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   2
η 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
   «Όταν επανείδον… από τα βάσανά του!» 

 
 Συμπεριφορά της μητέρας προς τον αφηγητή 

- «εφέρθη με γλυκύτητα» 

- «προσήνειαν» 

- «αγκαλιάσματα» 

- «θωπείες» 

- «φιλιά τρυφερά και επανειλλημένως» 

 Η μητέρα αλλάζει συμπεριφορά προς τον αφηγητή. Δείχνει στοργή 

και αγάπη προς το παιδί της που μέχρι τώρα αδιαφορούσε γι’ αυτό. Η 

αλλαγή αυτή οφείλεται, σύμφωνα με τον αφηγητή, στην προσπάθειά της 

να εξιλεωθεί απέναντί του. Θα μπορούσε, βέβαια, να επισημανθεί ότι η 

ανάγκη εξιλέωσης της μητέρας επιβεβαιώνει την κατανόηση του 

σφάλματος της. Ωστόσο, όλες οι εκδηλώσεις αγάπης και στοργής και 

αγάπης της μητέρας γίνονται σιωπηλά. 

  

 Αντιδράσεις του παιδιού 

- ανορεξία 

- αϋπνία 

- κλειστά τα μάτια, αλλά άγρυπνα τα αυτιά 

 

 Προσευχή- παράκληση του παιδιού 
Το ψυχικό τραύμα στην ευαίσθητη παιδική ψυχή του αφηγητή προκαλεί 

την πράξη του αυτή. Η ένοχη σιωπή της μητέρας σε συνδυασμό με την 

τρυφερότητα που άρχισε να του δείχνει προκαλεί το παράπονο του 

παιδιού. Έτσι, το παράπονο του παιδιού έχει ως συνέπεια την προσευχή 

του, η οποία κορυφώνει με τη σειρά της την απελπισία της μητέρας κι 

έτσι το παιδί αισθάνεται ένοχο. Άρα, καταλήγουμε και πάλι στην 

ενοχοποιητική σιωπή, αυτή τη φορά του παιδιού. 

 

 Γύφτος –Περιγραφή 
- ηλιοκαής 

- ρακένδυτος 

- μαύρη και λιγδερά κώμην 

- μικρούς και φλογερούς οφθαλμούς 

- ανοιχτά και τριχωμένα στήθη 

- καθισμένος μεταξύ των χαλκέων αγγείων 

- λύρα – κεφαλή κεκλιμένη 

- άγρια μορφή 

-  ευγενής, διακριτικός, ευγνώμων 

- ραψωδός, φορτωθείς τα χάλκινα 
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Η περιγραφή γίνεται από το γενικό στο ειδικό και από πάνω προς τα 

κάτω. Ο γύφτος περιγράφεται σε συνάρτηση με το περιβάλλον και με τα 

αντικείμενα που τον συνοδεύουν αλλά και από την εντύπωση που 

προκαλεί στους άλλους. Μετά από την περιγραφή των εξωτερικών 

χαρακτηριστικών γίνεται η περιγραφή του χαρακτήρα όπως προκύπτει 

από τη συμπεριφορά του γύφτου. Η περιγραφή κλείνει με έναν γενικό 

χαρακτηρισμό. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται για την περιγραφή σε 

πολλά σημεία είναι η απλή γλώσσα του λαού. 

Πρέπει επίσης να επισημανθεί η αντίθεση ανάμεσα στον ψευτογιατρό της 

προηγούμενης ενότητας και το γύφτο της ενότητας αυτής. Σε πολλά 

σημεία παρατηρούνται διαφορές ανάμεσα στα δύο αυτά πρόσωπα, π. χ 

«χονδρός»  «ανοιχτά και τριχωμένα στήθη», «αυτόκλητος»  

«παραγγελίαν αυτής», «δικαιωματικώς»  «διακριτική συμπεριφορά» 

 

 Προοικονομία του θανάτου της Αννιώς 
 μοιρολόι 

 η μητέρα κράταγε την Αννιώ και δάκρυζε 

 το μοιρολόι κατά τη διάρκεια εκείνης της νύχτας 

 θυμίαμα 

 « Ω είπον απέθανε το Αννιώ μας!» 

 τα ρούχα του νεκρού, κλπ   

 

 Το πέταγμα της χρυσαλλίδας 
Η επιλογή αυτή του εντόμου από το Βιζυηνό δεν είναι τυχαία

. 
σχετίζεται 

με την ψυχή. Εξάλλου, αυτό το έντομο έλκεται από το φως (αναμμένες 

λαμπάδες τις μητέρας). Αντιδράσεις του παιδιού στο πέταγμα του 

εντόμου- ψυχής : σάστισε και υπάκουσε μηχανικά στην προτροπή της 

μητέρας να κάνει το σταυρό του. Αντιδράσεις της μητέρας : έκανε με 

ευλάβεια το σταυρό της και συγκινημένη προέτρεψε και το παιδί να 

κάνει το ίδιο, παρακολουθούσε το πέταγμα του εντόμου- ψυχής με 

στοργή και λατρεία, και ήπιε από το νερό δίνοντας και στο παιδί αλλά 

και στην ασθενή. 

