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Περίληψη 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να μελετήσει τη γλωσσική ποικιλία σε 

λογοτεχνικά έργα. Για τον σκοπό αυτό επικεντρώσαμε τη μελέτη μας στο έργο Φόνισσα του 

Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, το οποίο θεωρείται ένα από τα αριστουργήματά του. 

Διερευνήθηκαν οι αφηγηματικές τεχνικές, κυρίως ο διάλογος, η αφήγηγη και η περιγραφή, 

και εξετάστηκαν με βάση σύγχρονες αφηγηματικές θεωρίες, κυρίως αυτή του Genette. Από 

την εξέταση αυτή αποκαλύφθηκε ότι ο συγγραφέας χρησιμοποιεί τρεις διαφορετικές 

γλωσσικές ποικιλίες. Συγκεκριμένα: α) στους διαλόγους αξιοποιείται η ομιλούμενη λαϊκή 

γλώσσα, η οποία εμπλουτίζεται με σκιαθίτικους ιδιωματισμούς, β) στις αφηγήσεις 

χρησιμοποείται η καθαρεύουσα με προσμείξεις όμως της δημοτικής και γ) στις περιγραφές 

και τις λυρικές παρεκβάσεις ο συγγραφέας γράφει σε μια φροντισμένη και ρέουσα 

καθαρεύουσα. Η διαφορετική γλωσσική ποικιλία αντικατοπτρίζει και την κοινωνική θέση 

των χαρακτήρων. Η λειτουργία που κάθε γλωσσική ποικιλία επιτελεί καθιστά το έργο 

παραστατικό και το ύφος φυσικό αν και ιδιαίτερο. Ίσως αυτό καθιστά και τον συγγραφέα 

μοναδικό.  

 

Λέξεις-κλειδιά: γλωσσική ποικιλία, λογοτεχνία, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Φόνισσα.  
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Summary 

 

This thesis aims at examining the variation of language in the Murderess, a work of modern 

Greek literature written by Alexandros Papadiamantis. The language variation is examined in 

the forms of the narrative techniques employed by the writer, especially the dialogue, the 

narration and the description. This in turn is examined in the light of a contemporary 

narrative theory, namely that of Genette. On the basis of this analysis, it became clear that the 

writer uses three levels of language variation. In other words, he uses [1] a folk language 

enriched with idioms of Skiathos in the dialogues between his characters, [2] an admixture of 

katharevousa with elements of colloquial language (the so-called Dimotiki) in the narrative 

parts, and [3] a high form of language which is further well-worked out in descriptions and 

other lyrical digressions. The different levels of language variation that the writer uses to 

some extent reflect the social status of his characters. Thus he makes his work vivid and 

representative of the place and time the story unfolds.  

 

Key-words: language variation, literature, Alexandros Papadiamantis, Murderess. 
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Εισαγωγή  

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μια προσπάθεια διερεύνησης και ανάδειξης της 

γλωσσικής ποικιλίας από τη λογοτεχνία. Πρόκειται για ένα θέμα, το οποίο δεν έχει μελετηθεί 

συστηματικά έως σήμερα. Για την ανάδειξη της γλωσσικής ποικιλίας, η έρευνά μας 

στηρίχθηκε στο γνωστότερο από τα διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, τη Φόνισσα. 

Παρ’ όλο που υπάρχουν μελέτες για τη γλώσσα του Παπαδιαμάντη, δεν υπάρχει μια 

μονογραφία που να ασχολείται συστηματικά με την ανάδειξη της γλωσσικής ποικιλίας στο 

έργο Φόνισσα. Ούτε έχουν μελετηθεί συστηματικά οι αφηγηματικές τεχνικές και η γλώσσα 

που χρησιμοποιείται στους διαλόγους, στα αφηγηματικά μέρη και τις περιγραφές της 

Φόνισσας. 

Η μελέτη διαθρώνεται σε δύο μέρη: στο θεωρητικό και το ερευνητικό. Το πρώτο 

μέρος φέρει τον τίτλο «Θεωρητικό Πλαίσιο» και αποτελείται από δύο κεφάλαια. Στο πρώτο 

κεφάλαιο προσδιορίζονται οι όροι «γλωσσική ποικιλία» και «ενδοσυστημική ποικιλία». 

Επίσης, αναδύονται οι παράγοντες που καθορίζουν τις ποικιλίες της γλώσσας. Πρόκειται για 

τις γεωγραφικές ποικιλίες, τις κοινωνικές ποικιλίες και τις υφολογικές ποικιλίες. Κατ’ 

επέκταση, ανιχνεύεται τόσο η σχέση μεταξύ γλωσσικής ποικιλίας και κοινωνίας όσο και η 

σχέση μεταξύ γλωσσικής ποικιλίας και λογοτεχνίας. Είναι σαφές ότι η γλωσσική ποικιλία ως 

χαρακτηριστικό της κοινωνικής πλευράς της γλώσσας διαμορφώνεται από τα μέλη μιας 

γλωσσικής κοινότητας και επηρεάζεται από ποικίλους παράγοντες π.χ. τη γεωγραφική 

προέλευση, την ηλικία, το φύλο, την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση κ.ά. Από την άλλη, 

οι ιδιαίτερες και συνειδητές γλωσσικές επιλογές που κάνει ο λογοτέχνης κατά τη 

λογοτεχνική του παραγωγή, οι οποίες συνιστούν το ιδιαίτερο λογοτεχνικό του ύφος, 

αναδεικνύουν τη σχέση μεταξύ γλωσσικής ποικιλίας και λογοτεχνίας. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο του πρώτου μέρους παρουσιάζεται η παπαδιαμαντική γλώσσα 

και επισημαίνονται τα βασικότερα χαρακτηριστικά της. Οι γλωσσικές προτιμήσεις του 

Παπαδιαμάντη αποτυπώθηκαν στο άρθρο του με τίτλο «Γλώσσα και κοινωνία». Η ιδιοτυπία 

και πρωτοτυπία της γλώσσας του Παπαδιαμάντη είναι τα κατεξοχήν στοιχεία, που 

καθορίζουν τη λογοτεχνική ταυτότητά του. Ο τρόπος πρόσληψης της παπαδιαμαντικής 

γλώσσας από τους κριτικούς αποκαλύπτει τις αντιφατικές απόψεις μεταξύ τους. Επιπλέον, 

στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζεται τόσο το περιεχόμενο όσο και τα πρόσωπα του υπό 
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μελέτη έργου, δηλαδή της Φόνισσας. Η πληθώρα των μελετών επέβαλαν μια συνθετική 

προσέγγιση και ερμηνεία. Η σχετική κατά το μάλλον ή ήττον βιβλιογραφία, τα άρθρα και οι 

μονογραφίες συγκεντρώθηκαν και μελετήθηκαν κριτικά, προκειμένου να διαφανεί η 

παπαδιαμαντική γλώσσα.  

Το δεύτερο μέρος της εργασίας πραγματεύεται τη γλωσσική ποικιλία στο έργο 

Φόνισσα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Διαρθρώνεται σε τρία κεφάλαια, καθένα από τα 

οποία ασχολείται με τον λόγο, την αφήγηση και την περιγραφή αντίστοιχα. Σε κάθε 

αφηγηματικό επίπεδο επιχειρήσαμε να διακρίνουμε τη γλωσσική ποικιλία. 

Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο του δεύτερου μέρους εντοπίζονται τα διαλογικά 

μέρη του έργου, τα οποία στη συνέχεια αναλύονται από γλωσσική άποψη. Όπως προέκυψε, 

η ομιλούμενη λαϊκή γλώσσα χρησιμοποιείται στους διαλόγους του έργου. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο εντοπίζονται τα αφηγηματικά μέρη και προσδιορίζεται η γλώσσα που ο 

συγγραφέας υιοθετεί στα μέρη αυτά. Πρόκειται για την καθαρεύουσα με πρόσμειξη 

στοιχείων δημοτικής. Στο τρίτο κεφάλαιο, εντοπίζονται οι περιγραφές του διηγήματος. Οι 

περιγραφές διακρίνονται σε περιγραφές-θέαμα (π.χ. το Κάστρο) και περιγραφές που 

σχετίζονται με τη ζωγραφική. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι περιγραφές πινάκων, δηλαδή 

οι εικόνες, καθώς και οι περιγραφές ανθρώπων (προσωπογραφίες). Η γλώσσα του 

συγγραφέα στις περιγραφές είναι η προσεγμένη και αυστηρή καθαρεύουσα.  

Η εργασία ολοκληρώνεται με την αναλυτική καταγραφή των συμπερασμάτων, όπως 

προέκυψαν από τη μελέτη της Φόνισσας του Παπαδιαμάντη. Τέλος, παρουσιάζεται η 

βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για την αξιοποίηση της γλωσσικής ποικιλίας από τη 

λογοτεχνία και πιο συγκεκριμένα από το έργο Φόνισσα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.  
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Πρώτο Μέρος: Θεωρητικό πλαίσιο 

 

Πρώτο κεφάλαιο 

 

1. Ο όρος «γλωσσική ποικιλία» 

 

Σύμφωνα με την εθνογλωσσολογία, η γλώσσα μιας κοινότητας δεν αντικατοπτρίζει την 

πραγματικότητα, αλλά επηρεάζει τον τρόπο που τα μέλη της αντιλαμβάνονται τον κόσμο 

(Τσίγκου 2015). Αυτό εξηγεί και τις διαφορές μεταξύ των φυσικών γλωσσών σε όλα τα 

επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης.  

Η γλώσσα είναι ένα κοινωνικό προϊόν, πράγμα που σημαίνει ότι επηρεάζεται από το 

κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο μιλιέται. Σύμφωνα με τον Γραμμενίδη (2009, σ. 50), «η 

γλώσσα αντικατοπτρίζει, διαμορφώνει και εκφράζει την πολιτισμική πραγματικότητα μιας 

κοινότητας ή μιας ομάδας». Στο πλαίσιο αυτό, είναι εμφανής η επίδραση του πολιτισμού 

πάνω στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της γλώσσας. Η αντίληψη επομένως ότι μια γλωσσική 

κοινότητα χαρακτηρίζεται από ομοιογένεια στερείται επιστημονικής βάσεως. 

Εάν η δομή βρίσκεται στο επίκεντρο της γλώσσας, τότε η ποικιλία καθορίζει την 

ψυχή της (Wolfram 2006, σ. 333). Όπως ο Αμερικανός γλωσσολόγος E. Sapir (1921, σ. 147) 

υποστήριξε, «καθένας γνωρίζει ότι η γλώσσα είναι μεταβλητή». Υπάρχουν, ωστόσο, 

διαφοροποιήσεις στην προσέγγιση και στην ανάλυση της γλωσσικής ποικιλίας διαφορετικών 

γλωσσικών κοινοτήτων, ενδοομάδων και κοινωνικών δικτύων, καθώς και διαφόρων 

επικοινωνιακών περιστάσεων ή τύπων κοινωνικής επαφής (Gumperz 1981). Η μελέτη της 

γλωσσικής ποικιλίας είναι σήμερα ένα από τα πιο αναπτυσσόμενα πεδία της γλωσσολογίας. 

Οι διάφορες εκφάνσεις της γλωσσικής ποικιλίας είναι «δείκτες κοινωνικής 

διαπραγμάτευσης» (indexical of social negotiations) για την κοινωνιογλωσσική και 

εθνογραφική/εθνογλωσσολογική έρευνα (βλ. Myers-Scotton 2000). Ο William Labov 

επισήμανε ότι η μελέτη της γλωσσικής ποικιλίας είναι κεντρικής σημασίας για την επίλυση 

των θεμελιωδών προβλημάτων στη γλωσσική θεωρία (Labov 1966, 2001). Η ύπαρξη 

πλήθους ομιλητών και γλωσσικών ποικιλιών συγκροτεί και τροφοδοτεί την εθνική γλώσσα. 
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Η έννοια της γλωσσικής ποικιλίας έχει κεντρική σημασία για τη γλωσσολογική 

θεωρία, καθώς συνδέεται αναπόσπαστα με τον ορισμό της γλωσσικής κοινότητας και τη 

διάκριση μεταξύ γεωγραφικών διαλέκτων και κοινωνιολέκτων. Είναι πολύ σημαντική για 

την ιστορική-διαχρονική μελέτη της γλώσσας και για την ερμηνεία των μηχανισμών και των 

διαδικασιών της γλωσσικής αλλαγής.  

Αντικείμενο της γλωσσολογίας της ποικιλότητας [linguistique variationniste] είναι η 

διάκριση μεταξύ των όρων μεταβλητή και παραλλαγή (βλ. Ντίνας 2013, σσ. 265-303). 

Σύμφωνα με τη Δελβερούδη (2001), η μεταβλητή «είναι ένα πεδίο διασποράς, το σύνολο 

των δυνατοτήτων πραγμάτωσης ενός γλωσσικού τύπου, μιας δομής, ενός ήχου» και «κάθε 

μία από αυτές τις πραγματώσεις είναι μια παραλλαγή».  

Με τον όρο γλωσσική ποικιλία (language variation) εννοούμε «μια πρωτοτυπικά 

οργανωμένη συσπείρωση γλωσσικών στοιχείων, τα οποία, εντός των ασαφών, ρευστών, 

ορίων της συσπείρωσης, παρουσιάζουν παρόμοια σε διάφορους βαθμούς κοινωνική 

κατανομή και μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό αντιπροσωπευτικότητας του πρωτοτύπου το 

καθένα (Hudson 1980, σ. 24). Τα μέλη μιας κοινωνίας μεταβαίνουν από τον ένα ρόλο στον 

άλλο, και κατά συνέπεια από τη μια γλωσσική ποικιλία στην άλλη, βάσει διαφόρων 

καθοριστικών παραγόντων όπως είναι οι αποστάσεις και τα εμπόδια στον χρόνο, καθώς και 

στον γεωγραφικό και κοινωνικό χώρο, το φύλο, τη φυλή, κ.ά. 

Η γλωσσική ποικιλία είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της γλώσσας σε καθημερινό 

επίπεδο, κάτι που προκαλεί μέγιστο ζήτημα για το πώς «πρέπει» ή «μπορεί» να συνταχθεί 

π.χ. η γραμματική μιας γλώσσας. Η χρήση της γλώσσας από τους διάφορους ομιλητές (με 

διαφορετικά ψυχολογικά, μορφωτικά, κοινωνικά, βιολογικά χαρακτηριστικά) προσδίδει 

ποικιλία στη γλώσσα, αλλά και η ίδια η γλώσσα προσφέρει αυτή την ποικιλία, αυτές τις 

ποικίλες πιθανότητες χρήσης. Η ποικιλία, λοιπόν, είναι εξωτερική και παράλληλα 

εσωτερική. Κανένας ομιλητής δε μιλάει σε όλες τις περιστάσεις επικοινωνίας με τον ίδιο 

τρόπο, αλλά και δε χρησιμοποιεί έναν «τρόπο ομιλίας» ή «ύφος» (register) για τους ίδιους 

πάντοτε σκοπούς. 

Σύμφωνα με την Καραντζή-Ανδρειωμένου (2011, σ. 446), η πρότυπη γλωσσική 

ποικιλία (standard language), η νόρμα, θεωρείται ως υπόδειγμα χρήσης και καθορίζεται από 

την εκπαιδευτική πολιτική κάθε χώρας. Μ’ άλλα λόγια, πρόκειται για μια ρυθμιστική 

προσέγγιση της γλώσσας, που καθορίζει τι πρέπει και τι δεν πρέπει να λέγεται. Συνδέεται με 
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κοινωνικά αποδεκτές χρήσεις της γλώσσας, ενώ η ισχυροποίηση και η διάδοσή της είναι 

απόρροια της εκπαίδευσης. Κάθε απόκλιση από τη νόρμα συνιστά και μια διαφορετική 

γλωσσική ποικιλία. Σε κάθε περίπτωση, η εμπέδωση της νόρμας συνδέεται με τον 

εξοβελισμό άλλων γεωγραφικών και κοινωνικών γλωσσικών ποικιλιών που δε διαθέτουν 

ανάλογο κύρος. Δεδομένου ότι οι λόγοι για τους οποίους μια γλωσσική ποικιλία 

χαρακτηρίζεται ως πρότυπη είναι συνήθως εξωγλωσσικοί (ιστορικοί, κοινωνικοί, πολιτικοί), 

η νόρμα δεν υπερισχύει από τις υπόλοιπες ποικιλίες από καθαρά γλωσσολογική άποψη. Η 

διάδοση της πρότυπης γλώσσας επιτυγχάνεται με την τυποποίησή της, η οποία αφορά όλα τα 

γλωσσικά επίπεδα, δηλαδή τη φωνολογία (την προφορά), τη μορφολογία (κλιτικά 

συστήματα), το λεξιλόγιο και τη σύνταξη.   

Η Τσίγκου (2015) υποστηρίζει την άποψη ότι «η γλωσσική ποικιλία θα μπορούσε να 

οριστεί ως η ύπαρξη ετερότητας στην κοινωνική χρήση της γλώσσας· ετερότητας που 

επιτρέπει στους ομιλητές να επιλέγουν τα γλωσσικά μέσα που επιθυμούν ανάλογα με τον 

στόχο και τις συνθήκες που επιβάλλει το εκάστοτε περιβάλλον επικοινωνίας».  

Η ποικιλία εντοπίζεται παντού στη γλώσσα: από την παραγωγή ενός ήχου έως την 

ακουστική ή οπτική επεξεργασία του γλωσσικού σήματος. Σε γενικές γραμμές, το 

ενδιαφέρον της γλωσσικής ποικιλίας επικεντρώνεται στις διαφορές που έχουν κοινωνική 

σημασία στο πλαίσιο της συμπεριφοράς της ομάδας περισσότερο και όχι της προσωπικής 

ιδιοσυγκρασίας. Επίσης, αντικείμενο της γλωσσικής ποικιλίας αποτελεί και η μελέτη 

κοινωνικών πτυχών μεμονωμένων ομιλητών. Ένας ομιλητής έχει σε γενικές γραμμές τη 

δυνατότητα να παράγει ποικίλους τύπους, οι οποίοι (ανάλογα με την περίπτωση και ανάλογα 

με τον συνομιλητή) θα καταταχθούν ως αποδεκτοί ή μη αποδεκτοί, ως επιτηδευμένοι, λαϊκοί 

ή της αργκό. Ακόμα, κάθε ομιλητής χρησιμοποιεί διαφορετικά τα στοιχεία της γλώσσας 

ανάλογα με την ιδιόλεκτό του, ενώ ομάδες ομιλητών χαρακτηρίζονται από δικές τους 

γλωσσικές ποικιλίες και διαμορφώνουν γλωσσικούς υπο-κώδικες. Για τον λόγο αυτό, 

σήμερα κάνουμε λόγο για εγγενή γλωσσική ανομοιογένεια και διαφοροποίηση· 

διαφοροποίηση που μπορεί να προκύπτει και από την ταυτότητα του/της χρήστη-ομιλητή και 

από τη συγκεκριμένη χρήση-περίσταση της ομιλίας. Η γλωσσική ποικιλία είναι εμφανής 

τόσο μεταξύ των ομιλητών όσο και εντός των ομιλητών, όταν το ίδιο πρόσωπο μπορεί να 

εναλλάσσεται μεταξύ του διαφορετικού τρόπου προφοράς μιας λέξης ή του διαφορετικού 

τρόπου διάταξης των στοιχείων σε μια πρόταση. Είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης 
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μεταξύ των γλωσσικών παραγόντων (δηλαδή πτυχών της γραμματικής και της φωνολογίας), 

καθώς και της αλληλεπίδρασης μεταξύ κοινωνικών παραγόντων και γλώσσας (π.χ. ποιος 

είναι ο ομιλητής, πού απευθύνεται, εάν ο λόγος λαμβάνει χώρα σε επίσημο ή ανεπίσημο 

περιβάλλον).  

Μάλιστα, η γλωσσική ποικιλότητα δίνει στον ομιλητή τη δυνατότητα, ανάλογα με 

τον βαθμό της στρατηγικής του ικανότητας (strategic competence), να αντισταθμίζει τις 

λεξιλογικές του ελλείψεις ή τις συντακτικές του δυσκολίες στη διατύπωση συγκεκριμένου 

μηνύματος μέσω της επιλογής αντίστοιχων εκφράσεων (χρήση υπερωνύμων, χρησιμοποίηση 

απλούστερων μορφοσυντακτικών δομών κλπ) ή της χρήσης παραγλωσσικών μέσων 

(Σετάτος 2003). 

Η διαφοροποίηση της γλώσσας παρατηρείται σε όλα τα επίπεδα γλωσσικής 

ανάλυσης: φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη, σημασιολογία, λεξιλόγιο. Όλες οι πτυχές της 

γλώσσας (ήχοι, φωνήματα, μορφήματα, συντακτικές δομές, λεξήματα κ.ά.) παρουσιάζουν 

ποικιλία. Η ποικιλία μπορεί να μελετηθεί με δύο τρόπους: συγχρονικά και διαχρονικά 

(Meyerhoff 2009). H γλωσσική ποικιλία συνδέεται με ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό της 

γλώσσας: κάθε γλωσσικό σύστημα αποτελείται από γλωσσικά σημεία, τα οποία συνιστούν 

συνδυασμό σημασίας και μορφής. Μ’ άλλα λόγια, κάθε γλωσσικό σύστημα αποτελεί σύνολο 

μορφών οι οποίες αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες σημασίες. Η δυνατότητα έκφρασης 

συγκεκριμένου μηνύματος με περισσότερες της μιας μορφές συνιστά τη γλωσσική ποικιλία 

σε όλες τις διαστάσεις της και σε όλα της τα επίπεδα (Μιχάλης 2008, σ. 19). 

Ενδεικτικά παραδείγματα ποικιλίας αποτελούν: οι διαφορετικοί τρόποι να ζητήσουμε 

κάτι (π.χ. πώς θα διαφοροποιούσαμε λεκτικά το αίτημα να ανοίξει κάποιος το παράθυρο, 

ανάλογα με την ηλικία του, την κοινωνική του θέση, τους παρευρισκόμενους, τον χώρο κλπ), 

η διαφορετική προφορά ομιλητών για την ίδια λέξη/φράση, ανάλογα με τη γεωγραφική 

καταγωγή τους, η γνώση και η χρήση διαφορετικών λέξεων (π.χ. ειδικού λεξιλογίου, 

απαγορευμένων, «ταμπού» λέξεων), ο κωδικοποιημένος λόγος ομάδων ομιλητών (π.χ. των 

νέων, ορισμένων επαγγελματικών ομάδων κ.ά.). Αντίστροφα, το ίδιο εκφώνημα μπορεί να 

έχει διαφορετικές σημασίες, ανάλογα με το περιβάλλον εμφάνισής του, τις σχέσεις των 

συνομιλητών, τον επιτονισμό κ.ο.κ. 
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1.1 Η ενδοσυστημική ποικιλία 

 

Στη γλώσσα εμφανίζεται ενίοτε και ποικιλία που δεν μπορεί να αποδοθεί ξεκάθαρα ούτε 

στον χρήστη ούτε στην περίσταση επικοινωνίας. Η ενδοσυστημική ποικιλία οφείλεται 

μάλλον στις πολλαπλές επιλογές που προσφέρει η ίδια η γλώσσα στους χρήστες της. Η 

τελική επιλογή δε συναρτάται αναγκαστικά με τη γεωγραφική ή την κοινωνική θέση του 

ομιλητή. Για παράδειγμα, συχνά εναλλάσσονται τύποι όπως έρχονταν – ερχόντουσαν, θέλεις 

– θες κ.ά. Οι Κακριδή, Κατή και Νικηφορίδου (1999, σ. 104) θεωρούν ότι «τέτοιες 

εναλλαγές στην προφορά, στη γραμματική, στη σύνταξη, στο λεξιλόγιο (π.χ. μπάνιο-

τουαλέτα) συνιστούν σχετικά ελεύθερες, και τις περισσότερες φορές μη συνειδητές, επιλογές 

του ομιλητή/τριας». Είναι φυσικό κάποιοι από τους γλωσσικούς αυτούς τύπους να απαντούν 

συχνότερα σε ορισμένα επίπεδα ύφους από ό,τι σε άλλα (π.χ. οι ασυναίρετοι τύποι των 

ρημάτων αγαπάει, μιλάει κλπ συνδυάζονται κατά κύριο λόγο με τον προφορικό λόγο), χωρίς 

όμως αυτό να είναι απόλυτο.  

 

2. Οι παράμετροι που καθορίζουν τις ποικιλίες της γλώσσας 

 

Εντοπίζονται τρεις διαφορετικές παράμετροι ως προς τις μορφές της γλωσσικής ποικιλίας, 

που σχετίζονται κατά κύριο λόγο με τους επιστημονικούς στόχους των ερευνητών 

(Δελβερούδη 2001; Bell 1984, σ. 145; Biber & Finegan 1994, σ. 316; Fasold & Connor-

Linton 2006). Οι διαφοροποιήσεις της γλώσσας στην περίπτωση των ποικιλιών αυτών 

αποκαλύπτουν αφενός την ταυτότητα του ομιλητή και αφετέρου τον κοινωνικό του ρόλο σε 

συγκεκριμένη επικοινωνιακή περίσταση. Θα πρέπει όμως να επισημάνουμε ότι η τριμερής 

αυτή διάκριση στην περιγραφή των γλωσσικών ποικιλιών είναι τεχνητή, καθώς στην 

πραγματικότητα δεν υφίστανται τρία ξεχωριστά σύνολα, ούτε στο εσωτερικό του κάθε 

συνόλου υφίστανται αυστηρά διαχωρισμένες γλωσσικές ποικιλίες. Οι ποικιλίες της γλώσσας, 

σύμφωνα με τη Δελβερούδη (2001), καθορίζονται από τρεις παραμέτρους: μια κοινωνική 

παράμετρο, μια γεωγραφική παράμετρο και μια ιστορική παράμετρο. Περαιτέρω, η γλώσσα 

γνωρίζει ποικιλίες σε αυτούς τους τρεις άξονες: διαστρωματικές ποικιλίες (όσες αφορούν τις 

κοινωνικές ομάδες), διατοπικές ποικιλίες (συνδεδεμένες με περιοχές) και διαχρονικές 

ποικιλίες (συνδεδεμένες με τον χρόνο και με τις διαφορές μεταξύ των ηλικιακών ομάδων). 
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Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη παράμετρος περιορίζεται στις γεωγραφικές ποικιλίες 

(οριζόντια κατάταξη), δηλαδή στις διαλέκτους και τα τοπικά ιδιώματα, δίνοντας έμφαση στη 

διάκρισή τους από την κοινή, δηλαδή την καθιερωμένη, επίσημη γλώσσα (Δελβερούδη 

2001; Rickford & Eckert 2001, σσ. 1-2). Η δεύτερη παράμετρος εστιάζει στις κοινωνικές 

ποικιλίες ή κοινωνιολέκτους (sociolects) (κάθετη κατάταξη), υπογραμμίζοντας τον ρόλο που 

ασκούν εξωγλωσσικοί παράγοντες στη διαμόρφωση της γλώσσας κάθε ομιλητή ή κάθε 

συνόλου ομιλητών, όπως είναι η κοινωνική θέση και τάξη, η ηλικία, το φύλο, η 

επαγγελματική ομάδα, ο βαθμός μόρφωσης κ.ά. (Hudson 1980; Rickford & Eckert 2001, σ. 

2). Δηλώνουν δηλαδή στοιχεία της κοινωνικής ταυτότητας του χρήστη τους και 

δημιουργούνται με βάση τους κύριους παράγοντες που διαμορφώνουν την κοινωνική δομή 

μιας κοινότητας. Πρόκειται για τις «γλώσσες» των διαφόρων κοινωνικών ομάδων, π.χ. της 

νεολαίας. Η τρίτη παράμετρος επικεντρώνεται στα διαφορετικά επίπεδα λόγου (υφολογικές 

ποικιλίες), τα οποία διαμορφώνονται από την εκάστοτε επικοινωνιακή συνθήκη (Halliday 

2002; Rickford & Eckert 2001, σ. 2).  

Σύμφωνα με τη Δελβερούδη (2001), «τα τρία κριτήρια ταξινόμησης ορίζουν 

ισάριθμα σύνολα στο εσωτερικό μιας γλώσσας και ... κάθε σύνολο περιέχει μια σειρά 

γλωσσικών ποικιλιών, γεωγραφικών το ένα, κοινωνικών το άλλο, σχετικών με τα επίπεδα 

ύφους το τρίτο. Kάθε γλωσσικό στοιχείο μιας ιδιολέκτου (φωνητικό, μορφολογικό, 

συντακτικό, σημασιολογικό, λεξιλογικό ή φρασεολογικό) βρίσκεται σε αντίθεση - σε ένα 

από τα τρία σύνολα ή και σε όλα - με στοιχεία που ανήκουν σε άλλες γλωσσικές ποικιλίες 

και τα οποία χρησιμοποιούν άλλοι ομιλητές, ή ακόμα και ο ίδιος ο ομιλητής σε άλλη 

περίσταση». Ως προς τις οριζόντιες ποικιλίες, η γεωγραφική διαφοροποίηση δημιουργεί 

μικρότερες ή μεγαλύτερες αποκλίσεις για τα τοπικά ιδιώματα και τις διαλέκτους αντίστοιχα 

(Δελβερούδη 2001).  

Ένα παράδειγμα γεωγραφικής ποικιλίας εντοπίζεται στη φράση με δίνεις, η οποία 

αντιτίθεται στη φράση μου δίνεις (διάκριση βόρειων και νότιων ιδιωμάτων), εφόσον 

χαρακτηρίζει ομιλητές βόρειων ιδιωμάτων. Επιπλέον, η έρρινη προφορά [∪πενδε], που 

χαρακτηρίζει κυρίως μορφωμένους ή/και μεγαλύτερης ηλικίας ομιλητές, αντιτίθεται μέσα 

στο σύνολο των κοινωνικών ποικιλιών στη μη έρρινη προφορά [∪πεδε], που χαρακτηρίζει 

ομιλητές χαμηλότερης μόρφωσης ή/και μικρότερης ηλικίας. Από την άλλη, ο ίδιος ομιλητής 

ενδέχεται να χρησιμοποιήσει μια συγκεκριμένη φράση ανάλογα με το εάν η περίσταση 
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κρίνεται οικεία ή επίσημη κλπ (Δελβερούδη 2001). Διαφορετικό στόχο έχει λ.χ. η αγόρευση 

στη Βουλή από την ανακοίνωση στο ραδιόφωνο. Ποικιλία δημιουργεί και ο τρόπος της 

έκφρασης και ειδικότερα η επιλογή κάποιου συγκεκριμένου τύπου κειμένου. Διαφορετικό 

ύφος, λεξιλόγιο, σύνταξη και γενικά διαφορετικές ρητορικές συμβάσεις χαρακτηρίζουν λ.χ. 

ένα ηλεκτρονικό μήνυμα από μία προσωπική επιστολή. Τέλος, οι σχέσεις μεταξύ των 

ομιλητών, σχέσεις οικειότητας, εξουσίας κ.ά., συνιστούν ακόμα μια πηγή περιστασιακής 

ποικιλίας - διαφορετικά απευθύνεται κανείς στον φίλο του ή στη φιλική ομήγυρη και 

διαφορετικά σε ανθρώπους με τους οποίους η σχέση του είναι τυπική. Από τα παραπάνω 

καθίσταται σαφές ότι κάθε ιδιόλεκτος περιέχει ετερόκλητα γλωσσικά στοιχεία που 

συναποτελούν μια ενότητα. 

Η περίσταση επικοινωνίας στην οποία συμμετέχει ο ομιλητής ορίζει – όπως 

προαναφέρθηκε - τον τρίτο τρόπο ταξινόμησης των γλωσσικών ποικιλιών. Η ταυτότητα του 

συνομιλητή, το πλαίσιο της συζήτησης και το κανάλι ή η αιτία της επικοινωνίας συνιστούν 

τους παράγοντες που επηρεάζουν τις γλωσσικές παραγωγές μας, ορίζοντας διαφορετικά 

επίπεδα γλώσσας ή επίπεδα ύφους (Andersson & Trudgill 1990, σ. 171; Hudson 1980, σσ. 

48-51; Kακριδή-Ferrari & Μαρκοπούλου-Xειλά 1996, σσ. 29-39; Πετρούνιας 1984, σσ. 121-

122): επίσημο, ανεπίσημο, οικείο, φιλικό, λογοτεχνικό, λόγιο, λαϊκό, χυδαίο κλπ. Ο όρος 

επίπεδο ύφους [register] χρησιμοποιείται ευρέως στην κοινωνιογλωσσολογία, εννοώντας 

«ποικιλίες όσον αφορά τη χρήση» (Δελβερούδη 2001), και καθορίζεται από κάποια ειδική 

περίσταση. Η επιλογή του κατάλληλου ύφους καθορίζεται από το άτομο που 

απευθυνόμαστε, το είδος του μηνύματος και την εντύπωση που θέλουμε να κάνουμε. Γι’ 

αυτό, ο φυσικός ομιλητής της γλώσσας έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον κατάλληλο τύπο, 

ο οποίος ταιριάζει στην επικοινωνιακή περίσταση, στο κειμενικό είδος και εκφράζει 

αποτελεσματικά τόσο τις προθέσεις του, όσο και τις πιο λεπτές σημασιολογικές αποχρώσεις 

του μηνύματος που επιθυμεί να εκφράσει (Αρχάκης & Κονδύλη 2004). Η δυνατότητα 

επιλογών που το ίδιο το γλωσσικό σύστημα παρέχει στους φυσικούς ομιλητές είναι το 

στοιχείο που συνιστά τη γλωσσική και επικοινωνιακή ελευθερία που τους χαρακτηρίζει 

(Μπαμπινιώτης 1994).   

Είναι αξιοσημείωτο ότι τόσο οι γεωγραφικές όσο και οι κοινωνικές ποικιλίες 

ενισχύουν τον αυτοπροσδιορισμό των μελών οποιασδήποτε ομάδας (κοινωνικής ή 
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γεωγραφικής). Επίσης, είναι σαφές ότι όλες οι μορφές γλωσσικής ποικιλίας αντανακλούν τον 

πολιτισμό των ομιλητών τους.  

 

3. Γλωσσική ποικιλία και κοινωνία 

 

Η μελέτη της γλωσσικής ποικιλίας είναι ένα σημαντικό τμήμα της κοινωνιογλωσσολογίας 

στον βαθμό που απαιτεί αναφορά σε κοινωνικούς παράγοντες. Οι γλώσσες διαφέρουν 

μεταξύ τους, καθώς υφίστανται διαφορές τόσο μεταξύ των κοινωνικών ομάδων όσο και στις 

εκάστοτε επικοινωνιακές περιστάσεις. Υπάρχουν πολλοί τρόποι ομιλίας και κάθε τρόπος 

ομιλίας συνιστά μια ποικιλία. Πιο συγκεκριμένα, μια ποικιλία μπορεί να οριστεί ως ένα 

σύνολο γλωσσικών αντικειμένων με παρόμοια κοινωνική κατανομή. Θα πρέπει να 

επισημανθεί ότι η ποικιλία δεν είναι κατ’ ανάγκη μια «ολοκληρωμένη γλώσσα» με πλούσιο 

λεξιλόγιο και γραμματική. Μπορεί απλώς να είναι ένα μικρό σύνολο γλωσσικών 

αντικειμένων, όπως είναι για παράδειγμα η αργκό, η οποία μπορεί τυπικά να οριστεί ως ένα 

αρκετά περιορισμένο σύνολο νέων λέξεων και νέων σημασιών που αποκτούν παλιότερες 

λέξεις, καθώς αναμειγνύονται με γλωσσικά αντικείμενα με πολύ μεγαλύτερη κοινωνική 

κατανομή.  

Η γλωσσική ποικιλία επομένως είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το κοινωνικό 

περιβάλλον και φέρει τον πολιτισμό των μελών της γλωσσικής κοινότητας που τη 

χρησιμοποιούν. Σε κάθε περίπτωση, η γλωσσική ποικιλία αποτελεί φορέα του πολιτισμού 

της ομάδας ή του ομιλητή που τη χρησιμοποιεί.  Η στενή σχέση που υπάρχει μεταξύ 

γλώσσας και κοινωνίας έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης πολλών 

κοινωνιογλωσσολογικών μελετών (Trudgill 1974; Hudson 1980 κ.ά.) αλλά και ευρύτερων 

διεπιστημονικών προσεγγίσεων (Holtgraves 2002 κ.ά.). Οι περισσότερες έρευνες εστιάζουν 

στη μελέτη της σχέσης μεταξύ γλωσσικής και κοινωνικής ποικιλίας, η οποία αποδεικνύει ότι 

υφίσταται αλληλεπίδραση μεταξύ γλώσσας και κοινωνίας (Holtgraves 2002, σ. 65).  

Η γλωσσική ποικιλία ως χαρακτηριστικό της κοινωνικής πλευράς της γλώσσας 

διαμορφώνεται από τα μέλη μιας γλωσσικής κοινότητας και επηρεάζεται από ποικίλους 

παράγοντες, όπως τη γεωγραφική προέλευση, την ηλικία, το φύλο, την κοινωνικο-

οικονομική κατάσταση, τη θρησκεία, το επάγγελμα, την εθνικότητα, την κοινωνική τάξη, 

την προσοχή στον τρόπο ομιλίας, τις υφολογικές επιλογές (registers) του ομιλητή ανάλογα 
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με την περίσταση κ.ά. (Holtgraves 2002, σσ. 65-72). Οι παράγοντες αυτοί μπορούν να δρουν 

ταυτόχρονα και να επηρεάζουν και να διαμορφώνουν την ιδιόλεκτό μας. Οι εν λόγω 

ποικιλίες με βάση τον χρήστη αποκαλύπτουν στοιχεία της ταυτότητας του ομιλητή. 

Αναμφίβολα, ο καθοριστικότερος από αυτούς τους παράγοντες είναι το περιβάλλον της 

περίστασης, το λεγόμενο καταστασιακό περιβάλλον (context of situation) στη γλωσσική μας 

συμπεριφορά. Κάτι ανάλογο υποστηρίζει και ο Halliday (2002, σ. 201), όταν λέει ότι «κάθε 

νόημα έχει ένα καταστασιακό πλαίσιο, ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο διαμορφώνεται και 

ερμηνεύεται».  

Είναι σαφές ότι κανένας ομιλητής δε χρησιμοποιεί τους πόρους της γλώσσας του 

ακριβώς με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις περιστάσεις. Σύμφωνα με τις κοινωνικές περιστάσεις 

υπό τις οποίες λαμβάνει χώρα η πράξη της επικοινωνίας, ο ομιλητής μπορεί να επιλέξει 

διαφορετικές παραλλαγές μιας συγκεκριμένης μεταβλητής. Ο Halliday, μελετώντας την 

επίδραση του περικειμένου στην επιλογή των επιπέδων λόγου, διακρίνει ότι συντελείται 

μέσω τριών παραγόντων: του πεδίου (field), της στάσης (tenor) και του τρόπου (mode) 

(Halliday 2003, σ. 260). Το πεδίο αναφέρεται στον σκοπό και το περιεχόμενο της 

επικοινωνίας και απαντά στο «γιατί;» και «για ποιο πράγμα;» γίνεται λόγος. Η στάση αφορά 

τους συμμετέχοντες στην περίσταση επικοινωνίας και τις μεταξύ τους κοινωνικές σχέσεις. 

Απαντά στην ερώτηση «σε ποιον;». Ο τρόπος σχετίζεται με το ποιο κανάλι επικοινωνίας 

υιοθετείται και απαντά στην ερώτηση «πώς;» (Hudson 1980, σ. 48). 

 

4. Γλωσσική ποικιλία και λογοτεχνία 

 

Οι επιλογές που έχει ένας ομιλητής σε κάθε επικοινωνιακή περίσταση συνιστούν την 

ιδιόλεκτό του. Πρόκειται για τον ατομικό τρόπο έκφρασης καθενός, που του χαρίζει 

ελευθερία.  H αξία των επιλογών ως στοιχείου επικοινωνιακής ελευθερίας είναι πρόδηλη 

στον κατεξοχήν χώρο της γλωσσικής δημιουργικότητας, σε αυτόν της λογοτεχνίας. Η 

λογοτεχνική δημιουργία, ως έντεχνη προσωπική δημιουργία ενός ατόμου, του ποιητή ή του 

πεζογράφου, στηρίζεται στις γλωσσικές επιλογές του κάθε δημιουργού, μέσω των οποίων 

πραγματώνεται η διατύπωση και μετάδοση του λογοτεχνικού μηνύματος. Οι ιδιαίτερες και 

συνειδητές κατά κανόνα επιλογές διαφόρων δομικών ή λεξιλογικών στοιχείων που κάνει ο 

λογοτέχνης κατά τη λογοτεχνική του παραγωγή συνιστούν το ιδιαίτερο λογοτεχνικό του 
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ύφος. Σύμφωνα με τον Μιχάλη (2008, σ. 20), «η λογοτεχνία ως τέχνη του λόγου, ως 

δημιουργία με στόχο την αισθητική ανταπόκριση του αναγνώστη, αποτελεί, όπως και κάθε 

μορφή τέχνης, πεδίο αδέσμευτης ανάπτυξης της έκφρασης και προϊόν της πνευματικής 

ελευθερίας, της έμπνευσης και της φαντασίας του κάθε δημιουργού. Αν δεν υπήρχε η 

δυνατότητα διαμόρφωσης προσωπικού ύφους μέσω επιλογών από το πλούσιο γλωσσικό 

υλικό του λόγου, η λογοτεχνική παραγωγή θα ήταν αδύνατη· η δυνατότητα ύπαρξής της 

αναδεικνύει τον βαθμό της εκφραστικής ελευθερίας που παρέχει στον άνθρωπο το γλωσσικό 

σύστημα». Οι αισθητικοί στόχοι της λογοτεχνικής σημειολογίας διαφοροποιούν τον 

χαρακτήρα και τη λειτουργία της γλώσσας των λογοτεχνικών κειμένων και κάνουν την 

προσέγγισή της σύνθετη και πολύπλοκη. 

