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Αλέξανδπορ Παπαδιαμάντηρ 
Ο Παπαδηακάληεο γελλήζεθε ζηε θηάζν ην 1851 θαη 
γνλείο ηνπ ήηαλ ν ηεξέαο Αδακάληηνο Δκκαλνπήι θαη 
ε Αγγειηθή (Γθηνπιώ) ην γέλνο Μσξατηίδε. 
Μεγάισζε αλάκεζα ζε ελληά παηδηά (ηα δύν πέζαλαλ 
κηθξά) θαη εμνηθεηώζεθε λσξίο κε ηα εθθιεζηαζηηθά 
πξάγκαηα, ηε ζξεζθεπηηθή αηκόζθαηξα, ηηο 
ιεηηνπξγίεο, ηα εμσθιήζηα θαη ηελ ήζπρε δσή ηνπ 
λεζηώηηθνπ πεξίγπξνπ. Όια απηά δηακόξθσζαλ κηα 
ρξηζηηαλνπξεπή ηδηνζπγθξαζία, πνπ δηαηήξεζε κε 
πείζκα σο ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ. 

Σα πξώηα γξάκκαηα ηα έκαζε ζην λεζί ηνπ, 
εζσηεξηθόο ζηελ Ι. Μνλή ηνπ Δπαγγειηζκνύ. Φνίηεζε 
ζην Γπκλάζην (κε πνιιέο δηαθνπέο, ιόγσ 
νηθνλνκηθώλ δπζθνιηώλ) ζηε Υαιθίδα θαη ζηνλ 
Πεηξαηά θαη ην ηειείσζε ζην Βαξβάθεην ηεο Αζήλαο. 

Δπέζηξεςε ζηελ Αζήλα θαη γξάθηεθε ζηε 
Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, ηελ 
νπνία, κε όιεο ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έθαλε, δελ ηελ 
ηειείσζε, γηαηί ε θηώρεηα, ε αλέρεηα θαη ε επηζθαιήο 
πγεία ηνπ ηνύ ζηάζεθαλ αλππέξβιεηα εκπόδηα. 

Σν όηη δελ πήξε ην δίπισκά ηνπ ζηνίρηζε ζηνλ παηέξα 
ηνπ, ν νπνίνο ηνλ πεξίκελε λα γπξίζεη θαζεγεηήο ζην 
λεζί θαη λα βνεζήζεη ηηο ηέζζεξηο αδειθέο ηνπ. Οη 
ηξεηο από απηέο παξέκεηλαλ αλύπαληξεο θαη ηνπ 
παξαζηάζεθαλ κε αθνζίσζε ζε όιεο ηηο δύζθνιεο 
ζηηγκέο ηνπ. 



ΑΙ ΑΘΗΝΑΙ Ω ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ 

ΠΟΛΙ 



ΑΙ ΑΘΗΝΑΙ Ω ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΠΟΛΙ 
 «Αη Αζήλαη σο αλαηνιηθή πόιηο» είλαη έλα 
άξζξν ηνπ Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε πνπ 
δεκνζηεύζεθε ζε εθεκεξίδα ην 1896. Σν 
πεξηεγεηηθό απηό θείκελν ηνπ Παπαδηακάληε 
πεξηδηαβαίλεη ηηο γεηηνληέο γύξσ από ηελ 
Αθξόπνιε κε ην αηζζαληηθό άξσκα ησλ 
ιέμεσλ ηνπ. Πεξηγξάθεη δειαδή ηελ Αζήλα 
επεξεαζκέλε από ηηο ηδενιεςίεο , αληηιήςεηο 
ήζε θαη έζηκα ησλ Οζσκαλώλ – Σνύξθσλ πνπ 
θαηνηθνύζαλ εθεί ιίγν πξηλ αλαγθαζηνύλ λα 
ηελ εγθαηαιείςνπλ ιόγσ ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 
’21. Μέζα από ην έξγν ηνπ ν Αιέμαλδξνο 
Παπαδηακάληεο πξνζπαζεί λα πξνβάιιεη ηηο 
ηδηαίηεξεο επαηζζεζίεο ησλ θαηνίθσλ ηεο 
αλαηνιηθήο πεξηνρήο αθνύ απηνί ζηνλ 
αληίπνδα κε ηνπο ληόπηνπο Έιιελεο επνλνύζαλ 
ηελ Αζήλα αιιά θαη λα καο θάλεη λα ληώζνπκε 
ηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  ηεο Αζήλαο. Δίλαη 
αμηνζεκείσην λα αλαθεξζεί όηη ην θείκελν έρεη 
βηνγξαθηθό ραξαθηήξα θαζώο παξνπζηάδεη ηελ 
δσή θαη ηηο ζπλήζεηεο ησλ αλζξώπσλ εθείλεο 
ηεο επνρήο. Σέινο ζρεηηθά κε ην ύθνο ηνπ 
άξζξνπ παξαηεξνύκε όηη είλαη γιαθπξό δηόηη 
όιεο νη πεξηγξαθέο γίλνληαη κε δσληάληα αιιά 
θαη γιαθπξόηεηα. 

