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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

H AΪΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΜΑ

Θὰ πρέπει νὰ ἀποφασίσουμε κάποτε σοβαρὰ
τί θὰ κάνουμε τὸν Παπαδιαμάντη.

Ζήσιμος Λορεντζάτος

Φαίνεται πὼς τὰ σπουδαῖα πρόσωπα καὶ τὰ σπουδαῖα γεγονότα δὲν
ἀφήνουν ἀδιάφορη τὴ ρυθμικὴ μονοτονία τῆς φύσεως. Ἡ καινο-
φανὴς παρουσία τους κάνει τὸν παλαιὸ κόσμο νὰ ὑποχωρεῖ ἐν τα-
ραχῇ μὲ ἀνήκουστους ἤχους καὶ καταστρεπτικοὺς σεισμούς. Mιὰ
τέτοια ταραχὴ συνέβη κι ὅταν γεννήθηκε ὁ προφήτης Ἐλισσαῖος στὸ
ἐκκλησάκι τοῦ ὁποίου ὁ Παπαδιαμάντης ἀπὸ τὸ 1887 ἔκανε τὸν
ψάλτη καὶ τὸν τυπικάρη. Ἔχει ἤδη γράψει τὴ Γυφτοπούλα, τὸ τε-
λευταῖο του οὐσιαστικὰ μυθιστόρημα, καὶ μιὰ εἰκόνα ποὺ κυριαρχεῖ
στὸ τελευταῖο μέρος αὐτοῦ τοῦ μυθιστορήματος τὸ συνδέει μὲ τὸν βίο
τοῦ προφήτη Ἐλισσαίου. Ὅταν γεννήθηκε ὁ προφήτης Ἐλισσαῖος
στὰ Γάλγαλα, ἡ χρυσὴ δαμάλα ποὺ προσκυνοῦσαν ἐκεῖ ὀξὺ ἐβόη-
σεν ὥστε ἀκούστηκε στὴν Ἱερουσαλήμ. Kαὶ  εἶπε ὁ Ἱερεὺς ὅτι γεν-
νήθηκε προφήτης στὴν Ἱερουσαλήμ, ποὺ θὰ γκρεμίσει τὰ γλυπτὰ καὶ
θὰ συντρίψει τὰ χωνευτά. Ἴσως φανεῖ γόνιμη αὐτὴ ἡ αὐθαίρετη σύν-
δεση τούτης τῆς εἰκόνας τῆς διήγησης τοῦ Mηναίου μὲ τὴν εἰκόνα
μὲ τὴν ὁποία οὐσιαστικὰ κλείνει ὁ μύθος τῆς Γυφτοπούλας. 

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

Κατὰ κάποιο τρόπο ὑπάρχει κι ἐδῶ κάποιος προφήτης ποὺ δὲν
μοιάζει μὲ τὸν Ἐλισσαῖο, ὅμως. Εἶναι ὁ «Ἕλληνας φιλόσοφος καὶ
ὄψιμος ἀναμορφωτὴς τῆς IΕ΄ ἐκατονταετηρίδος», Γεώργιος Γε-
μιστὸς ἢ Πλήθων, ποὺ θέλει νὰ πνίξει τὴν μικρὴ Ἀϊμὰ γιὰ νὰ τῆς χα-
ρίσει τὴ δόξα καὶ τὴν ἀθανασία καὶ ὁραματίζεται τὴν ἀναγέννηση
τῆς ἀνθρωπότητας, τὴν ἀνακαίνιση τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Μόνο
ποὺ ἡ δική του προφητεία γκρεμίστηκε μαζὶ μὲ τὰ ἀγάλματα, θά-
φτηκε μαζὶ μὲ τὴν Ἀϊμὰ ποὺ τὴν διεκδικοῦσε γιὰ δικό του πλάσμα.
Ἐξ ἄλλου ὁ δικός του δάσκαλος ἦταν κι αὐτὸς ἕνας Ἐλισσαῖος,
ἀλλὰ ἕνας Ἐλισσαῖος Ἰουδαῖος ἑλληνιστὴς ποὺ σύμφωνα μὲ τὴν πα-
ράδοση τὸν μύησε στὴν πίστη τῶν ἀρχαίων θεῶν1. 

Περὶ τὰ μέσα τοῦ 18ου αἰῶνος, ἕνας βοσκὸς βρίσκει τυχαῖα τὸ
σπήλαιο τὸ ὁποῖο ὑπῆρξε κατοικία τοῦ Γεωργίου Γεμιστοῦ Πλήθω-
νος. Ἐκεῖ βρῆκε τρία ἀγάλματα, τοῦ Δία, τῆς Ἥρας καὶ τοῦ Ἀπόλ-
λωνα. Περικαλλῆ ἀγάλματα τὰ ὁποῖα ποιός ξέρει σὲ ποιό μουσεῖο
τῆς Ἑσπερίας θὰ βρίσκονται τώρα, ἀναρωτιέται ὁ συγγραφέας.
Πάντως, ἡ ἀνακάλυψη τοῦ σπηλαίου τοῦ Πλήθωνος ἔφερε ξανὰ στὴν
ἐπιφάνεια παραδόσεις, ποὺ ποτὲ δὲ εἶχαν χαθεῖ. Κι αὐτὲς τὶς παρα-
δόσεις κάποιος φίλος τοῦ συγγραφέα τὶς περισυνέλεξε ἀπὸ ἀφηγή-
σεις ντόπιων κατοίκων και τοῦ τὶς ἐμπιστεύθηκε. Αὐτὲς οἱ παρα-
δόσεις συγκροτοῦν τὸν μύθο τῆς Γυφτοπούλας ποὺ μᾶς παραθέτει
ὁ Παπαδιαμάντης. Ἤδη ἀπὸ τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ μυθιστορήματος τί-
θενται τὰ δύο βασικα ζητήματα πάνω στὰ ὁποῖα θὰ χτιστεῖ τὸ
ἔργο αὐτό: Ἡ ἀναβίωση τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πνεύματος ὡς

― 8 ―

1 Ἡ πληροφορία αὐτὴ ἀναφέρεται ἀπὸ τὸν Γεννάδιο Σχολάριο (Ἅπαντα, τ.
4, σσ. 152-153), μαρτυρία ἡ ὁποία ἀμφισβητεῖται. Βλ. Γεώργιος Γε-
μιστὸς Πλήθων, Nόμων Συγγραφή, πρόλογος Diether Roderch Reinsh,
εἰσαγωγή, μετάφραση, σχόλια: Δημ. Xατζημιχαήλ, ἐκδ. Zῆτρος, 2005,
σ. 17). 

Γυφτοπούλα_Book_Νέο_Σχέδιο 1  4/1/21  9:52 π.μ.  Page 8



πλάνη, ἀφ’ ἑνὸς, καὶ ὁ ρόλος καὶ τὸ νόημα τῆς λογοτεχνίας, ἀφ’ ἑτέ-
ρου. 