Το ύφος ορίζεται ως η γλώσσα σε χρήση, σε συγκεκριμένες δηλαδή περιστάσεις 

επικοινωνίας που μπορεί να περιλαμβάνουν τη γλωσσική ποικιλία. Πρόκειται για μια 

πολυσήμαντη έννοια, που καλύπτει όλα τα πεδία του λόγου. Είναι όμως σημαντική η 

ανίχνευση της διάστασης του ύφους στη λογοτεχνία; Διαβάζοντας το κείμενο ενός 

συγγραφέα, ένας αναγνώστης πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνει τη διάλεκτο, την 

κοινωνιόλεκτο στην ομιλία των προσώπων και στην αφήγηση, να εντοπίζει τα είδη των 

κειμένων, καθώς και τα επίπεδα λόγου (π.χ. λαϊκό, οικείο, αργκό, χυδαίο) σε σχέση με την 

ιδιόλεκτό τους. Το σημαντικότερο όλων δηλαδή είναι ο εντοπισμός των επιπέδων της 

απόκλισης, της διαφοροποίησης και της εξατομίκευσης, προκειμένου να γίνει διακριτή η 

ιδιοπροσωπία του κάθε συγγραφέα. Κάτι τέτοιο όμως είναι επίπονο, αφού τα όρια μεταξύ 

των επιπέδων λόγου αλλάζουν από εποχή σε εποχή ανάλογα με την περιοχή, την καταγωγή, 

το φύλο, την ηλικία κλπ. Η Δημητρούλια (2015, σ. 26) θεωρεί ότι «σε κάθε περίπτωση, η 

γλωσσολογική προσέγγιση μας ενδιαφέρει τόσο για το ιδιόλεκτο των προσώπων όσο και του 

ίδιου του συγγραφέα, αφού διαλεκτικά, κοινωνιολεκτικά και άλλα διάφορα στοιχεία 

ενυπάρχουν και στις γενικές, συνειδητές αλλά και ενδεχομένως ασύνειδες επιλογές του». 

Ο Μπαµπινιώτης (1991) ασχολείται ιδιαίτερα µε τη διασαφήνιση των ειδικών 

χαρακτηριστικών του ύφους, µε κύρια έµφαση στην έννοια της ποιητικής γραµµατικής ως 

επιλογής και ως απόκλισης. Ο ίδιος ορίζει την ποιητική γραµµατική ως «το σύνολο των 

γλωσσικών δοµών που συνθέτουν το προσωπικό ύφος του λογοτέχνη» και πρόκειται για 

«ένα ιδιαίτερο κατά λογοτέχνη γλωσσικό σύστηµα που απαρτίζεται από λεξιλογικές όσο και 

από γραµµατικές (µορφοσυντακτικές) δοµές» (Μπαµπινιώτης 1991, σ. 107). Συγκεκριμένα, 
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η γραµµατική µπορεί να σηµαίνει την παραγωγή των συστατικών µιας γλώσσας, µε 

αποτέλεσµα να γίνεται αναφορά σε «γραµµατική της ποίησης» («ποιητική γραµµατική») ή 

«γραµµατική της πρότασης» κλπ, εννοώντας την παραγωγή ενός ποιητικού έργου ή µιας 

πρότασης κ.ά., µε βάση ορισµένα συστατικά και διαδικασίες, καθώς και τη δηµιουργία νέων 

γλωσσικών δοµών (Μπαµπινιώτης 1998, σ. 128). Αναγνωρίζει και επισηµαίνει την ύπαρξη 

«ποιητικών γραµµατικών» ή «γραµµατικών των αποκλίσεων», όπως τις χαρακτηρίζει, οι 

οποίες µετασχηµατίζουν τις κανονιστικές δοµές της γλώσσας, δηµιουργώντας νέα γλωσσικά 

σχήµατα, µε σκοπό την αποτύπωση µε σαφήνεια και αρτιότητα των ιδεών του χρήστη 

(Μπαµπινιώτης 1998, σσ. 74-77). Η γλωσσική ποικιλία, η οποία υιοθετείται από κάθε 

συγγραφέα, «αποτελεί μια γενεσιουργικά καλλιτεχνική δοκιµασία, µια παραγωγικά 

δηµιουργική διαδικασία, στην οποία ο συγγραφέας καλείται από το ένστικτό του να 

συνδυάσει στοιχεία ή πληροφορίες του εξωσυγγραφικού του κόσµου µε επιλογές ή 

αποκλίσεις του ενδοσυγγραφικού» (Μαθιουδάκης 2015, 424). Η γλωσσική ποικιλία στη 

λογοτεχνία εδραιώνει, λοιπόν, τις επιλογές κάθε συγγραφέα και αναδεικνύει την προσωπική 

του έκφραση.  

Κάθε λογοτέχνης στην προσπάθειά του να αποτυπώσει με ακρίβεια και 

παραστατικότητα την έμπνευσή του, όλα όσα φαντάζεται, προβαίνει σε αποκλίσεις και 

δημιουργεί νεολογισμούς. Πιο συγκεκριμένα, επινοεί νέες - κυρίως σύνθετες – λέξεις, αλλά 

και χρησιμοποιεί δομικά σχήματα που παραβιάζουν τους μορφοσυντακτικούς κανόνες και 

τους σημασιολογικούς περιορισμούς. Τόσο οι επιλογές όσο και οι αποκλίσεις είναι στοιχεία 

της δημιουργικότητας των κειμενικών τύπων που τις χρησιμοποιούν. Είναι χαρακτηριστικό 

ότι προσδίδουν στα κείμενα πρωτοτυπία και «ποιητικότητα». Εξάλλου, «εφόσον η 

δημιουργικότητα και η πρωτοτυπία συνιστούν καίρια στοιχεία της ελευθερίας σύλληψης και 

έκφρασης νοημάτων, αντιλαμβανόμαστε ότι η γλώσσα, δίνοντας τη δυνατότητα στους 

ομιλητές (ανάλογα με την ευαισθησία και τη φαντασία τους, τη γλωσσική τους γνώση και 

εξάσκηση, αλλά και τη διανοητική τους διαύγεια) να διασπούν τους φραγμούς του 

γλωσσικού συστήματος προβαίνοντας σε εκφραστικές αποκλίσεις και στη δημιουργία 

νεολογισμών, στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου με καινούργιες λέξεις, ενισχύει και 

αναδεικνύει την επικοινωνιακή τους ελευθερία, τη σχετική εκφραστική τους ανεξαρτησία να 

δίνουν διέξοδο στα βιώματά τους» (Μπαμπινιώτης 1994, 1998). Η λογοτεχνία χρησιμοποιεί 

γενικότερους μηχανισμούς της γλώσσας (τη μεταφορά, τη μετωνυμία κ.ά.) που μετατρέπουν 
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την τεχνική του καθημερινού λόγου σε τέχνη, ενεργοποιώντας την ποιητική λειτουργία του 

λόγου.  

Ο λογοτέχνης επεμβαίνει εκφραστικά στη γλώσσα, μεταβάλλοντας τις δομικές ή 

σημασιολογικές σχέσεις των στοιχείων της σε συγκεκριμένα τμήματα του ευρύτερου 

γλωσσικού συστήματος και δημιουργώντας νέα γλωσσικά σημεία (Μπαμπινιώτης 1994). Μ’ 

άλλα λόγια, διαθέτει γλωσσική ικανότητα (linguistic competence), την απαιτούμενη δηλαδή 

γνώση της γλώσσας. Περαιτέρω, διαθέτει γλωσσική δημιουργική ικανότητα, η οποία 

συμβάλλει στο να μπορεί να διατυπώσει γλωσσικά, να εκφράσει μέσω γλωσσικών στοιχείων 

(φθόγγων, λέξεων, προτάσεων κλπ) υπαρχόντων ή νέων (αποκλινουσών εκφράσεων, 

νεολογισμών) οποιαδήποτε σκέψη, ιδέα, άποψη, διανόημα (Μπαμπινιώτης 1994). 

Η γλωσσική δημιουργική ικανότητα συνδέεται με τρία βασικά χαρακτηριστικά της 

γλώσσας ως συστήματος: τη συστατικότητα (constituency), την επαναδρομή (recursion) και 

την παραγωγικότητα (productivity). Η συστατικότητα αναφέρεται στην ευκαμψία στη 

διατύπωση συγκεκριμένου νοήματος, δηλαδή στην αντικατάσταση συγκεκριμένου 

γλωσσικού συστατικού από άλλο απλούστερο ή συνθετότερο συστατικό (π.χ. τη χρήση μιας 

ονοματικής φράσης στη θέση μιας αντωνυμίας ή το αντίστροφο), τη δυνατότητα 

εμπλουτισμού μιας δομής με επιπρόσθετα χαρακτηριστικά (π.χ. την επαύξηση μιας 

ονοματικής ή ρηματικής φράσης με προθετική φράση), τη μετακίνηση συστατικών κ.ά. Η 

επαναδρομή δηλώνει τη δυνατότητα επαναληπτικής εφαρμογής διαδικασιών, όπως η 

συνεχής επαύξηση φραστικών ή προτασιακών δομών με επιπρόσθετα συστατικά (π.χ. η 

συνεχής επέκταση μιας πρότασης με που-αναφορικές προτάσεις ή η σύνδεση ενός 

συστατικού με άλλα λειτουργικά ισοδύναμα μέσω του συνδέσμου και). Το τρίτο 

χαρακτηριστικό, η παραγωγικότητα, σχετίζεται με την ιδιότητα της γλώσσας «να συνδυάζει 

υπάρχοντα μορφήματα, ώστε να σχηματίζονται νέες, μη υπάρχουσες λέξεις και νεολογισμοί, 

για να καλύπτονται καινούργιες επικοινωνιακές ανάγκες, να ονομάζονται νέα αντικείμενα ή 

καταστάσεις ή να εκφράζονται αποτελεσματικότερα οι σκέψεις των ομιλητών, αλλά και να 

εμπλουτίζει το περιεχόμενο δεδομένου εκφωνήματος μέσω τροποποιητών (π.χ. επιθέτων, 

επιρρημάτων), ώστε να καθίσταται αναλυτικότερο, πιο δηλωτικό και πιο περιγραφικό» 

(Fasold & Connor-Linton 2006; Lyons 1995). 

Η δημουργικότητα της γλώσσας είναι πολύ βασική για έναν λογοτέχνη, διότι του 

επιτρέπει να παράγει συνεχώς απεριόριστο αριθμό νέων εκφράσεων μέσω της 
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εκμετάλλευσης υπαρχουσών γλωσσικών πηγών. Η δημιουργικότητα είναι στενά 

συνεδεδεμένη με τη γλωσσική ικανότητα, παρέχοντας στον λογοτέχνη την ευκαιρία 

δυνητικής παραγωγής μη πεπερασμένου αριθμού εκφωνημάτων, που καλύπτουν 

οποιαδήποτε πτυχή των νοητικών συλλήψεών του (Yule 2004). 

Τέλος, ένας λογοτέχνης χαρακτηρίζεται και από άλλες διαστάσεις της γλωσσικής 

ικανότητας: την επικοινωνιακή ικανότητα (communicative competence) και την κειμενική 

ικανότητα (textual competence). Η επικοινωνιακή ικανότητα αναφέρεται τόσο στην επιλογή 

των κατάλληλων μορφοσυντακτικών και λεξιλογικών δομών για την πραγμάτωση 

συγκεκριμένων λειτουργιών και την εκπλήρωση των επικοινωνιακών προθέσεων, όσο και 

στην επιλογή των γλωσσικών τύπων και στοιχείων που αντιστοιχούν σε δεδομένη 

επικοινωνιακή περίσταση, στα κοινωνικά χαρακτηριστικά του ακροατή, όπως και στο είδος 

λόγου που χρησιμοποιείται. Η κειμενική ικανότητα αφορά τη δυνατότητα παραγωγής ενός 

κειμένου με συνοχή και συνεκτικότητα, κατάλληλη για το συγκεκριμένο κειμενικό είδος 

δομή και αποτελεσματικές γλωσσικές επιλογές (Hedge 2000). Και οι δύο συνδέονται με 

κοινωνικούς, πολιτισμικούς, καταστασιακούς, εκπαιδευτικούς και νοητικούς παράγοντες, 

αλλά και με την προσωπική προσπάθεια, τη μελέτη και την παρατηρητικότητα του 

λογοτέχνη. Σε κάθε περίπτωση, το εκάστοτε λογοτεχνικό έργο είναι αποτέλεσμα ελεύθερης 

βούλησης και επιλογής. 
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Δεύτερο Κεφάλαιο 

 

1. Η παπαδιαμαντική γλώσσα: βασικά χαρακτηριστικά 

 

Ιδιαίτερη θέση στην κατανόηση και ερμηνεία του παπαδιαμαντικού έργου κατέχει η 

προσέγγιση της γλώσσας της αφήγησης του Παπαδιαμάντη. Η γλώσσα αυτή οργανώνεται 

στη βάση της παραβίασης κάθε καθιερωμένου ιδιώματος της αναπαράστασης της επίσημης ή 

της καθημερινής ζωής. Πρόκειται για μια ενιαία και πηγαία γλώσσα που διακρίνεται από 

πρωτοτυπία και ιδιοτυπία. Θεωρείται λαϊκό δημιούργημα και υπερέχει στον βαθμό που μας 

μεταφέρει «στην πνευματικότητα της παράδοσης και στην πραγματικότητα του λαϊκού βίου» 

(Καρτσάκης 2012). Ο ίδιος «διαμορφώνει ένα είδος καθαρού και πλήρους λόγου» 

(Καρτσάκης 2012). Η γραφή του χαρακτηρίζεται ως πολυεπίπεδη και πολύτυπη, καθώς 

προχωρεί στο βάθος, στην αναζήτηση της πνευματικής ακεραίωσης του ανθρώπου. Για τη 

γλώσσα και το ύφος του Παπαδιαμάντη εξαιρετικός παραμένει ο τέταρτος τόμος των 

Γλωσσοφιλολογικών του καθηγητή Νάκα (2003a), ενώ για τα σχήματα λόγου στο 

παπαδιαμαντικό έργο το βιβλίο Ρητορικός Παπαδιαμάντης (2011).  

Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, αν και έζησε μέσα στη δίνη των γλωσσικών 

αντιπαραθέσεων, δε συντάχθηκε με καμιά γλωσσική παράταξη. Αποστρέφονταν τον Κοραή 

και τον Ψυχάρη. Συγκεκριμένα, για τον Ψυχάρη έλεγε τα εξής: «Την δημοτικήν γλώσσαν 

πού την είδε, πού την έμαθε, πού την εσπούδασε ο Ψυχάρης; Αυτός είναι Χίος, σχεδόν 

ξένος, αριστοκράτης Φαναριώτης, επιχειρών με εν στρεβλωτικόν ιδίωμα να επιβληθή ως 

δημιουργός και διδάσκαλος ολοκλήρου έθνους. Όχι! αι γλώσσαι δεν επιβάλλονται ούτω εις 

τα καλά καθούμενα υπό των ατόμων εις τους λαούς» (Kalospyros 2007). Θεωρούσε ότι οι 

διανοοούμενοι δεν έπρεπε να επιβάλουν καμιά γλωσσική μορφή στη ζωντανή γλώσσα του 

λαού. Αυτό εξηγείται, διότι «από τη σκοπιά που βλέπει τα πράγματα, η επιβολή της 

ιδεολογικής θέλησης μιας ομάδας ανθρώπων εν ονόματι κάποιας πνευματικής ιδιοτέλειας 

πάνω στο ζωντανό σώμα του λαού είναι κάτι εντελώς απίθανο και απαράδεκτο» 

(Καμπερίδης 1996, σ. 537). Επίσης, υποστήριζε την άποψη ότι οι γλώσσες δεν είναι 

αποτέλεσμα επιβολής αλλά φυσικής και αβίαστης εξέλιξης. Οι γλώσσες, κατά τον ίδιο, 

χρησιμοποιούνται για να υπηρετήσουν τις ανάγκες του λαού. Επιπλέον, οικτίρει τον λαό για 
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την κατάσταση που τον έχουν φέρει οι πνευματικοί ηγέτες του. Συνεπώς, είναι ξεκάθαρη η 

έλλειψη στάσης και στράτευσής του απέναντι στη γλώσσα.  

Στο άρθρο του με τίτλο «Γλώσσα και κοινωνία» (Παπαδιαμάντης 1907, σσ. 288-

299), ο Παπαδιαμάντης στρέφεται εναντίον εχθρών της ελληνικής, οι οποίοι είναι και εχθροί 

των Ελλήνων. Ειρωνεύεται τη γλώσσα που μας έρχεται από το Παρίσι, τη γλώσσα που είναι 

«ενθρονισμένη» στην Αθήνα και όλους τους «νεογλωσσίτες» που εμφανίστηκαν στην 

Ελλάδα. Κατά τον τρόπο αυτό, θεωρεί ότι «η ελληνική γίνεται τερατούργημα και η Ελλάδα 

μένει άγλωσση» (Δημητρακόπουλος 2011), εκφράζοντας παράλληλα τη δραματική αγωνία 

για το ζήτημα της γλώσσας. Η «πολυγαμία», σύμφωνα με τον ίδιο, δε χρειάζεται, καθώς η 

κοινωνία μας είναι προοδεύουσα. Η μέριμνα του Σκιαθίτη λογοτέχνη για την ορθή χρήση της 

γλώσσας φαίνεται από το ότι δε διστάζει να καυτηριάσει τα μασκαρέματα της αποκριάς και 

τις συναφείς απόψεις των χρονικογράφων π.χ. σε ό,τι αφορά την κλίση των ονομάτων 

(Παπαδιαμάντης 1907, σσ. 292-293). Η ελληνική γλώσσα στον Αθηναϊκό τύπο, σύμφωνα με 

τον ίδιο, είναι γεμάτη από βαρβαρισμούς (γραμματικά λάθη), ξενισμούς (φράσεις που έχουν 

μεταφερθεί από ξένες γλώσσες), παραλογισμούς, νεωτερισμούς και ακυρολεξίες, πράγματα 

που οδηγούν στην εξαφάνιση της λαϊκής γλώσσας. Διαπιστώνει ότι με όλα αυτά 

καλλιεργείται μια γενική σύγχυση. Αναπτύσσεται η αγραμματοσύνη και το ανώφελο του να 

γράφεις ή να μιλάς ορθά. Περαιτέρω, πιστεύει ότι όλα αυτά νοθεύουν τη γλώσσα, 

καθιστώντας την «νόθον και κίβδηλον κατασκεύασμα, ἄκομψον καὶ κακόζηλον· τεχνητὸν 

καὶ κατὰ συνθήκην». Ο Παπαδιαμάντης ισχυρίζεται ότι «ἡ γλώσσα ἡ Ἑλληνικὴ ἔπρεπε νὰ 

βλέπῃ μακράν, ὡς φάρον παμφαῆ, τὴν λαμπρὰν αἴγλην τῆς αρχαίας, χωρὶς νὰ ἔχῃ τέρμα τὸν 

φάρον αὐτόν. Ὁ φάρος ὁδηγεῑ εἰς τὸν λιμένα, δὲν εἶναι αὐτὸς λιμήν» (Παπαδιαμάντης 1907, 

σσ. 295-296). Ο ίδιος δηλαδή επισημαίνει την αίγλη της προγονικής μας γλώσσας, η οποία 

πρέπει να λειτουργεί ως φάρος που κατευθύνει προς το λιμάνι και όχι ως το λιμάνι αυτό 

καθαυτό.  

Περαιτέρω, ο Παπαδιαμάντης επικρίνει τον ιωτακισμό, θεωρώντας τον ως ένα από τα 

ελαττώματα της γλώσσας. Είναι αξιοσημείωτο ότι τονίζει την έλλειψη του αισθήματος της 

ευφωνίας, την απροσεξία στα ονόματα και χαρακτηρίζει το πολυσύλλαβο ως ένα ελάττωμα 

της γλώσσας που οδηγεί σε γλωσσικά εκτρώματα (Παπαδιαμάντης 1907, 297). Από τα 

παραπάνω διαφαίνεται η συνεχής αγωνία του Παπαδιαμάντη για την ελληνική γλώσσα. Για 

τον λόγο αυτό, προτείνει να διατηρηθεί η φυσική πορεία της γλώσσας, να μην υπάρξουν 
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εξωτερικές παρεμβολές λόγω ξενόφερτων προτύπων, αφού η γλώσσα είναι ένας ζωντανός 

οργανισμός (Παπαδιαμάντης 1907, 296).  

Οποιαδήποτε συζήτηση γύρω από τη γλώσσα και τη μορφολογία του έργου του 

Παπαδιαμάντη θα ήταν ελλιπής, αν δε φανέρωνε τις πηγές της έμπνευσής του. Ο πλούτος 

των γλωσσικών του πηγών ενδιαφέρει κατά κύριο λόγο την έρευνα. Γλώσσα και 

περιεχόμενο είναι αλληλένδετα στο έργο του. Γι’ αυτό, ο ίδιος «ντύνει το έργο του, σαν 

πουκάμισο σε εικόνα, με τη γλώσσα που έχει μάθει από τους ανθρώπους του νησιού του, 

από τα λειτουργικά βιβλία της εκκλησίας, την Αγια-γραφή, τα υμνολόγια, την παπαδική, τα 

Συναξάρια, τα Γεροντικά, τους πατέρες, τους αρχαίους» (Καμπερίδης 1996, σ. 538). Σε όλο 

το έργο του, οι συσχετίσεις με βιβλικές πηγές είναι καταφανείς. Με όλα αυτά αναδεικνύεται 

το προσωπικό ύφος του Παπαδιαμάντη. 

Το έργο του μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια ιδιόμορφη σύνθεση του ελληνισμού και 

της ρωμιοσύνης, καθώς συνταιριάζει παραδόσεις αρχαϊκές, ελληνιστικές, μεσαιωνικές και 

νεότερες. Αξιοποιούνται αρχαία μυθολογικά στοιχεία, τα οποία «συμπλέκονται με τις 

ελληνιστικές, αλεξανδρινές, εβραϊκές, χριστιανικές καταβολές της παράδοσής μας» 

(Καμπερίδης 1996, σ. 538) σ’ ένα ενιαίο σύνολο. Κάτι αντίστοιχο παρατηρείται και στη 

γλώσσα, η οποία απηχεί κατά κύριο λόγο την ομοιογένεια και την αρμονία αυτής της 

παράδοσης. Ο Καμπερίδης (1996, σ. 539) επισημαίνει ότι για τον Παπαδιαμάντη «η βιβλική 

γλώσσα του τετραβάγγελου παρέμεινε η κοινή γλώσσα του ελληνισμού. Όπως ακριβώς 

αντιλαμβανόταν την ομοιογένεια στη διαχρονική σύνθεση των διαφόρων εποχών του 

ελληνισμού, έτσι αντιλαμβανόταν και την ομοιογένεια της ελληνικής γλώσσας, από τις 

αρχαϊκές μέχρι τις σύγχρονες καταβολές της».  

Πολλά έχουν γραφτεί για τη γλώσσα του Παπαδιαμάντη και τις ιδιαιτερότητες της 

μικτής του γλώσσας (βλ. Νάκας 2003b, σσ. 122-153). Θα πρέπει πρωτίστως να επισημανθεί 

η ικανότητα του Παπαδιαμάντη να «διυλίζει και να εμποτίζει τα γραπτά του» μ’ αυτή τη 

«μυστηριώδη πνευματική ιδιότητα που πλανιέται στη Σκιάθο» (Weinberg 1996, σ. 69). Πηγή 

της είναι η αγάπη του λογοτέχνη για το νησί του, τον ελληνικό λαό, τους κοινούς 

ανθρώπους, το ελληνικό έθνος, την κουλτούρα του, τα έθιμά του, τα πιστεύω του, τους 

θρύλους του, την ελληνική θρησκεία και τις παραδόσεις της ορθοδοξίας. Η αξιοποίηση της 

παράδοσης είναι κάτι μοναδικό, το οποίο δίνεται επιδέξια από τον Σκιαθίτη λογοτέχνη. 

Ακόμα, πηγάζει από την αγάπη του για την ελληνική γλώσσα. Χρησιμοποιώντας έντεχνα το 
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γλωσσικό εργαλείο, αναδεικνύει αριστοτεχνικά τον πόνο και τη φτώχεια των απλών, 

καθημερινών ανθρώπων. Φαίνεται να συμπάσχει για κάθε κατατρεγμένο άνθρωπο, για κάθε 

άρρωστο και βασανισμένο. Στέκεται δίπλα στις γυναίκες του νησιού του, καθώς και στα ήθη 

και τα έθιμά τους. Σε γενικές γραμμές, με τη γλώσσα του σκιαγραφεί τον πόνο και τη 

δυστυχία των ανήμπορων και αδυνάτων. Ένα άλλο στοιχείο είναι η προσήλωσή του στην 

εκκλησιαστική παράδοση. Από την πρόθεσή του αυτή εκπηγάζει η τέχνη του, σύμφωνα με 

τον Καρτσάκη (2012). 

Η γλώσσα του Παπαδιαμάντη είναι ένα μωσαϊκό λέξεων της καθαρεύουσας στα 

αφηγηματικά μέρη, της δημοτικής στα διαλογικά, μιας πληθώρας ευαγγελικών ψαλμών και 

ομηρικών παραπομπών (βλ. Kalospyros 2011, 76; Kalospyros 2007; Αθανασοπούλου 2004, 

σσ. 165-175). Ο Λίνος Πολίτης έχει διακρίνει τρία επίπεδα (αναβαθμούς) στη γλώσσα του 

Παπαδιαμάντη, άποψη που υιοθετήθηκε από όλους τους μελετητές του παπαδιαμαντικού 

έργου. Συγκεκριμένα, στους διαλόγους του ο συγγραφέας χρησιμοποιεί σχεδόν φωτογραφικά 

αποτυπωμένη την ομιλούμενη λαϊκή γλώσσα, εμπλουτισμένη με σκιαθίτικους 

ιδιωματισμούς.  Στην αφήγηση υιοθετεί μιαν άλλη γλώσσα που έχει βάση την καθαρεύουσα, 

αλλά με πρόσμειξη πολλών στοιχείων δημοτικής, και καταλήγει σ’ ένα προσωπικό ύφος. 

Στις περιγραφές και στις λυρικές παρεκβάσεις του ο Παπαδιαμάντης χρησιμοποιεί μια 

προσεγμένη και αυστηρή καθαρεύουσα (Καρτσάκης 2012). Κύριο, λοιπόν, χαρακτηριστικό 

της παπαδιαμαντικής γλώσσας είναι η μείξη της λαϊκής, κυρίως ιδιωματικής της νήσου 

Σκιάθου, της ιδιαίτερης πατρίδας του, αλλά και της κοινής λαϊκής, και της λόγιας, 

επηρεασμένης από τη γλώσσα της εκκλησίας και της υμνογραφίας. Για μικτή γλώσσα κάνει 

λόγο και ο Weinberg (1977, σ. 40, 64) στη διδακτορική του διατριβή. Είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό το γεγονός ότι ο Παπαδιαμάντης συνηθίζει να εντάσσει τη γλώσσα της εκκλησίας 

στο έργο του. Μάλιστα, οι αναφορές στα εκκλησιαστικά κείμενα είναι μόνιμες στα έργα του 

Παπαδιαμάντη.   

Συσχετίζοντας την παπαδιαμαντική γλώσσα με τα ομηρικά έπη, μπορούμε να 

εντοπίσουμε την ομοιογένεια και την αρμονία που τη διέπει. Πρόκειται για μια «ομηρική» 

καθαρεύουσα (με αρκετές αναφορές σε κλασικά και ομηρικά πρότυπα), ιερατική, βιβλική, η 

οποία εκφράζει απόλυτα τα λυρικά συναισθήματα (Kalospyros 2007).  

Η γλώσσα του Παπαδιαμάντη είναι το στοιχείο εκείνο που την ξεχωρίζει από καθε 

άλλον συγγραφέα, αυτό που καθορίζει τη λογοτεχνική ταυτότητά του. Η παπαδιαμαντική 
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γλώσσα δεν υποτάχθηκε ποτέ σε κάποια κατηγορία, ενώ έχει προσληφθεί με τους πιο 

αντιφατικούς τρόπους. Σύφωνα με τον Λορεντζάτο (1994, σσ. 259-265), ως σύνολο η 

«ελληνική γλώσσα ολόκληρη, από τότε που φανερώθηκε στον κόσμο, σε όλα τα 

πολυμέτωπα γυρίσματα της διαδρομής της» η παπαδιαμαντική γλώσσα αποτέλεσε 

οργανωμένη παραβίαση οποιουδήποτε ιδιώματος της καθημερινής ζωής (επίσημου ή 

ανεπίσημου), αλλά στις επί μέρους όψεις της (γλώσσα της αφήγησης ή γλώσσα του 

διαλόγου) απέδωσε με τη μεγαλύτερη ακρίβεια τις γλώσσες της καθημερινής ζωής («όλες τις 

γλώσσες [του τιμονιέρη, της μαμής] μιλημένες από πρώτο χέρι καλύτερα από τον τιμονιέρη, 

τη μαμή, τη μοιρολογήτρα, τα παιδιά».  

Πρόκειται για μια γλώσσα που ενέχει τόσο την πραγματολογική χρήση (σχέση 

γλώσσας και περιγραφόμενης πραγματικότητας) και την αυτοαναφορική της χρήση (έμφαση 

στον τρόπο του λέγειν). Συνδυάζει την προφορικότητα (ως αμεσότητα, απλότητα, 

ειλικρίνεια, αυθεντικότητα, γνησιότητα) με την κειμενικότητα (ως λογοτεχνική παράδοση, 

γνώση, διακειμενικότητα και αυτοαναφορικότητα) (Tziovas 1989, σσ. 321-335). Είναι μια 

γλώσσα που παρεμβαίνει στη δομή του παπαδιαμαντικού αφηγήματος, ανατρέποντας την 

πρωτοκαθεδρία της πλοκής (Φαρίνου-Μαλαματάρη 2005, σ. 22).  

Αποκαλυπτικές είναι οι απόψεις του Παπαδιαμάντη για τη γλώσσα σχετικά με 

μερικούς κανόνες που υπαγορεύουν τη χρήση ορισμένων λεκτικών τύπων στις μεταφράσεις 

του, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη μεταφορά των ξένων δανείων. Ο Παπαδιαμάντης αξιοποιεί 

σε μεγάλο βαθμό ορισμένα χαρακτηριστικά των εβραϊσμών. Ξεχωρίζουν οι αναστροφές 

στους τίτλους ορισμένων διηγημάτων του π.χ. «Της Κοκκώνας το σπίτι», «Της δασκάλας τα 

μάγια» κ.ά., οι οποίες δίνουν έμφαση. Επίσης, είναι συχνές οι επιζεύξεις π.χ. τα Άγια των 

Αγίων, Άσμα Ασμάτων κ.ά., δηλαδή οι συνακολουθίες δύο όμοιων τύπων. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, παρατηρείται συνδυασμός αναστροφής και επίζευξης, όπως π.χ. στο Ναυαγίων 

Ναυάγια. Ένα άλλο χαρακτηριστικό των εβραϊσμών είναι «η βαθμιαία κλιμάκωση επιθέτων 

που αντιστοιχούν στη βαθμιαία crescendo κλιμάκωση ψυχικών καταστάσεων, βαθμών 

συγκίνησης ή αισθησιακής απόλαυσης (Καμπερίδης 1996, σ. 541). Δε θα πρέπει να 

παραλείψουμε και τα δάνεια του συγγραφέα από την υμνολογία, τα οποία είναι εμφανή σε 

πολλά από τα διηγήματά του.  
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2. Η κριτική στην παπαδιαμαντική γλώσσα  

 

Η γλώσσα του Παπαδιαμάντη έχει επισύρει σε μεγάλο βαθμό το ενδιαφέρον και την 

προσοχή της κριτικής (βλ. Κοτζιά 2005). Ένας κριτικός του παπαδιαμαντικού έργου, ο 

νομπελίστας ποιητής Οδυσσέας Ελύτης, γράφει σχετικά με τη γλώσσα του Παπαδιαμάντη: 

«Η ποιητική νοημοσύνη του Παπαδιαμάντη διατρέχει τις σελίδες του, συνεγείρει και 

μαγνητίζει τις λέξεις, τις υποχρεώνει να συναντηθούν σε μια φράση ... Αυτές οι νησίδες των 

παρομοιώσεων και των μεταφορών που αφθονούν στα κείμενά του χωρίς ποτέ να τα 

μεταβάλλουν σε πεζοτράγουδα ... αρκούν για ν’ αποσπάσουν τη γλώσσα αυτή [την 

καθαρεύουσα] από την παγερότητα και να κυματίσουν την επιφάνειά της μ’ έναν τρόπο που 

δεν έχει όμοιό του στα πεζογραφήματα της εποχής». Επισημαίνει, τέλος, ο Ελύτης «κάτι 

συζεύξεις νεόκοπες με κριτήρια καθαρά ποιητικά (χνοώδη πάλλευκον χρῶτα κ.ά.)», οι 

οποίες «συναποτελούν  το ένα, το γλωσσικό, από τα πολλά στρώματα της ιδιάζουσας του 

ύφους του μαγείας» (Ελύτης 
4
1989, σσ. 55-56 και 62-63).  

Είναι εμφανές ότι όλοι οι Υπερρεαλιστές εκτιμούν τη γλώσσα του Παπαδιαμάντη και 

δεν περιφρονούν τον «αμύθητο πλούτο, το θησαυρό που έχ[ουν] στη διάθεσή του[ς]» 

(Εγγονόπουλος 1999, σ. 337; Beaton 1996, σσ. 421-424). Μάλιστα, ο Ελύτης ορίζει τη 

γλώσσα του Παπαδιαμάντη ως σταθερή εκφραστική που προκύπτει από τη διασταύρωση της 

διαχρονίας με τη συγχρονία. Ο ίδιος αναφέρει σχετικά: «Η πεζογραφία του Παπαδιαμάντη 

αποτελεί μια τυπολογία της ελληνικής ζωής ... που δεν αποτελεί μήτε παρελθόν, μήτε παρόν, 

μήτε μέλλον αλλά την αποτύπωση, σε μιαν ορισμένη ιστορική στιγμή και πάνω σε ένα 

συγκεκριμένο υλικό, μιας σταθερής εκφραστικής που χαρακτηρίζει απ’ ανέκαθεν τον 

Έλληνα και που είναι πάντοτε η ίδια, όπως ίδια είναι κατά βάθος η γλώσσα η πλαστική και 

στον Πολύγνωτο και στον Πανσέληνο και στον Θεόφιλο» (Ελύτης 1997, σ. 48; βλ. 

Χατζηνικολάου 1976, σσ. 54-55). Η συνένωση του προφορικού ύφους/ήθους με τη 

γλωσσική εκζήτηση χαρακτηρίζει κάθε μοντέρνο συγγραφέα και εκτιμάται θετικά, διότι 

συνταιριάζει «το αρχέγονο με το καλλιεργημένο, μείγμα παράξενο και αυθεντικό, μαγικό και 

σαν αφελές, ακατανόητο και συνάμα απλοϊκό» (Πασχάλης 2001, σ. 19).  

Η παπαδιαμαντική γλώσσα προσλήφθηκε με τους πιο αντιφατικούς τρόπους, 

διχάζοντας τους κριτικούς. Ο Ναπολέων Λαπαθιώτης χαρακτήρισε τη γλώσσα του 

Παπαδιαμάντη «θαυμαστή, εὐμάλακτο, ἐμφαντικὴ καὶ ρέουσα». Υποστήριξε επίσης ότι 
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«ἔχει μιὰ βιβλικὴν μεγαλοπρέπειαν, ἕνα βαθὺν καὶ ρωμαλέον ψυχισμόν, μιὰν εὐφωνίαν 

ἐντελῶς ἰδιότυπον, μιὰν αἴγλην φυσικὴν καὶ μιὰ λαμπρότητα, ποὺ ματαίως κανεὶς θ’ 

ἀναζητήσῃ, στὰ ὠχρὰ καὶ πενιχρὰ κατασκευάσματα τῶν πολὺ ρηχῶν θεματογράφων μὲ τοὺς 

ὁποίους εἶχε συγχυσθεῑ [...]» (Λαπαθιώτης 2005, σσ. 108-109). Ο Άγρας τη χαρακτήρισε ως 

μια γλώσσα με ιστορία αιώνων, που μπορεί να δανείζεται λέξεις από όλες τις περιόδους. Ο 

Ελύτης έκανε λόγο για «θησαυρισμένη από απανωτά στρώματα παιδείας», δηλαδή για μια 

γλώσσα συγκροτημένη από διαφορετικά ή επάλληλα στρώματα παιδείας, αρνούμενη να 

υποκύψει, σύμφωνα με τους Λορεντζάτο και Τωμαδάκη, στη βία και κατ’ επέκταση στη 

μονοχρωμία ή και την καθαρότητα της μιας ή της άλλης εκφοράς (Φαρίνου-Μαλαματάρη 

2005, σσ. 23-24). Ο Νικολαΐδης χαρακτήρισε το έργο του Παπαδιαμάντη από γλωσσολογική 

άποψη ως μια υπέρβαση της γλωσσικής συζήτησης μεταξύ δημοτικής και καθαρεύουσας 

(βλ. Άγρας 1979, σσ. 119-130 και Ζορμπάς 1991, σσ. 19-32). Σύμφωνα με τις απόψεις 

μελετητών, η καθαρεύουσα του Παπαδιαμάντη θα πρέπει να θεωρηθεί βυζαντινή ή, 

τουλάχιστον, ιερατική (Kalospyros 2007).  

Όσοι διάκεινται ευμενώς και προσπαθούν να εξηγήσουν τη γλωσσική ποικιλία στο 

παπαδιαμαντικό έργο, την τοποθετούν σε ετερογλωσσικά συμφραζόμενα. «Αρχαΐζουσα, 

καθαρεύουσα, γλώσσα των εφημερίδων, εκκλησιαστική, δημοτική, χυδαία, όλες διεκδικούν 

πιεστικά το αίσθημα» (Παπαγιώργης 1997, σσ. 60-61 και Νάκας 2003a, σσ. 441-600). Ο 

Παπαδιαμάντης δηλαδή εγκολπώνει τη γλωσσική ελληνική παράδοση (αρχαία, βυζαντινή 

και νεότερη) στο έργο του. Ο Παπαγιώργης (1997) συνεχίζει, λέγοντας ότι ο συγγραφέας 

ξανοίχτηκε σε μια ελεύθερη γλωσσική πρόσμειξη που υπαγορευόταν από την καλλιέργεια 

και την ηθική του· την καθαρεύουσα με αρχαΐζουσες μνήμες ως τη λαϊκή ντοπιολαλιά. Η εν 

λόγω γλώσσα μεταδίδει ευκολότερα το ιθαγενές λαϊκό περιεχόμενο στην αστική τάξη που 

διαβάζει εφημερίδες και περιοδικά, αφού το παρουσιάζει ντυμένο με το γλωσσικό ένδυμά 

της (Βαλέτας 1941, σσ. 4-13). Μπορεί όμως να θεωρηθεί και για γλωσσική διαστρωμάτωση, 

μεταδίδοντας το οικείο περιεχόμενο (τις εμπειρίες των απλών χαρακτήρων) σε ανοίκεια 

μορφή από μια μεταβαλλόμενη οπτική γωνία (Παπαγιώργης 1997, σσ. 60-61). Τέλος, μπορεί 

να ιδωθεί και ως ανάμειξη της προφορικής με τη γραπτή γλώσσα. Η γλώσσα του 

Παπαδιαμάντη είναι μια γλώσσα ενός μορφωμένου ανθρώπου, ο οποίος ήταν κοντά στην 

εκκλησιαστική παράδοση. Στην εκκλησιαστική παράδοση συνυπάρχουν διαβαθμισμένες 

όλες οι φάσεις της ελληνικής γλώσσας. Είναι αξιοσημείωτο ότι η παπαδιαμαντική γλώσσα 



30 

 

«κατορθώνει να αποτυπώνει στην ίδια πολλές φορές πρόταση το προφορικό (παροντικό) με 

το γραπτό (μνήμη παρελθόντος), το περιφερειακό (διάφορα ιδιώματα) με το κεντρικό 

(επίσημη γλώσσα καθαρεύουσα ή δημοτική), το οικείο (καθημερινότητα της κοινότητας) με 

το μη οικείο (γλώσσα της περιγραφής με έντονες λογοτεχνικές αναμνήσεις)» (Φαρίνου-

Μαλαματάρη 2005, σ. 24). Η γλώσσα λειτουργεί ως βασικός παράγοντας στην αφηγηματική 

δομή, συνδυάζοντας την προφορικότητα με την παράδοση και τη διακειμενικότητα.  

Στον αντίποδα, υπήρξαν και ορισμένοι σχολαστικοί καθαρευουσιάνοι, όπως ο Κλέων 

Ραγκαβής, οι οποίοι αντιμετώπισαν εχθρικά τη γλώσσα του Παπαδιαμάντη. Μάλιστα, ο ίδιος 

ισχυρίστηκε ότι ο Παπαδιαμάντης δε σέβεται την καθαρότητα. Αλλά και μαχητικοί 

ψυχαριστές, όπως ο Γέλης (Πέτρος Βλαστός) προσέλαβαν αρνητικά την παπαδιαμαντική 

γλώσσα, λέγοντας  ότι ο Παπαδιαμάντης «γράφει μαλλιαρά τα συνήθεια και τις παραδόσεις 

ενός λαού» (Γέλης 1911, σσ. 73-74). Η Φαρίνου-Μαλαματάρη (2005, σ. 23) έχει την 

εντύπωση πως, «μολονότι ο Γέλης χαρακτηρίζει τον Παπαδιαμάντη μαλλιαρό ..., είναι ο 

πρώτος που συσχετίζει την ιδιορρυθμία της γλώσσας με την τεχνική ακαταστασία και την 

αμέλεια στη δομή». Αλλά και ο Ψυχάρης δε συμπεριλαμβάνει τον Παπαδιαμάντη στον 

κατάλογο με τους «δημοτικιστάδες», δικαιολογώντας την ενέργειά του αυτή ως εξής: «τον 

Παπαδιαμάντη, με λύπη μου δεν τον ανάφερα, επειδή δεν πιστέβω να είχα το δικαίωμα, γιατί 

αν αφαιρέσης από τα διηγήματά του κάτι φρασούλες του διαλόγου στη δημοτική, δε μοιάζει 

ούτε μισή γλώσσα, μοιάζει πολύ περισσότερο σαν καθαρέβουσα» (Ψυχάρης 1909, σ. 21).  

