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Α1.  Στο έργο του Γ. Βιζυηνού υπάρχουν στοιχεία που προσδίδουν 

στο κείμενο θεατρική λειτουργία όπως ο διάλογος, η 
συμμετοχή πολλών προσώπων, η εναλλαγή χώρων, 
προσώπων, επεισοδίων, οι σχετικά αυτοτελείς δομικές 
ενότητες. 
 «Ήδη αυτή η υιοθέτησις εγένετο πανηγυρική… παρέλαβεν 

η μήτηρ μου το θετόν αυτής θυγάτριον εκ των χειρών του 
ιερέως… Ο πρωτόγερος του χωρίου και η μήτηρ μου 
προηγήθησαν… - Ποιος από σας είναι ή εδικός ή συγγενής 
ή γονιός … κι από τους εδικούς της» : είναι έντονη η 
θεατρικότητα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της 
υιοθεσίας, στην οποία συμμετέχουν πολλά πρόσωπα και με 
ευθύ λόγο ακούγεται η φωνή του πρωτόγερου του χωριού. 

 « Είχον λόγους λοιπόν οι αδελφοί μου…Αλλ’ οποία 
υπήρξεν η έκπληξίς των, όταν ολίγας μετά τους γάμους 
ημέρας, την είδον να έρχεται… εν σπαργάνοις! – Το 
κακότυχο! ανεφώνει  η μήτηρ μου… αδελφούς μου.» : 
εναλλαγή σκηνικού με την απροσδόκητη εμφάνιση της 
μάνας να ανατρέπει την οικογενειακή κατάσταση με την 
υιοθεσία δεύτερου παιδιού και την αυτούσια μεταφορά των 
λόγων της σε ευθύ λόγο. 



 

 

 «-Δος  το πίσου το Κατερινιώ έλεγον μίαν ημέραν εις την 
μητέρα μου» … «Ω! είπε μετ’ απελπιστικής εκφράσεως»… 
«-Όχι, μητέρα! Βέβαια όχι! απήντησα εγώ» : διάλογος 
μεταξύ Γιωργή – Δεσποινιώς. 

Β1. Η γλώσσα του Βιζυηνού είναι λόγια, λαϊκή, ιδιωματική. Είναι 
λόγια, καθαρεύουσα, όταν διηγείται, αλλά εμπεριέχει και 
τύπους δημοτικής. Είναι λαϊκή στα διαλογικά μέρη. Είναι 
ιδιωματική, όταν ακούγεται η γλώσσα των κατοίκων της 
ιδιαίτερης πατρίδας του, της Θράκης. Πιο συγκεκριμένα, ο 
αφηγητής – παιδί μιλά με καθαρεύουσα εμπλουτισμένη με 
στοιχεία δημοτικής. Ο αφηγητής – ενήλικος εκφράζεται με πιο 
επίσημη αρχαιοπρεπή καθαρεύουσα. Οι ντόπιοι, όταν 
διαλέγονται μιλούν την ιδιωματική γλώσσα της Θράκης. Άρα  
η γλώσσα προσαρμόζεται ανάλογα με τον τόπο, το χρόνο και 
το πνευματικό επίπεδο των ανθρώπων που την αποδίδουν. 
Αυτό αποπνέει αρμονική, άμεση και παραστατική απόδοση 
της πραγματικότητας. Οι γλωσσικές ποικιλίες διαμορφώνονται 
με το κριτήριο του ευθύ και πλάγιου λόγου και του αφηγητή ως 
παιδιού και ως εφήβου.  
- «Από της στιγμής ταύτης  η μήτηρ μας ήρχισε να 

επιδαψιλεύη εις την θετήν μας αδελφήν τόσας 
περιποιήσεις…ευτυχεστέρους»: χρήση λόγιας, 
καθαρεύουσας γλώσσας. 

- «Δος το πίσου το Κατερινιώ … Δος το πίσου, αν μ’ αγαπάς. 
Αυτήν την φοράν σε το λέγω με τα σωστά μου! ... σπίτι 
μας»: χρήση δημοτικής και ιδιωματικής γλώσσας. 

