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Σε ένα άρθρο των Jackson και Messick (1965), όπου οι συγγραφείς αναπτύσσουν την

άποψη ότι η δημιουργικότητα πρέπει να αξιολογείται σύμφωνα με τέσσερα

κριτήρια:

 την καινοτομία: το προϊόν πρέπει να είναι ασυνήθιστο και πρωτότυπο

 την καταλληλότητα: το προϊόν πρέπει να ταιριάζει στο συγκεκριμένο πλαίσιο

αναφοράς του ή να είναι κατάλληλο γι’ αυτό

 τη διαφοροποίηση: το προϊόν πρέπει να χαρακτηρίζεται από μια διαφοροποίηση,

μια ριζική μεταβολή στην προσέγγιση του θέματος ή στο χειρισμό ενός υλικού.

 και τη συμπύκνωση: Σε συνδυασμό με τα προηγούμενα, το προϊόν πρέπει επίσης

να διαθέτει μια ιδιότητα συμπύκνωσης, μια «συνοπτική ισχύ», ώστε τα νοήματα

και οι συνέπειές του να μην εξαντλούνται με τη συνεχή εξέταση και μελέτη.

Οι συγγραφείς όμως εκφράζουν αμφιβολίες για το αν παρόμοια κριτήρια μπορούν 
να εφαρμόζονται και σε μια μαθητική εργασία, εκτός αν τα κριτήρια που 
προτείνονται χρησιμοποιηθούν χωριστά και όχι σωρευτικά. 



1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.1 ΤΙΤΛΟΣ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΗΓΗΜΑ ΤΟΥ Γ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ «ΠΟΙΟΣ ΗΤΟΝ Ο 

ΦΟΝΕΥΣ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΜΟΥ»

1.2 ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ

Ηθογραφία, παράλληλη πραγματικότητα, αίνιγμα, τρέλα, φιλία, χριστιανοί –

μουσουλμάνοι, σχέση μάνας-γιου

1.3 ΜΑΘΗΜΑ/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ΕΝΟΤΗΤΑ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ / ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ -ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΘΟΓΡΑΦΙΑ / Γ. ΒΙΖΥΗΝΟΣ 

«ΠΟΙΟΣ ΗΤΟΝ Ο ΦΟΝΕΥΣ ΤΟΥ ΑΕΛΦΟΥ ΜΟΥ»



1.4 ΣΚΟΠΟΣ
 Ο προβληματισμός πάνω στη συνείδηση του πραγματικού και της προσωπικής ταυτότητας
 Να γνωρίσει ο μαθητής τον ιδιότυπο ρεαλισμό του Γ. Βιζυηνού με την υπέρβαση των

προγραμματικών αρχών της ηθογραφίας που παρατηρείται στα οικογενειακά του
διηγήματά του

 Να επιβεβαιώσουν την παρακάτω άποψη του Β. Αθανασόπουλου για τη διηγηματογραφία
του Γ. Βιζυηνού: «Όλες οι ιστορίες του Βιζυηνού ξεκινούν, αλλά και διατρέχουν ένα μεγάλο
μέρος της ανάπτυξή τους -το οποίο μέρος μπορεί να φτάσει και ως το σημείο της
κλιμάκωσης της πλοκής- μέσα στα πλαίσια μιας πραγματικότητας που δίνει την εντύπωση
πως είναι απόλυτα επαρκής για να στηρίξει την ανάπτυξη της πλοκής. Ξαφνικά, όμως, η
πραγματικότητα αυτή αναδιπλασιάζεται: δεν αντικαθίσταται από μιαν άλλη νέα
πραγματικότητα που αποκαλύπτεται, αλλά υπάρχει παράλληλα με αυτήν. Η παρουσία δύο
χαρακτήρων από τους οποίους ο ένας έχει συνείδηση της μιας πραγματικότητας, ενώ ο
άλλος έχει συνείδηση της άλλης πραγματικότητας, αποτελεί τον απλούστερο και τον πιο
ανώδυνο τρόπο αυτής της παράλληλης ύπαρξης αλλά και λειτουργίας δύο
διαφορετικών έως και αντίθετων πραγματικοτήτων».

