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Α1.  Η θεατρικότητα θεωρείται µια από τις αρετές της διηγηµατογραφίας του Βιζυηνού. 

άλλωστε, το συγκεκριµένο έργο έχει µεταφερθεί αρκετές φορές στη θεατρική σκη-
νή. Ως τεχνική εξυπηρετεί την πρόθεση του διηγηµατογράφου να διαγράψει εναρ-
γέστερα τους χαρακτήρες του έργου του, να ελκύσει το ενδιαφέρον του αναγνώ-
στη και να ενεργοποιήσει τη φαντασία του.  

→ Παραδείγµατα θεατρικότητας: 
α) σκηνοθετικές οδηγίες και λεπτοµέρειες π.χ.  

«Ἤδη  αὐτή  ἡ  υἱοθέτησις...µεγαλοφώνως» 
β) ύπαρξη πολλών προσώπων π.χ. ∆εσποινιώ, πρωτόγερος, φυσικοί γονείς παι-

διού, λοιποί συγγενείς 
γ) διαλογικό στοιχείο, ενδεικτικά διάλογος Γιωργή και µητέρας 

δ) παραγλωσσικά στοιχεία π.χ. «ἔκλαιεν ἀκουµβηµένη εἰς τον ώµον του» 
 
Β1. Ο Βιζυηνός διατηρεί στα διηγήµατά του µια ιδιότυπη διγλωσσία, η οποία ενίοτε 

µεταπίπτει σε γλωσσική ποικιλία. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα διαλογικά µέρη 
χρησιµοποιεί κυρίως την καθοµιλουµένη της σύγχρονής του εποχής σε συνδυα-
σµό µε το θρακιώτικο ιδίωµα και στοιχεία εκκλησιαστικής γλώσσας (ενίοτε εµφανί-
ζεται ως γλωσσικό κριτήριο και το µορφωτικό επίπεδο).  

 Στα αφηγηµατικά µέρη επικρατεί η καθαρεύουσα, όχι όµως σκληρή και άκαµπτη 
όπως αυτή των αρχαϊστών (παραποµπή στη γλώσσα Παπαδιαµάντη). 

 → Παραδείγµατα: 
 α) «∆ός το πίσου...σπίτι µας» (καθοµιλουµένη) 

 β) «Οἱ µικροί...ἐδίδοντο» (καθαρεύουσα) 
       Ο τρόπος που χειρίζεται ο Βιζυηνός τη γλώσσα στα έργα του  αντικατοπτρίζει και 

την προσωπική µετριοπαθή θέση του απέναντι στο γλωσσικό ζήτηµα.  
 

Β2. Ο Βιζυηνός στο διήγηµα δεν ακολουθεί ευθύγραµµη πορεία στην αφήγηση των 
γεγονότων αλλά χρησιµοποιεί αναχρονίες και άλλες τεχνικές χρόνου.  

  α) Στο συγκεκριµένο χωρίο µε τη χρήση της τεχνικής της σύνοψης-περίληψης (τε-
χνική επιτάχυνσης) συµπυκνώνει σε τέσσερα ρήµατα ένα αρκετά µεγάλο χρονικό 
διάστηµα της ζωής της οικογένειας µε την πρώτη υιοθετηµένη κόρη. Και αυτό για-
τί αφενός θεωρεί ότι τα γεγονότα αυτών των ετών δεν σχετίζονται άµεσα µε την 
εξέλιξη της υπόθεσης και αφετέρου θέλει να επικρίνει τη στάση του κοριτσιού α-
πέναντι στην οικογένεια. Άλλωστε ίσως προς αυτή την κατεύθυνση προσανατολί-
ζεται και η επιλογή του αορίστου (συνοπτικός χρόνος) ακόµη και για ρήµατα που 

δείχνουν εξέλιξη ( ἀνετράφη, ηύξήθη). 
 β) Με τη χρήση της συγκεκριµένης αναδροµής η µητέρα προσπαθεί να στηρίξει τα 

επιχειρήµατά της για την απόφαση να κρατήσει το δεύτερο υιοθετηµένο παιδί, αλ-
λά και να προκαλέσει συγκινησιακή φόρτιση στο Γιωργή ώστε να αποσπάσει την 
έγκρισή του. Γι' αυτό και κυριαρχεί το περιγραφικό στοιχείο, η πρωτοπρόσωπη 
αφήγηση και λέξεις συναισθηµατικά φορτισµένες. Σαφώς σ’ αυτό το σηµείο ανα-
δεικνύεται και η πρόθεση του συγγραφέα να επικαλεστεί το συναίσθηµα του ανα-
γνώστη, ώστε να τον βοηθήσει να συµµεριστεί την ψυχοσυναισθηµατική κατά-
σταση της µητέρας για να αιτιολογήσει ακολούθως την επιµονή της στη δεύτερη 
αυτή υιοθεσία. ** Η απάντηση ενδείκνυται να τεκµηριωθεί και µε την παράθεση 
αντίστοιχων χωρίων του κειµένου.  

