ἔχει�εἰπωθεῖ�ὅτι�«[…]�οἱ�φόνοι�[…]�συνιστοῦν�πράξεις�ἀπόγνωσης�καὶ
συνάμα�ἀπόρριψης�τῆς�κοινωνίας�στὴν�προσπάθειά�της�νὰ�διεκδικήσει�τὴν
ἀτομικότητα� καὶ� τὴν� ἀνεξαρτησία� της»85.� Στὸ� πλαίσιο� τῆς� δικῆς� μας
ἀνάγνωσης,�οἱ�φόνοι�συνιστοῦν�ἀπόρριψη�τοῦ�ἀστικοῦ�κράτους�καὶ�τῶν�δυ-
τικῶν�ἀξιῶν�στὴν�προσπάθεια�τοῦ�ἔθνους�νὰ�διεκδικήσει�τὴν�ἀνεξαρτησία
του�ἀπὸ�τὴ�δυτικὴ�ἡγεμονία.�Ἡ�Φραγκογιαννοὺ�ἀποποιεῖται�τὸν�περιθω-
ριακὸ86 ρόλο�ποὺ�ὁ�ἐθνικιστικὸς�λόγος�ἀναθέτει�στὴ�γυναίκα�ὡς�μέσο�δια-
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79 Anderson�(1997)�286.
80 Φαρίνου-Μαλαματάρη�(2001)�194.�
81 McDonald�(1997)�302.
82 Φαρίνου-Μαλαματάρη�(2001)�63.
83 Ὁ Saunier�σχολιάζει:�«…ἡ�εἰκόνα�τῆς�“κακῆς�μάνας”,�ἢ�γενικότερα�τοῦ�φονικοῦ�γο-

νιοῦ,�εἶναι�ἀβάσταχτη�γιὰ�τὴν�ἀνθρώπινη�εὐαισθησία…»,�(2001)�225.�
84 Βλ.�kvistad�(2010)�229,�ἀναφορικὰ�μὲ�τὴν�παιδοκτονία�στὴ�«Μήδεια»�τοῦ�Παζο-

λίνι.�Σύμφωνα�μὲ�τὴν�McDonald,�«ὁ�Εὐριπίδης,�περισσότερο�ἀπὸ�τοὺς�ἄλλους�τρα-
γικοὺς�ποιητές,�προέβλεψε�πολλὰ�ἀπὸ�τὰ�δεινὰ�τοῦ�σύγχρονου�κόσμου,�καταδει-
κνύοντας�ὄχι�μόνο�τὴ�μεγαλειώδη�ἀλλὰ�καὶ� τὴν�ἀποτροπιαστικὴ�διάσταση�ποὺ
ἐμφανίζει�ἡ�μεταμόρφωση�τοῦ�καταπιεσμένου�σὲ�καταπιεστή»,�(1997)�304.

85 Τζιόβας�(2007)�195.
86 Βλ.�Mayer�(2000)�5.�Στὴν�περίπτωση�τῆς�Φραγκογιαννοῦς�οἱ�ἁρμοδιότητές�της�ὡς

θεματοφύλακα�τῶν�ἐθνικῶν�ἀξιῶν�εἶναι�ἐπαυξημένες�λόγῳ�τῆς�ἡλικίας�της:�«εἶναι



τήρησης�καὶ�μεταβίβασης�τῆς�ἐθνικῆς�ταυτότητας87,�καὶ�διεκδικεῖ�τὸν�ρόλο
ποὺ�κατέχουν�οἱ�ἄνδρες,�ἐκεῖνον�τοῦ�ἐλέγχου�τῆς�ἀναπαραγωγῆς88.�Τὸ
ἐγκληματικό�της�ἔνστικτο�στρέφεται�κατὰ�τῶν�θηλέων,�σὲ�μιὰ�προσπά-
θεια�νὰ�τὰ�ἀπαλλάξει�ἀπὸ�τὸν�παθητικὸ�αὐτὸ�ρόλο,�στερώντας�ἔτσι�τὸ�ἔθνος
ἀπὸ�τὰ�μέσα�διαιώνισης�καὶ�συντήρησής�του89.�Μὲ�τὸν�τρόπο�αὐτὸ�ἐπιτί-
θεται�κατὰ�τῆς�γονιμότητας90,�ὑπονομεύοντας�τὴν�ἐθνικὴ�εὐημερία�ἀλλὰ
καὶ�τὴν�ἀνδρικὴ�ἔμφυλη�ταυτότητα,�ἀφοῦ�καταδεικνύεται�ἡ�ἀδυναμία�τῶν
ἀνδρῶν�νὰ�προασπιστοῦν�τὸ�ἔθνος91.�Πράγματι,�στὸ�μυθιστόρημα�οἱ�ἀρχὲς
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ἐξουσιοδοτημένη�νὰ�ἀποφαίνεται�ὡς�πρὸς�τὸ�τί�συνιστᾶ�“κατάλληλη”�συμπεριφορὰ
καὶ�ἐμφάνιση,�καὶ�νὰ�ἀσκεῖ�ἔλεγχο�στὶς�ἄλλες�γυναῖκες�οἱ�ὁποῖες�μπορεῖ�νὰ�θεω-
ρηθεῖ�ὅτι�“ἀποκλίνουν”»,�Yuval-Davis�(2006)�37.�Ὡστόσο,�πολὺ�πρὶν�καταλήξει�νὰ
ἀρνηθεῖ� ἀκόμη� καὶ� αὐτὸν� τὸν� ἐνισχυμένο� ρόλο,� δὲν� τὸν� ἀσκεῖ� ἀποτελεσματικὰ
καθὼς�ἐπιδοκιμάζει�τὴν�ἐπιλογὴ�τῆς�κόρης�της�Ἀμέρσας�νὰ�ἀπορρίψει�τὸν�θεσμὸ
τοῦ�γάμου,�ἐνῶ�ἔχει�πρὸ�πολλοῦ�παραιτηθεῖ�ἀπὸ�τὴ�συλλογὴ�προίκας�γιὰ�τὴν�κόρη
της�Κρινιώ.�Γενικότερα,�στὸ�κείμενο�«ἐξαίρονται�[…]�ἐναλλακτικὲς�λύσεις�γιὰ�τὸ
θάνατο,�γιὰ�τὴ�θανάτωση�τῶν�βρεφῶν:�ἡ�στειρότητα�(ἡ�ἀρρενωπὴ�γεροντοκόρη
Ἀμέρσα�παρουσιάζεται�σταθερὰ�ὡς�πρόσωπο�ὑποδειγματικό),�καὶ�ἡ�καλογερικὴ
ζωή»,�καθὼς�ἀφηγητὴς�καὶ�Φραγκογιαννοὺ�μακαρίζουν�τοὺς�μοναχοὺς�οἱ�ὁποῖοι
«εὐθὺς�ἀμέσως,�ἐκ�νεαρᾶς�ἡλικίας�[…]�εἶχον�αὶσθανθῆ�ποῖον�ἦτο�τὸ�καλύτερον�τὸ
ὁποῖον�ἠμποροῦσαν�νὰ�κάμουν�–�τὸ�νὰ�μὴ�φέρουν,�δηλαδή,�ἄλλους�εἰς�τὸν�κόσμον�δυ-
στυχεῖς!»�(3.507),�Saunier�(2001)�231.�

87 Καὶ�στὰ�ἀθηναϊκά�του�διηγήματα�ὁ�Παπαδιαμάντης�ἀσκεῖ�κριτικὴ�στὴν�ἀστικὴ�ἰδε-
ολογία,�καθὼς�«ἀποκαλύπτει�πόσο�ἀσταθὴς�εἶναι�ὁ�ἰδεατὸς�ρόλος�τῆς�μητέρας-
συζύγου�στὸ�ἄστυ»,�ἐνῶ�«ἡ�καθαγίαση�τοῦ�οἰκιακοῦ�χώρου�ἀπὸ�τὴν�ἀστικὴ�ἰδεο-
λογία� καὶ� ἡ� ἐξύμνηση� τῆς� οἰκογενιακῆς� ἑστίας� ὡς� ἀσφαλοῦς� καὶ� ἱερῆς
ὑπονομεύονται�εἰρωνικά»,�Γκότση�(2004)�185.

88 Mayer�(2000)�5,�9.�Φθάνει�νὰ�σφετεριστεῖ�ἀκόμη�καὶ�τὸν�ρόλο�τοῦ�ὑπέρτατου�ἀρσε-
νικοῦ,�τοῦ�Θεοῦ,�καθὼς�ἀναλαμβάνει�τὸ�ἔργο�του:�νὰ�ἀποφασίζει�γιὰ�τὴ�ζωὴ�καὶ�τὸν
θάνατο.

89 Βλ.�Mayer�(2000)�9-10.
90 Ἡ�ἐπιδεξιότητα�τῆς�Φραγκογιαννοῦς�στὶς�ἐκτρώσεις�τὴν�καθιστᾶ�«ἠθικὸ�ἐχθρὸ�τοῦ

κράτους»�πολὺ�πρὶν�ἀπὸ�τὴ�διάπραξη�τῶν�παιδοκτονιῶν.�Βλ.�Mayer�(2000)�8:�«Ἡ
ἄμβλωση�ἀντιμετωπίζεται�ὡς�ἰδέα�ἐχθρικὴ�γιὰ�τὸ�ἔθνος�στὰ�κράτη�τῆς�πρώην�Γι-
ουγκοσλαβίας�[…]�οἱ�θρησκευτικοὶ�καὶ�οἱ�ἐθνικοὶ�ἡγέτες�παροτρύνουν�τὶς�Βόσνιες,
τὶς�Κροάτισσες�καὶ�τὶς�Σέρβες�νὰ�ἀποκτοῦν�πολλὰ�παιδιὰ�στὸ�ὄνομα�τοῦ�ἐθνικισμοῦ.
Οἱ�γυναῖκες�ποὺ�καταφεύγουν�στὴν�ἔκτρωση�θεωροῦνται�“ἠθικοὶ�ἐχθροὶ�τοῦ�κρά-
τους”».

91 Mayer�(2000)�7.



γελοιοποιοῦνται� συστηματικά92,� καθὼς� ἀποδεικνύονται� ἀνεπαρκεῖς�ὡς
ἐκπρόσωποι�τῆς�κεντρικῆς�ἐξουσίας.�Μαζί�τους�καὶ�οἱ�ἄνδρες�τῆς�τοπικῆς
κοινότητας,�ὅλοι�τους�πατέρες,�«τείνουν�νὰ�εἶναι�νωθροὶ�καὶ�μᾶλλον�ἀδιά-
φοροι�γιὰ�τὴν�κατάσταση�ποὺ�ἐπικρατεῖ�στὸ�σπίτι�τους»93.�Μὲ�αὐτὸν�τὸν
τρόπο,�οἱ�ἄνδρες�τοῦ�κειμένου,�εἴτε�ὡς�βιολογικοὶ�εἴτε�ὡς�συμβολικοὶ�ὑπε-
ρασπιστὲς�τοῦ�ἔθνους,�ἀποδεικνύονται�ὑποδεέστεροι�τοῦ�ρόλου�τους94.

Ἡ�ἐγκληματικὴ�πράξη�τῆς�Φραγκογιαννοῦς�ἀποκτᾶ�«συμβολικὴ�καὶ
πολιτικὴ�σημασία»95,�καθὼς�ἔρχεται�νὰ�ἐνισχύσει�τὴν�πολιτισμικὴ�ἑτερό-
τητά�της�καὶ�νὰ�δαιμονοποιήσει τὴν�ἴδια�ὡς�ὑποκείμενο�ἀλλὰ�καὶ�ὅ,τι�αὐτὴ
ἐνσαρκώνει96.�Κάθε�ἀποικιοκρατικὴ�παρουσία�ὑπόσχεται�ὅτι�θὰ�ἀποσπά-
σει�τὸν�ἀποικιοποιημένο�πληθυσμὸ�ἀπὸ�τὴν�ἄγρια�κατάστασή�του�ποὺ�θε-
ωρεῖται�«φυσική»97.�Ἡ�διάπραξη�μιᾶς�σειρᾶς�παιδοκτονιῶν�σημασιοδοτεῖ
ἀρνητικὰ�τὸν�προ-νεωτερικὸ�κόσμο�τοῦ�Κάστρου,�ἀποδίδοντάς�του�ἕνα�χα-
ρακτήρα�«βαρβαρικὸ»�σὲ�σύγκριση�μὲ�τὶς�εὐρωπαϊκὲς�πολιτισμικὲς�ἀξίες.
Στιγματίζοντας�τὸν�ἀποικιοποιημένο�λαὸ�ὡς�ἄγριο,�βάρβαρο,�ἀπολίτιστο,
στερούμενο� λογικῆς98,� ἡ� εὐρωπαϊκὴ� ἐκδοχὴ� τῆς� ἑλληνικῆς� συνείδησης
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92 Saunier�(2001)�240.
93 Τζιόβας�(2007)�195-6.
94 Ὅπως�παρατηρεῖ�ὁ�Ἀσλανίδης�(1998)�29,�«ὅλοι�οἱ�ἄνδρες�στὸ�κείμενο�ἀφανίζον-

ται»,�ἀκόμα�καὶ�οἱ�ἄνδρες�τῆς�οἰκογένειάς�της:�ὁ�πατέρας�εἶναι�νεκρός,�οἱ�πρῶτοι
της�γιοὶ�ξενιτεμένοι,�μὲ�τὰ�ἴχνη�τους�χαμένα,�ὁ�Μοῦρος�στὴ�φυλακή,�βλ.�Saunier
(2001)�243-4.

95 kvistad�(2010)�224.
96 kvistad�(2010)�225,�229.��
97 Βλ.�Mcclintock�(1995)�35.
98 Βλ.�Mcclintock�(1995)�30:�«Οἱ�ἀποικιοποιημένοι�λαοὶ�[…]�δὲν�ζοῦν�στὴν�κανονικὴ

ἱστορία�ἀλλὰ�βρίσκονται�διαρκῶς�σὲ�ἕναν�προγενέστερο�χρόνο�μέσα�στὸ�γεωγρα-
φικὸ�χῶρο�τῆς�νεωτερικῆς�αὐτοκρατορίας�ὡς�ἀναχρονιστικὰ�ἀνθρώπινα�ὄντα,�ἀτα-
βιστικά,�στερημένα�ἀπὸ�τὴ�λογικὴ�καὶ�ἀπὸ�τὴν�ἀνθρώπινη�βούληση�–�ἀποτελών-
τας�τὴ�ζωντανὴ�ἐνσάρκωση�τοῦ�ἀρχαϊκοῦ�“πρωτόγονου”».�Εἶναι,�ἐπίσης,�ἐνδιαφέρον
ὅτι�κατὰ�τὴν�περιπλάνησή�της�στὴ�φύση,�ἡ�Φραγκογιαννοὺ�συχνὰ�ἐμφανίζεται�νὰ
χάνει�τὰ�ἀνθρώπινα�χαρακτηριστικά�της�καὶ�νὰ�μετατρέπεται�σὲ�καταδιωκόμενο
ἀπὸ�τοὺς�ἀνθρώπους�ζῶο-θήραμα�ποὺ�ἀγωνίζεται�νὰ�ἐπιβιώσει,�ἀπηχώντας�τὴν
ἀντίληψη�τῶν�ἀποικιοκρατῶν�γιὰ�τοὺς�γηγενεῖς�πληθυσμοὺς�ὡς�ὄντα�κατώτερα�ἀπὸ
τοὺς� ἀνθρώπους.� Βλ.� σχετικὰ� καὶ� Τζιόβας� (2007)� 211:� «Ἡ�περιπλάνηση� τῆς
Φραγκογιαννοῦς� σὲ� ἀπροσπέλαστα� μέρη� εἶναι� δυνατὸν� νὰ� ἀναγνωσθεῖ� ὡς� ἐπι-
στροφὴ� σὲ� μιὰ� ζωώδη� κατάσταση»,� ὡς� μιὰ� «ἐπαναφορὰ� στὸν� πρωτογονισμό».



κατορθώνει� νὰ� νομιμοποιήσει� τὴν� ἐπιβολὴ�τῆς� εἰς�βάρος�της�γηγενοῦς
κουλτούρας�καὶ�νὰ�φυσικοποιήσει�τὸν�ἀποκλεισμὸ�τῆς�δεύτερης�ἀπὸ�τὴν
ἐπίσημη�ἀφήγηση�τῆς�ἑλληνικῆς�ἐθνικῆς�ταυτότητας.

Ὅταν�ἀρχίζει�ἡ�καταδίωξη�τῆς�«βάρβαρης»�Φραγκογιαννοῦς�ἀπὸ�τοὺς
ἄνδρες-ἐκπροσώπους� τοῦ� «πολιτισμένου»�ἀστικοῦ�κράτους99,� ἡ�πρωτα-
γωνίστρια�ἀναζητᾶ�καταφύγιο�στὸ�Κάστρο.�Ἀμετάκλητα�ἐξόριστη�μέσα
σὲ�ἕνα�δυτικοποιημένο�τοπίο,�ἡ�παπαδιαμαντικὴ�Μήδεια,�ἀναζητώντας�μιὰ
«πορεία�διαφυγῆς�καὶ�ἐξόδου�ἀπὸ�τὴν�πόλη�στὴ�ζωογόνο�ὕπαιθρο»100,�ἐπι-
χειρεῖ�ἕνα�ταξίδι�ἐπιστροφῆς�στὴ�γενέθλια�γῆ,�μιὰ�νεοελληνικὴ�ἐκδοχὴ�τῆς
ἀρχαιοελληνικῆς�Κολχίδας.�Ἀκολουθώντας�τὸ�παράδειγμα�ἄλλων�παπα-
διαμαντικῶν�χαρακτήρων�ποὺ�ἐπιστρέφουν�μὲ�ἐμμονὴ�στὰ�ἴδια�μέρη,�τα-
ξιδεύει�βόρεια�ὅπου�εἶναι�τὸ�Κάστρο,�«τὸ�φρούριο�ποὺ�λειτούργησε�ὡς�τὸ
σπίτι�τῶν�νησιωτῶν�μέχρι�τὸν�Ἀγώνα�τῆς�Ἀνεξαρτησίας,�μετὰ�τὸν�ὁποῖο
μετακόμισαν�στὸ�πιὸ�ἄνετο�νότιο�λιμάνι»101.�Μπορεῖ�ἐκεῖνα�τὰ�χρόνια�νὰ�μὴν
παρουσιάζονται�ὡς�εὐτυχισμένα,�ἀλλὰ�τὸ�παλιὸ�Κάστρο�ἀντιπροσωπεύει
τὴν�ἐλευθερία�καὶ�τὴν�ἀπουσία�καταπίεσης,�εἶναι�ὁ�χῶρος�ἔξω�ἀπὸ�τὴν
ὀργανωμένη�κοινωνία,�τὴν�πόλη,�τὴν�ἕδρα�τῆς�νόμιμης�ἐξουσίας102.�Αὐτὸς
ὁ�νόστος�δὲν�εἶναι�πολιτικὰ�οὐδέτερος.�Ἀποκηρύσσοντας�τὰ�δῶρα�τοῦ�πο-
λιτισμοῦ,�ποὺ�κατὰ�παράδοση�ὁ�ἰμπεριαλιστὴς�ἐπαγγέλλεται103,�ἡ�νεοελ-
ληνικὴ�Μήδεια�ἐγκαταλείπει�τὸν�οἰκισμὸ�ποὺ�«ἔχει�μεταφερθεῖ�καὶ�μετα-
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Εἶναι,� ἐξάλλου,�κατὰ�τὴ�διάρκεια�αὐτῆς�τῆς�περιπλάνησης,� ξεκινώντας�ἀπὸ�τὸ
ὁριακὸ�σπίτι�τῆς�Μαρούσας�(βλ.�σημ.�52),�ποὺ�ἡ�γραία�Χαδούλα�βλέπει�τὰ�ἑπτὰ
ὄνειρά�της,�στοιχεῖο�πιὸ�ἀρχέγονο�ἀπὸ�τὴ�συνείδηση�καθὼς�πηγάζουν�ἀπὸ�τὸ�ὑπο-
συνείδητο.

99 Ἔχει�ἤδη�παρατηρηθεῖ�ὅτι�δὲν�εἶναι�οἱ�συγχωριανοί�της�ποὺ�τὴν�καταδιώκουν�γιὰ
τὰ�ἐγκλήματά�της,�καθὼς�«εἶναι�σὰν�ἡ�τοπικὴ�κοινωνία�νὰ�τῆς�τὰ�συγχωρεῖ»�(Τζιό-
βας�(2007)�193),�ἀλλὰ�οἱ�ἄνδρες�ὡς�ἐκπρόσωποι�τῆς�κεντρικῆς�ἐξουσίας.�Ὁ�εἰρη-
νοδίκης�καὶ�ὁ�πάρεδρος�διεξάγουν�τὶς�ἀνακρίσεις,�οἱ�τακτικοὶ�τὴν�κυνηγοῦν,�ἐνῶ�κατὰ
τὸ�τελικὸ�στάδιο�τῆς�καταδίωξης�στὸν�Ἅγιο�Σώστη�εἶναι�καὶ�πάλι�δύο�ἄνδρες,�ὁ�ἕνας
στρατιωτικὸς�καὶ�ὁ�ἄλλος�χωροφύλακας,�ὁ�ὁποῖος�εἶναι�ντυμένος�ὡς�πολίτης�καὶ
«ἐφόρει�φράγκικα»�(3.519).�Ἡ�καταδίωξή�της,�συνεπῶς,�θὰ�μποροῦσε�νὰ�ἀνα-
γνωσθεῖ�ὄχι�μόνο�μὲ�ἔμφυλους�ἀλλὰ�καὶ�πολιτικοὺς�ὅρους:�οἱ�δυτικόφρονες�ἄνδρες
καταδιώκουν�τὴ�γυναίκα�καί,�στὸ�πρόσωπό�της,�τὸ�αὐθεντικὰ�ἑλληνικὸ�στοιχεῖο.�

100 Γκότση�(2004)�178.
101 Mackridge�(1992)�167,�σημ.�26.�
102 Βλ.�Mackridge�(1992)�164�καὶ�Τζιόβας�(2007)�198.
103 Βλ.�Said�(1996)�47-49�καὶ�McDonald�(2000)�102.



τραπεῖ�σὲ�μία�σύγχρονη�κωμόπολη»104,�γιὰ�νὰ�καταφύγει�στὴ�χέρσα�καὶ
ἄγρια�γῆ�τοῦ�Κάστρου,�«μιὰἘδὲμ�ἐθνικῆς�ἀθωότητας»105.�Σὲ�μιὰ�προ-
σπάθεια�ἀντιστροφῆς�ἢ�ἀκόμα�καὶ�κατάργησης�τοῦ�χρόνου106,�ἡ�Φραγκο-
γιαννοὺ�ἐπιδιώκει�τὴν�ἐπανασύνδεση�μὲ�ἕνα�χῶρο�ἀνέπαφο�ἀπὸ�τὴ�δια-
βρωτικὴ�ἐπίδραση�τοῦ�εὐρωπαϊκοῦ�ἐκσυγχρονισμοῦ.�«Ἐπιδιώκει�[…]�νὰ
ἀναχαιτίσει�τὴν�παρακμή,�τὸν�ἀφανισμὸ�τοῦ�παλιοῦ�ἀπὸ�τὸ�νέο»107,�νὰ�ἀνα-
κτήσει�ἕνα�προδυτικό,�προαποικιακὸ�καί,�κατὰ�συνέπεια,�ὀθωμανικὸ�πα-
ρελθόν108.

Σὲ�αὐτὸ�τὸ�παρελθὸν�ὁ�Παπαδιαμάντης�ἐντοπίζει�περισσότερη�ἑλληνι-
κότητα�παρὰ�στὸ�σύγχρονο�νεοελληνικὸ�παρόν.�Τὴν�ἀντίληψη�αὐτὴ�ἐκφρά-
ζει�καὶ�στὸ�ἄρθρο�του�μὲ�τίτλο�«Αἱ�Ἀθῆναι�ὡς�ἀνατολικὴ�πόλις»�(5.269-
272),� μὲ� τὸ� ὁποῖο� συμμετεῖχε� στὸ� ἀναμνηστικὸ� λεύκωμα� γιὰ� τοὺς
Ὀλυμπιακοὺς�ἀγῶνες�τοῦ�1896.�Στὸ�δημοσιογραφικὸ�αὐτὸ�κείμενο�πα-
ρουσιάζει� τὸ� ὀθωμανικὸ�παρελθὸν� «ὡς�λιγότερο�ἁρπακτικό,�καὶ�μὲ� τὸν
τρόπο�του�περισσότερο�αὐθεντικὰ�ἑλληνικό,�ἀπὸ�τὸ�παρόν»109.�Ἕνας�ἀπὸ
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104 Τζιόβας�(2007)�198.
105 Ricks�(1998)�28.
106 Βλ.�Τζιόβας(2007)�198.
107 Τζιόβας�(2007)�198.
108 Ἡ�ἄρνηση�τοῦ�ἀστικοῦ�καὶ�ἡ�ἀναζήτηση�τοῦ�προ-νεωτερικοῦ�θὰ�μποροῦσε�νὰ�θε-

ωρηθεῖ�ὅτι�ὁλοκληρώνεται�μὲ�τὴν�καταβύθιση�τῆς�ἡρωίδας�στὴ�θάλασσα,�τὸ�κα-
τεξοχὴν�ἀρχέγονο�στοιχεῖο�τῆς�φύσης,�τὴν�ἀρχετυπικὴ�μήτρα�(Πολίτη�(1996)�163).
Οἱ�μελετητὲς�ἔχουν�ἀναγνώσει�τὸν�πνιγμὸ�τῆς�Φραγκογιαννοῦς�ὡς�μιὰ�ἀνάποδη
γέννηση�(Κοκκόλης�(1993)�58),�καὶ�τὴν�περιπλάνησή�της�στοὺς�οἰκείους�χώρους
τῆς�παιδικῆς�της�ἡλικίας�ὡς�μιὰ�ἀντίστροφη�πορεία�στὸ�χρόνο,�μὲ�στόχο�τὴν�ἄφιξη
στὴν�ἀρχὴ�καὶ�στὰ�πρὶν�ἀπὸ�αὐτήν,�δηλαδὴ�τὴν�ἐπιστροφὴ�στὴ�μήτρα,�στὴν�ἀνυ-
παρξία�(Κοκκόλης�(1993)�58).�Ἂν�στὸ�πρόσωπο�τῆς�Φραγκογιαννοῦς�δοῦμε�τὸ�νε-
οελληνικὸ�ἔθνος,�ἡ�παλινδρόμηση�αὐτὴ�θὰ�μποροῦσε�νὰ�ἑρμηνευθεῖ�ὡς�μιὰ�ἐπιστροφὴ
τοῦ�ἔθνους�μέσα�στὸ�χρόνο�μέχρι�νὰ�καταλήξει�στὴν�ἀνυπαρξία,�στὴν�κατάσταση
πρὸ�τῆς�δυτικοφροσύνης�του.�Ἀπὸ�τὴν�ἄλλη,�ὁ�πνιγμός�της�ἔχει�διαβαστεῖ�καὶ�«ὡς
διαδικασία�κάθαρσης-βαφτίσματος�ποὺ�ἐξαφανίζει�τὸ�ἄτομο�[…],�γιὰ�νὰ�προετοι-
μάσει�τὸ�πρόσωπο�γιὰ�μιὰ�ἀναγέννηση»�(Φαρίνου-Μαλαματάρη�(2001)�67).�Γιὰ
τὴ�Φραγκογιαννοὺ�ὡς�ἀλληγορία�τοῦ�ἔθνους,�ὁ�πνιγμὸς�μπορεῖ�νὰ�ἰδωθεῖ�συμβο-
λικὰ�ὡς�μιὰ�τελετὴ�κάθαρσης,�ἐξαγνισμοῦ�του�ἀπὸ�τὸν�φραγκισμὸ�καὶ�τὴν�ἀποι-
κιακὴ�βία�μὲ�τὴν�ἐλπίδα�τῆς�ἀναγέννησής�του,�τῆς�ἔναρξης�ἑνὸς�«νέου�[ἐθνικοῦ]
βίου»�(3.513).�

109 Ricks�(2009)�254.



τοὺς� λόγους� εἶναι� γιατὶ� ἐκεῖ� ὁ�Παπαδιαμάντης� συναντᾶ� τὴν� ὀρθόδοξη
ἀνατολή,�τὴν�οἰκουμενικὴ�διάσταση�τοῦ�χριστιανισμοῦ�ποὺ�γι’�αὐτὸν�ἀπο-
τελεῖ�τὸ�γνήσιο�θρησκευτικὸ�βίωμα.�Ἡ�αὐτοκέφαλη�ἑλληνικὴ�Ἐκκλησία
γιὰ�ἐκεῖνον�δὲν�μποροῦσε�νὰ�ἔχει�πιὰ�τὴν�παραμικρὴ�σχέση�μὲ�«τὸ�ὑπερε-
θνικὸ�νόημα�μιᾶς�Ὀρθοδοξίας�ποὺ�παρέμενε�αἰχμάλωτη�στὴν�Ἀνατολὴ�μὲ
κεφαλὴ�Τοῦρκο�ὑπήκοο»110.�Τὸ�παρελθὸν�αὐτό,�ὡστόσο,�δὲν�συμπεριλαμ-
βάνεται�στὴ�νέα�συνείδηση�ταυτότητας�τὴν�ὁποία�ἐπεξεργάζεται�τὸ�νέο
πλαίσιο� ἀναφορᾶς� τοῦ� ἐθνικοῦ� κράτους.�Ὅπως� ἀναφέρει� ἡ�Σκοπετέα,
κατὰ�τὴν�ἐπικρατοῦσα�ἐκδοχὴ�τὸ�1821�ξέσπασε�ἡ�πάλη�τοῦ�πολιτισμοῦ
κατὰ�τῆς�βαρβαρότητας,�μὲ�τοὺς�Ἕλληνες�νὰ�ἐκπροσωποῦν�τὸν�πολιτι-
σμό.�Μετὰ�τὴν�ἀπελευθέρωση�ἡ�ἀντίθεση�αὐτὴ�ἀκυρώνεται.�Τώρα�εἶναι�ὁ
εὐρωπαϊκὸς�πολιτισμὸς�ὁ�ὁποῖος�πρέπει�νὰ�ὑπερισχύσει�μέσα�στὰ�ὅρια�τοῦ
ἑλληνικοῦ�κράτους�καὶ�νὰ�λειτουργήσει�ὡς�ἑνοποιητικὴ�δύναμη�μεταξὺ�τῶν
ὑπηκόων�του111.

Τὸ�πολιτισμικὸ�παράδειγμα�τῆς�Μήδειας�προσφέρεται�γιὰ�τὸν�προβλη-
ματισμὸ�καὶ�τὴν�ἐπαναδιαπραγμάτευση�τῆς�ἀντίθεσης�μεταξὺ�ἑλληνικοῦ
καὶ�βαρβαρικοῦ�μέσα�στὸ�σύγχρονο�περιβάλλον�τοῦ�ὑπὸ�διαμόρφωση�ἀστι-
κοῦ�κράτους�στὸ�δεύτερο�μισὸ�τοῦ�19ου�αἰ.�Γιὰ�τὸν�Παπαδιαμάντη�ἡ�ἀντί-
θεση� μεταξὺ� βαρβαρότητας� καὶ� πολιτισμοῦ� διατηρεῖται� καὶ� μετὰ� τὸν
ἐθνικὸ�ἀγώνα�τοῦ�1821,�μόνο�ποὺ�τώρα�τὴ�θέση�τοῦ�βαρβάρου�ἔχει�πάρει
ὁ�«πολιτισμένος»�εὐρωπαῖος�κατακτητής.�Μέσῳ�τῶν�παιδοκτονιῶν�τὸ�κεί-
μενο�τῆς�Φόνισσας καταγγέλλει�τὴ�δουλοπαροικία�τῶν�Ἑλλήνων�καὶ�πα-
ρουσιάζει�τὸ�κόστος�τῆς�οἱονεὶ�ἰμπεριαλιστικῆς�παρουσίας�τῆς�Εὐρώπης
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110 Παπαγιώργης� (1997)� 38.� «Γιὰ� τὸν�Παπαδιαμάντη� ἡ� αὐτοκέφαλη� ἑλληνικὴ
Ἐκκλησία,�στὴ�χειρότερη�ἐκδοχή�της,�ἀποτελεῖ�μία�λερναία�ὕδρα»,�Ricks�(2009)
253.�Σὲ�ἕνα�ἄλλο�του�κείμενο�(1896),�μὲ�τίτλο�«Ἱερεῖς�τῶν�πόλεων�καὶ�ἱερεῖς�τῶν
χωρίων»�(5.193-198),�ὁ�Παπαδιαμάντης�δὲν�ὑπονοεῖ�ἁπλῶς�ὅτι�«οἱ�νεωτεριστὲς
Ὀρθόδοξοι�κληρικοὶ�στεροῦνται�αὐθεντικότητας�ὅσο�κι�ἕνας�Δυτικὸς�ἀρχιεπίσκο-
πος�σὲ�μία�ἀνατολικὴ�ἐπαρχία�ποὺ�ἔχει�πέσει�πρὸ�πολλοῦ�στὰ�χέρια�τῶν�ἀπίστων,
ἀλλὰ�μεταφέρει�καὶ�τὴν�αἴσθηση�ὅτι�ἡ�σύγχρονη�ἀθηναϊκὴ�κοινωνία�–μὲ�τὴν�ὑπό-
λοιπη�χώρα�νὰ�ἀκολουθεῖ�ἀναμφίβολα�κατὰ�πόδας–�εἶναι�πλέον�μία�κοινωνία�ποὺ
χρήζει�ἑνὸς�νέου�ἐκχριστιανισμοῦ»,�Ricks�(2009)�250-251.�

111 Σκοπετέα�(1998)�30-31.�Ἀντίθετα,�«γιὰ�τὸν�ἑλληνικὸ�ἐθνικισμὸ�τοῦ�19ου�αἰώνα
οἱ�Τοῦρκοι�ἢ�οἱ�Βούλγαροι�[…]�εἶναι�κατώτεροι�σὲ�πολιτισμικὴ�στάθμη�(“βάρβα-
ροι”,�“ἀσιάτες”�κ.λπ.)�ἀπὸ�τοὺς�Ἕλληνες»,�Λέκκας�(2006)�133.



στὴ�μετεπαναστατικὴ�Ἑλλάδα�ὡς�καταστροφικό,�τραγικὸ�καὶ�βίαιο�γιὰ
τὸν�γηγενὴ�πολιτισμό112.

Στὸ�δεύτερο�μισὸ�τοῦ�19ου�αἰ.�τὸ�ἑλληνικὸ�ἔθνος,�ἀκολουθώντας�τὶς�ἐπι-
ταγὲς�τοῦ�ἐθνικισμοῦ,�ἀγωνίζεται�νὰ�αὐτοπροσδιοριστεῖ�κατασκευάζοντας
ἐκείνους�τοὺς�μύθους113,�οἱ�ὁποῖοι�ἐπιδιώκουν�τὴν�ἀνάδειξη�τῆς�συγγένειάς
του�μὲ�τὴ�Δύση�καὶ�τὴν�κάθαρση�τῆς�εἰκόνας�του�ἀπὸ�τὶς�προσμείξεις�τῆς
Ἀνατολῆς114.�Τὴν�κρίσιμη�αὐτὴ�στιγμὴ�ὁ�Παπαδιαμάντης�οἰκειοποιεῖται�τὸ
μύθο�τῆς�Μήδειας�γιὰ�νὰ�κατασκευάσει�ἕναν�ἐναλλακτικὸ�ἐθνικὸ�μύθο,�ὁ
ὁποῖος�ὑπονομεύει�τὴν�ἐπίσημη�ἐκδοχὴ�τῆς�ἑλληνικότητας�καθὼς�ἀνα-
καλεῖ,�καὶ�ἐκφράζει�νοσταλγία�γιὰ�τὸν�ἀπωλεσθέντα�προ-νεωτερικὸ�κόσμο
τοῦ�Ὀθωμανικοῦ�παρελθόντος115.�Ἐπενδύοντας�τὴν�ἀνατολικὴ�Μήδεια�μὲ
ἑλληνικὴ�καὶ�Ὀρθόδοξη�ταυτότητα�γιὰ�νὰ�κατασκευάσει�τὴν�ἡρωίδα�του,
παράγει�ἕνα�παλίμψηστο�τὸ�ὁποῖο�παραπέμπει�στὸ�παλίμψηστο�τῆς�ἑλλη-
νικότητας.�Στὴν�καθαρή,�ἀμιγή,�ὁμοιογενὴ�ἑλληνικότητα,�ὅπως�τὴν�προ-
ωθεῖ� τὸ� ἰδεολόγημα�τοῦ� ἐθνικισμοῦ,�ἀντιπαραβάλλει�μιὰ�ἀντίληψη�περὶ
ἑλληνικότητας�ἡ�ὁποία�δὲν�ἀπεκδύεται�ἀλλὰ�ἀναδεικνύει�τὴ�σχέση�τοῦ
ἔθνους�μὲ�τὴν�Ἀνατολή,�σχέση�ποὺ�ἔχει�ἀποκλεισθεῖ�ἀπὸ�τὴν�καινοφανὴ�δυ-
τικότροπη�ἐθνικὴ�ταυτότητα�ὡς�«ἴχνος�βαρβαρότητας».�Τὴν�κριτικὴ�αὐτὴ
στὴν�ἀποικιοποιημένη�ἑλληνικὴ�ἐθνικὴ�ταυτότητα�θὰ�μποροῦσε�νὰ�ὑπαι-
νίσσεται�καὶ�ἡ�συλλογιστικὴ�τῆς�Φραγκογιαννοῦς,�σύμφωνα�μὲ�τὴν�ὁποία
«κανὲν�πρᾶγμα�δὲν�εἶναι�ἀκριβῶς�ὅ,τι�φαίνεται,�ἀλλὰ�πᾶν�ἄλλο�–�μᾶλλον
τὸ�ἐναντίον»�(3.446).
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112 Βλ.�kvistad�(2010)�228.
113 Mayer�(2000)�9.
114 «Ἀπὸ�τὸ�1836�ὣς�τὸ�1875�πραγματοποιήθηκε�ἡ�συστηματικὴ�ἀπομάκρυνση�ἀπὸ

τὴν�Ἀκρόπολη�ὅλων�τῶν�μετακλασικῶν�ἐπεμβάσεων.�Ἀπὸ�τὸ�χῶρο�ἀφαιρέθηκε
βαθμιαῖα�κάθε�“ἴχνος�βαρβαρότητας”�μεταξὺ�τῶν�ὁποίων�ἦταν�καὶ�ἡ�κατεδάφιση
τοῦ�μιναρὲ�ἀπὸ�τὸν�Παρθενώνα…»,�Tziovas�(2008)�289.

