
Ο Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης (1851-1911), ένας από τους πιο µεγάλους 
Ευρωπαίους διηγηµατογράφους, θα ξεκινήσει τη συγγραφική δραστηριότητά του ως 
µυθιστοριογράφος. "Οι έµποροι των εθνών" (1882) είναι το δεύτερο από τα τρία 
µυθιστορήµατα του συγγραφέα. Η δράση του τοποθετείται µεταξύ 1199 και 1207, 
δηλαδή λίγο πριν και λίγο µετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους 
Σταυροφόρους της ∆' Σταυροφορίας. 

Πρόκειται άραγε για ιστορικό µυθιστόρηµα, µε θέµα τη σύγκρουση Βενετών και 
Ελλήνων στο Αιγαίο; Ή µήπως για ένα "µυθιστόρηµα µε θέση", το οποίο 
υπερασπίζεται την Ελληνορθόδοξη Ανατολή κατά της Ρωµαιοκαθολικής ∆ύσης; 
Πρόκειται κυριότατα για µια οξυδερκή και διεισδυτική µελέτη του ερωτικού πάθους, 
της σαρκικής επιθυµίας, του πόθου. Η Αυγούστα εγκαταλείπει τον σύζυγό της Ιωάννη 
Μούχρα και ακολουθεί το Βενετό Μάρκο Σανούτο, όχι επειδή δυστυχεί µε τον πρώτο 
και θέλει να ευτυχήσει µε τον δεύτερο, αλλά γιατί είναι αιχµάλωτη µιας 
ακατανίκητης, κυριολεκτικά θανάσιµης ερωτικής επιθυµίας. Σε πλήρη ψυχική 
αδυναµία να κάνει οτιδήποτε άλλο, η Αυγούστα θα τραβήξει το δρόµο του πάθους 
της µέχρι τέλους, µέχρι θανάτου, του δικού της ασφαλώς θανάτου: καίγεται ζωντανή, 
µόνη, πάνω στη ναυαρχίδα του εραστή της.

http://www.perizitito.gr/product.php?productid=69567

Η αργία εγέννησε την πενίαν. Η πενία έτεκεν την πείναν. Η πείνα παρήγαγε την 
όρεξιν. Η όρεξις εγέννησε την αυθαιρεσίαν. Η αυθαιρεσία εγέννησε την ληστείαν. Η 
ληστεία εγέννησε την πολιτικήν. Ιδού η αυθεντική καταγωγή του τέρατος τούτου…

Η δράση του τοποθετείται µεταξύ 1199 και 1207, δηλαδή λίγο πριν και λίγο µετά την 
άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους της τέταρτης 
Σταυροφορίας.Πρόκειται άραγε για ιστορικό µυθιστόρηµα, µε θέµα τη σύγκρουση 
Βενετών και Ελλήνων στο Αιγαίο; Ή µήπως για ένα µυθιστόρηµα µε θέση το οποίο 
υπερασπίζεται την Ελληνορθόδοξη Ανατολή κατά της Ρωµαιοκαθολικής ∆ύσης;

Πρόκειται κυριότατα για µια οξυδερκή και διεισδυτική µελέτη του ερωτικού πάθους, 
της σαρκικής επιθυµίας, του πόθου. Η Αυγούστα εγκαταλείπει τον σύζυγό της Ιωάννη 
Μούχρα και ακολουθεί τον Βενετό Μάρκο Σανούτο, όχι επειδή δυστυχεί µε τον 
πρώτο και θέλει να ευτυχήσει µε τον δεύτερο, αλλά γιατί είναι αιχµάλωτη µιας 
ακατανίκητης, κυριολεκτικά θανάσιµης ερωτικής επιθυµίας.

Η Αυγούστα θα τραβήξει τον δρόµο του πάθους της µέχρι τέλους, µέχρι θανάτου: 
καίγεται ζωντανή, µόνη, πάνω στη ναυαρχίδα του εραστή της.Όπως σηµειώνει και ο 
Σταύρος Ζουµπουλάκης στην εισαγωγή του βιβλίου: «Υπάρχουν, χωρίς αµφιβολία, 
πολλές πόρτες και παραπόρτια για να εισέλθει κανείς στους Εµπόρους των Εθνών και 
στο νόηµά τους (η δύναµη και το χρήµα, επι παραδείγµατι, η σύγκρουση Βενετών και 
Γραικορρωµαίων κ.ά.). Το ερωτικό πάθος της Αυγούστας είναι, νοµίζουµε, η κύρια 
είσοδος.»
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