 

Γ1. Στο συγκεκριµένο χωρίο κυριαρχεί η αντίθεση, καθώς θίγεται η διαφορετική αντί-
δραση και τα συναισθήµατα φυσικών γονέων και ∆εσποινιώς. Ο πατέρας εµφανί-



ζεται χλωµός και περίλυπος αλλά ψύχραιµος σε αντίθεση µε τη γυναίκα του που 
εκδηλώνει εντονότερα αλλά αξιοπρεπώς τη θλίψη της. Η λύπη των φυσικών γο-
νέων προκαλεί στη ∆εσποινιώ φόβο µήπως  µαταιώσει τη δική της ευτυχία. Πα-
ρουσιάζεται στα µάτια των αναγνωστών για µια ακόµη φορά άκαρδη και εγωί-
στρια ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς ότι και η ίδια έχει βιώσει την απώλεια δύο 
παιδιών. Η ανάγκη της, όµως για εξιλέωση την ωθεί σε µια τέτοια εξωτερική συ-
µπεριφορά. Ωστόσο, ο αναγνώστης δυσκολεύεται να διακρίνει µεταξύ φυσικών 
γονέων και θετής µητέρας (∆εσποινιώ) ποια είναι η πιο τραγική φιγούρα. η τραγι-
κότητα των φυσικών γονέων έγκειται στον αναγκαστικό αποχωρισµό του παιδιού 
τους ενώ της ∆εσποινιώς στην απέλπιδα προσπάθειά της να υποκαταστήσει το 
χαµένο της παιδί µε ένα «ξένο». Τελικά, οι φυσικοί γονείς αποχωρίζονται το παιδί 
τους χωρίς αντίδραση δίνοντας έτσι την ευκαιρία στη ∆εσποινιώ να βιώσει την 
παροδική της ευτυχία (ψυχική ανακούφιση). 

 
∆1. Οµοιότητες: 

 Το απόσπασµα του Ι. Κονδυλάκη αναφέρεται στην υιοθεσία ενός κοριτσιού 
από µία φτωχή οικογένεια. Ήδη από την πρώτη ανάγνωση γίνεται εύκολα αντιληπτό 
πως τα δύο κείµενα έχουν µία κοινή θεµατική, αφού αναφέρονται στην υιοθεσία ενός 
κοριτσιού (Κατερινιώ-Τασούλα) από ανθρώπους, οι οποίοι βρίσκονται σε (δεινή) οικο-

νοµική δυσπραγία («αἱ οἰκονοµικαί µας δυσχέριαι», «ἀλλά είσαι φτωχό παιδί...»). ∆εν 
πρέπει να παραλειφθεί το γεγονός πως και τα δύο βρέφη βρέθηκαν έκθετα και εγκα-

ταλελειµµένα στο δρόµο («ἄφηκε µεσ' τη στράτα!», «τὤρριξαν χθές τήν νύ-
χτα...βροχή»). 

 Επιπλέον, τα πρόσωπα και στις δύο περιπτώσεις καλούνται χάρη στη φιλοστορ-

γία τους («µέ τοσαύτην φιλοστοργίαν», «ὁποῦ 'σαι ψυχοπονετικό»), παρά τη χαλεπή 
οικονοµική θέση της οικογένειάς τους να αναθρέψουν τα δύο µωρά. Επιπλέον, το 

θρησκευτικό στοιχείο είναι έντονα παρόν και στις δύο περιπτώσεις, «ὄπως τό ἔπλασεν 

ὁ Θεός» αλλά και στο κείµενο του Κονδυλάκη ο Τάσος «γαλουχήθηκε» δίπλα στην 
Αγία Ειρήνη. 

 
∆ιαφορές: 

Ωστόσο, στο 'Ἀµάρτηµα τῆς µητρός µου', η ∆εσποινιώ αποφασίζει να αναλάβει 
εξ  ολοκλήρου τα έξοδα της ανατροφής του παιδιού και να το µεγαλώσει σα δικό της, 
ενώ στο δεύτερο κείµενο η Σταµατίνα δηλώνει ξεκάθαρα στον Τάσο, ο οποίος βρήκε 

το παιδί, πως «πρέπει... νὰ τὴν πλερώνῃς». Εκείνος πρέπει να αναλάβει, λοιπόν, τα 
έξοδα της ανατροφής του. Η ∆εσποινιώ βρίσκει το βρέφος η ίδια, αποφασίζει για την 
τύχη του και το ανακοινώνει στην οικογένεια. (Η πράξη της αυτή υποκινείται από την 
ενοχή της, αφού θεωρεί τον εαυτό της υπεύθυνο για το θάνατο της δικής της κόρης). 
Αντίθετα, στο δεύτερο διήγηµα ο Τάσος βρίσκει το έκθετο βρέφος και µη γνωρίζοντας 

τί να κάνει το παραδίδει στη Σταµατίνα και τη µητέρα της («Ἂν εἶχα τὴ µάννα µου...σὰν 
παιδί της»). Επιπροσθέτως, στο Βιζυηνό εικάζουµε πως έχουµε µια επίσηµη υιοθεσία, 
αφού έχει προηγηθεί ήδη άλλη µία, (ο αφηγητής αρκετές φορές  αναφέρει ως «η θετή 
µου αδερφή»), ενώ στη δεύτερη περίπτωση οι γυναίκες το αναλαµβάνουν άτυπα, για 

να σώσουν το µωρό απ' το βρεφοκοµείο «’ς  τὸ  Βρεφοκοµεῖο,  ὅπου  θὰ  τἀφήσουν  

νἀποθάνῃ  ἀπὸ  τὴν  πεῖνα».  Τέλος, στο διήγηµα του Βιζυηνού υπήρχε εξ αρχής η 
πρόθεση της υιοθεσίας –πριν το βρέφος ορφανέψει  - ενώ στο διήγηµα του Κονδυλά-
κη η απόφαση για την υιοθεσία προέκυψε αφού το βρέφος βρέθηκε έκθετο.  

 
 
 
 
 


