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Η ΦΟΝΙΣΣΑ: Μια άλλη ανάγνωση….. 

( Η ερευνητική εργασία εκπονήθηκε από τη μαθήτρια Κοκλώνη Νεφέλη με την 

επίβλεψη και καθοδήγηση του κ Κυριακουλόπουλου Ευάγγελου) 

     

Η Φόνισσα, αποτελεί μία από τις πιο αινιγματικές, ακραίες και αντιφατικές 

φυσιογνωμίες της ελληνικής πεζογραφίας. Μια μορφή επαναστατική, που φτάνει να 

σκοτώνει μικρά κορίτσια, πιστεύοντας ότι απαλλάσσει αυτά και τις μητέρες τους από 

το θλιβερό μέλλον τους προκαλώντας ποικίλες ερμηνείες. Άλλοτε διαχωρίστηκε 

πλήρως από το συγγραφέα και άλλοτε ταυτίστηκε με το δημιουργό της.  

    Μορφή σατανική, μάγισσα, αυτοκαταλυτική ή χαρισματική προσωπικότητα; 

Αντάξια εκπρόσωπος της ανθρώπινης δικαιοσύνης μπροστά στο Θεό; Δημιούργημα 

της ιδιαίτερης μοίρας της ή φορέας ιδεολογίας;  

 

Πρώτη ανάγνωση, η πρώτη δική της κρίση 

    Η Χαδούλα, πριν το γάμο της έκλεβε λίγα χρήματα από τον πατέρα της για να 

ενισχύσει την προίκα της. Την παραμονή όμως του γάμου της έκλεψε πολλά 

χρήματα, φυλαγμένα από τη μητέρα της στο υπόγειο του σπιτιού, αντιστάθμισμα για 

την άδικη μοιρασιά της πατρικής περιουσίας, μεταξύ αυτής και του αδελφού της, 

καθώς και για τη σκληρή συμπεριφορά της μητέρας της. Στην ψυχή της, ενώ βαραίνει 

η αμαρτία της κλοπής, δεν την εξομολογείται, ούτε στον πνευματικό της. Η 

συναίσθηση της αμαρτωλότητας δεν είναι αρκετή ώστε να επηρεάσει σημαντικά τον 

ψυχολογικό της κόσμο και να επιδράσει στην καρδιά της. Το ίδιο συμβαίνει και μετά 

τους φόνους που διαπράττει. Μάλιστα, αξιολογεί το έργο της ως «θεάρεστο 

κοινωνικό έργο», θεωρώντας ότι έχει τη θεϊκή συναίνεση στις πράξεις της. Οι τύψεις 

και οι ενοχές που βαραίνουν την ψυχή της, αμβλύνονται με τη συμμετοχή της στη 

ζωή και στα μυστήρια της Εκκλησίας. 

    Η Φόνισσα δε συντρίβεται, δε συνειδητοποιεί ποτέ τα πάθη και τις αμαρτίες της, 

δεν αποζητά συγχώρεση μέσω της εξομολόγησης, αντίθετα, κρίνει τις πράξεις της ως 

την απαιτούμενη θεϊκή παρέμβαση, που θα διορθώσει τα κακώς κείμενα της τοπικής 

της κοινωνίας, μέσα στα οποία και η ανατροφή των κοριτσιών. Θέλει να απαλλάξει 



τα κορίτσια και τις μητέρες τους από τη βασανιστική ζωή που τις περιμένει. Η ίδια 

νιώθει πως δε διαπράττει τους φόνους από κακία και μίσος προς τα κορίτσια, αλλά 

από μια υποσυνείδητη καλοσύνη, για να τα σώσει από  τη δύσμοιρη ζωή τους. 

Σκοτώνει για να διορθώσει τη ζωή, όπως αυτή καθορίζεται από τους άγραφους 

νόμους μιας κλειστής, αναχρονιστικής κοινωνίας.  

     Πρόκειται για μια γυναίκα κατατρεγμένη, που έχει βιώσει τον κοινωνικό ρατσισμό 

σε όλες τις εκδοχές του. Μια γυναίκα που όλη της τη ζωή υπηρετούσε κάποιον, είτε 

επρόκειτο για τους γονείς, τον άντρα της ή τα παιδιά της. Ένας χαρακτήρας 

αντιδραστικός στο κατεστημένο της εποχής της, μιας εποχής ανδροκρατίας και 

«ανδροτρομοκρατίας», εκδηλώνοντας έμπρακτα τη διαμαρτυρία της στο 

κατεστημένο της εποχής της. 

 

Δεύτερη ανάγνωση, η κρίση του συγγραφέα 

     Τα έργα του Παπαδιαμάντη έχουν χαρακτήρα ψυχογραφικό. Ο Παπαδιαμάντης 

διεισδύει σε βάθος στον ψυχικό κόσμο των  χαρακτήρων, επιχειρώντας να 

παρουσιάσει τις βαθύτερες ψυχολογικές αιτίες των σκέψεων και των πράξεων τους, 

παράλληλα με το κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο αυτοί ζουν.  

