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           1
η
  ΕΝΟΤΗΤΑ 

  

        «Άλλην αδελφήν… η ιερότης του τόπου» 

 
 Η οικογένεια του αφηγητή χαρακτηρίζεται από τον ίδιο (μικράς 

ημών οικογένειας) ως μικρή παρόλο που αποτελείται από πέντε 

άτομα (μητέρα, τρία, αγόρια και η Αννιώ
.
 ο πατέρας έχει πεθάνει). 

Αν και φαίνεται παράξενο να χαρακτηρίζεται ως μικρή μια 

πενταμελής οικογένεια, εκείνα τα χρόνια όμως ήταν συνηθισμένες 

οι πολυμελείς οικογένειες αφού τα παιδιά θεωρούνταν δώρο του 

Θεού. Η οικογένεια του αφηγητή παρέμεινε μικρή εξαιτίας του 

πρόωρου θανάτου του πατέρα, όπως φαίνεται και πιο κάτω. 

 

 Η Αννιώ είναι το πρώτο πρόσωπο που παρουσιάζεται ονομαστικά. 

Τα άλλα πρόσωπα δεν ονομάζονται. Η μοναχοκόρη αυτή ξεχωρίζει 

ανάμεσα στα αδέρφια της και απολαμβάνει την ιδιαίτερη αγάπη 

των άλλων και τις περιποιήσεις τους (είχε ξεχωριστή θέση στο 

τραπέζι, της έδιναν πάντα το καλύτερο, της αγόραζαν καινούργια 

φορέματα, δεν την πίεζαν να πάει σχολείο, σε αντίθεση με τα 

αδέρφια της).  

 

 Έμμεση παρουσίαση του πατέρα που έχει πεθάνει γίνεται στην 

αρχή του κειμένου (χρησιμοποιούσα τα φορέματα του μακαρίτου 

πατρός μας). 

 

 Τα φορέματα του πατέρα που φορούσαν τα αγόρια δείχνουν τη 

φτώχεια της οικογένειας και το ασφυκτικό κλίμα της επαρχίας. 

 

 Η αγάπη της μητέρας για την Αννιώ φαίνεται και από το ότι δεν 

την πιέζει να πάει στο σχολείο παρόλο που τα υπόλοιπα παιδιά της 

οικογένεια τα πίεζε ιδιαίτερα. Αποτέλεσμα των διακρίσεων αυτών: 

ζήλια ανάμεσα στα παιδιά και μάλιστα μικρά παιδιά, όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει ο αφηγητής. 

 

 Η δυναμική παρουσία της μητέρας -εξαιτίας του θανάτου του 

πατέρα- φαίνεται από το γεγονός ότι επιβάλλει τους κανόνες στο 

σπίτι και πιέζει ώστε να τηρούνται. 

 

 

 Τα παιδιά φαίνεται ότι αντιπαθούν το σχολείο εξαιτίας πιθανόν της 

αυταρχικότητας του δασκάλου την εποχή εκείνη. 
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 «όπως ήμεθα και εγώ και οι άλλοι δύο μου αδελφοί : Ο 

αφηγητής προβάλλεται για πρώτη φορά μέσα στο κείμενο μ’ έναν 

διακριτικό τρόπο για να μην αποσπάσει την προσοχή του 

αναγνώστη από το κεντρικό πρωταγωνιστή της ενότητας. 

Προβάλλει ταυτόχρονα και την ιδιότητά του : αδερφός της Αννιώς 

και ένας από τους αδερφούς. Ίσως ο συγγραφέας να παραμένει 

στην ανωνυμία για να μπορέσει έτσι πιο άνετα να περιγράψει τα 

πρόσωπα, τα πράγματα και τις καταστάσεις, να κρίνει ή ακόμα και 

να «δικάσει». 

 

 «Αλλ’ ημείς εγνωρίζαμεν.. όλα της τα τέκνα» : Ο αφηγητής στο 

σημείο αυτό νιώθει την ανάγκη να απολογηθεί για το προηγούμενο 

παράπονο που εξέφρασε για τη διαφορετική συμπεριφορά της 

μητέρας. 

