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Περίληψη 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί κατά το μεγαλύτερο μέρος της μια κριτική 

προσέγγιση του απόκρυφου λαϊκού μυθιστορήματος «Πέραν Απόκρυφα 

Κωνσταντινουπόλεως» (1890) του Επαμεινώνδα Κ. Κυριακίδη. Συγκεκριμένα, επιχειρείται ο 

χαρακτηρισμός του έργου ως ένα πρώιμο μυθιστόρημα αστυνομικής λογοτεχνίας, 

αξιοποιώντας τα θεμελιώδη στοιχεία της. Η απόδειξη πραγματοποιείται μέσω της εύρεσης σ’ 

αυτό πρώιμων στοιχείων αστυνομικής μυθοπλασίας. Επιπροσθέτως, ως θεωρητική βάση, 

ενυπάρχει στην παρούσα εργασία μια σύντομη θεωρητική και ιστορική προσέγγιση της ξένης 

και κυρίως ελληνικής λαϊκής απόκρυφης λογοτεχνίας του 19ου αιώνα. Ως τελευταίο μέρος 

της διπλωματικής εργασίας, έχουμε μια ολιγοσέλιδη δημιουργική παρέμβαση από τον 

γράφοντα, η οποία συνδέεται άμεσα με το εξεταζόμενο έργο. 

 

Λέξεις κλειδιά: θεωρητική, κριτική, ιστορική, προσέγγιση, απόκρυφα, λαϊκό, μυθιστόρημα, 

πρώιμος, αστυνομική, λογοτεχνία, Πέραν, Κωνσταντινουπόλεως, Επαμεινώνδας, 

Κυριακίδης, δημιουργική, παρέμβαση  

 

Summary  

 

This Master thesis is by and large a critical approach to the folk mystery novel “Peran 

Apokryfa Konstantinoupoleos” (1890) by Epaminondas K. Kyriakidis. In particular, the 

thesis places Kyriakidis’s novel under the early crime fiction genre in light of the 

fundamental characteristics of such genre. The thesis identifies elements of early crime 

fiction in this novel. A brief theoretical and historical review of foreign and, mainly Greek, 

folk mysteries fiction of 19th century serves as the theoretical foundation of this thesis. 

Finally, part 4 consists of a brief, original piece of literary text written by the author of this 

thesis. The text is interrelated with the literary work treated by this thesis. 

Keywords: theoretical, critical, historical, folk, approach, mysteries, popular, novel, early, 

crime, fiction, Constantinople, Epameinondas, Kyriakidis, original, literary, thesis 
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Εισαγωγή 

 

Η λαϊκή λογοτεχνία και η λογοτεχνία ΄΄Μυστηρίων΄΄ στον ελλαδικό χώρο (από τις πρώτες 

δεκαετίες του νεοσύστατου κράτους), όπως και στις ελληνικές κοινότητες της οθωμανικής 

αυτοκρατορίας, προσέφερε μια μεγάλη ποικιλία μυθιστορηματικών έργων. Παρ’ όλα αυτά, 

θα μπορούσαμε να πούμε πως αρκετά γρήγορα απώλεσαν τη δημοτικότητά τους και 

«εξαφανίστηκαν» από την ελληνική πραγματικότητα του 20ού αιώνα. Τα αίτια και οι λόγοι, 

καθώς και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οδηγήθηκαν τα έργα αυτά από τη δόξα στην 

αφάνεια, εξετάζονται, μελετώνται και παρουσιάζονται στην παρούσα διπλωματική εργασία.  

Η ανάγνωση, μελέτη και ανάλυση των λαϊκών γενικότερα και των απόκρυφων 

ελληνικών μυθιστορημάτων του 19ου αιώνα ειδικότερα, μπορούμε να πούμε πως 

καθυστέρησε ή καλύτερα παραγκωνίστηκε για πολλές δεκαετίες. Αν αναλογιστεί κανείς ότι η 

βαθύτερη και ουσιαστικότερη ενασχόληση σε ακαδημαϊκό επίπεδο με τα υπόλοιπα είδη 

λογοτεχνίας και με την ποίηση, ξεκινά ήδη από τις αρχές έως τα μέσα του 20ού αιώνα, η 

λαϊκή και απόκρυφη λογοτεχνία της Ελλάδας βρισκόταν στο περιθώριο μέχρι τα τέλη του 

προηγούμενου αιώνα. 

 Από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 και κυρίως στις αρχές του ’90, αλλάζει το 

σκηνικό στην έρευνα και εμφανίζεται πάλι στο προσκήνιο το είδος της λαϊκής και 

απόκρυφης λογοτεχνίας. Πολλές φορές, υπό τη σκέπη του όρου «παραλογοτεχνία» και 

έπειτα από σχεδόν έναν αιώνα, εμφανίζεται νέο ερευνητικό ενδιαφέρον, με απώτερο σκοπό 

να αναθεωρηθεί, η μέχρι τότε στάση της ελληνικής ακαδημαϊκής και μη κοινότητας για το 

είδος αυτό. Ανακτώνται, έτσι, τα απολεσθέντα δικαιώματα της ισότιμης «αντιμετώπισης» 

στον χώρο της λογοτεχνίας, αλλά και πέφτει σε αυτό περισσότερο φως, προκειμένου να γίνει 

γνωστότερο στο ευρύ κοινό το περιεχόμενο και η ιστορία του.  

Χάρη στη μεγάλη αυτή αλλαγή που επήλθε κατά το τέλος του προηγούμενου αιώνα, 

ολοένα και περισσότερες έρευνες και μελέτες πάνω σε λαϊκά και απόκρυφα μυθιστορήματα 

εκδίδονται και δημοσιεύονται έως και σήμερα. Έτσι, μπορούμε να ισχυριστούμε πως, έπειτα 

από σχεδόν έναν αιώνα, τα λαϊκά και απόκρυφα μυθιστορήματα δεν αποτελούν ένα άγνωστο 

πεδίο στην ελληνική ακαδημαϊκή και μη κοινότητα, αλλά ένα ακόμη κομμάτι της πλούσιας 

λογοτεχνικής δημιουργίας της χώρας.  

Μέχρι τα τέλη του 20ού αιώνα, η λαϊκή και απόκρυφη λογοτεχνία, κυρίως του 19ου 

αιώνα, υπήρξε κατά κόρον θύμα της προκατειλημμένης στάσης της ακαδημαϊκής κοινότητας 
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υπέρ της λόγιας ή ΄΄υψηλής΄΄ λογοτεχνίας. Η τάση αυτή, περιθωριοποίησε τη λαϊκή και 

απόκρυφη λογοτεχνία. Οι λόγοι πίσω από αυτήν την αντιμετώπιση δεν ήταν άλλοι από την 

πεποίθηση του ακαδημαϊκού χώρου, πως τα συγκεκριμένα είδη είναι χαμηλού λογοτεχνικού 

επιπέδου και κατώτερης ποιότητας, αλλά και πως αποτελούν προϊόν προορισμένο για τις 

μάζες, επομένως είναι έξω από το πλαίσιο της φιλολογικής έρευνας. Το λαϊκό μυθιστόρημα 

απασχόλησε εμφανώς λιγότερο, σε σχέση με άλλα είδη, τους μελετητές στο κομμάτι της 

έρευνας του είδους. Αυτό ουσιαστικά στάθηκε και το κύριο έναυσμα για τη συγγραφή της 

παρούσας διπλωματικής εργασίας.  

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, ακολουθώντας τα βήματα Ελλήνων και ξένων 

ακαδημαϊκών μελετητών που καταπιάστηκαν με την ελληνική λαϊκή απόκρυφη λογοτεχνία, 

πραγματοποιείται μια απόπειρα ανάγνωσης, μελέτης, ανάλυσης και παρουσίασης ενός 

μυθιστορήματος του 19ου αιώνα. Το έργο αυτό λέγει τίτλο Πέραν Απόκρυφα 

Κωνσταντινουπόλεως και δημοσιεύτηκε πρώτα σε συνέχειες και κατόπιν αυτοτελώς, το 1890 

στην Κωνσταντινούπολη. Συγγραφέας του είναι ο Επαμεινώνδας Κ. Κυριακίδης, ο οποίος 

επηρεάστηκε σε βάθος από τα απόκρυφα και αστυνομικά έργα της δυτικής Ευρώπης και 

Αμερικής, που μεσουρανούσαν στα μέσα του 19ου αιώνα. Παρά την ελάχιστη προσοχή που 

έχει δοθεί στο παρόν έργο, αυτό συνιστά τυπικό παράδειγμα των απόκρυφων 

μυθιστορημάτων. Το έργο αυτό αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μυθιστορήματος 

που ανήκει στο είδος των αποκρύφων. Μελετάται στην παρούσα εργασία, διότι εμπεριέχει 

πολλά εκ των στοιχείων που εντοπίζονται στην αστυνομική πλοκή, η οποία φυσικά είναι ο 

ακρογωνιαίος λίθος των απόκρυφων μυθιστορημάτων.  

Το μυθιστόρημα του Επαμεινώνδα Κ. Κυριακίδη αποτελεί ένα έργο λαϊκής 

λογοτεχνίας που ανήκει στην κατηγορία των ΄΄Αποκρύφων΄΄ ή ΄΄Μυστηρίων΄΄. Στη μελέτη 

μας επιχειρείται η ανάγνωσή του ως ένα πρώιμο αστυνομικό μυθιστόρημα. Η ειδολογική 

ένταξη ορισμένων στοιχείων του αστυνομική μυθοπλασία πραγματοποιείται μέσω της 

ανάλυσης και παρουσίασης των θεμελιωδών στοιχείων που χαρακτηρίζουν γενικότερα ένα 

λογοτεχνικό έργο ως αστυνομικό, με βάση την ξενόγλωσση και ελληνική βιβλιογραφία. Στη 

συνέχεια, μέσω του εντοπισμού ανάλογων στοιχείων στο παρόν έργο, αποδεικνύεται το αν 

και κατά πόσο το Πέραν Απόκρυφα Κωνσταντινουπόλεως εμπεριέχει χαρακτηριστικά 

πρώιμης αστυνομικής μυθοπλασίας. Η δομή της παρούσας εργασίας περιγράφεται 

εκτενέστερα παρακάτω.  
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Αρχικά, επιχειρείται μια σύντομη θεωρητική και ιστορική επισκόπηση της λαϊκής και 

απόκρυφης λογοτεχνίας του 19ου αιώνα στον ελλαδικό και ξένο χώρο. Στη συνέχεια 

ακολουθεί το δεύτερο μέρος που σχετίζεται με την παρουσίαση και ανάλυση των 

θεμελιωδών στοιχείων που χαρακτηρίζουν τα έργα της δυτικοευρωπαϊκής και αμερικανικής 

αστυνομικής λογοτεχνίας. Τμήμα του δεύτερου μέρους αποτελεί και η σύντομη αναφορά στη 

βιοεργογραφία του συγγραφέα, όπως και η ανάλυση του συγκεκριμένου μυθιστορήματος, 

δηλαδή η παρουσίαση της υπόθεσης και του περιεχομένου του. Στο τρίτο μέρος της 

εργασίας, παρατίθενται και σχολιάζονται τα πρώιμα στοιχεία αστυνομικής μυθοπλασίας στο 

μυθιστόρημα. Έπεται η εξαγωγή συμπερασμάτων από την έρευνα και η καταγραφή σχετικών 

παρατηρήσεων. Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εργασίας, βρίσκεται η δημιουργική 

παρέμβασή μας, δηλαδή η συγγραφή ενός ολιγοσέλιδου κειμένου που θυμίζει τη λαϊκή 

απόκρυφη πεζογραφία, στα πρότυπα του υπό ανάλυση έργου με σκοπό τη μίμηση ή 

αναπαραγωγή της μορφής του. Συγκεκριμένα, πραγματοποιείται η συγγραφή ενός 

διαφορετικού τέλους του μυθιστορήματος, από αυτό που υπάρχει στο πρωτότυπο. 

Κρίνεται πολύ σημαντικό να τονιστεί πως το έργο του Επαμεινώνδα Κ. Κυριακίδη, 

πρώιμα για τα δεδομένα της ελληνικής πεζογραφίας στα τέλη του 19ου αιώνα, εμφανίζει μέσα 

από τις σελίδες του όψεις της αστυνομικής μυθοπλασίας. Το γεγονός αυτό καθιστά το 

μυθιστόρημα όχι απλά πρωτοπόρο και ιδιαίτερο, αλλά και άκρως σημαντικό για μελέτη και 

ανάλυση, μιας και επηρέασε τα μετέπειτα, καθαρά αστυνομικά, έργα της ελληνικής 

πεζογραφίας. 
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Θεωρητικό Μέρος 

 

Το λαϊκό μυθιστόρημα στον ευρωπαϊκό και ελλαδικό χώρο κατά τον 19ο αιώνα 

 

Ο 19ος αιώνας είναι καθοριστικός για τη διαμόρφωση αυτού που σήμερα ονομάζουμε λαϊκό 

μυθιστόρημα, κυρίως με τη μορφή των επιφυλλίδων ή συνεχειών στις εφημερίδες. Τα 

επιφυλλιδικά μυθιστορήματα, αυτόν τον αιώνα, απέκτησαν την κλασική και επιτυχημένη 

εμπορικά θέση που γνωρίζουμε και θα μπορούσαμε να πούμε πως βρίσκονταν ανάμεσα στις 

πρώτες προτιμήσεις του αγοραστικού κοινού της μικρομεσαίας και μεσαίας τάξης, ήδη από 

τα μέσα του αιώνα, ιδίως στον δυτικοευρωπαϊκό χώρο και στις Η.Π.Α.  

Όπως τονίζει ο Κούγκουλος (2021:101)  

Οι στόχοι και τα αφηγηματικά τεχνάσματα που δηλώνονται στα μυθιστορήματα... 

αποβλέπουν εν πολλοίς στην «ψυχαγωγία των μαζών» –κατά τον ορισμό του Eco– και 

σ’ ένα μεσαίου μορφωτικού επιπέδου αναγνώστη που απορρέει από την ανάδυση της 

μικρομεσαίας τάξης στον 19ο αιώνα. 

 Το επιφυλλιδικό μυθιστόρημα δεν είναι απλώς ένα κείμενο που δημοσιεύεται σε 

διαδοχικές συνέχειες, αλλά αποτελεί ένα μακροσκελές κείμενο, συστηματικά τεμαχισμένο σε 

σκηνές που λαμβάνουν χώρα σε διαφορετικό χωροχρόνο. Εμπεριέχουν πλοκή γεμάτη 

ιδιαιτερότητες και εκπλήξεις, καθώς κρύβονται μέσα της απροσδόκητες μεταστροφές 

(απολαυστικές για τον αισθηματία αναγνώστη), οι οποίες έχουν είτε αίσιο τέλος είτε μια 

συνέχεια όπου θα υπερνικήσει τελικά η αρετή (Tonnet, 2020:30-31).  

Στον ελλαδικό αλλά κυρίως στον ευρωπαϊκό και αμερικανικό χώρο, η λαϊκή 

λογοτεχνία εξαρχής στοχεύει στο ευρύ κοινό. Είναι φυσικό επακόλουθο να φέρει και τα 

αντίστοιχα ποιοτικά, πολιτιστικά και εμπορικά χαρακτηριστικά μιας λογοτεχνίας που 

δημιουργείται για τις μάζες. Τα έργα λαϊκής λογοτεχνίας (κυρίως επιφυλλιδικής μορφής), ως 

προϊόντα μαζικής κουλτούρας, ακολουθούν τη μοίρα και τη λογική κάθε βιομηχανικού 

προϊόντος. Εξασφαλίζεται η ποσοτική του υπεραφθονία, αντίστοιχη και ανάλογη με την 

ομοιομορφία του, αλλά και υποτάσσεται η ποιότητα-διαφορά στους κανόνες της προσφοράς-

ζήτησης της αγοράς (Μουλάς, 2007:68).  
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Έχουν κατατεθεί πάμπολλες αναλύσεις και συζητήσεις γύρω από το πότε ένα έργο 

είναι ορθό να χαρακτηριστεί ως λαϊκό. Μπορούμε να πούμε πως «ο προσδιορισμός «λαϊκός» 

έχει τις εξής εννοιολογικές διαστάσεις: «έργο που αρέσει σε πολλούς ανθρώπους», 

«κατώτερα είδη έργων», «έργα που σκόπιμα προσπαθούν να κερδίσουν την εύνοια του 

κόσμου», «έργα με κουλτούρα που δημιουργείται από τον κόσμο για τον εαυτό του» 

(Κούγκουλος, 2021:56-57). Συνειδητοποιούμε έτσι πως αυτός ο τόσο πολυχρησιμοποιημένος 

όρος στην ουσία εμπεριέχει πολλαπλές ερμηνείες και μορφές.  

Τα λαϊκά μυθιστορήματα απευθυνόντουσαν κυρίως στον λαό και υπήρξαν δημοφιλή, 

δικαιολογώντας έτσι και την ίδια τους την ονομασία ως λαϊκά στη σημερινή εποχή, μιας και 

η αισθητική, η ιδεολογία, το περιεχόμενο και τα μηνύματα που περνάνε αφορούσαν στον 

μεγαλύτερο βαθμό τις μάζες.  

Ο Μουλάς (2007:27) χαρακτηριστικά αναφέρει  

Έτσι, το λαϊκό μυθιστόρημα είναι για τον λαό όχι από τον λαό. Ουσιαστικά αντιτίθεται 

τόσο στην «υψηλή» όσο και στη λαϊκή λογοτεχνία του παρελθόντος. Δεν είναι έργο 

συλλογικού αυθορμητισμού. Δεν έχει παρά έμμεσες σχέσεις με την προφορικότητα. 

Συνδέεται με νέους όρους και τρόπους ζωής: με την αστικοποίηση, με τη Βιομηχανική 

Επανάσταση, με τις τεχνολογικές καινοτομίες. Συμπλέει με τον ρομαντισμό. Πιστοποιεί 

(και διευρύνει) ένα χάσμα.  

Τον 19ο αιώνα δεν υπήρχε κανένας συνδετικός κρίκος ανάμεσα στα λαϊκά έργα και 

την άρχουσα τάξη, η οποία τα παραγκώνιζε και τα χλεύαζε ως ένδειξη μίας λούμπεν 

παρακμής, που δεν ανήκει πραγματικά στον χώρο της λογοτεχνίας.  

Αποτελεί σφάλμα να λησμονήσουμε πως τα λαϊκά επιφυλλιδικά έργα μπορεί να 

προορίζονταν για τον λαό, αλλά δεν γράφονταν ποτέ από αυτόν. Οι συγγραφείς είτε 

αποτελούσαν μέλη μιας έστω οικονομικά εύρωστης τάξης είτε μέλη της άρχουσας. Υπήρχε 

πάντα η έγνοια τα έργα από τη μία να εκφράζουν τον μέσο λαϊκό άνθρωπο για λόγους 

καθαρά και μόνο εμπορικούς, αλλά ποτέ να μην αποτελούν έργα ρηξικέλευθα και 

ριζοσπαστικά. Η τακτική αυτή συντελούσε, ώστε να διατηρηθούν οι κοινωνικές ισορροπίες 

χωρίς τη διακινδύνευση μίας πιθανής λαϊκής επανάστασης ή έστω κάποιας μικρής εξέγερσης. 

Τα έργα έπρεπε απαραιτήτως να καταδείξουν τις κοινωνικές αντιφάσεις, αλλά και τα 

πρόσωπα που καλούνται να τις θεραπεύσουν (Eco, 1978:113). Ουσιαστικά μπορούμε να 

πούμε ότι «οι θεραπευτές θα πρέπει να ανήκουν στην κυρίαρχη τάξη. Όμως, αφού ως 

κυρίαρχη τάξη, δε θα είχαν κανένα συμφέρον να θεραπεύσουν τις αντιφάσεις, οφείλουν να 



10 
 

ανήκουν σε μια γενιά τιμωρών που πιστεύουν σε μίαν ευρύτερη και αρμονικότερη 

δικαιοσύνη» (Eco, 1978:113).  

Γίνεται αντιληπτό πως οι συγγραφείς προκειμένου να μην εγείρουν το λαϊκό αίσθημα 

προτείνοντας «άμεσες» λύσεις στα προβλήματα της κοινωνίας, αξιοποιούν το κεντρικό 

πρόσωπο κάθε ιστορίας ως έναν τύπο Deus X Machina που αποκαθιστά την τάξη (Eco, 

1978:112). Είναι ένα θνητό πρόσωπο που όμως ως από μηχανής θεός με μεθόδους ακίνδυνες 

για την ακεραιότητα, βιωσιμότητα και συνέχιση του εκάστοτε πολιτικοοικονομικού 

κατεστημένου, θα επιφέρει τις πολυπόθητες λύσεις. Όλα τα παραπάνω, χωρίς βέβαια να 

υπάρχει ο κίνδυνος να εγερθεί το λαϊκό αίσθημα και να γεννηθεί ένα επαναστατικό κίνημα ή 

ακόμη να προκύψει το λαϊκό αίτημα της ύπαρξης ενός νέου ηγέτη-καθοδηγητή. 

Τα περισσότερα έργα της εποχής θα μπορούσαμε να πούμε πως ήταν επιφυλλιδικά 

και έκαναν την εμφάνισή τους στον ευρωπαϊκό χώρο μέσω των εφημερίδων της εποχής. 

Συγκεκριμένα μεγαλύτερη επιτυχία γνώρισε το είδος «roman feuilleton», δηλαδή έργα 

δημοσιευμένα τμηματικά σε επιφυλλίδες που για πρώτη φορά εμφανίζεται στην τέταρτη 

δεκαετία του 19ου αιώνα, αρχικά ως συνέχειες σε δεκαπενθήμερα ή μηνιαία περιοδικά 

(Δημητρακόπουλος & Δαμβουνέλη, 1986-1991:434). Όσον αφορά στην περίπτωση της 

Ελλάδας, μπορούμε να ισχυριστούμε πως έχουμε δικαίωμα να κάνουμε λόγο για ελληνικό 

«λαϊκό» μυθιστόρημα στον 19ο αιώνα σίγουρα από το 1870 και κατόπιν (Κούγκουλος, 

2021:30). Επιπροσθέτως «οι ελληνικές μυθοπλασίες με αποκρυφικούς τίτλους, που 

συνδέονται με την ανακάλυψη εκδοχών της σαθρής και εγκληματικής πόλης, εκτινάσσονται 

στις τρεις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα» (Γκότση, 1997:149-168).  

Τα λαϊκά επιφυλλιδικά μυθιστορήματα έχουν ιστορικό ή κοινωνικό περιεχόμενο με 

χαρακτηριστικά κυρίως τη δράση των ηρώων και την πλοκή, καθώς και τις περιπέτειες και 

τους έρωτές τους. Χαρακτηριστικό γνώρισμά τους είναι η ύπαρξη πολλών και ποικίλων 

προσώπων, των οποίων τις ιστορίες οι δημιουργοί τους αφηγούνται παράλληλα. Μετέπειτα, 

πλέκεται μια ενιαία ιστορία που συνδέει όλα τα πρόσωπα του έργου, οδηγώντας έτσι τον 

αναγνώστη στο τέλος του αφηγήματος (Tonnet, 2020:129). 

Στις περισσότερες των περιπτώσεων οι περίφημες συνέχειες των επιφυλλιδικών 

διακόπτονται σε κρίσιμα σημεία, με σκοπό τη δημιουργία σασπένς, έτσι ώστε να διαβάσουν 

το επόμενο φύλλο της εφημερίδας (Δημητρακόπουλος & Δαμβουνέλη, 1986-1991:435). Μια 

καινοτομία των επιφυλλιδικών έργων είναι η κατάτμησή τους σε αυτόνομες σκηνές, οι 

οποίες ήταν ανεξάρτητες και με ξεχωριστούς τίτλους (Tonnet, 2020:124). 
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Το λαϊκό μυθιστόρημα εξελισσόταν από τα μέσα έως τα τέλη του 19ου αιώνα, με 

αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σταδιακά ένα νέο είδος λαϊκής λογοτεχνίας ή καλύτερα ένα 

υποείδος αυτής, η απόκρυφη λογοτεχνία, όπως είναι γνωστή από τα τέλη του 20ού αιώνα έως 

σήμερα, εκτός των άλλων, και ως παραλογοτεχνία. Το είδος είναι φυσικά καθ’ ολοκληρίαν 

λαϊκό, αλλά με διαφορετικούς θεματικούς άξονες και χαρακτήρα. Σύμφωνα με τον Α.Μ. 

Boyer το γεγονός πως κατά τον 19ο αιώνα η παραλογοτεχνία ξεκινά να κυριαρχεί παράλληλα 

με τη σταδιακή εξαφάνιση της σημασίας της προφορικής παράδοσης, μας μαρτυρά εύλογα το 

εξής συμπέρασμα: η παραλογοτεχνία αποτελεί στην ουσία της ένα είδος προέκτασης 

(prolongation) της προφορικής παράδοσης (Μουλάς, 2007:64). 

Το απόκρυφο μυθιστόρημα συνιστά υποκατηγορία της λαϊκής/δημοφιλούς 

λογοτεχνίας ή παραλογοτεχνίας. Όταν γίνεται λόγος για το είδος αυτό, ουσιαστικά έχουμε να 

κάνουμε με ιστορίες πολύ πιο αμφιλεγόμενου, σκοτεινού και «απαγορευμένου» 

περιεχομένου, που οι προηγούμενες δεκαετίες (έως τα μέσα του 19ου αιώνα) δεν ήταν ακόμη 

ώριμες ή έστω έτοιμες να την αποδεχτούν στον ελληνικό και ξένο χώρο.  

Μιλάμε για ιστορίες γεμάτες φόβο και έγκλημα εξαιτίας του υποκόσμου, που δεν 

μπορούσε ο μέσος αναγνώστης να αντικρίσει και να «βιώσει» εύκολα δίχως τα έργα αυτά. 

Τα επιφυλλιδικά μυθιστορήματα αποτελούσαν το μόνο μέσο της μικρομεσαίας και της 

μεσαίας τάξης για να «εισέλθουν» σε κόσμους σκοτεινούς, επικίνδυνους και κυρίως 

άγνωστους. Κυρίως, διότι «υπάρχει αναμφίβολα ένα μεγάλο ποσοστό μελών του υποκόσμου, 

κλεφτών και δολοφόνων, στο ελληνικό «επιφυλλιδικό μυθιστόρημα» του 19ου αιώνα» 

(Tonnet, 2020:35). 

Το έγκλημα και ο υπόκοσμος, παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στα έργα αυτά. Η 

αντίθεση ανάμεσα στο ηθικό και στο αμαρτωλό εναλλάσσεται μέσω του δίπολου «υψηλή 

κοινωνία» και «υπόκοσμος», σε όλα τα έργα του είδους. Θα μπορούσε κάποιος να 

αναρωτηθεί «τί είναι η «υψηλή κοινωνία» και ο υπόκοσμος; Ασφαλώς κοινωνικά 

μορφώματα με καθοριστική παρουσία, δράση και επιρροή. Αντιθετικά συνήθως (αλλά συχνά 

και διαπλεκόμενα, με μυστικές ή φανερές συνάφειες), διατηρούν αμείωτο το ενδιαφέρον 

τους στο λαϊκό μυθιστόρημα» (Μουλάς, 2007:194).  

Γίνεται εμφανής η αντίθεση του πρωταγωνιστή και των θυμάτων με τους θύτες που 

είτε ανήκουν στον υπόκοσμο είτε συνεργάζονται άμεσα με αυτόν, προκειμένου να είναι 

εύκολο στους αναγνώστες να επιλέξουν «στρατόπεδο» στην ιστορία. Στα έργα μπορεί 

κάποιος να βρει τον υπόκοσμο σε υπόγεια, σε καταγώγια, σε καφενεία, σε χαρτοπαικτικές 
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λέσχες, σε καπηλειά, σε κρησφύγετα. Η γλώσσα που μιλιέται στους χώρους αυτούς είναι 

πάντα τραχιά, ξένη, διαφορετική από την καθαρεύουσα και πλούσια σε ιδιωματισμούς και 

argot (Μουλάς, 2007:195).  

Σε αντίθεση με τα πιο μοντέρνα έργα αστυνομικής λογοτεχνίας, στον ελληνικό χώρο 

του 19ου αιώνα, ο υπόκοσμος και το έγκλημα δεν είχαν την οργάνωση και μορφή που 

βλέπουμε μετέπειτα. Δεν συναντάται π.χ. ο όρος μαφία, αλλά ο όρος μυστικές εταιρίες 

εγκληματιών. Οι τελευταίες, στο ελληνικό λαϊκό μυθιστόρημα, αποτελούν μικρές κατά 

τόπους συμμορίες που, χωρίς ευρύτερης κλίμακας συντονισμό, ειδικεύονται σε κάποιους 

τομείς διαθέτοντας ένα καπηλειό ή καφενείο μιας υποβαθμισμένης περιοχής ως γενικό 

επιτελείο (Tonnet, 2020:232).  

Συχνότατα συναντάται υπέρβαση κάθε εκφραστικής αγωνίας ή φροντίδας, έλλειψη 

δισταγμού, επιλογής και διορθωτικής επεξεργασίας, καθώς και μια γραφή διαφανή, 

τυποποιημένη και ουδέτερη. Αυτή η γραφή εμπεριέχει ύφος αδιάφορο με 

προκατασκευασμένα μέσα, στερεότυπη γλώσσα, κοινά επίθετα, χιλιομεταχειρισμένες εικόνες 

και κοινότοπες εκφράσεις (Μουλάς, 2007:66). Επιπλέον «κυρίαρχος νόμος, η επανάληψη 

(συνδεδεμένη βέβαια με το αναγκαίο συμπλήρωμά της: τον πλεονασμό), κυβερνά και 

ρυθμίζει το παραλογοτεχνικό σύμπαν αποτελεσματικά» (Μουλάς, 2007:69).  

Η παραλογοτεχνία χαρακτηρίζεται ως ένα σύνολο έργων με έλλειψη υψηλών 

αισθητικών και καλλιτεχνικών προτύπων που συναντιούνται στη λεγόμενη από την άρχουσα 

τάξη «καλή» λογοτεχνία. Εξαιτίας του διαχωρισμού σε καλή και κακή λογοτεχνία, η 

παραλογοτεχνία απορριπτόταν για πολύ καιρό ως άτεχνη, χωρίς φαντασία και ως ανάξια 

συστηματικής και ενδελεχούς μελέτης (Miano, 2011:163). 

