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Τι είναι το θέμα στη λογοτεχνία; Τα θέματα της διηγηματογραφίας του 

Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη 

Δρ. Ζανέκα Στεργιανή 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων, ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κρήτης 

 

«μνημονεύετε Διονύσιο Σολωμό 

και μνημονεύετε Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη»  

(Ο. Ελύτης, «Άξιον εστί») 

Σήμερα 4 Μαρτίου (1851) στα γενέθλιά του μνημονεύουμε τον Αλέξανδρο 

Παπαδιαμάντη και τιμούμε τον συγγραφέα που στην λογοτεχνική κριτική και στη 

φαντασία των αναγνωστών του εμφανίζεται αγλαϊσμένος με το φωτοστέφανο του 

Αγίου. Γεώργιος Βιζυηνός, Αλ. Παπαδιαμάντης, Κωνσταντίνος Θεοτόκης. Η «Αγία 

Τριάδα» της νεοελληνικής λογοτεχνίας, όπως συνηθίζουν να λένε πολλοί φιλόλογοι.  

Η εισήγησή μου αφορά στα θέματα της διηγηματογραφίας του Παπαδιαμάντη. 

Ας διευκρινίσουμε κάποιους όρους πριν συνεχίσουμε με την πραγμάτευση του 

θέματος. Τι είναι «θέμα» στη λογοτεχνία και ως προς τι διαφέρει από το «υλικό» και 

το «μοτίβο»; 

 

Α. Η λέξη «θέμα» είναι γνωστή σε όλους μας από την καθημερινή χρήση του 

λόγου και δεν αφορά μόνο τη λογοτεχνία, εφόσον θέμα έχουν όλα τα κείμενα κάθε 

είδους. Το θέμα συνδέεται με τον ορισμό του κειμένου: Κάθε κείμενο λέει κάτι κι αυτό 

είναι το θέμα του Φυσικά το «θέμα» στα λογοτεχνικά κείμενα, είναι συνθετότερο από 

ό,τι στην περίπτωση πρακτικών, χρηστικών κειμένων ή μιας επιστημονικής μελέτης ή 

του άρθρου μιας εφημερίδας. Χρειάζεται επομένως κειμενική ανάλυση για να 

καταλήξει κανείς στο να αναγνωρίσει το θέμα ενός λογοτεχνικού έργου στην οποία 

εμπλέκονται και στοιχεία της ποιητικής του οργάνωσης (Corbineau-Hoffmann, 2004). 

Με τον όρο «υλικό» που προέρχεται από τη γερμανική λογοτεχνική παράδοση 

αλλά τείνει να γίνει διεθνής εννοούμε το πρωτογενές «υλικό», το οποίο ο συγγραφέας 

επεξεργάζεται λογοτεχνικά. Το υλικό αυτό μπορεί να βασίζεται σε πραγματικά 

γεγονότα ή να αποτελεί περιεχόμενο θρύλων, μύθων, παραδόσεων, να είναι δηλαδή 

προδιατυπωμένο σε κάποια μορφή παράδοσης. Σε αντίθεση με το «μοτίβο», το 

«υλικό» αποτελεί τον σκελετό της δράσης ενός λογοτεχνικού έργου και ταυτίζεται εν 

πολλοίς μαζί της (Schulz, 2003). Επίσης, σε αντίθεση με το μοτίβο, το οποίο εκτός από 

μορφοποιητικό στοιχείο του περιεχομένου, αποτελεί συχνά και στοιχείο της δομής 

και της ποιητικής των κειμένων, το «υλικό» σχετίζεται αποκλειστικά με το επίπεδο του 

περιεχομένου (Corbineau-Hoffmann, 2004). Συνήθως ορίζουμε ως «υλικό» μια 
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ολοκληρωμένη ιστορία, μικρότερη ή μεγαλύτερη, που υπάρχει πριν και έξω από το 

λογοτεχνικό κείμενο στο οποίο την εντοπίζουμε (Frenzel, 1992). 

H Elisabeth Frenzel ορίζει το «μοτίβο» ως μια μικρότερη δομική ενότητα 

υλικού, η οποία σε καμμιά περίπτωση δεν συγκροτεί από μόνη της πλοκή, εμπεριέχει, 

ωστόσο, στοιχεία που αποτελούν προϋπόθεση για τη δημιουργία πλοκής (Frenzel, 

1978). Το μοτίβο, λοιπόν, συμμετέχει ως η πιο μικρή μονάδα στην οργάνωση της 

δράσης, αλλά δεν είναι το ίδιο δράση, δεν ταυτίζεται μαζί της. Συνάμα είναι φορέας 

σημασίας. Το μοτίβο είναι σαφώς μικρότερη μονάδα από το «θέμα», είναι θα λέγαμε 

κάτι σαν «υπο-θέμα», και έχει, έτσι μικρότερη σημασία για το κείμενο ως όλο. Σε 

σχέση με το «υλικό», το μοτίβο είναι κάτι πιο γενικό, χαρακτηρίζεται από υψηλό 

βαθμό αφαίρεσης και αποκρυσταλλώνεται διαφορετικά σε διαφορετικά κειμενικά 

περιβάλλοντα. Το μοτίβο «της διαμάχης μεταξύ αδελφών» π.χ. συγκεκριμενοποιείται 

διαφορετικά στην ιστορία του Κάιν και του Άβελ (Γένεσις, 4.1-16), διαφορετικά στην 

Αντιγόνη του Σοφοκλή. 

Οι κατηγορίες «υλικό» και «μοτίβο», όπως δείξαμε, διακρίνονται με σχετική 

συνάφεια μεταξύ τους, ωστόσο ο διαχωρισμός τους από το «θέμα» δεν είναι πάντα 

εύκολος. Μπορούμε να πούμε ότι το «θέμα» σε σχέση με το «υλικό» είναι ένας πιο 

αφηρημένος προβληματισμός και αφορά τη βασική ιδέα ενός κειμένου (Zenabek & 

Nebrig, 2012), είναι η αφηρημένη κεντρική του ιδέα (Zymner & Hölter, 2013), ενώ το 

υλικό είναι απτό και χειροπιαστό και σχετίζεται άμεσα με το περιεχόμενο των έργων. 

