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ǻǳǳǳǳǯǯǼȱ

ΐΓΙǯȱ

̄«ΘϱȱΏΓΔϱΑȱΘϱȱïΏΉ·Ή∂ΓΑȱïΐΓΕΓΏϱ·ΉȱΎ΅ΘȂȱïΎΉϟΑΑȱΘφΑȱΑϾΎΘ΅ȱûȱΐφΘΕȱ

˘̈·Џȱ¢ΎΓΙΓΑǰȱΎ΅ϟȱÖΚΑ΅ȱΘΣȱΈΣΎΕΙΣȱΐΓΙȱΑΣȱΕνΝΗȱΗ·΅ΏΣǰȱÄΏΏΣȱΈνΑȱ
ïΘϱΏΐΝΑȱΑΣȱΎΑΌÿǯȱ̄∑ΚΑΖȱZΗΌΣΑΌΑȱΉ«ΝΈϟ΅ΑȱΌΙΐΣΐ΅ΘΓΖǷȱ
Ȱȱ ỪǷȱ ΉªΔΓΑǰȱ ÄΔνΌ΅ΑΉȱ Θϱȱ Ύ΅ϼΐνΑΓȱ Θϱȱ ˘̄ΑΑЏȱ ΐ΅ΖǷȱ Ȱ̍΅ϟȱ ïΘΑΣΛΌΑȱ
ÄΔϱȱΘϱȱΗΘΕÿΐΣȱΐΓΙǯȱ
̖ϱΘΉȱΉ»ΕνΌΑȱïΑЏΔΓΑȱΔ΅Ε΅ΈϱΒΓΙȱΗΎΑ°Ζǯȱ

ÈÅ

˙̊ȱ ÄΗΌΉΑφΖȱ ÄΑνΔΑΉΉȱ Ά΅ΕνΝΖǰȱ ≈ΔΝΖȱ ΔΣΑΘΓΘΉǯȱ ̓ΏΗϟΓΑȱ ΅«Θ°Ζȱ ¶ΘΓȱ
ΘΓΔΓΌΉΘΐνΑȱ ÄΑΈΕΎφȱ ïΑΈΙΐ΅Ηϟ΅ǰȱ Ύ΅ΌȂȱ §Αȱ ΘΣΒΑȱ ΚΓΕΉ∂Θ΅ǯȱ ̇ΉΒϱΌΉΑȱ
ΗΎ΅ΐΑϟΓΑȱΗΎΉΔ΅ΗΐνΑΓΑȱΐνȱΐ΅ÀΕΓΑȱŒΚ΅Ηΐ΅ǰȱïΔϟȱΘΓÀȱ¿ΔΓϟΓΙȱ»Δ°ΕΛΉȱΗΎΉÀΓΖȱ
ΔΏ°ΕΉΖȱ ŒΈ΅ΘΓΖȱ Ύ΅ϟȱ ïΎ΅ΘνΕΝΌΉΑȱ ΈϾΓȱ Ώ΅ΐΔΣΈΉΖȱ ÄΑ΅ΐΐνΑ΅ǯȱ ˙̊ȱ ΐφΘΕȱ ΐΓΙȱ
·ΓΑΙΔΉΘφΖŜŚȱ ïΌΙΐϟ΅ΊΉȱ ΘȂȱ ÄΑΘΎΉϟΐΉΑ΅ȱ Θ΅ÀΘ΅ȱ ΔΕΓΗνΛΓΙΗ΅ȱ ïΔϟȱ Θ°Ζȱ
ïΔΚ΅ΑΉϟ΅ΖȱΘΓÀȱŒΈ΅ΘΓΖǯȱ
̘΅ϟΑΉΘ΅ȱ ≈Θȱ ïΎΘΕϟΑΗ΅ȱ ÄΔϱȱ ΘϱΑȱ ΚϱΆΓΑȱ ΐΓΙǯȱ ̇ϱΘȱ ’Ζȱ ΐνȱ ΉªΈΉΑǰȱ
ôΗΔΉΙΗΉȱΑΣȱΐνȱΎ΅ΌΗΙΛΣΗ®ǯȱ

. γονυπετής· γονατιστός.
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Ȱȱ ̏φȱ ΚΓΆΉ∂Η΅ǰȱ Δ΅ΈΣΎȱ ΐΓΙǰȱ ΐνȱ ΉªΔΉȱ ΐΙΗΘΕΝΈÿΖǰȱ ΉªΑ΅ȱ ΘΣȱ
ΚΓΕνΐ΅Θ΅ȱ ΘΓÀȱ Δ΅ΘΕϱΖȱ ΗΓΙǯȱ ˘̺Ώ΅ǰȱ Δ΅Ε΅ΎΣΏΉΗνȱ ΘΓΑȱ Ύ΅ϟȱ ΗϾȱ ΑΣȱ ôΏΌ®ȱ ΑΣȱ
·΅ΘΕνΜ®ȱΘϱȱ˘̄ΑΑЏȱΐ΅Ζǯȱȱ
̍΅ϟȱΐνȱôΆ΅ΏΉȱΑΣȱ·ΓΑ΅ΘϟΗΝȱΔΏΗϟΓΑȱΘΖǯȱ
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Ȱȱ˘̺Ώ΅ȱΔ΅ΘνΕ΅ȱȰȱΑΣȱΐνȱΔΣΕ®ΖȱïΐνΑ΅ȱȰȱ·ΣȱΑΣȱ·ΣΑ®ȱΘϱȱ˘̄ΑΑЏǷȱȰȱ
ÄΑΉΚЏΑΗ΅ȱï·Џȱ Έ΅ΎΓΔΘϱΐΉΑΓΖȱ»ΔϱȱΘÿΑȱΏΙ·ΐÿΑȱΐΓΙǯȱ̍΅ϟȱôΕΕΜ΅ȱïΔϟȱΘ°Ζȱ
ΐΘΕϱΖȱ ΐΓΙȱ Δ΅Ε΅ΔΓΑΉΘΎϱΑȱ ΆΏνΐΐ΅ǰȱ ΈΣȱ ΑΣȱ Θ´ȱ ΈΉϟΒΝȱ ΔЏΖȱ ·ΑΝΕϟΊΝǰȱ ≈Θȱ
Δ΅Ε΅Ύ΅ΏΉ∂ȱ ΑȂȱ ÄΔΓΌΣΑΝȱ ï·Џȱ ÄΑΘϟȱ Θ°Ζȱ ÄΈΉΕΚ°Ζȱ ΐΓΙǯȱ ̇νΑȱ ZΗΌ΅ΑϱΐΑȱ ¿ȱ
ÄΑϱΘΓΖȱ≈ΘȱΘΓΓΙΘΓΘΕϱΔΝΖȱïΎΓΕϾΚΝΑ΅ȱΘφΑȱÄΔΉΏΔΗϟ΅ΑȱΘΖǷȱ̓ΗΘΉϾΝȱΑΣȱΐȂȱ
ïΗΙ·ΛЏΗΗΉΑǯȱ˘͍ΐΑȱΔΓΏϾȱΐΎΕϱΖȱΘϱΘΉǰȱΎ΅ϟȱΈνΑȱùΈΙΑΣΐΑȱΑΣȱïΑΑΓφΗΝȱΘφΑȱ
Ύ΅ΕΈϟ΅ΑȱΘΖǯȱ
̏ΉΘΣȱΘΑ΅ΖȱΗΘ·ΐΣΖȱΆ΅ΌΉϟ΅ΖȱΗ·°ΖǰȱïΌΙΐϟ΅ΗΉΑȱïΎȱΑνΓΙȱΘΣȱΔΕϱȱûΐÿΑȱ
ÄΑΘΎΉϟΐΉΑ΅ǰȱ Ύ΅ϟȱ ïΔνΗΘΗΉΑȱ ≈ΏΑȱ ΅»Θ°Ζȱ Θ°Ζȱ ΔΕΓΗΓΛφΑȱ ïΔϟȱ ΘΓÀȱ ŒΈ΅ΘΓΖǰȱ Θϱȱ
¿ΔΓ∂ΓΑȱΉ»ΕϟΗΎΉΘΓȱΉ≤ΖȱΘϱȱïΔϟȱΘΓÀȱΗΎ΅ΐΑϟΓΙȱΉ«ΕϾΛΝΕΓΑȱΗΎΉÀΓΖǯȱ
̄∑ΚΑΖȱ ΐΎΕΣȱ ΛΕΙΗ΅ΏϟΖǰŜśȱ ΔΉΘΣΒ΅Η΅ȱ ΎΙΎΏΎÿΖȱ ïΔȂȱ ΅«ΘΓϾǰȱ ¢··ΗΉȱ ΐνȱ
ΘΣȱΔΘΉΕΣȱΘΖǰȱΎ΅ϟȱïΘΣΕ΅ΒΉΑȱïΏ΅ΚΕÿΖȱΘφΑȱïΔΚΣΑΉΣΑȱΘΓΙǯȱ

˙̊ȱ ΐφΘΕȱ ΐΓΙȱ ôΎΙΜΉΑȱ Ή«Ώ΅ΆÿΖȱ Ύ΅ϟȱ ôΎ΅ΐΉȱ ΘϱΑȱ ΗΘ΅ΙΕϱΑȱ ΘΖǰȱ ≈ΔΝΖȱ
≈Θ΅ΑȱΈ΅Ά΅ϟΑΓΙΑȱΘΣȱ˙̰·΅ȱïΑȱΘ°ȱïΎΎΏΗϟãǯȱ
Ȱȱ ̍ΣΐΉȱ Θϱȱ ΗΘ΅ΙΕϱȱ ΗΓΙǰȱ Δ΅Έϟȱ ΐΓΙǷȱ ïΜΌϾΕΗΉǰȱ Ά΅ΌνΝΖȱ

ΗΙ·ΎΉΎΑΐνΑȱΎ΅ϟȱΐφȱΘΓΏΐÿΗ΅ȱΑΣȱ»ΜЏΗ®ȱΘΣȱ√ΐΐ΅Θ΅ǯȱ
˘̈·Џȱ»ΔφΎΓΙΗ΅ȱΐΛ΅ΑΎÿΖǯȱ

ÈÅ

˙ͥΘ΅ΑȱûȱΐΎΕΣȱïΎΉϟΑȱΛΕΙΗ΅ΏϟΖȱïΛΣΌȱΉ≤ΖȱΘϱȱΆΣΌΓΖȱΘΓÀȱΈΝΐ΅ΘϟΓΙǰȱûȱ
ΐφΘΕȱ ΐΓΙȱ ÄΑνΔΑΉΙΗΉΑǰȱ ïΗΎЏΌȱ ≥Ώ΅ΕΣŜŜȱ Ύ΅ϟȱ Ή«Λ΅ΕΗΘΐνΑǰȱ Ύ΅ϟȱ Ȱȱ
˘̈ΔνΕ΅ΗΉΑȱ ûȱ ΜΙΛφȱ ΘΓÀȱ Δ΅ΘνΕ΅ȱ ΗΓΙǷȱ Ȱȱ ΉªΔΉǰȱ Δ΅Ε΅ΎΓΏΓΙΌΓÀΗ΅ȱ Ή≤ΗνΘȱ ΘφΑȱ
ΔΘ°ΗΑȱΘΓÀȱΛΕΙΗ΅ΏΈϟΓΙȱΐνȱΆΏνΐΐ΅Θ΅ȱΗΘΓΕ·°ΖȱΎ΅ϟȱΏ΅ΘΕΉϟ΅Ζǯȱ˘̺ΔΉΘ΅ȱôΔΉΑȱ
ÄΔϱȱΘΓÀȱŒΈ΅ΘΓΖȱΎ΅ϟȱôΈΝΎΉȱΎ΅ϟȱΉ≤ΖȱïΐνȱΑΣȱΔϟΝǯȱ
̖ϱΘΉȱ ΐΓÀȱ ¶ΏΌΉΑȱ Ή≤Ζȱ ΘϱΑȱ ΑΓÀΑȱ ≈Θȱ Ύ΅ϟȱ ÖΏΏΓΘΉȱ ΐÑΖȱ ïΔϱΘΊΉΑȱ ÄΔϱȱ ΘΓÀȱ
΅«ΘΓÀȱ ΗΎΉϾΓΙΖǰȱ Ή«ΌϾΖȱ ’Ζȱ ïΒΙΔΑΓÀΐΉΑǯȱ ̍΅ϟȱ ïΑΌΙΐφΌΑǰȱ ≈Θȱ ¿ΗΣΎΖȱ ôΎ΅ΐΑΉȱ
ΘΓÀΘΓȱ ûȱ ΐφΘΕȱ ΐ΅Ζǰȱ ¶ΘΓȱ Ύ΅ΌȂȱ ≈ΏΑȱ ïΎΉϟΑΑȱ ΘφΑȱ ûΐνΕ΅Αȱ ΊΝΕΣȱ Ύ΅ϟȱ

. χρυσαλίς· η χρυσαλίδα, αλλιώς ψυχή.
. ιλαρός –ά –όν· χαρωπός.
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ΔΉΕΛ΅ΕφΖǰȱ ’Ζȱ ïΣΑȱ ΉªΛΉΑȱ ÄΔΓΏ΅ϾΗΉȱ ΐΉ·ΣΏΑȱ ΘΑΣȱ ΔΏφΑȱ ΐΙΗΘΎφΑȱ
Ή«Έ΅ΐΓΑϟ΅Αǯȱ
˘̄ΚΓÀȱΐȂȱïΔϱΘΗΉΑȱïΐνǰȱïΔΏΗϟ΅ΗΉΑȱΉ≤ΖȱΘϱȱΗΘΕÿΐ΅ȱΘ°Ζȱ˘̄ΑΑÿΖȱΐνȱΘϱȱ
ΗΎΉÀΓΖȱÄΑΣȱΛΉ∂Ε΅Ζǯȱ
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˙̊ȱ ÄΗΌΉΑφΖȱ ΈνΑȱ ïΎΓΐÑΘΓǰȱ ÄΏΏΣȱ ΈνΑȱ ¶ΘΓȱ Ύ΅ȱ ≈ΏΝΖȱ ΈϱΏΓΙȱ ôΒΙΔΑΓΖǯŜŝȱ
̖Σȱ ΆΏνΚ΅ΕΣȱ ΘΖȱ ¶Η΅Αȱ ûΐϟΎΏΉΗΘ΅ȉȱ Γ≥ȱ Ένȱ øΚΌ΅ΏΐΓϟȱ ΘΖǰȱ ïΚȂȱ ≈ΗΓΑȱ
ΈΉΚ΅ϟΑΓΑΘΓǰȱ ïΒνΔΉΐΔΓΑȱ Δ΅ΕΣΈΓΒϱΑȱ ΘΑ΅ȱ ΏΣΐΜΑȱ ΈΣȱ ΐνΗΓΙȱ ΘÿΑȱ ΔΙΎΑÿΑȱ
Ύ΅ϟȱΐΉΏ΅ΑÿΑȱ΅«ΘÿΑȱΆΏΉΚ΅ΕϟΈΝΑǯȱȱ
˙̊ȱ ΐφΘΕȱ ΐΓΙȱ ÄΑΉΗφΎΝΗΉȱ Θϱȱ ≤ΗΛΑϱΑȱ ΘΓÀȱ ΎΓΕ΅ΗϟΓΙȱ Ηÿΐ΅ȱ ΐΉΘΣȱ
ΔΕΓΗΓΛ°Ζȉȱ Ύ΅ϟȱ ΉΑ‚ȱ ΈΣȱ Θ°Ζȱ ΐÑΖȱ ΛΉΕϱΖȱ »ΔΉΗΘφΕΊΉȱ ΘΣȱ ΑÿΘΣȱ ΘΓΙǰȱ ΈΣȱ Θ°Ζȱ
ÖΏΏΖȱΔΕΓΗνΚΉΕΉȱΘϱȱΗΎΉÀΓΖȱΉ≤ΖȱΘΣȱΐ΅Ε΅ΐνΑ΅ȱΘΓΙȱΛΉϟΏǯȱ