115 Βλ.�Nikolopoulou�(2007)�3,�ἀναφορικὰ�μὲ�τρία�μυθιστορήματα,�τὰ�ὁποῖα�ἐκδόθη-
καν�τὸ�1963�γιὰ�νὰ�συμμετάσχουν�στὸν�ἑορτασμὸ�γιὰ�τὰ�σαράντα�χρόνια�ἀπὸ�τὴ
Μικρασιατικὴ�Καταστροφή:�Ματωμένα�Χώματα,�Στοῦ�Χατζηφράγκου καὶ�Τὸ
Ἀϊβαλί,�ἡ�πατρίδα�μου:�«τὰ�κείμενα�αὐτὰ�ὑπονομεύουν�τὴν�ἐπίσημη�ἐθνικιστικὴ
ἀφήγηση�ἀνακαλώντας�ἕναν�πρὸ-νεωτερικὸ�χῶρο,�ὁ�ὁποῖος�καταστράφηκε�ἀπὸ�τὸν
ἐθνικισμό,�καὶ�διερευνώντας�τὴν�ταυτότητα�τοῦ�πρόσφυγα».�Τὸ�ἄρθρο�αὐτὸ�ἔχει
συμβάλει�σημαντικὰ�στὴν�παρούσα�ἀνάγνωση�τῆς�Φόνισσας.
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ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Γ.�ΤΣΟΥΠΡΟΥ

Ο�ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ�ΩΣ�ΠΡΟΣΩΠΟ�ΚΑΙ�ΩΣ�ΚΕΙΜΕΝΟ:�
ΙΧΝΗ�ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΙΚΑ�ΑΠΟ�ΤΟΝ�ΚΟΣΜΟ�ΤΗΣ�«ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

ΣΤΟΝ�ΚΟΣΜΟ�ΤΩΝ�ΒΙΒΛΙΩΝ�ΚΑΙ�ΤΑΝΑΠΑΛΙΝ

Ὁ�διττὸς�στόχος�τῆς�παρούσας�εἰσαγωγικῆς�ἐρευνητικῆς�προσπάθειας
εἶναι�νὰ�ἀποτυπώσει,�ἀπὸ�τὴ�μιὰ�πλευρά,�κάποιους�ἀπὸ�τοὺς�διαφορετικοὺς
τρόπους�μὲ�τοὺς�ὁποίους�μπορεῖ�νὰ�ἀνιχνευθεῖ�ἡ�παρουσία�τοῦ�Παπαδια-
μάντη,�εἴτε�ὡς�προσώπου�εἴτε�ὡς�μετωνυμίας�τοῦ�λογοτεχνικοῦ�ἔργου�αὐ�-
τοῦ�τοῦ�προσώπου,�στὸ�ἔργο�ἄλλων�συγγραφέων�ἢ�εἰκαστικῶν�καλλιτεχνῶν
καί,�ἀπὸ�τὴν�ἄλλη�πλευρὰ�(νὰ�ἀποτυπώσει�καὶ�πάλι)�κάποιες�ἀπὸ�τὶς�δια-
φορετικὲς�διαδρομὲς�ποὺ�ἀκολουθεῖ�ἡ�ἴδια�αὐτὴ�παρουσία�ὅταν�ἀνιχνεύεται
στὴ�ζωὴ�τῆς�σύγχρονης�πραγματικότητας.

Στὸ�Πρῶτο�Μέρος�ἐντάσσονται�τὰ�ἀκόλουθα�παραδείγματα:�α)�Τὸ�πα-
ράθεμα�ἀπὸ�τὸ�διήγημα�«Ὑπὸ�τὴν�Βασιλικὴν�Δρῦν»�καὶ�ὁ�σχολιασμός�του
στὴ�Δασκάλα�μὲ�τὰ�χρυσὰ�μάτια τοῦ�Στράτη�Μυριβήλη·�β)�Ἡ�ἰδιότυπη
ἐμφάνιση�τοῦ�Παπαδιαμάντη�στὸ�μυθιστόρημα�Τὰ�δυὸ�ἀδέλφια τοῦ�Γιάννη
Ψυχάρη·�γ)�Οἱ�ἐμπνευσμένες�ἀπὸ�τὸ�ἔργο�τοῦ�Παπαδιαμάντη�εἰκαστικὲς
ἀναπαραστάσεις�τοῦ�Δημήτρη�Μοράρου�στὸ�Ἡμερολόγιο�τοῦ�2011.

Τὸ�τελευταῖο�ἀπὸ�τὰ�προηγηθέντα�παραδείγματα,�ποὺ�ἀφορᾶ�ἄμεσα�καὶ
στὴν�καθημερινὴ�πραγματικότητα,�μᾶς�ὁδηγεῖ�ὁμαλὰ�στὸ�Δεύτερο�Μέρος,
ὅπου� ἐντάσσονται,� ἀφ᾽� ἑνός,� (α)� οἱ� γεωγραφικὲς� καὶ� ἄλλες� ταυτίσεις,
ὅπως�αὐτὲς�γίνονται�στὸ�βιβλίο�Τὸ�Κάστρο�τῆς�Σκιάθου�τῶν�πατέρων�Γε-
ωργίου�καὶ�Νικολάου�Σταματᾶ�καί,�ἀφ᾽�ἑτέρου,�(β)�ἡ�συναφὴς�ἐπιτόπια
ἔρευνα�ποὺ�ἔχει�γίνει�στὸ�βιβλίο�Ἡ�«Οἰκολογία»�στὰ�ἔργα�τοῦ�Παπαδια-
μάντη τῆς�Βούλας�Ἰωάννου�Λαμπροπούλου.

Τὸ�προσδοκώμενο�συμπέρασμα�δὲν�εἶναι�ἄλλο�παρὰ�ἡ�ἀπάντηση�στὸ
ἐρώτημα�ἂν�τὰ�παραπάνω�συνεισφέρουν�στὴ�φυσικοποίηση�τῆς�μαγείας1,

1 Ἴσως�νὰ�μὴν�χρειάζεται�ἐδῶ�ἡ�ὑπενθύμιση�τοῦ�ἐκτενοῦς�δοκιμίου�«Ἡ�μαγεία�τοῦ
Παπαδιαμάντη»�(1975)�τοῦ�Ὀδυσσέα�Ἐλύτη,�τὸ�ὁποῖο�κυκλοφόρησε�ἀρχικὰ�σὲ�χω-
ριστὸ�βιβλίο�(Ἑρμείας,�1976,�καὶ�τρίτη�ἔκδοση,�Γνώση,�1986)�καὶ�τώρα�περιλαμ-
βάνεται�στὸ�Ὀδυσσέας�Ἐλύτης,�Ἐν�λευκῷ,�Ἴκαρος,�72006,�σσ.�57-106.



ἀλλὰ�ὄχι�καὶ�στὴν�ἀπομάγευση,�τόσο�τοῦ�προσώπου�ὅσο�καὶ�τοῦ�κειμένου
τοῦ�Παπαδιαμάντη�καὶ�ἄρα�στὴ�διαιώνιση�τῆς�οἰκειότητας�τοῦ�λογοτε-
χνικοῦ�ἔργου�του.

1/α)�Τὸ�πρῶτο�παράδειγμα�ἐντάσσεται�στὸ�εὐρύτερο�πλαίσιο�τῆς�Διακει-
μενικότητας�ἀλλὰ�καὶ�στὸ�στενότερο�τῆς�Παραθεσιμότητας2,�καθὼς�ἕνα
διακείμενο�δὲν�συνιστᾶ,�βέβαια,�ἀναγκαστικὰ�καὶ�παράθεμα.�Ἀπὸ�τοὺς�4
διαφορετικοὺς�τύπους�τῆς�παράθεσης�(α/�ὑπογεγραμμένη�καὶ�σηματοδο-
τημένη,�β/�ὑπογεγραμμένη�καὶ�ἀφομοιωμένη,�γ/�ἀνώνυμη�καὶ�σηματοδο-
τημένη,�δ/�ἀνώνυμη�καὶ�ἀφομοιωμένη)�στὴν�περίπτωση�τῆς�παράθεσης�τῆς
«Βασιλικῆς�Δρυὸς»�ἀπὸ�τὸν�Μυριβήλη�βρισκόμαστε�πιὸ�κοντὰ�στὸν�πρῶτο
καὶ�πιὸ�σαφὴ�τύπο,�ἐκεῖνον�τῆς�ὑπογεγραμμένης�καὶ�σηματοδοτημένης�πα-
ράθεσης.�Μπορεῖ�στὸ�κείμενο�τῆς�Δασκάλας�μὲ�τὰ�χρυσὰ�μάτια νὰ�μὴν
ἔχουμε�τὸ�ἀκριβὲς�κείμενο�τοῦ�Παπαδιαμάντη,�σηματοδοτημένο�αὐστηρὰ
μέσα�σὲ�εἰσαγωγικά,�ἀλλὰ�τὸ�πιὸ�σημαντικὸ�ἐδῶ�εἶναι�ὅτι�τὸ�παρατιθέμενο
κείμενο� ἀποδίδεται� εὐκρινέστατα� στὸν� συγγραφέα� του.�Πρόκειται,� δη-
λαδή,�γιὰ�μιὰ�παράθεση�προσανατολισμένη�ρητὰ�ὡς�πρὸς�τὸν�πομπὸ�καὶ
τὸν�δέκτη,�ἀναφορικὴ�(καὶ�ὄχι�κατὰ�λέξη)�καὶ�ἐπιπλέον,�στὸ�ἐπίπεδο�τοῦ
σημαινομένου,�γιὰ�μιὰ�παράθεση�ἀξιολογική,�ὅπου�τὸ�παραθέτον�ἑρμηνεύει,
ἀναλύει�καὶ�κρίνει�τὸ�παρατιθέμενο3.

Ἂς�δοῦμε�ὅμως�ἀπὸ�πιὸ�κοντὰ�τὸ�συγκεκριμένο�χωρίο�στὴ�Δασκάλα�μὲ
τὰ�χρυσὰ�μάτια.�Ὡς�ἀρχικὴ�ἰδέα�παρουσιάζεται�ἐδῶ�ἡ�ἀντίληψη�ὅτι�ἡ�Τέ-
χνη�ἀναπαριστώντας�τὴ�Φύση�μπορεῖ�νὰ�λειτουργήσει�καὶ�θεραπευτικά.
Ἔτσι,�ὁ�Στράτης�Μυριβήλης�βάζει�τοὺς�δύο�στρατιῶτες-ἥρωές�του,�τραυ-
ματίες�κατὰ�τὴ�διάρκεια�τῆς�Μικρασιατικῆς�ἐκστρατείας,�νὰ�ἀναγιγνώ-
σκουν�σελίδες�ἀπὸ�τὸ�διήγημα�«Ὑπὸ�τὴν�βασιλικὴν�δρῦν»�τοῦ�Ἀλέξανδρου
Παπαδιαμάντη·� θὰ� ἀναγίγνωσκαν,� δηλαδή,� φράσεις� σὰν� αὐτές:� «[…]
ἐρρέμβαζον�γλυκὰ�μὴ�χορταίνων�νὰ�θαυμάζω�περικαλλὲς�δένδρον,�μεμο-
νωμένον,�πελώριον,�μίαν�βασιλικὴν�δρῦν.�Ὁποῖον�μεγαλεῖον�εἶχεν!�Οἱ�κλά-
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2 Σύμφωνα�μὲ�τὸν�Genette�ἡ�διακειμενικότητα�τῆς�kristeva�καλύπτει�τὸν�ὑπαινιγμὸ
μαζὶ�μὲ�τὸ�παράθεμα�καὶ�τὴ�λογοκλοπή·�βλ.�σχετικὰ�καὶ�στὸ�Σταυρούλα�Γ.�Τσού-
πρου,�Τὸ�Παρακείμενο�καὶ�ἡ�…–(Δια)κειμενικότητα�ὡς�Σχόλιο�στὸ�πεζογραφικὸ
ἔργο�τοῦ�Τάσου�Ἀθανασιάδη�(καὶ�στὰ�21�ἐγκιβωτισμένα�ποιήματα�τοῦ�πεζογράφου),
Ἵδρυμα�Κώστα�καὶ�Ἑλένης�Οὐράνη,�2009,�σσ.�484-485.

3 Γιὰ�τὰ�παραπάνω�βλ.�ἀναλυτικὰ�στὸ�Σταυρούλα�Γ.�Τσούπρου, ὅ.π.,�σσ.�486-489.



δοι�της�χλωρόφαιοι,�κατάμεστοι,�κραταιοί·�οἱ�κλῶνες�της,�γαμψοὶ�ὡς�ἡ�κα-
τατομὴ�τοῦ�ἀετοῦ,�οὖλοι�ὡς�ἡ�χαίτη�τοῦ�λέοντος,�προεῖχον�ἀναδεδημένοι,
εἰς�βασιλικὰ�στέμματα.�Καὶ�ἦτον�ἐκείνη�ἄνασσα�τοῦ�δρυμοῦ,�δέσποινα
ἀγρίας�καλλονῆς,�βασίλισσα�τῆς�δρόσου…»4.�Ὁ�ἄρρωστος�στρατιώτης,�φί-
λος�του�κεντρικοῦ�ἥρωα�τοῦ�Μυριβήλη,�εὐχαριστήθηκε�πολὺ�μὲ�τὴν�ἀνά-
γνωση�τῆς�«Βασιλικῆς�δρυός»:�«–�Εἶναι�ἡ�χαρὰ�τῆς�γεροσύνης�καὶ�τῆς�δύ-
ναμης,� εἶπε�μὲ� ἐνθουσιασμὸ�στὴ�φωνή.�Αὐτὸ� εἶναι.�Ἕνα�τραγούδι� τῆς
ὑγείας.�Σὰν�ὕμνος,�σὰ�δοξολογία.�Ἡ�δρῦς�ἡ�βασιλική.�Βουτᾶ�στέρεα�τὶς�ρί-
ζες�στὸ�χῶμα�κι�ἀγκαλιάζει�τὸν�οὐρανὸ�μὲ�τὰ�μπράτσα�της.�Ὅμως…».�Ὁ
Βρανᾶς�συνεχίζει�γιὰ�νὰ�διατυπώσει�μιὰ�συγκλονιστικὴ�ἄποψη,�πιθανότατά
του�ἴδιου�τοῦ�Μυριβήλη,�κατ᾽�ἐξοχὴν�φυσιολάτρη�καὶ�ἐνίοτε�κυριαρχημένου
ἀπὸ�τὴ�φύση�συγγραφέα�(ὅπως�στὴν�νουβέλα�Ὁ�Πάν):�«–�[…]�Νά…�συλ-
λογιόμουνα�πὼς�μολαταῦτα�ὑπάρχει�μιὰ�ἀφάνταστη�τραγωδία�στὰ�δέντρα.
Ἐγώ…�εἶμαι�ἕνας�δάσκαλος,�καὶ�ποτές�μου�δὲ�σκέφτηκα�νὰ�κάνω�ποίηση.
[Παρατηροῦμε�ἐδῶ�μὲ�πόση�διακριτικότητα�ὁμολογεῖ�ὁ�Μυριβήλης�μέσῳ
τοῦ�ἥρωά�του�ὅτι�(καὶ�αὐτὸς)5 ἐκλαμβάνει�ὡς�ποίηση�τὸ�διήγημα�τοῦ�Πα-
παδιαμάντη].�Λοιπόν,�τώρα�δὰ�ποὺ�μοῦ�διάβασες�αὐτὸ�τὸ�κομμάτι,�κ᾽�ἐγὼ
τ᾽�ἄκουγα�ἔτσι�ἀκίνητος�καὶ�φασκιωμένος�σὰν�ἕνα�βρέφος,�στοχάστηκα
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4 Βλ.�«Ὑπὸ�τὴν�βασιλικὴν�δρῦν»�στὸ�Ἀλέξανδρος�Παπαδιαμάντης,�Ἅπαντα,�Κριτικὴ
ἔκδοση�Ν.�Δ.�Τριανταφυλλόπουλος,�τόμος�3.,�ἐκδ.�Δόμος,�Ἀθήνα,�1984,�σσ.�327-331,
στὸν�ψηφιακὸ�δίσκο�τῆς�ἔκδοσης�ἀπὸ�τὸ�Ἵδρυμα�τοῦ�Θησαυροῦ�τῆς�Ἑλληνικῆς
Γλώσσας,�«Εἰδικὴ�ἔκδοση�γιὰ�τὰ�150�χρόνια�ἀπὸ�τὴ�γέννησή�του�[τοῦ�Ἀλέξανδρου
Παπαδιαμάντη]»,�Ὑπεύθυνος�ἔργου�γιὰ�τὸ�Ἵδρυμα�Θ.Ε.Γ.:�Ἀναγνωστόπουλος�Χ.
Ἀθανάσιος.

5 Βλ.�σχετικὰ�στὸ�Νάσος�Βαγενᾶς,�Κινούμενος�στόχος,�Κριτικὰ�κείμενα,�Πόλις,
2011,�σ.�144,�ὅπου�γίνεται�ἐνδεικτικὴ�ἀναφορὰ�στὴν�πρόσληψη�τοῦ�Παπαδιαμάντη
ὡς�ποιητῆ�ἀπὸ�τοὺς�Νιρβάνα,�Ἐλύτη,�Σεφέρη�καί,�κυρίως,�βλ.�στὸ�μελέτημα�τῆς
Ἑλένης�Πολίτου-Μαρμαρινοῦ,�«Ἡ�ποιητικότητα�τοῦ�Παπαδιαμαντικοῦ�ἔργου»,�στὸν
τόμο�Εἰσαγωγὴ�στὴν�Πεζογραφία�τοῦ�Παπαδιαμάντη,�Ἐπιλογὴ�κριτικῶν�κειμένων,
Ἐπιμέλεια:�Γ.�Φαρίνου-Μαλαματάρη,�Πανεπιστημιακὲς�Ἐκδόσεις�Κρήτης,�Ἡρά-
κλειο,�2005,�σσ.�287-305,�καθὼς�καὶ�στὸ�μελέτημα�τῆς�ἰδίας,�«Ἡ�ποίηση�καὶ�ἡ�πε-
ζογραφία�στὸ�πλαίσιο�μιᾶς�Συγκριτικῆς�Ποιητικῆς.�Ἡ�ἔννοια�τοῦ�ρυθμοῦ»,�στὸν�τόμο
Ἑλένη�Πολίτου-Μαρμαρινοῦ,�Συγκριτικὴ�Φιλολογία.�Ἀπὸ�τὴ�θεωρία�στὴν�πράξη,
Ἑλληνικὰ�Γράμματα,�2009,�σσ.�229-254,�ὅπου�ὅλα�τὰ�παραδείγματα�ρυθμικοῦ�πε-
ζοῦ�λόγου�ἀντλοῦνται�ἀπὸ�τὸν�Παπαδιαμάντη�(σχετικὲς�νύξεις�γίνονται�καὶ�στὸ�με-
λέτημα�τοῦ�ἴδιου�τόμου�μὲ�τὸν�τίτλο�«Παπαδιαμάντης,�Μωπασσὰν�καὶ�Τσέχωφ.�Ἀπὸ
τὴ�Σκιάθο�στὴν�Εὐρώπη»,�σσ.�163-189).



μονομιᾶς�αὐτὸ�τὸ�πράμα:�Ὑπάρχει�μιὰ�πικρὴ�τραγωδία�μέσα�σ᾽�ὅλα�τὰ�δέν-
τρα.�Ὅλες�αὐτὲς�οἱ�βασιλικὲς�δρῦς,�κι�ὅλα�τὰ�πλατάνια�κ᾽�οἱ�λεῦκες,�ἔ;
Λοιπὸν�ὅλα�αὐτὰ�τὰ�πλάσματα�τοῦ�Θεοῦ,�ποὺ�ξεχειλίζουν�ἀπὸ�δύναμη�καὶ
ὑγεία,�εἶναι�καταδικασμένα�σ᾽�ὅλη�τους�τὴ�ζωὴ�νὰ�μένουν�ἀμετακίνητα.
Γιά� φαντάσου!�Πολλὰ� ἀπ᾽� αὐτὰ� ζοῦν� αἰῶνες.�Καὶ� ὅλους� αὐτοὺς� τοὺς
αἰῶνες,�χιλιάδες�μέρες�καὶ�νύχτες,�στέκουνται�στὴν�ἴδια�θέση…�Ἀκόμα�καὶ
νὰ�πάρει,�συλλογίσου,�φωτιὰ�τὸ�δάσος,�ποὺ�ὅλα�τὰ�ζωντανά�του�θὰ�τρέξουν
ὅπου�φύγει-φύγει�νὰ�γλιτώσουν…�Εἶναι�φριχτό.�Λοιπὸν�ἕνα�μαμουνάκι,�τὸ
πιὸ� φτωχὸ� ἀπ᾽� ὅλα.�Λογουχάρη� ἕνα� σκουληκάκι.�Ὑπάρχει� τίποτα� πιὸ
γυμνὸ�ἀπὸ�ἕνα�σκουληκάκι;�Ἔ,�λοιπὸν�αὐτὸ�γράφει�στὰ�παλιά�του�τὴν
ὑγεία� καὶ� τὴ� δύναμη� τῆς� “κραταιᾶς� βασιλικῆς� δρυὸς”� τοῦ�Παπαδια-
μάντη»6.

Ἔτσι� σχολιάζει� μία� ἀπὸ� τὶς� θεματικὲς� πλευρὲς� τοῦ� διηγήματος� ὁ
ἥρωας�τοῦ�Μυριβήλη.�Καὶ�εἶναι�ἐξαιρετικὰ�ἐνδιαφέρον�τὸ�γεγονὸς�ὅτι�ὁ�Πα-
παδιαμάντης�φαίνεται�νὰ�ἔχει�προλάβει,�κατὰ�ἕναν�τρόπο,�τὴν�τόσο�ἔνθερ�-
μα,�καὶ�δικαίως,�ἐκπεφρασμένη�ἐπιφύλαξη�τοῦ�ὁμότεχνού�του,�καθώς,�λίγο
ἀργότερα,�στὸ�ἴδιο�διήγημα,�συνδυάζοντας�τόσο�ἀπροσδόκητα�καὶ�γι᾽�αὐτὸ
μαγικὰ�τὶς�Ἀμαδρυάδες�νύμφες�τῶν�ἀρχαίων�Ἑλλήνων�μὲ�τὴ�θεραπεία�τοῦ
τυφλοῦ�ἀπὸ�τὸ�Κατὰ�Μάρκον Εὐαγγέλιο,�ἀναφέρεται�στὸ�σημεῖο�ἐκεῖνο
ὅπου�διαβάζουμε�ὅτι�ὁ�τυφλὸς�κατ᾽�ἀρχὰς�εἶδε�τοὺς�ἀνθρώπους�νὰ�περπα-
τοῦν�σὰν�κορμοὶ�δέντρων�καὶ�ὕστερα�τοὺς�εἶδε�καθαρά�(κεφ.�Η´,�στ.�22-
26)7.�Πέρα,�λοιπόν,�ἀπὸ�τὶς�τόσες�ἑρμηνεῖες�καὶ�τοὺς�σχολιασμοὺς�ποὺ
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6 Βλ.� Στράτη�Μυριβήλη,�Ἡ�Δασκάλα� μὲ� τὰ� χρυσὰ� μάτια,� Βιβλιοπωλεῖον� τῆς
«Ἑστίας»,�302005,�σ.�40.�Παραπέμπω,�μὲ�τὴν�εὐκαιρία,�καὶ�στὸ�κείμενο�τῆς�Νίκης
Λυκούργου,�«“Ἕνα�λογοτεχνικὸ�πείραμα”.�Ἡ�μεταγλώττιση�Διηγημάτων�τοῦ�Α.
Παπαδιαμάντη�ἀπὸ�τὸν�Σ.�Μυριβήλη»,�στὸ�Μνήμη�Σταμάτη�Καρατζᾶ,�Ἐρευνητικὰ
προβλήματα�Νεοελληνικῆς�Φιλολογίας�καὶ�Γλωσσολογίας,�Πρακτικὰ�Ἐπιστημο-
νικῆς�Συνάντησης:� Θεσσαλονίκη� 5-7�Μαΐου� 1988,�Ἀριστοτέλειο�Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης,�〈Ἐπιστημονικὴ�Ἐπετηρίδα�Φιλοσοφικῆς�Σχολῆς〉 Τιμητικὸς�Τόμος
στὴ�Μνήμη�Σταμάτη�Καρατζᾶ,�Θεσσαλονίκη,�1990,�σσ.�233-255,�ὅπου,�ἐκτὸς�τοῦ
βασικοῦ�ἀντικειμένου�τῆς�ἐμπεριστατωμένης�ἔρευνας,�γίνεται�ἀναφορὰ�τόσο�στὸν
μεγάλο�θαυμασμὸ�καὶ�τὴν�ἀγάπη,�γενικότερα,�τοῦ�Μυριβήλη�γιὰ�τὸν�Παπαδια-
μάντη,�«παρὰ�τὴν�“ἐν�τελῶς�προσωπικὴ�καὶ�ἰδιότυπη”�καθαρεύουσα�γλώσσα�του»,
ὅσο�καί,�εἰδικότερα,�στὸ�Ἡ�Δασκάλα�μὲ�τὰ�χρυσὰ�μάτια,�σὲ�ἕνα�διαφορετικὸ�σημεῖο
τοῦ�κειμένου�ἐκεῖ.

7 Τὸ�ἐν�λόγῳ�εὐαγγελικὸ�ἐδάφιο�εἶναι�πιθανὸν�νὰ�συνδέεται�πράγματι�μὲ�τοὺς�παμ-



ἔχουν�γίνει�μὲ�ἀφορμὴ�αὐτὸ�τὸ�δημοφιλὲς�ἀριστουργηματικὸ�διήγημα�τοῦ
Παπαδιαμάντη,�θὰ�ἔπρεπε�ἴσως�νὰ�ληφθεῖ�ὑπ᾽�ὄψιν�καὶ�μία�πιθανὴ�νύξη
στὴν�ἀρνητικὴ�ἐξέλιξη�τοῦ�ἀνθρώπινου�εἴδους:�τὸ�ἔμψυχο�δέντρο,�ὀργανισμὸς
ἁγνὸς�καὶ�αὐτάρκης,�ἔδωσε�τὴ�θέση�του�στὸν�δίποδο�ἄνθρωπο,�ὀργανισμὸ
κάθε�ἄλλο�παρὰ�ἁγνὸ�καί,� ἐπίσης,� πλήρως� ἐξαρτημένο,� πού,� ἐπιπλέον,
ἀπεργάζεται�τὴν�καταστροφὴ�τῆς�Φύσης,�ὅπως�ὁ�Βαργένης�στὸ�τέλος�τοῦ
διηγήματος.�Μὲ�δεδομένο,�δέ,�ὅτι�στὶς�παραπάνω�ἐπισημάνσεις�ὁδηγηθή-
καμε�μέσῳ�καὶ�τῆς�παράθεσης�τοῦ�ἀποσπάσματος�τῆς�«Βασιλικῆς�Δρυὸς»
ἀπὸ�τὸν�Στράτη�Μυριβήλη�στὴ�Δασκάλα�μὲ�τὰ�χρυσὰ�μάτια,�γίνεται�ἐδῶ
φανερὴ�ἡ�δυνάμει�συμβολὴ�τῆς�Διακειμενικότητας�στὴν�καλύτερη�κατα-
νόηση�τόσο�τοῦ�παραθέτοντος�ὅσο�καὶ�τοῦ�παρατιθέμενου�κειμένου.�

Οἱ�τρόποι�μὲ�τοὺς�ὁποίους�τὰ�κείμενα�τοῦ�Παπαδιαμάντη�ἔχουν�παρατε-
θεῖ�καὶ�βέβαια�ἐξακολουθοῦν�νὰ�παρατίθενται�ἢ�νὰ�ἐμπνέουν�καί,�ὡς�ἐκ
τούτου,�νὰ�ἀφήνουν�τὰ�ἴχνη�τους�στὰ�κείμενα�ἄλλων�συγγραφέων�μέσῳ�τῆς
ποικίλης�Διακειμενικότητας�εἶναι,�βέβαια,�πολλοὶ�καὶ�ὁπωσδήποτε�πολὺ
διαφορετικοί.�Κυμαίνονται,�δέ,�ἀπὸ�τὴν�πλήρη�σχεδὸν�ἀπόκρυψη�τῆς�δια-
κειμενικῆς�ἐπαφῆς�(ὅπως�στὶς�περιπτώσεις�ποὺ�ἐπισημαίνει�ὁ�Νάσος�Βα-
γενάς,�διαβάζοντας�παράλληλα,�ἀφ᾽�ἑνός,�τὴν�«Ἔγκωμη»�τοῦ�Γιώργου
Σεφέρη�καὶ�τὸ�«Ὄνειρο�στὸ�κῦμα»�τοῦ�Ἀλέξανδρου�Παπαδιαμάντη�καί,�ἀφ᾽
ἑτέρου,�τὸ�«Fog»�τοῦ�πρώτου�καὶ�τὸν�«Ἔρωτα�στὰ�χιόνια»�τοῦ�δεύτερου)8
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πάλαιους�θρύλους�τοὺς�σχετιζόμενους�μὲ�τὴ�Δενδρολατρία,�ἐκείνους�οἱ�ὁποῖοι�τρο-
φοδότησαν� πιθανότατα� καὶ� τὴ� φαντασία� τοῦ� Τζὸν�Ρόναλντ�Ρόιελ� Τόλκιν� ὅταν
ἔπλαθε�τοὺς�συγκλονιστικοὺς�Ἔντ,�τοὺς�δεντρο-βοσκούς,�γιὰ�τὸν�Ἄρχοντα�τῶν�δα-
χτυλιδιῶν·� βλ.� σχετικὰ� καὶ� στὸ� μελέτημα�Σταυρούλα�Τσούπρου,� «Δενδρολόγιο:
Ἀπὸ�τὴν�φυσιολατρία�τοῦ�ποιητῆ/πεζογράφου�στὴν�οἰκολογικὴ�συνείδηση�τοῦ�ση-
μερινοῦ�ἀναγνώστη»,�Πρακτικὰ τοῦ�1ου�Πανελλήνιου�Διεπιστημονικοῦ�Συνεδρίου
Τέχνης�καὶ�Περιβαλλοντικῆς�Ἐκπαίδευσης:�Ἡ�Τέχνη�ὡς�ἐργαλεῖο�ἐκπαίδευσης�γιὰ
τὸ�περιβάλλον:�Παιδαγωγικὲς�Προσεγγίσεις�γιὰ�τὸ�Δάσος/Δέντρο�καὶ�τὴν�Ἀνα-
κύκλωση,�Διεύθυνση�Δευτεροβάθμιας�Ἐκπαίδευσης�Ἀνατολικῆς�Ἀττικῆς� καὶ
Ἵδρυμα�Εὐγενίδου,�Ἀθήνα,�29-31�Μαΐου�2009,�δίσκος�ἀκτίνας,�2009.

8 Βλ.�στὸ�Νάσος�Βαγενάς,�Κινούμενος�στόχος.�Κριτικὰ�κείμενα,�Πόλις,�2011,�σσ.
143-149,�στὸ�κείμενο�μὲ�τὸν�τίτλο�«Σεφέρης-Παπαδιαμάντης:�Ὁ�ἔρωτας�στὴν�ὁμί-
χλη»·�βλ.�ἐπίσης�καὶ�τὴν�ἐπιφύλαξη�ποὺ�διατυπώνει�ὡς�πρὸς�τὴ�σχέση�«Fog»�-�«Ὁ
ἔρωτας�στὰ�χιόνια»�ὁ�Γιῶργος�Ἀριστηνός,�στὴ�βιβλιοκριτική�του�στὸ�ἔνθετο�«Βι-
βλιοθήκη»�(ἐφημ.�Ἐλευθεροτυπία),�τχ.�672,�10�Σεπτεμβρίου�2011,�σ.�3.



ἕως�τὴν�ἐνσωμάτωση�«Παπαδιαμαντικοῦ�ὑλικοῦ»�ἀπὸ�ἐπιστολές,�διηγή-
ματα,�τίτλους�στὸ�νέο�(ἢ�νεότερο)�κείμενο�–�ὅπως�γίνεται,�ἐπὶ�παραδείγ-
ματι,� στὴν� ποίηση� τοῦ�Δημήτρη�Κοσμόπουλου� (ἔχω� ὑπ᾽� ὄψιν� μου� τὸ
ἐκτενὲς�Κροῦσμα9)�ἢ�στὸ�Ἀγρυπνία�γιὰ�τὸ�σκοτεινὸ�τρυγόνι�στὴν�ἐκκλη-
σία�τοῦ�προφήτη�Ἐλισσαίου,�τοῦ�Μάνου�Ἐλευθερίου10.�Ὁ�διάλογος,�βε-
βαίως,�δὲν�γίνεται�μόνον�μὲ�τὰ�κείμενα�ἀλλὰ�καὶ�μὲ�τὴν�ἴδια�τὴ�μορφὴ�τοῦ
Παπαδιαμάντη�(ὅπως�θὰ�δοῦμε�καὶ�στὴ�συνέχεια)�ἢ�μὲ�τὴ�νοητὴ�ἀνθρώ-
πινη�παρουσία�του,�καὶ�κυμαίνεται�καὶ�πάλι�ἀπὸ�τὴν�ἔκταση�ὁλόκληρων
ποιημάτων,�τὰ�ὁποῖα,�ἐπιπλέον,�μπορεῖ�νὰ�φέρουν�ὡς�τίτλο�τὸ�ὄνομά�του�(ἐπὶ
παραδείγματι,� τὸ� «Παπαδιαμάντης»� τοῦ�Γιώργου�Κοτζιούλα11),� μέχρι
τὴν�συντομότατη�(ἕως�στιγμιαία,�στὴ�δεύτερη�περίπτωση)�ἀναφορὰ�στὸν
ἴδιον�καὶ�στὸ�ἔργο�του,�ὅπως�γίνεται�στὸ�διήγημα�«Ὁ�ντέτεκτιβ»,�ἀπὸ�Τὸ
τέλος�τῆς�μικρῆς�μας�πόλης τοῦ�Δημήτρη�Χατζῆ12 ἢ�στὸ�διήγημα�«Ἀπὸ
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9 Δημήτρης�Κοσμόπουλος,�Κροῦσμα,�Κέδρος,�22011.�Σύμφωνα�μὲ�τὴν�κριτικὴ�τοῦ
Κώστα�Γ.�Παπαγεωργίου,�ὁ�Δ.�Κοσμόπουλος�«“Κρούστηκε”,�“ἀγγίχτηκε”,�θὰ�ἦταν
ἴσως�τὸ�σωστότερο�νὰ�πῶ,�ἀπὸ�τὸ�πνεῦμα�καὶ�τὸν�λόγο�τοῦ�Παπαδιαμάντη,�γιὰ�νὰ
ἀνταποκριθεῖ�στὴ�συνέχεια,�μὲ�τρόπους�ποὺ�τοῦ�ἐπέβαλε�τὸ�λογοτεχνικὸ�ἴνδαλμά
του»·�βλ.�στὸ�ἔνθετο�«Βιβλιοθήκη»�(τῆς�ἐφημ. Ἐλευθεροτυπία),�τχ.�665,�23�Ἰουλίου
2011,�σ.�3.

10 Μάνος�Ἐλευθερίου,�Ἀγρυπνία�γιὰ�τὸ�σκοτεινὸ�τρυγόνι�στὴν�ἐκκλησία�τοῦ�προφήτη
Ἐλισσαίου,�Καστανιώτης,�2001.