 Να καλλιεργήσουν ανθρωπιστικές αξίες που αφορούν στην αλληλεγγύη και τη φιλία λαών
με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο



1.5 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με το πέρας της εργασίας οι μαθητές/-τριες να μπορούν: 
 Να γνωρίσουν οι μαθητές τον ιδιότυπο ρεαλισμό του Γ. Βιζυηνού με την υπέρβαση 

των προγραμματικών αρχών της ηθογραφίας που παρατηρείται στα οικογενειακά 
του διηγήματά του 

 Να διερευνήσουν την έννοια της «πραγματικότητας» στο διήγημα

 Να σχολιάσουν τον τίτλο, ο οποίος, όπως συμβαίνει και με άλλα διηγήματα του 
Βιζυηνού, θέτει ένα αίνιγμα, η λύση του οποίου αποτελεί την πλοκή της ιστορίας 
και ανατρέπει τις προσδοκίες του αναγνώστη (τεχνική του σασπένς)

 Να κατανοήσουν ότι τα ήθη, η εμμονή σε προκαταλήψεις και η αναφορά σε 
νοοτροπίες, θεωρούνται μερικά από τα χαρακτηριστικά της διηγηματογραφίας του 
Βιζυηνού (ηθογραφικός χαρακτήρας) 

 Να κατανοήσουν τους αφηγηματικούς τρόπους-τεχνικές του διηγήματος



 Να κατανοήσουν γιατί ο Γ. Βιζυηνός θεωρείται ανατόμος της ψυχής 
(ψυχογραφικός χαρακτήρας).

 Να εντοπίσουν τη χρήση του διαλόγου ως βασικού αφηγηματικού τρόπου και να 
σχολιάσουν την λειτουργία του.

 Να παρατηρήσουν σε ποια σημεία του αποσπάσματος και με ποιες παρεκβάσεις 
η αφήγηση σκόπιμα επιβραδύνεται, ώστε να κορυφωθεί το ενδιαφέρον του 
αναγνώστη.

 Να εντοπίσουν τις λεπτές αποχρώσεις χιούμορ μέσα στην αφήγηση του 
Μιχαήλου.

 Να γνωρίσουν την ιδιότυπη γλώσσα του Βιζυηνού, παρατηρώντας ότι ο 
συγγραφέας αποδίδει το λόγο κάθε προσώπου με διαφορετική γλώσσα (λόγια για 
τον αφηγητή, θρακιώτικη ιδιωματική για τη μητέρα και τον Μιχαήλο, με τούρκικες 
λέξεις και εκφράσεις για τους Τούρκους).

 Να προσπαθήσουν, γνωρίζοντας το τέλος της ιστορίας και τη λύση του αινίγματος 
του τίτλου, να βρουν μέσα στο απόσπασμα προσημάνσεις της πλοκής.



ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
[Επιλογή ερωτήσεων ανάλογα με τον αριθμό των μελών της ομάδας (2-4 μαθητές)]

 Να βρείτε στο απόσπασμα χωρία όπου υπάρχει ειρωνική αναφορά στις
ευρωπαϊκές συνήθειες.

 Να βρείτε και να σχολιάσετε τα σημεία όπου φαίνονται οι δεσμοί αγάπης,
ανθρωπιάς, ευγνωμοσύνης και αφοσίωσης ανάμεσα στους χριστιανούς και τους
μουσουλμάνους ήρωες.

 Να εντοπίσετε στο κείμενο αντιλήψεις που σχετίζονται με την ξενιτιά και τη
φιλοξενία.

 Να συγκεντρώσετε τα χαρακτηριστικά των δύο βασικών ηρώων σε δύο στήλες
και να τα συγκρίνετε. Τι παρατηρείτε; (Π.χ. χριστιανή-μουσουλμάνος).