Το διήγημα π.χ. του Γ. Βιζυηνού «Ποίος ήτον ο φονεύς του αδελφού μου» φαίνεται 

να έχει ως περιεχόμενο την εξιχνίαση ενός εγκλήματος, ωστόσο το θέμα του είναι η 

ανίχνευση της προσωπικής ταυτότητας του αφηγητή μέσα από τα γεγονότα ενός 

οικογενειακού δράματος, τις σχέσεις Ελλήνων και Τούρκων, την αμφιταλάντευση 

ανάμεσα στον ορθολογισμό της Δύσης και τον συναισθηματισμό της Ανατολής.  

Κύριο χαρακτηριστικό των θεμάτων και των μοτίβων είναι η εναλλακτικότητα 

και η επαναληπτικότητά τους – αποτελούν δηλαδή το κοινό καταρχήν απόθεμα, την 

κοινή «πρώτη ύλη» όλων των λογοτεχνών κι όλων των έργων. Η διάκριση, που 

επιχειρούμε εδώ, μεταξύ μοτίβου, υλικού και θέματος βασίζεται κατά κύριο λόγο στη 

γερμανική συγκριτολογική παράδοση. 
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Β. Με βάση όσα είπαμε, ας επικεντρωθούμε στην διηγηματογραφία του Αλέξ. 

Παπαδιαμάντη.  Ο ρεαλισμός, η ηθογραφία και ο νατουραλισμός, ο συμβολισμός 

ορίζουν το πεζογραφικό του σύμπαν που συνιστά έναν «ως εάν» κόσμο, μια πηγή 

ανθρωπολογικών πληροφοριών και μια παράλληλη πραγματικότητα που προσφέρει 

μια δυνατότητα, την επανέκφραση της ανθρώπινης εμπειρίας σ’ ένα χώρο όπου το 

πραγματικό συγχρονίζεται με το φανταστικό και η αίσθηση με την παραίσθηση, 

καθώς το φαινόμενο της μορφής μεταφέρεται σ’ ένα χώρο μη πραγματικό, με την 

πρόθεση να βελτιώσει την εικόνα του πραγματικού.  

Ο Παπαδιαμάντης δεν συνηθίζει να υποδύεται άλλους ρόλους μέσα στα έργα 

του, όπως κάνουν άλλοι συγγραφείς, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. Δηλαδή δεν 

γίνεται ήρωας με το «εγώ» της μιας ή της άλλης ιστορίας για να αναπληρώσει ψυχικές 

του ανάγκες και ανεκπλήρωτους πόθους. (Γ. Ιωάννου, 1981). Ανήκει δηλαδή στο είδος 

εκείνο των λογοτεχνών που δεν μπορούν να λειτουργήσουν με υλικά έξω από κόσμο 

της πιθανότητας, αυτών που γράφουν μόνο με βιωματική γλώσσα και παραστάσεις 

αλλιώς δεν αποδίδουν. Στα διηγήματά του, όπου το αυτοβιογραφικό στοιχείο 

εισβάλλει με όλη την αμεσότητά του και η ποιητική ένταση συνδυάζεται με τη 

μαρτυρία, αποκαλύπτεται σε όλο της το μεγαλείο η συγγραφική πένα του 

Παπαδιαμάντη. Δεν θέλει να γράφει πράγματα που δεν τα έχει διαπιστώσει, όπως 

γράφει ο ίδιος σε μια υποσημείωσή στο διήγημά του «Η Μαυρομαντηλού» στην 

οποία επιβεβαιώνεται και η αρχή του «ανεστραμμένου κόσμου» γράφει τα εξής: 

Μη νομίση τις ότι πλάττω ή επινοώ τι εκ των εν τω κειμένω. Και η εγκαρτέρησις και η  
οικονομία της συζύγου και η στοργή της μητρυιάς είναι γεγονότα εξ όσων είδα ιδίοις 
όμμασιν. Αλλ’ οι πολλοί πιστεύουσι προθύμως τα μυθεύματα, η δε αλήθεια φαίνεται 
αυτοίς απιθανωτέρα του ψεύδους. Και εν τω καθ’ ημέραν βίω παρετήρησα ότι, οσάκις 
ηθέλησα χάριν παιδιάς να ειπώ ψεύδός τι, παρ’ ελπίδα εύρον τους ακροατάς 
ευπίστους τόσον, ώστε, και διαμαρτυρομένου εμού ύστερον ότι ηστεϊζόμην, δεν 
επείθοντο, αλλ’ επέμενον να πιστεύωσιν ως αληθές το ψευδές∙ οσάκις δ’ εδοκίμασα 
να είπω αλήθειάν τινα, τους εύρον δυσπίστους και κακοπονήρως μειδιώντας. 

Άλλωστε, η αρχή του «ανεστραμμένου ή ανάποδου κόσμου», που είναι από 

τα κύρια θέματα των λαϊκών διηγήσεων, δρα υποδόρια στο έργο του είτε στο 

χιούμορ του είτε στη συλλογιστική ηρώων όπως η Φραγκογιαννού.  Οι μελετητές του 

έχουν μιλήσει συχνά για το χιούμορ του.  Γελάει καλόκαρδα με τα λάθη των μικρών 

παιδιών, που λένε «κασί» ή «λάι» το κρασί και το λάδι.  Διασκεδάζει με τα λάθη των 

αγράμματων πιστών, που παραποιούν την καθαρεύουσα, γελάει κατανυκτικά όπως 

και οι κατά κανόνα φωτεινοί παπάδες του: 
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Ἀλλά τό κυριώτερον θῦμα τοῦ παπα-Φραγκούλη ἦτον ὁ Ἀλεξανδρής ὁ ψάλτης. 

Ἔξαφνα τόν ἠρώτα: 

―Δέ μοῦ λές, Ἀλεξανδρή, τί θά πῇ, τώρα, στήν καταβασία τῶν Χριστουγέννων, «ὁ 

ἀνυψώσας τό κέρας ἡμῶν»; Ποιός εἶν’ αὐτός, ὁ ἀνυψώσας; 

―Νά, ὁ ἀνιψιός σας, ἀπήντα ὁ κύρ Ἀλεξανδρής μή ἐννοῶν ἄλλως τήν λέξιν. 

―Καί τί θά πῇ «Σκῦλα Βαβυλών τῆς βασιλίδος Σιών»; ἠρώτα πάλιν ὁ παπάς. 