11 Βλ.�στὸ�Ὁ�Παπαδιαμάντης�μὲ�τὰ�μάτια�νεότερων�λογοτεχνῶν,�Ἀνθολόγηση�-�ἐπι-
μέλεια:�Ἠλίας�Γκρής,�Ἔκδοση�Μορφωτικοῦ�Ἱδρύματος�τῆς�ΕΣΗΕΑ,�2011,�σ.�40.

12 Βλ.�στὸ�Δημήτρη�Χατζῆ,�Τὸ�τέλος�τῆς�μικρῆς�μας�πόλης.�Διηγήματα,�Ζώδιο,�1989,
σ.�110:�«Τὸ�πηγάδι�εἶχε�ξεραθεῖ,�δὲν�τὸ�χρησιμοποιούσανε�πιὰ�κ᾽�ἐπειδὴ�τὰ�παιδά-
κια�τῆς�γειτονιᾶς�παῖζαν�ὅλη�μέρα�στὴν�πλατεία,�τοῦ�’χαν�βάλει�ἕνα�ξύλινο�σκέ-
πασμα�καὶ�τὸ�στερεῶσαν�ὅπως�μποροῦσαν�καλύτερα�πάνω�στὸ�χαμηλὸ�φιλιατρό�του,
νὰ�μὴ�πέφτουνε�μέσα�τὰ�παιδάκια�καὶ�γίνονται�ἐκεῖνα�τὰ�δραματικὰ�πράματα�ποὺ
διαβάζουμε�στὴ�“Φόνισσα”�κι�ἄλλα�διηγήματα�τοῦ�Παπαδιαμάντη�μας»�(ἀπὸ�τὸ
διήγημα�«Ὁ�ντέτεκτιβ»).�Γιὰ�τὴ�σχέση�τοῦ�Δ.�Χατζῆ�μὲ�τὸν�Ἀλ.�Παπαδιαμάντη,
βλ.�καὶ�Ἄντεια�Φραντζῆ,�«Παρατηρήσεις�πάνω�σὲ�μία�μεταγραφὴ»�καὶ�«Λίγα�ἀκόμη
γιὰ�τὸν�“Ρεμβασμό…”»,�στὸ�Οὕτως�ἢ�ἄλλως:�Ἀναγνωστάκης,�Ἐγγονόπουλος,�Κα-
χτίτσης,�Χατζής,�Ἀθήνα,�Πολύτυπο,�1988,�σσ.�81-102,�ὅπου,�ὅμως,�ἡ�ἐρευνήτρια
θεωρεῖ�λανθασμένα,�ὅπως�μόλις�διαπιστώσαμε,�ὅτι�ἡ�πρώτη�ρητὴ�ἀναφορὰ�τοῦ�Δ.
Χατζῆ� στὸν�Παπαδιαμάντη� γίνεται� τὸ� 1979� (21.12.79.)� –� ἡ� πρώτη� ἑλληνικὴ
ἔκδοση�τῆς�συλλογῆς�Τὸ�τέλος�τῆς�μικρῆς�μας�πόλης εἶχε�γίνει�τὸ�1963,�ἐνῶ�καὶ
ἡ�ὁριστικὴ�ἔκδοση,�μὲ�τὶς�διορθώσεις�τοῦ�συγγραφέα,�εἶχε�κυκλοφορήσει�τὸ�1979.



τὴν�Ἀθήνα� στὰ�Γιάννινα� ἀεροπορικῶς� σὲ� μιὰ�ὥρα� καὶ� 3/4 τῆς�ὥρας»
(1934)�τοῦ�Χρήστου�Χρηστοβασίλη13.

1/β)�Ἀλλὰ�ὁ�Παπαδιαμάντης�ἔχει�εἰσχωρήσει�καὶ�ὡς�ἱστορικὸ�πρόσωπο
(ὅπως�ἀληθινὰ/ἱστορικὰ�πρόσωπα�τοῦ�περίγυρού�του�εἶναι�ἐκεῖνα�ποὺ�κα-
τοικοῦν�καὶ�στὰ�δικά�του�πεζογραφικὰ�καὶ�ποιητικὰ�ἔργα14)�σὲ�κείμενα
ἄλλων�συγγραφέων,�εἴτε�ὡς�πρωταγωνιστὴς�(ἀρκετὰ�τέτοια�παραδείγ-
ματα�ἔχουν�συγκεντρωθεῖ�στὴν�ἀφιερωματικὴ�Ἀνθολογία�Ὁ�Παπαδια-
μάντης�μὲ�τὰ�μάτια�νεότερων�λογοτεχνῶν τοῦ�Μορφωτικοῦ�Ἱδρύματος�τῆς
ΕΣΗΕΑ)�εἴτε�καὶ�ὡς�τριτεῦον�ἢ�βουβὸ�πρόσωπο.�Τὸ�δεύτερο�παράδειγμά
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13 Βλ.�στὸν�τόμο�Χρῆστος�Χρηστοβασίλης,�Γιαννιώτικα�Διηγήματα,�Προλεγόμενα:
Βασίλης�Γκουρογιάννης,�Ἐπίμετρο:�Δροσιὰ�Κατσίλα,�Ροές,�2007,�σ.�191.

14 Ὁπωσδήποτε�τὰ�ἱστορικὰ-«ἐπώνυμα»,�μὲ�συγκεκριμένο�ἱστορικὸ�ρόλο,�πρόσωπα�δια-
φοροποιοῦνται�ἀπὸ�τὰ�ἀληθινὰ�πρόσωπα�τοῦ�ἀνθρώπινου�περιβάλλοντος�ποὺ�ἐμπνέ-
ουν�ἕναν�συγγραφέα.�Πάντως�τὸ�ὅτι�αὐτὰ�τὰ�δεύτερα�κατοικοῦν�τὸ�λογοτεχνικὸ�σύμ-
παν�του�Παπαδιαμάντη�θεωρεῖται�πλέον�κοινὸς�τόπος�(εἰδικὰ�ὕστερα�καὶ�ἀπὸ�τὴν
ἔκδοση�τοῦ�βιβλίου�τοῦ�Ἰωάννη�Ν.�Φραγκούλα,�Ἀνερεύνητες�πτυχὲς�τῆς�ζωῆς�τοῦ
Ἀλέξ.�Παπαδιαμάντη (Ἰωλκός,�1988),�στὸ�δεύτερο�μέρος�τοῦ�ὁποίου�ἐρευνῶνται�διε-
ξοδικὰ�τὰ�βιογραφικὰ�στοιχεῖα�τῆς�«Σκιαθίτικης�προσωπογραφίας�τοῦ�Παπαδια-
μαντικοῦ�ἔργου»),�ὁ�ὁποῖος�φαίνεται�πὼς�συνεχῶς�πλουτίζεται�ἀπὸ�περαιτέρω�κα-
ταθέσεις.�Ἐνδεικτικὰ�παραπέμπω�στὸ�«Γράμμα�στὸν�Ἀλέξανδρο�Παπαδιαμάντη»
τοῦ�Βασίλη�Βασιλικοῦ�(βλ.�Ὁ�Παπαδιαμάντης�μὲ�τὰ�μάτια�νεότερων�λογοτεχνῶν,
ὅ.π.,�σσ.�111-115),�ὅπου�ὁ�Β.�Βασιλικὸς�διηγεῖται�τὴ�γνωριμία�του�μὲ�τὸν�ἀληθινὸ
Χριστοδουλὴ�τοῦ�διηγήματος�«Ὁλόγυρα�στὴ�λίμνη»,�καθὼς�καὶ�σὲ�ὅσα�ἀναφέρει�ὁ
Θανάσης�Παπαθανασόπουλος�γιὰ�τὰ�ἀληθινὰ�πρόσωπα�ποὺ�ἐμφανίζονται�στὰ�ποι-
ήματα�τοῦ�Παπαδιαμάντη�(σχετικὲς�πληροφορίες�γιὰ�τὰ�σατιρικὰ�ποιήματα�καὶ�τὰ
ἐλεγεῖα�τοῦ�Παπαδιαμάντη�δίνονται�καὶ�στὸ�βιβλίο�τοῦ�Ἰωάννη�Φραγκούλα)·�βλ.
στὸ�σχετικὸ�μελέτημα�τοῦ�συγκεντρωτικοῦ�τομιδίου�Θανάσης�Παπαθανασόπουλος,
Γύρω�στὸν�Παπαδιαμάντη,�Ἀθήνα,�2011,�σσ.�9-27.�Ἰδιαίτερο�ἐνδιαφέρον�παρουσιάζει,
ἀπὸ�μία�λίγο�διαφορετικὴ�πλευρά,�καὶ�τὸ�διήγημα�τοῦ�Κώστα�Βάρναλη�«Τὰ�Χρι-
στούγεννα�τοῦ�Παπαδιαμάντη»,�ἀπὸ�τὸν�τόμο�Μὲ�τὸν�τρόπο�τοῦ�Παπαδιαμάντη
(Κέδρος,�1991�–�ἀναδημοσιεύεται�στὸ�Ὁ�Παπαδιαμάντης�μὲ�τὰ�μάτια�νεότερων�λο-
γοτεχνῶν,�ὅ.π.,�σσ.�106-110),�ὅπου�ὁ�μεγάλος�Σκιαθίτης�ἐμφανίζεται,�σὲ�ἕνα�ἐγκι-
βωτισμένο�ὄνειρό�του,�νὰ�ἑορτάζει�μαζὶ�μὲ�τοὺς�ἥρωες�καὶ�τὶς�ἡρωίδες�τῶν�χρι-
στουγεννιάτικων� διηγημάτων� του·� παρότι,� μὲ� ὅρους� θεωρητικούς,� αὐτὸ� θὰ
χαρακτηριζόταν�ὡς�μία� ἰδιότυπη�κατὰ�Genette�«μετάληψη»,�μὲ�ὅρους�μὴ�μυθο-
πλαστικοὺς�δὲν�ἀποτελεῖ�παρὰ�μία�φυσιολογική,�ἀνάλογη�τῆς�πραγματικότητας�συ-
νύπαρξη.�



μας,�λοιπόν,�εἶναι�ἡ�παρουσία,�ἔστω�καὶ�ψευδωνυμική,�τοῦ�Ἀλέξανδρου�Πα-
παδιαμάντη�στὸ�μυθιστόρημα�Τὰ�δυὸ�ἀδέλφια τοῦ�Γιάννη�Ψυχάρη�καὶ
ἐντάσσεται�στὸ�εὐρύτερο�θεωρητικὸ�πλαίσιο�τῆς�ἐνσωμάτωσης�τῶν�ἱστο-
ρικῶν�προσώπων�σὲ�κείμενα�μυθοπλασίας.

Ἂς�ξεκινήσουμε�ἀπὸ�τὸ�ἴδιο�τὸ�κείμενο�τοῦ�Γιάννη�Ψυχάρη,�ἕνα�πολὺ
ἐνδιαφέρον�roman�à clef�(ὅπου�δίνονται�πλαστὰ�ὀνόματα�σὲ�μία�σειρὰ�ἀπὸ
πραγματικὰ�πρόσωπα)15,�καὶ�πιὸ�συγκεκριμένα�ἀπὸ�τὸ�ἀπόσπασμα�ὅπου
ἐμφανίζεται�ὡς�βουβὸ�πρόσωàπο�καὶ�μὲ�πλαστὸ�ὄνομα�ὁ�Ἀλέξανδρος�Πα-
παδιαμάντης.�Τὸ�ἄλλο�ἱστορικὸ�πρόσωπο,�τὸ�ὁποῖο,�μάλιστα,�σατιρίζεται
ἀνελέητα�ἀπὸ�τὸν�Ψυχάρη,�εἶναι�ὁ�Ἀνδρέας�Συγγρός,�ὁ�ὁποῖος�καὶ�πρω-
�ταγωνιστεῖ,� σὲ� ἕνα� ἀνεκδοτολογικὸ� ἐπεισόδιο� γνωστὸ� ἄλλωστε� στοὺς
Ἀθηναίους�τῆς�ἐποχῆς16,�μὲ�τὸ�πλαστὸ�ὄνομα�κ.�Τσιγκομάγκας�ἤ,�ἐπὶ�τὸ
εὐγενικότερον,�Σιγομάγας:
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15 Βλ.�σχετικὰ�καὶ�τὸ�μελέτημα�τῆς�Ἄντειας�Φραντζῆ,�«Ἡ�λογοτεχνικὴ�διττότητα�στὸ
ἔργο�τοῦ�Ψυχάρη:�Τὸ�“σύνδρομο�τοῦ�διδύμου”�στὸ�μυθιστόρημα�τοῦ�Ψυχάρη�Τὰ�δυὸ
ἀδέρφια»,�στὸν�τόμο�Ὁ�Ψυχάρης�καὶ�ἡ�ἐποχή�του.�Ζητήματα�γλώσσας,�λογοτεχνίας
καὶ�πολιτισμοῦ,�ΙΑ´�Ἐπιστημονικὴ�Συνάντηση�τοῦ�Τομέα�Μεσαιωνικῶν�καὶ�Νε-
οελληνικῶν�Σπουδῶν�τοῦ�Τμήματος�Φιλολογίας�τοῦ�Ἀριστοτελείου�Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης,�Ἐπιμέλεια:�Γ.�Φαρίνου-Μαλαματάρη,�Ἰνστιτοῦτο�Νεοελληνικῶν
Σπουδῶν�[Ἵδρυμα�Μανόλη�Τριανταφυλλίδη],�2005,�σσ.�237-245,�ὅπου,�ὡστόσο,�τὸ
βασικὸ� ἀντικείμενο� τῆς� πραγμάτευσης� εἶναι� ἄλλο.� Στὴν� ἐν� λόγῳ�μελέτη� τῆς
Ἄντειας�Φραντζῆ,� πάντως,� γίνονται� κάποιες� πρῶτες� νύξεις� γιὰ� τὸ� πλῆθος� τῶν
στοιχείων�ποὺ�«ἀναδεικνύονται�γιὰ�πρόσωπα�καὶ�γεγονότα»�σὲ�αὐτὸ�τὸ�μυθιστόρημα
τοῦ�Ψυχάρη,�ἐνῶ�«ταυτίζεται»�καὶ�ὁ�μυθοπλαστικὸς�ποιητὴς�Κωστόπουλος,�φίλος
τοῦ�κεντρικοῦ�ἥρωα-ἀφηγητῆ,�μὲ�τὸν�Κωστὴ�Παλαμᾶ.�Ἀναφορὲς�στὸ�συγκεκριμένο
μυθιστόρημα�τοῦ�Ψυχάρη�γίνονται�καὶ�ἀπὸ�τοὺς�christopher�Robinson�(«Psycharis
and�the�novel»,�περ.�Μαντατοφόρος,�τχ.�28,�Δεκέμβριος�1988,�ἐκδ.�ΕΛΙΑ,�σσ.�53-
59)�καὶ�Ξ.�Α.�Κοκόλη�(«Ὁ�προκλητικὸς�Ψυχάρης�(Πέρα�ἀπὸ�τὸ�γλωσσικό)»,�περ.
Ἐντευκτήριο,�τχ.�7,�Ἰούλιος�1989,�σσ.�49-60),�χωρίς,�ὡστόσο,�πέρα�ἀπὸ�τὴν�ἀνά-
δειξη�τοῦ�«αὐτοβιογραφικοῦ�στοιχείου»�τοῦ�μυθιστορήματος�ἀπὸ�τὸν�πρῶτο�μελετητή,
νὰ�ἐπισημαίνονται�περαιτέρω�«πραγματολογικὰ»�στοιχεῖα�γιὰ�τὸ�ἐν�λόγῳ�roman�à
clef.�

16 Στὴ� «Μικρὴ� εἰσαγωγὴ� στὴν� πρόσληψη� τοῦ�Παπαδιαμάντη»,� στὸν� τόμο�Εἰσα-
γωγὴ�στὴν�Πεζογραφία�τοῦ�Παπαδιαμάντη.�Ἐπιλογὴ�κριτικῶν�κειμένων,�Ἐπιμέ-
λεια:�Γ.�Φαρίνου-Μαλαματάρη,�Πανεπιστημιακὲς�Ἐκδόσεις�Κρήτης,�Ἡράκλειο,
2005,�σσ.�11-51/�ἐδῶ�σ.�38�καὶ�σημ.�83,�ἡ�Γεωργία�Φαρίνου-Μαλαματάρη�ἀναφέ-
ρεται�στὸ�«περίφημο�ἀνέκδοτο�μὲ�τὸν�Συγγρὸ»�ὡς�ἕνα�ἀπὸ�τὰ�ἀνέκδοτα�ποὺ�κυ-
κλοφοροῦσαν�ἀκόμη�καὶ�ὅταν�ζοῦσε�ὁ�Παπαδιαμάντης�(τὰ�περισσότερα�ἀπὸ�τὰ�ὁποῖα



Μιὰ�μέρα�περπατοῦσε�[ὁ�κ.�Τσιγκομάγκας]�στὸ�δρόμο�μ᾽�ἕναν�του�φίλο,�καὶ
περπατώντας�παίρνει�τὸ�μάτι�του�κάποιονε�ποὺ�περνοῦσε�κ᾽�ἔτρεχε�βιαστικά.
Ὁ�κάποιος�ἀφτός,�ντυμένος,�ψυχίτσα�μου,�σὰν�τὸ�ζητιάνο·�χάλια�ποὺ�δὲν�τὰ
φαντάζεσαι,�ὄχι�ὅμως�γιατὶ�δὲν�εἶχε�νἀγοράσῃ�φορέματα�καινούργια,�μὰ�γιατὶ
ἄκουσε�πὼς�οἱ�ἀνθρῶποι�τῷ�γραμμάτωνε�στὴν�Ἐβρώπη,�νὰ�ποῦμε,�οἱ�ποι-
ητάδες,�οἱ�πεζογράφοι,�σὰν�παιδιὰ�τῆς�φαντασίας�ποὺ�εἶναι,�πηγαίνανε�ξυπό-
λυτοι,�μὲ�ροῦχα�ξεσκισμένα�καὶ�μὲ�καπέλλα�λίγδα.�Στὴν�Ἑλλάδα,�ἡ�λίγη�ποί-
ηση� ποὺ� ἔχουμε,� δὲ� μᾶς� ἔρχεται� ἀπὸ� τὸ�Πανεπιστήμιο,� μολονότις� ἔγινε
Πανεπιστήμιο�γιὰ�νὰ�διδάσκεται�μέσα�ἡ�ἀθάνατη�ἑλληνικὴ�ποίηση·�μᾶς�ἔρχε-
ται�ἀπὸ�τὴν�Ἐβρώπη,�κάποτε�μὲ�τὰ�καλά�της,�μὲ�τὰ�κακά�της�τὸ�πιὸ�συχνά,
πάντα�ὅμως�μὲ�τὴ�μόδα�της,�δηλαδὴ�μὲ�τὰ�περαστικά�της�ἐκεῖνα�ποὺ�βάσιμα
δὲν�εἶναι�καὶ�γιὰ�τοῦτο,�ἅμα�περάσουνε,�καταντοῦνε�γελοῖα,�ἐνῶ�ἐμᾶς�ἀμέσως
αἰώνια�μᾶς�φαίνουνται,�μόνο�καὶ�μόνο�γιατὶ�ἐβρωπαίϊκα.

Ὁ� ποιητὴς� ποὺ� διάβαινε� στὸ� δρόμο,� δὲν� εἴτανε�ὡςτόσο� τῆς� ντουζίνας·
ἔφτεια�νε�πολὺ�νόστιμα�δηγηματάκια,�ἠθογραφοῦσε�πολὺ�πιστὰ�καὶ�μὲ�μάτι�ποὺ
ἤξερε�νὰ�κοιτάζῃ,�κάτι�χωρικοὺς�καὶ�κάτι�ντόπιους.�Τὸ�μάτι�του�βέβαια�δὲ
θἄλλαζε,�ἂν�ἔβαζε�παστρικὸ�παντελόνι.�Συνήθιζε�νὰ�βαστᾶ�κ᾽�ἕνα�μπαστούνι
στὸ�χέρι.�Τὸ�μπαστούνι�παρατήρησε�ἀμέσως�ὁ�κ.�Σιγομάγας.�Στάθηκε�σα-
στισμένος,�κ᾽�εἶπε�τοῦ�φίλου�του·

–�Τί�προκοπὴ�θὰ�διοῦμε�ποτέ�μας�σ᾽�ἕναν�τόπο�ποὺ�ὁ�ἐπαίτης�περπατεῖ�μ᾽
ἕνα�μπαστούνι;�Γιά�διές�τονε!

–�Καλέ,�δὲν�εἶναι�ζητιάνος,�τοῦ�ἀποκρίνεται�ὁ�σύντροφός�του,�εἶναι�δηγη-
ματογράφος,�κι�ἀναγνωρισμένος�μάλιστα,�ὁ�Διαμαντούλης…

–�Καὶ�τί�μὲ�κόφτει�ἐμένα;�Μοιάζει�ἐπαίτης�ἢ�δὲ�μοιάζει;�Ἐπαίτης�μὲ�μπα-
στούνι!�Χαθήκαμε.�Τέτοιο�πράμα�μήτε�τὸ�φαντάστηκα.

Εἶχε�δίκιο·�στὴν�Πόλη�μήτε�μποροῦσε�νὰ�τὸ�φανταστῇ�τέτοιο�πράμα�ὁ�Τσιγ-
κομάγκας·�στὴν�Πόλη�δὲ�φαντάστηκε�μήτε�ζητιάνο�ποὺ�νὰ�βαστᾶ�μπαστούνι,
μήτε�δηγηματογράφο�ποὺ�νὰ�μοιάζῃ�ἄξαφνα�ζητιάνος.�Ἀφτὰ�ἡ�Ἀθήνα�τὰ�εἶχε.
Εἶχε�κι�ἄλλα,�ποὺ�τὰ�θωροῦσε�κι�ἀποροῦσε�ὁ�κ.�Τσιγκομάγκας.�Εἶχε�πρωθυ-
πουργὸ�ποὺ�ὁ�κ.�Τσιγκομάγκας�καὶ�κάτι�φίλοι�του�πλούσιοι�θέλανε�νὰ�τοῦ�χτί-
σουνε�σπίτι,�ὄχι�μόνο�γιατὶ�τὄντις�τοὺς�ἄρεζε�ὁ�ἄθρωπος,�μὰ�γιὰ�νὰ�εἶναι�δὰ�λι-
γάκι�δικός�τους�ὁ�πρωθυπουργός.�Ὁ�πρωθυπουργὸς�ἀρνήθηκε,�πράμα�ποὺ�ἂν
τὸ�πῇς�στὴν�Πόλη,�θὰ�σὲ�πάρουνε�γιὰ�τρελό.�Ποῦ�νὰ�τὸ�βάλουνε�οἱ�Πολίτες�μας
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γράφτηκαν�ἀργότερα)�καὶ�παραπέμπει�στὸ�σχετικὸ�ἄρθρο�τοῦ�Ν.�Π.�Ἀνδριώτη�στὴ
Νέα�Ἑστία,�τ.�56�(1954),�σσ.�1460-1461,�καὶ�στὴν�ἀναδημοσίευσή�του�στὰ�Πα-
παδιαμαντικὰ�Τετράδια,�4�(Φθ.�1998),�σσ.�131-132,�καθὼς�καὶ�στὴ�λογοτεχνικὴ
χρήση�τοῦ�συγκεκριμένου�ἀνέκδοτου�ἀπὸ�τὸν�Ψυχάρη,�στὴν�ὁποία�καὶ�ἀναφέρεται
ἐκτενῶς�ἡ�παρούσα�ἐργασία.



μὲ�τὸ�νοῦ�τους,�πὼς�ὑπάρχουνε�φτωχοὶ�πρωθυπουργοί,�καὶ�πῶς�οἱ�φτωχοὶ�ποι-
ητάδες�δὲν�ντρέπουνται�νὰ�περπατᾶνε�περήφανα�στοὺς�δρόμους�μὲ�ροῦχα�πα-
λιά;�Τέτοιες�συνήθειες�δὲ�φυτρώνουνε�στὰ�σκλαβωμένα�τὰ�χώματα.�Τέτοια�πα-
ράξενα�τῆς�φαντασίας�βλαστάρια�βγαίνουνε�μόνο�σὲ�δέντρα�ποὺ�τὰ�φύτεψε�ἡ
λεφτεριά.�Ὄχι�μόνο�δὲν�μποροῦσε�νὰ�μυριστῇ�ἀπὸ�τέτοια�ὁ�κ.�Σιγομάγας·�μὰ
δὲν�εἶχε,�μὰ�δὲν�ἔδειχνε�λογικὴ�μεγάλη,�ἀφοῦ�ὁ�ἴδιος ἐ πα ί τ η ἔλεγε�τὸ ζ η -
τ ι ά ν ο,�ἐνῶ�κατηγοροῦσε�τὸν�ἀθηναῖο�δηγηματογράφο�ποὺ�ὄντας�τιποτένιος,
καθὼς�τὸν�περνοῦσε�ὁ�μπανκιέρης�μας,�γύρεβε�τάχα�νὰ�ὑψωθῇ�ἀπὸ�πάνω�ἀπὸ
τὴ�θέση�του,�κρατώντας�στὸ�χέρι�ἕνα�μπαστούνι.�Μήπως�μπαστούνι�δὲ�γύρεβε
κι�ὁ�Τσίγκος,�ἀφοῦ�δὲν�τοῦ�ἔφτανε�ὁ ζ η τ ι ά ν ο ς,�δὲν�τοῦ�ἔφτανε�ἡ�γλώσσα�ἡ
ἁπλή,�τοῦ�χρειαζότανε�κι�ἀφτουνοῦ�ἕνα�μπαστούνι�παραπανιστό,�ἕνας�ὅρος
σφανταχτερός,� ἕνας ἐ πα ί τ η ς;�Μὰ� μπαστούνια� σὰν� τὸ� δικό� του� δὲν� κά-
νουνε,�ψεφτιὲς�σὰν�τὸν ἐ πα ί τ η δὲν�φελοῦνε,�κ᾽�εἶχε�δίκιο�νὰ�φωνάζῃ�πὼς�ἔτσι
δὲν�προκόφτει�ἕνα�ἔθνος17.

Γραμμένο�στὰ�1910-1911�στὸ�Παρίσι�(τὸ�1911�εἶναι�καὶ�τὸ�ἔτος�θα-
νάτου�τοῦ�Ἀλέξανδρου�Παπαδιαμάντη),�τὸ�μυθιστόρημα�αὐτὸ�τοῦ�Ψυχάρη
ἀναπαράγει� ἕνα� γνωστό,� ὅπως� εἴπαμε,� ἐπεισόδιο,� μὲ� τὴν� εὐκαιρία� τοῦ
ὁποίου�πληροφορούμαστε�τόσο�γιὰ�τὴ�στάση�τοῦ�Ψυχάρη�ἀπέναντι�στὸν
Ἀνδρέα�Συγγρό,�ὅσο�καὶ�γιὰ�τὴ�στάση�του�ἀπέναντι�στὸν�Ἀλέξανδρο�Πα-
παδιαμάντη.�Ἴσως�ἀπὸ�ἄγνοια,�μιᾶς�καὶ�ζοῦσε�μακριὰ�ἀπὸ�τὴν�Ἑλλάδα
γιὰ�μεγάλα�διαστήματα,�ὁ�Ψυχάρης�ἀποδίδει�τὸ�ἀτημέλητο�ντύσιμο�τοῦ
Παπαδιαμάντη�(καὶ)�σὲ�εὐρωπαϊκὴ�πόζα�καὶ�μίμηση18,�χωρὶς�νὰ�παρα-
λείπει,�ὡστόσο,�νὰ�ἀποτιμήσει,�ὅσο�μποροῦσε�ὁ�ἴδιος�πιὸ�δίκαια,�τὴν�προ-
σφορὰ�τοῦ�Παπαδιαμάντη�στὴ�λογοτεχνία.�Ἡ�μεγάλη�ἀντίρρηση�τοῦ�πρω-
τοπόρου�γλωσσολόγου-δημοτικιστῆ�Ψυχάρη,�βεβαίως,�δὲν�μπορεῖ�παρὰ�νὰ
ἑστιαζόταν�στὴ�γλώσσα�ποὺ�χρησιμοποιοῦσε�στὰ�διηγήματά�του�ὁ�Σκια-
θίτης19 (τὸν�ὁποῖο,�σημειωτέον,�χαρακτηρίζει�ὡς�«ποιητή»),�ἀντίρρηση�ποὺ
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17 Βλ.�στὸ�Ἅπαντα�Γιάννη�Ψυχάρη,�Ἐπιμέλεια:�Παύλου�Σύρρου,�Γιάννη�Ψυχάρη,�Τὰ
δύο�ἀδέρφια.�Μεγάλο�ἐθνικὸ�ἠθογραφικὸ�μυθιστόρημα,�Δεύτερη�ἔκδοση,�Μακεδονι-
καὶ�Ἐκδόσεις,�χ.χ.,�σσ.�96-7.

18 Δὲν�θὰ�συμφωνήσω�μὲ�τὴν�Ἄντεια�Φραντζῆ,�στὸ Ὁ�Ψυχάρης�καὶ�ἡ�ἐποχή�του.�Ζη-
τήματα�γλώσσας,�λογοτεχνίας�καὶ�πολιτισμοῦ,�ὅ.π.,�σ.�241,�ὡς�πρὸς�τὸ�ὅτι�ὁ�Πα-
παδιαμάντης�«περιγράφεται»�ἀπὸ�τὸν�Ψυχάρη�«μὲ�μελανὰ�χρώματα»·�ἡ�ἴδια,�στὴ
συνέχεια,�πάντως,�ἐπισημαίνει�τὴν�παραδοχὴ�ἀπὸ�τὸν�Ψυχάρη�τοῦ�Παπαδιαμάντη
ὡς�«ἀναγνωρισμένου»�διηγηματογράφου.

19 Βλ.�σχετικὰ�ὅσα�παραθέτει�σὲ�ὑποσημείωση�ἡ�Γεωργία�Φαρίνου-Μαλαματάρη,�στὸν
τόμο�Εἰσαγωγὴ�στὴν�Πεζογραφία�τοῦ�Παπαδιαμάντη,�ὅ.π.,�σ.�23,�σημ.�42:�«Ὅταν



δὲν�τὸν�ἐμπόδισε,�πάντως,�νὰ�τὸν�ξαναθυμηθεῖ�μέσα�στὶς�σελίδες�τοῦ�μυ-
θιστορήματός�του�καὶ�ἴσως�καὶ�νὰ�ὑπαινιχθεῖ�τὴν�εἰκόνα�(καὶ�αὐτὸς)�τῆς
Βασιλικῆς�Δρυός,�μέσῳ�τοῦ�δικοῦ�του�(δηλαδή,�τοῦ�«ἀνήκοντος»�στὸν�ἥρωα
-� alter� ego� του)� φαντάσματος-Μούσας� (καί,� ἀσυνείδητα� ἴσως,� νοερῆς
ἐρωμένης),�μὲ�τὴν�κυπαρισσένια�φορεσιὰ�καὶ�τὰ�κλωνάρια�τοῦ�πεύκου�καὶ
τῆς�ἐλιᾶς�στὰ�δάχτυλα.�Ἀκόμη�καὶ�ὁ�ἴδιος�ὁ�ἥρωας�-�alter�ego,�μαγεμέ-
νος�μέσα�σὲ�ἕνα�δάσος�μὲ�ἐλιὲς�στὴ�Λευκάδα,�αἰσθάνεται�νὰ�μεταμορφώ-
νεται�σὲ�δέντρο:�«[…]�μοῦ�φαινότανε�μένα�πὼς�κοιμόμουνε,�πὼς�στὸν�ὕπνο
μου�ἀκολουθούσανε�πράματα,�ποὺ�μόλις�τἄβαζε�ὁ�λογισμός�μου,�πὼς�τὴ
ζωή�μου�ἀλάκαιρη�τὴν�εἶχα�περάσει�στὸ�ρουμάνι,�πὼς�ἐκεῖ�γεννήθηκα,�πὼς
ποτέ�μου�δὲν�τἄφησα,�πὼς�ἄθρωπος�ἄξαφνα�δὲν�εἴμουνε,�παρὰ�δέντρο,�πὼς
εἴμουνε�μία�ἐλιὰ�μέσα�στὶς�ἄλλες,�πὼς�τὰ�πόδια�μου�εἴτανε�χῶμα»20.

Τὸ�ἀνεκδοτολογικὸ�ἐπεισόδιο�μεταξὺ�Ἀνδρέα�Συγγροῦ�καὶ�Ἀλέξανδρου
Παπαδιαμάντη,�οἱ�ὁποῖοι,�ὡστόσο,�δὲν�ἦρθαν�σὲ�ἄμεση�ἐπαφή,�μνημονεύε-
ται�καὶ�ἀπὸ�νεότερους�λογοτέχνες�καὶ�κριτικούς21 (ἑρμηνευόμενο,�μάλιστα,
καὶ�μὲ�περισσότερους�ἀπὸ�ἕναν�τρόπους),�ἐνῶ�ἀξίζει�ἐδῶ�νὰ�ἐπισημανθεῖ�ἡ
εἰρωνεία�τοῦ�γεγονότος�ὅτι�τὸ�δημοτικὸ�σχολεῖο�στὸ�Μπούρτζι�τῆς�Σκιά-
θου�(ὅπου�τώρα�στεγάζεται�τὸ�Πνευματικὸ�Κέντρο�τοῦ�Δήμου)�ἀποτελεῖ
δωρεὰ�Ἀνδρέα�Συγγροῦ�ποὺ�ἔγινε�τὸ�1906,�ἄρα,�ζῶντος�τοῦ�Παπαδια-
μάντη,�τὸ�μνημεῖο�τοῦ�ὁποίου�στέκεται�στὴν�εἴσοδο�τῆς�χερσονήσου.�Ὅσο
γιὰ�τὴ�σχέση�Ψυχάρη-Παπαδιαμάντη,�δὲν�πρέπει�νὰ�παραλείψουμε�νὰ
ἀναφερθοῦμε�καὶ�στὴ�γνώμη�ποὺ�εἶχε�ὁ�δεύτερος�γιὰ�τὸν�πρῶτο.�Παραθέτω,
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τὸ�1905�ὁ�Ψυχάρης�καταρτίζει� ἕναν�κατάλογο�μὲ�«δημοτικιστάδες»�ἢ�ἔστω�μὲ
αὐτοὺς�ποὺ�«μιὰ�φορά�[…]�γράψανε�τὴ�γλώσσα�τοῦ�λαοῦ»,�δὲν�περιλαμβάνει�τὸν�Πα-
παδιαμάντη�καὶ�αἰσθάνεται�τὴν�ἀνάγκη�νὰ�δικαιολογήσει�τὴν�παράλειψη:�«Μπορεῖ
καὶ�καμπόσους�νὰ�παράλειψα.�Λ.χ.,�τὸν�Παπαδιαμάντη,�μὲ�λύπη�μου�δὲν�τὸν�ἀνά-
φερα,�ἐπειδὴ�δὲν�πιστέβω�νὰ�εἶχα�τὸ�δικαίωμα,�γιατὶ�ἂν�ἀφαιρέσῃς�ἀπὸ�τὰ�δηγήματά
του,�κάτι�φρασοῦλες�τοῦ�διαλόγου�στὴ�δημοτική,�δὲ�μοιάζει�οὔτε�μισὴ�γλώσσα,�μοι-
άζει� πολὺ� περισσότερο� σὰν� καθαρέβουσα»,� «Ἕνωση� θὰ� πῆ� δύναμη», Νουμᾶς,
23.1.1905�[=�Ρόδα�καὶ�μῆλα,�τόμ.�Ε´,�μέρος�Δέφτερο,�Ἀθήνα-Παρίσι,�Ἑστία-Geu-
thner,�1909,�σ.�21]».