Ο Μουλάς (2007:37) υπογραμμίζει ότι  

Χρειάζεται ωστόσο να διευκρινισθεί εδώ, ευθύς εξαρχής, ότι ο όρος παραλογοτεχνία 

καλύπτει μόνο τη λαϊκή λογοτεχνική παραγωγή των δύο τελευταίων αιώνων. Γιατί 

σηματοδοτεί μια νέα εποχή. Συνδέεται με γεγονότα και φαινόμενα κοσμοϊστορικής 

σημασίας: με τη Βιομηχανική Επανάσταση, με την κυριαρχία της αστικής τάξης, με τη 

διόγκωση των λαϊκών-εργατικών στρωμάτων, με την υποχώρηση του αναλφαβητισμού, 

με τον πρωτεύοντα ρόλο των πόλεων, με την εξάπλωση της γραφής, με την 

εντυπωσιακή ανάπτυξη του Τύπου, με τις τεχνολογικές εξελίξεις, με την παρουσία του 

ρομαντισμού. 
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Όσον αφορά στον ελλαδικό χώρο, εντοπίζουμε και πάλι αντίθεση ανάμεσα στα 

αναγνώσματα του λαού και σε αυτά της οικονομικής/πολιτιστικής ελίτ της χώρας, καθώς η 

κατάσταση δεν διαφέρει ουσιαστικά και πολύ από το εξωτερικό. Στην Ελλάδα (και στις 

πόλεις της Μικράς Ασίας με ελληνόφωνους πληθυσμούς), η άρχουσα τάξη και η 

αριστοκρατία, οι οποίες κατέχοντας τον πλούτο, σεβαστό κοινωνικό status, αλλά και 

υψηλότερο εκπαιδευτικό και μορφωτικό υπόβαθρο, διαχωρίζουν οτιδήποτε έχει να κάνει με 

τα αναγνώσματά τους από τις χαμηλότερες τάξεις, που αρέσκονται στην ανάγνωση έργων 

λαϊκής και απόκρυφης λογοτεχνίας. Γίνεται εμφανές «ότι το μυθιστόρημα (είδος πληβείο και 

προσφιλές στο «μεγάλο κοινό», κυρίως στους νέους και τις γυναίκες) ποτέ του δεν κέρδισε 

ομόθυμα τη συμπάθεια των καλλιεργημένων-ηγετικών στρωμάτων, διαπιστώνεται σχεδόν σε 

όλες τις κοινωνίες και σε όλες τις εποχές» (Μουλάς, 2007:106). 

Έως τα τέλη του 19ου αιώνα ο χώρος της λαϊκής λογοτεχνίας και του Τύπου, είναι 

πλέον οργανωμένος και έχει επίσημα διαχωριστεί από τη λόγια λογοτεχνία και κουλτούρα. Η 

τελευταία την ίδια περίοδο χαρακτηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από την άνοδο της Γενιάς του 

1880 με επικεφαλής τον Κωστή Παλαμά (Φιλιππαίος, 2017:94). Ο διαχωρισμός της λόγιας 

λογοτεχνίας από τη λαϊκή συνεχίστηκε για πολλές δεκαετίες ενισχύοντας και αναπαράγοντας 

το χάσμα μεταξύ αυτών. Τα δύο είδη εξελίσσονταν και πορεύονταν αυτόνομα, έχοντας το 

δικό τους σταθερό και πιστό αναγνωστικό κοινό. 
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Τα απόκρυφο λαϊκό μυθιστόρημα  

 

Πολλά από τα λαϊκά μυθιστορήματα του 19ου αιώνα σε Ευρώπη, Αμερική και Ελλάδα, είχαν 

στον τίτλο τους τον προσδιορισμό «απόκρυφα». Τα τελευταία αποτελούν υποκατηγορία του 

λαϊκού μυθιστορήματος, καθώς έχουν όμοια χαρακτηριστικά με αυτό, αλλά ταυτόχρονα 

αναπτύσσουν και τα δικά τους. Παράλληλα, «συνήθως, τα ελληνικά «Απόκρυφα» φέρουν 

τον υπότιτλο πρωτότυπον κοινωνικόν μυθιστόρημα ή παραλλαγές του, όπου το επίθετο 

«πρωτότυπο» σημαίνει την ελληνική παραγωγή σε αντιδιαστολή με την πληθώρα των 

μεταφράσεων, ενώ το «κοινωνικό» χαρακτηρίζει το περιεχόμενό τους» (Κούγκουλος, 

2020:334). 

Καθώς εμφανίστηκαν πρώτα στον δυτικοευρωπαϊκό και αμερικανικό χώρο, τα 

απόκρυφα έργα επιφυλλιδικής μορφής επηρέασαν βαθύτατα τη συγγραφή των λαϊκών 

μυθιστορημάτων καθόλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Τα δυτικοευρωπαϊκά απόκρυφα έργα 

καθόρισαν σε πολύ μεγάλο βαθμό και τον ελλαδικό και μικρασιατικό χώρο, καθώς Έλληνες 

συγγραφείς ακολούθησαν το πρότυπο αυτών. Συνέγραψαν έργα αντιπροσωπευτικά του 

είδους στην Ελλάδα, τα οποία τουλάχιστον στις πρώτες εκδόσεις τους ήταν επιφυλλιδικά. Το 

μυθιστόρημα των «Αποκρύφων» γνώρισε επιτυχία στα μεγάλα αστικά κέντρα όπου ήταν 

έντονο το στοιχείο του ελληνισμού, όπως Αθήνα, Κωνσταντινούπολη και Σμύρνη, μιας και 

αυτές προσέφεραν το «έδαφος» για συνωμοσιολογίες και φανταστικές ιστορίες, που 

λάμβαναν χώρα στο πολυπολιτισμικό άστυ, κυρίως στον δαιδαλώδη και σκοτεινό χώρο του 

εγκλήματος και του υποκόσμου (Φιλιππαίος, 2017:93). 

Η Κωνσταντινούπολη, έχοντας πολυεθνικό χαρακτήρα, αποτελεί συχνά τον τόπο 

επιλογής για τη δράση των ηρώων στα «Απόκρυφα» μυθιστορήματα. Κατά τον 19ο αιώνα 

υπήρξε η μεγαλύτερη και πολυπληθέστερη πόλη της Ανατολής, επηρεασμένη άμεσα από τη 

Δύση και με εμφανέστατες τις ταξικές αντιθέσεις. Με έντονο το ελληνικό στοιχείο η Πόλη 

είχε τρομερό ενδιαφέρον, μιας και οι κοινωνικές συνθήκες της εποχής δικαιολογούσαν τα 

τρομακτικά μυστήρια, αλλά και την υψηλή εγκληματικότητα που επικρατούσε (Κούγκουλος, 

2020:336). Λόγω του κοσμοπολίτικου στοιχείου της, εμπνέει περισσότερο από κάθε άλλη 

τους συγγραφείς για τη δημιουργία μυθιστορηματικής δράσης. Το κέντρο της μεγαλούπολης 

του 19ου αιώνα είναι πυκνοκατοικημένο και δαιδαλώδες και με αυτόν τον τρόπο δύναται να 

φέρει σε άμεση επαφή ανθρώπους ποικίλης καταγωγής και με διαφορετικό θρησκευτικό, 

κοινωνικό και πολιτισμικό υπόβαθρο. Έτσι είναι ευκολότερη η δημιουργία κατάλληλων 
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συνθηκών για την εκδήλωση αστάθμητων, αναπάντεχων και συμπτωματικών γεγονότων, 

πάνω στα οποία δομείται η πλοκή των λαϊκών απόκρυφων έργων (Γκότση, 1997:155).  

Παρ’ όλα αυτά, εξίσου σημαντικό κρίνεται να τονιστεί πως στα «Απόκρυφα» (και 

στα λαϊκά μυθιστορήματα γενικότερα), ενώ το πολυπολιτισμικό στοιχείο στην Πόλη είναι 

εμφανέστατο, οι Οθωμανοί και οι Οθωμανές απουσιάζουν σχεδόν πλήρως από τα έργα αυτά. 

Οι λόγοι που συμβαίνει αυτό είναι ουσιαστικά δύο: Αρχικά, τα έργα γράφτηκαν 

αποκλειστικά από και για το ελληνικό αναγνωστικό κοινό και ο άλλος λόγος είναι πως ο 

μισός τουρκικός πληθυσμός, δηλαδή οι Τουρκάλες (γυναίκες και κόρες), είναι απούσες από 

τη ζωή της Κωνσταντινούπολης. Εξαιτίας της θρησκείας τους μένουν εσώκλειστες στα 

σπίτια, άρα αυτομάτως και οι Έλληνες δεν έχουν την παραμικρή επαφή με αυτές, μιας και οι 

σχέσεις με τους Οθωμανούς είναι λιγοστές (Tonnet, 2020:211-212). Η επαφή και η 

επικοινωνία των Ελλήνων με τον τουρκικό πληθυσμό είναι γενικότερα περιορισμένη, αφού 

κάθε μειονότητα της Πόλης ζούσε στα στενά όρια της.  

Τα «Απόκρυφα», όπως αναφέραμε παραπάνω γενικότερα για τη λαϊκή λογοτεχνία, 

αποτελούσαν εξαρχής έργα προορισμένα αποκλειστικά για τον λαό, δηλαδή για το 

μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Αυτό το κομμάτι του λαού είχε τον εγγραματισμό που 

απαιτείται για την ανάγνωση και κατανόηση του επιπέδου των έργων της απόκρυφης 

λογοτεχνίας. Το αναγνωστικό κοινό των επιφυλλιδικών και μη έργων ανήκε στη 

μικρομεσαία ή σπανιότερα μεσαία τάξη του ελλαδικού χώρου και των μικρασιατικών 

πόλεων όπως η Κωνσταντινούπολη, η Σμύρνη κ.ο.κ.  

Όπως τονίζει ο Κατσάνος (2021:189)  

Αν τα απόκρυφα μπορούν να χαρακτηριστούν ως λαϊκά, αυτό δεν είναι όπως το είδαμε 

εξαιτίας του αναγνωστικού τους κοινού, ούτε εξαιτίας μιας οποιασδήποτε 

προκαθορισμένης «λαϊκής» ποιητικής. Είναι η αρνητική στάση της πολιτιστικής ελίτ 

απέναντι στη μυστηριομανία που την καθιστά κατά κάποιον τρόπο ένα λαϊκό 

φαινόμενο.  

Το περιεχόμενό τους έχει πολλές κοινές θεματικές με τα λαϊκά μυθιστορηματικά έργα 

του αιώνα ως προς την πλοκή, αλλά και παρόμοια σκοποθεσία ως προς τα μηνύματα, τις 

διδαχές και την «ιδεολογία» που καλείται να μεταδώσει. Οι διαφορές μεταξύ τους έχουν να 

κάνουν με την αμφιλεγόμενη θεματολογία (δηλαδή τον εντονότερο, σκοτεινότερο και 

αμεσότερο χαρακτήρα των αποκρύφων), που καινοτομεί την εποχή εκείνη προβάλλοντας 

θέματα πρωτοεμφανιζόμενα.  
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Κοινό χαρακτηριστικό ανάμεσα στη λαϊκή γενικά και στην απόκρυφη ειδικά 

λογοτεχνία, είναι φυσικά και η αναπόφευκτη χρήση συχνότατων κλισέ. Συγκεκριμένα o N. 

Gauthier έπειτα από μελέτη πολυάριθμων «Αποκρύφων» και απομιμήσεων αυτών, την 

περίοδο 1840 – 1860, κατέδειξε την αναπόφευκτη χρήση κλισέ σχετικά με την πόλη και τους 

κινδύνους της. Το ίδιο συμπεραίνουμε και από τα ελληνικά απόκρυφα, καθώς πολλά εξ 

αυτών εστιάζουν στις σκανδαλώδεις όψεις της ζωής στο άστυ (Κατσάνος, 2021:183). 

Ένα από τα χαρακτηριστικότερα στοιχεία των ελληνικών και ξένων λαϊκών 

απόκρυφων μυθιστορημάτων που αποτελεί κλισέ, είναι αναμφισβήτητα αυτό της «θείας 

πρόνοιας», δηλαδή η απονομή δικαιοσύνης από πλευράς πρωταγωνιστή σε όλα τα επίπεδα 

των ιστοριών. Υπήρξε, καθόλη τη διάρκεια του αιώνα και μετέπειτα, βασικό αίτημα του 

αναγνωστικού κοινού, κάτι που ο κάθε συγγραφέας δεν «επιτρεπόταν» να αγνοήσει και να 

παραλείψει. Η απουσία αυτού του κλισέ σήμαινε στις περισσότερες των περιπτώσεων 

κατακόρυφη πτώση των πωλήσεων εξαιτίας της απογοήτευσης των αναγνωστών, αλλά και 

ακολούθως καταβαράθρωση της φήμης έως και της καριέρας του συγγραφέα.  

Συγκεκριμένα, σε κάθε λαϊκό μυθιστορηματικό έργο είναι απαραίτητο οι χαρακτήρες-

εγκληματίες στο τέλος κάθε ιστορίας να τιμωρούνται και οι αθώοι να ανταμείβονται, δηλαδή 

να απονέμεται η δικαιοσύνη. Αυτή η συνθήκη πηγάζει από τη μακροχρόνια απαίτηση των 

λαών για επιβολή ποινών σε όσους παρανομούν, καθώς και σε όσους δεν συμπεριφέρονται ή 

δεν λειτουργούν με ήθος και σεβασμό προς το κοινωνικό σύνολο. Δυστυχώς, καθόλη την 

ιστορία του ανθρωπίνου γένους η απονομή δικαιοσύνης δεν ήταν πάντα εφικτή ή, πολλές 

φορές επιθυμητή από όλους. Για αυτόν τον λόγο, οι συγγραφείς των έργων επινοούσαν 

κάποιον κεντρικό χαρακτήρα, που αποκαθιστά τις αδικίες, καλύπτοντας το χάσμα της 

πραγματικής ζωής. Ο ρόλος του πρωταγωνιστή-χαρακτήρα φυσικά δεν έρχεται σε αντίθεση 

με τη χριστιανική αντίληψη που ορίζει τον Θεό ως τον μόνο δίκαιο δικαστή των πάντων. 

Λειτουργεί ως όργανο της Θείας Πρόνοιας, ως ένας «απεσταλμένος» του Θεού, δηλαδή ως 

ένας διώκτης της αδικίας στη μυθοπλασία (Tonnet, 2020:343). 

Τα έργα αυτά εστιάζουν στις άθλιες συνθήκες διαβίωσης και καθημερινότητας των 

λαϊκών στρωμάτων στα μεγάλα αστικά κέντρα της Ευρώπης και της Αμερικής. Επιπλέον 

δίνεται βαρύτητα στην έντονη εγκληματική δραστηριότητα του υποκόσμου και στον αρκετές 

φορές πολυτελή, υποκριτικό και διεφθαρμένο κόσμο της άρχουσας τάξης. Εμπεριέχονται 

ποικίλα ερωτικά σκάνδαλα και παθιασμένοι έρωτες. Τέλος, προωθείται μια σοσιαλιστικού 

τύπου υπεράσπιση των οικονομικά ασθενέστερων, με χριστιανικό κάλυμμα, μιας και όπως 
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προαναφέρθηκε, δεν είναι επιθυμητή η αμφισβήτηση και η διακινδύνευση της ακεραιότητας 

και βιωσιμότητας του πολιτικοοικονομικού κατεστημένου (Κούγκουλος, 2020:334).  

Η μακρόχρονη εμπορική επιτυχία των ξενόγλωσσων έργων δεν ήταν σε καμία 

περίπτωση αποτέλεσμα ενός και μόνου παράγοντα. Θα μπορούσε κάποιος να καταλήξει στο 

λογικό, κατά τα άλλα συμπέρασμα, πως τα απόκρυφα μυθιστορήματα γνώρισαν την επιτυχία 

λόγω της θεματικής τους, η οποία ασχολείτο σε μεγάλο βαθμό με την ίδια την κοινωνική 

τάξη, στην οποία ανήκει το αναγνωστικό κοινό. Η αλήθεια όμως διαφέρει, καθώς η επιτυχία 

των Αποκρύφων οφείλεται σε περισσότερους από έναν παράγοντα.  

Στην πραγματικότητα, η επαφή που είχαν οι αναγνώστες με τον υπόκοσμο και τα 

«άβατα» των μεγαλουπόλεων μέσω των βιβλίων, ήταν και ο κύριος λόγος της τεράστιας 

επιτυχίας τους. Συνειδητοποιούμε πως το αναγνωστικό κοινό συγκινείται όχι τόσο από τα 

μηνύματα που μεταφέρουν τα έργα, αλλά από τα στοιχεία της πλοκής. Η διαπίστωση αυτή, 

μαζί φυσικά με τον «συστημικό» χαρακτήρα και τον στόχο των λαϊκών και αποκρύφων 

έργων, μπορεί να ερμηνεύσει τους λόγους για τους οποίους ποτέ δεν κατάφεραν να 

εξεγείρουν το λαϊκό αίσθημα, σε σημείο τέτοιο ώστε να πυροδοτηθούν εξεγέρσεις ή έστω να 

γεννηθούν κινήματα.  

Χαρακτηριστικά αναφέρει η Ντενίση (1996-1997:47)  

Όμως δεν είναι ο μεταρρυθμιστικός ρόλος αυτών των έργων που βρήκε απήχηση στις 

προτιμήσεις του ευρέος αναγνωστικού κοινού και έκανε τα βιβλία αυτά best sellers, 

αλλά κάποια από τα στοιχεία του μυθιστορήματος των Απόκρυφων και κυρίως το 

στοιχείο της περιγραφής της ζωής των χαμηλών στρωμάτων και του υποκόσμου της 

περιδιάβασης στις άγνωστες για το ευρύ αναγνωστικό κοινό φτωχογειτονιές των 

μεγαλουπόλεων που αποτελούσαν απαγορευμένες ζώνες.  

Γίνεται αντιληπτό πως μεγάλη απήχηση βρήκε το ερωτικό-σκανδαλοθηρικό και το 

αστυνομικό στοιχείο των «Αποκρύφων» στο ευρύ λαϊκό αναγνωστικό κοινό. Αυτά είναι δύο 

στοιχεία που μπορούμε να πούμε μετά μεγάλης βεβαιότητας πως αποτέλεσαν επιτυχημένες 

«συνταγές» από την εποχή εκείνη έως και σήμερα, για έργα ανάλογου επιπέδου. Με την ίδια 

λογική που τα λαϊκά μυθιστορήματα αργά ή γρήγορα ακολούθησαν τους νόμους της αγοράς, 

έτσι και τα έργα απόκρυφης λογοτεχνίας δεν αποτέλεσαν κάποια εξαίρεση στον κανόνα του 

εμπορικού παιχνιδιού. Απεναντίας, συνέβη το ίδιο και η επιλογή της φύσης του 

περιεχομένου των έργων και η προώθησή τους, πραγματοποιήθηκε καθαρά και μόνο με βάση 

τις απαιτήσεις και τη ζήτηση του καταναλωτικού κοινού.  
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Ο Κατσάνος (2021:188) τονίζει  

Η μυστηριομανία παράγει ένα είδος που αναδιαμορφώνεται συνεχώς με βάση 

εμπορικές προθέσεις, πράγμα το οποίο του επιτρέπει, αν λάβουμε υπόψη μας το σύνολο 

των αποκρύφων, να αγγίξει ένα ευρύτατο κοινό. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να 

θεωρηθεί ως ένα πρώιμο φαινόμενο της μαζικής κουλτούρας του 19ου αιώνα  
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Τα θεμελιώδη στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα έργα αστυνομικής λογοτεχνίας 

 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρείται η εύρεση πρώιμων στοιχείων αστυνομικής 

μυθοπλασίας στο μυθιστόρημα Πέραν Απόκρυφα Κωνσταντινουπόλεως του Επαμεινώνδα Κ. 

Κυριακίδη. Κριτήριο για την απόδειξη ύπαρξης ή μη στοιχείων αστυνομικής μυθοπλασίας 

στο Πέραν Απόκρυφα Κωνσταντινουπόλεως, αποτελούν επτά στοιχεία που δύνανται να 

χαρακτηρίσουν ένα έργο ως πρώιμο ελληνικό μυθιστόρημα αστυνομικής μυθοπλασίας.  

Τα θεμελιώδη στοιχεία που μελετήθηκαν με βάση την ξενόγλωσση ακαδημαϊκή 

βιβλιογραφία σχετικά με τη θεωρία της αστυνομικής λογοτεχνίας, καλύπτουν ένα μεγάλο 

φάσμα θεματικών ως προς την πλοκή και κατέχουν κυρίαρχο ρόλο. Μια από τις πιο 

κατατοπιστικές πηγές για την τυπολογική διάκριση της αστυνομικής πλοκής είναι η μελέτη 

του Στράτου Μυρογιάννη Από τις ιστορίες μυστηρίου στην αστυνομική πλοκή – Αναζητώντας 

την εμφάνιση ενός αινιγματικού είδους στον ελληνικό 19ο αιώνα  

Ο Μυρογιάννης (2012:27-28) μας πληροφορεί πως  

Ένα από τα κριτήρια που υιοθετήθηκαν για την τυπολογική διάκριση της αστυνομικής 

πλοκής ήταν η ανίχνευση θεματικών στοιχείων τα οποία το διαφοροποιούν ως είδος. 

Συνήθως, τα θεματικά αυτά χαρακτηριστικά συνοψίζονται στα εξής: ύπαρξη φόνου, η 

προσπάθεια συγκάλυψής του, οι επικείμενες και αναμενόμενες αποκαλύψεις, οι 

αναπόφευκτες περιπέτειες, τα λανθασμένα αποδεικτικά στοιχεία, η προβλεπόμενη και 

αναγκαία λύση, η επιτυχής σύλληψη του ενόχου και η τελική αποκατάσταση της τάξης. 

Συνήθως, μία τέτοιου είδους τυπολογία προκρίνει και μια σειρά επιπρόσθετων 

συστατικών στοιχείων όπως τα εξής: ένα κατάλληλα «ενδιαφέρον» περιβάλλον, το 

θύμα. Έναν δολοφόνο, τους υπόπτους αλλά και τους απαραίτητους ερευνητές. 

Τα θεμελιώδη στοιχεία που επιλέχθηκαν ως κριτήρια εντοπίζονται σε μεγάλο βαθμό 

στα δυτικοευρωπαϊκά και αμερικανικά αστυνομικά έργα του 19ου αιώνα, τα οποία φυσικά 

δημιούργησαν και καθόρισαν το λογοτεχνικό είδος, καθώς και εκτόξευσαν τη δημοτικότητά 

του και συναντώνται σε αυτό επί μονίμου βάσεως. Συνεχίζουν έως και σήμερα, έπειτα από 

μακρόχρονη ιστορία περίπου δύο αιώνων, να δομούν την πλειονότητα των έργων της 

κλασικού τύπου παγκόσμιας αστυνομικής λογοτεχνίας. Αυτά τα στοιχεία, εδραιωμένα και 

παγιωμένα, αποτελούν τις βάσεις της.  

Είναι σημαντικό να τονιστεί πως εν λόγω στοιχεία, στα τέλη του 19ου αιώνα, δεν 

είχαν την ίδια ακριβώς εφαρμογή στην περίπτωση της ελληνικής λογοτεχνίας. Ορισμένα εξ 
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αυτών είτε δεν είχαν εμφανιστεί ακόμη σε έργα όπως το Πέραν Απόκρυφα 

Κωνσταντινουπόλεως είτε είχαν ξεπεραστεί στον δυτικοευρωπαϊκό και αμερικανικό χώρο. 

Παρ’ όλα αυτά παρέμεναν εμφανή και έντονα στον ελλαδικό.  

Ως θεωρητική βάση για τη διαμόρφωση και καταγραφή των θεμελιωδών στοιχείων 

της αστυνομικής μυθοπλασίας, λήφθηκαν υπόψη οι βασικοί κανόνες που διατύπωσε ο 

συγγραφέας αστυνομικών έργων S.S Van Dine το 1928. Οι κανόνες αυτοί, μιας και είναι 

καθοριστικοί, απευθύνονται σε κάθε συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων και 

αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία που πρέπει κατά τον S.S Van Dine να εντοπίζονται σε 

κάθε αστυνομικό έργο.  

Σε άρθρο του ο θεωρητικός της λογοτεχνίας Todorov (1966:70-71) μάς κατατοπίζει 

σχετικά με τους κανόνες του S.S Van Dine  

Υπό την πρωτότυπη μορφή τους οι κανόνες αυτοί είναι αρκετά παλίλλογοι, έτσι ώστε 

μπορούμε να τους συνοψίσουμε στα οχτώ ακόλουθα σημεία.  

1) Κάθε μυθιστόρημα δεν πρέπει να έχει παραπάνω από έναν detective, έναν ένοχο, 

αλλά και από ένα πτώμα. 

2) Ο κακοποιός απαραιτήτως δεν πρέπει να δρα επαγγελματικά ή να είναι ο ίδιος ο 

detective, ενώ είναι πολύ σημαντικό να εγκληματεί ορμώμενος από προσωπικούς 

λόγους.  

3) Το έργα αστυνομικής λογοτεχνίας δεν πρέπει να εμπεριέχουν στην πλοκή τους το 

ερωτικό στοιχείο. 

4) Ο ένοχος της ιστορίας επιβάλλεται να έχει κοινωνικό κύρος και πλούτο και να έχει 

πρωταγωνιστικό ρόλο. 

5) Είναι σημαντικό η πλοκή και η εξέλιξη της ιστορίας να διέπεται από ορθολογιστική 

σκέψη και λογική, μακριά από τη φαντασία και το άτοπο. 

6) Οι περίσσιες περιγραφές και αναλύσεις ψυχολογικού τύπου δε χωράνε σε ένα έργο 

αστυνομικής λογοτεχνίας. 

7) Δεν πρέπει να λείπει το μοτίβο συγγραφέας : αναγνώστης = ένοχος : detective. 

8) Κοινοτοπίες όπως και προφανείς και αναμενόμενες λύσεις, πρέπει να 

αποφεύγονται.  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά και επεξηγηματικά τα θεμελιώδη στοιχεία 

που καθορίζουν ένα έργο ως αστυνομικό, έτσι ώστε να γίνει εμφανής η θεωρητική βάση και 
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η αιτιολόγηση επιλογής αυτών, ως τον κύριο άξονα της μελέτης και ανάλυσης του έργου 

Πέραν Απόκρυφα Κωνσταντινουπόλεως.  

1) Ο τόπος δράσης των εγκλημάτων  

Το έγκλημα πραγματοποιείται ως επί το πλείστον στα αστικά κέντρα όπου κυριαρχεί η 

ανωνυμία και πολυκοσμία και λιγότερο στην επαρχία ή στην εξοχή. Στο άστυ δεν υπάρχει η 

οικειότητα και η τριβή μεταξύ των πολιτών στον βαθμό που συναντάται στην επαρχία, 

γεγονός που διευκολύνει την ύπαρξη και διόγκωση της εγκληματικής δραστηριότητας 

(Worthington, 2011:31). Η φτώχια, η υποβάθμιση και η εξαθλίωση μεγάλου ποσοστού του 

πληθυσμού - κυρίως της εργατικής τάξης - στα πολύβουα και πολυπολιτισμικά αστικά 

κέντρα της εποχής της Βιομηχανικής Επανάστασης - κυρίως σε δυτική Ευρώπη και Αμερική 

- , είναι μεγαλύτερη, αμεσότερη και εμφανέστερη. Αυτό συμβαίνει γιατί, σε σχέση με την 

επαρχία και εξοχή, οι συνθήκες και ρυθμοί ζωής διαφέρουν σε τεράστιο βαθμό. Τα 

εγκλήματα πραγματοποιούνται κυρίως σε κακόφημες και υποβαθμισμένες περιοχές, αλλά 

και σε συνοικίες των μεγαλουπόλεων (Worthington, 2011:30).  

2) Η φύση του εγκλήματος και τα κίνητρά του 

Εξαιτίας της έντονης θρησκευτικότητας και του συντηρητισμού της εποχής εκείνης, 

υπήρξε σε μεγάλο βαθμό, μέχρι και τον 18ο αιώνα, ο μανιχαϊστικός διαχωρισμός ανάμεσα 

στο καλό και στο κακό, με την έννοια πως σχεδόν το κάθε κίνητρο και η φύση του 

εγκλήματος μεταφραζόταν ως πράξη αμαρτίας. Δεν υπήρχε η σημερινή ερμηνεία και 

εξέταση των εγκλημάτων από διάφορες σκοπιές, αλλά ούτε οι τωρινές γνώσεις της 

εγκληματολογίας (Worthington, 2011:38). Παράλληλα, εντοπίζεται μια πληθώρα όχι μόνο 

κινήτρων, αλλά και μορφών εγκλημάτων. Δεν απορρέουν πλέον όλα τα εγκλήματα από 

επιδιωκόμενη κοινωνική δικαιοσύνη ή ηρωισμό, αλλά παρουσιάζονται ως καθημερινά 

συμβάντα που απορρέουν από προσωπικούς στόχους των θυτών (Μυρογιάννης, 2012:23). Ο 

απόλυτος αυτός διαχωρισμός εξαλείφεται σταδιακά στη Δυτική Ευρώπη και στην Αμερική, 

περίπου στις αρχές με τα μέσα του 19ου αιώνα, όπου σταματά η αφελής, μανιχαϊστική και 

«ρομαντική» αντίληψη των πραγμάτων (Worthington, 2011:38). 

3) Η εξιχνίαση των εγκληματικών πράξεων και τα αποδεικτικά στοιχεία  

Τα στοιχεία της έρευνας για ένα έγκλημα, καθώς και η διαδικασία επίλυσης του ίδιου του 

μυστηρίου, αποτελούν θεμελιώδη λίθο της αστυνομικής λογοτεχνίας, εφόσον καλύπτουν το 

μεγαλύτερο και φυσικά το πιο ενδιαφέρον κομμάτι του έργου. Αξιοποιείται πάντοτε το 
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μοτίβο «έγκλημα – εντοπισμός – λύση», που δομεί σχεδόν κάθε έργο αστυνομικής 

λογοτεχνίας. Στην έρευνα και επίλυση κάθε μυστηρίου εντοπίζονται ιεραρχημένες σχέσεις 

ανάμεσα στην αστυνομία, στους detectives ή τους πρωταγωνιστές που δρουν άλλοτε 

ανεξάρτητα και άλλοτε με μεθοδικότητα και συνεργατικότητα μεταξύ τους (Horsley, 

2010:35). Η έρευνα και η επίλυση συμβαδίζουν με την εκάστοτε επιστημονική και 

τεχνολογική εξέλιξη της κάθε εποχής, καθώς υπάρχει μεγάλη απόσταση ανάμεσα σε Δύση 

και ελλαδικό χώρο (Worthington, 2011:71). 

Η απόδειξη της ενοχής ενός κατηγορουμένου αποτελεί επίσης σημαντικό κομμάτι του 

έργου, διότι φέρει την κάθαρση που προαναφέρθηκε, ενώ παράλληλα ενισχύει και διατηρεί 

τη δημοτικότητα του detective ή του αυτόνομου κεντρικού χαρακτήρα, η οποία φυσικά 

δοκιμάζεται μέσω της κάθε υπόθεσης που προκύπτει. Πρέπει να τονιστεί πως σε αρκετές 

περιπτώσεις ο detective πραγματοποιεί, αποκτώντας από μόνος του αυτονομία, ξεχωριστή 

έρευνα από αυτήν της αστυνομίας (πρώιμης μορφής ή μη). Αυτό το χαρακτηριστικό 

υφίσταται, προκειμένου ο detective να ελίσσεται και να δρα ευκολότερα, γρηγορότερα και να 

γίνεται πιο αντιληπτή στον αναγνώστη η ανωτερότητά του από τους υπόλοιπους «κοινούς» 

αστυνομικούς. 