 Ποια είναι τα ήθη και τα έθιμα που περιγράφονται; (Δίπολο «Ανατολή-Δύση)
α) Από την πλευρά των Τούρκων 
β) Από την πλευρά των Ελλήνων 
 Ποια είναι η στάση του συγγραφέα απέναντι στους Τούρκους; Διαφέρει από 

αυτή της μητέρας; 



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

 Ποιο είναι το γυναικείο πρότυπο που αναδύεται από το κείμενο; Ποιες αξίες εκπροσωπεί η 
μητέρα; Ποιο είναι το ήθος της; 

 Πώς προσπαθεί ο ξενιτεμένος γιος να πείσει τη μητέρα του να αντιμετωπίσει με τη λογική 
τη δολοφονία του γιου της; (Δίπολο «λογική-συναίσθημα»)

 Πώς διαμορφώνεται η εικόνα του φονιά μέσα από το διήγημα; Yπάρχει κάτι το παράδοξο; 
 Πώς εκφράζει ο συγγραφέας την οδύνη και την απελπισία της μητέρας για τον ανεξήγητο 

θάνατο του άλλου της γιου; 
 Ποιο στοιχείο συνδέει την έκβαση των γεγονότων στο κείμενο με την αρχαία τραγωδία; 
 Πώς τελειώνει το κείμενο; Δείχνει να έχει πεισθεί η μάνα από τη συμβουλή του γιου της να 

αντιμετωπίσει με ψύχραιμο και λογικό τρόπο τη δολοφονία του άλλου της παιδιού; 
 Ο αφηγητής στην αρχή του αποσπάσματος αντιμετωπίζει μάλλον εχθρικά τον Κιαμήλ. Στη

συνέχεια, όμως, τον συμπαθεί. Να βρείτε σημεία που επιβεβαιώνουν την παρατήρηση
αυτή και να ερμηνεύσετε την αλλαγή της διάθεσής του.

 Ποια είναι η στάση του συγγραφέα απέναντι στους Τούρκους; Διαφέρει από αυτή της
μητέρας;



 «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.

 «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;

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

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

 Να μελετήσετε τους αφηγηματικούς τρόπους (διήγηση, μίμηση, διάλογος, περιγραφή)
 Να μελετήσετε τις αφηγηματικές τεχνικές (ομοδιηγητικός αφηγητής σε συνδυασμό με

εσωτερική εστίαση, αναχρονίες, συνόψεις, επιταχύνσεις και επιβραδύνσεις)
 Ποια εντύπωση σας δημιουργεί η γλώσσα της αφήγησης;



Βιζυηνός και Schopenhauer 

Όροι σύγκρισης της κοσμοθεωρίας τους: βούληση, ο κόσμος ως 

παράσταση, διπλή πραγματικότητα, πόνος, τύχη
● Το διήγημα εμπεριέχει όλα εκείνα τα στοιχεία που συνάδουν με τις φιλοσοφικές 
παραμέτρους της πιο πεσιμιστικής φιλοσοφίας του 19ου αιώνα (Σπουδές φιλοσοφίας 
Βιζυηνού στη Γερμανία).  
● Η βούληση των ηρώων για ζωή ή για θάνατο είναι ο κινητήριος μοχλός της δράσης.  Η  
παράλληλη  ύπαρξη και λειτουργία δύο διαφορετικών πραγματικοτήτων στις 
προσλαμβάνουσες παραστάσεις των ηρώων υπογραμμίζει το βαθμό της 
παραστατικότητας του κόσμου.  Ο πόνος αναδεικνύεται ως το κυρίαρχο συναίσθημα του 
διηγήματος.  Οι ήρωες μοιάζουν να είναι αθύρματα μιας τύχης που δεν μπορούν να 
ελέγξουν.                              

ΔΥΟ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

1. Φιλοσοφική προσέγγιση

 Οι παραπομπές γίνονται στα 
φιλοσοφικά έργα του 
Schopenhauer και σε αναλύσεις 
πάνω σ’ αυτά.

2. Λογοτεχνική κριτική

 Ζητούμε από τους μαθητές να απαντήσουν σε 
ερωτήματα που γεννά το κείμενο ή να θέσουν 
τις ερωτήσεις στις απαντήσεις που δίνει στο 
πλαίσιο της αναγνωστικής ανταπόκρισης ή 
της δημιουργικής γραφής.



Α΄ΦΑΣΗ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
• Διαβάστε τον σκοπό/τίτλο/θέμα/ ερώτημα της εργασίας σας. Με τον όρο πραγματικότητα 

εννοούμε την κατά χώρο και χρόνο δράση και εποπτεία των ηρώων.  Με τον όρο εποπτεία 
εννοούμε την άμεση αντίληψη φυσικών ή ψυχικών φαινομένων, καθώς και τη γνώση μιας 
«αλήθειας» για τα πράγματα ή τις σχέσεις ανάμεσά τους.  