 Σημασία του νερού 

- αγιασμός 

- θεία μετάληψη σε ετοιμοθάνατο 

 

 Θάνατος της Αννιώς 

Ενώ ο αναγνώστης περιμένει το θαύμα- τη θεραπεία της Αννιώς , εκείνη 

ακριβώς τη στιγμή εκείνη πεθαίνει. Σε όλο αυτό το σημείο υπάρχει 

έντονη η ειρωνεία του αφηγητή. Ειρωνεύεται την απλοϊκή σκέψη του 

λαϊκού ανθρώπου, έρμαιου στις δεισιδαιμονίες, ο οποίος προσπαθεί με 

ανώφελα μέσα να καταφέρει να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της ζωής 

του. Η ειρωνεία του, επίσης, στρέφεται και προς τη μητέρα του η οποία 
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για να γιατρέψει την Αννιώ την υπέβαλλε σε απίστευτη ταλαιπωρία. Στο 

σημείο αυτό και σε συνδυασμό με τις λέξεις που χρησιμοποιεί 

«ιατρεύση», «να  γιάνης» ειρωνεύεται και τονίζει τη μοναδική ίσως 

ενέργεια που θα μπορούσε να κάνει η μητέρα και να σωθεί έτσι η Αννιώ, 

να καλέσει έναν κανονικό γιατρό. 

Ο θάνατος της Αννιώς προετοιμαζόταν σταδιακά και με δραματικό τρόπο 

σε όλο το προηγούμενο κείμενο, άλλα όταν αυτός φτάνει, γίνεται με 

τρόπο λιτό και διακριτικό, με σεβασμό στο πρόσωπό της.  

«το καϋμένο μας το Αννιώ!» : συναισθηματικό σχόλιο του αδερφού για 

τη νεκρή αδερφή του. 

«εγλύτωσε από τα βάσανά του» : ορθολογιστικό σχόλιο του συγγραφέα. 

 

 Λαογραφικά στοιχεία 

 μεσάνυχτα: την ώρα αυτή γίνονται διάφορες μαγικές τελετές 

και έθιμα λατρείας των νεκρών
.
 τα μεσάνυχτα είναι η ώρα 

που υπάρχει έντονο το μεταφυσικό στοιχείο. 

 Μοιρολόγια: είναι οι θρηνητικοί ύμνοι για συγγενικά ή 

προσφιλή πρόσωπα που πεθαίνουν. Δημιουργούνται και 

τραγουδιούνται γύρω από το νεκρό και με την παρουσία 

ενός πολυάριθμου πλήθους. Μπορούν να επαναλαμβάνονται 

και μετά την κηδεία. Συνήθως τα μοιρολόγια τα εμπνέονται 

και τα δημιουργούν γυναίκες με κάποιο ίσως ιδιαίτερα 

καλλιτεχνικό ταλέντο. 

Το μοιρολόι του κειμένου διαφέρει σε ορισμένα σημεία από 

τα συνηθισμένα, γιατί δημιουργείται μετά το θάνατο του 

πατέρα, από άντρα και τραγουδιέται χωρίς την παρουσία 

πολλών ανθρώπων. Φυσικά, έχει και αρκετά κοινά με τα 

συνηθισμένα μοιρολόγια, αφού γίνεται ύστερα από 

παραγγελία αυτοσχέδιο, το χαρακτηρίζει ο πόνος και η 

θλίψη και έχει επικήδειο χαρακτήρα.  

 Τελετουργικό : 

o Ανδρική ενδυμασία 

o Σκαμνί με μαύρο ύφασμα      ΛΑΪΚΕΣ  

o Λεκάνη με νερό        ΔΟΞΑΣΙΕΣ 

o Δυο λαμπάδες 

o Εθυμίαζε                         ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ  

o γονυπετής                         ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Τυπικό του θανάτου 

o Ανδρική ενδυμασία ( άνηκε σε νεκρό) 

o Μαύρο ύφασμα 

o Νερό ( έχει σχέση με τη νεκρική ακολουθία / 

ξεδίψασμα της ψυχής του νεκρού ) 

o Λαμπάδες, κεριά  
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o θυμίαμα 

o μοιρολόγια 

 

 Ποικιλία βλεμμάτων 

«καμυομένους οφθαλμούς» 

«βλέφαρά της ημίκλειστα» 

«ήνοιξε τους οφθαλμούς» 

 

 Παρενθετικές – Αναδρομικές αφηγήσεις 

- Η δημιουργία του μοιρολογιού από το «Γύφτο» (σελ. 134 – 

136). 

- Τα παιδιά έπιναν το νερό από το σκεύος και στο παρελθόν 

και η μητέρα αισθανόταν χαρούμενη (σελ. 137). 

       Η αναδρομική αυτή αφήγηση λειτουργεί ως 

επιβράδυνση τη στιγμή που έχει κορυφωθεί το ενδιαφέρον 

των αναγνωστών. 
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   3
η
 ΕΝΟΤΗΤΑ 

 « Πολλοί είχον κατηγορήσει… έχη την ευχή μου» 

 

 
 Η μητέρα δεν μπορούσε να εκφράσει το πένθος και τον πόνο της 

εξαιτίας της σεμνότητας στην οποία είχε διδαχτεί από την κοινωνία 

στην οποία είχε γαλουχηθεί. Ωστόσο η ίδια η κοινωνία που της 

είχε μάθει τη σεμνότητα αυτή τώρα την κατηγορεί γι’ αυτό. Η 

θεαματική και υποκριτική εκδήλωση του πένθους από τις γυναίκες 

επιβαλλόταν την εποχή εκείνη. Είναι ένα ακόμα δείγμα κοινωνικής 

καταπίεσης της γυναίκας από την πατριαρχική – ανδροκρατική 

κοινωνία. Η μητέρα στη συγκεκριμένη περίπτωση υποφέρει διπλά 

αφού πενθεί ένα αγαπημένο της πρόσωπο αλλά από την άλλη 

μεριά δεν μπορεί να εκδηλώσει τη θλίψη της . 

Αντίθετα, όταν πεθαίνει η Αννιώ, η μητέρα οι αντιδράσεις της 

είναι έντονες και εκδηλώνονται στο έπακρο. 