4) Η μορφή, ο ρόλος και ο ηθικός κώδικας του κεντρικού προσώπου  

Η αστυνομία στα μυθιστορήματα, κατά τις πρώτες δεκαετίες κυκλοφορίας τους, δεν είχε 

τη μορφή που γνωρίζουμε περίπου από τα μέσα με τέλη του 19ου αιώνα στη Δυτική Ευρώπη 

και στην Αμερική. Δεν αποτελούσε το συγκροτημένο σώμα και το όργανο εξουσίας, τάξης 

και καταστολής που είναι σήμερα, ενώ η μορφή και ο τρόπος οργάνωσης και δράσης της, 

διέφερε από χώρα σε χώρα. Η Δυτική Ευρώπη εμφάνιζε μεγαλύτερη ομοιογένεια, ενώ η 

Ελλάδα διέφερε κατά πολύ (Worthington, 2011:93). Αντίστοιχα, ισχύει το ίδιο και για τους 

αστυνομικούς/detectives και γενικότερα για τους αυτόνομα δρώντες πρωταγωνιστές, δηλαδή 

για τους χαρακτήρες που δεν είναι επισήμως αστυνομικοί ή detectives, αλλά που με δική 

τους πρωτοβουλία πραγματοποιούν έρευνες και δίνουν λύσεις σε μυστήρια κλπ. Η 

τεχνολογία άργησε αρκετά να αξιοποιηθεί, γι’ αυτό οι παραπάνω βασίζονταν στα πενιχρά 

μέσα της εποχής, στην τύχη και φυσικά σε μεγάλο βαθμό στην ευφυΐα και στη διορατικότητά 

τους. Αυτός είναι εξάλλου και ένας από τους λόγους που μέχρι τα μέσα με τέλη του 19ου 

αιώνα δεν βρίσκουμε πουθενά τον όρο detective, αλλά αυτόκλητα κεντρικά πρόσωπα των 

ιστοριών ή αστυνομικούς κατά ομάδες. Ως όργανα επιβολής της τάξης και ασφάλειας, 
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πραγματοποιούν έρευνες και λύνουν μυστήρια σε εγκλήματα που τρομοκρατούν και 

ταλανίζουν την εκάστοτε φιλήσυχη τοπική κοινωνία ή την πολύβουη πόλη.  

Το κεντρικό πρόσωπο ενός αστυνομικού μυθιστορήματος, είτε ονομάζεται detective είτε 

όχι, λειτουργεί ως ένας παράγοντας που απονέμει δικαιοσύνη, που προειδοποιεί με την 

έρευνά του τους μελλοντικούς εγκληματίες για τις συνέπειες των πράξεών τους και 

καθησυχάζει έως έναν βαθμό τους πολίτες προσφέροντάς τους το αίσθημα της ασφάλειας 

(Bell, 2003:8). Οι detectives και τα κεντρικά πρόσωπα είναι ευφυείς και αξιοποιούν την 

ορθολογιστική σκέψη τους για να διαλευκάνουν τα μυστήρια. Το κεντρικό πρόσωπο 

γνωρίζει μεθόδους, αλλά και συστήματα έρευνας και κατανόησης του εγκλήματος και των 

εγκληματιών, τα οποία στο τέλος των έργων εφαρμόζονται με επιτυχία, οδηγώντας έτσι στην 

τιμωρία των ηθικών και μη αυτουργών (Worthington, 2011:45). Ουσιαστικά ο 

πρωταγωνιστής κάθε έργου, όντας ένα απόλυτα ηθικό στοιχείο με φαντασία, ευφυΐα και 

ιδιαίτερη προσωπικότητα, αντιπροσωπεύει το καλό έναντι του εγκλήματος. Αποτελεί το 

κεντρικό πρόσωπο κάθε έργου και φέρει σε μερικές περιπτώσεις το κάλυμμα της «θείας 

πρόνοιας» (Μυρογιάννης, 2012:30-31). Στο τέλος κάθε έργου, ως προσωπικός «φύλακας» 

των αναγνωστών, καλείται να επιφέρει την κάθαρση στο πλαίσιο των ηθικών κανόνων, των 

νόμων και της δικαιοσύνης (Worthington, 2011:62). 

5) Η φυσιογνωμία των χαρακτήρων και το υπόβαθρο θυτών και θυμάτων  

Η εξωτερική εμφάνιση έπαιζε για περίπου ενάμιση αιώνα καθοριστικό ρόλο στα έργα της 

αστυνομικής λογοτεχνίας. Τα θύματα και οι κεντρικοί ήρωες παρουσιάζονταν πάντοτε ως 

όμορφοι, γοητευτικοί ή έστω ευγενείς. Αντιθέτως, το έγκλημα συνδεόταν πάντα με μορφές 

ανθρώπων δύσμορφων ή πολύ άσχημων ή περιθωριακών ή ζοφερών. Μια βασική αιτία πίσω 

από την εξόφθαλμη αντίθεση στη φυσιογνωμία και στην εμφάνιση των χαρακτήρων, έχει να 

κάνει με θεωρίες, δεισιδαιμονίες και αντιλήψεις της εποχής, καθώς και με 

ψευδοεπιστημονικές απόψεις ή έρευνες, οι οποίες μετέπειτα χαρακτηρίστηκαν ως άτοπες από 

την επιστημονική κοινότητα (Worthington, 2011:106). Μια εκ των θεωριών της εποχής 

υπαγόρευε πχ. πως οι κοκκινομάλλες γυναίκες είχαν τον διάβολο μέσα τους εξαιτίας του 

κόκκινου χρώματος που παρέπεμπε στη φωτιά και στην κόλαση. Μια άλλη θεωρία έλεγε πως 

όσοι είχαν κάποια παραμόρφωση στο σώμα ή στο πρόσωπο, αυτομάτως θα ήταν δολοφόνοι 

ή κατώτερης νοημοσύνης κ.ο.κ. Φυσικά είναι περιττό και αδύνατο να αναφερθούμε σε όλες 

τις θεωρίες, μιας και αυτές ήταν πάμπολλες. Οι κοινωνίες χρειάστηκαν πολλές δεκαετίες 

ακόμη, ώστε να απομακρυνθούν σχεδόν πλήρως από αυτές. 
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Υπήρχε, παράλληλα, έντονο το στοιχείο της αφελούς και εύκολα αναγνωρίσιμης 

αντίθεσης ανάμεσα στους «καλούς» και «κακούς» χαρακτήρες, καθιστώντας έτσι 

ευανάγνωστο το έργο και εφικτό τον διαχωρισμό τους από το λαϊκό αναγνωστικό κοινό. 

Επιπροσθέτως, αναλόγως τη χώρα προέλευσης του κάθε αστυνομικού μυθιστορήματος, 

υπήρχε και η αντίστοιχη κατανομή των χαρακτήρων σε «καλούς» και «κακούς» με βάση τη 

φυλή, το χρώμα κ.ο.κ. (Worthington, 2011:108).  

Σχετικά με το υπόβαθρο των χαρακτήρων, οι θύτες και οι ηθικοί αυτουργοί των 

εγκλημάτων, αλλά και τα θύματά τους, προέρχονται από όλες τις κοινωνικές τάξεις και 

εθνότητες. Περιθωριακοί, ξένοι αλλά και προσωπικότητες της άρχουσας τάξης αποτελούσαν 

την πλειονότητα των εγκληματιών. Το υπόβαθρο και το παρελθόν των θυτών ήταν συνήθως 

είτε τραυματικό ή ψυχικά άρρωστο είτε γεμάτο από παράνομες και εγκληματικές πράξεις. 

Από την άλλη, τα θύματα είχαν υπόβαθρο και παρελθόν κυρίως τραγικό, καθώς 

παρουσιάζονταν ως άνθρωποι άτυχοι και βασανισμένοι στη ζωή τους.  

6) Το φύλο και η σεξουαλικότητα των ηρώων 

Έως τις αρχές του 20ού αιώνα, η αστυνομική λογοτεχνία υπήρξε βαθέως συντηρητική και 

αποτελούσε ένα είδος άκρως ανδροκρατούμενο (Worthington, 2011:72). Το φύλο και η 

σεξουαλικότητα καθόριζαν τη φύση του θύματος και του θύτη. Η αστυνομία, οι detectives 

και γενικότερα οι «καλοί» των έργων είναι πάντα άνδρες, όπως και οι εγκληματίες στις 

περισσότερες των περιπτώσεων. Αποτελούν, λόγω ακριβώς του επαγγέλματος, της τόλμης, 

της ευφυΐας, της ομορφιάς, της γοητείας και της δημοτικότητάς τους, πρότυπα προς μίμηση 

για τους άνδρες και αντικείμενα πόθου για τις γυναίκες. Οι γυναίκες σε αρκετές περιπτώσεις 

εμφανίζονται με νοητικές ικανότητες κατώτερες από αυτές των ανδρών. Παρουσιάζονται ως 

το αδύναμο φύλο, δηλαδή ως άβουλα και απροστάτευτα μέλη της κοινωνίας, τα οποία είναι 

πολύ πιο πιθανό να πέσουν, εν γνώσει τους ή όχι, στην παγίδα των αμαρτωλών πράξεων. Με 

την παθητική τους στάση βρίσκονται στο έλεος των εγκληματιών, περιμένοντας από την 

αστυνομία και τους detectives να τις σώσουν (Worthington, 2011:73). Όταν σε κάποιο έργο 

αστυνομικής λογοτεχνίας δρα εγκληματικά κάποια γυναίκα, συνήθως αποτελεί δευτερεύον 

κακοποιό στοιχείο πίσω από κάποιον άνδρα εγκληματία που έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο 

(Worthington, 2011:72).  

7) Τα θεμελιώδη ερωτήματα και η δομή της πλοκής  

Τα θεμελιώδη ερωτήματα που διέπουν την έρευνα των μυστηρίων και γενικότερα την 

πλοκή των έργων είναι τα εξής: «Ποιος το έκανε» και «γιατί το έκανε» (Malmgren, 



25 
 

2010:153). Σχεδόν σε κάθε μυθιστόρημα αστυνομικής λογοτεχνίας διακρίνουμε σταδιακά να 

ξετυλίγεται η ιστορία μέσω ενός κλασικού σχήματος, δηλαδή μέσω μιας χρονικής και 

αιτιώδους σύνδεσης μεταξύ των γεγονότων. Συγκεκριμένα, πρώτα διαβάζουμε για την 

περιγραφή του εγκλήματος και μετέπειτα σχετικά με τον κεντρικό ήρωα, πάντα φυσικά μέσα 

σε κλίμα αγωνίας. Έπειτα από δυσκολίες και κινδύνους, περίτεχνα μας αποκαλύπτεται η 

λύση του μυστηρίου και επέρχεται η κάθαρση, όπως αναφέραμε παραπάνω (Pyrhönen, 

2010:50). Ουσιαστικά, υπάρχει μια απλή και ευανάγνωστη πλοκή, διότι το κλασικό αυτό 

σχήμα αξιοποιείται στο να δώσει χώρο στον πρωταγωνιστή (συνήθως κάποιον detective) να 

βρει τη λύση στο αίνιγμα/μυστήριο που έχει προκαλέσει το εκάστοτε εγκληματικό στοιχείο, 

μέσω της ποινικά κολάσιμης πράξης του και να το συλλάβει οδηγώντας το στη φυλακή 

(Malmgren, 2010:152). 

Συμπερασματικά λοιπόν, τα θεμελιώδη στοιχεία είναι τα παρακάτω:  

1) Ο τόπος δράσης των εγκλημάτων  

2) Η φύση του εγκλήματος και τα κίνητρά του  

3) Η εξιχνίαση των εγκληματικών πράξεων και τα αποδεικτικά στοιχεία  

4) Η μορφή, ο ρόλος και ο ηθικός κώδικας του κεντρικού προσώπου  

5) Η φυσιογνωμία των χαρακτήρων και το υπόβαθρο θυτών και θυμάτων  

6) Το φύλο και η σεξουαλικότητα των ηρώων 

7) Τα θεμελιώδη ερωτήματα πλοκής  

Μπορούμε με βεβαιότητα να ισχυριστούμε πως τα επτά προαναφερθέντα στοιχεία 

αποτελούν αρκετά ασφαλή κριτήρια στο να χαρακτηριστεί ένα έργο ως αστυνομικό. Είναι 

πρόδηλο, πως κάθε αναγνώστης δύναται γρήγορα να αντιληφθεί, λόγω της εμπειρίας του 

μέσω πασίγνωστων και παγκόσμιων αστυνομικών αναγνωσμάτων, ταινιών και σειρών, πως 

τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν «το α και το ω» της πλοκής, της μορφής και της δομής των 

έργων της αστυνομικής λογοτεχνίας, κυρίως όσων είναι δυτικοευρωπαϊκής και αμερικανικής 

προέλευσης. Εξάλλου υπάρχουν ποικίλα (κυρίως ξενόγλωσσα) λαϊκά μυθιστορηματικά έργα 

στα τέλη του 17ου και στις αρχές του 18ου αιώνα, τα οποία ήδη από εκείνη την εποχή και 

χωρίς την επιρροή των αστυνομικών έργων του 19ου αιώνα, περιείχαν θεματικές που 

καταπιάνονταν με το μυστήριο και το έγκλημα στην πλοκή τους.  
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Ο βίος και το έργο του συγγραφέα Επαμεινώνδα Κ. Κυριακίδη 

 

Ο συγγραφέας, στο έργο του οποίου επιχειρείται η εύρεση πρώιμων στοιχείων αστυνομικής 

μυθοπλασίας, είναι ο Επαμεινώνδας Κ. Κυριακίδης. Είναι ένας Κωνσταντινουπολίτης 

τελειόφοιτος της Νομικής ο οποίος εργαζόταν ως δημοσιογράφος, καθώς και 

πολυγραφότατος συγγραφέας, με ισχυρή παρουσία από τα τέλη του 19ου αιώνα έως τις αρχές 

του 20ού. Έμεινε γνωστός στη μεταεπαναστατική περίοδο της νεοελληνικής λογοτεχνίας για 

τα μυθιστορήματά του, που αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα της ελληνικής λαϊκής 

απόκρυφης λογοτεχνίας του 19ου αιώνα. Πολλά εκ των έργων του λαμβάνουν χώρα στην 

Πόλη, η οποία κυρίως στις ελληνόφωνες συνοικίες της στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 

20ού αιώνα, γνωρίζει μεγάλη οικονομική και πολιτισμική άνθιση.  

Ο συγγραφέας γεννήθηκε στον Γαλατά της Κωνσταντινούπολης το 1861 από 

εύπορους γονείς. Ήταν μαθητής της Μεγάλης του Γένους Σχολής και μετέπειτα σπουδαστής 

στη Νομική Σχολή Αθηνών. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στην πρωτεύουσα της 

Ελλάδας, αναμείχθηκε στον χώρο της δημοσιογραφίας και εντάχθηκε στη συντακτική ομάδα 

της εφημερίδας Νέαι Ιδέαι. Παράλληλα δημοσίευσε επιφυλλιδικά μυθιστορήματα (Απόκρυφα 

χαρεμιού, Η Εβραία) στην εφημερίδα Ραμπαγάς. Αφότου ολοκλήρωσε τις σπουδές του το 

1883, γύρισε στην Κωνσταντινούπολη και ασχολήθηκε ενεργά με τη δημοσιογραφία, ενώ 

παράλληλα δεν σταμάτησε να συγγράφει μυθιστορήματα σε συνεργασία με αθηναϊκά 

έντυπα. Στην Πόλη συνεργάστηκε με τον Νεολόγο Κωνσταντινουπόλεως που ανήκε στον 

Σταύρο Βουτυρά και εκεί δημοσίευσε το μυθιστόρημα Έθιμα Κωνσταντινουπόλεως Ελπινίκη. 

Επιπλέον έγραφε το μυθιστόρημα Η Τρελλή, το οποίο και έστελνε τμηματικά στον αθηναϊκό 

Ραμπαγά. Το 1887 ιδρύθηκε η καθημερινή εφημερίδα Επιθεώρησις (1887-1890) που ήταν 

δικής του ιδιοκτησίας, όπως και το ομότιτλο εβδομαδιαίο περιοδικό (1887). Σε αυτήν 

δημοσιευόταν σε συνέχειες το μυθιστόρημα Παρά τον Βόσπορον Πέραν Απόκρυφα και το 

ίδιο δημοσιευόταν παράλληλα και στην αθηναϊκή Εφημερίδα με παρόμοιο τίτλο. Ο 

Κυριακίδης επέστρεψε και πάλι στην Αθήνα και έζησε εκεί μέχρι το 1895. Κατά τη διάρκεια 

της παραμονής του στην πρωτεύουσα, κυκλοφορεί το Ιστορία του σύγχρονου ελληνισμού 

(1892 και 1894), τη μελέτη ιστορικού περιεχομένου Οι Καραπάνοι. Ιστορική σημείωσις 

(1893), καθώς και το μυθιστόρημα Δύο καρδίαι (1893) (Βαρελάς, 2018:129-130). 

Ο Βαρελάς (2018:130-131) τονίζει  
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Το 1895 επέστρεψε στην Πόλη και έγινε ανταποκριτής της αθηναϊκής Ακροπόλεως και 

αλεξανδρινών εφημερίδων. Στην Ακρόπολη δημοσίευσε το 1897 τρία διηγήματα («Το 

τελευταίον Πάσχα του Ασκητού», «Το μοιραίον» και «Ο Τσελεμπή Μανωλάκης») και 

το 1898 ένα εκτενές (10 επιστολές) οδοιπορικό στους Αγίους Τόπους («Ιερουσαλήμ», 

15.11.1898 - 13.12.1898). Στην εφημερίδα Κωνσταντινούπολης το 1899 σε συνέχειες 

το μυθιστόρημα «Υπό τας πεύκας». Πληροφορίες που διασώζει ο ίδιος ο Κυριακίδης 

στο τέλος του μυθιστορήματος του «Αι δύο καρδίαι» καθώς και το βιογραφικό 

σημείωμα στο Συμπλήρωμα του Λεξικού Εγκυκλοπαιδικού των Μπεκ και Μπαρτ 

(1905) αναφέρουν και ένα ακόμη μυθιστόρημα με τον τίτλο «Η νύμφη του Βοσπόρου», 

που δημοσιεύτηκε ως επιφυλλίδα το 1890 στην Επιθεώρηση αλλά ίχνη του δεν έχουν 

εντοπιστεί καθώς δεν σώζονται φύλλα της εφημερίδας.  

Ο Κυριακίδης για μία ακόμη φορά επιστρέφει στην Αθήνα, αλλάζει όμως στη 

συνέχεια και πάλι μόνιμη κατοικία, μένοντας στο Παρίσι από το 1910 έως το 1915, χρονιά 

που επιστρέφει στην Αθήνα. Την εποχή εκείνη δηλώνει ένθερμος υποστηρικτής του 

Ελευθέριου Βενιζέλου, με τον οποίο συνδέεται πολιτικά συγγράφοντας άρθρα φιλικώς 

προσκείμενα στην πολιτική του, στις εφημερίδες Έθνος και Πατρίς. Υπηρετώντας τον 

Βενιζέλο μεταφέρεται και πάλι στο Παρίσι διαμένοντας εκεί για 15 χρόνια, με σκοπό να 

αναπτύξει στενές σχέσεις με σημαίνοντα πρόσωπα της γαλλικής πολιτικής, αλλά και για να 

προωθήσει τα ελληνικά συμφέροντα. Προς τα τέλη της δεκαετίας του ‘20 επιστρέφει στην 

Αθήνα διαμένοντας στο σπίτι της αδελφής του στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου και πέθανε στις 

10.8.1934 (Βαρελάς, 2018:132). 

Διακρίνουμε ξεκάθαρα, μέσω των προαναφερθέντων, ότι ο Κυριακίδης δεν έκρυβε 

ούτε στο ελάχιστο, μέσα από τη συγγραφική και δημοσιογραφική του πορεία, αλλά και από 

τη ζωή του γενικότερα, την έντονη επιθυμία και διάθεσή του να πολιτικοποιηθεί και να 

ασχοληθεί με μείζονα κοινωνικοπολιτικά θέματα της εποχής. Η έντονη πολιτικοποίησή του, 

κατά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, είναι φανερή μέσω της δημοσιογραφικής αλλά και 

συγγραφικής του πένας. Συγκεκριμένα, η Ζωή Γεωργιάδου αναφέρει «Πρέπει να 

σημειώσουμε πως ο Κυριακίδης ήταν έντονα πολιτικοποιημένος από νεαρή ηλικία και δεν 

δίσταζε να αναλαμβάνει πολιτική δράση, όταν το απαιτούσαν οι περιστάσεις.» (Γεωργιάδου, 

2021:522). Είναι σημαντικό να τονίσουμε πως ο Γεώργιος Βεντέρης (1890-1954) 

δημοσίευσε έναν επικήδειο λόγο, όπου μαθαίνουμε πως αποκαλεί τον συνάδελφο του 

Κυριακίδη ως «ο Έλλην Μισελιέ», καθώς και τον χαρακτηρίζει ως μεγαλοϊδεάτη και 

ρομαντικό (Βαρελάς, 2018:132). 
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Φυσικά τα έργα του συγγραφέα, σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, αντικατοπτρίζουν όχι 

μόνο τα ιδεολογικά και πολιτικά πιστεύω του ιδίου, αλλά και ενός μεγάλου μέρους της 

κοινωνίας της εποχής. Οι αξιώσεις, τα πολιτικά ρεύματα και οι επιθυμίες ενός μεγάλου 

μέρους των Ελλήνων στην Ελλάδα, αλλά και στις ελληνόφωνες πόλεις της Μικράς Ασίας, 

γίνονται εμφανή στα έργα του Κυριακίδη, μεταφέροντας στον αναγνώστη τον παλμό της 

εποχής εκείνης. Από τη δεκαετία του 1860 και μετά, η ελληνική κοινότητα της Πόλης, 

βασιζόμενη στην οικονομική της ανάπτυξη και στην κοινωνική της αναδιάρθρωση, περνάει 

μια φάση ανακατασκευής ή και αναδιαμόρφωσης της συλλογικής της ταυτότητας 

(Τανζιμάτ). Αυτό συνέβη με σκοπό να παίξει και αυτή τον δικό της ρόλο στην υπό 

αναμόρφωση Οθωμανική Αυτοκρατορία.  

Τα παραπάνω πραγματώθηκαν μέσω ενός «διαλόγου» μεταξύ της Μεγάλης Ιδέας 

στον ελλαδικό χώρο και του Ελληνοοθωμανισμού στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, δηλαδή 

μεταξύ των δύο κύριων αντιμαχόμενων πολιτικών προγραμμάτων της εποχής (Γεωργιάδου, 

2021:39).  

Η Γεωργιάδου (2021:509) χαρακτηριστικά λέει  

Τα ελληνικά Απόκρυφα μυθιστορήματα της Κωνσταντινούπολης του δεύτερου μισού του 

19ου αιώνα φαίνεται να συμμετέχουν στον ευρύ ιδεολογικό διάλογο μεταξύ της 

«εθνοκεντρικής» και της «κοσμοπολιτικής» οπτικής της ελληνικής κοινότητας της 

Κωνσταντινούπολης και εκφράζουν σε μεγάλο βαθμό την ανάγκη της κοινότητας να 

προσδιορίσει το παρόν και το μέλλον της στο πλαίσιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.  
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Σχετικά με το έργο Πέραν Απόκρυφα Κωνσταντινουπόλεως  

 

Το Πέραν Απόκρυφα Κωνσταντινουπόλεως του Επαμεινώνδα Κ. Κυριακίδη αποτελεί ένα 

λαϊκό μυθιστόρημα που ανήκει στα έργα της ελληνικής λαϊκής και απόκρυφης λογοτεχνίας 

του 19ου αιώνα. Κυκλοφόρησε πρώτα σε συνέχειες ως επιφυλλιδικό και μετέπειτα το 1890 ως 

αυτοτελές. Είναι ένα από τα τελευταία ελληνικά λαϊκά μυθιστορήματα του 19ου αιώνα πριν 

την εμφάνιση, κάποια χρόνια αργότερα, των πρώτων ελληνικών καθαρά αστυνομικών 

μυθιστορημάτων, όπως αυτά που πρωτοπαρουσιάζονται στη δυτική Ευρώπη και στην 

Αμερική, από τα μέσα του του 19ου αιώνα. 

 Το έργο αυτό μπορούμε να ισχυριστούμε ότι αποτελεί ένα από τα πιο ιδιαίτερα και 

ξεχωριστά του είδους του. Εμφανίζει μια πλοκή με παρουσία μυστηρίου, εγκλημάτων και 

δράσης σε όλη του την έκταση. Η αστυνομία, είτε στο επίπεδο της έρευνας είτε στο επίπεδο 

των χαρακτήρων, απουσιάζει σχεδόν παντελώς και οι αναφορές σε αυτήν και η εμπλοκή της 

στην ιστορία, είναι σχεδόν μηδαμινές. Επίσης παρατηρούμε απουσία των Οθωμανών στην 

πλοκή, όπως και σε πάρα πολλά λαϊκά απόκρυφα μυθιστορήματα της εποχής. Είτε εξαιτίας 

έλλειψης ενδιαφέροντος, είτε για λόγους τυπικούς, είναι εμφανής η απουσία τους. 

 Η πλοκή εκτυλίσσεται από το 1847 έως το 1871. Το έργο διηγείται τις περιπέτειες 

του Γεωργίου Καλλία, ο οποίος μένει ορφανός σε νεαρή ηλικία και έρχεται στην 

Κωνσταντινούπολη για να βρει δουλειά. Παντρεύεται την Ευφροσύνη με την οποία αποκτά 

μία κόρη και ζουν ευτυχισμένοι για λίγο καιρό στα Θεραπειά. Κάποιους μήνες αργότερα, η 

Ευφροσύνη αποδεικνύεται πως είναι υπέρμετρα φιλόδοξη και φιλοχρήματη. Ξανασυναντά 

τον παλιό της εραστή, Αντώνιο Βωδινά, διεφθαρμένο μέλος της υψηλής κοινωνίας και 

εγκαταλείπει τον Καλλία για να φύγει για το Παρίσι με τον Βωδινά. Πολλά χρόνια αργότερα, 

η ζωή φέρνει τους δύο πρώην συζύγους πάλι μαζί. Η συνάντησή τους γίνεται στην Πόλη και 

αμφότεροι έχουν νέες ταυτότητες (Αλλαίν και βαρόνος Καλλιμάχης, αντίστοιχα). Έπειτα από 

πολλά γεγονότα και περιπέτειες, ο Καλλιμάχης αποκαλύπτει τελικά την αληθινή ταυτότητα 

της Αλλαίν και καταφέρνει να πάρει σκληρή εκδίκηση για τις άσχημες πράξεις που διέπραξε 

η πρώην σύζυγός του. Τέλος, καταφέρνει να ξανασμίξει με τη χαμένη του κόρη Ερμιόνη 

(Γεωργιάδου, 2021:526-527). 

Το έργο, ως λαϊκό μυθιστόρημα, αντανακλά άμεσα τις συνθήκες και το επίπεδο ζωής 

των ανθρώπων της εποχής, αλλά και του τόπου που διαδραματίζεται. Πληροφορούμαστε για 

τις κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις στις ελληνικές συνοικίες της Κωνσταντινούπολης και 
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ειδικότερα για το ελληνικό Πέραν. Την εποχή εκείνη το ελληνικό στοιχείο στην Πόλη, 

γνωρίζει τεράστια άνθιση, είναι ιδιαίτερα έντονο και ασκεί σημαντική επιρροή.  

Ο Βαρελάς (2018:141) τονίζει  

Παρών όμως είναι και ο κόσμος του περιθωρίου, όπως και στην Ελπινίκη· όπου 

ύποπτες γυναίκες, γιατρεύουν την ερυθρά, την καχεξία και άλλες ασθένειες, ενώ 

ταυτόχρονα κάνουν πλάτες σε πλούσιες κυρίες και κυρίους για να απατούν τους/τις 

συζύγους (βλ. τις κυρίες Καρίκαινα, Μαριγώ κ.ά.) και άλλα πολλά.  

Διακρίνουμε τη σκληρή κριτική ματιά του συγγραφέα απέναντι στο περιθώριο του 

Πέραν, στη φτώχια και την εξαθλίωση ενός μέρους της ελληνικής κοινωνίας της πόλης. Ήδη 

από την αρχή του έργου ο Κυριακίδης δεν λησμονεί να εκφράσει τους προβληματισμούς του, 

για τη μεγάλη φτώχια, την εξαθλίωση και την κοινωνική αδικία απέναντι σε κάποιους εκ των 

Ελλήνων της Πόλης. Το Πέραν δεν περιγράφεται μόνο ως μια συνοικία εύπορων και 

αριστοκρατών, αλλά και ως μια συνοικία με χαμόσπιτα και καλύβες, όπου είναι εμφανής η 

χαοτική διαφορά των κοινωνικών τάξεων. Τονίζει την έλλειψη συνοχής και ομοιογένειας της 

ελληνικής κοινότητας της Πόλης, η οποία διακατέχεται από ένα τεράστιο οικονομικό και 

κοινωνικό χάσμα (Γεωργιάδου, 2021:528). Ο συγγραφέας επιπλέον ασκεί κριτική στο 

σύστημα διοίκησης και οργάνωσης της οθωμανικής αυτοκρατορίας απέναντι στις 

πολυπληθείς και ακμάζουσες εθνικές και θρησκευτικές μειονότητες.  

Πάνω στην κριτική του συγγραφέα τοποθετείται η Γεωργιάδου (2021:527)  

Σε αρκετά σημεία του μυθιστορήματος, ο Κυριακίδης ασκεί έντονη κριτική στο 

περίπλοκο σύστημα της οθωμανικής διοίκησης, σημειώνοντας πως είναι πραγματικά 

πολύ δύσκολο για έναν μη Κωνσταντινουπολίτη να κατανοήσει αυτόν τον ιδιαίτερο 

«μηχανισμό», που προκύπτει σε μεγάλο βαθμό από την ετερογένεια του πληθυσμού της 

οθωμανικής πρωτεύουσας και της αυτοκρατορίας γενικότερα.  

Σε επίπεδο ιδεολογίας, ηθικών και αξιακών συστημάτων, διακρίνουμε πως αποτελεί 

ένα αρχετυπικό παράδειγμα λαϊκού μυθιστορήματος της εποχής του. Η συγγραφή και 

διαμόρφωση των χαρακτήρων, τα ηθικά και πολιτικά μηνύματά του, αλλά και η ίδια η 

εξέλιξη της πλοκής, είναι φανερό πως το χαρακτηρίζουν ως έργο του τέλος του αιώνα. 

