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Ένα βιβλίο-σταθμός στην ελληνική λογοτεχνία, ένα κλασικό μυθι-
στόρημα που εξακολουθεί να γοητεύει και να «σκανδαλίζει». Ο 
συγγραφέας του Εμμανουήλ Ροΐδης εκμεταλλεύεται μια μεσαιω-
νική ιστορία (για το σκάνδαλο ενός θηλυκού Πάπα που γέννησε 
στη μέση του δρόμου), με σκοπό να στηλιτεύσει τον σκοταδισμό 
της εκκλησιαστικής εξουσίας και να παρωδήσει την κοινωνική 
υποκρισία.

Αν η πρόσληψη ενός βιβλίου είναι ένας ασφαλής δείκτης για να 
εντοπίσουμε τον κοινωνικό αντίκτυπο της λογοτεχνικής γραφής, 
τότε μπορούμε να υποστηρίξουμε με βεβαιότητα πως η εμφά-
νιση της Πάπισσας Ιωάννας του Εμμανουήλ Ροΐδη (1866) δεν 
σηματοδοτεί μόνο την κατάκτηση ενός ιδιαίτερου λογοτεχνικού 
ύφους, αλλά αποτελεί ταυτόχρονα ένα κρίσιμο επεισόδιο μιας 
ευρύτερης ιδεολογικής και πολιτισμικής αναμέτρησης, μέσα στα 
«ρομαντικά χρόνια». Από τη μια μεριά, ο εκκλησιαστικός αφο-
ρισμός, η εισαγγελική παρέμβαση, η λογοκρισία και η κατάσχεση 
του βιβλίου είναι εύγλωττες ενδείξεις για την οξύτητα των αντι-
δράσεων απέναντι στον Ροΐδη. Από την άλλη μεριά, η απάντη-
σή του στην Ιερά Σύνοδο, οι «Επιστολές ενός Αγρινιώτου» και 
το «Υπόμνημά» του προς τους εφέτες του Πλημμελειοδικείου  
–ολόκληρο, δηλαδή, το αφηγηματικό «κύκλωμα» της Πάπισσας, 
που παρουσιάζεται στον ανά χείρας τόμο– μετατρέπει τελικά 
τον Ροΐδη από λόγιο εκφραστή ενός φιλελεύθερου πνεύματος σε 
συγγραφέα με αξιώσεις και κριτικό με απαιτήσεις.

Από την εισαγωγή του Γιάννη Παπαθεοδώρου ΚΑΙ Ο ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΚΑΙ Ο ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΤΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ 1866