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να επισημανθεί ότι ορισμένοι κριτικοί διάκεινται αρνητικά 

απέναντι στη γλώσσα του Παπαδιαμάντη, θεωρώντας την σχολαστική (Χατζόπουλος), 

προβληματική (Τερζάκης, 1937), αδρανή επιβίωση του παρελθόντος (Παπαϊωάννου), 

ανυπόταχτη ντυμένη το καθαρευουσιάνικο φόρεμά της (Μουλάς), κατατάσσοντας τον 

συγγραφέα στην Παλαιά Αθηναϊκή Σχολή ή στο όριο με τη Νεοελληνική Αναγέννηση 

(Φαρίνου-Μαλαματάρη 2005, σ. 23).  

Ασκώντας κριτική στην «ολοκληρωτική άρνηση της αξίας του [του Παπαδιαμάντη] 

σαν λογοτέχνη», ο Τάκης Αδάμος χρησιμοποιεί το παράδειγμα του Κ.-Θ. Δημαρά, ο οποίος 

επικρίνει τον συγγραφέα για «καθαρεύουσα, κακοτεχνία, κακογραφία ... Ό,τι χρειάζεται για 

ν’ αναχθεί σε σύμβολο από τους λογίους που πολεμούσαν τη δημοτική ...». Γράφει, 

απαντώντας, ο Τ. Αδάμος: «... Αυτό που ο Κ.-Θ. Δημαράς ονομάζει καθαρεύουσα δεν είναι 

πρώτ’ απ’ όλα καθαρεύουσα. Κι είναι χαρακτηριστικό πως οι πρώτοι και καλύτεροι 
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θαυμαστές και υμνητές του Παπαδιαμάντη ήταν οι πρωτομάχοι του δημοτικισμού. Η 

ιδιόρρυθμη αυτή γλώσσα του Παπαδιαμάντη είναι επιπλέον κι ένα από τα βασικά 

χαρακτηριστικά της δημιουργίας του ...». 

Η γλώσσα του Παπαδιαμάντη, αν και προσωπική και ιδιότυπη, συγκλονιστική και 

ποικιλοτρόπως αποκαλυπτική, προκάλεσε εξαρχής τον θαυμασμό. Οι μεμονωμένες 

επικρίσεις που δέχτηκε δεν κλόνισαν τη μαγεία της, η οποία βασίζεται, σε μεγάλο μέρος, 

στην αυστηρή αλλά γοητευτική καθαρεύουσα. Σε γενικές γραμμές, η παπαδιαμαντική 

γλώσσα προβλημάτισε όσους στη δεκαετία του ’30 συνέδεσαν τη γνησιότητα με τον 

δημοτικισμό και την επεξεργασία της γλώσσας με τα χαρακτηριστικά της ελληνικότητας 

(Τσάτσος 1941, σ. 38). Είναι σαφές ότι η γλώσσα του Παπαδιαμάντη διακρίνεται από 

υφολογική ποικιλία και μπορεί να δημιουργεί μια πολυδιάστατη πραγματικότητα.   

 

3. Η Φόνισσα  

 

Η Φόνισσα (Παπαδιαμάντης 1984, σσ. 417-520) είναι ένα από τα καλύτερα έργα του 

Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη (1851-1911). Θεωρείται «ως το κορύφωμα του 

παπαδιαμαντικού έργου» (Φαρίνου-Μαλαματάτη 1987, σ. 47). Πρόκειται για ένα εκτενές 

ψυχογραφικό διήγημα που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά σε συνέχειες στο περιοδικό 

Παναθήναια το 1903, με υπότιτλο: «Κοινωνικόν μυθιστόρημα». Θεωρείται, σύμφωνα με τον 

Ξενόπουλο, «ως το θεμελιώδες έργο του Παπαδιαμάντη, το αριστούργημά του» 

(Ξενόπουλος 2005, σ. 89). Κεντρικό πρόσωπο είναι η γριά Χαδούλα ή Φραγκογιαννού. Η 

ηρωίδα αυτή διαφέρει από κάθε άλλη ηρωίδα του Παπαδιαμάντη. Είναι μια τραγική ηρωίδα, 

η οποία «έχει πολύ και βαθύ το ανθρώπινον, αίρεται εις υπερφυσικότητα και είναι σχεδόν ως 

μία γενική ιδέα προσωποποιημένη» (Ξενόπουλος 2005, σ. 89). Η Φραγκογιαννού 

κυριαρχείται από την έμμονη ιδέα της βρεφοκτονίας και διαπράττει μια σειρά από φόνους 

μικρών κοριτσιών. Η δύναμη του κακού κυριαρχεί μέσα της σε τέτοιο βαθμό, ώστε φθάνει 

να κακουργεί μόνο και μόνο εξαιτίας του πόθου, της θέλησης, της σκέψης και της υποβολής. 

Στην περίπτωσή της, το πραγματικό συμπλέκεται με το φανταστικό με σκοπό να αποτελέσει 

μια παράδοξη, αλλά αληθινή και πιστευτή μορφή. Η Φραγκογιαννού θεωρεί ότι όλα τα κακά 

στον κόσμο προέρχονται από τα θηλυκά. Η γέννηση κάθε κοριτσιού σηματοδοτεί την έναρξη 

μιας συμφοράς στο σπίτι του είτε είναι πλούσιο είτε είναι πολύ περισσότερο φτωχό. Μισεί 
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όλα τα θηλυκά και για τον λόγο αυτό λειτουργεί ως ένας άλλος Ηρώδης, μια σύγχρονη 

Μήδεια γι’ αυτά. Το κακό που φέρνει κάθε γέννηση θέλει να εξουδετερώσει μ’ έναν θάνατο, 

μ’ έναν φόνο. Ενεργεί σύμφωνα με τη δυστυχία που βλέπει γύρω της, αντικρίζοντας τη 

θλιβερή εικόνα της δικής της ζωής. Κινείται με όλη την ορμή του «παραλογισμού» 

(Χατζόπουλος 2005, σ. 97) και της αλλοφροσύνης. Δε σκοτώνει τα μικρά κορίτσια, μονάχα 

για να ελαφρώσει τους γονείς τους απ’ τα βάσανα που τα περιμένουν. Τούτο, σύμφωνα με 

τον Στεργιόπουλο (2005, σ. 247), αποτελεί μια εξήγηση, για να δικαιολογεί στον εαυτό της 

τις πράξεις της.  

Συγκεκριμένα, σκοτώνει, πνίγει, εξαφανίζει τέσσερα κοριτσάκια σχεδόν 

ακαταλόγιστα, θέλοντας να τ’ απαλλάξει από τις δυσκολίες και τα βάσανα που βίωναν οι 

γυναίκες της εποχής τους. Το πρώτο έγκλημα διαπράττεται ένα βράδυ του Ιανουαρίου. Η 

Φραγκογιαννού βρίσκονταν μέσα στο σπίτι της και, καθώς συλλογίζεται τον «ανώφελο, 

μάταιο και βαρύ» βίο της, σκοτώνει τη νεογέννητη άρρωστη εγγονή της. Μ’ αυτόν τον 

τρόπο, κατορθώνει να απενοχοποιηθεί για τον θάνατο της μικρής. Αργότερα, για να ξεφύγει 

απ’ τις τύψεις που τη βαραίνουν, πηγαίνει σ’ ένα ερημοκκλήσι. Στην επιστροφή, περνά απ’ 

το περιβόλι του Γιάννη του Περιβολά, που η γυναίκα του ήταν άρρωστη στο σπίτι, και 

βρίσκει μόνα τους τα δύο μικρά κορίτσια τους να παίζουν δίπλα στη στέρνα. Εκεί, αφού τα 

σπρώχνει μέσα στο νερό, τα πνίγει και, όταν οι γονείς τους εμφανίζονται, προσποιείται ότι 

προσπαθεί να τα σώσει, ενώ είναι ήδη νεκρά. Για μια αφορά ακόμη γλιτώνει από τις 

κατηγορίες για τον θάνατο των δύο κοριτσιών. Δε στέκεται όμως το ίδιο τυχερή, όταν, λίγο 

καιρό αργότερα, κατηγορείται και καταδιώκεται από τις αρχές για τον τυχαίο πνιγμό ενός 

κοριτσιού, επειδή η ίδια βρίσκονταν κοντά. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ίδια ποθούσε με όλη 

της τη δύναμη να πνιγεί το κοριτσάκι στο πηγάδι και το κοριτσάκι έπεσε μόνο του, διά της 

υποβολής, σαν να το έσπρωξε αυτή. Στο τέλος, όμως, την υποπτεύονται και την 

ανακαλύπτουν. Οι χωροφύλακες την κυνηγούν να την πιάσουν και η Φραγκογιαννού 

πνίγεται στο πέρασμα του Αγίου Σώστη, ενώ έτρεχε να καταφύγει στο μοναστήρι, «μεταξύ 

της θείας και της ανθρωπίνης δικαιοσύνης» (3, 520). Ο Καλταμπάνος (1983, σ. 109) 

υποστηρίζει ότι «η σωτηρία και ο χαμός της, το όραμα μιας νέας ζωής και η ματαίωσή του, η 

ελπίδα του εξιλασμού και η τιμωρία σμίγουν σε μιαν αδιαχώριστη ενότητα, υπακούοντας 

στην αμφίστομη δικαιοσύνη που διέπει τον κόσμο του μυθιστορήματος».  
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Η ιστορία του Παπαδιαμάντη ξετυλίγεται με τραγικότητα, με ζωντανή παράσταση 

του μέσα και έξω κόσμου, με διαγραφή των ανθρώπων και των πραγμάτων, μ’ έναν λυρισμό 

που καθιστά το έργο επιβλητικό. Πρόκειται για ένα έργο που διαβάζεται με θαυμασμό για 

την αλήθεια της ψυχολογίας του, για την υποβλητικότητα των περιγραφών του και για τη 

γενικότερη σύλληψή του. 

 

4. Οι άνθρωποι της Φόνισσας 

 

Ορισμένοι από τους ήρωες του διηγήματος «διατηρούν αρκετά από τα χαρακτηριστικά που 

ιδίοις όμμασιν εγνώρισε ο συγγραφέας, αλλά χάνουν μέσα στο αφήγημα τη διαύγεια της 

χρονογραφικής αποτύπωσης, καθώς επάνω τους επιδρούν τα αισθήματα, οι εντυπώσεις, οι 

αναμνήσεις· χάνουν εκείνη τη διαύγεια, κερδίζουν όμως άλλη» (Κοκόλης 2005, σ.282).  

Κάποια πρόσωπα μεταφέρονται από την πραγματικότητα στο «κοινωνικό 

μυθιστόρημα», διότι υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία μεταξύ τους. Αναφέρουμε, επί 

παραδείγματι, τον γερο-Μωραΐτη (κεφ. Α΄), ο οποίος ήταν παππούς του Παπαδιαμάντη και 

τον συναντάμε και σε δύο ακόμη διηγήματα (Κοκόλης 1993, σ. 27). Πραγματικό πρόσωπο 

θα πρέπει να είναι και ο πάτερ Ιωάσαφ (κεφ. ΙΕ΄). Άλλα πρόσωπα δανείζονται ορισμένα 

χαρακτηριστικά από «πραγματικούς ανθρώπους», ενώ άλλα βασίζονται στην 

πραγματικότητα. Οι ήρωες του Παπαδιαμάντη «διακρίνονται από έντονες αντιθέσεις, από 

απροσδόκητες συνάψεις με πράγματα ετερογενή και από καταστάσεις απροσδιόριστες ... 

Παρουσιάζουν μια μοναδική πολυεδρικότητα που ξεφεύγει από τις προκαθορισμένες 

κατηγορίες κάθε ερμηνευτικής μεθόδου» (Μαστροδημήτρης 1996, σσ. 216-217). 

Συγκεκριμένα, η Φόνισσα παρουσιάζεται από τον Vitti (1992, σ. 301) ως «εξημμένη, 

βλάσφημη μορφή», «κατασκεύασμα του πιο ακραίου νατουραλισμού». Ο Παπαδιαμάντης με 

ιδιαίτερη μαεστρία δένει το σκηνικό, τον φυσικό χώρο και την ψυχολογική κατάσταση των 

χαρακτήρων του στο διήγημά του.  
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Δεύτερο Μέρος: Η γλωσσική ποικιλία στο έργο Φόνισσα του Αλέξανδρου 

Παπαδιαμάντη 

 

Πρώτο Κεφάλαιο: Λόγος 

 

1. Η ομιλούμενη λαϊκή γλώσσα 

 

Όπως αναφέρθηκε, ο Παπαδιαμάντης χρησιμοποιεί στους διαλόγους του την ομιλούμενη 

λαϊκή γλώσσα, τη δημοτική, εμπλουτισμένη με σκιαθίτικους ιδιωματισμούς. Προσπαθεί να 

την αποδώσει πραγματικά, όχι φωτογραφικά, αλλά με την επίδραση υποκειμενικών 

παραγόντων, όπως είναι η νοσταλγία, ο ρεμβασμός και η θρησκευτικότητά του (Καρτσάκης 

2012). Επίσης, περιγράφει με ρεαλιστικό τρόπο τον κόσμο του κακού, π.χ. την ξενιτιά, το 

έγκλημα, κ.ά. Αυτό αποτελεί μια εύστοχη τεχνική, προκειμένου να δηλωθεί η θέση του 

συγγραφέα στα περιγραφόμενα. Επίσης, μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα πολύ σημαντικό 

στοιχείο και για τον αναγνώστη, ο οποίος μπορεί να διακρίνει μέσα σ’ αυτά που διαβάζει τον 

ίδιο τον συγγραφέα και την ηθελημένη γλωσσική ποικιλία.  

Βασικά θεματικά κέντρα του Παπαδιαμάντη είναι ο φτωχόκοσμος, η ανέχεια, η 

καθημερινή βιοπάλη και η εξαθλίωση. Η γλώσσα του είναι ανάλογη αυτού του σκηνικού. 

Επιλέγει, δηλαδή, μια γνήσια λαϊκή γλώσσα, εμπλουτισμένη με διαλεκτικά στοιχεία των 

ηρώων του, ως επί το πλείστον με το σκιαθίτικο γλωσσικό ιδίωμα. Αυτό εξηγείται από την 

πρόθεσή του να αποδώσει την πραγματικότητα.  

Στη συνέχεια, παραθέτουμε (τα) διαλογικά αποσπάσματα, τα οποία ζωντανεύουν το 

διήγημα: 

[1] Διάλογος λεχώνας (κόρης) και γριάς (μάνας) για το άρρωστο μωρό. 

― Πῶς πάει, μάννα; 

― Πῶς νὰ πάῃ!… εἶπεν αὐστηρῶς ἡ γραῖα· ἡσύχασε τώρα, καὶ σύ!… Τί θὰ κάμῃ!… δὲν θὰ 

βήξῃ; 

― Πῶς τὸ βλέπεις, μάννα; 

― Πῶς νὰ τὸ ἰδῶ;… Μωρὸ παιδὶ εἶναι… νά, ποὺ ἦρθε στὸν κόσμο κι αὐτό!… ἐπρόσθεσε μὲ 

στρυφνὸν καὶ ἀλλόκοτον ἦθος ἡ γραῖα (3, 422). 
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[2] Διάλογος Αμέρσας – γριάς για το πώς είχε περάσει τη νύχτα η μάνα της. 

― Καλημέρα!… Πῶς εἶστε;… Πῶς περάσατε; 

―Ἐσύ ᾽σαι, Ἀμέρσα;… Νά, πέρασε κι αὐτὴ ἡ νύχτα (3, 422). 

 

[3] Διάλογος γριάς – Αμέρσας για τον θόρυβο που έκανε ο Νταντής ο Τραχήλης, ο σύζυγος 

της λεχώνας, μαζεύοντας τα εργαλεία του, για να πάει στον ταρσανά. 

―Ἀκοῦς, τί σαμαντὰ κάνει! εἶπεν ἡ γραῖα. Δὲν μπορεῖ νὰ μαζώξῃ τὰ σιδερικά του, χωρὶς ν᾽ 

ἀκουστῇ. Ὅποιος τὸν ἀκούει, θαρρεῖ τί γίνεται!… 

― «Γύφτικο σπίτι καίεται», εἶπεν εἰρωνικῶς γελῶσα ἡ Ἀμέρσα (3, 422). 

 

[4] Συζήτηση λεχώνας – γριάς για τον θόρυβο που έκαναν τα εργαλεία του Νταντή 

(παρεμβαίνει και η Αμέρσα). 

― Τ᾽ εἶναι μάννα; 

― Τί νὰ εἶναι!… Ὁ Κωνσταντὴς ρίχνει τὰ σύνεργά του μὲς στὸ ζεμπίλι!… εἶπε μετὰ στεναγμοῦ 

ἡ γραῖα. 

― «Καὶ βιὸ λογαριάζεις;»… συνεπλήρωσε τὴν παροιμίαν ἡ Ἀμέρσα (3, 423). 

 

[5] Διάλογος Κωνσταντή – γριάς για το πώς τα πέρασε η γριά. 

― Ξυπνήσατε, πεθερά;… ἔλεγε· πῶς περάσατε; 

― Πῶς νὰ περάσωμε!… «Σὰν τὴν κόττα στὸ μύλο…» Ἔλα νὰ πιῇς τὸ ρακί σου (3, 423). 

 

[6] Συζήτηση ανάμεσα στον Κωνσταντή, τη γριά και την Αμέρσα. 

― Δὲν ἔχει κανένα σῦκο;… ἠρώτησε οὗτος, ἅμα ἔλαβε τὸ ρακοπότηρον ἀπὸ τὴν χεῖρα τῆς 

γυναικαδέλφης του. 

― Ποῦ νὰ βρεθῇ τέτοιο πρᾶμα!… εἶπεν ἡ γραῖα Χαδούλα. «Σαράντα σταχτοκούλουρα» μᾶς 

χρειάζοντ᾽ ἐδῶ, ἐπρόσθεσεν, ἐννοοῦσα τὴν σπατάλην ἥτις συνήθως γίνεται κ᾽ εἰς τὰ πτωχότερα 

σπίτια, ἐν καιρῷ ἐνσκήψεως τοιούτου «αἰσίου γεγονότος», ὁποῖον εἶναι καὶ ἡ γέννησις κόρης. 

― Θέλεις ἐσὺ γαμπρὸ μὲ μάτια; εἶπεν ἐνθυμηθεῖσα ἄλλην παροιμίαν ἡ γυναικαδέλφη του, ἡ 

Ἀμέρσα. 

― Τουλόου σ᾽ μὴν τὸν θέλῃς τὸν σαστικό* σου νά ᾽ναι στραβός; εἶπε χωρὶς νὰ πειραχθῇ, ὁ 

Νταντής… Ἐβίβα! Καλὴ σαράντιση! 
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Κ᾽ ἔπιεν ἀπνευστὶ τὸ μικρὸν ποτήριον. 

― Καλό σας βράδυ! (3, 423) 

 

[7] Διάλογος Δελχαρώς – γριάς για το παιδί που δεν ήταν καλά.  

― Τ᾽ εἶναι, μάννα; εἶπεν ἀνασηκωθεῖσα ἡ Δελχαρώ. Δὲν εἶναι καλὰ τὸ παιδί; 

― Σὰ σ᾽ ἀκούω, δυχατέρα! (3, 428) 

 

[8] Διάλογος Αμέρσας – γριάς για το τι κάνει το Κρινιώ.  

― Μάννα! 

Ἀνεγνώρισε τὴν φωνὴν τῆς Ἀμέρσας. Ἦτο ἡ δευτερότοκος κόρη της. 

― Τί ἔπαθες, ἀρή;… Τί σοῦ ἦρθε, τέτοια ὥρα; 

Καὶ ἤνοιξε τὴν θύραν. 

― Μάννα, ἐπανέλαβε μετ᾽ ἀσθμαινούσης φωνῆς ἡ Ἀμέρσα. Τί κάνει τὸ κορίτσι;… μὴν πέθανε; 

―Ὄχι… κοιμᾶται· τώρα ἡσύχασε, εἶπεν ἡ γραῖα. Πῶς σοῦ ἦρθε; 

― Εἶδα στὸν ὕπνο μου πὼς πέθανε, εἶπε μὲ πάλλουσαν ἀκόμη φωνὴν ἡ ὑψηλὴ γεροντοκόρη. 

―Ἀμμ᾽ σὰν εἶχε πεθάνει, τάχα τί; εἶπε κυνικῶς ἡ γραῖα… Κ᾽ ἐσηκώθης… κ᾽ ἦρθες νὰ ἰδῇς; 

[...] 

― Κ᾽ ἐσηκώθης;… κ᾽ ἦρθες νὰ ἰδῇς; 

― Ξαφνίστηκα μὲς στὸν ὕπνο μου, μαννούλα. Εἶδα πὼς πέθανε τὸ κορίτσι, καὶ πὼς ἐσὺ εἶχες 

ἕνα μαῦρο σημάδι στὸ χέρι σου. 

― Μαῦρο σημάδι;… 

―Ἤθελες, τάχα, νὰ σαβανώσῃς τὸ κορίτσι. Καὶ τὴν ὥρα ποὺ τὸ σαβάνωνες, μαύρισε τὸ χέρι 

σου… καὶ πὼς ἔβαλες, τάχα, τὸ χέρι σου στὴ φωτιά, γιὰ νὰ ξεμαυρίσῃ. 

― Μπά! ἀλαφροΐσκιωτη! εἶπεν ἡ γραῖα Χαδούλα… Κ᾽ ἔκαμες κουτουράδα, κ᾽ ἦρθες, τέτοιαν 

ὥρα… 

― Δὲν μποροῦσα νὰ ἡσυχάσω, μάννα. 

― Καὶ δὲ σ᾽ ἔνοιωσε τὸ Κρινιώ, ποὺ ἔφυγες; 

―Ὄχι· κοιμᾶται. 

― Κι ἂν ξυπνήσῃ, κ᾽ ἰδῇ νὰ λείπῃς ἀπὸ κοντά της, πῶς θὰ τῆς φανῆ;… Δὲ θὰ βάλῃ τὶς 

φωνές;… Θὰ τρελαθῇ, τὸ κορίτσι! 

[...] 
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― Πάω πίσω, μάννα, εἶπεν ἡ Ἀμέρσα… Ἀλήθεια, δὲν ἐσυλλογίστηκα πὼς μπορεῖ νὰ ξυπνήσῃ 

τὸ Κρινιώ, αὐτὴν τὴν ὥρα, νὰ τρομάξῃ, ποὺ θὰ λείπω. 

― Μποροῦσες νὰ μείνῃς κ᾽ ἐδῶ, εἶπεν ἡ μητέρα· μόνο, μὴ ξυπνήσῃ ἄξαφνα τὸ Κρινιώ, καὶ 

πάρῃ φόβο. 

Ἡ Ἀμέρσα ἐκοντοστάθη πρὸς στιγμήν. 

― Μάννα, εἶπε, θέλεις νὰ καθίσω ἐγὼ ᾽δῶ, νὰ πᾷς ἐσὺ στὸ σπίτι;… γιὰ νὰ ξεκουραστῇς, νὰ 

ἡσυχάσῃς. 

―Ὄχι, εἶπεν, ἀφοῦ ἐσκέφθη πρὸς στιγμὴν ἡ γραῖα. Τώρα, κ᾽ ἡ νύχτα αὐτὴ πέρασε. Αὔριο 

βράδυ, πηγαίνω ἐγὼ στὸ σπίτι, καὶ κάθεσαι σὺ ἐδῶ. Μόνο, τώρα πήγαινε. Καλὸ ξημέρωμα! (3, 

434-436) 

 

[9] Διάλογος του μεθυσμένου Μούρου με την αδερφή του, την Αμέρσα. 

― Μωρή! σ᾽ ἔφαγα… τώρα θὰ πιῶ τὸ αἷμά σου! ἔκραξεν ὁ Μοῦτρος, μὴ ἔχων ποῦ ἀλλοῦ νὰ 

ξεθυμάνῃ, καὶ ἀπειλῶν ἄνευ αἰτίας τὴν ἀδελφήν του. 

― Σιώπα!… σιώπα! ἐψιθύρισεν ἡ Ἀμέρσα. Πὼ πώ, Θεέ μου! Δυὸ «ταχτικοί»! κάτω στὸ 

κατώι… ψάχνουν… ψάχνουν… Τί γυρεύουν; (3, 438-439) 

 

[10] Διάλογος μεταξύ των χωροφυλάκων σχετικά με τη δραπέτευση του ενόχου.  

―Ἔχε τὸν νοῦ σου, σύ! Μὴ μᾶς τὸ στρίψῃ ἀπὸ κάτ᾽ ἀπ᾽ τὸ καταχυτό*, ἀπ᾽ τὴν 

καταρρήχωση*!… Κ᾽ ὕστερις ποῦ νὰ τὸν χαλεύουμε; 

― Τί κρένεις; εἶπεν ὁ δεύτερος, μὴ ἐννοήσας ἀμέσως. 

― Αὐτὸ ποὺ σοῦ κρένω! ἐπέμενεν ὁ πρῶτος… Κάμε κεῖνο ποὺ σὲ χουϊάζουνε*! 

[...] 

― Τό ᾽στριψε; 

― Τὄδωκε ἀπ᾽ τὴν καταρρήχωση, χάμου… 

― Καὶ τὸν ἐχούϊαξες;… Δὲν τὸν ἐπρόκαμες; 

―Ἔφαγα κατραπακιά!… Ἄ! μὰ φευγάλα… Ἑφτὰ μίλια τὴν ὥρα!… 

―Ἄχ! ἔκαμεν ὁ πρῶτος χωροφύλαξ, κάμπτων τὸν λιχανὸν τῆς δεξιᾶς χειρός, καὶ φέρων αὐτὸν 

εἰς τὸ στόμα, ὡς διὰ νὰ τὸν δαγκάσῃ, μετὰ σείσματος βιαίου τῆς κεφαλῆς. Μᾶς πρέπει γιὰ νὰ 

μᾶς τὰ ξηλώσουνε! (3, 440-442) 
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[11] Διάλογος των χωροφυλάκων με την Αμέρσα για τον αδερφό της.  

― Γιὰ ποῦ τό ᾽βαλε ὁ ἀδερφός σου, μωρή; τῆς εἶπεν. 

Ἡ Ἀμέρσα δὲν ἀπήντησε. Πλὴν μέσα της μὲ ἀκουσίαν εἰρωνείαν ἴσως θὰ ἐψιθύρισε μὲ ὅλον τὸν 

δεινὸν πόνον καὶ τὴν ἀγωνίαν ἣν ᾐσθάνετο: «Ἐσὺ ξέρεις». 

― Τί κάθεσαι αὐτοῦ, κορίτσι μου; εἶπεν ἡμερώτερος ὁ πρῶτος χωροφύλαξ. Μὴ σ᾽ ἐχτύπησε, 

τίποτα; 

Ἡ Ἀμέρσα ἀνένευσε. 

― Τ᾽ εἶχε καὶ σ᾽ ἐχάλευε;… Γύρευε νὰ σὲ μαχαιρώσῃ; 

― Γιατί φώναξες; προσέθηκεν ὁ δεύτερος. 

Ἡ Ἀμέρσα ἀπήντησεν εἰς τὴν ἐρώτησιν τοῦ πρώτου χωροφύλακος: 

―Ὄχι! 

―Ἀλήθεια, μὴ σ᾽ ἐμαχαίρωσε; ἐπέμενεν ὁ ἄνθρωπος. 

Ἡ Ἀμέρσα, μὲ φυσικὴν ἐπιφώνησιν, εἶπεν: 

―Ὁ ἀδελφός μου, θελὰ μὲ μαχαιρώσῃ! 

― Γιατί κάθεσ᾽ αὐτοῦ, τί ἔχεις; Εἶσαι ἄρρωστη; 

―Ἔχω θέρμη. 

[...] 

― Γιατί εἶχες βάλει μιὰ φωνή; ἐπέμενεν ὁ πρῶτος χωροφύλαξ. 

― Εἶχα πόνον καὶ ζάλη, εἶπεν ἡ Ἀμέρσα. (3, 442-443) 

 

[12] Διάλογος της γριάς με τους χωροφύλακες για τον γιο της.  

― Κοίταξε κυρά, τί ἔχ᾽ ἡ κόρη σου. Μᾶς λέει πὼς εἶναι ἄρρωστη. 

―Ἄρρωστη εἶναι! πῶς νὰ μὴν εἶναι! ἀπήντησε μεθ᾽ ἑτοιμότητος ἡ Φραγκογιαννού. Ἐπῆρε 

φρίξη* ἀπ᾽ τὰ καμώματα ἐκεινοῦ τοῦ προκομμένου, τοῦ γυιοῦ μου… Κοιτάξετε, παιδιά!… 

ἀνίσως τὸν πιάσετε, νὰ μὴν τὸν τυραγνήσετε πολύ… 

― Τὸν εἶδες πουθενὰ νὰ τρέχῃ; Κατὰ ποῦ ἔκαμε; 

― Τὸν εἶδ᾽ ἀπ᾽ ἀλάργα!… Ἔκαμε κατὰ τὰ Πηγάδια, πέρα στ᾽ Ἁλώνια. (3,448-449) 

 

[13] Διάλογος Αμέρσας – γριάς για το μαχαίρωμά της από τον αδερφό της.  

― Μ᾽ ἐμαχαίρωσε, μάννα! ἐστέναξε μετὰ πόνων ἡ Ἀμέρσα, αἰσθανθεῖσα τὸ ρεῦμα τοῦ ἀέρος 

τὸ εἰσρεῦσαν διὰ τοῦ ἀνοιχθέντος παραθύρου πλησίον της, καὶ συνελθοῦσα ἐκ τῆς λιποθυμίας. 
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Συγχρόνως δὲ ἀπέρριψε τὸ πάπλωμα, κ᾽ ἐφάνη αἱματωμένη ἡ φανέλα τὴν ὁποίαν ἐφόρει 

ἔξωθεν τοῦ ὑποκαμίσου. 

―Ὤ! ἄχ! ὁ φονιάς!… ὁ Θεὸς κ᾽ ἡ γῆς νὰ τὸν εὕρῃ! κατηράσθη ἰδοῦσα τὸ αἷμα ἡ μάννα της. 

(3, 449) 

 

[14] Διάλογος γριάς – Πορταΐταινας για την επιστροφή στην πατρίδα.  

―Ἐγώ, εἶπεν, εἶμαι ἱκανὴ νὰ πάω στεριά, μὲ τὰ ποδάρια μου, ἀποδῶ ὣς τὴν Ἁγίαν Ἄννα 

―λένε πὼς εἶναι δυὸ μέρες δρόμος― κ᾽ ἐκεῖ θὰ βροῦμε τὸ ταχύπλο, τὸ δικό μας ποὺ θὰ μᾶς 

γνωρίσῃ ὁ καπετὰν Πετσερέλος, ὁ ταχυδρόμος, καὶ θὰ μᾶς πάρῃ. Τὰ ἔξοδά μου στὸ δρόμο θὰ 

τὰ οἰκονομήσω μαζεύοντας βότανα, χορτάρια, κι ἀγριολάχανα, κι ὅποια χριστιανὴ βρῶ κ᾽ ἔχῃ 

τὸ παιδί της ἄρρωστο, ἢ τὸν ἄνδρα της, θὰ τῆς κάμω ψευτογιατρικὰ νὰ βοηθήσω τὸν ἄνθρωπό 

της, νὰ τὴν ὑποχρεώσω… Μπορεῖς ἐσύ; Βαστοῦν τὰ κότσια σου; 

― Τί θὰ κάμω; μπορῶ, δὲν μπορῶ, ἀπήντησεν ἡ Πορταΐταινα. Καλύτερα νὰ πᾶμε συντροφιά, 

ὅπως ἤρθαμε. (3, 452) 

 

[15] Διάλογος λεχώνας – μάνας (Φραγκογιαννούς) για το παιδί.  

― Τ᾽ εἶναι, μάννα; εἶπε. 

Ἡ μήτηρ της βλοσυρά, καὶ ὡς ἐν φρεναπάτῃ, τὴν ἐκοίταξεν εἰς τὸ φῶς τοῦ λυχναρίου. 

― Τ᾽ εἶναι! εἶπε, τίποτα. Ξύπνησες; 

― Μοῦ φάνηκε πὼς κάτι εἶπες… πὼς μ᾽ ἐφώναξες, μὲς στὸν ὕπνο μου. 

―Ἐγώ;… ὄχι. Τ᾽ αὐτιά σου κάμανε. 

― Τί ὥρα νὰ εἶναι, μάννα; 

― Τί ὥρα; ξέρω ᾽γώ;… Τόσες φορὲς λάλησε καὶ ξαναλάλησε τ᾽ ὀρνίθι. 

― Καὶ σὺ δὲν ἐκοιμήθης, μάννα; 

―Ἐχόρτασα τὸν ὕπνο καλά… Τρύπησε τὸ πλευρό μου, εἶπεν ἡ Φραγκογιαννού, ἥτις δὲν εἶχε 

κλείσει ὄμμα. Ὅπου εἶναι θὰ φέξῃ. 

Ἡ λεχώνα ἐχασμήθη, κ᾽ ἔκαμε τὸ σημεῖον τοῦ σταυροῦ ἐπὶ τοῦ στόματος. Συγχρόνως δὲ ὕψωσε 

τὸ βλέμμα πρὸς τὸ μικρὸν εἰκονοστάσιον, τὸ ὁποῖον ἀντίκρυζεν. 

―Ἔχει σβήσει τὸ καντήλι, μάννα· δὲν τὸ ἄναβες; 

― Δὲν τὸ ἀγροίκησα, θυγατέρα, εἶπεν ἡ γραῖα· ἐκοιμώμουν βαθιά. 

― Καὶ τὸ παιδὶ κοιμᾶται, βλέπω, ἥσυχα. Πῶς τό ᾽παθε; 
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― Ἡσύχασε κι αὐτὸ τώρα πλιά, εἶπεν ἡ γραῖα. 

― Κ᾽ ἐμένα μοῦ πονεῖ τὸ βυζί μου, εἶπεν ἡ λεχώ· ἄρχισε νὰ κατεβάζῃ πολὺ τώρα. Ἤθελα νὰ 

ἦτον ξυπνητὸ νὰ τὸ βύζαινα. 

―Ἔ! τί νὰ γίνῃ… Θὰ βροῦμε κανένα παιδί, εἶπεν ἡ γραῖα. 

― Τί λές, μάννα; 

Ἡ γραῖα δὲν ἀπήντησεν. Ἤθελε κάτι νὰ εἴπῃ. Δὲν ἤξευρε τί νὰ εἴπῃ. 

― Δὲν κάνεις τὸν κόπο ν᾽ ἀνάψῃς τὸ καντήλι, μάννα; 

―Ἂν θέλῃς, σηκώσου σὺ κι ἄναψέ το· δὲν ἔχω χέρια… 

― Πῶς! 

― Πιάστηκε πλιὰ τὸ χεράκι μου. 

― Τί λές; Σὲ καλό σου, μάννα· ἐγώ, ποὺ δὲν ἔχω πάρει εὐχή, κάνει ν᾽ ἀνάψω τὸ καντήλι; 

Τὴν στιγμὴν ἐκείνην, καθὼς εἶπε «πιάστηκε τὸ χεράκι μου», ἐπανῆλθε πρώτην φορὰν εἰς τὸν 

νοῦν τῆς γραίας τὸ ὄνειρον τῆς Ἀμέρσας. 

Δὲν ἠδυνήθη νὰ κρατηθῇ, καὶ ἔπνιξεν εἰς τὰ στήθη της βαθὺν λυγμόν. 

― Τί ἔχεις, μάννα; 

Καὶ ἡ λεχὼ ἐπήδησε κάτω ἀπὸ τὴν χαμηλὴν κλίνην. 

― Δὲν εἶναι καλά, τὸ παιδί; (3, 453-454) 

 

[16] Διάλογος Δελχαρώς – Κωνσταντή για το παιδί τους που ήταν νεκρό.  

― Τί!… πέθανε τὸ παιδί; Βρέ!… ἔκαμεν ὁ Κωνσταντής, μείνας μὲ ἀνοικτὸν τὸ στόμα. 

Εἶτα προσέθηκε: 

― Γιὰ ταῦτο ἔβλεπα κάτι ἀνάποδα ὄνειρα, ζάβαλε*!… (3, 455) 

 

[17] Διάλογος Δελχαρώς με τη γριά μάνα της, προκειμένου να φωνάξουν την Αμέρσα.  

― Μάννα, δὲν θὰ φέρῃς τὰ ρουχάκια του, νὰ τ᾽ ἀλλάξουμε;… Ποῦ εἶν᾽ ἡ Ἀμέρσα; 

Ἡ Φραγκογιαννοὺ δὲν ἀπήντησε. 

― Ποῦ εἶναι ἡ Ἀμέρσα, μάννα; ἐπανέλαβε, ψαύσασα τὸν ἀγκῶνα τῆς μητρός της ἡ Δελχαρώ. 

Ἡ Φραγκογιαννοὺ ἀνετινάχθη ὡς νὰ τὴν ἔθιξεν ἄκανθα ἢ κέντρον νάρκης. 

― Ἡ Ἀμέρσα, ποῦ εἶναι; στὸ σπίτι μας… ἀπήντησε. 

― Δὲν εἶχεν ἔρθει ᾽δῶ ἡ Ἀμέρσα; Μοῦ φάνηκε πὼς ἄκουσα τὴ φωνή της μὲς στὸν ὕπνο μου, 

εἶπεν ἡ λεχώνα. 
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―Ἂς πάῃ νὰ τὴν φωνάξῃ, εἶπεν ἡ γραῖα, νεύουσα μὲ τὸν κανθὸν τοῦ ὄμματος πρὸς τὸν 

γαμβρόν της. (3, 455) 

 

[18] Διάλογος λεχώνας – Κωνσταντή σχετικά με την Αμέρσα. 

― Κωσταντή, πᾷς νὰ φωνάξῃς τὴν Ἀμέρσα; εἶπεν ἡ λεχὼ πρὸς τὸν σύζυγόν της. 

― Πάω. Ἀκοῦς, λέει!… Ὤχ! κρῖμα, ζάβαλε!… Καλὰ ποὺ τὸ βαφτίσαμε κιόλας. (3, 455) 

 

[19] Διάλογος Κωνσταντή – πεθεράς (Φραγκογιαννούς) για το ποιους να φωνάξει να έρθουν. 

―Ἀκοῦς, Δελχαρώ, εἶπε, τῆς Ἀμέρσας μονάχα νὰ πῶ νὰ ᾽ρθῇ, ἢ νὰ ᾽ρθῇ καὶ τὸ Κρινιὼ μαζί; 

Τί λὲς ἐσύ, πεθερά; 

Καὶ ἡ Φραγκογιαννοὺ ἀνυπόμονος: 

― Πήγαινε τώρα, τί φέρνεις γῦρο; εἶπε. Ἂς ἐρθῇ ὅποιος ἐρθῇ! (3, 456) 

 

[20] Διάλογος της Φραγκογιαννούς με τα δύο κοριτσάκια.  

― Κοριτσάκια, εἶπεν ἡ Φραγκογιαννού, τί ἐκάνετ᾽ δῶ;… Ποῦ εἶν᾽ ἡ μάννα σας; 

Τὸ μεγαλύτερον κοράσιον ἀπήντησε: 

― Πίτι. 

― Στὸ σπίτι, ἡρμήνευσεν ἡ γραῖα. Μὰ ποῦ στὸ σπίτι; Ἐδῶ ἢ στὸ χωριό; 

― Ζὲν εἶναι ζῶ, εἶπε πάλιν τὸ μικρόν. 

[...] 

Ἡ γραῖα Χαδούλα ἠρώτησε καὶ πάλιν: 

― Κ᾽ εἶναι στὸ χωριό, ἡ μάννα σας; Καὶ σεῖς πῶς εἶστε ᾽δῶ μοναχά σας; 

― Εἶναι πατέλας ζῶ, εἶπεν ἡ μικρά. 

― Ποῦ; 

―Ἐκεῖ κάτω, ἔδειξεν ἡ μικρά. 

― Καὶ τί κάνει; 

Ἡ παιδίσκη ἔσειε τοὺς ὤμους. Δὲν ἤξευρε τί νὰ εἴπῃ. Τέλος ἐπρόφερεν: 

―Ἔχει ζ᾽λειά· (ἔχει δουλειά). 

― Πῶς σὲ λένε, κορίτσι μου; 

― Μένα; Μ᾽σούδα (Μυρσούδα). 

― Καὶ τὴν ἀδερφή σου; 



42 

 

― Τούλα (Ἀρετούλα). (3, 462-463) 

 

[21] Διάλογος της Φραγκογιαννούς με την άρρωστη μητέρα των δύο κοριτσιών.  

― Τί εἶναι; εἶπε μετὰ τρόμου ἡ πάσχουσα γυνή. 

Τότε ἡ Φραγκογιαννού, μὲ μεγάλην ἑτοιμότητα, καθὼς ἵστατο ὀρθία, δύο βήματα πρὸς τὴν 

στέρναν, ἔρριψε τὸ καλάθι της κάτω, τὸ ὁποῖον εἶχεν ἀναλάβει ἀρτίως, καὶ ἄρχισε νὰ τρέχῃ, νὰ 

πηδᾷ, καὶ νὰ φωνάζῃ: 

― Τὰ κορίτσια!… Τὰ κορίτσια!… Πέσανε μέσα!… Κοίταξε!… Δὲν ἔχετε τὸ νοῦ σας, 

χριστιανοί;… Πῶς κάμανε;… Καὶ τ᾽ ἀφήνετε μοναχά τους, κοντὰ στὴν στέρνα, νερὸ γεμάτη!… 

Καλὰ ποὺ βρέθηκα!… Νά, τώρα πέρασα κ᾽ ἐγώ… Ὁ Θεὸς μ᾽ ἔστειλε! (3, 464) 

 

[22] Διάλογος της μητέρας των δύο κοριτσιών με τη Φραγκογιαννού προς αναζήτηση του 

πατέρα τους.  

― Μὰ ποῦ ᾽ναι ὁ πατέρας τους; 

―Ἐμένα ρωτᾷς; εἶπεν ἡ Γιαννού. 

― Δὲν φωνάζεις;… Δὲν μπορῶ νὰ σκούξω, δὲν ἔχω καρδίτσα, χριστιανή μου… Ἴσως νὰ εἶναι 

ἀποκάτω, στὸ χωράφι. (3, 466) 

 

[23] Διάλογος των γονιών των δύο κοριτσιών σχετικά με τον θάνατό τους.  