Απευθυνόταν σε πολίτες (κυρίως σε γυναίκες) της μεσαίας και μικρομεσαίας τάξης, που δεν 

ήταν αγράμματοι. Επιπλέον, απουσίαζε το οικονομικό και πολιτισμικό υπόβαθρο, όπως και 

τα ποικίλα ερεθίσματα που χαρακτήριζαν την πνευματική και αστική ελίτ της εποχής. 
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Το μυθιστόρημα που μελετάται και αναλύεται στην παρούσα διπλωματική εργασία 

εμπεριέχει αρκετά πρώιμα στοιχεία αστυνομικής μυθοπλασίας, που το καθιστούν «πρόγονο» 

των μετέπειτα ελληνικών αστυνομικών μυθιστορημάτων που ακολούθησαν στον 20ό αιώνα. 

Το μυθιστόρημα με αστυνομική πλοκή στην Ελλάδα διαμορφωνόταν με αργούς και 

σταθερούς ρυθμούς καθόλη τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών του 19ου αιώνα, 

επηρεασμένο άμεσα και στην ολότητά του από τα ξενόγλωσσα κλασικά αστυνομικά έργα. 

Αυτά ήδη γνώριζαν επιτυχία προ πολλού στη Δυτική Ευρώπη και στην Αμερική. Ακριβώς 

επειδή σχηματιζόταν σταδιακά αυτό το είδος μυθοπλασίας στον ελλαδικό χώρο και στην 

Κωνσταντινούπολη, τα στοιχεία αυτά χαρακτηρίζονται ως πρώιμα. Πολλά εξ αυτών θα 

μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως εμφανίζουν μεγάλη ομοιότητα, έως και ταύτιση, με τα 

θεμελιώδη στοιχεία των αστυνομικών μυθιστορημάτων του 19ου αιώνα στην Ευρώπη και 

στην Αμερική, εφόσον ακολουθούν πιστά το πρότυπο αυτών.  
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Εύρεση πρώιμων στοιχείων αστυνομικής μυθοπλασίας στο μυθιστόρημα Πέραν 

Απόκρυφα Κωνσταντινουπόλεως του Επαμεινώνδα Κ. Κυριακίδη  

 

Εισαγωγή 

 

Το έργο Πέραν Απόκρυφα Κωνσταντινουπόλεως μπορούμε να πούμε πως αποτελεί, ως προς 

το περιεχόμενο, τη μορφή και τη δομή, ένα ιδιαίτερο έργο για την εποχή εκείνη. Διαφέρει 

κατά πολύ από το μέσο ξένο αστυνομικό μυθιστόρημα του αιώνα σε πολλά σημεία. Το 

βιβλίο του Επαμεινώνδα Κ. Κυριακίδη εμπεριέχει επαναλαμβανόμενα μοτίβα στην πλοκή 

και κυρίως στους διαλόγους. Εξαιτίας της επιφυλλιδικής του φύσης τα μοτίβα αυτά 

καθιστούν σε πολλά σημεία την ανάγνωση κουραστική, ακόμη κι εξαντλητική. Είναι 

σημαντικό να τονίσουμε πως υπάρχουν αρκετά κεφάλαια, κυρίως στο τέλος του Α΄ τόμου, τα 

οποία αποτελούν αναδρομή στο παρελθόν του πρωταγωνιστή και παίζουν έναν ρόλο όχι 

τόσο άμεσο και χρήσιμο στην ανάλυσή μας. Στα συγκεκριμένα κεφάλαια, καθώς και σε 

ορισμένες σελίδες του βιβλίου με εκτενείς περιγραφές, δεν ανιχνεύονται πρώιμα στοιχεία 

αστυνομικής μυθοπλασίας. Παρόλα αυτά, πάνω στα κεφάλαια αυτά του Α΄ τόμου θα γίνει 

αναφορά παρακάτω στη συνέχεια της εργασίας.  

Ενώ η πλειονότητα των λαϊκών μυθιστορημάτων (αστυνομικών ή μη) του 19ου αιώνα 

σε Δυτική Ευρώπη και Αμερική είχαν εντονότερο το στοιχείο της εγκληματικότητας και της 

έρευνας γύρω από αυτήν, το παρόν έργο δίνει ίση ή και μεγαλύτερη βαρύτητα στο δραματικό 

και κοινωνικό στοιχείο. Το βιβλίο αποτελεί ένα ξεκάθαρα δραματικό έργο κοινωνικού 

χαρακτήρα, στο οποίο όμως είναι συνεχής η ύπαρξη του εγκλήματος και η έρευνα πάνω σε 

αυτό. Έχει πνεύμα διδακτικό, καθόλη την έκτασή του, ειδικά μέσω την κηρυγμάτων και των 

ηθικών πράξεων του πρωταγωνιστή. Εντοπίζουμε πολλαπλούς κοινωνικούς 

προβληματισμούς και ο συγγραφέας αφιερώνει ουκ ολίγες σελίδες στην αποτύπωση και 

εξέλιξη των διαπροσωπικών σχέσεων των χαρακτήρων του έργου. Ο έρωτας, οι συγκρούσεις 

και τα προβλήματα του λαού παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο, σε αντίθεση με άλλα 

αστυνομικά μυθιστορήματα της δυτικής λογοτεχνίας, όπου το σασπένς και η δράση είναι 

εντονότερα και δίνεται πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτά, μακριά από εκτενείς περιγραφές 

και αναφορές στις διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων.  

Συνήθως διαβάζουμε σε έργα παρεμφερούς θεματολογίας για την ύπαρξη σχεδόν 

μόνο φόνων, γύρω από τους οποίους κινείται αποκλειστικά η πλοκή. Πάνω σε αυτό 

μπορούμε να πούμε πως ο φόνος, το έγκλημα και η δράση γενικότερα, έχουν ίση ή και 
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μικρότερη βαρύτητα σε αρκετά μεγάλο μέρος του μυθιστορήματος, σε σχέση με τις 

διαπροσωπικές σχέσεις των χαρακτήρων και τα ηθικά διδάγματα και τα κοινωνικά μηνύματα 

που μεταδίδει. Τα εγκλήματα ή οι κατακριτέες πράξεις που λαμβάνουν χώρα στο 

μυθιστόρημα, εμπεριέχουν ποικίλες αμαρτίες και παραπτώματα, που σχετίζονται άμεσα με 

την έλλειψη ηθικού και αξιακού υπόβαθρου στην κοινωνία της Κωνσταντινούπολης και 

ειδικότερα της ελληνικής κοινότητας στην πολύβουη συνοικία του Πέραν. Αυτές αποτελούν 

το κίνητρο του συγγραφέα, ώστε να παρουσιάσει τις ιστορίες των χαρακτήρων του έργου, 

παρά μια ιστορία που να βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στο έγκλημα και στην έρευνα. Η 

τελευταία, παίζει μικρότερο ρόλο σε σχέση με άλλα λαϊκά και απόκρυφα έργα της δυτικής 

λογοτεχνίας, καθώς δίνεται μεγαλύτερη βάση στην ηθική κάθαρση και στην κοινωνική 

δικαιοσύνη που θα επέλθουν μέσω του «θεόσταλτου» πρωταγωνιστή και των συνεργατών 

του.  

Ο συγγραφέας δίνει ίση βαρύτητα και στις υπόλοιπες πτυχές της πλοκής και έτσι 

αποκτά το έργο κοινωνικό ενδιαφέρον. Σε σχέση με το μέσο αστυνομικό μυθιστόρημα που 

ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με τα εγκλήματα, τα μυστήρια και τις λύσεις τους, στο 

συγκεκριμένο έργο δύναται ο αναγνώστης, που δεν είναι αποκλειστικά λάτρης της 

αστυνομικής μυθοπλασίας, να βρει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ουσιαστικά αποτελεί τη μίξη 

στοιχείων και από άλλα είδη, σε ένα κατά τα άλλα λαϊκό απόκρυφο μυθιστόρημα. Είναι 

εύλογο να ισχυριστούμε ότι το παρόν μυθιστόρημα ξεφεύγει από τα στενά όρια του καθαρά 

αστυνομικού, αποτελώντας ένα έργο που αντικατοπτρίζει την κοινωνία της Πόλης. Μέσω 

της πλοκής, ο συγγραφέας επιθυμεί να εκφράσει την ανησυχία και την οργή του για τα 

ποικίλα προβλήματα και τις παθογένειες της εποχής εκείνης στο Πέραν.  

Μια ακόμη μεγάλη διαφορά που εντοπίζεται στο έργο έχει να κάνει με τις 

ανορθόδοξες πρακτικές που αξιοποιεί ο πρωταγωνιστής για να επιφέρει την πολυπόθητη από 

τους αναγνώστες δικαιοσύνη και λύση στα μυστήρια. Δεν εφαρμόζονται οι συνήθεις μέθοδοι 

των detectives στο κομμάτι της εξιχνίασης, της ανάκρισης και της αποκάλυψης των 

εγκληματιών. Λόγω του γεγονότος ότι ο πρωταγωνιστής δεν αποτελεί έναν πραγματικό 

αστυνομικό ή detective, αλλά έναν αυτόκλητο σωτήρα, καθώς και λόγω της προσωπικότητάς 

του, το κεντρικό πρόσωπο αξιοποιεί ιδιαίτερες, ακραίες και αντισυμβατικές πρακτικές, που 

αντιβαίνουν στον νόμο και δεν εντοπίζονται συχνά σε παρόμοια ξένα έργα της εποχής. Αυτές 

οι πρακτικές εμπεριέχουν βίαιο χαρακτήρα, διότι λειτουργεί ως ένας άμεμπτος ηθικής 

δικαστής, κριτής και πρωτίστως τιμωρός των θυτών, στην υπηρεσία των αδικημένων 

θυμάτων και των αθώων χαρακτήρων της ιστορίας.  



34 
 

Ο πρωταγωνιστής βλέπουμε πως ουσιαστικά δεν κινδυνεύει ποτέ από τους θύτες και 

τα λοιπά κακοποιά στοιχεία της Πόλης. Καθόλη τη διάρκεια του έργου ερευνά ανενόχλητος, 

ενώ η βία ή ο παράνομος χαρακτήρας των πρακτικών του, καθαγιάζονται από τις αγνές 

προθέσεις του. Δεν υπάρχει το σύνηθες στοιχείο του σασπένς στον κεντρικό ήρωα ή στο 

γενικότερο μυστήριο της πλοκής, αλλά αυτό εντοπίζεται κυρίως στο άγνωστο της κατάληξης 

που έχουν οι θύτες και τα θύματα. Το έργο ακολουθεί την πεπατημένη σε ό,τι αφορά στο 

τέλος της ιστορίας, καθώς η κατάληξή της έχει το κλασικό happy end, όπου όλοι οι υπαίτιοι 

τιμωρούνται και όλα τα απροστάτευτα θύματα βρίσκουν ένα καλύτερο μέλλον.  

Μια τελευταία αλλά πολύ σημαντική διαφοροποίηση του έργου από τα υπόλοιπα 

αστυνομικά μυθιστορήματα του εξωτερικού, έχει να κάνει με ένα σχεδόν απόν θεμελιώδες 

ερώτημα πλοκής. Από τη μία βλέπουμε πως το ερώτημα «γιατί έγινε το έγκλημα» 

εντοπίζεται σε όλη τη διάρκεια του έργου και απασχολεί τους αναγνώστες σε μόνιμη βάση, 

ενώ από την άλλη, το βασικότερο ερώτημα «ποιος το έκανε» εμφανίζεται λιγότερο (κυρίως 

στα πρώτα κεφάλαια του Α΄ τόμου). Γνωρίζουμε ουσιαστικά, σχεδόν καθόλη τη διάρκεια 

του έργου, ποιοι είναι οι θύτες και τι συνέβη πραγματικά στα εγκλήματα που έλαβαν χώρα 

στην Πόλη και περιμένουμε από τον πρωταγωνιστή και τα πρόσωπα που τον βοηθούν να 

επιφέρουν τη λύση. Η διαφορά αυτή πάνω στο θεμελιώδες ερώτημα είναι τεράστια και 

γίνεται αντιληπτή εύκολα κατά την πρώτη ανάγνωση του έργου. 

Οι βασικές και σημαντικότερες ιδιαιτερότητες του μυθιστορήματος, όπως και άλλων 

αντίστοιχων ελληνικών μυθιστορημάτων της εποχής, το διαφοροποιούν από τα απόκρυφα 

και αστυνομικά έργα του εξωτερικού. Οι ιδιαιτερότητες αυτές γίνονται εμφανείς στη 

συνέχεια της μελέτης μας, όπου καταγράφονται τα θεμελιώδη στοιχεία που παρουσιάσθηκαν 

παραπάνω. 
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Πρώιμα στοιχεία στο μυθιστόρημα 

 

1) Ο τόπος δράσης των εγκλημάτων  

Τα μέρη που στο έργο εντοπίζουμε περισσότερο την εγκληματική δραστηριότητα βρίσκονται 

κυρίως σε υποβαθμισμένες και κακόφημες συνοικίες της Κωνσταντινουπόλεως. Ο τόπος 

δράσης των εγκλημάτων, στο Πέραν Απόκρυφα Κωνσταντινουπόλεως δεν διαφέρει από τα 

υπόλοιπα έργα της εποχής, καθώς είτε οι εγκληματικές πράξεις είτε η οργάνωση των 

συνωμοσιών, πραγματώνονται συνήθως σε κακόφημα στέκια αυτών των περιοχών της 

Κωνσταντινούπολης. Η Πόλη συνιστά αρχετυπικό παράδειγμα μεγάλου αστέως με 

πολυπολιτισμικό χαρακτήρα, όπου η δαιδαλώδης μορφή της, η ανωνυμία που παρέχει και ο 

μεγάλος όγκος πληθυσμού που διαφέρει ταξικά, αποτελεί γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξη 

έντονης εγκληματικής δραστηριότητας.  

 Στο πρώτο κεφάλαιο του μυθιστορήματος, εντοπίζουμε την περιγραφή της συνοικίας 

όπου βρίσκεται το σπίτι, μέσα στο οποίο διαπράχθηκε η δολοφονία και ο εμπρησμός από τον 

φρενοβλαβή δράστη:  

Κατά την εποχήν εκείνην η οδός αυτή δεν είχε την καλλιτέραν φήμην. Άγουσα εις την 

καλουμένην συνοικίαν των Μηλεών (Ελμαδάγ), την και τότε και νυν έτι κακόφημον, ήτο, 

ούτως ειπείν, η διώρυξ παντοίων κοινωνικών καθαρμάτων. Τούτου ένεκα την νύκτα ουδείς 

ετόλμα να διέλθη την οδόν Φερηδιέ, συχνά δε πυκνά κλοπαί ηκούοντο και απεγυμνούντο 

διαβάται. (τ. Α , σ. 5) 

Γίνεται ξεκάθαρο από την περιγραφή του αφηγητή ότι, πρώτον, το σπίτι αυτό 

επιλέχθηκε από το ζευγάρι για την παράνομη συνάντησή τους, μιας και βρίσκεται σε 

απομακρυσμένη και υποβαθμισμένη περιοχή της Κωνσταντινούπολης. Επιπλέον, η συνοικία 

αυτή αιτιολογεί την επιλογή και αξιοποίηση του συγκεκριμένου οίκου από την Κυρά 

Καρίκαινα, η οποία με αυτόν τον τρόπο δρα εγκληματικά. Κατά δεύτερον, ο θύτης επέλεξε 

να εγκληματήσει μέσα σε ένα σπίτι που βρίσκεται σε κακόφημη και υποβαθμισμένη 

συνοικία, της οποίας τα χαρακτηριστικά συντελούν ώστε ένα έγκλημα να γίνει ευκολότερα, 

με μικρότερο ρίσκο, καθώς και να καταστήσει δυσκολότερη τη διαλεύκανσή του.  

 Κρίνεται σημαντικό να γίνει αναφορά και στο παρακάτω απόσπασμα, όπου γίνεται η 

περιγραφή της οικίας όπου έδρασε ο θύτης και δεν είναι τυχαίο που επιλέχθηκε αυτό το 

σπίτι. Από τη μία βρίσκεται σε περιοχή όπου διευκολύνεται η παράνομη δράση της 

ιδιοκτήτριας, καθώς βρίσκεται σε απόμακρο μέρος. Από την άλλη είναι αρκετά 
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προχειροφτιαγμένο και κυρίως εύκολα προσβάσιμο. Έτσι ο θύτης δύναται τάχιστα και να 

δράσει και να διαφύγει:  

Η φέρουσα τόν αριθμόν 35 οικία ουδέν τό άξιον περιγραφής είχε. Ξύλινη πεπαλαιωμένη, άνευ 

και του ελαχίστου αρχιτεκτονικού ρυθμού, ήτο πανομοία ταις γειτονικαίς, εξαιρέσει μιας μόνης, 

έφ’ής και επεστηρίζετο, λίθινης οικίας, νεωτέρας κατασκευής. Το ισόγαιον ήτο αρκούντως 

χθαμαλόν, το δε σαχνισίδιον, ή ιστορική αυτή έξοχή τών οικιών τής Κωνσταντινουπόλεως, έν 

τω πρώτω ορόφω, ηνάγκαζε τούς διαβάτας να κατέρχωνται του στενού πεζοδρομίου ή 

κύπτοντες νά διέρχωνται κάτωθεν αυτού. Επομένως ήτο λίαν εύκολος εισπήδησις έν τη οικία 

διά τών παραθύρων του σαχνισιδίου τούτου. (τ. Α , σ. 7) 

Στο απόσπασμα που ακολουθεί, μεταφερόμαστε νύχτα σε ένα απομακρυσμένο 

φρεάτιο της πόλης, όπου οι άντρες της Ήβης Αλλαίν έχουν αναλάβει να μεταφέρουν μυστικά 

το σώμα της νεαρής κοπέλας στο εγκαταλελειμμένο σπίτι, έτσι ώστε να το παραλάβει η Ήβη. 

Είναι αναμενόμενο, οι δράστες να επιλέξουν τον δύσκολο δρόμο του φρέατος προκειμένου 

να μη γίνουν αντιληπτοί και κινήσουν υποψίες. Το σχέδιο είναι υπολογισμένο και 

οργανωμένο στην ακρίβεια, έτσι ώστε όλα να γίνουν στο σκοτάδι και «κάτω από τη Γη». 

Φυσικά το έργο των ανδρών δεν είναι εύκολο, καθώς, όπως βλέπουμε, πιάνονται στα χέρια 

με τους απεσταλμένους του Καλλιμάχη:   

Δύο τότε, οι εκτός του φρέατος χωρίς να χάσωσι καιρόν επέπεσον αγρίως κατά του άρτι εκ του 

φρέατος εξελθόντος διά του παραδόξου εκείνου τόπου, όστις όμως υπεδέξατο αυτούς δι΄ 

αλλεπαλλήλων γρονθοκοπημάτων. (τ. Α , σ. 121)  

 Στη συνέχεια γίνεται η περιγραφή του τόπου στον οποίο βρίσκεται η καλύβα και 

όπου αποφασίστηκε από την Αλλαίν να μεταφέρουν το κορμί της κοπέλας οι απεσταλμένοι 

της. Όπως είναι λογικό, επιλέχθηκε ένας τόπος απομακρυσμένος, που αποτελεί ουσιαστικά 

το άκρως υποβαθμισμένο προάστιο της πόλης, προκειμένου να γίνουν όλα στο σκοτάδι και 

σε μέρος άγνωστο από όλους σχεδόν τους κατοίκους της Πόλης: 

Ή καλύβη αυτή έκειτο εις τό ακρότατον της οδού Φερηδιέ, μεμακρυσμένη πάσης άλλης 

κατοικίας, ακριβώς σχεδόν εκεί όπου καί νυν έτι άρχεται ή κακόφημος συνοικία Έλμαδάγ. 

Απέναντι αυτής είχε την Σκουπιδιάν, την εσχατιάν δηλονότι της ευρυτάτης έν Ταξιμίω πλατείας 

του Άρεως, όπου εσυνείθιζον νά ρίπτωσι κατά την εποχήν εκείνην τάς παντοίας ακαθαρσίας 

καί τά απορρίμματα τών οικιών του Πέραν. (τ. Α , σ. 129)  
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Στο παρόν έργο βλέπουμε πως η περιγραφή του τόπου δράσης των εγκλημάτων είναι 

περισσότερο παρούσα στον πρώτο τόμο, εφόσον στα πρώτα κεφάλαιά του, παρατηρείται 

κυρίως η περιγραφή των εγκληματικών πράξεων. Ακολουθείται το κλασικό πρότυπο των 

απόκρυφων μυθιστορημάτων, όπου οι εγκληματικές πράξεις και η προετοιμασία τους, 

λαμβάνουν χώρα σε συνοικίες που είναι από τις πιο κακόφημες και υποβαθμισμένες.  

2) Η φύση του εγκλήματος και τα κίνητρά του  

Σε ό,τι αφορά στο έγκλημα και τα κίνητρα των θυτών, το έργο δεν ακολουθεί την 

διαδεδομένη τότε αντίληψη πως όλα τα εγκλήματα πρέπει να ερμηνευτούν με βάση την 

αμαρτία. Τόσο στη φύση των εγκλημάτων όσο και στα κίνητρά τους στο έργο, συναντάμε 

μεγάλη ποικιλία, η οποία εντοπίζεται σε όλη την έκτασή του. Η έννοια της αμαρτίας υπάρχει 

σε ένα γενικότερο πλαίσιο από πλευράς κηρυγμάτων, διδαχών και παρεμβάσεων του ηθικού 

κεντρικού προσώπου. Παράλληλα, τα ίδια τα εγκλήματα αναλύονται και κατακρίνονται σε 

ένα πολύ πιο ευρύ πλαίσιο, με κεντρικό άξονα τις προσωπικές επιδιώξεις των θυτών, χωρίς 

την ανακυκλωμένη ερμηνεία τους με βάση μόνο τον ηρωισμό ή μια τυχόν επιδιωκόμενη 

κοινωνική δικαιοσύνη. Φυσικά η Πόλη, καθώς ένα τεράστιο πολυπολιτισμικό αστικό κέντρο 

της εποχής, δύναται να παρέχει χώρο για πολλαπλά εγκλήματα, κάθε είδους και μορφής, με 

πρωταγωνιστή κάθε φορά τον υπόκοσμο. 

 Στα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου, έχουμε να κάνουμε με ένα έγκλημα πάθους και 

ζήλιας με σαδιστικό επικάλυμμα. Ο φρενοβλαβής δολοφονεί τον εραστή της γυναίκας του 

και τη ρίχνει αναίσθητη στο φρεάτιο. Για να ολοκληρώσει το σαδιστικό του έγκλημα βάζει 

φωτιά στο σπίτι, όπου και τους βρήκε, ενώ σε ένα διπλανό κλειδωμένο δωμάτιο βρισκόταν η 

κυρά Καρίκαινα. Ο φρενοβλαβής ισχυρίζεται πως η πράξη του είναι μια κάθαρση απέναντι 

στις αμαρτίες της γυναίκας και του εραστή της. Επομένως, είναι εμφανές πως δεν έχουμε να 

κάνουμε με έγκλημα που πηγάζει άμεσα από μια ροπή προς την αμαρτία, αλλά αντιθέτως με 

ένα έγκλημα που έχει στόχο την τιμωρία των αμαρτωλών:  

Εάν εφόνευσα τον εραστήν της . . . εάν έρριψα εις το φρέαρ εκείνην . . . εάν μετέδωκα το πυρ 

εις την οικίαν ταύτην, έπραξα ταύτα διά νά εκδικηθώ . . . (τ. Α , σ. 34) 

 Παρακάτω επιβεβαιώνονται, από τα λεγόμενα της Ήβης Αλλαίν, πως για τη φωτιά 

που κατέκαψε μεγάλο μέρος της συνοικίας του Πέραν, η ίδια είχε μεγάλη ευθύνη. Κάνουμε 

και πάλι λόγο για ένα έγκλημα κυρίως φθόνου και πάθους, μιας και η Ήβη επιθυμεί να 

εκδικηθεί την Ερμιόνη (την κοπέλα που έριξε ο φρενοβλαβής στο φρεάτιο), που διατηρούσε 

σχέση με έναν άνδρα, με τον οποίο εμπλεκόταν ερωτικά η Ήβη. Η ζήλια της, που εξελίχθηκε 



38 
 

σε οργή, καταλήγει στο τραγικό έγκλημα της Αλλαίν. Αξιοποιεί την τεράστια οικονομική 

δύναμη και θέση της στο Πέραν, για την επίτευξη των δικών της προσωπικών επιδιώξεων, 

χωρίς ίχνος μεταμέλειας και ανθρωπιάς:  

Καταστροφή, ής εγώ είμαι ή αιτία. . . Ω ! εάν τα Θύματα τής πυρκαΐάς ταύτης εγνώριζον ότι 

μία γυνή, αβρά . . . ή χήρα Ήβη Αλλαίν, είναι ή αρχική αιτία τής πανωλεθρίας. . . Ναι, διότι θά 

εκδικηθώ . . . διότι εξεδικήθην . . . Γελοία όντα . . . ηθελήσατε νά παίξητε με την καρδίαν μου . 

. . ηθελήσατε, κυρία Ερμιόνη, νά. παρεμβληθήτε μεταξύ εμού και εκείνου . . . καί το 

επετύχετε… (τ. Α , σ. 104-105)  

 Στο απόσπασμα που έπεται, μαθαίνουμε μέσω του Ιακώβου, για την κλοπή του 

φακέλου, με τον οποίο ο Βωδινάς απειλούσε την Ερμιόνη, προκειμένου να αποσπάσει από 

αυτήν υπέρογκο χρηματικό ποσό. Πληροφορούμαστε έτσι πως ο εκβιασμός του Βωδινά 

πηγάζει αποκλειστικά και μόνο από την επιθυμία του για κέρδος, μακριά από κίνητρα ζήλιας 

ή πάθους κ.ο.κ. Επιπλέον ο γιος της κυρά Καρίκαινας ενημερώνει τον Καλλιμάχη για την 

κλοπή του φακέλου από την Κουφή, γεγονός που αλλάζει το τοπίο της πλοκής. Φυσικά, το 

κίνητρο της Κουφής είναι το ίδιο με του Αντώνη Βοδινά, δηλαδή το κέρδος μέσω του 

εκβιασμού:  

Καθώς εδιηγείτο ή Κυφή, ό ανήρ δεικνύων επιστολήν τινά, ήν εκράτει εις χείρας του, ηπείλει 

την γυναίκα εκείνην ίνα τή αποσπάση χρήματα ή δέ Κυφή αιφνηδίως ριφθείσα εις τό μέσον του 

δωματίου, ήρπασεν από τάς χείρας του άθλιου τήν επιστολήν καί ανεχώρησε. (τ. Β , σ. 225)  

 Διαπιστώνουμε πως το συχνότερο κίνητρο των εγκλημάτων, που είναι το κέρδος, στο 

παρόν έργο ισοσταθμίζεται με τα υπόλοιπα κίνητρα, που είναι είτε η ζήλια είτε το πάθος. 

Από τη μία μπορούμε να πούμε πως το οικονομικό όφελος υπάρχει, όπως σε όλα τα 

παρόμοιου είδους έργα, αλλά από την άλλη μεγάλη βάση δίνεται στη ζηλοφθονία και στα 

ερωτικά πάθη, καθώς όπως έχει ειπωθεί στο Πέραν Απόκρυφα Κωνσταντινουπόλεως, 

πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν οι διαπροσωπικές σχέσεις των χαρακτήρων.  

3) Η εξιχνίαση των εγκληματικών πράξεων και τα αποδεικτικά στοιχεία  

Η διαδικασία της έρευνας, της εξιχνίασης των εγκλημάτων και της εύρεσης των 

απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων στο έργο, διαφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό (όπως και 

στην πλειονότητα των υπολοίπων ελληνικών αποκρύφων) από τα κεντροευρωπαϊκά και 

αμερικανικά έργα. Εδώ ο πρωταγωνιστής δεν αποτελεί κάποιον επίσημο detective ή 

αστυνομικό, αλλά λειτουργεί αυτόκλητα και αυτόνομα, επομένως δεν αξιοποιεί πάντοτε τις 
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κλασικές μεθόδους έρευνας και εξιχνίασης, οι οποίες συμπορεύονται με την τεχνολογία και 

τεχνογνωσία της εκάστοτε εποχής. Απεναντίας, το κεντρικό πρόσωπο βλέπουμε πως συχνά 

χρησιμοποιεί ανορθόδοξες μεθόδους. Παρ’ όλα αυτά, εντοπίζουμε πλήρη ομοιότητά του με 

τα πρόσωπα της κλασικής αστυνομικής λογοτεχνίας, στο κλασικό μοτίβο «έγκλημα-

εντοπισμός-λύση». Το συγκεκριμένο έργο δίνει, όπως και τα ξενόγλωσσα, τεράστια σημασία 

στην εξιχνίαση και στην απόδειξη του εγκλήματος, ενώ ως προς τα αποδεικτικά στοιχεία, 

ακολουθεί πιστά τα ξένα. Όλα τα παραπάνω κρίνουν άμεσα την ποιότητα της έρευνας, καθώς 

και τη δημοτικότητα του κεντρικού προσώπου. Μέσω της επιτυχούς διαλεύκανσης της 

υπόθεσης, επέρχεται η κάθαρση και η δικαιοσύνη που αναμένουν οι αναγνώστες σε ηθικό 

και αξιακό επίπεδο.  