• Μελετήστε το υλικό που σας παραδόθηκε.
• Αποφασίστε μετά τη μελέτη του υλικού σας, τι επιπλέον χρειάζεστε, αν χρειάζεστε, για την 

ολοκλήρωση της εργασίας.
• Η παραδοτέα ερευνητική σας αναφορά είναι μια γραπτή εργασία που απαντά στο κεντρικό 

θέμα με τη μορφή μικρής πραγματείας ή ένα διήγημα.
Β΄ΦΑΣΗ
• Αποφασίστε με ποιο τρόπο θα οργανώσετε στην ομάδα σας τη διερεύνηση των ερωτημάτων 

που σας δόθηκαν αξιοποιώντας τη βιβλιογραφία και την τελική σύνθεση της εργασίας σας:

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ και σύνδεσή του με το 
πλαίσιο, όπως αυτό περιγράφηκε στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ 
ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ από 
την ερευνητική διαδικασία, ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΑ, ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Γ΄ΦΑΣΗ: Παράδοση και παρουσίαση της εργασίας σας στην τάξη.



1.6 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ/ΠΗΓΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ

Βιβλία, μελέτες, άρθρα

1. Σχολικό Βιβλίο: Γρηγοριάδης Ν, Καρβέλης, Δ. κ.ά. Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, 
Β΄ τεύχος για την Α΄ Γενικού Λυκείου. ΥΠΠΕΘ- ΙΕΠ-ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

2. Σχολικό Βιβλίο: Νεοελληνική Λογοτεχνία θεωρητικής κατεύθυνσης 
3. Βιβλίο του καθηγητή: Παπακώστας Γ., Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 3, 

Πεζογραφία για το Γυμνάσιο και το Λύκειο, Αθήνα: ΟΕΔΒ

Διαδίκτυο
1. Ιστότοπος: Ψηφιακό Σχολείο: Διδακτικά πακέτα (pdf): Βιβλίο Εκπαιδευτικού για τη 

Λογοτεχνία της Β΄ και της Γ΄Λυκείου:
http://ebooks.edu.gr/new/classcoursespdf.php?classcode=DSGL-B
2.    Οδηγίες του ΚΕΕ για την αξιολόγηση της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Λύκειο:
http://www.kee.gr/html/themata_main.php

http://ebooks.edu.gr/new/classcoursespdf.php?classcode=DSGL-B
http://www.kee.gr/html/themata_main.php
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ΨΗΦΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ για ΦΙΛΟΛΟΓΟΥΣ
1. http://b-epipedo2.cti.gr/el-GR/ [Εκπαιδευτικές δραστηριότητες]
2. http://www.epimorfosi.edu.gr/ [Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης]
3. http://blogs.sch.gr/ [Εκπαιδευτικές Κοινότητες και Ιστολόγια – πρόσβαση στην Koινότητα
MOODLE των Εκπαιδευτικών]
4. http://digitalschool.minedu.gov.gr/new/ [Ψηφιακό Σχολείο – Φωτόδεντρο]
5. http://aesop.iep.edu.gr/ [ Πλατφόρμα Αίσωπος – Ψηφιακά Σενάρια]
6. http://www.greeklanguage.gr/newsglc [Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας]
7.http://www.greeklanguage.gr/digitalResources/index.html [Ψηφίδες για την Ελληνική γλώσσα και 
τη γλωσσική εκπαίδευση]
8. http://www.komvos.edu.gr/ [Κόμβος για την υποστήριξη των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα]
9. http://www.greeklanguage.gr/node/1038 [Πολύτροπη γλώσσα: νέο ψηφιακό περιβάλλον για την 
Νέα Ελληνική]
10. http://proteas.greek-language.gr/ [Πρωτέας: εκπαιδευτικά σενάρια για τα γλωσσικά μαθήματα]
11. Βάση Δεδομένων Perseus [Περσέας: εδώ βρίσκονται τα αρχαία ελληνικά κείμενα]
12. Στη διεύθυνση του ΚΕΓ που ακολουθεί, εξηγείται ποιοι είναι οι πόροι και η χρήση τους:
http://www.greeklanguage.gr/sites/default/files/digital_school/logot_digitalresourc
es_gymlyk.pdf


