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Ο Ζητιάνος 

Ανδρέας Καρκαβίτσας 

Σύντομη βιβλιοπαρουσίαση 

Ο Τζιριτόκωστας ήταν ένας απατεώνας, που εκπαιδευμένος από μικρός, 
κερδίζει το μεροκάματό του προσποιούμενος τον ζητιάνο. Έχει, για το λόγο 
αυτό, "νοικιάσει" από γονείς πεινασμένους και εξίσου απατεώνες, ένα παιδί, 
για να το εκπαιδεύσει και να το έχει βοηθό. Ο ζητιάνος, με τον ξυλοκοπημένο 
παραγιό του ονόματι Μουτζούρη, φτάνουν στο χωριό Νυχτερέμι των 
Καραγκούνηδων (Θεσσαλών) με το γαϊδουράκι τους. Μένοντας στο χωριό, ο 
ζητιάνος, πολύπειρος φυσιογνώστης, που μαντεύει της ψυχής και της καρδιάς 
τ' απόκρυφα, γνωρίζοντας τις αδυναμίες και ανάγκες των αφελών χωρικών, 
βάζει την πονηριά του και της ζητιανιάς τα καμώματα στην υπηρεσία των 
γυναικών. Είχε παρατηρήσει με τα ταξίδια του, τη μαγική επιρροή που έχουν 
στις γυναίκες τα μυστήρια και τα σύμβολα. Αρχίζει, λοιπόν, να τους τάζει 
μαγικά βότανα, ξεπερνώντας το ρόλο του ζητιάνου. Όλες οι γυναίκες αρχίζουν 
να του προσφέρουν φαγητό και ό,τι πολυτιμότερο έχουν στα σεντούκια τους, 
προκειμένου να αλλάξει η ζωή τους. Όταν ο παραγιός του ζητιάνου πεθαίνει 
από τα τραύματά του, τον κλείνουν προσωρινά στο δωμάτιο του 
τελωνοφύλακα, ο οποίος τον είχε ξυλοκοπήσει κατά την άφιξή του στο χωριό. 
Λείπει εκείνη τη νύχτα ο τελωνοφύλακας στον Πηνειό, περιμένοντας 
λαθρέμπορους. Γυρίζοντας όμως ο τελωνοφύλακας τα ξημερώματα στο σπίτι 
που νοικιάζει, βρίσκει μέσα δύο μικρά χωριατόπαιδα. Μόλις εκείνα τον 
βλέπουν φωτισμένο με το κερί που κρατάει, τον περνάνε για τον "βρικόλακα" 
του πεθαμένου παραγιού. Βγαίνουν ουρλιάζοντας από το σπίτι και 
κινητοποιούν το χωριό. Ο παμπόνηρος και εκδικητικός ζητιάνος καταλαβαίνει 
τι έχει συμβεί στην πραγματικότητα (ότι μόλις επέστρεψε ο τελωνοφύλακας), 
και παριστάνει πως πράγματι ο παραγιός του βρικολάκιασε. Κι έτσι για να 
εκδικηθεί τον τελωνοφύλακα, πείθει τους ανθρώπους να βάλουν φωτιά στο 
σπίτι του, ενώ μέσα υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. 

Ο κεντρικός ήρωας του βιβλίου 

Ο Τζιριτόκωστας είναι ο κεντρικός ήρωας του μυθιστορήματος. Πιστεύεις, 
διαβάζοντας τον τίτλο και ξεκινώντας τις σελίδες του βιβλίου, ότι θα 
συμπαθήσεις το φτωχό, πεινασμένο και ταπεινό ζητιάνο, που η μοίρα τον 
αδίκησε. Όμως ο ζητιάνος είναι ένας μοχθηρός, άπληστος άνθρωπος, ένας 
πονηρός απατεώνας, επαγγελματίας του είδους του, που εκπαιδευμένος από 
μικρός να προκαλεί τη θλίψη στην ανθρώπινη ψυχή, κερδίζει το μεροκάματο 
αποσπώντας κέρματα από αληθινά φτωχούς και εύπιστους ανθρώπους. Ο 
ζητιάνος παρουσιάζεται αρκετά εκδικητικός, ιδιαίτερα στο τέλος του βιβλίου, 



ενώ επίσης είναι σκληρός και τον ενδιαφέρει μόνο ο εαυτός του και το πως 
θα κερδίσει χρήματα με την εξαπάτηση. 
 

 
 

Αυτό που μου άρεσε περισσότερο διαβάζοντας το βιβλίο 

Αυτό που μου άρεσε περισσότερο διαβάζοντας το βιβλίο, ήταν ο τρόπος που 
ο συγγραφέας περιέγραφε τα γεγονότα. Με νατουραλισμό δηλαδή με έναν 
ακραίο ρεαλισμό, παρουσιάζει την απογοητευτική πλευρά της ζωής. Μέσα 
από την αναλυτική και ειρωνική, πολλές φορές περιγραφή του, μας δίνει να 
καταλάβουμε τα πάντα για αυτό το ταξίδι του ζητιάνου, καθώς και για την 
ζωή του γενικότερα. Μας μεταφέρει σε μία άλλη εποχή και μας δίνει την 
αίσθηση ότι τα γεγονότα αυτά εξελίσσονται μπροστά στα μάτια μας. 

Ο λόγος που επέλεξα αυτό το βιβλίο 

Ο λόγος που επέλεξα αυτό το βιβλίο είναι αρχικά ο τίτλος του και δεύτερον ο 
συγγραφέας του. Ο τίτλος του βιβλίου μου κίνησε το ενδιαφέρον και θέλησα 
να μάθω για αυτόν τον ζητιάνο που αναφέρονταν στον τίτλο. Μετά είδα τον 
συγγραφέα και αφού αντίκρισα το όνομα του Ανδρέα Καρκαβίτσα, ήμουν 
πλέον σίγουρη πως έπρεπε να διαβάσω αυτό το βιβλίο, γιατί ήξερα πως θα 
ήταν υπέροχο. 

Ο λόγος που θα πρότεινα αυτό το βιβλίο 

Θα πρότεινα αυτό το βιβλίο στους συμμαθητές μου, διότι είναι ένα 
συγκλονιστικό μυθιστόρημα, που αναφέρεται στους αγνούς και αφελείς 
ανθρώπους, στις δεισιδαιμονίες, τη δουλοπρέπεια, τη μοχθηρία, την 
αγυρτεία και την αμάθεια, χαρακτηριστικά μιας παλαιότερης εποχής. Θεωρώ 
ότι είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο, με μία ιδιαίτερα μαγευτική γλώσσα, που όλοι 
αξίζει να το διαβάσουν. 

 
 

 
 

 