     Στη φόνισσα, ο Παπαδιαμάντης αποστασιοποιείται από το υλικό του και πλάθει 

μια ανεξάρτητη και αυτοτελή μορφή, την οποία αναδεικνύει ως λογοτεχνικά άρτια 

και καταξιωμένη φυσιογνωμία, με δική της ξεχωριστή αφηγηματική υπόσταση. Έτσι, 

είναι δύσκολο να βρεθεί μια ξεκάθαρη σχέση μεταξύ Παπαδιαμάντη και 

Φραγκογιαννούς, ακόμα και με υποτιθέμενο διαμεσολαβητή τον αφηγητή του 

κειμένου. Αφενός, ο αφηγητής δε μπορεί να αντιμετωπίζεται ως φερέφωνο και 

προσωπείο του συγγραφέα, και αφετέρου, ο ίδιος κρατά μια νηφάλια, διακριτική 

στάση απέναντι στην ηρωίδα, προχωρώντας σε μια μάλλον αρμονική ηθογράφηση.  

       Έτσι, ο Παπαδιαμάντης δεν κρίνει ο ίδιος τις πράξεις των χαρακτήρων του. Δεν 

προβαίνει σε σχολιασμούς, δεν εγκρίνει ούτε αποδοκιμάζει τη Φραγκογιαννού, 

κρατώντας σαφή απόσταση από αυτήν, αλλά αφήνοντας διακριτικά να διαφανεί ότι 

συμπάσχει με το δράμα της πονεμένης αυτής γυναίκας.  Αυτή η συμπόνοια και η 

κατανόηση για τα βάσανα που ταλανίζουν τη Φραγκογιαννού είναι καρπός της 

προσήλωσης του Παπαδιαμάντη στο ρυθμό των ταπεινών ανθρώπων. Είναι 



απόσταγμα της Ορθόδοξης πνευματικότητάς του, σύμφωνα με την οποία δεν 

επιτρέπεται  η κατάκριση των ανθρώπων και  επιπλέον η κρίση του Θεού δεν 

ταυτίζεται με την τιμωρία αλλά με την φιλανθρωπία Του. Έχει πλήρη επίγνωση της 

θέσης της γυναίκας στην ανδροκρατούμενη, πατριαρχική, επαρχιακή κοινωνία. Έχει 

συνειδητοποιήσει την άνιση κατανομή των ρόλων, σε μια κοινωνία όπου η γυναίκα, 

ιδιαίτερα όταν υπάρχει φτώχεια,  είναι αναγκασμένη να υπηρετεί τους άλλους. Πριν 

τα φονικά, αναπαριστά τον εσωτερικό κόσμο της πολύπαθης Φραγκογιαννούς, αλλά 

δεν τον υποβαθμίζει, αφήνει να κυριαρχήσουν οι σκέψεις και οι συλλογισμοί της, ο 

ασύντακτος λόγος της, η φωνή της. Προετοιμάζεται έτσι τόσο η ίδια όσο και ο 

αναγνώστης για τους φόνους που θα ακολουθήσουν.   

 

Tρίτη ανάγνωση , η κρίση των ανθρώπων 

     Μήπως κάποια συγκεκριμένη διαταραχή καθόριζε τη συμπεριφορά της 

Φραγκογιαννούς; Πώς θα δικαζόταν αυτή σήμερα για την εγκληματική της 

δραστηριότητα; 

    Η περίπτωση της φόνισσας θα δίχαζε την ελληνική δικαιοσύνη. Πρόκειται για μια 

περίπτωση παράνοιας, που θα οδηγούσε τη Φραγκογιαννού σε απαλλαγή από τις 

κατηγορίες της; Ή, αν και οι πράξεις της καθορίστηκαν από το κοινωνικό της 

περιβάλλον, οι κατηγορίες εξακολουθούν να την βαρύνουν; 

     Αφενός, η Φόνισσα αποτελεί μια ξεχωριστή φυσιογνωμία, που σηκώνει μόνη της 

στους ώμους της το βάρος της συλλογικής ευθύνης για τη μοίρα της γυναίκας που 

βαραίνει μια καθαρά προληπτική κοινωνία. Αφετέρου, πρόκειται για μια γυναίκα 

προερχόμενη από παθογενές για την εποχή οικογενειακό περιβάλλον. Ο πατέρας της 

ήπιος και αδύναμος, πατρικό μοντέλο ασυνήθιστο για την εποχή, η μητέρα της κυνική 

και υστερόβουλη, απείχε πολύ από το πρότυπο της μητρικής φιγούρας που θα παρείχε 

στοργή και αγάπη στη Χαδούλα, ενώ αργότερα ο γιος της καταλήγει στη φυλακή, 

μετά από επίθεση με μαχαίρι κατά της αδερφής του. Η ίδια υπηρετούσε πάντα την 

πατρική, αλλά και τη δική της οικογένεια, ακολουθώντας το πρότυπο της μητέρας 

της, αποφεύγοντας τη σύναψη στενών σχέσεων με τα παιδιά της, υιοθετώντας  

σχέσεις  εξαπάτησης και εκμετάλλευσης.  