 «εξαιρέσεις» : αναίρεση της λέξης       «εγνωρίζαμεν αδέκαστη, 

«ίση», «ήμεθα βέβαιοι», «κοιλιάρφανος»…παρεχώρει τα 

δικαιώματά του …ασμένως» 

ενίσχυση της λέξης   «στοργή», φειστικοτέρας           

ευνοίας», «περιποιήσεις», «αύξησιν αυτών», δύο φορές 

αναφέρεται η λέξη «εξαιρέσεις» 

 

 Προοικονομία της κακής τύχης της Αννιώς: 

- «Άλλην αδελφήν δεν είχομεν παρά μόνον την Αννιώ» 

- «το μόνον του οίκου μας κοράσιον» 

- «καχεκτική» 

- «φιλάσθενος» 

- «καθύγρων και ψυχρών πλακών» (σελ. 129) 

 

 Μέχρι εδώ ο αφηγητής παρουσιάζεται να δικάζει τα μέλη της 

οικογένειάς του ορμώμενος από τη μεροληπτική συμπεριφορά της 

μητέρας του. Έτσι, λοιπόν, στο «οικογενειακό δικαστήριο» η 

μητέρα «δικάζεται» για τις διακρίσεις ανάμεσα στα παιδιά της και 

υπέρ της Αννιώς (βλ. παραπάνω). Ωστόσο, ο αφηγητής κρίνει ως 

αδέκαστη τη στοργή της μητέρας του. Η αιτιολόγησή του γι’ αυτήν 

την κρίση είναι ότι η Αννιώ ήταν η μοναδική κόρη της 

οικογένειας, ήταν καχεκτική και φιλάσθενη, δεν ήταν φιλόπρωτη 

και υπεροπτική αλλά το αντίθετο. 

 

 Γνωρίσματα της Αννιώς (χαρακτήρας, συμπεριφορά, 

εμφάνιση) 
- «ούτε φιλόπρωτος» 

- «ούτε υπεροπτική» 

- «προσηνής προς ημάς» 
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- μας ηγάπα όλους μετά περιπαθείας» 

- ονειροπόλο και μελαγχολική όταν τους έβλεπε όλους 

συγκεντρωμένους κοντά της (τουλάχιστον αυτό έδειχνε στο 

πρόσωπό της) 

- χαρούμενη όταν τους έβλεπε όλους συγκεντρωμένους 

- μαύρα μάτια και φρύδια 

- χλωμό πρόσωπο, μελανό 

 

  ►Όλα τα χαρακτηριστικά της Αννιώς (σχετικά με το χαρακτήρα και τη 

συμπεριφορά της) παρουσιάζονται σε σχέση με τους άλλους. Η Αννιώ , 

όπως φαίνεται ζει μέσα από τους άλλους και σε συνάρτηση με αυτούς. 

Αν θέλαμε να αποδώσουμε θεατρικά την εικόνα, θα τοποθετούσαμε την 

Αννιώ στη μέση και όλα τα πρόσωπα τριγύρω της να σχηματίζουν ένα 

κύκλο. 

 

 Θα πρέπει, βέβαια, να τονιστεί ότι όλο το ενδιαφέρον και οι 

περιποιήσεις προς αυτήν δικαιολογούνται εξαιτίας της αρρώστιάς 

της. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται μέσα στο κείμενο το  

«αρρωστικόν» (ουδέτερο γένος: απομακρύνεται από τη ζωή) 

μοιραζόταν τις προσφορές με τα αδέρφια της. 

 

 Λαογραφικά στοιχεία του κειμένου: 

η επικοινωνία, η ομαδικότητα, η συλλογικότητα, και «δέσιμο» που 

υπάρχει στη γειτονιά στην επαρχία την εποχή εκείνη κυρίως, και 

λιγότερο σήμερα.  

 

 

 

 Επιδείνωση της αρρώστιας :  

 

  «Εν τούτοις η ασθένεια της Αννιώς ολονέν εδεινούτο και ολονέν 

περισσότερον  συνεκεντρούντο περί αυτήν της μητρός μας αι 

φροντίδες»(σελ. 126) : Όσο χειροτέρευε η αρρώστια της Αννιώς τόσο 

αυξάνονταν και οι φροντίδες της μητέρας προς αυτήν. 