 

 

 Ο αφηγητής εκφράζει το παράπονό του έμμεσα, για να μη 

χαρακτηριστεί ως εγωιστής. Έτσι , το εκφράζει μέσα από τα λόγια 

του κόσμου «Θα τα αφήση μεσ’ στους πέντε δρόμους…» και με 

τις λέξεις «εγκαταλελειμμένα και απεριποίητα». 

 

 Η εκκλησία θα αναλάβει να νουθετήσει τη γυναίκα έτσι ώστε να 

αναλάβει τα καθήκοντά της στη διαχείριση του σπιτιού και την 

ανατροφή των παιδιών. Είναι φανερά αλλά και γνωστό ότι στην 

περίοδο της Τουρκοκρατίας η εκκλησία έπαιρνε θέση σε διάφορα 

θέματα του ιδιωτικού ή δημόσιου βίου. 

 

 Τα οικονομικά της οικογένειας ήταν πολύ άσχημα. Αυτό ήταν 

αποτέλεσμα των αλόγιστων σπατάλων που έκανε η μητέρα κατά 

τη διάρκεια της ασθένειας της Αννιώς. Συνεπώς η άσχημη 

οικονομική κατάσταση της οικογένειας απαιτεί την ανάληψη 

δράσης για την αντιμετώπισή της. Έτσι ακολουθεί η πλήρης 

μεταμόρφωση της μητέρας η οποία: 

- «εμετρίασεν» (συνεκάλυψε το πένθος) 

- υπερνίκησε την ατολμία ηλικίας και φύλου 

- «λαβούσα την δίκελλαν ανά χείρας» (αντρικό σύμβολο) 

- «ήρχισε να “ξενοδουλεύη”» 

Η δράση που αναλαμβάνει η μητέρα έρχεται σε αντίθεση με τη 

θέση της γυναίκας που γνωρίζουμε από την υπόλοιπη λογοτεχνική 

παραγωγή της γενιάς του 1880. 
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 Εξίσου δυναμική είναι και η δράση της μητέρας μέσα στο σπίτι 

όπου ρυθμίζει όλα τα ζητήματα με αυταρχικότητα και επιβολή. 

Επίσης, διεκδικεί την εκπαίδευση για τα παιδιά της, κυρίως ως 

παιδαγωγικό μέσο και όχι για επαγγελματική αποκατάσταση. 

 

 

 Αναχρονίες 

 «Πολλοί είχον κατηγορήσει την μητέρα μου… η μήτηρ μας 

εχήρευσε πολύ νέα»(σελ.138)         ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ 

ΑΦΗΓΗΣΗ. Διπλός ο ρόλος: α) Σύγκριση και αντίθεση της 

αντίδρασης της μητέρας στο θάνατο του πατέρα και στο 

θάνατο της Αννιώς, β) συμπλήρωση και εξήγηση των 

αποριών μας στη σκηνή της δημιουργίας του μοιρολογιού 

από το «Γύφτο».  

 «ην είχε πριν ασθενήσει το Αννιώ»(σελ.139)        

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ 

 «Ενώ δε μετ’ ολίγον εν τη ξένη»            ΠΡΟΔΡΟΜΗ 

ΑΦΗΓΗΣΗ 

 «Ήτο καθ’ ην… καθώς και ημάς»(σελ.142-143)          

ΠΡΟΔΡΟΜΗ ΑΦΗΓΗΣΗ 

 «Και δεν εφανταζόμην… δι’ ης ήλπιζον να την 

ανακουφίσω» (σελ.144)        ΠΡΟΔΡΟΜΗ ΑΦΗΓΗΣΗ 

 

Ο χρόνος της αφήγησης είναι πολύ ισχυρός σε όλη την αφήγηση. 

Μοιράζεται σε μικρές ή μεγάλες ενότητες. Διακόπτεται από 

αναδρομές για να οργανώσει λογικά και αιτιακά τα όσα αναφέρονται. 

Υπάρχουν, βέβαια, και πρόδρομες αφηγήσεις σε μικρότερη έκταση, 

οι οποίες υποδηλώνουν το μέλλον.  

 Πύκνωση της αφήγησης : «το ξένο κοράσιον… υπανδρεύθη» 

         Γοργότητα του διηγήματος – αποφυγή χαλαρότητας 

 Αφηγηματικό σχόλιο : και είχον δίκαιον (Αιτιολόγηση της 

κρίσης του : α) δεν ησθάνθη αδελφικήν στοργήν προς αυτούς 

    β) απεδείχθη αχάριστος προς τη μητέρα 

 Λαογραφικά στοιχεία 

 «πολλοί… σιγηλά δάκρυα» : Στο νεκρικό θρήνο παίρνουν 

μέρος οι στενοί συγγενείς και γυναίκες ξένες προς την 

οικογένεια. Όλες τοποθετούνται κυκλικά γύρω από το νεκρό 

και η λύπη τους εκδηλώνεται χωρίς μέτρο και περιορισμό, 

με θρήνους. 

 «παρά την εστίαν» : συγκέντρωση της οικογένειας γύρω από 

το τζάκι. 

 

 Προσήμανση : «εγώ έμελλον να ξενιτευθώ» 
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 Υιοθεσία 

 Υιοθεσία         θέσις υιού. 

 Παιδιά υιοθετούσαν όσοι  α) ήταν άτεκνοι, β) είχαν μόνο 

κορίτσια (άρα υιοθετούσαν αγόρι). 

 Στην περίπτωση της μητέρας διαφέρουν τα πράγματα: α) δεν 

είναι άτεκνη, β) δεν υιοθετεί αγόρι, αλλά κορίτσι (αυτό 

δικαιολογείται από το θάνατο της Αννιώς). 

 Αυτές οι διαφορές προκαλούν και την αντίδραση των αγοριών 

της οικογένειας. 