Ȱȱ˘̺Ώ΅ǰȱÄ·ΣΔȱΐΓΙǰȱΘ°ΖȱΉªΔΉǯȱ̓νȱÄΔȂȱ΅«ΘϱȱΘϱȱΑΉΕϱǰȱΑΣȱ·ΣΑ®ΖǯȱȰȱ˙̊ȱ
ÄΗΌΉΑφΖȱ ΈνΑȱ ¢ΑΓΒΉȱ ΘΓϾΖȱ øΚΌ΅ΏΐΓϾΖǰȱ ÄΏΏΣȱ Κ΅ϟΑΉΘ΅ǰȱ ≈Θȱ ¢ΎΓΙΗΉȱ ΘφΑȱ
ΚΝΑφΑȱ Ύ΅ϟȱ ïΑΑϱΗΉȱ ΘΣΖȱ ΏνΒΉΖǯȱ ̆ΏΙΎϾȱ Ύ΅ϟȱ ΗΙΐΔ΅ΌΘΎϱΑȱ ΐΉΈϟ΅ΐ΅ȱ
ΈνΗΘΉΏΉȱ ΘΣȱ ΛΉϟΏȱ ΘΖǯȱ ˘̺ΔΉΘ΅ȱ ïΕΕϱΚΗΉΑȱ øΏϟ·΅Ζȱ ΗΘ΅·ϱΑ΅Ζȱ ÄΔϱȱ ΘΓÀȱ
ŒΈ΅ΘΓΖȱïΎΉϟΑΓΙǰȱΘϱȱ¿ΔΓ∂ΓΑȱôΐΉΏΏΉȱΘ‚ȱ√ΑΘŜŞȱΑΣȱΘφΑȱ≤΅ΘΕΉϾΗ®ǯȱ̇ϱΘȱΐϱΏΖȱΘϱȱ
ïΎ΅ΘΣΔΉȱ Ύ΅ϟȱ ¢ΑΓΒΉȱ ΘΓϾΖȱ øΚΌ΅ΏΐΓϾΖȱ Ύ΅ϟȱ ΔΕΓΗΉΔΣΌΗΉȱ ΑȂȱ ÄΑ΅ΔΑΉϾΗ®ǯȱ
˘̈Ώ΅ΚΕϱΖȱΗΘΉΑ΅·ΐϱΖȱΈνΚΙ·ΉȱΘΣȱΛΉϟΏȱ ΘΖǰȱΎ΅ϟȱïΔ΅ΑνΔΉΗΉȱΆ΅ΕΉ∂΅ȱïΔϟȱΘ°Ζȱ
‘ΏνΑΖŜşȱΘ°ΖȱΐΘΕϱΖȱΐΓΙǯȱ
̖ϱȱΎ΅ϼΐνΑΓȱΐ΅ΖȱΘϱȱ˘̄ΑΑЏǷȱï·ΏϾΘΝΗΉΑȱÄΔϱȱΘΣȱΆΣΗ΅ΑΣȱΘΓΙǷȱ
ǻǳǳǳǳǯǯǼȱ

ÈÅ

̖ϱȱΙ≥ΎϱΑȱΗνΆ΅Ζȱ¶ΘΓȱΔΓΏϾǰȱΎ΅ϟȱûȱ΅«ΌΉΑΘΉϟ΅ŞśȱΘ°ΖȱΐΘΕϱΖȱΐΉ·ΣΏǰȱÄΏΏȂȱ
Γ≥ȱ ΔΘΝΛΓϟȱ ÄΈΉΕΚΓϟȱ ΐΓΙȱ ¶Η΅Αȱ ΘϱΗΓΑȱ ÄΔΓ·ΓΘΉΙΐνΑΓǰȱ ¤ΗΘΉȱ ΈνΑȱ ïΈϟΗΘ΅Η΅Αȱ
ΑΣȱ»ΔΓΈΉϟΒΓΙΑȱΉ«ΗΛφΐΝΖŞŜȱΔΝΖȱΉ≤ΖȱΘφΑȱΐΘνΕ΅ΑȱΘΝΑǰȱ≈ΘȱΎ΅ΏϱΑȱΌΣȱ¶ΘΓȱΑΣȱ
Δ΅Ε΅ΘΌ´ȱ ΘΓÀȱ ΗΎΓΔΓÀȱ ΘΖǯȱ ˘̄ΏΏΣȱ ΘφΑȱ Ή—ΕΓΑȱ ÄΐΉΘΣΔΉΗΘΓΑǯȱ ̖ϱΘΉȱ
ïΈφΏΝΗ΅Αȱ Κ΅ΑΉΕΣȱ ΘφΑȱ ΈΙΗ΅ΕνΗΎΉΣΑȱ ΘΝΑȱ Ύ΅ϟȱ Θ´ȱ ùΕΑφΌΗ΅Αȱ ΘφΑȱ
Έ΅ΛΉϟΕΗΑȱΘΓÀȱΆ΅Ώ΅ΑΘϟΓΙŞŝȱΘΝΑǯȱ˙ͥΏ΅ȱΉ≤ΖȱΐΣΘΑǯȱ

. έξυπνος· ξυπνητός, αφυπνισµένος.
. τω όντι· πράγµατι
69
. ωλένη· το µέρος του χεριού από τον αγκώνα µέχρι τον καρπό.
85
. αυθεντεία· η εξουσιαστική δύναµη.
86
. εύσχηµος· ο επιφανειακά δικαιολογηµένος.
87
. βαλάντιο· χρηµατοφυλάκιο, πουγγί.
67
68
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2

Ȱ̏φȱ ΐΓÀȱ ΚνΕΉΘΉȱ ΘϟΔΓΘΉǰȱ ôΏΉ·ΉΑȱ ùȱ ΐφΘΕȱ ΐΓΙǰȱ ï·Џȱ ΈΓΙΏΉϾΝȱ Ύ΅ϟȱ Θϱȱ
ΌΕνΚΝǰȱ ΗΣΑȱ ΔЏΖȱ ôΌΕΉΜ΅ȱ Ύ΅ϟȱ ΗÑΖǯȱ ̍΅ϟȱ ≈Θ΅Αȱ ôΏΌ®ȱ ¿ȱ ̆ΝΕ·φΖȱ ΐΓΙȱ ÄΔȂȱ Θφȱ
ΒΉΑΘΉΣǰȱ ΌΣȱ ΘϱȱΔΕΓΎϟΗ®ȱ Ύ΅ϟȱ ΌΣȱ Θϱȱ Δ΅ΑΈΕνΜ®ǯȱ ˘̄ΐȂȱ Θϟȱ Ό΅ΕΕΉ∂ΘΉǷȱ ˘̈ΐνΑ΅ȱ Θϱȱ
Δ΅ΈϟȱΐΓΙȱΐνȱΘϱȱ»ΔΓΗΛνΌΎΉǯȱȰȱ˘̈·ЏǰȱΐΣΑ΅ǰȱΌΣȱΗνȱΌΕνΜΝȱΎ΅ϟȱΗνΑ΅ȱΎ΅ϟȱΘϱȱ
ΜΙΛΓΔ΅∂ΈϟȱΗΓΙǯȱȰȱ̐΅ϟǷȱôΘΗȱΐνȱΘϱȱΉªΔΉǰȱΔΓϾȱΑÖΛ®ȱΘφΑȱΉ«ΛφȱΐΓΙǷȱ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

˘̒ȱ ̆ΝΕ·φΖȱ ¢ΐΑȱ ï·Џǯȱ ̍΅ϟȱ ΘφΑȱ »ΔϱΗΛΉΗΑȱ Θ΅ϾΘΑȱ ΘφΑȱ ΉªΛΓΑȱ ΈЏΗΉȱ
ÄΏΌÿΖǰȱÄΏΏΣȱΔΓΏϾȱΔΕΓΘϾΘΉΕ΅ǯȱ

˜̊ΘΓȱ Ύ΅ΌȂȱ §Αȱ ïΔΓΛφΑȱ ûȱ ΐφΘΕȱ ΐ΅Ζȱ Ή≤Ε·ΣΊΉΘΓȱ ΈΣȱ ΑΣȱ ΌΕνΜ®ȱ ΘφΑȱ
ΔΕЏΘΑȱ ΐ΅Ζȱ ΌΉΘφΑȱ ÄΈΉΕΚφΑȱ Ύ΅ΌЏΖȱ Ύ΅ϟȱ ûΐÑΖǯȱ ˘̈·Џȱ ΘφΑȱ ΗΙΑЏΈΉΙΓΑȱ Ύ΅ΘΣȱ
ΘΣΖȱΈ΅ΎΓΔΣΖȱΘÿΑȱΐ΅ΌΐΣΘΝΑǰȱΔ΅ϟΊΝΑȱ Δ΅ΕȂȱ΅«Θ´ǰȱïΑ‚ȱïΎΉϟΑȱôΗΎ΅ΔΘΉΑȱ¢ȱ
ïΒΉΆΓΘΣΑΊΉΑǯȱ̏ϟ΅ΑȱûΐνΕ΅ΑȱΈ΅ΎϱΜ΅ΑΘΉΖȱΘφΑȱïΕ·΅Ηϟ΅ΑȱïΔΉΗΘΕνΚΓΐΉΑȱÄΔϱȱ
ΘΓϾΖȱ Ä·ΕΓϾΖȱ ΚΉϾ·ΓΑΘΉΖȱ ΘϱΑȱ ÄΚϱΕΘΓΑȱ Ύ΅ϾΗΝΑ΅ǰȱ »ΚȂȱ Γ—ȱ øΏϟ·ΓΑȱ ôΏΉΜΉȱ ΑΣȱ
ΏΔΓΌΙΐφΗ®ȱ ûȱ ΐφΘΕȱ ΐΓΙǯȱ ̍΅ΌȂȱ ¿ΈϱΑȱ Ύ΅ΘΉΏφΚΌΐΉΑȱ »Δϱȱ Ε΅·Έ΅ΓΘΣΘΖȱ
ΆΕΓΛ°Ζǰȱ ïΒȱ ïΎΉϟΑΝΑǰȱ ΅πΘΑΉΖȱ ΗΙΐΆ΅ϟΑΓΙΗȱ Δ΅ΕȂȱ ûΐ∂Αȱ ΗΙΑφΌΝΖǰȱ ΐΉΘΣȱ
ΔΕΓ·ΌΉ∂Η΅Αȱ «ΔΉΕΆΓΏΎφΑȱ ΊνΗΘΑȱ ¢ȱ Ώ΅ϾΕ΅Αǰȱ Ύ΅ΌЏΖȱ ΘφΑȱ øΑΓΐΣΊΓΙΑȱ Γ≥ȱ
ΗΙΑΘΓΔ∂Θ΅ϟȱΐΓΙǯȱ̇νΑȱ¢ΐΉΌ΅ȱΔΏνΓΑȱΔΓΏϾȱΐ΅ΎΕΣΑȱΘΓÀȱΛΝΕϟΓΙǰȱÄΏΏȂȱôΔΕΉΔΉȱ
ΑΣȱ Έ΅ΆÿΐΉΑȱ õΑ΅ȱ ΛΉϟΐ΅ΕΕΓΑǰȱ ≈ΗΘΖȱ ΔΏΐΐΙΕφΗ΅Ζȱ ïΎ΅ΘνΆ΅ΑΉΑȱ
¿ΕΐΘΎЏΘ΅ΘΓΖǯȱ ˙̊ȱ ΐφΘΕȱ ΐΓΙȱ ùΌνΏΗΉȱ ΑΣȱ ΐνȱ ΗΎЏΗ®ȱ Ή≤Ζȱ ΘϱΑȱ ÁΐϱΑȱ ΘΖǯȱ
˘̄ΏΏȂȱï·ЏȱÄΔΉΔΓφΌΑǯŞŞȱȱ

Ȱȱ̈ªΗ΅ȱÄΈϾΑ΅ΘȱÄΔϱȱΘφȱΏΔΓΌΙΐϟ΅ǰȱΘ´ȱΉªΔΓΑǯȱ̋ΣȱΐνȱΕϟΜ®ΖȱΐΉΗȂȱΗΘϱΑȱ
ΔΓΘ΅ΐϱǯȱ

ÈÅ

̍΅ϟȱïΗφΎΝΗ΅ȱΘΣȱΚΓΕνΐ΅ΘΣȱΐΓΙȱΎ΅ϟȱΉ≤Η°ΏΌΓΑȱΈΕΓΐ΅∂ΓΖŞşȱΉ≤ΖȱΘϱȱΕΉÀΐ΅ǰȱ
ΔΕϟΑȱïΎΉϟΑȱΔΕΓΚΌΣΗ®ȱΑΣȱΐνȱΎΕ΅ΘφΗ®ǯȱ̈ªΛΓΑȱïΐΔΗΘΉΙΌ°ȱΉ≤ΖȱΘΣΖȱΈΙΑΣΐΉΖȱ
ΐΓΙȱΔΏνΓΑȱ¢ȱ≈ǰΘȱôΔΕΉΔΉǯȱ̇ϱΘȱΔΕϟΑȱΗΎΉΚΌÿȱΑΣȱ»ΔΓΛΝΕφΗΝǰȱΓ≥ȱΔϱΈΉΖȱΐΓΙȱ
ôΛ΅Η΅ΑȱΘϱȱΗΘφΕ·ΐΣȱΘΝΑǰȱΎ΅ϟǰȱÄΑ΅ΘΕ΅ΔΉϟΖǰȱΔ΅ΕΉΗϾΕΌΑȱ»ΔϱȱΘΓÀȱΛΉΐΣΕΕΓΙȱ
’ΖȱΎνΏΙΚΓΖȱΎ΅ΕϾΓΙǯȱ
̏ϟ΅ȱ ΗΔ΅Ε΅ΎΘΎφȱ ΎΕ΅Ι·φȱ ΚΕϟΎΖȱ ΉªΑ΅ȱ ΔÑΑȱ ≈ǰΘȱ ïΑΌΙΐΓÀΐ΅ȱ ïΎȱ ΘÿΑȱ
ΐΉΘΣȱΘ΅ÀΘ΅ǯȱ˜̊ΘΓΑȱûȱΚΝΑφȱΘ°ΖȱΐΘΕϱΖȱΐΓΙǰȱ§ΘΖȱïΕΕϟΚΌȱΉ≤ΖȱΘΣȱΕΉϾΐ΅Θ΅ȱΈΣȱ
ΑΣȱΐνȱΗЏΗ®ǯȱ

̓ÿΖȱ ΈνΑȱ ô·Α΅ȱ ΅≤Θϟ΅ȱ ΑΣȱ ΔΑ·´ȱ Ύ΅ϟȱ ïΎΉϟΑȱ ΐΉΘȂȱ ïΐΓÀǰȱ ΉªΑ΅ȱ Ό΅Àΐ΅ǯȱ
̇ϱΘȱ ¿ȱ ΛΉϟΐ΅ΕΕΓΖȱ ïΎΉ∂ΑΓΖȱ ôΛΉȱ Ύ΅ΎφΑȱ ΚφΐΑȱ Δ΅ΕȂȱ ûΐ∂Αǯȱ ̍΅ϟȱ ≈Θ΅Αȱ Ών·ΓΙΑȱ
. αποποιούµαι· αρνούµαι κάτι προσφερόµενο ή ζητούµενο.
. δροµαίος· τρεχάτος, ταχύς, γρήγορος.