20 Βλ.�στὸ�Ἅπαντα�Γιάννη�Ψυχάρη,�ὅ.π.,�σ.�224.�Λόγος�γιὰ�τὸ�ἐπεισόδιο�Συγγροῦ-
Παπαδιαμάντη�ξαναγίνεται�στὶς�σσ.�103�καὶ�186,�ἐνῶ�ἀπὸ�τὶς�σελίδες�στὶς�ὁποῖες
ἐμφανίζεται�τὸ�φάντασμα-Μούσα�ἀρκεῖ�νὰ�παραπέμψουμε�στὶς�σσ.�129�καὶ�224-5.�

21 Βλ.�σχετικὰ�στὸ�Ὁ�Παπαδιαμάντης�μὲ�τὰ�μάτια�νεότερων�λογοτεχνῶν,�ὅ.π.,�σσ.
163,� 202,� στὰ� κείμενα� τῆς�Μαρίας�Κοτοπούλη� καὶ� τοῦ�Δημήτρη�Νόλλα� ἀντί-
στοιχα.�



λοιπόν,�ἐδῶ�ἀπὸ�τὴ�«συνέντευξη»�τότε�τοῦ�Παπαδιαμάντη�στὸν�Δημήτρη
Χατζόπουλο�(Μποέμ),�στὸ�τέλος,�μάλιστα,�τῆς�ὁποίας�καταγραφόταν�καὶ
τὸ�«ἀνέκδοτο»/ἐπεισόδιο�Συγγροῦ-Παπαδιαμάντη22.�Σὲ�ἐκείνη�τὴ�συνο-
μιλία�(δημοσιευμένη�στὸ�Ἄστυ,�26-27�Μαρτίου�1893)�ὁ�Παπαδιαμάντης
χαρακτηρίζει�τὸν�Ψυχάρη�«ὡς�ποιητὴν�καλόν,�ὡς�γλωσσολόγον�καὶ�ἐπι-
βλητὴν�τῆς�δημώδους�γλώσσης,�Λεβαντῖνον,�ψευδῆ,�τεχνητόν.�Προσθέτει
μάλιστα� ὅτι� ἡ� μονομανία� του� αὕτη,� τοῦ� νὰ� ἀποκτήσῃ� ὄνομα� εἰς� τὴν
Ἑλλάδα,�κατέστη�δι᾽�αὐτὸν�ψύχωσις,�τὴν�ὁποίαν�δυστυχῶς�δὲν�ἀπέφυγον
καὶ�παρ᾽�ἡμῖν�πλεῖστοι�ὅσοι�καλοὶ�ποιηταὶ�καὶ�λογογράφοι,�οἵτινες,�δια-
καιόμενοι�θερμῶς�ὑπὸ�τοῦ�πόθου�τῆς�ρεκλάμας�τοῦ�ὀνόματός�των�εἰς�τὴν
Εὐρώπην�ὑπὸ�τοῦ�ἱεροφάντου�Ψυχάρη,�προσεκολλήθησαν�στερρῶς�καὶ�τυ-
φλότατα�πρὸς�αὐτόν.�Ἀλλ᾽�ὅλα�αὐτὰ�θὰ�παρέλθουν�ταχέως,�καὶ�ἡ�Ψυχά-
ρειος�δόξα�θὰ�ἐξατμισθῇ�ὡς�πομφόλυξ,�αὐτὴ�ἥτις�παίρνει�καὶ�δίνει�εἰς�τὴν
ὁδὸν�Κλωδίου�εἰς�τὰ�Παρίσια!�Τὴν�δημοτικὴν�γλώσσαν�ποῦ�τὴν�εἶδε,�ποῦ
τὴν�ἔμαθε,�ποῦ�τὴν�ἐσπούδασεν�ὁ�Ψυχάρης;�Αὐτὸς�εἶναι�Χῖος,�σχεδὸν�ξέ-
νος,�ἀριστοκράτης�Φαναριώτης,�ἐπιχειρῶν�μὲ�ἓν�στρεβλωτικὸν�ἰδίωμα�νὰ
ἐπιβληθῆ�ὡς� δημιουργὸς� καὶ� διδάσκαλος� ὁλοκλήρου� ἔθνους.�Ὄχι!� αἱ
γλῶσσαι�δὲν�ἐπιβάλλονται�οὕτω�εἰς�τὰ�καλὰ�καθούμενα�ὑπὸ�τῶν�ἀτόμων
εἰς�τοὺς�λαούς!»23.�

Μία�πρώτη�διαπίστωση�ποὺ�κάνει�κανείς,�πάντως,�εἶναι�ὅτι�οἱ�«μόδες
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22 Σύμφωνα�μὲ�τὴν�περιγραφὴ�τοῦ�Δημήτρη�Χατζόπουλου,�τὸ�ἐπεισόδιο/«ἀνέκδοτον»
εἶχε�ὡς�ἑξῆς:�«Μίαν�ἡμέραν�ὁ�κ.�Σίμων�Ἀποστολίδης�καὶ�ὁ�κ.�Ἀνδρέας�Συγγρὸς�συ-
νωμίλουν�καθ᾽�ὁδόν,�ὁπότε�διερχόμενος�ὁ�συγγραφεὺς�τῶν�“Εἰδυλλίων”,�πάντοτε�ρα-
κένδυτος�καὶ�ἰδιότροπος,�ἐχαιρέτισε�τὸν�κ.�Ἀποστολίδην.�Ὁ�μέγας�τραπεζίτης�δια-
κόψας� τὴν� συνομιλίαν� του� προσέθεσεν� ἐπὶ� τῇ� εὐκαιρίᾳ� τοῦ� χαιρετισμοῦ� τοῦ
συγγραφέως:�–�Γιὰ�δέτενε�ἐδῶ�εἰς�τὴν�Ἑλλάδα�ὡς�καὶ�οἱ�ἐπαῖται,�mon�cher,�φέρ-
νουνε�μπαστούνια.�Ἔκπληκτος�ὁ�Ἀποστολίδης�ἀπαντᾶ:�–�Τί�λέγεις,�κὺρ-Ἀνδρέα;
αὐτὸς�εἶνε�ὁ�καλλίτερος�διηγηματογράφος�μας.�–�Ποιός;�πῶς�τὸν�λένε;�–�Παπα-
διαμάντην.�–�Καὶ�εἶνε�ἔτσι�σὰ�διακονιάρης!�ἀπήντησεν�ἔτι�ἐκπληκτότερος�αὐτὴν�τὴν
φορὰν�ὁ�κ.�Συγγρός»·�βλ.�στὸ�Γ.�Κ.�Κατσίμπαλης,�Ἀλέξανδρος�Παπαδιαμάντης.
Α´�Πρῶτες�Κρίσεις� καὶ�Πληροφορίες� (1934).� Β´� Συμπλήρωμα�Βιβλιογραφίας
(1938),�Ἀνατύπωση,�Εἰσαγωγικὰ�Σημειώματα:�Δημήτρης�Δασκαλόπουλος�-�Ν.
Δ.�Τριανταφυλλόπουλος,�Ἑταιρεία�Ἑλληνικοῦ�Λογοτεχνικοῦ�καὶ�Ἱστορικοῦ�Ἀρχείου,
Ἀθήνα,�1991.�(Ἡ�ἐν�λόγῳ�«συνέντευξη»�τοῦ�Ἀλ.�Παπαδιαμάντη�στὸν�Μποὲμ�δη-
μοσιεύεται�καὶ�στὸ�Ἀ.�Παπα�διαμάντη, Ἅπαντα (μὲ�Εἰσαγωγὴ�καὶ�Σχόλια),�Ἐκδο-
τικαὶ�Βιομηχανικαὶ�Ἐπιχειρήσεις�Π.�Κουτσουμπὸς�Α.Ε.,�τόμος�Δ´,�σσ.�462-466).

23 Βλ.�στὸ�Γ.�Κ.�Κατσίμπαλης,�Ἀλέξανδρος�Παπαδιαμάντης,�ὅ.π.,�σσ.�38-9.



τῆς�Εὐρώπης»�χρησιμοποιοῦνται�ἀρνητικὰ�τόσο�ἀπὸ�τὸν�Ψυχάρη�ὅσο�καὶ
ἀπὸ� τὸν�Παπαδιαμάντη,� ἀλλὰ� μὲ� διαφορετικὴ� ἐπιχειρηματολογία,� ἐνῶ
προϋποτίθεται� καὶ� στοὺς� δύο�μία� ἐλλιπὴς�πληροφόρηση�σχετικὰ�μὲ� τὶς
συνθῆκες�τοῦ�ἄλλου,�τὴ�ζωὴ�καὶ�τὶς�ἰδέες�του.�Σχολιάζοντας�ὁ�Ζήσιμος�Λο-
ρεντζάτος�τὴ�σχέση�Ψυχάρη-Παπαδιαμάντη,�ἀναφέρεται�στὴ�φράση�τοῦ
πρώτου�«Θέλω�δόξα�καὶ�γροθιές!»,�ἀπὸ�Τὸ�Ταξίδι�μου24,�καὶ�συνεχίζει�ὁ
ἴδιος:�«Μήτε�δόξα�θέλω�μήτε�γροθιές.�Τὰ�δύο�αὐτὰ�προπαντὸς�εἶναι�ποὺ�δὲν
τὰ�χρειάζομαι.�Τώρα�καταλαβαίνω�γιατί�ὁ�Παπαδιαμάντης�θὰ�πρέπει�νὰ
βρισκόταν�στοὺς�ἀντίποδες�τοῦ�Ψυχάρη�καὶ�γιατί�τὸν�ἀντιπαθοῦσε»25.

Στὸ�μυθιστόρημα�τοῦ�Γιάννη�Ψυχάρη,�γιὰ�νὰ�ἔρθουμε�ἐν�συντομίᾳ�καὶ
στὸ�θεωρητικὸ�κομμάτι�τοῦ�θέματος,�ὁ�Ἀλέξανδρος�Παπαδιαμάντης�ἐν�τάσ-
σεται�ὡς�πρόσωπο�ἱστορικὸ�κάτω�ἀπὸ�τὶς�ἀκόλουθες�εἰδικὲς�συνθῆκες:�εἶναι
χαρακτήρας�μυθοπλασμένος,�ἰσότιμος�μὲ�τοὺς�ὑπόλοιπους�ὡς�πρὸς�αὐτό,
καὶ�ἐπιτελεῖ�μία�λειτουργία�«ἀκροατῆ»,�καθὼς�παρέχει�μιὰ�αἰτία�ἢ�μιὰ
ἀφορ�μὴ�νὰ�ἐκφέρουν�ἄλλοι,�πρωτεύοντες�ἢ�δευτερεύοντες�χαρακτῆρες�ἢ�ὁ
ἀφηγητής,�τὸν�λόγο�τους�μέσα�σὲ�ἀληθοφανεῖς�ἐπικοινωνιακὲς�συνθῆκες·
ἐπίσης,� ὡς� χαρακτήρας� εἶναι� ὁπωσδήποτε� δισδιάστατος/ἐπίπεδος� καὶ
στατικός,�ἐνῶ�περιγράφεται�μὲ�τὴ�«μέθοδο�τῆς�ἄμεσης�ἔκθεσης»�(τὴ�λι-
γότερο�ἀντικειμενικὴ�σὲ�σχέση�μὲ�τὴ�«δραματικὴ�μέθοδο»),�δηλαδή,�συ-
ζητεῖται�ἀπὸ�τὸν�ἀφηγητὴ�ἢ�ἀπὸ�ἄλλον�χαρακτήρα,�χωρὶς�ὁ�ἴδιος�οὐσια-
στικὰ�νὰ�ἐνεργεῖ�«σκηνικά»,�μὲ�ἀποτέλεσμα�ὁ�ἀναγνώστης�νὰ�σχηματίζει
τὴν�εἰκόνα�τοῦ�χαρακτήρα�ἔμμεσα26.

Ὅλα�τὰ�παραπάνω,�πάντως,�θὰ�πρέπει�νὰ�ἰδωθοῦν,�στὴν�περίπτωση�τοῦ
συγκεκριμένου�«μυθιστορήματος�μὲ�κλειδὶ»�(roman�à�clef)�τοῦ�Γιάννη�Ψυ-
χάρη,�ὑπὸ�τὸ�φῶς�αὐτῆς�ἀκριβῶς�τῆς�ἰδιαιτερότητας·�τοῦ�γεγονότος,�δη-
λαδή,�ὅτι�τὰ�ἱστορικὰ�πρόσωπα�εἶναι�ἐδῶ�προγραμματικὰ�ἐνταγμένα�στὸ
μυθοπλαστικὸ�σύμπαν�προκειμένου�νὰ�ὑποδυθοῦν�τοὺς�ρόλους�τους�ψευ-
δωνύμως�καὶ�ὑπὸ�τὸ�σατιρικό,�συχνά,�πρίσμα�τοῦ�συγγραφέα.�Καταλή-
γουμε,�λοιπόν,�ὅτι,�στὸ�χάρτινο�σύμπαν�τοῦ�Ψυχάρη,�ἡ�φυσικὴ�καὶ�ἡ�πνευ-
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24 Βλ.�Ψυχάρης�[Γιάννης],�Τὸ�Ταξίδι�μου,�Ἐπιμέλεια:�Ἄλκης�Ἀγγέλου,�«Ἑρμῆς�-
Νέα�Ἑλληνικὴ�Βιβλιοθήκη»,�Ἀθήνα,�1971,�σ.�42.�

25 Βλ.�στὸ�Ὁ�Παπαδιαμάντης�μὲ�τὰ�μάτια�νεότερων�λογοτεχνῶν,�ὅ.π.,�σ.�178,�ἀπό-
σπασμα�ἀπὸ�τὸ�Ζήσιμου�Λορεντζάτου,�collectanea,�Δόμος,�2009.

26 Γιὰ�«Τὸ�ἱστορικὸ�πρόσωπο�καὶ�ὡς�μυθιστορηματικὸ�χαρακτήρα»�βλ.�στὸ�φερώνυμο
μελέτημά�μου,�στὸν�τόμο�Σταυρούλα�Τσούπρου,�Τάσος�Ἀθανασιάδης,�Μὲ�τὰ�μάτια
τῆς�γενιᾶς�μας,�Γρηγόρης,�2007,�σσ.�193-219.



ματικὴ�παρουσία� τοῦ�Παπαδιαμάντη� διασώζονται,� ἀλλὰ� ὄχι� πάντα�μὲ
ἀκρίβεια�οὔτε,�βέβαια,�μὲ�πληρότητα�(δὲν�ὑπῆρχε,�ἐξάλλου,�καμία�τέτοια
στόχευση)�καὶ�ἐν�πάσῃ�περιπτώσει�εἶναι�ἀποτυπωμένες�βάσει�τῆς�(περιο-
ρισμένης�κάποτε)�γνώσης�καὶ�τῶν�πεποιθήσεων�τοῦ�μυθιστοριογράφου.

1/γ)�Ἡ�προαναφερθείσα� ἐδῶ� διττὴ� παρουσία,� φυσικὴ� καὶ� πνευματική,
ἀπασχόλησε�ὡς�ἀντικείμενο�καὶ�τὶς�εἰκαστικὲς�τέχνες,�ἀφ᾽�ἑνός,�μέσῳ�τῶν
προσωπογραφιῶν�(φωτογραφικῶν�ἢ�ἄλλων)�τοῦ�Σκιαθίτη�συγγραφέα�καί,
ἀφ᾽�ἑτέρου,�μέσῳ�τῶν�εἰκονογραφήσεων�τῶν�ἔργων�του27.�Σύμφωνα�μὲ�τὰ
ἀποτελέσματα�τῆς�ἔρευνας�τοῦ�Θανάση�Παπαθανασόπουλου,�ὁ�συγγρα-
φέας�τῆς�«Φόνισσας»�ἔρχεται�τρίτος�στὴ�σειρά,�ὕστερα�ἀπὸ�τὸν�Καζαν-
τζάκη�καὶ�τὸν�Καβάφη,�σὲ�ἀριθμό,�κυρίως,�σκίτσων�καὶ�δευτερευόντως�πι-
νάκων� ποὺ� ἀποδίδουν� τὶς� μορφές� τους,� ἐνῶ� προηγεῖται� σὲ� ἀριθμὸ
εἰ�κονογραφήσεων�ἔργων�του.�Τὸ�ἀντίστοιχο�μελέτημα�τοῦ�Παπαθανασό-
πουλου�συνοδεύεται�ἀπὸ�μία�πλούσια�συλλογὴ/ἐπιλογὴ�(μεταξὺ)�αὐτῶν
τῶν�προσωπογραφιῶν�καὶ�εἰκονογραφήσεων,�ἡ�ὁποία,�φυσικά,�σταματᾶ�στὸ
ἔτος�2001,�ὁπότε�καὶ�ἐκφωνήθηκε�ἡ�σχετικὴ�Ἀνακοίνωση�του28.

Εὐρισκόμενοι� ἤδη� στὸ� τρίτο� παράδειγμα� τῆς� παρούσας� ἐργασίας,
ἔχουμε�μεταβεῖ,�μέσῳ�τῆς�Διακειμενικότητας,�στὴν�εἰδικὴ�ἐκείνη�πτυχή
της�ποὺ�ὀνομάζεται�Διακαλλιτεχνικότητα�καὶ�ἀφορᾶ,�μεταξὺ�ἄλλων,�στὸν
διάλογο�τῆς�Λογοτεχνίας�μὲ�τὶς�ἄλλες�Τέχνες.

Πιὸ�συγκεκριμένα�ἀκόμη,�ἀφορᾶ�στὴν�ἀπόδοση�μέσῳ�μίας�ἄλλης�ὁδοῦ,
τῆς�ὁδοῦ�τῆς�εἰκόνας,�τῶν�νοητικῶν�συλλήψεων�καὶ�ἐν�συνέχειᾳ�τῶν�λε-
κτικῶν�διατυπώσεων�ἑνὸς�λογοτέχνη.�Κατὰ�τὴν�ἀπόδοση�αὐτὴ�μεσολα-
βοῦν�τὰ�ἐργαλεῖα,�ἡ�τέχνη,�ἡ�τεχνικὴ�καὶ�ἡ�νόηση�ἑνὸς�ἄλλου�προσώπου,
τοῦ�ζωγράφου,�ἐν�προκειμένῳ,�ὁ�ὁποῖος�ἔχει,�ἀπὸ�τὴν�πλευρά�του,�προσλά-
βει�μὲ�τὸν�δικό�του�τρόπο�καὶ�τὶς�δικές�του�δυνατότητες�τὸ�κείμενο�τοῦ�λο-
γοτέχνη.�Σὲ�τέτοιες�περιπτώσεις,�καὶ�μάλιστα�ὅταν�πρόκειται�γιὰ�κείμενο
τοῦ�Παπαδιαμάντη,�οἱ�προσδοκίες�γιὰ�μία�ἀπεικόνιση�ποὺ�θὰ�ξεπερνᾶ�τὸν
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27 Ὑπάρχει,� ὡστόσο,� καὶ� ἡ� ἀντίστροφη� πορεία:� οἱ� προσωπογραφίες� τοῦ�Παπαδια-
μάντη�ἐνέπνευσαν�πολλάκις�τοὺς�λογοτέχνες,�ποιητὲς�καὶ�πεζογράφους.

28 Βλ.�Θανάσης�Παπαθανασόπουλος,�Γύρω�στὸν�Παπαδιαμάντη,� ὅ.π.,� σσ.�29-94.
Χρήσιμο,�ὡστόσο,�θὰ�ἦταν�ὁ�φιλέρευνος�ἀναγνώστης�νὰ�λάβει�ὑπ᾽�ὄψιν�του�σχετικὰ
τὸν�διαδικτυακὸ�«φάκελο»/βάση�δεδομένων�τῆς�ψηφιοποιημένης�συλλογῆς�«Νε-
οελληνικὴ�Εἰκονιστικὴ�Προσωπογραφία»,�τοῦ�Ἰνστιτούτου�Νεοελληνικῶν�Ἐρευνῶν
τοῦ�Ἐθνικοῦ�Ἱδρύματος�Ἐρευνῶν�(Ὑπεύθυνος:�Τριαντάφυλλος�Ε.�Σκλαβενίτης).



ἑαυτό�της�καὶ�θὰ�τείνει�πρὸς�τὴν�ἀναπαράσταση�εἶναι�αὐξημένες,�καθὼς
δὲν� ἀρκεῖ� ἡ� ἁπλὴ�μίμηση/ἀπεικόνιση� τοῦ� πράγματος,� δηλαδὴ� ἐδῶ� τῆς
πραγματικότητας�τοῦ�λογοτεχνικοῦ�κειμένου·�μίμηση,�ἡ�ὁποία,�οὕτως�ἢ
ἄλλως,�στὴν�οὐδέτερη-καθαρὴ�μορφή�της�παραμένει�ἀνέφικτη.�Μὲ�δεδο-
μένο�ὅτι�«ἡ�Ἀναπαράσταση�δὲν�εἶναι�μιὰ�ἁπλὴ�ἀπεικόνιση�ἀλλὰ�πρωτίστως
[εἶναι]�μιὰ�σχέση�μὲ�τὸ�ἀπεικονιζόμενο»,�κατὰ�τὴν�ἀναπαραστατικὴ�ἀπό-
δοση�προϋποτίθεται�μία�ἑρμηνευτικὴ�διαδικασία�ἀπὸ�τὴν�ὁποία�θὰ�προκύ-
ψει�ὁ�ἐξαντικειμενισμὸς�ἑνὸς�ψυχικοῦ�τόνου,�μιὰς�ψυχικῆς�κατάστασης�καὶ
εἰδικότερα�ἐδῶ�τῆς�ψυχικῆς�κατάστασης�τοῦ�λογοτέχνη�σὲ�ἀνταπόκριση
μὲ�τὴν�ἀπαντητικὴ�ψυχικὴ�κατάσταση�τοῦ�ζωγράφου.�«Ἡ�μίμηση,�σὲ�ἀντί-
θεση�πρὸς�τὴν�Ἀναπαράσταση,�δὲν�προϋποθέτει�ψυχικό,�συναισθηματικὸ
καὶ/ἢ�αἰσθητικὸ�κόστος»,�ἄρα�συμπεραίνουμε,�ὅπως�γράφει�ὁ�Στέφανος�Ρο-
ζάνης,�ὅτι�«ἡ�ὕπαρξη�ψυχικοῦ�τόνου�εἶναι�ἐκείνη�ποὺ�καθορίζει�τὸ�εὖρος�καὶ
τὸ�βάθος�τῆς�ἀναπαραστατικότητας»29.�Στὴν�περίπτωση,�δέ,�τῆς�εἰκονο-
γράφησης�ἑνὸς�λογοτεχνικοῦ�κειμένου,�ὁ�ψυχικός,�συναισθηματικὸς�καὶ/ἢ
αἰσθητικὸς�τόνος�τοῦ�ζωγράφου�θὰ�πρέπει�νὰ�ἐναρμονισθεῖ�μὲ�ἐκεῖνον�τοῦ
λογοτέχνη·�τότε�ἡ�ἔκβαση�τοῦ�συντονισμοῦ�θὰ�τείνει�πρὸς�τὸ�ἰδανικό.

Ἀρκετὰ�κοντὰ�σὲ�μιὰ�τέτοια�ἔκβαση�βρίσκονται�οἱ�εἰκαστικὲς�ἀναπα-
ραστάσεις�τοῦ�Δημήτρη�Μοράρου,�ὅπως�αὐτὲς�ἔχουν�ἐνσωματωθεῖ�στὸ
ἀφιερωματικὸ�γιὰ�τὰ�100�χρόνια�ἀπὸ�τὴν�κοίμηση�τοῦ�Ἀλέξανδρου�Πα-
παδιαμάντη�Ἡμερολόγιο�τοῦ�2011 ἀπὸ�τὶς�ἐκδόσεις�Μυγδονία.�(Στὶς�ἴδιες
ἐκδόσεις�ὁ�Δημήτρης�Μοράρος�εἶχε�εἰκονογραφήσει,�τὸ�2001�καὶ�τὸ�2004
ἀντίστοιχα,�τὰ�ἔργα�τοῦ�Παπαδιαμάντη�«Ὁ�Ἔρωτας�στὰ�χιόνια»�καὶ�«Ὁ
ξεπεσμένος�Δερβίσης».)�Ὁ�Στέλιος�Θ.�Παπαθανασίου,�λοιπόν,�ὁ�ὁποῖος�καὶ
ἐπέλεξε�τὰ�συνοδευτικὰ�ἀποσπάσματα�τῶν�διηγημάτων�ποὺ�εἰκονογρα-
φοῦνται,�ὀρθῶς�διαπιστώνει�ὅτι�ἡ�συνομιλία�λόγου�καὶ�εἰκόνας�στὴ�συγ-
κεκριμένη�περίσταση�εἶναι�ἰδεώδης,�«ἐπιβεβαιώνοντας�τὴ�θέση�τῆς�θεω-
ρίας�τοῦ�πολιτισμοῦ�ὅτι�μεταξὺ�τῶν�εἰδῶν�δὲν�ὑπάρχουν�στεγανά»30.�Τὸ
γεγονός,�δέ,�ὅτι�οἱ�ἐμπνευσμένες�ἀναπαραστάσεις�τῶν�ἔργων�τοῦ�Ἀλέ-
ξανδρου�Παπαδιαμάντη�ἀπὸ�τὸν�Δημήτρη�Μοράρο�ἔχουν�περιληφθεῖ�σὲ�ἕνα
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29 Γιὰ�τὰ�παραπάνω�βλ.�στὸ�κείμενο�τοῦ�Στέφανου�Ροζάνη,�στὸ�ἔνθετο�«Ἀ�να�γνώσεις»,
τῆς�ἐφημ.�Ἡ�Αὐγὴ�τῆς�Κυριακῆς,�τχ.�456,�18�Σεπτεμβρίου�2011,�σ.�5.

30 Βλ.�στὸ�Ἡμερολόγιο�calendar�2011.�Ἀφιέρωμα�γιὰ�τὰ�100�χρόνια�ἀπὸ�τὴν�κοίμηση
τοῦ�Ἀλέξανδρου�Παπαδιαμάντη� (1851-1911),�Ἀναπτυξιακὴ�Σκιάθου�Δημοτικὴ
Ἐπιχείρηση,�Ἐκδόσεις�Μυγδονία,�στὸ�κείμενο�τοῦ�Στέλιου�Παπαθανασίου,�«Ἐν�ὑπε-
ρακμῇ�ρώμης�καὶ�καλλονῆς».



Ἡμερολόγιο καθημερινῆς�χρήσεως,�ἀπευθυνόμενο�σὲ�ὅλους,�φιλότεχνους
καὶ/ἢ�γνῶστες�τοῦ�ἔργου�τοῦ�Παπαδιαμάντη�καὶ�μή,�διευρύνει�ἀλλὰ�ταυ-
τόχρονα�ἐξειδικεύει�ἀκόμη�περισσότερο�τὴ�συγκεκριμένη�συγκυρία.�Καθὼς
ἕνα�τέτοιο�σύνθετο�ἀντικείμενο,�ὅπως�τὸ�συγκεκριμένο�Ἡμερολόγιο,�εἶναι
σὲ�θέση�νὰ�φυσικοποιήσει,�χωρὶς�νὰ�καταργήσει,�αὐτὸ�ποὺ�συνήθως�ὀνο-
μάζεται�«ἡ�μαγεία�τοῦ�Παπαδιαμάντη»,�μὲ�τὴν�ἔννοια�ὅτι�τὴν�ἐντάσσει
στὴν� καθημερινὴ� ζωή,� ἡ� ὁποία,� ἐξάλλου,� ὑπῆρξε,� τῇ� μεσολαβήσει,� βε-
βαίως,�τῆς�αἰσθαντικότητας�τοῦ�μεγάλου�Σκιαθίτη,�ἡ�ἀρχικὴ�πηγή�της.
Ὁ�Παπαδιαμάντης�καὶ�τὸ�ἔργο�του,�δηλαδή,�ἐπιστρέφουν�στὴ�λιγότερο�ἢ
περισσότερο�σκληρὴ�καθημερινότητα,�ἐξοικειωνόμενα�μὲ�τὸν/τὴν�κάτοχο
τοῦ�Ἡμερολογίου καὶ�διαιωνίζοντας�ταυτόχρονα�τὸν�ἑαυτό�τους.

Ἐπιπλέον,�στὴ�διάρκεια�μιὰς�ἀντίστοιχης�ἐπαφῆς�μὲ�τὸν�ἀναγνώστη,
ἢ�ἔστω�μελλοντικὸ�ἀναγνώστη,�τοῦ�Παπαδιαμάντη,�ἐξάπτεται,�πιθανό-
τατα,�ἡ�περιέργεια�τοῦ�πρώτου�καί,�εἰδικότερα,�προκαλοῦνται�ἐκεῖνα�τὰ
ἐνδιαφέροντά�του,�τὰ�ὁποῖα�καὶ�θὰ�ἀποκαλούσαμε�«βιογραφικά».�Ἀπὸ�τέ-
τοιου�εἴδους�ἐνδιαφέροντα�προκύπτουν�ἐρωτήματα,�ἀφορμώμενα�ἀπὸ�τὸ
Ἡμερολόγιο,�ποὺ�θὰ�διατυπώνονταν�ὡς�ἑξῆς:�Ἡ�Σκιάθος�εἶναι�ποὺ�εἰκο-
νίζεται�ἐδῶ;�Οἱ�ἀκρογιαλιές�της;�Τὸ�Κάστρο�της;�Ἐδῶ�ἔζησε,�ἀπὸ�αὐτὰ
ἐμπνεύστηκε,�αὐτὰ�νοσταλγοῦσε31 καὶ�περιέγραφε�ὁ�Παπαδιαμάντης;

Ἀπαντήσεις�σὲ�παρόμοιες�ἐρωτήσεις�δίνουν�μὲ�ἀρκετὴ�ἀκρίβεια�τὰ�δύο
βιβλία�στὰ�ὁποῖα,�ὅπως�προείπαμε,�θὰ�ἀναφερθοῦμε�στὸ�Δεύτερο�Μέρος�τῆς
ἐργασίας�μας,�δηλαδή,�ἀμέσως�τώρα.

2/α)�Κατ᾽�ἀρχάς,�τὸ�γραμμένο�καὶ�εἰκονογραφημένο�θαυμαστά,�μὲ�ἐξαι-
ρετικές,�καλλιτεχνικὲς�φωτογραφίες�ἀπὸ�τοὺς�κληρικούς,�ἐφημέριους�τοῦ
Ἱεροῦ�Ναοῦ� Τριῶν� Ἱεραρχῶν�Σκιάθου,� πατέρες�Γεώργιο� καὶ�Νικόλαο
Σταματᾶ�βιβλίο�μὲ�τὸν�τίτλο�Τὸ�Κάστρο�τῆς�Σκιάθου.�«Παλάτιον�τῆς�ἐρη-
μίας�καὶ�τῆς�σιγῆς»32,�τὸ�ὁποῖο�ἀφηγεῖται�μὲ�τὸν�δικό�του�τρόπο,�ἀφ᾽�ἑνός,
τὴν�Ἱστορία�τοῦ�Κάστρου,�ὅπου�κατοίκησαν�οἱ�Σκιαθίτες�γιὰ�500�περίπου
χρόνια�(ἀπὸ�τὸ�1350�μ.Χ.,�περίπου,�μέχρι�τὸ�1829,�ὁπότε�καὶ�ἐπανῆλθαν
στὴν�παλιά,�παραθαλάσσια�πόλη�τους),�καί,�ἀφ᾽�ἑτέρου,�τὴν�ἱστορία�τοῦ
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31 Γιὰ�τὴν�«πολυσυζητημένη�ἔννοια�τῆς�παπαδιαμαντικῆς�νοσταλγίας»�βλ.�τὶς�πα-
ραπομπὲς�τῆς�Γ.�Φαρίνου-Μαλαματάρη,�στὸν�τόμο�Εἰσαγωγὴ�στὴν�Πεζογραφία�τοῦ
Παπαδιαμάντη,�ὅ.π.,�σ.�49.�

32 π.�Γεώργιος�Ἀθαν.�Σταματᾶς�-�π.�Νικόλαος�Γεωργ.�Σταματᾶς,�Τὸ�Κάστρο�τῆς
Σκιάθου.�«Παλάτιον�τῆς�ἐρημίας�καὶ�τῆς�σιγῆς»,�Σκιάθος,�2011.



Κάστρου�μέσα�ἀπὸ�τὰ�«Καστρινὰ»�(καὶ�ὄχι�μόνον�αὐτὰ)�διηγήματα�τοῦ
Παπαδιαμάντη,�ἀλλὰ�καὶ�τὰ�ἀντίστοιχα�τοῦ�Ἀλέξανδρου�Μωραϊτίδη.�Προ-
σφέρεται�ἔτσι�ἡ�εὐκαιρία�στὸν�ἀναγνώστη,�πέρα�ἀπὸ�τὸ�νὰ�διαπιστώσει�τὴν
ὀρθότητα�τῶν�ἱστορικῶν�πληροφοριῶν�ποὺ�παρέχονται�στὸ�ἔργο�τοῦ�Πα-
παδιαμάντη�(τὸ�ὁποῖο�κάποτε�χρησιμοποιεῖται�ἰσότιμα�μὲ�τὶς�ἄλλες,�λι-
γοστὲς�δυστυχῶς,�ἱστορικὲς�πηγές),�νὰ�δεῖ�μὲ�τὰ�μάτια�του,�μέσῳ�τοῦ�προ-
σεκτικοῦ� συνδυασμοῦ� τῶν� λογοτεχνικῶν� ἀποσπασμάτων� μὲ� τὶς
καλ�λιτεχνικὲς�φωτογραφίες�τοῦ�συγκεκριμένου�χώρου,�τὴν�ἀντιστοιχία�τῶν
περιγραφῶν�τοῦ�Σκιαθίτη�συγγραφέα�μὲ�τὸν�περιγραφόμενο�τόπο�καθε-
αυτόν.�Ἡ�ἱκανοποίηση�τῆς�προαναφερθείσας�ἐδῶ�περιέργειας�καί,�στὴ�συ-
νέχεια,�ἡ�ἀπόλαυση�τοῦ�ἀναγνώστη�τοῦ�ἐν�λόγῳ�βιβλίου�τροφοδοτεῖται�ἀπὸ
μία�ποικιλία�γνώσεων,�οἱ�ὁποῖες�ἐκτείνονται�ἀπὸ�τὶς�πιὸ�γενικὲς�καὶ�εὐ�ρεῖες,
ὡς�πρὸς�τὸ�φάσμα�τους,�ζωηρὲς�ἀναπαραστάσεις�τοῦ�τοπίου�(αὐτοῦ�ποὺ
«παπαδιαμαντικὰ»�ὁρίζεται�ὡς�«Παλάτιον�τῆς�ἐρημίας�καὶ�τῆς�σιγῆς,�θρό-
νος�βαθείας�μελαγχολίας,�ὁ�πελώριος�βράχος�ὁ�βορεινός,�ὁ�θαλασσόπλη-
κτος,�ἐπάνω�του�ὁποίου�ἦτο�κτισμένον�ποτὲ�τὸ�παλαιόν,�τὸ�κατηρειπωμέ-
νον�σήμερον�χωρίον»�–�«Τὰ�Κρούσματα»),�ἐξεικονιζόμενες�τόσο�λο�γοτε-
χνικὰ�ὅσο�καὶ�φωτογραφικά,�ἕως�τὶς�πιὸ�λεπτομερεῖς�ἑστιάσεις�σὲ�μεμο-
νωμένες�ἐκκλησιαστικὲς�εἰκόνες�καὶ�ἁγιογραφημένες�μορφές,�τὶς�ὁποῖες
ὁ�Παπαδιαμάντης�ζωντάνεψε�μοναδικὰ�μὲ�τὴν�πένα�του�καί,�στὴ�συνέχεια,
ὁ�ἐφημέριος�φωτογράφησε�μὲ�τὸν�φακό�του,�πρὸς�χάριν�τοῦ�τυχεροῦ�ἀνα-
γνώστη.

2/β)�Τόσο�τὸ�ἴδιο�τὸ�Κάστρο,�ὡς�«ἄγριο�τοπίο�ἀπόλυτης�ἠρεμίας»,�ὅσο�καὶ
τὰ�κείμενα�τοῦ�Ἀλέξανδρου�Παπαδιαμάντη�ἐνέπνευσαν�τοὺς�ἱερεῖς-συγ-
γραφεῖς�τοῦ�προαναφερθέντος�βιβλίου,�ὥστε�νὰ�ἀναδείξουν,�ἀκόμα�καὶ�νὰ
ἀποκαταστήσουν,�θὰ�ἔλεγα,�στὴ�θέση�ποὺ�τοὺς�ἀξίζει,�τὶς�πιὸ�ταπεινὲς
μορφὲς�τῆς�ζωῆς·�ἐπὶ�παραδείγματι,�τὰ�«τόσον�πολύτιμα�ἀγριολάχανα�τοῦ
θαυμασίου�ἐκείνου�βράχου»,�τὰ�ὁποῖα�«ποτὲ�δὲν�ἀγοράζονται�ἀντὶ�ὁσου-
δήποτε�ποσοῦ�χρημάτων»�(«Τὰ�Κρούσματα»).�Τέτοιες�μορφὲς�ζωῆς,�τα-
πεινὲς�ταυτόχρονα�καὶ�ἀναντικατάστατες,�ἀναδεικνύει�στὸ�βιβλίο�της�Ἡ
«Οἰκολογία»�στὰ�ἔργα�τοῦ�Παπαδιαμάντη ἡ�Βούλα�Ἰωάννου�Λαμπρο-
πούλου33.�Πρόκειται�ἐδῶ�πραγματικὰ�γιὰ�ἕναν�ὁλάνθιστο�ὕμνο�στὴ�Φύση,
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33 Βούλα�Ἰωάννου�Λαμπροπούλου, Ἡ�«Οἰκολογία»�στὰ� ἔργα�τοῦ�Παπαδιαμάντη,
Ἀναπτυξιακὴ�Σκιάθου�Δ.Ε.,�Σκιάθος,�2009.