 Τελετουργικό υιοθεσίας: α) γιορτή για όλο το χωριό, β) οι θετοί 

και οι φυσικοί γονείς πηγαίνουν στην εκκλησία και με την 

παρουσία του περιεστώτος  και του Χριστούν γίνεται η 

συμφωνία, γ) υπόσχεση της μητέρας να αναθρέψει το παιδί σα 

δικό της φυσικό τέκνο, δ) όλοι μαζί βαδίζουν προς το σπίτι της 

θετής οικογένειας, όπου ο πρωτόγερος σηκώνοντας ψηλά το 

παιδί ρωτά αν έχει κανείς αντιρρήσεις στην υιοθεσία, ε) οι 

φυσικοί γονείς παραδίδουν και αποχαιρετούν οριστικά το παιδί 

τους, στ) ακολουθεί η παράθεση γεύματος. 

 

 Θεατρικότητα 

 Στην περιγραφή και την κίνηση των προσώπων στο χώρο: 

μέσα- έξω, ψηλά- χαμηλά, μπροστά- πίσω, «εισήλθον»- 

«ανεχώρησαν» και οι αντιθέσεις αλλά και ποικιλίες 

συναισθημάτων: μονότονον, αυστηρόν- ζωηρότητα, ωχρός, 

περίλυπος- την ευτυχία της- έτρεμε από το φόβο της. 

Η τελετή μοιάζει με στέψη αυτοκράτορα. 

 

 Βιζυηνός – «παιδικός ψυχολόγος» : «έπειτα ηρχόμεθα 

ημείς»(διπλή σημασία), αποδοχή της «νέας αδελφής» με 

ζωηρότητα και χαρά – συνειδητοποίηση των παιδιών του τι 

πραγματικά σημαίνει αυτό. 

 

 Αντίθεση: ενθρόνιση (θετή κόρη στο σπίτι της οικογένειας)-

εκθρόνιση (τα αγόρια της οικογένειας από τη θέση τους ως φυσικά 

τέκνα και από το σπίτι τους). 

 

 Συναισθήματα- φάση της υιοθεσίας: α) φανερά (μητέρα), β) 

συγκρατημένα (φυσικοί γονείς), γ) βουβά, κρυμμένα (τα αγόρια). 
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ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΙΩΝ-ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΙΩΝ 

 

  1
η
 περιπέτεια : πρώτη υιοθεσία 

 

1
ο
 παράπονο :  περιποιήσεις  δεν ηξιώθημεν ημείς 

       στιγμής ταύτης  καιρούς ευτυχέστερους 

2
ο
 παράπονο :  Τα αισθήματα του αφηγητή και των άλλων αγοριών 

φαίνονται και από το γεγονός ότι πουθενά δεν κατονομάζουν τη θετή 

κόρη. 

       «Ενώ δε μετ’ ολίγον εν τη ξένη» 

        οι αδελφοί… των «μαστόρων» 

3
ο
 παράπονο :  οι μισθοί τους προικίζουν τη θετή κόρη 

       η μητέρα αντί να ξεκουράζεται εξακολουθεί να εργάζεται 

εξαιτίας της θετής της κόρης 

Ανακούφιση (πρόσκαιρη) : είχον λόγους… εκ του παθήματος εκείνου  

 

 

Έκπληξη, όταν διαπιστώνουν ότι η μητέρα τους δεν «εδιδάχθη αρκετά» 

 

  2
η
 περιπέτεια : δεύτερη υιοθεσία 

 

Αντίδραση των αγοριών : έκπληξη, αμηχανία, απογοήτευση, αντίδραση 

 

              α) εκδήλωση της διαφωνίας τους 

     β) δείχνουν τη φανερή τους δυσαρέσκεια 

     γ) αρνούνται την οικονομική σύμπραξη στη μητέρα τους 

Αποτέλεσμα : «Όλα εις μάτην». 

Εμπόδια των αγοριών στην έκφραση των συναισθημάτων τους :  

    α) το υιϊκό σέβας 

    β) η αυθεντία 

 

 Επιχειρήματα της μητέρας για τη δεύτερη υιοθεσία : 

1) κοιλιάρφανο      ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΑ 

2) απέθανε και η μάνα του 

3) Υπόσχεση του αφηγητή πριν φύγει για τα ξένα 

 κορύφωση της περιέργειας του αναγνώστη 
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 Διγλωσσία : «είσαι αδύνατη από τη λιποθυμία»     δημοτική (η 

γλώσσα που μιλούσε ο συγγραφέας, όταν ήταν παιδί) 

«τη είπον»       καθαρεύουσα (η γλώσσα που μιλάει ο 

λόγιος- συγγραφέας της ωριμότητας) 

 

 Η σκηνή του ποταμιού 

 

o Όλες οι συνθήκες είναι αντίξοες για τη μητέρα – ήρωα ώστε 

να επιτελέσει το έργο της : πολύ κουρασμένη και σχεδόν 

λιπόθυμη, φόραγε βαριά ρούχα. 

o «δεξιώτερον» : Κρίση σύγκρισης για υπερτονισμό της 

δοκιμασίας. 

o «επρόκειτο… σώση» : αποτέλεσμα της δοκιμασίας. 

o «και ας ήμην… θυγατρός της» : κάθαρση, λύτρωση της 

μητέρας από τις τύψεις  

o  αποκατάσταση των σχέσεων του αφηγητή με τη μητέρα του 

 

 

- αυτοθυσία της μητέρας γι’ αυτόν 

- η αυτοθυσία της μητέρας δηλώνει την αγάπη της μητέρας 

για τον αφηγητή 

- άρα τον αγαπά και δεν τον θεωρεί υπεύθυνο για το θάνατο 

της αδερφής του 

- η ίδια πήγε να του πάρει τη ζωή – η ίδια τον σώζει : 

εξισορρόπηση 

 

 Περιγραφή της φύσης 

 

- ραγδαιότατη βροχή 

- ορμητικότατος ο χείμαρρος                             μεγάλο το  

- κακή η φήμη του χειμάρρου     κατόρθωμα  

- αφόρητος ο καύσωνας (λιπόθυμη η μητέρα)  της μητέρας      

 

 

       μεγάλη η αυτοθυσία της μητέρας    μεγάλη η αγάπη της  

          γι’ αυτόν 

                                                                                                 

 

 

                         αμοιβαία η αγάπη (αποδείχθηκε) 
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Καταπληκτική η περιγραφή των καιρικών συνθηκών. Ακόμα και αυτή 

παρουσιάζει αντιθέσεις. 