    « σπουδαίως εις στο στρώμα» (σελ. 126) : Προηγούμενα ο 

αφηγητής είχε αναφέρει το «προσκεφάλαιον»
.
 με τους τοπικούς 

προσδιορισμούς ο αφηγητής δηλώνει την επιδείνωση της ασθένειας.  

 «ολονέν επί τα χείρω» (σελ. 127) παρά τα ιατρικά του κουρέα κι έτσι 

αποδίδεται σε υπερφυσικά αίτια 

 «η κατάστασις της ασθενούς εδεινούτο» (σελ. 128) παρά τους 

εξορκισμούς που διάβαζε ο ιερέας  

 «το παιδίον εχειροτέρευεν αδιακόπως» (σελ.128) παρά τα μαγικά  



 

 4 

 «η ασθένεια της πτωχής μας αδελφής ήτον ανίατος» (σελ. 129) και 

έτσι μεταφέρεται η Αννιώ στην εκκλησία 

 «αναρρώσεως, ήτις δυστυχώς ήργει να επέλθει» (σελ. 132) παρά 

την παραμονή της στην εκκλησία και τις λειτουργίες (κατά τη θετιστική 

αντίληψη του Βιζυηνού-αφηγητή η υγρασία, το ψύχος και οι 

διανυκτερεύσεις έβλαπταν την ασθενή)  

  

 Ενέργειες της μητέρας λόγω της επιδείνωσης της ασθένειας 

της Αννιώς : 

1. φρόντιζε ακόμα περισσότερο την Αννιώ 

2. έτρεχε να ρωτήσει                                                

3. έσπευδε να αγοράσει ιαματικά βότανα                

4.ζήτησε τη γνώμη ξένου περαστικού (λαογραφικό 

στοιχείο : όπως πίστευαν οι άνθρωποι τότε, όσοι τύχαινε να 

διαβαίνουν τυχαίως από το σπίτι τους και ήταν κοσμογυρισμένοι 

θεωρούνταν και παντογνώστες ή κάτοχοι υπερφυσικών δυνάμεων. 

Στο σημείο αυτό κρύβεται και η ειρωνεία του Βιζυηνού) 

5. πλήρωνε τακτικά και αγογγύστως γιατρό 

6. έγινε «έξ αλλην» (=έξαλλη
.
 αλλαγμένη  : θωρακισμένη, 

δυναμωμένη               ψυχολογική ορολογία του Βιζυηνού) και 

φώναξε τον παπά να διαβάσει εξορκισμούς 

7. κρέμασε φυλακτά στην ασθενή και έφερε μάγισσες να διαβάσουν 

προσευχές 

8.παραμέλησε τα υπόλοιπα παιδιά 

9.πήγαινε τάματα σε διάφορες εκκλησίες  

10. μετέφερε την ασθενή στην εκκλησία 

11. προσευχόταν χωρίς να μιλάει σε κανέναν (με αποκορύφωμα το 

αίτημά της προς το Θεό να της πάρει ένα από τα αγόρια της) 

12. παίρνει την κόρη στο σπίτι (ύστερα από προτροπή του παπά)   

 

 Χαρακτηριστικά και ιδιότητες του γιατρού: 

- χοντρός (κυριολεκτικά: εξαιτίας του φαγητού 

                    μεταφορικά: ενν. ο άξεστος χαρακτήρας του, 

εξαιτίας της εκμετάλλευσης της φτωχής και βασανισμένης 

μάνας) 

- γέρος (έτσι δικαιολογούσε ο ίδιος τη ζητιανιά και τον 

αλκοολισμό του) 

- κουρέας (άσχετο με την ιατρική) 

- «αυτόκλητος και δικαιωματικώς» επισκεπτόταν το σπίτι του 

αφηγητή (αυθεντία)  

- χρησιμοποιούσε γελοίες δικαιολογίες για τις κακές του 

συνήθειες 

Έξοδος της 

μητέρας από το 

σπίτι 

Έξοδος της 

μητέρας από το 

σπίτι 
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- αμειβόταν σε είδος και μάλιστα μόνος του επέλεγε την 

«αμοιβή» του 

- παρόλο που η μητέρα δε χρησιμοποιούσε πλέον τα γιατρικά 

του συνέχιζε να τον πληρώνει «τακτικά και αγογγύστως», 

γεγονός το οποίο επιβάρυνε τα ήδη άσχημε οικονομικά της 

οικογένειας 

- έλεγε ψέματα για την πορεία της ασθένειας της Αννιώς 

επικαλούμενος τις «εξαιρετικές» ιατρικές συνταγές του 

           

 

 

 

 

 

 

 

Έντονη είναι η ειρωνεία αλλά και η διακωμώδηση ενός 

κοινωνικού ρόλου από τον αφηγητή.  