προσφορὰ�ζωῆς�στὴ�στεγνὴ�καθημερινότητα�τοῦ�μέσου�ἀναγνώστη,�ὅπου
βρίσκει�κανεὶς�συγκεντρωμένα�ἀρκετὰ�ἀπὸ�ἐκεῖνα�τὰ�κειμενικὰ�ἀποσπά-
σματα�ποὺ�ἀποδεικνύουν�περίτρανα�τὴν�ἀγάπη�τοῦ�Παπαδιαμάντη�γιὰ�«τὰ
δένδρα,�τὰ�λουλούδια,�τὰ�βότανα,�τὰ�ζῶα,�τὰ�ἔντομα�καὶ�τὰ�πουλιὰ�τῆς�πα-
τρίδας�του�μέχρι�τὸ�τελευταῖο�ἄγριο�“χαμολούλουδο”�καὶ�τὸ�λιλιπούτειο
”στρουθίον”».�«Τὰ�ὀνομάτιζε,�τὰ�θαύμαζε,�τὰ�παρατηροῦσε»,�διαπιστώνει
ἡ�Β.�Λαμπροπούλου�καὶ�συνεχίζει�λέγοντας�πὼς�«Ἡ�προσωποποίηση�καὶ
ἡ�θεοποίηση�τῶν�ποταμῶν,�θαλασσῶν,�βράχων�ἢ�σπηλαίων�ἢ�ἡ�πίστη�ὅτι
κατοικοῦν�ἐκεῖ�πνεύματα�ἢ�στοιχειὰ�εἶναι�ἡ�ἰσχυρότερη�μορφὴ�“οἰκολο-
γίας”».�Ἀναφερόμενη,�δέ,�στὴ�στάση�καὶ�τὶς�ἀντιλήψεις�τοῦ�ἴδιου�τοῦ�Πα-
παδιαμάντη,�ὅπως�ἐκφράζονται�στὰ�ἔργα�του,�γράφει:�«Τὰ�δένδρα�ἔχουν
ψυχὴ�καὶ�δὲν�κάνει�νὰ�κόβονται,�ἀκόμη�καὶ�τὰ�κλαδιά�τους�πονοῦν,�ὅταν
τσακίζονται�καὶ�φωνάζουν.�Ματώνουν�οἱ�κάμποι�ὅταν�κόβονται�τὰ�ἄνθη,
αἱμορροοῦν�τὰ�λιβάδια�καὶ�ἐρημώνονται�οἱ�καταπατημένοι�ἀγροί»34.�Ἡ�συγ-
γραφέας�ταυτίζει�στὴν�παρούσα�μελέτη�της�μιὰ�σειρὰ�ἀπὸ�Παπαδιαμαν-
τικὲς�ἀναφορὲς�στὴ�χλωρίδα,�κυρίως,� ἀλλὰ�καὶ� στὴν� ὀρνιθοπανίδα� τῆς
Σκιάθου,�ἀντιπαραβάλλοντας�τὰ�κείμενα�μὲ�φωτογραφίες�ἀπὸ�τὸ�διασω-
ζόμενο�μέχρι�σήμερα�οἰκοσύστημα�τοῦ�νησιοῦ.�Ἂς�ἀπολαύσουμε�καὶ�ἐμεῖς
τὴν�περιγραφικὴ�δεινότητα,�πηγάζουσα�ὁπωσδήποτε�ὄχι�μόνον�ἀπὸ�τὴν
καλλιτεχνικὴ�ἀλλὰ�καὶ�ἀπὸ�τὴ�συναισθηματικὴ�εὐαισθησία,�τοῦ�Παπα-
διαμάντη:�«Μεθυστικὸν�ἄρωμα�ἀνήρχετο�ἀπὸ�τῶν�ἀπειραρίθμων�ἀνθῶν,�οἱ
φράκται�τῶν�ἀμπέλων�ἔθαλλον�μὲ�ἀγραμπελιά,�καὶ�μ᾽�αἰγοκλήματα�καὶ
μὲ�ἀκανθώδεις�θάμνους,�τινὲς�τῶν�ἀγρῶν�ἐφαίνοντο�αἱμάσσοντες�εἰς�τὰς
πρώτας�ἀκτίνας�τοῦ�ἡλίου�ἀπὸ�χιλίας�μυριάδας�παπαρούνας.�Ἐναμίλλως
ἤνθουν�τὸ�χαμαίμηλον�καὶ�ἡ�καυκαλήθρα�καὶ�ἡ�μολοχάνθη,�τὰ�ἀστεράκια
καὶ�τὰ�κιτρινούλια�ἐπρόβαλλον�δειλῶς�τὰς�ἀσθενεῖς�κεφαλάς�των�ἐν�μέσῳ
τῆς�ὑπερκόμπου�ἀφθονίας�τῶν�κατερύθρων�μηκώνων�σημειούντων�τὴν�ὑπε-
ραιμίαν�τοῦ�ἔαρος.�Ἀνώνυμά�τινα�ἀνθύλλια,�χόρτα�σταχυοειδῆ,�σπαράγ-
για�ἀκανθωτὰ�καὶ�βεργιὰ�καὶ�ἄλλα�ἀνεμειγνύοντο�ἐν�μέσῳ�τοῦ�ἀπείρου
πλούτου� τῆς�Χλωρίδος».�Ὅσα� «ζωγραφίζονται»,� βέβαια,� ἐδῶ� ἀπὸ� τὴν
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34 Ὅ.π.,�σσ.�12,�14.�Γιὰ�τὰ�παραθέματα�στὴ�συνέχεια�ἀπό,�κατὰ�σειράν,�τὰ�ἔργα�«Παι-
δικὴ�Πασχαλιά»,�«Στὴν�Ἁγι᾽�Ἀναστασὰ»�καὶ�Ἡ�Γυφτοπούλα,�βλ.�ὅ.π.,�σσ.�28,�64-
66,� 78-80,� καὶ� στὸ�Ἀλέξανδρος�Παπαδιαμάντης,�Ἅπαντα,� τόμ.� 2.,� ὅ.π.,�Δόμος,
Ἀθήνα�1982,�σσ.�169-176,�σσ.�343-362,�καὶ�τόμος�1.,�Ἀθήνα�1981,�σσ.�345-658
ἀντίστοιχα.



πένα� τοῦ� δημιουργοῦ� δὲν� εἶναι� εἴδη� ἐνδημικὰ� στὴ�Σκιάθο,� ἀποτέλεσαν,
ὡστόσο,�τὸ�φυσικὸ�περιβάλλον�μέσα�στὸ�ὁποῖο�ἔζησε�ὁ�Παπαδιαμάντης�καὶ
τὸ�ὁποῖο�ἀπαθανάτισε�μέσα�στὰ�διηγήματά�του,�πρὸς�μεγάλη�ἀπογοήτευση
ὅσων�τὸ�ἀναζητοῦν�ἄθικτο�στὴ�σημερινὴ�ἐποχή,�ἀλλὰ�καὶ�πρὸς�μεγάλη
χαρὰ�ἐκείνων�ποὺ�παρηγοροῦνται,�ἔστω�προσωρινά,�νὰ�τὸ�ξαναβρίσκουν
κάθε�φορὰ�ἀσφαλὲς�μέσα�στὸ�χάρτινο�σύμπαν�του.�Ὁ�Παπαδιαμάντης
ἤθελε,�ἀλλὰ�καὶ�γνώριζε�πῶς,�νὰ�ἀναδεικνύει�καὶ�τὴν�παραμικρὴ�λεπτο-
μέρεια�(:�«[…]�τὰ�ἔντομα�ἐξεγείρονται�παράωρα�ἐκ�τοῦ�ὕπνου�των,�καί�τινα
μυιγάρια,�ἐξορμῶντα,�ἐπέτων�φαιδρῶς�περὶ�τὰς�ἀνημμένας�λαμπάδας,�ὑπο-
βοΐζοντα,�καίοντα�τὰς�μικκύλας�πτέρυγάς�των,�ἢ�καταστρέφοντα�μετὰ�τε-
λευταίου�βόμβου�τὴν�ἐφήμερον�ὕπαρξίν�των�εἰς�τὴν�πρόσψαυσιν�τῆς�φλο-
γός»)�ὡς�λεπιδοπτερολόγος�ἐρευνητὴς�καί,�παράλληλα,�ἀντιλαμβανόταν
τὴν�ἀδήριτη�μείζονα�ἀνάγκη�τοῦ�ἀνθρώπου,�ἀνέκαθεν�καὶ�ἐς�ἀεί,�νὰ�ζεῖ
μέσα�στὸ�ἡδὺ�πράσινο�τῆς�Φύσης�καὶ�ὄχι,�ἐπὶ�παραδείγματι,�μέσα�στὶς
σκουριὲς�καὶ�τὸ�κάρβουνο:�«Μεταξὺ�δύο�ὑψηλῶν�βράχων�ἀνεκάλυψεν�ὡς
ἐκ� θαύματος� γῆν� καὶ� μάλιστα� λιπαράν.� Συνέλαβε� τὴν� ἰδέαν� νὰ� κάμῃ
κῆπον.�Μετεχειρίσθη�τὸ�ὀλίγον�ἐκεῖνο�χῶμα�ὡς�ζώπυρον,�μετέφερε�μα-
κρόθεν�ἐπὶ�τῶν�ὤμων�της�ἑκατοντάδας�κοφίνων�μεστῶν�χώματος,�καὶ
οὕτω�κατεσκεύασε�τὴν�φωλεάν�της.�Ἐφύτευσε�διάφορα�δέντρα�καὶ�εὐώδη
φυτά,�βασιλικούς,�καρυόφυλλα�ἡδυόσμους,�τὰ�ἐπότιζε�δὶς�τῆς�ἡμέρας…»35.

Στὰ�παραπάνω�ἐπιμέρους�τμήματα�τῆς�παρούσας�ἐργασίας,�εἴδαμε�τὸν
Ἀλέξανδρο�Παπαδιαμάντη,�ὡς�πρόσωπο�καὶ�ὡς�κείμενο,�ἄλλοτε�νὰ�εἰσέρ-
χεται�καὶ�ἄλλοτε�νὰ�ἐξέρχεται�ἀπὸ�τὸν�κόσμο�τῶν�βιβλίων,�δικῶν�του�ἢ
ἄλλων,�ἀφήνοντας�κάθε�φορὰ�τὰ�ἴχνη�του,�τὰ�σημάδια�ἢ�σημεῖα�του�στὶς
δικές�μας�σκέψεις.�Ἡ�ἀνθρώπινη�σκέψη�δὲν�εἶναι�παρὰ�ἕνα�ὑφαντὸ�ἀπὸ�ση-
μεῖα,�ὁ�ἴδιος�ὁ�ἄνθρωπος�εἶναι�ἕνα�σημεῖο,�ἡ�ζωή�μας�ἡ�καθημερινὴ�εἶναι
ζωὴ�σημείων.�Καθὼς�ἀπὸ�αὐτὸ�τὸ�κλειστὸ�κύκλωμα�τῆς�συμβολικῆς�σή-
μανσης�ἔξοδος�δὲν�ὑπάρχει,�οἱ�ἐπιλογές�μας�περιορίζονται,�ἀφ᾽�ἑνός,�στὴν
κάθοδο�στὰ�βάθη�τοῦ�σημείου,�ὅπου�μόνον�νὰ�προσεγγίσουμε�μποροῦμε�τὸν
χαμένο�παράδεισο�τῆς�ἀδιαμεσολάβητης�βίωσης�τῆς�ἐμπειρίας36 καί,�ἀφ᾽
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35 Γιὰ�μία�ἄλλη�ἑρμηνεία�τοῦ�«κήπου»�στὴ�Γυφτοπούλα τοῦ�Ἀλ.�Παπαδιαμάντη,�ἀπὸ
ὅπου�καὶ�προέρχεται�τὸ�ἀπόσπασμα�(βλ.�στὴν�προηγούμενη�σημ.�ἐδῶ),�βλ.�στὸ�κεί-
μενο�μὲ�τὸν�τίτλο�«Ἡ�Ἀϊμά»,�τοῦ�Ἄγγελου�Καλογερόπουλου,�περ.�Νέα�Εὐθύνη,�τχ.
7,�Σεπτέμβριος-Ὀκτώβριος�2011,�σσ.�535-537.

36 Γιὰ�ὅσα�«σημειολογικὰ»�λέγονται�ἐδῶ�παραπέμπω�στὸ�Α.-Φ.�Χριστίδης,�Ὄψεις�τῆς



ἑτέρου,�στὴν�κατὰ�τὸ�δυνατὸν�προσεκτικότερη�συλλογὴ�τῶν�σημείων�ἐκεί-
νων�ποὺ�θὰ�ἀποτελέσουν�τὸ�δικό�μας�ὑφαντό,�τὴ�δική�μας�σκέψη.�Καὶ�στὶς
δύο�αὐτὲς�ἐπιλογές,�ὁ�Παπαδιαμάντης,�ὡς�πρόσωπο�καὶ�ὡς�κείμενο,�ὁ�Πα-
παδιαμάντης�ὡς�ἄνθρωπος�καὶ�ὡς�συγγραφέας,�μπορεῖ�νὰ�παίξει�ρόλο�εὐερ-
γετικό,�ρόλο�καθοδηγητῆ�καὶ�βοηθοῦ,�ὅπως�κάθε�μεγάλη�μορφὴ�τοῦ�κό-
σμου�μας.
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γλώσσας,�Νῆσος,�Ἀθήνα,�2002,�σ.�94,�ὅπου�ὁ�Χριστίδης�ἀναφέρεται�στὰ�ὅσα�σχε-
τικὰ�ὑποστήριζε�ὁ�φιλόσοφος,�πραγματιστὴς�σημειολόγος�charles�Sanders�Peirce.�



ΓΕΩΡΓΙΑ Η.�ΧΑΡΙΤΙΔΟΥ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ�ΜΟΡΦΕΣ�ΣΤΑ�ΑΘΗΝΑΪΚΑ�ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
ΤΟΥ�ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ�ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

Ἔχει�πλέον�καθιερωθεῖ�ἡ�διάκριση�τῶν�διηγημάτων�τοῦ�Παπαδιαμάντη�σὲ
Σκιαθίτικα�καὶ�Ἀθηναϊκά,�διάκριση�ποὺ�ἀφορᾶ�κυρίως�τὴ�θεματική�τους
ὡς�πρὸς�τὸν�χῶρο�καὶ�παρουσιάζεται�μὲ�ὑπεροχὴ�τῶν�σκιαθίτικων�καὶ�ὡς
πρὸς�τὸν�ἀριθμό�(123�τὰ�σκιαθίτικα�-�46�τὰ�ἀθηναϊκά)�καὶ�ὡς�πρὸς�τὴν
ἔκτασή�τους�(τὰ�ἀθηναϊκὰ�στὴν�πλειοψηφία�τους�δὲν�εἶναι�πολυσέλιδα)1.
Θὰ�μποροῦσε�μὲ�ἄνεση�νὰ�ὑποστηρίξει�κανεὶς�ὅτι�ἡ�συγκριτικὴ�ἐξέταση�τῶν
δύο�κατηγοριῶν�διηγημάτων�ἀπὸ�μελετητὲς�καὶ�κριτικοὺς�τοῦ�ἔργου�τοῦ
μεγάλου�συγγραφέα�μας�κλίνει�ὑπὲρ�τῶν�σκιαθίτικων,�ἀφοῦ�ἐπισημαίνε-
ται�–καὶ�παραθέτω�ἐνδεικτικὰ�κάποιες�μόνο�ἀναφορές–�ὅτι�στὰ�ἀθηναϊκὰ
οἱ�περιγραφὲς�εἶναι�«ὀλιγώτερες�καὶ�φτωχότερες»�(Τ.�Ἄγρας),�«ἀπουσιά-
ζει�ἡ�περιγραφὴ�τῆς�φύσης»�ἀπὸ�αὐτὰ�(Μανώλης�Χαλβατζάκης)2 καὶ�εἶναι
λιγότερα� ποιητικὰ� καὶ� περισσότερο� δραματικὰ� ἀπὸ� τὰ� σκιαθίτικα� (Τ.
Ἄγρας)3,�στὰ�ὁποῖα�ὁ�συγγραφέας�λειτουργεῖ�ὡς�νοσταλγὸς�τῆς�πατρίδας
του,�τῆς�Σκιάθου.�Ὑπάρχει,�ὡστόσο,�καὶ�ἡ�ἀκραία�ἄποψη�τοῦ�Γ.�Ἰωάννου4,
σύμφωνα�μὲ�τὴν�ὁποία�τὰ�«ἀθηναϊκὰ�δὲν�εἶναι�πρῶτα,�σχεδὸν�δὲν�εἶναι�Πα-
παδιαμάντης,�γιατὶ�τὰ�βιώματα�τῆς�Ἀθήνας�δὲν�ἦταν�γιὰ�τὸ�συγγραφέα
“οὔτε�τερπνὰ�οὔτε�βαθύτερα”.�Ὡς�φιλοξενούμενος�στὴν�Ἀθήνα�“ζεῖ�στὸ�πε-
ριθώριό�της�καὶ�[…]�ὅταν�κλείνεται�στὸ�χῶρο�της�καὶ�θέλει�νὰ�τὸν�ἀποτυ-
πώσει�δὲν�βγάζει�ἀπὸ�μέσα�του�τὰ�ἄπειρα�πράγματα�καὶ�τοὺς�παλιοὺς�ἐκεί-
νους�φωτισμοὺς�καὶ�ἀτμόσφαιρες�ποὺ�κομίζει�ἡ�Σκιάθος�του».

Στὸν�ἀντίποδα�αὐτῶν�τῶν�ἀπόψεων�ὁ�Ἀλέξ.�Κοτζιὰς�ὑποστηρίζει�πὼς
ὁ�Π.,�ὡς�συγγραφέας,�ἀγάπησε�καὶ�τὴν�Ἀθήνα,�ὅπου�πέρασε�τὸ�μεγαλύ-

1 Βλ.�Α.�Κοτζιᾶς,�Τὰ�Ἀθηναϊκὰ�διηγήματα�καὶ�δύο�δοκίμια�γιὰ�τὸ�χρόνο,�Νεφέλη,
Ἀθήνα�1992,�σ.�21.�

2 Ὅ.π.,�σ.�22.
3 Ὅ.π.,�σ.�29.
4 Βλ.�Γ.�Ἰωάννου,�«Ὁ�τῆς�φύσεως�ἔρως»,�Τετράδια�Εὐθύνης,�τχ.�15,�σ.�60.



τερο�μέρος�τῆς�ζωῆς�του,�καὶ�τὴν�ζωγράφισε�μὲ�τὴν�ἴδια�τελειότητα,�καὶ
μάλιστα�ἀναδείχτηκε�στὸν�σημαντικότερο�ἀθηναιογράφο5.

Εἶναι,�πάντως,�γεγονὸς�πὼς�ὁ�Π.�ὡς�ρεαλιστὴς�καὶ�βιωματικὸς�συγ-
γραφέας,�καὶ�στὰ�ἀθηναϊκὰ�διηγήματα,�ὅπως�καὶ�στὰ�σκιαθίτικα,�ζων-
τάνεψε�τὴ�ζωὴ�τῶν�ἁπλῶν�ἀνθρώπων�τῆς�φτωχογειτονιᾶς,�παράλληλα�μὲ
τὴ�ζωὴ�τῶν�ἀνθρώπων�τῆς�ὑπαίθρου�στὰ�σκιαθίτικα.�Τὸ�βίωμα,�ὅμως,�ἡ
καθημερινὴ�πραγματικότητα,�ὅπως�τὴν�ἔζησε�καὶ�τὴν�ἔνιωσε,�ἔπαιξαν�καὶ
στὰ�ἀθηναϊκὰ�διηγήματα�καθοριστικὸ�ρόλο.�Διαφοροποιήσεις�στὶς�δύο�κα-
τηγορίες�κειμένων�ὁπωσδήποτε�ὑπάρχουν�καὶ�συνδέονται�κυρίως�μὲ�τὴ�δια-
φορετικὴ� κοινωνικὴ� πραγματικότητα,� τὸν� διαφορετικὸ� κοινωνικὸ� χῶρο
ποὺ�παρουσιάζεται�καὶ�περιγράφεται�στὴν�κάθε�κατηγορία.�Ὡστόσο,�ὁ�τρό-
πος�γραφῆς,�ἡ�τέχνη�τοῦ�Π.�μὲ�τὰ�ἰδιαίτερα�χαρακτηριστικά,�δὲν�εἶναι�στοι-
χεῖα�ποὺ�διαφοροποιοῦνται�οὐσιαστικὰ�ἀπὸ�διήγημα�σὲ�διήγημα,�οὔτε�ἀπὸ
κατηγορία�σὲ�κατηγορία�διηγημάτων.

Ἕνα�βασικό,�λοιπόν,�χαρακτηριστικὸ�τῆς�τέχνης�του�καὶ�στὰ�ἀθηναϊκὰ
διηγήματα�εἶναι�ὅτι�μεταπλάθει�τὰ�βιώματα�τῆς�ζωῆς�στὶς�ἀθηναϊκὲς�γει-
τονιὲς�ἀναδεικνύοντας�σὲ�ἥρωες�τοὺς�ἁπλοὺς�καὶ�βασανισμένους�ἀνθρώ-
πους�τοῦ�καιροῦ�του,�προβάλλοντας�ὅλη�αὐτὴ�τὴ�ζωὴ�μὲ�τὶς�χαρὲς�καὶ�τὶς
λύπες�της,�τὶς�ἀγωνίες�καὶ�τὰ�προβλήματά�της.�Οἱ�ἥρωές�του,�δηλαδή,�εἶναι
ἀληθινοί,�εἶναι�πραγματικοὶ�τύποι�τῆς�ἐποχῆς�του,�ποὺ�τοὺς�ἔχει�ζήσει�καὶ
ἔχει�συναναστραφεῖ�μαζί�τους.

Στὸν�κόσμο�αὐτόν,�τὸν�ἀθηναϊκὸ�τοῦ�τέλους�τοῦ�19ου�καὶ�τῶν�ἀρχῶν
τοῦ�20οῦ�αἰώνα,�μὲ�τὰ�χαλαρὰ�ἤθη,�τὴν�ἐκμετάλλευση�καὶ�τὶς�ἀπάτες,�κό-
σμο�ποὺ�τὸν�ἀποστρέφεται�ὁ�Π.,�σημαντικὸ�ρόλο�παίζει�ὁ�ἔρωτας�καὶ�ἰδι-
αίτερη�θέση�κατέχει�ἡ�γυναικεία�παρουσία�ὥστε�νὰ�χαρακτηρίζεται�τὸ�ὅλο
ἔργο�του�«γυναικοκεντρικό»6.

Πολλὰ�ἔχουν�λεχθεῖ�γιὰ�τὴ�σχέση�τοῦ�Π.�μὲ�τὶς�γυναῖκες,�γιὰ�τὸν�ἐνο-
χικὸ�ἀλλὰ�καὶ�ἔντονο�ἐρωτισμό�του7,�γιὰ�τὶς�ἐπιθυμίες�τῆς�σάρκας�του�ἀλλὰ
καὶ�τὶς�τύψεις�του�καὶ�τὸ�γεγονὸς�ὅτι�αἰσθανόταν�ἁμαρτωλὸς�γι᾽�αὐτές8.
Στὴν�παρούσα�εἰσήγηση,�ὡστόσο,�δὲν�θὰ�μᾶς�ἀπασχολήσει�ἡ�ψυχογράφηση
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5 Ὅ.π.,�σ.�32.
6 Βλ.�Μ.�Γκασούκα,�Ἡ�κοινωνικὴ�θέση�τῶν�γυναικῶν�στὸ�ἔργο�τοῦ�Παπαδιαμάντη,
ἐκδ.�Φιλοππότη,�Ἀρχεῖο�Παπαδιαμαντικῶν�Μελετῶν,�Ἀθήνα�1998,�σσ.�17,�35.

7 Βλ.�Στυλ.�Ἀλεξίου,�«Ὁ�ἐρωτικὸς�Παπαδιαμάντης»,�Τὸ�Δέντρο,�τχ.�181-182,�Ἀθήνα,
Ἰούνιος�2011,�σ.�24.



τοῦ�συγγραφέα�καὶ�τὸ�ἂν�καὶ�πόσο�ἦταν�ἀνέραστος�ἐρωτικός9,�ἀλλὰ�τὸ�πῶς
ψυχογραφεῖ�ὁ�ἴδιος�τὶς�γυναικεῖες�μορφὲς�ποὺ�παρουσιάζει�στὰ�46�αὐτὰ�διη-
γήματα.�Πρόκειται�γιὰ�παρουσία�ἔντονη,�ἐνταγμένη�στὰ�δεδομένα�τῆς
ἐποχῆς�τοῦ�συγγραφέα�μὲ�συγκεκριμένα�χαρακτηριστικὰ�γνωρίσματα,�καὶ
ἔχει�ἐνδιαφέρον�νὰ�ἀναζητηθοῦν�τὰ�στοιχεῖα�ἐκεῖνα�κυρίως�ποὺ�ἐπανα-
λαμβάνονται�καὶ�παρουσιάζουν�ἔτσι�τὴν�ἀντίληψη�τοῦ�συγγραφέα�γιὰ�τὸ
γυναικεῖο�φύλο,�ἀντίληψη�ποὺ�σαφῶς�συνδέεται�μὲ�τὴ�γενικότερη�κοινω-
νικὴ�θέση�τῆς�γυναίκας�τῆς�ἐποχῆς.�Γενικότερα,�τὰ�συναισθήματα�καὶ�οἱ
ἀντιδράσεις�ποὺ�τοῦ�προκαλοῦν�οἱ�γυναῖκες�παραμένουν�συνήθως�κρυμμένα
πίσω�ἀπὸ�μιὰ�μοναχικὴ�θρησκευτικότητα,�χωρὶς�πολλὰ�περιθώρια�διερεύ-
νησης10.

Ὅταν,� ἀκόμη� καὶ� σήμερα,� διαπιστώνεται� σὲ� πολλὲς� περιπτώσεις� ἡ
μει�ονεκτικὴ�θέση�τῆς�γυναίκας,�εἶναι�ἀναμενόμενο�ἕνας�συγγραφέας,�συν-
τηρητικός,�ὅπως�ἰσχυρίζονται�πολλοί,�τοῦ�περασμένου�αἰώνα�καὶ�πλέον,�καὶ
μάλιστα� θρησκευόμενος,� καταγόμενος� ἀπὸ� ἐπαρχιακὸ� περιβάλλον,� νὰ
πα�ρουσιάζει�καὶ�ἀνάλογη�ἀντίληψη.

Ἂς�δοῦμε�ὅμως�συγκεκριμένα�τὶς�ἡρωίδες�τῶν�διηγημάτων�ποὺ�εἶναι
πράγματι�πολλὲς�καὶ�περιγράφονται,�δροῦν�ἀναλαμβάνοντας�μικροὺς�ἢ�με-
γάλους�καὶ�καθοριστικοὺς�ρόλους�σὲ�ὅλα�σχεδὸν�τὰ�κείμενα�(μόνο�σὲ�5�πε-
ρίπου�ἀπὸ�τὰ�46�δὲν�ὑπάρχει�ἀναφορὰ�σὲ�γυναικεῖο�πρόσωπο).�Πρόκειται
γιὰ�γυναῖκες�κάθε�ἡλικίας�(γερόντισσες,�νεαρὲς�καλλίμορφες,�μικρὰ�κο-
ρίτσια),�καλύπτονται,�δηλαδή,�ὅλοι�οἱ�γυναικεῖοι�τύποι�ποὺ�θὰ�μποροῦσε�νὰ
καταγράψει�ἕνας�κοινωνικὸς�ἀνατόμος�–ὅπως�εἶναι�ὁ�Π.–�ποὺ�περιγράφει
τὴν�πραγματικότητα�τῆς�ἐποχῆς�του11.�Ἡ�περιγραφή�του�εἶναι�ἀναλυτική,
κυρίως� ὅταν� πρόκειται� γιὰ� μικρὲς� καὶ� ὡραῖες� κοπέλες� μὲ� ροδαλὰ� μά-
γουλα,�ὅπως�εἶναι�ἡ�Φλώρα�«μὲ�ροδίνας�παρειάς,�γλυκύτατον�ἦθος,�λιγυρὸν
ἀνάστημα»�(«Ἡ�Βλαχοπούλα»,�2.373),�ἢ�οἱ�δύο�«νεάνιδες�[…]�μὲ�τὰ�κον-
δυλένια�δάχτυλα,�μὲ�τοὺς�λευκοὺς�λαιμούς�των,�[…]�μὲ�τὰ�ἀθῷα�τρυφερὰ
βλέμματα»,�ποὺ�ἔρχονταν�στὴ�φαντασία�τοῦ�καλόγερου�(«Ὁ�Καλόγερος»,
2.337),�ἢ�ἀκόμη�ἡ�Βάσω�«ἐλαφρά,�ροδοκόκκινη,�δροσερά»�(«Ποία�ἐκ�τῶν
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8 Βλ.�Κ.�Μουρσελάς,�«Στὴν�ἄκρη�τῆς�νύχτας»,�Τὸ�Δέντρο,�ὅ.π.,�σ.�78.�
9 Βλ.�Γ.�Ν.�Μπασκόζος,�Τὸ�Βῆμα,�19-12-2010,�σ.�8-18.
10 Βλ.�Β.�Λαμπροπούλου,�Οἱ�γυναῖκες�στὸ�ἔργο�τοῦ�Παπαδιαμάντη,�Πανεπιστήμιο
Ἀθηνῶν,�Ἀθήνα�1992,�σ.�205.

11 Βλ.�Στυλ.�Ἀλεξίου,�ὅ.π.,�σ.�50.



δύο»,�4.108),�«ροδίνη�καὶ�καστανή»�(«Τραγούδια�τοῦ�Θεοῦ»�4.391).�Τὸ�μάτι
τοῦ�συγγραφέα�χαϊδεύει�μὲ�αἰσθησιασμὸ�καὶ�ἐρωτισμὸ�τὶς�ὡραῖες�αὐτὲς�γυ-
ναικεῖες�μορφές,�οἱ�ὁποῖες�σὲ�κάποιες�περιπτώσεις�προκαλοῦν�φαντασιώ-
σεις�ἢ�καὶ�ἐκδηλώσεις�ἐρωτισμοῦ,�ὅπως�καντάδες,�ἀπὸ�ἐρωτοχτυπημένους
νεαρούς�(«Ἀποκριάτικη�νυχτιά»).

Οἱ�περισσότερες�ἀπὸ�αὐτὲς�εἶναι�ἁπλὲς�γυναῖκες�τῆς�γειτονιᾶς,�νοικο-
κυρές,�βιοπαλαίστριες,�ποὺ�«ἀραδιάζουν»�πολλὰ�παιδιά�(ἀναφέρονται�μέ-
χρι� καὶ� 12)� καὶ� σὲ� κάποιες� περιπτώσεις� τὰ� γεννοῦν� μὲ� κανονικότητα,
ὅπως�κάθε�18�περίπου�μῆνες�στὸ�διήγημα�«Πατέρα�στὸ�σπίτι».�Συνήθως
ἀγωνίζονται�σκληρά,�παλεύουν�μὲ�κάθε�τρόπο�νὰ�τὰ�μεγαλώσουν,�κάποτε
καὶ�μὲ�ἕνα�κομμάτι�ψωμί12.�Χαρακτηριστικὸ�μάλιστα�εἶναι�ὅτι�μεγαλώ-
νουν�καὶ�παιδιὰ� ξένα,� ἔκθετα,� τοῦ� ὀρφανοτροφείου� ἢ�καὶ� υἱοθετημένα13,
ἀκόμη�καὶ�παιδιὰ�τῶν�ἀνδρῶν�μὲ�τοὺς�ὁποίους�συζοῦν�καὶ�τὰ�ὁποῖα�ἔχουν
ἀποκτηθεῖ�ἀπὸ�ἐρωμένες�τους14.�Ἰδιαίτερα�συχνὴ�εἶναι�ἡ�ἀναφορὰ�σὲ�χῆρες
γυναῖκες,�γερόντισσες�ἀλλὰ�καὶ�μικρότερης�ἡλικίας,�ποὺ�ἔχουν�ἀποκλει-
στικὰ�τὴν�εὐθύνη�τῆς�οἰκογένειας�καὶ�οἱ�ὁποῖες�ἀγωνίζονται�σκληρὰ�μέσα
σὲ�ἀντίξοες�συνθῆκες�γιὰ�νὰ�κατορθώσουν�νὰ�ἐπιβιώσουν�(«Μιὰ�ψυχή»,�«Ἡ
Βλαχοπούλα»,�«Ἡ�Ψυχοκόρη»…�Ἐξαίρεση�ἀποτελοῦν�ἡ�«περικαλλὴς»
σύζυγος�τοῦ�γερο-Κοϊμτζῆ�στὸ�«Μεγαλείων�ὀψώνια»�ποὺ�ἔχει�εὐχέρεια
οἰκονομικὴ�καὶ�παίρνει�δασκάλα�πιάνου�γιὰ�τὸ�παιδί�της15,�καθὼς�καὶ�ἡ
γραία�ἐκ�Κωνσταντινουπόλεως,�στὸ�«Ἡ�Γραῖα�καὶ�ἡ�θύελλα»,�ποὺ�ἔζησε
30�χρόνια�στὴν�Ἀμερικὴ�καὶ�δηλώνει:�«Ἔχω�διώξει�τέσσερες�ὑπηρέτριες
[…].�Ἐδῶ�δὲν�εἶναι�νὰ�ἔχῃ�κανεὶς�ὑπηρέτρια»16.�Μέσα�στὰ�οἰκογενειακὰ
προβλήματα�τῆς�ἐπιβίωσης�ἡ�γυναίκα�ἀντιμετωπίζει�καὶ�τὴν�ἀπιστία�τοῦ
συζύγου�(«Πατέρα�στὸ�σπίτι»,�3.89�–�«Χωρίς�στεφάνι»,�3.136)�καὶ�γενι-
κότερα�τοῦ�ἄνδρα�συντρόφου,�ὁ�ὁποῖος�παρουσιάζεται�νὰ�ἀλλάζει�παλλα-
κίδες,�νὰ�ἔχει�ἐρωμένες�ταυτόχρονα�καὶ�νὰ�διασπείρει�νόθα�σὲ�ὅλες�τὶς�γει-
τονιές�(«Τὸ�Κουκούλωμα»,�4.593),�ἐνῶ�ὑπόσχεται�στεφάνωμα�ἐκ�μεταλ-
λευόμενος�στὴ�μιὰ�περίπτωση�τὴ�φρόνιμη�Ρήνη,�ποὺ�πεθαίνει�τελικὰ�ἀστε-
φάνωτη,�στὴν�ἄλλη�τὴ�Χριστίνα�τὴ�δασκάλα,�ποὺ�δὲν�παντρεύτηκε�ποτὲ
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12 Βλ.�«Τὰ�Πτερόεντα�δῶρα»,�4.191.
13 Βλ.�«Φιλόστοργοι»�(3.101),�«Τραγούδια�τοῦ�Θεοῦ»�(4.390),�«Τὰ�Τελευταῖα�τοῦ�γέ-
ρου»�(4.580).

14 Βλ.�«Χωρὶς�στεφάνι»�(3.136),�«Τὸ�Κουκούλωμα»�(4.593)
15 Βλ.�«Μεγαλείων�ὀψώνια»�(4.425).
16 Βλ.�«Ἡ�Γραία�κ᾽�ἡ�θύελλα»�(4.145).



