
Η φόνισσα του 

Παπαδιαμάντη
ΝΑΝΤΙΑ ΦΩΤΙΑΔΗ ΣΑΡΑ ΥΖΕΛΛΑΡΙ ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΠΑΚΙΔΟΥ ΦΑΙΔΡΑ 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ



Η ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

Ο Παπαδιαμάντης γεννήθηκε στη Σκιάθο το 1851 και γονείς του ήταν ο ιερέας 
Αδαμάντιος Εμμανουήλ Μοσκοβάκης και η Γκουλιώ (Αγγελική) Εμμανουήλ, το γένος 

Μωραΐτη.Είχε τέσσερις αδελφές και δύο αδερφούς. Το 1872 επισκέφτηκε το Άγιο 

Όρος όπου παρέμεινε οκτώ μήνες ως δόκιμος μοναχός.Μη θεωρώντας τον εαυτό 
του άξιο να φέρει το «αγγελικό σχήμα», επέστρεψε στην Αθήνα το 1873, όπου 

γράφτηκε στην τέταρτη τάξη του Βαρβάκειου γυμνασίου, και έναν χρόνο αργότερα 
γράφτηκε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου ήταν 

συμφοιτητής με τον Γεώργιο Βιζυηνό, ενώ ένας από του καθηγητές του ήταν ο 

Στέφανος Κουμανούδης.Δεν ολοκλήρωσε τις σπουδές του, πράγμα που στοίχισε 
στον πατέρα του, ο οποίος τον περίμενε να γυρίσει καθηγητής στο νησί και να 

βοηθήσει τις τέσσερις αδελφές του.Ο Παπαδιαμάντης απεβίωσε τον Ιανουάριο του 
1911, ύστερα από επιδείνωση της υγείας του. Η κηδεία του τελέστηκε μέσα στο πένθος 

όλων των απλών ανθρώπων του νησιού. Με την είδηση του θανάτου του, το πένθος 

έγινε πανελλήνιο.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας είναι η Φραγκογιαννού, μία ηλικιωμένη χήρα, η οποία έζησε μια 
βασανισμένη ζωή ως παιδί, ως σύζυγος, ως μητέρα και ως γιαγιά, μαθημένη πάντα να υπηρετεί χωρίς 
αντιρρήσεις τους ανθρώπους του περιβάλλοντός της. Η πείρα τής δίδαξε ότι η ζωή για μια γυναίκα είναι 
γεμάτη βάσανα και η θεωρία της ήταν ότι η γέννηση ενός κοριτσιού δεν φέρνει παρά δυστυχία, όχι μόνο 
στο ίδιο το παιδί, αλλά και στην οικογένειά του, ιδίως αν είναι φτωχή.Ένα βράδυ καθώς ξενυχτάει στην 
κούνια της άρρωστης νεογέννητης εγγονής της, περνούν απ' το μυαλό της όλες οι δύσκολες στιγμές της 
ζωής που έζησε. Το μυαλό της θολώνει και σκοτώνει το βρέφος προκαλώντας του ασφυξία, ενώ ο 
θάνατος θεωρείται από τον γιατρό φυσιολογικός. Αν και αρχικά νιώθει τύψεις, κατά βάθος δεν μετανιώνει 
για την πράξη της. Αντίθετα, τής γίνεται έμμονη ιδέα ότι η μοίρα την έχει τάξει να σώσει τον κόσμο 
απαλάσσοντάς τον από μικρά κορίτσια.

Τα επόμενα εγκλήματά της έχουν για θύματα τρία μικρά αθώα κοριτσάκια, χωρίς πλέον καθόλου τύψεις, αλλά 
και χωρίς να είναι σε θέση να συνειδητοποιήσει το κακό που έχει κάνει. Η χωροφυλακή την υποψιάζεται και 
αποφασίζει να τη συλλάβει, με αφορμή όμως ένα έγκλημα που δεν έχει διαπράξει. Ένα κοριτσάκι πνίγηκε μέσα 
σ' ένα πηγάδι και κοντά του βρισκόταν η Φραγκογιαννού. Αν και ευχήθηκε να πνιγεί το παιδί, η ίδια ποτέ δεν 
το έσπρωξε.Στην προσπάθειά της να ξεφύγει από τους χωροφύλακες, η Φραγκογιαννού αποφασίζει να 
καταφύγει στο ερμητήριο ενός ασκητή και να του εξομολογηθεί τα αμαρτήματά της. Τη στιγμή όμως που 
προσπαθεί να ξεπεράσει ένα στενό πέρασμα, η παλίρροια την προλαβαίνει και η γερόντισσα πεθαίνει, 
ανάμεσα στην ανθρώπινη και τη θεία δίκη.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 

ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥΣ

Οι δύσκολες προσωπικές εμπειρίες της Φραγκογιαννούς, που έχει περάσει τη ζωή 
της να υπηρετεί τους άλλους, η αίσθηση ότι οι δικοί της την αδίκησαν δίνοντάς 
της μιαν ασήμαντη προίκα, η φτώχεια και η μίζερη διαβίωσή της, το γεγονός ότι 
ακόμη και τώρα που έχει φτάσει στα εξήντα της χρόνια συνεχίζει να υπηρετεί την 
οικογένειά της, έχουν συμβάλλει αρνητικά στη διαμόρφωση του χαρακτήρα της.