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΐΔΗΣ

H Πάπισσα

Κ
Α

Ι 
Ο

 Α
Φ

Ο
Ρ

ΙΣ
Μ

Ο
Σ

 Τ
Η

Σ

H
 Π

ά
π

ισ
σ

α
 Ιω

ά
ν

ν
α

H Πάπισσα

Ιωάννα

Ιωάννα
Ταῦτα, Ἅγιοί μου Πατέρες, ἔκρι-
να καλὸν νὰ παρατηρήσω εἰς ὑμᾶς, 
ὡς εὐπειθὲς τέκνον τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας· ἤδη δὲ συγχωρήσατέ μοι 
καὶ ὡς ἁπλοῦς τίμιος ἄνθρωπος νὰ 
παρατηρήσω ὅτι τὰ ἐπίθετα «βλά-
σφημος», «ἀσεβής», «ὄργανον τοῦ 
Σατανᾶ» κτλ. οὐ μόνον ἀπηγορευμέ-
να εἶναι ὑπὸ τῶν θείων κανόνων καὶ 
ἀνάρμοστα εἰς χείλη προωρισμένα 
νὰ δοξολογῶσι τὸν Πλάστην, ἀλλὰ 
καὶ ἔχουσιν εἰς τὰ στόματα ὑμῶν ση-
μασίαν ὅλως διάφορον τῆς συνήθους· 
διότι ὁ κόσμος συνείθισε πρὸ πολλοῦ, 
ὅταν ἀκούῃ αὐτὰ προφερόμενα ὑπὸ 
ἱερέων, νὰ τὰ μεταφράζῃ ἀμέσως 
διὰ τοῦ «φιλαλήθης», «εἰλικρινής», 
«προοδευτικὸς» καὶ ἄλλων τοιού-
των ἐνθυμούμενος ὅτι «βλάσφημοι» 
καὶ «ἀσεβεῖς» ὠνομάσθησαν ὁ Γα-
λιλαῖος, ὁ Οὕσσιος, ὁ Πασχάλ, ὁ Κο-
ραῆς, ὁ Βάμβας καὶ ὁ Φαρμακίδης. 
Τοιοῦτον εἶναι τὸ πνεῦμα τοῦ αἰῶ-
νος, κωφεύοντος εἰς πᾶσαν ἀναπό-
δεικτον κατηγορίαν καὶ ἀντὶ ὕβρεων 
καὶ ἀπαγορεύσεων ζητοῦντος φῶς, 
συζήτησιν καὶ διδασκαλίαν. 

ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ ΡΟΐΔΉΣ

O Εμμανουήλ Pοΐδης γεννήθηκε στη 
Σύρα το 1836. Το 1860 μεταφράζει 
το Οδοιπορικό του Σατομπριάν. Τα 
επόμενα χρόνια αρθρογραφεί για 
πολιτικά και λογοτεχνικά ζητήματα, 
σε εφημερίδες και περιοδικά. Μο-
ναδική στιγμή στο έργο του είναι η 
έκδοση το 1866 της Πάπισσας Ιω-
άννας. Το 1873, με τα Λαυρεωτικά,  
o Pοΐδης χάνει όλη την περιουσία 
του. Το 1875 παρεμβαίνει δραστικά 
στον δημόσιο βίο με την έκδοση της 
σατιρικής εφημερίδας Aσμοδαίος. 
Το 1877 προκαλεί σκάνδαλο όταν, 
στη διαμάχη του με τον Άγγελο Βλά-
χο, εκφράζεται αρνητικά για το σύ-
νολο σχεδόν της ελληνικής ποίησης. 
Το 1893 εκδίδονται τα Είδωλα που 
αποτελούν τη δική του συνεισφορά 
στην αντιμετώπιση του γλωσσικού 
ζητήματος. Την ίδια εποχή δημοσιεύει  
τα Συριανά διηγήματά του, κα-
θώς και πλήθος χρονογραφημάτων, 
επιφυλλίδων και σκαλαθυρμάτων. 
Εγκατέλειψε τα εγκόσμια το 1904.
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Αν η πρόσληψη ενός βιβλίου είναι ένας ασφαλής δεί-
κτης για να εντοπίσουμε τον κοινωνικό αντίκτυπο 

της λογοτεχνικής γραφής, τότε μπορούμε να υποστηρί-
ξουμε με βεβαιότητα πως η εμφάνιση της Πάπισσας 
Ιωάν νας του Εμμανουήλ Ροΐδη (1866) δεν σηματοδοτεί 
μόνο την κατάκτηση ενός ιδιαίτερου λογοτεχνικού 
ύφους1, αλλά αποτελεί ταυτόχρονα ένα κρίσιμο επεισό-
διο μιας ευρύτερης ιδεολογικής και πολιτισμικής αναμέ-

