
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΣΗ 



O Αλζξανδροσ Ραπαδιαμάντθσ υπιρξε μια τραγικι 
προςωπικότθτα τθσ νεότερθσ Ελλάδασ με τόςο πολλζσ όψεισ 
που ακόμθ τον ανακαλφπτουμε. Εηθςε μόνοσ, απζνταροσ, 
πιςτόσ ςτθν τζχνθ, αδιάφοροσ για τα χριματα και τθν 
κοινωνικι ζνταξθ, μοίραςε τθ ηωι ανάμεςα ςτα καπθλειά και 
ςτισ εκκλθςίεσ, ςχεδόν ρακζνδυτοσ, υπιρξε πάντα ζνασ 
αποςυνάγωγοσ τεχνίτθσ τθσ γλϊςςασ και τθσ αφιγθςθσ. Ενασ 
ζλλθνασ μποζμ. 

 



  
 

Γεννικθκε ςτισ 4 Μαρτίου 
1851 ςε ζνα νθςί που 
φθμίηεται για τθ φυςικι 
καλλονι του και τουσ 
ψαράδεσ του, τθ Σκιάκο. 
Ηταν το τζταρτο παιδί του 
ηεφγουσ Αδαμαντίου και 
Γκιουλιϊσ (Αγγελικισ) 
Εμμανουιλ. Το επϊνυμο 
Ραπαδιαμάντθσ 
προζρχεται από το όνομα 
του πατζρα του που ιταν 
και παπάσ.  



• "Ἐγεννικθν ἐν Σκιάκῳ, τῇ 4 Μαρτίου 1851. 
Ἐβγικα ἀπὸ τὸ Ἑλλθνικὸν Σχολεῖον εἰσ τὰ 1863, 
ἀλλὰ μόνον τῷ 1867 ἐςτάλθν εἰσ τὸ Γυμνάςιον 
Χαλκίδοσ, ὅπου ἤκουςα τὴν Αϋ καὶ Βϋ τάξιν. Τὴν 
Γϋ ἐμακιτευςα εἰσ Ρειραιᾶ, εἴτα διζκοψα τὰσ 
ςπουδάσ μου καὶ ἔμεινα εἰσ τὴν πατρίδα. Κατὰ 
Ἰοφλιον τοῦ 1872 ὑπιγα εἰσ τὸ Ἅγιον Ὅροσ 
χάριν προςκυνιςεωσ, ὅπου ἔμεινα ὀλίγουσ 
μῆνασ. Τῷ 1873 ἤλκα εἰσ Ἀκινασ καί ἐφοίτθςα 
εἰσ τὴν Δϋ τοῦ Βαρβακείου. Τῷ 1874 
ἐνεγράφθν εἰσ τὴν Φιλοςοφικὴν Σχολιν, ὅπου 
ἤκουα κατ’ ἐκλογὴν ὀλίγα μακιματα 
φιλολογικά, κατ’ ἰδίαν δὲ ἠςχολοφμθν εἰσ τὰ 
ξζνασ γλϊςςασ. 



Τα παιδικά του χρόνια ιταν ανζμελα ςτο νθςί 
και κα τα ανακαλζςει πολλζσ φορζσ νοςταλγικά 
ςτα κείμενά του. Ωσ το 1860 φοίτθςε ςτο 
δθμοτικό ςχολείο Σκιάκου, όπου ζμακε τα 
βαςικά- ανάγνωςθ, γραφι, μακθματικά-, του 
άρεςε όμωσ, από ό,τι λζνε, πιο πολφ να 
ηωγραφίηει.  



 



 Στα παιχνίδια του είχε 
ςυντροφιά ανάμεςα ςτουσ 
άλλουσ τον ξάδελφό του, 
μετζπειτα καλό ςυγγραφζα 
Αλζξανδρο Μωραϊτίδθ και τον 
Νικόλαο Διανζλλο, μετζπειτα 
μοναχό Νιφωνα, ο οποίοσ κα 
είναι για χρόνια ο «κολλθτόσ» 
του. Θα πάνε μαηί ςτο Αγιον 
Οροσ, κα κατοικιςουν (μζχρι 
παρεξθγιςεωσ) για λίγο ςτο ίδιο 
διαμζριςμα, ϊςπου ο Νιφωνασ 
να παντρευτεί και να φφγει για 
να μείνει ςτο Χαρβάτι.  

