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Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, Η 
Φόνισσα 

Το τέλος… 
 

Αναστασία Σταματοπούλου, Γ5  

  

~*~ 

-Ω! Να το προικιό μου! είπε. 

 Τότες ήταν η στιγμή που την Χαδούλα, την χήρα του Γιάννη του 

Φράγκου, την επιάσαν οι δύο άνδρες. Η ίδια αφέθηκε στα χέρια τους, 

κουρασμένη και καταπονημένη. Τα πόδια της ήταν κατακόκκινα σαν τις 

παπαρούνες, από το τρέξιμο και από το γδάρσιμο στις μυτερές πέτρες. 

Δεν θα άντεχε ούτε τα δέκα βήματα που χρειάζονταν για να φτάσει στον 

Αϊ- Σώστην. 

–Είναι λιπόθυμη; ρώτησε ο χωροφύλαξ.  

–Πρέπει… μουρμούρισε ο άλλος που εφόρει φράγκικην ενδυμασίαν. 

Οι δύο άνδρες την μετέφεραν έξω από το κρύο θαλασσόνερο και την 

ακούμπησαν πάνω στην άμμο. Τα γκρίζα μαλλιά της ήσαν βρεγμένα, 

γέμισαν χαλίκια. Το μαραμένο της πρόσωπο δεν ήτο ενοχλημένο από τον 

ήλιον που το χτυπούσε με τις ηλιαχτίδες του. Τα πόδια της, έως και τα 

γόνατα, ακόμα τα μαστίγωναν τα κύματα. Τα μπράτσα της ακουμπούσαν 

πάνου στα ξεβρασμένα φύκια, ακόμα γεμάτα αλμύρα και ξηρά λόγω του 

φωτοδότου ηλίου.  

 Ο χωροφύλαξ ήλεγξε την γραίαν. Έδειχνε ότι ανέπνεε και η καρδιά 

της χτυπούσε σαν τρελή, ως να ήτο ερωτευμένη. Βεβαίως και ο ίδιος 

ήξευρε αυτό το συναίσθημα και δια τούτο ημπορούσε να το αναγνωρίσει. 

Αλλά με ποίον θα μπορούσε η γραία, ή μια οποιαδήποτε γραία του λόγου 

της, να ξαναερωτευθεί; Και ποίος θα μπορούσε να ερωτευθεί μια 

Φόνισσα; 

 Εστί αληθές ότι η Φραγκογιαννού δεν ήτο ερωτευμένη εκ νέου. 

Είχεν απλά αποκοιμηθεί πάνου στη ζεστή αμμουδιά παρά της 

θαλάσσης,μη θέλοντας να αντικρίσει τους δύο άνδρας. Ονειρευόταν τον 

άνδρα της, τον συγχωρεμένο. Είχε εις την αγκάλην του τα νεκρά κοράσιά 
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της σαν τρίδυμα. Και τα τρία χαμογελαστά και χαρωπά μέχρι που εκείνη 

τα επλησίασε και ήρχισαν να στριγγλίζουν και να φωνασκούν σαν 

δαίμονες. Μετά ως δια μαγείας πήραν μιλιά και ήρχισαν να την κρίνουν, 

να ερωτούν αν θα τις σκοτώσει και τούτες, να την καταριούνται και να 

προσπαθούν να τηνε χτυπήσουν. Ξύπνησε κλαμένη μέσα σε ένα κάρο.  

 Οι δύο άνδρες ήσαν στις δύο θέσεις μπροστά και οδηγούσαν την 

Φραγκογιαννού προς την πόλιν. Η ίδια δεν τόλμησε να τους μιλήσει, έστω 

και μια κουβέντα. Ήξευρε πως θα καταθέσουν εναντίον της μπροστά 

στον ειρηνοδίκη μετά από όσα πέρασαν για να την βρούνε. Επιπλέον δεν 

ήθελε περαιτέρω μπερδέματα και ήθελε η κατάσταση να παραμείνει 

ξεκάθαρη από τέτοιου είδους επιπροσθέτους επιπλοκάς. 

  Δεν την πήγαν μέσα σε κάποιο κελί να υποφέρει από την υγρασία 

και το σκοτάδι. Αντιθέτως την οδήγησαν κατευθείαν στο ειρηνοδικείο για 

να απολογηθεί και να καταθέσει.  

 Ο δικαστής φαινόταν τεράστιος μπροστά στην γραία. 

Καλοντυμένος, επίσημος και καθαρός βάδισε κοντά στο βήμα αφήνοντας 

μια αίσθηση τρόμου πίσω του. Ταυτοχρόνως έμοιαζε με έναν τίμιο και 

δίκαιο ειρηνοδίκη, κάτι που η εμφάνιση του ενέπνεε.   

–Είσαστε η Χαδούλα, ή λεγομένη Φράγκισσα, ή Φραγκογιαννού, η γυνή 

του Ιωάννη του Φράγκου; 

Η Χαδούλα, μισολιπόθυμη, μισοτρομαγμένη, απάντησε καταφατικά.  