―Νά, σκύλα Βαβυλών, ἀπήντα ὁ ψάλτης, νομίζων ὅτι περί σκύλας πράγματι 

ἐπρόκειτο. (Στον Χριστό, στο Κάστρο) 

 

Η αρχή του «ανεστραμμένου κόσμου» και στη «Φόνισσα».  Στις σκέψεις της 

Φραγκογιαννούς  υπάρχει κάτι το αντι-λογικό με την έννοια ότι παραποιεί 

παραδεδεγμένες απόψεις και τυπικά αισθήματα του ανθρώπινου γένους. Ο αιώνιος 

θρήνος της μάνας για την απώλεια των παιδιών της αντιπαρατίθεται στην ευφροσύνη 

της Φραγκογιαννούς∙ το νεκροταφείο παρομοιάζεται με τον Παράδεισο∙ η συμφορά 

εκλαμβάνεται ως ευτυχία κλπ. 

Η νοσταλγία του γενέθλιου τόπου, η φυσιολατρεία, το Αρκαδικό «Ιδεώδες»   η 

θρησκευτικότητα και ο αδιαπραγμάτευτος ιδανισμός ηθικής τάξεως, το δαιμονικό και 

παγανιστικό στοιχείο,  η κοινωνική διάσταση του έργου του,  η θέση της γυναίκας, ο 

κόσμος των παιδιών, ο έρωτας κι θάνατος, η αρχή του ανεστραμμένου κόσμου  είναι 

οι θεματικές περιοχές του έργου του. Μοτίβα είναι τα παιδιά που πνίγονται στα 

πηγάδια ή στη θάλασσα, οι κόρες που μαραίνονται και χάνονται νέες, τα νήπια που 

πεθαίνουν αβάφτιστα ή μόλις βαφτισμένα, το πλήθος των ναυτικών και των απλών 

ανθρώπων που αφανίζονται στη θάλασσα και στη στεριά, αφήνοντας πίσω τους χήρες 

και μαυρομαντηλούσες μάνες κι ορφανά, ο έρωτας όνειρο απραγματοποίητο ή στη 

φαντασία κι ο έρωτας δολερό πάθος, ανικανοποίητος που καίει με τη φωτιά της 

αμαρτίας, οι βράχοι, η θάλασσα, η σελήνη, ο μισογυνισμός κ. ά. Το υλικό του το αντλεί 

από βιωματικά αποθέματα, από την εκκλησιαστική και θύραθεν γραμματεία, από την 

παράδοση των πατέρων, από μύθους, θρύλους και λαϊκές διηγήσεις.  

Ο Παπαδιαμάντης αυτοβιογραφούμενος, στρέφεται με νοσταλγία στο 

παρελθόν στο νησί του, τη Σκιάθο, η οποία ανάγεται σε μικρογραφία της 

ανθρωπότητας.  Η νοσταλγία του γενέθλιου τόπου, ο ομφάλιος λώρος που τον 

συνδέει με τη μητρική γη κινητοποιεί τη μνήμη και μετατρέπεται σε βασικό 

δημιουργικό παράγοντα. Κάτω από την πίεση των βιοποριστικών αναγκών του, 

θρυμματίζει το αναμνηστικό του απόθεμα σε μια σειρά από ανοργάνωτες, άνισης 

αξίας, εικόνες-διηγήματα. Όπως λέει ο Π. Μουλάς (1991): «Ιδιοσυγκρασία 

αναχωρητική κι άτομο χωρίς επιθετικότητα, ανταποκρινόταν θαυμάσια στο κάλεσμα 

των καιρών, στην ανάγκη της ειρήνευσης και της ανακωχής. Έτσι η εποχή του βρήκε 
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στο έργο του ό,τι ζητούσε: το θαλασσινό ειδύλλιο, το αναμνηστικό στοιχείο, το 

ηθογραφικό και αυτοβιογραφικό χρώμα, τη θρησκευτικότητα, την 

αποδραματοποίηση, την αφέλεια. Ο ίδιος πορεύτηκε σαν άνθρωπος του περιθωρίου 

και σαν εξόριστος μέσα στον κόσμο της Αθήνας, ψάχνοντας στα τυφλά για μια 

διέξοδο. Ξεδιάλεξε αμέθοδα τις αναμνήσεις του, διηγήθηκε κομματιαστά και σκόρπια 

τη ζωή του, προσπάθησε να μορφοποιήσει το σκιαθίτικο όνειρό του. Ήταν το μόνο 

μέσο που είχε για να κερδίσει το ψωμί του και τον χαμένο χρόνο του». 

Τα σκιαθίτικα τοπία παρουσιάζονται με λυρικές περιγραφές άλλοτε 

πανοραμικά, από ένα υψηλότερο ή μακρύτερο σημείο θέασης κι άλλοτε με 

μεγεθυντική και σχεδόν φωτογραφική εστίαση σε χαρακτηριστικές λεπτομέρειες. 

Καθετί από τους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους αξιοποιείται για τις εκάστοτε 

σκηνογραφικές ανάγκες. Οι εκτενείς περιγραφές ενισχύουν τη στατικότητα του 

διηγήματος. Η λειτουργία τους δεν περιορίζεται απλώς στη μετάδοση ρεαλιστικών 

πληροφοριών. Συχνά γίνονται φορείς ιδεών και συναισθημάτων κι επιτελούν 

οδηγητική για τον αναγνώστη λειτουργία, ώστε να συλλάβει το βαθύτερο νόημα του 

διηγήματος, ενώ μια εξωτερική εικόνα της φύσης λειτουργεί ρητά ή υπαινικτικά με 

βάση την ψυχική κατάσταση του ήρωα. Οι περιγραφές του Παπαδιαμάντη δεν 

λειτουργούν απλώς ως σκηνικό βάθος για τη δράση αλλά συχνά είναι επεξηγηματικές 

ή συμβολικές, και αποσκοπούν στη δημιουργία μιας ατμόσφαιρας, η οποία 

αποκαλύπτει και αιτιολογεί το χαρακτήρα και την ψυχολογία των προσώπων, ενώ 

παράλληλα βοηθά τον αναγνώστη να μπει στο κλίμα της συγκεκριμένης στιγμής.  

Πολλές φορές τείνουν να αυτονομηθούν πλήρως από την αφήγηση, ακόμη και να την 

υποκαταστήσουν.  

