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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
Α1. 
Θα μπορούσαμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα στοιχεία, που αποτελούν στοιχεία ενός 
θεατρικού έργου: 
α. Συμμετέχουν πολλά πρόσωπα, που δρουν είτε ως πρωταγωνιστές, είτε ως 
δευτεραγωνιστές, είτε ως σιωπηρά (βουβά) πρόσωπα, π.χ. «Ήδη αυτή η υιοθέτησις … 
μεγαλοφώνως». Σε αυτό το σημείο συμμετέχουν πολλά πρόσωπα, άλλα από τα οποία 
είναι πρωταγωνιστές, όπως η μητέρα, άλλα δευτεραγωνιστές, όπως στη συγκεκριμένη 
σκηνή ο πρωτόγερος, και άλλα σιωπηρά, όπως το εκκλησίασμα, οι γονείς του 
παιδιού, οι συγγενείς και των δύο οικογενειών. 
β. Σε πολλά σημεία υπάρχει διάλογος, ο οποίος χρησιμοποιείται σε μικρό βαθμό ως 
στοιχείο τεχνικής και σε όλα τα σημεία στα οποία υπάρχει είναι σύντομος, ζωντανός και 
φυσικός, π.χ. «- Το κακότυχο! … αδελφή σας!». Στο απόσπασμα αυτό ο διάλογος 
διεξάγεται ανάμεσα στη μητέρα και τον Γιωργή. Ο καθένας από τους δύο 
πρωταγωνιστές προσπαθεί να πείσει τον άλλο για την ορθότητα της άποψής του η 
μητέρα αφενός προσπαθεί να πείσει τον Γιωργή να αποδεχτεί το Κατερινιώ ως 
πραγματική του αδελφή, ο Γιωργής αφετέρου επιχειρεί να πείσει τη μητέρα να 
αφήσει το υιοθετημένο κορίτσι, προκειμένου να του αποδείξει την αγάπη της προ 
εκείνον.  
γ. Παρατηρείται εναλλαγή προσώπων, σκηνών, επεισοδίων. Στο απόσπασμα που 
δίνεται εναλλαγή προσώπων παρατηρούμε στο γεγονός ότι αρχικά παρουσιάζονται 
όλοι οι συμμετέχοντες στην υιοθεσία, στη συνέχεια τον λόγο παίρνει ο πρωτόγερος 
του χωριού, έπειτα περιγράφονται οι περίλυποι γονείς του κοριτσιού. Εναλλαγή 
σκηνών παρατηρούμε στη μετάβαση από τη σκηνή της υιοθεσίας στη σκηνή του 
διαλόγου μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών σχετικά με το δεύτερο υιοθετημένο 
κορίτσι. Εναλλαγή επεισοδίων μπορούμε να επισημάνουμε στο γεγονός ότι από την 
τελετή της υιοθεσίας η αφήγηση περνά στις αντιδράσεις της μητέρας και των γιων 
της σχετικά με το υιοθετημένο κορίτσι («Από της στιγμής ταύτης … μέλος της 
οικογενείας μας» ) και συνεχίζει με την αναφορά στο πώς εξελίχθηκε το πρώτο 
υιοθετημένο παιδί («Ο γάμος αυτής … εγνώρισαν»). 
δ. Παρουσιάζονται διαφορετικοί χώροι που εναλλάσσονται, όπως τα σκηνικά του 
θεάτρου, π.χ. η εκκλησία («μας ωδήγησεν εις την εκκλησίαν καθαρούς και 
κτενισμένους, … προ της εικόνος του Χριστού»), το εσωτερικό του σπιτιού («Η 
είσοδός του εις τον οίκον μας»), η αυλή του («Οι συγγενείς … της αυλείου ημών 
θύρας»). 
ε. Υπάρχουν δομικές ενότητες με σχετική αυτοτέλεια, όπως οι πράξεις ενός 
θεατρικού έργου, π.χ. η πρώτη υιοθεσία («Αι οικονομικαί μας δυσχέρειαι … ενεούς 
εκ της εκπλήξεως αδελφού μου») και ο διάλογος μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών 
(«Η θετή μου αδελφή … και είναι αδελφή σας!»). 