Έτσι, η φόνισσα παρουσιάζεται ως μια γυναίκα εξαιρετικά σκληρή, χωρίς 
ευαισθησίες και συναισθηματισμούς. Διακατέχεται από έντονο μισογυνισμό, καθώς 
σε όλα τα θηλυκά παιδιά βλέπει τη δική της επίπονη πορεία. Για τη Φραγκογιαννού
δεν υπάρχει τίποτε το θετικό στη ζωή μιας γυναίκας, γι' αυτό και θεωρεί προτιμότερο 
να μη γεννιούνται καν κορίτσια. Εδώ γίνεται βέβαια σαφές πως η Φραγκογιαννού
προβάλλει στα μικρά κορίτσια την απόλυτα αρνητική εικόνα που έχει η ίδια για τον 
εαυτό της. Η έντονη, αλλά ανομολόγητη επιθυμία της να μην είχε γεννηθεί η ίδια, 
αντικατοπτρίζεται στον τρόπο με τον οποίο βλέπει τα θηλυκά παιδιά. Γι' αυτό 
άλλωστε όταν εκφράζεται θετικά για τα αρσενικά παιδιά, εκφράζει έμμεσα τη σκέψη 
πως η ζωή της θα ήταν σαφώς καλύτερη αν δεν ήταν γυναίκα.



Η φόνισσα είναι επιπλέον κυνική καθώς, χωρίς να λαμβάνει καθόλου υπόψη 

της τα συναισθήματα των γονιών θεωρεί πως ο θάνατος των κοριτσιών θα 

αποτελέσει γι' αυτούς μια μεγάλη ανακούφιση.

Πίσω βέβαια από τη σκληρότητα και την απανθρωπιά της φόνισσας κρύβεται 

ένας άνθρωπος εξαιρετικά πληγωμένος, που πέρασε μια ζωή γεμάτη βάσανα 

και πίκρες. Στοιχείο που δεν την αθωώνει βέβαια αλλά μας βοηθά να 

κατανοήσουμε τη μεγάλη σημασία που έχουν τα βιώματα και οι εμπειρίες του 
ανθρώπου στην τελική διαμόρφωση της προσωπικότητάς του



ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

Ο πατέρας της ήταν «εργατικός και φρόνιμος. Η μάνα της ηταν κακή, βλάσφημος και 
φθονερά. Ήταν μία από τας στρίγγλας της εποχής της. Ήξερε "μάγια".

Οι γονείς της την πάντρεψαν με το Γιάννη το Φράγκο (από δω και η προσωνυμία της), άνθρωπο 
ανίκανο και άβουλο, και της έδωσαν ασήμαντη προίκα, ενώ κράτησαν για τον εαυτό τους και 
το γιό τους δύο νεόχτιστα σπίτια και τα καλύτερα κτήματα, καθώς και τα μετρητά τους, από τα 
οποία όμως η Χαδούλα κατόρθωσε να κλέψει μερικά. Μ’αυτά και τις οικονομίες της έχτισε ένα 
φτωχόσπιτο.

Από το γάμο της απόχτησε εφτά παιδιά, τέσσερα αγόρια και τρία κορίτσια. Τα τρία αγόρια 
χάθηκαν στην ξενιτιά, ενώ το τέταρτο, ο Μήτρος ή Μώρος, μέθυσος και μαχαιροβγάλτης, 
βρίσκεται φυλακισμένος στη Χαλκίδα, κατηγορούμενος για φόνο. Από τις θυγατέρες της η 
Αμέρσα έχει μείνει γεροντοκόρη, ενώ η Δελχαρώ, που τώρα είναι λεχώνα, παντρεύτηκε τον 
Κωνσταντή ή Νταντή, φτωχό μαραγκό, και έχει αποχτήσει άλλα δυο κορίτσια κι ένα αγόρι.



ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Το βιβλίο έχει δεχθεί μία σειρά αναλύσεων τόσο από λογοτεχνικής, όσο και 
από εγκληματολογικής και ποινικής προσεγγίσεως σύμφωνα με τα περισσότερα 

συγγράμματα του Παπαδιαμάντη. Ο τρόπος που ο συγγραφέας προσπάθησε 
να διεισδύσει στην ψυχή της ηρωίδας θεωρήθηκε μοναδικός, την στιγμή που 
παράλληλα μεταφέρεται στον αναγνώστη ο ευρύτερος περίγυρος του νησιού, η 
θέση της γυναίκας στην μικρή κοινωνία και οι αντιθέσεις μεταξύ των φτωχών 
χωρικών και των αρχόντων της εποχής.