Στον Παπαδιαμάντη ο μύθος συχνά εμφανίζεται συμπτωματικός, επεισοδιακός 

και η περιγραφή του υπάρχει «καθ’ εαυτήν». Οι περιγραφές του αναδίνουν ένα 

ποιητικό ρεαλισμό με τη συγχώνευση ποιητικών και ρεαλιστικών στοιχείων. Είναι μια 

ποιητική πνοή με έντονο συμβολισμό που προσδίδει στο έργο του συχνά μεταφυσική 

διάσταση και δημιουργεί «ατμόσφαιρα» που είναι διάχυτη σ’ όλο του το έργο, προϊόν 

μιας ανώτερης φαντασίας. 

Η σχέση του Παπαδιαμάντη με τη φύση δεν είναι μονάχα αισθητική, αλλά 

κυρίως ηθική.  Για τον Παπαδιαμάντη η Φύση είναι άλλο ένα κτίσμα του Θεού, δεν 

είναι προέκταση του ανθρώπου. Φύση, όμως και άνθρωποι αλληλοεξαρτώνται και 

αλληλοεπηρεάζονται. Αν, μάλιστα, ο άνθρωπος αποκοπεί από τη φύση πληρώνει ως 

τίμημα την αλλοτρίωση και τη φθορά. Όσο ο άνθρωπος ζει μέσα στη φύση μένει 

φυσικός, νήπιος και αθώος και χάρη σ’ αυτή την αθωότητα διευκολύνεται η 

επικοινωνία του με το Θεό. (Κ. Πλησής, 1995). Είναι συγγραφέας του ανοιχτού χώρου. 

Αντίθετα απ’ ό,τι συμβαίνει στον Βιζυηνό, στον Παπαδιαμάντη το κέντρο βάρος 
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μοιάζει να πέφτει περισσότερο στον εξωτερικό κόσμο παρά στον εσωτερικό. Ο 

εσωτερικός κόσμος φανερώνεται μέσω του εξωτερικού. Ο έξω κόσμος, ο γύρω 

κόσμος, περασμένος μέσα από τον κόσμο τον δικό του, έχει υποστεί καθολική 

διάβρωση, έχει γίνει παπαδιαμαντικός (Κ. Στεργιόπουλος, 2005).  

 Το κυρίαρχο σκηνικό των έργων του είναι η φύση. Η φύση καθορίζει τα δρώμενα 

και τα δρώμενα επενεργούν στη φύση. Από την ιδιαίτερη σχέση του με τη φύση 

προκύπτει το περιγραφικό πάθος που πυροδοτεί μέσα του ένα λυτρωτικό μηχανισμό 

διαφυγής από τα βάσανα του κόσμου τούτου.  Τα βασικά του θεματικά μοτίβα τα 

αντλεί από τη φύση: 

 

 οι βράχοι (σύμβολο ακινησίας, σταθερότητας, δύναμης αλλά και φόβου, 

εικονιστικό σύμβολο των βοσκών), 

 η θάλασσα (σαγηνευτική, μυστηριώδης, ερωτική, μια υπόσχεση ελευθερίας 

αλλά και άγρια, ύπουλη, θανατηφόρα, το διπολικό μυστήριο του έρωτα και του 

θανάτου), 

 η σελήνη (μαγική και μυστηριακή, μεταμορφώνει, προκαλεί ταραχή, έκσταση, 

φόβο). 

            Το Αρκαδικό «Ιδεώδες» είναι το αναδρομικό όραμα μιας ανυπέρβλητης 

ευτυχίας που γνώρισε κάποιος στο παρελθόν και ζει βαθιά στη μνήμη, αλλά δεν 

μπορεί να αποκτηθεί και πάλι στο παρόν. Στέκεται στον αντίποδα της οδυνηρής 

πραγματικότητας της αστικής ζωής. Η Αρκαδία ριζώθηκε μέσα στη συνείδηση των 

πνευματικών ανθρώπων της Δύσης σαν τόπος ιδανικός, ειρηνικός και ευτυχισμένος, 

τόπος νοσταλγίας, τόπος επίγειας ευτυχίας, όπου κυριαρχεί η απλότητα, η αθωότητα, 

η γαλήνη, η ειρήνη, η δικαιοσύνη. Η Αρκαδία θεωρείται το φανταστικό βασίλειο του 

έρωτα, της ομορφιάς, το ενσαρκωμένο όνειρο κάποιας ανέκφραστης ευτυχίας. Γιατί 

η Αρκαδία; Κατά την αρχαιότητα θεωρούνταν το βασίλειο των ποιμένων και του θεού 

Πάνα. Εκεί ο Πάνας κι οι Νύμφες χαιρόντουσαν μια υπέροχη, φυσική ζωή. Οι κάτοικοί 

της φημίζονταν για την απλότητά τους και την άγνοια για τα τεκταινόμενα στον 

υπόλοιπο κόσμο, για την αγροτική τους αρετή και το μουσικό τους τάλαντο. Γαλήνη, 

πραότητα, φυσικό και απονήρευτο πνεύμα, τρυφερότητα, απόλαυση αθώων ηδονών, 

συνοδευόμενη από λιτότητα και αυτάρκεια. Ένας παραδείσιος κόσμος, αγγελικά 

πλασμένος, γεμάτος χαρίεσσες υπάρξεις μέσα σε μια πρωτόγονη φύση. Ειδυλλιακές 

περιγραφές και έρωτες, συνήθως άγουροι, νεανικοί, αθώοι, τότε που αφυπνίζεται το 

ερωτικό συναίσθημα ξαφνιάζοντας και τα ίδια τα υποκείμενα. Στα κείμενα της 

Αναγέννησης, του Γκαίτε, του κλασσικισμού η αρκαδική ευτυχία των ποιμενικών 

ειδυλλίων του Θεόκριτου (3ο αι. π.Χ), άλλοτε θρηνείται και άλλοτε επιζητείται με 
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πάθος, αλλά και χωρίς αποτέλεσμα. Η σχέση που αναπτύσσει ο αφηγητής στο 

«Όνειρο στο κύμα» με τη φύση είναι αρκαδικής υφής, η φύση δηλαδή δεν είναι 

απλώς αντικείμενο θαυμασμού, αλλά αποκτάει διαστάσεις συμβόλου, συμβόλου 

ελευθερίας και ευτυχίας, αγνότητας και καλοσύνης. Ο αφηγητής όταν ήταν ακόμη 

«φυσικός» άνθρωπος, προτού αλλοιωθεί από τις συμβάσεις της οργανωμένης 

κοινωνίας, ένιωθε, χωρίς να μπορεί να εξηγήσει το γιατί, ευτυχισμένος και πλήρης 

(«χωρίς να το ηξεύρω, ήμην ευτυχής»). Ο έρωτάς του νεαρού βοσκού για τη 

«Μοσχούλα» εκδηλώνεται σε ένα αρκαδικό τοπίο που αποτελεί την εξιδανίκευση του 

πραγματικού χώρου και στο οποίο θα κινηθεί το ερωτικό βουκολικό στοιχείο. Επίσης, 