― Τί εἶναι;… Ποιὸς φωνάζει; 

― Τρέξε, Γιάννη!… Τὰ κορίτσια πνιγήκανε! ἔκραξε μὲ μέγαν κόπον ἡ ἄρρωστη γυνή. (3, 467) 

 

[24] Διάλογος Γιάννη (πατέρα των δύο κοριτσιών) με τη Φραγκογιαννού σχετικά με τις 

συνθήκες πνιγμού των δύο κοριτσιών.  

― Τί εἶναι;… Τί τρέχει; ἔκραξεν ἐν ἄκρᾳ ἀπορίᾳ ὁ Γιάννης. 

― Νά! καλὰ ποὺ βρέθηκα! ἐφώναξε πρὸς τοῦτον ἡ Φραγκογιαννού… Ἠρχόμουν ἀπὸ τὸν 

Ἀνάγυρο, μὲ τὸ κοφίνι μου. Ἔλεγα νὰ σοῦ δώσω κανένα βότανο, ἀπ᾽ αὐτὰ ποὺ μάζωξα σήμερα 

στὸ ρέμα, γιὰ νὰ κάμετε ματζούνι γιὰ τὴν γυναῖκά σου!… ἐπειδὴ εἶχα μάθει πὼς ἦτον 

ἄρρωστη… Καλὰ ποὺ βρέθηκε ἡ πόρτα ἀνοιχτή!… Μπαίνω μέσα… Ἀκούω, μπλούμ! τὴν 

τρομάρα ποὺ πῆρα! Τὰ δυὸ κορίτσια, καθὼς ἔπαιζαν μὲ τὴν καλαμιά, ἔπεσαν στὴ στέρνα… 

Κατὰ πῶς φαίνεται, ὅσο μπόρεσα νὰ καταλάβω, εἶχαν πιάσει καυγὰ ποιὰ νὰ κρατῇ τὴν 
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καλαμιά, γιὰ νὰ βγάλῃ τάχα τὰ ψάρια… Ἡ μικρὴ ἤθελε ν᾽ ἁρπάξῃ τὴν καλαμιὰ ἀπ᾽ τὴ μεγάλη… 

Σπρώχνοντας ἡ μεγάλη τὴ μικρή, τὴν ἔρριξε μὲς στὸ νερό, καὶ πιάνοντας ἡ μικρὴ τὴν μεγάλη, 

κατὰ πῶς φαίνεται, τὴν ἐτράβηξε μαζί της μὲς στὴ στέρνα. (Ἡ Φραγκογιαννοὺ εἶχε 

αὐτοσχεδιάσει τὴν ἑρμηνείαν ταύτην ἐκ τοῦ προχείρου, καὶ ἐξ ἐμπνεύσεως.) Ἄχ! τὴν τρομάρα 

ποὺ πῆρα! Ἀκούω ἕνα μπλούμ! Καλὰ ποὺ βρέθηκα! Ὁ Θεὸς μ᾽ ἔστειλε… Ἀμμή, ἔτσι ἀφήνουνε, 

χριστιανοί μου, μικρὰ κορίτσια, νὰ παίζουν μοναχά τους κοντὰ στὴ στέρνα, γεμάτη νερό!… 

[...] 

―Ὤ!… τί ἁμαρτίες!… ἔχεις δίκιο, χριστιανή μου! Ἄχ!… καὶ τί ἦτον αὐτό!… Κ᾽ ἐγὼ ἤμουν 

κάτω στὸ χωράφι, κ᾽ ἔβγαζα τὰ χορτάρια… καὶ δὲν μποροῦσα νὰ ἡσυχάσω, τὸ ἔρμο!… Ἕνα 

σαράκι μ᾽ ἔτρωγε!… Καὶ δὲν ἐσυλλογίστηκα πὼς ἡ στέρνα ἦτον γεμάτη. Κ᾽ εἶχα ἕνα φόβο, μιὰν 

ὑποψία… ἔλεγα ν᾽ ἀφήσω τὸ βοτάνισμα, νά ᾽ρθω, νὰ τρέξω, στὸν μπαχτσὲ πίσω… Κ᾽ ἔλεγα, ὁ 

ἐξαποδῶ κάτι μοῦ σκαρώνει, κάτι μοῦ μαγειρεύει… Καὶ δὲ μοῦ ᾽κανε καρδιά, ν᾽ ἀφήσω τὴ 

δουλειά, τὸ ἔρμο! Ὤχ! δίκιο ἔχεις, ὅ,τι καὶ νὰ πῇς, χριστιανή μου. Ἄχ! ἄχ! τί ἁμαρτίες; (3, 467-

468) 

 

[25] Διάλογος μεταξύ Φραγκογιαννούς και Ξενούλας σχετικά με την επιθυμία της πρώτης να 

πέσει μέσα στο νερό η δεύτερη. 

―Ἔ! Θέ μου, καὶ νά ᾽πεφτες μέσα, Ξενούλα! εἶπε μὲ ἀλλόκοτον γέλωτα ἡ Φραγκογιαννού. Τί 

λευθεριὰ θά ᾽κανες τῆς μάννας σου! 

―Ἔ! Σέ μου, τσαὶ νά ᾽μπεμπες μπέσα! ἐμιμήθη παρῳδοῦσα τὴν φωνὴν ἡ Ξενούλα! Τσὶ λελυγιὰ 

τσάκαλες τσῆ μπάμιας σου! (3, 470) 

 

[26] Διάλογος μεταξύ Δελχαρώς (κόρης) και Φραγκογιαννούς (μάνας) σχετικά με την 

έλευση των χωροφυλάκων στο σπίτι και την απόφαση της Φραγκογιαννούς να φύγει από το 

σπίτι.  

― Μάννα! Μάννα! 

― Τί εἶναι; 

―Ἔλα νὰ ἰδῇς! 

― Τί; 

― Δυὸ ταχτικοί στέκονται καὶ κοιτάζουν ἔξω ἀπ᾽ τὴν αὐλή, στὸ σπίτι σας… 

[...] 
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― Πρέπει νὰ πάρω τὰ βουνά, δυχατέρα! εἶπεν αἴφνης. Ἂν προφτάσω! 

― Γιατί, μάννα; εἶπεν ἐν ἀγωνίᾳ ἡ Δελχαρώ. 

― Γιατὶ… μὲ γυρεύουν γιὰ νὰ μὲ φυλακώσουν. 

―Ἀλήθεια;… Ἐσὺ τὸ ἔρριξες, μάννα, τὸ κορίτσι στὸ πηγάδι;! 

―Ὄχι, μάρτυς μου ὁ Θεός!… Αὐτὸ δὲν τὸ ἔκαμα, εἶπεν ἡ Φραγκογιαννού. 

― Τότε;… 

― Σιώπα! 

― Ἡ ἁμαρτία σὲ κυνηγᾷ, μάννα, εἶπε δειλῶς ἡ Δελχαρώ. 

― Σιώπα! Μουρλάθηκες; εἶπε βλοσυρὰ ἡ μάννα της, ὑποπτεύσασα ὑπαινιγμόν τινα εἰς τὸν 

τόνον μεθ᾽ οὗ ὡμίλει ἡ κόρη της. 

― Τί νὰ πῶ κ᾽ ἐγώ, ἡ καημένη! εἶπε συμπλέκουσα τὰς χεῖρας ἐν ἀμηχανίᾳ, ἡ Δελχαρώ. 

―Ἄ! αὐτὸ μὴν τὸ λές! ὄχι! Δὲν κάνει νὰ τὸ λές! 

Καὶ τρομερά, κατῆλθε τὴν σκάλαν νὰ φύγῃ. 

― Ποῦ πᾷς, μάννα; 

― Στὰ βουνά, σοῦ εἶπα!… Δῶσέ μου λίγο παξιμάδι. 

Ἡ Δελχαρὼ ἔτρεξε ν᾽ ἀνοίξῃ τὸ ἐρμάριον, κ᾽ ἔλαβεν ἐκεῖθεν ὀλίγα παξιμάδια. 

― Δῶσέ μου καὶ τὸ καλάθι μου… κ᾽ ἕνα μαχαιράκι, ἐπανέλαβεν ἐν ἄκρᾳ βίᾳ ἡ 

Φραγκογιαννού… Βάλε μου κ᾽ ἕνα χράμι μάλλινο μέσα… καὶ τὴ μανδήλα μου… τὰ 

παλιοτσόκαρά μου… Δῶσέ μου καὶ τὸ ραβδί μου… ψάξε νὰ τὸ βρῇς! 

Ἡ Δελχαρώ, ἐν ἄκρᾳ σιγῇ καὶ ὑπομονῇ, ἐπροσπάθει νὰ ἐκτελέσῃ ὅλας τὰς ἑτοιμασίας ταύτας. 

― Ποῦ θὰ πᾷς, μάννα; ἐπανέλαβε κλαίουσα. Ὤ! καίετ᾽ ἡ καρδιά μου! 

― Μὴν κλαῖς!… Κάπου θὰ κρυφτῶ, σὲ καμμιὰ τρύπα… Ἡσυχία, ἐσεῖς, φρόνιμα! ὣς ποὺ νὰ 

περάσῃ ἡ ὀργὴ τοῦ Κυρίου! 

Καὶ λαβοῦσα τὸ καλάθιον καὶ τὸ ραβδίον της, κατῆλθε σιγά. Ἔκαμε τὸν σταυρόν της. 

Αἴφνης ἐκοντοστάθη εἰς τὴν τρίτην βαθμίδα τῆς σκάλας, καὶ στραφεῖσα πρὸς τὴν Δελχαρώ, τῆς 

εἶπε: 

― Ξέρεις τί νὰ κάμῃς;… Θὰ πάω ἀπ᾽ τὸν ἀπάνω δρόμο, γιὰ νὰ γλυτώσω, νὰ μὴ μὲ ἰδοῦν, τὰ 

σκυλιά… Καὶ σύ, αὐτὴν τὴ στιγμή, νὰ τρέξῃς στὸ σπίτι… νὰ καμωθῇς πὼς δὲν τοὺς βλέπεις, 

τοὺς ταχτικούς… καὶ νὰ φωνάξῃς τῆς Ἀμέρσας ἀποκάτ᾽ ἀπ᾽ τὸ δρόμο: «Ἀμέρσα, εἶναι ἀπάνω ἡ 

μάννα;»… 
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…Ὄχι, μὴ λὲς «εἶν᾽ ἀπάνω ἡ μάννα»… μόνο νὰ πῇς: «Ἀμέρσα, πῶς εἶναι ἡ μάννα, εἶναι 

καλύτερα; ἔχει σηκωθῆ;… Στὸ στρῶμα εἶν᾽ ἀκόμα;» Γιὰ νὰ πιστέψουν πὼς βρίσκομαι ἀπάνω 

στὸ σπίτι, καὶ πὼς εἶμαι ἄρρωστη… Γιὰ νὰ μὴν ὑποπτευθοῦν τίποτα, καὶ μὲ κυνηγήσουν τὰ 

σκυλιά!… Τρέξε, γλήγορα! 

Εἶτα προσέθηκε: 

―Ἔχετε γειά… καὶ καλὴ ἀντάμωση! (3, 474-475) 

 

[27] Διάλογος μεταξύ Μαρουσώς και Φραγκογιαννούς και συμπαράσταση της πρώτης προς 

τη δεύτερη.  

― Μαρουσώ, εἶσ᾽ ἐπάνω; ἔκραξε μὲ σιγανήν, ἀλλὰ συριστικὴν φωνήν, ἀνερχομένη τὴν 

σκάλαν. 

Μία γυνὴ κοντούλα, ροδοκόκκινη, ἐξῆλθεν ἀπὸ τὴν θύραν ἑνὸς θαλάμου, κ᾽ ἐπαρουσιάσθη 

μειδιῶσα, ἀλλὰ καὶ ἀνήσυχος τὸ βλέμμα. 

― Ποῦ σ᾽ αὐτὸν τὸν κόσμο, θεια-Χαδούλα; ἠρώτησε. 

― Μὴν τὰ ρωτᾷς, παιδί μου… Μεγάλη συφορὰ μοῦ ἐπενέβηκε, ἤρχισε νὰ λέγῃ ἡ Γιαννού. 

Εἶτα ἀνήσυχος ἠρώτησε: 

― Μὴν εἶν᾽ ἐδῶ ὁ κὺρ Ἀναγνώστης; 

―Ὄχι, δὲν εἶν᾽ ἐδῶ· τόσο νωρὶς δὲν ἔρχεται, εἶναι στὸν καφενέ… Ἄχ! θεια-Χαδούλα κ᾽ ἐγὼ 

ἔλεγα πῶς νὰ κάμω νὰ ᾽ρθῶ στὸ σπίτι νὰ σοῦ πῶ τὰ τρέχοντα… 

―Ἔμαθες τίποτα; 

― Τὰ ἔλεγαν τώρα τὸ ἀπόγευμα, ὁ ἀφέντης μου, μαζὶ μὲ τὸν κουμπάρο μας τὸν Ἁιμερίτη, ποὺ 

ἦρθε γιὰ νὰ φουμάρῃ ἕνα τσιμπούκι καὶ νὰ κουβεντιάσουν, ὅπως συνηθίζουν. 

― Καὶ τί λέγανε; 

― Ο ρηνοδίκης μαζὶ μὲ τὸν ἀστυνόμο, θέλουν νὰ σὲ συλλάβουν… Ἔλεγαν νὰ στείλουν τοὺς 

χωροφύλακες… Σ᾽ ἔχουν ὕποπτη γιὰ τὸ κοριτσάκι ποὺ πνίγηκε χθὲς μὲς στὸ πηγάδι. 

―Ὤ! τρομάρα μου… 

― Κ᾽ ἔλεγα νά ᾽ρθω νὰ σοῦ πῶ, γιὰ νὰ κρυφτῇς, ἂν μπορέσῃς… Μὰ πῶς βρέθηκες ἐδῶ; 

[...] 

―Ἔχω κλειδώσει τὴν πόρτα ἀπὸ μέσα παιδάκι μου… ἀπ᾽ τὸ σαστισμό μου, τί νὰ κάμω! Μοῦ 

ἤτανε γραφτὸ νὰ πάθω, τά ᾽παθα. Ἔτσι νά ᾽χῃς πολὺ καλό, Μαρουσώ μου, δὲν κοιτάζεις 

κρυφά, κρυφὰ ἀπὸ τὸ παντζούρι ἐκεῖνο;… νὰ ἰδῇς ἂν εἶναι ὁ Κυριάκος κάτω ἢ ἔχει τραβήξει; 
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Ἡ Μαρουσὼ ἦλθε πρὸς τὸ ὑποδειχθὲν παράθυρον, κ᾽ ἐκοίταξε κατὰ τὸν δρόμον. Εἶτα 

ἐπιστραφεῖσα εἶπεν: 

― Εἶναι παραπέρα, ἐκεῖ… Στέκονται στὸ δρόμο μαζὶ μ᾽ ἕνα γέρο ἀπόμαχον… Ἔχουν πιάσει 

κουβέντα μὲ τὸν γείτονά μας τὸν ψαρά, τὸν Φραγκούλη. 

― Καὶ κοιτάζουν κατὰ δῶ; 

― Κοιτάζουν στὴν ἀμμουδιά, πέρα. 

[...] 

― Δὲν κάθεσαι, θεια-Χαδούλα;… Μὴ φοβᾶσαι… Ὅ,τι εἶναι, θὰ περάσῃ… Κάθισε, νὰ σοῦ 

κάμω καφεδάκι νὰ πιῇς. 

Ἡ Γιαννοὺ μετὰ δισταγμοῦ ἐρρίφθη ἐπί τινος χαμηλοῦ σκαμνίου, εἰς τὰ πρόθυρα τοῦ 

μαγειρείου, ὅπου ἐγίνετο ὁ διάλογος. 

Ἡ οἰκία ἐφαίνετο εὐπορούσης οἰκογενείας, καὶ εἶχε πολλὰ χωρίσματα, κ᾽ ἐπίπλωσιν εὐπρεπῆ. 

― Δὲ θυμᾶσαι τὰ δικά μου, θεια-Χαδούλα;… εἶπε μυστηριωδῶς ἡ Μαρούσα, καὶ τὸ πρόσωπόν 

της ἀφ᾽ ὅ,τι ἦτο ἔγινεν ἀκόμη ἐρυθρότερον… Θυμήσου τί τρομάρες, τί βάσανα πέρασα τότε κ᾽ 

ἐγώ! Κι ἂς εἶσαι καλά, πόσο μ᾽ ἐβοήθησες! Ἔτσι θὰ περάσουν καὶ τὰ δικά σου. 

― Γιατί εἶπα ἐγὼ πὼς ἐσὺ ξέρεις τὰ πάθια μου! ἐπανέλαβεν ἡ Φραγκογιαννοὺ μετριόφρων. 

―Ἐκεῖνα ποὺ λές, ἦταν πάθια δικά μου, διώρθωσε φιλαλήθης ἡ Μαρουσώ. 

Ἔψησε τὸν καφὲν καὶ τὸν ἐκένωσε. 

―Ὁ ἀφέντης μου, ὅπου εἶναι, θά ᾽ρθῃ… Πιὲ τὸν καφέ σου. Βούτηξε καὶ τὸ ψωμάκι, 

προσέθηκε κόπτουσα μεγάλην φέταν ψωμίου. 

Ἡ γραῖα ἄρχισε νὰ βουτᾷ τὸ ψωμὶ καὶ νὰ τὸ μασᾷ χωρὶς ὄρεξιν. 

― Πολὺ καλὸ νά ᾽χῃς, ἔλεγε. Δὲν πάει κάτω, παιδί μου… Ἀπ᾽ τὸ χολοσκασμὸ ποὺ ἔχω… 

Φαρμάκι βγάζ᾽ ὁ οὐρανίσκος μου. 

Εἶτα ἐπέφερε: 

― Δὲν κάνεις τὸν κόπο νὰ κοιτάξῃς πάλι ἀπ᾽ τὸ παραθυράκι, ἔξω;.. Εἶναι ἀκόμη ὁ Κυριάκος 

κάτω; 

Ἡ Μαρούσα ὑπήκουσεν. 

―Ἐκεῖ εἶναι θεια-Χαδούλα… Ἔπιασαν μεγάλην κουβέντα μὲ τὸν Φραγκούλη. 

― Καὶ τώρα, ποῦ νὰ πάω;… Σὰν ἔρθ᾽ ὁ πατέρας σου;… Βασίλεψ᾽ ὁ ἥλιος… σουρούπωσε… 

θὰ νυχτώσῃ. 

Ἡ Μαρούσα ἐσκέφθη ἐπὶ στιγμήν, εἶτα εἶπεν: 
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―Ἐγὼ ἔχω μεγάλην ὑποχρέωση σὲ λόγου σου, θεια-Χαδούλα… Πῶς νὰ τὸ ξεχάσω! 

― Θυμᾶσαι; εἶπεν ἀκουσίως μειδιῶσα ἡ γραῖα. 

― Καὶ μπορῶ νὰ τ᾽ ἀστοχήσω;… Ὅ,τι μπορέσω νὰ κάμω, θὰ κάμω γιὰ σένα. 

―Ἂς εἶσαι καλά. 

― Μοῦ φαίνεται πὼς τὸ καλύτερο εἶναι νὰ σὲ κρύψω ἐδῶ τὴν νύχτα, τώρα, πρὶν ἔλθῃ ὁ 

ἀφέντης μου. 

― Ποῦ; 

― Κάτω, στὸ μικρὸ κατωγάκι, στὸ σοφά*… ξέρεις; 

―Ἄ! εἶπεν ἡ Φραγκογιαννού, ὡς νὰ τῆς ἦλθε μία ἀνάμνησις. 

― Καὶ τὰ μεσάνυκτα, σὰν λαλήσῃ τ᾽ ἀρνίθι… 

―Ἔ;… 

― Κοντὰ νὰ φέξῃ, ὅ,τι ὥρα νοιώσῃς… 

― Καλά! 

―Ἂν θέλῃς, σηκώνεσαι, καὶ πᾷς στὸ καλό, ὅπου σὲ φωτίσῃ ὁ Θεός. 

―Ἂς εἶναι! εἶπε μετὰ στεναγμοῦ ἡ γραῖα. 

― Τὴν ἄλλη νύχτα πάλι, ἀνίσως καὶ δὲν εὕρῃς ἄλλο καταφύγιο εἰς μέρος πλιὸ κρυφό, καὶ πλιὸ 

σίγουρο, ἔρχεσαι, καὶ μοῦ ρίχνεις ἕνα πετραδάκι σ᾽ αὐτὸ τὸ παράθυρο, ἢ στὸ μικρὸ μπαλκονάκι 

κατὰ τὸ γιαλό, κατεβαίνω, σοῦ ἀνοίγω, καὶ σὲ κρύφτω πάλι στὸ κατωγάκι. 

― Καλά!… Μά, γιὰ κοίταξε, ἔφυγε ὁ Κυριάκος; 

Ἡ Μαρούσα ἐπῆγε πέραν τοῦ μεσοτοίχου, εἰς τὸ παράθυρον πρὸς τὸν δρόμον, ἀργοπόρησεν 

ὀλίγον, ἴσως διότι εἶχε σκοτεινιάσει πλέον καὶ δὲν διέκρινε καλῶς ἔξω, καὶ ἐπανῆλθε, 

― Δὲν ἔφυγαν… ἐκεῖ εἶναι κ᾽ οἱ τρεῖς. 

―Τώρα ἕνα πρᾶμα δὲν ξέρω, εἶπε σύννους ἡ Φραγκογιαννού. Δὲν ξέρω ἂν μὲ εἶδε ὁ Κυριάκος 

νὰ ᾽μβαίνω ἐδῶ, ἢ ὄχι… Ἂν δὲν μ᾽ ἔχῃ ἰδεῖ, καὶ δὲν μοῦ κάνει καρτέρι, καλύτερα ἔχω νὰ φύγω, 

νὰ σᾶς σηκώσω τὸ βάρος ἀπὸ τώρα. 

Ἔλεγε τοῦτο εἰλικρινῶς. Ἐστενοχωρεῖτο, ἐπόθει τὸν ἀέρα τοῦ βουνοῦ. Ἐκεῖ ᾐσθάνετο ὅτι θὰ 

εὕρισκεν ἄνεσιν, ἤλπιζε δὲ καὶ ἀσφάλειαν. 

―Ὅ,τι κι ἂν εἶναι, δὲν πρέπει νὰ φύγῃς ἀπόψε, εἶπε προθυμοτέρα γινομένη ἡ Μαρούσα, καθ᾽ 

ὅσον ἐθερμαίνετο ἐκ τῆς ἀναμνήσεως. Κάθισε, θεια-Χαδούλα, ἀπόψε, στὸ κατωγάκι, γιὰ νὰ μὲ 

κάμῃς νὰ θυμηθῶ τὰ παλιά μου βάσανα. Θὰ μοῦ ἔρθουν, τάχα, σὰν ὄνειρο στὸν ὕπνο μου; 
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―Ἔτσι τὰ θυμᾶται, πλιό, κανείς, παιδάκι μου, εἶπε μὲ πονηρὰν ἀφέλειαν ἡ γραῖα. Ἄχ! κάθε 

ἁμαρτία ἔχει καὶ τὴ γλύκα της. 

―Ἀλήθεια!… καὶ πόση πίκρα φέρνει στὸ τέλος! συνεπλήρωσε μελαγχολικῶς ἡ Μαρουσώ. (3, 

476-479) 

 

[28] Διάλογος του βοσκού Γιάννη Λυρίγκου με τη Φραγκογιαννού σχετικά με τη γέννηση 

της τρίτης του κόρης, η οποία, όμως, είναι άρρωστη.  

― Καὶ ποῦ σ᾽ αὐτὸν τὸν κόσμο, θεια-Γαρουφαλιά; (Ὁ Λυρίγκος ἀνεγνώρισε τὸ πρόσωπον, 

ἀλλά, φαίνεται, δὲν ἐνθυμεῖτο καλῶς τὸ ὄνομα). Καλὰ ποὺ σ᾽ ηὗρα!… Ὁ Θεὸς σ᾽ ἔστειλε! 

― Τί νὰ τρέχῃ; εἶπε μέσα της ἡ Φραγκογιαννού. Κάτι θέλει νὰ μοῦ πῇ. Βέβια, ὁ ἄνθρωπος δὲν 

θὰ ἔχῃ ἀκούσει τίποτα γιὰ τὰ πάθια τὰ δικά μου. 

― Ξέρεις τίποτα, θεια-Γαρουφαλιά; ἐπανέλαβεν ὁ Λυρίγκος πλησιέστερον ἐρχόμενος. 

― Τί νὰ ξέρω, γυιέ μου; εἶπεν ὑποκριτικῶς ἡ Φραγκογιαννού, ἀπέχουσα νὰ ἐξαγάγῃ τὸν 

ἄνθρωπον ἐκ τῆς πλάνης ὅσον ἀφορᾷ τὸ βαπτιστικόν της ὄνομα, εἶτα ἐπέφερεν: ― Ἀπὸ τὰ ψὲς 

λείπω ἀπ᾽ τὸ χωριό. Ἦρθα νὰ μαζώξω βότανα στὰ ρέματα. 

―Ἄκουσε, θεια-Γαρουφαλιά, ἐπανέλαβε μὲ ἁπλότητα ὁ ἄνθρωπος. Ἀπόψε γεννήσαμε, στὸ 

καλύβι. 

― Γεννήσατε; 

― Σπαργανίσαμε*! Εἶναι τὸ τρίτο κοριτσάκι ποὺ μᾶς ἦρθε στὰ πέντε χρόνια… ὅλο 

κοριτσούδια, τὸ ἔρμο! 

― Νὰ σᾶς ζήσῃ! εἶπεν ἡ γραῖα. Καλὴ σαράντιση τῆς φαμιλιᾶς* σου! 

―Ὣς τόσο, τὸ κοριτσάκι ἦρθε στὸν κόσμο ἄρρωστο, κι ὅλο κλαίει, καὶ στὸ βυζὶ δὲν κολλάει. 

Κ᾽ ἡ μάννα του ἡ καψερή, τόσο καλὰ δὲν εἶναι… Ὅλο κάψη καὶ σεκλέτι, τὸ ἔρμο! 

―Ἀλήθεια; 

― Νὰ ἤθελες νὰ μᾶς ἔκανες τὴ χάρη, νὰ περνοῦσες ἀπ᾽ τὸ καλύβι, νὰ ἔκανες κανένα 

ψευτογιατρικό, θεια-Γαρουφαλιά;… Ἐκείνη ἡ πεθερά μου δὲ φελάει τίποτα, τί σοῦ κάμῃ; 

― Μὰ τώρα κοντεύει νὰ νυχτώσῃ… εἶπε μὲ ὑποκρισίαν ἡ Φραγκογιαννού. 

Καὶ μέσα της ἔλεγε: «Τὸ ριζικό μου εἶναι πλιό! Ὢχ Θέ μου!» 

―Ἂς νυχτώσῃ… Ἂν θέλῃς, κοιμᾶσαι στὸ καλύβι. 

[...] 

― Ποῦ πᾷς, θεια-Γαρουφαλιά; 
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― Σιώπα! παιδί μου, τοῦ ἐσύριξεν ἔντρομος ἡ γυνή, ἂν ἀγαπᾷς τὸν Χριστό! Ἔρχονται 

ταχτικοί!… Νὰ μὴν πῇς πὼς μὲ εἶδες! 

― Ταχτικοί; 

― Νὰ μὴ μὲ μαρτυρήσῃς παιδί μου, χάνομαι! Ἡσύχασε!… Ἂν γλυτώσω τώρα, τὴν νύχτα θὰ 

᾽ρθῶ στὸ καλύβι σας… (3, 490-491) 

 

[29] Διάλογος μεταξύ της πεθεράς του Γιάννη Λυρίγκου και της Φραγκογιαννούς αναφορικά 

με την αποστολή της δεύτερης – εκ μέρους του Γιάννη – να κάνει γιατρικά στη λεχώνα 

γυναίκα του.  

― Ποιὸς εἶναι; 

― Μ᾽ ἔστειλε ὁ Γιάννης, ἀπήντησεν ἔξωθεν τῆς κλειστῆς θύρας ἡ Χαδούλα, χωρὶς νὰ εἴπῃ τ᾽ 

ὄνομά της, γιὰ νὰ κάμω γιατρικὰ τῆς λεχώνας. 

― Τέτοιαν ὥρα; 

― Δὲν μπόρεσα νωρίτερα νὰ ᾽ρθῶ. 

― Ποῦ τὸν ηὗρες; 

― Κάτω στὸ Λεχούνι, στὸ ρέμα. 

Ἡ γραῖα ἀπέσυρε τὸν μοχλὸν καὶ ἤνοιξε τὴν θύραν. 

― Αὐτοὶ δὲν ξέρουν τίποτε, ἐσκέφθη καθ᾽ ἑαυτὴν ἡ Φραγκογιαννού· σ᾽ αὐτὲς «περνάει ἡ 

μπογιά μου» ἀκόμα. (3, 495-496) 

 

[30] Διάλογος λεχώνας και Φραγκογιαννούς (παρεμβαίνει και η μητέρα της λεχώνας).  

― Κουράγιο, κοπέλα μ᾽, εἶπεν αὕτη μὲ πραεῖαν φωνήν. 

― Ποῦ βρέθηκες ἐδῶ; εἶπεν ἡ λεχώνα. 

Τὴν ἐκοίταζε μὲ ἀπορίαν, κ᾽ ἐδυσκολεύετο νὰ τὴν ἀναγνωρίσῃ. 

―Ὁ Θεὸς μ᾽ ἔστειλε, εἶπε μετὰ πεποιθήσεως ἡ Γιαννού. 

― Καλὰ ποὺ ἦρθες, ἐδήλωσε τότε καὶ ἡ γραῖα. (3, 497) 
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[31] Διάλογος του Καμπαναχμάκη με τη Φραγκογιαννού σχετικά με το πάθημα της συζύγου 

του.   

―Ἄ! ποῦθε αὐτὸ τὸ καλό! εἶπε μὲ τὴν φωνήν του τὴν δυσδιάκριτον καὶ τραχεῖαν, σφίγγων τοὺς 

ὀδόντας ἐνῷ ὡμίλει. Τόμ᾽* σ᾽ ἀγροίκησα, ταμὰμ* σὲ προσήφερα*, κυρα-Γιαννού… Ὁ 

Γεραμπὴς σὲ στέλνει! 

― Τί λὲς γυιέ μου; εἶπε μὲ τὸ ὑποκριτικὸν ἦθός της ἡ Χαδούλα. 

― Καλὰ ποὺ σ᾽ ἐσταύρωσα*! Εἶπα, αὐτήνη εἶναι κείν᾽ ἡ καλὴ γυναίκα κάτ᾽ ἀπ᾽ τὴ χώρα ποὺ 

γρουνίζει* τὰ γιατρικὰ καὶ διώχνει κάθε γρουσουζλιὰ ἀλάργα! Τόμ᾽ σ᾽ ἀπείκασα, 

μονοκοπανιᾶς σ᾽ ἐγρούνισα!… Μὰ δὲ ξέρ᾽ς τίποτε, κυρα-Γιαννού μ᾽; 

― Τί τρέχει παιδί μου; 

― Μεγάλο ζαράρι* μ᾽ εὑρῆκε, νά ᾽χω τὸ συμπάθειο, θεια-Γιαννού! Τρανό, ἄτυχο* ντέρτι! Ἡ 

φαμιλιά* μ᾽, ὄξ᾽ ἀπὸ λόου σου, βγῆκε τὴν νύχτα πρὸς νεροῦ της, ὄξ᾽ ἀπ᾽ τὸ καλύβι, κυρα-

Γιαννού μ᾽, κ᾽ ἐγύρισε πίσω κακὰ κι ἀδέξια*… Ντούρμα* βγῆκε, κ᾽ ἐγύρισε μονοκοπανιά, 

χτυπημένη*, ξεγλωσσασμένη, ἀγρούνιστη*… Χτυπήθηκε*, μακριὰ ἀπὸ λόγου σου… Ἡ γλῶσσά 

της κρεμασμένη, ὄξ᾽ ἀπ᾽ τὸ σιαγόνι της, τὴ λαλιά της τὴν ἔχασε, τὴν ηὗρε κακὴ θερμασιὰ καὶ 

κρυάδα καὶ ἀσπασμοί*… Κείτεται στὸ στρῶμα μισοπεθαμένη! 

―Ἀλήθεια;… Ὤ, ἁμαρτίες!… Καὶ πότε ἔγινε αὐτό; 

― Προχτὲς τὸ βράδυ, τὴν νύχτα, τὰ μεσάνυχτα, θεια-Γιαννού! Ὄξου ἀπὸ λόου σου, νά ᾽χω τὸ 

συμπάθειο… Ντούρμα βγῆκε ὄξ᾽ ἀπ᾽ τὸ καλύβι, κ᾽ ἐγύρισε πίσω χτυπημένη, παλαβιασμένη… 

Κοπιάζεις ὣς τὸ καλύβι μπάριμ*, τώρα ἐδῶ ποὺ σ᾽ ἐσταύρωσα, κυρα-Γιαννού μ᾽! Μονάχα νὰ 

τὴν θωρήσῃς, ν᾽ ἀγροικήσῃς σὲ τί χάλι βρίσκεται… Ἐλμπέτ*, καλὸ θὰ τῆς κάμῃς· μὲ τὰ 

γιατρικά σου, θὰ διώξῃς κάθε ἐνάντιο, ἕνα κ᾽ ἕνα! 

― Καὶ πῶς τῆς ἦρθε αὐτό; εἶπεν ἡ Φραγκογιαννού. 

― Ποιὸς ξέρει τί ἁμαρτίες, κυρα-Γιαννού μ᾽. Ὁ Γεραμπὴς τὸ ξέρει. 

Ἡ Χαδούλα ἐσκέφθη ἐπὶ στιγμήν. Εἶτα εἶπε: 

― Καλά· θὰ πάω ἀποκεῖ, τώρα-τώρα. 

― Νά ᾽χῃς πολλὴ ζωὴ καὶ καλὴ ψυχή, θεια-Γιαννού! εἶπεν ὁ Καμπαναχμάκης. Ὁ Γεραμπὴς σ᾽ 

ἔστειλε. (3, 502-503) 

 

 



51 

 

[32] Διάλογος του πάτερ Ιωάσαφ με τη Φραγκογιαννού και ομολογία της ότι τη βρήκε 

μεγάλη συμφορά.  

― Ποῦ βρέθηκες ἐδῶ, γερόντισσα; Κάτι συλλογισμένη σὲ βλέπω… 

―Ἄχ! γυιέ μου!… εἶπεν ἡ Φραγκογιαννού. Ἔχω βάσανα καὶ πάθια… 

― Τὰ βάσανα δὲν λείπουν ἀπὸ τὸν κόσμο, γερόντισσα… Ὅσο καὶ νὰ κάμῃ ὁ ἄνθρωπος, δὲν 

μπορεῖ νὰ τ᾽ ἀποφύγῃ… 

―Ἄχ! πάτερ Γιάσαφε, εἶπεν ἐν θλιβερᾷ διαχύσει ἡ Φραγκογιαννού. Νά ᾽μουν πουλὶ νὰ 

πέταγα!!! 

― «Τίς δώσει μοι πτέρυγας ὡσεὶ περιστερᾶς;» εἶπεν ὁ Ἰωάσαφ, ἐνθυμηθεὶς τὸν ψαλμόν. 

―Ἤθελα νὰ ἔφευγα ἀπ᾽ τὸν κόσμο, γέροντά μου… Δὲν μπορῶ νὰ ὑποφέρω πλιά! 

― «Ἐμάκρυνας φυγαδεύουσα καὶ ηὐλίσθης ἐν τῇ ἐρήμῳ», εἶπε πάλιν ὁ γέρων μοναχός. 

― Μεγάλη φουρτούνα μ᾽ ηὗρε, γέροντά μου, καὶ μεγάλη λιγοψυχιὰ μ᾽ ἐκόλλησε. 

―Ὁ Θεὸς νὰ σὲ γλυτώσῃ κόρη μου «ἀπὸ ὀλιγοψυχίας καὶ ἀπὸ καταιγίδος», ἐπέφερεν ὁ 

Ἰωάσαφ, συνεχίζων τὸν ψαλμόν. 

―Ἀπ᾽ τὴν κακία, ἀπ᾽ τὴν κακογλωσσιά, ἀπ᾽ τὸ φθόνο, δὲν μπορεῖ νὰ γλυτώσῃ ἕνας ἄνθρωπος. 

― «Καταπόντισον, Κύριε, καὶ καταδίελε τὰς γλώσσας αὐτῶν, ὅτι εἶδον ἀνομίαν καὶ ἀντιλογίαν 

ἐν τῇ πόλει», ἐπέρανεν ὁ πάτερ Ἰωάσαφ. 

Εἶτα ἀφοῦ ἐγέμισε τὸ σταμνί του εἶπε: 

―Ἂν περάσῃς ἀπὸ τοὺς κήπους, γερόντισσα, φώναξέ με νὰ σὲ φιλέψω κανένα μαρούλι κι ὀλίγα 

κουκιά.  

Καί ἀπεμακρύνθη. (3, 503-504) 

 

[33] Διάλογος Φραγκογιαννούς με τα παιδιά του Καμπαναχμάκη. 

― Τώρα, γυιέ μου, ἐγὼ νὰ σοῦ κάμω γριά, εἶπε τυχαίως ἡ Φραγκογιαννού. 

― Δὲν ἔχουμε ἀλεύρι, θειά, εἶπε τὸ μεγαλύτερον ἐκ τῶν δύο κορασίων. 

― Καλά· νὰ ἔλθῃ ὁ πατέρας νὰ φέρῃ ἀλεύρι, εἶπεν ἡ Φραγκογιαννοὺ πρὸς τὸ παιδίον, κ᾽ ἐγὼ 

νὰ σοῦ κάμω «γριά»! Ἡσύχασε τώρα. 

Ἀλλὰ τὸ ἀγόρι δὲν τὰ ἤκουεν αὐτά. 

― Γριὰ θέλω, καὶ νά ᾽ναι ζαρωμένη γριά! Νά ᾽χῃ καὶ πετμέζι. 
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― Ποῦ νὰ βρεθῇ τὸ πετμέζι, γυιέ μου; εἶπεν ἡ Φραγκογιαννού. Μεθαύριο νὰ μαυρίσουν τὰ 

σταφύλια στ᾽ ἀμπέλι, νὰ τὰ τρυγήσουμε, νὰ κόψουμε τὰ ξεκούδουνα* ἀπ᾽ τὰ κλήματα, νὰ 

κάμουμε πολὺ-πολὺ πετμέζι, νὰ φάῃ τὸ καλὸ παιδί. Πῶς σὲ λένε; 

― Γιώργη τόνε λέμε, θειά, εἶπε τὸ μεγαλύτερον κοράσιον. 

―Ἐσένα; 

― Δαφνώ. 

― Κ᾽ ἐσένα; ἠρώτησεν ἡ Γιαννοὺ τὸ μικρότερον θυγάτριον. 

―Ἀνθή. 

― Νὰ ζήσετε! 

― Καὶ πότε θὰ τὰ κόψουμε, θειά, τὰ σταφύλια; ἐφώναξε τὸ ἀγόρι. Δὲν πᾶμε τώρα στ᾽ ἀμπέλι 

νὰ τὰ κόψουμε; 

―Ὄχι τώρα, γυιέ μου, ταχιά. 

― Ταχιὰ το-ταχύ; εἶπεν ὁ Γιώργης. 

― Ναί, γυιόκα μου. Ἀπόψε θὰ δέσουν οἱ ρᾶγες, καὶ θὰ γλυκάνουν, καὶ θὰ μαυρίσουν, καὶ ταχιὰ 

το-ταχὺ θὰ πάρουμε τοὺς τρυγολόγους* νὰ τρέξουμε στ᾽ ἀμπέλι, νὰ τρυγήσουμε, νὰ τὰ κάμουμε 

κότσι-κότσι*, τὰ σταφύλια, τὰ ξεκούδουνα, νὰ τὰ πατήσουμε, νὰ τὰ λυώσουμε, καὶ θὰ κάμουμε 

μουστόπιττες καὶ πετμέζια καὶ χίλιων λογιῶν καλά… καὶ τότε, θὰ σοῦ κάμω ἐγὼ μιὰ γριά, 

ζαρωμένη, ἴσα μὲ τὸ τηγάνι μεγάλη! 

― Σέλω νά ᾽ναι πουλύ, πουλὺ μεγάλη! εἶπεν ὁ μικρός. 

― Μεγάλη γριά, ἴσα μ᾽ ἐμένα, εἶπεν ἡ Φραγκογιαννού. (3, 505-506) 

 

[34] Διάλογος του Καμπαναχμάκη με τη Φραγκογιαννού σχετικά με την έλευση των 

χωροφυλάκων. 

― Δῶ εἶσαι, κυρα-Γιαννού! εἶπεν ἐν ἄκρᾳ ταραχῇ. Σήκου! Νὰ φύγῃς! νὰ κρυφτῇς! 

― Τί τρέχει; εἶπεν ἡ γραῖα, προσπαθοῦσα νὰ φανῇ ἀτάραχος. 

― Οἱ ταχτικοὶ σὲ χαλεύουν*. Τί ζαρὰρ* ἔκαμες, χριστιανή; Τρέχουν οἱ ταχτικοὶ γυρεύοντάς σε. 

Σήκου, τρέχα! νὰ κρυφτῇς πουθενά, μπάριμ! Σὲ λυποῦμαι καημένη! Τί κρῖμα ἔκαμες; 

―Ἐγώ; κρίματα πολλά… Μὰ δὲν ξέρω, γιατί νὰ μὲ γυρεύουν οἱ ταχτικοί, ποὺ μοῦ λές; 

― Τρέχα, κατὰ δῶ ἔρχονται τώρα. Δὲ γρουνίζω πῶς σ᾽ ἀγροίκησαν πὼς τὰ πρύμισες* κατὰ 

δῶ, θά ᾽ρθουν τώρα νὰ χαλέψουν. Ὅπου κι ἂν εἶναι, πλάκωσαν! Ἀκοῦς! κάτου, στὴ Σκοτ᾽νὴ 

Σπ᾽λιά, στὸ Κακόρρεμα, κατακεῖ νὰ πάρῃς τὸ φύσημά σου! Στὸ Κλῆμα στὸ Μονοπάτι, στοῦ 
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Π᾽λιοῦ τὴ Βρύση, ἐκεῖ, καὶ νὰ σὲ πάρουν στὸ κοντό, δὲν μποροῦν νὰ σὲ πιάσ᾽ν! Ἀποκεῖ μπορεῖς 

νὰ κατεβῇς στὸ Γέροντα, στὸ Ἐρμητήριο, νὰ ξαγορευθῇς τὰ κρίματά σ᾽, καημένη. Τρέχα!… (3, 

506) 

 

[35] Διάλογος της γριάς πεθεράς του Λυρίγκου με τη Φραγκογιαννού σχετικά με την 

καταδίωξή της από τους χωροφύλακες.  

