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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

«Τυφλή Δικαιοσύνη»: Μία νέα έκδοση από το «Δίκτυο Δελφών» 

Ο Δήμος Δελφών στηρίζει το πνευματικό έργο που παράγεται στον τόπο μας 

 

Ο Δήμος Δελφών, δια μέσω του Δικτύου για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό στη Φωκίδα 

«Δίκτυο Δελφών», εστιάζοντας στη σημασία της στήριξης του πνευματικού έργου ανθρώπων 

της περιοχής μας, όποια μορφή κι αν έχει αυτή, πήρε την πρωτοβουλία και προχώρησε στη 

συνέκδοση, με τον Εκδοτικό Οίκο Άπαρσις, του βιβλίου «Τυφλή Δικαιοσύνη».  

Σε επιμέλεια των καθηγητών του Γυμνασίου Άμφισσας κ.κ. Γιάννη Κολιαβά και Δημήτρη 

Παλούκη η νουβέλα «Τυφλή Δικαιοσύνη», του Εμμανουήλ Λυκούδη, βρίσκεται ήδη στις 

προθήκες βιβλιοπωλείων της Ελλάδας και στη διάθεση του αναγνωστικού κοινού. Το «Δίκτυο 

Δελφών» συνεχίζει το έργο του φωτίζοντας πτυχές της ιστορίας του τόπου, συμβάλλοντας 

στη διάσωση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς!     

Το βιβλίο  

«Τυφλή Δικαιοσύνη» τιτλοφόρησε τη νουβέλα του ο Εμμανουήλ Λυκούδης. Όταν η 

ανάγνωση κειμένων της λογοτεχνίας ήταν κάτι παραπάνω από καλή συνήθεια, αγγίζοντας 

και τον τρόπο ζωής, οι δικαστικές πλάνες συγκινούσαν την κοινή γνώμη ακόμη περισσότερο 

μεταπλασμένες απ’ το χέρι έμπειρων συγγραφέων. Σε τόπους ιστορικούς και ειδυλλιακά 

μέρη του σημερινού Δήμου Δελφών, ασίγαστα τυφλά πάθη οδήγησαν σε γεγονότα που 

αναστάτωσαν την κοινωνική ζωή και κίνησαν το ενδιαφέρον ενός καλλιεργημένου 

θεράποντα της ανθρώπινης Θέμιδας που πέρασε κάποια χρόνια αργότερα απ’ το 

Πρωτοδικείο Παρνασσίδος. 

Με τη γραφίδα του ο συγγραφέας «μυθοποιεί» την πραγματικότητα, δηλαδή αυθαιρετεί 

απέναντί της και κατορθώνει να γίνεται πειστικός στον αναγνώστη. Στη νουβέλα, η δικαστική 

πλάνη, που επιφέρει την ηθική και μοιραία και τη φυσική εξόντωση του αθώου και 

συμπαθούς θύματος, συνδέεται με μια προηγηθείσα στυγερή δολοφονία και μια εν τέλει, 

αιφνίδια κι ανεξήγητη στην κοινωνία αυτοχειρία. 

Ο συγγραφέας  

Ο Εμμανουήλ Λυκούδης γεννήθηκε το 1849 στο Ναύπλιο, με ρίζες βυζαντινές απ’ τον πατέρα 

του. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 1872 αναγορεύτηκε διδάκτωρ. Στη 

συνέχεια εντάχθηκε στο δικαστικό κλάδο (1875) και υπηρέτησε στην Ερμούπολη, την 

Άμφισσα και το εφετείο Αθηνών. Έγινε κατόπιν νομικός σύμβουλος του κράτους (1896-1905). 

Παραιτήθηκε και δικηγόρησε (1905- 1917). Ήταν υποστηρικτής του Χαριλάου Τρικούπη. 

Αφοσιωμένος στα επαγγελματικά του καθήκοντα, παραμελούσε για χρόνια να εκδίδει έργα 

του. Μόλις το 1920 άρχισε τις σχετικές προσπάθειες. 



Συνεργάστηκε ως αρθρογράφος και επιφυλλιδογράφος με πολλά περιοδικά και εφημερίδες. 

Πέθανε στην Αθήνα το 1925. 

Η αφηγηματική του πεζογραφία αποτελείται από διηγήματα, νουβέλες, μυθιστορήματα, 

ταξιδιωτικές εντυπώσεις. Η περιγραφική του διάθεση, με εικόνες της φύσης ή της πόλης, 

καθυστερεί πολλές φορές την διήγηση που διαθέτει ωστόσο ρεαλισμό, κοινωνικά στοιχεία 

και χιούμορ. Κείμενά του επανεκδίδονται από τη δεκαετία του ’90. 

Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία. 

 

 

Νικόλαος Κατσικούλης 

Πρόεδρος Δικτύου Δελφών 