η ευδαιμονική παράσταση του παρελθόντος επιτρέπει την παραπομπή στο βουκολικό 

είδος. Είναι ο παραπονεμένος άνθρωπος του αστικού χώρου που έχει χάσει το δρόμο 

του, αλλοτριωμένος, έκπτωτος, εξόριστος, χωρίς ταυτότητα. Επιστρέφει λοιπόν 

νοσταλγικά στον αναλλοίωτο φυσικό κόσμο ζητώντας διαφυγή και εξαγνισμό σε μια 

συμφιλίωση του Χριστιανισμού και του Παγανισμού.  

Η έντονη θρησκευτικότητα καταγράφεται ως θέμα στα διηγήματα που 

αναφέρονται σε μεγάλες γιορτές της Χριστιανοσύνης αλλά κι ως χαρακτηριστικό της 

διηγηματογραφίας του. Ο Παπαδιαμάντης έμεινε πιστός στην παράδοση της 

χριστιανικής ορθοδοξίας, την βίωνε σε θερμή παρηγοριά, την έκανε σύστημα ζωής.  

Ο χριστιανισμός του Παπαδιαμάντη δεν έχει σχέση με τη μεταφυσική αγωνία και το 

θρησκευτικό φανατισμό.  Η θρησκευτικότητά του είναι «φυσική», δηλαδή είναι πιστό 

μέλος της ζώσας εκκλησίας.  Μερικές φορές επιδίδεται στο κήρυγμα ενός σκληρού 

δόγματος. Ο ίδιος στο προοίμιο του διηγήματος «Λαμπριάτικος ψάλτης» διακηρύσσει 

κοφτά τις αρχές του, απαντώντας σε επικρίσεις που δέχτηκε, με το ύφος εθελοντικά 

στρατευμένου συγγραφέα: 

 

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 

ἑλληνικὰ ἤθη.  

 

Μαζί με το χριστιανικό όμως στοιχείο, συμπλέκεται το παγανιστικό αλλά και 
το δαιμονικό στοιχείο. Το παγανιστικό στοιχείο, υπόλειμμα από την αρχαία ελληνική 
ειδωλολατρία διατηρήθηκε στη λαϊκή νοοτροπία ως ένας κόσμος προλήψεων ότι 
υπάρχουν φανταστικά όντα και εξακολουθούν να ζουν στην ελληνική φύση νεράιδες, 
παγανά, καλικάντζαροι.  Ο παπαδιαμαντικός μικρόκοσμος αποτελείται από 
ανθρώπους που τους διακατέχει η θρησκευτική ευλάβεια και πίστη αλλά παράλληλα 
όμως και ο κόσμος του κακού και της αδικίας κάνει την εμφάνισή του απροκάλυπτα. 
Οι στρίγλες μάνες, οι κακές πεθερές, οι φόνισσες, οι τοκογλύφοι, οι γριές και τα 
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λαδικά της γειτονιάς και της αυλής με τα κουτσομπολιά και τις συκοφαντίες, με τα 
«μάγια» και τις ύποπτες «μεσιτείες», βρίθουν στις σελίδες του. Το κακό εμφανίζεται 
με ποικίλες μορφές, δηλητηριάζει τα πάντα με την παρουσία του και δημιουργεί μια 
αδιάκοπη ηθική κρίση, μολύνοντας την ψυχή (Κ. Στεργιόπουλος, 2005). Στρατηγική 
της αμφισημίας: ανάμιξη του καλού και του κακού.  Το κακό τιμωρείται και το καλό 
ανταμείβεται, υπό την αιγίδα κάποιου είδους θείας Πρόνοιας. 

Οι ήρωές του ταυτόχρονα, ενώ κινούνται και ζουν στο θρησκευτικό σκηνικό της 
γιορτής κατά το πνεύμα των Χριστουγέννων, όμως κινούνται και ενεργούν σαν να μη 
αντιλαμβάνονται το ουσιαστικό νόημα της Γέννησης του Χριστού.  Όλη η ασχήμια του 
εσωτερικού κόσμου των πρωταγωνιστών σχεδόν εκφράζεται παραμονή 
Χριστουγέννων, γι' αυτό και  ο ψυχισμός συσκοτίζεται ή αμαυρώνεται από τα 
πρωτόγονα ζηλόφθονα και εκδικητικά ένστικτα,: Ας θυμηθούμε το 
δηλητηριασμένο «Χριστόψωμο» της κακιάς πεθεράς που αντί να το φάει η νύφη της 
το τρώγει κατά λάθος ο γιος της και πεθαίνει: το ψωμί από τον συμβολισμό του άρτου 
της ζωής γίνεται εδώ άρτος θανάτου και μέσον θείας δίκης.  Τα «Επεα Πτερέοντα», 
όπου εξ αιτίας της εγωπάθειας και της υποκρισίας, της αδιαφορίας και της 
συναισθηματικής τους σκληρότητας οι πιστοί ελέγχονται ως ανάξιοι να λάβουν τα 
αγαθά της ζωής ως θεία δωρεά από Άγγελο του Θεού την Παραμονή των 
Χριστουγέννων και τον υποχρεώνουν να γυρίσει πίσω άπραγος. 