  



 

 

Β2. α. Ο Βιζυηνός στο χωρίο αυτό χρησιμοποιεί την αφηγηματική 
τεχνική της σύνοψης, σύντμησης του πραγματικού χρόνου της 
διάρκειας των γεγονότων. Πρόκειται για την επιτάχυνση της 
αφήγησης της ζωής της πρώτης υιοθετημένης αδερφής. Μέσα 
σε δυο σειρές και με τέσσερα μόλις ρήματα δίνονται τα γεγονότα 
της ανατροφής και οικογενειακής αποκατάστασης της κόρης. Η 
επιλογή του είναι εύστοχη, καθώς ο ίδιος ο αφηγητής βρίσκεται 
στην ξενιτιά και δεν γνωρίζει εναργώς τα οικογενειακά δρώμενα. 
Φροντίζει να μεταφέρει σύντομα τα γεγονότα που 
διαδραματίζονται κατά την απουσία του, όπως τα 
πληροφορήθηκε από αφηγήσεις των δικών του. Στο σημείο αυτό 
ο αφηγητής ως πρωταγωνιστής βρίσκεται στο περιθώριο, δεν 
αποτελεί το κύριο πρόσωπο της δράσης. Ωστόσο, με τη χρήση 
της σύνοψης χρόνου και του γ΄προσώπου (ηυξήθη, ανετράφη, 
επροικίσθη και υπανδρεύθη),  η απουσία του από τα δρώμενα 
με τον ξενιτεμό του προσπερνιέται με λίγα λόγια και σχεδόν δε 
γίνεται αισθητή. 

 β. Η Δεσποινιώ με αναδρομική αφήγηση αναφέρεται στην υιοθεσία 
της δεύτερης κόρης που συντελέστηκε χωρίς εθιμοτυπική 
διαδικασία, καθώς η συγκυρία της απώλειας των φυσικών 
γονιών του βρέφους τής επέτρεψε να αναλάβει την ανατροφή 
του. Έτσι, παραθέτει τα επιχειρήματά της σε μια απεγνωσμένη 
προσπάθεια που κάνει για να πείσει το Γιωργή, προκειμένου να 
αποδεχτεί ο ίδιος την υιοθετημένη αδερφή. Επιχειρεί να στηρίξει 
ηθικά την πράξη της και επικαλείται το συναίσθημα του Γιωργή. 
Αποδεικνύει ότι μεγάλωσε αυτήν την κόρη με την ίδια φροντίδα 
και τα μέσα που παρείχε και στα φυσικά της παιδιά. Είναι έντονη 
η εκδήλωση της αγωνίας της μητέρας που μιλά με έντονο 
συναισθηματισμό, αλλά όχι λογική. Η αναδρομή προσδίδει 
δραματικότητα στο κείμενο, κορυφώνει τη δράση και εντείνει την 
αγωνία του αναγνώστη, όχι μόνο διότι ο αναγνώστης 
διαφωτίζεται σε ό,τι αφορά τις προθέσεις και σκέψεις της 
Δεσποινιώς, αλλά κυρίως γιατί κορυφώνεται  η σύγκρουση 
μάνας-γιου. Αυτό θα οδηγήσει σε αδιέξοδο και συνακόλουθα 
στην αποκάλυψη του μυστικού. 



 

 

Γ1. Ο Βιζυηνός με παραστατικό τρόπο και έκδηλη θεατρικότητα 
παρουσιάζει τα πρόσωπα που συμμετέχουν στη διαδικασία της 
υιοθεσίας. Με ψυχογραφική δεινότητα  δίνει το βουβό πόνο του 
φυσικού πατέρα που αναγκάζεται  να αποχωριστεί το παιδί 
του. Η φυσική μάνα θρηνεί σπαραξικάρδια, ενώ η Δεσποινιώ 
που αναλαμβάνει την ανατροφή ενός νέου παιδιού αγωνιά για 
το ενδεχόμενο ματαίωσης της υιοθεσίας από μια πιθανή 
αντίδραση των παρισταμένων. Η καταγραφή των 
συναισθημάτων φυσικών γονέων και ανάδοχης μητέρας είναι 
συγκλονιστική. Κανείς δε θα μπορούσε να αποδώσει 
εναργέστερα και παραστατικότερα αυτή τη στιγμή του 
αποχωρισμού. Ο συγγραφέας καταγράφει τον ψυχισμό των 
φυσικών γονιών που αναγκάζονται να αποχωριστούν το παιδί 
τους προφανώς για οικονομικούς λόγους, αλλά και της  
Δεσποινιώς που λαχταρά την κόρη, ώστε να αναπληρώσει την 
απώλεια των δικών της κοριτσιών. Παρουσιάζει την περιπέτεια 
της ψυχής ξεδιπλώνοντας διαφορετικές ψυχικές καταστάσεις  
και  πάθη διαφορετικών προσώπων. Οι ψυχολογικές αντιθέσεις 
κορυφώνουν τις συγκρούσεις των χαρακτήρων που με 
μυθιστορηματικό τρόπο διαπλάθει. Στη μέθοδό του αυτή τον 
βοηθά η χρήση του ευθέος λόγου με την έντονη στίξη (-Εγώ!-) 
αλλά και η διεξοδική ρεαλιστική παρουσίαση των προσώπων 
με τρόπο θεατρικό. Όλα αυτά ενταγμένα στο ηθογραφικό 
πλαίσιο της μικρής κοινωνίας της εποχής του. 
 