― Τὸ κοφίνι μ᾽ πλιό, ξέχασα ἀπ᾽ τὴ βία μου, ἐψές, εἶπε. Τὸ εἶδες; Εἶναι πουθενά; Ποῦ τό 

᾽χεις; 

Ἡ χωρικὴ γραῖα ἐστάθη καὶ τὴν ἐκοίταξε. Τώρα μόνον ἐφάνη νὰ ἐξύπνησεν ἐντελῶς, καὶ 

ἀναγνωρίσασα αὐτήν. 

― Ποῦ βρέθηκες ἐδῶ; εἶπε. 

― Μὴν ἐρωτᾷς, εἶπεν ἡ Γιαννού. Εἶχα νυχτώσει σ᾽ ἕν᾽ ἄλλο καλύβι, μὰ δὲν εἶχα ὕπνο. Σὰ 

θυμήθηκα τὸ κοφίνι μου, ἦρθα. Πῶς εἶστε; Τί κάν᾽ ἡ λεχώνα; 

― Τί νὰ κάμῃ; Τὰ ἴδια… Μὰ δὲ μοῦ λές, εἶπε μετά τινα δισταγμὸν ἡ γραῖα· γιατί σ᾽ ἐγύρευαν 

κεῖν᾽ οἱ ταχτικοί; 

― Φτόνος τοῦ κόσμου, ἀπήντησε μ᾽ ἑτοιμότητα ἡ Φραγκογιαννού. Ἕνα κορίτσ᾽ εἶχε πνιγῆ μὲς 

στὸ πηγάδι… 

―Ἔ; 

―Καὶ δὲν ξέρω ποιὸς ἐχτρὸς εἶπε πῶς ἔφταια ἐγώ… Μὰ ἔτσι νά ᾽χουμε καλὴ ψυχή, μπορεῖς νὰ 

τὸ πιστέψῃς; Τάχα δὲν μποροῦσε νὰ πνιγῇ καὶ μοναχό του τὸ κορίτσι; Ἦταν ἀνάγκη νὰ βάλω 

χέρι ἐγώ; 

― Μαθές!… ἔκαμεν ἡ γραῖα. (3, 508-509) 

 

[36] Διάλογος της πεθεράς του Γιάννη Λυρίγκου με τη λεχώνα κόρη της.  

― Τί κάνεις; ἔκραξεν ἔντρομος ἡ γραῖα. 

Ἡ λεχώνα ἐπετάχθη, ἀνεπήδησε. 

― Τί εἶναι, μάννα; 

Ἡ Φραγκογιαννοὺ ἐσηκώθη, ἐπῆρε τὸ καλάθι της. 

― Τίποτα· θέλησα νὰ τὸ κάμω νὰ λουφάξῃ, νὰ μὴν κλαίῃ, ἀπήντησεν. (3, 510) 
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[37] Διάλογος της Φραγκογιαννούς με τον Γιάννη Λυρίγκο και ενημέρωσή του ότι η γυναίκα 

του περιμένει παιδί. 

― Τί εἶναι;… Τί τρέχει; 

Τότε ἡ Χαδούλα ἐστάθη, κ᾽ ἐφώναξε μακρόθεν πρὸς τὸν Γιάννην τὸν Λυρίγκον. 

― Φεύγω!… Πάω νὰ… 

Ὁ Γιάννης ὁ Λυρίγκος εἶχε τρέξει ἀκόμη ὀλίγα βήματα, κ᾽ ἦλθε πλησιέστερα πρὸς τὴν 

Φραγκογιαννού. Τότε κι αὐτή, ἀποφασιστικῶς, προέβη δύο ἢ τρία βήματα πλησιέστερα πρὸς 

ἐκεῖνον. 

Ἡ Φραγκογιαννοὺ ἐπεκαλέσθη εἰς βοήθειαν ὅλην τὴν ἑτοιμότητά της. Ηὐτοσχεδίασε. 

― Γιάννη! ἡ γυναίκα σου ἔχει τοὺς πόνους! Εἶναι ἄσκημα. 

―Ἔχει τοὺς πόνους!… ἀνέκραξεν ἐν ἄκρᾳ ἀπορίᾳ ὁ ἄνθρωπος. Τί λές, χριστιανή μου; 

―Ἔχει κι ἄλλο παιδὶ στὴν κοιλιά της! ἰσχυρίσθη μὲ τόλμην ἡ Φραγκογιαννού. 

―Ἄλλο παιδὶ στὴν κοιλιά της! 

― Ναί, αὐτὸ ποὺ σοῦ λέω. Μόνο τρέχα στὸ χωριό, νὰ φωνάξῃς τὴ μαμμή!… νὰ πῇς καὶ τοῦ 

γιατροῦ νὰ ᾽ρθῇ! 

Ὁ Λυρίγκος ἐστάθη. Πέραν, ἐπὶ τοῦ μικροῦ ὀροπεδίου, πρὸ τῆς οἰκίας, ἡ πενθερά του 

ἐφώναζεν ἀκόμη βραχνὰς κραυγάς, τὰς ὁποίας ἔπαιρνε μακρὰν ὁ ἄνεμος, χωρὶς ὁ Γιάννης ν᾽ 

ἀκούῃ τί ἔλεγεν ἐκείνη. Ἡ Φραγκογιαννοὺ ὡμίλει μὲ θάρρος, κ᾽ ἐφαίνετο ὅτι ἤξευρε τί ἔλεγε. 

― Πῶς γίνεται αὐτὸ ποτέ; ἀνέκραξεν ὁ Γιάννης. Εἶσαι καλά, χριστιανή μου; 

― Αὐτὸ γίνεται, ἐπέμενεν ἡ Φραγκογιαννού. Οὗλες τὶς φορὲς τὰ διπλάρικα* δὲν πέφτουν μαζὶ 

ἀπ᾽ τὴν κοιλιά. Τὸ ἕνα, τὸ πλιὸ ἀδύνατο ἀπ᾽ τὰ δυό, ἀργεῖ καὶ ὧρες καὶ μέρες νὰ πέσῃ. 

―Ἀλήθεια! Ἔχω ἀκουστά μου, εἶπεν ὁ Γιάννης. 

― Κατὰ πῶς φαίνεται, συνεπέρανε λίαν σοβαρὰ ἡ Φραγκογιαννού, αὐτὴν τὴν φορὰ τὸ ἕνα τὸ 

παιδὶ θὰ πιάστηκε ὕστερ᾽ ἀπ᾽ τὸ ἄλλο. 

― Αὐτὸ εἶναι τάχα; εἶπε μὲ ἦθος οἴκτου ὁ Λυρίγκος. 

― Τρέχα τὸ γληγορώτερο! νὰ πᾷς νὰ φέρῃς τὸ γιατρό! 

―Ἐσὺ ποῦ πᾷς; ἠρώτησεν ὁ Λυρίγκος. 

―Ἐγὼ πάω στὸν Ἁι-Χαράλαμπο… πάω νὰ φωνάξω τὸν παπα-Μακάριο, νὰ ᾽ρθῇ νὰ τῆς κάμῃ 

μιὰ παράκληση, τῆς γυναίκας! 

― Καλά! Τρέξε! (3, 510-511) 
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[38] Διάλογος των δύο χωροφυλάκων για τη Φραγκογιαννού.  

― Σοῦ βαστᾷ, ἡ καρδιά σου; εἶπε μὲ κρυφὴν χαιρεκακίαν ὁ σύντροφός του. 

― Δὲν εἶναι ἄλλος δρόμος; 

― Δὲν εἶναι. 

―Ἐσὺ θὰ τό ᾽χῃς περάσει πολλὲς φορές, εἶπεν ὁ στρατιώτης. 

―Ἐγώ, ὄχι! ἠρνήθη ὁ ἀγροφύλαξ. 

― Δὲν ἤσουν τσομπάνης; 

―Ἐγὼ ἔβοσκα πρόβατα στὸν κάμπο. 

Ὁ χωροφύλαξ ἐδίστασεν ἀκόμη. 

― Καὶ νὰ μᾶς ρίξῃ κάτω μιὰ γυναίκα! εἶπε. 

― Δὲν προφτάσαμε νὰ τὴν ἰδοῦμε τὴ στιγμὴ ποὺ περνοῦσε, εἶπεν εἴρων ὁ δραγάτης. Ἂν τὴν 

ἔβλεπες, θὰ σοῦ ᾽κανε καρδιά. 

―Ἀληθινά; 

― Δὲν ξέρεις πόσες φορὲς δίνουν τὸ παράδειγμα οἱ γυναῖκες! εἶπεν ὁ ἀγροφύλαξ. Σὲ καμπόσα 

πράγματα, δείχνουν πολὺ κουράγιο. 

― Κ᾽ ἐγὼ θὰ περάσω! εἶπεν ὁ χωροφύλαξ. 

―Ἐμπρός! 

Ὁ χωροφύλαξ ἔβγαλε τὸ ἀμπέχονόν του, καὶ τὸ ἔτεινεν εἰς τὸν σύντροφόν του, μείνας μὲ τὸ 

ὑποκάμισον. Ἔκαμε τὸ σημεῖον τοῦ Σταυροῦ. 

―Ἂν περάσω πέρα, μοῦ τὸ ρίχνεις, εἶπε. 

Ἐδοκίμασε νὰ πατήσῃ ἐπὶ τοῦ στενοῦ, ἐπιάσθη ἀπὸ τὸν βράχον. Μετὰ ἓν βῆμα ὠπισθοδρόμησε. 

― Μ᾽ ἔπιασε ζαλάδα, εἶπεν. (3, 517-518) 

 

[39] Η κυνηγημένη από τους χωροφύλακες Φραγκογιαννού πίνει από τη βρύση απ’ όπου 

«μόνον τα πετεινά του ουρανού ηδύναντο να πίνουν», και μονολογεί: 

―Ἄχ! καθὼς πίνω ἀπ᾽ τὴ βρυσούλα σας, πουλάκια μου, εἶπε, δῶστέ μου καὶ τὴ χάρη σας, νὰ 

πετάξω!… 

Κ᾽ ἐγέλασε μοναχή της, ἀποροῦσα ποῦ εὗρε τὸν ἀστεϊσμὸν αὐτὸν εἰς τοιαύτην ὥραν. Ἀλλὰ τὰ 

πουλιά, ὅταν τὴν εἶδαν, εἶχαν ἀγριεύσει, κ᾽ ἐπέταξαν ἔντρομα… (3, 518) 
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2. Ανάλυση διαλογικών μερών 

 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις προσωπικών διαλόγων, η έμφαση βρίσκεται στη σχέση 

μεταξύ του εγώ/εσύ. Οι διάλογοι είναι ενταγμένοι στο γενικότερο πλαίσιο του διηγήματος. 

Στα λόγια των συνομιλούντων προσώπων διακρίνουμε τη διαλογική ιδιότητα, δηλαδή 

υφίσταται «η διάθεση εναλλαγής και αλληλοείσδυσης της προοπτικής με την οποία ο 

καθένας αντιμετωπίζει το θέμα του διαλόγου» (Φαρίνου-Μαλαματάρη 1987, σ. 187). Οι 

ήρωες επικοινωνούν διαλογικά, συνδιαλλέγονται σε σχέση με τον εαυτό τους και τους 

άλλους (είτε σε διάλογο είτε σε μονόλογο ή υποκατάστατο λόγο). Στη Φόνισσα έχουμε 

περιορισμένη χρήση του διαλόγου. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι αλλάζουν συνεχώς οι 

ρόλοι των συνομιλητών και αναδεικνύονται συγκινησιακά και βουλητικά στοιχεία που 

συνήθως εκφράζονται με προστακτική (π.χ. ἡσύχασε τώρα, καὶ σύ!…, Κοιτάξετε, παιδιά!…, 

 Πήγαινε τώρα, Κοίταξε!…, Τρέξε, Γιάννη!…, Σιώπα!, Δῶσέ μου λίγο παξιμάδι, Δῶσέ μου καὶ 

τὸ καλάθι μου…, Βάλε μου κ᾽ ἕνα χράμι μάλλινο μέσα…, Δῶσέ μου καὶ τὸ ραβδί μου… ψάξε 

νὰ τὸ βρῇς!, Μὴν κλαῖς!…, Τρέξε, γλήγορα!, Μὴν τὰ ρωτᾷς, παιδί μου…, Κάθισε, νὰ σοῦ κάμω 

καφεδάκι νὰ πιῇς, Θυμήσου τί τρομάρες, τί βάσανα πέρασα τότε κ᾽ ἐγώ!, Πιὲ τὸν καφέ σου. 

Βούτηξε καὶ τὸ ψωμάκι, προσέθηκε κόπτουσα μεγάλην φέταν ψωμίου, Μά, γιὰ κοίταξε, 

Κάθισε, θεια-Χαδούλα, ἀπόψε, στὸ κατωγάκι, Ἄκουσε, θεια-Γαρουφαλιά, Σιώπα! παιδί μου, 

Τρέχα τὸ γληγορώτερο!, Καλά! Τρέξε!) ή ευκτική (π.χ. Ἂς πάῃ νὰ τὴν φωνάξῃ..., Ἂς ἐρθῇ 

ὅποιος ἐρθῇ!, ... καὶ νά ᾽πεφτες μέσα, Ξενούλα!, Ἂς εἶσαι καλά, Νὰ σᾶς ζήσῃ!, Νά ᾽χῃς πολλὴ 

ζωὴ καὶ καλὴ ψυχή).  

Όσον αφορά τα συνομιλούντα πρόσωπα των διαλόγων, αυτά είναι κατά κύριο λόγο η 

Φραγκογιαννού με μέλη της οικογένειάς της (τις κόρες και τον γαμπρό της), με παιδιά, με 

χωρικούς, με τις γυναίκες τους, με τον πάτερ Ιωάσαφ, καθώς και με τους χωροφύλακες. 

Εντοπίζουμε επίσης συνομιλίες μεταξύ συζύγων και αδερφών. Υπάρχουν και δύο διαλογικά 

μέρη στα οποία συνομιλούν δύο χωροφύλακες μεταξύ τους. Πολλές φορές, τα πρόσωπα 

αντιπαρατίθενται μέσα από τους διαλόγους (π.χ. στη στιχομυθία της Δελχαρώς με τη μητέρα 

της και την κατηγορία ότι η μάνα της ήταν υπαίτια για τον πνιγμό του κοριτσιού): 

― Ἡ ἁμαρτία σὲ κυνηγᾷ, μάννα, εἶπε δειλῶς ἡ Δελχαρώ», η Φραγκογιαννού απαντά απότομα 

στην κόρη της. 
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― Σιώπα! Μουρλάθηκες; εἶπε βλοσυρὰ ἡ μάννα της, ὑποπτεύσασα ὑπαινιγμόν τινα εἰς τὸν 

τόνον μεθ᾽ οὗ ὡμίλει ἡ κόρη της. (3, 474) 

Άλλες φορές τα πρόσωπα προσπαθούν να επιβληθούν το ένα στο άλλο (π.χ. στη 

σκηνή που ο μεθυσμένος Μούτρος αντιτίθεται στην αδερφή του, την Αμέρσα): 

― Μωρή! σ᾽ ἔφαγα… τώρα θὰ πιῶ τὸ αἷμά σου! ἔκραξεν ὁ Μοῦτρος, μὴ ἔχων ποῦ ἀλλοῦ νὰ 

ξεθυμάνῃ, καὶ ἀπειλῶν ἄνευ αἰτίας τὴν ἀδελφήν του.  

― Σιώπα!… σιώπα! ἐψιθύρισεν ἡ Ἀμέρσα. Πὼ πώ, Θεέ μου! Δυὸ «ταχτικοί»! κάτω στὸ 

κατώι… ψάχνουν… ψάχνουν… Τί γυρεύουν; (3, 438-439) 

Η αφηγηματική τεχνική του διαλόγου αναδεικνύεται στο διήγημα αυτό, αποτελώντας 

την κυρίαρχη μορφή ευθέος λόγου στον Παπαδιαμάντη. Η Φαρίνου-Μαλαματάρη, 

δανειζόμενη τρία είδη διαλόγου από τον Mukařovský (1977, σσ. 85-96), αναφέρει πως 

υπάρχει ο προσωπικός διάλογος, όπου κυριαρχούν οι συνομιλητές και εναλλάσσονται οι 

ρόλοι τους, ο περιστασιακός διάλογος, όπου κυριαρχεί το υλικό περιβάλλον που πλαισιώνει 

τους ομιλητές και ο διάλογος-συζήτηση, όπου κυριαρχεί το θέμα του διαλόγου. Ο 

συζητητικός τύπος διαλόγου αφορά την ανταλλαγή σκέψεων και απουσιάζει συστηματικά 

από το έργο του Παπαδιαμάντη. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που παρατηρούμε είναι ότι, όταν 

τους δίνεται το δικαίωμα να μιλήσουν, οι χαρακτήρες τείνουν να γίνονται περισσότερο 

αφηγητές παρά συζητητές (Φαρίνου-Μαλαματάρη 1987, σσ. 176-177).  

Στη Φόνισσα, αναδεικνύονται και τα τρία είδη διαλόγου. Συγκεκριμένα, 

αναπτύσσεται προσωπικός διάλογος, όταν συνομιλούν οι ήρωες του διηγήματος και 

εναλλάσσονται οι ρόλοι τους, π.χ. στη λογομαχία της Φραγκογιαννούς με την κόρη της, τη 

Δελχαρώ, ότι η ίδια είναι υπαίτια του πνιγμού του κοριτσιού. Ο εν λόγω διάλογος, που 

ξεκινάει από μια φιλονικία αρχικά, παρουσιάζει τον απότομο τρόπο με τον οποίο τα 

πρόσωπα τοποθετούν τις διαφορές σε επίπεδο προσωπικής επιβολής χωρίς ιδιαίτερη 

συζήτηση επί του θέματος: 

―Ἀλήθεια;… Ἐσὺ τὸ ἔρριξες, μάννα, τὸ κορίτσι στὸ πηγάδι;! 

―Ὄχι, μάρτυς μου ὁ Θεός!… Αὐτὸ δὲν τὸ ἔκαμα, εἶπεν ἡ Φραγκογιαννού. 

― Τότε;… 

― Σιώπα! 

― Ἡ ἁμαρτία σὲ κυνηγᾷ, μάννα, εἶπε δειλῶς ἡ Δελχαρώ. 
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― Σιώπα! Μουρλάθηκες; εἶπε βλοσυρὰ ἡ μάννα της, ὑποπτεύσασα ὑπαινιγμόν τινα εἰς τὸν 

τόνον μεθ᾽ οὗ ὡμίλει ἡ κόρη της. (3, 474) 

Στην προκειμένη περίπτωση, κυριαρχεί η δραματικότητα. Έρχονται στην επιφάνεια 

συγκινησιακά στοιχεία (στα λόγια της Δελχαρώς για τη μάνα της: Ποῦ θὰ πᾷς, μάννα; 

ἐπανέλαβε κλαίουσα. Ὤ! καίετ᾽ ἡ καρδιά μου!) και βουλητικά στοιχεία που εκφράζονται με 

προστακτική (Δῶσέ μου καὶ τὸ καλάθι μου… κ᾽ ἕνα μαχαιράκι, ἐπανέλαβεν ἐν ἄκρᾳ βίᾳ ἡ 

Φραγκογιαννού… Βάλε μου κ᾽ ἕνα χράμι μάλλινο μέσα… καὶ τὴ μανδήλα μου… τὰ 

παλιοτσόκαρά μου… Δῶσέ μου καὶ τὸ ραβδί μου… ψάξε νὰ τὸ βρῇς!). Ο διάλογος αυτός 

εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του διηγήματος, που θεωρεί τη Φραγκογιαννού ύποπτη για 

τους φόνους των μικρών κοριτσιών. 

Στην περίπτωση του περιστασιακού διαλόγου το βάρος πέφτει στο περιβάλλον των 

συνομιλητών κατά την ώρα του διαλόγου και εκφράζεται με παροντικά δεικτικά (π.χ. κατὰ 

δῶ, κάτου, κατακεῖ, ἐκεῖ, Ἀποκεῖ) και ρήματα στον ενεστώτα. «Το περιβάλλον μπορεί να 

προκαλέσει κάποιον διάλογο, να γίνει θέμα του, να τον μεταβάλει ή και να τον σταματήσει» 

(Φαρίνου-Μαλαματάρη 1987, σ. 182). Περιστασιακός διάλογος εντοπίζεται στον διάλογο 

του Καμπαναχμάκη με τη Φραγκογιαννού σχετικά με την έλευση των χωροφυλάκων και τη 

συμβουλή του Καμπαναχμάκη να τρέξει να κρυφτεί η Φραγκογιαννού, προκειμένου να τους 

αποφύγει (3, 506). Εκφράζεται με ρήματα σε ενεστώτα χρόνο: εἶσαι, τρέχει, χαλεύουν, 

Τρέχουν, λυποῦμαι, ξέρω, γυρεύουν, λές, Τρέχα, ἔρχονται, γρουνίζω, εἶναι, Ἀκοῦς, μποροῦν, 

μπορεῖς, Τρέχα!. Ο περιβάλλοντας χώρος αποτελεί το θέμα του διαλόγου, ενώ είναι εμφανής 

η απαρίθμηση και μιας σειράς τοπωνυμίων που υποδεικνύονται προς κρυψώνα στη 

Φραγκογιαννού: κάτου, στὴ Σκοτ᾽νὴ Σπ᾽λιά, στὸ Κακόρρεμα, Στὸ Κλῆμα στὸ Μονοπάτι, 

στοῦ Π᾽λιοῦ τὴ Βρύση, στὸ Γέροντα, στὸ Ἐρμητήριο. 

Ένας συζητητικός τύπος διαλόγου αναπτύσσεται, όταν οι χαρακτήρες και πιο 

συγκεκριμένα ο Κωνσταντής, η Φραγκογιαννού και η Αμέρσα ανταλλάσσουν σκέψεις γύρω 

από τα συνοδευτικά που ο Κωνσταντής αναζητεί για να πιει το ποτό του. Όπως, όμως, 

αναφέρθηκε παραπάνω, οι συζητητικοί διάλογοι απουσιάζουν από τα έργα του 

Παπαδιαμάντη.  

Ένα άλλο στοιχείο που παρατηρείται στους υπό ανάλυση διαλόγους είναι ότι η 

Φραγκογιαννού επαναλαμβάνει τα λόγια του συνομιλητή της. Δηλαδή, ποτέ δεν απαντά στις 

ερωτήσεις που της γίνονται αλλά είτε επαναλαμβάνει τα λόγια των άλλων, με αλλαγή του 
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επιτονισμού, είτε απαντά με παροιμίες, είτε τους κοροϊδεύει, λέγοντας ψέματα. Συνεπώς, 

παρουσιάζεται η αντίφαση μιας κοινωνικά ευαισθητοποιημένης γυναίκας, που όμως 

αδυνατεί να επικοινωνήσει. Η διαπίστωση αυτή μελετήθηκε από τον Weinberg (1977, σ. 66, 

73). Αναφέρουμε χαρακτηριστικά τα διαλογικά σημεία όπου παρατηρείται κάτι τέτοιο: 

― Πῶς πάει, μάννα; 

― Πῶς νὰ πάῃ!… εἶπεν αὐστηρῶς ἡ γραῖα· ἡσύχασε τώρα, καὶ σύ!… Τί θὰ κάμῃ!… δὲν θὰ 

βήξῃ; 

― Πῶς τὸ βλέπεις, μάννα; 

― Πῶς νὰ τὸ ἰδῶ;… (3, 422) 

 

― Τ᾽ εἶναι μάννα; 

― Τί νὰ εἶναι!… (3, 423) 

 

― Τ᾽ εἶναι, μάννα; εἶπε. 

Ἡ μήτηρ της βλοσυρά, καὶ ὡς ἐν φρεναπάτῃ, τὴν ἐκοίταξεν εἰς τὸ φῶς τοῦ λυχναρίου. 

― Τ᾽ εἶναι! εἶπε, τίποτα. Ξύπνησες; 

[...] 

― Τί ὥρα νὰ εἶναι, μάννα; 

― Τί ὥρα; ξέρω ᾽γώ;… (3, 453-454) 

Η Φαρίνου-Μαλαματάρη παρατήρησε «ότι η συλλογιστική διαδικασία της 

Φραγκογιαννούς δεν παρουσιάζεται με ελεύθερο πλάγιο λόγο, αλλά με κλασικότερους 

τρόπους, όπως π.χ. με εσωτερικό μονόλογο» και ότι «η γλώσσα που χρησιμοποιείται σ’ 

αυτόν [τον εσωτερικό μονόλογο] ταυτίζεται με τη γλώσσα της καθημερινής ομιλίας του 

ήρωα» (Peri 2005, σ. 318). Ο εσωτερικός μονόλογος (3, 433-434 και 3, 446-447) 

αρθρώνεται ενδόμυχα σε σχέση με τον δραματικό, σε πρώτο πρόσωπο, χωρίς την παρέμβαση 

του αφηγητή. Η γλώσσα, η σύνταξη και οι ιδιωματισμοί αφορούν αποκλειστικά τον 

χαρακτήρα που εκφέρει τη σκέψη, καθώς δεν υπάρχει κάποιος ακροατής. Βασικό 

χαρακτηριστικό του εσωτερικού μονολόγου είναι ο αυθορμητισμός. Εκφέρεται συχνά με 

έναν τρόπο συναισθηματικό, προσωπικό, εσωτερικό (Πλατανίτης 1997, σ. 203).  

Οι εσωτερικοί λόγοι της Φραγκογιαννούς, είτε ως μονόλογοι είτε ως υποκατάστατοι 

λόγοι, δηλώνουν «ένα πεδίο πλημμυρισμένο από ξένους λόγους, στο οποίο αντιπαρατίθενται 
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ή συγχωνεύονται αντιτιθέμενες φωνές, ή στο οποίο η ηρωίδα αντιδρά στον λόγο του απόντος 

άλλου με κρυφή ματιά ή χρησιμοποιεί τον ξένο λόγο με διαφορετικό προσανατολισμό που 

υποκρύπτει κρυφή πολεμική» (Φαρίνου-Μαλαματάρη 2014, σ. 81). Αποδεικνύουν «την 

πολυσθένεια (ή την ‘ανοικτότητα’ κατά τον Έκο [Eco]) του παπαδιαμαντικού κειμένου» 

(Φαρίνου-Μαλαματάρη 2014, σ. 85). 

Ο πρώτος εσωτερικός λόγος της Φραγκογιαννούς πριν από το έγκλημα (3, 433-434) 

αναφέρεται στην προίκα: Πῶς μεγαλώνουν, Θεέ μου! [...] Ποῖος κῆπος, ποῖον λιβάδι, ποία 

ἄνοιξις παράγει αὐτὸ τὸ φυτόν! [...] Καὶ οὕτω θὰ ἐξακολουθῇ; Καὶ πᾶσα οἰκογένεια εἰς τὴν 

γειτονιάν, καὶ εἰς τὴν συνοικίαν καὶ εἰς τὴν πόλιν εἶχαν ἀπὸ δύο ἕως τρία κοράσια [...] Λοιπὸν 

ὅλοι αὐτοὶ οἱ γονεῖς [...] ἀνάγκη πᾶσα [...] νὰ ὑπανδρεύσουν ὅλας αὐτὰς τὰς κόρας [...] Καὶ νὰ 

δώσουν εἰς ὅλας προῖκα. Πᾶσα πτωχὴ οἰκογένεια, πᾶσα μήτηρ χήρα [...] ὤφειλεν ἐξ ἅπαντος 

«ν᾽ ἀποκαταστήσῃ» ὅλα τὰ θήλεα ταῦτα, καὶ νὰ δώσῃ πέντε, ἕξ, ἢ ἑπτὰ προῖκας! Καὶ ὁποίας 

προῖκας, κατὰ τὰ νησιωτικὰ ἔθιμα. Ο μονόλογος αυτός γίνεται όλο και πιο υπερβολικός στη 

δραματοποίηση σαν να αντιπαρατίθεται σε μια ενδεχόμενη αντίδραση του απόντος 

συνομιλητή που δεν πείθεται.  

Ένα δεύτερο παράδειγμα εσωτερικού μονολόγου περιγράφει τα ευφρόσυνα 

συναισθήματα της Φραγκογιαννούς στις κηδείες των νηπίων (3, 446-447). Στην περίπτωση 

αυτή, έχουμε ελεύθερο πλάγιο λόγο. Συγκεκριμένα, στη συνείδηση της Φραγκογιαννούς 

συναιρούνται δύο διαφορετικοί λόγοι: ο λόγος της συνείδησης (με τους μηχανισμούς 

ελέγχου) με τον λόγο της εκκλησίας.  

Στο διήγημα εντοπίζεται διπλή μονολογικότητα του διαλόγου στον διάλογο της 

Φραγκογιαννούς με τον κηπουρό του μοναστηριού, τον πάτερ Ιωάσαφ (3, 503-504). Η 

Φραγκογιαννού καταφεύγει στο μοναστήρι, αφού έχει τελέσει τα περισσότερα εγκλήματά 

της και καταδιώκεται από την αστυνομία. Στην περίπτωση αυτή, μολονότι υπάρχουν 

συνομιλητές, ο διάλογος συνορεύει σημασιολογικά με τον μονόλογο, οπότε κάνουμε λόγο 

για μονολογοποίηση του διαλόγου (Φαρίνου-Μαλαματάρη 1987, σσ. 187-195). Υπάρχουν, 

δηλαδή, δύο ασύμβατες προοπτικές που προέρχονται από δύο τελείως διαφορετικές 

νοοτροπίες που δε συγκλίνουν μεταξύ τους. Στον διάλογο αυτό είναι εμφανές ότι ο 

Παπαδιαμάντης χρησιμοποιεί τη γλώσσα της εκκλησίας. Ο λόγος του μοναχού μπορεί να 

χαρακτηριστεί αυθεντικός, αληθινός και περιεκτικός. Τα λόγια της Φραγκογιαννούς εξαρχής 

φανερώνουν τη δυσμενή κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Μάλιστα, η ίδια δηλώνει «Ἔχω 
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βάσανα καὶ πάθια…» (3, 503) και αποκρύπτει τις πραγματικές τους αιτίες. Δεν αναφέρεται 

στους φόνους που διέπραξε παρά μόνο καταλογίζει τα βάσανά της σε ψευδή αίτια: στην 

κακία και την κακογλωσσιά του κόσμου (3, 504). Ο μοναχός τής αποκρίνεται με τα λόγια του 

54ου Ψαλμού. Η ηρωίδα φαίνεται ότι αδυνατεί να κατανοήσει τον λόγο της εκκλησίας, γιατί 

είναι αποκομμένη από την πνευματική κοινότητα. Φθάνει σε σημείο να παραποιεί τα λόγια 

της εκκλησίας. Ενώ ο τόνος της είναι εξομολογητικός («Νά ᾽μουν πουλὶ νὰ πέταγα!!!»), το 

περιεχόμενο των λεγομένων της μπορεί να χαρακτηριστεί εν μέρει αληθινό, καθώς η ίδια 

αποσιωπά τα αίτια που την έφεραν σ’ αυτή την κατάσταση. Για τον λόγο αυτό, θεωρούμε ότι 

έχουμε μονολογοποίηση του διαλόγου. Μπορεί οι συνομιλητές να ανταλλάσσουν απόψεις, 

ωστόσο απουσιάζει από τον διάλογο η αλληλοείσδυση των προοπτικών. Ο λόγος του 

μοναχού επηρεάζεται από τη Φραγκογιαννού. Η Φραγκογιαννού, όμως, δείχνει αδυναμία να 

επικοινωνήσει με τον εκκλησιαστικό λόγο. Ως εκ τούτου, «ο μονολογικός αυτός διάλογος 

μπορεί να κατανοηθεί ως απροθυμία να διαπεραστεί το ειδικό από το γενικό και ως αδυναμία 

της αλήθειας να επικοινωνήσει με το ψέμα. Τέλος, ως αδυναμία του αυθεντικού λόγου να 

εισδύσει στη νοοτροπία του άλλου, εάν ο άλλος δεν επιθυμεί να πειστεί» (Φαρίνου-

Μαλαματάρη 1987, σ. 195). 

Πολλές φορές ο διάλογος συνοδεύεται από ένα είδος σχολίου, το λεγόμενο 

αφηγηματικό σχόλιο. Πρόκειται για έναν συνδυασμό της σκηνοθετικής λειτουργίας και της 

λειτουργίας της επικοινωνίας. Το αφηγηματικό σχόλιο που εντοπίζεται στο διήγημα μπορεί, 

μεταξύ άλλων, να ασκεί κριτική ή να επαινεί τα λόγια των ηρώων (3, 465). Ο ρόλος του 

αναγνώστη είναι καθοριστικός στην αποκωδικοποίηση και ερμηνεία των λόγων αυτών.  

Όσον αφορά τα ιδιωματικά στοιχεία στους διαλόγους, παρατηρούμε ότι είναι αρκετά. 

Μάλιστα, πρόκειται για σκιαθίτικους ιδιωματισμούς που παραπέμπουν σε διάφορες 

σημασιολογικές κατευθύνσεις. Κατά κύριο λόγο, πρόκειται για ένα καθημερινό ιδίωμα: όροι 

της καθομιλούμενης (ταχτικοί, πελιδνά), αναφωνήσεις (Τὸ ριζικό μου εἶναι πλιό! Ὢχ Θέ 

μου!), όρκοι (Νὰ μὴ μὲ μαρτυρήσῃς παιδί μου), επιφωνήματα (Ὤ! τρομάρα μου), τα οποία 

«ερμηνεύονται ως δείκτες ‘προφορικότητας’ μέσα στο αφηγηματικό πλαίσιο» (Φαρίνου-

Μαλαματάρη 1987, σ. 214). Πολλές φορές, μάλιστα, τα λεξιλογικά χαρακτηριστικά μπορεί 

να υποδηλώνουν το προσωπικό ιδίωμα των ηρώων.  
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Δεύτερο Κεφάλαιο: Αφήγηση 

 

Η καθαρεύουσα με πρόσμειξη στοιχείων δημοτικής 

 

Ο Παπαδιαμάντης υιοθετεί στην αφήγηση μια άλλη γλώσσα, που έχει βάση την 

καθαρεύουσα, αλλά έχει και προσμείξεις πολλών στοιχείων της δημοτικής. Είναι, εξάλλου, 

γνωστή η συμπάθεια του Παπαδιαμάντη στην καθαρεύουσα. Η προτίμησή του αυτή 

καταλήγει σ’ ένα προσωπικό ύφος. Η νεοελληνική ηθογραφία, που στο πλαίσιό της κινείται 

η αφηγηματική τέχνη του Παπαδιαμάντη, είναι ρεαλιστική.  

Ο αφηγητής διατηρεί στη Φόνισσα μια εξαιρετικά νηφάλια και διακριτική στάση 

απέναντι στην κεντρική ηρωίδα. Δεν τη σχολιάζει, ούτε την αποδοκιμάζει, αλλά καταγράφει 

τα «πάθη» της, περιγράφει τις συμπεριφορές της, τις μύχιες σκέψεις της και διεισδύει στον 

ψυχικό κόσμο της μέσω μιας ψυχοαφήγησης (psycho-narration) (Cohn 1978, σσ. 26-33). 

Συγκεκριμένα, ο Παπαδιαμάντης δεν εκφράζει το ιδεολογικό του πιστεύω με την ιδιότητα 

του αφηγητή. Δείχνει ότι ο ίδιος θέλει να αποστασιοποιηθεί από τις θέσεις της ηρωίδας. Η 

χρήση του «μετατιθέμενου» λόγου βοηθά τον αφηγητή να κρατήσει τις αποστάσεις του από 

τα διαδραματιζόμενα. Η μόνη περίπτωση που ο αφηγητής διαφοροποιείται από τις 

αντιλήψεις της Φραγκογιαννούς είναι στο σημείο που η ηρωίδα παραμονεύει να δει τη 

νεογέννητη εγγονή της να πεθαίνει, αυτός παρατηρεί με ικανοποίηση ότι «πλὴν εὐτυχῶς 

τοιοῦτον πρᾶγμα δὲν ἔβλεπε» (3, 427). Ο Παπαλεοντίου εκφράζει την άποψη ότι δεν 

αποκλείεται αφηγηματικά η έκφραση αυτή να αποδίδεται στη λεχώνα Αμέρσα (1997, σ. 

341).  

Η αφήγηση δίνεται σε μεγάλο βαθμό από την οπτική γωνία της Φραγκογιαννούς (βλ. 

Lanser 1981; Peri 1994, σσ. 1-44; Τζιόβας 1993, σσ. 19-59). Η εστίαση από μηδενισμένη 

μετατρέπεται σε εσωτερική, αποκαλύπτοντας την έκθεση των σκέψεων της ηρωίδας. Με τον 

τρόπο αυτό, ο ετεροδιηγητικός – εξωδιηγητικός αφηγητής αποστασιοποιείται από την 

ηρωίδα. Ο ίδιος φαίνεται να δίνει τη δική του εκδοχή για την εγκληματική δράση της, χωρίς 

ωστόσο να την επικρίνει, όταν γράφει «Ὡς ἐν ἀλλοφροσύνῃ καὶ ἐν πλάνῃ ὀνείρου, ἔτεινε τὴν 

χεῖρα πρὸς τὸ λίκνον» (3, 498). Ο Παπαλεοντίου (1997, σ. 343) θεωρεί ότι ο αφηγητής 

παρεμβαίνει - με ένα ερώτημα εντός παρενθέσεως - για μια ακόμη φορά στο σημείο «Ἄρα ὁ 
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Θεὸς (ἐτόλμα νὰ τὸ σκεφθῇ;) εἰσήκουσε τὴν εὐχήν της, καὶ δὲν ἦτο ἀνάγκη νὰ ἐπιβάλῃ πλέον 

χεῖρας, ἀλλὰ μόνον ἤρκει νὰ ηὔχετο, καὶ ἡ εὐχή της εἰσηκούετο» (3, 471). Είναι 

χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο αφηγητής τη θεωρεί «πολυπαθὴ γυνή» (3, 445). 

Υποστηρίχθηκε από τον Φωκά (1992, σσ. 100-101) ότι ο αφηγητής του Παπαδιαμάντη δεν 

αφήνει τη Φραγκογιαννού στο έλεος του αναγνώστη. Επιπλέον, ο Peri (1994, σσ. 91-92) 

θεώρησε ότι «ο αφηγητής και ο αναγνώστης μπορούν να ταυτιστούν με τη Φραγκογιαννού, 

μόνο υπό τον όρο ότι συμμετέχουν πραγματικά στις εσωτερικές της συγκρούσεις, μόνο υπό 

τον όρο ότι αφήνουν να κλονιστεί η δική τους λογική και συμμετέχουν για μια στιγμή στην 

αποξένωσή της, στην ανεστραμμένη λογική της». Η Φαρίνου-Μαλαματάρη (2014, σσ. 79-

80) χαρακτηρίζει το κείμενο του Παπαδιαμάντη «πολυφωνικό», αφού επιδέχεται πολλές 

αναγνώσεις. Περαιτέρω, θεωρεί ότι «ο συγγραφέας του πολυφωνικού έργου, ισότιμος με 

τους χαρακτήρες, εκφράζει την άποψή του με δύο τρόπους: κατασκευάζει έναν κόσμο όπου 

πολλές φωνές διαλέγονται, και γίνεται ένας από τους συμμετέχοντες στον διάλογο μέσω του 

αφηγητή ή κάποιου χαρακτήρα που μπορεί να μην είναι ο πρωταγωνιστής. Η πλοκή δεν είναι 

προδιατεταγμένη και αναμενόμενη, το τέλος δεν είναι οριστικοποιημένο».  

Ολόκληρο το πρώτο μέρος της Φόνισσας αφορά τις νυχτερινές αναμνήσεις της 

Φραγκογιαννούς. Πρόκειται για μια εκτεταμένη διείσδυση στον εσωτερικό κόσμο της 

ηρωίδας. Ο χρόνος της ιστορίας στη Φόνισσα καλύπτει μια μικρή σχετικά περίοδο μεταξύ 

Ιανουαρίου και Μαΐου. Εάν χωρίσουμε το κείμενο σε τρεις ενότητες, διαπιστώνουμε ότι το 

μεγαλύτερο μέρος της πρώτης ενότητας (3, 417-456/κεφ. Α΄-Ζ΄) αφιερώνεται στην 

εξιστόρηση του παρελθόντος που παρουσιάζεται ως ανάμνηση της Φραγκογιαννούς. 

Πρόκειται για τρεις μακριές νύχτες του Ιανουαρίου σε καθεμιά από τις οποίες συναρτάται 

ένα μέρος της παρελθούσας ζωής της ηρωίδας εκφρασμένο ως ανάμνηση. Στη δεύτερη 

ενότητα (3, 456-483/κεφ. Η΄-ΙΑ΄) κυριαρχεί η αφήγηση των γεγονότων τριών ημερών. Οι 

δυο πρώτες ημέρες απέχουν συμμετρικά από την ημέρα του Πάσχα, ενώ η τρίτη (συνάντηση 

με τη Μαρούσα) μπορεί να θεωρηθεί ως έναρξη της μελλοντικής καταδίωξης της 

Φραγκογιαννούς και ταυτόχρονα ως ανάμνηση παρελθοντικών γεγονότων. Στην τρίτη 

ενότητα (3, 483-520/κεφ. ΙΒ΄-ΙΗ΄) κυριαρχεί η αφήγηση των τριών ημερών καταδίωξης της 

Φραγκογιαννούς μέχρι την εκτέλεση του τελευταίου εγκλήματος και μετά δύο μέρες που 

κρύβεται πριν πνιγεί. Σύμφωνα με τη Φαρίνου-Μαλαματάρη (1987, σ. 48), «υπάρχει 
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εξάλλου μια σχετική αφηγηματική ισοχρονία μεταξύ της πρώτης και της τρίτης ενότητας που 

ανταποκρίνεται και στον αριθμό των κεφαλαίων (7-4-7)».  