Ἡ στροφὴ πρὸς τὸ ἀρχαῖο ἑλληνικὸ πνεῦμα δὲν ἀποτελεῖ προνό-
μιο τῆς Δύσεως, καθὼς ἡ ἀρχαία ἑλληνικὴ γραμματεία ὑπῆρξε στα-
θερὰ ἡ βάση τῆς παιδείας στὸν χιλιετὴ βίο τῆς Ἀνατολικῆς Ρω-
μαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, ἐνῶ στοὺς ὕστερους αἰῶνες ὑπῆρξε μιὰ
πρὶν τὴν Ἀναγέννηση ἀναγέννηση ποὺ προσελάμβανε τὴν ἀρχαία
ἑλληνικὴ γραμματεία ὄχι ἀποκλειστικὰ μέσα ἀπὸ τὴν διύλιση τῆς
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Ἐμβληματικὴ μορφὴ αὐτῆς τῆς πρὶν τὴν
Ἀναγέννηση ἀναγέννησης –ἢ μιᾶς ἀπὸ τὶς πολλὲς ἀναγεννήσεις2

γιὰ τὶς ὁποῖες κάνει λόγο ἡ σύγχρονη ἱστοριογραφία– εἶναι ὁ Γεώρ-
γιος Γεμιστὸς ἢ Πλήθων. Εἶναι ἡ πρωταγωνιστικὴ μορφὴ αὐτοῦ τοῦ
μυθιστορήματος. Κι ἐδῶ θὰ μᾶς ἀπασχολήσει ἔτσι ὅπως μέσα σ’
αὐτὸ τὸ μυθιστόρημα ἐνσαρκώνεται, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὶς ἐπὶ μέρους
ἱστορικὲς αὐθαιρεσίες τοῦ συγγραφέα. 

Πῶς παρουσιάζει ὁ Παπαδιαμάντης τὸν Πλήθωνα;
«Ὀψιγενὴς Ἕλλην πλατωνικός», «ὁ μετὰ τὸν Παραβάτην, δεύ-

τερος Παραβάτης» ὁ ὁποῖος παρ’ ὅλο ποὺ ἦταν «ἀνὴρ σοφώτατος καὶ
πολυμαθέστατος», «ἥμαρτε λίαν ἀδικαιολογήτως. Διότι ἐφαντάσθη
ὅτι ἦτο δυνατὸν νὰ ἐπανορθώσῃ θεσμοὺς καὶ ἤθη ταφέντα ἐσαεὶ καὶ
κείμενα ὑπὸ τὴν σεσωρευμένην σκωρίαν τοῦ χρόνου». Ὡστόσο, τὸν
θεωρεῖ ὡς ἕνα «ἐκ τῶν ὀλιγίστων, οἵτινες εἶχον συνείδησιν τοῦ ἐθνι-
σμοῦ, καὶ ἡ καρδία του ἐφλέγετο ὑπὸ φιλοπατρίας». «Οὗτος εἶχε λίαν
παράβολον (= τολμηρὸ) πνεῦμα καὶ ἠγωνίζετο καθ’ ἅπαντα τὸν βίον
αὐτοῦ νὰ ἐξέλθῃ ἐκ τῆς στενῆς σφαίρας ἐν ᾗ ἔζη». Μεταξὺ τῶν δύο
ἀκραίων παρατάξεων, τῶν ἑνωτικῶν καὶ τῶν ἀνθενωτικῶν, ὁ Πλή-
θων συντάσσεται μὲν μὲ τὴν πλευρὰ τῶν ἀνθενωτικῶν ἀναγνωρί-
ζοντας τὸν κίνδυνο μιᾶς ἀλλοιώσεως μέχρις ἀφανισμοῦ τοῦ προσώ-

― 9 ―

2 Βλ. Σμαρνάκης Γιάννης, Βυζαντινὴ Ἀναγέννηση καὶ οὐτοπία. Ὁ Πλή-
θων καὶ τὸ Δεσποτᾶτο τοῦ Μοριᾶ, ἐκδ. Εὐρασία, Ἀθήνα 2017, κυρίως
σσ. 11-18.
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που μας, ἀλλὰ προβάλλει τὴ μόνη δυνατὴ λύση: τὴν ἀναγνώριση τῆς
ἔκπτωσής μας καὶ τὴν ἀνασυγκρότηση διὰ τῶν ἰδίων δυνάμεων.
Εἶχε ἐκπονήσει ἕνα «τέλειον σύστημα, πολιτικῆς καὶ στρατιωτικῆς
ἀνοργανώσεως» τὸ ὁποῖο «ἂν ἦτο δυνατὸν νὰ ἐκτελεσθῇ» ἴσως καὶ
να προλάβαινε τὴν καταστροφή. Ἡ Πελοπόννησος –κατὰ τὸν συγ-
γραφέα– ὠφελήθηκε ἀπὸ τοὺς νόμους τοῦ Πλήθωνος, κι ὅμως ὅλοι
τὸν ἔλεγαν «μάγο» κι ἂν δὲν τὸν ἀντιμετώπιζαν ὡς ἐχθρό, πάντως
τὸν προσέγγιζαν μὲ φόβο. Γιὰ ποιό λόγο; Ὁ Πλήθων πρέπει νὰ ἐξη-
γεῖ σὲ ἕναν λαὸ ποὺ δὲν ἔχει ἀκόμα γαλουχηθεῖ στὴν ἰδέα τῆς τρι-
σχιλιετοῦς συνέχειας ποιός εἶναι ὁ Λεωνίδας καὶ οἱ Θερμοπύλες, ἐνῶ
οἱ δεήσεις στοὺς ἀρχαίους θεούς, στὰ μάτια τοῦ ἀφελοῦς, αὐτοῦ λαοῦ
φαντάζουν σὰν μαγικὲς τελετουργίες. Τὸ ἴδιο παράξενα –παρὰ τὴν
ὀμορφιά τους– εἶναι καὶ τὰ ἀγάλματα ποὺ εἶχε συγκεντρώσει ὁ
Πλήθων· «τὰ μόνα ἅτινα εἶχον διασωθῆ ἐκ τῆς φανατικῆς μανίας
τῶν μοναχῶν», παραδέχεται ὁ Παπαδιαμάντης. Τί καταλογίζει
ὡς λάθος ὁ Παπαδιαμάντης στὸν Πλήθωνα; Ὅτι ἤθελε «νὰ ἐπανι-
δρύσῃ εἰς τὴν Ἑλλάδα τὴν ἀρχαίαν θρησκείαν, τὴν λατρείαν τοῦ
Διός, τῆς Ἥρας, τῆς Ἀθηνᾶς, τῆς Ἀφροδίτης καὶ τῶν ἄλλων τῆς
ἀρχαιότητος θεῶν», χωρὶς νὰ καταλαβαίνει τὸ μάταιο μιᾶς τέτοιας
προσπάθειας. «Καὶ ὅμως ἦτο εὐφυής, καὶ ἠδύνατο νὰ προΐδῃ ὅτι ἡ
θρησκεία τοῦ Χριστοῦ δὲν ἠδύνατο νὰ ἀντικαταστῇ δι’ ἄλλης θρη-
σκείας, πλὴν τῆς ἐλλείψεως πάσης θρησκείας, ὅπως καὶ συνέβη ἐπὶ
τῶν ἡμερῶν ἡμῶν».

