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Α΄.  ΚΕΙΜΕΝΟ  

Γεώργιος Βιζυηνός ,   Σο αμάρτημα της μητρός μου  (απόσπασμα).  

 

Όταν επανήλθον να καθίσω πλησίον της, έτρεμον τα γόνατά μου εξ 

αορίστου αλλ’  ισχυρού τινος φόβου.  

Η μήτηρ μου εκρέμασε την κεφαλήν, ως κατάδικος, όστις ίσταται 

ενώπιον του κριτού του με την συναίσθησιν τρομερού τινος εγκλήματος.  

—  Σο θυμάσαι το Αννιώ μας; με ηρώτη σε μετά τινας στιγμάς 

πληκτικής σιωπής.  

—  Μάλιστα, μητέρα! Πώς δεν το θυμούμαι! Ήταν η μόνη μας αδελφή, 

κ’ εξεψύχησεν εμπρός στα μάτια μου.  

—  Ναι! με είπεν, αναστενάξασα βαθέως, αλλά δεν ήτο το μόνο μου 

κορίτσι! Εσύ είσαι τέσσαρα χρόνια μικρότερος από το Φ ρηστάκη. Ένα χρόνο 

κατόπι του έκαμα την πρώτη μου θυγατέρα.  

Ήταν τότε κοντά, που επαντρολογιέτο ο Υωτής ο Μυλωνάς. Ο 

μακαρίτης ο πατέρας σου παράργησε το γάμο τους, ώς που ν’ 

αποσαραντήσω εγώ, για να τους στεφανώσουμε μαζί.  Ήθελε να με βγάλη 

και μένα στον κόσμο, για να  χαρώ σαν πανδρευμένη, αφού κορίτσι δεν μ’ 

άφηκεν η γιαγιά σου να χαρώ.  

Σο πρωί τους στεφανώσαμε, και το βράδυ ήταν οι καλεσμένοι στο 

σπίτι τους˚ και επαίζαν τα βιολιά, και έτρωγεν ο κόσμος μέσα στην αυλή, κι 

εγύρνα η κανάτα με το κρασί από χ έρι σε χέρι. Και έκαμεν ο πατέρας σου 

κέφι, σαν διασκεδαστικός που ήταν ο μακαρίτης, και μ’ έρριψε το μανδήλι 

του, να σηκωθώ να χορέψουμε. αν τον έβλεπα να χορεύη, μου άνοιγεν η 

καρδιά μου, και σαν νέα που ήμουνε, αγαπούσα κ’ εγώ το χορό. Κ’ 

εχορέψαμε λοιπόν˚ κ’ εχόρεψαν και οι άλλοι καταπόδι μας. Μα εμείς 

εχορέψαμε και καλύτερα και πολύτερα.  

αν εκοντέψανε τα μεσάνυχτα, επήρα τον πατέρα σου παράμερα και 

τον είπα˚ Άνδρα, εγώ έχω παιδί στην κούνια και δεν μπορώ πια να μείνω. 

Σο παιδί πεινά˚ εγώ εσπάργωσα. Πώς να βυζάξω μεσ’ στον κόσμο και με το 

καλό μου το φόρεμα! Μείνε συ, αν θέλης να διασκεδάσης ακόμα. Εγώ θα 

πάρω το μωρό να πάγω στο σπίτι.  

—  Ε, καλά, γυναίκα! είπεν ο σχωρεμένος, και μ’ επαπάρισε πα στον 

ώμο. Έλα, χόρεψε κι αυτό το χορό μαζί μου, και ύστερ α πηγαίνουμε κ’ οι 
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δύο. Σο κρασί άρχισε να με χτυπά στο κεφάλι, και αφορμή γυρεύω κι εγώ να 

φύγω.  

αν εξεχορέψαμε κ’ εκείνο το χορό, επήραμε τη στράτα.  

Ο γαμβρός έστειλε τα παιχνίδια και μας εξεπροβόδησαν ώς το μισό το 

δρόμο. Μα είχαμε ακόμη πολύ ώς το σπίτι. Γιατί ο γάμος έγινε στον 

Καρσιμαχαλά. Ο δούλος επήγαινε μπροστά με το φανάρι. Ο πατέρας σου 

εσήκωνε το παιδί, και βαστούσε και μένα από το χέρι.  

—  Κουράσθης, βλέπω, γυναίκα!  

—  Ναι, Μιχαλιό. Κουράσθηκα.  

—  Άιντε βάλ’ ακόμα κομμάτι δύναμι, ώς που να φθάσο υμε στο σπίτι. 