Στον Παπαδιαμάντη πάνω από δέκα διηγήματα ασχολούνται με το θέμα του 

ανέφικτου έρωτα.  Στον «Έρωτα-Ήρωα» την αγαπημένη την παντρεύουν με άλλο, 

στην «Νοσταλγό» η αγαπημένη είναι κιόλας παντρεμένη, στο «Ολόγυρα στη Λίμνη» 

ο ήρωας είναι πολύ μικρός (μικρότερος και από το βοσκόπουλο στο «Όνειρο στο 

Κύμα»), στον «Έρωτα στα Χιόνια» η προχωρημένη ηλικία του ήρωα και οι περιστάσεις 

της ζωής του γίνονται ανυπέρβλητα εμπόδια. Στο «Για την Περηφάνια» και η κοπέλα 

και η μητέρα της δεν θέλουν το συνοικέσιο. Τον Σημαδιακό στο ομώνυμο διήγημα τον 

περιπαίζει το υποκείμενο της αγάπης του, και στο «Απόλαυσις στη Γειτονιά», ο 

ερωτευμένος αυτοκτονεί γιατί τον απορρίπτει η κοπέλα. Στον «Έρωτα-Ήρωα», τον 

«Έρωτα στα Χιόνια», στην «Φαρμακολύτρια», και στα «Ρόδιν’ Ακρογιάλια» βρίσκουμε 

τις χαρακτηριστικές για τον ρομαντισμό περιγραφές της αγωνίας και της απελπισίας 

του ερωτευμένου που δεν βρίσκει ανταπόκριση. Η αφήγηση όλων των διηγημάτων 

αυτών (εκτός από το «Απόλαυσις στη Γειτονιά») γίνεται από τη σκοπιά του άντρα. Ο 

Παπαδιαμάντης δεν περιγράφει τα ερωτικά πάθη των γυναικών στα διηγήματά του. 

Γενικά, ο Παπαδιαμάντης εξιδανικεύει τη νέα γυναίκα σε αντίθεση με την ώριμη που 

είναι απλώς μια θυγατέρα της Εύας.  

Η συνεργασία των αισθήσεων, απόδειξη πληρότητας κι ανταπόκρισης, είναι 

σχεδόν αδιανότητη.  Η θέα του γυμνού γυναικείου σώματος, κυρίαρχη φαντασίωση 

του Παπαδιαμάντη, είναι η μόνη δυνατή προσέγγιση του απαγορευμένου καρπού, 

κάτι σαν υποκλοπή του από έναν ένοχο επιδρομέα. Στο «Όνειρο στο κύμα» ο 

http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/education/literature_history/search.html?details=110
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αφηγητής θ’ αγγίξει το σώμα της γυμνής κόρης μόνο μισοπνιγμένο κι αναίσθητο. 

Χρειάζεται πάντοτε μια κατάσταση άγνοιας, αναισθησίας ή αδράνειας από τη 

γυναικεία πλευρά για να εκδηλωθεί ανεμπόδιστα η αντρική επιθυμία. Σε πολλά 

διηγήματα, τα άψυχα αντικείμενα μεταμορφώνονται σε ανθρωπόμορφα 

υποκατάστατα του γυναικείου κορμιού. Στο «Όνειρο στο κύμα» η μεταμόρφωση 

γίνεται στο πρώτο πρόσωπο, σαν αλλαγή ταυτότητας και σαν υπόδυση ενός ξένου 

ρόλου∙ έτσι ο αφηγητής υπήρξε ένας ωραίος δεκαοχτάχρονος έφηβος, βοσκός και 

«σατυρίσκος του βουνού» (Π. Μουλλάς, 1991). 

Το καταπιεσμένο ένστικτο, ανικανοποίητο, διατρέχει όλη την κλίμακα των 

μεταμορφώσεών του, από την ονειρική φαντασίωση ως το ασκητικό πάθος κι ως τη 

διανοητική κάθαρση (Π. Μουλλάς, 1991). Στις συζητήσεις των ανθρώπων του λαού 

το ερωτικό σκάνδαλο, η περιέργεια και το κουτσομπολιά είναι κυρίαρχα θέματα (Η 

Σπηλιά του δράκου, Η βλαχοπούλα, Η αποσώστρα). Άλλοτε πάλι ο ερωτισμός ρίχνει 

στη διήγηση τη βαριά σκιά του πειρασμού (Ο καλόγερος, Φαρμακολύτρια). Στα 

ερωτικά διηγήματα εξεικονίζει την ουσία του πειρασμού:  o πειρασμός δεν είναι 

επιλογή ανάμεσα σε πράγματα θετικά ή αρνητικά, αλλά η επιλογή αποδοχής ή 

απόρριψης πραγμάτων που είναι ταυτόχρονα γοητευτικά και αποκρουστικά. Ο 

Παπαδιαμάντης θα γράψει: «Είναι η αιωνία τάσις της ανθρώπινης καρδίας εις το ν’ 

αγαπά παν το μισητόν». Πολλές φορές ο εξιδανικευμένος ερωτικός καημός γίνεται 

πηγή ποιητικότατων αφηγήσεων και περιγραφών (Υπό την βασιλικήν δρυν, Ολόγυρα 

στη λίμνη, Τ’ αστεράκι). Στο «Όνειρο στο κύμα» γίνεται όραμα απελπισίας, ερωτική 

φαντασίωση, εξομολόγηση, λυρικό παραλήρημα.  

Θεωρώ, όμως, ότι η προσέγγιση του έρωτα στον Παπαδιαμάντη ιδωμένη μόνο 

κάτω από το πρίσμα της αμαρτίας, αδικεί το πολυδιάστατο έργο του. Είναι βέβαια το 

συναίσθημα που προσβάλλεται από τις εισβολές του πονηρού και καταδιώκεται από 

«Αμαρτίας φαντάσματα», όμως είναι το μέγα πάθος της ίδιας της ζωής. Είναι ο 

«Παράδεισος» της ανθρώπινης ευτυχίας σαν μια κατάφαση ζωής αλλά και μια 

«Κόλαση» ή ένας φαύλος κύκλος που μετατρέπει την ενόρμηση ζωής σε ενόρμηση 

θανάτου. Στο μυθιστόρημα «Οι έμποροι των Εθνών», η Αυγούστα μια παντρεμένη 

γυναίκα από τη στιγμή που «πέφτει» στο «πάθος» της για τον γόη Σανούτο που την 

αποπλανά, βρίσκει τον εαυτό της δέσμιο του, αλλά τον βρίσκει ακέριο και αυθεντικό. 