1 Βλ. Παναγιώτης Μουλλάς, «Για το ήθος και το ύφος του Ροΐδη», 
τώρα στο Παν. Μουλλάς, Ρήξεις και συνέχειες. Μελέτες για τον 
19ο αιώνα, Σοκόλη, Αθήνα, 1994, σ. 331-338. Για το ύφος του Εμμ. 
Ροΐδη βλ. επίσης: Διονύσης Καψάλης, «Ούτως ειπείν: ο τροπικός 
του Ροΐδη», Χάρτης 16 (1985), σ. 388-402· Δημήτρης Δημηρούλης, 
«Το δίχτυ της γραφής και ο υμένας του ύφους», στο Δημ. Δημη-
ρούλης (επιμ.), Εμμανουήλ Ροΐδης. Αφηγηματικά Κείμενα, Ίδρυ-
μα Κώστα και Ελένης Ουράνη, Αθήνα, 1995, σ. 7-61· Γιάννης Πα-
παθεοδώρου, «Η αμαρτωλή Ιωάννα και το σκάνδαλο της γραφής», 
Νέα Εστία 1772 (2004), σ. 600-648· Δημ. Δημηρούλης, Εμμανουήλ 
Ροΐδης. Η τέχνη του ύφους και της πολεμικής, Μεταίχμιο, Αθήνα, 
2005· Νίκος Μαυρέλος, Το ψηλαφητό παλίμψηστο της ροϊδικής 
γραφής. Ζητήματα λογοτεχνικής και πολιτισμικής θεωρίας, Σο-
κόλη, Αθήνα, 2008. Για τη συνολικότερη επίδραση του ύφους του 
Ροΐδη σε συγγραφείς του 19ου αιώνα βλ. Λάμπρος Βαρελάς, «Ροϊ-
δικές ταυτότητες σε συγγραφείς του 19ου αιώνα», Μικροφιλολο-
γικά 32 (2012), σ. 5-11.
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τρησης, μέσα στα «ρομαντικά χρόνια»2. Από τη μια με-
ριά, ο εκκλησιαστικός αφορισμός, η εισαγγελική παρέμ-
βαση, η λογοκρισία και η κατάσχεση του βιβλίου είναι 
εύγλωττες ενδείξεις για την οξύτητα των αντιδράσεων 
απέναντι στον Ροΐδη. Από την άλλη μεριά, η απάντησή 
του στην Ιερά Σύνοδο, οι «Επιστολές ενός Αγρινιώτου» 
και το «Υπόμνημά» του προς τους εφέτες του Πλημμε-
λειοδικείου –ολόκληρο, δηλαδή, το αφηγηματικό «κύ-
κλωμα»3 της Πάπισσας, που παρουσιάζεται στον ανά 
χείρας τόμο– μετατρέπει τελικά τον Ροΐδη από λόγιο 
εκφραστή ενός φιλελεύθερου πνεύματος σε συγγραφέα 
με αξιώσεις και κριτικό με απαιτήσεις. Ανεπίγνωστα 
ίσως,4 αμέσως μετά την Πάπισσα, ο Ροΐδης συνεχίζει το 
μυθιστόρημα με άλλα μέσα, ενώ αποκτά πλέον μια ανα-
γνωρίσιμη θέση στη δημόσια σφαίρα. Δεν είναι καθόλου 
τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι το λογοτεχνικό σκάνδα-
λο της Πάπισσας έφερε στο προσκήνιο όλους τους κε-
ντρικούς πρωταγωνιστές της δημόσιας σφαίρας (την Εκ-
κλησία, τη Δικαιοσύνη, τον Τύπο, τη λογιοσύνη), καθώς 
«για το πρώτο τουλάχιστον εξάμηνο του 1866, η Πάπισ-
σα υπήρξε το μεγάλο θέμα της ημέρας».5 Η ειρωνική 

2 Αλέξης Πολίτης, Ρομαντικά χρόνια. Ιδεολογίες και Νοοτροπίες 
στην Ελλάδα του 1830-1880, ΕΜΝΕ Μνήμων, Αθήνα, 1998.

3 Άλκης Αγγέλου, «Κάποιες προτάσεις για να ξαναδιαβάσουμε τον 
Ροΐδη», στο Εμμ. Ροΐδης, Σκαλαθύρματα, Εστία, Αθήνα, 2005 (α´ 
εκδ. 1986), σ. νε´.

