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ΛΟΓΟΣΕΦΝΙΑ 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Γεώργιος Βιζυηνός, Σο αμάρτημα της μητρός μου 

(απόσπασμα)  

 

 Ο‖Γιωργής‖ήμην‖εγώ.‖Και‖ την‖υπόσχεσιν‖ ταύτην‖την‖είχον‖δώσει‖αληθώς,‖

αλλά‖πολύ‖προτύτερα.  

 Ήτο‖καθ'‖ήν‖εποχήν‖η‖μήτηρ‖μας‖ειργάζετο‖δια‖να‖θρέψη‖την‖πρώτην‖μας‖

θετήν‖ αδελφήν‖ καθώς‖ και‖ ημάς.‖ Εγώ‖ την‖ συνώδευον‖ κατά‖ τας‖ διακοπάς‖ των‖

μαθημάτων,‖ παίζων‖ παρ'‖ ‖ αυτή,‖ ενώ‖ εκείνη‖ έσκαπτεν‖ ή‖ εξεβο τάνιζεν.‖ Μίαν‖

ημέραν‖ διακόψαντες‖ την‖ εργασίαν‖ επεστρέφομεν‖ από‖ τους‖ αγρούς‖ φεύγοντες‖

τον‖ αφόρητον‖ καύσωνα,‖ υφ'‖ ου‖ ολίγον‖ έλειψε‖ να‖ λιποθυμήση‖ η‖ μήτηρ‖ μου.‖

Καθ'‖ ‖ οδόν‖ κατελήφθημεν‖ υπό‖ ραγδαιοτάτης‖ βροχής,‖ εξ‖ εκείνων,‖ αίτινες‖

συμβαίνουσι‖ παρ'‖ ‖ ημίν‖ συνήθως,‖ μετά‖ προηγηθείσαν‖ υπερβολικήν‖ ζέστην‖ ή‖

λαύραν,‖ καθώς‖ την‖ ονομάζουν‖ οι‖ συντοπίται‖ μου.‖ Δεν‖ ήμεθα‖ πλέον‖ πολύ‖

μακράν‖ του‖ χωρίου,‖ αλλ'‖ έπρεπε‖ να‖ διαβώμεν‖ ένα‖ χείμαρρον,‖ όστις‖

πλημμυρήσας‖ εκατέβαινεν‖ ορμητικώτατος.‖ Η‖ μήτηρ‖ μου‖ ηθέλησε‖ να‖ με‖

σηκώση‖εις‖τον‖ώμον‖της.‖Αλλ'‖εγώ‖απεποιήθην*.  

 - Είσαι‖ αδύνατη‖ από‖ τη‖ λιποθυμία,‖ τη‖ είπον.‖ Θα‖ με‖ ρίψης‖ μεσ'‖ ‖ στον‖

ποταμό.  

Και‖ εσήκωσα‖ τα‖ φορέματά‖ μου‖ και‖ εισήλθον‖ δρομαίος*‖ εις‖ το‖ ρεύμα,‖ πριν‖

εκείνη‖ προφθάση‖ να‖ με‖ κρατήση.‖ Είχον‖ εμπιστευθή‖ εις‖ τας‖ δυνάμεις‖ μου‖

πλέον‖ ή‖ ό,τι‖ έπρεπε.‖ Διότι‖ πριν‖ σκεφθώ‖ να‖ υποχωρήσω,‖ οι‖ πόδες‖ μου‖ έχασαν‖

το‖στήριγμά‖των,‖και,‖ανατραπείς,‖παρεσύρθην‖υπό‖του‖χειμάρρου‖ως‖κέλυφος‖

καρύου.  

 Μία‖ σπαρακτική‖ κραυγή‖ φρίκης‖ είναι‖ παν‖ ό,τι‖ ενθυμούμαι‖ εκ‖ των‖ μετά‖

ταύτα.‖ Ήτον‖ η‖ φωνή‖ της‖ μητρός‖ μου,‖ ήτις‖ ερρίφθη  εις‖ τα‖ ρεύματα‖ δια‖ να‖ με‖

σώση.  