 

 

-Το κέρδος της μητέρας από αυτόν το «γιατρό» δεν ήταν τίποτε 

άλλο από την παρηγοριά που της πρόσφερε , καθώς τη διαβεβαίωνε για 

την καλή πορεία της υγείας της ασθενούς.(ειρωνεία του αφηγητή) 

 

 Συμπέρασμα : Δεν υπήρχε οργανωμένο ιατρικό σύστημα 

περίθαλψης την εποχή εκείνη με αποτέλεσμα η ιατρική να 

αφήνεται στα χέρια κομπογιαννιτών. Έτσι η υγεία των 

ασθενών κινδύνευε ακόμα περισσότερο. Όμως η αφέλεια 

και η ευπιστία του λαού ενίσχυε και παρότρυνε τους 

απατεώνες. 

 

 Είδη ασθενειών που αναφέρει ο αφηγητής : 

1. αυτές που οφείλονται σε φυσικά αίτια  είναι συνήθως 

σύντομες και αφού αντιμετωπιστούν με βότανα ή με άλλες 

«ιατρικές» μεθόδους, υποχωρούν ή προκαλούν το θάνατο. 

2. αυτές που οφείλονται σε υπερφυσικά αίτια  αυτές διαρκούν 

πολύ και δεν θεραπεύονται παρά τη χρήση των παραπάνω 

μεθόδων. Για την αντιμετώπισή τους χρειάζεται η συμβολή της 

μαγείας και της εκκλησίας, δύο μέσα που πολύ συχνά 

ταυτίζονται στη συνείδηση του απλού και αμόρφωτου λαού. 

 

 Λαογραφικά στοιχεία: 

- Νεράιδες 



 

 6 

- Νηρηίδες 

- μαύρος γάτος 

- σαλαβάτια 

- δέσιμο λουρίδας σε θαυματουργό τόπο 

- «ήλεθε το τρυφερόν της ζωής δένδρον (οι Καλικάντζαροι 

που προσπαθούν να κόψουν το δέντρο της ζωής) 

 

 

 

 Παντελής φροντίδα της μητέρας για τα αγόρια: 

Όταν η ασθένεια της κόρης επιδεινώθηκε ακόμα περισσότερο, η μητέρα 

αδιαφορεί εντελώς για τα υπόλοιπα παιδιά και κάνει ό,τι μπορεί για να 

αντιμετωπίσει την αρρώστια της Αννιώς. Έτσι, την αντικαθιστά μια 

«γραία», «παρασιτούσα», μαθουσάλειας ηλικίας. Με αυτήν την 

κατάσταση που δημιουργείται τα παιδιά στερούνται υλικά και 

συναισθηματικά. 

 

 

 «Σαράντα ημερονύκτια… σώζουν την ψυχήν των» : 

 Ο αριθμός σαράντα αναφέρεται συχνά στη θρησκευτική ζωή : 

σαραντάημερο μνημόσυνο, το σαράντισμα του βρέφους και της λεχώνας, 

σαράντα μέρες νηστείας. 

 Το πιο δραστικό μέσο για την αντιμετώπιση των ασθενειών που 

προέρχονται από υπερφυσικές δυνάμεις θεωρείται ότι είναι η κατάκλιση 

για σαράντα μέρες και νύχτες μέσα στο ναό. 

 Ο Βιζυηνός αναφέρει και διηγήσεις όσων έζησαν την τρομερή αυτή 

δοκιμασία. Αποτέλεσμα της αναφοράς αυτών των μαρτυριών είναι : 

-   έμφαση στην επικινδυνότητα της δοκιμασίας 

-   απόδοση του γεγονότος με δραματικό τρόπο 

1. αληθοφάνεια στο γεγονός 

2. προοικονομία του θανάτου της ασθενούς με τα εξής: 

«τελευταία μάχη», «οι αδύναμοι συντρίβονται», «σώζουν την 

ψυχήν», «αν χάσουν τη ζωή». 