4 Δημ. Δημηρούλης, «Η διαρκής γοητεία της Πάπισσας», εισαγ. στο 
Εμμ. Ροΐδης, Η Πάπισσα Ιωάννα, Μεταίχμιο, Αθήνα, 2005, σ. lxix. 

5 Άλκης Αγγέλου, «Η Εκκλησία, η Πάπισσα, ο Ροΐδης» στο Εμμ. 
Ροΐδης, Η Πάπισσα Ιωάννα, επιμ. Άλκης Αγγέλου, Εστία, Αθήνα, 
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απάντηση του συγγραφέα στην Ιερά Σύνοδο επιβεβαίω-
νε, άλλωστε, την απρόσμενη εκδοτική επιτυχία του βι-
βλίου μέσω του αφορισμού του:

 «Ἡ “Πάπισσα Ἰωάννα”, ἡ προωρισμένη, ὡς πάντα τὰ 
ἐν Ἑλλάδι ἐκδιδόμενα βιβλία, ν’ ἀναγνωσθῇ ὑπὸ 
εὐαρίθμων τινῶν λογίων, ἀναγνώσθη χάρις εἰς τοὺς 
ἀφορισμοὺς ἐν ταῖς λέσχαις, τοῖς καφφενείοις καὶ 
τοῖς παντοπωλείοις καὶ ἐνίοτε μεγαλοφώνως, ἵνα 
ἀκούωσι καὶ οἱ μὴ ἐξεύροντες ν’ ἀναγινώσκωσιν, ὁ 
δὲ Ἅγ. Ναζαρὲτ καὶ ὁ ἡγούμενος τοῦ Ἁγ. Σάββα ζη-
τοῦσιν ἀντίτυπα αὐτῆς ἐκ τῶν περάτων τῆς Συρίας. 
Τοιαῦτα εἶναι σήμερον τ’ ἀποτελέσματα τῶν ἱερατι-
κῶν ἀπαγορεύσεων· τὸ δὲ σωτήριον ἔτος 1866 εἶναι 
εἴπερ τι καὶ ἄλλο ἀκατάλληλον δι’ ἀφορισμοὺς καὶ 
καταδιώξεις συγγραφέων».6

Ο Ροΐδης, ωστόσο, δεν φαίνεται να είχε υπολογίσει αυτή 
την αιφνίδια δημοσιότητα, και μάλλον δεν περίμενε πως 
το μυθιστόρημα θα προκαλούσε τέτοιες και τόσες αντι-
δράσεις. Ας δούμε πώς αξιολογεί ο ίδιος τις «περιστά-
σεις» της γραφής, μέσα στην πύκνωση των γεγονότων. 
Γράφει τον Νοέμβριο του 1866: «Ὅτε ἔγραψα τὴν Πά-
πισσαν οὔτε ἀναμορφωτὴς οὔτε διώκτης τῶν ἐκκλησια-

1993 (α´ έκδ. 1988), σ. 42. Χρησιμοποιώ αυτή την έκδοση για όλα 
τα αποσπάσματα που παρατίθενται στην παρούσα εισαγωγή. 