     Φαίνεται επομένως μια παθογενής συμπεριφορά που αναπαράγεται κληρονομικά 

(τρεις γενιές, μητέρα-Χαδούλα-γιος). Ψυχολογικά, η Χαδούλα οδηγείται να θεωρεί 

υπαίτιο για τη δυστυχία της το γυναικείο της φύλο, μίσος που στρέφεται στα 

πρόσωπα των μικρών κοριτσιών. Σε κάθε περίπτωση όμως, η συμπεριφορά της 

φόνισσας χαρακτηρίζεται ανάλγητη, κυνική, επιθετική και βίαιη, ενώ δε διαφαίνεται 

κάποια ψυχιατρική διαταραχή. Τέλος, η ίδια έχει επίγνωση των πράξεων της, καθώς 

κρύβεται από τις αρχές όταν διώκεται. 

     Η εγκληματική πορεία της φόνισσας περνάει από τρεις φάσεις, η εξέλιξη των 

οποίων φαίνεται να έχει μαθηματική ακρίβεια. Στην πρώτη φάση  η Φραγκογιαννού, 

καθισμένη κοντά στη νεογέννητη εγγονή της, δε θεωρεί ότι η ίδια θα μπορούσε να 

σκοτώσει ποτέ ένα μικρό κοριτσάκι, για να το απαλλάξει από τα βάσανα της ζωής. 

Περνούν ήδη ωστόσο από το μυαλό της οι σκέψεις περί θανάτου. Επιπλέον, έχει ήδη 

δείξει στο παρελθόν αποκλίνουσα συμπεριφορά: Πηγαίνει σε κηδείες μικρών 

κοριτσιών, αισθανόμενη «μεγάλην και ιεράν ανακούφισιν», ενώ προβαίνει, 

ασχολούμενη με βότανα και μαγγανείες, στην έκτρωση ενός βρέφους, το οποίο έχει 

συλλάβει ως «καρπόν της αμαρτίας» η γνωστή της Μαρούσα. Έτσι, σταδιακά, 

φαίνεται να ξεπερνά τους ενδοιασμούς της σχετικά με το φόνο της εγγονής της και να 

εξοικειώνεται με την ιδέα του πνιγμού.  

      Η φόνισσα ακολουθεί τεχνικές εκλογίκευσης και εκλαμβάνει το φόνο των 

κοριτσιών ως προέκταση του έργου των αγγέλων, άρα ως οιονεί θρησκευτικό 

καθήκον, ή έστω ως κάτι επιτρεπτό από τη θρησκεία. Έτσι, φτάνει σε κατάσταση 

παραλογισμού, «ψηλώνει ο νους της», σε μια ύβριν, σε μια κατάσταση όπου η 

Φραγκογιαννού έχει χάσει τα λογικά της. Μετά το φονικό,  η Χαδούλα ζει με τύψεις, 

δεν τολμά να εισέλθει σε εκκλησίες, ζητά ωστόσο από τους Αγίους να της δώσουν 

«σημείο να κάνει μια καλή πράξη, ένα ψυχικό, να γαληνιάσει η ψυχή». Ως θεϊκό 

σημάδι εκλαμβάνει την εμφάνιση δυο μικρών κοριτσιών που παίζουν στο χείλος μιας 

στέρνας, διστάζει προς στιγμήν, αισθάνεται «μέσα της φοβεράν πάλην», αλλά τελικά 

τα πνίγει, ρίχνοντάς τα στη στέρνα.  

      Στη δεύτερη φάση της εγκληματικής συμπεριφορά της, η Φραγκογιαννού έχει 

συνηθίσει την ιδέα των φονικών, νιώθει πως πρόκειται για έργο θεάρεστο, για το 

οποίο ο Θεός της έχει παράσχει την εύνοιά του. Δε βοηθά τη μικρή Ξενούλα να σωθεί 

από πνιγμό, θεωρώντας το θάνατό της ως επιθυμία του Θεού. Διακηρύσσει περίτρανα 



ότι «ό,τι είχε κάμει τότε και τώρα, το έκανε δια καλόν», όμως ήδη οι τύψεις 

ταλανίζουν την ψυχή της με τη μορφή εφιαλτικών παραισθήσεων: μια φωνή βρέφους 

στον ύπνο της μοιάζει με το κλάμα της εγγονής της, τέσσερα κεφάλια λαχανίδες που 

της έδωσε ο πατέρας της γίνονται κεφάλια ανθρώπινα νεκρικά, από μια στέρνα 

ακούει στον ύπνο της να εξέρχεται αλλόκοτος βοή «Φόνισσα, φόνισσα», και τέλος 

νιώθει  να κρέμονται απ’ το λαιμό της ως κομβολόγιον τα αλλοιωμένα προσωπάκια 

των κοριτσιών που έχει πνίξει.  