–Γνωρίζετε ότι σας αναζητούμε επί ημέρας; 

Η Χαδούλα κούνησε το κεφάλι της πάνω κάτω γεμάτη ντροπή. 

–Μήπως γνωρίζετε διατί; 

 Η Χαδούλα σαστισμένη δεν απάντησε διόλου. Τα χέρια της έτρεμαν 

και χτυπούσε την πατούσα της στο πάτωμα συνεχώς. Το πρόσωπό της 

είχε κοκκινίσει. 

–Γνωρίζετε δια τον θάνατον των παρακάτω κορασίδων: το βρέφος της 

κόρης σας Δελχαρούς, την Μυρσούδα και Αρετούλα του Γιάννη του 

Περιβολά, την Ξενούλα της Προπαντίνας και το βρέφος του Γιάννη του 

Λυρίγκου; ερώτησε ο ειρηνοδίκης. 

 Εκείνη απάντησε πως γνώριζε για τα δυστυχή γεγονότα και ότι 

λυπόταν πολύ. Προσπάθησε να συγκρατήσει τα δάκρυά της μέσα της και 

την αλήθεια πνιγμένη εις την καρδίαν της. 

–Διατί τρέξατε να κρυφτείτε από τους ταχτικούς; 

–Γιατί φοβήθηκα πως θα με σκοτώσουν. 

 Ο δικαστής ξερόβηξε και έφτιαξε τα χαρτιά του. 
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–Υπάρχει η φήμη πως είστε Φόνισσα. Αληθεύει; 

 Η Φραγκογιαννού κατέβασε το κεφάλι. Έπρεπε να βρει μια 

δικαιολογία όσο γρηγορότερα γινόταν, αλλιώς θα μετρούσαν την σιωπήν 

της ως θετική απάντηση. Παρόλα αυτά δεν μπορούσε να σκεφτεί καθαρά 

και δεν της ερχόταν ένα πειστικό επιχείρημα υπέρ της. Όλα έδειχναν πως 

η Φραγκογιαννού θα καταδικαζόταν σε θάνατο. 

 

–Όχι κύριε δικαστά! 

 Η Χαδούλα ήκουσε την πόρτα να χτυπάει στον τοίχο και γύρισε 

πίσω να δει ποιος ήταν με το μέρος της. Στην έξοδο στεκόταν ο Γιάννης ο 

Λυρίγκος, λαχανιασμένος και εξουθενωμένος από το τρέξιμο. Μόλις η 

Φραγκογιαννού του είχε πει πως η γυναίκα του γεννούσε ξανά έτρεξε 

ταχύς να την προλάβει. Αγαπούσε πολύ την γυναίκα του και δεν θα την 

άφηνε ποτέ μόνη της σε μια τόσο οδυνηρή στιγμή. Δεν την είχε προλάβει 

την προηγούμενη φορά και γι’ αυτό ένιωθε τύψεις και ντροπή.  

–Αφού η κορασίδα Ξενούλα βρήκε έναν ατυχή θάνατον, η γραία ήρθε εις 

την εστίαν μου να βοηθήσει στην γέννα του αδικοχαμένου πια βρέφους 

μου. Μάλιστα αφού την κατηγόρησε αδίκως η πεθερά μου  για τον φόνο 

του παιδιού μου, που τόσο δεινοπάθησε η γυναίκα μου να φέρει στον 

κόσμο, μου είπε πως η γυναίκα μου είχε δεύτερο παιδί στην κοιλιά της! 

Είμαι βέβαιος πως η γραία δεν διέπραξε τους φόνους διατί είναι σωτήρας! 

Όντως μόλις έφτασα εις το καλύβι μου, η γυναίκα μου είχε μόλις αρχίσει 

να το συνειδητοποιεί και πράγματι γέννησε! 

 Η Χαδούλα τον ευχαρίστησε και κοίταξε τον ειρηνοδίκη. Αυτό που 

είχε πει στον Λυρίγκο ήταν ένα ψέμα, ένας αυτοσχεδιασμός της στιγμής 

για να ξεφύγει από την πεθερά. Ποτέ δεν θα φανταζόταν ότι όντως η 

σύζυγός του θα εγεννούσε και δεύτερο. Ο ειρηνοδίκης φαινόταν 

βαριεστημένος, ίσως κουρασμένος, λες και κάποιος του είχε στερήσει τον 

βραδινό του ύπνο. 

 Και πώς εξηγείς τα τρία προηγούμενα περιστατικά; 

Η Χαδούλα εσηκώθη από την καρέκλα. 

–Δεν φταίω εγώ δια τους θανάτους των κορασίδων! Η εγγόνα μου 

απεβίωσε λόγω της αρρώστιας της, από βήχα. Τα δυο αδέλφια έπεσαν 

στην πηγή όπως περιέγραψα στον πατέρα τους. Ο πνιγμός της Ξενούλας 

ήτο δυστύχημα και όχι εσκεμμένος.  