 



ΔΝΣΤΠΩΔΙ 

Καζώο δηαβάδνπκε ην άξζξν απηό ηνπ 
Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε ζα 
παξαηεξήζνπκε θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ρσξία 
ηα νπνία πξνθαινύλ ηνλ ζαπκαζκό καο. Έλα 
ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα είλαη απηό πνπ 
ζπκβαίλεη κε ηνπο Σνύξθνπο πνπ  αγαπνύλ 
θαη  ζπληεξνύλ ηνλ ηόπν ζε ζπλεξγαζία κε 
ηνπο Αζελαίνπο θαηνίθνπο νη νπνίνη 
ζεσξώληαο ηνλ δεδνκέλν δελ ηνλ εθηηκνύλ 
όζν ζα έπξεπε. Δπηπξνζζέησο εληύπσζε καο 
πξνθαιεί ην γεγνλόο όηη ν θόζκνο ηόηε ήηαλ 
πνιύ πνιπάζρνινο θαη δελ είρε ρξόλν γηα 
εξσηήζεηο πεξηηηέο όπσο αλαθέξεη θαη ν 
Α.Π. Σέινο πνιιέο δηαθσλίεο αιιά θαη  
θόληξεο κεηαμύ ησλ αζηώλ (π.ρ. κε ηνπο 
θαιιηηέρλεο) παξόιν πνπ πξνθαινύζαλ έλα 
αίζζεκα δπζθνξίαο ζηνλ ζπγγξαθέα, 
πξνβάιινπλ θαη εληζρύνπλ  ηελ εηθόλα κηαο 
πόιεο πνπ κέζα από ηελ δηαθνξεηηθόηεηα 
ηνπ πιεζπζκνύ ηεο βηώλεη ηελ ζπλεξγαζία, 
ηελ νκαδηθόηεηα θαη ηνλ πινπξαιηζκό.  



Ο ΞΔΠΔΜΔΝΟ 

ΓΔΡΒΙΗ 



ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ 

       Ο Δεξβίζεο ηνπ δηεγήκαηνο δηαλπθηέξεπε ζε έλα νινλύθηην θαθελείν. Είρε βξεη 
θαηαθύγην εθεί. Εθεί έπαηδε θαη ηη λάτ ηνπ. Ήηαλ ινηπόλ άζηεγνο θαη θαηαθεύγεη ζε έλα 
θαθελείν, ην νπνίν είρε ηελ άδεηα λα κέλεη αλνηθηό όιν ην βξάδπ. Είλαη μεθάζαξν όηη ν 
Παπαδηακάληεο δείρλεη ηε ζπκπάζεηα ηνπ πξνο ηνλ αιιόζξεζθν Δεξβίζε, πξνο ηνλ 
μέλν κνπζνπικάλν. Με ηε ζηάζε  ηνπ απηή καο ζπκίδεη ηα ιόγηα ηνπ Χξηζηνύ ζηελ 
παξαβνιή ηεο θξίζεσο « ήκνπλ μέλνο θαη κε πεξηκαδέςαηε..». Μαο ζπκίδεη αθόκε ηε 
θξνληίδα ηνπ αιινεζλή Σακαξείηε πξνο ηνλ ηξαπκαηηζκέλν Ινπδαίν. Τε ζεηηθή  απηή 
ζηάζε  πξνο ηνλ Δεξβίζε, ζπλαληάκε ζε νιόθιεξν ην δηήγεκα. 