Πρώτη αφήγηση στην πρώτη ενότητα είναι οι νύχτες αγρύπνιας της Φραγκογιαννούς 

κοντά στη νεογέννητη εγγονή της. Θα πρέπει να σημειώσουμε, άλλωστε, ότι το μεγαλύτερο 

μέρος της αφήγησης επικεντρώνεται στην εξιστόρηση του παρελθόντος που παρουσιάζεται 

ως ανάμνηση της Φραγκογιαννούς και της κόρης της. Συγκεκριμένα, ο συγγραφέας 

αφηγείται στην άψογη καθαρεύουσά του τις σκέψεις και τις αναμνήσεις της ηρωίδας, οι 

οποίες δεν έχουν αυστηρή χρονολογική σειρά. Η διανεμημένη έκθεση του παρελθόντος 

πολλές φορές χρονοτριβεί επερχόμενη στα ίδια σημεία. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το 

τέλος κάθε τμήματος αναμνήσεων επαναλαμβάνεται ως αρχή της επόμενης δόσης. Πολύ 

σύντομα, όμως, η πρώτη αφήγηση «υποβαθμίζεται σημασιολογικά» (Φαρίνου-Μαλαματάρη 

1987, σ. 50), καθώς παρατηρείται μια χρονική αοριστία που οφείλεται στο ότι οι νύχτες δεν 

καθορίζονται με ενιαία κριτήρια ως προς τη σειρά τους π.χ. Τὸ νεογνὸν εἶχε γεννηθῆ πρὸ δύο 

ἑβδομάδων (3, 418), Ἦτον ἡ ἑνδεκάτη ἑσπέρα ἀπὸ τοῦ τοκετοῦ τῆς κόρης της (3, 421), Ἦτο 

Σάββατον ἑσπέρας (3, 427), Οὕτω εἶχον διαρρεύσει πολλαὶ νύκτες ἀπὸ τοῦ τοκετοῦ τῆς 

Δελχαρῶς τῆς Τραχήλαινας (3, 428).  

Οι μακριές νύχτες του Ιανουαρίου διαιρούνται από το λάλημα του πετεινού: Ἦτον 

περὶ τὸ πρῶτον λάλημα τοῦ πετεινοῦ, ὁπότε αἱ ἀναμνήσεις ἔρχονται ἐν εἴδει φαντασμάτων (3, 

424) που σηματοδοτεί την αρχή των αναμνήσεων, Ἦτο ἤδη τρίτη ὥρα μετὰ τὰ μεσάνυκτα, καὶ 

ὁ πετεινὸς ἐλάλησε καὶ πάλιν (3, 427) που μας επαναφέρει στην πραγματικότητα, Ἐλάλησε τὸ 

δεύτερον ὁ πετεινός (3, 434), όπου η αφήγηση εστιάζει στην επίσκεψη της Αμέρσας και τη 

διήγηση του προφητικού ονείρου, Ἡ λέξις τὴν ὁποίαν εἶχε προφέρει ἀρτίως ἡ μήτηρ της, τῆς 

ἐπανῆλθε πράγματι εἰς τὸν νοῦν, τὴν ὥραν καθ᾽ ἥν, μὲ τὸ τρίτον λάλημα τοῦ πετεινοῦ, 

ἐπέστρεψεν εἰς τὴν οἰκίαν, πλησίον τῆς κοιμωμένης μικρᾶς ἀδελφῆς της (3, 443), όπου 

εκτίθενται τα σχετικά με τον φόνο (3, 448). Ο πρώτος δηλαδή φόνος της Φραγκογιαννούς 

έρχεται τη στιγμή του τρίτου λαλήματος του πετεινού. Προηγούνται αναδρομικές αφηγήσεις 

και αναφορές στο παρελθόν από τη Φραγκογιαννού και την Αμέρσα, οι οποίες 

παρουσιάζουν το ιστορικό της οικογένειας. Το λάλημα του πετεινού είναι αυτό που χρονικά 

τοποθετεί στο έργο τις αφηγήσεις των δύο γυναικών και διαμορφώνει το σκηνικό για τη 

διεξαγωγή του πρώτου φόνου. Οι αναδρομικές αφηγήσεις προκαλούν τη συμπάθεια του 

αναγνώστη απέναντι στην ηρωίδα. Έτσι, η ίδια εμφανίζεται επιδέξια στη συλλογή βοτάνων 
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για τη θεραπεία ασθενών (Saunders 1992, σσ. 55-65), παράλληλα με την εργασία της ως 

υφάντρια και μαμή (3, 432). Ωστόσο, πολύ μετά τον πρώτο φόνο, ο συγγραφέας μας 

αποκαλύπτει πως έκανε και άλλες δουλειές: κατώρθωσεν ἐντὸς ὀλίγων ἡμερῶν νὰ ἐπιφέρῃ 

τὴν ἔκτρωσιν (3, 482). Αλλά και η χρήση ειδικού λεξιλογίου, όπως «υπηρετώ, δούλα, 

σκλάβα, δουλεύτρια» (3, 417) συμβάλλουν στην ενίσχυση της συμπάθειας, αν λάβουμε 

υπόψη μας και τη μειονεκτική θέση της γυναίκας την εποχή εκείνη. Με τις επαναλήψεις 

αυτές διατηρείται αμείωτη η ένταση. Σαφέστατα, σ’ αυτό συμβάλλει «σε μεγάλο βαθμό η 

νηφάλια και διακριτική ‘υπεράσπισή’ της από τον συγγραφέα (καλύτερα: από τον αφηγητή)» 

(Παπαλεοντίου 1997, σ. 346). Η κύρια, όμως, λειτουργία των αφηγήσεων δεν είναι η 

πρόκληση συμπόνοιας προς τη Φραγκογιαννού, αλλά η έμμεση δικαιολόγηση των 

εγκλημάτων που θα ακολουθήσουν. Η γλώσσα των αφηγήσεων αυτών έχει ως βάση την 

κάθαρεύουσα με πρόσμειξη στοιχείων δημοτικής.   

Σύμφωνα με τη Φαρίνου-Μαλαματάρη (1987, σσ. 50-51), υπάρχουν δυο σημεία 

χρονολόγησης (3, 421: Ἦτον ἡ ἑνδεκάτη ἑσπέρα ἀπὸ τοῦ τοκετοῦ τῆς κόρης της και 3, 418: Τὸ 

νεογνὸν εἶχε γεννηθῆ πρὸ δύο ἑβδομάδων) που βοηθούν τον αναγνώστη «ν’ ανασυγκροτήσει 

τις τρεις νύχτες της πρώτης αφήγησης ως την 11η, 12η ή 13η και 14η από τη γέννηση του 

παιδιού». Συνεχίζει, η Φαρίνου-Μαλαματάρη (1987, σ. 51), λέγοντας ότι η πρώτη 

αφηγηματική νύχτα που κατατοπίζει τον αναγνώστη σχετικά με τα πρόσωπα και τα 

πράγματα της ιστορίας είναι η τρίτη νύχτα, δηλαδή η νύχτα κατά την οποία η 

Φραγκογιαννού διέπραξε το έγκλημα.  

Τρεις είναι οι παράγοντες που οδηγούν στην τέλεση των εγκλημάτων και 

εκφράζονται με τη μορφή αφηγήσεων:  

α) η αδιαφορία, η σκληρότητα και η έλλειψη μητρικής αγάπης που η Φραγκογιαννού 

κληρονόμησε από τη μάνα της: Ἀλλ᾽ ἡ μάννα της, μυρισθεῖσα τὸ πρᾶγμα, καὶ φοβουμένη 

μήπως αὐτή, ἡ μικρὴ Στριγλίτσα, καθὼς ὠνόμαζε συνήθως τὴν κόρην της, τοῦ σηκώσῃ τὰ 

μυαλὰ τοῦ γαμβροῦ, ὥστε νὰ πονηρέψῃ οὗτος νὰ ζητῇ προικιὰ περισσότερα, ἐξήσκησε 

τυραννικὴν ἐπιτήρησιν ἐπὶ τῆς κόρης καὶ τοῦ ἀρραβωνιαστικοῦ, μὴ ἐπιτρέπουσα τὴν ἐλαχίστην 

ἰδιαιτέραν συνομιλίαν μεταξὺ τῶν δύο. Τοῦτο ἔκαμνε, προσχήματι μὲν διὰ τὴν σεμνότητα: 

― Δὲν ἔχω… νὰ μοῦ σκαρώσῃ κανένα πρωιμάδι*… αὐτὴ ἡ Στριγλίτσα! εἶχεν εἰπεῖ. ... 

―Ἔ! μωρὴ Στριγλίτσα! ὑπεψιθύρισε μέσα της (3, 424-425). 
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β) η κοινωνική θέση των γυναικών στις φτωχές οικογένειες και το θέμα της προίκας 

των κοριτσιών, που παρουσιάζεται στο έργο σαν κοινωνικός θεσμός (πρβλ. Καργάκος 1987, 

σ. 41; Γκασούκα 1998):  Ὤφειλεν ἕκαστος νὰ δώσῃ καὶ μετρητὴν προῖκα. Δισχιλίας, χιλίας, 

πεντακοσίας, ἀδιάφορον. Ἄλλως, ἂς εἶχε τὰς κόρας του νὰ τὰς καμαρώνῃ. Ἂς τὰς ἔβαζε στὸ 

ράφι. Ἂς τὰς ἔκλειε στὸ δουλάπι. Ἂς τὰς ἔστελνε στὸ Μουσεῖον (3, 434). Οι γονείς, από τη 

στιγμή της γέννησης ενός κοριτσιού, έπρεπε να ετοιμάσουν προίκα για το παιδί τους. Είναι 

αυτονόητο ότι οι φτωχιές οικογένειες αντιμετώπιζαν μεγαλύτερα προβλήματα με το θέμα της 

προίκας: Ἡ μεγαλύτερη καλωσύνη ποὺ μποροῦσε νὰ τοὺς κάμῃ θὰ ἦτον νὰ εἶχε κανεὶς 

στερφοβότανο νὰ τοὺς δώσῃ. (Θέ μ᾽, σχώρεσέ με!) Ἂς ἦτον καὶ παλληκαροβότανο! (3, 461). 

γ) οι πιέσεις της στιγμής, οι οποίες εν προκειμένω εντοπίζονται στην πολυήμερη 

αϋπνία της Φραγκογιαννούς δίπλα στο άρρωστο βρέφος: Κατὰ τὰς προλαβούσας νύκτας, 

πράγματι, εἶχε «παραλογίσει»* ἀναπολοῦσα ὅλ᾽ αὐτὰ τὰ πάθη της εἰς τὸ πεζόν. Εἰς εἰκόνας, εἰς 

σκηνὰς καὶ εἰς ὁράματα, τῆς εἶχεν ἐπανέλθει εἰς τὸν νοῦν ὅλος ὁ βίος της, ὁ ἀνωφελὴς καὶ 

μάταιος καὶ βαρύς (3, 418). Πολλές φορές στο έργο δηλώνεται η κούραση της 

Φραγκογιαννούς και τα συνακόλουθα ξεσπάσματά της: Ἡ γραῖα ἤνοιξε βλοσυρὰ ὄμματα, κ᾽ 

ἔκαμε χειρονομίαν ἀνυπομονησίας καὶ ἀπειλῆς. 

―Ἔ! θὰ σκάσῃς; εἶπε (3, 447).  

Δύο άλλα αποσπάσματα που δείχνουν την ταλαιπωρία της, ξενυχτώντας δίπλα στο εγγονάκι 

της, είναι τα εξής: δὲν ἐκοιμᾶτο, ἀλλ᾽ ἐθυσίαζε τὸν ὕπνον πλησίον εἰς τὸ λίκνον τῆς 

ἀσθενούσης μικρᾶς ἐγγονῆς της (3, 417) και Ἐπὶ πολλὰς νύκτας, ἡ Φραγκογιαννοὺ δὲν εἶχε 

δώσει ὕπνον εἰς τοὺς ὀφθαλμούς της, οὐδὲ εἰς τὰ βλέφαρά της νυσταγμόν, ἀγρυπνοῦσα πλησίον 

τοῦ μικροῦ πλάσματος (3, 418).  

Η αναδρομική αφήγηση της Αμέρσας συμπληρώνει μια έλλειψη των αφηγήσεων της 

μητέρας της (Saunders 1992, σ. 58). Θα λέγαμε ότι συμπληρώνει το ιστορικό της 

οικογένειας με το να διηγείται τα σχετικά με τον αδερφό της, τον Μούρο. Πρόκειται για έναν 

άνθρωπο που, λόγω του βεβαρυμμένου παρελθόντος του, βρίσκεται στη φυλακή: ὅστις 

εὑρίσκετο τώρα εἰς τὸ δεσμωτήριον τῆς Χαλκίδος (3, 444). Σύμφωνα με την ίδια, ο λόγος της 

φυλάκισής του είναι: Εὐτυχῶς, εἶχεν ἀλλοῦ ἐξασκήσει τὰς φονικὰς ὁρμάς του (3, 436). Η 

Αμέρσα αφηγείται στη συνέχεια το όνειρό της, όπου βλέπει τον θάνατο του βρέφους και της 

μητέρας της ως μια ύποπτη παρουσία στο σκηνικό αυτό: Ἤθελες, τάχα, νὰ σαβανώσῃς τὸ 

κορίτσι. Καὶ τὴν ὥρα ποὺ τὸ σαβάνωνες, μαύρισε τὸ χέρι σου… (3, 435). 
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Οι αφηγήσεις της πρώτης ενότητας του διηγήματος αφορούν κυρίως τη 

«συγκεφαλαίωση» όλης της ζωής της Φραγκογιαννούς (3, 417: Εἰς τοὺς λογισμούς της, 

συγκεφαλαιοῦσα ὅλην τὴν ζωήν της, ἔβλεπεν ὅτι ποτὲ δὲν εἶχε κάμει ἄλλο τίποτε εἰμὴ νὰ 

ὑπηρετῇ τοὺς ἄλλους) και είναι το γενικό συμπέρασμα όσων σκέφτονταν κατά «τάς 

προλαβούσας νύκτας» (3, 418). Οι αναμνήσεις της Φραγκογιαννούς αποτελούν μια πλήρη 

ανάληψη, όπου κάθε τμήμα της σχετίζεται με καθεμιά από τις τρεις νύχτες που συνιστούν 

την πρώτη αφήγηση. Έτσι, έχουμε:  

α) Τις αναμνήσεις της ενδέκατης νύχτας από τη γέννηση του παιδιού: καταδίωξη της 

μητέρας της Φραγκογιαννούς από τους κλέφτες (3, 418-420: Εἰς τὸ κοίλωμα ἐκεῖνο, ἐντὸς 

τοῦ ὁποίου ἠδύναντο νὰ καθίσωσιν ἀνέτως δύο ἄνθρωποι, ἔτρεξε νὰ κρυβῇ ἡ τότε νεόνυμφος 

Δελχαρώ, ἡ μήτηρ τῆς σημερινῆς Φραγκογιαννοῦς. Τὸ μέσον ἦτο ἄπελπι, καὶ σχεδὸν 

παιδαριῶδες. Ἐκεῖ δὲν ἐκρύπτετο ἄλλως, εἰμὴ κατὰ φαντασίαν, μὲ παιδικὸν τρόπον, ὅπως 

παίζουσι τὸν κρυφτόν. Οἱ διῶκται βεβαίως θὰ τὴν ἔβλεπον, θ᾽ ἀνεκάλυπτον τὸ καταφύγιόν της. 

Μόνον ἐκ τῶν νώτων ἦτο ἀόρατος, ἀλλ᾽ ὄχι κατὰ πρόσωπον. Ἅμα οἱ τρεῖς κλέφται ἔφθανον 

πέραν τοῦ πεύκου, θὰ τὴν ἔβλεπον ὡς καρφωμένην ἐκεῖ), γάμος της Φραγκογιαννούς και 

αδικία των γονιών της ως προς την προίκα (3, 420-421: Ἡ Χαδούλα ἡ Φράγκισσα, ἂν καὶ 

πολὺ μικρά, ἦτον γεννημένη τότε, καὶ τὰ ἐνθυμεῖτο ὅλ᾽ αὐτά, τὰ ὁποῖα διηγεῖτο ἀργότερα ἡ 

μάννα της. Ὕστερον, ὅταν ἐμεγάλωσε, κ᾽ ἔγινε δεκαεπτὰ χρόνων, καὶ εἰρήνευσαν ὁπωσοῦν τὰ 

πράγματα, κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ Κυβερνήτου, τὴν ὑπάνδρευσαν οἱ γονεῖς της, καὶ τῆς ἔδωκαν 

ἄνδρα τὸν Γιάννην τὸν Φράγκον, ἐκεῖνον τὸν ὁποῖον ἡ σύζυγός του ἐπωνόμασεν ἀργότερον 

«τὸν Σκοῦφον» καὶ «τὸν Λογαριασμόν». [...] Τοιαύτην προῖκα ἔδωκεν ὁ γερο-Σταθαρὸς εἰς 

τὴν θυγατέρα του. Ἄλλως αὕτη ἦτο μοναχοκόρη. Διὰ τὸν ἑαυτόν του, τὴν συμβίαν καὶ τὸν υἱόν 

του, εἶχε κρατήσει τὰς δύο νεοδμήτους οἰκίας εἰς τὴν νέαν πόλιν, τὰ δύο ἀμπέλια πλησίον 

ταύτης, δύο ἐλαιῶνας, καὶ ὀλίγα χωράφια ― καὶ ὅσα μετρητὰ εἶχεν. [...] Ἕως ἐδῶ εἶχαν 

φθάσει αἱ ἀναμνήσεις τῆς Φραγκογιαννοῦς, τὴν νύκτα ἐκείνην). 

 

β) Τις αναμνήσεις της δωδέκατης ή δέκατης τρίτης νύχτας από τη γέννηση του παιδιού: 

ανεπιτυχής προσπάθεια της Φραγκογιαννούς ν’ αντιδράσει στην αδικία (3, 425: Εἰς μάτην. 

Οὔτε ὁ γαμβρός, οὔτε ἡ ἀνδραδέλφη εἶδαν τ᾽ ἀπηλπισμένα νεύματα. Μόνον ἡ γραῖα, ἡ μήτηρ 

της, ἥτις, ἂν καὶ ἀναγκασμένη ἦτο νὰ στρέφῃ τὰ νῶτα πρὸς τὴν κόρην, διὰ ν᾽ ἀντιμετωπίζῃ 

φιλοφρόνως τὴν συμπεθέραν καὶ τὸν γαμβρόν, εἶχε καθίσει ὅμως μὲ τοιοῦτον τρόπον, ὥστε νὰ 
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ἔχῃ μόνον τὴν μίαν πλάτην γυρισμένην πρὸς τὴν νέαν ― αἴφνης, ὡς νὰ τὴν ἐπληροφόρησεν 

ἀόρατον πνεῦμα ὅτι κάτι ἔτρεχεν, ἐστράφη ἀποτόμως πρὸς τὴν θυγατέρα της, καὶ εἶδε τ᾽ 

ἀπηγορευμένα «καμώματά» της), γάμος (3, 426: Οὕτω λοιπόν, μετὰ δύο ἑβδομάδας ἀπὸ τοῦ 

ἀρραβῶνος ἐτελέσθη ὁ γάμος), συγκατοίκηση με την κουνιάδα της και χτίσιμο του δικού της 

σπιτιού (3, 426-427: Τὴν μίαν χρονιὰν ἠμπόρεσε μόνον νὰ κτίσῃ τέσσαρας τοίχους 

λασποκτίστους, μικροὺς καὶ χαμηλοὺς καὶ νὰ τοὺς στεγάσῃ· τὴν δευτέραν χρονιὰν κατώρθωσε 

νὰ πετσώσῃ κατὰ τὰ τρία τέταρτα τὸ σπίτι, δηλ. νὰ κατασκευάσῃ μικρὸν πάτωμα, μὲ διάφορα 

σανίδια, ἀνόμοια, παλαιὰ καὶ νέα, καί, χωρὶς νὰ χάσῃ καιρόν, ἀνυπομονοῦσα, πότε νὰ 

«ξελευθερωθῇ» ἀπὸ τὴν τυραννίαν τῆς ἀνδραδέλφης, ἡ ὁποία ἐγήραζε κ᾽ ἐγίνετο παράξενη, 

ἐκουβαλήθη, κ᾽ ἐπῆγε νὰ ἐγκατασταθῇ, μαζὶ μὲ τὸν σύζυγον καὶ τὰ τέκνα, εἰς τὴν «γωνιάν» της, 

εἰς τὴν «φωλιάν» της, εἰς τὴν «ἄκρην» της. Τὴν ἡμέραν ἐκείνην, ὅπως ἔλεγεν ἡ ἰδία, ᾐσθάνθη 

τὴν μεγαλυτέραν χαρὰν εἰς τὴν «ζῆσίν» της).  

 

γ) Τις αναμνήσεις της δέκατης τέταρτης νύχτας από τη γέννηση του παιδιού: χτίσιμο του 

σπιτιού της Φραγκογιαννούς με τα μεροκάματα που πήρε από τον άνδρα της και τα χρήματα 

που κατά καιρούς έκλεβε από τους γονείς της (3, 429-431: Πρὸ τοῦ γάμου της ἡ Χαδούλα 

εἶχεν ἀρχίσει νὰ κλέπτῃ ἀπ᾽ ὀλίγα ὀλίγα ἐκ τῶν χρημάτων τοῦ πατρός της, ἀπ᾽ ὀλίγους 

παράδες, ἀπὸ μισὸν γρόσι [...] ἀκολούθως πάλιν τὸ ἤνοιξε, ἔλαβεν ἄλλα πέντε ἢ ἕξ, τὸ ὅλον 

δεκαπέντε), επαγγέλματα που μετέρχεται (3, 432: Ἦτον βεβαίως ἐργατικὴ καὶ ἐπιδεξία. Ὅσον 

τῆς ἐπέτρεπον αἱ μέριμναι τῆς ἀνατροφῆς τόσων ἀλλεπαλλήλων τέκνων, ἐξενοδούλευε. Πλήν, 

εἰς τοὺς μικροὺς τόπους «δὲν ὑπάρχουσιν εἰδικοί, ἀλλὰ πολυτεχνῖται» καὶ ὅπως ἕνας μπακάλης 

κωμοπόλεως εἶναι συγχρόνως καὶ ἔμπορος ψιλικῶν, καὶ φαρμακοπώλης, ἀλλὰ καὶ 

τοκογλύφος, οὕτω καὶ μία καλὴ ὑφάντρια, ὁποία ἦτο ἡ Φραγκογιαννού, οὐδὲν ἐκώλυε νὰ 

κάμνῃ συγχρόνως καὶ τὴν μαμμὴν ἢ τὴν ψευδογιάτρισσαν, καὶ ἄλλα ἐπαγγέλματα ἀκόμη νὰ 

ἐξασκῇ, ἤρκει νὰ εἶναι ἐπιτηδεία. Καὶ ἡ Φραγκογιαννοὺ ἦτο ἐπιτηδειοτάτη μεταξὺ ὅλων τῶν 

γυναικῶν), μετανάστευση των αγοριών της (3, 432-433: Ἐν τῷ μεταξύ, ἐνῷ ὁ Σταθαρὸς κι ὁ 

Γιαλὴς εἶχαν ξενιτευθῆ εἰς τὴν Ἀμερικήν, καὶ εἶχαν φάγει λωτόν, ἢ εἶχαν πίει τὴν Λήθην, ἡ 

Δελχαρώ, ἡ πρώτη κόρη, πρωτότοκος μετὰ τοὺς ξενιτευμένους ἀδελφούς της, ἐμεγάλωνεν, 

ὁλονὲν ἐμεγάλωνε), γάμος της Δελχαρώς (3, 444-445: Ὅταν λοιπὸν ἐξενιτεύθησαν εἰς τὴν 

Ἀμερικὴν οἱ δύο μεγαλύτεροι υἱοί, καὶ ἡ Δελχαρὼ ἐμεγάλωσεν, ἀνάγκη ἦτο αὐτὴ ἡ μήτηρ νὰ 
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φροντίσῃ διὰ τὴν ἀποκατάστασιν τῆς κόρης), κατάσταση των άλλων κοριτσιών (3, 445: Ὅσον 

διὰ τὴν μικράν, τὴν Κρινιώ, ἄμποτε κι αὐτὴν ὁ Θεὸς νὰ τὴν φωτίσῃ!).  

Μια σειρά περικειμενικών ενδείξεων διατρέχει την αφηγηματική ροή: Ὅλ᾽ αὐτὰ τὰ 

ἐνθυμεῖτο, καὶ οἱονεὶ τὰ ἀνέζη ἡ Φραγκογιαννού (3, 427), Οἱ λογισμοὶ καὶ αἱ ἀναμνήσεις της, 

ἀμαυραὶ εἰκόνες τοῦ παρελθόντος, ἤρχοντο ἀλλεπάλληλοι ὡς κύματα μέσα εἰς τὸν νοῦν της, 

πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν τῆς ψυχῆς της (3, 429), Ἕως ἐδῶ εἶχον φθάσει αἱ ἀναμνήσεις καὶ οἱ 

λογισμοὶ τῆς ἀγρυπνούσης γραίας (3, 434). Επίσης, οι σκέψεις που κάνει η Φραγκογιαννού 

για το γενικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα κορίτσια και οι οικογένειές τους (3, 433-434: 

Λοιπὸν ὅλοι αὐτοὶ οἱ γονεῖς, ὅλα τὰ ἀνδρόγυνα, ὅλαι αἱ χῆραι, ἀνάγκη πᾶσα καὶ χρέος 

ἀπαραίτητον, νὰ ὑπανδρεύσουν ὅλας αὐτὰς τὰς κόρας ― καὶ τὰς πέντε, καὶ τὰς ἕξ, καὶ τὰς 

ἑπτά! Καὶ νὰ δώσουν εἰς ὅλας προῖκα), καθώς και η συλλογιστική της πριν κάνει το πρώτο 

της έγκλημα (3, 446-447: Ἀφοῦ ἡ λύπη εἶναι χαρά, καὶ ὁ θάνατος εἶναι ζωὴ καὶ ἀνάστασις, 

τότε καὶ ἡ συμφορὰ εὐτυχία εἶναι καὶ ἡ νόσος ὑγίεια) διατυπώνονται, σύμφωνα με τη 

Φαρίνου-Μαλαματάρη «σ’ ένα υψηλό ρητορικό ιδίωμα» (Peri 2005, σ. 319).  

Η γλωσσική ποικιλία είναι επίσης εμφανής τόσο στη δεύτερη όσο και στην τρίτη 

ενότητα του διηγήματος. Το λεξιλόγιο είναι ανάμικτο. Η καθαρεύουσα εμπλέκεται με τη 

δημοτική στις αφηγήσεις των ενοτήτων αυτών π.χ. Ἡ Φραγκογιαννοὺ ἐπῆρε τὸν ἀπάνω 

δρόμον, κατὰ τὰ Κοτρώνια, μὲ δρομαῖον βῆμα. Εἰς τὴν τελευταίαν ἀπήχησιν τοῦ «καλὴ 

ἀντάμωση», τὸ ὁποῖον εὐχήθη εἰς τὴν κόρην της, ἀκουσίως προσέθηκε καθ᾽ ἑαυτὴν μετὰ 

πικρᾶς εἰρωνείας (3, 475). 

Είναι χαρακτηριστικό ότι η δεύτερη και η τρίτη ενότητα «διατηρούν το αφηγηματικό 

ενδιαφέρον αμείωτο με το να κατασκευάζουν (αγωνία) και να καταστρέφουν (έκπληξη) τις 

υποθέσεις του αναγνώστη» (Φαρίνου-Μαλαματάρη 1987, σ. 61). Στις ενότητες αυτές δεν 

παρατηρείται αλλοίωση της αφηγηματικής σειράς. Κάθε ασυμφωνία μεταξύ ιστορίας και 

αφήγησης ονομάζεται αναχρονία και διαιρείται σε πρόληψη και ανάληψη (Genette 1980, σ. 

40). Οι περιορισμένες αναλήψεις (π.χ. η ιστορία της Μαρούσας στη δεύτερη ενότητα - 3, 

480-483 και η ανάληψη στην τρίτη ενότητα 3, 499-500) μέσα στην αφήγηση φωτίζουν 

ορισμένα σημεία της πρώτης αφήγησης.  

Στην τρίτη ενότητα, η αφήγηση επιβραδύνεται από την παράθεση χρονικών δεικτών 

(3, 484, 487, 489). Στην ενότητα αυτή διατηρείται αμείωτο το αφηγηματικό ενδιαφέρον 

εξαιτίας της συνύπαρξης τριών ειρωνικών καταστάσεων: [1] η Φραγκογιαννού ταλαντεύεται 
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ανάμεσα στην ορθότητα των πράξεών της και στις τύψεις γι’ αυτές (3, 483: Ἐρευνῶσα τὴν 

συνείδησίν της, ἓν πρᾶγμα εὕρισκεν· ὅ,τι εἶχε κάμει καὶ τότε καὶ τώρα τὸ εἶχε κάμει διὰ τὸ 

καλόν. Ἐκουλουριάζετο ὑποκάτω εἰς τὸ μάλλινον σκέπασμα, ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ πλευροῦ κειμένη, 

κ᾽ ἔκυπτε τὴν κεφαλὴν εἰς τὸ στέρνον, κ᾽ ἐπροσπάθει νὰ ζαλισθῇ, νὰ ναρκωθῇ, νὰ τῆς ἔλθῃ 

λήθαργος), [2] οι υπόλοιποι χαρακτήρες καλούν τη Φραγκογιαννού ως θεραπεύτρια, τη 

στιγμή που αυτή σκορπά τον θάνατο (3, 496-498: Ἡ Φραγκογιαννού, ἥτις εἶχε λησμονήσει 

ὅλας τὰς τύψεις, τὰς ὁποίας εἶχεν αἰσθανθῆ ἀλγεινῶς ὑπὸ τὰς μελανὰς πτέρυγας τῶν ὀνείρων 

της, καὶ ἐσπαράσσετο καὶ πάλιν ἀπὸ τοὺς ὄνυχας τῆς πραγματικότητος, ἄρχισε νὰ σκέπτεται 

μέσα της) και [3] εκεί που υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες για έγκλημα (η 

Φραγκογιαννού βρίσκεται στο καλύβι του Λυρίγκου την πρώτη νύχτα και οι συνθήκες τής 

επιτρέπουν να διαπράξει έγκλημα), το έγκλημα δε γίνεται (εξαιτίας της τυχαίας παρέμβασης 

της αστυνομίας) (3, 495-501: Ἀλλὰ μὲ ὅλην τὴν ἐκδούλευσιν αὐτήν, ἡ Γιαννοὺ ἤξευρεν ὅτι δὲν 

ἔπρεπε νὰ περιμένῃ ἔλεος ἀπὸ τὸν χωροφύλακα. Ὁ ἄνθρωπος ἔκαμνε τὸ καθῆκόν του), ενώ, 

εκεί που που υπάρχουν λιγότερες πιθανότητες για έγκλημα λόγω π.χ. της σωματικής 

κατάπτωσης της ηρωίδας τη δεύτερη νύχτα στο σπίτι του Λυρίγκου, το έγκλημα γίνεται (3, 

508-510: Ἡ φωνὴ τοῦ βρέφους ἐπνίγη. Μίαν χεριὰν ἀκόμη ἐχρειάζετο νὰ κάμῃ ἡ 

Φραγκογιαννού. Μὲ τὴν ἄλλην χεῖρα, τοῦ ἔσφιξε δυνατὰ τὸν λαιμόν… Εἶτα ἐμάζωξε τὸ λεπτὸν 

πανίον διὰ νὰ τὸ ρίψῃ πάλιν ἐπάνω τῆς στεφάνης. Ἡ χείρ της προσέκοψεν εἰς τὴν σανίδα, κ᾽ 

ἔκαμε μικρὸν θόρυβον).  

Τα όνειρα (3, 488, 494, 494-495, 514-515) της τελευταίας ενότητας αποτελούν 

αφηγήσεις που έχουν ως βάση την καθαρεύουσα, ωστόσο διαπιστώνουμε προσμείξεις 

στοιχείων και της δημοτικής. Στα όνειρα το παρελθόν συμπλέκεται με το μέλλον στο παρόν. 

Ο χρόνος «μοιάζει μόνιμα παρών και με τις τρεις διαστάσεις του. Ο παρών χρόνος όμως δεν 

είναι μόνιμα ο ίδιος» (Φαρίνου-Μαλαματάρη 1987, σ. 62).  

Τα δύο πρώτα όνειρα (3, 488: Τῆς ἐφάνη εἰς τὸν ὕπνον της ὅτι ἦτον νέα ἀκόμα· ὅτι ὁ 

πατήρ της καὶ ἡ μάννα της τὴν ὑπάνδρευον, ὅπως τὴν εἶχαν ὑπανδρεύσει καὶ τὴν εἶχαν 

«νεκροβλοήσει» τὸν καιρὸν ἐκεῖνον, καὶ τὴν ἐπροίκιζαν, δίδοντες αὐτῇ καὶ τὸν κῆπον τὸν 

πατρῷον, ὅπου αὐτὴ ἐσκάλιζε κ᾽ ἐπότιζε τὰ κουκιὰ καὶ τὰ λάχανα, ὅταν ἦτον μικρή· καὶ ὁ 

πατήρ της τὴν ἐφίλευε τάχα, διὰ τὸν κόπον της καὶ τῆς ἔδιδε «τέσσερα κεφάλια», κεφάλια ἀπὸ 

λαχανίδες. Ἡ Χαδούλα μετὰ χαρᾶς ἔλαβε τὰ τέσσαρα φυτὰ εἰς τὰς χεῖρας, ἀλλ᾽ ὅταν τὰ 

ἐκοίταξε, εἶδεν, ὢ φρίκη! ὅτι ἦσαν τέσσαρα μικρὰ κεφάλια ἀνθρώπινα νεκρικά… Ἀνεταράχθη, 
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ἐσκίρτησεν, εἶπε «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ!…» Πάλιν ἀπεκοιμήθη. Ὠνειρεύθη ὅτι ἡ μητέρα της τὴν 

συνελάμβανεν ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ ἐρευνῶσαν νὰ εὕρῃ τὸ κομπόδεμα, κάτω εἰς τὸ ἰσόγειον, 

ἀνάμεσα εἰς τὰ βαρέλια καὶ τὰ πιθάρια καὶ τὸν σωρὸν τῶν καυσοξύλων· ὡς τὴν εἶδεν, 

ἐμειδίασε πικρῶς, τὸ σύνηθες μειδίαμά της, καὶ διὰ νὰ τὴν ἐβγάλῃ τάχα ἀπὸ τὸν κόπον, ἐπῆρε 

μοναχή της τὸ κομπόδεμα, ἔβγαλε καὶ τῆς ἐχάρισεν ἀπὸ τὰ τόσα τάλληρα, τὰ σκυλοδεμένα, τρία 

γερμανικὰ τάλληρα, τρεῖς ρηγῖνες, ἀπ᾽ ἐκείνας ποὺ εἶχαν καὶ τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας ἐπάνω, 

μὲ τὴν ἐπιγραφὴν «Patrona Bavariae»*. Ἡ Φραγκογιαννού, μετὰ χαρᾶς μεμειγμένης μ᾽ 

ἐντροπήν, ἐπῆρε τὰ τρία νομίσματα, ἀπὸ τὰ χέρια τῆς μητρός της, πλὴν ὅταν τὰ ἐκοίταξεν, εἶδεν 

ὅτι τὰ τρία ἐκεῖνα νομίσματα, μὲ τὰ πρόσωπα ποὺ ἔφερον ἐπάνω, ἦσαν τρία προσωπάκια, 

μικρά, πελιδνά, μὲ σβησμένα ματάκια… Ὤ! τρόμος! προσωπάκια μικρῶν κορασίδων! 

Ἐξύπνησε περίτρομος, δυστυχής, φρενιασμένη και 3, 494: Ἀπεναρκώθη, καὶ χωρὶς νὰ κοιμᾶται 

ἐντελῶς, ὠνειρεύετο. Τῆς ἐφάνη ὅτι εὑρίσκετο ἀλλοῦ, εἰς ἄλλον τόπον. Σιμὰ εἰς τὸν Ἁι-Γιάννην 

τὸν Κρυφόν, ἐκεῖνον τὸν Ἅγιον ὅστις ἐγιάτρευε τοὺς κρυφοὺς πόνους, κ᾽ ἐδέχετο τὴν 

ἐξαγόρευσιν τῶν κρυφῶν ἁμαρτιῶν· ἐκεῖ ἔξαφνα εὑρέθη. Ἀντίκρυζε τὸν κῆπον τοῦ Περιβολᾶ, 

μὲ τὴν γυναῖκα τὴν κατάκλειστον εἰς τὴν καλύβην, τὴν ἄρρωστην. Ἔβλεπε τὴν θύραν τοῦ 

φραγμένου κήπου, τὸ πηγάδι, τὴν στέρναν, τὸ μάγγανον. Ἤκουσεν εὐκρινῶς νὰ ἐξέρχεται ἀπὸ 

τὴν στέρναν μία βαθεῖα, πολὺ βαθεῖα, ἀλλόκοτος βοή. Ἐταράσσετο τὸ νερὸν τῆς στέρνας, μὲ 

παφλασμὸν τρικυμίας, ἐφώναζε, καὶ σχεδὸν ὡμίλει ὡς ἄνθρωπος. Αὐτὴ διέκρινεν ἐναργῶς τὴν 

λέξιν τὴν ὁποίαν ἐπρόφερε τὸ λαλοῦν ἐκεῖνο νερόν: «Φόνισσα!… Φόνισσα!…» Ἀνετινάχθη 

φρίσσουσα) αναφέρονται σε χρόνους πριν από τον γάμο της Φραγκογιαννούς.  

Στα όνειρα που αναφέρονται στη μετά τον γάμο εποχή, η Φραγκογιαννού γεννά τα 

παιδιά που θανατώνει «στον ἄλλο κόσμο» (3, 494-495: Τότε εὐθὺς τῆς ἦλθε πάλιν ὁ ὕπνος, 

βαθὺς καὶ διαρκέστερος. Καὶ τότε ὠνειρεύθη οἱονεὶ ὅτι ἐξαναέζη ὅλην τὴν περασμένην ζωήν 

της. Καὶ παραδόξως, μέσα εἰς τὸν ὕπνον της, ἔβλεπε τὰ ἐπίλοιπα ἐκ τῶν ὀνείρων τῆς 

παρελθούσης ἡμέρας. Ἔβλεπεν ὄχι πλέον ὅτι ὑπανδρεύετο ἢ ἐπροικίζετο, ἀλλὰ ὅτι ἐγέννα, καὶ 

τῆς ἐφάνη ὅτι εἶχε καὶ τὰς τρεῖς κόρας της συγχρόνως, τὴν Δελχαρώ, τὴν Ἀμέρσαν καὶ τὴν 

Κρινιώ, μικράς, σχεδὸν ὁμήλικας, ὡς νὰ ἦσαν τρίδυμοι. Ὅτι αἱ τρεῖς, κρατούμεναι ἐκ τῶν 

χειρῶν, ἵσταντο ἔμπροσθέν της, καὶ τῆς ἐζήτουν θωπείας, ἀσπασμοὺς καὶ φιλεύματα. Αἴφνης, 

τὰ πρόσωπά των, ἀλλοιωθέντα, δὲν ὡμοίαζον πλέον ὡς τῶν τριῶν θυγατέρων της, ἀλλὰ 

προσέλαβον ὅλους τοὺς χαρακτῆρας τῶν τριῶν ἐκείνων κορασίων, τῶν πνιγμένων, καί, ὡς 

κομβολόγιον ἐκρεμάσθησαν αἴφνης ἀπὸ τὸν λαιμόν της).  
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Τα όνειρα που αναφέρονται στο πρόσφατο παρελθόν, παρουσιάζουν την πράξη της 

κυριολεκτικά, χαρακτηρίζοντάς την «Φόνισσα» (3, 514-515: Τὴν νύκτα ἀπεκοιμήθη εἰς τὴν 

κρύπτην της, μέσα εἰς τὴν ὑγρὰν ἅλμην τῆς Σπηλιᾶς. Βόμβοι ἐθορύβουν εἰς τὰ ὦτά της. Τὸ 

κῦμα ὑπὸ τοὺς πόδας της ἐρρόχθει, μὲ παρατεταμένους ὠρυγμοὺς λύσσης. Βαθιά, μέσα εἰς τὰ 

στέρνα της ἤκουε τὰ κλαυθμυρίσματα τῶν ἀκάκων νηπίων. Ὑπόκωφοι συριγμοὶ τοῦ μακρινοῦ 

ἀνέμου ἤρχοντο εἰς τὰς ἀκοάς της. Ὁ νεκρώσιμος χορὸς τῶν κορασίδων, μὲ ηὐξημένον τὸν 

φρικώδη ὁρμαθόν, ἐχοροπήδα τριγύρω της. «Εἴμαστε παιδιά σου! ― Μᾶς ἐγέννησες! ― 

Φίλησέ μας! ― Δῶσέ μας μαμμά*! ― Πάρε μας στολίδια, στολίδια ὄμορφα! ― Χάϊδεψέ μας! 

― Δὲν μᾶς ἀγαπᾷς;» Ἡ γραῖα πενθερὰ τοῦ Λυρίγκου, μανιώδης, συστρέφουσα τὰς χεῖρας, τὴν 

ἠπείλει τρομερά, καὶ ὁ γαμβρός της, μὲ ἦθος παραπονεμένον, τὴν ἐπέπληττε… Κάτω εἰς τοὺς 

πόδας, εἰς τὸ βάθος τῆς Σπηλιᾶς, ἐρρόχθει τὸ κῦμα… Ἔβραζεν, ἔβραζε, καὶ τὸ ἄντρον 

μετεβάλλετο εἰς στέρναν, καὶ τὸ νερὸν τῆς στέρνας ἐβρυχᾶτο μ᾽ ἔναρθρον φωνήν: ― Φόνισσα! 

― Φόνισσα! Ἡ δυστυχὴς ἐξύπνησεν ἔντρομος).  