88
89
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ΔΉΕϟȱΘΑΓΖȱȍΘϱΑȱïΔ°ΕΉȱΘϱȱΔΓΘΣΐȎǰȱïΑΑΓΓÀΑȱ≈ΘȱïΔΑϟ·ȱΉ≤Ζȱ΅«ΘϱΑȱΘΓÀΘΓΑȱΘϱΑȱ
ΛΉϟΐ΅ΕΕΓΑǯȱ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
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2

̍΅ϟȱ ≈ΐΝΖȱ ûȱ ΐφΘΕȱ ΐΓΙȱ Ώ·ϱΌΙΐΓΖȱ Ύ΅ΌЏΖȱ ¶ΘΓǰȱ Ύ΅ΘΣΎΓΔΓΖǰȱ
ΆΉΆ΅ΕΙΐνΑȱ ÄΔϱȱ ïΔ΅ΕΛ΅ΎΣȱ ΚΓΕνΐ΅Θ΅ǰȱ ≥Ύ΅ΑΣȱ ΑΣȱ ΔΑϟΒΓΙΑȱ Ύ΅ϟȱ ΘϱΑȱ
ΈΉΒЏΘΉΕΓΑȱ ΎΓΏΙΐΆΘφΑǰȱ ΈνΑȱ ïΈϟΗΘ΅ΗΉȱ ΑΣȱ ïΎΌνΗ®ȱ ΘφΑȱ ΊΝφΑȱ ΅»Θ°Ζȱ Ή≤Ζȱ
ΎϟΑΈΙΑΓΑǯȱ ˘̈ΔΕϱΎΉΘΓȱ ΑΣȱ ΐνȱ ΗЏΗ®ǰȱ Ύ΅ϟȱ ÖΖȱ ¢ΐΑȱ ïΎΉ∂Αϱȱ ΘΖȱ Θϱȱ ΘνΎΑΓΑǰȱ Θϱȱ
¿ΔΓ∂ΓΑȱ ΔΕΓΗνΚΉΕΉΑȱ ÖΏΏΓΘΉȱ Ή≤Ζȱ ΘϱΑȱ ̋ΉϱΑȱ ’Ζȱ ÄΑΘΣΏΏ΅·ΐ΅ȱ ÄΑΘϟȱ Θ°Ζȱ
ΌΙ·΅ΘΕϱΖȱΘΖǯȱ

˙ͥΘ΅Αȱ ôΚΌ΅ΗΉΑȱ Ή≤Ζȱ ΘϱΑȱ ΓªΎΓΑȱ Ύ΅ϟȱ ΐνȱ ÄΔνΌΉΗΉȱ Λ΅ΐ΅ϟȱ ÄΔϱȱ ΘϱΑȱ ›ΐϱΑȱ
ΘΖǰȱ ¢ΐΑȱ ÄΎϱΐȱ Δ΅Ε΅Ί΅ΏΗΐνΑΓΖǯȱ ̇Σȱ ΘΓÀΘΓǰȱ ÄΑΘϟȱ ΑΣȱ ΅≤Θ΅Όÿȱ ΘφΑȱ
ÄΔΕΓΑΓΗϟ΅Αȱ ΐΓΙȱ ΈΣȱ Θϱȱ ΗΙΐΆΣΑǰȱ ÄΔνΈΝΎ΅ȱ ΅«Θϱȱ Ή≤Ζȱ ΘΣΖȱ ïΕ·΅Ηϟ΅Ζȱ Θ°Ζȱ
ΐΘΕϱΖȱΐΓΙǯȱ

Ȱȱ ̏φȱ ΈΓΙΏΉϾΉΖȱ ΔΣǰȱ ΐΣΑ΅ǰȱ Θ´ȱ ΉªΔΓΑǰȱ ïΑ‚ȱ ïΎΉϟΑȱ ΐȂȱ ïΑνΈΙΉȱ ΗΘΉ·ΑΣȱ
ΚΓΕνΐ΅Θ΅ǯȱ

Ȱȱ ˘̄ΐȂȱ ΔΓϱΖȱ ΌΣȱ ΐÑΖȱ ΌΕνΚ®ǰȱ Δ΅Έϟȱ ΐΓΙǰȱ ΗΣΑȱ ΈνΑȱ ΈΓΙΏΉϾΝȱ ï·Џǲȱ Ȱȱ
˘̊ΕЏΘΗΉΑȱïΎΉϟΑȱΗΘΉΑΣΒ΅Η΅ǯȱ
Ȱȱ˘̈·ЏǰȱΐΣΑ΅Ƿȱï·ЏǷȱȰȱΘ´ȱÄΔφΑΘΗ΅ȱΘϱΘΉȱΐΉΘΣȱΔ΅ΈΎΓÀȱΗΘϱΐΚΓΙǯȱ
Ȱȱ̍΅ϟȱΘϱȱΜΙΛΓΔ΅ϟΈȱΐ΅Ζǲȱ
Ȱȱ̍ȂȱïΎΉ∂ΑΓȱï·ЏǷȱ

˙̊ȱ ΐφΘΕȱ ïΐΉΈϟ΅ΗΉΑȱ ÄΎΓΙΗϟΝΖǰȱ ΈΣȱ ΘφΑȱ ïΔΆΏΘΎφΑȱ ΗΘΣΗΑǰȱ §Αȱ
ôΏ΅ΆΓΑȱΔΕΓΚνΕΝΑȱΘφΑȱΈ΅ΆΉΆ΅ϟΝΗΑȱΘ΅ϾΘΑǯȱ˘̺ΔΉΘ΅ȱΈνΎΓΜΉȱΘφΑȱ¿ΐΏϟ΅Αȱ
ïΔΉΔΓÀΗ΅ȉȱȱ
Ȱȱ˘̄ΐȂȱΌΕνΜΉȱΈΣȱΔΕÿΘ΅ȱΘϱΑȱï΅ΙΘϱȱΗΓΙȱΎ΅ϟȱŒΗΘΉΕ΅ȱΆΏνΔΓΙΐΉǯȱ

ȱ
ȱ

ÈÅ

̇νΑȱΔ΅Ε°ΏΌΉȱΔΓΏϾΖȱΎ΅ΕϱΖȱΎ΅ϟȱÄΔΕΛϱΐΑȱΉ≤ΖȱΘΣȱΒνΑ΅ǯȱȱȱ
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̛̖̈̔̊̈̌̕̕ȱ
̅΅ΗΎφȱ ΅Κ·ΐ΅ΘΎφȱ ΔΕϱΌΉΗȱ ΘΓΙȱ ̅ΊΙΑΓϾȱ ΉϟΑ΅ȱ Α΅ȱ ΉΒ·φΗΉȱ Ύ΅ȱ
ϱΛȱ Α΅ȱ ΔΉΕ·ΕΣΜΉȱ ΅ΔΏЏΖȱ ΘΓΑȱ ΎϱΗΐΓȱ ΘΝΑȱ Έ·ΐΣΘΝΑȱ ΘΓΙǯȱ ̆Ȃȱ ΅ΙΘϱȱ
ΣΏΏΝΗΘΉȱ ΅ΒΓΔΓΉϟȱ ΓΕ·΅ΑΎΣȱ ΗΘΓȱ ΎΉϟΐΉΑϱȱ ΘΓΙȱ ΅Ǽȱ ΘΓȱ ΐ΅·Ύϱȱ Ȯȱ
ΌΕΗΎΉΙΘΎϱȱ ǻΏ΅ϞΎϱǼȱ ΔΓΏΘΗΐϱǰȱ ΆǼȱ ΘΑȱ ΉΔΗΘΐΓΑΎφȱ ·ΑЏΗȱ ΐΉȱ ΘΓΑȱ
ΓΕΌΓΏΓ·Ηΐϱȱ Ύ΅ȱ ·Ǽȱ Θȱ ΕΉ΅ΏΗΘΎφȱ ΅Α΅Δ΅ΕΣΗΘ΅Ηȱ ΘΖȱ
ΔΕ΅·ΐ΅ΘΎϱΘΘ΅Ζǯȱ

Řǯȱ

̐΅ȱ ΉΑΘΓΔϟΗΉΘΉȱ Ύ΅ȱ Α΅ȱ ΗΛΓΏΣΗΉΘΉȱ ΈϾΓȱ ΗΐΉϟ΅ȱ ΗΘΓȱ ΅ΔϱΗΔ΅Ηΐ΅ȱ ·΅ȱ
Ύ΅ΌνΑ΅ȱ΅ΔϱȱΘ΅ȱΘΕϟ΅ȱΔ΅Ε΅ΔΣΑΝȱΛ΅Ε΅ΎΘΕΗΘΎΣǯȱ
ǻ̏ΓΑΣΈΉΖȱŗśǼȱ
̖ΖȱΔΉΕ·Ε΅ΚνΖȱΗΘΓȱ̅ΊΙΑϱǰȱΝΖȱΗΘΓΛΉϟ΅ȱ΅Κ·ΐ΅ΘΎΓϾȱΏϱ·ΓΙȱνΛΉȱ
ΉΔΝΌΉϟȱ ΔΝΖȱ ȍΌ΅ȱ φΘ΅Αȱ ΏΣΌΓΖȱ Α΅ȱ ΘΖȱ ΅ΑΘΐΉΘΝΔϟΊΓΙΐΉȱ Η΅Αȱ
Έ΅ΎΓΗΐΘΎνΖȱ Δ΅ΕΉΑΌνΗΉΖȱ φǰȱ ΘΓΙΏΣΛΗΘΓǰȱ Η΅Αȱ ΗΙΑΉΈΘΣȱ
ΒΉΗΘΕ΅ΘϟΗΐ΅Θ΅ȱ ΔΕΓΓΕΗΐνΑ΅ȱ Α΅ȱ Ύ΅ΌΙΗΘΉΕφΗΓΙΑȱ ·΅ȱ Ώϟ·Γȱ ΘΑȱ
΅Κφ·Ηǯǯǯȱ ̺ΛΓΙΐΉȱ ΏΓΔϱΑȱ Α΅ȱ ΎΣΑΓΙΐΉȱ ϱΛȱ ΐΉȱ Δ΅ΕνΐΆΏΘ΅ȱ ȍΒνΑ΅ȱ
ΗЏΐ΅Θ΅Ȏǰȱ΅ΏΏΣȱΐΉȱΓΕ·΅ΑΎΣȱΐνΕȱΘΓΙȱΎΉΐνΑΓΙȱΎ΅ȱΘΖȱ΅Κφ·ΗΖȎȱ
ǻ̈Η΅·Ν·φȱ ΗΘΓȱ ̆ǯȱ ̏ǯȱ ̅ΊΙΑϱΖǰȱ ̐ΉΓΉΏΏΑΎΣȱ ̇·φΐ΅Θ΅ǰȱ ΉΔΐνΏΉ΅ȱ
̓΅Αǯȱ̏ΓΙΏΏΣΖǰȱ̐̈̅ǰȱ̈ΕΐφΖǰȱ̄ΌφΑ΅ǰȱŗşŞŖǰȱΗǯȱǯǼǯȱ̕ΙΐΚΝΑΉϟΘΉȱΐΉȱΘΑȱ
Δ΅Ε΅ΔΣΑΝȱΈ΅ΘΙΔΝΌΉϟΗ΅ȱΣΔΓΜǲȱ̐΅ȱΗΛΓΏΣΗΉΘΉȱΘΓΙΖȱΗΘϱΛΓΙΖȱΔΓΙȱ
ΉΒΙΔΕΉΘΓϾΑȱΓȱΔΉΕ·Ε΅ΚνΖȱΗΘ΅ȱΗΙ·ΎΉΎΕΐνΑ΅ȱ΅ΔΓΗΔΣΗΐ΅Θ΅ǯȱ
ǻ̏ΓΑΣΈΉΖȱŘŖǼȱ

ȱȱ

΅Ǽȱ

ΆǼȱ

̋ΉΝΕЏΑΘ΅Ζȱ ΔΝΖȱ ȱ ΅Κφ·Ηȱ ΘΓΙȱ ̅ΊΙΑΓϾȱ νΛΉȱ ΗΘΓΛΉϟ΅ȱ ΔΓΙȱ
Δ΅Ε΅ΔνΐΔΓΙΑȱ ΗΘΓȱ ΌΉ΅ΘΕΎϱȱ Ώϱ·Γǰȱ Α΅ȱ ΉΒ·φΗΉΘΉȱ Θȱ
ΏΉΘΓΙΕ·ΎϱΘΘ΅ȱ ΔΓΙȱ νΛΉȱ Γȱ ΌΉ΅ΘΕΎϱΖȱ Λ΅Ε΅ΎΘφΕ΅Ζȱ ΗΘΓȱ
Έφ·ΐ΅ȱΘΓΙȱ̅ΊΙΑΓϾǯȱȱ
ǻ̏ΓΑΣΈΉΖȱŗŖǼȱȱ

ÈÅ

̅ŗǯȱ
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ǯȱ

̄Αȱ΅Α΅ΊΘφΗΓΙΐΉȱΌΉ΅ΘΕΎΣȱΗΘΓΛΉϟ΅ȱΗΘΓΑȱ΅Κ·ΐ΅ΘΎϱȱΏϱ·Γȱ
ΘΓΙȱ ̅ΊΙΑΓϾǰȱ ΅ΙΘΣȱ Ό΅ȱ ΐΔΓΕΓϾΗ΅ΐΉȱ Α΅ȱ Θ΅ȱ ΉΑΘΓΔϟΗΓΙΐΉǱȱ ΅Ǽȱ
ΗΘΑȱΉΑ΅ΏΏ΅·φȱΗΎΑЏΑȱΎ΅ȱΉΔΉΗΓΈϟΝΑȱΐΉȱ΅ΙΘΓΘνΏΉ΅ȱǻΗ΅ΑȱΘΖȱ
ΌΉ΅ΘΕΎνΖȱ ΔΕΣΒΉΖǼǰȱ ΆǼȱ ΗΘΑȱ ϾΔ΅ΕΒȱ Ύ΅ȱ ΗΎ΅·ΕΣΚΗȱ
ΓΏΓΎΏΕΝΐνΑΝΑȱ Ύ΅ȱ ΅ΑΌΕЏΔΑΝΑȱ Λ΅Ε΅ΎΘφΕΝΑȱ ΘΝΑȱ ΕЏΝΑȱ
ǻΌΓΔΓϟ΅Ǽǰȱ ·Ǽȱ ΗΘȱ ΗΎΑΓ·Ε΅Κϟ΅ȱ Ύ΅ȱ ΘΖȱ ΉΒΝ·ΏΝΗΗΎνΖȱ
ΔΏΕΓΚΓΕϟΉΖȱ ǻϾΚΓΖǰȱ ΗΘΣΗǰȱ ΛΉΕΓΑΓΐϟΉΖǼǰȱ ΐΉȱ Θȱ ΐΓΕΚφȱ
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̇ǯȱ

2

ȍȱ ̊ȱ ΗΎ΅·ΕΣΚΗȱ ΘΓΙȱ Λ΅Ε΅ΎΘφΕ΅ȱ ΘΖȱ ΐΣΑ΅Ζȱ ̇ΉΗΔΓΑЏΖȱ ΗΘΓȱ
ȍ̄ΐΣΕΘΐ΅ȱΘΖȱΐΘΕϱΖȱΐΓΙȎȱΉϟΑ΅ȱΐΓΑ΅ΈΎφǯȱ̆΅ȱΘ΅ȱΔ΅ΈΣȱΘΖǰȱΔΓΙȱ
ΉϟΑ΅ȱΓȱΓΐΚ΅ΏϱΖȱΘΓΙȱΎϱΗΐΓΙǰȱΉϟΑ΅ȱΐ΅ȱΐΣΑ΅ȱΔ΅Ό΅ΗΐνΑǰȱ΅ΎϱΕΉΗΘǰȱ
ΔΏΌΝΕΎφǰȱ ·ΙΑ΅ϟΎ΅ȱ ΅·ΕΣΐΐ΅Θǰȱ ΈΉΗΈ΅ΐΓΑΎφȱ ΔΓΙȱ ΌνΏΉȱ Α΅ȱ
ΙΔΓΘΣΒΉȱ Ύ΅ȱ Θȱ ΐΓϟΕ΅ǰȱ ΅Αȱ ΉϟΑ΅ȱ ΈΙΑ΅ΘϱΑǰȱ Ύ΅ȱ ΐΣΛΉΘ΅ȱ ΉΑΣΑΘ΅ȱ ΗȂȱ
΅ΙΘφΑǯȱ̕ΉȱϱΏΓȱΘΓȱȍ̄ΐΣΕΘΐ΅ȎȱΊΘΣȱΑ΅ȱΉΔΆΣΏΏΉȱΘΑȱΔΕΓνΎΘ΅ΗȱΘΖȱ
ΐΘΕΓ·Ε΅ΐΐΎΣȱ Ύ΅ΌΓΕΗΐνΑΖȱ ϾΔ΅ΕΒφΖȱ ΘΖȱ ΗΘΓȱ ΌΏΙΎϱȱ Δ΅Έϟǰȱ ΔΓΙȱ
ΆΣΊΉȱ ΔΣΑΝȱ ΅ΔȂȱ ϱΏ΅ȱ Θ΅ȱ ΙΔϱΏΓΔ΅ȱ Ύȱ ΅ΕΗΉΑΎΣȱ Δ΅ΈΣȱ ΘΖȎȱ
ǽ̓ǯȱ ̍Ε΅ΑΈЏΘΖǰȱ ȍ̅ΊΙΑϱΖȱ ΅ΙΘΓΎ΅Θ΅·Ε΅ΚϱΐΉΑΓΖȱ Ύ΅ȱ ΜΙΛΓΏΓ·ЏΑǰȱ
ΉΘΉΕΓ΅Α΅ΏΙϱΐΉΑΓΖȱΎ΅ȱΐȎȱΔΉΕǯȱ̇΅ΆΣΊΝǰȱΘΛǯȱŘŝŞǰȱΗǯŜŖȬŜŗǾȱ
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̆Řǯȱ

