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Π Ε Ρ Ι Λ ΗΨ Η

• Μια ηλικιωμένη χήρα, η Φραγκογιαννού, ξενυχτώντας δίπλα στην λεχώνα κόρη
της και το άρρωστο μωρό της, θυμάται τη δύσκολη ζωή που έζησε σαν κορίτσι, 
γυναίκα. Καταλήγει στην άποψη ότι η ζωή της γυναίκας είναι γεμάτη πόνο κ’ 

βάσανα και η γέννα ενός κοριτσιού προκαλεί μόνο δεινά στην οικογένειά του. Οι
σκέψεις της αυτές την παρασύρουν να κάνει το φόνο της εγγονής της, 
πιστεύοντας έτσι ότι απαλλάσσει το παιδί της από το βάρος ενός ακόμα
κοριτσιού. Ο θάνατος του μωρού θεωρείται φυσικός κ’ αυτό την οδηγεί στην
παρανοϊκή απόφαση ότι πρέπει ν’ απαλλάξει τον κόσμο από τα μικρά κορίτσια. 

Άλλα 2 κορίτσια γίνονται θύματα της χωρίς να την υποψιαστεί κανείς, όμως ο
θάνατος ενός τρίτου κοριτσιού κάνει τους χωροφύλακες να την υποψιαστούν. 
Τότε αυτή αναγκάζεται να καταφύγει στα βουνά, όπου σκοτώνει ακόμα ένα
μωρό. Όταν τελικά οι χωροφύλακες την βρίσκουν, αυτή πεθαίνει, καθ’ οδόν προς
σε ένα ερμητήριο ανάμεσα στην ανθρώπινη κ’ στη Θεία Δίκη.



• Η Φόνισσα είναι νουβέλα του
συγγραφέα Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. 

Πρόκειται για το δεύτερο συγγραφικό έργο του
και θεωρείται ένα από τα κορυφαία
της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Είναι γραμμένο
στην καθαρεύουσα και αποτελείται συνολικά
από 17 κεφάλαια. Δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά
στο περιοδικό «Παναθήναια» σε συνέχειες από
τον Ιανουάριο ως τον Ιούνιο του 1903, έχοντας
τον υπότιτλο «κοινωνικόν μυθιστόρημα». Η πλοκή
του έργου εκτυλίσσεται στην ιδιαίτερη πατρίδα
του συγγραφέα, τη Σκιάθο.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CF%85%CE%B2%CE%AD%CE%BB%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1903
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CE%B9%CE%AC%CE%B8%CE%BF%CF%82


Π ΛΟ ΚΉ

• Κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας είναι η Φραγκογιαννού, μία ηλικιωμένη χήρα, η
οποία έζησε μία βασανισμένη ζωή σαν παιδί, ως σύζυγος, ως μήτηρ και ως τήθη, 

μαθημένη πάντα να υπηρετεί χωρίς αντιρρήσεις τους ανθρώπους του
περιβάλλοντός της. Η πείρα τής δίδαξε ότι η ζωή για μία γυναίκα είναι γεμάτη
βάσανα και η θεωρία της ήταν ότι η γέννηση ενός κοριτσίου δεν φέρνει τίποτα
άλλο παρά δυστυχία, όχι μόνον στο ίδιο το παιδί, αλλά και στην οικογένειά του, 

ιδίως εάν είναι φτωχή.

• Ένα βράδυ καθώς ξενυχτάει στην κούνια της άρρωστης νεογέννητης εγγονής
της, περνούν από 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 γιατρόφυσιολογικός. 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 ως θύματα τρία μικρά αθώα κοριτσάκια, χωρίς
πλέον καθόλου τύψεις, αλλά και χωρίς να είναι σε θέση να συνειδητοποιήσει το
κακόν που έχει κάμει. Η χωροφυλακή την υποψιάζεται και αποφασίζει να την
συλλάβει, με αφορμή όμως ένα έγκλημα που δεν έχει διαπράξει. Ένα κοριτσάκι
πνίγηκε μέσα σε 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. Την στιγμή όμως που προσπαθεί να
ξεπεράσει ένα στενό πέρασμα, η παλίρροια την προλαβαίνει και η γερόντισσα
πεθαίνει, ανάμεσα στην ανθρώπινη και την θεία δίκη.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CF%81%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%B1


Τ Ο Β Ι Β Λ Ί Ο

• 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.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/1974
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%82_%CE%A6%CE%AD%CF%81%CF%81%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/2014
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A6%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B1_(%CF%8C%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9B%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%AE


Β Ι Ο Γ ΡΑΦ Ι ΚΟ

• 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. Εξοικειώθηκε νωρίς με
τα εκκλησιαστικά πράγματα, τη θρησκευτικότητα, τα
εξωκλήσια και την ήσυχη ζωή του νησιώτικου περίγυρου. 
Όλα αυτά διαμόρφωσαν μια χριστιανική ιδιοσυγκρασία, που
διατήρησε έως το τέλος της ζωής του.

• Τα πρώτα γράμματα τα έμαθε στο νησί του. Γράφτηκε στο
σχολαρχείο, την τρίτη τάξη του οποίου όμως αναγκάστηκε
να παρακολουθήσει στη Σκόπελο, καθώς στη Σκιάθο είχε
καταργηθεί. Η πορεία των γυμνασιακών του σπουδών
πραγματοποιήθηκε επίσης μετ' εμποδίων, συνοδευόμενη από
διαρκείς διακοπές εξαιτίας κυρίως της οικονομικής ανέχειας
της οικογένειάς του: τα έτη 1867-69 ο Παπαδιαμάντης
τελείωσε την πρώτη και δευτέρα γυμνασίου στην Χαλκίδα, 
το 1869 εγγράφτηκε στην τρίτη τάξη του γυμνασίου
στον Πειραιά, αλλά τον Φεβρουάριο του 1870 διέκοψε τις
σπουδές του και γύρισε στη Σκιάθο. Το 1872 επισκέφτηκε
το Άγιο Όρος μαζί με τον φίλο του Νικόλαο Διανέλο, όπου
παρέμεινε οκτώ μήνες ως δόκιμος μοναχός.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CE%B9%CE%AC%CE%B8%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B2%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF_%CE%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1


• 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. Οι τρεις από αυτές παρέμειναν ανύπαντρες και του παραστάθηκαν
με αφοσίωση σε όλες τις δύσκολες στιγμές του - όπως όταν, για παράδειγμα, 
απογοητευμένος από τη ζωή της Αθήνας, αναζητούσε καταφύγιο στη
Σκιάθο.Ωστόσο, επειδή οι οικονομικές του ανάγκες ήταν πολλές, σύντομα
αναγκαζόταν να επιστρέψει στην Αθήνα.

• Το 1877 ο Παπαδιαμάντης στρατεύτηκε για σύντομο διάστημα, διότι πήρε
αναστολή ως σπουδαστής, και κλήθηκε ξανά στον στρατό το 1880-1881.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B2%CE%AC%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B9%CE%B6%CF%85%CE%B7%CE%BD%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AD%CF%86%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B7%CF%82


Π Η Γ Ε Σ

• https://el.wikipedia.org/wiki/Η_Φόνισσα

• https://el.wikipedia.org/wiki/Αλέξανδρος_Παπαδιαμάντης

https://el.wikipedia.org/wiki/Η_Φόνισσα
https://el.wikipedia.org/wiki/Αλέξανδρος_Παπαδιαμάντης