    Στην τρίτη φάση που θα επακολουθήσει, η Φραγκογιαννού, εξοικειωμένη με την 

εγκληματική της δραστηριότητα, φαίνεται όχι μόνο να καταπνίγει όλες τις τύψεις της 

και να ξεπερνά κάθε ιδέα θεϊκής σύμπραξης στα εγκλήματά  της, αλλά να αισθάνεται 

ικανοποίηση από το ίδιο το έγκλημα, μιαν «άγριαν χαράν να πνίξει το μικρόν 

θυγάτριον», όπως σημειώνει ο Παπαδιαμάντης. Έτσι, προσπαθεί χωρίς επιτυχία να 

σκοτώσει ένα μικρό κορίτσι και πνίγει, μετά από αρχική αποτυχία, το παιδί  του 

Γιάννη Λυρίγκου. Αποφεύγει τις κρατικές αρχές που την κυνηγούν, ψάχνοντας 

καταφύγιο σε κάποια βάρκα ή περιφερόμενη σε σπηλιές και λόχμες. Η 

Φραγκογιαννού φτάνει σταδιακά στα όρια των αντοχών που της υπαγορεύει η 

ανθρώπινη φύση της και πλησιάζει στο βράχο του Αι-Σώστη, ώστε να εξομολογηθεί 

στο γέροντα Ακάκιο, χωρίς καμία σκέψη αυτοκτονίας. Τελικά όμως, την προλαβαίνει 

η φύση και η Φραγκογιαννού πνίγεται, σε ένα είδος κάθαρσης της τραγωδίας της, 

«εις το πέραμα του Αγίου Σώστη ….. εις το ήμισυ του δρόμου μεταξύ θείας και 

ανθρώπινης δικαιοσύνης».  

      Η Φόνισσα δε θα υποστεί καμία τιμωρία, ούτε από την ανθρώπινη δικαιοσύνη, 

ούτε από τη θεία με το δυσνόητο ρόλο της, αλλά τιμωρούμενη από την ίδια τη φύση 

και τους νομοτελειακούς της κανόνες.  

 

Ανάγνωση τέταρτη,  κρίση επιστημονική 

      Η Φραγκογιαννού, όπως φαίνεται από την εξελικτική πορεία της από τους 

δισταγμούς, στην εξοικείωση και τέλος στην απόλυτη πώρωση με το έγκλημα, 

διατηρεί πλήρη επαφή με το περιβάλλον της, γνωρίζει ότι διαπράττει εγκλήματα και 

αφαιρεί τη ζωή αθώων κοριτσιών, για αυτό και αισθάνεται τύψεις, αλλά δεν 

εκδηλώνει σε καμία περίπτωση διάθεση μετάνοιας, αυτοκτονίας ή κατάθλιψης. 



Παράλληλα, η Φραγκογιαννού δε φαίνεται να εντάσσεται στις κλασικές περιπτώσεις   

ενδογενών ψυχώσεων, δηλαδή σχιζοφρένειας ή μανιοκαταθλιπτικής ψύχωσης.  

     Οι ανθρωποκτονίες που διαπράττει η Φραγκογιαννού, δε μπορούν επίσης σε καμία 

περίπτωση να χαρακτηριστούν αλτρουιστικές. Βασική προϋπόθεση για να αποδοθεί 

τέτοιος χαρακτηρισμός, είναι να υπάρχει το στοιχείο της έντονης αγάπης προς τα 

θύματα. Η Φραγκογιαννού έχει κρίση, επαναστατικότητα, μυαλό, αλλά δεν έχει 

αγάπη. Η Φόνισσα σκότωνε κυρίως για να βρει ένα ψυχικό αντίβαρο για τη 

μαρτυρική  ζωή της, για τα βάσανα που πέρασε  ως παιδί, ως γυναίκα  και ως μάνα, 

για να δώσει υπόσταση στο μίσος της για την κλειστή κοινωνία της Σκιάθου και για 

το ίδιο το γυναικείο φύλο.  

     Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση της αντικοινωνικής συμπεριφοράς ή διαταραχής 

προσωπικότητας και κρίσης ταυτότητας, καθώς η Φραγκογιαννού παρουσιάζει 

πρωτοφανή συναισθηματική σκληρότητα και αδιαφορία για τα αισθήματα των 

συνανθρώπων της. Αξίζει να σημειωθεί ότι δε φαίνεται η Φραγκογιαννού να 

αισθάνεται την ανάγκη να ρίξει την ευθύνη για τα εγκλήματά της στους άλλους, 

επικαλούμενη την «κακή μοίρα» των κοριτσιών ως πρόσχημα για τις ανθρωποκτονίες 

που διέπραξε. 