 Στα παρακάτω αποσπάσματα από διαφορετικές σελίδες του έργου, το κεντρικό 

πρόσωπο του έργου (ο Γεώργιος Καλλιμάχης) ως αυτόκλητος σωτήρας πραγματοποιεί 

έρευνα πάνω στην πυρκαγιά και στην ανεύρεση του κορμιού της κοπέλας, με βάση κάποια 

από τα πρότυπα και τις μεθόδους της αστυνομίας. Στην πρώτη περίπτωση ρωτάει ανθρώπους 

στον δρόμο σχετικά με το τι γνωρίζουν για το συμβάν συλλέγοντας έτσι πληροφορίες και 

διασταυρώνοντάς τις μετέπειτα. Στη δεύτερη, στέλνει δικούς του έμπιστους άνδρες με τους 

οποίους συνεργάζεται για να ερευνήσουν το φρεάτιο, έτσι ώστε να ανακαλύψουν το σώμα 

της νεαρής γυναίκας και να το μεταφέρουν στο σπίτι του. Για άλλη μια φορά, δρα αυτόνομα 

σαν detective έχοντας δικούς του ανθρώπους που τον βοηθούν στην έρευνα του εγκλήματος, 

ακόμη και στις πιο δύσκολες και αντίξοες συνθήκες. Κατά κάποιον τρόπο αποτελούν ένα 

είδος έμπιστων και ιεραρχικά κατώτερων συναδέλφων του: 

Ό Γεώργιος Καλλιμάχης φθάσας εις την μεγάλην του ΙΙέραν οδόν, εζήτησε πληροφορίας, έμαθε 

δέ μετ’ εκπλήξεως ότι τό πυρ προσελάμβανεν ανησυχητικάς διαστάσεις. Τούτου ένεκα μετά τήν 

ολοσχερή εις τα μέρη εκείνα κατάσβεσιν της πυρκαγιάς απέστειλε δύο τών αφοσιωμένων αυτώ 

ανθρώπων ίνα έν πάση περιπτώσει εξαγάγωσιν εκείθεν το σώμα της γυναικός καί 

μετακομίσωσιν αυτό εις τον οίκον του. (τ. Α , σ. 59 και 138 αντίστοιχα) 

 Στη συνέχεια ο πρωταγωνιστής προχωρά ακόμη πιο κοντά στην απόδειξη ενοχής της 

Ήβης Αλλαίν. Βλέπουμε στο παρακάτω απόσπασμα ότι αξιοποιώντας την ευφυΐα του, όπως 

πολλοί αστυνομικοί και detectives σε ξένα μυθιστορήματα, με τρόπο απλό και αφοπλιστικό, 

φανερώνει την εμπλοκή της Αλλαίν, εκθέτοντάς την περαιτέρω. Την αναγκάζει να γράψει 

κάτι σε ένα κομμάτι χαρτί, έτσι ώστε να αποδειχθεί πως ο γραφικός της χαρακτήρας 

εντοπίζεται στο γράμμα, το οποίο είχε αφήσει χρόνια νωρίτερα, όταν τον είχε εγκαταλείψει 
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με τον τωρινό συνεργάτη, Αντώνη Βωδινά. Έτσι η ταυτοποίηση του γραφικού χαρακτήρα 

δύναται να αποτελέσει κύριο και πανίσχυρο αποδεικτικό στοιχείο:  

Μόνον δια να έχω εν δείγμα του γραφικού σας χαρακτήρος θά σάς υπαγορεύσω αδιαφόρως 

ολίγας λέξεις νά μέ γράψητε. - Καί άν ηρνούμην νά το πράξω; - Θά εθεώρουν τούτο 

απλούστατα. ώς ομολογίαν των ισχυρισμών μου. (τ. Β , σ. 374) 

 Στο παρακάτω απόσπασμα, ουσιαστικά, ο συγγραφέας μιμούμενος τους detectives, 

στο τέλος της ιστορίας βάζει τον πρωταγωνιστή να αποκαλύψει μπροστά στην Ήβη την 

ενοχή της. Αξιοποιώντας το έγγραφο που κρατά στα χέρια του, αποδεικνύει την πραγματική 

ταυτότητα και εμπλοκή της σε πολλές υποθέσεις που συνδέονται αλληλένδετα, όπως 

ακριβώς συνέβαινε στα ξένα έργα. Έτσι φτάνει ο αναγνώστης στο πολυπόθητο τέλος, όπου ο 

θύτης έρχεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη: 

Εξήγαγεν από του θηλακίου αυτού έγγραφον, τό όποιον έφερε κατά πρόσωπον τής Ήβης. Τό 

έγγραφον αυτό λέγει, ώς βλέπετε, κυρία μου, προσέθηκεν ο Καλλιμάχης, ότι είσθε ή Ευφροσύνη 

Καλλία, ότι εδραπετεύσατε άπό τής έν Θεραπείοις συζυγικής στέγης σας μετά του εραστού σας 

Βωδινά, ότι παρεδώσατε την θυγατέρα σας εις τάς χείρας γυναικός τίνος έν Ταταύλοις. (τ. Β , 

σ. 376) 

Η πλειονότητα των περιγραφών και αναφορών του συγγραφέα σχετικά με την 

εξιχνίαση και τα αποδεικτικά στοιχεία, τα συναντούμε στον δεύτερο τόμο. Αυτό συμβαίνει, 

διότι στον πρώτο βλέπουμε, ως επί το πλείστον, πώς και πότε διαπράχθηκαν τα εγκλήματα, 

καθώς και τη φύση των εγκλημάτων, αλλά και την αποκάλυψη των κινήτρων των δραστών. 

Από την άλλη, στον δεύτερο τόμο, ο συγγραφέας προχωράει στην κυρίως έρευνα του 

πρωταγωνιστή, που οδηγεί φυσικά στην εξιχνίαση και απόδειξη των εγκλημάτων. Ο 

τελευταίος με τη βοήθεια κάποιων άλλων χαρακτήρων του έργου, επιτυγχάνει τη 

διαλεύκανση της υπόθεσης και δίνει τη λύση των μυστηρίων.  

4) Η μορφή, ο ρόλος και ο ηθικός κώδικας του κεντρικού προσώπου  

Όπως ειπώθηκε παραπάνω, ο πρωταγωνιστής, ο Γεώργιος Καλλιμάχης, λειτουργεί αυτόνομα 

ερευνώντας τα εγκλήματα και δρώντας ως ένας αυτόκλητος σωτήρας που θα επιφέρει την 

κάθαρση και τη δικαιοσύνη, λειτουργώντας ως μια μορφή «θείας πρόνοιας». Ο λόγος που ο 

Επαμεινώνδας Κ. Κυριακίδης δεν δημιούργησε έναν χαρακτήρα detective ή αστυνομικό, έχει 

να κάνει με το γεγονός πως ο όρος detective δεν είχε ακόμη χρησιμοποιηθεί στην ελληνική 

απόκρυφη λογοτεχνία, αλλά και γιατί το ίδιο το έργο έχει κοινωνικό προσανατολισμό. Κατά 
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δεύτερον, η ελληνική και οθωμανική αστυνομία στα τέλη του 19ου αιώνα δεν είχε ακόμη τη 

μορφή, τον ρόλο και την οργάνωση που είχε από τις αρχές του 20ού αιώνα και μετέπειτα. Το 

κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας, όπως και σε όλα τα ξένα και ελληνικά έργα, αποτελεί 

χαρακτήρα με ευφυΐα και έμφυτο ταλέντο στην ανίχνευση των εγκλημάτων και στην 

απονομή της δικαιοσύνης. Είναι φιλάνθρωπος και ηθικό στοιχείο και αυτό φαίνεται 

ξεκάθαρα, εφόσον δεν προχωράει μόνο σε επίλυση των μυστηρίων, αλλά προσφέρει άμεσα 

τη στήριξή του στον λαό μέσω της φιλανθρωπίας. Διακατέχεται από ορθολογιστική σκέψη 

και γνωρίζει μεθόδους έρευνας και επίλυσης των μυστηρίων, λειτουργώντας πάντα 

αυτόνομα, αλλά και σε συνεργασία με έμπιστους άνδρες του.  

Η αγγελική ή θεϊκή υπόσταση που δίνεται στον πρωταγωνιστή λειτουργώντας ως μια 

«θεία πρόνοια», γίνεται ξεκάθαρη παρακάτω. Βλέπουμε πως έστω και μεταφορικά, ο 

συγγραφέας παρουσιάζει τον Καλλιμάχη ως τον άνθρωπο-πρότυπο και ως απεσταλμένο από 

τον ίδιο τον Θεό, που καλείται να επιφέρει κάθαρση. Θα οδηγήσει στην τιμωρία τούς 

εγκληματίες και θα στηρίξει τα θύματα εμπράκτως:  

Ό Γεώργιος Καλλιμάχης ήτο εξ εκείνων ή μάλλον ήτο ό ήρως τής ημέρας εκείνης. Ή όψις του 

είχε θείαν τινά αίγλην, ώς άγγελος σωτηρίας εκπληρών θεόπεμπτον αποστολήν. (τ. Α , σ. 76) 

 Ο Γεώργιος Καλλιμάχης πέρα από την επίλυση των υποθέσεων, γίνεται εμφανές και 

το πόσο φιλάνθρωπα λειτουργεί. Συγκεκριμένα, κάνει δωρεά από την περιουσία του για τη 

στήριξη και ανακούφιση των πυρόπληκτων. Πέραν των χρημάτων αυτών, δώρισε επιπλέον 

χρήματα ανώνυμα και πληροφορούμαστε για αυτό μέσω του παρακάτω γράμματος:  

Ή ύπό την Υψηλήν προεδρίαν της Α. Α. Μ. του Σουλτάνου συστάσα εξ’ άνωτάτων υπάλληλων 

επιτροπή, ή ύφ’ υμών αμέσως προεδρευομένη, πρός συλλογήν εράνων καί διανομήν παντοίων 

βοηθημάτων εις τάς χιλιάδας τών θυμάτων τής συμφοράς, θέλει μοί παράσχει, φρονώ, την 

τιμήν τού νά μ’ εγγράψη ανωνύμως διά. το ποσόν 5,000 οθωμανικών λιρών». «Ό Γεώργιος 

Καλλιμάχης ανήγγειλε καί πρός τόν πρεσβευτήν τής Ρωσσίας ότι τίθησιν εις τήν διάθεσιν αυτού 

ετέρας πεντακισχιλίας λίρας Τουρκίας. (τ. Α , σ. 132)  

Ο Καλλιμάχης κάνει μια ακόμη πράξη βαθύτατα ανθρώπινη, καθώς αφού λύθηκε η 

τεράστια παρεξήγηση μεταξύ του φρενοβλαβούς και της γυναίκας του, έγραψε στην 

εφημερίδα του Πέραν ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που γνώριζε για την πυρκαγιά. Έτσι, 

αφού πέθανε στο φρενοκομείο ο θύτης από το τεράστιο και συνεχές σοκ, ο πρωταγωνιστής 

επέλεξε να σώσει τη μεταθανάτια φήμη του φρενοβλαβούς, για να καλύψει την ενοχή του. 

Έπραξε έτσι, καθώς συνειδητοποίησε πως ο θύτης δεν είναι εγκληματίας, αλλά ένας 
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τυραννισμένος από σχιζοφρένεια άνθρωπος, που έπεσε θύμα μιας τρομερής παρεξήγησης, 

προστατεύοντας ταυτόχρονα και την εικόνα της χήρας στην κοινωνία:  

Διά των εφημερίδων ό Καλλιμάχης ευφυείς παρασχών πληροφορίας εδικαιολόγησε τά 

γενόμενα. (τ. Β , σ. 212)  

Εκτός αυτής της πράξης, λειτουργεί και πάλι ηθικά και ανθρώπινα όταν αναλαμβάνει 

τα έξοδα για το μέλλον του Ιακώβου, ο οποίος υπήρξε πιστός του συνεργάτης και ηθικός και 

έμεινε ορφανός μετά τη δολοφονία της κυρά Καρίκαινας. Είναι κάτι σαν πατέρας για τον 

Ιάκωβο, δείχνοντας έτσι την επιθυμία του να τον ευχαριστήσει για την πολύτιμη βοήθεια που 

του παρείχε: 

Δεν πρέπει λοιπόν ν’ ανησυχής διά τον ’Ιάκωβον. Θά τω παράσχω πάντα τά μέσα. (τ. Β , σ. 

466)  

Πέραν της ηθικής υπόστασης του πρωταγωνιστή, είναι σημαντικό να γίνει αναφορά 

στο ίσως πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ανορθόδοξης μεθόδου που αξιοποιεί ο 

Καλλιμάχης. Προκειμένου να ανακρίνει την Ήβη Αλλαίν και να την εκθέσει εντελώς, φέρνει 

μπροστά της τόσο την κόρη της όσο και τα υπόλοιπα αποδεικτικά στοιχεία που την «καίνε». 

Την οδηγεί στον αυτοσχέδιο χώρο που δημιούργησε με τους συνεργάτες του, έναν 

απομακρυσμένο χώρο κάτω από τη Γη, που λειτουργεί ως ένα επιβλητικό και σκοτεινό 

αυτόκλητο δικαστήριο, μακριά από τους υπόλοιπους εγκληματίες και τον έξω κόσμο. Στον 

ίδιο χώρο οδηγεί και τον Αντώνιο Βοδινά, ο οποίος αποτελεί το δεύτερο εγκληματικό 

στοιχείο που κινεί τα νήματα. Εκεί πραγματοποιεί τις σκληρές ανακρίσεις του προσφέροντας 

με άμεσο και βίαιο τρόπο κοινωνική δικαιοσύνη, τιμωρώντας έτσι τους υπαίτιους. Αναφορά 

στον χώρο βρίσκουμε στο παρακάτω απόσπασμα:  

Διέταζα λοιπόν καί ήνοιξαν ευρείαν οπήν εις τον θόλον, κατεσκεύασαν κλίμακα δι’ ής 

κατέρχεται τις εις την υπόγειον ταύτην καί περιτετειχισμένην αυλήν . . . διώρθωσαν καί 

εκαθάρισαν τό εσωτερικόν . . . καί τοιουτοτρόπως εκεί θα δυνηθώμεν νά παρατείνωμεν την 

δίκην μας καί ολόκληρον ακόμη την ημέραν . . . ή ανοιχθείσα οπή κλείεται τοιουτοτρόπως 

ώστε οΰδεΐς δύναται νά εννοήση τήν υπαρξίν της . . . Αποκεχωρισμένοι ολοκλήρου του κόσμου 

θά δυνηθώμεν έν πάση ησυχία νά συνεννοηθώμεν . .. (τ. Β , σ. 386-387)  

Θα μπορούσαμε να πούμε πως από τη στιγμή που ο κεντρικός ήρωας καταφέρνει 

ταυτόχρονα να επιλύει μυστήρια με αριστοτεχνικό και ιδιαίτερο τρόπο, αλλά και να είναι 

φιλάνθρωπος, θαρραλέος και ηθικός όντας η θεία πρόνοια για το Πέραν, λειτουργεί ως 
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πρώιμος υπερήρωας στα μάτια του αναγνωστικού κοινού της εποχής. Αποτελεί τον άνθρωπο 

πρότυπο για κάθε ενάρετο πολίτη, καθώς συγκεντρώνει στο πρόσωπό του αρετές και αξίες 

που θα έπρεπε να διαθέτουν οι άνθρωποι.  

5) Η φυσιογνωμία των χαρακτήρων και το υπόβαθρο θυτών και θυμάτων  

Σε ό,τι αφορά την εξωτερική εμφάνιση των χαρακτήρων και γενικότερα τη φυσιογνωμία και 

το παρουσιαστικό τους, το παρόν έργο ακολουθεί «κατά γράμμα» την πεπατημένη των 

λαϊκών και αστυνομικών μυθιστορημάτων του 19ου αιώνα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Οι «καλοί» χαρακτήρες και τα θύματα στο έργο είναι είτε όμορφοι είτε με εξευγενισμένα 

χαρακτηριστικά, ενώ οι θύτες και συνεργοί τους περιθωριακοί ή δύσμορφοι ή ζοφεροί. Αυτό 

φυσικά ισχύει και στο παρόν μυθιστόρημα, καθώς ήταν έντονες ακόμη οι δεισιδαιμονίες και 

οι ψευδοεπιστημονικές απόψεις της εποχής, που πρόσταζαν πως το ποιόν και το ήθος ενός 

ανθρώπου καθορίζονταν άμεσα από το παρουσιαστικό του. Η άμεσα αναγνωρίσιμη αντίθεση 

ανάμεσα σε θύτες και θύματα με βάση και μόνο τη φυσιογνωμία, καθιστά την ανάγνωση και 

κυρίως την επιλογή της στράτευσης των αναγνωστών με το ένα ή το άλλο στρατόπεδο, 

ευκολότερες. Σχετικά με το υπόβαθρο των χαρακτήρων, οι θύτες και τα θύματα προέρχονται 

από όλες τις κοινωνικές τάξεις. Συγκεκριμένα βλέπουμε, όπως και στην πλειονότητα των 

μυθιστορημάτων αυτού του είδους, πως οι θύτες τείνουν να έχουν παρελθόν τραυματικό και 

εγκληματικό, ενώ κάποιες φορές με πιθανή κάποια ψυχική ασθένεια. Από την άλλη το 

παρελθόν των θυμάτων συνήθως είναι τραγικό και γεμάτο ατυχίες, δυσκολίες και βάσανα.  

Στο παρακάτω δοθέν απόσπασμα, ο συγγραφέας ξεκινά την αφήγηση με το συμβάν 

της οδού Φερηδιέ, όπου ένας ψυχικά άρρωστος και επικίνδυνος άνδρας ετοιμάζεται να 

τρομοκρατήσει με το έγκλημά του την υποβαθμισμένη συνοικία του Πέραν. Συγκεκριμένα, 

περιγράφεται το παρουσιαστικό του φρενοβλαβούς που ακολουθεί τη νεαρή κοπέλα, την ώρα 

που μπαίνει στο σπίτι, στο οποίο ο άνδρας θα διαπράξει το σαδιστικό έγκλημά του. Η 

απόκοσμη και ζοφερή φυσιογνωμία του βλέπουμε πως είναι αρχετυπική για έναν άνθρωπο 

που πάσχει από σχιζοφρένεια, ενώ ταυτόχρονα παρατηρούμε μια αντίφαση, μιας και αυτός 

ανήκει στην εύπορη τάξη, γεγονός που πληροφορούμαστε από την ενδυμασία του. Τόσο το 

παρουσιαστικό του όσο και η συμπεριφορά του, μαρτυρούν πως βρίσκεται σε ένα είδος σοκ, 

έτοιμος να εγκληματήσει με τον πιο βάναυσο τρόπο:  

Εκ τής ένδυμασίας αυτού εφαίνετο ανήκων εις την εύπορον τάξιν. Ό άνθρωπος ούτος, βαίνων 

ασκεπής, με την κόμην έν αταξία, πελιδνός δε ώς σουδάριον, χειρονομών ώς έξαλλος, ευκόλως 

ήθελεν υποτεθή δραπέτης φρενοκομείου. ’Ιδίως όμως ή ωχρότης αυτού ήθελεν εμποιήσει 
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τρόμον, οί οφθαλμοί του ερυθροί καί πρισμένοι εδάκρυον, τό δε στήθος αυτού τόσον έπαλλεν, 

ώστε εκινδύνευε να διαρραγή. (τ. Α , σ. 6-7)  

Ωστόσο, η Ήβη Αλλαίν είναι ευπαρουσίαστη, αποτελεί τον βασικότερο «κακό» 

χαρακτήρα του μυθιστορήματος και ανήκει στην ανώτερη τάξη. Η οικονομική επιφάνεια, 

αλλά κυρίως οι διασυνδέσεις και οι γνωριμίες της, της δίνουν τη δυνατότητα να εγκληματεί 

πολύ πιο εύκολα, θέτοντας έτσι πολύ πιο υψηλούς στόχους στα εγκλήματά της. Σχετικά με το 

υπόβαθρο της Αλλαίν πληροφορούμαστε στο επόμενο απόσπασμα:  

Ηβη Άλλαίν είναι τό όνομα, ΰφ’ ο ήτο γνωστή εις όλον τό Πέραν. Ό σύζυγος αύτης ’Αλλαίν ήτο 

γαλλικής καταγωγής τραπεζίτης, απίθανε δ ’άτεκνος πρό τεσσάρων ετών, εγκαταλείψας άπασαν 

την περιουσίαν του εις τήν προσφιλή αυτού σύζυγον, ήν ενυμφεύθη πρό δεκατεσσάρων ή 

δεκαπέντε ετών. (τ. Α , σ. 93) 

Στο απόσπασμα που έπεται ο συγγραφέας, ακολουθώντας πιστά τους κανόνες του 

ξένου λαϊκού απόκρυφου μυθιστορήματος, περιγράφει τη φυσιογνωμία των τριών 

απεσταλμένων της Ήβης Αλλαίν στο φρεάτιο. Η αποστολή τους ήταν να κλέψουν το σώμα 

της κοπέλας και να το μεταφέρουν στην εγκαταλελειμμένη καλύβα, όπου τους περίμενε η 

κυρά Καρίκαινα και το αφεντικό τους. Η αποστολή των τριών ανδρών ήταν μακάβρια και 

σκοτεινή, γεγονός που δίνει το δικαίωμα στον συγγραφέα να φανερώσει με την πένα του ένα 

αντίστοιχο και αντιπροσωπευτικό παρουσιαστικό σε αυτούς. Οι άντρες περιγράφονται ως 

απόκοσμοι, δύσμορφοι και άκρως περιθωριακοί. Έτσι διαιωνίζει τις αντιλήψεις της εποχής 

που προστάζουν πως δουλειές ή αποστολές ανάλογου τύπου δεν είναι δυνατόν να 

αναλαμβάνονται από ανθρώπους με «υγιές» και «ανθρώπινο» προφίλ:  

Ό εις τούτων, εκαλείτο Μπαμπέσης, έκ τής τουρκικής λέξεως της σημαινούσης προδότην, ήτο 

δέ κοντός, παχύς, προγάστωρ, μέ οφθαλμούς προεξέχοντας, ρίνα αετώδη. χείλη προέχοντα, έν 

γένει τύπος ανθρώπου έν κακίαις διερχομένου τόν Βίον. Ό έτερος ωνομάζετο Καμήλας, διότι 

φαίνεται ήτο λιγνός καί υψηλός, μέ πρόσωπο απίμηκες, οφθαλμούς μικρούς καί εύστροφους, 

λάμποντας ώς αί τής γαλής, αμαυρός την όψιν, μέ παρειάς. ών τα μήλα προεξείχον καί χείλη 

άχροα περιστεφόμενα υπό μόλις επανθούντος μύστακος. Ό τρίτος αυτών, όσης εκαλείτο 

Αστροπελέκας ήτο μέτριου αναστήματος, μάλλον ισχνός ή παχύς, άνευ σχεδόν λαιμού, τής 

κεφαλή: αυτού αποτόμως φερομένης επί των ώμων, πλατύτατων, ενδεικνυόντων έκτακτον 

ρώμην, είχε πρόσωπο κιτρινόχρουν, άνευ οφρύων, οφθαλμούς γαλανούς, μύστακα μακρόν 

περιστρεφόμενο περί τά άκρα καί παρειάς φερούσας ανά μίαν ουλήν. (τ. Α , σ. 124)  
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Ενδιαφέρον προκαλεί η αντίθεση που επιθυμεί ο συγγραφέας να δημιουργήσει σε ό,τι 

αφορά στη φυσιογνωμία και στο υπόβαθρο του Ιακώβου, μιας και η υπόλοιπη οικογένεια και 

ο περίγυρός του, είναι εκ διαμέτρου αντίθετοι από αυτόν. Ο Ιάκωβος παρουσιάζεται ως το 

θλιμμένο, άτυχο και βασανισμένο παιδί, που για πολλά χρόνια αναγκάζεται να ζει σε ένα 

σπίτι που είναι εκφυλισμένο, ενώ αυτός, άμεμπτος ηθικής και μορφωμένος, αποτελεί τη 

φωτεινή εξαίρεση του σπιτιού. Όμορφος και με ευγενή χαρακτηριστικά προσπαθεί να βρει 

διέξοδο από το περιβάλλον που τον πνίγει:  

Έξαίρεσιν όλως τής αισχρορρεπούς ταύτης οικογένειας εποιείτο ό υιός τής κυράς Καρίκαινας, 

Ιάκωβος ονομαζόμενος, τάς προκαταρκτικής αυτού σπουδάς ποιησάμενος έν τή τελεσφόρως 

τότε λειτουργούση πλήρει αλληλοδιδακτική καί ελληνική Σχολή τών 'Αγίων Θεοδώρων 

Βλάγκας καί συμπληρώσας αυτάς έν τή Μεγάλη του Γένους Σχολή, εις ήν καί ηρίστευσε. 

Κομψός, ευειδής, γλυκύς τήν συμπεριφοράν, αμέσως ηδύνατο νά ελκύση τήν συμπάθειαν. Τό 

αόριστον του βλέμματος του, ενείχε πολλάκις ηδυπαθή τινα μελαγχολίαν, ή δέ ωχρότης αυτού 

καί πικρόν τι μειδίαμα, όπερ ώς παράπονον επεκάθητο έπί τών χειλέων του, ενέφαινον 

ψυχικάς παθήσεις καί καρδιακάς αγωνίας. (τ. Β , σ. 26)  

Το πρόσωπο που παίζει καίριο ρόλο στο έργο, αλλά δεν αποτελεί κεντρικό 

εγκληματικό χαρακτήρα όπως η Ήβη και ο Αντώνιος, είναι η κυρά Καρίκαινα. Στην 

περίπτωσή της, μπορούμε να πούμε πως δεν είναι ούτε ψυχικά ασθενής, αλλά ούτε πως έχει 

τραγικό παρελθόν. Περισσότερο θα λέγαμε πως είναι η πιο συνειδητοποιημένη, οξυδερκής 

και αμετανόητη εγκληματίας του έργου. Λειτουργεί υπογείως και πιο αποτελεσματικά από 

όλους, γνωρίζοντας επακριβώς πώς να δράσει, χωρίς να κινεί τις υποψίες, καθώς ο βίος της 

είναι απλός, λιτός και καθημερινός. Στο παρακάτω απόσπασμα μαθαίνουμε για το πρόσωπο 

της Κυράς Καρίκαινας, δηλαδή μας δίνεται μια σύντομη περιγραφή της δύναμης και 

επιρροής που είχε αυτή στον υπόκοσμο της συνοικίας του Πέραν:  

Ή πεφημισμένη κοκκιναδού, άν καί δεν ήσαν άγνωστά, τα αληθή αυτής επαγγέλματα εις τους 

κακούργους της στενωπού της Βλάγκας, εξήσκει όμως τοιαύτην επιρροήν έπ’ αυτών, ώστε 

πάσα αιτησές της ώφειλε να πραγματοποιηθή αμέσως, ώς διαταγή υπό ανωτέρας άρχης 

εκπεμπομένη. (τ. Β , σ. 190-191) 

Επειδή το Πέραν Απόκρυφα Κωνσταντινουπόλεως αποτελεί ένα λαϊκό μυθιστόρημα, 

οι θύτες προέρχονται ταυτόχρονα από την κατώτερη και ανώτερη κοινωνική τάξη. 

Ουσιαστικά το έργο προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις τάξεις της Πόλης, έτσι ώστε να 

ξεκαθαρίσει πως οι ηθικοί και αξιακοί κανόνες είναι οι μοναδικοί που πρέπει να κρίνουν το 
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ποιόν ενός ανθρώπου και όχι η κοινωνική τάξη αυτή καθ’ αυτή. Ακολουθεί δηλαδή πιστά τον 

κανόνα που εξέφρασε ο Eco στο έργο του Υπεράνθρωπος των μαζών, ο οποίος λέει: τα 

απόκρυφα μυθιστορήματα από τη μία εκφράζουν τις μάζες και γράφονται για αυτές, από την 

άλλη όμως δεν γράφονται από αυτές και πρωτίστως δεν βάλουν το ίδιο το κατεστημένο, 

παρά μόνο το επικρίνουν σε μια θεωρητική βάση χωρίς να εγείρουν τις μάζες. Επιπλέον, 

μένει πιστό στη διαιώνιση των αντιλήψεων της εποχής περί προδιαγεγραμμένης μοίρας, 

όσων η φυσιογνωμία ήταν άσχημη, ζοφερή, περιθωριακή και δύσμορφη.  

6) Το φύλο και η σεξουαλικότητα των ηρώων 

Το Πέραν Απόκρυφα Κωνσταντινουπόλεως παρουσιάζει αρκετά μεγάλη ομοιότητα με όλα τα 

ξένα και ελληνικά αστυνομικά και απόκρυφα μυθιστορήματα. Είναι ένα αρχετυπικό 

παράδειγμα συντηρητικού μυθιστορήματος. Ενώ ο κεντρικός χαρακτήρας είναι άνδρας, οι 

γυναίκες κατέχουν μεν ρόλους διαβολικούς, εγκληματικούς και δευτερεύοντες, αυτούς των 

θυμάτων και αδυνάμων, δεν θα λέγαμε όμως πως πρόκειται για ένα έργο ανδροκρατούμενο. 

Αυτό συμβαίνει διότι οι περισσότεροι χαρακτήρες είναι γυναικείοι. Από τη μία ο συγγραφέας 

δίνει βασικούς ρόλους στις γυναίκες, από την άλλη ακολουθείται η κλασική δομή του λαϊκού 

απόκρυφου μυθιστορήματος, όπου οι γυναικείοι χαρακτήρες βρίσκονται στο έλεος των 

θυτών, καθώς θεωρούνται άβουλα και αδύναμα πλάσματα, που περιμένουν από τον άνδρα 

πρωταγωνιστή να τις σώσει. Οι γυναικείοι χαρακτήρες, είτε ως «καλοί» είτε ως «κακοί», δεν 

έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, παρ’ όλα αυτά αποτελούν αναπόσπαστο και κεντρικό κομμάτι 

του έργου. Παράλληλα, ο κεντρικός χαρακτήρας, λόγω της ευφυΐας, ομορφιάς, γοητείας, 

οξυδέρκειας και τόλμης που κατέχει, αποτελεί πρότυπο μίμησης για τους άνδρες και 

αντικείμενο πόθου για τις γυναίκες. Το γεγονός αυτό συμβάλλει ακόμη περισσότερο στον 

τυχόν χαρακτηρισμό του ως πρώιμο υπερήρωα, μιας και καταφέρνει στο κομμάτι του έρωτα 

και της σεξουαλικότητας να υπερισχύει, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία.  

 Περιστατικά βίας, κινδύνου και κακοποίησης αθώων και ανυπεράσπιστων γυναικών 

από άνδρες εγκληματίες εντοπίζουμε σε διάφορα σημεία. Δύο από αυτά χρήζουν ιδιαίτερης 

προσοχής. Το πρώτο βρίσκεται παρακάτω. Από αυτό πληροφορούμαστε για τη βάναυση 

επίθεση που δέχεται η νεαρή κοπέλα από τον φρενοβλαβή σύζυγό της στο σπίτι της οδού 

Φερηδιέ. Η γυναίκα μάταια προσπαθεί να λογικεύσει τον άνδρα και να τον πείσει πως είναι 

αθώα, καθώς βρίσκεται στο έλεος της σχιζοφρένειάς του:  

Μη προσβάλετε κατ’ αυτόν τόν τρόπον την τιμήν αθώας γυναικός ώς εγώ . . . Βλέπετε, σάς 

ατενίζω, έχω όλον το θάρρος νά σάς ατενίσω .... Νομίζετε ότι εάν ήμην ένογος θά είχον τό 
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θάρρος νά σας προσβλέπω κατ’ αυτόν τόν τρόπον, θά είχον την δύναμιν νά σάς αποκρίνωμαι, 

θά είχον την τόλμην νά σάς κράζω: μη σπεύδετε . . . ή απέναντι σας, εκείνη ήν νομίζετε ένοχον, 

είναι αθώα!. (τ. Α , σ. 13)  

Το δεύτερο περιστατικό έχει να κάνει με την απόπειρα βιασμού της Ερμιόνης από τον 

Αντώνιο Βωδινά, μιας και παρά τη θέλησή της κρατείται στο σπίτι της κυράς Καρίκαινας και 

εξαναγκάζεται να δουλεύει ως πόρνη. Είναι έρμαιο της αρρωστημένης λαγνείας του Βοδινά 

και ανυπεράσπιστη ελπίζει πως ο Ιάκωβος θα την υπερασπιστεί:  

Έλεος, κύριε, έλεος . . . Θεέ μου ! . . . θά φωνάξω εις βοήθειαν μου . . . Θά κράξω τον 

’Ιάκωβον, διότι είναι εκείνος τίμιος νέος . . . - Ουδείς, αγαπητή μου, θά σάς ακούση . . . είμεθα 

μόνοι . . . όλοι ανεχώρησαν . . . καί άν εξημερώση ακόμη θά ευρίσκεσθε ύπό την κατοχήν μου . 