Κατά την τελευταία ημέρα της ζωής της Φραγκογιαννούς σημειώνεται μια μεταβολή 

στην αντίληψή της για τον χρόνο. Ο χρόνος δηλαδή μετασχηματίζεται σε «καιρό»: Καιρὸς 

μετανοίας πλέον… (3, 516). Αλλά και παρακάτω στο διήγημα, εντοπίζεται και μια παρόμοια 

αντίληψη: Καιρὸς ἦτο, ἂν ἐγλύτωνε, νὰ ἐξαγορευθῇ τὰ κρίματά της εἰς τὸν γέροντα, τὸν 

ἀσκητήν (3, 519). Παρατηρούμε ότι μέχρι το τέλος του κειμένου η «σωτηρία», την οποία 

αναμένει η Φραγκογιαννού, τοποθετείται στον «πρόσκαιρον» κόσμο: Ἤρκει νὰ μὴν τὴν 

ἀπήλπιζε, ἀλλὰ νὰ ἦτο ἱκανὸς νὰ τὴν βοηθήσῃ καὶ νὰ τὴν σώσῃ, ― ἀκόμη καὶ εἰς τὸν 

πρόσκαιρον κόσμον, εἰ δυνατόν! (3, 516). Στον αντίποδα, δεν πετυχαίνει σωτηρία ούτε και 

από τον καλόγερο Ακάκιο: Διὰ τὴν Φραγκογιαννοὺ θὰ ἦτο εὐτύχημα, ἂν εἶχεν εἰλικρινῆ 

ἀπόφασιν νὰ ἐξομολογηθῇ, νὰ εὑρίσκετο εἷς πνευματικὸς ὅστις νὰ τὴν ἀπήλλαττεν ἀπὸ τὸν 

κόπον καὶ ἀπὸ τὸ φοβερὸν βάσανον τοῦ δισταγμοῦ, λέγων: «Αὐτὸ κι αὐτὸ ἔκαμες!» Ἤρκει νὰ 

μὴν τὴν ἀπήλπιζε, ἀλλὰ νὰ ἦτο ἱκανὸς νὰ τὴν βοηθήσῃ καὶ νὰ τὴν σώσῃ, ― ἀκόμη καὶ εἰς τὸν 

πρόσκαιρον κόσμον, εἰ δυνατόν! (3, 515-516). Η αφήγηση ολοκληρώνεται με την έλλειψη 

της εφήμερης σωτηρίας και την πορεία της Φραγκογιαννούς προς το ερημητήριο, τον Άγιο 

Σώστη, όπου πνίγεται (3, 519: Ἀλλὰ δὲν ᾐσθάνετο ἀσφάλειαν, ἡ δύστηνος, καθημένη ἐκεῖ. 

Ὅθεν, μετ᾽ ὀλίγα λεπτὰ ἐσηκώθη, ἐπῆρε τὸ καλάθι της, κ᾽ ἔτρεξε τὸν κατήφορον. Τώρα πλέον 

ἐπήγαινεν ἀποφασιστικῶς εἰς τὸν Ἁι-Σώστην, εἰς τὸ Ἐρημητήριον. Καιρὸς ἦτο, ἂν ἐγλύτωνε, 

νὰ ἐξαγορευθῇ τὰ κρίματά της εἰς τὸν γέροντα, τὸν ἀσκητήν).  
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Η διάσπαρτη αφηγηματική έκθεση που αναφέρεται στο παρελθόν της ηρωίδας 

περιέχει και σημαντικές ελλείψεις, δηλαδή παραλείψεις ορισμένων σημαντικών 

πληροφοριών π.χ. η ζωή του Μούρου, ο οποίος διαρκώς απουσιάζει από τις αναμνήσεις της 

μητέρας του. Πρόκειται, λοιπόν, για μια μεθόδευση της αφηγηματικής τεχνικής.  Είναι 

αξιοσημείωτο το γεγονός ότι, αν και ο αφηγητής γνωρίζει πολλά, εντούτοις δεν τα μεταδίδει 

στον αναγνώστη. Μ’ αυτόν τον τρόπο, πετυχαίνει προοδευτικά την αποστροφή του 

αναγνώστη προς την ηρωίδα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

Τρίτο Κεφάλαιο: Περιγραφή 

 

Η προσεγμένη και αυστηρή καθαρεύουσα 

 

Είναι χαρακτηριστικό ότι στις περιγραφές και στις λυρικές παρεκβάσεις ο Παπαδιαμάντης 

χρησιμοποιεί μια προσεγμένη και αυστηρή καθαρεύουσα. Σύμφωνα με τη Φαρίνου-

Μαλαματάρη (1987, σ. 105), «η παπαδιαμαντική περιγραφή έχει από νωρίς επισύρει την 

προσοχή των μελετητών». Ο Καβάφης, αναφερόμενος στην κριτική του Παπαδιαμάντη, 

είπε: «Μέ φαίνεται ὅτι εἶναι λαμπρά ἀσκημένος στῆς περιγραφῆς τήν τριπλήν ἱκανότητα – τό 

ποιά πρέπει νά λεχθοῡν, τό ποιά πρέπει νά παραλειφθοῡν, καί εἰς τό ποιά πρέπει νά 

σταματηθεῑ ἡ προσοχή» (1908, σ. 822).  

Οι κρίσεις των μελετητών μπορούν να διακριθούν σε τρεις κατηγορίες: α) από την 

άποψη της βιογραφικής-ψυχολογικής κριτικής, η περιγραφή του Παπαδιαμάντη έχει 

θεωρηθεί ως ένδειξη γνώσης και νοσταλγικής αγάπης για το νησί του, τη Σκιάθο, β) από την 

άποψη της φιλοσοφικής κριτικής, η περιγραφή στοχεύει στην ανάδειξη της ομορφιάς της 

φύσης και γ) από την προοπτική της εσωτερικής κριτικής, η παπαδιαμαντική περιγραφή έχει 

χαρακτηριστεί ως «ρεαλιστική» και «ρομαντική», ως περιέχουσα ομηρικούς εκφραστικούς 

τρόπους αλλά και λυρική διάθεση (Φαρίνου-Μαλαματάρη 1987, σ. 106). Συνεπώς, η 

περιγραφή του Παπαδιαμάντη είναι αφενός γνώση της πραγματικότητας και αφετέρου 

γνώση της ρητορικής τεχνικής. Είναι ένας «συνδυασμός του ρεαλιστικού με ποιητικά 

στοιχεία» (Φαρίνου-Μαλαματάρη 1987, σ. 108). 

Εφαρμόζοντας την τριμερή διάκριση των ειδών της περιγραφής: α) περιγραφή ως 

αποτέλεσμα όρασης (περιγραφή-θέαμα), β) περιγραφή ως αποτέλεσμα λόγου (περιγραφή-

λόγος) και γ) περιγραφή ως αποτέλεσμα πράξης (περιγραφή-πράξη), όπως προτείνεται από 

τη Φαρίνου-Μαλαματάρη (1987, σ. 111), παρατηρούμε ότι οι περισσότερες περιγραφές στη 

Φόνισσα είναι περιγραφές-θέαμα, δηλαδή περιγραφές αντικειμένων, προσώπων και κυρίως 

της φύσης. Οι περιγραφές αυτές συνήθως παρουσιάζονται «ως παρεκβάσεις που ανατρέπουν 

και την ιεραρχία» (Φαρίνου-Μαλαματάρη 1987, σ. 111), καθυστερώντας την αφήγηση. 

Κάθε περιγραφή εξετάζεται υπό το πρίσμα τριών βασικών κριτηρίων: της ποσότητας,  

της πληρότητας και της ομοιογένειας. Η ποσότητα αναφέρεται στο μήκος μιας περιγραφής. 
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Η πληρότητα σχετίζεται με τη διεξοδική ανάπτυξη των πληροφοριών και η ομοιογένεια 

«μπορεί να επηρεάσει είτε το σημαίνον (φωνητική ή ρυθμική ομοιογένεια) είτε το 

σημαινόμενο (μετωνυμική ή μεταφορική κατάταξη της ονοματολογίας και/ή των 

κατηγορημάτων)» (Φαρίνου-Μαλαματάρη 1987, σ. 122). Σε κάθε περίπτωση, η οργάνωση 

της περιγραφής είναι αλληλένδετη με τη λειτουργία της.  

 

1.  Περιγραφές-θέαμα 

 

Η περιγραφή-θέαμα αποδίδει κυρίως το τοπίο. Θα πρέπει εξαρχής να σημειώσουμε ότι οι 

περιγραφές του Παπαδιαμάντη, εξαιτίας κάποιου τοπωνυμίου, έχουν ένα πραγματικό σημείο 

αναφοράς. Ξεκινώντας από το Κάστρο της Σκιάθου, οι περιγραφές που έχουν το Κάστρο ως 

παντώνυμο (Hamon 1981, σ. 140) είναι οι εξής:  

[1] Ὡς προῖκα τοῦ ἔδωκε μίαν οἰκίαν ἔρημον, ἑτοιμόρροπον, εἰς τὸ παλαιὸν Κάστρον, ὅπου 

ἐκατοικοῦσαν ἕνα καιρὸν οἱ ἄνθρωποι, πρὸ τοῦ 21. Τοῦ ἔδωκε κ᾽ ἕνα ὀνόματι Μποστάνι, τὸ 

ὁποῖον εὑρίσκετο ἀκριβῶς ἔξω τοῦ ἐρήμου Κάστρου, ἐπί τινος κρημνώδους ἀκτῆς, καὶ ἀπεῖχε 

τρεῖς ὥρας ἀπὸ τὴν σημερινὴν πολίχνην (3, 421).  

[2] Ἀφοῦ τὴν ὑπάνδρευσαν, καὶ τὴν «ἐκουκούλωσαν», καὶ τὴν ἐπροίκισαν μὲ τὸ σπίτι τὸ 

ἑτοιμόρροπον εἰς τὸ παλαιὸν ἀκατοίκητον Κάστρον... (3, 424).  

[3] «Ἂν ἀγροικοῦσε τὸ συφέρο του, δὲν θὰ ἐδέχετο νὰ τοῦ γράψουν σπίτι στὸ Κάστρο, ὅπου 

μόνον τὰ στοιχειὰ κατοικοῦν· καὶ τί τὸν ὠφελοῦν τὰ σινδόνια καὶ τὰ ποκάμισα, ἀφοῦ δὲν ἦτον 

ἱκανὸς νὰ πάρῃ σπίτι κι ἀμπέλι κ᾽ ἐλιώνα;» (3, 424).  

[4] ...νὰ μὴ δεχθῶσιν ὡς προῖκα «σπίτι στὸ Κάστρο»... (3, 425).  

[5] Σημειωτέον ὅτι ἡ προικοδοσία τῆς οἰκίας εἰς τὸ παλαιὸν ἀκατοίκητον χωρίον εἶχε τοῦτο τὸ 

εὐλογοφανές, ὅτι πολλαὶ οἰκίαι ἐσώζοντο ἀκόμα εἰς τὸ Κάστρον, ὅτι οἰκογένειαί τινες 

συνήθιζον νὰ διατρίβωσι τὸ θέρος ἐκεῖ, καὶ ὅτι εἰς τὴν φαντασίαν τῶν ἀνθρώπων ὑπῆρχε 

προκατάληψις ὑπὲρ τοῦ «Παλαιοῦ Χωριοῦ», τὸ ὁποῖον ἐπονοῦσαν οἱ γεροντότεροι, καὶ δὲν 

εἶχαν συνηθίσει ἀκόμα οὔτε εἰς τὴν νέαν τάξιν τῶν πραγμάτων, οὔτε εἰς βίον εἰρηνικόν, χωρὶς 

ἐπιδρομὰς κλεφτῶν καὶ πειρατῶν καὶ τῆς Τουρκικῆς ἀρμάδας, καὶ ἡ ἐγκατάστασις εἰς τὴν νέαν 

πόλιν δὲν ἐνομίζετο ὁριστική, ἀλλ᾽ ὑπῆρχε προσδοκία ὅτι οἱ ἄνθρωποι θὰ ἐβιάζοντο καὶ πάλιν 

νὰ ἐπανέλθουν εἰς τὰ παλαιά, τὰ «μαθημένα» των. Κ᾽ ἐνῷ ὅλο τὸ Κάστρον ἀνεπόλουν, καὶ τὸ 

Κάστρον ἐλυποῦντο καὶ τὸ ἐρρέμβαζον, καὶ τὸ εἶχον εἰς τὸ στόμα, δὲν ἔπαυον ὅμως νὰ 
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κτίζωσιν οἰκοδομὰς εἰς τὸν νέον συνοικισμόν ― ὅπως ἀποδειχθῇ διὰ μυριοστὴν φορὰν ὅτι οἱ 

ἄνθρωποι συνήθως ἄλλα σκέπτονται καὶ ἄλλα κάμνουν, καὶ ὅτι μιμοῦνται ἀλλήλους μηχανικῶς 

(3, 426).  

[6] Εἰς ἐκείνους τοὺς βορείους αἰγιαλούς, σιμὰ εἰς τὸ ἄγριον καὶ γαλανὸν πέλαγος, εἰς τὸ 

παλαιὸν Κάστρον, τὸ κτισμένον ἐπὶ γιγαντιαίου θαλασσοπλήκτου βράχου, ἐκεῖ εἶχε γεννηθῆ ἡ 

Χαδούλα, κ᾽ ἐκεῖ εἶχεν ἀνατραφῆ ὣς δέκα ἐτῶν κόρη (3, 485).  

[7] Τὸ σπίτι, στὸ Κάστρο τὸ ἔρημο, καὶ τὸ χωράφι στὸ Μποστάνι, στὸν ἀπάτητον κρημνόν (3, 

485).  

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η επιλογή του Κάστρου - το οποίο απαντά και στο 

σύνολο του παπαδιαμαντικού έργου – γίνεται όχι μόνο εξαιτίας της μεταγενέστερης 

εξωλογοτεχνικής περιγραφής, αλλά κυρίως επειδή το Κάστρο ζωγραφίστηκε από τον 

Παπαδιαμάντη με τρόπο που το εντάσσει στους τόπους των μυθολογικών και ιστορικών 

κάστρων (πρβλ. Παπαχρίστου 2001, σσ. 22-23, 29).  

Οι παραπάνω περιγραφές θεωρούνται μετωνυμικές. Οι εν λόγω πληροφορίες 

εκτίθενται σε διαφορετικά σημεία της Φόνισσας. Μέσω της περιγραφής αντλούμε χρήσιμα 

στοιχεία για τη φύση, τη θέση, τις κλιματολογικές συνθήκες, την ιστορία και τη γενική 

εικόνα της περιοχής. Μάλιστα, το Κάστρο ήταν και ο τόπος γέννησης της Χαδούλας ως την 

ηλικία των δέκα ετών. Επίσης, παρατηρούμε ότι, παρ’ όλο που το Κάστρο χαρακτηρίζεται 

από κατηγορήματα με τον ίδιο μορφολογικό τύπο (άρνηση), ο τόνος δεν είναι αρνητικός. 

Αναφορικά με το Κάστρο τα κατηγορήματα δηλώνουν φυσική σύσταση, θέση κι εντύπωση. 

Σ’ αυτό σημαντικό ρόλο παίζει τόσο η οπτική γωνία όσο και η χρονική στιγμή που βλέπει 

κανείς τα πράγματα. Επιπλέον, το Κάστρο συγκεντρώνει μια σειρά από αρνητικές 

αξιολογικές κρίσεις. Πιο συγκεκριμένα, είναι «παλαιὸν», «ἔρημον», «ἀκατοίκητον» και 

«κτισμένον ἐπὶ γιγαντιαίου θαλασσοπλήκτου βράχου». Αν και άγονο και έρημο, αποτέλεσε 

την κατοικία των ανθρώπων πριν το 1821.  

Ακόμα, περιγράφεται και ο περιβάλλοντας χώρος έξω από το Κάστρο. Πρόκειται για 

ένα χωράφι (στο Μποστάνι). Υπάρχει, ωστόσο, και μια θετική αξιολόγηση του Κάστρου, 

καθώς οι γεροντότεροι το πονούσαν, μιας και συνήθιζαν να περνούν το καλοκαίρι τους εκεί. 

Μάλιστα, σώζονται και πολλές κατοικίες στο Κάστρο, πράγμα που δείχνει την εγκατάσταση 

των ανθρώπων σ’ αυτό. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι οι γεροντότεροι το σκέφτονταν, 

μιλούσαν και λυπούνταν γι’ αυτό.  



77 

 

Όλες αυτές οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στο διήγημα του Παπαδιαμάντη 

συμβάλλουν στην άντληση χρήσιμων γνώσεων για το Κάστρο. Κατ’ επέκταση, 

αναδεικνύουν τη σχέση του Παπαδιαμάντη με τη φύση. Ενδιαφέρουσα είναι η χρήση της 

μεταφοράς «ὅπου μόνον τὰ στοιχειὰ κατοικοῦν» και η χρήση της επιθετικής μετοχής «τὸ 

κτισμένον ἐπὶ γιγαντιαίου θαλασσοπλήκτου βράχου». Μάλιστα, το επίθετο 

«θαλασσόπληκτος» δηλώνει την αντίσταση στη διαβρωτική επενέργεια των κυμάτων (βλ. 

Καραγεωργίου 2011, σσ. 128-130). Ο Παπαδιαμάντης χρησιμοποιεί στη λυρική του 

περιγραφή ένα αρχαιοελληνικό επίθετο, προερχόμενο από τους Πέρσες του Αισχύλου 

(Πέρσες, στ. 30). Είναι εμφανές ότι στην έξοχη αυτή λυρική περιγραφή «θριαμβεύει η 

παπαδιαμαντική ποίηση ως φθεγγομένη ζωγραφική» (Καραγεωργίου 2011, σ. 132). Επίσης, 

ο Παπαδιαμάντης χρησιμοποιεί πολλά ρητορικά τεχνάσματα (μεταφορά, δυναμοποίηση του 

λεξιλογίου μέσω μετοχής) και τελειώνει με περιγραφή-πράξη, δηλαδή περιγραφή-αφήγηση 

(3, 426, πρβλ. Μαντάς 1994). Η γλώσσα της περιγραφής είναι η καθαρεύουσα. Αλλά και η 

αφήγηση ακολουθεί μια πορεία από το φανταστικό (ὅπου μόνον τὰ στοιχειὰ κατοικοῦν) προς 

το πραγματικό (ὅτι οἰκογένειαί τινες συνήθιζον νὰ διατρίβωσι τὸ θέρος ἐκεῖ) και από τα 

μακρινά στα οικεία. Θα λέγαμε ότι ο ιδιαίτερος τρόπος οργάνωσης της περιγραφής 

αναδεικνύει την αυθεντικότητα του χώρου και συμβάλλει στην προώθηση της αφήγησης. Μ’ 

άλλα λόγια, η περιγραφή λειτουργεί ως δομικό πρότυπο της αφήγησης.  

Υπάρχει, όμως, ένα σημείο στο έργο που η Φραγκογιαννού δε νιώθει την ανάγκη να 

περιγράψει τον τόπο στον οποίο κατευθύνεται (3, 485). Η περιγραφή σ’ αυτήν την 

περίπτωση δείχνει τον πληροφοριακό της χαρακτήρα.  

Μια άλλη περιγραφή-θέαμα αφορά την περιγραφή της φύσης. Συγκεκριμένα, 

περιγράφεται η ανατολή και η μεταμόρφωση που προκαλείται στη διάθεση της 

Φραγκογιαννούς: Μία ἀκτὶς θερμή, ἐρχομένη μακράν, ἀπὸ τὸ φλεγόμενον πέλαγος, διέσχιζε 

τὴν πυκνὴν φυλλάδα καὶ τὸν κισσὸν τὸν περισκέποντα τὸ ἄσυλον τῆς ταλαιπώρου γραίας, καὶ 

ἔκαμνε νὰ στίλβῃ ὡς πλῆθος μαργαριτῶν ἡ δρόσος ἡ πρωινή, ἡ βρέχουσα τὸν πλούσιον 

σμαράγδινον πέπλον, κ᾽ ἐφυγάδευεν ὅλον τὸ ρῖγος τῆς ὑγρασίας, καὶ ὅλον τὸ κρύος τοῦ φόβου 

τοῦ πελιδνοῦ, φέρουσα πρόσκαιρον ἐλπίδα καὶ θάλπος (3, 488). Στο σημείο αυτό, 

παριστάνεται η στιγμιαία συναισθηματική αλλαγή της κυνηγημένης Φραγκογιαννούς, που η 

ανατολή τη βρίσκει κρυμμένη κάτω από μια δασύφυλλη γούρνα. Η φύση περιγράφεται 
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νατουραλιστικά και λεπτομερειακά. Επίσης, αναδεικνύεται η δύναμη της 

παρατηρητικότητας του Παπαδιαμάντη.  

Είναι μοναδική η τέχνη με την οποία ο συγγραφέας περιγράφει για μια ακόμη φορά 

το φυσικό τοπίο. Ο Παπαδιαμάντης, χρησιμοποιώντας μια προσεγμένη καθαρεύουσα, καθώς 

και πολλά επίθετα και μετοχές (πρβλ. Κοπιδάκης 2011), ακόμα και επαναλήψεις των 

ισχυρών (ανοικτών) φωνηέντων «ου» και «α», μάς μεταφέρει τη φυσική ομορφιά του λόφου 

πάνω από τα μνημούρια και κατόπιν περιγράφει το ρέμα, τα φυτά, τα δένδρα και τα πουλιά 

που κατοικούσαν εκεί: Τὴν ἡμέραν λοιπὸν ἐκείνην, τῆς ἑβδομάδος τῶν Βαΐων, ἔφθασεν ἡ 

Φραγκογιαννοὺ λίαν πρωὶ εἰς τὴν κορυφὴν τοῦ ὑψηλοῦ πετρώδους λόφου, τοῦ ἀντικρύζοντος 

ἐκ δυσμῶν τὴν πολίχνην, καὶ ὁπόθεν μελαγχολικὸν πίπτει τὸ βλέμμα ἐπὶ τοῦ μικροῦ 

κοιμητηρίου, ἁπλουμένου κάτω, ἐπὶ ὑψηλῆς θαλασσοπλήκτου λωρίδος γῆς, μὲ τὰ λευκὰ 

μνήματα, καὶ εὐθὺς φεύγει ζητοῦν φαιδρότητα καὶ ζωὴν εἰς τὰ γαλανὰ κύματα, εἰς τὸν εὐρὺν 

τριπλοῦν λιμένα, καὶ εἰς τὰ χλοερά, χαρίεντα νησίδια, τὰ φράττοντα τοῦτον ἐξ ἀνατολῶν καὶ 

μεσημβρίας [...] Κάτω ἐχαράττετο βαθὺ τὸ ποτάμιον, τ᾽ Ἀχειλᾶ τὸ ρέμα, καὶ ὅλην τὴν βαθεῖαν 

κοιλάδα μετὰ ἠρέμου μορμυρισμοῦ διέτρεχε τὸ ρεῦμα, κατὰ τὸ φαινόμενον ἀκινητοῦν, 

λιμνάζον, ἀλλὰ πράγματι ἀενάως κινούμενον ὑπὸ τὰς μακρὰς βαθυκόμους πλατάνους· 

ἀνάμεσα εἰς βρύα καὶ θάμνους καὶ πτέριδας, ἐφλοίσβιζε μυστικά, ἐφίλει τοὺς κορμοὺς τῶν 

δένδρων, ἕρπον ὀφιοειδῶς κατὰ μῆκος τῆς κοιλάδος, πρασινωπὸν ἀπὸ τὰς ἀνταυγείας τὰς 

χλοεράς, φιλοῦν καὶ ἅμα δάκνον τοὺς βράχους καὶ τὰς ρίζας, νᾶμα μορμύρον, ἀθόλωτον, 

βρῖθον ἀπὸ μικρὰ καβουράκια, τὰ ὁποῖα ἔτρεχον νὰ κρυβῶσιν εἰς τὸ θόλωμα τῆς ἄμμου, ἅμα 

κανὲν βοσκόπουλον, ἀφῆνον τὰς ὀλίγας ἀμνάδας νὰ βόσκουν εἰς τὴν δροσερὰν χλόην, ἤρχετο 

νὰ κύψῃ εἰς τὸ ρεῦμα, καὶ ἀνεσήκωνε πέτραν τινὰ διὰ νὰ τὰ κυνηγήσῃ. Τὸ λάλον, ἀσίγητον 

κελάδημα τῶν κοσσύφων ἀντήχει ἁρμονικὸν εἰς τὸ δάσος, τὸ περιστέφον ὅλην τὴν δυτικὴν 

κλιτύν, καὶ ἀνέρπον εἰς τὴν κορυφὴν τοῦ Ἀναγύρου, ἕως τὴν Ἀετοφωλιὰν ἐπάνω ― ὅπου 

ἐλέγετο ὅτι εἷς θαλασσαετὸς εἶχε κατοικήσει ἐπὶ τρεῖς γενεὰς ἀνθρώπων ἐκεῖ, καὶ τέλος ἐξέλιπε 

χωρὶς ν᾽ ἀφήσῃ ἀετόπουλα. Εἰς τὴν ἐρημωθεῖσαν φωλεάν του εὑρέθη ὁλόκληρον μουσεῖον ἀπὸ 

τεράστια κόκκαλα θαλασσίων ὄφεων, φωκῶν, καρχαριῶν καὶ ἄλλων ἐναλίων θηρίων, τὰ 

ὁποῖα εἶχε ξεφαντώσει κατὰ καιροὺς ὁ μέγας καὶ κραταιὸς ὄρνις τῶν θαλασσῶν, μὲ τὸ γρυπὸν 

ράμφος του τὸ κυανωπόν, καὶ μὲ τὸ τεφρὸν μεγαλοπρεπὲς πτέρωμα (3, 457-459). Στο εν λόγω 

χωρίο παρατίθενται συσσωρευτικά συνώνυμα (Νάκας 2012, σσ. 327-370), ηχομιμητικά και 

αντίθετα. Είναι αξοσημείωτη η μαεστρία του Παπαδιαμάντη να κατευθύνει τη ματιά μας 
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«κάτω» και στη συνέχεια να δίνει την κίνηση προς την αντίθετη κατεύθυνση. Παρατηρούμε 

επίσης τη γλωσσική παρήχηση των υγρών «λ» και «ρ» που ομορφαίνουν την περιγραφή, τη 

χρήση του τελικού «ν» της καθαρεύουσας («ὅλην τὴν δυτικὴν κλιτύν», «ἀνέρπον εἰς τὴν 

κορυφὴν»), καθώς και την επανάληψη του συριστικού «σ» («ἀσίγητον κελάδημα τῶν 

κοσσύφων ἀντήχει ἁρμονικὸν εἰς τὸ δάσος, τὸ περιστέφον») που αποδίδει τον συριγμό του 

δάσους.  

Το συγκλονιστικότερο περιστατικό επικράτησης του ισχυρού το βλέπουμε μέσω μιας 

περιγραφής-θέαμα κατά τη στιγμή της εξόντωσης της φώκιας από τον ψαρά μπροστά στο 

στόμιο της σπηλιάς: Μία ποτὲ βάρκα, ὡς διηγοῦντο, εἰσπλεύσασα διὰ νὰ συλλέξῃ καραβίδας 

καὶ παγούρια, ἐνῷ εἷς τῶν ναυβατῶν εἶχεν ἀναρριχηθῆ εἰς τὸ τρομερὸν ὕψος τοῦ βράχου διὰ 

νὰ συλλέξῃ κρίταμα, ἐκάθισεν ἐπάνω εἰς μίαν φώκην ζωντανὴν φράττουσαν ἀκριβῶς τὸ 

πλάτος τοῦ στομίου. Τὸ σκοτεινὸν ζῷον ἀνεταράσσετο, ἤσπαιρεν, ἡ μικρὰ σκάφη ἐπάλλετο, 

ἔτρεμε, καὶ δὲν ἠμποροῦσε νὰ ὑπάγῃ οὔτε ἐμπρὸς οὔτε ὀπίσω. Ὁ ναυβάτης ὁ ἐντὸς τῆς βάρκας 

ἐκτύπησε τὴν φώκην μ᾽ ἕνα πέλεκυν, τὴν αἱμάτωσε, τὸ κῦμα ἐκοκκίνησεν ἐπ᾽ ὀλίγον. Ἡ φώκη 

ἤσπαιρεν ἐν ἀγωνίᾳ. Ὁ νεαρὸς ἁλιεὺς κατώρθωσε νὰ σφίγξῃ τὸν λαιμὸν μὲ μίαν θηλειάν, καὶ 

καλέσας τὸν ἄλλον σύντροφόν του εἰς βοήθειαν κατώρθωσε τῇ βοηθείᾳ αὐτοῦ, μὲ κίνδυνον νὰ 

βουλιάξῃ ἡ φελούκα, ν᾽ ἀνασύρῃ ἐπάνω τὴν φώκην (3, 513). Η αυστηρή και προσεγμένη 

καθαρεύουσα είναι εμφανής στο απόσπασμα αυτό. Τα αρχαιοπρεπή ρήματα, τα επίθετα και 

οι μεταφορές παρμένες από τη ζωή των θαλασσινών αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της 

περιγραφής αυτής.  

Ο Παπαδιαμάντης συχνά γίνεται λεπτομερέστατος στην περιγραφή του. Αυτό είναι 

εμφανές ακόμα και στο σημείο πνιγμού της Φραγκογιαννούς: Ὁ βράχος τοῦ ἁγίου Σώζοντος 

ἀπεῖχε περὶ τὰς δώδεκα ὀργυιὰς ἀπὸ τὴν ἀκτήν. Ὁ λαιμὸς τῆς ἄμμου, τὸ πέραμα, θὰ ἦτο πλέον 

ἢ πεντήκοντα βημάτων τὸ μῆκος (3, 519). Η περιγραφή θυμίζει αντίστοιχες περιγραφές 

αστυνομικού μυθιστορήματος.  

Τέλος, παραθέτουμε μια λυρική έκφραση του διηγήματος, σε καθαρεύουσα, που 

εμπεριέχει φιλοσοφική σκέψη: Καθὼς ἀνήρχετο τὴν ράχιν ἀντικρύ, πέραν τῶν κήπων, ἄνω 

τοῦ ρεύματος, ἤκουσε τὸν μικρὸν κώδωνα τοῦ μοναστηρίου νὰ ἠχῇ γλυκά, ταπεινὰ καὶ 

μονότονα, νὰ ἐξυπνᾷ τὰς ἠχοὺς τοῦ βουνοῦ, καὶ νὰ δονῇ τὴν μαλακὴν αὔραν. Ἦτο ἄρα 

μεσονύκτιον, ὥρα τοῦ Μεσονυκτικοῦ, ὥρα τοῦ Ὄρθρου! Πῶς ἦσαν εὐτυχεῖς οἱ ἄνθρωποι 

αὐτοί, οἵτινες εὐθὺς ἀμέσως, ἐκ νεαρᾶς ἡλικίας, ὡσὰν ἀπὸ θείαν ἔμπνευσιν, εἶχον αἰσθανθῆ 
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ποῖον ἦτο τὸ καλύτερον τὸν ὁποῖον ἠμποροῦσαν νὰ κάμουν ― τὸ νὰ μὴ φέρουν, δηλαδή, 

ἄλλους εἰς τὸν κόσμον δυστυχεῖς!… καὶ μετὰ τοῦτο, ὅλα ἦσαν δεύτερα. Τὴν φιλοσοφίαν, αὐτοί, 

τὴν εἶχον λάβει ὡς ἐκ κληρονομίας, χωρὶς 〈νὰ〉 σκοτίσουν τὸν νοῦν των εἰς τὴν «ζήτησιν 

τῆς ἀληθείας», ὅπου ποτὲ δὲν εὑρίσκεται. (3, 507). Στο σημείο αυτό, η Φραγκογιαννού μιλάει 

για τον κόσμο και τις δυστυχίες του. 

 

2. Περιγραφή και Ζωγραφική  

 

2.1 Περιγραφή πινάκων: Οι εικόνες 

 

Ο Παπαδιαμάντης συχνά περιγράφει εικόνες, μεταγράφοντας τα εικονιστικά σε γλωσσικά 

στοιχεία. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από το υπό ανάλυση έργο είναι το εξής: Ὁ 

περίβολος καὶ τὰ ὀλίγα κελλία ἦσαν ἐρείπιον ἀπὸ πολλοῦ. Ὁ ναΐσκος ὠρθοῦτο ἀκόμη, ἀλλ᾽ 

ἦτον ἔρημος καὶ ἀλειτούργητος. Τὸ καθολικὸν ἐστεγάζετο ἀκόμη, ἀλλ᾽ εἰς τὸ ἅγιον βῆμα ἡ 

στέγη εἶχε καταρρεύσει πρὸς τὸ βόρειον, αἱ δὲ πλάκες τῆς σκεπῆς καὶ τὰ συντρίμματα εἶχον 

καλύψει τὸ θυσιαστήριον· ὑπῆρχε ξύλινον τέμπλον, πάλαι ποτὲ γλυπτὸν καὶ χρυσωμένον, 

ἐφθαρμένον καὶ δυσγνώριστον, ἀλλ᾽ αἱ εἰκόνες ἔλειπον. Αἱ ὀλίγαι τοιχογραφίαι εἶχον φθαρῆ 

ἀπὸ τὴν ὑγρασίαν, καὶ τὰ πρόσωπα τῶν Ἁγίων δὲν διεκρίνοντο πλέον. 

Μόνον δεξιόθεν τοῦ χοροῦ ὑπῆρχε μία τοιχογραφία παριστῶσα τὸν Ἅγιον Ἰωάννην τὸν 

Πρόδρομον μαρτυροῦντα τὸν Χριστόν· «Ἴδε ὁ Ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ 

κόσμου». Τὸ πρόσωπον καὶ ἡ χεὶρ τοῦ Βαπτιστοῦ, τεινομένη καὶ δεικνύουσα, διεκρίνοντο 

ὁπωσοῦν καλῶς. Τὸ πρόσωπον τοῦ Σωτῆρος λίαν ἀμυδρῶς ἐφαίνετο ἐπὶ τοῦ ὑγροῦ τοίχου (3, 

459).  

Οι λέξεις που αποδίδουν τη συγκεριμένη περιγραφή σχετίζονται περισσότερο με το 

λεξιλόγιο της λειτουργικής τέχνης και πιο συγκεκριμένα προέρχονται από την Καινή 

Διαθήκη (π.χ. «Ἴδε ὁ Ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου»). Ο 

Παπαδιαμάντης δηλαδή δεν περιγράφει την εικόνα, αλλά «παραπέμπει στη μετάδοση του 

ίδιου μηνύματος από μια λειτουργικά αντίστοιχη σημειολογία» (Φαρίνου-Μαλαματάρη 

1987, σ. 148). Μ’ άλλα λόγια, είναι σαν να παραπέμπει σ’ ένα υπάρχον λογοτεχνικό κείμενο. 

Η τοιχογραφία εν προκειμένω αντιμετωπίζεται ως ένα σύστημα ιδεών. Η ιδεολογική αυτή 
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προσέγγιση, την οποία ακολουθεί ο Παπαδιαμάντης, καθιστά την τοιχογραφία κατανοητή 

μέσα στις δυνατότητες του δικού του σημειολογικού συστήματος. Ο Παπαδιαμάντης 

περιγράφει την τοιχογραφία όχι εγκόσμια, αλλά σε σχέση με τον λειτουργικό χωρό-χρονο. 

Συνεπώς, αντί να περιγράψει λεπτομερειακά την τοιχογραφία, «αναφέρεται στη λογοτεχνία 

της λατρείας που ο αναγνώστης προσλαμβάνει στην καθημερινή ζωή της εκκλησίας 

ταυτόχρονα με την όραση της εικόνας» (Φαρίνου-Μαλαματάρη 1987, σ. 149, βλ. Saunders 

1992, σσ. 62-63). 

Οι βιβλικές επιδράσεις στη γλώσσα του Παπαδιαμάντη (π.χ. 3, 418: ἡ Φραγκογιαννοὺ 

δὲν εἶχε δώσει ὕπνον εἰς τοὺς ὀφθαλμούς της) εντοπίζονται σε όλο το εύρος της γλωσσικής 

δομής του δημιουργού: από τις διάσπαρτες φράσεις, τη σύνταξη έως τα πολλά σχήματα 

λόγου (Καρτσάκης 2012). Τα συνηθέστερα στην υμνογραφία ρήματα «σκιρτώ» (π.χ. 

«ἐσκίρτησεν»), «χορεύω» («ἐχόρευον») και «ψάλλω» («νὰ ψάλλῃ») πιστοποιούν την 

εκκλησιαστική παράδοση. Η ποιητικότητα της γλώσσας στη Φόνισσα του Παπαδιαμάντη 

είναι απαράμμιλης γοητείας. Η πρωτοτυπία και η ευρηματικότητα του Παπαδιαμάντη να 

επιλέγει τις κατάλληλες λέξεις στις περιγραφές του οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο ίδιος έχει 

απόλυτο έλεγχο της γλώσσας. Έχει διαμορφώσει ένα εντελώς προσωπικό ύφος λόγω της 

πολυπρόσωπης γλώσσας του.  

 

2.2 Περιγραφή ανθρώπων: Οι προσωπογραφίες 

 

Στη Φόνισσα, όπως και σε όλο το έργο του Παπαδιαμάντη, υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός 

ανθρώπων που περιγράφεται η εμφάνισή τους. Η πορτρετογραφία του Παπαδιαμάντη είναι 

μοναδική. Η περιγραφή του σχετίζεται με τη ζωγραφική στον βαθμό που και οι δυο 

επιδιώκουν ν’ αναπαραστήσουν την εξωτερική πραγματικότητα.  

Η Δημητριάδου (1981, σσ. 67-76) παραθέτει μια πρώτη κατάταξη των 

παπαδιαμαντικών πορτρέτων. Στην πρώτη κατηγορία κυριαρχεί η εξωτερική εμφάνιση του 

περιγραφόμενου. Η δεύτερη κατηγορία ασχολείται κατά κύριο λόγο με τα «βιογραφικά 

σημειώματα» των χαρακτήρων και όχι τόσο με την περιγραφή. Η τρίτη κατηγορία περιέχει 

προσωπογραφίες που αναφέρονται τόσο στο φυσικό, όσο και στον χαρακτήρα των 

περιγραφόμενων.  
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Η περιγραφή της Φραγκογιαννούς, βάσει του ονόματός της και μόνο, ανακαλεί την 

ιδέα της γυναίκας: Ἡ Χαδούλα, ἡ λεγομένη Φράγκισσα, ἢ ἄλλως Φραγκογιαννού, ἦτο γυνὴ 

σχεδὸν ἑξηκοντοῦτις, καλοκαμωμένη, μὲ ἁδροὺς χαρακτῆρας, μὲ ἦθος ἀνδρικόν, καὶ μὲ δύο 

μικρὰς ἄκρας μύστακος ἄνω τῶν χειλέων της (3, 417). Η γλώσσα της περιγραφής είναι η 

καθαρεύουσα. Οι πληροφορίες που αντλούμε, διαβάζοντας την περιγραφή της 

Φραγκογιαννούς, είναι: όνομα, ηλικία, σωματική διάπλαση, ήθος και περιγραφή του 

προσώπου της ηρωίδας. Είναι χαρακτηριστικό ότι η εν λόγω περιγραφή επαληθεύει και 

επαληθεύεται στο αφήγημα. Ο Παπαδιαμάντης χρησιμοποιεί μετοχές και επίθετα για την 

περιγραφή της κεντρικής του ηρωίδας. Εντύπωση προκαλεί και η σειρά με την οποία 

δίνονται τα χαρακτηριστικά της Φραγκογιαννούς. Η σωματική της διάπλαση και το ήθος της 

προηγούνται των χαρακτηριστικών του προσώπου της. Αυτό σαφέστατα έχει να κάνει και με 

το τι επιλέγει να τονίσει ο Παπαδιαμάντης αναφορικά με την ηρωίδα του ομώνυμου 

διηγήματός του. Αργότερα, τονίζεται και ένα άλλο χαρακτηριστικό της Φραγκογιαννούς, η 

πονηριά της: Ἂν καὶ νέα πολὺ ἦτον, ἀλλά, χάρις εἰς τὴν φύσιν κ᾽ εἰς τὰ μαθήματα τῆς μητρός 

της, τὰ ἑκούσια καὶ τὰ ἀκούσια, εἶχε γίνει πολὺ πονηρή, ἀναλόγως τῆς ἡλικίας της (3, 424). 

Στη συνέχεια, διακρίνουμε το πορτρέτο της μάνας της Φραγκογιαννούς, της 

Δελχαρώς: Ἡ μάννα της ἦτον κακή, βλάσφημος καὶ φθονερά. Ἦτον μία ἀπὸ τὰς στρίγλας τῆς 

ἐποχῆς της. Ἤξευρε μάγια. Τὴν εἶχαν κυνηγήσει δύο-τρεῖς φορὰς οἱ κλέφτες, τὰ παλληκάρια 

τοῦ Καρατάσου καὶ τοῦ Γάτσου καὶ τῶν ἄλλων ὁπλαρχηγῶν τῆς Μακεδονίας. Ἔπραξαν τοῦτο 

διὰ νὰ τὴν ἐκδικηθοῦν, ἐπειδὴ τοὺς εἶχε κάμει μάγια, καὶ δὲν ἐπήγαιναν καλὰ οἱ δουλειές των 

... Αὐτὴ ἀνεπήδησε τότε μέσ᾽ ἀπὸ τοὺς θάμνους, κ᾽ ἔτρεξεν ὡς φοβισμένη τρυγὼν μὲ τὸ 

πτερύγισμα τῶν λευκῶν πλατειῶν χειρίδων της ... Ἡ τότε νεαρὰ Δελχαρώ, ἡ μήτηρ τῆς 

Φραγκογιαννοῦς, ἐπήδα ὡς δορκὰς ἀπὸ θάμνου εἰς θάμνον, ἀνυπόδητος, ἐπειδὴ πρὸ πολλοῦ 

εἶχε πετάξει τὰς ἐμβάδας της ἀπὸ τοὺς πόδας, ὄπισθέν της, ―τὴν μίαν τῶν ὁποίων εἶχεν 

ἀναλάβει ὡς λάφυρον ὁ εἷς ἐκ τῶν διωκτῶν― καὶ τ᾽ ἀγκάθια ἐχώνοντο εἰς τὰς πτέρνας της, 

τῆς ἔσχιζον κ᾽ αἱμάτωνον τοὺς ἀστραγάλους καὶ ταρσούς (3, 418-419). Αλλά και παρακάτω 

δίνεται ένα ακόμη στοιχείο του χαρακτήρα της: Ἡ Χαδούλα ἐθαύμασε πῶς, ἐνῷ ἡ μήτηρ της 

ὁλοφάνερα τὴν εἶχεν ἰδεῖ νὰ κάμνῃ τὰ ριψοκίνδυνα ἐκεῖνα νεύματα, διὰ πρώτην φορὰν εἰς τὴν 

ζωήν της, ὅταν εὑρέθησαν μόναι, δὲν τῆς ἔδωκεν οὔτε νυχιές, οὔτε τσιμπιές, οὔτε δαγκωματιές, 

πρᾶγμα τὸ ὁποῖον, ἄλλως, συχνὰ συνήθιζε (3, 426). Είναι εμφανές ότι η περιγραφή αυτή της 

μητέρας της Φραγκογιαννούς γίνεται με μελανά χρώματα. Ουσιαστικά, η μητέρα επέχει τη 
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θέση του πατέρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περιγραφή αυτή υιοθετούνται εικόνες και 

λέξεις από το ζωικό βασίλειο. Είναι δηλαδή εμφανής ο διαρκής ανταγωνισμός και η πάλη για 

την επιβίωση μέσω της επικράτησης του ισχυροτέρου έναντι του ασθενεστέρου και η 

περιγραφή περιστρέφεται γύρω από τη λέξη «κυνήγι».  