 πσο ζεκεηώζακε, ν Δεξβίζεο δηαλπθηέξεπε ζε έλα θαθελείν. Κάπνηα ζηηγκή όκσο 
δηνξίδεηαη ζηελ πεξηνρή λένο αζηπλόκνο. Απηόο, γηα λα δείμεη ην δήιν ηνπ, δηέηαμε κηα 
ζπγθεθξηκέλε λύρηα λα θιείζεη ην νινλύθηην θαθελείν. Απηό ζήκαηλε βέβαηα όηη ν 
Δεξβίζεο έκελε άζηεγνο, εθηεζεηκέλνο ζην θξύν. Ο Παπαδηακάληεο όκσο θξνληίδεη γηα 
ηνλ Δεξβίζε, θαίηνη απηόο ήηαλ μέλνο θαη κνπζνπικάλνο. Εθεί θνληά είραλ ζθάςεη κηα 
ζήξαγγα. Σε απηήλ βξίζθεη ηώξα θαηαθύγην ν Δεξβίζεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζεί 
από ην θξύν θαη λα μεθνπξαζηεί ην βξάδπ. Γηα λα δεζηαζεί, αιιά θαη λα πεξάζεη ηελ 
ώξα ηνπ, έβγαιε  ην λάτ ηνπ θαη άξρηζε λα παίδεη. Τόηε, κηα γιπθηά κεισδία έβγαηλε από 
ηε ζήξαγγα. Τα όζα γξάθεη ζηε ζπλέρεηα ν Παπαδηακάληεο, επηβεβαηώλνπλ ηα όζα 
πξνεγνπκέλσο επηζήκαλε, ηε ζπκπάζεηα ηνπ δειαδή πξνο ηνλ αιιόζξεζθν  Δεξβίζε. 
«ΝάΪ, λάτ . Καηά δίν  θνθθίδαο, δηαθέξεη δηα λα είλαη ην θηιάλζξσπνλ». Ο 
Παπαδηακάληεο βιέπεη ζην πξόζσπν ηνπ μέλνπ κνπζνπικάλνπ, ηνλ πάζρνληα 
ζπλάλζξσπν καο, ηνλ αδειθό καο θαη ηειηθά, ζα ιέγακε, ηνλ ίδην ηνλ Χξηζηό, αθνύ ν 
ίδηνο ν Κύξηνο ζηελ παξαβνιή ηεο θξίζεσο απνθαιεί  «αδειθνύο» ηνπ όινπο ηνπο 
πάζρνληεο θαη αλαμηνπαζνύληεο.   

  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σηε ζπλέρεηα ηνπ δηεγήκαηνο, ν Παπαδηακάληεο, πξνζθέξεη  ηξνθή ζηνλ πέλεηα μέλν. Ο 

ζαιεπηηζήο ιππάηαη ηνλ θησρό Δεξβίζε θαη ηνπ δίλεη λα πηεί ζαιέπη θαη θνπινύξη γηα λα 

θάεη. Καη πάιη εδώ έξρνληαη ζην κπαιό καο ηα ιόγηα ηνπ Κπξίνπ « πείλαζα θαη κνπ δώζαηε 

λα θάσ, δίςαζα θαη κνπ δώζαηε λα πηώ». Η ζπκπάζεηα πξνο ηνλ μέλν θαη δε ηνύξθν 

κνπζνπικάλν είλαη όλησο εληππσζηαθή . Ίζσο αθόκε θαη λα καο εθπιήζζεη. Είλαη όκσο ε 

νξζή θαη νξζόδνμε ζηάζε. Είλαη ε ρξηζηηαληθή αγάπε πνπ δελ γλσξίδεη όξηα θαη θξαγκνύο. 