 

 Ψυχολογικές μεταπτώσεις της μητέρας: 

Ανησυχίαμελαγχολίαζωηρότητααστεϊσμοί (ψυχικά 

ταραγμένο άτομο) 

 

 Διάλογος μητέρας – κόρης 

3. γραμμένος στη λαϊκή ομιλούμενη γλώσσα 

4. δίνει πληροφορίες για τα ονόματα των δύο αγοριών 

5. επιβεβαιώνει το χαρακτήρα της κόρης που είχε περιγραφεί 

στη αρχή 
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6. καταλήγει σε σιωπή 

7. αν το συνδέσουμε με τα παρακάτω, τότε μπορούμε να 

υποθέσουμε ότι η ερώτηση της μητέρας στην Αννιώ δεν 

είναι τόσο τυχαία 

 Εσωτερικό της εκκλησίας 

 

       Αμυδρό το φως: δημιουργεί παραισθήσεις, υποβλητική 

ατμόσφαιρα, μεταφυσικές προεκτάσεις. 

 

 Εικόνες που δημιουργεί το μισοσκόταδο μέσα στο ναό 

 Παραισθήσεις: ο Άγιος φαίνεται να ζωντανεύει, να σαλεύει, 

να προσπαθεί να βγει από την εικόνα και να κατέβει 

 Ψευδαισθήσεις: νεκροί οι οποίοι αναρριχώνται στους 

τοίχους και προσπαθούν να μπουν μέσα  

 

 Δοκιμασία του παιδιού 

Ο αφηγητής, μικρό παιδί τότε, ανέχεται σιωπηλά τη δοκιμασία 

αυτή που του προκαλεί φόβο προκειμένου να αποκτήσει την 

εύνοια της μητέρας του. Εκείνη τον είχε επιλέξει να μείνει μαζί μ’ 

εκείνη και την άρρωστη αδερφή του και τώρα το μικρό παιδί 

έπρεπε να αποδείξει ότι άξιζε την επιλογή της μητέρας του. 

Αγαπούσε την αδερφή του και παράλληλα ήθελε να βρίσκεται 

κοντά στη μητέρα του την οποία είχε στερηθεί. Αν έλεγε 

οτιδήποτε, η μητέρα θα τον έστελνε στο σπίτι, πράγμα το οποίο 

δεν επιθυμούσε καθόλου το μικρό παιδί. Έτσι, το παιδί υπέφερε 

για πολλές μέρες το μαρτύριο. Επιπλέον, για να είναι ακόμα πιο 

αρεστός στη μητέρα του έκανε και όλες τις γυναικείες δουλειές 

μέσα στο ναό. 

 

 

 Οι λειτουργίες  οπτικοακουστική εικόνα 

 συναισθήματα ευσέβειας, υποβολής,    

μυσταγωγίας, κατάνυξης 

         κίνηση της ασθενούς 

 

 

 Προσευχή της μητέρας-Ψυχικό τραύμα στην παιδική ψυχή 

 

Στο άκουσμα της προσευχής της μητέρας του το μικρό παιδί νιώθει τα 

πάντα να γκρεμίζονται γύρω του. Τα όσα άκουσε επιβεβαιώνουν την 

αίσθηση που είχε όλα αυτά τα χρόνια, ότι δηλαδή η μητέρα του δεν το 

αγαπά, και ταυτόχρονα, διαψεύδονται οι προσδοκίες που είχε ότι 

μπορούσε να κερδίσει την εύνοια της μητέρας του. Τη στιγμή εκείνη 
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αντιλαμβάνεται γιατί η μητέρα τον είχε κρατήσει στο ναό μαζί της, 

για να τον θυσιάσει προκειμένου να σωθεί η αγαπημένη της κόρη. 

Αισθάνεται ότι είναι μόνος και απροστάτευτος και παράλληλα 

προσπαθεί μάταια να θυμηθεί τι μπορεί να έχει κάνει ο ίδιος στο 

παρελθόν, ώστε η μητέρα του να κάνει κάτι τέτοιο. Έτσι αποφασίζει 

να φύγει γρήγορα από εκείνο το μέρος και να μην ξαναβοηθήσει τη 

μητέρα του. Τέλος, θυμάται το νεκρό πια πατέρα του και τον παίρνει 

το παράπονο καθώς θυμάται να τον αποκαλεί «το αδικημένο του». 