καὶ�ἔζησε�στὸ�περιθώριο�καὶ�στὴ�ντροπή�(«Χωρὶς�στεφάνι»,�3.136-137).
Ἄλλοτε�πάλι�ἐγκαταλείπει�τὴν�ἀρραβωνιαστικά�του�μὲ�εὐκολία�(«Παρα-
πονεμένες»,� 3.195)� ἢ� ἀκόμη� καὶ� τὴν� οἰκογένειά� του� («Τραγούδια� τοῦ
Θεοῦ»,�4.390).�

Ἄλλα�στοιχεῖα�ποὺ�ἐντοπίζονται,�συνδεδεμένα�μὲ�τὴν�κυρίαρχη�θέση
ὑπεροχῆς�τοῦ�ἄνδρα�καὶ�τὴ�συμπεριφορά�του�ἀπέναντι�στὴ�γυναίκα,�εἶναι
ἡ�συνήθειά�του�νὰ�πίνει,�νὰ�παραμελεῖ�ὁλοκληρωτικὰ�τὴν�οἰκογένειά�του�ἢ
καὶ�νὰ�ὁδηγεῖται�στὸ�βιασμὸ�τῆς�γυναίκας�του�(«Ἡ�Βλαχοπούλα»,�2.376)
καὶ�τὸν�ξυλοδαρμό�της,�ἀκόμη�καὶ�ὅταν�αὐτὴ�εἶναι�ἔγκυος�(«Οἱ�Δύο�δρά-
κοι»,�4.104:�Ἡ�γυναίκα�του�ἔτρωγε�ξύλο,�τὴν�ἐστουμποῦσε,�τὴν�ἔρριχνε
κάτω�στὸ�πάτωμα.�«Θαρρῶ�πὼς�ἦτο�καὶ�γγαστρωμένη,�δυὸ-τρίω�μηνῶν
[…]�ὀλίγα�λεπτὰ�ἔφερνε,�ὡς�φαίνεται,�στὸ�σπίτι»,�τὰ�ξόδευε,�ἔπινε).�(«Τὰ
Πτερόεντα�δῶρα»:�«Ὁ�ἀνὴρ�ἔλειπε�ὅλην�τὴν�ἑσπέραν�εἰς�τὴν�ταβέρναν.�[…]
Τὰ�μεσάνυχτα�ἐπέστρεψνε�ὁ�σύζυγός�της·�αὐτὴ�τὸν�ὕβρισε�[…],�ἐκεῖνος�τὴν
ἔδειρε�μὲ�τὴν�ράβδον�τὴν�ὀζώδη,�καὶ�μετ᾽�ὀλίγον�ἐπλάγιασαν�χωρὶς�νὰ�κά-
μνουν�τὴν�προσευχήν�των,�καὶ�ἤρχισαν�νὰ�ροχαλίζουν…»).�

Δὲν�εἶναι,�μᾶλλον,�τυχαία�καὶ�ἡ�κατὰ�κόρον�χρήση�ὀνομάτων�ποὺ�οὐ�-
σιαστικὰ�χαρακτηρίζουν�τὸν�σύζυγο�καὶ�καταργοῦν�τὸ�καθαρὰ�γυναικεῖο
ὄνομα,�ὅπως�ἡ�Κώσταινα,�ἡ�Στρατίνα,�ἡ�Στάθαινα,�ἡ�Ζαφείραινα,�ἡ�Χρί-
σταινα,�ἡ�Ἀχιλλέινα,�ἡ�Λευθέραινα…�,�συνήθεια�ποὺ�ἐπιβιώνει�καὶ�σήμερα.�

Ἄλλωστε,�κυρίαρχο�θέμα�–ἴσως�μάλιστα�εἶναι�αὐτὸ�ποὺ�ἐπαναλαμβά-
νεται�περισσότερο�ἀπὸ�ὁποιοδήποτε�ἄλλο�στὰ�διηγήματα�σὲ�σχέση�πάντα
μὲ�τὴ�γυναικεία�παρουσία–�εἶναι�ὁ�γάμος�καὶ�ἡ�συνακόλουθη�ἀποκατά-
σταση�τῶν�κοριτσιῶν.�Ὁ�συγγραφέας�φαίνεται�πὼς�θεωρεῖ�ἀπαραίτητο�νὰ
γνωστοποιήσει�τὸ�ἂν�μιὰ�γυναίκα�εἶναι�ἄγαμη�(«Ἡ�Χρίσταινα,�μετὰ�τῆς
ἀγάμου� ἀδελφῆς� της�Φρόσως»� («Ἀποκριάτικη� νυχτιά»,� 2.301),� «…� ἡ
ἀδελφή�της�ἡ�ἄγαμος,�ἡ�ἐνῆλιξ�δεσποινὶς�Μαρίνα…»�(«Μιὰ�ψυχή»,�2.233),
«…�ἡ�γραῖα�Σιδερή,�χωρικὴ�[…]�μὲ�κόρην�ἄγαμον…»�(«Ἡ�Βλαχοπούλα»,
2.363),�ἡ�ἄλλη�ἄγαμος�ἐν�ἐνεργείᾳ�δασκάλα�(«Ἡ�Κάλτσα�τῆς�Νώενας»,
4.193),� ἐπηρεασμένος� ἴσως� καὶ� προβληματισμένος� ἀπὸ� τὰ� προσωπικά
του�βιώματα�καὶ�τὶς�δικές�του�ἀδελφές.�Ἀναπόσπαστο,�ὅμως,�στοιχεῖο�τοῦ
γάμου�εἶναι�ἡ�προίκα,�ἡ�ὁποία�ἐπίσης�τονίζεται�καὶ�ἐπαναλαμβάνεται�στὸ
πλαίσιο�τῆς�ἀγωνίας,�ποὺ�ὑπάρχει�διάχυτη�σὲ�ὅλο�τὸ�ἔργο,�γιὰ�τὸ�μέλλον
τῶν�κοριτσιῶν.�Ἔτσι,�ὁ�ἀδελφὸς�γιὰ�νὰ�ξεφορτωθεῖ�τὴν�ἀδελφή,�χωρὶς�νὰ
ρωτήσει�τὴ�μητέρα�του,�τὴν�στέλνει�ψυχοπαίδι,�καὶ�ὅταν�αὐτὴ�μετὰ�ἀπὸ
χρόνια�ἐπιστρέφει,�ὁ�μεγάλος�ἀδελφὸς�τῆς�δίνει�τρία�στρέμματα�χωράφι�καὶ
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δύο�προβατίνες�γιὰ�τὴν�προίκα�της,�ὥστε�νὰ�βρεῖ�γαμπρό,�καὶ�ἡ�μητέρα�πα-
λεύει�νὰ�καταφέρει�καὶ�τὸν�μικρὸ�γιὸ�νὰ�συνεισφέρει�στὴν�προίκα.�Ἔχει�καὶ
κάτι�φλουριὰ�γιὰ�τὴν�ποδιά�της�(«Ἡ�Βλαχοπούλα»,�2.364).�Σὲ�ἄλλο�διή-
γημα� ἡ�Βάσω,� ἀρραβωνιασμένη,� ἀργοῦσε� νὰ� παντρευτεῖ� καὶ� δούλευε
σκληρὰ�γιὰ�νὰ�συμπληρώσει�τὴν�προίκα�της�καὶ�κατάφερε�τελικὰ�νὰ�τὸν
«ἁρπάξει»�τὸν�ἀρραβωνιαστικὸ�καὶ�νὰ�«ζήσει�ὅπως�ὅλος�ὁ�κόσμος»,�ἐνῶ
ἡ�ἀσθενικὴ�ἀδελφή�της�ἦταν�«καταδικασμένη�σὲ�ἀναγκαστικὴ�ἀγαμία,�εἰς
ἀστοργίαν�καὶ�μόνωσιν».�Σὲ�ἄλλο�σημεῖο�περιγράφονται�ἀναλυτικὰ�τὰ�προι-
�κιὰ�καὶ�οἱ�ἅμαξες�ποὺ�τὰ�μεταφέρουν�(«Τὸ�Τυφλὸ�σοκάκι»,�4.115),�ἐνῶ
ὅταν�ὑπάρχει�ἐξασφαλισμένη�καλὴ�προίκα�καὶ�καλὴ�κληρονομιά,�οἱ�γαμ-
προὶ�βρίσκονται�εὔκολα�(«Ὁ�Χορὸς�εἰς�τοῦ�κ.�Περιάνδρου»,�4.14),�ἢ�ἀκόμη
καὶ�ἀγοράζονται�ἀπὸ�τοὺς�γονεῖς:�«…�ἔπρεπε�νὰ�τὴν�ὑπανδρεύσουν,�νὰ�τῆς
ἀγοράσουν�δηλ.�σύζυγον.�Ἢ�ἕνα�στρατιωτικὸν�ἀπὸ�ἱστορικὴν�οἰκογένειαν,
ἢ�ἕνα�πολιτευόμενον�μὲ�μέλλον».�Ὁ�γέρος�πατέρας�τὸν�ἤθελε�«σώγαμ-
προν»,�ἤθελε�νὰ�διαθέτει�χίλιες�δραχμὲς�τὸν�μήνα�μισθό,�ποσὸ�ποὺ�δὲν�ἔχει
οὔτε�στρατηγὸς�οὔτε�μητροπολίτης.�Ἀξίζει�νὰ�ἀναφερθεῖ,�σὲ�σχέση�μὲ�τὴν
προίκα,�ἡ�ἐγκύκλιος�τοῦ�Ἐθνικοῦ�Ἱδρύματος�ποὺ�μνημονεύεται�σὲ�διήγημα,
σύμφωνα�μὲ�τὴν�ὁποία�ἀπαγορευόταν�στοὺς�ὑπαλλήλους�νὰ�παντρεύονται,
ἐκτὸς�ἂν�λάβουν�μεγάλη�προίκα�(«Ἰατρεῖα�Βαβυλῶνος»,�4.607).

Ἀλλὰ�καὶ�ἡ�ἐπαγγελματικὴ�θέση�τῆς�γυναίκας�τῆς�ἐποχῆς�ἀποτυ-
πώνεται�ἀνάγλυφα�ἀπὸ�τὸν�Π.�στὰ�ἀθηναϊκὰ�διηγήματα.�Ἡ�πλειοψηφία
τῶν�ἡρωίδων�του�ἀσχολεῖται�μὲ�τὸ�νοικοκυριὸ�ἢ�προσφέρει�ὑπηρεσίες�νοι-
κοκυριοῦ�καὶ�πληρώνεται�γι᾽�αὐτές:�πλένουν,�δηλαδή,�σιδερώνουν,�εἶναι�μα-
γείρισσες,�κεντῆστρες,�μοδίστρες.�Συνηθισμένο�ἐπάγγελμα�εἶναι�καὶ�αὐτὸ
τῆς�σπιτονοικοκυρᾶς�ποὺ�σὲ�ἀρκετὰ�κείμενα�νοικιάζει�4-5�ἢ�καὶ�περισσό-
τερα�δωμάτια�(«Τὸ�Ζωντανὸ�κιβούρι�μου»,�«Τὰ�Χριστούγεννα�τοῦ�τεμ-
πέλη»,�«Τὰ�Τελευταῖα�τοῦ�γέρου»,�«Ὁ�Αὐτοκτόνος»…)�καὶ�ἀσχολεῖται�μὲ
τὴν�ἐξεύρεση�τῶν�ἐνοικιαστῶν�καὶ�τὴν�ἐξασφάλιση�τῶν�ἐνοικίων.�Συχνὰ
μάλιστα�αὐτὲς�οἱ�σπιτονοικοκυρὲς�εἶναι�χῆρες�ποὺ�ζοῦν�ἀποκλειστικὰ�ἀπὸ
αὐτὸ�τὸ�ἔσοδο.

Σὲ�τρία�διηγήματα�ἀσκεῖται�καὶ�τὸ�ἐπάγγελμα�τῆς�δασκάλας:�Στὸ
«Χωρὶς�στεφάνι»�ἀναφέρεται�ἡ�δασκάλα�ἡ�Χριστίνα�τὴν�ὁποία�«ἀπὸ�τὸν
καιρὸν�ὁπού�εἶχεν�ἀνάγκην�ἀπὸ�τὰς�συστάσεις�τῶν�κομματαρχῶν�διὰ�νὰ
διορίζεται�δασκάλα,�εἷς�τῶν�κομματαρχῶν�τούτων�[…]�τὴν�εἶχεν�ἐκμε-
ταλλευθῆ.�Ἅμα�ἤλλαξε�τὸ�ὑπουργεῖον,�καὶ�δὲν�ἴσχυε�πλέον�νὰ�τὴν�διορίσῃ,
τῆς�εἶπεν:�“Ἔλα�νὰ�ζήσουμε�μαζί,�κι�ἀργότερα�θὰ�σὲ�στεφανωθῶ”�[…]�Καὶ
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δὲν�τὴν�ἐστεφανώθη�ποτέ»�(3.136).�Σὲ�ἄλλο�σημεῖο,�γιὰ�τὴν�ἴδια�δασκάλα
ἀναφέρεται:�«Τότε�ἡ�Χριστίνα�ἡ�Δασκάλα�[…]�ἐσκέφθη�ἀκουσίως�της–�καὶ
τὸ�ἐσκέφθη�ὄχι�ὡς�δασκάλα,�ἀλλ᾽�ὡς�ἀμαθὴς�καὶ�ἀνόητος�γυνὴ�ὁποὺ�ἦτον»
(3.134).�Στὸ�διήγημα�«Ἡ�Θεοδικία�τῆς�δασκάλας»�γίνεται�ἐκτενὴς�ἀνα-
φορὰ�στὸ�διδασκαλικὸ�ἐπάγγελμα.�Ἀναφέρεται�ὁ�διορισμός�–�μετὰ�ἀπὸ�ἐξε-
τάσεις,�214�δασκαλισσῶν,�ἀπὸ�αὐτὲς�147�ἐβγῆκαν�πρωτοβάθμιες.�Ἐπι-
σημαίνεται,� ὅμως,� πὼς� «ὅλοι,� καὶ� ἐξετασταί,� καὶ� ἐπόπται,� καὶ� ἄλλοι
ἁρμόδιοι,�εἶναι�χαριστικώτατοι»�ἀπέναντι�στὶς�τρυφερὲς�κόρες.�«Ἂς�πάρῃ
ἐπὶ�τέλους�ἕνα�δίπλωμα�κι�αὐτή·�θὰ�πῆτε�δὲν�ἔμαθε�ἀρκετὰ�γράμματα.
Ἀλλὰ�μήπως�ὁ�γυναικεῖος�ἐγκέφαλος�εἶναι�κατεσκευασμένος�διὰ�γράμ-
ματα;�Ἐργόχειρα�κάλλιον�νὰ�ἠξεύρῃ»�(4.111-112).�Ἡ�ἡρωίδα�τοῦ�διηγή-
ματος,�ἡ�Φιλίππα,�ἐγκαταστάθηκε�στὸ�σχολεῖο�τῆς�γειτονιᾶς�μαζὶ�μὲ�δύο
ἄλλες�βοηθούς�της.�Καὶ�ὁ�ἀφηγητής�μας�γράφει:�«Ὅσαι�“ἔχουν�τὰ�μέσα”
νὰ�διορισθοῦν�εἰς�τὰς�Ἀθήνας,�καλῶς.�[…]�Αἱ�τρεῖς�διδασκάλισσαι�εἶχον
εἰς�ἓν�θαλαμίσκον�τὴν�τουαλέτα�τους,�τὶς�μυρουδιές�καὶ�τὰ�καθρεφτάκια
τους.�Μέγα�μέρος�τοῦ�καιροῦ�των�ἐξώδευον�νὰ�σιάζωνται�καὶ�νὰ�βεργο-
λυγοῦν�ἐντὸς�τοῦ�σχολείου.�Ἰδίως�εἰς�τὴν�τέχνην�τῆς�σεισουρίδος�μεγάλως
διέπρεπον�καὶ�αἱ�τρεῖς.�Ἡ�τέχνη�αὕτη�ἐτελειοποιεῖτο�ἐντὸς�τοῦ�μικροῦ�παρ-
θεναγωγείου,� κ᾽� ἐδιδάσκετο� καθημερινῶς� διὰ� τοῦ� παραδείγματος,� τοῦ
μᾶλ�λον�τελεσιουργοῦ�τρόπου�τῆς�διδασκαλίας,�εἰς�τὰς�μικρὰς�μαθητρίας».
(4.113)�Στὸ�τρίτο�διήγημα,�μὲ�τίτλο�«Ἡ�Κάλτσα�τῆς�Νώενας»,�ἁπλῶς�γί-
νεται�ἀναφορὰ�στὸ�ἐπάγγελμα�τῆς�κυρίας�ἡ�ὁποία�ἦταν�«ἄγαμος�ἐν�ἐνερ-
γείᾳ�δασκάλα».�

Στὶς�ἀπασχολήσεις�τῶν�γυναικῶν�ἐντάσσονται�καὶ�ἡ�ἐργασία�καὶ�ἡ
προσφορά�τους�στὶς�ἐκκλησίες,�ἡ�βοήθεια�στοὺς�ἱερεῖς,�ἀλλὰ�καὶ�τὸ�προ-
ξενιὸ�γιὰ�τὴν�ἀποκατάσταση�κυρίως�τῶν�κοριτσιῶν.�Ἡ�ξεκούραση�καὶ�ἡ
χαλάρωσή�τους�ἀπὸ�τὸν�καθημερινὸ�ἀγώνα�τῆς�ζωῆς,�ποὺ�τὸν�διεξάγουν
μὲ�ἀφοσίωση,�αὐταπάρνηση,�ἐγκαρτέρηση�καὶ�πείσμα,�φαίνεται�πὼς�ἐξα-
σφαλίζονται� μὲ� τὴ� συγκέντρωση� στὰ� κεφαλόσκαλα� τῶν� σπιτιῶν,� στὶς
αὐλές,�στὶς�γειτονιὲς�καὶ�τὰ�σοκάκια�–�συνηθισμένη�εἰκόνα�τῆς�ἐποχῆς.
Ἡ�ἀνάπαυλα�αὐτὴ�τῶν�γυναικῶν�δὲν�εἶναι�σιωπηλή,�περιλαμβάνει�καὶ�σχό-
λια,�κοινῶς�«κουτσομπολιό»,�γιὰ�ὅσα�συμβαίνουν�γύρω�τους,�ξεκινώντας
ἀπὸ�τὰ�ροῦχα�ποὺ�φοροῦν�οἱ�γείτονές�τους�μέχρι�τὰ�ἐντελῶς�προσωπικά
τους�θέματα�(«μοῦ�στολίστηκε�σὰ�νύφη·�τὸ�χάλι�της,�δὲν�τὸ�βλέπει»�–
«Ἀποκριάτικη�νυχτιά»,�«Ἀπόλαυσις�στὴ�γειτονιά»,�«Ὁ�Καλόγερος»,�«Τὸ
Νάμι�της»).
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Τὰ�σχόλια�μᾶλλον�εἶναι�περιττὰ�μὲ�βάση�τὶς�παραπάνω�ἀναφορές,�γιὰ
τὸ� πῶς� δηλαδὴ� λειτουργεῖ� ὁ� γυναικεῖος� πληθυσμὸς� στὴν� κοινωνία� τῆς
ἐποχῆς� καὶ� συγκεκριμένα� στὶς� γειτονιὲς� τῆς�Ἀθήνας� καὶ� πῶς� βλέπει
αὐτὸν�τὸν�πληθυσμό,�ἀκόμη�καὶ�τὶς�μορφωμένες�–ὑποτίθεται–�γυναικεῖες
παρουσίες�ὁ�ἀφηγητὴς�Π.�

Ἀξίζει�ὅμως�νὰ�ἐπισημανθεῖ�πὼς�στὰ�ἀθηναϊκὰ�διηγήματα�παρουσιά-
ζεται�σὲ�σχέση�μὲ�τὶς�γυναῖκες,�ἀπὸ�τὸν�μεγάλο�ψυχογράφο�τῶν�λαϊκῶν
συνοικιῶν�τῆς�Ἀθήνας,�καὶ�ἡ�ἄλλη�ὄψη�τοῦ�νομίσματος,�καὶ�μάλιστα�μὲ
κριτικὴ�καὶ�εἰρωνικὴ�διάθεση,�ὄψη�ποὺ�πόρρω�ἀπέχει�ἀπὸ�τὴν�κατάσταση
τοῦ�ἐρωτισμοῦ-λυρισμοῦ�ἢ�ἀκόμη�καὶ�τῆς�κοινωνικῆς�μειονεξίας.�Ἡ�ὄψη
αὐτὴ�εἶναι�ἐπίσης�ὑπαρκτὴ�καὶ�ἀφορᾶ�γυναῖκες,�μικρὲς�καὶ�μεγάλες,�ποὺ
αὐτὲς�κάνουν�«κουμάντο»�στὸ�σπίτι,� ἐνῶ�οἱ�ἄνδρες�εἶναι�στὸ�περιθώριο
(«Ἀποκριάτικη�νυχτιά»,�«Τὰ�Τελευταῖα�τοῦ�γέρου»).�Ἐπιπρόσθετα�πίνουν,
βρίζουν�καὶ�δέρνουν�ἀκόμη�καὶ�τοὺς�συζύγους�τους�(«Τὰ�Χριστούγεννα�τοῦ
τεμπέλη»).�Στὴν�περίπτωση,�μάλιστα,�τοῦ�διηγήματος�«Ὁ�Ἀντίκτυπος�τοῦ
νοῦ»,�ἡ�γυναίκα�βρίζει�καὶ�διώχνει�τὸν�ἀνίκανο�σύζυγο,�καὶ�παντρεύεται,
ἂν�καὶ�μεγάλη�στὴν�ἡλικία,�πολὺ�νεότερο�σύζυγο.�Ὑπάρχουν�πολλὲς�ἀνα-
φορὲς�σὲ�γυναῖκες�ποὺ�συζοῦν�ἀνύπαντρες�καὶ�ἀποκτοῦν�καὶ�παιδιὰ�νόθα
(ἀναφέρεται�ὁ�ὅρος�«μπάσταρδα»)�ἢ�καὶ�παντρεμένες�ποὺ�διατυπώνονται
ἀμφιβολίες�γιὰ�τὴν�πατρότητα�τῶν�παιδιῶν�τους�(«Ἡ�Μακρακιστίνα»,
4.161).�Χαρακτηριστικὴ�εἶναι�ἡ�περίπτωση�τῆς�παντρεμένης�Ρηνούλας,
στὸ�διήγημα�«Τὸ�Τυφλὸ�σοκάκι»�ποὺ�δεχόταν�στὸ�σπίτι�της�τὸν�κουμπάρο,
τὸν�συνδεδεμένο�μὲ�τὴν�οἰκογένειά�της,�ὅταν�ἔλειπε�ὁ�σύζυγος,�καθὼς�καὶ
ἡ�περίπτωση�τῆς�ἡλικιωμένης�χήρας�μὲ�τὶς�δύο�κόρες�ποὺ�δέχεται�τὸν�κα-
λόγερο�στὸ�σπίτι�της�συχνά,�πίνει�μαζί�του�καὶ�τὸν�ἐρεθίζει�σαρκικά.�Ἡ�γυ-
ναικεία�ὅμως�μορφὴ�ποὺ�βρίσκεται�στὸν�ἀντίποδα�τῶν�ἁγνῶν�γυναικῶν,
τῶν�βιοπαλαιστριῶν�ἢ�αὐτῶν�ποὺ�γίνονται�ἀντικείμενο�ἐκμετάλλευσης,
εἶναι�ἡ�κυρα-Σπυριδούλα�στὸ�«Ἰδιόκτητο»,�ἡ�ὁποία,�μολονότι�παπαδοπούλα,
διατηροῦσε�οἶκο�ἀνοχῆς(!)�–αὐτὸ�ἀκριβῶς�ἦταν�καὶ�τὸ�«ἰδιόκτητο»–�καὶ
μάλιστα�ἐξομολογεῖτο�τέσσερις�φορὲς�τὸν�χρόνο,�ἐνῶ�κάθε�μήνα�ὁ�ἐφημέ-
ριος,�ὁ�παπα-Παντελῆς,�ἔκανε�ἁγιασμὸ�στὸ�χαμηλὸ�ἀνώγειό�της�(4.577)
μὲ�τὸ�αἰτιολογικὸ�ὅτι�«ὁ�Χριστὸς�δὲν�ἦλθε�νὰ�καλέσῃ�δικαίους,�ἀλλ᾽�ἁμαρ-
τωλοὺς�εἰς�μετάνοιαν».�Ἡ�βοηθός�της�μάλιστα,�ἡ�γρια-Μαριάνθη,�πα-
ρουσιάζεται�νὰ�ὑποστηρίζει�ὅτι�ἡ�κυρα-Σπυριδούλα�εἶναι�ἁγία�ψυχή,�ὅ,τι�κά-
νει�τὸ�κάνει�γιὰ�καλό,�καὶ�ὅτι�οἱ�κοινὲς�γυναῖκες�«βρίσκονται�σὲ�καλὰ
χέρια»�(4.572).
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Στὸ�πλαίσιο�αὐτῆς�τῆς�ρεαλιστικῆς�εἰκόνας�τῶν�γυναικείων�μορφῶν�ὁ
Π.�θίγει�ἀκόμη�καὶ�τὸ�θέμα�τῆς�ἀνικανότητας�τῶν�ὑπερήλικων�ἀνδρῶν,�ποὺ
συχνὰ�παντρεύονται�νεαρὲς�καὶ�δὲν�μποροῦν�νὰ�ἀνταποκριθοῦν�στὶς�ὑπο-
χρεώσεις�τους.�Θίγει�ἐπίσης�τὸ�πρόβλημα�τῶν�ἐκτρώσεων�(ἀναφέρεται�ὡς
ἔγκλημα�παιδοκτονίας�καὶ�ἐξετάζεται�τὸ�θέμα�τῆς�τεκνογονίας,�τὸ�πῶς
θὰ�πετύχει�κανεὶς�νὰ�μὴν�τίκτει)�καθὼς�καὶ�τὸ�ζήτημα�τῶν�ἀφροδισίων�νο-
σημάτων�(«Ἰατρεῖα�Βαβυλῶνος»).

Στὰ�ἀθηναϊκὰ�διηγήματα,�συνεπῶς,�μὲ�βάση�τὰ�ὅσα�ἐπισημάνθηκαν,
φωτίζονται�καὶ�ἄλλες�πλευρές17 τῶν�γυναικῶν,�πέρα�ἀπὸ�τὴ�σημαντικὴ
θέση�στὴ�διοίκηση�τοῦ�σπιτιοῦ.�Ἀπὸ�τὴ�θέση�τῆς�κοινωνικῆς�μειονεξίας�πη-
γαίνουμε�στὴ�θέση�μιᾶς�δημιουργικῆς,�ἀντικειμενικῆς,�ἁρμονικῆς�ἀντι-
παλότητας�ποὺ�καταλήγει�σὲ�θετικὴ�συνεργασία�καὶ�τέλος�στὴν�ἀναγωγή
της�σὲ�μία�δύναμη18.

Ἡ�θέση�τῆς�γυναίκας�προβάλλεται,� ἑπομένως,�καὶ�ὡς�μειονεκτικὴ
ἀλλὰ�καὶ�ὡς�δημιουργικὴ�καὶ�δυναμική,�συνδεδεμένη�μὲ�τὸν�ἀγώνα�καὶ�τὴν
προσφορά,�ἀλλὰ�καὶ�μὲ�κάθε�ἀνθρώπινη�ἀδυναμία�καὶ�πάντα�σὲ�σχέση�μὲ
τὶς�συνθῆκες�κάτω�ἀπὸ�τὶς�ὁποῖες�ζεῖ.�Αὐτή,�ἄλλωστε,�εἶναι�ἡ�εἰκόνα�σὲ
γενικὲς�γραμμὲς�καὶ�σήμερα�σὲ�παγκόσμιο�ἐπίπεδο.�

Ὅσο�γιὰ�τὴ�στάση�τοῦ�Π.�ἀπέναντι�στὴ�γυναίκα,�στὰ�συγκεκριμένα�διη-
γήματα,�νομίζω�πὼς�τὸ�καλύτερο�ἀποδεικτικὸ�στοιχεῖο�ἀποτελεῖ�μία�πα-
ράγραφος,�μὲ�διατύπωση�θέσης�ἀλλὰ�καὶ�περιγραφὴ�μὲ�ποιητικὴ�χροιὰ�ἀπὸ
τὸ�διήγημα�«Ἡ�Βλαχοπούλα»:�–�τὴν�ὁποία�καὶ�διαβάζω�ὁλοκληρώνοντας
τὴν�εἰσήγησή�μου):

Εἰς�τὰς�χωρικὰς�οἰκίας,�βλέπεις,�ἡ�γυνὴ�δὲν�χρησιμεύει�μόνον�ὡς�γυνή,�ὡς
οἰκοκυρὰ�καὶ�ὡς�μήτηρ,�ἀλλ᾽�ὁ�προορισμός�της�εὐρύνεται�ὅσον�εἶναι�εὐρὺς�ὁ�ὁρί-
ζων�τοῦ�δροσεροῦ�χωρίου,�κειμένου�εἰς�τὸ�κέντρον�γοητευτικοῦ�ὀροπεδίου�ἀνά-
μεσα�εἰς�τέσσαρας�ἐξεχούσας�ράχεις,�ὅπου�εὐωδιάζει�ὁ�θύμος,�ἡ�φασκομηλιὰ
καὶ�τὸ�ὕσσωπον�καὶ�ὅπου�τὰ�πεῦκα,�ὡς�χειροκρατούμενα�παιδία,�σείονται�ὅλα
ὁμοῦ�μὲ�μίαν�ὁμοιόμορφον�κίνησιν�ἀπὸ�τὴν�αὐτὴν�ριπὴν�τοῦ�βορρᾶ,�τοῦ�κατα-
φερομένου�ἀπὸ�τοῦ�ὕψους�τῆς�ἐπιβλητικῆς�Πεντέλης.�[…]�Χωρικὴ�δὲ�οἰκία
χωρὶς�γυναῖκα�θὰ�ἦτο�ὡς�ἐρημία�χωρὶς�ὄασιν�(2.363).�
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17 Βλ.�Μ.�Γ.�Μερακλής,�«Θέματα�τῆς�διηγηματογραφίας�τοῦ�Παπαδιαμάντη»,�Τε-
τράδια�εὐθύνης,�τχ.�15,�σ.�109.

18 Ὅ.π.,�σ.�111.
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ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ�ΑΠΟ ΕΝΑ�ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ�ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΚΑΙ�ΜΙΑ ΑΓΝΩΣΤΗ�ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

περιληΨη

Κορυφαῖο�σταθμὸ�γιὰ�τὶς�παπαδιαμαντικὲς�σπουδὲς�ἀποτέλεσε,�κατὰ�τὰ
ἔτη�1981-1988,�ἡ�πεντάτομη�κριτικὴ ἔκδοση�τῶν Ἁπάντων�Παπαδιαμάντη
ἀπὸ�τὸν�Ν.�Δ.�Τριανταφυλλόπουλο�(Ἀθήνα,�Δόμος).�Ἡ ἔκδοση�αὐτὴ ὑπερ-
κέρασε�σὲ ἔκταση,�σὲ�φιλολογικὴ ἀκρίβεια�καί,�ἐντέλει,�σὲ�κύρος�ὅλες�τὶς
προηγούμενες�(Φέξη,�Βαλέτα,�Σεφερλῆ),�ὥστε�νὰ ἔχει�πλέον,�καὶ�δικαίως,
καταστεῖ conditio�sine�qua�non�κάθε�σοβαρῆς�περὶ�Παπαδιαμάντη�μελέ-
της.�Ὅπως�ὅμως�συμβαίνει�σὲ�κάθε�κριτικὴ ἔκδοση,�ἔτσι�καὶ ἡ ἔκδοση
Τριανταφυλλόπουλου�εἶναι�ἐπιδεκτικὴ ἀναθεωρήσεως.�Σὲ�αὐτὴ�τὴ�διαπί-
στωση�κατέληξε�τὸ�μεταπτυχιακὸ�φροντιστήριο�Ἐκδοτικῆς�τῶν�Νεοελ-
ληνικῶν�Κειμένων,�τὸ ὁποῖο�διηύθυνα�στὸν�Τομέα�Νεοελληνικῆς�Φιλολο-
γίας� Πανεπιστημίου� Ἀθηνῶν� κατὰ� τὴν� τριετία� 2007-2009.� Γιὰ� νὰ
ἀσκηθοῦν� πρακτικὰ� στὴν� ἐφαρμογὴ� τῶν� θεωρητικῶν� περὶ Ἐκδοτικῆς
ἀρχῶν,�οἱ�φοιτητὲς�εἶχαν�νὰ ἐπεξεργαστοῦν�καὶ�νὰ�συγκροτήσουν�κριτικὲς
ἐκδόσεις�σὲ�τρία�διηγήματα�τοῦ�παπαδιαμαντικοῦ corpus:�«Τὸ�Πνίξιμο�τοῦ
παιδιοῦ»,�«Τὸ�Γιαλόξυλο»�καὶ «ὉἈλιβάνιστος».�Ὡς�πρὸς�τὸ�«Πνίξιμο�τοῦ
παιδιοῦ»,�ἡ ἔκδοση�βασίστηκε�σὲ ὅσες�προϋπάρχουσες�δημοσιεύσεις�του�σὲ
περιοδικὰ ἢ�σὲ�συλλογικοὺς�τόμους�παπαδιαμαντικῶν�διηγημάτων�ἦταν
γνωστές,�καὶ�μάλιστα�στὴν�ἔκδοση�Τριανταφυλλόπουλου�(Γ΄,�1984,�σελ.
275-279),� ἀλλὰ� καὶ� στὴν� ἄγνωστη� γιὰ� τοὺς� προηγούμενους� ἐκδότες,
καθὸ ἀβιβλιογράφητη,�ἀναδημοσίευση�τοῦ�διηγήματος�στὸ�Πανελλήνιον
Ἡμερολόγιον τοῦ ἔτους�1909�τῶν�Ἄγγ.�Σημηριώτη�καὶ�Περ.�Ἀγγελίδη
(Ἐν�Γαλατᾷ,�1�[1908],�σελ.�72-78).�Ὡς�πρὸς�τὸ�«Γιαλόξυλο»,�διήγημα



πρωτοδημοσιευμένο�τὸ 1904/1905�(ἐφημ.�«Πατρὶς�τοῦ�Βουκουρεστίου»,
ἔτος�ΙῺ´,�περ.�Β´,�ἀριθμ.�4333,�25.12.1904/7.1.1905)�καὶ�μέχρι�πρόσφατα
ἄγνωστο�καὶ�αὐτό,�καθὸ ἀβιβλιογράφητο,�ἡ ἔκδοση�βασίστηκε�στὴν�πρώτη
ἀναδημοσίευσή�του�τὸ 2007�ἀπὸ�τὸν�Βασ.�Φ.�Τωμαδάκη�(περ.�Παρνασσός,
τόμ.�ΜΘ΄,�σελ.�5-14).�Ὡς�πρὸς�τὸν�«Ἀλιβάνιστο»,�τέλος,�ἡ ἔκδοση�βασί-
στηκε�κυρίως�στὸ�σωζόμενο�αὐτόγραφό�του�(ΕΒΕ�χφ.�Φ�1652)�καὶ�στὶς
προϋπάρχουσες�δημοσιεύσεις�του�στὴν�ἐφημ.�Νέον�Ἄστυ (6.4.1903),�σὲ�πε-
ριοδικὰ (Ἡ�Μούσα [Ἀπρίλιος�1903],�Φιλολογικὰ�Χρονικά [1/4,�15.4.1944,
σελ.�227-247])�ἢ�σὲ�συλλογικοὺς�τόμους�παπαδιαμαντικῶν�διηγημάτων,
ἰδίως�στὴν�ἔκδοση�Τριανταφυλλόπουλου�(Γ΄,�1984,�521-531).�Ἐκτὸς�ἀπὸ
τὴν�ἱστορία�τῆς�παράδοσης�γιὰ�κάθε�διήγημα,�ἀντικείμενο�τῆς�ἐπεξεργα-
σίας�ἀποτέλεσαν�ἐπίσης�ὁ ὀρθογραφικὸς�κώδικας�(ἄλλως:�τὸ�γραφικὸν
ἦθος)�τοῦ�Παπαδιαμάντη,�ἡ�συγκρότηση�(θετικοῦ ἢ ἀρνητικοῦ)�κριτικοῦ
ὑπομνήματος�καὶ ἡ ἐπιλογὴ�τῶν�κατάλληλων�γραφῶν.

Ἀνακοινώνεται�ἐπίσης�νέα�κριτικὴ ἔκδοση�ἑνὸς�ἀκόμη�διηγήματος�τοῦ
Παπαδιαμάντη,� «Ὁλόγυρα� στὴ� λίμνη»,� πρωτοδημοσιευμένου� στὸ� περ.
Ἑστία 33�(1892),�σελ.�305-310,�323-330,�καὶ ἀναδημοσιευμένου�ἐπανει-
λημμένως� σὲ� περιοδικὰ� καὶ� σὲ� συλλογικοὺς� τόμους� παπαδιαμαντικῶν
διηγημάτων,�καὶ�μάλιστα�στὴν�ἔκδοση�Τριανταφυλλόπουλου�(Β΄,�1982,�σελ.
379-400).�Ἡ� νέα� ἔκδοση� βασίζεται� στὶς� προϋπάρχουσες� δημοσιεύσεις,
καθὼς ἐπίσης�καὶ�σὲ ἄγνωστη,�καθὸ ἀβιβλιογράφητη,�ἀλλὰ�σημαντικὴ�γιὰ
τὴν�ἀποκατάσταση�τοῦ�κειμένου�ἀναδημοσίευση�τοῦ�διηγήματος�τὸ�1896
σὲ�συλλογικὸ�τόμο�διηγημάτων.
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Μολονότι�εἶμαι�ἄνθρωπος�τῶν�γραμμάτων�καὶ�τῶν�λέξεων,�δὲν�βρίσκω
εὔκολα�λέξεις�νὰ�σᾶς�περιγράψω�τὴ�χαρά�μου�ποὺ�βρίσκομαι�ξανὰ�στὸ�γοη-
τευτικὸ�νησὶ�τῆς�Σκιάθου,�συμμετέχοντας�καὶ�πάλι,�ὕστερα�ἀπὸ�εἴκοσι�ὁλό-
κληρα�χρόνια,�σὲ�αὐτὸ�τὸ�Διεθνὲς�Συνέδριο�γιὰ�τὸν�Παπαδιαμάντη.�Ἐκείνη
τὴν�ἐποχὴ�εἶχα�περιγράψει�πῶς,�σὰν�νεαρὸς�τότε�οὔτε�κἂν�τριάντα�ἐτῶν,
εἶχα� φθάσει� στὸ� νησὶ� καὶ� εἶχα� αἰσθανθεῖ� εὐλαβικὴ� συγκίνηση� γιὰ� τὸ
ἄγαλμα-μνημεῖο�τοῦ�Παπαδιαμάντη�στὴν�ἀποβάθρα�μὲ�τὴ�φιλοσοφική�του
ἐπιγραφή.