Περιγράφεται επίσης και η Αμέρσα, η κόρη της Φραγκογιαννούς: Ἡ Ἀμέρσα, ἡ 

δευτερότοκος, ἦτον ἀνύπανδρη, γεροντοκόρη ἤδη, ἀλλὰ προκομμένη πολύ, «μορφοδούλα»*, 

ὀνομαστὴ δὲ ὑφάντρια· ἦτον μελαψή, ὑψηλή, ἀνδρώδης, ― καὶ τὰ προικιά της καὶ τὰ στολίδια 

τὰ κεντητά, τὰ ὁποῖα μόνη της εἶχε κατασκευάσει, εὑρίσκοντο κλεισμένα ἀπὸ χρόνων πολλῶν 

εἰς μεγάλην ἄκομψον κασσέλαν, καὶ τὰ ἔτρωγεν ὁ σκόρος καὶ τὸ σαράκι (3, 422). Λίγο πιο 

κάτω, αναφέρεται ότι: Κ᾽ ἡ Ἀμέρσα, σχεδὸν τέσσαρα ἔτη μικροτέρα τῆς ἀδελφῆς της, 

ἐμεγάλωνε κι αὐτὴ ἐναμίλλως μὲ τὴν Δελχαρώ, κι «ἔρριχνε μπόι»· ἐγίνετο ἀνδρώδης, μελαψὴ 

καὶ ζωηρά, κ᾽ οἱ γειτόνισσες τὴν ὠνόμαζον «τὸ σερνικοθήλυκο» (3, 433).  

Μια άλλη γυναίκα που περιγράφεται στο διήγημα είναι το Κρινάκι: Κ᾽ ἐκείνη ἡ 

μικρά, τὸ Κρινάκι, ἥτις δὲν εἶχε φεῦ! τοῦ κρίνου τὸ χρῶμα, ἂν καὶ φυσικὰ ἰσχνή, ἐδείκνυεν ἤδη 

συμπτώματα ἀναπτύξεως (3, 433). Ακόμη, έχουμε την περιγραφή της κουνιάδας της ηρωίδας: 

Καὶ ἡ ἀνδραδέλφη, χήρα, ἡλικιωμένη, μὲ ἕνα παῖδα ἔφηβον, ἐργαζόμενον ἐπίσης εἰς τὸ 

ναυπηγεῖον, καὶ ἓν ἄλλο παιδίον κ᾽ ἓν κοράσιον ἀνήλικα (3, 426), καθώς και της συζύγου του 

βοσκού Καμπαναχμάκη: Ἡ σύζυγος τοῦ βοσκοῦ, γυνὴ πλέον ἢ τριάκοντα ἐτῶν καὶ μήτηρ πέντε 

τέκνων, ἔκειτο ἐπὶ τῆς κλίνης. Ἦτο εἰς ἀθλίαν κατάστασιν. Τὸ μοῦτρό της εἶχε στραβώσει ἀπὸ 

τὴν νευρικὴν προσβολήν, ἡ γλῶσσά της ἐκρέματο ἔξω τοῦ στόματος, κ᾽ ἐξέπεμπεν ἀνάρθρους 

φωνάς (3, 504). 

Από την άλλη, διαφορετική είναι η προσέγγιση της παρουσίασης των πορτρέτων των 

ανδρών. Ξεχωρίζουμε την περιγραφή του πορτρέτου του πατέρα της Φραγκογιαννούς, του 

γερο-Σταθαρού: Ὁ πατήρ της ἦτον οἰκονόμος καὶ ἐργατικὸς καὶ φρόνιμος (3, 418), και το 

πορτρέτο του Νταντή, του γαμπρού της Φραγκογιαννούς: Ἦτο εὐρύστερνος, μὲ ἄχαριν τὸν 

κορμόν, «ἀίσκιωτος»*, ὅπως ἔλεγεν ἡ γραῖα πενθερά του, καὶ σχεδὸν σπανός (3, 423).  

Η περιγραφή του Μούρου είναι εκτενής: Ὁ Μῶρος ἢ Μοῦρος ἦτο φύσει ὁρμητικὸς 

καὶ παράφορος, ἂν καὶ εἶχε πολὺ δεξιόν, θηλυκὸν νοῦν, ὅπως ἔλεγεν ἡ μάννα του ―νοῦν ὁ 

ὁποῖος ἐγέννα. Παιδιόθεν ἦτο ἱκανὸς μόνος του, νὰ πλάττῃ, αὐτοδίδακτος, πολλὰ ὡραῖα μικρὰ 

πράγματα· καραβάκια, προσωπίδας, ἀγαλμάτια, κοῦκλες καὶ ἄλλα ἀκόμη. Ἦτο σκιὰς τῆς 

γειτονιᾶς, ὁ σημαιοφόρος ὅλων τῶν μαγκῶν, καὶ εἶχεν εἰς τοὺς ὁρισμούς του ὅλους τοὺς 
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ἀγυιόπαιδας, ὅλα τὰ ξυπόλυτα τοῦ δρόμου. Εἶχε συνηθίσει ἐνωρὶς τὴν μέθην καὶ τὴν ἀσωτίαν, 

ἐξετέλει θορυβώδεις παιδιάς, διαδηλώσεις, παιδικὰς ὀχλαγωγίας, μαζὶ μὲ τοὺς μικροὺς φίλους 

του· ἐπροκάλει καυγάδες εἰς τὸν δρόμον, ἐπετροβόλει ὅσους συνήντα γέροντας καὶ γραίας, 

ὅσους πτωχοὺς καὶ ἀδυνάτους. Δὲν ἄφηνε σχεδὸν κανένα ἄνθρωπον ἀπείρακτον (3,436) και Ὁ 

Μοῦρος ταχὺς ὡς αἴλουρος ἀνερριχήθη εἰς τὴν κλαβανήν, εἰς τὸ πάτωμα (3, 438). 

Επιπλέον, η περιγραφή του Κυριάκου είναι ενδιαφέρουσα: Μόλις ἐπροχώρησεν ... 

βλέπει τὸν Κυριάκον, τὸν κλήτορα τῆς ἀστυνομίας, μὲ τὸ φέσι του μὲ τὴν κοντὴν φούνταν, ἢ 

«γαλίπαν»* ὅπως τὴν ἔλεγαν, μὲ τὸν καστανόν του στριμμένον μύστακα, καὶ κρατοῦντα εἰς τὴν 

χεῖρα τὸ κοντὸν ρόπαλόν του, πέριξ τοῦ ὁποίου ἐφαίνετο σκυταλοειδῶς ἡ ἐπιγραφὴ «Ἰσχὺς τοῦ 

Νόμου» (3, 476). 

Επιπρόσθετα, ξεχωρίζουμε τα πορτρέτα ορισμένων δημοσιοϋπάλληλων (τον 

λιμενάρχη, τον τελώνη, τον ειρηνοδίκη και τον χωροφύλακα): Τὸν καιρὸν ἐκεῖνον εὑρίσκοντο 

εἰς τὴν νῆσον ἕνας γραμματεὺς τοῦ εἰρηνοδικείου, ἄγαμος, φουστανελάς· ἕνας γραμματεὺς τοῦ 

Λιμεναρχείου, βρακάς, ἀξιωματικὸς τοῦ οἰκονομικοῦ Ν. κλάδου, γεροντοπαλλήκαρο· ἕνας 

ἐνωμοτάρχης κομψευτής, μὲ λιγνὴν μέσην καὶ ἀγκιστροειδῆ μύστακα· ἕνας τελωνοφύλαξ ἔχων 

τριπλάσιον εἰσόδημα ἀπὸ τὸν μισθόν του, καὶ δύο ἢ τρεῖς πράκτορες ξένων ἐμπορικῶν οἴκων ἢ 

ἄλλοι μέτοικοι (3, 481).  

Τέλος, ο Παπαδιαμάντης δίνει την περιγραφή και ενός άλλου σημαντικού προσώπου, 

του κυρίου Μπενίδη: Ὁ κὺρ Ἀναγνώστης Μπενίδης, ἄτεκνος, εἶχε λάβει ὡς ψυχοκόρην τὴν 

Μαρούσαν, καὶ τὴν εἶχεν ἀναθρέψει ὅσον αὐστηρὰ ἠδυνήθη ἡ σύζυγός του, ἥτις ἦτον 

ἀποθαμένη πρὸ δέκα πέντε ἐτῶν. Ὁ κ. Μπενίδης ἦτον εἰς τὸν καιρόν του τὸ σημαντικώτερον 

πρόσωπον τοῦ τόπου του. Εἶχε διατελέσει δημογέρων πρὸ τοῦ Ἀγῶνος, πληρεξούσιος εἰς τὰς 

πρώτας Συνελεύσεις Τροιζῆνος, Προνοίας, Ἄργους, κτλ., δήμαρχος πρὸ τοῦ Συντάγματος. Εἶτα 

μετὰ τὸ Σύνταγμα διετέλεσεν ὡς ἀνώτερος ὑπάλληλος εἰς πολλὰ μέρη (3, 480). 

Ως προς τις κατηγορίες πορτρέτων που αναπτύχθηκαν παραπάνω, μπορούμε να 

παρατηρήσουμε ότι ο Παπαδιαμάντης περιγράφει τόσο την εξωτερική όσο και την 

εσωτερική εμφάνιση των εν λόγω προσώπων. Η εμφάνιση και το ήθος των ηρώων, όπως 

διατυπώνονται μέσω της περιγραφής της δράσης και των λόγων τους, μπορούν να υπαχθούν 

σε ορισμένα μοντέλα (τύπους). Είναι όλοι μέλη της κοινότητας και καταστρέφονται 

(σωματικά και ψυχικά) από την απομάκρυνσή τους απ’ αυτήν. Η γλώσσα των περιγραφών 

είναι η καθαρεύουσα. Ένα άλλο στοιχείο που παρατηρούμε είναι η διαφορετική στοχοθεσία 
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της πορτρετογραφίας: όσον αφορά τις γυναίκες (πρβλ. Γκασούκα 1993, σσ. 16-21), τονίζεται 

η σωματική διάπλαση, η ηλικία και η οικογενειακή και κοινωνική τους κατάσταση, ενώ 

στους άνδρες προβάλλεται περισσότερο η κοινωνική θέση τους. Σε μια περίπτωση, σ’ αυτή 

της Αμέρσας, δηλώνεται και η επαγγελματική της ιδιότητα (υφάντρια). Θα πρέπει όμως να 

επισημάνουμε ότι από τις προσωπογραφίες δε λείπουν τα αρνητικά στοιχεία. Ακόμη, 

διακρίνεται μια ομοιομορφία από την άποψη της έκφρασης. Στα πορτρέτα των γυναικών 

εντοπίζονται παρομοιώσεις (τοῦ κρίνου τὸ χρῶμα) και μεταφορές (Τὸ μοῦτρό της εἶχε 

στραβώσει ἀπὸ τὴν νευρικὴν προσβολήν, ἡ γλῶσσά της ἐκρέματο ἔξω τοῦ στόματος). Το 

χρώμα είναι ένα άλλο στοιχείο που κυριαρχεί στις παπαδιαμαντικές περιγραφές, δείχνοντας 

έναν έμπειρο γνώστη των χρωματικών συνδυασμών. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι στα 

πορτρέτα των γυναικών δε διαφαίνεται η ομορφιά, η θηλυκότητα και η ευθραυστότητα. 

Αντίθετα, η Φραγκογιαννού και η μητέρα της εμφανίζονται σωματώδεις (αντρογυναίκες), 

πονηρές και δυναμικές. Δεν περιγράφονται, όμως, με τον ίδιο τρόπο το Κρινάκι και η 

σύζυγος του βοσκού Καμπαναχμάκη. Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι για τη μητέρα της 

Φραγκογιαννούς δε δίνονται εξωτερικά χαρακτηριστικά παρά μόνο εσωτερικά. Το 

χαρακτηριστικό «μελαψή» που διακρίνει την Αμέρσα, την κόρη της Φραγκογιαννούς, μαζί 

με τα κατηγορήματα που προσδιορίζουν το ύψος (ὑψηλή), το βάρος (ἀνδρώδης), την ηλικία 

(ἑξηκοντοῦτις, ἡλικιωμένη, τριάκοντα ἐτῶν) και την οικογενειακή κατάσταση (ἀνύπανδρη, 

γεροντοκόρη, χήρα, μὲ ἕνα παῖδα ἔφηβον, καὶ ἓν ἄλλο παιδίον κ᾽ ἓν κοράσιον ἀνήλικα, μήτηρ 

πέντε τέκνων) οδηγούν στην εξατομίκευση των χαρακτήρων.  

Είναι σαφές ότι δεν υπάρχουν όλα τα χαρακτηριστικά σε κάθε προσωπογραφία. Αυτό 

εξαρτάται από τη θέση και τον ρόλο του περιγραφόμενου πορτρέτου στο αφήγημα. Στα 

πορτρέτα των ανδρών με συγκεκριμένη επαγγελματική ιδιότητα, δηλαδή του Κυριάκου, 

κλητήρα της αστυνομίας, καθώς και των άλλων δημοσιοϋπαλλήλων, προβάλλεται η 

ενδυμασία περισσότερο και όχι τόσο η εμφάνιση. Σε γενικές γραμμές, το μήκος των 

περιγραφών αυτών είναι περιορισμένο. Αναφορικά με τη διευθέτηση των χαρακτηριστικών 

που περιγράφονται παρατηρούμε ότι η ενδυμασία περιγράφεται πριν από την εξωτερική 

εμφάνιση. Ο κλητήρας της αστυνομίας εμφανίζεται μὲ τὸ φέσι του μὲ τὴν κοντὴν φούνταν, ἢ 

«γαλίπαν», ενώ κρατάει εἰς τὴν χεῖρα τὸ κοντὸν ρόπαλόν του, πέριξ τοῦ ὁποίου ἐφαίνετο 

σκυταλοειδῶς ἡ ἐπιγραφὴ «Ἰσχὺς τοῦ Νόμου». Ο γραμματέας του ειρηνοδικείου περιγράφεται 

ως φουστανελάς, ο γραμματέας του λιμεναρχείου ως βρακάς και ο ενωμοτάρχης ως 
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κομψευτής. Η μνεία της ντόπιας φορεσιάς δίνει την εντύπωση ότι η εικόνα βρίσκεται σε 

άμεση σχέση με την κοινωνική πραγματικότητα του καιρού εκείνου. Για τον τελώνη δεν 

έχουμε κάποια περιγραφή της ενδυμασίας του. Επίσης, αναφέρονται και ορισμένοι 

πράκτορες ξένων εμπορικών οίκων ή άλλοι μέτοικοι χωρίς να δίνονται επιπλέον 

πληροφορίες γι’ αυτούς.  

Πληροφορίες για την εμφάνιση δίνονται σύντομα μόνο για τον κλητήρα της 

αστυνομίας και για τον χωροφύλακα (μὲ τὸν καστανόν του στριμμένον μύστακα και μὲ λιγνὴν 

μέσην καὶ ἀγκιστροειδῆ μύστακα αντίστοιχα). Τα πορτρέτα των εργαζόμενων αυτών 

ανθρώπων μετέχουν στα πρότυπα της κοινωνικής τους ομάδας, από τα οποία απορρέουν με 

μετωνυμικό τρόπο τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής τους θέσης. Μάλιστα, ο λιμενάρχης 

περιγράφεται ως ἀξιωματικὸς τοῦ οἰκονομικοῦ Ν. Κλάδου. Η στολή εργασίας δηλώνει 

κοινωνική τάξη και πλούτο (ο τελώνης ἔχων τριπλάσιον εἰσόδημα ἀπὸ τὸν μισθόν του) μέσω 

των στερεότυπων κατηγορημάτων που αναφέρονται σε κάθε τμήμα της. Η περιγραφή του 

τελώνη κρύβει ξεκάθαρα μια σατιρική διάθεση. Κατ’ επέκταση, η περιγραφή των προσώπων 

αυτών απηχεί τις ευρύτερες αντιλήψεις της κοινωνίας εκείνης της εποχής. Η επιλογή αυτών 

των ποτρέτων από τον Παπαδιαμάντη ίσως υπηρετεί και την προώθηση της αφήγησης και 

συνάδει απόλυτα με τον στόχο του έργου του: την τιμωρία της Φραγκογιαννούς για τα 

εγκλήματα που διέπραξε.  

Επίσης, περιγράφεται και η παλαιά αριστοκρατία. Συγκεκριμένα, αναφέρεται το 

όνομα του κυρίου Αναγνώστη Μπενίδη και η οικογενειακή του κατάσταση (ἄτεκνος) και 

χήρος (ἡ σύζυγός του, ἥτις ἦτον ἀποθαμένη πρὸ δέκα πέντε ἐτῶν). Δίνεται και μια άλλη 

πληροφορία γι’ αυτόν, ότι δηλαδή είναι ο θετός πατέρας της Μαρούσας. Ο κύριος Μπενίδης 

είχε υπηρετήσει σε πολλές καίριες θέσεις: είχε διατελέσει δημογέροντας, πληρεξούσιος στις 

πρώτες εθνοσυνελεύσεις, δήμαρχος και ανώτερος υπάλληλος. Είναι σαφές ότι τονίζεται πολύ 

η κοινωνική του θέση, δεδομένου ότι δε δίνονται πληροφορίες για την εξωτερική του 

εμφάνιση και την ενδυμασία του. Το πορτρέτο του περιγράφεται θετικά από τον 

Παπαδιαμάντη. 

Στα άλλα ανδρικά πορτρέτα, οι περιγραφές δίνονται με τη χρήση επιθέτων: 

οἰκονόμος καὶ ἐργατικὸς καὶ φρόνιμος για τον πατέρα της Φραγκογιαννούς και εὐρύστερνος, 

μὲ ἄχαριν τὸν κορμόν, «ἀίσκιωτος»*, σπανός για τον Νταντή, τον γαμπρό της 

Φραγκογιαννούς. Ενώ περιγράφεται ο χαρακτήρας του πατέρα της Φραγκογιαννούς, για τον 
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Νταντή δίνονται πληροφορίες μόνο για την εξωτερική του εμφάνιση. Παρατηρούμε ότι τα 

επίθετα, τα οποία αποδίδονται στον πατέρα της Φραγκογιαννούς, έχουν θετική ιδιότητα, σ’ 

αντίθεση με τα επίθετα τα οποία αποδίδονται στη μητέρα της (κακή, βλάσφημος καὶ φθονερά, 

στρίγλα). Όπως και στην περίπτωση των γυναικών, έτσι και οι ανδρικές προσωπογραφίες 

περιέχουν πληροφορίες για τη σωματική διάπλαση (μὲ λιγνὴν μέσην) και την οικογενειακή 

κατάσταση (ἄγαμος, γεροντοπαλλήκαρο) και οδηγούν στην εξατομίκευση των χαρακτήρων 

αυτών.  

Από το πορτρέτο του Μούρου, τέλος, αντλούμε πληροφορίες σε ανιούσα κλιμάκωση 

για τον χαρακτήρα και τη συμπεριφορά του (ὁρμητικὸς καὶ παράφορος, ἂν καὶ εἶχε πολὺ 

δεξιόν, θηλυκὸν νοῦν, Ἦτο σκιὰς τῆς γειτονιᾶς, ὁ σημαιοφόρος ὅλων τῶν μαγκῶν, Εἶχε 

συνηθίσει ἐνωρὶς τὴν μέθην καὶ τὴν ἀσωτίαν, ἐπροκάλει καυγάδες εἰς τὸν δρόμον, ἐπετροβόλει 

ὅσους συνήντα γέροντας καὶ γραίας, Δὲν ἄφηνε σχεδὸν κανένα ἄνθρωπον ἀπείρακτον, ὡς 

αἴλουρος ἀνερριχήθη). Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η Φραγκογιαννού έχει «ἦθος 

ἀνδρικόν» (3, 417), ενώ ο Μούρος, κατά τα λεγόμενα της μητέρας του, «θηλυκὸν νοῦν» (3, 

436). Με τη φράση «ἦθος ἀνδρικόν» έχουμε και οξύμωρο σχήμα (παραδοξολογία). 

Αντιλαμβανόμαστε την ιδιαίτερη σχέση του Μούρου με τη μητέρα του, καθώς παρατηρείται 

αλληλοσυμπλήρωση των χαρακτηρολογικών τους στοιχείων (Φαρίνου-Μαλαματάρη 1987, 

σ. 54). Κάτι τέτοιο υπογραμμίζει πρωτίστως, σύμφωνα με τον Φιλιππόπουλο (2006), «την 

κληρονομική διαδοχή του κακού». 

Η αγωνιώδης προσπάθεια του Μούρου να ξεφύγει από το κυνηγητό των 

χωροφυλάκων θυμίζει σε μεγάλο βαθμό την καταδίωξη της μητέρας της Φραγκογιαννούς 

από τα «παλληκάρια» των οπλαρχηγών της Μακεδονίας που αναφέρθηκε παραπάνω. Η 

παρομοίωση «ὡς αἴλουρος ἀνερριχήθη» προσδίδει παραστατικότητα στην περιγραφή. Το 

πορτρέτο του Μούρου διαφέρει από τα πορτρέτα του κλητήρα της αστυνομίας και του 

γραμματέα του ειρηνοδικείου, αφού ο ίδιος δεν έχει κάποιο εξάρτημα ενδυμασίας. Αυτό 

μπορεί να εξηγηθεί, αν λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι ο ίδιος δεν υπαγόταν σε κανενός 

είδους κοινωνικές συμβάσεις. Στον χαρακτήρα αυτό, σ’ αντίθεση με τα άλλα περιγραφόμενα 

πρόσωπα, είναι εμφανείς οι συνέπειες της απομάκρυνσής του από τη ζωή της ευρύτερης 

κοινότητας της Σκιάθου. Ο ίδιος βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ, δεν ελέγχει τον εαυτό 

του και δεν έχει συνείδηση του τι ακριβώς κάνει.  
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Συμπερασματικά, οι επαναλήψεις ορισμένων στοιχείων στην περιγραφή των 

χαρακτήρων, οι πράξεις (περιορισμένες και μη) και γενικότερα η συμπεριφορά τους τούς 

καθιστά κατανοητούς. Μολονότι οι χαρακτήρες είναι εσωτερικά επαναληπτικοί, διαφέρουν 

στον τρόπο που η κάθε κατηγορία αναπαριστάνεται. Οι ίδιοι είναι αληθινοί και τα 

χαρακτηριστικά που διαθέτουν τούς κάνουν να λειτουργούν ως σύμβολα ορισμένων τύπων. 

Προκειμένου να επιτευχθεί τόσο η αληθοφάνεια όσο και η πειστικότητα των περιγραφών, ο 

Παπαδιαμάντης επιστρατεύει μια σειρά από σχήματα λόγου (μέσω του επιθέτου, της 

μεταφοράς κ.ά.), για να αναδείξει κάθε πορτρέτο. Η ποιητικότητα της περιγραφής του 

φαίνεται από το ότι αλλάζει «την προοπτική του ... και αντικαθιστά τις συνηθισμένες μας 

σχέσεις με το πραγματικό με άλλες νέες και μυστικές, και ανακαλύπτει απροσδόκητες 

συνάφειες ή ασυνήθιστους τρόπους σύνδεσης των πραγμάτων» (Φαρίνου-Μαλαματάρη 

1987, σσ. 162-163 στον Corti 1978, σ. 73). 
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Συμπεράσματα 

 

Από τα παραπάνω αναδείχθηκε ο σημαντικός ρόλος της γλωσσικής ποικιλίας στη λογοτεχνία 

και πιο συγκεκριμένα στο πιο γνωστό έργο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, τη Φόνισσα. 

Διαφάνηκε ότι το έργο του Παπαδιαμάντη είναι ένα αμάλγαμα τριών διαφορετικών 

γλωσσικών ποικιλιών: α) στους διαλόγους αξιοποιείται η ομιλούμενη λαϊκή γλώσσα, η οποία 

εμπλουτίζεται με σκιαθίτικους ιδιωματισμούς, β) στις αφηγήσεις εφαρμόζεται η 

καθαρεύουσα με προσμείξεις όμως της δημοτικής και γ) στις περιγραφές και τις λυρικές 

παρεκβάσεις υιοθετείται από τον συγγραφέα μια προσεγμένη και αυστηρή καθαρεύουσα.  

Ανατρέξαμε στις αφηγηματικές τεχνικές στον Παπαδιαμάντη, όπως μελετήθηκαν 

συστηματικά από τη Φαρίνου-Μαλαματάτη (1987), με την επίγνωση ότι πρόκειται για μια 

μελέτη που σχετίζεται άμεσα με τη γλωσσική ποικιλία στο παπαδιαμαντικό έργο. Ο 

διάλογος, ο αφηγηματικός χρόνος και η περιγραφή εξετάστηκαν με βάση σύγχρονες 

αφηγηματικές θεωρίες, κυρίως αυτή του Genette (1980). Ο Παπαδιαμάντης είναι ένας 

συγγραφέας του τέλους του ηθογραφικού 19
ου

 αιώνα και των αρχών του 20
ού

, ο οποίος 

άσκησε και ασκεί γοητεία στο αναγνωστικό του κοινό λόγω της εξαιρετικής χρήσης της 

ελληνικής γλώσσας. Μελετώντας το «κοινωνικό μυθιστόρημα» Φόνισσα εκτενώς, 

διαπιστώσαμε τις γλωσσικές επιλογές του Παπαδιαμάντη, που προσδιορίζουν το 

παπαδιαμαντικό κείμενο. Ο τρόπος χρήσης της γλώσσας από τον Παπαδιαμάντη αποτελεί 

ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στο εν λόγω διήγημα. Ο συγγραφέας επιλέγει το είδος της 

γλώσσας που θα χρησιμοποιήσει ανάλογα με την περίπτωση. Η λόγια γλώσσα αποτελεί τη 

γλώσσα στα αφηγηματικά μέρη, ενώ στους διαλόγους χρησιμοποιεί τη δημοτική γλώσσα και 

το λαϊκό ιδίωμα της Σκιάθου. Κύριο χαρακτηριστικό της παπαδιαμαντικής γλώσσας είναι 

μια «διγλωσσία», μια μείξη της λαϊκής, κυρίως ιδιωματικής της Σκιάθου, της ιδιαίτερης 

πατρίδας του Παπαδιαμάντη, αλλά και της κοινής λαϊκής, και της λόγιας, επηρεασμένης από 

τη γλώσσα της εκκλησίας και της υμνογραφίας.  

Ο διάλογος στο υπό μελέτη παπαδιαμαντικό έργο υιοθετεί στο μεγαλύτερό του μέρος 

το ιδίωμα της Σκιάθου και την καθομιλούμενη των μικροαστών της Αθήνας. Η γλώσσα 

αυτή, «δημιουργώντας την ψευδαίσθηση της πραγματικότητας, αποσκοπεί στον γεωγραφικό, 

ψυχολογικό, κοινωνιολογικό, ιδεολογικό προσδιορισμό των ομιλητών σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις κάθε αφηγήματος» (Φαρίνου-Μαλαματάρη 1987, σ. 294). Οι περισσότεροι 
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διάλογοι είναι σύντομοι και η θεματική τους είναι συνήθως περιορισμένη. Αυτό μάλλον 

οφείλεται στην «περιγραφόμενη πραγματικότητα» (κλειστή κοινωνία) και στην 

«υιοθετημένη περιγραφή» (φανερός αφηγητής) (Φαρίνου-Μαλαματάρη 1987, σ. 294). 

Σε κάποιες περιπτώσεις παρατηρούνται και μονόλογοι εντός των διαλογικών μερών, 

οι οποίοι ερμηνεύτηκαν μέσα στα γενικότερα συμφραζόμενα του έργου είτε ως διαφορά 

χαρακτήρων, στάσεων, απόψεων και ιδεολογιών είτε ως ειρωνικές νύξεις που φανερώνουν 

την έλλειψη επικοινωνίας.  

Όσον αφορά τον χρόνο στις αφηγήσεις του, ο συγγραφέας προτιμά να κάνει 

αναδρομές στο παρελθόν, να υιοθετεί την εσωτερική εστίαση, υποδυόμενος τον ρόλο ενός 

ετεροδιηγητικού – εξωδιηγητικού αφηγητή που αποστασιοποιείται από την ηρωίδα. Ο 

αφηγητής δηλαδή, ενώ τα γνωρίζει όλα από πρώτο χέρι, τοποθετείται έξω από την ιστορία. 

Η προοπτική τού ήρωα είναι κυρίαρχη στο αφηγηματικό κείμενο. Διακρίνεται μια 

συνύπαρξη απόστασης και εμπλοκής, που από τη μια δεν αφήνει τον αναγνώστη να 

περιπλανάται και από την άλλη του επιτρέπει να προσεγγίζει κριτικά τους ήρωες και να 

υιοθετήσει στάση και άποψη γι’ αυτούς.  

Όλα αυτά σε συνδυασμό με τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στις αφηγήσεις 

ανέδειξαν το προσωπικό ύφος του Παπαδιαμάντη. Διαβάζοντας το διήγημα «ψυχαναλυτικά» 

από την αρχή και καθώς οι αφηγήσεις διαδέχονται η μία την άλλη, γεννώνται προσδοκίες 

στον αναγνώστη και δημιουργείται μυστήριο για το τι θα γίνει στο τέλος του έργου, για το 

ποια θα είναι η «τιμωρία» της γριάς Φραγκογιαννούς. Η γλωσσική ποικιλία των αφηγήσεων 

αποσκοπεί να εκθέσει ή ν’ αποκαλύψει μια κατάσταση. Στην προκειμένη περίπτωση, η 

έκθεση έχει σκοπό να φανερώσει τους παράγοντες που συνετέλεσαν, προκειμένου η 

Φραγκογιαννού να διαπράξει τα εγκλήματα κατά των μικρών κοριτσιών. Επίσης, τα 

λεγόμενα αφηγηματικά σχόλια εκφράζουν κατά κύριο την ιδεολογία του αφηγητή. 

Η άποψη διευθέτησης του αφηγηματικού χρόνου που επιδρά στον τρόπο με τον 

οποίο αρθρώνεται η πλοκή επηρεάζει και τις περιγραφές. «Η περιγραφή κυριαρχεί και ο 

χαρακτήρας έρχεται σε δεύτερη μοίρα», υποστηρίζει η Φαρίνου-Μαλαματάρη (1987, σ. 

292). Τόσο οι περιγραφές-θέαμα όσο και οι περιγραφές πινάκων (εικόνες) και ανθρώπων 

(προσωπογραφίες) γίνονται σε καθαρεύουσα. Οι περιγραφόμενοι χαρακτήρες αποτελούν 

μέρος της ευρύτερης κοινότητας, της κοινωνίας της Σκιάθου, και είναι ενδιαφέροντες. 

Δίνονται σύντομες αλλά λεπτομερείς περιγραφές τόσο ανδρών όσο και γυναικών και 
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τονίζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ατόμου ή και ομάδας (π.χ. δημοσιοϋπάλληλοι ή 

αριστοκράτες της εποχής). Ακόμα, προβάλλονται και απλοί και λαϊκοί χαρακτήρες του 

νησιού, που δίνονται ανάγλυφα μέσα από τα περιστατικά της καθημερινής, ταπεινής ζωής 

τους. Θα λέγαμε ότι η γλώσσα που χρησιμοποιείται στις περιγραφές και τις λυρικές 

παρεκβάσεις αποκτά ιδιαίτερο νόημα. Οι περιγραφές του Παπαδιαμάντη θεωρούνται ως 

μαρτυρία της γνώσης του αφηγητή.  

Οι περιγραφές συχνά είναι ενσωματωμένες στην αφήγηση, χωρίς ωστόσο να την 

υπηρετούν. Μπορούν να ιδωθούν μάλλον ως μοναδικές αριστοτεχνικές συνθέσεις μέσα από 

τις οποίες είναι ευδιάκριτες η παρατηρητικότητα και η ευρηματικότητα του λογοτέχνη. Η 

γλώσσα των περιγραφών, καθώς και οι αφηγηματικές τεχνικές που κυριαρχούν σ’ αυτές 

(παρομοιώσεις, μεταφορές, επίθετα, σχήματα λόγου), προσθέτουν «την πατίνα στο παλιό» 

(Φαρίνου-Μαλαματάρη 1987, σ. 293). Για τα σχήματα λόγου ειδικά στη Φόνισσα έχει 

ασχοληθεί ο Καλοσπύρος (2011, σσ. 291-296). Οι περιγραφές στο διήγημα Φόνισσα είναι 

τόσο παραστατικές, που δίνουν από τη μια την εντύπωση της αλήθειας του αντικειμένου και 

από την άλλη προσκαλούν τον αναγνώστη μέσω του λεξιλογίου ν’ αναγνωρίσει όχι μόνο το 

αντικείμενο που περιγράφεται αλλά και τον τρόπο με τον οποίο περιγράφεται. Σημαντικό 

μέρος της περιγραφής γίνεται με αρχαιοπρεπή ρήματα και επίθετα, δείχνοντας μ’ αυτόν τον 

τρόπο τον πλούτο των δικών του γνώσεων. Στις περιγραφές του Παπαδιαμάντη είναι 

ιδιαίτερα εμφανής η επίδραση από την εκκλησία. Μέσω του τρόπου που ο Παπαδιαμάντης 

παρατηρεί και περιγράφει τη φύση, μετέχουμε στο φυσικό τοπίο. Ο Παπαδιαμάντης έχει το 

ταλέντο να είναι τόσο ακριβής στις περιγραφές του, που νιώθεις ότι ξετυλίγονται πολλές 

πανέμορφες εικόνες, οι οποίες είναι τόσο ζωντανές σαν τις έχεις μπροστά σου αυτή τη 

στιγμή.  

Η γλώσσα των περιγραφών είναι η καθαρεύουσα, η οποία αποτελεί, όπως παρατηρεί 

ο Vitti (1992), ένα κομμάτι της κοσμοθεωρίας του Παπαδιαμάντη. Είναι στοιχείο της 

βυζαντινής παράδοσης και για τον Παπαδιαμάντη αποτελεί σημείο αναφοράς και συνδέεται 

άμεσα με την ορθοδοξία. Το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται στις περιγραφές είναι αφενός 

εκετενές και αφετέρου προσαρμοσμένο στις προσωπικές επιλογές του συγγραφέα. Αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα ο αναγνώστης να έχει σπάνια «την αίσθηση σε συγκεκριμένο πολιτισμικό 

κώδικα, όπως συμβαίνει με τη ρεαλιστική περιγραφή» (Φαρίνου-Μαλαματάρη 1987, σσ. 

293-294). Με τον τρόπο αυτό, η παπαδιαμαντική περιγραφή γίνεται φορέας νοημάτων σε 
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ενδοκειμενικό και διακειμενικό επίπεδο. Στις περιγραφές του Παπαδιαμάντη μπορεί κανείς 

να διακρίνει ήχους και χρώματα, τα οποία αγγίζουν τα αισθήματά μας, ώσπου, στο τέλος, 

ανασύρεται το προσωπικό ήθος του Παπαδιαμάντη (Ελύτης 
4
1989, σ. 52). 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η γλωσσική ποικιλία είναι ιδιαίτερα εμφανής στο 

διήγημα Φόνισσα του Παπαδιαμάντη. Τα διαφορετικά στρώματα γλώσσας στον 

Παπαδιαμάντη αναδεικνύουν και τη διαφορετική λειτουργία κάθε στρώματος ξεχωριστά. Με 

τον τρόπο αυτό διαφαίνεται η μοναδικότητα του συγγραφέα και η αποκάλυψη της δικής του 

γραφής, του ιδιαίτερού του ύφους. Θεωρούμε ότι οι γλωσσικές επιλογές του Παπαδιαμάντη 

δεν είναι τυχαίες, καθώς επαναλαμβάνονται στο σύνολο του παπαδιαμαντικού έργου. Το 

μόνο σίγουρο είναι ότι καθορίζονται κάθε φορά από καλλιτεχνικά κριτήρια. Η επιλογή των 

κατάλληλων λέξεων (π.χ. χθαμαλῆς, μεμακρυσμένους, προσκεφαλάδες κ.ά.) και 

αφηγηματικών τεχνικών στη διάταξη των γεγονότων, στις περιγραφές και στη μετάδοση του 

λόγου των ηρώων αναδεικνύουν τα στοιχεία εκείνα που είναι σημαντικά από θεματική 

άποψη. Είναι σαφές ότι η χρήση του εκκλησιαστικού λεξιλογίου παραπέμπει στην ορθόδοξη 

χριστιανική ιδεολογία του συγγραφέα. Πρόκειται για μια γλώσσα που χαρακτηρίζεται από 

ποιητικότητα π.χ. η έξοχη χρήση του ρήματος ἐμινύριζεν προσδιορίζει μια έννοια που 

απουσιάζει από τη νέα ελληνική γλώσσα και αφορά το σιγαλό, θρηνώδες κάποτε, κελάηδημα 

των πτηνών. Στην προκειμένη περίπτωση, το ρήμα αναβαθμίζεται, αποκτά πλέον ποιητική 

υπόσταση και γίνεται στοιχείο της λυρικής μαγείας του Παπαδιαμάντη. Η μεταφορική χρήση 

του ρήματος προσδιορίζει τον ήχο από τη φωνή του αδικοχαμένου βρέφους (3, 484). 

Η εξέταση της γλωσσικής ποικιλίας στην περίπτωση του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη 

αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο οι διάφορες γλωσσικές νόρμες - είτε πρόκειται για 

ομιλούμενη λαϊκή γλώσσα, εμπλουτισμένη με το τοπικό ιδίωμα της Σκιάθου, είτε για 

καθαρεύουσα, αλλά με πρόσμειξη πολλών στοιχείων δημοτικής, είτε για μια προσεγμένη και 

αυστηρή καθαρεύουσα – συλλειτουργούν και συμπλέκονται κάθε φορά, προκειμένου να 

αναπαραστήσουν με τον καταλληλότερο τρόπο τους διαλόγους, τις αφηγήσεις και τις 

περιγραφές αντίστοιχα. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι ο συγκερασμός προφορικού ύφους 

με τη γλωσσική εκζήτηση που προέρχεται από ποικίλα στοιχεία εκτιμάται θετικά στη 

λογοτεχνία. Οι αποκλίσεις από τη νόρμα αποκαλύπτουν την απαράμιλλη τεχνική του 

Παπαδιαμάντη σε ζητήματα χειρισμού της ελληνικής γλώσσας. Προσεγγίζοντας τη Φόνισσα 
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από αφηγηματολογική οπτική, διαπιστώνουμε τις σημασιολογικές αποχρώσεις της 

παπαδιαμαντικής γλώσσας.  

Το παπαδιαμαντικό κείμενο, σύμφωνα με όσα η Φαρίνου-Μαλαματάρη (2005, σ. 50) 

υποστηρίζει, «είναι ένα κείμενο της εποχής του δημοτικισμού, που όμως παρεκκλίνει 

γλωσσικά από την προγραμματική εθνοκεντρική μονοχρωμία και, αντί να λειτουργεί ως 

καθρέφτης του έθνους, με την έννοια της ένα προς ένα απόδοσης της πραγματικότητας, 

λειτουργεί ως «μαγικός καθρέφτης» στον οποίο συνυπάρχει η απεικόνιση της 

πραγματικότητας και η ψυχή (δηλ. η έμπνευση) του περιγράφοντος». Ο Θέμελης (
2
1991) 

σημειώνει ότι «σε έσχατη ανάλυση το βεβαιώνει η γλώσσα, ως η ύλη της μορφής και της 

ουσίας, γλώσσα ιδιότυπη, ούτε καθαρεύουσα ούτε δημοτική, ένα κράμα με βυζαντινή 

απόχρωση κυρίαρχη, καθώς αδιάκοπα διαστίζεται με αναφορές σε βιβλικές περικοπές και 

φράσεις, που ενσωματώνονται οργανικά στην υφή της γλώσσας. Γλώσσα ζωντανή, παλμική, 

γεμάτη από έναν ήχο συγκινημένο, κατανυκτικό». 

Η γλώσσα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, προσωπική και ιδιότυπη, συγκλονιστική 

και ποικιλοτρόπως αποκαλυπτική, προκάλεσε εξαρχής τον θαυμασμό. Ο κορυφαίος 

λογοτέχνης της ελληνικής γλώσσας εργάστηκε ως ένας ακάματος τεχνίτης του λόγου που 

γνωρίζει σε βάθος την αρχαία ελληνική γλώσσα. Η ιδιοτυπία της παπαδιαμαντικής γλώσσας 

και η συγγραφική του δεινότητα επισημάνθηκε από τον Οδυσσέα Ελύτη, ο οποίος έκανε 

λόγο για «μαγεία» του Παπαδιαμάντη, ή όταν γράφει ότι «η μεγάλη τέχνη βρίσκεται 

οπουδήποτε ο άνθρωπος κατορθώνει ν’ αναγνωρίζει τον εαυτό του και να τον εκφράζει με 

πληρότητα μες στο ελάχιστο» (Ελύτης 
4
1989, σσ. 65-66).  
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