 

 Αντιδράσεις του παιδιού 

o Φρίκη, τα αυτιά του άρχισαν να βουίζουν 

o Έφυγε έξαλλος από την εκκλησία κραυγάζοντας 

o Τρέχει έντρομος 

o Άρχισε να σκέφτεται καθώς συνερχόταν σιγά σιγά 

o  Αναλογίζεται και κατακρίνει την απουσία τρυφερότητας 

της μητέρας του προς αυτόν 

o τον πήρε το παράπονο και το κλάμα 

 Συναισθήματα του παιδιού 

o «παγερά φρικίασις» 

o «ήρχισαν τα αυτία μου να βοϊζουν» 

o «τρέχων έξαλλος» 

o «και εκβάλλων κραυγάς» 

o «οι οδόντες μου συνεκρούοντο υπό του τρόμου» 

o «και ήρχισα να κλαίω» 

o «περίλυπος και απελπισμένος» 

 Συναισθήματα και αντιδράσεις της μητέρας 
o «έκλαιε γονυπετής» 

o προσεύχεται για να πεθάνει κάποιο από τα αγόρια της και 

όχι η μοναχοκόρη της 

o «βαθεία σιγής» (σωπαίνει σα να το μετάνιωσε) 

o «αναστέναξε εκ βάθους καρδία» 

o «εδίστασεν ολίγον» 

o «καταβληθείσα υπό φοβεράς αγωνίας» 

o «έπιπτεν αδρανής» 

 

 Το παιδί προκειμένου να εξάγει ένα συμπέρασμα σχετικά με 

τη συμπεριφορά της μητέρας του ανακαλεί στη μνήμη του 

σκηνές από το παρελθόν. Έτσι, λοιπόν, σκέφτεται ότι πάντα 

έδειχνε τρυφερότητα και χάιδευε τη μητέρα του. Ενώ 

παράλληλα ποτέ δεν τις έφταιξε σε τίποτα και ούτε την 

αδίκησε. Αντιθέτως, όταν γεννήθηκε η αδερφή του αυτός 

παραμελούταν επανειλημμένως και ποτέ δεν αγαπήθηκε από 

τους γονείς του. Για το λόγο αυτό ο πατέρας του τον 
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αποκαλούσε «το αδικημένο του». (Η αναδρομή στο 

παρελθόν φαίνεται από τα εξής : «ανακάλεσα εις την 

μνήμην μου», «να ενθυμηθώ», « ενθυμήθην τότε» 

 

 Ενέργειες του ιερέα -Αποτελέσματα 
o Επικαλείται το Θεό για να ενισχύσει τα λεγόμενά του ενώ 

παράλληλα παρηγορεί τη μητέρα 

o Ο αφηγητής θεωρεί ότι τα λόγια του ιερέα ήταν τυπικά 

o Τη μητέρα δε φαίνεται να τη ξεγελούν τα παρηγορητικά, 

αλλά τυπικά, λόγια του ιερέα 

 Σαθρό το επιχείρημα του ιερέα (ότι δηλ. αν είναι 

κάποιος να γιατρευτεί, αυτό μπορεί να γίνει και στο 

σπίτι του), γιατί αν είναι έτσι θα έπρεπε να το είχε πει 

στη μητέρα ήδη από την αρχή. Επιπλέον, ίσως να 

υπονοεί ότι  η ανάρρωση και η σωτηρία της κόρης 

εξαρτάται από το αν θέλει ο Θεός να γίνει ( μπορεί 

δηλ. και να μη θέλει). 
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 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 
 Ο τίτλος με την κτητική αντωνυμία «μου» υποδηλώνει το α΄ ενικό 

πρόσωπο (αλλά και στη συνέχεια π. χ  « εμέ» , όπου ο αφηγητής 

διεκδικεί μεγαλύτερο χώρο στο διήγημα), το οποίο στη συνέχεια 

(στη αρχή του κειμένου και στη συνέχεια ) αντικαθίσταται από το 

α΄ πληθυντικό πρόσωπο (στα σημεία όπου ο αφηγητής αναφέρεται 

σε ολόκληρη την οικογένεια – ζωντανούς και νεκρούς : ίσως για 

να δείξει πόσο στενά είναι τα όρια ζωής και θανάτου
.
 ο αφηγητής 

συμμετέχει στα γεγονότα, κρυμμένος πίσω από το σύνολο)  

Ωστόσο, η διήγηση  γίνεται στο γ΄ πρόσωπο ( ο αφηγητής 

κρυμμένος, δε συμμετέχει στα γεγονότα).  