Ἡ�διάλεξή�μου�σ᾽�ἐκεῖνο�τὸ�συνέδριο�ἀφοροῦσε�τὴ�γλώσσα�τοῦ�Παπα-
διαμάντη,�τὴ�«μικτή».�Ἡ�σημερινὴ�ὁμιλία�ἀφορᾶ�ἀποκλειστικὰ�τὸν�Πα-
παδιαμάντη�ὡς�συγγραφέα�διαλόγων�στὴ�Δημοτική,�καὶ�ἔχει�τίτλο�«Διά-
κριση�ὕφους�στὴ�Φόνισσα».�

Ὑπάρχουν�ἀναμφισβήτητες�ἐνδείξεις�ὅτι�ὁ�λόγος�στὴ�«Φόνισσα»�δια-
φέρει�σημαντικὰ�σὲ�ὕφος�ἢ�σὲ�τεχνοτροπία�ἀπὸ�χαρακτήρα�σὲ�χαρακτήρα.
Πέρα�ἀπὸ�αὐτό,�τὸ�ὕφος�ἢ�ἡ�τεχνοτροπία�ἔχουν�μιὰ�ἰδιαίτερη�καταλληλό-
τητα�καὶ�διάκριση�καὶ�ἡ�διαφορὰ�στὸ�ἰδίωμα�ἀνάμεσα�στοὺς�χαρακτῆρες
εἶναι�τέτοιου�βαθμοῦ�ποὺ�νὰ�ἀποκλείει�τὴν�τυχαία�σύμπτωση.�Ἐν�παρεν-
θέσει,�ἡ�διάκριση�ὕφους�στὴν�ἑλληνικὴ�λογοτεχνία�ἔχει�μακροχρόνια�πα-
ράδοση.�Ὁ�Λυσίας�θεωρεῖται�ὡς�ὁ�ἐφευρέτης�τῆς�διάκρισης�ὕφους,�ὁ�δὲ�Θου-
κυδίδης� φαίνεται� ὅτι� ἐξατομίκευσε� τοὺς� λόγους� τοῦ� Νικία� καὶ� τοῦ
Ἀλ�κιβιάδη1.�

Λόγῳ�χρονικῶν�περιορισμῶν,�ἡ�προσοχή�μου�ἐδῶ�ἑστιάζεται�στὴ�«ρη-
τορικὴ�ἐρώτηση»�καὶ�τὸν�«τυποποιημένο�χαρακτήρα»�της�ὡς�τὸ�κύριο�δια-
κριτικὸ�στοιχεῖο�στὸν�λόγο�τῆς�Χαδούλας�Φραγκογιαννοῦς,�παρ᾽�ὅλο�ποὺ
ὑπάρχουν�καὶ�ἄλλα�στοιχεῖα�στὸ�κείμενο,�ὅπως�διαφορετικὰ�ἐπιφωνήματα

1 Βλέπε�Daniel�P.�Tompkins,�Stylistic�characterization�in�Thucydides:�Nicias�and�Al-
cibiades,�Yale�classical�Studies,�vol.�22,�σσ.�181-214.



ἀνάμεσα�στοὺς�διάφορους�χαρακτῆρες.�(Αὐτὸ�θὰ�εἶναι�τὸ�θέμα�τῆς�διαλέ-
ξεώς�μου�σὲ�δέκα�χρόνια�ἀπὸ�σήμερα.)

Ἡ�δυνατὴ�καὶ�ἀποφασιστικὴ�φύση�τῆς�προσωπικότητας�τῆς�Χαδούλας
Φραγκογιαννοῦς�καθιερώνεται�ἐνωρὶς�στὴν�πλοκὴ�τοῦ�ἔργου,�μέσῳ�περι-
γραφῆς�καὶ�ἀφήγησης.�Ὁ�Παπαδιαμάντης�διατηρεῖ�αὐτὴν�τὴν�ἐντύπωση
μέσῳ� τῆς� ἰδιοσυγκρασίας� τοῦ� λόγου� της,� δηλαδὴ� τὴ� συνήθειά� της� νὰ
ἀπαν�τάει�σὲ�δηλώσεις�μὲ�ἐρωτήσεις,�νὰ�ἀπαντάει�σὲ�ἐρωτήσεις�μὲ�ἐρωτή-
σεις,�καὶ�νὰ�ἐκφράζει�ἰδέες�μὲ�ἐρωτήσεις.�Αὐτὴ�ἡ�ἐπινόηση,�ὄχι�μόνον�ἐξα-
τομικεύει�τὴν�ὁμιλία�της,�ἀλλὰ�ἐπίσης�διαπλάθει�τὴν�αὐταρχικὴ�καὶ�ἐπι-
βλητικὴ�ἰδιότητα�τῆς�προσωπικότητάς�της.

Σὲ�ὁλόκληρη�τὴ�«Φόνισσα»�ὑπάρχουν�πάνω�ἀπὸ�ἑξήντα�πέντε�περι-
στατικὰ�στὰ�ὁποῖα�ἡ�Χαδούλα�χρησιμοποιεῖ�τὴ�ρητορικὴ�ἐρώτηση�σὲ�συ-
νομιλία2.�Ἂν�ἐξετάσουμε�πλησιέστερα�αὐτὲς�τὶς�ἐρωτήσεις,�βρίσκουμε�ὅτι
χρησιμοποιοῦνται�στὴν�πλειονότητά�τους�εἴτε�γιὰ�νὰ�ἐκφράσουν�σαρκασμό,
εἴτε�γιὰ�νὰ�κερδίσουν�πλεονέκτημα�στὴ�λογομαχία,�μ᾽�ἄλλα�λόγια�νὰ�ἀμφι-
σβητήσουν�ἢ�νὰ�κηλιδώσουν�τοὺς�ἰσχυρισμοὺς�τῶν�ἄλλων.�Μερικὲς�φορὲς
οἱ�ἐκφράσεις�συνδυάζουν�καὶ�τὰ�δύο.�Ἀλλὰ�ὅλες�τους�εἶναι�αὐταρχικὲς�καὶ
καταπτοητικές.�

Ἀπὸ�τοὺς�ἄλλους�χαρακτῆρες,�ἡ�μικρότερη�κόρη�της�Ἀμέρσα�χρησι-
μοποιεῖ�τὴ�ρητορικὴ�ἐρώτηση�δύο�φορές,�ἀλλὰ�μόνο�γιὰ�ν᾽�ἀπαγγείλει�μιὰ
παροιμία.�Ὁ�γαμβρός�της�Κωνσταντὴς�μιὰ�φορά,�ἐπίσης�γιὰ�ν᾽�ἀπαγγεί-
λει�μιὰ�παροιμία.�Ὁ�πάτερ�Ἰωάσαφ�μιὰ�φορά,�ἀπαγγέλλοντας�ἀπὸ�κάποιον
ψαλμό.�Ἡ�Δελχαρώ,�ἡ�μεγάλη�της�κόρη,�ἀπαντάει�σὲ�ἐρωτήσεις�μὲ�ἐρω-
τήσεις�τρεῖς�φορές,�ἀλλὰ�ὅπως�θὰ�δοῦμε�μὲ�ὀδύνη,�λόγῳ�φόβου.�Καὶ�ἄλλοι
δευτερεύοντες�χαρακτῆρες�μιὰ�ἢ�δύο�φορὲς�στὴ�συζήτηση.

Ἔχω�ἐπιλέξει�ἀποσπάσματα�ἀπὸ�τὸ�κείμενο�ποὺ�διαφωτίζουν�τὴ�φύση
καὶ�ποικιλία�τῶν�ρητορικῶν�ἐρωτήσεων�τῆς�Χαδούλας�Φραγκογιαννοῦς.

Στὴν�ἀρχὴ�τῆς�πλοκῆς,�ἡ�Χαδούλα�ἀγρυπνᾶ�ὅλη�τὴ�νύχτα�δίπλα�στὴν
κούνια�τῆς�ἄρρωστης�νεογέννητης�ἐγγονῆς�της.�Ἡ�λεχώνα�Δελχαρώ,�μά�-
να�τοῦ�παιδιοῦ,�κοιμᾶται�στὸ�ἴδιο�δωμάτιο.�Ἐκινήθηκε�λίγο�καὶ�ἄνοιξε�τὰ
μάτια�της.�Νά�ἡ�συνομιλία�τους,�μὲ�τὴ�Χαδούλα�νὰ�εἶναι�ὁ�συνήθης�σαρ-
καστικός�της�ἑαυτός:

Δελχαρώ:�Πῶς�πάει,�μάννα;
Χαδούλα:�Πῶς�νὰ�πάῃ!…�Τί�θὰ�κάμῃ!…�δὲν�θὰ�βήξῃ;
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Δελχαρώ:�Πῶς�τὸ�βλέπεις,�μάννα;
Χαδούλα:�Πῶς�νὰ�τὸ�ἰδῶ;

Κατὰ�τὴ�διάρκεια�μιᾶς�ἄλλης�μεγάλης�καὶ�παγερῆς�νύχτας,�μὲ�τὸν�βο-
ριὰ�νὰ�φυσάει�ἔξω,�μὲ�τὸν�πετεινὸ�νά�᾽χει�λαλήσει�γιὰ�δεύτερη�φορά�–ὁπότε
θὰ�ἦταν�γύρω�στὶς�δύο�τὸ�πρωί–�ἡ�δευτερότοκη�κόρη�Ἀμέρσα�φθάνει�ἀπρό-
σμενα:

Ἀμέρσα:�Εἶδα�στὸν�ὕπνο�μου�πὼς�πέθανε,�εἶπε�μὲ�πάλλουσαν�ἀκόμη�φωνὴν�ἡ
ὑψηλὴ�γεροντοκόρη.

Χαδούλα:�Ἀμμ᾽�σὰν�εἶχε�πεθάνει;�τάχα�τί;�εἶπε�κυνικῶς�ἡ�γραία…�Κ᾽�ἐση-
κώθης…�κ᾽�ἦρθες�νὰ�ἰδῇς;�

Ἀμέρσα:�Εἶδα�πὼς�πέθανε�τὸ�κορίτσι,�καὶ�πὼς�ἐσὺ�εἶχες�ἕνα�μαῦρο�σημάδι�στὸ
χέρι�σου.

Χαδούλα:�Μαῦρο�σημάδι;…

Εἶναι�κατὰ�τὶς�μεγάλες�ἐκεῖνες�νύχτες�τῆς�ἀγρύπνιας�ποὺ�ἡ�Χαδούλα
σκέπτεται�καὶ�ξανασκέπτεται�τὴ�δύσκολη�ζωή�της.�Θυμᾶται�τὸν�ἄνδρα�της
ποὺ�τὸν�ἐγελοῦσε�πάντα�τὸ�ἀφεντικό�του�παρακρατώντας�χρήματα,�μὲ�τὴ
δικαιολογία�ὅτι�ἔχει�κόρες.�Ἡ�Χαδούλα�τὸν�ἀντιμετωπίζει�μ᾽�ἕνα�πραγ-
ματικὸ�παράδειγμα�ρητορικῆς�λογομαχικῆς�ὑπεροχῆς:

Αὐτὴ�τοῦ�ἔδιδε�τὴν�μόνην�λογικὴν�καὶ�τὴν�μόνην�πρέπουσαν�ἀπάντησιν:�«Ἐσὺ
μονάχα�ἔχεις�κορίτσια�μάστορη;�Ὁ�ἄλλος�κόσμος�δὲν�ἔχουν;»

Συλλογιζόμενη�ὅτι�ἡ�Ἀμέρσα�εἶναι�ἀνύπαντρη,�ἔχουμε�μιὰ�περίπτωση
ποὺ�ἐκφράζει�ἰδέες�μὲ�ἐρωτήσεις:

Χαδούλα:�…�Τί�θ᾽�ἀπήλαυεν�ἀπὸ�τὰ�βάσανα�τοῦ�κόσμου;�Καὶ�οὔτ᾽�ἐζήλευε�κἄν!
Τί�νὰ�ζηλέψῃ;�

Ἐπὶ�πλέον�βρίσκουμε�ὅτι�ὁ�λόγος�τῆς�Χαδούλας�Φραγκογιαννοῦς�εἶναι
κάπως�στερεοτυπικός,�ὅτι�συνηθίζει�σὲ�κάποια�συγκεκριμένη�φρασεολογία
στὸν�σχηματισμὸ�τῆς�ρητορικῆς�ἐρώτησης�–�δηλαδὴ�τὴ�χρήση�τῆς�ἐρω-
τηματικῆς�μορφῆς�ἀκολουθούμενης�ἀπὸ�τὸ�«νὰ»:�τί�νά;�πῶς�νά;�ποῦ�νά.
Αὐτὴ�ἡ�διατύπωση�εἶναι�τόσο�συνήθης�στὴν�ἑλληνικὴ�γλώσσα,�ὅσο�καὶ�ἡ
διατύπωση�ὑποκείμενο-κατηγορούμενο�στὴν�ἀγγλική.�Ἀλλὰ�ὁ�τρόπος�ποὺ
ὁ�Παπαδιαμάντης�χρησιμοποιεῖ�τὸ�«νὰ»�γιὰ�τὴ�Χαδούλα�εἶναι�ἰδιαίτερα�χα-
ρακτηριστικός,�ἐπειδὴ�στὸ�«νὰ»�βρίσκεται�ἡ�δύναμη�τοῦ�σαρκασμοῦ�της,
ἡ�ὀξύτητα�τῆς�ὁμιλίας�της�ἔναντι�τῶν�ἄλλων.�Γιὰ�παράδειγμα,�στὴν�πε-
ρίπτωση�ὅταν�ὁ�γαμβρός�της�Κωσταντὴς�ξυπνάει�τὴ�γυναίκα�του�τὴ�λε-
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χώνα,�μαζεύοντας�μὲ�θόρυβο�τὰ�ἐργαλεῖα�του�τὸ�πρωὶ�γιὰ�νὰ�πάει�στὴ�δου-
λειά,�καὶ�ἡ�Δελχαρὼ�ρωτάει:�«Τ᾽�εἶναι�μάννα;»,�ὅλος�ὁ�ἐκνευρισμὸς�τῆς
Χαδούλας�ἔχει�παραχωρηθεῖ�στὸ�μικροσκοπικὸ�«νὰ»�τῆς�ἀπάντησής�της:
«Τί�νὰ�εἶναι!…�Ὁ�Κωνσταντὴς�ρίχνει�τὰ�σύνεργά�του�μὲς�στὸ�ζεμπίλι!…
εἶπε�μετὰ�στεναγμοῦ�ἡ�γραῖα».

Ἡ�δύναμη�τοῦ�τυποποιημένου�«νὰ»�στὸν�λόγο�τῆς�Χαδούλας�μπορεῖ
ἴσως�νὰ�ἐπεξηγηθεῖ�πιὸ�δραματικὰ�ἐξετάζοντας�μιὰ�περίπτωση�στὴν�ὁποία
τὸ�«νὰ»�ἀπουσιάζει�ἐμφανῶς.�Εἶναι�ἡ�μόνη�στιγμὴ�ποὺ�ἡ�Χαδούλα�τὰ�ἔχει
χαμένα�καὶ�δὲν�ξέρει�τί�νὰ�εἰπεῖ.�Εἶναι�σὲ�στιγμὲς�ὑπερέντασης�συνομι-
λώντας�μὲ�τὴν�κόρη�της�Δελχαρώ,�ποὺ�μόλις�ἔχει�ξυπνήσει�καὶ�πρόκειται
νὰ�μάθει�ὅτι�τὸ�μωρό�της�ἔχει�πεθάνει.�Ἡ�Χαδούλα,�ἡ�γιαγιὰ�τοῦ�μωροῦ,
τὸ�εἶχε�πνίξει�πρὶν�ἀπὸ�λίγο.

Δελχαρώ:�Τ᾽�εἶναι,�μάννα;�εἶπε.
Ἡ�μήτηρ�της�βλοσυρά,�καὶ�ὡς�ἐν�φρεναπάτῃ�τὴν�ἐκοίταξεν�εἰς�τὸ�φῶς�τοῦ�λυ-

χναρίου.
Χαδούλα:�Τ᾽�εἶνε!�εἶπε,�τίποτα.�Ξύπνησες;
Δελχαρώ:�Μοῦ�φάνηκε�πὼς�κάτι�εἶπες…�πὼς�μ᾽�ἐφώναξες,�μὲς�στὸν�ὕπνο�μου.
Χαδούλα:�Ἐγώ;…�ὄχι.�Τ᾽�αὐτιά�σου�κάμανε.
Δελχαρώ:�Τί�ὥρα�νὰ�εἶναι,�μάννα;
Χαδούλα:�Τί�ὥρα;�ξέρω�’γώ;…�Τόσες�φορὲς�λάλησε�καὶ�ξαναλάλησε�τ᾽�ὀρνίθι.

Ἐδῶ�ἡ�Χαδούλα�εἶναι�τόσο�σαστισμένη�ἀπὸ�τὴν�κατάσταση,�ποὺ�ὁ�συνή-
θης�αὐταρχισμὸς�καὶ�ὁ�σαρκασμὸς�στὴ�φωνή�της�δὲν�ὑπάρχουν�πλέον.
Ὅπως�δὲν�ὑπάρχουν�καὶ�τὰ�σαρκαστικὰ�«νά»,�τὸ�κυρίως�ὄχημα�τοῦ�ἀτο-
μικοῦ�της�ὕφους.�Ὑπὸ�κανονικὲς�συνθῆκες�ἡ�Δελχαρὼ�θὰ�εἶχε�ἐρωτήσει
«Τί�ὥρα�εἶναι;»�καὶ�ὄχι�«Τί�ὥρα�νὰ�εἶναι;»,�καὶ�ἡ�μητέρα�της�θὰ�εἶχε�σί-
γουρα�ἀπαντήσει�μὲ�σαρκασμό:�«Τί�ὥρα�νὰ�εἶναι;�πῶς�νὰ�ξέρω;�Τόσες�φορὲς
λάλησε�καὶ�ξαναλάλησε�τ᾽�ὀρνίθι».

Ἔχει�ἐνδιαφέρον�νὰ�σημειώσουμε�ἐδῶ�ὅτι�παρ᾽�ὅλο�ποὺ�ἡ�Δελχαρὼ�ἀπαγ-
γέλει�τὸ�«νὰ»�παρατεθιμένο�στὴν�ἐρώτηση�–καὶ�ὄχι�στὴν�ἀπάντηση–,�τὸ
δικό�της�«Τί�ὥρα�νὰ�εἶναι»,�δὲν�περιέχει�καθόλου�σαρκασμὸ�ἢ�αὐταρχισμό.
Τὸ�ἐναντίον�μάλιστα.�Χρησιμεύει�μᾶλλον�στὸ�νὰ�ἐξυψώσει�τὴν�ἔνταση�τῆς
στιγμῆς�ἐκφράζοντας�τὴν�ἀγχώδη,�ἀνήσυχη,�καὶ�συγχυσμένη�κατάσταση
τῆς�Δελχαρῶς.�Ἡ�αἰτία�εἶναι�ὅτι�ἡ�λέξη�«ὥρα»�ἔχει�τοποθετηθεῖ�ἀνάμεσα
στὸ�«τί»�καὶ�τὸ�«νά»,�μετατρέποντας�τὴν�ἔννοια�τοῦ�«νὰ»�σὲ�«ἄρα».�Τὸ
«νὰ»�εἶναι�μιὰ�ἀπὸ�αὐτὲς�τὶς�λέξεις-χαμαιλέοντες�τῆς�νεοελληνικῆς�ποὺ
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τόσο� εὔκολα� καὶ� ἀνεπαίσθητα� ἀλλάζουν� νόημα� μὲ� ἀλλαγὴ� θέσεως� ἢ
ἐλαφρὰ�τροποποίηση�τῆς�προτάσεως3.�

Ὑπάρχει�μιὰ�ἄλλη�δραματικὴ�στιγμὴ�κατὰ�τὴν�ὁποία�ἡ�Δελχαρὼ�ἐρωτᾶ
μὲ�μιὰ�ρητορικὴ�ἐρώτηση�συνομιλώντας�μὲ�τὴ�μητέρα�της.�Εἶναι�ἡ�στιγμὴ
ποὺ�καταφθάνει�ἡ�ἀστυνομία�καὶ�ξαφνικὰ�κατανοεῖ�τὴ�σύνδεση�τῆς�μητέ-
ρας�της�μὲ�τὸν�θάνατο�τοῦ�μωροῦ�της:�«Τί�νὰ�πῶ�κ᾽�ἐγώ,�ἡ�καημένη!».�Ἐδῶ
ὅμως�πάλι�δὲν�ὑπάρχει�δύναμη�στὸ�«νά».�Ἔχει�ἐξασθενήσει�ἀπὸ�τὴν�προ-
σθήκη�τοῦ�«κ᾽».�«Τί�νὰ�πῶ»�ἢ�«Τί�νὰ�πῶ,�ἐγώ»,�εἶναι�ρωμαλέος�λόγος.�«Τί
νὰ�πῶ�κ᾽�ἐγώ»,�εἶναι�ὑπάκοη�διαμαρτυρία.�

Ὁ�Παπαδιαμάντης�βάζει�κατὰ�μέρος�τὸ�κοφτό,�σαρκαστικό,�νευρῶδες
«νὰ»�γιὰ�τὴ�Χαδούλα�Φραγκογιαννοὺ�σχεδὸν�ἀποκλειστικά.�Εἶναι,�ὅπως
εἴδαμε,�τὸ�μέσον�ποὺ�ὁρίζει�τὸν�χαρακτήρα�της,�καὶ�διατηρεῖ�τὸ�πλεονέ-
κτημα�καὶ�τὴν�ὑπεροχή�της�σὲ�ὅλη�τὴν�ἀφήγηση.

Ἴσως�δὲν�εἶναι�τυχαῖο,�ἀλλὰ�συνεπὲς�μὲ�τὴν�ἀφήγηση,�ὅτι�ὁ�Παπα-
διαμάντης�ἀναθέτει�στὴ�Χαδούλα�Φραγκογιαννοὺ�ἐπίσης�τὸ�ἐπιφωνημα-
τικὸ�«νὰ»�παντοῦ�στὴ�«Φόνισσα».�Ἀλλὰ�ὅπως�εἶπα�καὶ�προηγουμένως,
αὐτὸ�εἶναι�τὸ�θέμα�μου�γιὰ�τὸ�ἑπόμενο�Συνέδριο�Παπαδιαμάντη.

Μετάφραση�ἀπὸ�τὸ�ἀγγλικὸ�πρωτότυπο:�Διονύσιος�Βασιλόπουλος

RhETORIcAl QUESTIONS IN ThE DIAlOGUE

character�location

hadula�Frangoyannou 196/11(s)*,�12(s),�12-13,�15(s),�38,�49(s),�61(s),�70(s),
83(s);� 199/51(s),� 63;� 233/45-47;� 236/80(s),� 80-81(s);� 237/1(s),� 5,� 14-
15(s),�17-18,�18-19(s);�271/6,�8;�272/22(s),�72(s);�303/21-22;�304/20,�23,
25,�25(s),�46,�78(s),�80(s);�305/3,�34;�307/86,�100;�308/71,73,�75(s);�341/34,
81(s);� 342/50(s),� 58,79(s);� 368/31;� 370/11;� 373/78(s);� 405/14;� 473/14,
23,33;�500/58,�79;�501/99;�502/49(s),�50;�528/61(s),�61-62,�62-63.

Amersa 196/64(s),�90(s).
Dandis 196/93-4(s).
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3 Γιὰ�σύγχρονη�χρήση�τοῦ�«νὰ»�βλέπε�Δ.�Δημητράκου,�Νέον�Ὀρθογραφικὸν�Ἑρμη-
νευτικὸν�Λεξικόν,�Ἀθήνα,�1969,�σ.�948.



First�Policeman 268/39.
Portaitaina 303/23.
Yannis 370/30.
Delharo 304/48,�57;�373/81.
Maroussa 407/48,�51.
khambanakhamakis 437/37,�66;�500/64.
Father�Jehosaphat 501/32.
Officer 533/25.
(s) indicates�«sarcastic»�retort.

Ἡ�«Φόνισσα»�πρωτοεμφανίστηκε�σὲ�συνέχειες�στὸ�περιοδικὸ�Παναθήναια,�ἀπὸ�τὸν
Ἰανουάριο�ἕως�τὸν�Ἰούνιο�τοῦ�1903.�Φωτοαντίγραφο�αὐτῆς�τῆς�πρώτης�ἐκδόσεως
ἀριθμημένο�μὲ�τὴ�μέθοδο�Stephanus�ὑπάρχει�στὴ�διατριβὴ�The�Nature,�Style,�and
Aesthetics�of�Papadhiamandian�Prose, a�dissertation�by�David�R.�Weinberg,�Ph.D.,
Michigan�State�University,�1977.�Ὁ�ἀνωτέρω�πίνακας�ἔχει�ληφθεῖ�ἀπὸ�ἐκεῖνο�τὸ
ἔγγραφο.
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΕΣ�ΣΤΗΝ�ΕΠΟΧΗ�ΤΗΣ�ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΙΑΣ:
ΟΙ�ΕΜΠΟΡΟΙ�ΤΩΝ�ΕΘΝΩΝ ΤΟΥ�ΑΛ.�ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

ΩΣ�ΙΣΤΟΡΙΚΗ�ΠΗΓΗ*

ὉἈλέξανδρος�Παπαδιαμάντης ὡς�ἱστορητής�–�αὐτὸ�εἶναι�τὸ�ζήτημα�ποὺ
θὰ�μᾶς�ἀπασχολήσει,�μὲ ἀφορμὴ�τοὺς Ἐμπόρους�τῶν�Ἐθνῶν.�Ὁ�κίνδυνος
εἶναι�βέβαια�πολὺ�μεγάλος.�Πρῶτον�διότι�συνεχίζουμε�ἔτσι�νὰ ἀποδεχό-
μαστε�μιὰ�ἐντελῶς�λανθασμένη�χρήση�τοῦ ἔργου�του:�νὰ�τὸ�φέρνουμε�στὰ
μέτρα�μας,�ἔτσι�ὅπως�ἔξοχα�τὸ ἔθεσε�ὁ�Χρῆστος�Βακαλόπουλος:�«Ἐμεῖς
πρέπει�νὰ�πλησιάσουμε�τὸν�Παπαδιαμάντη�κι�ὄχι�νὰ�προσπαθήσουμε�νὰ�τὸν
φέρουμε�στὰ�νερά�μας»1. Καί,�δεύτερον,�διότι�ἀ�ποσποῦ�με�τὸν�Παπαδια-
μάντη�ἀπὸ�τὸν�φυσικό�του�χῶρο,�τὴ�γλώσσα�δηλαδή,�καὶ�τὸν�τοποθετοῦμε
ἀλλοῦ,�στὴν�ἐπιστήμη�–�ἔστω�καὶ�στὴν�ἰδιόμορφη�ἐπιστήμη�τῆς�ἱστορίας.�

Ἔχουμε�ὅμως�καὶ�σοβαρὰ ἐλαφρυντικὰ�γι’�αὐτὸ�τὸ ἐγχείρημα:�ἡ ἱστο-
ρικὴ ἐπιστήμη�δὲν�εἶναι�θετικὴ ἐπιστήμη,�δὲν�λειτουργεῖ�δηλαδὴ�μὲ�τὴ�λο-
γικὴ�τοῦ�ἐπιβεβαιωμένου�παραδείγματος,�ὅπως�ἀφελῶς�πίστευε�ἡ�θετικι-
στικὴ ἱστοριογραφία�τοῦ�18ου�καὶ�19ου�αἰώνα2. Ὁ ὑποκειμενικὸς�παράγων
εἶναι�ἐδῶ ἰσχυρότατος�καὶ ὁ ἱστοριογράφος�καθορίζει�αὐτὸς�ὁ ἴδιος�τὸν�δρόμο
ποὺ�θὰ ἀκολουθήσει,�διότι�ἀντικείμενο�τῆς�ἱστορίας�δὲν�εἶναι�φυσικὰ�φαι-

*�Ἡ�παρούσα�εἰσήγηση�ἐκ�λάθους�δὲν�ἔχει�περιληφθεῖ�στὴν�ἔντυπη�ἔκδοση�τῶν�Πρα-
κτικῶν�καὶ�ἐκδόθηκε�σὲ�τευχίδιο�ὡς�Ἀνάτυπο.�Τὴν�προσθέτουμε�τώρα�στὴν�ἡλε-
κτρονικὴ�ἔκδοση.

1 Χρήστου�Βακαλόπουλου,�Ἀπὸ�τὸ�χάος�στὸ�χαρτί,�Ἑστία,�Ἀθήνα�1995,�σ.�200.
2 Ὁ�Παῦλος�Καλλιγᾶς,�φανατικὸς�ὑποστηρικτὴς�τοῦ ἀκραίου�θετικισμοῦ�καὶ�σφοδρὸς
πολέμιος�τοῦ�Παπαρρηγόπουλου,�ἔγραφε:�«Ὅπως�ὁ�βοτανικὸς�ἐπὶ�τοῦ�λευκώματος
αὐτοῦ�προσπηγνύει�τὰ ἀποξηραθέντα�καὶ ἐπιπεδωθέντα�φυτά,�οὕτω�καὶ ὁ ἱστορικός,
ὁ�παραλείπων�τὴν�ἠθικὴν�κατάστασιν,�προβάλλει�τὰ ἱστορικὰ�συμβάντα�[…]�ἐπὶ
ἀχρώου�πίνακος�[…]�ὁ�φυσικὸς�διὰ�τῆς�παρατηρήσεως�ἀναλύων�μετ’�ἐπιστασίας�τὰ
φαινόμενα,�ἐξάγει�τὸν�διέποντα�αὐτὰ�νόμον�[…]�ὡσαύτως�καὶ ἡμεῖς»�(βλ.�Marie-
Paule�Masson-Vincourt,�Ὁ�Παῦλος�Καλλιγᾶς�(1814-1896)�καὶ ἡ ἵδρυση�τοῦ ἑλλη-
νικοῦ�κράτους,�ΜΙΕΤ,�Ἀθήνα�2009,�σ.�578).�



νόμενα,� ἀλλὰ ἀνθρώπινες�πράξεις,� οἱ ὁποῖες� ἐμπεριέχουν�ἀσφαλῶς� τὴν
ἠθικὴ�διάστασή�τους.�Οἱ�πράξεις�αὐτὲς�κινοῦνται�μὲ�μεγάλο�βαθμὸ ἀπροσ-
διοριστίας,�γεγονὸς�πού,�ἐξ�ἀντικειμένου,�προσδίδει�στὴν�ἱστορία�μεγάλο
βαθμὸ ὑποκειμενισμοῦ.�

Γι’�αὐτὸ�καὶ ὁ�μεγαλύτερος�κίνδυνος�στὴν�ἐπιστήμη�τῆς�ἱστορίας�εἶναι,
ὅπως� ἔλεγε� ὁ�Κωνσταντίνος�Παπαρρηγόπουλος,� τὸ� συστηματικό� της
πνεῦμα�–ἡ�μάστιγα�αὐτὴ�τῆς�ἱστοριογραφίας–�καὶ ἐπίσης�ἡ ἐκ�τῶν�προ-
τέρων�καὶ ὄχι�ἐκ�τῶν�ὑστέρων�κίνηση�τοῦ ἱστοριογράφου.�Ὁπότε,�μιλών-
τας�γιὰ�τὴν�ἱστοριογραφικὴ�πλευρὰ�τοῦ�Παπαδιαμάντη�δὲν�ἁμαρτάνουμε
καθόλου�ὡς�πρὸς�τὴν�ἱστορία,�ἐφόσον�ἀποδέχεται�ὁ�κόσμος�τῆς�ἱστορίας�τὴν
δρώσα� συνείδηση� τοῦ� γράφοντος� ὑποκειμένου.�Ὁ�Παπαδιαμάντης� ἐδῶ
ἀκριβῶς�διακρίθηκε,�ἔγινε�μοναδικὸς�σχεδόν,�ὡς�ἐκφραστὴς�τῆς�ἱστορικῆς
συνειδήσεως�τοῦ ἑλληνισμοῦ.�Ὁ�Τέλλος�Ἄγρας,�στὸ�καλύτερο�ἴσως�δοκί-
μιο�ποὺ ἔχουμε�γιὰ�τὸν�Παπαδιαμάντη,�ἔγραψε�χαρακτηριστικά:�«…�τοῦ
Παπαδιαμάντη�ἡ ἑλληνικότης[…]�εἶναι�ἡ�συνείδηση�[…]�προέρχεται�σὰν
ἀπὸ�ταπεινὴν�ἀσφάλεια,�σὰν�ἀπὸ�κάποια�πεποίθηση�ἑλληνικῆς�ἀφθαρσίας,
ἀθανασίας,�αἰωνιότητος�τοῦ�στοιχείου�τοῦ ἑλληνικοῦ�πάνω�στὰ�κληρονο-
μικά�του�χώματα»3.

Ἴσως�ὅμως�νὰ ἁμαρτάνουμε�ὡς�πρὸς�τὴ�λογοτεχνία.�Ἀλλὰ�καὶ ἐδῶ
ἔχουμε�σοβαρὰ ἐλαφρυντικά.�Διότι�ἡ ἱστορία�εἶναι�κείμενο.�Καὶ�μάλιστα
κείμενο�ποὺ�πρέπει�νὰ�διαβαστεῖ�καὶ�νὰ�πείσει,�πάνω�σὲ�ζητήματα�ἀνθρω-
πίνης�συνειδήσεως�καὶ�πράξεων.�Ὁπότε,�ὑπ’�αὐτὴν�τὴν�ἔννοια,�ὁ ἱστορικὸς
γράφει�ἱστορίες,�πρωτίστως�ἀφηγεῖται�καὶ ἑπομένως�ὑποχρεωτικὰ�τίθεται
καὶ�στὸ�μικροσκόπιο�τοῦ�φιλολόγου.�Ἡ ἱστορία�εἶναι�λογοτεχνικὸ�εἶδος.