     Καταληκτικά, η Φραγκογιαννού μπορεί να ενταχθεί στην κατηγορία της 

σχιζότυπης διαταραχής. Η φόνισσα δείχνει να έχει μειωμένη κοινωνική επαφή με 

τους άλλους, να είναι ψυχρή, απόμακρη, και παρουσιάζει εκκεντρική –παράδοξη- 

συμπεριφορά. Λόγω του ιδιότυπου παρελθόντος της, σε μια κοινωνία όπου η γυναίκα 

ασχολείται με τη μαγεία και τις μαγγανείες, στη Φραγκογιαννού φαίνεται να υπάρχει 

έντονο το στοιχείο της εκκεντρικότητας και της αφανούς επικοινωνίας της με 

παράξενες χθόνιες ή υπέργειες δυνάμεις. Ακόμη, παρουσιάζει ιδεοληπτικές σκέψεις 

χωρίς εσωτερική λογική επεξεργασία, η αντίληψη ότι τα νεαρά κορίτσια είναι πηγή 

βασάνων,  και περίεργες αντιληπτικές εμπειρίες, που συμπεριλαμβάνουν 

σωματοαισθητικές παραισθήσεις.  

      Παράλληλα, η Φραγκογιννού ενώ διαθέτει την ικανότητα πλήρους διάγνωσης του 

αδίκου που διαπράττει, έχει ελλιπή διάθεση για συμμόρφωση στους κοινωνικούς 

κανόνες. Έτσι, πρόκειται για ένα άτομο ανεξέλεγκτο και άκρως επικίνδυνο για την 

κοινωνία, και άρα ποινικώς κολάσιμο από τη σημερινή ελληνική δικαιοσύνη.  

 



 Ανάγνωση πέμπτη…. η κρίση του Θεού 

 Ἡ γραία Χαδούλα εὗρε τὸν θάνατο εἰς τὸ πέρασμα τοῦ Ἁγίου Σώστη, εἰς τὸν λαιμὸν τὸν 

ἐνώνοντα τὸν βράχον τοῦ ἐρημητηρίου μὲ τὴν ξηράν, εἰς τὸ ἥμισυ τοῦ δρόμου, μεταξὺ 

τῆς θείας καὶ τῆς ἀνθρωπίνης δικαιοσύνης. 

Ως τι έρχεται στην ιστορία ο θάνατος της φόνισσας; Ως τιμωρία και καταδίκη, ως 

θρίαμβος της θείας δικαιοσύνης; Πρόκειται αναμφίβολα, για ένα τέλος αμφίσημο. 

Δεν επιβάλλεται ούτε η θεία ούτε η ανθρώπινη δικαιοσύνη, σαν καμία να μην έχει 

λόγο πάνω σ’ αυτήν την ρηξικέλευθη μορφή. Ένας θάνατος μετέωρος, που δεν 

καταδικάζει την ηρωίδα παραδίδοντάς την στην ανθρώπινη δικαιοσύνη, που δεν 

οφείλεται με βεβαιότητα σε τιμωρία, ατύχημα ή και αυτοτιμωρία (αυτοκτονία). Ένας 

θάνατος εν μέρει αναμενόμενος από την ίδια τη φόνισσα, που εγκαταλείποντας το 

σπίτι της για να διαφύγει, δηλώνει πως θεωρεί πιο πιθανή τη συνάντηση με το νεκρό 

σύζυγό της, παρά με τους ζωντανούς συγγενείς της. Η φόνισσα δε θέλει να 

συλληφθεί, ούτε να κριθεί βάσει των νομικών αρχών της εποχής. Διακατέχεται από 

τάση φυγής από τον άδικο κόσμο, ζηλεύει τα πουλιά που μπορούν και πετούν, τα 

παρακαλεί να την κάνουν να πετά και η ίδια. Τέλος, όταν βασανίζεται από εφιαλτικά 

όνειρα, αξιολογεί το θάνατο ως τον «κάλλιστον των ύπνων, αρκεί να μην έχει άσχημα 

όνειρα».  

    Ο Παπαδιαμάντης δίνει στη φύση, το ρόλο του δικαστή στην υπόθεση. Ο θάνατος 

στην περίπτωση μας ταυτίζεται ίσως με μια αναβάπτιση, μια αναδημιουργία πέρα από 

την ανθρώπινη ηθική, αλλά προς την πραγματική λύτρωση, μέσα από την πορεία στη 

θάλασσα. Η Φόνισσα, γονατίζοντας τη στιγμή της πλημμυρίδας, από σωματική 

κούραση, από το βάρος των ενοχών της ή επειδή δεν ξέρει κολύμπι, ίσως αφήνεται με 

τη θέληση της να πνιγεί. Ίσως πάλι την προλαβαίνει η αγριεμένη φύση και την 

τιμωρεί, πριν προλάβει να καταφύγει στο ερημητήριο, να εξομολογηθεί και να 

αρχίσει μετανιωμένη μια νέα ζωή. 

     Η επιβολή της τάξης και της ηθικής περνούν πλέον στη δικαιοδοσία του Θεού. Η 

φόνισσα θα επιστρέψει στη φύση, στην αθωότητα της παιδικής ηλικίας και στην 

αγνότητα, και θα τιμωρηθεί από αυτή. Η παλίρροια, αναγκαία για έναν αληθοφανή 

θάνατο, υποδηλώνει επίσης τη ρυθμική επανάληψη που περιλαμβάνει την περιοδική 

κάθαρση, μέσα από την εμβάπτιση στο νερό και την αναγέννηση. 