Εικόνα γεμάτη κίνηση και ζωντάνια, παραστατικότατη : τη στιγμή που ο 

αφηγητής- μικρό παιδί προσπαθεί να περάσει μόνος του το ποτάμι και 

παρασύρεται από το χείμαρρο. 

Εικόνα κινητική και οπτικοακουστική : η μητέρα με αυτοθυσία και 

αυταπάρνηση ορμά να σώσει το παιδί της. 

 

Αντίθεση: 

o  η μητέρα «ουδ’ εσημείωσε» την υπόσχεσιν 

 
o εγώ όμως ενθυμούμην πάντοτε… 

 

Αντιστροφή της κατάστασης: 

o εμένα το παιδί μου με το υποσχέθηκε 

 

 όχι την μητέρα, αλλ’ ουδέ τον εαυτό του δεν δύναται να θρέψη 

 

Ρομαντικό στοιχείο η υπόσχεση του αφηγητή στη μητέρα. Ωστόσο, 

προσγείωση στην πραγματικότητα αποτελεί το γεγονός ότι δεν μπορεί να 

θρέψει ούτε τον εαυτό του. Εντυπωσιακά ρομαντικά μοτίβα είναι ακόμα 

και τα εξής: - φοβερίζει τους… 

- ότι ελθών από τα ξένα… 

- θα τους εντροπιάσω δια της γενναιότητός μου 

- θα προικίσω 

- θα υπανδρεύσω… εν πομπή και παρατάξει 

 

Η πραγματικότητα, οι δυσκολίες, οι πικρίες, η ξενιτιά και η 

εκμετάλλευση προσγείωσαν και ωρίμασαν το ρομαντικό νεαρό της 

επαρχίας σ’ έναν επιστήμονα, ψυχολόγο, ρεαλιστή συγγραφέα της 

Ευρώπης. 

 Η υπόσχεση που αναφέρει η μητέρα ότι της έδωσε ο γιος της 

διαφέρει από την πραγματικότητα. Ο Γιωργής είχε υποσχεθεί να 

βοηθήσει τη μάνα και την πρώτη υιοθετημένη αδελφή όχι τη δεύτερη. 

Σκόπιμη η διαστροφή των λόγων του Γιωργή και σκόπιμη παραπλάνηση 

των αδελφών του από τη μάνα, για να πετύχει το σκοπό της. Όλα αυτά 

βέβαια προοικονομούν την επιστροφή του γιου από την ξενιτιά. 

 

 Μοτίβα δημοτικού τραγουδιού: α) μη κλαίγης μητέρα 

(αποχαιρετισμός) 

      β) ερωτώσα τους διαβάτας (αγωνία της  

          μάνας)  
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ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
           «Ευτυχώς αι κακαί… στο λαιμό μου, ετελείωσε» 

 

ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΟ : «Ουδέ τον εαυτό του δεν δύναται να 

θρέψη» (προηγούμενη ενότητα) – «ήμην εις θέσιν» (αρχή της νέας 

ενότητας) 

Ο αφηγητής γίνεται και πρωταγωνιστής : επιστροφή του ξενιτεμένου 

αφηγητή στο σπίτι του. 

 

 Η μητέρα αισθάνεται έκπληξη, όταν διαπιστώνει ότι ο γιος της δεν 

ήταν και τόσο πρόθυμος να την βοηθήσει και μάλιστα, όταν 

εκείνος εξέφρασε και την αντίθεσή του. 

 Αντίθεση απόψεων αφηγητή – αδελφών : 

     Τα αδέρφια του αφηγητή προσπαθούσαν να πείσουν τη μητέρα να 

παραιτηθεί από το σκοπό της. Από την άλλη μεριά., ο αφηγητής πάντοτε 

επιθυμούσε να βρει μια αδερφή και παράλληλα ποτέ δεν ήταν αντίθετος 

με την κλίση της μητέρας του προς τα κορίτσια. 

 Η διαφωνία του αφηγητή με τη μητέρα είναι ότι θέλει μια διαφορετική 

αδερφή από αυτή που βρίσκει : 

Η επιθυμητή αδερφή:  

- φαιδρά μορφή        μοτίβα της 

- συμπαθητικαί φροντίδαι        ρομαντικής  

- ωραία, εύμορφη       λογοτεχνίας 

- αναπτυγμένην, έξυπνον με τα γράμματα κ.ά.  (όνειρο) 

Η θετή αδερφή : 

- κακόγνωμος 

- κακοσχηματισμένη, καχεκτική         μοτίβα της ηθογραφίας, 

- μικρά, δύσνους          του ρεαλισμού  

         (πραγματικότητα) 

Η στάση του αφηγητή είναι επικίνδυνη για τη μητέρα, γιατί όσο έλειπε 

στα ξένα χρησιμοποιούσε ως απειλή το όνομά του για την πειθαρχεία των 

άλλων αδερφών. Οι ιδέες του τώρα μπορούν να ξεσηκώσουν τους άλλους 

και να κάνουν πιο έντονη την αντίθεση και την αντίδρασή τους. 