 Ο δικαστής δεν αισθανόταν καλά εκείνη την ημέραν. Ήτο ασθενής 

και είχε παρευρεθεί εις την δίκην μόνο και μόνο από την φιλοδοξίαν του 
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να δικάσει την γραίαν. Είχε ακούσει πολλά για εκείνη και ανυπομονούσε 

για την δικαίωση των συγγενών των θυμάτων. Παρόλα αυτά, αν δεν 

τελείωνε η δίκη δεν θα ξεκουραζόταν και στην περίπτωσή του χρειαζόταν 

ανάπαυσιν. 

 Όμως δεν θα άφηνε την Φραγκογιαννού να ζήσει. 

–Κι όμως, πώς εξηγείτε το γεγονός ότι ήτο παρούσα εις όλους τους 

θανάτους; 

–Πεπρωμένον κύριε δικαστά. Ή απλή σύμπτωσης. Θα καταδικάσετε μιαν 

γραίαν, ανήμπορη και κατακαημένη, αδίκως; Θα μπορούσε να ήταν η 

μάνα σας αυτή που στέκεται μπροστά σας!, είπεν ο Λυρίγκος. Ο δικαστής 

ήτο πολύ σημαδεμένος. Η μητέρα του είχε δολοφονηθεί όταν ήτο εις το 

εξωτερικόν και δεν πρόλαβε ούτε την κηδεία της. Γι’ αυτό όταν έμαθε το 

μαντάτο ορκίστηκε πως δεν θα ξαναμιλήσει ούτε θα ξανασκεφτεί για 

αυτήν. Τότες όμως η κυρά Χαδούλα και τα λόγια του μάρτυρος του 

φάνηκαν ώσπερ ο υιός να μιλεί δια την μητέραν. Ως ετούτος να ήτο εις 

την θέση του. 

–Αθώα! φωνάζει όσο πιο δυνατά του επιτρεπόταν ο ειρηνοδίκης. 

  Η Χαδούλα σκυθρωπή βγαίνει από την αίθουσα συνοδεία του 

μάρτυρα. Ο Γιάννης ο Λυρίγκος έτρεξε να την ευχαριστήσει δια την 

ειδοποίησίν της. Προσεφέρθη να την μεταφέρει εις την οικίαν της, αλλά η 

γραία αρνήθηκε την προσφοράν του.  

 Η γραία περίμενε τόσο πολύ τον θάνατον, την λύτρωσιν, που δεν 

ήξευρε πλέον τι να κάμει. Αν γύριζε πίσω, η Δελχαρώ θα της έκανε 

ανάκριση που δεν θα άντεχε. Δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει για τα βουνά 

λόγω της ηλικίας της. Και πρωτίστως; Δεν θα μπορούσε να ξαναδεί 

κορασίδα ποτέ. 

 Η Χαδούλα αποφάσισε να προχωρήσει τον δρόμο της επιστροφής. 

Όλα της φαίνονταν ξερά και αβίωτα. Ο χωμάτινος δρόμος μακρύς και 

δύσβατος. Τα χαλίκια πονούσαν τις πατούσες της ώστε να νιώθει πως 

επερπάτησε ολάκερο τον κόσμο και πέρα απ’ τ’ άστρα. Και μόλις 

εσκέφτηκε τούτο, κάθισε κάτω και περίμενε να νυχτώσει να δει τα άστρα. 

Δεν περνούσαν και πολλοί διαβάτες από τον συγκεκριμένον δρομίσκον 

και οι περισσότεροι ήσαν πάνου σε άλογα και γαϊδούρια, που δεν της 

έδιναν ουδεμίαν σημασίαν σαν να ήτο πράμα. Και σκέφτηκε πως ίσως 

έπρεπε να της συμπεριφέρονταν σαν πράμα. 

 Η Χαδούλα κοίταξε τον ροδοκόκκινο ουρανό. Ήτο μια 

συννεφιασμένη ημέρα οπού τα σύννεφα ήσαν σαν πινελιές σε καμβά, 
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εχόρευαν εις τον αιθέρα παίζοντας με τα πουλιά τα οποία πετούσαν 

χαμηλά. Εκόντευε να σκοτεινιάσει και τα άστρα να κάμουν την εμφάνισή 

τους στον νυχτερινό ουρανό. 

 Και εκεί που όλα ήσαν ρόδινα, η Χαδούλα πέθανε με τύψεις του 

πρόσφατου παρελθόντος της και ντροπιασμένη δια την κατάληξίν της. 

Άφησε μιαν κραυγήν, αλλά κανένας παρά μόνο η γειτόνισσα η 

Προπαντίνα δεν την ήκουσε, η οποία κρατούσε το μαχαίρι εις το αριστερό 

χέρι της. 

–Τώρα, εγώ είμαι η Φόνισσα, είπε και έχωσε την λεπίδα εις τον λαιμόν της 

Φραγκογιαννούς. 

-Όχι! Εγώ είμαι αξία του τίτλου!, ούρλιαξε εκείνη. 

 Η Προπαντίνα γύρισε το μαχαίρι στα αριστερά. Πορφυρό αίμα 

έτρεχε εις τας χείρας της. 

–Εγώ είμαι η Φόνισσα! 

~*~ 