 
(Επισήμανση: οι απαντήσεις είναι ενδεικτικές και οι υποψήφιοι θα μπορούσαν να 
επιλέξουν, σύμφωνα με την εκφώνηση της ερώτησης, τρεις από τις παραπάνω 
περιπτώσεις) 
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Β1. 
Σύμφωνα με τον Κ. Μητσάκη, στο έργο "Πορεία μέσα στο χρόνο", "Ο Βιζυηνός υπήρξε σε 
όλη τη ζωή του ένας επαμφοτερίζων. Με το νου και με την καρδιά είναι ένας 
δημοτικιστής, αλλά στην πράξη προτιμά να φοράει το ψηλό κολάρο της 
καθαρεύουσας. Σε αυτή την αμφίρροπη στάση ίσως βασικά να επηρεάζονταν και από τη 
διπλή του ιδιότητα, του λογοτέχνη αλλά και του επιστήμονα. Τα διηγήματά του είναι 
γραμμένα σε μια απλούστερη, σχετικά κομψή και θερμή καθαρεύουσα. Όχι σπάνια, 
όμως, κυρίως στα διαλογικά μέρη, πλησιάζει το λόγο της καθημερινής ζωής, αν και 
μερικές φορές συμβαίνει το αντίθετο. Τα διάφορα πρόσωπα τότε, κατά κανόνα απλοί 
άνθρωποι του λαού, εκφράζονται το καθένα με τη γλώσσα της καρδιάς του και του δικού 
του περιβάλλοντος". 
Η γλώσσα της πεζογραφίας την εποχή του Βιζυηνού είναι η καθαρεύουσα (η λόγια). 
Έτσι, και ο ίδιος είναι υποχρεωμένος να γράφει σε αυτήν. Όμως, η καθαρεύουσα του 
Βιζυηνού είναι χαλαρή και ανοιχτή σε πολλές λέξεις και τύπους της λαϊκής γλώσσας, 
είναι μια «εκλαϊκευμένη καθαρεύουσα». «Η καθαρεύουσα του Βιζυηνού ανοίγει το 
δρόμο στη δημοτική, όχι μόνον γιατί οι ήρωες μιλούν στη δημοτική, αλλά κυρίως 
γιατί ο ίδιος ο συγγραφέας διακατέχεται από το λαϊκό αίσθημα». (Κ. Μπαλάσκας). 
Η γλώσσα, όταν αφηγείται ο πεπαιδευμένος συγγραφέας της ώριμης ηλικίας, είναι 
καθαρεύουσα. Ωστόσο, άλλοτε γίνεται ανάλαφρη, καθώς εμπεριέχει πολλές λέξεις και 
τύπους της δημοτικής και, άλλοτε, (κυρίως όταν αφηγείται ως ενήλικος) γίνεται πιο 
βαριά και επίσημη, αφού εμπλουτίζεται από κάποιους τύπους αρχαιοπρεπείς, π.χ. 
«περιεστώτος λαού», «εις υπήκοον πάντων», «εξενίσθησαν παρ’ ημίν», με 
παραχωρήσεις, ωστόσο σε λέξεις και τύπους της λαϊκής γλώσσας: «ανέβησαν αι 
τιμαί των τροφίμων», «κτενισμένους».  Όταν, όμως, μιλάνε τα πρόσωπα - και ο ίδιος 
ο συγγραφέας, ακόμα κι όταν βρίσκεται στην ώριμη ηλικία - η γλώσσα είναι λαϊκή 
με την παράλληλη χρήση ιδιωματικών λέξεων, τύπων και τρόπων σύνταξης, καθώς 
και ιδιωτισμών, π.χ. «κακότυχο, «κοιλιάρφανο», «η μάνα του το άφηκε μεσ’ στη 
στράτα» ωστόσο, ο πεζογράφος βάζει σε κάποια σημεία λόγιες καταλήξεις και 
«καλλωπίζει» τις λέξεις της δημοτικής: «ακουμβημένη», «άσχημην». 