Ὁ Παπαδιαμάντης ἔχει δεῖ τὴ «μεταχριστιανικὴ Εὐρώπη» ἤδη
ἀπὸ τὸν 19ο αἰώνα, θεωρεῖ ματαιοπονία ὁποιαδήποτε «ἐπιστροφή»,
ἐνῶ εἶναι ὁ πρῶτος ποὺ ἐπισημαίνει ὅτι ἡ «ἀρχαιολατρία» εἶναι ἡ
ὁδὸς ποὺ προλειαίνει τὸν ἐκλατινισμό, ὅπως θὰ δοῦμε ἀναλυτικότερα
στὴ συνέχεια. Ὁ Χριστιανισμός, γιὰ τὴν ἀκρίβεια ἡ ἀλήθεια τῆς
Ὀρθοδοξίας, εἶναι τὸ «τέλος» τῆς ἱστορίας, διότι εἶναι τὸ μόνο
«καινὸν ὑπὸ τὸν ἥλιον» καὶ μετὰ τὸν Χριστὸ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ
ἐμφανιστεῖ κάτι πραγματικὰ νέο. Αὐτὸ εἶναι ποὺ δὲν καταλαβαίνει
ὁ Πλήθων, τὸν ὁποῖο ἡ φιλάνθρωπη γραφίδα τοῦ Παπαδιαμάντη, σὲ
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πεῖσμα τῆς ἱστορικῆς πραγματικότητος, τὸν θελει νὰ ἀπαλλάσσε-
ται ἐν τέλει ἀπὸ τὴν πλάνη του καὶ νὰ ἐπιστρέφει στοὺς κόλπους τῆς
Μητέρας Ἐκκλησίας. Κατάληξη ἡ ὁποία προοικονομεῖται μὲ τὴν
ἰδιαίτερα συγκαταβατικὴ στάση τοῦ Γεωργίου Γενναδίου ἀπέναντί
του. Ὁ Παπαδιαμάντης παρουσιάζει τὸν Γεννάδιο νὰ ἐκτιμᾶ ὅτι ὁ
Πλήθων μὲ τὶς μελέτες του θὰ ὠφελήσει τὸ ἔθνος, ἀλλά, τὸ κυριό-
τερο, νὰ ἐξηγεῖ στὸν Πλήθωνα ὅτι ἂν ἔγραψε ἐναντίον του, ἔγραψε
ὄχι ἐπειδὴ δὲν τοῦ ἀναγνωρίζει τὸ δικαίωμα νὰ πιστεύει ὅ,τι θέλει,
ἀλλὰ ἐπειδὴ θεωρεῖ ὅτι εἶναι ἀνεπίτρεπτο νὰ διακηρύσσει αὐτὰ ποὺ
πιστεύει καὶ νὰ προσηλυτίζει τοὺς ἀνθρώπους.

Μὰ τί ἀκριβῶς θέλει νὰ πεῖ ὁ συγγραφέας; Πῶς εἶναι δυνατὸν
νὰ πιστεύω σὲ ὅ,τι θέλω, ἀλλὰ νὰ μὴν ἔχω τὸ δικαίωμα νὰ προβάλλω
τὴν πίστη μου; Πῶς μπορεῖ νὰ δικαιολογηθεῖ μιὰ τέτοια ἀντίφαση;
Ἂς κρατήσουμε στὸ μυαλό μας τὸ ἐρώτημα καὶ θὰ ἐπανέλθουμε.

Ποιά εἶναι ἡ δράση τοῦ Πλήθωνα μέσα στὸ μυθιστόρημα; Ὁ
Πλήθων ἔχει πάρει μιὰ μικρὴ κόρη (ἀπὸ τὸ παλάτι; τοῦ τὴν χάρι-
σαν οἱ δαίμονες;) ἡ ὁποία κινδυνεύει ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς του. Προκει-
μένου νὰ ἀποφύγει τὰ χειρότερα ἀποφασίζει νὰ τὴν ὁδηγήσει στὸν
θάνατο. Ἀποφασίζει νὰ τὴν πνίξει, ἀλλὰ ἕνας στρατιώτης τὴν σώ-
ζει. Ἡ κόρη μεγαλώνει πιὰ σὲ μιὰ οἰκογένεια γύφτων. Στὸ τέλος, ὁ
Πλήθων θέλει νὰ πάρει πίσω τὴν κόρη καὶ μετὰ ἀπὸ διάφορες περι-
πέτειες ἀποφασίζει νὰ τὴν παντρέψει μὲ τὸν θετό της ἀδερφό. Τοὺς
προλαβαίνει ὁ θάνατος.

Ἡ Ἀϊμὰ εἶναι ἡ ἡρωίδα τοῦ μυθιστορήματος αὐτοῦ. Ἀπὸ τὴν
πρώτη σκηνὴ ὅπου σώζεται ἀπὸ τὸν πνιγμό, στὰ ἕξι της, τὴν συ-
ναντᾶμε στὴ συνέχεια ὡς ἕνα μέλος τῆς οἰκογένειας τῶν γύφτων.
Εἶναι δεκαέξι ἐτῶν, μὲ μαῦρα μάτια, ὠχρὴ καὶ ἀδύνατη, μὲ καστανὰ
μαλλιά. Μὰ ἦταν λίγο «κυρτή», τὸ μόνο χαρακτηριστικὸ ποὺ ὑπο-
σκάπτει τὴ ρομαντικὴ ὀμορφιά της. Φρόντιζε νὰ εἶναι καθαρή, κι
ἀνάμεσα σὲ δυὸ βράχους βρῆκε ἕνα κομμάτι γῆς γιὰ νὰ καλλιερ-
γεῖ. Ἡ Ἀϊμὰ «οὐδὲν ἄλλο ἠγάπα εἰμὴ τὸ φῶς, τὴν αὔραν, τὰ ἄνθη
καὶ τὴν  ἐργασίαν». Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ καθίσταται σαφὲς ὅτι ἡ Ἀϊμά,
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παρ’ ὅλο ποὺ ζεῖ μέσα στὴν οἰκογένεια τῶν γύφτων, διαφέρει ἀπὸ
αὐτούς. Ἐξ ἄλλου ἀπὸ νωρὶς τίθεται τὸ θέμα τῆς καταγωγῆς της.
Ἡ ἐμφάνιση τῆς ὀπτασίας, μιᾶς εὐγενικῆς καὶ ἰδανικῆς γυναι-
κείας μορφῆς, θέτει ἐνώπιόν μας τὸ ἐνδεχόμενο τῆς εὐγενικῆς κα-
ταγωγῆς τῆς Ἀϊμᾶς, ἐνῶ τονίζει περισσότερο τὴν ἐξιδανικευμένη,
ρομαντικὴ εἰκόνα της. «Εἶσαι ἀθῴα καὶ ἁγνή, ὡς τὰ οὐράνια πλά-
σματα», τῆς λέει ἡ εὐγενικὴ γυναίκα τῆς ὀπτασίας ποὺ θὰ τῆς
ἐμφανισθεῖ λίγο ἀργότερα. Καὶ προαναγγέλλει τὸ τέλος –τῆς εὐγε-
νοῦς ὀπτασίας– ποὺ προετοιμάζουν οἱ ἐχθροί της, δηλαδὴ ὅλη ἡ
ἀνθρωπότητα. Ἡ Ἀϊμὰ βασανίζεται ἀπὸ τὸ ἐρώτημα γιὰ τὴν κα-
ταγωγή της. Ἀναρωτιέται γιὰ τοὺς γονεῖς της, πῶς βρέθηκε στὰ
χέρια τοῦ Πλήθωνος, γιατί θέλησε αὐτὸς νὰ τὴν πνίξει, πῶς κατέ-
ληξε στὴν οἰκογένεια τῶν γύφτων, γιατί ὁ Πρωτόγυφτος θέλησε νὰ
τὴν πουλήσει. Ἀλλὰ κάθε φορὰ ποὺ δίδεται ἡ ἐντύπωση ὅτι κάτι θὰ
μάθουμε γιὰ τὴν καταγωγή της μέσα ἀπὸ τὴν ἐξέλιξη τῆς ἱστορίας,
ἡ ἐξέλιξη διακόπτεται. Τὴν πρώτη φορὰ μὲ τὴ ρωμαιοκαθολικὴ μο-
ναχὴ Σιξτίνα, ἡ ὁποία τὴν περιέθαλπε στὴν Ρόδο· τὴ δεύτερη φορὰ
ὅταν δέχτηκε νὰ παντρευτεῖ τὸν Μάχτο, μὲ ἀντάλλαγμα νὰ τῆς
ἀποκαλύψει ὁ Πλήθων τὴν ἀλήθεια περὶ τῆς καταγωγῆς της. Ἡ
ἐλπίδα της θάφτηκε κάτω ἀπὸ τὰ συντρίμμια τῶν ἀρχαίων ἀγαλ-
μάτων τοῦ ἄντρου τοῦ Πλήθωνος ποὺ τὰ γκρέμισε ὁ ξαφνικὸς σει-
σμός.

