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Α1. Ένα διήγημα είναι ξεχωριστό και αυθυπόστατο έργο τέχνης του λόγου και το 
υποβαθμίζουμε, αν προσπαθούμε να το αξιολογήσουμε «ανακαλύπτοντας» σ’ αυτό 
αρετές που προσδιορίζουν άλλα είδη έργων τέχνης, βρίσκοντας, ας πούμε στοιχεία 
που προσδίδουν στο κείμενο θεατρική λειτουργία, μια και το κείμενο αυτό λειτουργεί 
μόνο ως λογοτεχνικό έργο. Εντούτοις, θα ήταν ίσως θεμιτό να βρούμε «κοινά 
στοιχεία» αυτού του έργου με άλλα είδη. Θα μπορούσαν λοιπόν να επισημανθούν τα 
ακόλουθα στοιχεία που είναι κοινά με στοιχεία ενός θεατρικού έργου. Έτσι, στο 
διήγημα:  

1) συμμετέχουν πολλά πρόσωπα, που δρουν είτε ως πρωταγωνιστές, είτε ως 
δευτεραγωνιστές, είτε ως σιωπηλά – βουβά πρόσωπα. 

2) Χρησιμοποιείται σε πολλά σημείο ο διάλογος, ένα από τα πιο απαραίτητα 
στοιχεία του θεατρικού λόγου. 

3) Παρατηρείται εναλλαγή προσώπων, σκηνών, επεισοδίων. 
4) Παρουσιάζονται διαφορετικοί χώροι που εναλλάσσονται, όπως τα σκηνικά του 

θεάτρου. 
5) Υπάρχουν δομικές ενότητες με αυτοτέλεια, όπως οι πράξεις ενός θεατρικού 

έργου. 
Πιο συγκεκριμένα:  

1) Στο απόσπασμα: «Ὁ πατήρ τοῦ κορασίου...παρ’ ἡμῖν» παρατηρούνται βουβά 
πρόσωπα (φυσικοί γονείς) και η πρωταγωνίστρια (Δεσποινιώ) ακόμη και 
δευτεραγωνιστές (πρωτόγερος και υπόλοιποι συγγενείς) 

2) Στο απόσπασμα: «Ὤ! εἶπε... και Ὄχι, μητέρα!...» παρατηρείται διάλογος μεταξύ 
των δύο πρωταγωνιστικών προσώπων (μητέρα - Γιώργης) 

3) Στο απόσπασμα: «Ἤδη αὐτή ἡ υἱοθέτησις... ὀστῶν της» και «Ἡ εἴσοδός του εἰς 
τόν οἶκόν μας... ἠρώτησε μεγαλοφώνως·» παρουσιάζει εναλλαγές χώρων 
(αρχικά στην εκκλησία και στη συνέχεια στο σπίτι της οικογένειας) σα να 
πρόκειται για εναλλαγές σκηνικών, αλλά και ταυτόχρονα επεισοδίων.  

  
Β1. Τα διηγήματα του Βιζυηνού είναι γραμμένα σε μια απλούστερη όμως κομψή και 
σχετικά θερμή καθαρεύουσα. Όχι σπάνια όμως η αφήγηση αποβάλλει αυτόν τον 
μετριοπαθή γλωσσικά καθωσπρεπισμό και πλησιάζει το λόγο της καθημερινής ζωής 
και πράξης. Αυτό γίνεται κυρίως στα σημεία που υπάρχει διάλογος. Σε τέτοιες 
στιγμές η καθαρεύουσα παθαίνει καθίζηση και τα διάφορα πρόσωπα, κατά κανόνα 
άνθρωποι απλοί του λαού, εκφράζονται το καθένα με τη γλώσσα της δικής του 
καρδιάς και του δικού του περιβάλλοντος. Παρατηρείται όμως και το αντίθετο, 
δηλαδή τα λόγια των άλλων ανθρώπων να ευπρεπίζονται «επί το καθαρότερον». 
 Πιο συγκεκριμένα μάλιστα οφείλουμε να επισημάνουμε την ευρύτατη χρήση του 
επιθέτου και πολλών ιδιωματισμών στο διήγημα που, εκτός από το ότι εμπλουτίζουν 
το λόγο και του προσδίδουν ποικιλία, απεικονίζουν πιστά τη γλωσσική πλευρά του 
πολιτισμού της πατρίδας του συγγραφέα και της εποχής του. Επιπλέον, αυτός ο 
γλωσσικός πλούτος και η ποικιλία προσελκύουν το ενδιαφέρον του αναγνώστη και 
προσδίδουν φυσικότητα στο έργο.  
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Παραπομπές:  
1) Ποιός ἀπό σᾶς εἶναι ἤ ἐδικός ἤ συγγενής ἤ γονιός τοῦ παιδιοῦ τούτου 