 Πώς‖δεν‖ έγινα‖αιτία‖να‖πνιγή‖και‖ εκείνη‖μετ'‖ ‖ εμού,‖ είναι‖θαύμα.‖Διότι‖ ο‖

χείμαρρος‖ εκείνος‖ έχει‖ κακήν‖ φήμην‖ παρ'‖ ‖ ημίν.‖ Και‖ όταν‖ λέγουν‖ περί‖ τινος‖

"τον‖επήρε‖το‖ποτάμι", ‖εννοούν‖ότι‖επνίγη‖εις‖αυτόν‖τούτον‖τον‖χείμαρρον.  

 Και‖ όμως‖ η‖ μήτηρ‖ μου‖ λιγόθυμος‖ καθώς‖ ήτο,‖ κατάκοπος,‖ βεβαρυμένη‖

από‖ επαρχιακά‖ φορέματα,‖ ικανά‖ να‖ πνίξουν‖ και‖ τον‖ δεξιώτερον‖ κολυμβητήν,‖

δεν‖ εδίστασε‖ να‖ εκθέση‖ την‖ ζωήν‖ αυτής‖ εις‖ κίνδυνον.‖ Επρόκειτο‖ να‖ με‖ σώση,‖
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και‖ ας‖ ήμην‖ εκείνο‖ της‖ το‖ τέκνον,‖ το‖ οποίον‖ προσέφερεν‖ άλλοτε‖ εις‖ τον‖ Θεόν‖

ως‖αντάλλαγμα‖αντί‖της‖θυγατρός‖της.  

 Όταν‖ έφθασεν‖ εις‖ τον‖ οίκον‖ και‖ με‖ απέθεσε‖ χαμαί‖ από‖ τον‖ ώμον‖ της,‖

ήμην‖ακόμη‖παραζαλισμένος.‖Δια‖τούτο,‖αντί‖να‖αιτιαθώ‖την‖απρονοησίαν‖μου‖

δια‖το‖συμβάν,‖απέδωκα‖αυτό‖εις‖τας‖εργασίας‖της‖μητρός‖μου.  

 - Μη‖ δουλεύεις‖ πια,‖ μάνα,‖ τη‖ είπον,‖ ενώ‖ εκείνη‖ μ'‖ ‖ ενέδυε‖ στεγνά‖

φορέματα.  

                       

αποποιούμαι:‖αρνούμαι‖κάτι‖προσφερόμενο‖ή‖ζητούμενο  

              

δρομαίος: τρεχάτος,‖ταχύς,‖γρήγορος   

 

- Αμ'‖ποιος‖θα‖μας‖θρέφη,‖παιδί‖μου,‖σαν‖δεν‖δουλεύω‖εγώ;‖ - Ηρώτησεν‖εκείνη‖

στενάξασα.  

 - Εγώ,‖μάνα!‖εγώ!‖ - τη‖απήντησα‖τότε‖μετά‖παιδικού‖στόμφου.‖  

 - Και‖το‖ψυχοπαίδι‖μας;  

 - Κ'‖εκείνο‖εγώ!  

 Η‖ μήτηρ‖ εμειδίασεν‖ ακουσίως,‖ δια‖ την‖ επιβλητικήν‖ στάσιν,‖ ήν‖ έλαβον‖

προφέρων‖την‖διαβεβαίωσιν‖ταύτην.‖Έπειτα‖διέκοψε‖την‖ομιλίαν‖επειπούσα .  

 - Αμ'‖θρέψε‖δα‖πρώτα‖τον‖εαυτό‖σου‖και‖ύστερα‖βλέπουμε.  

 Δεν‖παρήλθε‖πολύς‖καιρός‖και‖απηρχόμην‖εις‖τα‖ξένα.  

 Η‖ μήτηρ‖ βεβαίως‖ ουδ'‖ ‖ εσημείωσε‖ καν‖ την‖ υπόσχεσιν‖ εκείνην.‖ Εγώ‖ όμως‖

ενθυμούμην‖πάντοτε,‖ ότι‖ η‖αυταπάρνησίς‖ της‖ μοι‖ εχάρισε‖ δια‖ δευτέραν‖φοράν‖

την‖ ζωήν,‖ την‖ οποίαν‖ τη‖ ώφειλον.‖ Δια‖ τούτο‖ είχον‖ την‖ υπόσχεσιν‖ εκείνην‖ επί‖

της‖ καρδίας‖ μου,‖ και‖ όσον‖ εμεγάλωνα,‖ τόσω‖ σπουδαιότερον‖ ενόμιζα‖ τον‖

εαυτόν‖μου‖υποχρεωμένον‖προς‖εκπλήρωσίν‖της.  