Κι ἀφοῦ ἡ λύση τοῦ δράματος δὲν προκύπτει ἀπὸ τὴ δράση, ὁ Πα-
παδιαμάντης, ὡς συνεπὴς «λογογράφος», δὲν πλάθει μιὰ ἱστορία,
ὅπως ἔκανε ὁ ἰταλὸς μεταφραστὴς ὁ ὁποῖος μετέτρεψε τὴν Γυφτο-
πούλα σὲ μιὰ ρομαντικὴ ἐρωτικὴ ἱστορία, ἀλλὰ καταφεύγει στὴν
«ἀντικειμενικότητα» τῶν «χρονικῶν». Τὸ ἕνα χρονικὸ θυμίζει λαϊκὸ
συναξάρι. Ὁ Πλήθων μυεῖται στὴ μαγεία ἀπὸ ἕναν ἑβραῖο, τὸν
Ἐλιέζερ, κι ἀπὸ αὐτὸν διδάσκεται ὅτι πρέπει νὰ γκρεμίσει τὴν πίστη
τοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ κηρύξει τὴν ἐπιστροφὴ στὴν «ἄθεο εἰδωλολα-
τρίαν». Ἡ Ἀϊμὰ σύμφωνα μὲ αὐτὸ τὸ «χρονικὸ» εἶναι δαιμονικὸ πλά-
σμα, δὲν γεννήθηκε ἀπὸ φυσικοὺς γονεῖς, ἀλλὰ τὴν ἐμφάνισαν οἱ δαί-

― 12 ―

Γυφτοπούλα_Book_Νέο_Σχέδιο 1  4/1/21  9:52 π.μ.  Page 12



μονες προκειμένου ὁ Πλήθων νὰ ἀποδείξει τὴ μαγική του δύναμη.
Ὅταν ὁ Πλήθων συναντάει ἐνήλικη πιὰ τὴν Ἀϊμὰ ξυπνᾶ μέσα του
ἡ ἐρωτικὴ ἐπιθυμία, ἀλλὰ τελικὰ καίγονται ὅλοι στὴ φωτιὰ τῆς κο-
λάσεως.

Tὸ δεύτερο «χρονικὸ» εἶναι λόγιο. Ἀπορρίπτει τὴν ἐκδοχὴ ὅτι ἡ
κόρη εἶναι δαιμονικῆς προελεύσεως, ἐνῶ ἀπορρίπτει ἐπίσης καὶ τὸν
δῆθεν χρησμὸ ὅτι ὅποιος εἶχε μιὰ τέτοια μεταφυσικὴ κόρη θὰ γινό-
ταν κύριος ἀνατολῆς και δύσεως. Καὶ τελειώνει μὲ τὴ φαινομενικὰ
ἄσχετη ἀπόφανση ὅτι ἂν ἔπεσε ἡ Πόλη, δὲν ἔπεσε ἀπὸ κάποια μοίρα
θεϊκή, ἀλλὰ ὅτι αὐτὴ ἡ συμφορὰ ἐπῆλθε «δι’ ὀλιγωρίαν καὶ ῥᾳστώ-
νην».

Ὁ Παπαδιαμάντης θεωρεῖ ὅτι τὸ μὲν πρῶτο χρονικὸ εἶναι ἀνα-
ξιόπιστο καὶ τὸ δεύτερο «σοφιστικὸν καὶ ἀρνητικόν». Νίπτει τὰς
χεῖρας του λοιπὸν καὶ παραθέτει τὴ δική του ἐκδοχή. Μιὰ ἐκδοχὴ ἡ
ὁποία φαίνεται νὰ εἶναι περισσότερο ρεαλιστικὴ καὶ ὀρθολογικὴ
ἀπομακρύνοντας μύθους, προφητεῖες καὶ παραληρήματα. Ὁ Πλή-
θων λοιπὸν εἶχε πάρει μιὰ ὀρφανὴ κόρη ὑπὸ τὴν προστασία του καὶ
τὴν ἀνέθρεφε. Οὔτε γέννημα τῶν δαιμόνων, οὔτε ἁρπαγμένη ἀπὸ τὸ
παλάτι. «Ὁ Πλήθων δὲν ἦτο τοιοῦτος, οἷον τὸν παρίστων αἱ τότε πα-
ραδόσεις, ἦτο θετικὸς ἀνήρ, καὶ δὲν ἠδύνατο ν’ ἀσχολῆται εἰς ὕπο-
πτα, οὐδὲ νὰ πιστεύῃ χρησμοὺς καὶ μαντείας», παρατηρεῖ ὁ Παπα-
διαμάντης. Πῆγε λοιπὸν στὴ Ρόδο κι ὅταν ἐκεῖ ἐδιώχθη εἴτε ἀπὸ τοὺς
Φράγκους ἱππότες γιὰ λόγους πολιτικούς, εἴτε ἀπὸ τοὺς ντόπιους γιὰ
λόγους θρησκευτικούς, σὲ μιὰ στιγμὴ ἀπόγνωσης «ἔπαθε πρό-
σκαιρον τῶν φρενῶν διατάραξιν» κι ἔρριξε τὴ μικρὴ στὸν καταρρά-
κτη προκειμένου νὰ μὴν πέσει αὐτὴ στὰ χέρια τῶν διωκτῶν του.
Ἔμαθε ὅμως ὅτι διασώθηκε, τὴν ἔκλεψε ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο ποὺ νο-
σηλευόταν, τὴν πῆρε μαζί του στὴ Μονεμβασιά, καὶ τὴν ἐμπιστεύ-
θηκε στὸν Πρωτόγυφτο. Ὅταν τὴν συνάντησε ξανά, διαπίστωσε ὅτι
ἡ Ἀϊμὰ διατηροῦσε τὴν ἀνάμνηση ἐκείνης τῆς «φρικώδους σκηνῆς»
καὶ αὐτὸ ὄχι μόνο τοῦ προκάλεσε τύψεις συνειδήσεως, ἀλλὰ πρὸς
στιγμὴν ξύπνησε μέσα του ἕνα ἐρωτικὸ αἴσθημα. Γρήγορα ὅμως κα-
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τάλαβε τὸ γελοῖο τοῦ πράγματος καὶ κατέληξε στὴν ἀπόφαση νὰ
τὴν παντρέψει μὲ τὸν Μάχτο. Εἶναι παραμονὴ τῆς 29ης Mαΐου τοῦ
1453. Tὸ βράδυ ἐκεῖνο ποὺ ὁ Mάχτος μὲ τὴν Ἀϊμὰ μένουν στὸ ἄντρο
τοῦ Πλήθωνος –ἕνα σπήλαιο γεμάτο μὲ ἀγάλματα ἀρχαίων θεῶν–
προκειμένου νὰ γίνει ὁ γάμος τὴν ἑπόμενη, γίνεται μεγάλος σεισμὸς
καὶ τὰ ἀγάλματα καταπλακώνουν τοὺς δύο νέους.  