περισσότερον ἀπό τήν Δεσποινιώ τήν Μηχαλιέσσα κι ἀπό τούς ἐδικούς της; 
(Θερμός υπέρμαχος της δημοτικής)  

2) Ἀλλ’ ὁποία ὑπῆρξεν ἡ ἔκπληξίς των, ὅταν, ὀλίγας μετά τούς γάμους ἡμέρας, 
τήν εἶδον νά ἔρχεται εἰς τήν οἰκίαν, σφίγγουσα τρυφερῶς εἰς τήν ἀγκάλην της 
ἕν δεύτερον κοράσιον, ταύτην τήν φοράν ἐν σπαργάνοις! (Μετριοπαθής 
καθαρευουσιάνος) 

 
Β2. α. Η συμπύκνωση – σύνοψη του χρόνου της αφήγησης φανερώνει ότι ο χρόνος του 
μύθου είναι μικρότερης διάρκειας από το χρόνο της ιστορίας, δηλαδή αναφέρεται με 
πολύ λίγα λόγια ολόκληρη η περίοδος της ζωής του πρώτου υιοθετημένου κοριτσιού. 
Πιο συγκεκριμένα, μέσα σε τέσσερα ρήματα συμπυκνώνεται όλη η ζωή της κοπέλας. 
Η συστολή του χρόνου γίνεται για να κερδίσει το διήγημα σε γοργότητα κι έτσι να 
αποφθεχθεί η χαλαρότητα, άρα να μη χαλαρώσει το ενδιαφέρον του αναγνώστη και 
να μην υποβληθεί ο αφηγητής σε μια παρέκβαση με γεγονότα που δε γνωρίζει, λόγω 
της απουσίας του, και κυρίως για να μη ξεφύγει από το κύριο σώμα της αφήγησης.  
 Με τον τρόπο αυτό καταφέρνει να δικαιολογήσει το επίθετο «ξένον», 
φανερώνοντας ότι ποτέ δεν έγινε πραγματικό μέλος της οικογένειας κι ότι ο ίδιος δε 
δέθηκε συναισθηματικά μαζί της εξαιτίας της μακρόχρονης απουσίας του στο 
εξωτερικό. Ακόμη, έμμεσα δείχνει την απόρριψή του για την αγνωμοσύνη που έδειξε 
στη γυναίκα που την φρόντισε, αλλά κυρίως φαίνεται πως συντάσσεται με την άποψη 
των αδελφών του που δε θέλουν να γίνει καμιά νέα υιοθεσία.  
 
β. Στο απόσπασμα αυτό η μητέρα μιλά με έμφαση και προσπαθεί να πείσει το Γιωργή 
ότι η Κατερινιώ δεν είναι ξένη αλλά πραγματική τους αδελφή, με την ακόλουθη 
συλλογιστική πορεία:  
Αποδεικτέα θέση: Δεν είναι ξένο παιδί! Είναι δικό μου!  
Επιχειρήματα:  

1) το πήρα τριών μηνών πάνω από το λείψανο της μάνας του 
2) το βύζαινα, έστω και ψεύτικα 
3) το τύλιξα στα σπάργανά σας 
4) το κοίμισα στην κούνια σας 

Συμπέρασμα (διττό):  
1) Είναι δικό μου παιδί 
2) Είναι αδελφή σας 

Πρέπει να παρατηρήσουμε ότι το συμπέρασμα δεν προκύπτει από λογικές 
προκείμενες, γι’ αυτό και μένει αστήρικτο κι αυτό γιατί λείπει το κύριο επιχείρημα 
(=εγώ το γέννησα) απ’ το οποίο θα προέκυπτε αβίαστα και το λογικό συμπέρασμα: 
είναι πραγματική σας αδελφή.  
Με τη χρήση της αναδρομικής αφήγησης η μητέρα προσπαθεί να αντικρούσει την 
προηγούμενη επιχειρηματολογία του Γιωργή μιας και γνωρίζει πως η δική της είναι  
μετέωρη και αστήρικτη. Η μητέρα δοκιμάζεται όχι μόνο στο επίπεδο της παράθεσης 
επιχειρημάτων αλλά και στο επίπεδο των εξωγλωσσικών στοιχείων (επιτονισμοί, 
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παύσεις, ένταση φωνής) μέχρι το σημείο που θ’ αναγκαστεί να αποκαλύψει το 
μυστικό της.  