ΗΎΑΓΌΉΘΎЏΑȱΓΈ·ЏΑǰȱΈǼȱΗΘ΅ȱΈ΅ΏΓ·ΎΣȱΐνΕǯȱ̈ΑΘΓΔϟΗΘΉȱΈϾΓȱ
΅Δϱȱ Θ΅ȱ ΘνΗΗΉΕ΅ȱ ΅ΙΘΣȱ ΗΘΓΛΉϟ΅ǰȱ ΅Α΅ΚνΕΓΑΘ΅Ζȱ ·΅ȱ ΘΓȱ Ύ΅ΌνΑ΅ȱ
Δ΅Ε΅ΈΉϟ·ΐ΅Θ΅ȱ ΐνΗ΅ȱ ΅Δϱȱ ΘΓȱ ΅ΔϱΗΔ΅Ηΐ΅ǰȱ Ύ΅ȱ ΉΒ·φΗΘΉȱ ΔЏΖȱ
ΉΔΆΉΆ΅ЏΑΓΙΑȱΘΓȱΌΉ΅ΘΕΎϱȱΛ΅Ε΅ΎΘφΕ΅ȱΘΓΙȱΎΉΐνΑΓΙǯȱ
ǻ̏ΓΑΣΈΉΖȱŗŖǼȱ

̏Ήȱ ΅ΚΓΕΐφȱ Θ΅ȱ Ώϱ·΅ȱ ΘΓΙȱ ̓ǯȱ ̍Ε΅ΑΈЏΘȱ Α΅ȱ ΔΕΓΆΉϟΘΉǰȱ ΗΉȱ ΈϾΓȱ
Δ΅Ε΅·ΕΣΚΓΙΖǰȱ ΗΘΓȱ Λ΅Ε΅ΎΘΕΗΐϱȱ ΘΖȱ ΐΣΑ΅Ζǰȱ ϱΔΝΖȱ ΅ΙΘφȱ
Δ΅ΕΓΙΗΣΊΉΘ΅ȱΗΘΓȱ΅ΔϱΗΔ΅Ηΐ΅ȱȍȬ̏φȱΐΓІȱΚνΕΉΘΉȱ ΘϟΔΓΘΉǰȱτΏΉ·ΉΑȱψȱ
ΐφΘΕȱ ΐΓΙǰȱ ǳȱ ̍΅ϟȱ ΘφΑȱ ЀΔϱΗΛΉΗΑȱ Θ΅ϾΘΑȱ ΘφΑȱ ΉϨΛΓΑȱ ΈЏΗΉȱ
ΦΏΌЗΖǰȱΦΏΏΣȱΔΓΏϾȱΔΕΓΘϾΘΉΕ΅ǯȎǯȱȱ
ǻ̏ΓΑΣΈΉΖȱŗśǼȱ

ȍȬ̏φȱ ΐΓІȱ ΚνΕΉΘΉȱ ΘϟΔΓΘΉǰȱ τΏΉ·ΉΑȱ ψȱ ΐφΘΕȱ ΐΓΙǰǳȱ ̍΅ϟȱ ΘφΑȱ
ЀΔϱΗΛΉΗΑȱ Θ΅ϾΘΑȱ ΘφΑȱ ΉϨΛΓΑȱ ΈЏΗΉȱ ΦΏΌЗΖǰȱ ΦΏΏΣȱ ΔΓΏϾȱ
ΔΕΓΘϾΘΉΕ΅ǯȎǯȱȱ

̄ΔΓΘΙΔЏΗΘΉȱΘ΅ȱΘΕϟ΅ȱΛΕΓΑΎΣȱΉΔϟΔΉΈ΅ȱǻΔ΅ΕΉΏΌϱΑȱȬȱΔ΅ΕϱΑȱȬȱΐνΏΏΓΑǼȱ
Ύ΅ȱ Θȱ Έ΅ΔΏΓΎφȱ ΘΓΙȱ ΛΕϱΑΓΙȱ ΔΓΙȱ Δ΅Ε΅ΘΕΉϟΘΉȱ ΗΘΓȱ ΅ΔϱΗΔ΅Ηΐ΅ȱ Ύ΅ȱ
ΉΒ·φΗΘΉȱ Θȱ ΈΓΐΎφȱ ΏΉΘΓΙΕ·ϟ΅ȱ ΔΓΙȱ νΛΉȱ ȱ ΙΔϱΗΛΉΗȱ ΗΘΑȱ ΉΒνΏΒȱ
ΘΖȱΔΏΓΎφΖȱΎ΅ȱΘΑȱΓΎΓΑΓΐϟ΅ȱΘΓΙȱνΕ·ΓΙǯȱȱ
ǻ̏ΓΑΣΈΉΖȱŗŖǼȱ

ÈÅ

̆ŗǯȱ

Ε_3.ΝΛλ3Κ(ε)

ȍ̒ȱ Βιζυηνός θέτει στο επίκεντρο της διηγηµατικής πλοκής τη σχέση της
µητέρας και του Γιωργή. Αντίστοιχα, ο Κατσικονούρης στο «Γάλα» εστιάζει
το ενδιαφέρον του στη σύγκρουση της µητέρας και του Αντώνη. Με βάση
αυτό το δεδοµένο και τα δύο κείµενα αναδεικνύουν ως πρωταγωνιστικές δύο
αρσενικές φιγούρες που από τη µια βιώνουν το συναίσθηµα της ενοχής και από
την άλλη την ανάγκη για επιβεβαίωση της µητρικής αγάπης. Να καταδείξετε
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Ε_3.ΝΛλ3Κ(ε)

τις αναλογίες στον τρόπο µε τον οποίο ο Γιωργής και ο Αντώνης βιώνουν
αυτά τα δύο διαπλεκόµενα συναισθήµατα».ȱ
ǻ̏ΓΑΣΈΉΖȱŘŖǼȱ
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ȱ
ǽǻ̈Η΅·Ν·Ύϱȱ Ȯȱ ΉΑΐΉΕΝΘΎϱȱ ΗΐΉϟΝΐ΅Ǽȱ ̊ȱ ̔φΑ΅ǰȱ ΐΉΘ΅ΑΣΗΘΕ΅ȱ ΅Δϱȱ ΘΑȱ
ΔΕЏΑȱ̕ΓΆΉΘΎφȱ̺ΑΝΗǰȱΐ΅ΊϟȱΐΉȱΘ΅ȱΈϾΓȱΘΖȱ΅·ϱΕ΅ǰȱΘΓΑȱ̄ΑΘЏΑȱΎ΅ȱΘΓΑȱ
̎ΉΙΘνΕǰȱ ΔΕΓΗΔ΅ΌΉϟȱ Α΅ȱ ΔΕΓΗ΅ΕΐΓΗΌΉϟȱ Ύ΅ȱ Α΅ȱ ΉΔΆЏΗΉȱ ΗΘΑȱ ̈ΏΏΣΈ΅ǯȱ ̒ȱ
̎ΉΙΘνΕΖȱ ΔΣΗΛΉȱ ΅Δϱȱ ΗΛΊΓΚΕνΑΉ΅ȱ Ύ΅ȱ ΈΉΑȱ ΈνΛΉΘ΅ȱ Ύ΅ΐϟ΅ȱ ΌΉΕ΅ΔΉΙΘΎφȱ
΅·Ν·φǯȱ ̊ȱ ΐΘνΕ΅ȱ ΈΉϟΛΑΉȱ ΅ΈΙΑ΅ΐϟ΅ȱ ΔΕΓΖȱ ΘΓΑȱ ̎ΉΙΘνΕȱ Ύ΅ȱ Ά΅Η΅ΑϟΊΉΘ΅ȱ
΅Δϱȱ ΉΑΓΛνΖǰȱ ΔΓΙȱ ΔΕΓνΕΛΓΑΘ΅ȱ ΅Δϱȱ ΘΓȱ ·Ή·ΓΑϱΖȱ ϱΘȱ ΈΉΑȱ ·ΉϾΘΎΉȱ ΔΓΘνȱ ΘΓȱ
Δ΅ΈϟȱΘΖȱΘΓȱΐΘΕΎϱȱ·ΣΏ΅Ǿǯȱ