6 Στο ίδιο, σ. 316. Το κείμενο του Ροΐδη («Ὀλίγαι λέξεις εἰς ἀπά-
ντησιν πρὸς τὰ μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος»), αναδημοσιεύεται και στην προηγούμενη έκδοση των Εκδό-
σεων Μεταίχμιο (επιμ. Δημήτρης Δημηρούλης), καθώς και στον 
ανά χείρας τόμο.
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στικῶν καταχρήσεων ἐσκόπευα νὰ γείνω, ἀλλὰ μόνον 
σκοπὸν εἶχον νὰ γράψω ἕνα βιβλίο humoristique, εἰς τὸ 
ὁποῖον ὅμως οἱ ἀρχιερεῖς διὰ τῶν καταμηνύσεων καὶ φω-
νασκιῶν των ἀπέδωσαν σκοπὸν καὶ βαρύτητα εἰς ἣν δὲν 
ἀπέβλεπε». Και σχολιάζοντας τα όρια ανάμεσα στην 
παιγνιώδη πρόθεση και στην επιθετική πολεμική, συνεχί-
ζει: «Ἀλλ’ ἀφοῦ θέλοντα καὶ μὴ θέλοντα ἠθέλησαν νὰ με 
καταστήσωσιν ἀντίπαλον καὶ διώκτην τῶν ἱερατικῶν κα-
ταχρήσεων, θέλω ἀκολουθήσει τὴν ὁδόν, τὴν ὁποίαν με 
ἐχάραξαν, πράττων ἴσως ἀργότερα ἐν γνώσει καὶ σοβα-
ρῶς, ὅ,τι εἶχον κάμει γελῶν καὶ χωρίς νὰ γνωρίζω τί κά-
μνω».7 Στη δύση του βίου του, γύρω στα 1900, η αποστα-
σιοποίηση από το «νεανικό αμάρτημα» θα μεγαλώσει: 
«Τὴν ἄνοιξιν τοῦ ἔτους 1864 σπεύδων νὰ φέρω εἰς πέρας 
ἱκανῶς γνωστὸν νεανικόν μου πόνημα, τὸ ὁποῖον δέν μοι 
εἶναι εὐχάριστον νὰ μνημονεύσω, ἔτυχε νὰ λάβω ἀνάγκην 
μεσαιωνικῶν τινων τόμων, μὴ ὑπαρχόντων οὔτε ἐν τῇ δη-
μοσίᾳ οὔτε ἐν οὐδεμιᾷ ἄλλῃ ἐν Ἀθήναις βιβλιοθήκῃ».8 Ο 
ίδιος χαρακτηρισμός είχε ακουστεί νωρίτερα και σε μια 
άλλη παραλλαγή: «Περὶ τῆς ἀνάγκης ταύτης ἐξηγήθημεν 
ἐν ἄκρᾳ εἰλικρινείᾳ ἐν τῷ προλόγῳ νεανικοῦ πονήματος ἢ 
μᾶλλον νεανικοῦ ἡμῶν ἁμαρτήματος ὡς ἀκολούθως».9 

Δεν πρόκειται τόσο για μια υστερόχρονη απολογία 
όσο για μια ώριμη συνειδητοποίηση ενός συγγραφικού 
αδιεξόδου. Τι είδος μυθιστορήματος θα μπορούσε άρα-

7 Στο ίδιο, σ. 365. 
8 Εμμ. Ροΐδης, Άπαντα, επιμ. Άλκης Αγγέλου, τόμ. Ε΄, Ερμής, Αθήνα, 

1978, σ. 441. 
9 Εμμ. Ροΐδης, Άπαντα, ό.π., τόμ. Β´, Ερμής, Αθήνα, 1978, σ. 248. 
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γε να γράψει ο Ροΐδης μετά την Πάπισσα, αν βάδιζε 
πάνω στο δικό της αφηγηματικό πρότυπο; Και πώς θα 
μπορούσε να συνομιλεί με τον κοινωνικό του περίγυρο 
όταν ακόμα και μια δεκαετία αργότερα, το 1877, γρά-
φονται στίχοι σαν κι αυτούς: «Για μια στιγμή νομίσαν 
πως ήταν πεθαμένη / Και την περιφρονούσαν… μα σαν 
αφωρισμένη / Σηκώνεται απάνω, και χύνει μια βρώμα / 
Της Πάπισσας το στόμα / Αυτό το μαύρο φίδι / που 
βρώμησε για πάντα τον κριτικό Ροΐδη».10 Αναμφισβήτη-
τα, η ζυγαριά ανάμεσα στα κέρδη και τις ζημίες της 
Πάπισσας πρέπει να βάρυνε πολύ στις αποφάσεις του 
Ροΐδη, όχι μόνο για τους συγγραφικούς σχεδιασμούς αλ-
λά και για τον κοινωνικό βίο του. Το στίγμα της αθεΐας 
σε έναν αιώνα και σε μια κοινωνία όπου κυριαρχεί το 
θρησκευτικό αίσθημα δεν ήταν μια εύκολη υπόθεση. Σε 
ό,τι αφορά πάντως τη συγγραφή, το πρόβλημα λύθηκε 
έγκαιρα με τη στροφή από τη βιβλιογραφική έρευνα και 
το αρχείο στη βιωματική μνήμη και στην επικαιρική πα-
ρέμβαση.11 Μπορεί λοιπόν το πείραμα της Πάπισσας να 
μην επαναλήφθηκε ποτέ, αλλά σφράγισε ανεξίτηλα τον 
βίο και το έργο του Ροΐδη.12 

