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Έλληνας πεζογράφος, ποιητής και
λόγιος. Θεωρείται από τους

σημαντικότερους εκπροσώπους της
νεοελληνικής λογοτεχνίας

και εισηγητής του
ηθογραφικού διηγήματος.



ΒΒ ιι οο γγ ρρ αα φφ ιι κκ άά
Γεννήθηκε στη Βιζύη της Ανατολικής

Θράκης. Το πραγματικό επώνυμό
του ήταν Μιχαηλίδης. Η οικογένειά

του ήταν πολύ φτωχή. Σε ηλικία
πέντε ετών έμεινε ορφανός από

πατέρα. Στα δέκα χρόνια του πήγε
μαζί με τον αδελφό του σε ένα θείο

του στην Πόλη, για να μάθει ραπτική.





Με την οικονομική αρωγή του
Κύπριου εμπόρου Τσελεμπή

Γιάγκου Γεωργιάδη σπούδασε
αρχικά στην Κωνσταντινούπολη
και αργότερα στην Κύπρο, όπου
τελείωσε το Σχολαρχείο. Το 1872 
φοιτά στη Θεολογική Σχολή της

Χάλκης και, χάρη στην προστασία
του ομογενούς Γ. Ζαρίφη, 

συνεχίζει τις σπουδές του. Αφού
τελείωσε το Γυμνάσιο στην Αθήνα, 

γράφτηκε στη Θεολογική Σχολή
(1874-1875) και κατόπιν πήγε στη

Γερμανία, όπου σπούδασε
Φιλοσοφία και Αισθητική. 



Το 1881 δημοσιεύει τη διατριβή του
πάνω στην ψυχολογική και
παιδαγωγική σημασία του

παιχνιδιού. Το 1884 διορίζεται
καθηγητής σε γυμνάσιο και

αργότερα Υφηγητής Φιλοσοφίας στο
Πανεπιστήμιο. Για ένα μικρό

διάστημα δίδαξε στη Δραματική
Σχολή του Ωδείου Αθηνών.

Το 1892 προσβάλλεται από φρενική
νόσο και παραμένει έγκλειστος το

Δρομοκαΐτειο Ψυχιατρείο, όπου και
πεθαίνει μετά από τέσσερα χρόνια
(Απρίλιο 1896), σε ηλικία 47 ετών.



ΈΈ ρρ γγ οο
Ο Βιζυηνός διαθέτει κριτικό και

ιδιαφυές πνεύμα:διδάσκει, 
μεταφράζει ευρωπαϊκές

μπαλάντες, συγγράφει μελέτες
φιλοσοφικές, αισθητικές, 

ψυχολογικές, λαογραφικές, 
καθώς και άρθρα για

εγκυκλοπαιδικά λεξικά. 



ΠοιητικέςΠοιητικές ΣυλλογέςΣυλλογές

• Ποιητικά Πρωτόλεια
(1873)

• Βοσπορίδες Αύραι (ή
Άραις Μάραις
Κουκουνάραις, 1876)

• Ατθίδες Αύραι (1883)



ΔιηγήματαΔιηγήματα



ΔιηγήματαΔιηγήματα
Ο βασικός κορμός του έργου του απαρτίζεται από 12 διηγήματα:

• Ο άραψ και η κάμηλος αυτού (1879,παιδικό)
• Το αμάρτημα της μητρός μου (1883)
• Μεταξύ Πειραιώς και Νεαπόλεως (1883)
• Ποίος ήτον ο φονεύς του αδελφού μου (1883)
• Αι συνέπειαι της παλαιάς ιστορίας (1884)
• Το σκιάχτρο του χωραφιού (παιδικό, 1884)
• Πρωτομαγιά (1884)
• Το μόνον της ζωής του ταξείδιον (1884)
• Ο κλέπτης (παιδικό, 1884)
• Ο Τρομάρας (παιδικό, 1884)
• Διατί η μηλιά δεν έγινε μηλέα (1885)
• Μοσκώβ Σελήμ (1895)



Αναλυτικότερα:

(ενδεικτική παρουσίαση
διηγημάτων του Βιζυηνού)



ΤοΤο αμάρτημααμάρτημα τηςτης μητρόςμητρός μουμου
Το πρώτο διήγημα του

Βιζυηνού. Γράφτηκε στο
Λονδίνο. Δημοσιεύθηκε

αρχικά στο Παρίσι το 1883 
και αργότερα στο περιοδικό
«Εστία» σε δύο συνέχειες. 