 

Τν δηήγεκα « Ο μεπεζκέλνο δεξβίζεο» νπζηαζηηθά απνηειεί έλα θάιεζκα πξνο ηνπο 

ρξηζηηαλνύο, αιιά θαη ηνπο κνπζνπικάλνπο, ώζηε λα έξζνπλ πην θνληά δηα ηνπ δηαιόγνπ θαη 

ηεο απνδνρήο ηεο εηεξόηεηαο, αιιά θαη ηνπ αιιεινζεβαζκνύ. ινη καο, ζε όπνηα πίζηε θαη 

ζξεζθεία θαη αλ αλήθνπκε, έρνπκε λα πξνζθέξνπκε πνιιά γηα λα έλα θαιύηεξν αύξην. Γ ηα 

λα γίλεη όκσο απηό ρξεηάδεηαη απνδνρή ηνπ άιινπ θαη όρη θαλαηηζκόο θαη κηζαιινδνμία. 



ΥΟΛΙΑ   ΓΙΑ   ΣΟ  ΔΡΓΟ   ΚΑΙ  ΣΟΝ   

ΠΑΠΑΓΙΑΜΑΝΣΗ 

« Δύν,  ηξείο,  πέληε,  δέθα  ζηαιαγκνί» 

 

Με ήρνπο, ξπζκό θαη πγξαζία, μεθηλά ν Ξεπεζκέλνο Δεξβίζεο ηνπ 

Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε, κνλαδηθό θείκελν ζηε λενειιεληθή 

γξακκαηεία -  θαη ζηε δηεζλή . Δελ είλαη δηήγεκα ηππηθό, δελ είλαη 

δνθίκην, δελ είλαη πνίεκα. Είλαη έλα θηικ  κε ιέμεηο θαη ήρνπο θαη 

αηζζήζεηο, ιπξηθό κνληάδ απνζπαζκάησλ κνπζηθά αξκνζκέλσλ, κε 

πνηεηηθό εηξκό. Κη είλαη κηα ειεγεία γηα ηνλ αζελατθό βίν, ηόζν ηαηξηαζηή 

ζηα ζεκεξηλά καο. 

Η  κεγάιε ηέρλε, ε αλππέξβιεηε, ηνπ Παπαδηακάληε ζηνλ Δεξβίζε, είλαη, αθελόο, ν ηξόπνο πνπ βιέπεη, 

αθξνάηαη, νζκίδεηαη ζηνλ αζηηθό βίν’  αθεηέξνπ, ν ηξόπνο πνπ θαηαγξάθεη θαη θνξκάξεη : ρσξίο 

κπζνπιαζία, ρσξίο εζηθό δίδαγκα, ρσξίο θξίζεηο επί ησλ αλζξώπσλ, ρσξίο λα ζθαξώλεη ραξαθηήξεο. 

Είπακε, ιπξηθό κνληάδ ζθελώλ, απνζπάζκαηα πνπ ζπλαξκόδνληαη σο εθ ηεο παξαζέζεσο, από ην έλα 

ράξακα ζην άιιν, από ην πξώην  ζαιέπη σο ην ηειεπηαίν, θαη, θπξίσο, σο εθ ηεο  κνπζηθήο πνπ δηαηξέρεη 

θαη δηαπνηίδεη όιελ ηελ αθήγεζε.  