Λείπει κάθε διάθεση κατάκρισης, αντίθετα εκφράζει μια βαθειά συμπάθεια και 

συμπόνοια για την ηρωίδα του. Ο έρωτας είναι ο καημός και το μέγα πάθος της 

ύπαρξης. Στο τέλος, το πάθος που πυρπολεί την ψυχή της θα την οδηγήσει 

κυριολεκτικά στην πυρά. Ο εραστής της πυρπολεί τα πλοία του καίγοντας ταυτόχρονα 

και την Αυγούστα που τον έψαχνε.  
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Ο αγνός εραστής του «όνειρου στο κύμα», αυτός που πολλές σελίδες του δεν 

παραλείπει να υμνεί τις τρυφερές στιγμές της παρθενίας και της αγνότητας στο 

ακόλουθο απόσπασμα από τη «Γυφτοπούλα» καυτηριάζει επίσης κοινωνικά και 

ανθρωπολογικά την υποκρισία και την βαναυσότητα αιώνων απέναντι στην ουσία του 

έρωτα και της αγάπης και προβλέπει την αποκατάσταση της θεάς Αφροδίτης στο 

Πάνθεον: 

 

«Καὶ ἐν τῷ κρυπτῷ μὲν ἔθυον εἰς αὐτὴν καὶ εἰς τὸν Διόνυσον καὶ εἰς τὴν ἀγέλην 

αὐτοῦ, ἐν τῷ φανερῷ δὲ ὕβριζον καὶ διέσυρον. Παρηγορήθητι, ἀτυχὴς θεά, μέχρις οὗ 

ἔλθῃ ἡμέρα καθ᾽ ἣν πάντες οἱ λατρευταί σου ἀναφανδὸν εἰς σὲ θὰ θύωσι, καὶ οὐδεὶς 

θὰ τολμᾷ πλέον νὰ σὲ συκοφαντήσῃ.» 

 

Η κοινωνική διάσταση του έργου του έχει επισημανθεί από πολλούς κριτικούς. 

Ο λαϊκός μικρόκοσμός του είναι αστείρευτη πηγή κοινωνιολογικών πληροφοριών. 

Είναι ένα κράμα ζεστής ζωής με όλα τα χαρακτηριστικά της επαρχιακής ή συνοικιακής 

ζωής του καιρού του. Το αίσθημα περί δικαίου σε μια χριστιανική κοινωνία γίνεται 

κατανοητό μέσα από την άρνηση του ατομικού συμφέροντος και την προάσπιση των 

δικαιωμάτων του πλησίον. Αληθινά ελεύθερος εξάλλου είναι εκείνος που δεν 

υπόκειται σε στείρους νόμους και κανόνες, αλλά σε ελεύθερες επιλογές, ιδωμένες 

μέσα απ’ το πρίσμα της χριστιανικής αγάπης.  Στο διήγημα του με τίτλο «Οἱ 

Χαλασοχώρηδες», γράφει για τους πολιτικούς εκπροσώπους της εποχής και τους 

διάφορους αυλικούς τους:  «Ἡ πλουτοκρατία ἦτο, εἶναι καὶ θὰ εἶναι ὁ μόνιμος ἄρχων 

τοῦ κόσμου, ὁ διαρκὴς Ἀντίχριστος. Αὕτη γεννᾷ τὴν ἀδικίαν, αὕτη τρέφει τὴν 

κακουργίαν, αὕτη φθείρει σώματα καὶ ψυχάς. Αὕτη παράγει την κοινωνικήν 

σηπεδόνα. Αὕτη καταστρέφει κοινωνίας νεοπαγείς». Μια περιγραφή του ταξικού 

μίσους (Μ.Γ. Μερακλής, 1981)  υπάρχει και στο «Όνειρο στο κύμα»: «Σήμερον 

εξακολουθώ να εργάζωμαι ως βοηθός ακόμη εις το γραφείον επιφανούς τινος 

δικηγόρου και πολιτευτού εν Αθήναις, τον οποίον μισώ, αγνοώ εκ ποίας σκοτεινής 

αφορμής, αλλά πιθανώς επειδή τον έχω ως προστάτην και ευεργέτην. Και είμαι 

περιωρισμένος και ανεπιτήδειος, ουδέ δύναμαι να ωφεληθώ από την θέσιν την 

οποίαν κατέχω πλησίον του δικηγόρου μου, θέσιν οιονεί αυλικού. Καθώς ο σκύλος, ο 

δεμένος με πολύ σχοινίον εις την αυλήν του αυθέντου του, δεν ημπορεί να γαυγίζη 

ούτε να δαγκάση έξω από την ακτίνα και το τόξον τα οποία διαγράφει το κοντόν 

σχοινίον, παρομοίως κ' εγώ δεν δύναμαι ούτε να είπω, ούτε να πράξω τίποτε 

περισσότερον παρ όσον μου επιτρέπει η στενή δικαιοδοσία, την οποίαν έχω εις το 

γραφείον του προϊσταμένου μου». «Πόσοι συγγραφείς μας του 1907 αναγνώριζαν 

την Αθήνα ως πόλη της δουλοπαροικίας και των πλουτοκρατών;» Διερωτάται ο 
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Μιχάλης Μερακλής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην κοινωνική συγκρότηση της 

χωριάτικης κοινότητας παρουσιάζει η κρυφή αντιπαράθεση και σύγκριση των 

επαγγελματικών τάξεων, με προεξάρχουσες τις τάξεις των ποιμένων και των 

ναυτικών. Στατικοί κοινωνικά οι βοσκοί, εκπροσωπούν τη δύναμη της αρχαϊκότητας. 

Αντίθετα, οι ναυτικοί είναι κινητικοί, δραστήριοι και γι’ αυτό μια προωθητική δύναμη 

της ιστορικής ζωής. (Μ. Γ. Μερακλής, 1981).  Συνεπώς ο Παπαδιαμάντης και 

φιλοσοφεί και κοινωνιολογεί (με την τρέχουσα σημασία του όρου) και θεολογεί 

(άλλοτε καταφατικά και άλλοτε αποφατικά).  

Ο Π. Μουλλάς γράφει για το θέμα: «Θα ήταν λάθος να πιστεύουμε όπως γίνεται 

συχνά, πως ο Παπαδιαμάντης, απορροφημένος από τη νοσταλγία του, άφησε 

αναπάντητα τα κοινωνικά προβλήματα του καιρού του, όταν η ίδια η νοσταλγία του 

περιέχει ταυτόχρονα και μια ολοκληρωμένη ιδεολογική τοποθέτηση» (Π. Μουλλάς, 

1991). Ο Παπαδιαμάντης βλέπει σωστά τα προβλήματα∙ λαθεύει στις λύσεις που 

προτείνει: «Ως να χρειάζετο τίποτα άλλο, ειμή εις ευσεβής βασιλεύς, Χριστός Κυρίου, 

ο μόνος αρμόδιος να εκλέγη τους συμβούλους και τους στρατηγούς του, και εν μόνω 

τω «εν τούτω νίκα» ισχυρός και αήττητος» (Άι μου Γιώργη!). 