Moῦ φαίνεται ἀδύνατο νὰ τὸ εἶχε σχεδιάσει, ἀλλὰ στοὺς μεγάλους
συγγραφεῖς τὸ σχέδιο δὲν προκύπτει ὡς πρόγραμμα, ἀλλὰ ὡς
ἀνάγκη ἐσωτερική, ὡς ἐντελέχεια τῆς ὑπάρξεώς τους. Ἂν λοιπὸν
στὴ Μετανάστιδα, μέσα στὸ ζοφερὸ κλίμα τῆς ἐπιδημίας τῆς πα-
νούκλας, θέτει τὸ θέμα τοῦ ἔρωτα καὶ τῆς ἐρωτικῆς πλεκτάνης, καὶ
στοὺς Ἐμπόρους τῶν Ἐθνῶν, μέσα στὸ ἱστορικὸ πλαίσιο τῆς Δ´
Σταυροφορίας, πάλι ἕνα ὀλέθριο ἐρωτικὸ πάθος ὁδηγεῖ σὲ μιὰ ὁλικὴ
καταστροφή, στὴ Γυφτοπούλα ἔρχεται νὰ θέσει τὶς ἀπαραίτητες
προϋποθέσεις γιὰ τὴν ἐξακρίβωση τῆς ταυτότητάς μας. Στὰ δύο
προηγούμενα μυθιστορήματα τὸ θέμα τῆς ταυτότητας καὶ τῆς δια-
φορετικῆς «θεωρίας» τοῦ Παπαδιαμάντη ὑποδηλώνεται μέσα ἀπὸ
τὸ σκηνικὸ πλαίσιο ἢ μέσα ἀπὸ τὶς παρεκβάσεις τοῦ συγγραφέα· ἐδῶ
τίθεται στὸ προσκήνιο. Γίνεται τὸ θέμα τῆς ἱστορίας. Οὔτε κραυ-
γάζει, οὔτε ἀποσιωπᾶ. Ἁπλῶς σημαίνει. Κι ἀκόμη ἰχνηλατοῦμε τὰ
σημάδια του, ἀλλὰ καμιὰ φορὰ τὰ ἀναζητοῦμε τυφλωμένοι ἀπὸ
τοὺς δικούς μας ἰδεολογικοὺς προκαθορισμούς. Πρέπει νὰ καταστεῖ
σαφὲς ὅτι ὁ Παπαδιαμάντης δὲν ἀφορᾶ τὸ παρελθόν, ἀλλὰ τὸ οἰκου-
μενικό μας μέλλον3.  Γιατὶ μὲ τὴ Γυφτοπούλα γκρεμίζει τὶς αὐτα-
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3 Ἀξίζει νὰ ἐπισημανθεῖ ἰδιαίτερα ἡ προσέγγιση τοῦ Λάκη Προγκίδη πρὸς
τὴν κατεύθνση αὐτή. Βλ. Λάκη Προγκίδη, «Ἔρωτας, Ἀνατολή, Μυθι-
στόρημα», στὸ Γ. Φαρίνου-Μαλαματάρη (ἐπιμ.), Εἰσαγωγὴ στὴν πε-
ζογραφία τοῦ Παπαδιαμάντη, Πανεπιστημιακὲς Ἐκδόσεις Κρήτης,
2005· καὶ Λ. Προγκίδη, Ἡ κατάκτηση τοῦ μυθιστορήματος, Ἑστία,
1998.
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πάτες καὶ ξεκαθαρίζει τὸ τοπίο ποὺ θὰ ἀκολουθήσει μετά: τὴν ἀνά-
δυση μιᾶς πνευματικότητας ποὺ δὲν προσφέρεται γιὰ ἐθνικὴ ἔπαρση
καὶ ἀδιέξοδη νοσταλγία, ἀλλὰ γιὰ νὰ ξεδιψάσει τὸν σύγχρονο
ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν ξηρασία στὴν ὁποία ἔχει καταδικάσει τὸν ἑαυτό
του.

Στὸ κέντρο τῆς ἱστορίας του, ὅπως εἴπαμε ἤδη, τίθεται ὁ Γεώρ-
γιος Γεμιστὸς ἢ Πλήθων, μιὰ μορφὴ κομβικῆς σημασίας τόσο γιὰ
τὸ Βυζάντιο, ὅσο καὶ γιὰ τὴν εὐρωπαϊκὴ Ἀναγέννηση. Ὁ Πλήθων
δὲν ἀφορᾶ μιὰ περίκλειστη ἑλληνικότητα. Γονιμοποιεῖ τὸ εὐρωπαϊκὸ
πνεῦμα μὲ τὸν πλατωνισμό του. Σύμφωνα μὲ μιὰ ἐκδοχὴ ἐπηρέασε
ἀκόμα καὶ τὴν ἀνακάλυψη τῆς Ἀμερικῆς, ἀφοῦ κατέστησε γνωστὴ
στὴ Δυτικὴ Εὐρώπη τὴν ἀρχαία γεωγραφία τοῦ Στράβωνα4.

Ὁ Παπαδιαμάντης συμπαθεῖ τὸν ἕλληνα φιλόσοφο, ὁ ὁποῖος μά-
λιστα εἶναι γι’ αὐτὸν ἀπὸ τοὺς λίγους ποὺ ἐμφοροῦνται ἀπὸ αἴσθημα
πατριωτισμοῦ, ἀλλὰ δὲν μπορεῖ νὰ τοῦ συγχωρήσει τὴν ἀπομά-
κρυνσή του ἀπὸ τὴν σωτήρια πίστη τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡ στροφή του
στὴν ἀρχαία θρησκεία ἢ θὰ ὁδηγήσει στὴν ἀθεΐα –ἀφοῦ εἶναι ἀδύνα-
τον κατὰ τὸν Παπαδιαμάντη νὰ ὑπάρξει ἄλλη θρησκεία– ἢ θὰ ἐπι-
σπεύσει τὸν ἐκλατινισμό μας. Πράγμα ποὺ κατὰ βάσιν εἶναι τὸ ἴδιο.
Ἡ παπικὴ ἐκτροπή –ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν εὐλάβεια καὶ τὴν ἁγνὴ πί-
στη τῶν ρωμαιοκαθολικῶν, συμπληρώνω ἐγώ– ἔχει ὡς ἄκρα συνέ-
πεια τὴν ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὸν Χριστό. Ἂς θυμηθοῦμε ἐξ ἄλλου τὸν
ἀφορισμὸ τοῦ ἴδιου τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὴν ἴδια του τὴν Ἐκκλησία στὰ
λόγια τοῦ Μεγάλου Ἱεροεξεταστῆ τοῦ Ντοστογιέφσκι.