 - Μη‖ κλαίγης‖ μητέρα,‖ τη‖ είπον‖ αναχωρών.‖ Εγώ‖ πηγαίνω‖ πια‖ να‖ κάμω‖

παράδες.‖ Έννοια‖ σου!‖ Από‖ τώρα‖ και‖ να‖ πάγη‖ θα‖ σε‖ θρέφω‖ και‖ σένα‖ και‖ το‖

παραπαίδι‖σου.‖Αλλά,‖ακούεις;‖Δεν‖θέλω‖πια‖να‖δουλεύης!  

 Δεν‖ ήξευρον‖ ακόμη‖ ότι‖ δεκαετές‖ παιδίον‖ όχι‖ την‖ μητέρα,‖ αλλ'‖ ουδέ‖ τον‖

εαυτόν‖ του‖ δεν‖ δύναται‖ να‖ θρέψη.  Και‖ δεν‖ εφανταζόμην,‖ οποίαι‖ φοβεραί‖

περιπέτειαι‖ με‖ περιέμενον‖ και‖ πόσας‖ πικρίας‖ έμελλον‖ ακόμη‖ να‖ ποτίσω‖ την‖

μητέρα‖μου‖δια‖της‖ξενιτείας‖εκείνης,‖δι' ‖ής‖ήλπιζον‖να‖την‖ανακουφίσω.  

 

 

ΕΡΩΣΗΕΙ: 

1.  Αφού‖ διαβάσετε‖ προσεκτικά‖ το‖ απόσπασμα‖ από‖ "Σο  αμάρτημα της  

μητρός μου"  του‖ Γ.‖ Βιζυηνού,‖ να‖ γράψετε‖ πέντε‖ στοιχεία‖ που‖ δίνουν‖ στο‖

κείμενο‖αυτοβιογραφικό‖χαρακτήρα.  

Μονάδες‖15  
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2. Ο‖ Γ.‖ Βιζυηνός‖ στο‖ διήγημά‖ του‖ "Σο αμάρτημα της μητρός μου" 

χρησιμοποιεί‖ γλώσσα‖ καθαρεύουσα‖ και‖ δημοτική.‖ Να‖ γράψετε‖ πώς‖

δικαιολογούνται‖οι‖γλωσσικές‖αυτές‖επιλογές‖του.  

Μονάδες‖20  

 

3. Να‖γράψετε‖ τέσσερις‖ διαφορετικές‖αφηγηματικές‖ τεχνικές‖με‖αναφορά‖σε‖

αντίστοιχα‖χωρία‖στο‖κείμενο  του‖Γ.‖Βιζυηνού.‖  

Μονάδες‖12  

 

 Σι‖πετυχαίνει‖ο‖συγγραφέας‖με‖κάθε‖μια‖από‖αυτές‖τις‖τεχνικές;  

Μονάδες‖8‖  

 

4. "Και‖όμως‖η‖μήτηρ‖μου‖.. . ‖αντί‖της‖θυγατρός‖της".  

 Αφού‖ διαβάσετε‖ την‖ παραπάνω‖παράγραφο,‖ να‖ σχολιάσετε‖ την‖ κρίση‖ του‖

Γιωργή‖σχετικά‖με‖ την‖παλαιότερη‖ και‖ την‖ τωρινή‖στάση‖ της‖μητέρας‖ του‖

απέναντί‖του‖και‖να‖δικαιολογήσετε‖αυτή‖την‖κρίση.  