❈

10 Εμμανουήλ Ροΐδης-Άγγελος Βλάχος, Η διαμάχη για την ποίηση. 
Τα κείμενα και οι αντιδράσεις, φιλ. επιμ. Δημήτρης Δημηρούλης, 
Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, Αθήνα, 2011, σ. 567. 

11 Εμμ. Ροΐδης, Σκαλαθύρματα, ό.π. 
12 Για την καταλυτική σημασία της Πάπισσας στην εποχή της αλλά 

και στα διαδοχικά συγγραφικά στάδια του Ροΐδη βλ. Π. Θ. Γερο-
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Ένα βιβλίο-σταθμός στην ελληνική λογοτεχνία, ένα κλασικό μυθι-
στόρημα που εξακολουθεί να γοητεύει και να «σκανδαλίζει». Ο 
συγγραφέας του Εμμανουήλ Ροΐδης εκμεταλλεύεται μια μεσαιω-
νική ιστορία (για το σκάνδαλο ενός θηλυκού Πάπα που γέννησε 
στη μέση του δρόμου), με σκοπό να στηλιτεύσει τον σκοταδισμό 
της εκκλησιαστικής εξουσίας και να παρωδήσει την κοινωνική 
υποκρισία.

Αν η πρόσληψη ενός βιβλίου είναι ένας ασφαλής δείκτης για να 
εντοπίσουμε τον κοινωνικό αντίκτυπο της λογοτεχνικής γραφής, 
τότε μπορούμε να υποστηρίξουμε με βεβαιότητα πως η εμφά-
νιση της Πάπισσας Ιωάννας του Εμμανουήλ Ροΐδη (1866) δεν 
σηματοδοτεί μόνο την κατάκτηση ενός ιδιαίτερου λογοτεχνικού 
ύφους, αλλά αποτελεί ταυτόχρονα ένα κρίσιμο επεισόδιο μιας 
ευρύτερης ιδεολογικής και πολιτισμικής αναμέτρησης, μέσα στα 
«ρομαντικά χρόνια». Από τη μια μεριά, ο εκκλησιαστικός αφο-
ρισμός, η εισαγγελική παρέμβαση, η λογοκρισία και η κατάσχεση 
του βιβλίου είναι εύγλωττες ενδείξεις για την οξύτητα των αντι-
δράσεων απέναντι στον Ροΐδη. Από την άλλη μεριά, η απάντη-
σή του στην Ιερά Σύνοδο, οι «Επιστολές ενός Αγρινιώτου» και 
το «Υπόμνημά» του προς τους εφέτες του Πλημμελειοδικείου  
–ολόκληρο, δηλαδή, το αφηγηματικό «κύκλωμα» της Πάπισσας, 
που παρουσιάζεται στον ανά χείρας τόμο– μετατρέπει τελικά 
τον Ροΐδη από λόγιο εκφραστή ενός φιλελεύθερου πνεύματος σε 
συγγραφέα με αξιώσεις και κριτικό με απαιτήσεις.
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H Πάπισσα