    Ίσως πάλι η φόνισσα πλέον φύση, δεν τιμωρεί, ούτε εξιλεώνει τη φόνισσα 

Φραγκογιαννού, απλώς την αφομοιώνει. Ο Παπαδιαμάντης να έχει δηλαδή την 

πρόθεση να κατασκευάσει ένα  κοσμοείδωλο, τόσο σε επίπεδο φύσης όσο και 

κοινωνικών συστημάτων, προβάλλοντας την αναντιστοιχία των νόμων της με 

οποιεσδήποτε ανθρωπιστικές ή θρησκευτικές αξίες. Έτσι, ο θάνατος δεν έρχεται ούτε 

σαν τιμωρία, ούτε σαν εξιλέωση, μιας και ούτε η θεία, ούτε η ανθρώπινη δικαιοσύνη 

θέλησαν να έχουν λόγο σ ’αυτή την επαναστατημένη ψυχή. 

    Ο αναγνώστης της φόνισσας, του «κοινωνικού αυτού μυθιστορήματος» όπως 

τιτλοφορείται από το συγγραφέα, αναμένει ο θάνατος της Φραγκογιαννούς να είναι 

υποδειγματικός κατά την ανθρώπινη, η οποία ταυτίζεται με τη θεία δικαιοσύνη, αν η 

τελευταία ερμηνευθεί με όρους Καλβινικής ή Ιουδαϊκής ηθικής. Απογοητεύεται 

λοιπόν από τον άδοξο πνιγμό της φόνισσας, ο οποίος αφήνει τα πράγματα μετέωρα, 

ανοιχτά, αόριστα. Στο μυαλό του αναγνώστη έρχεται το βασανιστικό ερώτημα: από 

πού αντλεί ο Παπαδιαμάντης το δικαίωμα να αφήσει χωρίς εμφανή και ξεκάθαρη 

καταδίκη τα κατά συρροήν εγκλήματα της παιδοκτονίας που διαπράττει η 

Φραγκογιαννού; 

     Το πρόβλημα έγκειται στην κατανόηση της ειδοποιούς διαφοράς ανάμεσα στα 

κριτήρια του Παπαδιαμάντη και του σύγχρονου ανθρώπου. Δεν επιτρέπεται να 

αποφασίσουμε αψήφιστα  για τη μετά θάνατον εξέλιξη της Χαδούλας. Εξάλλου  το 

κύμα  παρομοιάζεται από πολλούς με την τρίτη κατάδυση του αγίου βαπτίσματος, σ’ 

αυτό το διόλου τυχαίο συμβάν στους πρόποδες του ασκητηρίου του Αγίου Σώστη, 

όπου η γριά Φραγκογιαννού αποφάσισε να ελαφρύνει την  ψυχή της από τις βαριές 

αμαρτίες που διέπραξε. Εκεί, όπως την τοποθετεί αριστοτεχνικά ο Παπαδιαμάντης, 

βρίσκεται ένα βήμα μακριά από το «Μνήσθητι μου Κύριε». Ακόμη και μέσα στην 

έκδηλη σύγχυσή της, η Φραγκογιαννού θέλει να σωθεί, δεν περνά από το μυαλό της η 

αυτοκτονία. Η επιθυμία της για λύτρωση ποτέ δε γίνεται ομολογία μετάνοιας, όμως, ο 

Παπαδιαμάντης, αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, βάζοντας τη φόνισσα να 

συντρίβεται από την ίδια την υπέρτερη φύση και όχι από κάποιον ανθρώπινο ή θεïκό 

παράγοντα.  

     Συγκρίνοντας τη φόνισσα με την Άννα Καρένινα του Τολστόι, όπου η ηρωίδα 

αυτοκτονεί υπό την πίεση των ενοχών της, ζητώντας προηγουμένως τη θεϊκή 

συγχώρεση, πάλι εμφανίζεται το βασανιστικό ερώτημα: Μπορεί ο Θεός να αρνηθεί 



μια ακτίνα φωτός στους απελπισμένους αυτούς ανθρώπους; Η Εκκλησία απαριθμεί 

διάφορες περιπτώσεις, όπου μετανοούντες εγκληματίες προηγούνται των λοιπών στη 

Βασιλεία του Θεού, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν τα Πατερικά κείμενα: «Ούτε η 

κρίση ανέλεος, ούτε ο έλεος άκριτος» έχοντας βέβαια σαν βάση τους το αγιογραφικό 

χωρίο της παραβολής του ασώτου υιού στο οποίο ο πατέρας της παραβολής 

αᾶυθυνόμενος στο διαμαρτυρόμενο μεγάλο γιο του λέει: «ο γαρ αδελφός σου απώλετο 

και ηυρέθη, ούτος νεκρός ην και απροσδοκήτως έζησε..». Επίσης και ο Ρωμανός ο 

Μελωδός αναφέρεται στο «ανείκαστον έλεος του Θεού» σύμφωνα με το οποίο όλοι 

είναι δεκτοί στη Βασιλεία του Θεού, προϋπόθεση είναι όμως η μετάνοια.  