ÈÅ

̔̊̐̄Ǳȱǯǯǯ̈ϟΛΉȱȇΕΌΉȱΎȱȱΔΉΌΉΕΣȱΐΓΙȱΗΘΓȱΐ΅ΉΙΘφΕΓǰȱΗΘΓȱ̖ΐΔΏϟΗǰȱΘϱΘΉȱΔΓΙȱ
νΎ΅Α΅ȱ ΘΓȱ ̎ΉΙΘνΕȱ ΐΓΙǯȱ ͍Θ΅Αȱ ΈΉϾΘΉΕǰȱ ΘΕϟΘȱ ΐνΕ΅ȱ ΔΓΙȱ ΉϟΛ΅ȱ ·ΉΑΑφΗΉǯȱ
̰ΕΛΗΉȱ Ύ΅ȱ ΐΓΙȱ ΊΓϾΏ΅·Ήȱ ΘΓȱ ΗΘφΌΓΖǰȱ Α΅ȱ ΈΉȱ ΅Αȱ Ύ΅ΘΉΆΣΊΉȱ ·ΣΏ΅ǯȱ ̉ΓϾΏ΅Ήǰȱ
ΊΓϾΏ΅Ήǯǯǯȱ ̖ϟΔΓΘ΅ȱ Ή·Џǯȱ ȍ̐ΉΘȱ ΓΙǰȱ ΑΉȱ ΐ΅Ώ΅ΎΣȎǰȱ νΏΉ·Ήȱ Ύ΅ȱ Β΅ΑΣΏΉ·Ήǰȱ ȍΈΉΑȱ
νΛΉȱ·ΣΏ΅Ȏǯȱ̍΅ȱΑ΅ȱȇΑ΅ȱΎ΅ȱΎϱΗΐΓΖȱΐΔΕΓΗΘΣǰȱΗΙ··ΉΑΉϟΖȱΔΓΙȱΉϟΛ΅ΑȱνΕΌΉȱΑ΅ȱ
ΉΙΛΌΓϾΑǯȱ͍ΌΉΏ΅ȱΑȇȱ΅ΑΓϟΒΉȱȱ·ΖȱΎΣΘΝȱ΅ΔȇȱΘΓȱΎΕΉΆΣΘȱΐΓΙǯȱ̆΅ΘϟȱΉϟΛ΅ȱΎȱ
Ή·Џȱΐ΅ȱ΅·ΝΑϟ΅ǰȱΐ΅ȱΏ΅ΛΘΣΕ΅ȱΑ΅ȱȇΛΝȱ·ΣΏ΅ȱΑ΅ȱΌΏΣΗΝȱΘΓȱΐΝΕϱȱΐΓΙǯǯǯȱ̖ΓΑȱ
̄ΑΘЏΑȱ ΐΓΙȱ ΘΓΑȱ ΉϟΛ΅ȱ ΌΏΣΗΉȱ Ύ΅ΏΣǰȱ ΆϾΊ΅ΒΉȱ ΅ΙΘϱΖȱ ΐΉȱ ΘΑȱ ΜΙΛφȱ ΘΓΙǰȱ ΘΓȱ
ȇΔ΅ΑΉȱ Ύ΅ȱ ΐΉȱ Θ΅ȱ ΈΙΓȱ ΘΓΙȱ ΛνΕ΅ȱ Ύ΅ȱ ΘΓΙȱ ȇΈΑΉȱ Α΅ȱ Ύ΅Θ΅ΏΣΆΉǯȱ ̍ȱ ΉϟΛ΅ȱ νΑ΅ȱ
΅ϟΗΌΐ΅ǰȱνΘΗǰȱΗ΅ΑȱΑ΅ȱΉϟΛΉȱΗΘΕ΅··ϟΒΉȱϱΏΓȱΘΓȱ·ΣΏ΅ȱΐΓΙȱ΅ΙΘϱΖȱΎ΅ȱ·΅ȱΘΓΑȱ
ΐΎΕϱȱ Α΅ȱ ΐΑȱ ΉϟΛΉȱ ΐΉϟΑΉȱ ΘϟΔΓΘ΅ǯȱ ̍ȱ ϱΗΓȱ ΐΉȱ ΊΓϾΏ΅·Ήȱ ȱ ΔΉΌΉΕΣǰȱ ΘϱΗΓȱ
ΐΉ·ΣΏΝΑΉȱȱ΅·ΝΑϟ΅ȱΐΓΙǯȱ̍΅ȱȱΑΘΕΓΔφȉȱΑ΅ȱΐΑȱΘ΅ȱΎ΅Θ΅ΚνΕΑΝȱΗ΅ΑȱΐΣΑ΅ȱ
ΐΔΕΓΗΘΣȱ ΗΉȱ ΘϱΗΓȱ ΎϱΗΐΓǯȱ ǻ̓΅ϾΗǯǼȱ ͍Θ΅Αȱ Ύȱ Γȱ ΐ΅Ύ΅ΕϟΘΖȱ ΉΎΉϟǰȱ Γȱ ̄ΑΘΕνǯȱ
ȍ̐ΘΗΉΆϱȱΗΘΕΣΗΑ΅Ά΅ȱΐ΅·Σǰȱ̌ΕϟΑΓΙΗΎ΅ȎǰȱΐΓΙȱȇΏΉ·Ήǰȱȍ̐ΘΗΉΆϱȱΗΘΕΣΗΑ΅Ά΅ȱȬȱ
ΈΉΑȱ ΔΉΕΣΊΉǰȱ ̌ΕϟΑ΅ȱ ΐΓΙǰȱ ΈΉΑȱ ΔΉΕΣΊΉȎǯǯǯȱ ̈ǰȱ ΆνΆ΅΅ǰȱ ΅ΙΘϱΑȱ Θȱ ΘΓΑȱ ΔΉϟΕ΅ΊΉǲȱ
̐΅ȱΘΓΙȱȇΏΉ·ΉΖȱȍΑΉȱΆϱΘΎ΅ȎǰȱΌ΅ȱΘΓΑȱΔΉϟΕ΅ΊΉǰȱ΅ΏΏΣȱΔΓΙȱΈΉΑȱΉϟΛΉȱȱ·ΙΑ΅ϟΎ΅ȱ
ΘΓΙȱ ·ΣΏ΅ȱ ·΅ȱ ΘΓȱ Δ΅Έϟȱ ΘΓΙǰȱ Θȱ ΘΓΑȱ νΑΓ΅ΊΉǯȱ ǻ̓΅ϾΗǯǼȱ ̍΅ȱ ΐφΔΝΖȱ ΘΓȱ ȇΑЏΗΉȱ
Ύ΅ȱΔΓΘνȱΗ΅ΑȱΔ΅ΈϟȱΘΓΙǲȱǯǯǯ̆΅ΘϟȱΐΉΘΣȱ΅ΔϱȱΏϟ·ΓȱΎ΅ΕϱȱΔΓΙȱΔφ·΅ΐΉȱΗΔϟΘȱΘΓȱ
΅ΐϱΏΗΉǱȱ ȍ̖Γȱ Δ΅Έϟȱ ΈΉΑȱ ΉϟΑ΅ȱ ΈΎϱȱ ΐ΅Ζǰȱ ̌ΕϟΑ΅Ȏǰȱ ·ΙΕΑΣΉȱ Ύ΅ȱ ΐΓΙȱ ΏνΉȱ νΑ΅ȱ
ΆΕΣΈΙȱ ϱΔΝΖȱ νΔΏΉΑ΅ȱ ΗΘΓȱ ΑΉΕΓΛϾΘǯȱ ȍ̖ȱ ΉϟΔΉΖǲȎȱ ΘΓΙȱ ΏνΝǰȱ Ύ΅ȱ ΎΕΣΘ΅·΅ȱ Ύ΅ȱ
ΐ΅ȱΔ΅ΘνΏ΅ǰȱΎȱϱΔΝΖȱΘΑȱΉϟΈΉȱ΅ΙΘϱΖȱΐ΅ΊΉϾΘΎΉȱΎΣΔΝΖǯȱ̘ΓΆϱΘ΅ΑΉǰȱΆΏνΔΉΖǰȱ
Ύ΅ȱΏϟ·Γǰȱ·΅ΘϟȱΐΓΙȱȇΚΉϾ·ΉȱΎȱΉΐνΑ΅ȱΎ΅ΐΣȱΚΓΕΣȱΎΣΑ΅ȱΗΘ΅ΛΘΓΈΓΛΉϟΓǰȱΎΣΑ΅ȱ
ΔΓΘφΕȱϱΘ΅ΑȱνΏΉ·ΉȱφȱνΎ΅ΑΉȱΘ΅ȱΊ΅ΆΣȱΘΓΙȱȬȱ̍΅ȱΑ΅ȱΗΎΉΚΘΉϟΖȱΈΉΑȱνΔΑΉȱ΅Ύϱΐ΅ȱ
ΘϱΘΉȱ ΘϱΗΓȱ ΔΓΏϾǰȱ ΐΉΘΣȱ φΘ΅Αȱ ΔΓΙȱ ΎϾΏΗΉȱ ΘΉΏΉϟΝΖǰȱ ϱΘ΅Αȱ φΕΌ΅ΐΉȱ ΉΈЏǰȱ ΗΘΑȱ
ȍΔ΅ΘΕϟΈ΅Ȏȱ ϱΔΝΖȱ ΘΑȱ νΏΉ·Ήǯȱ ̖νΏΓΖȱ ΔΣΑΘΝΑǰȱ ΐ΅ΊΉϾΘΎΉǰȱ ΒΉΐ΅ΊΉϾΘΎΉǰȱ ΘΑȱ
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ΎΓΙΆνΑΘ΅ȱ ΘΓΙȱ ΘΑȱ ΅ΔΓΘνΏΉΝΗΉǱȱ ȍ̇ΉΑȱ ΘΓȱ ΆΏνΔΉΖȱ ΔΓΙȱ ΈΉȱ ΐΓΣΊΉȱ ΗΉȱ
Ύ΅ΑνΑ΅Αȱ ΐ΅Ζǲȱ ̋΅ȱ ȇ·ΑΉȱ ΏΣΌΓΖȱ ΗΘΓȱ ΐ΅ΉΙΘφΕΓȱ Ύ΅ȱ ΐ΅Ζȱ ΈЏΗ΅Αȱ ΅ΏΏΝΑЏΑȱ
Δ΅ΈϟȎǯȱ ǻ̓΅ϾΗǯǼȱ ̍΅ȱ ΘΓȱ ΔϟΗΘΉΙΉǷȱ ȍ̅ΕΉȱ Ύ΅Ώνȱ ΐΓΙǰȱ ΆΕΉȱ ΛΕΙΗνȱ ΐΓΙȎǰȱ ΘϟΔΓΘ΅ǯȱ
̖ΓΙȱ ȇΐΉΑΉǯȱ ̆΅ȱ ΐ΅ȱ ΊΝφǯȱ ̏΅ȱ ΊΝφȱ ΛνΕȱ Δ΅ΘΕΎϱǰȱ νΘΗǰȱ Α΅ȱ ΘΓΙȱ Λ΅ϞΈνΜΉȱ Θ΅ȱ
ΐ΅ΏΏΣΎ΅ȱ ΘΓΙȱ ΈΉΑȱ ΣΔΏΝΗΉǯȱ ̖Γȱ ΉϟΛΉȱ ΘΓȱ Δ΅Έϟǯǯǯȱ ΔΕ΅·ΐ΅ΘΎΣȱ Η΅Αȱ ΒνΑΓǯȱ
ǻ̓΅ϾΗǯǼȱ̍ȱνΘΗǰȱΌνΏΝȱΑ΅ȱΔΝǰȱΈΉΗΔΓΑϟΖȱ̑νΑ΅ǰȱΗ΅ΑȱΑ΅ȱΔφ·΅ΑȱϱΏ΅ȱΗΘΕ΅ΆΣȱ
·΅ȱΘΓȱ̎ΉΙΘνΕȱΐΓΙȱ΅ΔȇȱΘΑȱ΅ΕΛφǰȱ΅ΔϱȱΎΉϟΑΓȱΘΓȱΐ΅ΉΙΘφΕΓȱ΅Ύϱΐ΅ǯȱ̍΅ȱΘΓȱ
·ΣΏ΅ȱΘΓȱΐΘΕΎϱȱΔΓΙȱΘΓΙȱȇΏΉΜΉȱȬȱΗΣΐΔΝΖǰȱΌ΅ȱΐΓΙȱΔΉΖǰȱΘΓȱΐϱΑΓȱΔ΅ΈϟȱφΘ΅Αȱ
ΔΓΙȱΈΉȱΆϾΊ΅ΒΉǲȱΉΈЏȱΣΏΏΉΖȱΎ΅ȱΎϱΆΓΙΑΉȱΘΓȱ·ΣΏ΅ȱΘΓΙΖȱΐϱΑΉΖȱΘΓΙΖȱΐΑȱΘΓΙΖȱ
ΎΕΉΐΣΗΉȱΘΓȱΆΙΊϟȱȬȱ΅ΏΏΣȱΑ΅ǰȱΏνΝǰȱΐΉȱΘΓȱΐΙ΅ΏϱȱΐΓΙȱΘЏΕ΅ǯǯǯȱΘȱΚΛ΅ΕΗΘφΌΎΉȱ
ΐφΔΝΖȱΘΓȱΔ΅ΈΣΎȱΐΓΙȱΗΘȱΊΝφȱΘΓΙǲȱ̖ΓΙΏΣΛΗΘΓΑȱΑ΅ȱΉϟΛΉȱΔΣΕΉȱΏϟ·Γȱ·ΣΏ΅ȱ
΅ΔȇȱΘȱΐ΅ΑΓϾΏ΅ȱΘΓΙǯȱ̺ΘΗǰȱΗ΅ΑȱΑ΅ȱΐΔΓΕΓϾΗ΅ȱΑ΅ȱΘΓΙȱΉϟΛ΅ȱΈЏΗΉȱΉ·ЏȱΏϟ·ȱ
ΈϾΑ΅ΐǰȱνΑ΅ȱΎΓΙΕΣ·ΓǰȱΎΣΘȱΑ΅ȱΉϟΛΉȱΛ΅ΕΉϟȱΎȱ΅ΙΘϱȱΏ·ΣΎǯȱ̄ Ώ Ώ Σ ǯ ǯ ǯ ȱ̰ΘΙΛΓȱ
Δ΅Έϟǰȱ ΣΘΙΛΓǰȱ ΏΉΖȱ Ύȱ ΅ΙΘφȱ ȱ ΅ΕΕЏΗΘ΅ȱ Ȭȱ ΘΓȱ ΐϱΑΓȱ ΔΓΙȱ ΘΓΙȱ ΔΕϱΗΚΉΕΉȱ Γȱ Δ΅Ȭ
ΘνΕ΅ΖȱΘΓΙȱΘΉΏΎΣȱȬȱΑ΅ȱφΘ΅ΑȱΗ΅ΑȱνΑ΅ȱΗΎΓΙΏφΎȱΐνΗ΅ȱΘΓΙȱΑ΅ȱΘΓΙȱ ΕΓΎ΅ΑϟΊΉȱ
ΎΣΌΉȱΛ΅ΕΣǯȱȱ
ǻǳǳǳǳǯǯǼȱ

̊ȱ̔φΑ΅ȱΔΉΕΚνΕΉΘ΅ȱΗΘΓȱΛЏΕΓȱΎΣΑΓΑΘ΅ΖȱΈΣΚΓΕΉΖȱΈΓΙΏΉνΖȱΘΓΙȱΗΔΘΓϾǯȱ̕Ήȱ
ΐ΅ȱΔΓΏΙΌΕϱΑ΅ȱΓȱ̄ΑΘЏΑΖǯȱ
̛̖̄̐̐̊̕Ǳȱ̏ΉȱΘȇȱΣΏΏ΅ȱΘȱ·ϟΑΉΘ΅ǯȱ

̔̊̐̄Ǳȱ̏ΉȱΘ΅ȱΈΎΣȱΗΓΙȱΘȱ·ϟΑΉΘ΅ǯȱ̰ΗȇȱΘ΅ȱΘЏΕ΅ȱΘΓΙȱ̎ΉΙΘνΕǰȱΘΉΏΉΝΐϱȱΈΉΑȱ

νΛΓΙΑΉǯȱ̖΅ȱΈΎΣȱΗΓΙǯȱȱ

̛̖̄̐̐̊̕Ǳȱ̏Δ΅ǰȱΔЏΖȱΎ΅ȱΘΓȱΉΑΈ΅ΚνΕΓΑǲȱȱ

̔̊̐̄Ǳȱ̄ΛǰȱΐȱΐΉȱΗΘΉΑ΅ΛΝΕΉϟΖȱΎȱΉΗϾǰȱΆΕΉȱ̄ΑΘЏΑǯȱ̐΅ȱȇΒΉΕΉΖȱΘȱΘΕ΅ΆΣΝȱΉ·Џȱ

ÈÅ

ΉΈЏȱΐνΗ΅ǯǯǯȱ

̛̖̄̐̐̊̕Ǳȱ̏Αȱ΅ΑΗΙΛΉϟΖǰȱΎ΅ȱΐΓΙȱΎΣΑΉΖȱΘΑȱΎ΅ΕΈΣȱΔΉΕΆϱΏȱΎΣΌΉȱΚΓΕΣȱ

ΔΓΙȱνΕΛΓΐ΅ǯȱ

̔̊̐̄Ǳȱ̈ǰȱΗΉȱΔΓΓΑȱΑ΅ȱΘ΅ȱΏνΝȱΎȱΉ·Џǲȱǯǯǯ̈ΗϾǰȱ̄ΑΘЏΑȱΐΓΙǰȱΗΘΓȱΎΣΘΝȱΎΣΘΝȱ
΅ΑΘνΛΉΖǯȱ
̛̖̄̐̐̊̕Ǳȱ̄ΑΘνΛΝȱΉ·ЏǰȱΉǲȱ

̔̊̐̄Ǳȱ̺ΛΉΖȱΎΣΘȱΐνΗ΅ȱΗΓΙȱΉΗϾǯȱ̍ΣΘȱΗΎΏΕϱǰȱΈΉȱΗΔΣΉȱΐΉȱΘϟΔΓΘΉǰȱΘΓȱΒνΕΝǰȱ

Ή·ЏȱΗ΅Ζȱ·νΑΑΗ΅ǯȱǻ̓΅ϾΗǯǼȱ̍΅ȱΒνΕΉΖȱΘȱΗΎΉΚΘϱΐΓΙΑ΅ǲȱ̙ΌΉΖȱΘΓȱΆΕΣΈΙȱΘΓȱ
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̛̖̄̐̐̊̕Ǳơ̇̄Ε΅ϟ΅ǰȱΑ΅ȱȇΛΝȱΘϾΜΉΖȱΎ΅ȱ·ȇȱ΅ΙΘϱȱΈΏ΅Έφǯȱ
̔̊̐̄ǱȱͥΛǰȱΉ·ЏǰȱΔ΅ΈϟȱΐΓΙǰȱΔΓΘνȱΈΉΑǯǯǯȱ

2

ΗΎΉΚΘϱΐΓΙΑ΅ǯǯǯȱ ͥΘȱ νΘΗȱ Ό΅ȱ ·ΑϱΘ΅ΑΉǰȱ ΈΉΑȱ ΐΔΓΕΓϾΗΉȱ ΅ΏΏЏΖǱȱ ͥΗΓȱ ΈΙΑ΅Θϱȱ
ΘΓȱΔΕЏΘΓȱΔ΅ΈϟǰȱΘϱΗΓȱ΅ΈϾΑ΅ΐΓȱΌ΅ȱȇΆ·΅ΑΉȱΘΓȱΣΏΏΓǯȱ̎ΉΖȱΎ΅ȱΘȱΈϾΑ΅ΐȱΘΑȱ
ΔφΕΉΖȱϱΏȱΉΗϾȱΎ΅ȱΈΉΑȱνΐΉΑΉȱΘϟΔΓΘ΅ȱ·΅ȱΘΓΑȱΐΎΕϱǯȱǻ̓΅ϾΗǯǼȱ
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̛̖̄̐̐̊̕Ǳȱ ̰ΗΉǰȱ ΕΉȱ ΎΙΕΣȱ Ȭȱ ̔φΑ΅ǯȱ ̄ΏΏΣȱ ΘΓȱ ΆΕφΎ΅ΐΉȱ ΘЏΕ΅Ǳȱ ȍ̄ΑΘνΛΉȱ Γȱ
̄ΑΘЏΑΖȎǷȱ
̔̊̐̄Ǳȱ̆΅ȱΎ΅ΏϱȱΘΓȱΏνΝǯȱ̈·ЏȱΔΗΘΉϾΝȱΗȇȱΉΗνΑ΅ǯȱ

̛̖̄̐̐̊̕Ǳȱ̖ȱΔΗΘΉϾΉΖȱΈΏ΅Έφǲȱ

̔̊̐̄ǱȱͥΘǯǯǯȱϱΘȱΌ΅ȱΘ΅ȱΎ΅Θ΅ΚνΕΉΖȱΉΗϾǯȱ

̛̖̄̐̐̊̕ǱȱͥΔΝΖȱΐΓΙȱΘΓȱΏΉΖȱϱΐΝΖǯǯǯȱ̕ΎΉΚΘΎφȱΗΉȱΆΏνΔΝǯȱ

̔̊̐̄ǱȱͥΛǰȱ΅ΔΏЏΖǯǯǯȱ̐΅ǰȱ΅ΙΘϱȱΘΓȱΔΕΣ·ΐ΅ȱΔΓΙȱνΛΉΖȱΐνΗ΅ȱΗΓΙǯǯǯȱΗ΅ΑȱΗϟΈΉΕΓȱ
ΘΓȱΑЏΌΝȱЏΕΉΖȱЏΕΉΖǯǯǯȱΗ΅ΑȱΑ΅ȱΐΉȱΘΕΓΐΣΊΉȱΎΣΔΝΖǯȱ
̛̖̄̐̐̊̕Ǳȱ̍΅Θ΅Ώ΅Ά΅ϟΑΝǯȱ̇ΉȱΌ΅ȱȇΌΉΏΉΖȱΑ΅ȱΘ΅ȱΎ΅Θ΅ΚνΕΝȱΎ΅ȱΔΓΏϾǰȱΉǲȱ
̔̊̐̄Ǳȱ̙ΕΗΘϱΖȱΎȱ̄ΔϱΗΘΓΏΓΖǷȱ̈·ЏǰȱΔ΅ΈϟȱΐΓΙǲȱ̏΅ΎΣΕȱΉΗϾǯǯǯȱ

̛̖̄̐̐̊̕Ǳȱ̏ΣΑ΅ǯǯǯȱ
̔̊̐̄Ǳȱ̈ǲȱ

̛̖̄̐̐̊̕Ǳȱ̓΅ΑΘΕΉϾΓΐ΅ǯȱ

ǻ̍΅ΐΣȱ΅ΑΘϟΈΕ΅Ηȱ΅ΔϱȱΘȱΐΣΑ΅ȱΘΓΙǯǼȱ

̛̖̄̐̐̊̕Ǳȱ̍΅ΏΣǰȱΑΘΉǰȱΐΑȱΘΕΉΏ΅ϟΑΉΗ΅ȱΎϱΏ΅Ζǯȱ
̔̊̐̄ȱǻΎΕϾ΅ǼǱȱ̓ЏΖǲǯǯǯȱ̇Ώ΅ΈφǯǯǯȱΔЏΖȱ΅ΙΘϱǲȱ