Αντίδραση της μητέρας: δάκρυα – θλίψη. Ωστόσο παρά τη διάψευση των 

προσδοκιών της και την απελπισία της δεν την εμποδίζουν να έχει 

απόλυτη λογική και πλήρη κατανόηση της πραγματικότητας. 
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Οργάνωση του λόγου – Επιχείρημα 

Απόφανση : Όχι! Όχι! (αφηγητής) – Όχι! Όχι! (μητέρα) 

Επιχειρήματα- Αξιολόγηση : καθώς εγώ… τίποτε (αφηγητής) 

            α) το πήρα τριών μηνών 

            β) το βύζαξα…    (μητέρα) 

            γ) το τύλιξα… 

            δ) το εκοίμισα…  

Συμπέρασμα : μας είναι.. ξένη (αφηγητής) – είναι δικό μου το παιδί και 

είναι αδελφή σας (μητέρα) 

   Ο Βιζυηνός, σπουδές στη λογική – Φιλοσοφία 

Ισοδύναμα τα επιχειρήματα. Έτσι, η αναμέτρηση συνεχίζεται με 

παραγλωσσικά και εξωγλωσσικά στοιχεία. 

 

Η σιωπή του Γιωργή δείχνει στη μητέρα ότι το επιχείρημά της είναι 

εντυπωσιακό λεκτικά αλλά πάσχει ως προς την πειθώ. Στο τέλος 

παραδέχεται και η ίδια ότι ακόμα και αυτή δεν πιστεύει απόλυτα στο 

επιχείρημά της. Και καταλήγει στη φράση-προσήμανση της αμαρτίας της 

(η δεύτερη προσήμανση
.
 η πρώτη είχε γίνει στην προσευχή της μέσα 

στην εκκλησία). 

 

 ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΜΥΣΤΙΚΟΥ – ΑΜΑΡΤΙΑΣ 

 

1. «Το μυστικό» : α) βαρύ, πολύ βαρύ 

            β) το γνωρίζει μόνο ο Θεός και ο πνευματικός μου 

2. Ιδιότητες του αφηγητή : α) είσαι διαβασμένος 

        β) σαν το ίδιο τον πνευματικό 

3. Προφυλάξεις : κλείσε την πόρτα 

           σήκω-κάτσε να σε… 

4. Λόγος της αποκάλυψης : α) παρηγοριά 

         β) συμπόνια, λύπηση 

         γ) αγάπη στη θετή αδερφή – ως αδερφή σου 

5. Αντίδραση του αφηγητή : α) ταραχή 

           β) φόβος 

6. Αιτίες του φόβου : Τι είναι αυτό : α) που δεν ξέρουν οι αδερφοί του 

              β) που δεν το ξέρει ο ίδιος 

              γ) που δεν το ξέρει άλλος εκτός  

         από… 

 

 

                    Αποκορύφωση της περιέργειας του αναγνώστη 

 

Ακολουθεί η αναδρομική αφήγηση. 
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Μέσα στην αναδρομική αφήγηση διακρίνονται και τα εξής στοιχεία: 

 

 Λαογραφικά στοιχεία : 1. Το αποσαράντισμα. 

 2. Ο γάμος και το γλέντι 

 3. Το μαντήλι  

 4.Επίσκεψη στον Άγιο Τάφο :       

θρησκευτικό στοιχείο με λαογραφικές όμως 

προεκτάσεις ( έστειλα δώδεκα… σχωροχάρτι) 

 5. Στο κορίτσι που γεννήθηκε έδωσαν το 

όνομα του πεθαμένου παιδιού 

 Κοινωνικά στοιχεία  : 1. «αφού κορίτσι δεν… χαρώ» 

         2. «μεσ’ στον κόσμο, καλό μου φόρεμα» 

         3. Ο κοινωνικός περίγυρος επεμβαίνει 

άλλοτε παρηγορητικά και άλλοτε επικριτικά σε όλη τη διάρκεια του 

διηγήματος. 

 

 Άλλα στοιχεία : 1. Συγκατοίκηση χριστιανών και μουσουλμάνων 

         2. Την ύπαρξη δούλων την εποχή αυτή 

 Περιγραφή : Εξαντλητική, αναφέρονται πράξεις και 

συναισθήματα: εφάσκιωσα, εβύζαξα, επλαγιάσαμε ΠΡΑΞΕΙΣ 

        το καϋμένο δεν έφαγε ΣΚΕΨΕΙΣ 

        μα ήμουν κουρασμένη ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 

 Η περιγραφή του θανάτου του μωρού είναι απλή, λιτή, χωρίς 

μελοδραματισμούς, όπως και η περιγραφή του θανάτου της Αννιώς. 

 Ο ρόλος των περιγραφών είναι να συμπληρώνουν κενά, να 

δημιουργούν αντιθέσεις, να εντείνουν τις δραματικές καταστάσεις, να 

στήνουν μυστικές γέφυρες μεταξύ των ανθρώπων και των πραγμάτων. 

 Χαρακτηριστικά του πατέρα : τρυφερός, γλεντζές, στοργικός στη 

γυναίκα, ευγενικός στους τρόπους του, αγαπά τη γυναίκα του και 

δε διασκεδάζει χωρίς αυτήν, είναι λογικός και δεν παρασύρεται 

από το ποτό και το γλέντι, ήταν άνθρωπος αξιοσέβαστος, 

περιποιητικός, δε διστάζει να ασχοληθεί και με γυναικείες δουλειές 

π. χ στρώσιμο κρεβατιού, δείχνει και την έλλειψη εγωισμού στην 

παραδοχή του λάθους του. 