 



Ο πατζρασ του κα τον ςτείλει 
ςτθν Ακινα για να 
ςπουδάςει Θεολογία, αλλά 
αυτόσ κα κάνει ςτροφι τθν 
τελευταία ςτιγμι και κα 
γραφτεί ςτθ Φιλοςοφικι 
Σχολι του Ρανεπιςτθμίου 
Ακθνϊν. Θα απογοθτευκεί 
γριγορα από το ςτείρο κλίμα 
και κα τα παρατιςει. Μελετά 
μόνοσ του αγγλικά και 
γαλλικά και παραδίδει 
μακιματα. Φυτοηωεί 
κυριολεκτικά.  



Το 1878 γνωρίηεται με τον εκδότθ τθσ «Ακρόπολθσ» Βλάςθ 
Γαβριθλίδθ που κα τον παρακινιςει να δθμοςιεφςει το πρϊτο του 

μυκιςτόρθμα με τίτλο «Η μετανάςτισ» ςτθν εφθμερίδα «Νεολόγοσ» 
Κωνςταντινουπόλεωσ. Θα ακολουκιςει το 1882 το δεφτερο 

μυκιςτόρθμά του με τίτλο «Οι ζμποροι των εκνϊν» δθμοςιευμζνο 
ςτο «Μθ χάνεςαι». Δθμοςιεφει ςυνεχϊσ, γίνεται πια γνωςτόσ ςτουσ 

λογοτεχνικοφσ κφκλουσ, αν και αποφεφγει να ςυγχρωτίηεται με 
αυτοφσ. Οςο ηοφςε δεν είδε ποτζ δθμοςιευμζνο δικό του βιβλίο.  

 



Στθ ηωι του φαινόταν απλθςίαςτοσ,  του 
άρεςε θ μοναξιά και θ απομόνωςθ και δεν 
ζπιανε εφκολα φιλίεσ, Στο Ρεριοδικό "Νζα 
Εςτία" (Χριςτοφγεννα 1940)διαβάηουμε 
"Ελάχιςτοι ιταν οι φίλοι του, όπωσ ο 
ςυγγραφζασ  Γιάννθσ Βλαχογιάννθσ, ο 
ποιθτισ Μιλτιάδθσ Μαλακάςθσ και ζνασ 
δυο άλλοι. Ακόμα και προσ το Βλάςθ 
Γαβριθλίδθ, που του ςτάκθκε ωσ πατζρασ, 
και τον ενκάρρυνε και τον βοθκοφςε 
πάντα ςε κάκε δφςκολθ ςτιγμι, δεν ζδειξε 
τθν αγάπθ, που, ίςωσ, κα ζπρεπε να δείξει. 
Του άρεςε να ηει ςτον κλειςτό εςωτερικό 
του κόςμο και να ηθτά τθν πνευματικι 
ανακοφφιςθ ηωγραφίηοντασ τισ 
αναμνιςεισ του ςτα ποιιματά του και 
ςτον ποιθτικότατο πεηό του λόγο, ςτα 
διάφορα διθγιματά του, που τα 
περιςςότερα ξαναηωντανεφουν τουσ 
παλιοφσ κρφλουσ του νθςιοφ του. 