Η νουβέλα έχει ανεβεί και στη σκηνή ως θεατρική παράσταση, έχοντας δεχθεί μία 
σειρά διασκευών από πολλούς Έλληνες σκηνοθέτες. Το 1974 γυρίστηκε ως 
κινηματογραφική ταινία, σε σκηνοθεσία του Κώστα Φέρρη, με πρωταγωνίστρια 

τη Μαρία Αλκαίου. Το 2014 ανέβηκε στη σκηνή και ως όπερα από την Εθνική 
Λυρική Σκηνή.



ΑΝΑΛΥΣΗ

Το διήγημα του Παπαδιαμάντη ξεκινά με μια χαρακτηριστική εικόνα που μας παρουσιάζει το κεντρικό 

πρόσωπο της ιστορίας. Σε πρώτο πλάνο τίθεται η θεια-Χαδούλα, η οποία ξενυχτά κοντά στην 
άρρωστη εγγονή της. Η ασθένεια αυτή του μικρού παιδιού και τα επιβεβλημένα ξενύχτια της 
Χαδούλας, θα αποτελέσουν τις κατάλληλες συνθήκες για να ξεσπάσει η φον ική διάθεση της 

ηρωίδας.Το φτωχικό σπίτι, που θα αποτελέσει το σκηνικό του πρώτου εγκλήματος, μας 
αποκαλύπτει την  άσχημη οικονομική κατάσταση της οικογένειας και τη συνεπαγόμενη ανέχεια που 

κυριαρχεί στη ζωή τους. Ο αφηγητής ιχνογραφεί την εικόνα της ηρωίδας και παράλληλα μας δίνει 
τους πικρούς συλλογισμούς που έχουν  έρθει στην επιφάνεια από τον  ακούσιο απολογισμό της 
ζωής της, τις νύχτες αυτές που μένει άγρυπνη. Η Φραγκογιαννού συνειδητοποιεί πως πάντοτε 

βρίσκεται να υπηρετεί τους ανθρώπους της οικογένειάς της, χωρίς ποτέ η ίδια να έχει την ευκαιρία 
να χαρεί τη ζωή της. Ο αρνητικός απολογισμός -που ούτως ή άλλως θα προέκυπτε αρνητικός για 

οποιαδήποτε γυναίκα εκείνης της εποχής (τέλη 19ου αρχές 20ου αιώνα)- δημιουργεί βαρύ 
συναισθηματικό κλίμα για την  ηρωίδα και προετοιμάζει τον  αναγνώστη για την πορεία που θα 
καταλήξει στη δικαίωση του τίτλου του διηγήματος.Η ασθένεια του μωρού θα παίξει σημαντικό 

ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας, μιας και θα αποτελέσει το έναυσμα εκείνο που θα οδηγήσει τη 
Φραγκογιαννού πέρα από τα όριά της, σε μια πράξη αποτρόπαια, μα δικαιολογημένη κατά τους 

σκοτεινούς συλλογισμούς της ηρωίδας.



Η ιδέα πως η φόνισσα είχε παραλογίσει από την ανάδευση των πικρών της αναμνήσεων τις 
νύχτες που πέρασε άγρυπνη κοντά στο άρρωστο μωρό έχει ουσιαστική σημασία για την 
αιτιολόγηση του πρώτου φόνου, ο οποίος θα προκύψει με τη Φραγκογιαννού να βρίσκεται σε 
μια κατάσταση ημισυνειδησίας. Η ιδέα όμως αυτή δε θα αρκεί να δικαιολογήσει τους 
επόμενους φόνους, καθώς η Χαδούλα θα έχει πλήρη επίγνωση των πράξεών της και μάλιστα 
θα τους θεωρεί και απόλυτα θεμιτούς.

Ενώ, δηλαδή, στο πνίξιμο της εγγονής της έφτασε ενώ βρισκόταν σε μια ιδιαιτέρως 
επιβαρυμένη κατάσταση, τώρα ετοιμάζεται να διαπράξει ένα νέο έγκλημα, έχοντας πλήρη 
συνείδηση των πράξεών της, θεωρώντας όμως πως πρόκειται να προσφέρει σημαντική 
βοήθεια στη φτωχή οικογένεια –μη λαμβάνοντας καθόλου υπόψη της τον πόνο που θα 
προκαλέσει στους γονείς των παιδιών.Η Φραγκογιαννού κατορθώνει να ξεφύγει, προσωρινά, 
από τους διώκτες της κι αποφασίζει να περάσει στο βραχονήσι όπου βρισκόταν ο παπάς 
Ακάκιος για να εξομολογηθεί τα κρίματά της.Η φόνισσα θα πνιγεί προτού κατορθώσει να 
ζητήσει την ηθική εξιλέωση μέσω του ιερού μυστηρίου της εξομολογήσεως, αλλά γλιτώνοντας 
κιόλας την σύλληψή της και άρα την παραπομπή της στην ανθρώπινη δικαιοσύνη, από την 
οποία δεν είχε να αναμένει καμία επιείκεια.
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