Ως προς το αισθητικό αποτέλεσμα μπορούμε να πούμε ότι η προσαρμογή της γλώσσας 
στην πραγματικότητα (τοπική, χρονική, πνευματική) χαρίζει αρμονία στο έργο ως σύνολο, 
ως συνδυασμό περιεχομένου και μορφής. Η αφήγηση από τον αφηγητή – παιδί είναι λογικό 
να γίνεται ρεαλιστική, όταν η καθαρεύουσα εμπλουτίζεται με στοιχεία της δημοτικής. Από 
την άλλη, η αφήγηση από τον αφηγητή – ενήλικο καθίσταται πιο αρμονική, όταν η 
καθαρεύουσα γίνεται πιο επίσημη με τύπους της λόγιας γλώσσας. 

Το ίδιο αποτέλεσμα, δηλαδή αρμονία, ζωντάνια και παραστατική απόδοση της 
πραγματικότητας, έχουμε κι όταν στα διαλογικά μέρη ακούγεται η ντοπιολαλιά, πράγμα 
πολύ φυσικό. Επιπλέον, η χρήση της λαϊκής αυτής γλώσσας με τους πολλούς 
ιδιωματισμούς ξεκουράζει τον αναγνώστη και τον καθιστά μάρτυρα του διαλόγου, 
προσδίδοντας αμεσότητα. 
 

Β2.α. 
Ενώ η τελετή της υιοθεσίας περιγράφηκε αναλυτικά, η πορεία της ζωής του 
υιοθετημένου κοριτσιού συμπυκνώνεται σε τέσσερα ρήματα: «ηυξήθη», «ανετράφη», 
«επροικίσθη», «υπανδρεύθη»∙ πρόκειται για συμπύκνωση του αφηγηματικού χρόνου 
ή αλλιώς σύνοψη χρόνου. Η επιλογή αυτή οφείλεται στο ότι κατά την υιοθεσία ο 
αφηγητής ήταν παρών, ενώ στη συνέχεια απουσίαζε. Ωστόσο, εκφράζει αισθήματα 
συμπόνιας για τα αδέρφια του, δυσαρέσκεια για τη μητέρα του, αρνητικές κρίσεις για 
τη θετή αδερφή του. Παραλείπονται πληροφορίες τόσο λόγω της απουσίας του 
αφηγητή και της άγνοιάς του όσο και λόγω του ότι οι πληροφορίες αυτές δεν 
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ενδιαφέρουν το Βιζυηνό, αφού δε σχετίζονται με τη διείσδυση στην ανθρώπινη ψυχή∙ 
έτσι, επιταχύνεται η εξέλιξη των γεγονότων. 
Κατά τον Π. Μουλλά, «Η παρουσία του αφηγητή και η εμπλοκή του στα γεγονότα της 
ιστορίας είναι καθοριστική για τη διεξοδική της παρουσίαση. Τα κενά, συνδεδεμένα με την 
πολύχρονη απουσία του, θα φανούν στη συνέχεια. Αν η σκηνή της πρώτης υιοθεσίας 
περιγράφεται από έναν αυτόπτη μάρτυρα, η εξέλιξη των οικογενειακών πραγμάτων 
παραμένει αόριστη: Εγώ έλειπον μακράν, πολύ μακράν, και επί πολλά έτη ηγνόουν τι 
συνέβαινεν εις τον οίκον μας. Μια ολόκληρη περίοδος από τη ζωή του υιοθετημένου 
κοριτσιού συνοψίζεται σε τέσσερα ρήματα: ‘Πριν δε κατορθώσω να επιστρέψω, το ξένον 
κοράσιον ηυξήθη, ανετράφη, επροικίσθη και υπανδρεύθη, ως εάν ήτον αληθώς μέλος της 
οικογενείας μας’».  