Αυτόσ ο περίεργοσ και απόκοςμοσ 
τρόποσ ηωισ, με τθν παράλλθλθ 
προςιλωςι του ςτθν Ορκόδοξθ 
Εκκλθςία και τθ λειτουργικι τθσ 
παράδοςθ, τον ζκανε να μοιάηει 
με κοςμοκαλόγερο. Συνικιηε να 
ψάλλει ςτον Ι. Ναό του Αγίου 
Ελιςςαίου ωσ δεξιόσ ψάλτθσ, ενϊ 
ςτον ίδιο ναό ζψαλλε ωσ 
αριςτερόσ ψάλτθσ ο εξάδελφόσ 
του και ςυγγραφζασ Αλζξανδροσ 
Μωραϊτίδθσ και εφθμζριοσ ιταν ο 
(ςτισ μζρεσ μασ ανακθρυγμζνοσ 
Άγιοσ) παπα Νικόλασ Ρλανάσ. 



Κώςτασ Βάρναλησ 

• «Τζςςαρα χρόνια ηιςαμε δίπλα ςτο 
μεγαλφτερο Ζλλθνα διθγθματογράφο 
και, κατά τθ δίκαιθ παραδοξολογία του 
Μαλακάςθ, δίπλα ςτο μεγαλφτερο 
Ζλλθνα ποιθτι. Φτωχοντυμζνοσ και 
ςυμμαηεμζνοσ με τα γζνια του και τθν 
ανκρωποφοβία του, απομονωμζνοσ 
ςταφρωνε τα χζρια του, ζγερνε δίπλα το 
ιερατικό του κεφάλι και βυκιηότανε ςτα 
δθμιουργικά του ονειροπολιματα, ςτθν 
πραγματικι ηωι. Απόφευγε να κοιτάει 
τον κόςμο. Τον εφοβότανε; Ιςωσ. Αυτόσ 
λοιπόν ο φτωχικόσ, ο φοβιςμζνοσ, ο 
αμίλθτοσ άνκρωποσ του λαοφ, μασ είχε 
επιβάλει το ςεβαςμό χωρίσ να το 
καταλαβαίνουμε. Πταν αυτόσ κακότανε 
πζρα ι διάβαηε, θ φωνακλάδικθ και 
αςεβζςτατθ παρζα μασ χαμιλωνε τον 
τόνο για να μθν τον ανθςυχιςει» 

 



• Η ηωι του Ραπαδιαμάντθ μζρα με τθ μζρα γινόταν δυςκολότερθ. 
Η φτϊχεια, το ποτό και θ αςυλλόγιςτθ απλοχεριά του ζγιναν αιτία 
να φτάςει ςε απελπιςτικι κατάςταςθ, ενϊ παράλλθλα 
χειροτζρευε και θ υγεία του. Κάποιοι φίλοι του διοργάνωςαν μια 
γιορτι ςτο Φιλολογικό Σφλλογο "Ραρναςςόσ" το 1908 για τα 
λογοτεχνικά εικοςιπεντάχρονά του και κατάφεραν να 
ςυγκεντρϊςουν ζνα χρθματικό ποςό, με ςκοπό να τον βοθκιςουν 
να βγει από το οικονομικό αδιζξοδο. Ρράγματι, ο Ραπαδιαμάντθσ 
κατόρκωςε να πλθρϊςει τα χρζθ του και να αγοράςει για πρϊτθ 
φορά καινοφρια ροφχα κι ετοιμάςτθκε να επιςτρζψει ςτθ Σκιάκο. 
Μάταια ο Νιρβάνασ (γιατρόσ ο ίδιοσ) προςπάκθςε να τον πείςει 
να ειςαχκεί ςτο νοςοκομείο. Στα τζλθ του Μαρτίου του 1908 
ζφυγε για το νθςί του, με ςκοπό να μθν ξαναγυρίςει ςτθν πόλθ 
«τθσ δουλοπαροικίασ και των πλουτοκρατϊν», όπωσ ο ίδιοσ 
ζγραψε 



