
1. ΚΕΙΜΕΝΟ: 
 

Γεώργιος Βιζυηνός: «Ποίος ήτον ο φονεύς του αδελφού µου» 
(Κ.Ν.Λ. Β΄ Λυκείου, σ. 161) 

 
2.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά 

γραµµατολογικά στοιχεία: 
1.  Πώς θα χαρακτηρίζατε το διήγηµα του Γ. Βιζυηνού; Βάλτε σε κύκλο µέχρι 

τέσσερις (4) απαντήσεις. Να δικαιολογήσετε τις επιλογές σας. 
α) ψυχογραφικό 
β) ηθογραφικό 
γ) κοινωνικό 
δ) αστυνοµικό 
ε) ιστορικό 
στ) σατιρικό 
ζ) διδακτικό 
η) ευθυµογραφικό 

2.  Ο Βιζυηνός απεικονίζει τα πρόσωπα και το περιβάλλον του διηγήµατος µε 
τρόπο ρεαλιστικό. Να δώσετε ένα παράδειγµα µέσα από το κείµενο που να 
δικαιολογεί αυτή την άποψη. 

3.  Τα ήθη, η εµµονή σε προκαταλήψεις και η αναφορά σε νοοτροπίες, θεω-
ρούνται µερικά από τα χαρακτηριστικά της διηγηµατογραφίας του Βιζυηνού. 
Σε ποια σηµεία του κειµένου αναγνωρίζετε µερικά από τα παραπάνω χαρα-
κτηριστικά1; 

4.  Γιατί θεωρείται ο Γ. Βιζυηνός ανατόµος της ψυχής; Συµµερίζεστε την 
άποψη; Nα δικαιολογήσετε την απάντησή σας µε βάση το κείµενο. 

5.  Επηρεάζεται ο συγγραφέας, κατά τη γνώµη σας, από την τάση της εποχής να 
ζωντανέψει τα ελληνικά ήθη , τα έθιµα και τις παραδόσεις;2 

                                                 
1 Αθανασόπουλος Β. , Οι µύθοι της ζωής και του έργου του Γ. Βιζυηνού, εκδ. Καρδαµίτσα, Αθήνα 

1992, σσ. 162-167. 
2 Παγανός Γ., Η νεοελληνική πεζογραφία, εκδ. Κώδικας, Αθήνα 1983, σελ.76. 
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6.  «Τα περισσότερα από τα θέµατα των διηγηµάτων του Βιζυηνού ανάγονται στη 
Θράκη και δίπλα στην ηθογραφία έχουν και έντονο ψυχογραφικό3 χρώµα». 
Συµφωνείτε µ’ αυτή την άποψη; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας µε 
στοιχεία από το κείµενο. 

 
2.2. ∆οµή του κειµένου, επαλήθευση ή διάψευση µιας κρίσης µε βάση το κεί-

µενο, εκφραστικά µέσα και τρόποι του κειµένου (υφολογική διερεύνηση, 
αφηγηµατικές λειτουργίες, επιλογές του δηµιουργού σε διάφορα επίπεδα 
γλωσσικής ανάλυσης):  

1.  Με αφορµή τον τίτλο - ερώτηση πώς φαντάζεστε την εξέλιξη του διηγή-
µατος; 

2.  Ποιο είναι το θέµα του διηγήµατος; 
3.  Ποια στοιχεία προσδίδουν στο κείµενο ιδιαίτερο ύφος; 
4.  Ποια είναι τα πρωτεύοντα και ποια τα δευτερεύοντα πρόσωπα στο κείµενο 

και γιατί; 
5.  Ποιοι είναι οι κυριότεροι αφηγητές; Nα δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
6.  Ποιος είναι ο ρόλος του λαϊκού ιδιώµατος στους διαλόγους;  
7.  Ποιος είναι ο χώρος και ποιος ο χρόνος του διηγήµατος; 
8.  Tι προοικονοµεί η αρχική σκηνή του αποσπάσµατος; 
9.  Πώς περιγράφει ο Βιζυηνός τη µητρική αγάπη για τον ξενιτεµένο γιο; 