 
B2.β. 
Ο Βιζυηνός σε μια προσπάθεια αιτιολόγησης της συμπεριφοράς της μητέρας του, 
φροντίζοντας να μας εξηγήσει το μέγεθος του πόνου και των ενοχών που 
κατατρύχουν την ψυχή της και την οδηγούν σε μια αδιάκοπη προσπάθεια εξιλέωσης, 
χρησιμοποιεί μια αναδρομική αφήγηση. Σε αυτήν η μητέρα, καταβάλλει μια έσχατη 
προσπάθεια να πείσει τον Γιωργή να κρατήσουν τη δεύτερη θετή κόρη, διατυπώνοντας 
συλλογιστικά σχήματα που στέκονται μετέωρα και δε στηρίζονται στη λογική: ότι πήρε το 
παιδί τριών μηνών πάνω από το λείψανο της μάνας του, ότι το βύζαινε – έστω ψεύτικα -, ότι το 
τύλιξε στα σπάργανα των γιων της, ότι, τέλος, το κοίμισε στην κούνια τους, για να καταλήξει 
στο διττό συμπέρασμα: «Είναι δικό μου το παιδί, και είναι αδελφή σας!». 
Έτσι, με απόλυτο και κατηγορηματικό τρόπο διατυπώνει την απόφασή της να κρατήσει το 
παιδί, αποτρέποντας τον Γιωργή να εκφράσει ή να έχει την παραμικρή αντίρρηση. 
Στο απόσπασμα η μητέρα χρησιμοποιεί λόγια αγάπης, που εκφράζουν την ουσία της 
μητρότητας, αποκαλύπτοντας την ευαίσθητη και ανιδιοτελή ανθρώπινή της φύση. 
Τέλος, με την αναδρομική αφήγηση ενημερώνεται ο αναγνώστης για γεγονότα που 
συνέβησαν το διάστημα που ο αφηγητής απουσίαζε στα ξένα. 
 
Γ1. 
Ο Βιζυηνός ως ψυχογραφικός και δραματικός πεζογράφος κατορθώνει να διεισδύει στα 
μύχια της ψυχής των ηρώων του. Με τη βοήθεια που του προσφέρουν οι γνώσεις του περί 
ψυχολογίας αναλύει σε βάθος τους χαρακτήρες του. Αποδίδει τα κίνητρα της συμπεριφοράς 
τους αλλά και τα συναισθήματά τους με περίσσεια τεχνική. Στην όλη διαδικασία της 
υιοθεσίας με απλό αλλά αριστοτεχνικό τρόπο δίνεται από τον  συγγραφέα η σκηνή της 
«δοκιμασίας» από τον πρωτόγερο και της οριστικής παράδοσης του παιδιού και του 
αποχωρισμού των γονέων από αυτό: με μια περιγραφή που δε χαρακτηρίζεται από 
μελοδραματισμό, απλή αλλά συγκλονιστική, δίνεται ο βουβός πόνος του φυσικού πατέρα, 
που «ήτον ωχρός και έβλεπε περίλυπος εμπρός του», και ο σπαραγμός της συζύγου του, που 
«έκλαιεν ακουμβημένη εις τον ώμον του». Με ανάλογο τρόπο δίνονται και τα 
συναισθήματα της νέας μητέρας, ο φόβος και η αγωνία για την αίσια έκβαση της διαδικασίας. 
Η παρουσίαση των γεγονότων συντείνει στη διατήρηση της αγωνίας και παράλληλα 
φορτίζει συναισθηματικά τον αναγνώστη, ο οποίος συμπάσχει με τους  ήρωες  της 
ιστορίας. 
 
Δ1. 
Κοινό στοιχεία και στα δύο έργα είναι η ανάληψη της φροντίδας παιδιών, που για 
κάποιους λόγους εγκαταλείφθηκαν ή δόθηκαν προς υιοθεσία από τους γονείς τους. 