Δ1. Τόσο ο Γ. Βιζυηνός όσο και ο Ι. Κονδυλάκης συνθέτουν έργα 
ηθογραφικά. Το διήγημα του Bιζυηνού και το νατουραλιστικό 
μυθιστόρημα του Κονδυλάκη εντάσσονται σε παρεμφερές 
ιστορικοκοινωνικό πλαίσιο. «Οι Άθλιοι των Αθηνών» (1894) 
απεικονίζουν την Αθήνα του τέλους του 19ου αιώνα, ενώ «Το 
αμάρτημα της μητρός μου» αποδίδει «το περιβάλλον του 
θρακιώτικου χωριού». 

  



 

 

Ομοιότητες:  
- Και στα δυο κείμενα επισημαίνεται η οικονομική ανέχεια των 

προσώπων: 
«Αι οικονομικαί μας δυσχέρειαι εκορυφώθησαν…» στο Βιζυηνό, 
«Εγώ βγάζω και μιάμιση δραχμή…», «Εγώ μ’ ένα ξεροκόμματο 
ψωμί ζω» στον Κονδυλάκη. 

- Οι κοινωνικές διακρίσεις και οι δυσχερείς συνθήκες εργασίας 
αποτυπώνονται : «Οι δε άλλοι μου αδελφοί εταλαιπωρούντο 
κακοκοιμώμενοι εις τα εργαστήρια των μαστόρων» στο Βιζυηνό, 
«Μα ως τώρα μου τάπαιρνε ο μάστορης … κάθε βράδυ». 

- Η εύρεση ενός βρέφους και μάλιστα κοριτσιού στα σπάργανα και 
η συνακόλουθη αναδοχή του για ανατροφή, πράξη που στηρίζεται 
ηθικά: «Το κακότυχο! ... το αφήκε μεσ’ στη στράτα» στο Βιζυηνό, 
«τώρριξαν χθες την νύχτα … Το λυπούμαι το κακόμοιρο!» στον 
Κονδυλάκη. 

Διαφορές: 
- Στον Κονδυλάκη, ο Τάσος αναλαμβάνει να βοηθήσει οικονομικά 

για την ανατροφή του βρέφους, επειδή λυπάται για την κακοτυχία 
του να εγκαταλειφθεί από τη φυσική του μάνα «Θα ήτο παιδί 
καμμιάς φτωχής … πέταξε». 
Η Δεσποινιώ εκμεταλλεύεται τη συγκυρία του θανάτου της 
φυσικής μάνας και υιοθετεί το παιδί για να εξιλεωθεί για το 
αμάρτημά της και να αναπληρώσει την απώλεια των κοριτσιών 
που έχασε. «Και, ευχαριστημένη τρόπον τινά εκ της ατυχούς 
ταύτης συμπτώσεως…». Τα κίνητρα λοιπόν είναι διαφορετικά για 
την υιοθεσία στις δυο περιπτώσεις. 

- Στον Κονδυλάκη είναι έντονο το κοινωνικό στοιχείο, καθώς 
επισημαίνεται παραστατικά ότι ο Τάσος ως βοηθός μάστορα 
υφίσταται βίαιους ξυλοδαρμούς από το αφεντικό του «μέδειρε μια 
βραδυά τόσο πολύ…». Στο Βιζυηνό δίνεται έμφαση στο 
ψυχογραφικό στοιχείο με την εμβριθή διείσδυση στον ψυχισμό 
των ατόμων και δεν τονίζονται οι σκληρές συνθήκες ζωής και 
εργασίας. 