     Την εποχή του Παπαδιαμάντη, και ο Ντοστογέφσκι διαφοροποιείται και 

ασπάζεται τη σωτήρια διάκριση ανάμεσα στον αμετανόητο αυτόχειρα, που μπαίνει 

στις πύλες της κόλασης και στον μετανοούντα εγκληματία που βιάζει απολυτρωτικά 

τη θύρα του Παραδείσου. Έτσι, ο Παπαδιαμάντης αντιμετωπίζει τις οριακές και 

ακραίες αυτές καταστάσεις με συμπάθεια είτε από απόσταση, πάντως όχι κρατώντας 

στάση επικριτική προς το θύμα, στάση που συχνά αντιμετωπίζεται από τον 

αναγνώστη ως παραμυθία. Η παραμυθία αυτή του Παπαδιαμάντη όμως δεν είναι 

μόνο απόρροια ενός λογοτεχνικού ταλέντου και μιας γλωσσικής ιδιοφυίας. Μας 

πηγαίνει μακρύτερα, στην ησυχαστική, αγιοπνευματική παράδοση του τόπου του.  

    Τα παπαδιαμαντικά σύνορα μεταξύ θείας και ανθρώπινης δικαιοσύνης 

προσδιορίστηκαν από τον γέροντα Παΐσιο, όταν του ζητήθηκε από τους 

ενδιαφερόμενους η άποψή του για την απόφαση ενός ιερέα στη Μακεδονία να μη 

διαβάσει τη νεκρώσιμη ακολουθία για ένα κοριτσάκι που κρεμάστηκε από ένα 

δέντρο, επειδή πνίγηκε η γίδα τους και την είχε φοβερίσει από το πρωί ο πατέρας της 

πως αν πάθαινε κάτι το ζωντανό θα την κρεμούσε. «Καλά έκανε ο παπάς», είπε ο 

γέροντας Παΐσιος, «που δεν το διάβασε το κοριτσάκι, και καλά έκανε και ο Θεός που 

την πήρε στον Παράδεισο». 

 

Ανάγνωση τέλους…. 

Ο γέροντας Παΐσιος αποδίδει με τρόπο εκπληκτικό τη διαφορά μεταξύ θείας και 

ανθρώπινης δικαιοσύνης. «Η θεία δικαιοσύνη είναι ενάντια στο ανθρώπινο δίκαιο. Το 

ανθρώπινο δίκαιο είναι ισότης του μέτρου, διότι δίνει στον καθένα το δίκαιο και δεν 

παρεκκλίνει σε ένα ή άλλο μέρος, ούτε προσωποληπτεί, όταν πρόκειται να αποδώσει 



το δίκαιο. Η θεία δικαιοσύνη, όμως, παρεκκλίνει και χαρίζεται μετά συμπαθείας σε 

όλους και τον μεν άξιο τιμωρίας δεν τον παιδεύει, τον δε άξιον επαίνου τον γεμίζει με 

κάθε αγαθό».  Σύμφωνα με τον απόστολο Παύλο (Ρωμ. α’, 17) «δικαιοσύνη γαρ 

Θεού εν αυτώ αποκαλύπτεται».  

   Ο Χριστός στρέφεται πρώτος στη θεία δικαιοσύνη. Δε δικαιολόγησε τον εαυτό του, 

δε διαμαρτυρήθηκε, δεν απείλησε όταν πόνεσε, αλλά υπέμεινε καρτερικά τα 

μαρτύρια και δικαιολογούσε τους διώκτες του στον Πατέρα Του και προσευχόταν για 

αυτούς, ώστε να συγχωρεθούν οι αμαρτίες τους. Όπως υπαγορεύει η θεία δικαιοσύνη, 

να υπομένουμε τη βία εκείνων που θέλουν να μας αδικούν και να προσευχόμαστε για 

αυτούς, ώστε να απαλλαγούν από το παράπτωμά τους με τη μετάνοια. Η 

Ενανθρώπησή Του μας βεβαιώνει, κατά τον πατερικό λόγο ότι «ο Θεός ενανθρώπησε 

ίνα ο άνθρωπος γένηται Θεός», καλώντας μας σε ειλικρινή μετάνοια και αθανασία. Ο 

άγιος Ισαάκ ο Σύρος μας προτρέπει να προσευχόμαστε ακόμη και για τους δαίμονες 

να εισέλθουν εν μετανοία στην Αγάπη και τη Βασιλεία του Θεού. Έτσι, μας 

επιτρέπεται να προσευχόμαστε και για τη φόνισσα και για όλους «όσων ψήλωσε ο 

νους». Αξίζει να σημειώσουμε πως  η Βασιλεία του Θεού δεν είναι μια εγκόσμια 

πραγματικότητα, αλλά η μέθεξη της άκτιστης χάρης του Θεού και της ενέργειάς Του, 

δηλαδή η όραση του ακτίστου φωτός στην υπόσταση του Λόγου. Έτσι, δικαιοσύνη 

του Θεού είναι η μετοχή στην αγάπη και τη φιλανθρωπία Του.  