Στο «Αμάρτημα της μητρός μου» η μητέρα, υπό το βάρος των ενοχών για τον θάνατο 
του πρώτου βρέφους, επιδίδεται σε μια αδιάκοπη προσπάθεια εξιλέωσης. Εκφράσεις 
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αυτής είναι οι δύο υιοθεσίες των κοριτσιών που υπαγορεύονται ακριβώς από αυτήν 
την ανάγκη της για συγχώρεση. Στο έργο «Οι Άθλιοι των Αθηνών» ο λούστρος 
αποφασίζει να αναλάβει το βάρος των εξόδων που απαιτεί η ανατροφή του παιδιού 
που βρήκε, παρόλο που αυτό ισοδυναμεί με καταβολή περισσότερου κόπου από 
μέρους του. Αντίστοιχες δυσκολίες καλείται να αντιμετωπίσει και η μητέρα, κυρίως 
στη δεύτερη υιοθεσία, εφόσον τα αγόρια αρνούνται να τη στηρίξουν οικονομικά.  
Ομοιότητα, επίσης, αποτελεί το φύλο των προς υιοθεσία παιδιών (κορίτσια), που 
ερμηνεύεται πιθανώς από την προκατάληψη της κοινωνίας εις βάρος των γυναικών 
και την αδυναμία των οικογενειών να τα προικίσουν, όπως υποχρεώνονταν με βάση 
τις συνήθειες της εποχής. 
Επίσης, η οικονομική δυσπραγία ως βασικός αιτιώδης παράγοντας της εγκατάλειψης 
παιδιών ή της «προσφοράς» τους προς υιοθεσία, αποτελεί άλλη μία ομοιότητα 
μεταξύ των δύο έργων. 
Τέλος, κοινό στοιχείο αποτελούν και οι δύσκολες συνθήκες εργασίας των αγοριών 
και στην περίπτωση του Βιζυηνού και στην περίπτωση του ήρωα του Κονδυλάκη. 
Από την άλλη, σημεία που αποτελούν διαφορές μεταξύ των δύο κειμένων, μπορούν 
να θεωρηθούν τα εξής: Στον Βιζυηνό η πρώτη υιοθεσία ακολουθεί ένα θρησκευτικό 
τελετουργικό και γίνεται με πανηγυρικό τρόπο. Αντίθετα, στον Κονδυλάκη η 
ανάληψη της φροντίδας του βρέφους συμφωνείται  άτυπα απ’ τη γριά και τον 
λούστρο.  
Επίσης, η μητέρα του Βιζυηνού δε θα έχει κάποιο οικονομικό όφελος από τις 
υιοθεσίες (βέβαια, αυτές θα απαλύνουν τον πόνο και τις ενοχές της από την απώλεια 
των πραγματικών της κοριτσιών). Στο έργο του Κονδυλάκη η γριά προσπαθεί να 
αποκομίσει χρηματικό κέρδος, εκμεταλλευόμενη την ανιδιοτέλεια και τη δέσμευση 
του λούστρου να αναλάβει τα έξοδα της ανατροφής του παιδιού. 
Εναλλακτικά ως διαφορές μπορούν ν’ αναφερθούν οι εξής: 
Στον Βιζυηνό οι δύο υιοθεσίες (κυρίως η πρώτη) επιδιώκονται  από τη μητέρα, ενώ 
στον Κονδυλάκη ο ήρωας συμπτωματικά αναλαμβάνει τη φροντίδα του βρέφους. 
Επίσης, στο «Αμάρτημα» ο Γιωργής αρνείται επίμονα να δεχτεί τη δεύτερη υιοθεσία, 
ενώ στο έργο του Κονδυλάκη ο λούστρος προθύμως επωμίζεται το κόστος της 
φροντίδας του παιδιού. 
Τέλος, στον Βιζυηνό το πρώτο κορίτσι δίνεται προς υιοθεσία, το δεύτερο μένει 
ορφανό, ενώ στον Κονδυλάκη το βρέφος εγκαταλείπεται. 
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