Είναι ένα από τα
σημαντικότερα διηγήματα της
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και
έχει δεχτεί επιρροές από την

ευρωπαϊκή. 



ΤοΤο αμάρτημααμάρτημα τηςτης μητρόςμητρός μουμου
• Το διήγημα έχει αυτοβιογραφικά

στοιχεία: αναφέρεται σε ένα παλιό
«αμάρτημα» της μητέρας του αφηγητή, 
η οποία,όταν γύρισε από ένα γλέντι και

πήγε να θηλάσει το παιδί της, 
αποκοιμήθηκε με αποτέλεσμα να το

«πλακώσει» και να πεθάνει. 
• Είναι γραμμένο στην καθαρεύουσα, με

λέξεις και τύπους από τη λαϊκή γλώσσα. 
• Πρόκειται για ένα έργο γεμάτο

ανθρωπιά και τρυφερότητα.



ΤοΤο μόνονμόνον τηςτης ζωήςζωής τοτο ταξταξ((εε))ίδιονίδιον
Αναφέρεται στις διηγήσεις του
παππού του αφηγητή, ο οποίος
δεν είχε ταξιδέψει ποτέ στη ζωή

του, αλλά ήξερε να λέει μοναδικές
ιστορίες για τόπους μακρινούς

και παράξενους.



ΜοσκώβΜοσκώβ ΣελήμΣελήμ
• Το τελευταίο διήγημα του Βιζυηνού και ένα

από τα καλύτερά του. 
• Αναφέρεται στην ιστορία ενός γενναίου

Τούρκου, του Σελήμ, που οι δικοί του (η
οικογένειά του και οι συμπατριώτες του) 

τον είχαν γεμίσει μόνο πίκρες και
απογοητεύσεις, ενώ οι «εχθροί» του οι
Ρώσοι του φέρθηκαν με ανθρωπά και

καλοσύνη, όταν τον έπιασαν αιχμάλωτο.  



• Ο συγγραφέας μας τον παρουσιάζει να ζει
στο περιθώριο της κοινωνίας, που τον

θεωρεί μισότρελο και του έχει δώσει -λόγω
της ρωσοφιλίας του- το κοροϊδευτικό

παρατσούκλι «Μοσκώβ Σελήμ».
• Η γλώσσα του διηγήματος είναι

καθαρεύουσα, όμως η ιστορία του ήρωα
δίνεται από τον ίδιο σε μιαν απλή και

ζωηρά χρωματισμένη δημοτική.



ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά τηςτης γραφήςγραφής τουτου ΒιζυηνούΒιζυηνού

• Τα διηγήματά του είναι έντονα ψυχογραφικά: η ψυχή
των πρωταγωνιστών δοκιμάζεται, ενώ ο αναγνώστης
παρακολουθεί την κορύφωση της αγωνίας τους και το
δράμα της συνείδησής τους.

• Οι ήρωες έχουν πλούσια εσωτερική ζή, με συνέπειες στη
συμπεριφορά τους. 

• Τα πρόσωπα συχνά βρίσκονται σε πλάνη σχετικά με την
πραγματικότητα.

• Η γλώσσα των διηγημάτων του είναι μια εύπλαστη
καθαρεύουσα. Όμως οι διάλογοι είναι γραμμένοι σε
ζωντανή δημοτική. Υπάρχουν επίσης και αρκετές
ιδιωματικές λέξεις και φράσεις, ακόμη και τουρκικές, που
δίνουν ένα ιδιαίτερο χρώμα στην αφήγηση. 

• Στα έργα του υπάρχει το αυτοβιογραφικό στοιχείο.



ΒιβλιογραφίαΒιβλιογραφία

• Τάκης Καρβέλης,Η γενιά του 1880
• Απόστολος Σαχίνης, Το διήγημα του

Γεωργίου Βιζυηνού
• Λίνος Πολίτης, Ιστορία της Νεοελληνικής

Λογοτεχνίας
• Πρόγραμμα της Θεατρικής Εταιρείας Ωδή

για την παράσταση:Το αμάρτημα της
μητρός μου (2011-2012)



Επιμέλεια:
Αρετή Φωτοπούλου

Φιλόλογος 5ου ΓΕΛ Ν. Σμύρνης