10.  Ποιες ιδιότητες αποδίδονται στη µητέρα; Ποια είναι τα επίθετα τα οποία 
αποδίδουν αυτές τις ιδιότητες; 

11.  Ποια στοιχεία του κειµένου προσδίδουν λυρικό τόνο στο διήγηµα;  
12.  ∆ιεισδύει ο συγγραφέας στα ψυχικά κίνητρα των πρωταγωνιστών; Αν ναι, µε 

ποιο τρόπο; 
13.  Mε ποιο τρόπο τονώνεται το ενδιαφέρον του αναγνώστη στο συγκεκριµένο 

απόσπασµα; 
14.  Να σχολιάσετε το χαρακτήρα της µητέρας µέσα από το κείµενο. 

                                                 
3 Ψυχογράφηµα: η περιγραφή των ψυχικών χαρακτηριστικών ενός προσώπου. Μηλιώνης Χ., 

«Γεώργιος Βιζυηνός», π. γράµµατα και τέχνες, τχ. 75, Οκτώβριος-∆εκέµβριος 1995, σ. 30. 
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15.  Να συγκεντρώσετε τα χαρακτηριστικά των δύο βασικών ηρώων σε δύο στή-
λες και να τα συγκρίνετε. Τι παρατηρείτε; (Π.χ. χριστιανή-µουσουλµάνος)4. 

16.  Ποια είναι τα ήθη και τα έθιµα που περιγράφονται; 
α) Από την πλευρά των Τούρκων 
β) Από την πλευρά των Ελλήνων 

17.  Να βρείτε µέσα από το κείµενο δύο εικόνες στις οποίες κυριαρχεί το κωµικο-
τραγικό στοιχείο. 

18.  Πώς τελειώνει το κείµενο; ∆είχνει να έχει πεισθεί η µητέρα από τη συµβουλή 
του γιου της να αντιµετωπίσει µε ψύχραιµο και λογικό τρόπο τη δολοφονία 
του άλλου της παιδιού; 

19.  «Γιατί, διες, έχω παιδί στην ξενιτιά , κι έχω καρδιά καµένη». 
Tι σας θυµίζει ο τόνος των λόγων της µητέρας; 

 
2.3. Σχολιασµός ή σύντοµη ανάπτυξη χωρίων του κειµένου: 

1. Ποιο είναι το γυναικείο πρότυπο που αναδύεται από το κείµενο; 
2.  Ποιες αξίες εκπροσωπεί η µητέρα; Ποιο είναι το ήθος της; 
3.  Πώς προσπαθεί ο ξενιτεµένος γιος να πείσει τη µητέρα του να αντιµετωπίσει 

µε τη λογική τη δολοφονία του γιου της; 
4.  Πώς διαµορφώνεται η εικόνα του φονιά µέσα από το διήγηµα;Yπάρχει κάτι 

το παράδοξο; 
5.  Πώς εκφράζει ο συγγραφέας την οδύνη και την απελπισία της µητέρας για 

τον ανεξήγητο θάνατο του άλλου της γιου; 
6.  Ποιο στοιχείο συνδέει την έκβαση των γεγονότων στο κείµενο µε την αρχαία 

τραγωδία; 
7.  Ποια είναι η στάση του συγγραφέα απέναντι στους Τούρκους; ∆ιαφέρει από 

αυτή της µητέρας; 
8.  «Tα ψυχρά της επιστήµης σκέµµατα, δι ων εδοκίµαζον ενίοτε να καταπραΰνω 
τας ορµάς της θερµής αυτής καρδίας, εξητµίζοντο πριν φθάσωσι τον σκοπόν 
αυτών, ως µικραί σταγόνες ύδατος, όταν πίπτωσιν επί σφοδρώς φλεγοµένης 
καµίνου». Nα σχολιάσετε το παραπάνω χωρίο. 

                                                 
4 ∆αµιανάκου Κ. «Ποίος ήτον ο Γεώργιος Βιζυηνός», π. ελληνική δηµιουργία, τχ. 40, Οκτώβριος 

1949, σ. 159. 