Ἐξ αἰτίας τοῦ Πλήθωνος, μιὰ κοπέλα μὲ ὅλα τὰ ἐμβληματικὰ
χαρακτηριστικὰ τοῦ ρομαντισμοῦ –ὠχρή, ὄμορφη, εὐγενική, φτιαγ-
μένη γιὰ τὸ καλό– ὑποφέρει καὶ μπαίνει σὲ ἀπρόβλεπτες περιπέτειες.
Ὁ Παπαδιαμάντης καταφέρνει νὰ πλάσει μιὰ ἡρωίδα μεταξὺ συμ-
βόλου καὶ πραγματικότητος5. Ποιά εἶναι ἡ Ἀϊμά; Ἀπὸ ποῦ κατά-
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4 https://www.britannica.com/biography/George-Gemistus-Plethon.
5 Φ. Πολίτης, «Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης», στὸ Γ. Φαρίνου-Μαλαμα-
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γεται; Δὲν δίδεται ποτὲ μιὰ ξεκάθαρη ἀπάντηση. Ἐμφανίζεται μιὰ
ὀπτασία καὶ μᾶς κάνει νὰ πιστέψουμε ὅτι ἡ Ἀϊμὰ ἔχει εὐγενική, ἀρι-
στοκρατικὴ καταγωγή. Ἡ ὀπτασία δὲν εἶναι ἡ μητέρα της, ἡ μη-
τέρα της ἔχει πεθάνει. Ἀλλὰ ἡ ἴδια αὐτὴ ὀπτασία εἶναι μητέρα
ὅλων καὶ ἡ ἴδια τώρα κινδυνεύει ἀπὸ ὅλους. Νομίζω εὔκολα μπορεῖ
κανεὶς νὰ ἑρμηνεύσει: ἡ μητέρα ποὺ ἔχει πεθάνει εἶναι ἡ Ἑλλάδα. Ἡ
ὀπτασία εἶναι ἡ Βασιλεύουσα. Ἡ Γυφτοπούλα ἐνσαρκώνει μιὰ ρω-
μιὰ ποὺ ἔχει ξεπέσει καὶ συγχρωτίζεται μὲ τοὺς γύφτους, ἀλλὰ δὲν
χάνει τὸ αἴσθημα τῆς εὐγενικῆς καταγωγῆς, δὲν χάνει τὴν εὐγέ-
νεια ποὺ ὑπάρχει μέσα της, ἀντίθετα ὀμορφαίνει τὸ δυστοπικό της
περιβάλλον καὶ μὲ τὸν ἔρωτα ποὺ ἐμπνέει ἐξευγενίζει τὸν Μάχτο.

Εἶναι λοιπὸν αὐτὴ ἡ ὀπτασία ἡ πραγματικὴ καταγωγὴ τῆς
Ἀϊμᾶς; Γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη αὐτὸ εἶναι ἕνας «ληθαργικὸς παρά-
ληρος». Ἐξ ἄλλου ἡ εὐγενικὴ αὐτὴ ὀπτασία στὸ τέλος τοῦ μυθιστο-
ρήματος μεταμορφώνεται στὴν «ἀπαίσια καὶ ρικνὴ» Ἑφταλουτρού,
τὴν ἄσχημη γριὰ ζητιάνα ποὺ κατεδίωκε τὴν Ἀϊμὰ ὅπου τὴν ἔβρισκε.

Νά λοιπὸν τὸ πρῶτο μεγάλο μάθημα ποὺ μᾶς δίνει ὁ Παπαδια-
μάντης: τόσο ἡ οὐτοπία τοῦ Πλήθωνος, ὅσο καὶ ἡ ἐξιδανίκευση τῆς
ἰδεατῆς καταγωγῆς τῆς Γυφτοπούλας συνθλίβονται ἀπὸ μιὰ ἀδή-
ριτη πραγματικότητα. Ἡ οὐτοπία τοῦ Πλήθωνος κάτω ἀπὸ τὰ
ἐρείπια τοῦ σεισμοῦ, ἡ εὐγενικὴ ὀπτασία ἀπὸ τὴ σκληρὴ πραγμα-
τικότητα τῆς Ἑφταλουτροῦς. Αὐτὸ ποὺ κυριαρχεῖ εἶναι ὁ πραγμα-
τικὸς κόσμος ποὺ καταρρέει. Κι ὅπως τόνισε μὲ κάθε εὐκαιρία στὸ
μυθιστόρημά του, ὁ κόσμος αὐτὸς καταρρέει ἐξ αἰτίας τῶν ἁμαρτιῶν
μας, τῶν λαθῶν μας, τῶν ἀστοχιῶν μας. Ὄχι ἐπειδὴ φταῖνε οἱ ἄλλοι.
Δὲν μᾶς πρόδωσαν οἱ Λατίνοι, δὲν μᾶς γονάτισαν οἱ βάρβαροι Ὀθω-
μανοί. Ἡ Πόλη ἔπεσε ἀπ’ τὰ δικά μας λάθη. Ἡ ἐπιστροφὴ στὴν
ἀρχαιοελληνική μας μήτρα εἶναι ἀνεδαφική. Ἡ μήτρα αὐτὴ εἶναι νε-
κρή. Ἀλλὰ καὶ ἡ ὑποκατάσταση τοῦ ἐνδόξου ἀρχαιοελληνικοῦ πα-

― 16 ―

τάρη (ἐπιμ.), Εἰσαγωγὴ στὴν πεζογραφία τοῦ Παπαδιαμάντη, Πανεπι-
στημιακὲς Ἐκδόσεις Κρήτης, 2005, σσ. 113-117, ἰδιαίτερα σ. 114.
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ρελθόντος μὲ τὸν ἐπίσης «ἔνδοξό μας βυζαντινισμὸ» δημιουργεῖ μιὰ
νέα ἐξ ἴσου πλαστὴ ἰδεολογία. Ὀφείλουμε νὰ δοῦμε τὴν πραγματι-
κότητα. Εἶναι αὐτὴ ποὺ μᾶς παρουσιάζει στὸ τέλος τοῦ μυθιστορή-
ματος μὲ τρόπο κατὰ βάθος εἰρωνικὸ ὁ συγγραφέας. 

Ὁ γέροντας Βράγγης, αὐτὸς ποὺ ἔσωσε ἀπὸ τὸν πνιγμὸ τὴν
Ἀϊμά, «δὲν ἐστρατολογεῖτο πλέον καὶ εἰς οὐδὲν ἠδύνατο νὰ χρησι-
μεύσῃ τοῦ λοιποῦ ἐπὶ τῆς γῆς…» Ὁ κόσμος τῶν μισθοφόρων στρα-
τιωτῶν ἀποσύρεται ἀπὸ τὸ προσκήνιο.

Ὁ Πρωτόγυφτος ἔγινε ἄφαντος καὶ ὁ γιός του ποὺ ἐπέζησε, ὁ
Βοῦγκος, γηροκόμησε τὴ φτωχὴ Γύφτισσα, «μέχρις ὅτου οἱ δύο
αὐτῆς κρεμαστοὶ ὀδόντες ἔπεσον, καὶ δὲν ἠδύνατο πλέον νὰ μασήσῃ.
Τότε δὲ παθοῦσα ἐξ ἀτροφίας μετέβη εἰς ἀνεύρεσιν τῶν δύο κοπτή-
ρων της». Ὁ δὲ Βοῦγκος παραμένει ἕνα βουβὸ πρόσωπο, ὅπως μυ-
ριάδες ἄνθρωποι ποὺ δὲν ἱστόρησαν ποτὲ καὶ ποτὲ δὲν ἱστορήθηκαν.

Ὁ Τρέκλας, ποὺ εἶχε σκοτώσει τὸν Σκούντα, αὐτὸν τὸν ἀλήτη
ποὺ εἶχε ἐρωτευτεῖ τὴν Ἀϊμὰ καὶ τῆς ἐμφανίστηκε ὡς ὁ Μάχτος,
προδόθηκε ἀπὸ τὸ σκυλί του, τὸν Χόμο, ποὺ ἀπὸ τὴν πείνα «ἐβιάσθη
νὰ ἐκχώσῃ πρὸς τροφὴν τὸ πτῶμα τοῦ Σκούντα μετά τινας ἡμέρας
ἀπὸ τοῦ φόνου. Ἡ περίστασις αὕτη συνετέλεσεν εἰς τὴν ἀνακάλυ-
ψιν τοῦ ἐγκλήματος καὶ εἰς τὸν ἀπαγχονισμὸν τοῦ ἐνόχου». Ἡ
νίκη τοῦ κακοῦ εἶναι πάντοτε πρόσκαιρη. Ἔρχεται ἀργὰ ἢ γρήγορα
ἡ θεία δίκη.