 

 Ο πατέρας πάνω στην απελπισία του καταλογίζει ευθύνες στη 

γυναίκα του για το θάνατο του παιδιού. Δικαιολογείται κάπως για 

τη συμπεριφορά του αυτή, που έρχεται και σε αντίθεση με το 

σύζυγο που γνωρίσαμε, επειδή είναι συντριμμένος από την οδύνη 

και τον ατομικό του πόνο και χτύπημα. Γρήγορα όμως ανακτά την 

ψυχραιμία του, παραμερίζει την προσωπική του θλίψη και 

αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του ως αρχηγός της οικογένειας που 

θα κινδυνεύσει η τιμή της και ειδικά η αξιοπρέπεια της γυναίκας 
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του. Έχει γνώση του κοινωνικού περίγυρου και γνωρίζει την 

εξαιρετική σοβαρότητα που ενέχει το γεγονός του «φόνου», έστω 

και του ακούσιου. Η κριτική της κοινωνίας προς αυτόν και τη 

γυναίκα του θα ήταν αμείλικτη. Αυτό σκέφτεται δεν πρέπει να 

αφήσει να γίνει. Σταματά βίαια τις εκδηλώσεις υστερίας από τη 

γυναίκα του. Μιλά ορθά κοφτά και δεν αφήνει στη γυναίκα του 

περιθώρια για αντιρρήσεις. Η γυναίκα πληγώνεται από το 

χαρακτηρισμό «βόδι». Το πορτρέτο του δυναμικού αυτού άντρα 

συμπληρώνεται με την κόσμια και καλοκάγαθη συμπεριφορά του 

προς τη γυναίκα του τα τρία χρόνια που ήταν παντρεμένοι. Ωστόσο 

η επόμενη φράση του έρχεται σε αντίθεση με αυτό, αφού στη 

γνώμη του κόσμου αντικατοπτρίζεται και η δική του γνώμη 

«εμέθυσες κι επλάκωσες το παιδί σου». Το δράμα και η 

τραγικότητα της μητέρας αρχίζει από εκεί και πέρα. Ο θρήνος που 

της αρνήθηκαν ξεσπάει τώρα τρομερός και ασυγκράτητος. Η 

υπόληψη και η τιμή του σπιτιού μπορεί να σώθηκε αλλά «η 

αμαρτία είναι αμαρτία» (η επανάληψη της λέξης επεξηγεί και τον 

τίτλο του έργου και λύνει πια το μυστήριό του. 

 Αυτό είναι το πραγματικό δράμα της γυναίκας που πιστεύει ότι ο 

Θεός την τιμωρεί για την αναξιότητά της σα μάνα. Η ενοχή και οι 

τύψεις παίρνουν το πρόσωπο του Θεού και τη βασανίζουν για την 

πράξη της. Από εκεί και πέρα ζει με την ενοχοποιημένη 

συνείδηση. 

 Ο άντρας της για ένα χρόνο προσπαθεί να της σταθεί και να της 

δώσει θάρρος. Στην ουσία όμως με τη στάση του ανατροφοδοτεί 

συνεχώς τις τύψεις και την ενοχή της. Δέσμιος και αυτός των 

προλήψεων του και της δικής του ευθύνης σιωπά και συλλογίζεται. 

Η γυναίκα του το νιώθει και το βιώνει ενοχοποιητικά. 

 Με τη γέννηση του αφηγητή η γυναίκα φαίνεται να ηρεμεί κάπως, 

αλλά ο πατέρας ανατροφοδοτεί και πάλι τις ενοχές της μητέρας. 

Έτσι η ίδια πιστεύει ότι ο Θεός δεν την συγχώρεσε και από εδώ και 

μπρος στρέφεται αποκλειστικά σ’ αυτόν. 

 Όταν γεννήθηκε η Αννιώ η μητέρα ένιωσε μεγάλη χαρά γιατί 

πίστεψε επιπλέον ότι ο Θεός τη συγχώρεσε. 

 Στο σημείο αυτό εξηγούνται τα αίτια της μεροληπτικής 

συμπεριφοράς της μητέρας όλα αυτά τα χρόνια σε βάρος των γιων 

της κι έτσι, όλα δένονται φυσικά και αιτιοκρατικά στο διήγημα. 

 Οπτική μητέρας και αφηγητή σε ό,τι αφορά τα συναισθήματα του 

παιδιού για την αδερφή του: Στην πρώτη ενότητα δεν υπάρχει 

υποκρισία, γιατί ο αφηγητής και τα αδέρφια του αγαπούν την 

άρρωστη αδερφή τους και αγωνιούν γι’ αυτήν. Η στάση του 

αφηγητή θα αλλάξει, όταν θα ακούσει την προσευχή της μητέρας 

του στην εκκλησία. Η οπτική της μητέρας στην εξομολόγησή της 
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είναι πάλι η οπτική του βρέφους, νηπίου (αφηγητή). Εκεί τα 

παράπονα, ζηλοτυπία του, όπως ειπώθηκε, είναι απολύτως 

φυσιολογικά. Άρα οι οπτικές μπορεί να είναι αντίθετες, αλλά είναι 

απολύτως κατανοητές ψυχολογικά και όχι εξολοκλήρου 

αντικρουόμενες. 