 82



9.  «O αρίσκος ο Κιαµήλης είπεν, είναι πολύ, πολύ καλό παιδί. Τρώγει και 
κόλλυβα πίνει και αγίασµα φιλά και του παπά το χέρι τι να κάµει. Όλα για να 
γιάνει.». Ποιες είναι οι αξίες που αναδύονται από τα λόγια της µητέρας; 

10.  «Ένας Τούρκος, που τον εγιάτρευεν η µητέρα εφτά µήνας! Και από πότε έγινε 
η µητέρα νοσοκόµος των Τούρκων; ηρώτησα εγώ συνοφρυωµένος εξ αγανα-
κτήσεως.» 
Να σχολιάσετε την αντίδραση του ξενιτεµένου γιου στο άκουσµα της 
περίθαλψης του νεαρού Τούρκου από τη µητέρα του. 

11.  Mε ποιο τρόπο εκφράζεται ο ανθρωπισµός της µητέρας του Μιχαήλου στην 
προτελευταία σελίδα του αποσπάσµατος; 

12.  Tι φανερώνει κατά τη γνώµη σας η ανενδοίαστη συνεργασία µε τη χανούµισ-
σα; 

13.  Ποια εντύπωση σας δηµιουργεί η γλώσσα της αφήγησης; 
 
 
2.4.Σχολιασµός αδίδακτου λογοτεχνικού κειµένου: 

 
 Αλ. Παπαδιαµάντης, «Άπαντα» 

 
«Οσάκις ο υιός της επέστρεφεν εκ του ταξιδίου του, διότι είχε 
βρατσέραν, και ήτο τολµηρότατος εις την ακτοπλοίαν, η γραία 
Καντάκαινα ήρχετο εις προυπάντησιν αυτού, τον ωδήγει εις τον 
οικίσκον της, τον εδιάβαζε, τον εκατήχει, του έβαζε «µανουφούκια», 
και ούτω τον προέπεµπε παρά τη γυναικί αυτού. Και δεν έλεγε µόνα 
τα ελαττώµατά της, αλλά τα αυγάτιζε. ∆εν ήτο µόνον µαρµάρα, 
τουτέστι στείρα, η νύµφη της,τούτο δεν ήρκει, αλλ’ ήτο άπαστρη, 
απασσάλωτη κτλ. Όλα δε είχεν, η ποίσα, η δείξα, η άκληρη.....»5 

 
Να συγκρίνετε το παραπάνω κείµενο µε το διήγηµα που διαβάσατε ως προς τον 
τύπο της µητέρας που περιγράφεται. 

 

                                                 
5 Παπαδιαµάντης Αλεξ., Άπαντα, επιµ. Γ. Βαλέτα, 1, 1972, σσ. 69 - 70. 
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 «...Να τον ιδώ κρεµασµένο, να τραβήξω το σχοινί του, 
      και ύστερ ας πεθάνω» 

 
Μια Λαµπρή πρωί πρωί 
που γύρισα απ την εκκλησιά 
µου’ ρθε ο Νικόλας στο µυαλό 
πόλειπ’ από το σπίτι µας 
χρόνους κλειστούς δεκαοχτώ 
κι ήταν ακόµη αγδίκιωτος. 
Γιατί ήταν τα παιδιά µικρά 
κι εγώ τα χαϊδανάσταινα 
να µεγαλώσουν γρήγορα 
να πάρουνε το δίκιο τους 
το δίκιο του πατέρα τους, 
όπου τον εσκοτώσασι 
άδικα και παράλογα. 

 
Τώρα που µεγαλώσατε 
κι ο καιρός είναι βολικός 
να κυνηγήστε τους οχτρούς 

(από τη Μανιάτισσα µάνα)6 
 

Να συγκρίνετε το παραπάνω χωρίο από το διήγηµα του Βιζυηνού µε το 
εξεταζόµενο κείµενο. 
 

                                                 
6 Mηλιώνης Χ. ό.π. , σ. 35. 
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3. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 
1. Να περιγράψετε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις όπως περιγράφονται από τον Γ. 