Ἔχουμε�λοιπὸν�κάθε�δικαίωμα�νὰ�δοῦμε�αὐτὲς�τὶς�ἱστορικὲς�πλευρὲς
τοῦ�Παπαδιαμάντη.�Ἀλλὰ�δὲν�εἶναι�μόνον�δικό�μας�δικαίωμα.�Ὁ ἴδιος�ὁ
συγγραφέας�μᾶς�ὑποδεικνύει�αὐτὴν�τὴν�ὀπτική.�Εἶναι�λάτρης�τῆς�ἱστορίας
ὁ�Παπαδιαμάντης.�Δὲν�εἶναι�τυχαῖο�πὼς�μεταφράζει�Φίνλεϋ�καὶ�Γόρδωνα,
οὔτε�εἶναι�τυχαῖο�πὼς�οἱ�πρῶτες�του�μεγάλες�συνθέσεις,�ἡ�Γυφτοπούλα καὶ
οἱ Ἔμποροι� τῶν�Ἐθνῶν,� ἀναπτύσσονται� στὸ� καθαυτὸ ἱστορικὸ� φόντο.
Εἶναι� φιλίστωρ� ὁ�Παπαδιαμάντης� καὶ� γιὰ ἕναν� ἄλλο� λόγο:� διότι� εἶναι
ἐκφραστὴς�τῆς�ὀρθοδόξου�πνευματικότητος.�Καὶ ἡ�πνευματικότητα�αὐτὴ
διαφέρει�κατὰ�τοῦτο�ἀπὸ�τὶς�ἄλλες�δύο�χριστιανικὲς�ὁμολογίες,�τὴ�ρωμαι-
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3 Τέλλου�Ἄγρα,�Κριτικά.�Μορφὲς�καὶ�κείμενα�τῆς�πεζογραφίας�μας,�Ἑρμῆς,�Ἀθήνα
1984,�τ.�3,�σ.�71.�



οκαθολικὴ� καὶ� τὴν� προτεσταντική:� εἶναι� ἀπολύτως� προσηλωμένη� στὴν
ἔννοια�τῆς�παραδόσεως.�Ὅταν�ὅμως�ἀναγνωρίζεις�τὰ�πρωτεῖα�στὴν�πα-
ράδοση,�ὅταν�ἔχεις�συγκροτήσει�τὸν�ἐκκλησιαστικό�σου�λόγο�πάνω�στὶς
ἀποφάσεις�τῶν�Συνόδων�καὶ�στὴν�ἐξέλιξη�τῆς�ἐκκλησιαστικῆς�πρακτικῆς
καὶ ὄχι�ἀποκλειστικὰ�πάνω�στὸ ἀλάθητο�τῆς�ἱεραρχίας�ἢ�πάνω�στὸ ἀρχικὸ
κείμενο�τῆς�Γραφῆς,�τότε�εἶναι�προφανὲς�πὼς�ἔχεις�γιὰ ὁδηγὸ�τὴν�ἴδια�τὴν
ἱστορία.�Πιστεύεις�σὲ ἕνα�Θεὸ�ποὺ�εἶναι�ὁ�Παλαιὸς�τῶν�Ἡμερῶν,�αὐτὸς�δη-
λαδὴ�ποὺ�γνωρίζει�ὅλη�τὴν�ἱστορία.�

Κάπως�ἔτσι�νομιμοποιεῖται�καὶ�τὸ�σύντομο�ἱστορικὸ ἑρμηνευτικό�μας
σχόλιο�πάνω�στοὺς�Ἐμπόρους�τῶν�Ἐθνῶν.�Τὸ�μυθιστόρημα�αὐτό,�ποὺ�δη-
μοσιεύεται�σὲ�συνέχειες�στὸ�περιοδικὸ�Μὴ�Χάνεσαι,�τὸν�χειμώνα�τοῦ�1882
καὶ ὑπογράφεται�ἀπὸ�τὸν�συγγραφέα�μὲ�τὸ�ψευδώνυμο�Μποέμ,�θὰ�μποροῦσε
νὰ�θεωρηθεῖ�ἱστορικὸ�τεκμήριο,�ἔτσι�ὅπως�ἡ ἐπιστήμη�τῆς�ἱστορίας�ἀντι-
λαμβάνεται�σήμερα�τὶς�ἱστορικὲς�πηγές:�ὡς�ἕνα�σύνολο�πολλαπλῶν�τεκ-
μηρίων,�ἀπὸ ὅλους�τοὺς�χώρους�τῆς�ἀνθρωπίνης�δραστηριότητος�–�φυσικὰ
καὶ ἀπὸ�τὴν�τέχνη.�Ὁ�Ζὰκ�Λὲ�Γκὸφ�τὸ�εἶπε�ἐπιγραμματικά,�πὼς�«…�ἡ νέα
ἱστορία�εἶναι�θεμελιωμένη�σὲ�πολλαπλὰ�τεκμήρια,�γραπτὰ�παντὸς�εἴδους,
ἀπεικονιστικὰ�τεκμήρια�–�ὅλα�αὐτὰ�εἶναι�τεκμήρια�πρώτης�τάξεως»4.�

Ἂς�περάσουμε�στὸ�διὰ�ταῦτα.�Εἶναι�γνωστὸ�πὼς�ὁ�Παπαδιαμάντης�κι-
νεῖται�στὸ�λογοτεχνικὸ�πεδίο�χρησιμοποιώντας�μὲ ἀκρίβεια�κοινωνικὰ�δε-
δομένα,�στὰ ὁποῖα�δίνει�τὴν�ἰδιαίτερη�ποιητική�του�ἔκφραση.�Ὁ�ρεαλισμός
του�εἶναι�δηλωμένος�ἀπὸ�τὸν�ἴδιο�ἐξάλλου:�«Οὐχὶ ἐν�τῇ�φαντασίᾳ,�ἀλλὰ ἐν
τῇ�καρδίᾳ»,�μᾶς�ἔχει�πεῖ,�θέλοντας�νὰ�διαχωρίσει�τὴ�θέση�του�ἀπὸ�μιὰ�λο-
γοτεχνία�στηριγμένη�ἀποκλειστικὰ�στὴν� ἐπινόηση.�Ὁ�Παπαδιαμάντης
εἶναι�στέρεα�προσηλωμένος�στὴν�ἐμπειρία�καὶ ἐργάζεται�συχνὰ�μὲ�τὴν
ἀκρίβεια�ἑνὸς�ἐρευνητῆ ἢ ἑνὸς�ρεπόρτερ.�Πρὶν�ἀπογειώσει�ποιητικὰ�τὸ�κεί-
μενό�του�ἔχει�φροντίσει�νὰ�τὸ�γειώσει�στὴν�ἀκριβὴ�παρατήρηση�καὶ�τὴ
γνώση.�Οἱ ἥρωές�του�καὶ�οἱ�πράξεις�τους,�τόσο�στὰ�διηγήματα,�ὅσο�καὶ�στὰ
μυθιστορήματά�του,�συνιστοῦν�ἔτσι�μιὰ�στέρεη�βάση�δεδομένων�γιὰ�τὴν�κοι-
νοτικὴ�ζωὴ�κατὰ�τὸν�19ο�αἰώνα,�τόσο�τὴν�ἀγροτική�–μὲ�τὸ�παράδειγμα�τῆς
Σκιάθου–�ὅσο�καὶ�τὴν�ἀστική,�στὰ ἀθηναϊκά�του�διηγήματα.�

Στὰ�καθαυτὸ «ἱστορικά»�του�μυθιστορήματα,�ὅπως�εἶναι�ἡ�Γυφτοπούλα
καὶ�οἱ Ἔμποροι�τῶν�Ἐθνῶν,�βρίσκουμε�μιὰ�ἐπεξεργασμένη�ἱστορικὴ ἄποψη
γιὰ�τὸν�μεσαιωνικὸ ἑλληνισμό.�Σωστὰ ὁ�Γιῶργος�Βαλέτας�χαρακτηρίζει
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τοὺς�Ἐμπόρους�τῶν�Ἐθνῶν σὰν�ἕνα�«…�δημιούργημα�ἱστορικῆς�μελέτης
[…]� ποὺ� ξαναζωντανεύει� τὴ� νησιώτικη� ἐνετοκρατία� τοῦ�Αἰγαίου� στὴν
πρώτη�της�ἐξόρμηση,�τὴν�πειρατική�(1200�μ.Χ.),�τοὺς�ἐμπόρους�πραγ-
ματικὰ�τῶν�ἐθνῶν,�τοὺς�κατακτητὲς�καὶ�πειρατές,�Γενοβέζους�καὶ�Βενε-
τσιάνους»5. Διότι�ὁ�Ἀλ.�Παπαδιαμάντης,�γιὰ�νὰ�χρησιμοποιήσουμε�μιὰ�χα-
ρακτηριστικὴ�φράση�τοῦ�Βαγγέλη�Σκουβαρᾶ,�ὑπῆρξε�ἐκτὸς�ἀπὸ�κορυφαῖος
λογοτέχνης�καὶ ἕνας�μεγάλος�«ἱστορητής».

Μιλώντας�λοιπὸν�γιὰ�τοὺς�Ἐμπόρους�τῶν�Ἐθνῶν,�θὰ ἀποπειραθῶ�νὰ
ἑρμηνεύσω�ἐν�συντομίᾳ�αὐτὴν�τὴν�ἰδιαίτερη�ἱστορική�του�ματιὰ�πάνω�στὶς
σχέσεις�Ἑλλάδας�καὶ�λατινικοῦ�κόσμου,�κατὰ�τὴ�μεσαιωνικὴ�περίοδο,�μὲ
ἄξονα�τὸ ἐμπόριο�καὶ�τὴν�κίνηση�τοῦ�χρήματος.�Αὐτὴ ἡ ἑλληνικὴ ἔμμονη
ἰδέα�τοῦ ἐμπορίου,�ὑπῆρξε�ἀνέκαθεν�ἕνας�χῶρος�ποὺ�χαρακτήρισε�τὴν�ἑλλη-
νικὴ ἐθνικὴ�καὶ�κοινωνικὴ�συνείδηση�καὶ�χαρακτηρίστηκε�ἐπίσης�ἀπὸ�τὶς
σχέσεις�ἑλλήνων�καὶ�λατίνων,�τόσο�τὶς�καθαυτὸ�πολιτικές,�ὅσο�καὶ�τὶς�ἐν
γένει�πνευματικές.

Ἂς�ξεκινήσουμε�ἀπὸ�τὸν�τίτλο:�Ἔμποροι�τῶν�Ἐθνῶν.�Δὲν�πρόκειται�γιὰ
περιγραφικὴ�διάθεση,�δὲν�εἶναι�οὐδέτερος�ὁ�τίτλος.�Εἶναι�ἀξιολογικός.�Δὲν
προαναγγέλλει�ἕνα�μυθιστόρημα�μὲ ἥρωες�ἐμπόρους�ἀπὸ�διάφορα�ἔθνη,
ἀλλὰ� μιὰ� μυθιστορηματικὴ ἐκδοχὴ� τῆς� ἱστορικῆς� πραγματικότητος:� ἡ
ἀνατολικὴ�Μεσόγειος�ἔχει�περιέλθει,�στὴν�ἐποχὴ�τοῦ�ραγδαῖα�παρακμά-
ζοντος�Βυζαντίου,�στὴ�σφαίρα�ἐπιρροῆς�τῶν�λατίνων�ποὺ�κυριαρχοῦν�στοὺς
θαλάσσιους�δρόμους,�κυρίως�στοὺς�Ἐνετούς.�Ἀλλὰ�ποιὰ�εἶναι�ἡ�φύση�τῆς
νέας�αὐτῆς�κυριαρχίας;�Εἶναι�τὸ ἐμπόριο.�Ἡ ἐνετικὴ�κυριαρχία�δομήθηκε
ὡς�γνωστὸν�πάνω�στὴν�κυριαρχία�τοῦ�θαλασσίου�της�ἐμπορίου�καὶ ἀπο-
διαρθρώθηκε� μὲ� τὴν� ἀμφισβήτησή� του� κατὰ� τὸν� 16ο� αἰώνα,� μετὰ� τὴν
ἀνα�κάλυψη�τοῦ�Νέου�Κόσμου�καὶ�τὴν�ἀλλαγὴ�τῶν�μεγάλων�ἐμπορικῶν
θαλασσίων�δρόμων.

Αὐτοὶ�εἶναι�λοιπὸν�οἱ ἔμποροι�τῶν�ἐθνῶν.�Εἶναι�αὐτοὶ�ποὺ�εἰσφέρουν�στὴν
ἱστορία�μιὰ�νέου�τύπου�ἐξουσία,�τὴν�ἐξουσία�τοῦ�χρήματος.�Ὁ ἀρχαῖος�καὶ
ὁ�μεσαιωνικὸς�κόσμος�ἀναπτύχθηκαν�πάνω�στὴ�λογικὴ�τῆς�ἀγροτικῆς�κοι-
νότητος�καὶ�τὴν�ἐπιβολὴ�τοῦ�ρωμαϊκοῦ�δικαίου.�Ὁ�νέος�κόσμος�τῆς�ἐνε-
τοκρατίας�ὅμως�εἶναι�ὁ�κόσμος�τοῦ ἐμπορίου.�Ὁ�κόσμος�τοῦ�Σάϋλοκ�καὶ
ὁ�κόσμος�τοῦ�Σανούτου,�τοῦ�Σέξπηρ�καὶ�τοῦ�Παπαδιαμάντη.�Ἴσως�δὲν
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ὑπάρχει�ἄλλο�κείμενο,�ποὺ�νὰ�μπορεῖ�νὰ�μπεῖ�κοντὰ�στὴ��μεγάλη�σεξπη-
ρικὴ�εἰκόνα�τοῦ Ἐμπόρου�τῆς�Βενετίας,�ἀπὸ�τοὺς�Ἐμπόρους�τῶν�Ἐθνῶν.
Καὶ�τὰ�δύο�κείμενα��διεισδύουν�στὸ�φαινόμενο�τῆς�ἱστορικῆς�κυριαρχίας�τοῦ
χρήματος,�τὸ�πρῶτο�μέσῳ�τῆς�ἐσωτερικῆς�του�λογικῆς,�διαμέσου�δηλαδὴ
τῆς�σύγκρουσης�μεταξὺ�τῶν�νόμων�τῆς�πολιτείας�καὶ�τῶν�νόμων�τοῦ�χρή-
ματος,�καὶ�τὸ�δεύτερο�μέσῳ�τῆς�εὐρύτερης�ἱστορικῆς�λογικῆς,�διερευνών-
τας�τὶς�ἐπιπτώσεις�του�πάνω�στὰ ἔθνη.

Εἴμαστε�στὴν�ἐποχὴ�τῆς�μεταφορᾶς�τῆς�κυριαρχίας�ἀπὸ�τὸ�μεσαιωνικὸ
κράτος�στὸ ἐμπορικὸ�κεφάλαιο.�Τὰ ἔθνη,�εἰδικὰ�τὰ ἔθνη�τῆς�χριστιανικῆς
ἀνατολῆς,�βρίσκονται�χωρὶς�τὴν�προστασία�τῆς�κεντρικῆς�ἐξουσίας.�Καὶ
παραδίδονται�ἔτσι�εὐκολότερα,�χωρὶς�τὸ�προστατευτικὸ�δίχτυ�τῆς�κεντρικῆς
διοικήσεως,�στὰ ἰδιαίτερα�συμφέροντα�τῶν�λατίνων�ἐμπόρων�ποὺ�κυριαρ-
χοῦν�στὴ�θάλασσα.�Τὴν�ἐποχὴ ὅπου�τὸ�κράτος�τοῦ�Βυζαντίου�ἔχει�καταρ-
ρεύσει,�ἡ�Δύση�κινεῖται�πάνω�στὴ�λογικὴ�τοῦ�χρήματος.�Τὸ�λέει�ὅσο�πιὸ�κα-
θαρὰ�μπορεῖ ὁ ἕλληνας�πρόκριτος�τῆς�Νάξου�Ἰωάννης�Μούχρας,�στὴν
ἀφελὴ�συζυγό�του,�ἡ ὁποία�δυσανασχετεῖ�γιὰ�τὴ�δράση�τοῦ�Μοὐχρα�ἐναν-
τίον�τῶν�γενοβέζων�πειρατῶν:�κεντρικὴ ἐξουσία�δὲν�ὑπάρχει.�Μόνον�τὸ
ἄτομο�ὑπάρχει�νὰ�προστατεύει�τὸν�ἑαυτό�του.

–�…�δὲν�θέλω�ἄλλοτε�νὰ ὑπάγῃς�πρὸς�καταδίωξιν�τῶν�πειρατῶν.�Δὲν�πα-
ραδέχομαι�ἐγὼ�νὰ ὀφείλω�τὴν�ζωήν�σου�εἰς�ἄνθρωπον,�ἀλλ’�εἰς�τὸν�Θεὸν�εἰς�ὃν
ὀφείλομεν�τὰ�πάντα.�Δὲν�ἔμεινεν�εἰς�σέ,�ἐπὶ�τέλους,�αὐτὸ�τὸ ἔργον,�ἡ�καταδίωξις
τῶν�πειρατῶν.�Ἂς�τοὺς�καταδιώξῃ�ἡ ἐξουσία.

–�Ἀλλὰ�δὲν�ἔχομεν�ἐξουσίαν,�φιλτάτη�μου.�Εἰς�τὸν�καιρὸν�αὐτὸν�δὲν�δυνά-
μεθα�νὰ�εἴπωμεν�ὁριστικῶς�ἂν ἀνήκωμεν�εἰς�τὸ�κράτος�τῶν�Ρωμαίων,�εἰς�τὴν
αὐθεντίαν�τῶν�Φράγκων�ἢ�εἰς�τὴν�πολιτείαν�τῶν�Βενετῶν.

–�Εἰς�τίνα�ἀνήκομεν�λοιπόν;
–�Εἰς�οὐδένα.�Καὶ�χρεωστοῦμεν�νὰ ὑπερασπίσωμεν�μόνοι�τὴν�τιμήν,�τὴν

ζωὴν�καὶ�τὴν�περιουσίαν�μας�(1.157)6.

Ἡ�περιγραφὴ�τοῦ ἱστορικοῦ�πλαισίου�τῶν�Ἐμπόρων�τῶν�Ἐθνῶν�εἶναι
ἐδῶ ἀκριβής.�Ἡ�λατινοκρατία�κατὰ�τοῦτο�διαφέρει�ἀπὸ�τὸ�Βυζάντιο�ἢ�τὴν
Ρώμη,�πὼς�δηλαδὴ�δὲν�ἐκφράζει�κεντρικὴ�πολιτικὴ�κυριαρχία,�δὲν�ἐκπρο-
σωπεῖ�κράτος,�ἀλλὰ�μιὰ�ἀποσπασματικὴ�φεουδαρχικὴ�τάξη,� ἐντὸς�τῆς
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ὁποίας�ἀναπτύσσεται�μιὰ�ἀκόμη�πιὸ ἀποσπασματικὴ�τάξη,�ἡ�τάξη�τοῦ
ἐμπορικοῦ�κεφαλαίου.�Ἀνακύπτει�ἐδῶ ἡ�βασικὴ ἔνσταση�τοῦ�Παπαδια-
μάντη,�ποὺ�χωρίζει�τὸν�ἑλληνικὸ ἀπὸ�τὸν�λατινικὸ�κόσμο:�«δὲν�παραδέχο-
μαι�ἐγὼ�νὰ ὀφείλω�τὴ�ζωήν�σου�εἰς�ἄνθρωπον,�ἀλλ’�εἰς�τὸν�Θεόν».�Γιὰ�τὸν
κόσμο�τῆς�χριστιανικῆς�πολιτείας�ὅμως�δὲν�εἶναι�παραδεκτὴ ἡ�πλήρης�ἀτο-
μικὴ�κυριαρχία,�ἀκόμη�καὶ�πάνω�στὴ�ζωή.�Ὁ�κόσμος�αὐτὸς�ἀντιστέκεται
ἀκόμη�στὴν�ἐγκατάλειψη�τοῦ ἀνθρώπου�ἀπὸ�τὸν�Θεὸ�καὶ�στὴν�ὑποταγὴ�τοῦ
ἀτόμου�στὸ ἄτομο.�Αὐτὴ ἡ ὑποταγὴ�θεμελιώθηκε�ἱστορικὰ�μὲ�τὴ�σταδιακὴ
κυριαρχία�τοῦ�κεφαλαίου�στὶς�ἀνθρώπινες�σχέσεις,�πρῶτα�τοῦ�ἐμπορικοῦ,
μετὰ�τοῦ�βιομηχανικοῦ�καὶ�τέλος�τοῦ�χρηματιστικοῦ.

Ἐκφραστὴς�αὐτῆς�τῆς�κυριαρχίας�εἶναι�ὁ ἄπληστος�καὶ�σχεδὸν�ἀνή-
θικος�ἐνετὸς�ἔμπορος�Μάρκος�Σανοῦτος,�ποὺ�στέκεται�μέσα�στὸ�μυθιστό-
ρημα�ἀπέναντι�στὸν�ἕλληνα�πρόκριτο�Ἰωάννη�Μούχρα,�θυμίζοντάς�μας�τὴν
σεξπηρικὴ�διάκριση�ἀνάμεσα�στὸν�Σάϋλοκ�καὶ�τὸν�ἔμπορο�τῆς�Βενετίας.
Ὁ�Μούχρας�δὲν�εἶναι�φεουδάρχης,�ὅπως�ἐσφαλμένα�τὸν�ἀποκαλεῖ ὁ�Βα-
λέτας.�Εἶναι�πρόκριτος,�κτηματίας�καὶ ἔμπορος,�ἐξέχον�μέλος�μιᾶς�ἐλεύ-
θερης�ἀγροτικῆς�νησιωτικῆς�κοινότητος�καὶ ὄχι�ἄρχοντας�δουλοπαροίκων.
Πλούσιος�εὐπατρίδης,�κατὰ�τὸν�συγγραφέα,�«…�ἐδέχετο�τὴν�εὐλογίαν�ταύ-
την�μὲ ἀσκεπῆ�τὴν�κεφαλήν.�Ἦτο�ὡς�βιβλικὸς�πατριάρχης�ἔχων�ἐκτε-
ταμένους�τοὺς�κόλπους�πρὸς�τὰ ἀνθρωπίνας�ψυχὰς�τὰς�κειμένας�παρὰ
τοὺς�πόδας�του»�(1.137).

Ἀπέναντί�του�ὁ ἐνετὸς�ἔμπορος�Μάρκος�Σανοῦτος.�Ὁ�Παπαδιαμάντης
γυρνάει�τὸ�κεφάλι�μὲ ἀποστροφὴ ἀπέναντι�σ’�αὐτὸν�τὸν�χωρὶς�ἔλεος�ἔμπορο
καὶ� κατακτητὴ� τῆς�Δύσης.� «Ἦτο� εἷς� τῶν� εὐπατριδῶν� ἐκείνων� τυχο-
διωκτῶν,�οὓς�μόνη�ἡ�Βενετία�ἐν�τῷ�παρελθόντι�παρήγαγε»�(1.169),�ἀνα-
φωνεῖ ὁ�συγγραφέας.�Γιατί�μόνον�ἡ�Βενετία;�Διότι�προφανῶς�αὐτὴ�σέρνει
τὸν�χορὸ�τῆς�νέας�ἐποχῆς�τοῦ�χρήματος,�ὅπου�κορυφαῖο�προσὸν�εἶναι�ἡ
ἀπληστία,�αὐτὸ�ποὺ ὁ Ἀριστοτέλης�ὁρίζει�ὡς�«οὐ�κατὰ�φύσιν»,�ὅταν�μιλάει
γιὰ�τὴ�χρηματιστική,�γιὰ�τὸ�«νόμισμα�ἐκ�νομίσματος»,�ὅπως�ἀποκαλεῖ�τὸν
τόκο.�Καὶ�γιατί�εἶναι�οὐ�κατὰ�φύσιν�ἡ�χρηματιστικὴ�πράξη;�Διότι�εἶναι�«εἰς
ἄπειρον»,�δηλαδὴ�δὲν�ἔχει�ὅρια,�πράγμα�ἀφύσικο,�ἐφόσον�ὅλα�τὰ ἀνθρώπινα
εἶναι�πεπερασμένα.�

Ἀλλὰ ἡ�Βενετία�καὶ�οἱ ἔμποροι�τῶν�ἐθνῶν,�τοὺς�ὁποίους�ἐκπροσωπεῖ
ἐπαξίως�ὁ�Μάρκος�Σανοῦτος,�εἰσάγει�μιὰ�ἀνθρώπινη�πράξη�χωρὶς�ὅρια,�τὸ
ἐμπορικὸ�κέρδος.�Καὶ�εἰσάγει�ἔτσι�καὶ�μιὰ�νέα�ἱστορικὴ ἐποχὴ�ποὺ�θὰ�λα-
τρέψει�τὴν�ὑπέρβαση�τῶν�ὁρίων.�Ὁ�Σανοῦτος,�«Ἠδύνατο�νὰ ὑποστῇ�τὰς
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ἐσχάτας�συμφορὰς�καὶ�καταδιώξεις,�καὶ�νὰ�μὴν�καταβληθῇ.�Ἠδύνατο�νὰ
ἐκτελέσῃ�τὰς�ὠμοτάτας�του ἀπανθρωπίας�καὶ�νὰ�μὴ ἀποκάμῃ.�[…]�Ἦτο
[…]�μέχρι�μανίας�φιλόδοξος»�(1.169,�170).�

Ἀπὸ ἐδῶ�πηγάζουν�ὅλες�οἱ ὑπερβασίες�τοῦ�Σανούτου,�ἀλλὰ�καὶ�τῶν�λα-
τίνων�προφανῶς.�Ὁ�κόσμος�τῶν�προστατευμένων�κοινοτήτων�θὰ�εἰσέλθει
ἔκτοτε�σὲ�μιὰ�σκοτεινὴ ἐποχή,�τὴν�ἐποχὴ�τοῦ�χρήματος,�ὅπου�δὲν�θὰ�βρί-
σκουν�πιὰ�καμιὰ�προστασία�παρὰ�μόνον�ἀπὸ�τὸν�ἑαυτό�τους.�Ὁ�Παπα-
διαμάντης� ἁπλώνει� τὴν� προστατευτικὴ ἀσπίδα� τῆς� τέχνης� του� γιὰ� νὰ
διασώσει�τὴν�παραδομένη�ὀρθόδοξη�ἑλληνικὴ�κοινότητα,�πού,�νὰ�μὴν�τὸ�ξε-
χνοῦμε,�στὴν�ἐποχή�του ἔχει�ἤδη�δεῖ�τὸν�ἐχθρό�–τὴν�ἀγορὰ�καὶ�τὸ�χρῆμα–
νὰ�τὴν�ξεκληρίζει,�σπάζοντας�τὴν�ἑνότητά�της.�Σ’�αὐτὸ�τὸ�σημεῖο�ὁ�συγ-
γραφέας�δὲν�ξεχωρίζει�σὲ�τίποτα�ἀπὸ�τὸν�Κοσμᾶ�τὸν�Αἰτωλὸ�καὶ�τοὺς�κλη-
ρικοὺς�τῶν�περασμένων�αἰώνων,�ποὺ�κατακεραύνωναν�τὸν�αὐξανόμενο�ἐκ�-
χρηματισμό,�τὴν�ἀγορὰ�καὶ�τὸ ἐμπόριο,�προσπαθώντας�νὰ ἀπαντήσουν�στὸ
πρόβλημα�τῆς�ἀποδιαρθρώσεως�τῶν�ἀγροτικῶν�κοινοτήτων.

Ὁ ἄνθρωπος�ὁ�δικός�του,�ὁ ἄνθρωπος�ποὺ ἔφτασε�μέχρι�τὴ�βιομηχανικὴ
ἐποχή,� κινδυνεύει� νὰ� χάσει� τὴν� ἑνότητα� ἀνάμεσα� στὴν� ὕπαρξη� καὶ� τὸ
πνεῦμα�καὶ�νὰ�χαθεῖ ὑποτάσσοντας�τὸ�εἶναι�του ἀποκλειστικὰ�στὴν�κοι-
νωνικὴ�σφαίρα.�Καὶ�γιὰ�τὸν�λόγο�αὐτὸ ἱστορεῖ�μὲ�τρόπο�μοναδικὸ�τὶς�τε-
λευταῖες�πράξεις�αὐτοῦ�τοῦ�κόσμου,�πιστεύοντας�πὼς�ἔτσι�θὰ�τὸν�σώσει�γιὰ
πάντα.�

Τὸ�χρῆμα�λοιπὸν�εἶναι�ὁ ἐχθρός.�Ἕνας�ὑπότιτλος�τοῦ�μυθιστορήματος
εἶναι�ἐνδεικτικός:�«Δῶρον,�δάνειον�καὶ ἁρπαγή».�Δὲν�εἶναι�τυχαῖες�οἱ�λέ-
ξεις.�Ὁ�Παπαδιαμάντης�βάζει�τὸν�Σανοῦτο�νὰ�συγχέει�αὐτὰ�τὰ�τρία,�κα-
θόσον�δικαιολογεῖ�τὸ�δάνειο�ὡς�δῶρο�καὶ�καταλήγει�στὴν�ἁρπαγὴ�τῆς�Αὐ�-
γούστας.�Αὐτὸς�εἶναι�ὁ�σκοπός�του,�ἡ ἁρπαγή.�Ἔτσι�κινεῖται�ἡ�νέα�ἐποχή,
μὲ�τὴν�ἀντικατάσταση�τοῦ ἐλέους�ἀπὸ�τὸ ἴδιον�ὄφελος,�ὅπως�ἔλεγε�καὶ ὁ
Ἄνταμ�Σμίθ:�«Δὲν�ἀναμένουμε�τὸ�δεῖπνο�μας�ἀπὸ�τὴν�εὐσπλαχνία�τοῦ�κρε-
οπώλη�ἢ�τοῦ�φούρναρη�[…]�ἀλλὰ ἀπὸ�τὴ�φροντίδα�ποὺ�δείχνουν�γιὰ�τὰ�δικά
τους�συμφέροντα»7. Αὐτὸς�εἶναι�ὁ�μοχλὸς�τῆς�νέας�ἐποχῆς�τοῦ�κεφαλαίου.
Πρόκειται�γιὰ�τὴ�νομιμοποίηση�τῆς�ἁρπαγῆς.�Ἡ ἐνετοκρατία�ἦταν�γιὰ�τὸν
Παπαδιαμάντη�ἡ ἀπαρχὴ�αὐτῆς�τῆς�μεγάλης�ἱστορικῆς�στροφῆς.�

Ὅταν�ὁ ἐνετὸς�ἄρχοντας�θὰ�κληθεῖ ἀπὸ�τὴν�ἐξουσία�στὴ�Βενετία�νὰ
συμβάλει�στὴν�κατάκτηση�τῆς�Ἀνατολῆς,�θὰ�καταλάβει�κι�αὐτὸς�ὅτι�ὑπε-
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ράνω�ὅλων�βρίσκεται�ἡ ὑποχρέωση�τῆς�ὑποταγῆς�στὴ�λογικὴ�τοῦ�χρήμα-
τος.�Θὰ�κληθεῖ�νὰ�δώσει�πλοῖα,�ὄχι�κατόπιν�διαταγῆς,�ἀλλὰ�αὐτοβούλως.
Δὲν�διατάσσει�ἡ ἐξουσία.�Διατάσσει�ἡ�χρηματιστικὴ�λογική.�Ὁ�διάλογος
μεταξὺ�τοῦ�Δόγη�τῆς�Βενετίας�καὶ�τοῦ�Σανούτου�εἶναι�χαρακτηριστικός:

–�Ἡ�θέλησις�τῆς�Δημοκρατίας�εἶναι,�πάντες�οἱ�εὐπατρίδαι�[…]�νὰ�λάβωσι
μέρος�εἰς�τὴν�προκειμένην�ἐπιχείρησιν.�[…]

–�Ἀλλ’�ἂν�ἡ�Υ.Υ.�μὲ�διατάττῃ.
–�Δὲν�σὲ�διατάττω.�Θὰ ὑπάγῃς�ἀφ’�ἑαυτοῦ�σου,�κόμη.
–�Ἐν�ὀνόματι�τῆς�Δημοκρατίας;
–�Ἐν�ὀνόματί�σου.�(1.190)

Ὁ�Παπαδιαμάντης�ἐδῶ�θέτει�τὸ�κορυφαῖο�ζήτημα�τῆς�νεωτερικότητος,
τὴν�ὑποταγὴ�στὴν�ἐσωτερικὴ ἠθικὴ�προτροπή.�Ἡ�νέα�φιλοσοφικὴ�θεμε-
λίωση�τῆς�ἀτομικότητος�ἴσως�νὰ�εἶναι�γνωστὴ�στὸν�συγγραφέα,�διαφορε-
τικὰ ἔχουμε�νὰ�κάνουμε�μὲ�μιὰ�ἰδιαιτέρας�ἐμπνεύσεως�ἱστορικο-φιλοσοφικὴ
παρατήρηση:�τὸ ἄτομο�ὑπακούει�μόνον�στὸν�ἐσωτερικό�του�ἠθικὸ�κανόνα,
σὲ�καθήκοντα�ποὺ�τὸ ἴδιο�θέτει�στὸν�ἑαυτό�του.�Διότι�μόνον�ἔτσι�μπορεῖ�νὰ
ἀπελευθερωθεῖ ἡ�λογικὴ�τῆς�χρηματιστικῆς,�τὸ�νόμισμα�ἐκ�νομίσματος,
ποὺ�δὲν�πρέπει�νὰ ὑπακούει�παρὰ�μόνον�στὴ�δική�του�ἐσωτερικὴ�λογική.
Ἄνθρωπος�καὶ�χρῆμα�ταυτίζονται,�σ’�αὐτὸν�τὸν�ἀποκρουστικὸ�γιὰ�τὸν�Πα-
παδιαμάντη�νέο�κόσμο�τῆς�λατινικῆς�Δύσεως.

Θὰ�τὸ�πεῖ�μὲ�κάθε�τρόπο�αὐτὸ�καὶ�στὰ�διηγήματά�του:�«Σ’�αὐτὴ�τὴν
ἐποχὴ�ποὺ�βρεθήκαμε,�νὰ�σὲ�χαρῶ…�Μεγάλο�κεσάτι,�μεγάλη�δυστυχία
στὸν�κόσμο!…�Ὁ�παράς,�δὲν�ξέρω�ποῦ�πάει�καὶ�χώνεται,�καὶ�δὲ�βγαίνει�στὸ
μεϊντάνι…»8. Διότι�τὸ�χρῆμα�συσχετίζει�τοὺς�ἀνθρώπους,�δημιουργεῖ�δύο
βασικοὺς� τύπους�μέσα�στὴν�κίνησή� του:� ἀφενὸς�αὐτὸν�ποὺ� διακινεῖ� τὸ
χρῆμα�κερδίζοντας,�ἀλλά,�ἀφετέρου,�καὶ�αὐτὸν�ποὺ�εἶναι�ὑπόλογος�στὶς
ἀπαιτήσεις�τῆς�ἐκχρηματισμένης�ἀγορᾶς.�

Χρησιμοποιήσαμε�αὐτὸ�τὸ�παράθεμα�τοῦ�Παπαδιαμάντη�διότι�σκια-
γραφεῖ�συνοπτικὰ�αὐτὴ�τὴ�σύνθετη�εἰκόνα.�Στὴ�δική�του�λοιπὸν�παρα-
δειγματικὴ�εἰκόνα,�ὅπως�προκύπτει�ἀπὸ�τὸ�κλασικό�του�Χριστουγεννιάτικο
διήγημα�«Ὁ�Πολιτισμὸς�εἰς�τὸ�χωρίον»,�ὑπάρχουν�καὶ�οἱ�δύο�πρωταγω-
νιστὲς�τῆς�ὑποθέσεως:�αὐτὸς�ποὺ�ζητάει�δανεικὰ�γιὰ�τὰ ἔξοδα�τῆς�κηδείας
τοῦ�παιδιοῦ�του,�καὶ ἐπίσης�αὐτὸς�ποὺ�δανείζει,�ὁ�τοπικὸς�τοκογλύφος.�Τὸ
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παράθεμα�ποὺ�προτάξαμε�εἶναι�ἡ�κατ’�ἀρχὴν�ἀπάντηση�τοῦ�τοκογλύφου,
ἡ�εἰσαγωγή�του�ποὺ�θὰ�δικαιολογήσει�τὸν�ὑπέρογκο�τόκο.�Αὐτὸ ὅμως�εἶναι
ἡ�μία�πλευρά·�διότι�πίσω�ἀπὸ�τὶς�πονηριὲς�τοῦ�τοκογλύφου�περὶ�στενότη-
τος�καὶ�δυστυχίας,�ἀναδύεται�ἡ�κοινωνικὴ�καὶ�οἰκονομικὴ�πραγματικότητα
ἀκέραιη:�ὁ�τοκογλύφος�δὲν�μιλάει�στὸ�βρόντο�–�κανεὶς�ἔμπορος�καὶ�χρη-
ματιστὴς�δὲν�μιλάει�στὸ�κενό,�χωρὶς�προφάνειες.�Τὰ�λόγια�τοῦ�τοκογλύ-
φου�ὀφείλουμε�λοιπὸν�νὰ�τὰ�παίρνουμε�στὰ�σοβαρά,�ὅπως�ἀκριβῶς�πρόκει-
ται�νὰ�τὰ�πάρει�στὰ�σοβαρὰ�καὶ ὁ�φτωχὸς�χωριάτης�ποὺ�ζητάει�δανεικά.

Ὁ�Παπαδιαμάντης�μιλάει�μὲν�γιὰ�τὴν�–τουρκοκρατούμενη�ἀκόμα–�κοι-
νωνία�τῆς�Σκιάθου�τῶν�μέσων�τοῦ�19ου�αἰώνα,�ἀλλὰ�μὲ�τοὺς�ὅρους�ὅμως
ἀκόμα�τῶν�περασμένων�αἰώνων,�καθὼς�ἀπὸ�τὸ ὅλο�ἔργο�του ἀνακατα-
σκευάζεται�κυρίως�ἕνας�κόσμος�μακρᾶς�διάρκειας�καὶ ὄχι�μόνον�ἕνας�κό-
σμος�ἀλλαγῶν.�Καθὼς�οἱ ἱστορίες�του�δὲν�εἶναι�ἱστορίες�τῆς�ἀγορᾶς�ἀλλὰ
τῆς�ἑστίας�–διαδραματίζονται�σχεδὸν�πάντα�ἐν�οἴκῳ�κυρίως–�ἀποκαλύ-
πτουν�τὴν�ἀγωνία�τοῦ ἀγροτικοῦ�κόσμου�μπροστὰ�στοὺς�κοινωνικοὺς�νε-
ωτερισμοὺς�ποὺ�σέρνει�μαζί�του�τὸ�χρῆμα�καὶ ἡ ἀγορά.�Ὁ�Παπαδιαμάν-
της�δὲν�μιλάει�λοιπὸν�γιὰ�μιὰ�σύγχρονή�του�ἀγροτικὴ�νησιώτικη�κοινότητα
τῶν�μέσων�τοῦ�19ου�αἰώνα,�ἀλλὰ�γιὰ ὅ,τι�ἀκόμα��διατηρεῖται�ζωντανὸ ἀπὸ
τοὺς�περασμένους�αἰῶνες�στὴ�ζωὴ�αὐτῆς�τῆς�σύγχρονής�του�κοινότητος
καὶ�παλεύει�νὰ ὑπάρξει�ζωντανὸ�στὴ�νέα�ἐποχή.�Ὁ�φτωχός�του�καὶ ὁ�το-
κογλύφος�του,�ποὺ�εἴδαμε�στὸ�παράθεμα,�ὅπως�ἐπίσης�ὁ�Μούχρας�καὶ ὁ
Σανοῦτος�στοὺς�Ἐμπόρους�τῶν�Ἐθνῶν,�εἶναι�τὰ ἀρχετυπικὰ�πρόσωπα�ποὺ
ἔρχονται�ἀπὸ�τὸ�παρελθὸν�γιὰ�νὰ�προσωποποιήσουν�τὴ�βασικὴ�σύγκρουση
ποὺ�εἶναι�ἐν�ἐξελίξει.�

Οἱ Ἔμποροι�τῶν�Ἐθνῶν εἶναι�ἕνα�μοναδικὸ�δεῖγμα�λογοτεχνικῆς�με-
ταπλάσεως�ἱστορικοῦ ὑλικοῦ�καὶ�μ’�αὐτὴν�τὴν�ἔννοια�ἀποκαλύπτουν�καὶ
τὴν�παπαδιαμαντικὴ�στάση�ἀπέναντι�στὸ�ζήτημα�τῶν�σχέσεων�τοῦ ἑλλη-
νικοῦ�καὶ�τοῦ�λατινικοῦ�κόσμου�κατὰ�τὴ�μεσαιωνικὴ�περίοδο�–�ἀλλὰ ὄχι�μό-
νον.�Γιὰ�μᾶς�μιλάει�ὁ�μύθος.
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