Ο θόζκνο ηνπ Θεζείνπ, ηνπ θαθελείνπ, ηνπ ζαιεπηηδή  κεο ην ράξακα, είλαη θόζκνο αλνηρηόο’ θαλείο δελ 

μέξεη από πνύ ήξζε ν δεξβίζεο, πνηνο είλαη πνύ θαηέιεμε’ όινη αλαξσηηνύληαη, όπσο ν αθεγεηήο, κα 

θαλείο δελ πηέδεη γηα κηα αιεζνθαλή απάληεζε ‘ πξνηηκνύλ λα θαληάδνληαη, αθήλνπλ κεηέσξα ηα 

εξσηήκαηα. Είλαη ν αλνηρηόο θόζκνο ηεο αλαηνιηθήο κεηξνπόιεσο, ηεο αλαηέιινπζαο θαληαζκαγνξίαο. 



ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΓΔΡΒΙΗ 

Ο  Δεξβίζεο ήηαλ έλαο ζπκπαζήο θαη γιπθόο 
άλζξσπνο.  Τνπ άξεζαλ ηα ηξαγνύδηα θαη ηα 
όξγαλα. Τξαγνπδνύζε θαη έπαηδε λάτ  θαη 
πνιιέο θνξέο ηξαγνπδνύζε γηα λα δηαζθεδάζεη 
θάπνηα παξέα. Ήηαλ πξνζηηόο ζηνπο 
αλζξώπνπο θαη ηνλ θεξλνύζαλ, αιιά δελ έπηλε 
θξαζί παξά κόλν καζηίρα.  Είρε πεξάζεη ηα 
πελήληα  θαη παξόιν πνπ θάπνηε είρε αμηώκαηα 
ηώξα ήηαλ άζηεγνο θαη θησρόο.  Είρε όκσο 
αμηνπξέπεηα θαη δελ εθδήισλε ην πώο έλνησζε, 
νύηε δεηνύζε ηίπνηα. Καζόηαλ όιε  ηε  λύρηα  
ζην θαθελείν γηαηί δελ είρε πνπ αιινύ λα πάεη. 

Τελ  βξαδηά πνπ ηνλ έδησμαλ από ην θαθελείν 
πέξαζε ηε λύρηα ζε κηα ζήξαγγα  ειπίδνληαο λα 
δεζηαζεί.  Τξαγνπδνύζε θαη έπαηδε ην λάτ ηνπ 
κέρξη πνπ ηνπ έπεζε από ηα ρέξηα  θαη έηζη « 
έθπγε»  γηα ηνλ άιιν θόζκν  παγσκέλνο, 
ζιηκκέλνο θαη εγθαηαιειιεκέλνο από όινπο.  



Ο ΑΝΣΙΚΣΤΠΟ ΣΟΤ 

ΝΟΤ 



ΣΟ ΓΙΗΓΗΜΑ Σν δηήγεκα «Ο αληίθηππνο ηνπ λνπ» 

ζεσξείηαη ην ηειεπηαίν δηήγεκα πνπ έγξαςε ν 

Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο. Σν κηζό 

δηήγεκα δεκνζηεύηεθε ζην πεξηνδηθό 

«Υαξαπγή» ηεο Μπηηιήλεο (πνπ αθόκα 

βξηζθόηαλ ππό νζσκαληθή θπξηαξρία) ζηηο 15 

Γεθεκβξίνπ 1910. Ο Παπαδηακάληεο 

αξξώζηεζε θαη πέζαλε ζηηο 3 Ιαλνπαξίνπ 

1911 ρσξίο λα έρεη ζηείιεη ζην πεξηνδηθό ην 

άιιν κηζό. Μεξηθά ρξόληα αξγόηεξα, ν Κ. 

Φαιηάηηο επηζθέθζεθε ηε θηάζν, βξήθε ηηο 

αδειθέο ηνπ Παπαδηακάληε θαη καδί κε άιια 

ραξηηά πνπ ηνπ έδσζαλ ήηαλ θαη ην 

ρεηξόγξαθν κε ηε ζπλέρεηα ηνπ δηεγήκαηνο 

(αλ θαη ην ηέινο έιεηπε). Σν δηήγεκα 

νινθιεξσκέλν δεκνζηεύηεθε ην 1929 ζην 

Μπνπθέην. 