• Ο Ραπαδιαμάντθσ πζκανε τον Ιανουάριο του 1911, φςτερα από 
επιδείνωςθ τθσ υγείασ του. Η κθδεία του τελζςτθκε μζςα ςτο 
πζνκοσ όλων των απλϊν ανκρϊπων του νθςιοφ. Με τθν είδθςθ του 
κανάτου του, το πζνκοσ ζγινε πανελλινιο. Ζγιναν επίςθμα 
μνθμόςυνα ςτθν Ακινα, ςτθν Ρόλθ, ςτθν Αλεξάνδρεια και αλλοφ. 
Οριςμζνοι ποιθτζσ ςυνζκεςαν εγκωμιαςτικά ζργα (Μαλακάςθσ, 
Ρορφφρασ κ.ά.) και τα φιλολογικά περιοδικά τθσ εποχισ εξζδωςαν 
τιμθτικά τεφχθ, αφιερωμζνα ςτθ μνιμθ του. Ο εκδοτικόσ οίκοσ 
Φζξθ, λίγο αργότερα, άρχιςε τθν ζκδοςθ των ζργων του, που 
ζφταςαν τουσ ζντεκα τόμουσ. Στα 1924, ο Ελευκερουδάκθσ εξζδωςε 
τα Άπαντά του με αρκετά ανζκδοτα διθγιματα 



Η διαμάχη για το έργο 
του 
 

 

 Ο Ραπαδιαμάντθσ, αν και οι παλαιότεροι 
κριτικοί (Ραλαμάσ, Ξενόπουλοσ κ.ά.) κα 
εξυμνιςουν το ζργο του, δεν κα τφχει τθσ 
ίδιασ αποδοχισ από τουσ νεότερουσ.  

 Η ςχολι των Κ.Θ. Δθμαρά και Ρ. Μουλλά 
κα μειϊςει τθν αξία του, κακϊσ κα 
κεωριςει ότι πρόκειται για λαογραφικά 
θκικά κείμενα χωρίσ ιδιαίτερθ 
λογοτεχνικι αξία, ενϊ του προςάπτει 
προχειρότθτα και αναχρονιςτικζσ τάςεισ 
ςτθ γλϊςςα.  

 Από τθν άλλθ ςκοπιά, οι αμφντορεσ τθσ 
Ορκοδοξίασ τον κεωροφν εκπρόςωπό 
τουσ, μθ αναγνωρίηοντασ καμία άλλθ 
πτυχι ςτο ζργο του.  



• Ολόκλθρθ θ ουςία τθσ πεηογραφίασ του 
περικλείεται μζςα ςε μια φράςθ του ίδιου : «Το 
ζπ' ζμοι, ενόςω ηω, και αναπνζω καί ςωφρονϊ, 
δεν κα παφςω να υμνϊ μετά λατρείασ τον 
Χριςτόν μου, να περιγράφω μετ' ζρωτοσ τθν 
φφςιν, καί να ηωγραφϊ μετά ςτοργισ τα γνιςια 
ελλθνικά ικθ». 



• Στενότερα θκογράφοσ ςτθν αρχι, 
προςζδωςε ςτο ζργο του τζτοια ποιότθτα, 
που τον κακιζρωςε ωσ πρωταγωνιςτι τθσ 
ελλθνικισ πεηογραφίασ. 

•  Οι εμπνεφςεισ του, τροφοδοτοφμενεσ από 
ζνα απόκεμα μνιμθσ, διαποτίηονται από 
τον ποιθτικό οίςτρο και τθ μαγεία του 
λόγου.  

• Οι ιρωζσ του, απλοί, ταπεινοί, γραφικοί, 
βαςανιςμζνοι, γίνονται οι πυρινεσ των 
δραματικϊν ςυγκροφςεϊν τουσ με τθ ηωι.  

• Η κακαρεφουςα, που χρθςιμοποιεί, ςπάνια 
γίνεται δυςνόθτθ, γιατί διαπνζεται από τον 
κραδαςμό και τθ κζρμθ του πλζον 
ευςυγκίνθτου ανκρωπιςμοφ. Ωςτόςο, ςιγά-
ςιγά απλοποιοφςε τθ γλϊςςα, βάηοντασ 
περιςςότερα λαϊκά ςτοιχεία, και λίγο πριν 
το κάνατό του ζγραψε και διθγιματα ςτθ 
δθμοτικι.  