 
Γ1. Στην όλη διαδικασία της υιοθεσίας συμμετέχουν τα πιο επίσημα πρόσωπα του 
χωριού (οι σεβάσμιοι εκπρόσωποι του Θεού και του λαού) αλλά πρωταγωνιστικά 
πρόσωπα είναι η μητέρα και οι φυσικοί γονείς, ενώ ακόμη παρατηρούμε (χωρίς 
ιδιαίτερη δράση) τα αδέλφια, τους συγγενείς και των δύο πλευρών και το υπόλοιπο 
εκκλησίασμα. Με απλό αλλά περίτεχνο τρόπο δίνεται από το συγγραφέα η σκηνή του 
οριστικού αποχωρισμού των γονέων από το βρέφος. Με μια περιγραφή 
συγκλονιστική, που δεν ξεπέφτει όμως στο μελοδραματισμό, διακρίνεται ο βουβός 
πόνος του φυσικού πατέρα (που έβλεπε περίλυπος εμπρός του) και ο σπαραγμός της 
μάνας (που έκλαιγε ακουμπισμένη στον ώμο του). Με ανάλογο τρόπο δίνονται και τα 
συναισθήματα της Δεσποινιώς: ο φόβος και η αγωνία εναλλάσσονται μέχρι την αίσια 
έκβαση της διαδικασίας.  
 Χαρακτηριστικό μάλιστα είναι πως το συγκεκριμένο σημείο διακρίνεται έντονα όχι 
μόνο η θεατρικότητα του δρώμενου αλλά και η διάθεση του αφηγητή να «παίξει» 
μέσα από τις αντιθέσεις για να δώσει εμφαντικά των συναισθημάτων των 
πρωταγωνιστών της σκηνής: ωχρός και περίλυπος πατέρας – ευτυχία Δεσποινιώς. 
 
Δ1. Ομοιότητες:  

1) Και στα δύο διηγήματα πρωταγωνιστικό ρόλο παίζουν βρέφη κορίτσια. 
2) Και στα δύο έργα τα ανυπεράσπιστα βρέφη μένουν έκθετα εξαιτίας των 

οικονομικών δυσχερειών των φυσικών γονιών ή της απώλειάς τους, που τους 
καθιστούν ανίκανους να τα αναθρέψουν.  

3) Και στα δύο διηγήματα οι θετοί - ανάδοχοι γονείς είναι άνθρωποι φτωχοί, που 
όμως επιθυμούν να προσφέρουν σε όποιον (εδώ τα δύο κορίτσια) το έχει 
ανάγκη.  

Πιο συγκεκριμένα: τα δυο παιδιά που πρόκειται να μεγαλώσουν μακριά από τις 
φυσικές οικογένειές τους είναι η Κατερινιώ (στο αμάρτημα) και η Τασούλα (στους 
άθλιους των Αθηνών). Ακόμη, είναι και τα δύο ορφανά (Βιζυηνός: Το κακότυχο... μεσ’ 
τη στράτα και Κονδυλάκης: Θα ήτο παιδί... και το πέταξε). Τέλος, ο Τάσος αποφασίζει 
να αναλάβει οικονομικά την επιμέλεια του παιδιού (Καλά κυρούλα... ξεροκόμματο 
ψωμίζω) ενώ η Δεσποινιώ αναγκάζεται να ζητήσει την οικονομική βοήθεια των γιών 
της (που τελικά αρνούνται) και να υπενθυμίσει την υπόσχεση που είχε δώσει ο 
Γιωργής για να καταφέρει ν’ αναθρέψει το Κατερινιώ.  
Διαφορές:  

1) Στα δύο διηγήματα οι νέοι ανάδοχοι – θετοί γονείς έχουν διαφορετικό φύλο.  
2) Στα δύο έργα το κίνητρο των πρωταγωνιστών για ν’ αναλάβουν τη φροντίδα 

των βρεφών είναι διαφορετικό.  
Πιο συγκεκριμένα: στο Αμάρτημα του Βιζυηνού η Δεσποινιώ επιθυμεί ν’ αναλάβει τη 
φροντίδα της μικρής και ορφανής Κατερινιώς, ενώ στο έργο του Κονδυλάκη ο Τάσος ο 
λούστρος, αποφασίζει να αναλάβει τα έξοδα της φροντίδας και ανατροφής της 
Τασούλας που τυχαία και συγκυριακά κάποιος την παράτησε στον τόπο διαμονής 
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του. (Το λένε Τασούλα... ένα χαρτί που το λέει), όμως χρειάζεται τη συνδρομή δυο 
γυναικών για να το αναθρέψουν (Καὶ ἐν τῇ εὐγνωμοσύνῃ του, ... τῶν γυναικῶν). 
 Ακόμη, το κίνητρο των δύο ηρώων είναι διαφορετικό. Δηλαδή, η Δεσποινιώ 
επιθυμεί ν’ αναλάβει το Κατερινιώ ως μια προσπάθεια να εξιλεωθεί για την 
προηγούμενή της αμαρτία, ενώ ο Τάσος δείχνει άδοξα και φιλέσπλαχνα 
συναισθήματα για να φροντίσει το βρέφος χωρίς να υπάρχει κανένας ιδιοτελής 
λογισμός (Θα δουλέψω... κ’εγώ) 
 

Επιμέλεια 
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