. . καί άν φωνάζετε, είτε είναι ημέρα, είτε είναι νύκτα . . . ουδείς θά σάς ακούση . . (τ. Β , σ. 69)  

 Σε ό,τι αφορά τον κεντρικό ήρωα και συγκεκριμένα την έλξη που προκαλεί στις 

γυναίκες, επιλέχθηκαν τρία αντιπροσωπευτικά αποσπάσματα. Στο πρώτο η Ιωάννα 

εξομολογείται το μακροχρόνιο πάθος και έρωτά της προς τον Καλλιμάχη, μέσα σε μια 

στιγμή συναισθηματικής φόρτισης, έπειτα από μια μακροσκελή συζήτησή τους:  

- Ναί, θά τό κρύψω τό αίσθημα τούτο, διότι εννοώ ότι δεν δύναμαι ούδεν νά περιμένω απ ’ 

αυτού . . . άλλ’ είναι αδύνατον νά μη γονυπετήσω καί εκφράσω αύτω τό αίσθημα μου τούτο, 

την διακαή μου ταύτην λατρείαν…'Υμάς ηγάπησα, υμάς λατρεύω. (τ. Β , σ. 113) 

Τα δύο επόμενα αποσπάσματα αφορούν την Ήβη Αλλαίν και το συχνό φλερτ και 

πάθος της προς το πρόσωπο του πρωταγωνιστή κατά την πολύωρη συζήτησή τους στη 

δεξίωση. Ακόμη και η πιο διαβολική, πανίσχυρη και εγκληματική γυναίκα του Πέραν, 

αδυνατεί να αντισταθεί στη γοητεία και το κάλλος του Γεώργιου Καλλιμάχη και σε πολλές 

στιγμές του διαλόγου τους, εκφράζει άμεσα το ερωτικό ενδιαφέρον της προς το πρόσωπό 

του. Το πάθος για αυτόν αναζωπυρώνεται έπειτα από περίπου δύο δεκαετίες:  

Μα τήν αλήθεια είσθε πολύ νόστιμος, κύριε βαρώνε- έχετε ένα τρόπον διηγήσεως, όστις 

δύναται νά τρελλάνη. Είσθαι φοβερός causcur καί έπειτα θέλετε νά μή σάς αγαπούν αί 

γυναίκες. - Αλλά, προς Θεού, κύριε κόμη, είσθε αμείλικτος . . . είσθε φρικώδης . . . είσθε εις 

μέγας ανακριτής όστις ούδέν λησμονείτε . . . Καί όμως με θέλγει ή ανάκρισίς σας . . . είσθε 

τόσον θελκτικός ανακριτής. (τ. Β , σ. 262 και 288)  

Τα περισσότερα χαρακτηριστικά παραδείγματα που φανερώνουν τη θέση του έργου 

για το φύλο και τη σεξουαλικότητα των ηρώων εντοπίζονται στον Β΄ τόμο. Εκεί μαθαίνουμε 
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για τις περισσότερες περιπτώσεις γυναικών που κινδύνεψαν από άνδρες εγκληματίες, καθώς 

και για τα περισσότερα γεγονότα, στα οποία ο κεντρικός ήρωας σαγηνεύει τις γυναίκες που 

συναναστρέφεται, διότι αποτελεί το πρότυπο ανδρός είτε εμφανισιακά είτε ηθικά.  

7) Τα θεμελιώδη ερωτήματα πλοκής  

Πάνω στο κομμάτι των θεμελιωδών ερωτημάτων της πλοκής, μπορούμε να πούμε πως 

υπάρχουν τεράστιες διαφορές ανάμεσα σε αυτό και σε άλλα λαϊκά ή απόκρυφα 

μυθιστορήματα εκτός Ελλάδος. Το παρόν έργο ουσιαστικά δίνει περισσότερη βαρύτητα 

κυρίως στο ένα από τα δύο κύρια ερωτήματα της πλοκής, στο «γιατί το έκανε» και όχι τόσο 

στο «ποιος το έκανε». Το «ποιος το έκανε» από τα μέσα περίπου έως τα τέλη του Α΄ τόμου 

έχει απαντηθεί, καθώς γνωρίζουμε ήδη τους θύτες και τα εγκλήματά τους. Ο Επαμεινώνδας 

Κ. Κυριακίδης στρέφει την προσοχή των αναγνωστών στο υπόβαθρο των μυστηρίων. Ο 

συγγραφέας δεν ενδιαφέρεται να μείνει μόνο στο κομμάτι των ίδιων των εγκλημάτων και 

των θυτών, αλλά να δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στις διαπροσωπικές σχέσεις και φυσικά στα 

κίνητρα και τη φύση των εγκλημάτων. Βλέπουμε πως αφιερώνονται πάρα πολλές σελίδες σε 

συζητήσεις και συγκρούσεις των ηρώων και όχι στην περιγραφή των εγκλημάτων και των 

μυστηρίων. Γίνεται εύκολα αντιληπτό, σε όλη τη διάρκεια του έργου, πως τελικά μικρότερη 

σημασία για τον συγγραφέα έχει το ερώτημα «ποιος το έκανε». Σημαντικότερο για αυτόν 

είναι να περάσει τα μηνύματα που επιθυμεί, μέσω κυρίως του κεντρικού ήρωα, έτσι ώστε 

σταδιακά να κατανοήσουμε καλύτερα το «γιατί το έκανε», δηλαδή τα βαθύτερα αίτια, 

κίνητρα και τις αφορμές των εγκληματικών πράξεων και των ίδιων των θυτών.  

 Στα πρώτα κεφάλαια του Α΄ τόμου, βλέπουμε πως το ερώτημα «ποιος το έκανε» είναι 

παρόν μαζί με το «γιατί το έκανε», καθώς ο κεντρικός ήρωας πραγματοποιεί έρευνα στον 

δρόμο, προκειμένου να μάθει ποιος κρύβεται πίσω από τον φρενοβλαβή, δηλαδή ποιος 

ενδεχομένως είναι ο ηθικός αυτουργός που συνέβαλε στο να ξεσπάσει η πυρκαγιά. 

Προσπαθεί να μεθοδεύσει την έρευνά του μέσω της συλλογής απόψεων και μαρτυριών από 

τους πολίτες:  

Καί ποια αίτια προΰκάλεσε την πυρκαϊάν, ηρώτησεν ο Γεώργιος Κάλλιμάχης κύριόν τινα, όστις 

έδωκεν αυτώ τάς άνωτέρω πληροφορίας. (τ. Α , σ. 59) 

Ένα ακόμη απόσπασμα που μας δείχνει πως το αναγνωστικό κοινό δε γνωρίζει ακόμη 

όλους τους δράστες και τα κίνητρά τους, βρίσκεται στον ίδιο τόμο, όπου ο συγγραφέας 

περιγράφει τη δράση των τριών ανδρών στο φρεάτιο, χωρίς ακόμη να γνωρίζουμε ποιος είναι 

ο «εργοδότης» τους, καθώς επίσης και γιατί επιθυμεί το κορμί της νεαρής κοπέλας: 
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Οί τρεις όμως χωρίς νά δώσωσιν ουδεμίαν προσοχήν, έκυψαν πρό τής εξηπλωμένης έκείνης 

γυναικός καί ήρξαντο διανοίγοντες τό στήθος αυτής ίνα ίδωσιν αν έφερε πληγήν τινα. (τ. Α , σ. 

122)  

 Στο παρακάτω απόσπασμα ο πρωταγωνιστής εκφράζει την έντονη επιθυμία και 

ανησυχία του για το γεγονός πως οι τρεις άνδρες κατάφεραν να κλέψουν το κορμί της 

κοπέλας χωρίς να τους εμποδίσει και να τους εντοπίσει κανένας. Θεωρεί επιτακτική ανάγκη 

να προχωρήσει περαιτέρω η έρευνά του, ανακαλύπτοντας ποιοι ήταν αυτοί οι τρεις άνδρες 

και γιατί προχώρησαν σε αυτές τις κινήσεις. Επομένως βλέπουμε πάλι πως εμφανίζονται 

έντονα και ταυτοχρόνως τα δύο θεμελιώδη ερωτήματα:  

- Αλλά λοιπόν εις αυτήν όλην τήν φρικώδη ιστορίαν υπάρχει παγίς . . . καί τρομερά πάντως 

παγίς… υπάρχουν λοιπόν καί άλλοι γιγνώσκοντες ότι ερρίφθη εϊς τό φρέαρ, υπάρχουσι και 

άλλοι ενδιαφερόμενοι, ποιοι είναι ούτοι οί άλλοι . . . ΙΙρέπει να τούς μάθω . . . διότι τότε θ’ 

αποκαλυφθή ή αλήθεια. (τ. Α , σ. 138)  

Πέραν των πολύ καίριων διαφορών του έργου με τα υπόλοιπα λαϊκά και απόκρυφα 

μυθιστορήματα της δυτικής λογοτεχνίας, το κλασικό σχήμα της πλοκής, δηλαδή η εξέλιξη 

της ιστορίας μέσω μιας χρονικής και αιτιώδους σύνδεσης μεταξύ των γεγονότων, δεν 

απουσιάζει από το μυθιστόρημα, αλλά τηρείται πιστά. Στα πρώτα κεφάλαια 

πραγματοποιούνται τα περισσότερα και καίρια εγκλήματα και όσο περνάνε οι σελίδες ο 

πρωταγωνιστής προχωρά στην έρευνα και φέρνει σταδιακά στα τελευταία κεφάλαια του 

βιβλίου, τις επιθυμητές από όλους λύσεις στα μυστήρια, με ταυτόχρονη φυσικά την απονομή 

της δικαιοσύνης. Οδηγούμαστε κατ’ αυτόν τον τρόπο στο συμπέρασμα πως έχουμε να 

κάνουμε με ένα έργο όχι μόνο μυστηρίου και δράσης, αλλά και με ένα βαθύτατα κοινωνικό 

και δραματικό. Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι η ύπαρξη ή μη των δύο ερωτημάτων στο έργο 

αιτιολογείται περισσότερο μέσω των αναφορών στα παραπάνω προαναφερθέντα πρώιμα 

στοιχεία 1-6, παρά στο έβδομο που αναλύεται εδώ, διότι τα δύο ερωτήματα είναι άμεσα 

συνδεδεμένα με όλα τα προηγούμενα και δίνονται σε όλη την έκταση του έργου άμεσα ή 

έμμεσα. Για τη συλλογή στοιχείων γύρω από τα θεμελιώδη ερωτήματα πλοκής, επιλέχθηκαν 

αποσπάσματα μόνο από τον Α΄ τόμο, μιας και ουσιαστικά κυρίως εκεί εμφανίζονται και τα 

δύο ερωτήματα ταυτόχρονα. Στον Β΄ τόμο όπως προαναφέρθηκε, είναι κυρίως παρόν μόνο 

το ερώτημα «γιατί το έκανε», αφού δίνεται μεγαλύτερη βάση στα αίτια, τις αφορμές και τα 

κίνητρα των εγκληματιών της υπόθεσης.  

  



50 
 

Συμπερασματικές Παρατηρήσεις 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία ουσιαστικά αποτελείται από δύο κυρίως μέρη: Το 

θεωρητικό και το ερευνητικό. Εκτός αυτών, ενυπάρχει και ως παράλληλο τρίτο μέρος, μια 

δημιουργική παρέμβαση από τον γράφοντα. Το θεμελιώδες ερώτημα που διέπει την παρούσα 

διπλωματική εργασία και απαντάται στο ερευνητικό μέρος αυτής είναι το εξής: Αποτελεί το 

Πέραν Απόκρυφα Κωνσταντινουπόλεως του Επαμεινώνδα Κ. Κυριακίδη ένα λαϊκό έργο 

πρώιμης αστυνομικής λογοτεχνίας;. Εκτός από το θεωρητικό μέρος, στο άλλο τμήμα της 

εργασίας το ερευνητικό, αρχικά παρουσιάζονται ως θεωρητική βάση τα θεμελιώδη στοιχεία 

που χαρακτηρίζουν ένα έργο ως αστυνομικό, με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία. Σε δεύτερη 

φάση, μελετάται το εξεταζόμενο έργου και αναζητούντα τα θεμελιώδη στοιχεία της 

αστυνομικής μυθοπλασίας σε αυτό, έτσι ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για την ένταξή 

του στα πρώιμα μυθιστορήματα αστυνομικής πλοκής. 

 Η απάντηση στο κεντρικό ερώτημα της εργασίας, προκύπτει αποκλειστικά και μόνο 

από το ερευνητικό μέρος της μελέτης του έργου, εφόσον η υπόλοιπη εργασία καταπιάνεται 

με το θεωρητικό και δημιουργικό μέρος της αντίστοιχα. Συγκεκριμένα η ανάλυση και 

εξέταση του Πέραν Απόκρυφα Κωνσταντινουπόλεως του Επαμεινώνδα Κ. Κυριακίδη, με 

βάση τα προαναφερθέντα θεμελιώδη στοιχεία αστυνομικής μυθοπλασίας, δύναται να μας 

διαφωτίσει στο κατά πόσο εντοπίζονται ή όχι τα στοιχεία αυτά στο εξεταζόμενο έργο. Η 

τυχόν απουσία ή έστω διαφορετική μορφή ορισμένων εξ αυτών στο μυθιστόρημα, μαρτυρά 

τη μικρή ή μεγάλη διαφοροποίησή του πάνω στα συγκεκριμένα στοιχεία. Κατ’ επέκταση 

λοιπόν μαρτυρά σε ποιον βαθμό μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα πρώιμο αστυνομικό ή 

καλύτερα τι μορφής είναι. 

 Το παρόν έργο αποτελεί ένα λαϊκό απόκρυφο μυθιστόρημα του 19ου αιώνα, επομένως 

οφείλουμε να έχουμε ως δεδομένο καθόλη τη διάρκεια της μελέτης και ανάλυσής του, πως 

σε καμία των περιπτώσεων δεν είναι καθαρά αστυνομικό. Το κλασικό αστυνομικό 

μυθιστόρημα, όπως συναντάται στη δυτική Ευρώπη και στην Αμερική από τον 19ο αιώνα 

έως και σήμερα, δεν έχει κάνει ακόμη την εμφάνισή του στον ελλαδικό και ελληνικό 

μικρασιατικό χώρο παρά μόνο ως ανάγνωσμα. Μπορούμε να μιλάμε λοιπόν για αστυνομικό 

μυθιστόρημα στην Ελλάδα από τον 20ό αιώνα και μετά, και συγκεκριμένα αρκετές δεκαετίες 

μετά από το έτος κυκλοφορίας του εξεταζόμενου μυθιστορήματος του συγγραφέα. Δεν 

πρόκειται για ένα έργο κλασικά αστυνομικό, αλλά για ένα μυθιστόρημα που προορίζεται για 

ευρύτερο αναγνωστικό κοινό. Επομένως, κρίθηκε σημαντική η μελέτη αυτού, μιας και 
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σκοπός είναι να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτό το μυθιστόρημα στο επίπεδο της 

έρευνας, έτσι ώστε να εκτιμηθεί περισσότερο η αξία του και κατ’ επέκταση να γίνει 

γνωστότερο στο σημερινό αναγνωστικό κοινό. 

 Ξεκινώντας από το πρώτο θεμελιώδες στοιχείο που χαρακτηρίζει ένα έργο ως 

αστυνομικό (τόπος δράσης των εγκλημάτων), εντοπίζουμε πλήρη ομοιότητα του 

μυθιστορήματος με τα αντίστοιχα ξενόγλωσσα αστυνομικά της εποχής του 19ου αιώνα. 

Αμφότερα εμπεριέχουν πολλά εγκλήματα που λαμβάνουν χώρα σε κακόφημες περιοχές και 

συνοικίες των μεγαλύτερων πολυπολιτισμικών και πολύβουων πόλεων. Παρόλο που και οι 

ίδιοι οι εγκληματίες (ηθικοί ή μη αυτουργοί) προέρχονται από την άρχουσα ή αριστοκρατική 

τάξη του άστεως, δεν έχουν τόσο άμεση σχέση και επαφή με τις κακόφημες περιοχές και 

συνοικίες, όσο έχουν οι παρεμφερείς συνεργοί αυτών, που είναι συνήθως περιθωριακοί και 

προέρχονται από αυτά τα υποβαθμισμένα μέρη. Οι περιγραφές των τόπων των εγκλημάτων 

και φυσικά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματά τους, δεν διαφέρουν από τα υπόλοιπα λαϊκά 

απόκρυφα ή αστυνομικά μυθιστορήματα του 19ου αιώνα (ξενόγλωσσα και ελληνικά). Για μια 

ακόμη φορά, στο έργο Πέραν Απόκρυφα Κωνσταντινουπόλεως του Επαμεινώνδα Κ. 

Κυριακίδη, ένα πολύβουο αστικό κέντρο, όπως αυτό της Πόλης, αποτελεί έμπνευση και 

γόνιμο έδαφος για τη δημιουργία πλοκής, γεμάτη από μυστήριο και έγκλημα στον υπόκοσμο.  

 Σχετικά με το επόμενο στοιχείο (η φύση του εγκλήματος και τα κίνητρα αυτού), 

βλέπουμε μια διαφοροποίηση του έργου, μιας και σε αυτό τα εγκλήματα δεν ερμηνεύονται 

σχεδόν αποκλειστικά από τη σκοπιά του αν διαπράττεται αμαρτία ή όχι. Η φύση και τα 

κίνητρα των εγκληματικών πράξεων και των θυτών αντίστοιχα παρουσιάζουν μια 

ποικιλομορφία, γεγονός που μας επιτρέπει να ισχυριστούμε ότι πρωτοπορεί έως έναν βαθμό 

συγκριτικά με αρκετά αστυνομικά έργα της εποχής. Η αμαρτία υπάρχει στο μυθιστόρημα, 

απλώς σε ένα γενικότερο πλαίσιο νουθεσίας, αλλά κυρίως από την πλευρά του 

πρωταγωνιστή. Η ισχνότερη παρουσία της αμαρτίας δε σημαίνει αντίστοιχα πως η φύση και 

τα κίνητρα ερμηνεύονται μόνο με μια συνηθισμένη τάση της εποχής. Γίνεται λόγος για την 

τάση της εποχής εκείνης που προστάζει ότι απαραιτήτως πρέπει να εμπεριέχεται η κοινωνική 

δικαιοσύνη ή ο ηρωισμός, ως κινητήριος μοχλός στο επίπεδο των κινήτρων. Η πρωτοπορία 

του έργου ως προς αυτό το θεμελιώδες στοιχείο, είναι κυρίως η παρουσία των προσωπικών 

επιδιώξεων των θυτών, ως τα συχνότερα κίνητρα τους. Ενώ το κέρδος φαίνεται να είναι το 

ισχυρότερο κίνητρο όλων των θυτών, όπως συμβαίνει εξάλλου και στην πλειονότητα των 

υπολοίπων έργων, ουσιαστικά η ζηλοφθονία και το ερωτικό πάθος πυροδοτούν κάθε 

εγκληματική πράξη στον μεγαλύτερο βαθμό. 
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 Σε ό,τι αφορά την εξιχνίαση των εγκληματικών πράξεων και τα αποδεικτικά στοιχεία, 

εντοπίζουμε και πάλι μια πολύ μεγάλη διαφοροποίηση του παρόντος έργου (όπως και όλων 

των ελληνικών του 19ου αιώνα) σε σχέση με τα μυθιστορήματα κλασικής αστυνομικής 

λογοτεχνίας της δυτικής Ευρώπης και Αμερικής. Συγκεκριμένα, ο πρωταγωνιστής δεν 

αποτελεί τον κλασικό αστυνομικό ή detective, αλλά έναν χαρακτήρα που δρα αυτόκλητα και 

αυτόνομα, χωρίς να αξιοποιεί τις κλασικές και διαχρονικές μεθόδους έρευνας και επίλυσης 

των μυστηρίων. Αντιθέτως ο τρόπος που δρα το κεντρικό πρόσωπο σε αυτό το έργο θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερος, ξεχωριστός ακόμη και ανορθόδοξος. Οι πρακτικές 

του δεν συμπορεύονται από την τεχνολογία και τεχνογνωσία της εποχής του. Παρ’ όλα αυτά, 

ομοιότητα εντοπίζεται στο κομμάτι του κλασικού μοτίβου των αστυνομικών 

μυθιστορημάτων, «έγκλημα-εντοπισμός-λύση». Το έργο δεν διαφέρει, καθώς είναι λαϊκό 

απόκρυφο μυθιστόρημα, ως προς τη βαρύτητα που δίνεται στην εξιχνίαση και απόδειξη των 

εγκληματικών πράξεων. Η διαλεύκανση ενός μυστηρίου ακολουθεί την πεπατημένη των 

αντίστοιχων ξένων μυθιστορημάτων. Με κάθε υπόθεση δοκιμάζεται η ποιότητα της έρευνας 

του πρωταγωνιστή και αντίστοιχα η δημοτικότητά του, αλλά στο τέλος επέρχεται η κάθαρση 

και η απονομή δικαιοσύνης σε όλα τα επίπεδα.  

 Στο τέταρτο θεμελιώδες στοιχείο (η μορφή, ο ρόλος και ο ηθικός κώδικας του 

κεντρικού προσώπου), αν εξαιρέσουμε το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποιος χαρακτήρας που 

αποκαλείται detective αλλά ένας αυτόκλητος ήρωας που δρα αυτόνομα, όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, τότε το έργο εμφανίζει υψηλή ομοιότητα με τα ξενόγλωσσα αστυνομικά 

μυθιστορήματα του 19ου αιώνα. Παρόλο που ο όρος detective δεν εντοπίζεται πουθενά στο 

μυθιστόρημα (όπως και σε κάθε ελληνικό έργο της εποχής), σε όλα τα υπόλοιπα επίπεδα ο 

κεντρικός ήρωας παρουσιάζει πλήρη ομοιότητα με τους αντίστοιχους των ξένων και 

ελληνικών μυθιστορημάτων. Συγκεκριμένα, με τις δράσεις και τις μεθόδους του επιφέρει την 

επιθυμητή ηθική και αξιακή κάθαρση, καθώς και την κοινωνική και κάθε άλλης μορφής 

δικαιοσύνη. Βοηθά, στηρίζει και σώζει τους αδύναμους και αθώους, ενώ ταυτόχρονα 

ξεσκεπάζει και τιμωρεί τους υπαίτιους, λειτουργώντας έτσι ως «θεία πρόνοια». Το πρόσωπό 

του συγκεντρώνει όλα τα ιδανικά και επιθυμητά χαρακτηριστικά, αποτελώντας έτσι τον 

τέλειο και αψεγάδιαστο ήρωα. Είναι ευφυής με ορθολογιστική σκέψη, καθώς και με ταλέντο 

στην ανίχνευση των εγκλημάτων, όπως και στην ίση και αμερόληπτη απονομή δικαιοσύνης. 

Επιπροσθέτως, είναι άμεμπτος ηθικής και φιλάνθρωπος, ενώ το άψογο και εντυπωσιακό της 

παρουσίας του δηλώνει ένα πρότυπο ανθρώπου ή καλύτερα έναν πρώιμο υπερήρωα στα 

μάτια του αναγνωστικού κοινού της εποχής. 
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 Ως προς τη φυσιογνωμία των χαρακτήρων και το υπόβαθρο των θυτών και των 

θυμάτων, εντοπίζουμε για μια ακόμη φορά πλήρη ταύτιση ανάμεσα στο έργο και τα 

αντίστοιχα αστυνομικά. Σχετικά με τη φυσιογνωμία των ηρώων, όποιος χαρακτήρας του 

έργου, είτε γυναίκα είτε άνδρας, αποτελεί έναν από τους «καλούς», παρουσιάζει κάποια 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως ομορφιά ή έστω εξευγενισμένο παρουσιαστικό. Από 

την άλλη οι «κακοί» χαρακτήρες του μυθιστορήματος κυρίως περιγράφονται ως άσχημοι ή 

περιθωριακοί ή δύσμορφοι ή έστω ζοφεροί. Σχετικά με το υπόβαθρο των χαρακτήρων, 

εντοπίζεται ομοιότητα στο γεγονός ότι θύτες και θύματα ανήκουν σε κάθε κοινωνική τάξη. Ο 

συγγραφέας αποσκοπεί στην ισορροπία ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις δημιουργώντας έτσι 

ένα λαϊκό μυθιστόρημα, το οποίο από τη μία εκφράζει τον λαό άμεσα, από την άλλη όμως 

δεν επιθυμεί να εγείρει το λαϊκό αίσθημα σε σημείο που να πυροδοτήσει κινητοποίηση, 

ακόμη και εξέγερση. Όπως σε άλλα έργα, έτσι και σε αυτό διαβάζουμε πως τα πρόσωπα-

θύματα του μυθιστορήματος πάντα έχουν παρελθόν τραγικό ή έστω γεμάτο δυσκολίες, 

ατυχίες και βάσανα. Από την άλλη οι θύτες, για μια ακόμη φορά, παρουσιάζονται είτε ως 

ψυχασθενείς είτε ως προσωπικότητες με παρελθόν τραυματικό και εγκληματικό.  

 Σχετικά με το επόμενο στοιχείο του φύλου και της σεξουαλικότητας των ηρώων, 

προκαλεί ενδιαφέρον το γεγονός πως ουσιαστικά συνυπάρχει ομοιότητα με τα ξενόγλωσσα 

αστυνομικά έργα, αλλά και κάποια διαφοροποίηση σε σχέση με αυτά. Αναλυτικότερα, στο 

έργο βλέπουμε πως οι γυναίκες καταλαμβάνουν πολλούς από τους ρόλους του 

μυθιστορήματος και εμφανίζονται μάλιστα και σε αρκετούς ρόλους «καλών» χαρακτήρων, 

από τους οποίους κάποιοι είναι πρωταγωνιστικοί. Συμπεραίνουμε έτσι πως το έργο σίγουρα 

δεν είναι ανδροκρατούμενο. Το αντίθετο μάλιστα και έτσι γίνεται φανερή η διαφοροποίηση 

του μυθιστορήματος από άλλα της εποχής. Παρ’ όλα αυτά, σε ό,τι αφορά την ομοιότητα, δεν 

μπορούμε να παραβλέψουμε και να βάλουμε σε δεύτερη μοίρα ποικίλα στοιχεία του 

μυθιστορήματος, τα οποία μαρτυρούν τον ξεκάθαρα συντηρητικό χαρακτήρα του έργου. Ο 

πρωταγωνιστής είναι φυσικά άνδρας, ο οποίος είναι αντικείμενο πόθου των γυναικών και 

πρότυπο μίμησης των ανδρών. Οι γυναίκες κατέχουν πολλούς «κακούς» χαρακτήρες, από 

τους οποίους οι περισσότεροι είναι δευτερεύοντες. Δεν είναι λίγοι από τους δευτερεύοντες, 

οι χαρακτήρες τα θύματα ή οι αδύναμοι, οι οποίοι βρίσκονται στο έλεος των εγκληματιών. 

Οι γυναίκες είναι άβουλα και αδύναμα πλάσματα που περιμένουν τον άνδρα να τις 

υπερασπιστεί, να τις προστατέψει και να τις σώσει από τους θύτες. Παρόλο που 

συνυπάρχουν ομοιότητες και διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα υπόλοιπα έργα της εποχής, το 

μυθιστόρημα είναι στον μεγαλύτερο βαθμό, ένα αρχετυπικό συντηρητικό έργο παλαιάς 
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κοπής που αντιπροσωπεύει την εποχή στην οποία γράφτηκε και το αναγνωστικό κοινό στο 

οποίο απευθύνεται.  

 Στα θεμελιώδη ερωτήματα πλοκής έγκειται ουσιαστικά η μεγαλύτερη από κάθε άλλο 

στοιχείο διαφοροποίηση που παρατηρείται στο μυθιστόρημα, καθώς και μια ακόμη βασική 

ομοιότητα. Ως προς τη διαφοροποίηση, αυτή συνιστάται στη μεγαλύτερη βαρύτητα που 

δίνεται κυρίως στο ένα από τα δύο κύρια ερωτήματα πλοκής, στο «γιατί το έκανε» και όχι 

τόσο στο «ποιος το έκανε». Το ερώτημα «ποιος το έκανε» έχει απαντηθεί ήδη από την αρχή 

του μυθιστορήματος, ενώ το «γιατί το έκανε» αρχίζει σταδιακά να απαντάται από τα μέσα 

περίπου του έργου. Η αντίθεση είναι τεράστια, αν αναλογιστούμε πως τα δύο αυτά 

ερωτήματα σε όλα τα ξενόγλωσσα αστυνομικά έργα του 19ου αιώνα είναι αλληλένδετα και 

δίνεται σε αυτά ίση βαρύτητα, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στο παρόν έργο. Αναφερόμενοι 

στη διαφοροποίηση, βλέπουμε πως ο συγγραφέας ενδιαφέρεται περισσότερο να εμβαθύνει 

στις διαπροσωπικές σχέσεις των ηρώων, στα κίνητρα και στη φύση των εγκληματικών 

πράξεων. Παράλληλα, όπως ειπώθηκε παραπάνω, εντοπίζουμε εκτός από τη διαφοροποίηση 

και μια καίρια ομοιότητα του μυθιστορήματος με άλλα του είδους. Είναι σημαντικό να 

υπογραμμίσουμε ότι το κλασικό σχήμα της πλοκής, δηλαδή η εξέλιξη της ιστορίας μέσω 

μιας χρονικής και αιτιώδους σύνδεσης μεταξύ των γεγονότων, δεν απουσιάζει από το 

μυθιστόρημα, αλλά τηρείται πιστά. Ο συγγραφέας ακολουθεί κατά γράμμα την αρχετυπική 

δομή στο επίπεδο της πλοκής, την οποία εφάρμοσαν όλα τα κλασικά αστυνομικά έργα του 

19ου αιώνα. 

 Τα περισσότερα από τα επτά θεμελιώδη στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα έργο ως 

αστυνομικό μυθιστόρημα εντοπίζονται (στην ολότητά τους ή διαφοροποιημένα) σε όλη την 

έκταση του κειμένου. Σε συνδυασμό με την παντελή έλλειψη καθαρά αστυνομικών 

μυθιστορημάτων στον ελλαδικό και ελληνικό μικρασιατικό χώρο στο τέλος του 19ου αιώνα, 

οδηγούμαστε εύλογα στο εξής καίριο συμπέρασμα: το Πέραν Απόκρυφα 

Κωνσταντινουπόλεως (1890) του Επαμεινώνδα Κ. Κυριακίδη, εκτός του ότι είναι ένα λαϊκό 

έργο απόκρυφης λογοτεχνίας, αποτελεί επιπλέον και ένα πρώιμο μυθιστόρημα αστυνομικής 

λογοτεχνίας. 