ΟΙ ΣΡΔΙ ΦΙΛΟΙ 

Η παξνπζίαζε ησλ θίισλ γίλεηαη από ηνλ Παπαδηακάληε κε ηέηνην ηξόπν πνπ ηξία 

γεγνλόηα λα ζπζρεηίδνληαη κε ηνλ Δβξαίν θίιν ηνπο. Καη’ αξράο, όινη παξνπζηάδνληαη 

λα κε δίλνπλ θαη πνιιή ζεκαζία ζηε ζρέζε ηνπο κε ηε ζξεζθεία. Υαξαθηεξηζηηθέο 

θξάζεηο όπσο «Θεόο ζθύινο», «Θεόο γνπξνύλη» από ηελ πιεπξά ησλ ρξηζηηαλώλ 

δείρλνπλ ηελ πιήξε απνζηαζηνπνίεζε από ηε ζξεζθεία ή ηνπιάρηζηνλ ηελ ηππηθή 

ζπκκεηνρή ζηα ζξεζθεπηηθά πηζηεύσ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε θπιή ηνπο. 

Δθκεηαιιεύνληαλ ηηο ζξεζθεπηηθέο ενξηέο γηα λα ζπγθεληξώλνληαη θαη λα γιεληάλε 

όινη καδί. Με κία όκσο εμαίξεζε. Γελ ηέζεθε ζέκα ενξηαζκνύ ησλ εβξατθώλ γηνξηώλ. 

Δίλαη έλδεημε γηα έλαλ ελ δπλάκεη αληηζεκηηηζκό; 



Η ΠΤΡΚΑΓΙΑ 

Ακέζσο παξαθάησ απνδεηθλύεηαη ε θηιία πνπ ππήξρε κεηαμύ ηνπο θαηά πξώηνλ 

κε ηνλ Αληώλην Αιβέξην, ν νπνίνο κάιηζηα θηινμέλεζε ζην ζπίηη ηνπ ηνλ Δβξαίν 

θίιν, όηαλ αλαγθάζηεθε λα μεζπηησζεί ιόγσ θαζπζηέξεζεο πιεξσκήο δύν κελώλ. 

Ώζπνπ ήξζε ε ώξα ηεο «θξίζεο». Σν νίθεκα ηνπ Αληώληνπ παίξλεη θσηηά. ηελ 

πξνζπάζεηά ηνπ λα πεξηζώζεη ηελ ηδηνθηεζία ηνπ,  ν Αληώληνο δεηά βνήζεηα από 

ηνλ άββα πνπ θνηηώληαο ηελ έμνδν ηνλ παξόηξπλε λα θύγνπλ γηα λα είλαη 

αζθαιείο. Από ηε κία έλα ρέξη βνεζείαο γηα ην πεξηζώζηκν ηεο ηδηνθηεζίαο, από 

ηελ άιιε, κία πξόηαζε γηα ζσηεξία εγθαηαιείπνληαο όκσο ηελ ηδηνθηεζία. 

Ύζηεξα, από απηό, ν Αληώληνο έβιεπε κε κόληκε θαρππνςία ηνλ Δβξαίν θίιν ηνπ: 

«Α! θόδα βνιέηε;…κα θνπέιη Δβξαίνη, λνλ ζη κάληδα!» Μα απηνί νη Δβξαίνη δελ 

ηξώγνληαη. «Δίρε ραιάζεη ε θαξδηά ηνπ, θαη πνιύο παξήιζε ρξόλνο κέρξηο νπ 

αξρίζε λα ηνλ ρσλεύε, ηνλ θίιν ηνπ άιβνλ… Καη πάιηλ νύηνο, πνηέ δελ 

αλέθηεζε ηελ πξνηέξαλ εύλνηαλ». Βιέπνπκε κέζα από ην γεγνλόο ηεο θσηηάο δύν 

θνηλσληθά δεηνύκελα λα ζπγθξνύνληαη. Η ίδηα ε δσή κε ηα πιηθά αγαζά. Καη δσ 

έρνπκε δύν είδε αλζξώπσλ. Απηώλ πνπ επηιέγνπλ ηα πιηθά αγαζά θαη απηώλ πνπ 

επηιέγνπλ ηελ ίδηα ηε δσή. Ο Αληώληνο κεηά ην γεγνλόο απέθηεζε κία κόληκε 

αιιαγή ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζηνλ άββα ηνλ Δβξαίν. Ο Αληώληνο δελ ηνλ 

έβιεπε πηα ην άββα όπσο παιηά, σο ηνλ απόιπην θίιν. 



