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Απαντήσεις   

Α1  
Στοιχεία θεατρικότητας : 
1.οµοδιηγητικος αφηγητής
2. εναλλαγή αφήγησης και διάλογου
3.καθαρευουσας και δηµοτικής
4. δραµατική πλοκή
5.Πρωταγωνιστές- δευτεραγωνιστές
6. περιορισµένη περιγραφή
7. εναλλαγή σκηνικου: ανοικτος – κλειστός χώρος(εκκλησία-έξω-σπίτι)
8. γρήγορη  εναλλαγή σκηνών

Β.1.   
Η γλώσσα του Βιζυηνού είναι η καθαρεύουσα στην αφήγηση ενώ στους διαλόγους είναι η δηµοτική, για 
να δοθεί µε ρεαλισµό και αµεσότητα ο χαρακτήρας των προσώπων, δεν λείπουν οι εκκλησιαστικές 
φράσεις και το ιδίωµα της ανατολικής Θράκης. Συγκεκριµένα παραδείγµατα καθαρεύουσας (ενδεικτικά) 
«Αι οικοµικαι µας δυσχαιρειαι..τροφιµων» 
 και δηµοτικής «Ποιος από.... εδικός της», «θα σε φέρω» «δος το πισου»
 Η καθαρεύουσα είναι απόρροια της φαναριώτικης παιδείας του και των σπουδών του γενικότερα ενώ η 
µετριοπάθεια της οφείλεται στον ευρωπαϊκό ορθολογισµό, καθώς συνδυάζει την ιδιότητα του λογοτεχνη 
και του επιστήµονα.  

Β.2. 
α. Ο αφηγητής σε αυτό το σηµείο µιλά χρησιµοποιώντας την οπτική γωνία της αφήγησης των αδερφων 
του , καθώς ο ίδιος έλειπε για µεγάλο χρονικό διάστηµα στην ξενιτιά(εσωτερική εστίαση) και δεν είχε 
προσωπική αντίληψη για όσα συνέβησαν στην οικογένεια του. ∆ίνεται έµφαση στα γεγονότα της 
υιοθεσίας ,την ταλαιπωρία και την ανακούφιση των αδελφών µε το γάµο του θετού κοριτσιού λογω της 
αγνωµοσύνης που έδειξε στην οικογένεια και τη γυναίκα που τη µεγάλωσε. Υπάρχει λοιπόν περιληπτική 
έκθεση , συµπύκνωση του χρόνου της αφήγησης και επιτάχυνση. 

β. Η αναδροµική αφήγηση: φωτίζει τα γεγονότα του παρελθόντος, τονίζει τη συναισθηµατική φόρτιση 
της µάνας αλλά και τη λογική και συγκροτηµένη της σκέψη, προβάλλει τον έντονο κι επιβλητικό 
χαρακτήρα της ,το πείσµα της, την αυταρχικότητα της αλλά και την ευαισθησία της, ο συγγραφέας την 
ψυχογράφει. 

Γ. Στο πλαίσιο του τελετουργικού της υιοθεσίας προβάλλονται µέσα από µια αντίθεση τα συναισθήµατα 
των πρόσωπων που συµµετέχουν σε αυτήν. Οι γονείς του παιδιού είναι συντετριµµένοι, καταβεβληµένοι 
και συναισθηµατικά φορτισµένοι. Φαίνεται ότι αναγκάζονται να το δώσουν εξαιτίας των συνθηκών που 
πιθανολογούνται να είναι ίσως η φτώχια τους ή η πολυτεκνία τους .Το δίνουν για να εξασφαλίσουν την 
επιβίωση και µια καλύτερη τύχη. Αντιθέτως η ∆έσποινα χαίρεται γιατί θεωρεί ότι είναι µια ευκαιρία να 
εξιλεωθεί για τον ακούσιο φόνο του παιδιού της και να λυτρωθεί από την ενοχή. Ο Βιζυηνός κι εδώ 
ηχογραφεί τους ήρωες του.  
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∆.1. 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ

Πρόκειται για δύο ποιητές (Σολωµός - Λαπαθιώ) που αντιµετωπίζουν µε τον ίδιο πόνο το χρόνο που 
περνά αλλά υιοθετούν διαφορετική στάση απέναντι στην ποίηση. 
Οµοιότητες: 

• πεζά κειµενα, γραµµενα στην καθαρεύουσα µε τους διάλογους στη δηµοτική ,οι  ήρωες είναι
καθηµερινοί άνθρωποι ,της βιοπάλης

• βρέφος που δεν µπορεί να συντηρηθεί από την οικογένεια του λογω ανέχειας
• και αυτό είναι κοριτσάκι
• και οι δυο ήρωες δεν είναι φτωχοί αλλά µε αυτοθυσία αναλαµβάνουν να µεγαλώσουν ένα παιδί που

δεν τους ανήκει.
• κοινή η αντίληψη ότι το παιδί το στέλνει ο θεός
• Χαίρονται και οι δυο ήρωες µε τη απόκτηση του παιδιού

∆ιαφορές: 

• στο διδαγµένο υπάρχει το τυπικό της υιοθεσίας ενώ στο παράθεµα όχι
• στο αδίδακτο το µωρό είναι ταλαιπωρηµένο και αναλαµβάνει τη φροντίδα του ένας άνδρας µε τη

βοήθεια άλλων ενώ η δέσποινα µονη µε την οικογένεια της
• στο αδίδακτο το µωρό « πετάχτηκε» ενώ στο διδαγµένο δίνεται για υιοθεσία