Υπάρχουν, σχετικά λίγες ωστόσο, μαρτυρίες, στο Παπαδιαμαντικό έργο, της 

κοινωνικά μειονεκτικής θέσης της γυναίκας∙ δεσπόζει φυσικά η μορφή της 

Φραγκογιαννούς και το έργο της. Αλλά ο Παπαδιαμάντης φωτίζει κι άλλες πλευρές 

των γυναικών∙ όπως αυτή της βαθύτερης σχέσης που τις έδενε με τους άντρες τους, 

σχέση κοινής μοίρας, αλληλοεξάρτησης, για να κινηθεί ο μικρόκοσμός τους (π.χ. 

αυτές προστρέχουν στην Παναγιά, ν’ ανάψουν τα καντήλια, να την παρακαλέσουν για 

τους άντρες που θαλασσοδέρνονταν). Κι έχουν ακόμα ένα ρόλο διαλλακτικό, 

συμφιλιωτικό να διεκπεραιώσουν: «Έλα και μεις θα σε γλυτώσουμε» λένε οι γυναίκες 

στον μικρό Παπαδιαμάντη, που ατάκτησε. «Εμείς οι γυναίκες (…) γιατί έχουμε πλατιές 

ποδιές με πολλές δίπλες, για να γλυτώνουμε τα παιδιά όταν θέλουν να τα δείρουν οι 

πατεράδες τους…». Ακόμη προσδίδει σ’ αυτές μυστηριακή πλευρά που δεν έχουν ή 

δεν κατανοούν οι άντρες. Από τον μυστικό τους κόσμο, από το μυστήριό τους, που 

ενισχύεται από τη φυσική τους ωραιότητα, αναδύεται η ερωτική τους δύναμη, μια 

δύναμη γυναικεία που πηγαίνει πέρα από τα τρέχοντα κριτήρια, με τα οποία ένας 

αστός τη βλέπει (Μ.Γ. Μερακλής, 1981). 

Δεν λείπουν βέβαια οι αναφορές του μισογυνισμού που συνδέονται με την 

βιβλική εικόνα της γυναίκας: «Ἡ δὲ γυνὴ ἵνα φοβεῖται, τὸν ἄνδρα». Τῆς γίδας τὰ 

κέρατα εἶναι κυρτά, εἰς σημεῖον ὑποταγῆς, φαίνεται, εἰς τὸν ὑψηκέρατον τράγον. Τῆς 

κότας ἡ λοφιὰ εἶναι ἀμαυρὰ καὶ ταπεινή, καὶ τοῦ πετεινοῦ εἶναι κόκκινη, ὑψηλὴ καὶ 

ἐξηρμένη, καὶ ὅλον τὸ σῶμα του μὲ ὑψηλὰ σκέλη ἀνωρθωμένον. Παντοῦ ἡ ὑποταγὴ 

τῆς θηλείας εἰς τὸν ἄρρενα...» (Ο γάμος του Καραχμέτη). «Ἡ Μοσχούλα ἔζησε, δέν 
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ἀπέθανε. Σπανίως τήν εἶδα ἔκτοτε, καί δέν ἠξεύρω τί γίνεται τώρα, ὁπότε εἶναι 

ἁπλῆ θυγάτηρ τῆς Εὔας, ὅπως ὅλαι». (Όνειρο στο κύμα) 

Τέλος, το παιδί και τα βιώματά του συνιστούν όψεις ανάγνωσης του έργου 

του. Σύμφωνα με την Ελπινίκη Νικουλουδάκη-Σουρή σε σαρανταεπτά από τα 

διακόσια διηγήματα γίνεται λόγος για βιώματα της παιδικής ηλικίας, για προβλήματα 

αλλά και για αστείες καταστάσεις που ζουν διάφοροι τύποι παιδιών. Ο αφηγητής, 

όπως και στα άλλα διηγήματα του Παπαδιαμάντη, υποδύεται τον άνθρωπο του τόπου 

και δείχνει να γνωρίζει πολύ καλά τις περιοχές της πλοκής, τη γεωγραφική, την 

πολιτισμική και κοινωνική τους ιδιομορφία. Αυτό βοηθά στην αναπαράσταση μιας 

πειστικής ηθογραφικής πραγματικότητας μέσα στην οποία τα παιδιά σαν δρώντες 

χαρακτήρες, είτε υφίστανται δοκιμασίες, είτε υπεκφεύγουν, είτε φοβούνται είτε 

περιγελούν, είτε είναι αγνά, βίαια ή υποχωρητικά, είτε επιβιώνουν είτε πεθαίνουν, 

αντιπροσωπεύουν τον μικρόκοσμο του τόπου που ζει ακόμη μέσα στα όριά του, την 

πραγματικότητά του, την ηθική του και τη μυθολογία του ( Ε. Νικολουδάκη-Σουρή, 

2005). 

Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε, όπως ο ίδιος αναφέρει στο προλογικό 

απόσπασμα από τον «Λαμπριάτικο ψάλτη» που έγινε λόγος πρωτύτερα, χρησιμοποιεί 

τρία ρήματα που χαρακτηρίζουν την τέχνη του. Η τέχνη του ανταποκρίνεται σε τρεις 

επιτακτικές ανάγκες του, να υμνεί με λατρεία τον Θεόν, να περιγράφει μ’ έρωτα την 

φύση και να  ζωγραφίζει με στοργή τα γνήσια Ελληνικά έθη. 

 

 

«Στην Ελλάδα, ένα ευαίσθητο παιδί μεγαλωμένο πλάι στη θάλασσα έχει την 

αίσθηση της ακοής τρισδιάστατη. Στη μια πιάνει τους αγέρηδες και τον παφλασμό 

των κυμάτων, στη δεύτερη την ελληνική λαλιά στην αρχική της φθογγολογική 

σύσταση, στη τρίτη, τον κόσμο των νοημάτων, από της Ιωνίας τους καιρούς και 

δώθε. Μια τέτοια ταυτόχρονη εγγραφή προλαβαίνει, πριν από τη συνείδηση, να 

αποτυπώσει περιοχές ολόκληρες, που αργότερα, πολύ αργότερα (όπως στην 

εμφάνιση ενός φωτογραφικού στιγμιότυπου), βλέπει κανείς να διαγράφονται 

μπροστά του.» 

Ελύτης, Η μαγεία του Παπαδιαμάντη, 1976. 
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