Η ΝΔΑ ΦΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΒΒΑΣΙΝ 

Ο Δβξαίνο αββαηίλ ζύλαςε πεξηζζόηεξν θηιίεο κε ηνλ κπάξκπα-
Πνύπελ, έλαλ ειηθησκέλν Ιηαινθεξθπξαίν. Οη πεξηπέηεηεο ζηε δσή ηνπ 
ηηαινθεξθπξαίνπ, θαηαδεηθλύνπλ κία δσή κε απνγνεηεύζεηο από ηνπο 
ίδηνπο ηνπ ηνπο ζπγγελείο θαη θπξίσο από ηηο δύν αδειθέο ηνπ ε Νίλα 
κε  δηαζήθε άθεζε ηα πάληα ζην ζύδπγό ηεο, ελώ ε άιιε αδειθή ε 
Κηάξα, άθεζε έλα από ηα ηξία ζπίηηα ζην γηαηξό πνπ ηε θξόληηζε, 
δειαδή έλαλ μέλν. «Ο κπαξκπα-Πνύπεο επιόγσο εζθύιηαζε. Έγηλε 
ππξ θαη καλία, έβγαδελ αθξνύο». Ο ίδηνο απεηιώληαο ηνλ ηαηξό 
ζπλειήθζε θαη πήγε θπιαθή. Η ηζηνξία ζπλερίδεηαη κε θαθνινγίεο θαη 
θαηαιήγεη ζηνλ Πνύπε λα κελ έρεη κία. Η αλάγθε απηή ηνλ νδήγεζε ζε 
αιηζβεξίζηα κε ηνλ αββαηίλ. «Μαδύ έηξσγαλ, καδύ έπηλαλ, κε ηνλ 
άιβνλ. Πνηέ δελ ηα είραλ ηόζνλ θαιά… Αίθλεο έλα πξσί, θαηά 
Μάξηηνλ κήλα, ελώ επιεζίαδε ην Πάζρα, έξρεηαη από ηελ Κέξθπξα 
είδεζηο, θαη ηελ αλέγξαθνλ όι’ αη εθεκεξίδεο, όηη νη εθεί Δβξαίνη 
ήξπαζαλ κηθξάλ θνξαζίδα ρξηζηηαλήλ, θαη ηελ έζθαμαλ. Σεο έπηαλ ην 
αίκα!…» 



Η ΑΝΣΙΓΡΑΗ ΣΟΤ ΜΠΑΡΜΠΑ-

ΠΟΤΠΗ 

Με ηελ είδεζε ηεο ζθαγήο ηνπ θνξηηζηνύ ζην λεζί ηεο Κέξθπξαο, ν Πνύπεο 
πξνθεηκέλνπ λα μεζπάζεη ζε ζρέζε κε ηα δηθά ηνπ πξνζσπηθά πξνβιήκαηα, μεζπά ζην 
άββα. Ο άββαο γίλεηαη ην εμηιαζηήξην ζύκα γηα όια ηα πξνβιήκαηα ηνπ 
πξνζσπηθνύ ηνπ παξειζόληνο. Ο Πνύπεο βιέπεη ηε δηθή ηνπ εμηιέσζε ζηε 
δαηκνλνπνίεζε ηνπ Δβξαίνπ. Ο πόλνο, ε απνγνήηεπζε, ε νξγή πνπ θξύβεη ζε ζρέζε κε 
ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηό θαη ηε δσή ηνπ ηνλ θάλεη λα ζηξαθεί θαηά ηνπ άββα. 