Θα στρώσω τα στρώματα μοναχός μου. Εμετάνοιωσα που σ’ έβαλα κ’ 

εχόρεψες τόσο πολύ.  

—  Δεν πειράζει,  άνδρα, του είπα. Σο έκαμα για το χατήρι σου. Αύριο 

ξεκουράζουμαι πάλι.  

Έτσι ήρθαμε στο σπίτι. Εγώ εφάσκιωσα κ’ εβύζαξα το παιδί, κ’ εκείνος 

έστρωσε. Ο Φρηστάκης εκοιμάτο μαζί με την Βενετιά, που την αφήκα να τον 

φυλάγη. ε λίγο επλαγιάσαμε και μεις. Εκεί, μέσα στον ύπνο μου, μ’ 

εφάνηκε πως έκλαψε το παιδί. Σο καϋμένο!, είπα, δεν έφαγε σήμερα 

χορταστικά. Και ακούμβησα στην κούνια του να το βυζάξω . Μα ήμουν πολύ 

κουρασμένη και δεν μπορούσα να κρατηθώ. Σο έβγαλα λοιπόν, και το έβαλα 

κοντά μου, μέσ’ το στρώμα, και του έδωσα τη ρόγα στο στόμα του. Εκεί με 

ξαναπήρεν ο ύπνος.  

Δεν ηξεύρω πόσην ώρα ήθελεν ώς το πουρνό. Μα σαν έννοιωσα να 

χαράζη —  ας το βάλω, είπα, το παιδί στον τόπο του.  

Μα κει που πήγα να το σηκώσω, τι να διω! Σο παιδί δεν εσάλευε!  

Εξύπνησα τον πατέρα σου˚ το ξεφασκιώσαμε, το ζεστάναμε, του 

ετρίψαμε το μυτούδι του, τίποτε! –  Ήταν απεθαμένο!  

—  Σο πλάκωσες, γυναίκα, το παιδί μου! —  είπεν ο πατέρας σου, και 

τον επήραν τα δάκρυα. Σότε άρχισα εγώ να κλαίγω στα δυνατά και να 

ξεφωνίζω. Μα ο πατέρας σου έβαλε το χέρι του στο στόμα μου και —  ους! 

με είπε. Σι φωνάζεις έτσι, βρε βώδι;  —  Αυτό με το είπε. Θεός σχωρέσ’ τονε. 

Σρία χρόνια είχαμε πανδρευμένοι,  κακό λόγο δεν με είπε. Κ’ εκείνη τη 

στιγμή με το είπε. —  Ε; Σι φωνάζεις έτσι; Θέλεις να ξεσηκώσης τη γειτονιά, 

να πη ο κόσμος πως εμέθυσες κ’ επλάκωσες το παιδί σου;  

Και είχε δίκηο, που ν’ αγιάσουν τα χώματα που κοίτεται! Γιατί, αν το 

μάθαινεν ο κόσμος, έπρεπε να σχίσω τη γη να έμβω μέσα από το κακό μου.  

Αλλά, τι τα θέλεις! Η αμαρτία είναι αμαρτία. αν το εθάψαμε το 

παιδί, κ’ εγυρίσαμεν από την εκκλησία, τότε άρχισε το θρήνος το μεγάλο. 

Σότε πια δεν έκλαιγα κρυφά. —  Είσαι νέα, και θα κάμης κι άλλα, μ’  έλεγαν. 

Ψς τόσον ο καιρός περνούσε, και ο Θεός δεν μας έδιδε τίποτε. Να! έλεγα 

μέσα μου. Ο Θεός με τιμωρεί, γιατί δεν εστάθηκα άξια να προφυλάξω το 

παιδί που μ’ έδωκε! Και εντρεπόμουνα τον κόσμο, και εφοβούμην τον 

πατέρα σου. Γιατί κ’ εκείνος όλο τον πρώτο χρόνο έκαμνε τάχα τον αλύπητο 
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και μ’ επαρηγορούσε, για να με δώση θάρρος. Ύστερα όμως άρχισε να 

γίνεται σιγανός και συλλογισμένος.  

  

 
Β΄. ΔΡΩΤΗΣΔΙΣ  
 
1.  Από πξύ αμςλεί ςξ ατηγημαςικό σλικό ςξσ ξ Γεώογιξπ Βιζσημόπ και πώπ ςξ 

ανιξπξιεί; (Μξμάδεπ 9)  Να αματέοεςε ςοία ρημεία ςξσ παοαπάμχ κειμέμξσ, 
ςα ξπξία ςεκμηοιώμξσμ ςη θέρη ραπ (Μξμάδεπ 6).  