Μονάδες‖25  

   

Δημήτριος Βικέλας, Λουκής Λάρας  

                                                     (απόσπασμα)  

 Οι‖ ημίσεις‖ περίπου‖ ήσαν‖ επί‖ του‖ πλοίου.‖ Ημείς‖ εμένομεν‖ εισέτι‖ επί‖ της‖

ξηράς,‖ και‖ εβλέπομεν‖ την‖ λέμβον‖ επιστρέφουσαν,‖ ευχόμενοι‖ να‖ μη‖ βραδύνη‖ η‖

σειρά‖ μας,‖ ότε‖ αντήχησεν‖ αίφνης‖ κρότος‖ τουφεκίου‖ και‖ ηκούσθη‖ σφαίρας‖

συριγμός.‖ Αι‖ κεφαλαί‖ όλαι‖ εστράφησαν‖ δια‖ μιας‖ προς‖ τα‖ οπίσω‖ και‖ είδομεν‖

υψηλά,‖ επί‖ της‖ κορυφής‖ του‖ λόφου,‖ προς‖ τα‖ δεξιά‖ μας,‖ τέσσαρας‖ ανδρών‖

μορφάς.‖- Αλλοίμονον!‖οι‖Σούρκοι‖επλάκωσαν!  

[. . .]  

 Εν‖ τούτοις‖ η‖ λέμβος‖ επλησίαζεν.‖ Ενθαρρυνθέντες‖ υπό‖ της‖ παύσεως‖ των‖

πυροβολισμών‖ ετρέξαμεν‖ όλοι‖ πάλιν‖ προς‖ την‖ θάλασσαν.‖ Θα‖ προφθάσωμεν‖

όλοι‖να‖σωθώμεν;‖Θα‖φανώσιν‖εκ‖νέου‖επί‖του‖λόφου‖οι‖Σούρκοι;  

 Προσωρμίζετο‖σχεδόν‖επί‖των‖βράχων‖η‖λέμβος,‖ότε‖είδα‖τον‖πατέρα‖μου‖

πλησιάζοντα‖ εις‖ τον‖ ναύκληρον.‖ Σον‖ έβλεπα‖ να‖ λαλή‖ περιπαθώς‖

δακτυλοδεικτών‖ τας‖ αδελφάς‖ μου‖ και‖ εμέ,‖ ενώ‖ ο‖ ναύτης‖ απέσυρε‖ την‖ χείρα, ‖

εντός‖της‖οποίας‖εζήτει‖ο‖πατήρ‖μου‖να‖θέση‖φιλοδώρημα.  

 Κατ'‖ εκείνην‖ την‖ στιγμήν‖ η‖ μήτηρ‖ μου‖ όπισθεν‖ μ'‖ έλαβεν‖ εκ‖ της‖ χειρός.‖

Εστράφην‖προς‖αυτήν.  

 - Λουκή‖ μου,‖ πάρε‖ τας‖ αδελφάς‖ σου‖ και‖ πηγαίνετε‖ με‖ την‖ ευχήν‖ μας.‖

Αφήσατέ‖μας‖εις‖το‖έλεος‖του‖Θεού.  
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 Και‖συγχρόνως‖εναπέθετεν‖εις‖τον‖κόλπον‖μου‖μικρόν‖δέμα‖περιέχον‖όσα‖

κοσμήματα‖ είχε‖ δυνηθή‖ να‖ περισώση.‖ Σην‖ ενηγκαλίσθην‖ και‖ εφίλουν‖ τον‖

λαιμόν‖της‖και‖έλεγα .  - Όχι,‖όχι, ‖όλοι‖ομού‖θα‖σωθώμεν...  

 Εκεί, ‖με‖ήρπασεν‖εκ‖του‖βραχίονος‖ο‖πατήρ‖μου.  

 - Πήγαινε‖με‖τας‖αδελφάς‖σου.‖Ερχόμεθα‖κατόπιν‖ημείς.    

 

 

5.  Να‖ συγκρίνετε‖ τη‖ συμπεριφορά‖ των‖ γονέων‖ του‖ Λουκή‖ στο‖ απόσπασμα‖

από‖ τον‖ Λουκή Λάρα  του‖ Δ.‖ Βικέλα‖ με‖ τη‖ συμπεριφορά‖ της‖ μητέρας‖ του‖

Γιωργή‖στο‖απόσπασμα‖από‖Το αμάρτημα της μητρός μου  του‖Γ.‖Βιζυηνού.  

Μονάδες‖20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