• Τον διακρίνει ποιθτικό φφοσ, γόνιμθ φανταςία και κρθςκευτικι 
κατάνυξθ, θ οποία τον ςυγκλόνιηε από τθν παιδικι του θλικία. Δεν 
περιορίηεται ςτθν περιγραφικι γοθτεία, αλλά ειςχωρεί ςτο δράμα 
τθσ ανκρϊπινθσ ψυχισ. Στισ εικόνεσ του, που ζχουν τθν ίδια 
ηωγραφικι γοθτεία, είτε αναφζρονται ςτο Αιγαίο, είτε ςε 
φτωχογειτονιά τθσ Ακινασ, εμφυςά τθν πνοι τθσ λυρικισ του 
ζξαρςθσ, ενςταλάηει το βυηαντινό μυςτικιςμό του και αποκζτει τθν 
τρυφερότθτα τθσ χριςτιανικισ του αγάπθσ. 
 



 

 

Ὁ Ἀλζξαντροσ Ραπαδιαμάντθσ, 
ποιθτὴσ μὲ τὸν πεηὸ τὸ λόγο, 
καὶ κάποτε,μὰ πολὺ ςπάνια, μὲ 
τὸ ςτίχο, ἕνασ ἀπὸ τοὺσ 
ξεχωριςτοὺσ ἁρμονικοὺσ 

ἀντιπροςϊπουσ τῆσ νζασ καὶ 
ἄμουςθσ ἀκόμα ςὲ πολλὰ 
ἑλλθνικῆσ ψυχῆσ. 

• (Κωςτῆσ Ραλαμᾶσ, Ἡ Μοῦςα 
τοῦ Ραπαδιαμάντθ) 



Νεότεροι μελετθτζσ αλλά και 
ςυγγραφείσ που τον αγαποφν ζχουν 
αναδείξει πλείςτεσ όςεσ όψεισ του 
ςυγγραφζα. Ανζδειξαν τον κοινωνικό 
Ραπαδιαμάντθ, αυτόν που ςτθλιτεφει 
τθν αδικία, τουσ πολιτικάντθδεσ, τθν 
παραδοςιακι κζςθ τθσ γυναίκασ που τθν 
«πουλάνε» μζςω του γάμου, είναι υπζρ 
του πολιτικοφ γάμου κ.ά. Τον 
χιουμορίςτα Ραπαδιαμάντθ, με τθν 
ειρωνεία και τον ςαρκαςμό για να 
υποβάλλει ςε οξφτατθ κριτικι πολλζσ 
καταςτάςεισ τθσ εποχισ. Τον ερωτικό 
Ραπαδιαμάντθ, με τισ ποιθτικζσ, 
αιςκθςιακζσ εικόνεσ των αβάςταχτων 
ερϊτων. Τον ποιθτι Ραπαδιαμάντθ, με 
τθ μαγεία των λζξεων και των φράςεων 
που χρθςιμοποιεί. 



Ὁ Μακρυγιάννθσ εἶναι ὁ πιὸ ςθμαντικὸσ 
πεηογράφοσ τῆσ νζασ Ἑλλθνικῆσ Λογοτεχνίασ, ἂν 
ὄχι ὁ πιὸ μεγάλοσ, γιατί ἔχομε τὸν 
Ραπαδιαμάντθ. 

                                               (Γιῶργοσ Σεφζρθσ) 



Ὅπου καὶ νὰ ςᾶσ βρίςκει τὸ 
κακό, ἀδελφοί , ὅπου καὶ νὰ 
κολϊνει ὁ νοῦσ ςασ 
μνθμονεφετε Διονφςιο 
Σολωμὸ καὶ μνθμονεφετε 
Ἀλζξανδρο Ραπαδιαμάντθ. 

(Ὀδυςςζασ Ἐλφτθσ, Τὸ Ἄξιoν 
Ἐςτί) 



Ευχαριςτώ  
για την προςοχή ςασ!!! 

 
 

Ελένη Καννά 
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