Μξμάδεπ 15  
 
2.  Να αματέοεςε, με παοαδείγμαςα μέρα από ςξ παοαπάμχ κείμεμξ, πέμςε από 

ςα βαρικά υαοακςηοιρςικά ςηπ διηγημαςξγοατίαπ ςξσ Βιζσημξύ.  
Μξμάδεπ 20  

 
3.  «Ο Βιζσημόπ έυει ςημ ικαμόςηςα μα διαγοάτει ασθσπόρςαςξσπ 

αμθοώπιμξσπ ςύπξσπ, επιμέμξμςαπ πξλύ ρςη λεπςξμεοειακή απόδξρη ςχμ 
φσυικώμ καςαρςάρεχμ. Οι ήοχέπ ςξσ, ιδχμέμξι με αγάπη, έυξσμ μια 
ειδική εσαιρθηρία, είμαι ήοχεπ παθηςικξί». (Γιώογξπ Παγαμόπ, Η 
Νεοελλημική Πεζογραφία , ς. Α΄, Κώδικαπ, Θερραλξμίκη 1999).  Να 
επαληθεύρεςε ςημ παοαπάμχ άπξφη με ρςξιυεία από ςξ απόρπαρμα ςξσ Γ. 
Βιζσημξύ.  

Μξμάδεπ 20  
 

4.  «—  Τξ πλάκχρεπ, γσμαίκα, ςξ παιδί μξσ! —  είπεμ ξ παςέοαπ ρξσ, και ςξμ 
επήοαμ ςα δάκοσα. Τόςε άουιρα εγώ μα κλαίγχ ρςα δσμαςά και μα 
νετχμίζχ. Μα ξ παςέοαπ ρξσ έβαλε ςξ υέοι ςξσ ρςξ ρςόμα μξσ και —  
Σξσπ! με είπε. Τι τχμάζειπ έςρι, βοε βώδι; —  Ασςό με ςξ είπε. Θεόπ 
ρυχοέρ’ ςξμε. Τοία υοόμια είυαμε παμδοεσμέμξι, κακό λόγξ δεμ με είπε. 
Κ’ εκείμη ςη ρςιγμή με ςξ είπε. —  Δ; Τι τχμάζειπ έςρι; Θέλειπ μα 
νερηκώρηπ ςη γειςξμιά, μα πη ξ κόρμξπ πχπ εμέθσρεπ κ’ επλάκχρεπ ςξ 
παιδί ρξσ;».  

 Να ρυξλιάρεςε ρε δύξ παοαγοάτξσπ (130 -150 λένειπ) ςη ρςάρη ςξσ παςέοα, 
όπχπ ασςή ποξκύπςει από ςξ παοαπάμχ απόρπαρμα.  

Μξμάδεπ 25  
  

5.  Να γίμει ρσγκοιςικόπ ρυξλιαρμόπ ςξσ απξρπάρμαςξπ από «Τξ αμάοςημα ςηπ 
μηςοόπ μξσ» ςξσ Γ. Βιζσημξύ με ςξ παοακάςχ απόρπαρμα από ςημ 
«Αματξοά ρςξμ Γκοέκξ» ςξσ Νίκξσ Καζαμςζάκη όρξμ ατξοά ρςη θέρη ςηπ 
γσμαίκαπ.  

Μξμάδεπ 20  
 
 

 
Νίκξπ Καζαμςζάκηπ, Αματξοά ρςξμ Γκοέκξ, (από ρπαρμα).  
 