ÈÅ

̛̖̄̐̐̊̕Ǳȱ̏ΑȱΎΣΑΉΖȱνΘΗǰȱΗΓΙȱΏνΝǯȱ̑νΕΝȱΘȱΗΉȱΘΕЏΉȱΉΗνΑ΅ȱΘЏΕ΅ǯȱ

̔̊̐̄Ǳȱ̈ΐνΑ΅ǲȱ̖ȱΑ΅ȱΐΉȱΘΕЏΉȱΉΐνΑ΅ȱΘЏΕ΅ǲȱ̇ΉȱΌνΏΝȱΉ·ЏȱΘΓȱΎ΅ΏϱȱΘΓΙȱΔ΅ΈΓϾȱ

ΐΓΙǲȱ

̛̖̄̐̐̊̕Ǳȱ̐΅ȉȱΘΓΙȱ̎ΉΙΘνΕǯȱ

̔̊̐̄Ǳȱ ̍΅ȱ ΘΓȱ ΈΎϱȱ ΗΓΙǰȱ ̄ΑΘЏΑȱ ΐΓΙǰȱ Ύ΅ȱ ΘΓȱ ΈΎϱȱ ΗΓΙǯȱ ̄ΏΏΣȱ Α΅ǰȱ ΎΣΔΝΖȱ
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Ο Βιζυηνός έκανε αισθητή την παρουσία του σε µια εποχή στην οποία
καλλιεργήθηκε ευρύτατα η επιστήµη της λαογραφίας, καθώς αρκετοί
διηγηµατογράφοι έστρεψαν το ενδιαφέρον τους στην ύπαιθρο, στην περιγραφή
ηθών και εθίµων του λαού. Ο Βιζυηνός βέβαια προχωρά πιο µακριά καθώς
συνδυάζει την λαογραφία µε την ψυχολογία και ιδιαίτερα µε τη δύναµη του
ορθολογισµού, καθώς παρακολούθησε από κοντά στο εξωτερικό την πορεία
του θετικισµού, την εξέλιξη της πειραµατικής ψυχολογίας, και όλα αυτά υπό
το πρίσµα της πιστής ρεαλιστικής απόδοσης της πραγµατικότητας.
Όσον αφορά λοιπόν στα στοιχεία µαγικοθρησκευτικού - λαϊκού
πολιτισµού, αναφέρεται στις λαϊκές αντιλήψεις για την έκβαση της
αρρώστιας, στο τελετουργικό της επίκλησης της ψυχής ενός πεθαµένου
προσώπου, στην έκδηλη επίδραση της θρακιώτικης υπαίθρου, καθώς είναι
έντονο το θρακιώτικο ιδίωµα κυρίως στα διαλογικά µέρη. Το λαογραφικό
στοιχείο ενισχύεται µε την αναφορά στους τρόπους µε τους οποίους η µητέρα
προσπαθούσε να σώσει την κόρη της, καθώς δε δίστασε να συνδυάσει τα
µαγικά µε τα θρησκευτικά µέσα και τελικά να οδηγηθεί στην επίκληση
της ψυχής του νεκρού πατέρα, µέσα από την αναλυτική περιγραφή ενός
λαϊκού δρώµενου. Ενδεικτική η απλοϊκή πίστη των ανθρώπων στην ικανότητα
της ψυχής ενός νεκρού να επιστρέφει στη γη - λόγω της αδυναµίας
κατανόησης και αποδοχής του θανάτου ως πράξης οριστικού αποχαιρετισµού και να διαθέτει την ικανότητα να θεραπεύσει την ανίατη ασθένεια της
κλινήρους Αννιώς « Έλα, παρακάλεσέ τον και συ να έλθη να γιατρέψη το
Αννιώ µας». Το δρώµενο συνοδεύεται µε το χαµηλόφωνο µοιρολόι άλλα
πλαισιώνεται από αντικείµενα που χρησιµοποιούνται για την τέλεση της
µυστικής τελετουργικής επίκλησης, µε έµµεση αναφορά σε στοιχεία για τον
τρόπο ένδυσης των ανδρών και σε σκεύη καθηµερινής χρήσης. «Πλησίον
αυτής ήτο τοποθετηµένη……δύο λαµπάδες αναµµέναι». Ιδιαίτερη σηµασία
αποκτά η σκηνή της χρυσαλίδας που σύµφωνα µε τη λαϊκή σοφία της
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αγράµµατης µάνας ερµηνεύτηκε ως η έλευση της ψυχής του πεθαµένου
πατέρα.
∆εν θα πρέπει να παραλειφθεί και η απελευθερωτική δύναµη του
ορθολογισµού, η επιστηµονικότητα του Βιζυηνού που αναδύεται µέσα από
την ευρωπαϊκή του παιδευτική συγκρότηση µε ροπή προς το θετικισµό. Ο
ώριµος αφηγητής χαρακτηρίζεται από την πίστη στην ικανότητα του
ανθρώπινου µυαλού σε αντίθεση µε τη µάνα που ρέπει στη δεισιδαιµονία. Για
το λόγο αυτό παρεµβάλλει στην περιγραφή του θανάτου της Αννιώς και στις
απεγνωσµένες προσπάθειες της µάνας που µετέρχεται κάθε µαγικό και
θρησκευτικό µέσο, το ειρωνικό σχόλιο του ώριµου αφηγητή σχετικά µε το
θάνατο της Αννιώς ως πράξη έµµεσης ίασης, καθώς ο µορφωµένος
αφηγητής γνωρίζει ότι η ασθένεια είναι ανίατη «το οποίον έµελλε τω όντι να
την ιατρεύσει». Επίσης στην περιγραφή της άρρωστης Αννιώς σκιαγραφεί την
κλινήρη αδελφή του µε την ακρίβεια της ιατρικής παρατήρησης. «Η
ασθενής δεν εκοιµάτο,…. εξέπεµπον παράδοξον τινά λάµψιν..». Επίσης ο
ορθολογισµός του, διαπνέεται από την αίσθηση του µέτρου, µε
χαρακτηριστική τη µετρηµένη αντίδραση των µελών της οικογένειας τη
στιγµή του θανάτου της Αννιώς, µια αντίδραση λιτή, χωρίς σπαραξικάρδιους
θρήνους και υπερβολές. Ο αφηγητής στο διήγηµα δεν ξέρει τα πάντα, δεν
απορρίπτει, µόνο αποπειράται να κατανοήσει την ψυχή και το βίο των
συµπολιτών του.
Όσον αφορά τη ρεαλιστική αναπαράσταση της πραγµατικότητας
στο έργο του χαρακτηριστική θεωρείται η αληθοφάνεια των χαρακτήρων και η
πειστικότητα του λόγου, καθώς οι ήρωές του θεωρούνται εκπρόσωποι της
κοινωνίας στην οποία κινούνται και ως εκ τούτου συµπεριφέρονται ανάλογα.
Ενδεικτική είναι η σκηνή στο ποτάµι όπου περιγράφεται η επίπονη εργασία
της µητέρας στους αγρούς, οι γεωργικές ασχολίες καθώς και οι δυσκολίες
που αντιµετώπιζαν οι άνθρωποι της υπαίθρου. Περιγράφεται το µέγεθος
του κινδύνου και τονίζεται η πράξη αυτοθυσίας της µάνας, µε δεδοµένο
πως τα ρούχα της ήταν βαριά και την εξέθεσαν σε κίνδυνο. Παρόλα αυτά
σώζει το παιδί της από βέβαιο πνιγµό. Συνεπώς ο ρεαλισµός του έγκειται στην
πραγµατολογική διάσταση του έργου του, δηλαδή στη θεµελίωση πάνω στη
βάση της αντικειµενικής πραγµατικότητας. Όσα περιγράφει φαίνονται ως
πραγµατικά γεγονότα και µάλιστα ως αυτοβιογραφικά στοιχεία. Παράλληλα,
χαρακτηριστική θεωρείται η σκιαγράφηση της κοινωνικής θέσης της
γυναίκας στη θρακιώτικη κοινωνία και η δυναµική έξοδος της ∆εσποινιώς
στην εργασία µε σκοπό να θρέψει τα παιδιά της
(Επίσης οι µαθητές εναλλακτικά µπορούν να αναφέρουν σχετικά µε τα λαογραφικά
στοιχεία την πίστη στη θεραπευτική ιδιότητα του νερού –αγιασµού, την αναφορά στην προϊστορία του
επικίνδυνου χειµάρρου. Στα πλαίσια της επιστηµονικότητας του Βιζυηνού κινείται και η στάση του
απέναντι στην επίκληση στη ψυχή του πατέρα, η ασυνείδητη συµµετοχή του στο τελετουργικό της
ανάκλησης του νεκρού και η µηχανική υπακοή του, η λογική θεώρηση ότι η µητρική σχέση και η ζωή
συνεχίζονται παρόλη την πίκρα από το θάνατο της Αννιώς. Στα στοιχεία της θετικιστικής σκέψης
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Αννιώς µετά από µια αγωνιώδη προσπάθεια µιας αγράµµατης µάνας, η ρεαλιστική αντιµετώπιση του
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Οι περιγραφές στο έργο του Βιζυηνού είναι από τους αφηγηµατικούς
τρόπους που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς τον σχολιασµό τους.
Καταρχάς, όπως διαπιστώνει και ο Μουλλάς, οι περιγραφές στο Βιζυηνό δεν
είναι παρέµβλητα ξένα σώµατα αλλά οργανικά ενταγµένες στην αφήγηση.
Οι περιγραφές φωτίζουν τον ψυχισµό των ηρώων, ενισχύουν την πλοκή και,
συχνά, προωθούν τη δράση. ∆εν είναι λοιπόν ένα διακοσµητικό στοιχείο, ένα
καλολογικό στοιχείο, αλλά κοµµάτι του κειµένου και της αφήγησης.
Σχολιάζοντας τη λειτουργικότητα των περιγραφών στο διήγηµά
µας, εντοπίζουµε πως αποτελούν δοµικό µέρος της αφήγησης, συνδέοντας
τα γεγονότα µεταξύ τους, «συµπληρώνοντας κενά», όπως αναφέρει και ο
Μουλλάς. Στο πρώτο απόσπασµα κατά την περιγραφή του «µαγικού»
δρώµενου, ο Γιωργής σχεδόν διαισθάνεται το θάνατο της αδερφής του.
Παίρνοντας τη σκυτάλη από το µοιρολόι η περιγραφή προωθεί την
αφήγηση προοικονοµώντας τον επερχόµενο θάνατο. Έτσι η περιγραφή
λειτουργεί κυκλικά καθώς η σκηνή ανοίγει και κλείνει µε το θάνατο της
Αννιώς. Στο δεύτερο απόσπασµα η περιγραφή, λειτουργώντας πάλι κυκλικά,
αρχίζει και τελειώνει µε την υπόσχεση. Η συγκεκριµένη σκηνή «γεµίζει»
κενά της αφήγησης και λύνει απορίες. Επαναπροσδιορίζει τις σχέσεις
ανάµεσα στη µητέρα και το Γιωργή µετά από την αυταπάρνησή της τη στιγµή
της διάσωσής του από τον ορµητικό χείµαρρο. Παράλληλα, εντάσσει στην
αφήγηση την υπόσχεση που αφενός γεννά αισθήµατα χρέους και ενοχής προς
τη µάνα και αφετέρου προωθεί νοηµατικά την εξέλιξη.
Μια ακόµη λειτουργία των περιγραφών που πρέπει να αναφερθεί
είναι η δηµιουργία αντιθέσεων. Πράγµατι, η µητέρα µετά την ανάκληση της
ψυχής του νεκρού πατέρα, διακατέχεται από ευλάβεια και ευφορία, γεγονός
που έρχεται σε αντίθεση µε το θάνατο της Αννιώς και την οδύνη που
συνεπάγεται. Στη σκηνή της διάσωσης στο ποτάµι, κυριαρχεί η αντίθεση
ανάµεσα στην «κατάκοπον» και «βεβαρυµένη από επαρχιακά φορέµατα»
µητέρα και την πράξη αυτοθυσίας, «ερρίφθη εις τα ρεύµατα», για να σώσει τον
Γιωργή.
Αξίζει να σηµειώσουµε πως οι περιγραφές δηµιουργούν «µυστικές
γέφυρες ανάµεσα στους ανθρώπους και τα πράγµατα», δανειζόµενοι και
πάλι τη φράση του Μουλλά. Η µυστηριακή ατµόσφαιρα του δωµατίου
αποτυπώνεται µέσα από τη λεπτοµερή περιγραφή των αντικειµένων και
λειτουργεί σε συνάρτηση µε την ίδια την Αννιώ και το θάνατό της. Φαίνεται
πως τα απλά καθηµερινά αντικείµενα συνδέουν την Αννιώ µε τα δύο επίσης
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τραγικά πρόσωπα, τη ∆εσποινιώ και το Γιωργή εφόσον συνθέτουν το πένθιµο
σκηνικό και συνυποδηλώνουν το γεγονός του θανάτου.
Επιπλέον, οι περιγραφές εντείνουν τις δραµατικές καταστάσεις και
συµβάλουν στις συναισθηµατικές κορυφώσεις. Η περιγραφή του δωµατίου
µε τα ρούχα του πατέρα να είναι τοποθετηµένα στο κρεβάτι, τις λαµπάδες και
το σκεύος µε το νερό, δηµιουργούν στον αναγνώστη την ιδανική εκείνη
µυστηριακή αίσθηση που απαιτείται για την απόπειρα επικοινωνίας ανάµεσα
στο φυσικό και το µεταφυσικό κόσµο. Συγχρόνως, λειτουργεί αποτελεσµατικά
για την προετοιµασία του αναγνώστη να δεχτεί εντελώς φυσικά το χαµό του
µικρού παιδιού. Έτσι, δηµιουργείται µια έντονα υποβλητική και δραµατική
ατµόσφαιρα ώστε να δοθεί µε εντονότερο ύφος η κορύφωση του θανάτου
της Αννιώς.
Με ανθρωποκεντρική προσέγγιση ο Βιζυηνός παρουσιάζει
αυθεντικά τις ανθρώπινες ψυχικές καταστάσεις. Εστιάζει διαρκώς στους
ήρωές του και επιλέγει περιγραφές µε πολύπλευρη λειτουργικότητα. Για
παράδειγµα το πένθιµο σκηνικό στο δωµάτιο µε την ετοιµοθάνατη Αννιώ
επιδρά αρνητικά στην ψυχολογία του µικρού Γιωργή, µετά και την προσευχή
της µητέρας του στην εκκλησία, µεγαλώνει τους φόβους του και επιτείνει τις
ενοχές του. Παράλληλα φαίνεται η στάση του ίδιου του αφηγητή προς τα
υπόλοιπα πρόσωπα. Η λεπτοµερής περιγραφή της Αννιώς φανερώνει την
αγάπη του για αυτήν και τη θλίψη για το χαµό της. Η αναφορά στην ενέργεια
της µάνας, στο χείµαρρο, αποτυπωµένη µε επιλεγµένα επίθετα καταδεικνύει το
θαυµασµό του και την ευγνωµοσύνη του για την ενέργειά της. Η επιλογή των
περιγραφών είναι προσεκτική και αναδεικνύει µόνο όσα πραγµατικά αξίζει
να σηµειωθούν ώστε ο αναγνώστης να αντιληφθεί πληρέστερα το βάθος
του αφηγηµατικού µύθου.
Γενικά η λειτουργικότητα των περιγραφών υποστηρίζεται
αποτελεσµατικά από τα εκφραστικά µέσα που επιλέγονται. Χάρη στη
φωτογραφική απεικόνιση και στην ακριβολογία της περιγραφής, ο αναγνώστης
διαπιστώνει άµεσα και παραστατικά τη φύση των γεγονότων που ταλαιπωρούν
τους ήρωες και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επηρεάζεται ο ψυχισµός
τους. Η γλωσσική ποικιλία ενισχύει την αλήθεια των περιγραφών, τα ρήµατα
κινητοποιούν τη δράση και η προσεκτική επιλογή επιθέτων αναδεικνύει το
συναισθηµατικό φορτίο των ηρώων και συµβάλλει στη διαγραφή
ολοκληρωµένων χαρακτήρων. Με την απλότητα των εκφραστικών µέσων, ο
Βιζυηνός κατορθώνει στις συγκεκριµένες σκηνές να αναδείξει, χωρίς
µελοδραµατισµό και µε λεπτή συγκινησιακή φόρτιση, τις βαθύτερες
εσωτερικές και νοηµατικές σχέσεις των γεγονότων του κειµένου.
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Έχει διατυπωθεί πως ο θεατρικός χαρακτήρας, ως προτέρηµα στον