Στα σημεία όπου υπάρχει μίμηση η αφήγηση γίνεται σε α΄ 

πρόσωπο ( «ενθυμούμαι» ). Στην περίπτωση αυτή ο αφηγητής 

συμμετέχει στα γεγονότα. 

 

 Αφηγηματικός χρόνος : 

Παρατατικός  δείχνει την επαναληπτικότητα των γεγονότων και 

το ότι δεν ταυτίζεται ο αφηγηματικός χρόνος με το χρόνο των 

γεγονότων 

Αόριστος  δείχνει τη μοναδικότητα κάποιων γεγονότων 

(εξηντλήθησαν) 

Η αλλαγή χρόνου δεν είναι τυχαία. 

Ενεστώτας («ενθυμούμαι») 

 

 Αλλαγή χώρου:  

σπίτι -  εξωτερικός χώρος – σπίτι – εκκλησία – σπίτι 

 

 

 Μοτίβα:  

- απόλυτη προσήλωση της μητέρας στην Αννιώ 

- επιδείνωση της ασθένειας της Αννιώς 

- αγάπη της Αννιώς για τα αδέρφια της 

 

 Γλώσσα : 

- καθαρεύουσα- λόγια (μόρφωση συγγραφέα) 

- δημοτική (απόδοση του λόγου αμόρφωτων ανθρώπων, π. χ 

ψευτογιατρός) 

- ιδιωματικά στοιχεία ( π. χ «χαϊμαγλί) 

 

 Ειρωνεία στο Βιζυηνό : 
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Σκοπός : να ξεκουράσει λίγο τον αναγνώστη απομακρύνοντάς τον 

από την ένταση και την καταθλιπτική ατμόσφαιρα
.
 να σατιρίσει τις 

αντιλήψεις κάποιας εποχής στην επαρχία  

 

 Η θέση της γυναίκας το 19
ο
 αιώνα 

Η γυναίκα δεν ήταν αυθύπαρκτη προσωπικότητα, υπήρχε μόνο 

μέσω του συζύγου της του οποίου έπαιρνε και το όνομα, χάνοντας 

το δικό της. Δεν έπαιρνε πρωτοβουλίες, ενώ ο ρόλος της 

περιοριζόταν στο να κάνει πολλά παιδιά και να ασχολείται με αυτά 

και το νοικοκυριό. Η κοινωνική της ζωή περιοριζόταν στο να 

πηγαίνει κάθε Κυριακή στην εκκλησία καθώς και στις γιορτές. Τη 

συμπεριφορά της και τη ζωή της καθόριζε η «γνώμη του κόσμου». 

Βέβαια, τα πράγματα για τη γυναίκα ήταν ακόμα πιο δύσκολα στον 

Ισλαμικό κόσμο. 

Στο διήγημα φαίνεται ότι η μητέρα δεν είχε βγει από το σπίτι, 

υπακούοντας στον ηθικό κώδικα της εποχής. Παράλληλα η ντροπή 

εμπόδιζε τη μητέρα στο να κινηθεί ελεύθερα. Ωστόσο, όταν αυτή 

χήρευσε και επειδή είχε να θρέψει πολλά παιδιά, αναγκάστηκε να 

βγει από το σπίτι και να δουλέψει, πράγμα το οποίο επιτρεπόταν 

από τον ηθικό κώδικα της εποχής. Στην αρχή, βέβαια, η μητέρα δε 

βγαίνει από το σπίτι για να εργαστεί (αυτό γίνεται λίγο αργότερα) 

αλλά για να ζητήσει βοήθεια και συμβουλές για την άρρωστη κόρη 

της. Αυτό, όμως, ήταν μία πραγματική θυσία για τη μάνα, η οποία, 

όμως, την έκανε από αγάπη για τη μοναχοκόρη της.   