Ο κπάξκπα-Πνύπεο είρε κηα δσή όπνπ είρε κόλν ηηο αδεξθέο ηνπ πνπ κπνξνύζαλ λα 
ηνλ ζξέςνπλ θαη λα ηνλ εληζρύζνπλ νηθνλνκηθά. Όηαλ θάηη ηέηνην δελ επηηπγράλεηαη, 
ληώζεη απόξξηςε, ζπκό θαη κίζνο. Η ζπκπεξηθνξά κεηά ηελ είδεζε ηνπ γεγνλόηνο ηεο 
δνινθνλίαο ηνπ θνξηηζηνύ είλαη ζπκπεξηθνξά ηνπ όρινπ. Βξήθε έλα πξόζσπν γηα λα 
κεηαβηβάζεη ηελ απνγνήηεπζή ηνπ.  



Η ΤΝΑΝΣΗΗ ΣΟΤ ΛΤΑΝΓΡΟΤ 

ΜΔ ΣΟΝ ΑΒΒΑΣΙΝ 

Ο Λύζαλδξνο ζπλαληήζεθε ηπραία κε ηνλ αββαηίλ. ε 

παιηόηεξε ζπδήηεζε κε ηνλ αββαηίλ, ζπκάηαη ν ίδηνο ν 

Λύζαλδξνο, λα δεηά ηεθκήξηα, αζθαιήλ απόδεημελ, «πνπ λα κελ 

αθήλε ακθηβνιίαλ» γηα ηελ αζσόηεηα ησλ Δβξαίσλ. Αλ θαη ν 

αββάησλ ηνπ παξνπζηάδεη έλα ηεθκήξην ν Λύζαλδξνο δε ην 

δέρεηαη. Μόλν όηαλ βιέπεη ηα δάθξηα ηνπ αββαηίλ πηζηεύεη όηη 

νη Δβξαίνη είλαη αζώνη θαη ακθηζβεηεί ηνλ κύζν γηα ηηο 

αλζξσπνθηνλίεο πνπ πξαγκαηνπνηνύλ νη Δβξαίνη. 



ΣΔΛΙΚΟ ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

Ο Παπαδηακάληεο παίξλεη ηε ζθπηάιε γηα λα κελ αθήζεη 
αδηάθνξν ηνλ αλαγλώζηε. Γεκηνπξγεί κία ηζηνξία κε έκθαζε 
ζηα πξνζσπηθά βηώκαηα ησλ πξσηαγσληζηώλ ηνπ. Η ηζηνξία 
ηνπ εθηπιίζζεηαη γηα λα γλσζηνπνηήζεη ην πξνζσπηθό βίσκα 
ζην επξύηεξν θνηλό, θάλνληαο ινγνηερλία πνπ δηδάζθεη θαη 
αιιάδεη ηελ θνηλσλία. Σν πξαγκαηηθό γεγνλόο ηεο δνινθνλίαο 
είλαη εληαγκέλν ζην δηήγεκα. Πεξηζηνηρίδεηαη όκσο από ηηο 
νπηηθέο ησλ εξώσλ, νη νπνίεο θπξηαξρνύληαη από ηηο 
πξνθαηαιήςεηο. Σν ςπρηθό ηαξαθνύλεκα ζπκβαίλεη ζε έλαλ, 
ην Λύζαλδξν. Μέζα ηνπ μεθηλά ε ακθηζβήηεζε ησλ 
πξνζσπηθώλ ηνπ πηζηεύσ. Σν θελό πνπ δεκηνπξγείηαη ζηνλ 
ςπρηζκό ηνπ, ηνπ παξέρεη ηε δπλαηόηεηα γηα κία εθ λένπ 
λνεκαηνδόηεζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο. 

 



ΔΤΥΑΡΙΣΟΤΜΔ ΓΙΑ 

ΣΗΝ ΠΡΟΟΥΗ Α 