Ως επιπρόσθετο σχόλιο και παρατήρηση, πρέπει να τονίσουμε πως οι 

διαφοροποιήσεις που εντοπίστηκαν σε ορισμένα από τα επτά θεμελιώδη στοιχεία της 

αστυνομικής μυθοπλασίας, δεν λειτουργούν ως παράγοντας αποτρεπτικός στο να 

χαρακτηριστεί ή όχι το έργο ως αστυνομική λογοτεχνία. Οι διαφοροποιήσεις στην 
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πραγματικότητα προσφέρουν έναν άλλο χαρακτήρα στο μυθιστόρημα, καθιστώντας το μιας 

ιδιαίτερης μορφής και φύσης, πρώιμη αστυνομική αφήγηση.  

Παρόλο που το έργο Πέραν Απόκρυφα Κωνσταντινουπόλεως του Επαμεινώνδα Κ. 

Κυριακίδη διαφοροποιείται από το μέσο ελληνικό λαϊκό μυθιστόρημα της εποχής του, ως 

προς την αξιοποίηση των πεπατημένων στοιχείων ή της πρωτοτυπίας σε αυτά, η 

διαφοροποίηση αυτή όμως, δε σημαίνει πως ΄΄γεννά΄΄ κάποια «απόσταση» του παρόντος 

έργου από τα υπόλοιπα ελληνικά πρώιμα αστυνομικά έργα που εκδίδονταν την εποχή εκείνη. 

Οι διαφοροποιήσεις αυτές που αναλύθηκαν εκτενώς παραπάνω, δεν αποτελούν 

αποκλειστικότητα του Πέραν Απόκρυφα Κωνσταντινουπόλεως, αλλά υπάρχουν και στα 

υπόλοιπα ελληνικά απόκρυφα μυθιστορήματα των τελευταίων δεκαετιών του αιώνα. Το 

παρόν έργο έχει μια χαρακτηριστική, για την εποχή που γράφτηκε, μορφή, η οποία ήταν ήδη 

φανερή και γνωστή, ακόμη και πριν τον χαρακτηρισμό του στην παρούσα διπλωματική 

εργασία, ως ένα πρώιμο αστυνομικό μυθιστόρημα. Στο ίδιο μήκος κύματος βρίσκονται 

φυσικά και τα υπόλοιπα ελληνικά απόκρυφα μυθιστορήματα του 19ου αιώνα, διότι η μορφή, 

το περιεχόμενο και η πλοκή τους είναι αντιπροσωπευτικά της ελληνικής απόκρυφης 

λογοτεχνίας του 19ου αιώνα, αλλά και μαρτυρούν την ύπαρξη στοιχείων πρώιμης 

αστυνομικής μυθοπλασίας σε αυτά.  
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Δημιουργικό Μέρος 

 

Δημιουργική Παρέμβαση  

 

Πρόλογος 

 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία η δημιουργική παρέμβαση που επιχειρείται, στοχεύει 

στη συγγραφή ενός διαφορετικού τέλους του έργου από αυτό που συνέγραψε ο 

Επαμεινώνδας Κ. Κυριακίδης. Η παρέμβαση λειτουργεί ως πρόκληση για τον γράφοντα, 

καθώς καλείται να καταπιαστεί με το κομμάτι της συγγραφής ενός δικού του κειμένου. 

Πέραν της ενασχόλησής του με τη θεωρία και την ερευνητική εφαρμογή της στο έργο Πέραν 

Απόκρυφα Κωνσταντινουπόλεως, κρίνεται απαραίτητη και η ύπαρξη ενός δημιουργικού 

μέρους στη μεταπτυχιακή εργασία, με σκοπό την τριβή και την ουσιαστικότερη επαφή με το 

έργο.  

Μέσω της δημιουργικής παρέμβασης τροποποιείται η πλοκή των τελευταίων 

κεφαλαίων του βιβλίου και έτσι δίνεται η ευκαιρία για βαθύτερη κατανόηση της γραφής του 

Κυριακίδη, καθώς επίσης και του περιεχομένου και της φύσης του λογοτεχνικού έργου. Με 

σκοπό την εξυπηρέτηση του «αιτήματος» για συγγραφική δημιουργία και μυθιστορηματική 

φαντασία, οι οποίες χαρακτηρίζουν τον κεντρικό άξονα του διιδρυματικού μεταπτυχιακού 

της «Δημιουργικής Γραφής», πραγματοποιείται μια προσπάθεια συγγραφής ενός 

τροποποιημένου τέλους της ιστορίας, που θα αναπαράγει/μιμείται έως έναν βαθμό το ύφος, 

τη μορφή και τη θεματική, καθώς και το ηθικό και ιδεολογικό υπόβαθρο του πρωτότυπου 

έργου. Παρ’ όλα αυτά δεν γίνεται χρήση της καθαρεύουσας και η έκταση του κειμένου είναι 

ολιγοσέλιδη, σε αντίθεση με το ογκώδες έργο του Κυριακίδη.  

Η συγγραφή του διαφορετικού τέλους ξεκινά από το δέκατο πέμπτο κεφάλαιο του Β΄ 

τόμου. Γράφεται ξανά η ιστορία από το σημείο εκείνο των αρχών του κεφαλαίου, στο οποίο 

η Ήβη Αλλαίν και ο Αντώνιος Βωδινάς (οι δύο κεντρικοί «κακοί» χαρακτήρες) δεμένοι 

έχουν οδηγηθεί στον αυτοσχέδιο υπόγειο χώρο, τον οποίο διαμόρφωσε ο πρωταγωνιστής 

προκειμένου να πραγματοποιήσει χωρίς να εντοπιστεί από κανέναν, το προσωπικό του 

δικαστήριο. 
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Συμπερασματικά, έχει γραφτεί μια ολιγοσέλιδη εκδοχή της κατάληξης της ιστορίας, 

με τη διαφορετική οπτική, πάντα όμως με κατευθυντήρια γραμμή τη γραφή του Επαμεινώνδα 

Κ. Κυριακίδη. Ουσιαστικά επιχειρείται η «μίμηση» της πένας του συγγραφέα, με 

ταυτόχρονα την πρωτότυπη λογοτεχνική γραφή από τη δική μας πλευρά.  

 

Δημιουργική Παρέμβαση 

 

Το ρολόι δείχνει δύο και τριάντα επτά. Η Ήβη και ο Αντώνιος ξυπνούν δεμένοι σε μια 

καρέκλα μέσα στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Γεωργίου Καλλιμάχη. Η λιποθυμία της 

Ήβης στο άκουσμα πως ο βαρόνος είναι ο πρώην άνδρας της, καθώς και τα σφοδρά 

χτυπήματα των ανδρών εναντίον του Βωδινά, οδήγησαν τους κρατούμενους στο να μην 

έχουν συναίσθηση πού βρίσκονταν. Όταν άνοιξαν τα μάτια τους αντίκρισαν το ζοφερό μέρος 

στο οποίο κρατούνταν και τους έλουσε κρύος ιδρώτας.  

Ο χώρος στον οποίον βρίσκονταν φαίνεται να είχε αξιοποιηθεί προ πολλών ετών είτε 

ως ένας συχνός τόπος δολοφονίας ανεπιθύμητων από τον υπόκοσμο ανθρώπων, είτε ως 

μέρος εκτέλεσης βαρυποινιτών των φυλακών της Πόλης από την οθωμανική δικαιοσύνη. 

Γίνεται λόγος για ένα μέρος κάτω από τη γη που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως 

κρησφύγετο, μιας και είναι απόμακρο και σκοτεινό. Κάποιος με περίσσια φαντασία δύναται 

να το παρουσιάσει ως ένα τυχόν πέρασμα στον Κάτω Κόσμο. Η υγρασία ήταν πολύ υψηλή 

και η χρόνια εγκατάλειψή του οδήγησε στο να είναι ένας χώρος ζοφερός και με θερμοκρασία 

υπό του μηδενός. Ο απόκοσμος αυτός χώρος ήταν γεμάτος από έντομα, αλλά και τρωκτικά 

που μετέφεραν μεταδοτικές νόσους στη συνοικία του Πέραν. Τα βράδια έβρισκαν τροφή σε 

παρηκμασμένα καφενεία και κουτούκια της γύρω περιοχής, στα οποία σύχναζαν οι 

περιθωριακοί άνδρες με τους οποίους συνεργαζόταν ο Αντώνιος Βωδινάς και η Ήβη Αλλαίν. 

Η Ερμιόνη και ο Ιάκωβος για μια ακόμη φορά στάθηκαν στο πλευρό του βαρόνου και 

συμφώνησαν στο να γίνουν συνεργάτες του σε αυτό το σχέδιο. Είχαν τις δικές τους 

αρμοδιότητες στο αυτοσχέδιο δικαστήριο του Γεωργίου, έτσι ώστε να συμβάλλουν στο έργο 

τόσο της διαμόρφωσης του χώρου, όσο και της ίδιας της ανάκρισης των δύο απεχθών 

εκμεταλλευτών της πολυπαθούς κοινωνίας του Πέραν. Ο Γεώργιος ήταν έτοιμος να 

τοποθετήσει έναν μεγάλο και επιβλητικό κόκκινο σταυρό, με σκοπό να ασκήσει ψυχολογική 

πίεση στους δύο εγκληματίες της άρχουσας τάξης της πόλης.  
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Οι άντρες που ξυλοφόρτωσαν τον Αντώνιο προ ολίγης ώρας, φάνηκε να διαφεύγουν 

μετά την απεχθή πράξη τους. Παρ’ όλα αυτά, αποφάσισαν κρυμμένοι να παρακολουθήσουν 

τι απέγινε το θύμα τους. Είδαν με τα ίδια τους τα μάτια τον Γεώργιο να οδηγεί τον Αντώνιο 

στα ενδότερα και έτσι έμαθαν για την ύπαρξη του χώρου αυτού. Εν τέλει, έπειτα από πολλή 

σκέψη, άλλαξαν για μια ακόμη φορά τα σχέδιά τους και αποφάσισαν να αποχωρήσουν με 

σκοπό την αποφυγή οποιασδήποτε δυσάρεστης εξέλιξης. Για αρκετά λεπτά περπατούσαν με 

γρήγορο βηματισμό προς τα χαμόσπιτά τους, συζητώντας για τις επόμενες κινήσεις τους 

στον υπόκοσμο του Πέραν. Το πάθος τους όμως για συνεχή πλουτισμό, τους οδήγησε ώστε 

στα μισά της διαδρομής, να αποφασίσουν αν θα ήταν προτιμότερο να απελευθέρωναν το 

θύμα τους.  

Οι δύο περιθωριακοί εγκληματίες συνεργάζονταν εδώ και πολύ καιρό με τον Βωδινά 

και έτσι γνώριζαν καλύτερα από πολλούς τίνι τρόπο λειτουργεί και πράττει σε καταστάσεις 

κρίσης το αφεντικό τους. Ήταν πεπεισμένοι πως ο Αντώνιος θα τους εμπιστευόταν και πάλι, 

παρά το τελευταίο γεγονός του ξυλοδαρμού. Συγκεκριμένα, σκέφτηκαν πως άμα γύριζαν 

πίσω στον κρυφό αυτό χώρο και πρότειναν να τον απελευθερώσουν, αυτός θα το δεχόταν 

δίχως δεύτερη σκέψη. Γνώριζαν πολύ καλά πως στην παρούσα φάση ήταν διατεθειμένος να 

πληρώσει υπέρογκα ποσά ώστε να απελευθερωθεί, ακόμη και σε ανθρώπους που προ ολίγης 

ώρας, τον πρόδωσαν και τον ξυλοκόπησαν. Οι άνδρες αυτοί τελικά είχαν εκτιμήσει και 

υπολογίσει σωστά την παρούσα κατάσταση. Είχαν μαντέψει με επιτυχία ποια στάση θα 

κρατούσε ο Αντώνιος Βωδινάς απέναντί τους.  

Ο Ιάκωβος ήταν υπεύθυνος για τη φύλαξη του χώρου και έπρεπε να έχει συνεχώς τον 

νου του για οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση έξω από το μέρος. Επομένως, έχοντας κρυφτεί 

καλά, άκουσε τις συζητήσεις των ανδρών και είδε πως είχαν επιστρέψει πίσω στον χώρο. Η 

κατάσταση στο κρησφύγετο ήταν ομαλή, μέχρι που ξαφνικά ακούστηκαν από το βάθος 

δυνατές φωνές και τρεξίματα. Ο Καλλιμάχης άφησε κάτω τον σταυρό και άρχισε να τρέχει 

προς τον κυρίως χώρο για να δει τι συμβαίνει. Συνειδητοποίησε έκπληκτος πως οι καρέκλες 

στις οποίες ήταν δεμένοι οι κρατούμενοι ήταν άδειες.  

- Δραπέτευσαν! Μα, μα πώς έγινε αυτό; Κάποιος σίγουρα κρύβεται από πίσω. Δεν 

υπάρχει περίπτωση να απελευθερώθηκαν από μόνοι τους! 

- Κύριε, κύριε! Είπε ο Ιάκωβος αναψοκοκκινισμένος από το τρέξιμο. Οι δύο άνδρες 

που σας βοήθησαν ληστεύοντας τον Βωδινά, εν τέλει γύρισαν πίσω και τον 

απελευθέρωσαν μαζί και την Ήβη! Τα είδα όλα με τα ίδια μου τα μάτια! 
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Ο Γεώργιος δεν παραξενεύτηκε. Το περίμενε. Είχε προβλέψει σωστά. Συνέβη αυτό 

που απευχόταν περισσότερο από όλα. Οι άνδρες αυτοί αποδείχτηκαν, για μια ακόμη φορά, 

ανήθικοι και κυρίως αντάξιοι της φήμης και των πεπραγμένων τους. Στον βωμό του κέρδους 

είναι ικανοί να αλλάξουν «στρατόπεδο» ακόμη και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Έμαθε 

πλέον με άσχημο τρόπο καλά αυτούς τους δύο περιθωριακούς εγκληματίες. Δυστυχώς όμως, 

αναγκασμένος από τις περιστάσεις, πήρε το ρίσκο να τους αξιοποιήσει, αλλά απέτυχε. 

- Είμαι αρκετά σίγουρος, Ιάκωβε, πως πληρώθηκαν και πάλι από τον Βωδινά. Αυτή 

τη φορά ακόμη πιο αδρά. 

- Όλα συνέβησαν ακριβώς έτσι! Όπως τα είπατε. Πρέπει να δράσουμε τάχιστα! 

Ξαφνικά εμφανίστηκε η Ερμιόνη. Είχε γυρίσει στο σπίτι προκειμένου να ελέγξει αν 

όλα είναι υπό έλεγχο και πως δεν συνέβη κάτι απρόοπτο. Ήταν έτοιμη να τους ενημερώσει 

πως όλα βαίνουν φυσιολογικά, όταν ξαφνικά έχασε το πανέμορφο χαμόγελό της. Γεμάτη 

απορία κοιτάζει τα άδεια καθίσματα και ρωτάει τον Καλλιμάχη εμφανώς ταραγμένη και 

γεμάτη αγωνία: 

- Τι συνέβη; Πού είναι αυτοί οι δύο; Γιατί δεν βρίσκονται εδώ; 

- Δραπέτευσαν, κόρη μου, και μάλιστα με τη βοήθεια τρίτων! Μπορεί να 

βρίσκονται οπουδήποτε αυτή τη στιγμή. Πρέπει να έχουμε τον νου μας μήπως 

φύγουν εκτός της Πόλης ή έστω μήπως κρυφτούν σε κάποια καλύβα ή σε κάποιο 

χαμόσπιτο. Οι κινήσεις μας πρέπει να είναι ακριβείς και προσεχτικές. 

- Πατέρα, φοβάμαι. Φοβάμαι πολύ. Είπε κλαίγοντας και τρέμοντας η Ερμιόνη. 

Αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι ικανοί να κάνουν οτιδήποτε περνά από το χέρι τους 

για να μας βλάψουν. Τι θα κάνουμε τώρα; Πώς θα προστατευτούμε;  

- Μη φοβάσαι κόρη μου. Είχα εξαρχής μελετήσει τις κινήσεις μου σε περίπτωση 

που πάει κάτι στραβά στο σχέδιό μου.  

- Έχετε κάποιο δεύτερο σχέδιο για αυτήν την περίπτωση; 

- Φυσικά! Ο Ιάκωβος γνωρίζει επίσης για αυτό, μιας και το οργανώσαμε μαζί.  

Οι τρεις τους αποχώρησαν από το μέρος, οι άνδρες σκεπτικοί ενώ η Ερμιόνη 

ταραγμένη. Η τελευταία όλο το βράδυ δεν κατάφερε να κοιμηθεί και στριφογύριζε στο 

κρεβάτι της. Είτε τα καθησυχαστικά λόγια του Γεώργιου είτε ο Ιάκωβος που έμεινε 

ξάγρυπνος όλο το βράδυ φυλώντας το σπίτι μαζί με έμπιστους άνδρες, δεν κατάφεραν να την 

ηρεμήσουν. Σκοτεινές σκέψεις και τρομεροί εφιάλτες είχαν κατακλύσει το μυαλό της όλο το 

βράδυ. Για κακή της τύχη δε φάνηκαν να την εγκαταλείπουν ούτε με την έλευση του 
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πρωινού φωτός. Κατά τις οχτώ το πρωί σηκώθηκε από το κρεβάτι χωρίς να έχει καταφέρει να 

κοιμηθεί ούτε ένα λεπτό. Κατά τις έντεκα το πρωί ο Ιάκωβος μπήκε φουριόζος στο σπίτι και 

ενημέρωσε τον Γεώργιο για τις τελευταίες εξελίξεις. 

- Εχθές το βράδυ αμέσως μετά τη φυγάδευσή τους, έστειλα δύο πολύ καλούς και 

έμπιστους φίλους μου να μάθουν οτιδήποτε είναι δυνατό για την Ήβη και τον 

Βωδινά, είπε ο Ιάκωβος από το κατώφλι της πόρτας λαχανιασμένος και 

εμφανέστατα εξαντλημένος. Έχουν αμοληθεί σε όλο το Πέραν και ψάχνουν. Πριν 

μια ώρα συναντηθήκαμε στην Πόλη και μου είπαν τις τελευταίες εξελίξεις.  

- Και; Τι έγινε; Σε παρακαλώ, Ιάκωβε μου, μη με κρατάς σε αγωνία, πόσο μάλλον 

την Ερμιόνη που βρίσκεται σε μεγάλη ταραχή από εχθές το βράδυ. Δεν κατάφερε 

να κλείσει μάτι όλη τη νύχτα από τον φόβο και το άγχος της.  

- Πληροφορήθηκα πως ο Αντώνιος έγινε αντιληπτός εχθές στις τέσσερις το βράδυ 

που έμπαινε στο σπίτι της μητέρας μου. Δυστυχώς, σχετικά με την Ήβη δε 

γνωρίζουμε ακόμη πού βρίσκεται. Δεν έχουμε κανέναν νέο. 

- Στο σπίτι είπες; Τι συνέβη στο σπίτι της κυρά Καρίκαινας; Έμαθες τίποτα; Σε 

παρακαλώ πολύ, μην αργείς. Περιμένω εδώ και πολλές ώρες εξελίξεις! 

- Στο σπίτι ακούστηκαν πολλές φωνές και θόρυβος από γυαλιά και αντικείμενα που 

έσπαγαν με δύναμη. Ενδεχομένως στο πάτωμα ή στους τοίχους του σπιτιού. Δε 

ξέρουμε επακριβώς. Όλη η γειτονιά όμως σηκώθηκε στο πόδι. Επικρατούσε 

πανικός. Πριν φτάσουν οι σπαθάτοι, δυστυχώς ο Βωδινάς είχε ήδη φύγει προς 

άγνωστη μέχρι τώρα κατεύθυνση.  

- Η κυρά Καρίκαινα; Έμαθες κάτι για τη μητέρα σου; 

- Δυστυχώς όχι ακόμη και είμαι τρομερά αγχωμένος, διότι η μητέρα μου θα ήταν 

σίγουρα στο σπίτι της εχθές το βράδυ. Ποτέ δε λείπει τέτοιες ώρες. Χριστέ και 

Παναγία μου! Τρέμω στην ιδέα πως μπορεί να της έχει συμβεί κάτι κακό.  

Το προηγούμενο βράδυ ο Αντώνης Βωδινάς σοκαρισμένος, αλλά και βαθύτατα 

εξοργισμένος, άνοιξε την πόρτα του σπιτιού της Κυρά Καρίκαινας με δύναμη που παραλίγο 

να τη σπάσει. Αυτή σοκαρισμένη αντίκρισε τον Αντώνιο, ο οποίος μπροστά στα μάτια της 

κόρης της και στη Λοξή, την έβριζε χυδαία κλωτσώντας όποια έπιπλα έβρισκε μπροστά του. 

Είχε βγει εκτός εαυτού και τα μάτια του είχαν γουρλώσει.  

- Γιατί μου είπες πως ήταν απολύτως έμπιστοι οι άνδρες που μου πρότεινες; Ξέρεις 

τι έκαναν αυτοί οι απατεώνες; Λέγε! Λέγε άτιμη γυναίκα! 
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- Παναγία μου! Τι έγινε; Τι σου κάνανε; Τους στέλνω σε διάφορες δουλειές στη 

νύχτα εδώ και πολλά χρόνια. Είναι πάντα εντάξει στις συμφωνίες μας! 

- Αυτοί οι έμπιστοι συνεργάτες σου, αυτοί οι τόσο καλοί γνωστοί σου, αφού 

ξαφνικά με έδειραν και με έκλεψαν, με εγκατέλειψαν αιμόφυρτο και έχασα για 

λίγη ώρα τις αισθήσεις μου.  

- Χριστέ και Παναγία! Μα πώς; Δεν μπορώ να καταλάβω! 

- Και μετά ξέρεις τι έγινε; Βρέθηκα ξαφνικά σε ένα σκοτεινό υπόγειο δεμένος με 

την Ήβη. Περιμέναμε πολλή ώρα πότε θα εμφανιστεί κάποιος να μας πει γιατί 

είμαστε εκεί κάτω. Να μας πει έστω πού βρισκόμαστε.  

- Και τελικά εμφανίστηκε κανείς;  

- Κανένας! Ρωτούσα την Ήβη αν ήξερε κάτι αλλά είχε φίμωτρο στο στόμα και 

άκουγα μονάχα μουγκρητά. Όσο και να φώναζα δεν απαντούσε κανείς. Κόντεψα 

να τρελαθώ. Ξαφνικά εμφανίστηκαν οι ίδιοι οι έμπιστοι άνδρες σου και μου 

ζήτησαν τα δεκαπλάσια χρήματα για να αλλάξουν γνώμη και να με 

απελευθερώσουν! Τι συμβαίνει εδώ κυρά Καρίκαινα; Τι παιχνίδια είναι αυτά που 

παίζεις; Ελπίζω να έχεις μια καλή εξήγηση για όλα αυτά, αλλιώς θα πληρώσεις 

πολύ ακριβά. Με ακούς; Πολύ ακριβά! 

- Θεέ και κύριε! Δεν γνωρίζω, δεν καταλαβαίνω τι σημαίνουν όλα αυτά. Μα πώς 

έγινε κάτι τέτοιο; Ποτέ δεν έχουν κάνει κάτι παρόμοιο. Πόσο μάλλον σε δουλειές 

που πληρώνονται πολύ όπως αυτή. Αλήθεια σου λέω! Δεν ξέρω. 

- Ξέρεις ψεύτρα! Ξέρεις, παλιοθήλυκο, ξέρεις! Πρώτη και καλύτερη γιατί έγινε όλο 

αυτό και κυρίως ποιος είναι ο υπεύθυνος. 

- Τι εννοείς; Δεν μπορώ να καταλάβω. Σε παρακαλώ! Ηρέμησε, κάτσε να 

μιλήσουμε σαν άνθρωποι και κυρίως βάλε αυτό το μαχαίρι πίσω στη θήκη του! 

- Το τι θα κάνω άσε να το ξέρω εγώ καλύτερα και μη μου κάνεις υποδείξεις. 

Έννοια σου και θα μάθεις πολύ σύντομα τι θα γίνει. 

- Αντώνη μου, καλέ μου άνθρωπε σε παρακαλώ, κάτσε κάτω. Άκουσε με πρώτα. 

- Ώστε ήθελες να καταστρέψεις τη συνεργασία μας όλο αυτόν τον καιρό για να 

γίνεις δυνατότερη στο Πέραν. Τελικά αυτό ήθελες εξαρχής. Πόσο χαζός ήμουν να 

μην το υποψιαστώ. Εγώ φταίω που σε εμπιστεύτηκα. Τι βλαξ! Η κοροϊδία όμως 

αυτή έφτασε στο τέλος της. Ήρθε η ώρα να πληρώσεις!  

- Μα τι είναι αυτά που λες; Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εδώ και μέρες δεν έχω βγει καν 

από το σπίτι. Δεν έχω δει άλλον άνθρωπο πέραν της κόρης μου και της Λοξής. 



62 
 

- Συνεχίζεις να παίζεις το θέατρο του παραλόγου κυρά Καρίκαινα, αλλά ήρθε η 

ώρα να πληρώσεις για την αισχρή προδοσία σου. Μιας και πλέον έδωσα ό,τι 

χρήματα είχα σε αυτούς τους δύο αλήτες, μιας και έδωσα ό,τι είχα και δεν είχα ως 

περιουσία για να σώσω τη ζωή μου, δε μου μένει τίποτα άλλο πλέον να κάνω. 

Μόνο δύο πράγματα μου έμειναν! Η τεράστια οργή μου και το ακονισμένο 

μαχαίρι που κρύβω στην τσέπη μου και δεν θα διστάσω να το χρησιμοποιήσω. 

Σήμερα έδωσα τα πάντα για να σώσω τη ζωή μου και σήμερα θα αφαιρέσω ζωή! 

Για πρώτη φορά! 

- Μη! Μη! Αντώνη σε παρακαλώ. Μη! Άκουσε με, άκουσε με! Είναι όλα μια 

τραγική παρεξήγηση. Εγώ ποτέ δεν θα…  

Ο Αντώνης δεν άφησε την κυρά Καρίκαινα να ολοκληρώσει τη φράση της. Έμπηξε 

το μαχαίρι βαθιά στην κοιλιά της και το σαλόνι του σπιτιού γέμισε με αίμα. Η Λοξή 

τρέμοντας και αδυνατώντας να τσιρίξει ή έστω να μιλήσει, προσπάθησε να ξεφύγει 

ανοίγοντας την εξώπορτα, αλλά ο μανιασμένος δολοφόνος την τράβηξε πίσω με τρομερή 

δύναμη. Τη μαχαίρωσε στην πλάτη τρυπώντας με μανία το γερασμένο από τις δεκαετίες 

δέρμα της, στρίβοντας αριστερά και δεξιά το μαχαίρι γεμάτος μίσος.  

- Ήρθε και εσένα η σειρά σου! Νόμιζες θα τη γλίτωνες! Φίδι! Και εσύ κομμάτι 

αυτής της συνωμοσίας είσαι! Είμαι ο Αντώνης Βωδινάς και κανείς δεν μπορεί να 

με σκοτώσει. Μόνο ο Θεός! Ακούτε; Μόνο ο Θεός μπορεί να με σταματήσει! 

- Παναγία μου! Βοήθεια γειτόνοι! Μας σκοτώνει! Βοήθεια, βοήθεια! Τσίριξε η 

κόρη της κυρά Καρίκαινας, όταν αντίκρισε το σκηνικό της αιματοχυσίας. 

Είχε προλάβει να ανεβεί στον πάνω όροφο και να κλειδωθεί στο δωμάτιό της. Ο 

Βωδινάς αφού προσπάθησε μάταια, έπειτα από πολλά χτυπήματα να ρίξει τη μεγάλη ξύλινη 

πόρτα του επάνω δωματίου, επέλεξε να φύγει από το σπίτι με τα ρούχα ματωμένα, μιας και η 

κόρη ακούστηκε σε όλη την γειτονιά και πλέον εύκολα μπορούσε να γίνει αντιληπτός. Όλη η 

γειτονιά είχε σηκωθεί στο πόδι και κοιτούσε προς το σπίτι από τα μπαλκόνια και τις αυλές.  

Οι σπαθάτοι είχαν ήδη πληροφορηθεί για τη φασαρία και τις φωνές που είχαν 

ακουστεί στη γειτονιά και την είχαν σηκώσει στο πόδι. Ο Ιάκωβος ευθύς αμέσως τους 

ενημέρωσε για όσα είχε δει και ακούσει. Μετά από αρκετές ώρες έρευνας, ο Αντώνιος 

εντοπίστηκε σε μια άμαξα πολυτελείας, ενώ προσπαθούσε να διαφύγει από την Πόλη με 

σκοπό να γλιτώσει τη σύλληψή του. Η ανάκριση δε διήρκησε πολύ. Ο συνδυασμός αυτού 
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του εγκλήματος και ο παραβατικός βίος του Αντώνιου, οδήγησαν γρήγορα στην ομόφωνη 

καταδίκη του σε θάνατο διά απαγχονισμού. 

Ο Ιάκωβος πληροφορήθηκε έπειτα από λίγη ώρα μέσω ενός ενοίκου κάποιου 

διπλανού σπιτιού για τα θύματα. Στο άκουσμα της στυγνής δολοφονίας της μητέρας του, 

έντρομος άρχισε να κλαίει με λυγμούς στο μέσο της νύχτας και να τρέμει πεσμένος στον 

δρόμο. Τις ώρες εκείνες θα μπορούσε να αναζητήσει την ψυχολογική στήριξη του Γεώργιου 

αλλά προτίμησε να μείνει μόνος. Επέλεξε να περπατήσει σα φάντασμα στους άδειους και 

σκοτεινούς δρόμους της συνοικίας του Πέραν θρηνώντας τον ξαφνικό και φρικιαστικό χαμό 

της μητέρας του. Προτίμησε να μείνει ολομόναχος μέσα στη νύχτα χωρίς κανένα στήριγμα 

κάποιου φίλου ή συγγενή. 

- Γιατί μητέρα; Γιατί; Φώναζε τρέμοντας και κλαίγοντας με λυγμούς. Γιατί 

επιλέξατε τον δρόμο της αμαρτίας; Θεέ μου συγχώρησε την ψυχή της, δεν ήξερε 

τι έκανε… Ήρθε η ώρα να υποστεί τις συνέπειες της απόφασής της να γίνει μέρος 

αυτού του κόσμου του εγκλήματος και του θανάτου. Χριστέ μου ανάπαυσε την.  

Τα νέα για το μακελειό και την καταδίκη του θύτη διαδόθηκαν γρήγορα σε όλη τη 

συνοικία του Πέραν. Η γειτονιά μουδιασμένη και τρομαγμένη συζητά ανελλιπώς για τα 

γεγονότα της προηγούμενης βραδιάς. Οι γείτονες της κυρά Καρίκαινας είναι πιο περιζήτητοι 

από ποτέ, μιας και είναι οι μόνοι που μπορούν να αφηγηθούν όσα είδαν και άκουσαν.  