 Εξηγείται και η στάση της μητέρας σ’ όλο το διήγημα. Τα 

αισθήματά της είναι περισσότερο αγωνίας και φόβου για το 

κορίτσι και την υγεία του (εξιλέωση για το αμάρτημα) και όχι 

αισθήματα ιδιαίτερης αγάπης και προτίμησης. Το δείχνουν καθαρά 

τα ρήματα που χρησιμοποιεί : «να αφήσω από τα χέρια μου», 

«εφοβούμην», «να της συμβή» είναι ρήματα φόβου, μαρτυρίου, 

συνεχούς επιφυλακής  το νέο μαρτύριο για τη μητέρα. Η σκέψη 

της μητέρας δοσμένη αντιθετικά : όσο… χάδια  τόσο… υγεία, 

κόκκινα, κόκκινα  χλωμό, χλωμό! ,  ζωηρά, σερπετά  ήσυχο, 

σιγανό, αρρωστιάρικο 

 Ο δεύτερος θάνατος προκαλεί ακόμα πιο έντονες τύψεις. 

 ΒΑΣΑΝΙΣΜΟΣ: α) ενθύμηση της αμαρτίας για το θάνατο του 

βρέφους, β) αυτό αρρωστιάρικο, γ) ενθύμηση της ευθύνης της, δ) 

θάνατος της Αννιώς. 

 

 Τελικά η μητέρα πετυχαίνει το σκοπό της , να πείσει δηλ. 

τον αφηγητή να δεχτεί το αίτημά της : να αγαπά την 

Κατερινιώ, να την έχει ως αδερφή του, να μην την 

ξανακακολογήσει. Επίσης, ζητά συγγνώμη για την 

ασπλαχνία του. Η επιτυχία της μητέρας σφραγίζεται και από 

μια ευχή ανακούφισης. Η ενότητα κλείνει πάλι με τα 

αισθήματα τύψεις και ενοχής. Έτσι προετοιμάζεται 

προσεκτικά η επόμενη ενότητα. 

 ΑΝΑΧΡΟΝΙΕΣ 

 

- «Τίποτε άλλο δεν επεθύμουν… εις τους γάμους της» : (ΣΕΛ. 

145) ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΑΦΗΓΗΣΗ 

- Όλη η ιστορία της αφήγησης από τη μητέρα του 

αμαρτήματός της : ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΑΦΗΓΗΣΗ 

 

 ΑΦΗΓΗΣΗ 

o Ο αφηγητής- πρόσωπο του Βιζυηνού (παρών μέσα στην 

αφήγηση) απέχει εξίσου από τον αφηγητή- πρωταγωνιστή. 

Καμιά πρόθεση κατακράτησης του λόγου εδώ. Με την ίδια 

ευκολία αφήνει να μιλήσουν και τα άλλα πρόσωπα, άλλοτε 

με εκτενείς αποκαλυπτικούς μονολόγους και άλλοτε με 

σύντομους διαλόγους. Αν για μια στιγμή φανταστούμε πως 

ο αφηγητής δεν είναι ο άνθρωπος που διηγείται την ιστορία, 
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αλλά ένα πρόσωπο, ανάμεσα στα άλλα, που μιλά κι αυτό με 

εκτενείς μονολόγους ή παρεμβαίνει στο διάλογο, ο 

θεατρικός χαρακτήρας των διηγημάτων του Βιζυηνού 

γίνεται φανερός : η κατάργησή του (με την έννοια της 

μετατροπής του αφηγητή σε ισότιμο πρόσωπο του έργου) 

μεταβάλλει αυτόματα τη διήγηση σε μίμηση, δηλ. το 

διήγημα σε θεατρογράφημα. 
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     ΠΕΜΠΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
  «Η εκμυστήρευσις… εσιώπησα» 

 

 Η εξομολόγηση της μητέρας οδηγεί σταδιακά τον αφηγητή σε 

συγκλονισμό, διαφώτιση και τέλος στην κατανόηση. Ενώ μέχρι 

πρωτύτερα νόμιζε  τις πράξεις της μητέρας του ως δεισιδαιμονία 

και μονομανία, τώρα κατανοεί ότι η μητέρα του υποφέρει γιατί 

είναι ενάρετη, απλή και θεοφοβούμενη. Η ζωή της μητέρας του 

έχει γίνει κόλαση, γιατί συναισθάνεται το αμάρτημά της, πιέζεται 

ηθικά να εξαγνιστεί, είναι αδύναμη η κάθαρση, ο εξαγνισμός της 

και συνεπώς και η λύτρωση. 

 Προσπάθεια του αφηγητή να παρηγορήσει και να ανακουφίσει τη 

μητέρα του: 1. η πράξη της ήταν δυστύχημα, γιατί δεν είχε 

προμελέτη και πρόθεση
.
 έτσι είναι αθώα σύμφωνα με το 

ανθρώπινο δίκαιο, 2. ο Θεός που εκείνη φοβάται είναι 

ευσπλαχνικός, δίκαιος, δεν ανταποδίδει, κρίνει τους διαλογισμούς, 

προθέσεις
.
 έτσι είναι αθώα και σύμφωνα με το θείο δίκαιο. 

Ωστόσο, είναι αμφίβολο το αποτέλεσμα της παρηγοριάς. Έτσι, 

αργότερα γίνεται και μία δεύτερη προσπάθεια παρηγοριάς : ο 

αφηγητής κανονίζει και μία συνάντηση της με τον Πατριάρχη. 

Είναι σίγουρος πως έτσι η μητέρα θα ηρεμήσει και θα απαλλαχτεί 

από τις τύψεις και τις ενοχές και το φόβο της τιμωρίας του Θεού. 

Και αυτό γιατί ο Πατριάρχης είναι το ανώτατο αξίωμα της 

χριστιανοσύνης και γιατί έχει εξαίρετο ήθος. 

 Η μητέρα όμως δεν ηρέμησε, ούτε έφτασε στην αναμενόμενη 

ανακούφιση και απαλλαγή από τις τύψεις της. Από τα λόγια της 

καταλαβαίνουμε ότι συγχωρέθηκε από τον Πατριάρχη, αλλά 

παρέμειναν οι τύψεις της και η ενοχή της παιδοκτονίας. 