Ιωάννα

Ιωάννα
Ταῦτα, Ἅγιοί μου Πατέρες, ἔκρι-
να καλὸν νὰ παρατηρήσω εἰς ὑμᾶς, 
ὡς εὐπειθὲς τέκνον τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας· ἤδη δὲ συγχωρήσατέ μοι 
καὶ ὡς ἁπλοῦς τίμιος ἄνθρωπος νὰ 
παρατηρήσω ὅτι τὰ ἐπίθετα «βλά-
σφημος», «ἀσεβής», «ὄργανον τοῦ 
Σατανᾶ» κτλ. οὐ μόνον ἀπηγορευμέ-
να εἶναι ὑπὸ τῶν θείων κανόνων καὶ 
ἀνάρμοστα εἰς χείλη προωρισμένα 
νὰ δοξολογῶσι τὸν Πλάστην, ἀλλὰ 
καὶ ἔχουσιν εἰς τὰ στόματα ὑμῶν ση-
μασίαν ὅλως διάφορον τῆς συνήθους· 
διότι ὁ κόσμος συνείθισε πρὸ πολλοῦ, 
ὅταν ἀκούῃ αὐτὰ προφερόμενα ὑπὸ 
ἱερέων, νὰ τὰ μεταφράζῃ ἀμέσως 
διὰ τοῦ «φιλαλήθης», «εἰλικρινής», 
«προοδευτικὸς» καὶ ἄλλων τοιού-
των ἐνθυμούμενος ὅτι «βλάσφημοι» 
καὶ «ἀσεβεῖς» ὠνομάσθησαν ὁ Γα-
λιλαῖος, ὁ Οὕσσιος, ὁ Πασχάλ, ὁ Κο-
ραῆς, ὁ Βάμβας καὶ ὁ Φαρμακίδης. 
Τοιοῦτον εἶναι τὸ πνεῦμα τοῦ αἰῶ-
νος, κωφεύοντος εἰς πᾶσαν ἀναπό-
δεικτον κατηγορίαν καὶ ἀντὶ ὕβρεων 
καὶ ἀπαγορεύσεων ζητοῦντος φῶς, 
συζήτησιν καὶ διδασκαλίαν. 

ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ ΡΟΐΔΉΣ

O Εμμανουήλ Pοΐδης γεννήθηκε στη 
Σύρα το 1836. Το 1860 μεταφράζει 
το Οδοιπορικό του Σατομπριάν. Τα 
επόμενα χρόνια αρθρογραφεί για 
πολιτικά και λογοτεχνικά ζητήματα, 
σε εφημερίδες και περιοδικά. Μο-
ναδική στιγμή στο έργο του είναι η 
έκδοση το 1866 της Πάπισσας Ιω-
άννας. Το 1873, με τα Λαυρεωτικά,  
o Pοΐδης χάνει όλη την περιουσία 
του. Το 1875 παρεμβαίνει δραστικά 
στον δημόσιο βίο με την έκδοση της 
σατιρικής εφημερίδας Aσμοδαίος. 
Το 1877 προκαλεί σκάνδαλο όταν, 
στη διαμάχη του με τον Άγγελο Βλά-
χο, εκφράζεται αρνητικά για το σύ-
νολο σχεδόν της ελληνικής ποίησης. 
Το 1893 εκδίδονται τα Είδωλα που 
αποτελούν τη δική του συνεισφορά 
στην αντιμετώπιση του γλωσσικού 
ζητήματος. Την ίδια εποχή δημοσιεύει  
τα Συριανά διηγήματά του, κα-
θώς και πλήθος χρονογραφημάτων, 
επιφυλλίδων και σκαλαθυρμάτων. 
Εγκατέλειψε τα εγκόσμια το 1904.
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