Βιζυηνό στο συγκεκριµένο πεζογράφηµα.  
2.  Να επισηµάνετε τα λαογραφικά στοιχεία από το κείµενο που διαβάσατε και 

να τα παρουσιάσετε στην τάξη.  
3.  Ζούµε σε µια εποχή µε καθοριστικές για τον πολιτισµό µας µετακινήσεις 

πληθυσµών. Νοµίζετε ότι είναι εφικτή η συνύπαρξη µαζί τους; Noµίζετε πως 
µπορούµε να αναπτύξουµε παρόµοια συναισθήµατα αλτρουισµού µε τη 
µητέρα του διηγήµατος; 

4.  Να διαβάσετε το διήγηµα ολόκληρο και να συζητήσετε στην τάξη την 
εξέλιξη της ιστορίας. Ήταν το τέλος αυτό που προσδοκούσατε; Αν όχι πως 
το είχατε φανταστεί; 

 
 
4. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ - ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
1.  Να δραµατοποιήσετε και να παρουσιάσετε το διήγηµα «Ποίος ήτον ο φονεύς 

του αδελφού µου», συνεργαζόµενοι και µε άλλους µαθητές απ’ όλα τα τµή-
µατα της Β΄ Λυκείου, συντονίζοντας τις ενέργειές σας και µε την υποστήριξη 
και βοήθεια των καθηγητών σας. Να προσπαθήσετε να το παρουσιάσετε σ’ 
ολόκληρο το σχολείο. 

2.  Να µοιρασθείτε µε µια οµάδα συµµαθητών σας τρία (3) από τα διηγήµατα 
του Γ. Βιζυηνού και να τα διαβάσετε. Σας προτείνω: 
α) «Το Αµάρτηµα της Μητρός µου» 
β) «Μοσκώβ Σελήµ» 
γ) «Ποίος ήτον ο φονεύς του αδελφού µου» (ολόκληρο). 
Κατόπιν να συζητήσετε µεταξύ σας ποια είναι τα κοινά σηµεία ανάµεσα στα 
έργα του ως προς: 
α) τους χαρακτήρες 
β) τις αντιθέσεις ανάµεσα στις επιθυµίες των ηρώων και τη µοίρα τους 
γ) τον τρόπο µε τον οποίο τελειώνει κάθε διήγηµα. 
Να συγκεντρώσετε τα συµπεράσµατά σας και να τα συζητήσετε στην τάξη. 
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5. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Κριτήριο για ωριαία γραπτή δοκιµασία 
(45 λεπτά περίπου) 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: .......................................................................................  
ΤΑΞΗ: .................................. ΤΜΗΜΑ: ............................. 
ΜΑΘΗΜΑ: Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 

Γεωργίου Βιζυηνού, «Ποίος ήτον ο φονεύς του αδελφού µου» 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: ........................................................ 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 
1.  Ποια είναι, κατά τη γνώµη σας, η σπουδαιότερη αντίθεση ως προς τον τρόπο 

που σκέφτονται η µητέρα και ο ξενιτεµένος της γιος; 
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

Μονάδες 4 
 
2.  Πώς διαµορφώνεται η εικόνα του Κιαµήλ µέσα από το διήγηµα; 

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
Μονάδες 4 

 
3.  Πιστεύετε ότι ο Βιζυηνός διεισδύει στον εσωτερικό κόσµο των ηρώων; 

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
Μονάδες 4 
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4.  Πώς χαρακτηρίζετε τις σχέσεις Ελλήνων και Τούρκων στο συγκεκριµένο 
διήγηµα; 
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

Μονάδες 4 
 
5.  «O αρίσκος ο Κιαµήλης είπεν, είναι πολύ, πολύ καλό παιδί. Τρώγει και κόλλυ-
βα πίνει και αγίασµα φιλά και του παπά το χέρι τι να κάµει. Όλα για να γιά-
νει.» 
Nα σχολιάσετε το παραπάνω χωρίο. 
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

Μονάδες 4 
 
 