αφηγηµατικό λόγο, αποτελεί ένα από τα ιδιαίτερα γνωρίσµατα της
διηγηµατογραφίας του Βιζυηνού. Εξάλλου, η έντονη συσχέτιση του έργου του
µε την αρχαία τραγωδία τόσο ως προς τις κορυφώσεις του, όσο και ως προς τις
συγκρούσεις και την περιπέτεια έχουν τονιστεί από πολλούς µελετητές
(Παλαµάς, Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος, Πέτρος Χάρης) και έχουν σταθεί αφορµή
για το «ανέβασµα» πολλών από τα έργα του στο θεατρικό σανίδι.
Οι αρετές του θεατρικού λόγου σε ένα διήγηµα αποτελούν µερικά από
τα βασικά του προτερήµατα. Αυτά τα χαρακτηριστικά χαρίζουν στο έργο
αναπαριστατική δύναµη και ζωντάνια καθιστώντας το ένα δράµα, µε την
αριστοτελική σηµασία, ένα δρώµενο δηλαδή µπροστά στα µάτια του
αναγνώστη µε εξέλιξη της πλοκής, δρώντα πρόσωπα, δραµατικές κορυφώσεις
ακόµα και κάθαρση για αφηγητή και αναγνώστη. Επιπρόσθετα, τα πρόσωπα
του έργου µέσα από τη «θεατρική» - δραµατική παρουσίασή τους − άµα τη
εµφανίσει − παρουσιάζονται ολοζώντανα, σε απόλυτα ανθρώπινες
διαστάσεις και µέσα από τις ενέργειές τους ο αναγνώστης σχηµατίζει την
προσωπογραφία τους. Αυτό ενισχύει την ανθρωποκεντρική προσέγγιση του
έργου και την αληθοφάνειά του. Ταυτόχρονα ο αναγνώστης, µε το θεατρικό
τρόπο παρουσίασης τόπων, προσώπων και συµβάντων ακολουθεί απόλυτα
την πορεία του έργου, συµµεριζόµενος το φόβο ή υποπίπτοντας στην πλάνη
των προσώπων, «µεταφέρεται» στα σκηνικά δράσης και ξεγελιέται από τη
στρέβλωση του χρόνου και της πορείας των γεγονότων. Ας µην παραβλέψουµε
επίσης πως όλα αυτά τα στοιχεία διευκολύνουν την πρόσληψη του έργου από
τους αναγνώστες και ενισχύουν την ενεργό συµµετοχή τους. Τέλος, µέσα από
τους διαλόγους, οι οποίοι − γραµµένοι στη ντοπιολαλιά της Βιζύης −
ανταποκρίνονται πλήρως στο ήθος και το µορφωτικό - κοινωνικό επίπεδο των
ηρώων, αποκαλύπτεται στον αναγνώστη ο χαρακτήρας των ηρώων και ο
παλµός µιας αληθινής θεατρικής πράξης σε πραγµατικό χρόνο.
Θα ξεκινήσουµε µε τις εναλλαγές των σκηνών και των επεισοδίων.
Στο απόσπασµα από το «αµάρτηµα», πράγµατι παρατηρούµε ξεχωριστές,
σχεδόν αυτοτελείς σκηνές, όπως και σε ένα θεατρικό έργο. Παρατηρούµε,
λοιπόν, πως στο δοσµένο απόσπασµα, τη σκηνή του θανάτου της άρρωστης
Αννιώς στο σπίτι, παρουσία της µάνας και του µικρού Γιωργή, διαδέχεται η
σκηνή της άρνησης των αγοριών να συνεισφέρουν οικονοµικά και έπειτα αυτή
της διάσωσης του Γιωργή στο χείµαρρο. Αυτές οι σκηνές, αν και έχουν στενή
συσχέτιση η µια µε την άλλη, ως προς την πλοκή, αποτελούν διακριτά
επεισόδια µε ξεχωριστή λειτουργικότητα το καθένα στην εξέλιξη του µύθου
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αλλά προωθούν την υπόθεση µέσα από τη διαδοχή και τη σύνθεσή τους. Η
εναλλαγή αυτή ξαφνιάζει ευχάριστα τον αναγνώστη και κινητοποιεί το
ενδιαφέρον του, κρατώντας τον σε εγρήγορση και αγωνία. Κατά συνέπεια,
µε αυτόν τον τρόπο, αποδίδεται ο σπονδυλωτός χαρακτήρας ενός
θεατρικού έργου όπως ακριβώς τον ξέρουµε, µε τις σκηνές και τις πράξεις
του.
Το δεύτερο στοιχείο το οποίο θα θίξουµε είναι η ηθοποιία, η διαγραφή
χαρακτήρων. «Η ικανότητά του να πλάθει ζωντανούς χαρακτήρες» (Κώστας
Μπάλάσκας, Γεώργιος Βιζυηνός, Ο Μοσκώβ Σελήµ, Επικαιρότητα, 1997, βλ.
και Βιβλίο του Μαθητή) µε ολοκληρωµένες προσωπικότητες και ανθρώπινα
πάθη, αποτελεί έντονο δραµατουργικό στοιχείο παραβαλλόµενο µε µεγάλα
θεατρικά έργα. Η µάνα, µε έντονο το στοιχείο της βαριάς ενοχής για ένα
τραγικό δυστύχηµα, φαίνεται να προσπαθεί να εξιλεωθεί µέσα από
σπασµωδικές δράσεις. ∆εν µπορεί να σηκώσει το ηθικό βάρος της πράξης της
και δεν αποβάλλει ποτέ τις τύψεις της. Ο Γιωργής, αβέβαιος, φοβισµένος και
επιφυλακτικός ως προς τα συναισθήµατα της µητέρας του, αναζητά την αγάπη
της. Θα φτάσει να ενηλικιωθεί, ώστε µέσα από τη γνώση να απαλύνει (;)
πληγές. Τα αδέλφια, τέλος, αγανακτισµένα από την ανεξήγητη τάση της µάνας
τους για υιοθεσίες κοριτσιών βιώνουν την απόρριψη και το διαχωρισµό και
αντιδρούν δικαιολογηµένα και έντονα. Το θαυµαστό είναι ότι σ’ αυτούς τους
ήρωες, τίποτα δε φαίνεται αφύσικο ή ανολοκλήρωτο. Όλα είναι
ανθρώπινα και λογικά. Κανείς από τους χαρακτήρες δε φαίνεται να δρα
αδικαιολόγητα ή χωρίς να εξηγείται από το µύθο κάθε τους αντίδραση.
Έτσι οι ήρωες µοιάζουν µε τα πρόσωπα ενός θεατρικού έργου που ασκούν
όλη τους την υποκριτική τέχνη πάνω στο σανίδι, «ενσαρκώνονται»
µπροστά στα µάτια του αναγνώστη και σε «πραγµατικές» διαστάσεις.
Το τρίτο στοιχείο στο οποίο εστιάζουµε είναι η σκηνογραφία και οι
«σκηνοθετικές οδηγίες» που είναι διάσπαρτες στο διήγηµα. Η σκηνογραφία,
αρχικά διαφαίνεται στην εναλλαγή των χώρων (κλειστός, ανοιχτός, εσωτερικό
σπιτιού, ποτάµι). Ο συγγραφέας στήνει το σκηνικό του δίνοντας, ως ισόβιος
σκηνοθέτης, τις βασικές οδηγίες σε σχέση µε το χώρο και τα πρόσωπα.
Βλέπουµε λοιπόν τον αφηγητή να περιγράφει µε λεπτοµέρεια τους χώρους
«Πλησίον αυτής ήτο τοποθετηµένη ανδρική ενδυµασία…αναµµέναι», τις
συνθήκες «…τον αφόρητον καύσωνα…κατελήφθηµεν υπό ραγδαιοτάτης
βροχής», ακόµα και τη στάση των προσώπων και την τοποθέτησή τους στο
χώρο «Η ασθενής ανέπνεε βαρέως…Η µήτηρ µου γονυπετής εθυµίαζε …
προσέχουσα επί της επιφανείας του ύδατος» και να αποδίδει εξωγλωσσικά
στοιχεία «Γλυκύ και συµπαθητικόν µειδίαµα…». Όλα αυτά τα δεδοµένα από
το συγγραφέα δίνουν εικόνα του χώρου, των προσώπων και των συνθηκών,
παρουσιάζοντας ξεκάθαρα θεατρικά στοιχεία που η γραφή δυσκολεύεται να
αποδώσει. Με τις προσθήκες αυτές αναδύεται η ατµόσφαιρα µιας
θεατρικής παράστασης, οι αναγνώστες «µυρίζουν», «βλέπουν», «αγγίζουν»
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(Η ενδεικτική απάντηση στο σκέλος αυτό περιλαµβάνει και τα τέσσερα
στοιχεία, ενώ ζητείται να επιλεγούν δύο, ώστε να καλυφθούν όλοι οι πιθανοί
συνδυασµοί απαντήσεων.)
Η παρουσίαση του χαρακτήρα της µάνας στο διήγηµα αυτό είναι
δυναµική, γίνεται δηλαδή µέσα από τις πράξεις της και όχι διά στόµατος
αφηγητή. Η ίδια παρουσιάζεται ως µια γυναίκα αποφασιστική, δυναµική και
παθιασµένη, που αναλαµβάνει δράση σε κάθε περίπτωση που αυτό κρίνεται
απαραίτητο. Έτσι, όταν εκείνη επιθυµεί να προβεί στην υιοθέτηση ενός
δεύτερου κοριτσιού, αν και µοιάζει να ζητά τη συγκατάθεση των λοιπών
αρσενικών της παιδιών, ουσιαστικά έχει ήδη λάβει την απόφασή της και είναι
έτοιµη να χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε µέσο προκειµένου να επιτύχει το στόχο
της. Είναι, δηλαδή, µια γυναίκα φαινοµενικά υποταγµένη στους άγραφους
νόµους της ανδροκρατούµενης εποχής της, που επιβάλλουν η λήψη των
εκάστοτε αποφάσεων να γίνεται αποκλειστικά από τους άνδρες του σπιτιού και
επιφανειακά δηµοκρατική στους κόλπους της οικογένειάς της, αφού ζητά τη
συγκατάθεση των αγοριών της προκειµένου να πράξει κάτι που θα επηρεάσει
και τη δική τους ζωή. Ουσιαστικά, όµως, είναι ανυπότακτη, αφού, παρά την
αντίδραση των αρσενικών, εκείνη πράττει σύµφωνα µε τη δική της θέληση και
ίσως αυταρχική και ισχυρογνώµων, µιας και εµµένει στην απόφασή της
αδιαφορώντας πλήρως για τη δική τους θέση και επιβάλλοντας την στα
υπόλοιπα µέλη του σπιτιού, παρά τη ρητή δήλωση της άρνησής τους.
Πρόκειται για έναν άνθρωπο πληθωρικό και πεισµατικά αρνούµενο να
υποταχτεί στη µοίρα του. ∆ε διστάζει η ∆εσποινιώ η Μηχαλιέσσα να
υιοθετήσει συγκρουσιακή συµπεριφορά, να έρθει σε ανοιχτή ρήξη µε τα
ίδια της τα παιδιά, αν έτσι πρόκειται να επιτύχει το στόχο της. Ανυποχώρητη
και ηγεµονική θέλει κάθε στιγµή να έχει τον έλεγχο. Αρνείται να φανεί
αδύναµη και εγκλωβισµένη στις επιλογές της. Αντίθετα, επιχειρηµατολογεί
µε αξιοζήλευτη δεινότητα και ευστοχία και επιτίθεται στην ψυχική
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λες και είναι παρόντες κοντά στο σκηνικό της δράσης ή της θεατρικής
απόδοσής της στο σανίδι.
Οι διάλογοι τέλος, φωνογραφικά πιστοί, αποκαλύπτουν το χαρακτήρα
των ηρώων και ανταποκρίνονται πλήρως στο ήθος και το µορφωτικό κοινωνικό επίπεδό τους. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί ο διάλογος
µάνας Γιωργή µετά το επεισόδιο στο χείµαρρο. Μέσα από αυτόν διαφαίνεται
τόσο η παιδικότητα του Γιωργή και το ήθος του, όσο και η επιφυλακτικότητα
της ∆εσποινιώς. Ο διάλογος «ζωντανεύει» το κείµενο, του προσδίδει ρυθµό και
αποτυπώνει τις κορυφώσεις. Τα πρόσωπα µιλούν και ο αναγνώστης τα
«αφουγκράζεται», ακούγεται η ιδιαίτερη φωνή τους, «ζωντανεύουν»
µπροστά του και τα νιώθει οικεία.
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Σηµαντική θέση στην αφηγηµατογραφία του Βιζυηνού κατέχει η
εναλλαγή αλλά και η διαπλοκή των χρονικών επιπέδων. Με τις αναχρονίες
«φωτίζει» σκοτεινά σηµεία στο µύθο, καλύπτει νοηµατικά κενά, «δένει» την
αφήγησή του. Στο συγκεκριµένο απόσπασµα παρατηρούµε µια ιδιαίτερη
αφηγηµατική επινόηση, τη συνύπαρξη και διαπλοκή των τριών χρονικών
επιπέδων που µάλιστα συνδυάζεται µε τον ευθύ λόγο και την προώθηση της
αφήγησης από τη µάνα.
Πιο συγκεκριµένα, η µητέρα αξιοποιεί στο αφηγηµατικό παρόν της
µια υπόσχεση που δόθηκε στο παρελθόν και τµήµατά της προοικονοµούν
στοιχεία του µέλλοντος. Ο Γιωργής, ηθικά υπόχρεος προς τη µητέρα του για
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αδυναµία και το σεβασµό των παιδιών προς το πρόσωπό της. Εκβιάζει την
απάντησή τους µέσα από µια έµµεση προειδοποίηση για απώλεια της µητρικής
αγάπης. Φαίνεται µια µάνα σκληρή, ιδιοτελής και σχεδόν αδίστακτη, που
εξαιτίας της έντονης επιθυµίας της για εξασφάλιση συµπαράστασης στα σχέδιά
της, ωθείται για πολλοστή φορά σε διαχωρισµό µεταξύ των παιδιών της.
Η εµµονή της για υιοθεσίες κοριτσιών µάς εντυπωσιάζει, µας
εκπλήσσει και µας αγανακτεί. Ίσως, βέβαια, να πρόκειται και για µια γυναίκα
απελπισµένη, που βλέπει πως το µοναδικό για εκείνη σχέδιο εξιλέωσής της
από το, ανοµολόγητο µέχρι στιγµής, αµάρτηµά της ναυαγεί. Άλλωστε, ας µην
ξεχνάµε πως η µάνα εδώ είναι µια αγράµµατη, δεισιδαιµονική και
θεοφοβούµενη - θεοσεβούµενη γυναίκα που πιστεύει πως η εξιλέωσή της θα
επιτευχθεί µόνο µέσω της εκούσιας αυτοτιµωρίας της µε την ανάληψη της
ευθύνης ανατροφής κοριτσιών. Έτσι, φαίνεται να λειτουργεί, τουλάχιστον για
όσους δε γνωρίζουν τις βαθύτερες αιτίες αυτής της συµπεριφοράς,
συµφεροντολογικά και διαστρεβλώνει τα γεγονότα και την υπόσχεση του
Γιωργή. Μοιάζει, λοιπόν, η ∆εσποινιώ η Μηχαλιέσσα, µέσα από το
απόσπασµα αυτό, σαν ένα υστερόβουλο άτοµο που υπολογίζει κάθε φορά
αποκλειστικά τις δικές του ανάγκες και πράττει ανάλογα αδιαφορώντας για τις
επιπτώσεις στους υπόλοιπους, ακόµη και στα ίδια της τα παιδιά. Όλες της οι
πράξεις, όµως, όσο αφύσικες κι αν φαίνονται, ερµηνεύονται και
δικαιολογούνται όταν αναλογιζόµαστε το έγκληµα. Υπάρχει µια συστοιχία,
µια ισορροπία µεταξύ πράξης και συµπεριφοράς, όπως σηµειώνει και ο