Μξμάυα μια τξοά θσμξύμαι ςη μηςέοα μξσ μα λάμπει παοάνεμα ςξ μάςι 
ςηπ, μα γελάει και μα υαίοεςαι, ραμ όςαμ θα ’ςαμ αμύπαμςοη ή αοοαβχμιαρμέμη. 
Ποχςξμαγιά, είυαμε πάει ρ’ έμα υχοιό, ρςη Φόδελε, γεμάςξ μεοά και πεοβόλια 
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πξοςξκαλιέπ, μα κάμει ξ παςέοαπ μξσ μια βάτςιρη. Οπόςαμ, άνατμα, ρτξδοή 
μεοξπξμςή νέρπαρε, γίμηκε ξ ξσοαμόπ μεοό κι άδειαρε απάμχ ρςη γηπ, κι ασςή 
κακάοιζε, άμξιγε και δέυξσμςαμ ς’  αορεμικά μεοά βαθιά ρςξμ κόοτξ ςηπ. Δίυαμ 
μαζεσςεί ξι ποξύυξμςεπ ςξσ υχοιξύ, με ςιπ γσμαίκεπ ςξσπ και ςιπ κόοεπ, ρςξ 
μεγάλξμ ξμςά ςξσ κξσμπάοξσ, η βοξυή κι ξι αρςοαπέπ έμπαιμαμ από ςιπ 
υαοαμάδεπ ςηπ πόοςαπ και ςχμ παοαθσοιώμ, ξ αέοαπ μύοιζε πξοςξκάλι και υώμα. 
Και μπαιμόβγαιμαμ ςα ςοαςαοίρμαςα, ςα κοαριά, ςα οακιά κι ξι μεζέδεπ, πήοε 
μα βοαδιάζει, άμαφαμ ςα λσυμάοια, ξι άμςοεπ ήοθαμ ρςξ κέτι, ξι γσμαίκεπ ξι 
υαμξβλεπξύρεπ ρήκχραμ ςα μάςια κι άουιραμ μα κακαοίζξσμ ραμ ςιπ πέοδικεπ˚  
κι όνχ από ςξ ρπίςι μξύγκοιζε ακόμα ξ Θεόπ, πλήθαιμαμ ξι βοξμςέπ, ςα ρςεμά 
δοξμάκια ςξσ υχοιξύ είυαμ γίμει πξςάμια, καςοακσλξύρα μ ξι πέςοεπ και 
υαυάοιζαμ, είυε γίμει ξ Θεόπ μεοξπξμςή κι αγκάλιαζε, πόςιζε, κάοπιζε ςη γηπ.  

Κι ξ κύοηπ ρςοάτηκε ρςη μάμα μξσ, ποώςη τξοά είδα μα ςημ κξιςάζει με 
ςοστεοάδα, κι η τχμή ςξσ ποώςη τξοά είυε γλσκάμει:  

—  Μαογή, ςηπ είπε, ςοαγξύδηνε.  
Τηπ έδιμε ςημ άδεια, μποξρςά ρε ςόρξσπ άμςοεπ, μα ςοαγξσδήρει˚ κι εγώ 

ρηκώθηκα αμςαοεμέμξπ. δεμ νέοχ γιαςί, είυα θσμώρει˚ έκαμα μα ςοένχ ρςη μάμα 
μξσ, ρα μα ’θελα μα ςημ ποξρςαςέφχ˚ μα ξ κύοηπ με άγγινε με ςξ δάυςσλό ςξσ 
ρςξμ ώμξ και με κάθιρε κάςχ. Κι η μάμα μξσ τάμηκε αγμώοιρςη, γσάλιζε ςξ 
ποόρχπό ςηπ, ρα μα ςξ αγκάλιαζαμ όλεπ ξι βοξυέπ κι ξι αρςοαπέπ, ρήκχρε ςξ 
λαιμό, και θσμξύμαι ςα μακοιά κξοακάςα μαλλιά ςηπ λύθηκαμ νατμικά, ςηπ 
ρκέπαραμ ςιπ πλάςεπ και καςέβηκαμ ώπ ςα γξτιά ςηπ. Κι άουιρε . . .  ςι τχμή ήςαμ 
εκείμη, βαθιά, γλσκιά, λίγξ βοαυμή, όλξ πάθξπ˚ μερόκλειρε ςα μάςια ςηπ καςά 
ςξμ κύοη και ςοαγξύδηρε μια μαμςιμάδα. Δε θα ςημ νευάρχ πξςέ ςη μαμςιμάδα 
ασςή˚ ςόςε δεμ καςάλαβα γιαςί ςημ είπε, για πξιξμ ςημ είπε˚ αογόςεοα, ρα 
μεγάλχρα, καςάλαβα. Τοαγξσδξύρε με ςη γλσκιά, γεμάςη ρσγκοαςημέμξ πάθξπ 
τχμή ςηπ και κξίςαζε ςξμ παςέοα:  

Θαμάζουμαι όταν περπατείς πώς δεν ανθούν οι ρούγες  
και πώς δε γίνεσαι αϊτός με τις χρυσές φτερούγες!  
Γύοιρα πέοα ςα μάςια, μα μη βλέπχ ςξμ κύοη, μα μη βλέπχ ςη μάμα, πήγα 

ρςξ παοαθύοι κι ακξύμπηρα ςξ κξύςελό μξσ ρςξ ςζάμι κι έβλεπα ςη βοξυή μα 
πέτςει και μα ςοώει ςα υώμαςα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