Η Ερμιόνη στο άκουσμα των ειδήσεων αυτών από τη μία έμεινε έκπληκτη, αλλά από 

την άλλη έως έναν βαθμό ανακουφίστηκε. Ένιωθε πως κινδύνευε πολύ λιγότερο πια, μιας και 

ο Γεώργιος της εξήγησε πως η Ήβη δεν υπάρχει περίπτωση, ειδικά μετά τα τελευταία 

γεγονότα, να προβεί σε καμία επικίνδυνη και βίαιη πράξη εναντίον τους. Ο βαρόνος έκρινε 

πως ήταν απαραίτητο να συζητήσει με την Ερμιόνη, έτσι ώστε να την ηρεμήσει όσο το 

δυνατόν περισσότερο, καθώς η συσσωρευμένη ταραχή την είχε επηρεάσει πολύ.  

- Κόρη μου, η Ήβη τρόμαξε τόσο πολύ που είμαι σίγουρος ότι δε θα μπορέσει να 

το ξεπεράσει ποτέ. Έχει χάσει πλήρως τα λογικά της. Ακόμη και εάν επανέλθει, 

σίγουρα δεν θα επιχειρήσει να πάρει εκδίκηση, μιας και λόγω της σύλληψης του 

Βωδινά, άρχισε να αποκαλύπτεται το αμαρτωλό παρελθόν της στο Πέραν.  

- Είστε σίγουρος πατέρα; Εννοώ πως… πως η μητέρα μου έχει διασυνδέσεις με 

πολλά εγκληματικά στοιχεία της πόλης και μπορεί εύκολα να μας βλάψει. 

- Μην ανησυχείς. Σου θυμίζω πως έχει αρχίσει να γκρεμίζεται οτιδήποτε έχει χτίσει 

ύπουλα και ανήθικα αυτή η αισχρή και αμετανόητη γυναίκα εδώ και τόσα χρόνια. 



64 
 

Είναι η αρχή του τέλους για αυτήν. Είμαι σίγουρος ότι δεν έχουμε τίποτα πλέον 

να φοβηθούμε. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή, είναι να 

περιμένουμε όσο χρειαστεί. 

Ξαφνικά χτύπησε η πόρτα της οικίας του βαρόνου και μπήκε η Ιωάννα. Ο υπηρέτης, 

όπως πάντα με το χαμόγελο στα χείλη, την οδήγησε στο σαλόνι. Ήταν φανερά θλιμμένη και 

ταραγμένη. Χαιρέτησε τον Γεώργιο και κάθισε στην πολυθρόνα. 

- Σε τι οφείλουμε αυτή την ευχάριστη επίσκεψη, ρώτησε ο Βαρόνος.  

- Ήρθα να σας μεταφέρω τα τελευταία νέα που έμαθα, απάντησε η Ιωάννα. Οι 

άνδρες που ενεπλάκησαν στα γεγονότα της απόδρασης της Ήβης και του 

Αντωνίου εχθές βράδυ, συνελήφθησαν προ ολίγου. Αποπειράθηκαν να 

δολοφονήσουν την Ήβη Αλλαίν, η οποία τους αντιστάθηκε σθεναρά μιας και 

κρατούσε μαχαίρι. Εντοπίστηκε λίγο έξω από το Πέραν. 

- Κρατούσε η Ήβη μαχαίρι; Πού το βρήκε; Μου κάνει τρομερή εντύπωση! Σε τι 

κατάσταση βρίσκεται; Είναι καλά;  

- Έχει αποτρελαθεί, καθώς φωνάζει μόνη της στον δρόμο «Βοηθήστε με! Με έχει 

δέσει ο κακούργος! Σώστε από αυτήν την πύρινη κόλαση!». Προσπάθησε να 

σκοτώσει τους δύο άνδρες που της επιτέθηκαν με τις γροθιές, αλλά επενέβησαν οι 

σπαθάτοι. Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν γρήγορα και οδηγούνται αυτή τη στιγμή 

στη φυλακή, ενώ η Ήβη έχει ήδη μεταφερθεί στο φρενοκομείο.  

- Πρέπει να πάμε επειγόντως να την επισκεφτούμε. Φοβάμαι μη συμβεί κάτι 

χειρότερο. Ερμιόνη, έλα μαζί μου, σε παρακαλώ. Σε χρειάζομαι εκεί δίπλα μου. 

- Ναι πατέρα. Πάω να ετοιμαστώ και έρχομαι αμέσως. 

- Εσύ, Ιάκωβε, σε παρακαλώ μείνε σπίτι. Χρειάζεσαι επειγόντως ξεκούραση και 

πρωτίστως χώρο και χρόνο για να θρηνήσεις. Πέρασες πολλά. Η βοήθεια σου στα 

χθεσινά πεπραγμένα ήταν για άλλη μια φορά πολύτιμη και υπεραρκετή.  

Η κατάσταση της Ήβης στο φρενοκομείο ήταν αξιοθρήνητη. Ο Γεώργιος και η 

Ερμιόνη πληροφορήθηκαν από τους γιατρούς πως πριν μεταφερθεί στο ίδρυμα, 

κυκλοφορούσε έξω ημίγυμνη και φωνάζοντας όσο πιο δυνατά μπορούσε πως πρέπει κάποιος 

να τη σώσει από τους διαόλους που την κυνηγάνε μέρα και νύχτα. Όταν μεταφέρθηκε στο 

φρενοκομείο, προσπάθησε να τραυματίσει τους γιατρούς. Πέρασε πολλές ώρες φωνάζοντας 

και χτυπώντας τα κάγκελα του κρεβατιού της.  

- Αυτή τη στιγμή, κύριε Καλλιμάχη, είπε ο γιατρός, βρίσκεται σε καταστολή. 
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- Τις χορηγήσατε κάποιο φάρμακο; Ρώτησε η Ερμιόνη 

- Δεν χρειάστηκε. Μετά από κάποιες ώρες στην απομόνωση ηρέμησε και τώρα 

μουρμουρίζει τα ίδια λόγια συνεχώς κουνιέται μπρος πίσω σε εμβρυακή στάση. 

Άμα ήρθατε να την επισκεφτείτε, φοβάμαι πως είναι αρκετά νωρίς. Δεν έχει 

πολλές ώρες που εισήχθη και η κατάστασή της απαιτεί συνεχή παρακολούθηση. 

- Καταλαβαίνω. Ακούγεται απολύτως λογικό. Περισσότερο ήρθαμε έως εδώ 

εξαιτίας της ταραχής και της έκπληξης από όσα ακούσαμε σήμερα το πρωί.  

- Έχετε στενές σχέσεις με την κυρία Αλλαίν; Ρώτησε ο γιατρός. 

- Γνωριζόμαστε από πάρα πολύ παλιά, απάντησε γεμάτος σκέψεις και 

συναισθήματα ο βαρόνος. Πολύ καλά και από πολύ, πολύ παλιά.  

Πατέρας και κόρη βγήκαν από το ίδρυμα και κατευθύνθηκαν προς το σπίτι. Για 

αρκετή ώρα δε μίλησαν και προτίμησαν τη σιωπή, μια αρετή που ο Γεώργιος γνώρισε, 

καλλιέργησε και ενέταξε στη ζωή του από τα δύσκολα χρόνια της νεότητας. Έπειτα από 

αρκετά λεπτά, η Ερμιόνη αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή. 

- Πιστεύετε, πατέρα, πως η μητέρα θα επιβιώσει μέσα στο ίδρυμα;  

- Μακάρι να μπορούσα να μας πείσω πως υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. 

Δυστυχώς όμως αδυνατώ. Περιμένω τα χειρότερα, κόρη μου. 

Όταν έφτασαν στο σπίτι, βρήκαν τον Ιάκωβο πιο ήρεμο, αλλά όμως βαθύτατα 

θλιμμένο και σκεπτικό.  

- Πρέπει επειγόντως να έρθω σε επαφή με την αδερφή μου, είπε ο Ιάκωβος. Πλέον, 

μετά τα τραγικά γεγονότα, είναι η μόνη συγγενής που μου απέμεινε. 

- Μην ανησυχείς. Έχω έρθει ήδη σε επαφή μαζί της. Απλώς επιθυμεί να μείνει για 

κάποιες μέρες μόνη της για να θρηνήσει τον τραγικό χαμό της μητέρα της. Πρέπει 

να σεβαστούμε την επιλογή της αυτή. 

- Πρέπει να βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση, είπε η Ερμιόνη. 

- Είχε την ατυχία και κατάρα να δει με τα μάτια της τη δολοφονία της μητέρας της. 

- Θεέ μου, τι φριχτό! Πρέπει να αγκαλιάσουμε αυτό το κορίτσι, όπως κάναμε και 

με τον Ιάκωβο. Πρέπει να της συμπαρασταθούμε. 

- Φυσικά! Είπε ο Γεώργιος. Χρέος και καθήκον κάθε ανθρώπου δεν είναι μόνο να 

σώζει τους ενάρετους, αλλά να έχει τη διάθεση και τον ζήλο να βελτιώνει τους 

πτωχούς τω πνεύματι και όσους έχουν πάρει τον λάθος δρόμο στη ζωή τους. 
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Ο Ιάκωβος συγκινημένος από την αναφορά στον φόνο της μητέρας του, αλλά και από 

τα λόγια του βαρόνου, ξέσπασε σε λυγμούς και τους αγκάλιασε σφιχτά. 

- Είστε το μόνο στήριγμα στη ζωή μου. Για ό,τι κάνατε για εμένα, σας είμαι 

παντοτινά ευγνώμων. Βοηθήστε την αδερφή μου να ξεφύγει από την αμαρτωλή 

της ζωή. Σας παρακαλώ πολύ. Έχει αγνή ψυχή απλώς η ζωή της είναι βουτηγμένη 

στην αμαρτία. Αξίζει πολλά παραπάνω, όπως και ο κάθε άνθρωπος εξάλλου.  

- Τα λόγια σου για μια ακόμη φορά με συγκινούν, απάντησε βουρκωμένος ο 

Γεώργιος. Να είσαι σίγουρος πως για όσο ζω και αναπνέω, θα κάνω ό,τι περνάει 

από το χέρι μου για να ευτυχήσεις και εσύ και η αδερφή σου, σα να ήσασταν δικά 

μου παιδιά. Θα φροντίσω να μη σας λείψει τίποτα και να έχετε τη δυνατότητα να 

κάνετε αυτό που πραγματικά θέλετε και αγαπάτε. 

Οι τρεις αγκαλιάστηκαν μέσα σε κλίμα βαθύτατης συγκίνησης. Η υπέροχη αυτή 

ατμόσφαιρα δε διήρκησε όμως πολύ, καθώς διακόπηκε όταν χτύπησε η πόρτα του οίκου. 

Ένας εκ των εμπίστων και στενότατων συνεργατών του Γεωργίου επιθυμούσε να εισέλθει, 

διότι είχε κάποια πολύ σημαντικά νέα να ανακοινώσει.  

- Με συγχωρείτε για την ξαφνική μου επίσκεψη και που σας χαλάω αυτή την 

υπέροχη ατμόσφαιρα. Δυστυχώς περπάτησα έως εδώ για να σας ανακοινώσω ένα 

τραγικό νέο. Η Ήβη Αλλαίν, έχοντας ξεφύγει από τα χέρια των γιατρών, έτρεξε 

έως τον τελευταίο όροφο του ιδρύματος, βγήκε στο μπαλκόνι και αυτοκτόνησε, 

βουτώντας στο κενό από ύψος 20 μέτρων.  

Τα δάκρυα χαράς και γλυκιάς συγκίνησης, μετατράπηκαν σε δάκρυα θρήνου. Ο 

Γεώργιος σοκαρισμένος απευθείας πήρε τον λόγο. 

- Αγαπητοί μου. Επιθυμούσα διακαώς να φέρω την Ήβη αντιμέτωπη με τις 

συνέπειες των πράξεων της. Το κατάφερα θεωρώ με πλήρη επιτυχία, όπως και με 

τον Αντώνιο, μιας και σταμάτησα την εγκληματική δραστηριότητά τους. Σε καμία 

όμως περίπτωση δεν είχα σκοπό να επιφέρω ένα τέλος σαν αυτό στην Ήβη. Από 

ό,τι φαίνεται επιτέλεσα το έργο μου σωστά, χωρίς όμως να γνωρίζω ποιο ήταν το 

σχέδιο του Θεού. Αποφάσισε πως έφτασε το τέλος για την Ήβη και η ώρα της 

τιμωρίας για τον Αντώνιο και τους λοιπούς εγκληματίες με τους οποίους 

συνεργάζονταν και οι δύο τους. 

- Πατέρα πράξατε αυτό που είχατε χρέος, είπε η Ερμιόνη. Δεν υπάρχει τίποτα που 

να πρέπει να σας απασχολεί και να σας προβληματίζει.  
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- Συμφωνώ και επαυξάνω. Σε κάθε περίπτωση πράξατε το σωστό, είπε ο Ιάκωβος.  

Η επομένη ήταν πολύ δύσκολη και για τους τρεις. Την ίδια ημέρα θα 

πραγματοποιούνταν και οι δύο κηδείες των γυναικών. Το κλίμα ήταν τρομερά βαρύ, κυρίως 

στην κηδεία της Ήβης, ακριβώς εξαιτίας του νεαρού της ηλικίας της. Παρόλο που και οι δύο 

γυναίκες υπήρξαν βασικό και αναπόσπαστο κομμάτι του υποκόσμου στο Πέραν, με 

διαφορετικό ρόλο η καθεμία, δεν είχαν συγκεντρώσει τον ίδιο κόσμο στις κηδείες τους. Στης 

Ήβης, ο κόσμος ήταν πολυπληθής και αποτελούνταν από συγγενείς και φίλους, μέχρι και 

μακρινούς γνωστούς, ενώ στην κηδεία της κυρά Καρίκαινας παρευρέθηκαν λιγοστοί 

άνθρωποι, κυρίως συγγενείς και φίλοι. Η Ερμιόνη στη μία περίπτωση και ο Ιάκωβος στην 

άλλη, θρήνησαν για τα αγαπημένα τους πρόσωπα, με δάκρυα και μοιρολόγια. Οι δύο νέοι με 

το επίπεδό τους υπήρξαν υποδείγματα ποιότητας και ηθικής, καθώς δεν επέτρεψαν το 

παρελθόν των αποθανόντων να θολώσει την κρίση τους και να διαγράψει τα συναισθήματα 

που νιώθουν ως άνθρωποι. Η Ερμιόνη έκλαψε για μια μητέρα που δεν έζησε ποτέ μαζί της 

και ο Ιάκωβος για μια μητέρα που δεν τον αγάπησε ποτέ. Θρήνησαν πάνω από τα μνήματα 

με τον Γεώργιο να στέκεται μακριά σκεπτικός και συγκινημένος, δίνοντας χώρο στους 

θρήνους και τα μοιρολόγια. 

Οι μέρες περνούσαν αρκετά γρήγορα για τον Γεώργιο, την Ερμιόνη και τον Ιάκωβο. 

Η Κωνσταντινούπολη εξελισσόταν τα τελευταία χρόνια με ταχύτατους ρυθμούς. Οι 

μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ είχαν σημάνει την αρχή μιας νέας αποχής για την Οθωμανική 

αυτοκρατορία και για την Πόλη γενικότερα, είτε σε θέμα αναδιοργάνωσης είτε σε θέμα 

οικονομίας. Ακόμη και μετά από πολλές δεκαετίες, εξελισσόταν συνεχώς σε διαφορετικούς 

ρυθμούς και φυσικά σε ποικίλους τομείς της καθημερινής ζωής.  

Αφότου πέρασαν αρκετές εβδομάδες από τα ταραγμένα γεγονότα, όλα έδειχναν να 

παίρνουν τον δρόμο τους. Ο βαρόνος επέστρεψε έπειτα από πολλά χρόνια στη διδασκαλία 

πιάνοντας δουλειά ως δάσκαλος σε δημοτικό σχολείο του Πέραν. Επιπλέον, αποφάσισε σε 

ακόμη μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι πριν, να αφοσιωθεί στο φιλανθρωπικό του έργο. 

Οργάνωσε ομάδες και συλλόγους που απαρτίζονταν από εύπορους άνδρες και γυναίκες της 

πόλης, ώστε να εντατικοποιούνται οι χρηματοδοτήσεις για την πραγμάτωση δαπανηρών 

δημόσιων και ιδιωτικών έργων. Επίσης ίδρυσε φιλόπτωχα ταμεία και δρομολόγησε συσσίτια 

σε πολλά σημεία της συνοικίας του Πέραν.  

Ο Ιάκωβος ξεκίνησε να εργάζεται στο λιμάνι και αποδείχτηκε πως ήταν ένας 

ικανότατος και τιμιότατος εργαζόμενος, έμπιστος όλων των αφεντικών, με τα οποία 
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συνεργάστηκε. Από την άλλη η Ερμιόνη επέλεξε, ακολουθώντας τα χνάρια του πατέρα της, 

να αφοσιωθεί στο κοινωνικό έργο. Καθημερινά περνούσε πολλές ώρες προσφέροντας 

έμπρακτο έργο στο ορφανοτροφείο και στο συσσίτιο της πόλης, με σκοπό τη στήριξη του 

πλησίον. Παράλληλα, ανέλαβε να φιλοξενήσει την κόρη της κυρά Καρίκαινας στο σπίτι της 

για αρκετές εβδομάδες και να τη φροντίσει έως ότου αυτή καταφέρει να ορθοποδήσει, μιας 

και αυτή έμεινε ξαφνικά ορφανή, πλέον και από μητέρα. Χωρίς ουσιαστικά στέγη και 

οποιοδήποτε στήριγμα, μιας και ό,τι είχε ως περιουσία υπέστη πολλές φθορές από το 

μακελειό που προκάλεσε ο Αντώνιος Βωδινάς εκείνο το αιματηρό βράδυ, βρισκόταν στο 

έλεος του Θεού και η Ερμιόνη έκρινε πως πρέπει να βρίσκεται στο πλευρό της. 

Η Ερμιόνη κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού φαγητού, εξέφρασε στον Γεώργιο την 

ανησυχία της για το παρόν και κυρίως το μέλλον της κόρης της κυράς Καρίκαινας. 

- Η νεαρή αυτή κοπέλα βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπη με τη δύσκολη 

πραγματικότητα, χωρίς ουσιαστικά κάποιο προσόν ή έστω μια στοιχειώδη παιδεία 

και μόρφωση. Ανησυχώ πραγματικά πολύ για αυτήν. Φοβάμαι για το μέλλον της, 

φοβάμαι για την ίδια! Σίγουρα η παραμονή της σε εμένα δε λύνει τα πολλαπλά 

προβλήματα που έχει και πρέπει να γίνει κάτι άμεσα στο μέλλον.  

- Κόρη μου, δεν σου κρύβω ότι τις τελευταίες εβδομάδες με απασχολούν και εμένα 

τα σχετικά με το ποιόν και το μέλλον της. Μπορώ να πω πως είμαι σχεδόν 

έτοιμος να πάρω μια καίρια απόφαση για αυτήν. Θα ήθελα φυσικά τη γνώμη σου, 

όπως και του πολυαγαπημένου μου Ιακώβου. 

- Θέλουμε επειγόντως να ακούσουμε. Πείτε μας, σας παρακαλούμε! Μη μας 

κρατάτε σε αγωνία! Απάντησαν και οι δύο μαζί. 

- Θεωρώ πως είναι ηθικό καθήκον μου να μην αφήσω αυτή την κοπέλα στο έλεος 

του Θεού. Η μακαρίτισσα η μητέρα της και όλο το κοντινό της περιβάλλον 

οδήγησαν στο να βγει από το σωστό δρόμο. Παρ’ όλα αυτά, ο κάθε άνθρωπος 

έχει δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή και η ώρα για αυτήν είναι τώρα. 

Προσφέρομαι να φροντίσω να βρεθεί στέγη με όλα τα έξοδα καλυμμένα από 

εμένα. Εκτός αυτού, θα καταπιαστώ ο ίδιος με το να ψάξω κάποια τεχνική σχολή 

και μια καθοδηγήτρια για αυτήν, έτσι ώστε να κάνει μια στροφή εκατόν ογδόντα 

μοιρών στη ζωή της και να γίνει μια άξια νοικοκυρά. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε 

στη ζωή και την άκαρδη κοινωνία που ζούμε να της στερήσουν μια δεύτερη 

ευκαιρία να γίνει καλύτερος άνθρωπος. Οφείλουμε να φροντίσουμε να καταφέρει 
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να παντρευτεί και να κάνει παιδιά, φτιάχνοντας μια υπέροχη οικογένεια και 

αφήνοντας πίσω της το αμαρτωλό παρελθόν της. 

- Πατέρα, είστε ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας άγγελος επί Γης. Είπε συγκινημένη 

η Ερμιόνη πιάνοντας τρυφερά το χέρι του Γεωργίου. 

- Είστε ένας πραγματικός φιλάνθρωπος! Πρόσθεσε ο Ιάκωβος. Σε κάθε προσπάθεια 

σας θα είμαι παρών, θα είμαι δίπλα σας σε ό,τι χρειαστείτε. Αυτά που λέτε πως θα 

πράξετε για την αδερφή μου με συγκινούν τρομερά και εγώ από πλευράς μου ως 

αδερφός της, οφείλω πρώτος από όλους να συμβάλω με κάθε δυνατό μέσο, ώστε 

να αλλάξει ρότα και να ξεχάσουμε όλοι ό,τι έγινε στο παρελθόν.  

Ο Ιάκωβος ήταν πλέον σαν γιος για τον Καλλιμάχη, μιας και απεδείχθη πως έχει αγνή 

ψυχή γεμάτη καλοσύνη και φυσικά ανιδιοτέλεια και εργατικότητα. Ήταν ο γιος που δεν 

απέκτησε ποτέ και η Ερμιόνη τον δέχτηκε σα να ήταν πραγματικός αδερφός της. Οι τρεις 

τους αγκαλιάστηκαν για μια ακόμη φορά κλαίγοντας από συγκίνηση και ευτυχία. Ήταν 

πανευτυχείς που κατάφεραν να βρούνε επιτέλους αρμονία, ισορροπία, σταθερότητα και 

ηρεμία στις ζωές τους. 

Ο Γεώργιος έμεινε πιστός στις υποσχέσεις του και έπειτα από αρκετές ημέρες βρήκε 

μια τεχνική σχολή για μέλλουσες νοικοκυρές, η οποία δέχτηκε με μεγάλη χαρά την κόρη της 

κυρά Καρίκαινας. Η τελευταία με τον καιρό, κατάφερε να βρει τον σωστό δρόμο αφήνοντας 

μια για πάντα το αμαρτωλό της παρελθόν. Έδειξε τεράστια αλλαγή και το σημαντικότερο, 

αρραβωνιάστηκε έναν φέρελπι νέο, που εργάζεται ως στρατιωτικός στην Αθήνα. 

Γνωρίστηκαν από προξενιό που έκανε ο βαρόνος. Η Ερμιόνη, ευτυχισμένη για τη θετική 

εξέλιξη της κοπέλας, αφιέρωσε επιτέλους χρόνο για τον ίδιο της τον εαυτό. Προχώρησε σε 

γάμο με έναν συνομήλικό της, τον Δημήτριο, ο οποίος είναι διορισμένος καθηγητής 

μαθηματικών στη Μεγάλη του Γένους σχολή. Πλέον περιμένουν παιδί, καθώς είναι έγκυος 

στον τέταρτο μήνα. Ο Ιάκωβος από την άλλη υπήρξε αποτελεσματικός από κάθε άποψη στην 

εργασία του στο λιμάνι της Κωνσταντινούπολης και το αφεντικό του θεώρησε πως ήρθε η 

ώρα να προαχθεί και να ανταμειφθεί αναλόγως. Με τα χρήματα και την εμπειρία που 

αποκόμισε στον χώρο του εμπορίου και του λιμανιού, αποφάσισε να ξεκινήσει τη δική του 

επιχείρηση στο Πέραν, η οποία πραγματοποιεί εισαγωγές και εξαγωγές μπαχαρικών στην 

Ελλάδα και στην Ευρώπη. 

Ένα γλυκό πρωινό της Κυριακής, ο Ιάκωβος πήρε επιτέλους την απόφαση να μιλήσει 

στον Γεώργιο, για κάτι που σκεφτόταν εδώ και πολύ καιρό. 
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- Θα επιθυμούσα να συνεργαζόμασταν επαγγελματικά. Πώς σας φαίνεται η ιδέα να 

διευθύνουμε την επιχείρηση από κοινού; Έπειτα από όσα κάνατε για εμένα, είναι 

το λιγότερο που θα μπορούσα να πράξω ως ένδειξη της ευγνωμοσύνης μου στο 

πρόσωπό σας. Είμαι πεπεισμένος πως η συνεργασία μας δύναται να επιφέρει πολύ 

περισσότερα κέρδη, καθώς μπορούν να συνδυαστούν η τεχνογνωσία που έχω με 

την εμπειρία και τις γνωριμίες σας τόσα χρόνια στο Πέραν και στην Πόλη. 

- Ιάκωβε, η πρόταση σου με αφήνει άφωνο. Δεν έχω λόγια, μου τρέχουν δάκρυα 

στα μάτια. Με τιμά βαθύτατα, επιβεβαιώνει το πόσο σωστή απόφαση πήρα όταν 

αποφάσισα πριν πολύ καιρό να σε εμπιστευτώ και να αναλάβω την ανατροφή 

σου. 

Τα χρόνια πέρασαν πολύ γρήγορα, αλλά ευτυχισμένα. Από τη μέρα που ο Ιάκωβος 

χρειάστηκε να φύγει στο εξωτερικό πριν από οχτώ μήνες για επαγγελματικούς λόγους, ο 

Γεώργιος ανέλαβε εξ ολοκλήρου τη διεύθυνση της επιχείρησης. Η επιχείρησή τους 

επεκτάθηκε, γεγονός που απαιτούσε από τον Ιάκωβο να ταξιδεύει συχνά στο εξωτερικό, 

ακόμη και για συνεχόμενους μήνες χωρίς να γυρίσει στην Πόλη. Η επιχείρηση 

δραστηριοποιείται στον τομέα των εισαγωγών και εξαγωγών μπαχαρικών από την 

Οθωμανική αυτοκρατορία προς κράτη της νότιας και κεντρικής Ευρώπης. Η Ερμιόνη και η 

κόρη της κυρά Καρίκαινας δεν ακολούθησαν την οδό του πλούτου και των ταξιδιών στο 

εξωτερικό, αλλά προτίμησαν τη ζέστη, τη θαλπωρή και πρωτίστως την ομορφιά της 

οικογενείας. Ο γάμος των δύο γυναικών απέφερε από δύο παιδιά στην κάθε μία και 

ακολούθως έναν βίο γεμάτο ευτυχία και ικανοποίηση.  

Ο βαρόνος πλέον, εμφανέστατα γερασμένος αλλά πιο γαλήνιος και ευτυχισμένος από 

κάθε άλλη στιγμή της ζωής του, παρέμεινε στην αγαπημένη του Κωνσταντινούπολη χωρίς 

ποτέ να ταξιδέψει στο εξωτερικό. Εξαρχής είχαν συμφωνήσει πως τα ταξίδια στο εξωτερικό 

θα τα έκανε ο νεότερος. Την περίοδο των ταξιδιών στη Γηραιά Ήπειρο, ο Γεώργιος 

αλληλογραφούσε συχνά με τον Ιάκωβο και μάθαινε για την εξέλιξη και επιτυχία που γνώριζε 

πλέον και εκτός της πόλης που τον ανέδειξε. Πληροφορείται σχετικά με την επιχείρηση και 

τον συμβουλεύει. Από την άλλη, με την Ερμιόνη βρίσκεται αρκετά συχνά, μιας και αυτή 

παρέμεινε στην Πόλη σε αντίθεση με την κόρη της κυρά Καρίκαινας, η οποία μετακόμισε 

στη Σμύρνη, την πόλη από την οποία κατάγεται ο σύζυγος της.  

Ξαφνικά, ένα ηλιόλουστο απόγευμα κάποιου Σαββάτου, χτύπησε η πόρτα της οικίας 

του βαρόνου. Αυτός που έκρουσε τη θύρα ήταν ο Ιάκωβος. Ο πιστός και γερασμένος πλέον 
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υπηρέτης του βαρόνου, υποδέχθηκε με σφιχτές αγκάλες τον αγαπητό από όλους Ιάκωβο. Τον 

συνόδευσε στο σαλόνι, προκειμένου να κάνει έκπληξη στον Γεώργιο.  

- Ιάκωβε μου! Πολυαγαπημένε μου Ιάκωβε. Τι ευχάριστη έκπληξη ήταν αυτή; 

Επιτέλους επέστρεψες. Μου έλειψες τόσο μα τόσο πολύ!. 

- Και εμένα! Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο! 

- Πρώτη φορά λείπεις πάνω από πέντε μήνες. 

Οι δύο άνδρες πέρασαν ολόκληρη την ημέρα μαζί. Τον Ιάκωβο φυσικά επισκέφτηκε 

και η Ερμιόνη μέσα σε κλίμα βαθύτατης συγκίνησης. Με το που πληροφορήθηκε πως 

επέστρεψε από το εξωτερικό, απευθείας έσπευσε να πάει στον οίκο του βαρόνου. Γέλασαν 

και συγκινήθηκαν από τις ιστορίες του Ιάκωβου από το τελευταίο του ταξίδι στην Ευρώπη. 

Οι ιστορίες του έγιναν αγαπητές όχι μόνο από τον Γεώργιο και την Ερμιόνη, αλλά και από 

πολλούς φίλους και γείτονές του. Οι τρεις αυτοί άνθρωποι, ακόμη και μετά από τόσα πολλά 

χρόνια, συνεχίζουν να νιώθουν το ίδιο, σα να μην έχει περάσει ούτε μια μέρα από την πρώτη 

στιγμή που γνωρίστηκαν. Το μόνο που άλλαξε μετά από τόσα χρόνια, είναι τα μαλλιά του 

Γεώργιου που μπορεί να άσπρισαν, αλλά ακόμη παραμένουν όμορφα και πυκνά.  

Αφότου έφτασε το βράδυ και ο βαρόνος αποχωρίστηκε τον πολυαγαπημένο του 

Ιάκωβο, καθώς και την Ερμιόνη που έπρεπε να γυρίσει πίσω στη Σμύρνη, κάθισε στην 

κουνιστή πολυθρόνα του. Συλλογίστηκε με τις ώρες το παρελθόν του, αλλά αυτή τη φορά 

κυρίως την Ερμιόνη, τον Ιάκωβο, την κόρη της κυρά Καρίκαινας, καθώς και τους ανθρώπους 

της Πόλης, τους οποίους στήριξε πολυτρόπως, με ανιδιοτέλεια και πάνω από όλα με 

πραγματική αγάπη. Αντικρίζοντας από το παράθυρό του τον Βόσπορο σκέφτηκε 

συγκινημένος και με χαμόγελο στα χείλη: «Δεν γνωρίζω αν πραγματικά κατάφερα να 

βοηθήσω όσους ανθρώπους ήθελα. Παρ’ όλα αυτά, για το μόνο που είμαι σίγουρος σε αυτή 

τη ζωή, είναι πως έκανα το καλύτερο που μπορούσα».  
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