    Σύμφωνα με τη χαρακτηριστική διδασκαλία του αγίου Ισαάκ του Σύρου: «Μη 

καλέσης τον Θεόν δίκαιον -με την ανθρώπινη σημασία, ως απονομή των ίσων- ότι η 

δικαιοσύνη αυτού ου γνωρίζεται εν τοις πράγμασί σου». Αναφέρει διάφορα 

παραδείγματα, όπως η παραβολή του μισθού των εργατών, όπου ο Θεός δίδει στον 

ερχόμενο την τελευταία ώρα τον ίδιο μισθό με τον εργαζόμενο από την πρώτη ώρα, 

και την παραβολή του ασώτου και στη συνέχεια γράφει: «Πού εστίν η δικαιοσύνη του 

Θεού; Ότι ήμεν αμαρτωλοί και ο Χριστός απέθανεν υπέρ ημών;» Εμείς είχαμε 

αμαρτήσει και αποστατήσει από τον πατέρα μας, εμείς ήμασταν οι άρρωστοι κι όμως 

ο Χριστός θυσιάστηκε για να ζήσουμε εμείς. Αυτό και μόνο δε λέγεται δικαιοσύνη 

του Θεού, με την ανθρώπινη σημασία ως απονομή των ίσων, αλλά αγάπη και 

φιλανθρωπία του Θεού. Ζητάμε δικαιοσύνη και δεν καταλαβαίνουμε ότι αν ο Θεός 

ήταν δίκαιος με τα ανθρώπινα μέτρα, θα είχε εξοντώσει το ανθρώπινο γένος. Μιλάμε 

για άδικο θάνατο αλλά δε σκεφτόμαστε ότι όλοι οι άγιοι και οι μάρτυρες της 

εκκλησίας άδικα απεβίωσαν. 



    Μνημονεύοντας το λόγο του οσίου Σιλουανού, γίνεται φανερή η διαφορά μεταξύ 

του  εκδικητικού Γιαχβέ του Δυτικού ηθικισμού και του  Ελεήμονα Φιλάνθρωπου 

Χριστού της Ορθόδοξης πνευματικότητας. Η ανθρώπινη δικαιοσύνη λειτουργεί για 

να κρατήσει τις ισορροπίες των ανθρώπινων κοινωνιών. Καμία κοινωνία δεν μπορεί 

να συνεχίσει να υπάρχει αν δεν υπάρχει κάποια μορφή δικαιοσύνης.  Για το λόγο 

αυτό θεσπίζονται πολιτεύματα και νόμοι, για να μειωθεί η αδικία στην κοινωνία. 

Άλλη είναι η δικαιοσύνη που ταυτίζεται με τη φιλανθρωπία και συνιστά την 

τελειότητα, και άλλη είναι η δικαιοσύνη που συνδέεται με την ισορροπία και την 

αρμονία στον κόσμο των ανθρώπων. 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

    Ο Παπαδιαμάντης, μέσα από την ιστορία και τα πάθη της Φόνισσας, αποδίδει σε 

όλη του την έκταση το ηθικό πρόβλημα του σημερινού ανθρώπου, αγγίζοντας  τόσο 

τη γυναικεία, όσο και την ανθρώπινη μοίρα. Η διαχρονικότητα του μυθιστορήματος 

φαίνεται αν το απογυμνώσουμε από τα εξωτερικά στοιχεία, χαρακτηριστικά της 

εποχής, και απομονώσουμε την ψυχή της Χαδούλας, που ταλανίζεται ανάμεσα στο 

καλό και στο κακό.  

      Όταν η Χαδούλα επιχειρεί να κάνει τον απολογισμό της ζωής της, πείθεται ότι «ο 

βίος της είναι ανώφελος, μάταιος, βαρύς», κατακλύζεται από σύγχυση και έπαρση, και 

αποφασίζει να επαναστατήσει, γιατί το να υπηρετεί τους άλλους δεν ήταν ποτέ δική 

της επιλογή. Αν ήταν, θα μπορούσε να αντέξει τις πίκρες και τις συμφορές, θα 

έβρισκε νόημα και συντροφιά στη ζωή της. Όμως δεν είναι. Έτσι, η Χαδούλα 

πασχίζει να ελευθερωθεί, και μαζί να ελευθερώσει και όποιον κρίνει ότι θα έχει την 

ίδια μαρτυρική μοίρα με αυτήν. Τελικά τις πράξεις της ερχόμαστε να τις 

αναγνώσουμε χωρίς να μας επιτρέπει ο συγγραφέας να τις κρίνουμε. Αυτό, δηλαδή η 

κρίση, είναι έργο του Θεού και αναμένεται…. 
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