Ὁ Τρανταχτής, φίλος καὶ συμπότης τοῦ Σκούντα, ποὺ μὲ τοὺς
τίμιους ἦταν τίμιος καὶ μὲ τοὺς κλέφτες κλέφτης, «ἔτυχεν ἰσοβίου
συντάξεως παρὰ τοῦ ταμείου τῆς ἐν Ρώμῃ προπαγάνδας, ὡς προ-
σενεγκὼν δῆθεν ἐκδουλεύσεις εἰς τὸν ἱερὸν ἀγῶνα τοῦ παπισμοῦ».
Ἂς προσέξουμε τὸ ὄνομα κι  ἂς τὸ συνδυάσουμε μὲ τὸν σεισμὸ ποὺ
κλείνει τὴν ἱστορία μας. Κάποιοι μένουν ἀλώβητοι ἀπὸ τὸ τράν-
ταγμα τῆς ἱστορίας γιατὶ εἶναι μὲ τὸ μέρος τῶν νικητῶν.

Οἱ μοναχὲς τοῦ ρωμαιοκαθολικοῦ μοναστηριοῦ «διέλαμψαν ἐν
ἀρετῇ καὶ εὐσεβείᾳ, μέχρι τέλους τοῦ βίου των». Καὶ τέλος ἡ Ἑφτα-
λουτρού, «αὕτη ἐξερχομένη ἡμέραν τινὰ ἔκ τινος οἰκίας, καὶ ἔχουσα
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τοὺς θυλάκους πλήρεις λαφύρων, ὥστε δυσκόλως ἐβάδιζεν ἐκ τοῦ
βάρους, ὠλίσθησε καὶ κατεκρημνίσθη ἐπὶ τῆς κλίμακος, καὶ συν-
τριβεῖσα τὰς δώδεκα πλευρὰς παρέδωκε τὸ πνεῦμα».

Τὸ τέλος τοῦ μυθιστορήματος ἔχει ἕναν χαρακτήρα κωμικο-
τραγικό. Ὁ συγγραφέας μὲ ὕφος εἰρωνικὸ περιγράφει τὸ τέλος τῶν
χαρακτήρων τοῦ δράματός του. Ποιοί ξεφεύγουν ἀπὸ αὐτὸ τὸ τρα-
γικὸ τέλος; Ὁ ὑπηρέτης τοῦ παπισμοῦ, ὁ Τρανταχτής, καὶ οἱ μο-
ναχὲς τοῦ ρωμαιοκαθολικοῦ μοναστηριοῦ. Δηλαδή, ὁ κόσμος τῶν νι-
κητῶν. Γιατὶ μὲ τὴν Ἅλωση τῆς Πόλης στὸ προσκήνιο τῆς Ἱστο-
ρίας ἔρχεται ὁ δυτικὸς κόσμος. Τὸ μυθιστόρημα ἐκτυλίσσεται στὶς
παραμονὲς τῆς Ἁλώσεως καὶ πουθενὰ δὲν ἐμφανίζονται οἱ Τοῦρκοι
– ἂν ἐξαιρέσουμε τὶς λίγες ἀναφορὲς στὴν πολιορκία τῆς Πόλεως καὶ
τὸ ἐφιαλτικὸ ὅραμα ἑνὸς ἱερέως μὲ τὸν χορὸ τῶν  δερβισῶν. Ἡ πάλη
τῶν ἀπαρχῶν τοῦ νεώτερου ἑλληνισμοῦ δὲν γίνεται μὲ τοὺς Τούρ-
κους. Γίνεται μὲ τοὺς δυτικούς.

Ἡ στροφὴ στὴν ἀρχαιότητα, ποὺ ξεκίνησε μὲ τοὺς βυζαντινοὺς
λογίους τῆς ὑστεροβυζαντινῆς περιόδου καὶ ἐκφράζεται ἐδῶ μέσα
ἀπὸ τὸ πρόσωπο τοῦ Πλήθωνος, καταλήγει στὴν κοσμογονία τῆς
Ἀναγεννήσεως ὅπου ἡ ἑλληνικὴ ἀρχαιότητα προσλαμβάνεται ἀπὸ
τὸν δυτικὸ κόσμο μὲ τρόπο τέτοιο ποὺ νὰ ἱκανοποιεῖ τὴ δική του προ-
οπτική. Ὁ νεώτερος ἑλληνισμὸς μπορεῖ νὰ μὴν παραδόθηκε ἐπισή-
μως στὸν παπισμό, ἀλλὰ ἡ κυριαρχία τοῦ δυτικοῦ κόσμου ὑποσκά-
πτει τὰ θεμέλιά του, εἴτε μὲ τὴ μορφὴ τοῦ συντηρητισμοῦ, ἀφοῦ στὸ
θρησκευτικὸ πνεῦμα κυριαρχεῖ ὁ ἠθικισμός (αὐτὸς ποὺ μεταδό-
θηκε καὶ στὴ Γυφτοπούλα κατὰ τὴ μικρὴ παραμονή της στὸ μονα-
στήρι), εἴτε μὲ τὴ μορφὴ τῆς προόδου ποὺ θέλει τὴν ἀρχαιολατρία νὰ
ὑποκαθιστᾶ τὴν ὀρθόδοξη πίστη. Ἀλλὰ ἂς μὴν βιαστοῦμε νὰ κατα-
λήξουμε σὲ ἕνα εὔκολο συμπέρασμα γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη. Ἡ
ἱστορική του αὐθαιρεσία ὅσον ἀφορᾶ τὸ πρόσωπο τοῦ Γεμιστοῦ ἀλλὰ
καὶ οἱ ἀπόψεις ποὺ ἐκφράζει γιὰ τὸν ρόλο τοῦ συγγραφέα, θὰ μᾶς
βοηθήσουν νὰ καταλάβουμε καλύτερα τὸν ἰδιαίτερο δικό του δρόμο.
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Ἕνα σημεῖο τοῦ μυθιστορήματος ποὺ χρήζει ἰδιαίτερης προσοχῆς
εἶναι ἡ συνάντηση Γεννάδιου καὶ Πλήθωνος. Δὲν ὑπάρχει κανένας
λόγος νὰ ἐμφανιστεῖ ὁ Γεννάδιος στὸ προσκήνιο παρὰ μόνον γιὰ νὰ
δοθεῖ ἡ εὐκαιρία στὸν συγγραφέα νὰ κατευθύνει τὴ ματιά μας σὲ μιὰ
«ἀποκατάσταση τῆς ἱστορίας». Ἔχει κλείσει τὸ πρῶτο μέρος, ἐκεῖ
ὅπου κυνηγημένη ἡ Ἀϊμὰ καταφεύγει στὴν ταβέρνα τοῦ Κατούνα.
Ἔχει συλληφθεῖ καὶ πρόκειται νὰ ὁδηγηθεῖ στὸν Πλήθωνα. Ἐκεῖ ὁ
Παπαδιαμάντης κάνει μιὰ ἱστορικὴ παρέκβαση. Ἀναφέρεται στὸ ζή-
τημα τῆς ἑνώσεως τῶν Ἐκκλησιῶν, ἔτσι ὅπως προέκυψε ἐν ὄψει τῆς
τουρκικῆς εἰσβολῆς, καὶ ἀφοῦ παρεμβάλλεται ἡ ἐπιστολὴ τοῦ Βησ-
σαρίωνα, ἐμφανίζεται ὁ Γεννάδιος. Ὁ Γεννάδιος εἶναι πλέον φιλικὸς
πρὸς τὸν Πλήθωνα. Θεωρεῖ ὅτι μὲ τὶς μελέτες του ὁ Πλήθων «θὰ
ὠφελήσῃ τὸ ἔθνος», κι ἂν τὸν ἀποκήρυξε δὲν τὸ ἔπραξε τοῦτο διότι
εἶχε κάτι ἐναντίον του, ἀλλὰ γιατὶ ἔπρεπε νὰ προστατεύσει τὸ ὀρθό-
δοξο δόγμα. Ἐδῶ μάλιστα διατυπώνεται καὶ ἡ παράδοξη θέση –ὅπως
εἴδαμε καὶ προηγουμένως– ὅτι μπορεῖ νὰ πιστεύει ὅ,τι θέλει ἀλλὰ δὲν
ἔχει δικαίωμα νὰ διακηρύττει αὐτὰ ποὺ πιστεύει. Ἐδῶ λοιπὸν ἐρχό-
μαστε ἀντιμέτωποι μὲ μιὰ ρητῶς διακηρυγμένη θέση τοῦ Παπα-
διαμάντη περὶ τῆς συγγραφικῆς τέχνης:

«ἡ συγγραφικὴ τέχνη παρὰ τοῖς “λογίοις” πολὺ ἀπέχει τοῦ νὰ εἶναι
ἔκφρασις ἀτομικῶν αἰσθημάτων».

Πρὶν φθάσουμε ὅμως σ’ αὐτὴν τὴν ἀπόφανση ἔχει προηγηθεῖ ἡ
ἑξῆς παραδοχή:

«πᾶσα ἐποχή, ὡς φαίνεται, ἔχει ἰδιαίτερον τόνον καὶ κοινοὺς τόπους ἐπι-
βαλλομένους εἰς πάντας ἐν γένει τοὺς συγγραφεῖς, ἐπὶ ποινῇ ἀποτε-
φρώσεως καὶ σκορπισμοῦ εἰς τὸν ἀέρα, ἄν τις τολμήσῃ νὰ παραβῇ τοὺς
ἐπιβαλλομένους κανόνας».

Αὐτὲς οἱ ἀποστροφὲς τοῦ Παπαδιαμάντη θέτουν ἐπὶ τάπητος δύο ζη-
τήματα: τὸ πρῶτο, ὅτι ὁ συγγραφέας δὲν μπορεῖ νὰ ἀγνοεῖ τὴν
ἐποχή του καὶ τοὺς κοινοὺς τόπους τῆς ἐποχῆς του. Ἂν ὁ συγγρα-
φέας δὲν συμμορφώνεται μ’ αὐτοὺς τοὺς κοινοὺς τόπους σκορπίζε-
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ται σὰν στάχτη. Ἀφορᾶ τὸν ἴδιο τὸν Παπαδιαμάντη καὶ τὸ ἔργο του
αὐτὴ ἡ παρατήρηση; Θέλει νὰ γράψει ἄλλα, ἀλλὰ συμμορφώνεται μὲ
τοὺς κοινοὺς τόπους τῆς ἐποχῆς του; Κι ἂν ὁ συγγραφέας ὑπακούει
πιστὰ στοὺς κοινοὺς τόπους τῆς ἐποχῆς του, μὲ ποιό τρόπο τότε θὰ
ἐμφανιστεῖ τὸ ρηξικέλευθο πνεῦμα ποὺ θὰ ἐγκαινιάσει τοὺς νέους
κοινοὺς τόπους τῆς ἑπόμενης ἐποχῆς; 

Εἶναι οἱ ἀντιλήψεις του προωθημένες ποὺ δὲν εἶναι ἕτοιμη ἡ
κοινωνία καὶ ἡ ἐποχή του νὰ τὶς δεχτεῖ; Τί σχέση ὑπάρχει μὲ μιὰ με-
ταγενέστερη ἀποστροφὴ τοῦ Παπαδιαμάντη:

«Ἄγγλος ἢ Γερμανὸς ἢ Γάλλος δύναται να εἶναι κοσμοπολίτης ἢ
ἀναρχικὸς ἢ ἄθεος ἢ ὁ,τιδήποτε. Ἔκαμε τὸ πατριωτικὸν χρέος του,
ἔκτισε μεγάλην πατρίδα. Τώρα εἶναι ἐλεύθερος νὰ ἐπαγγέλλεται, χά-
ριν πολυτελείας, τὴν ἀπιστίαν καὶ τὴν ἀπαισιοδοξίαν. Ἀλλὰ Γραικύλος
τῆς σήμερον, ὅστις θέλει να κάμῃ δημοσίᾳ τὸν ἄθεον ἢ τὸν κοσμοπο-
λίτην, ὁμοιάζει μὲ νᾶνον ἀνορθούμενον ἐπ’ ἄκρων ὀνύχων καὶ τανυό-
μενον νὰ φθάσῃ εἰς ὕψος καὶ φανῇ καὶ αὐτὸς γίγας. Τὸ ἑλληνικὸν ἔθνος,
τὸ δοῦλον, ἀλλ’ οὐδὲν ἧττον καὶ τὸ ἐλεύθερον, ἔχει καὶ θὰ ἔχῃ διὰ παντὸς
ἀνάγκην τῆς θρησκείας του» («Λαμπριάτικος Ψάλτης», 1893).

Οἱ νεωτερισμοὶ εἶναι προνόμιο τῶν λαῶν ποὺ ἔχουν ἐπιτύχει τὴν
ἐθνικὴ ὁλοκλήρωση καὶ ἔχουν φτιάξει μεγάλη πατρίδα; Καὶ ἡ θρη-
σκεία εἶναι μιὰ ἐθνικὴ ἀνάγκη;

Καὶ στὸ κάτω-κάτω, κοινὸς τόπος τῶν νεώτερων χρόνων εἶναι
ὅτι ὁ καθένας ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ πιστεύει ὅ,τι θέλει καὶ νὰ διακη-
ρύσσει αὐτὸ ποὺ πιστεύει  – αὐτὸ τὸ δικαίωμα ποὺ δὲν ἀναγνωρίζει
ὁ Γεννάδιος στὸν Πλήθωνα: Ὁ συγγραφέας δὲν πρέπει νὰ ἐκφράζει
τὴν ἀτομική του βούληση! Σκάνδαλο σὲ μιὰ ἐποχὴ ἀτομικῶν δι-
καιωμάτων. Ἀλλὰ ἡ ἄποψη αὐτὴ δὲν ἀφορᾶ καὶ τὸν ἴδιο τὸν Παπα-
διαμάντη; Ὁ Παπαδιαμάντης δὲν περιορίζει τὴν ἰσχὺ τῆς ἀπόφαν-
σής του στὴ «μεσαιωνικὴ» ἐποχὴ ὅπου συμβαίνει αὐτὸς ὁ διάλογος.
Τῆς δίνει γενικὸ χαρακτήρα. Ἄρα, γιὰ νὰ ἔχει νόημα αὐτὴ ἡ πρό-
ταση θὰ πρέπει νὰ τοποθετήσουμε σὲ διαφορετικὴ βάση τὴν ἀλήθεια
καὶ τὴν ἐλευθερία. 
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