Κυρ. Πλήσης (Κυρ. Πλήσης, «Γεώργιος Βιζυηνός – µερικές απόψεις για το
έργο του» περ. Τετράδια Ευθύνης τ. 29, 1988, σ. 79). Αξίζει πράγµατι να
αναφέρουµε αλλά και να θαυµάσουµε τη διεισδυτική ικανότητα της
ψυχογραφικής πένας του Βιζυηνού, που ξέρει µε µοναδική µαεστρία όχι µόνο
να πλάθει αλλά και να αποκαλύπτει στους αναγνώστες του ρεαλιστικότατους
και ολοζώντανους χαρακτήρες – σύµβολα που πάσχουν από τις ενοχές και
τις επιλογές τους, αναζητώντας τη λύτρωση – κάθαρση.
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τη σωτηρία του στο χείµαρρο, υποσχέθηκε να αναλάβει τα έξοδα µητέρας και
θετής κόρης επιστρέφοντας από την ξενιτιά. Το χρονικό επίπεδο του
παρελθόντος, λοιπόν, εντοπίζεται στη στιγµή της διατύπωσης της
υπόσχεσης από το Γιωργή. Επιπλέον, στο απόσπασµα αυτό καταγράφεται
και το µέλλον µε την επίκληση της επανόδου του Γιωργή από την ξενιτιά
και µε την εκπλήρωση της υπόσχεσης που είχε δώσει κάποτε, σύµφωνα µε
τα λεγόµενα της µάνας. Μεταξύ των τριών χρονικών επιπέδων που
συµπλέκονται το µόνο έγκυρο και αληθινό είναι το αφηγηµατικό παρόν. Η
διαπλοκή των χρονικών επιπέδων καθιστά, στο παρόν, την υπόσχεση
διαπραγµατευτικό ατού της µάνας στη σύγκρουση µε τους γιους της, αφού
τους αποδυναµώνει συναισθηµατικά και τους αποκρύπτει την αλήθεια. Η
υπόσχεση όµως, και το γνωρίζει καλά αυτό η µάνα, είναι ηθικά έγκυρη αλλά
χρονικά άκυρη. Το παρελθόν, λοιπόν, είναι διαστρεβλωµένο συνειδητά
όπως και το µέλλον, αφού προεξοφλούνται τόσο η επιστροφή του Γιωργή,
στοιχείο το οποίο δεν είναι αυταπόδεικτο, όσο και η εκπλήρωση της
υπόσχεσής του, γεγονός στο οποίο δεν είναι πρόθυµος να συναινέσει ο
Γιωργής. Ο Βιζυηνός µε τη διαπλοκή του χρόνου συµπληρώνει την
ψυχογράφηση της µάνας και ταυτόχρονα προωθεί την αφήγησή του µε
άξονα την υπόσχεση.
Η υπόσχεση αποτελεί κοµβικό παράγοντα στη δοµή της αφήγησης.
Είναι το αφηγηµατικό στοιχείο που ενώνει τη µέχρι τώρα εξέλιξη του µύθου µε
τη συνέχειά του. Κοιτώντας προς το παρελθόν, η αναφορά στην υπόσχεση
καλύπτει αφηγηµατικά και χρονικά κενά που σχετίζονται µε την περίοδο
από την πρώτη υιοθεσία και µέχρι τη σύγκρουση για τη δεύτερη θετή κόρη,
χρονικό διάστηµα για το οποίο λείπουν εκτενείς πληροφορίες. Παράλληλα,
γίνεται και ένας αντικειµενικός δείκτης του ισχυρού δεσµού που είχε
δηµιουργηθεί ανάµεσα στον αφηγητή και στη µητέρα του µετά από το
περιστατικό στο ποτάµι, γεγονός που οδήγησε στην, µερική έστω,
αποκατάσταση των σχέσεών τους. Φανερώνονται έτσι και δικαιολογούνται
τα αισθήµατα ενοχής που ο Γιωργής έχει προς τη µητέρα. Επίσης, η
υπόσχεση επανακινητοποιεί την αφήγηση. Αυτό συµβαίνει γιατί έρχεται να
επαναπροσδιορίσει, τρόπον τινά, τη στόχευση του διηγήµατος. Το
ενδιαφέρον µας είχε απορροφήσει η στάση που τήρησε η µάνα και η υπόλοιπη
οικογένεια µετά από το θάνατο της Αννιώς. Τώρα, η υπόσχεση τροφοδοτεί
την αφήγηση µε νέα δεδοµένα και την προσανατολίζει εκ νέου προς το µέλλον
και το «ξεχασµένο» αµάρτηµα. Προσηµαίνει την επάνοδο του Γιωργή από
την ξενιτιά, καθώς εµφανίζεται ως κάτι σίγουρο που πρόκειται να
πραγµατοποιηθεί στο άµεσο µέλλον. Επίσης, η αναφορά στην υπόσχεση, που
στο παρελθόν είχε δώσει ο γιος στη ∆εσποινιώ τη Μηχαλιέσσα, αιτιολογεί την
αναδροµή που ακολουθεί αµέσως µετά και σχετίζεται µε το περιστατικό στο
ποτάµι. Η υπόσχεση αποτελεί στο εξής τον καταλύτη στην εξέλιξη, και
µάλιστα ραγδαία, της πλοκής. Καθιστά καίριο ζήτηµα της αφήγησης την
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Συγκρίνοντας τα δύο κείµενα, γίνεται εξαρχής φανερή η αδυναµία
αποκατάστασης της πραγµατικής επικοινωνίας ανάµεσα στα βασικά πρόσωπα,
αδυναµία που είναι αποτέλεσµα του γεγονότος πως οι χαρακτήρες έχουν
συνείδηση µια διαφορετικής ο καθένας πραγµατικότητας. Οι χαρακτήρες δεν
προσπαθούν να εξαπατήσουν ο ένας τον άλλο, αλλά είναι ειλικρινείς και
συνεπείς στις προθέσεις τους. Αυτή ακριβώς η ειλικρίνεια δίνει µια τραγική
προοπτική στην αδυναµία τους για πραγµατική επικοινωνία. Και στα δύο
κείµενα βλέπουµε έναν αδικηµένο γιο να αναζητά και να διεκδικεί τη µητρική
στοργή και µια ένοχη και στερητική µάνα να προσπαθεί για την ψυχική της
λύτρωση. Και στα δύο κείµενα οι πράξεις των µανάδων δηµιουργούν
αµφιβολίες, για τη µητρική αγάπη, στους γιους και αυτές οι αµφιβολίες
µεταπλάθονται σε αισθήµατα ενοχής που κατατρύχουν τους γιους. Ο Γιωργής
και ο Αντώνης είναι δύο αδικηµένα πρόσωπα που, µεγαλώνοντας δίπλα σε
δυο στερητικές µητέρες, βρέθηκαν παγιδευµένα σε µια δίνη ενοχών, που
προέκυψε, βέβαια, από τις αµαρτίες και τα αλλεπάλληλα λάθη των γυναικών
στο πλαίσιο της προσπάθειάς τους για απενοχοποίηση.
Πιο συγκεκριµένα, στο «Αµάρτηµα της µητρός µου» το συναίσθηµα
της ενοχής λανθάνει σε πολλές εκφάνσεις της ψυχικής ζωής του αφηγητή.
Υπάρχει στη βάση της εξιδανίκευσης της ζήλιας, στο γεγονός πως
απογοήτευσε τους γονείς του µε το να γεννηθεί αγόρι και όχι κορίτσι, στην
άρνησή του να υποκαταστήσει την αδελφή του στο θάνατο (φυγή από την
εκκλησία µετά την προσευχή της µητέρας), στις τύψεις που του δηµιούργησε η
έλλειψη κατανόησης του προβλήµατος της µητέρας και η στάση του απέναντί
της (τελετή επίκλησης στο πνεύµα του πατέρα). Αξιοσηµείωτο είναι ότι το
ενοχικό σύνδροµο του αφηγητή είναι άµεσο αποτέλεσµα της αβεβαιότητάς
του για τα µητρικά συναισθήµατα. Ο Γιωργής, µετά την προσευχή στην
εκκλησία, βρίσκεται εγκλωβισµένος σε µια επίπονη, ψυχολογικά,
διαδικασία εξακρίβωσης της µητρικής αγάπης. Αδυνατεί να κατανοήσει τη
συµπεριφορά της µητέρας και το αίτηµά της προς το Θεό, αντιδρά
συναισθηµατικά και έτσι στην τελετή επίκλησης της ψυχής του πατέρα
αποκαλύπτει στη µητέρα πως γνωρίζει τι εύχεται. Θα ακολουθήσει, όµως, ένα
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επιστροφή του Γιωργή ενώ γίνεται το αντικείµενο της σύγκρουσής του µε τη
µάνα που εν συνεχεία θα οδηγήσει στην εκµυστήρευση του µυστικού αµαρτήµατός της και φυσικά στην κορύφωση και τη λύση του δράµατος. Η
προωθητική δύναµη της υπόσχεσης για την αφήγηση αποτυπώνεται και στο ότι
το έργο του Βιζυηνού αποκτά πλέον αµιγώς διηγηµατογραφικό
χαρακτήρα. Με την υπόσχεση, το διήγηµα αποτινάσσει τα «βαρίδια» του
παρελθόντος. Αναδεικνύει ξεκάθαρα τους δύο πρωταγωνιστές του και
οδηγείται ταχύτατα στο κεντρικό του επεισόδιο για να πετύχει την
κορύφωση.
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σχόλιο του ώριµου αφηγητή εκφράζοντας ένα µεταγενέστερο αίσθηµα ενοχής
για αυτήν την παιδική, παραπονιάρικη έως αγανακτισµένη αντίδραση («∆εν
ησθανόµην ο ανόητος…καρδίαν της»). Ο ώριµος Γιωργής θα θέσει ως στόχο
του την ψυχική λύτρωση της µητέρας, θέλοντας έτσι να απαλλαγεί από τη
δική του ενοχή για την αδυναµία συναίσθησης του προβλήµατός της. Η
εκπλήρωση του στόχου του εξαρτάται απόλυτα από την επίτευξη της
λύτρωσης της µητέρας. Όσο αυτή δεν απεγκλωβίζεται από τις ενοχές, τόσο
αυτός συνειδητοποιεί ότι δεν µπορεί να αποδεχτεί την αρσενική του φύση,
δεν µπορεί να συµβιβασθεί µε την ανικανότητα να προσφέρει στη µητέρα
λύτρωση, απλά και µόνο, µέσω της ύπαρξής του. Αξίζει να τονίσουµε ότι η
εναλλαγή βεβαιότητας και αµφιβολίας για την αγάπη της µάνας ισχύει µόνο
όταν ο αφηγητής µιλάει ως παιδί. Άλλωστε, µετά το επεισόδιο στο χείµαρρο, η
δυσάρεστη εµπειρία µε την προσευχή επισκιάζεται από την αυτοθυσία της
µάνας και έτσι το παιδί επιβεβαιώνει, έστω και σε µερικό επίπεδο, τη µητρική
αγάπη.
Με παρόµοιο τρόπο στο «Γάλα», ο Αντώνης βιώνει έντονα το
αίσθηµα της στέρησης της µητρικής αγάπης, εκφράζει το παράπονό του µε
δυναµισµό, επιθετικότητα, ειρωνεία και µε κατασταλαγµένο, πια, τρόπο.
∆εν φοβάται να συγκρουστεί µε τη µητέρα («Μπα, πως και το ενδιαφέρον; /
…και µου κάνεις την καρδιά περιβόλι…έρχοµαι / Καλά, ντε, µην τρελαίνεσαι
κιόλας / Εγώ σου λέω ότι παντρεύοµαι κι εσύ …ρε γαµώτο µου») σε αντίθεση
µε το Γιωργή που οι δραµατικές του συγκρούσεις είναι κυρίως εσωτερικές. Η
Ρήνα δε διστάζει να εκφράσει τις σκέψεις της για την αδικία της φύσης και της
µοίρας σε βάρος του µικρού γιου αδιαφορώντας για τα συναισθήµατα του
Αντώνη («Κι είχα ένα αίσθηµα, έτσι, σαν αν είχε στραγγίξει όλο το γάλα µου
αυτός και για το µικρό να µην είχε µείνει τίποτα»). Τον αποκαλεί «αυτός», λες
και τον θεωρεί υπεύθυνο για τη στέρηση του µητρικού γάλακτος, εντύπωση
που ενισχύεται και από τα ακόλουθα λόγια της: «όσο δυνατό το πρώτο παιδί,
τόσο αδύναµο θα ‘βγαινε το άλλο. Λες και τη δύναµη την πήρες όλη εσύ και
δεν έµεινε τίποτα για τον µικρό». Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Αντώνης
αισθάνεται ένοχος που θήλασε το µητρικό γάλα, που είναι σωµατικά και
ψυχικά υγιής, που έχει εσωτερική δύναµη, που προσπαθεί να επιτύχει τους
στόχους του και το κυριότερο που δηµιουργεί την εντύπωση ότι θα τα
καταφέρει στην προσαρµογή του στην κοινωνική πραγµατικότητα. Αυτή η
ενοχή, όµως, τον οδηγεί σε µια µαχητική αντίδραση απέναντι στη µητέρα
που την κατηγορεί για τη στερητική της συµπεριφορά, αλλά την ίδια
στιγµή υπόσχεται ότι θα είναι κοντά της σε οικονοµικό και ψυχικό επίπεδο
(«Μην ανησυχείς και δε θα σας αφήσω έτσι εγώ / Και τα λεφτά θα σας τα
στέλνω / …κι από δω θα ρχοµαι»). Η στήριξη της οικογένειας είναι, ίσως, µια
αναγκαιότητα, για να ξεπληρώσει την αδικία της µοίρας σε βάρος του Λευτέρη
αλλά και να κερδίσει την αγάπη και την εκτίµηση της µητέρας. Άλλωστε,
µοναδική αγωνία της µητέρας είναι να µην εγκαταλείψει ο Αντώνης το ρόλο
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του ως προστάτης του Λευτέρη. Προσπαθεί, µάλιστα, να επιβάλει το αδερφικό
ενδιαφέρον ως ηθικό χρέος, ως υποχρέωση ζωής («Εσύ…Εσύ µόνο το
Λευτέρη να µην αφήσεις…το Λευτέρη µας, να ‘ρχεσαι να του κάνεις λίγο
παρέα, να του µιλάς, να…»), γεγονός που προφανώς επηρεάζει τον τρόπο
σκέψης και συµπεριφοράς του Αντώνη.
Τελειώνοντας, γίνεται φανερό από τα παραπάνω ότι αυτός ο κύκλος της
ενοχής είναι ένα ψυχολογικό αδιέξοδο. «Πίσω από την επιφανειακή
οικογενειακή οµόνοια, αναγκαία µπροστά στην ασθένεια ή στο θάνατο,
ανικανοποίητες ατοµικές ανάγκες αναδεύουν θολές καταστάσεις,
καλύπτουν βουβές συγκρούσεις ή αποκαλύπτουν χρόνια παράπονα» (Παν.
Μουλλάς «Το νεοελληνικό διήγηµα και ο Γ. Μ. Βιζυηνός» στο Γ. Μ.
Βιζυηνός, «Νεοελληνικά ∆ιηγήµατα», Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη, Ερµής,
Αθήνα 1980). Ο λόγος των προσώπων είναι ταυτόχρονα οµολογία και
απόκρυψη. Ο Γιωργής και ο Αντώνης επιδιώκουν αυτό που ήθελαν πάντα, να
είναι δηλαδή αρεστοί στη µητέρα τους. Το βέβαιο είναι ότι και τα δύο κείµενα
ενσαρκώνουν την ιστορία ενός ανθρώπου που από τη µια κατατρύχεται από
ένα συναίσθηµα ενοχής, από το οποίο δεν µπορεί να απαλλαγεί, και από την
άλλη αποζητά την αγάπη εκείνων που αγαπά.
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