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ΤΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ 

(απόζπαζμα)  
 

—Μή θιαίγῃο κεηέξα, ηῇ εἶπνλ ἀλαρσξῶλ. Ἐγώ πεγαίλσ πηά λά θάκσ παξάδεο. Ἔλλνηα 

ζνπ! Ἀπό ηώξα θαί λά πάγῃ ζά ζέ ζξέθσ θαί ζέλα θαί ηό παξαπαῖδί ζνπ. Ἀιιά, ἀθνύεηο; 

Γέλ ζέισ πηά λά δνπιεύῃο! 

    Γέλ ἤμεπξνλ ἀθόκε ὅηη δεθαεηέο παηδίνλ ὄρη ηήλ κεηέξα, ἀιι’ νὐδέ ηόλ ἑαπηόλ ηνπ δέλ 

δύλαηαη λά ζξέςῃ. Καί δέλ ἐθαληαδόκελ, ὁπνῖαη θνβεξαί πεξηπέηεηαη κέ πεξηέκελνλ θαί 

πόζαο πηθξίαο ἔκειινλ ἀθόκε λά πνηίζσ ηήλ κεηέξα κνπ δηά ηῆο μεληηείαο ἐθείλεο, δη’ ἧο 

ἤιπηδνλ λά ηήλ ἀλαθνπθίζσ. 

    Ἐπί πνιιά ἔηε ὄρη κόλνλ βνήζεηαλ, ἀιι’ νὐδέ κίαλ ἐπηζηνιήλ θαηώξζσζα λά ηῇ 

ζηείισ. Ἐπί πνιιά ἔηε παξεκόλεπελ εἰο ηνύο δξόκνπο, ἐξσηῶζα ηνύο δηαβάηαο κή κέ 

εἶδνλ πνπζελά. 

    Πόηε ηῇ ἔιεγνλ, ὅηη ἐδπζηύρεζα ἐλ Κσλζηαληηλνππόιεη θαί ἐηνύξθεπζα. 

    —Νά θᾶλε ηή γιῶζζά ηνπο πνύ ηὤβγαιαλ! —ἀπεθξίλεην ἡ κήηεξ κνπ. Αὐηόο πνύ 

ιέλε, δέλ κπνξεῖ λά ἦηνλ ηό παηδί κνπ! —Ἀιιά κεη’ ὀιίγνλ ἐθιείεην πεξίηξνκνο εἰο ηό 

εἰθνλνζηάζηόλ καο, θαί πξνζεύρεην δαθξπξξννῦζα πξόο ηόλ Θεόλ, δηά λά κέ θσηίζῃ λά 

ἐπαλέιζσ εἰο ηήλ πίζηηλ ηῶλ παηέξσλ κνπ. 

    Πόηε ηῇ ἔιεγνλ, ὅηη ἐλαπάγεζα εἰο ηάο ἀθηάο ηῆο Κύπξνπ, θαί ἐπαηηῶ ξαθέλδπηνο εἰο 

ηνύο δξόκνπο. 

    —Φσηηά λά ηνύο θάςῃ, ἀπεθξίλεην ἐθείλε. Τό ιέλ ἀπό ηή δνύιηα ηνπο. Τό παηδί κνπ 

ζελἄθαλε θαηάζηαζη
1
 θαί πά’ ζηόλ Ἅγην Τάθν. 

    Ἀιιά κεη’ ὀιίγνλ ἐμήξρεην εἰο ηνύο δξόκνπο, ἐμεηάδνπζα ηνύο δηαβαηηθνύο ἐπαίηαο, 

θαί κεηέβαηλελ ὅπνπ ἠθνύεην θαλείο ｫθαξαβνηζαθηζκέλνοｻ κέ ηήλ ζιηβεξάλ ἐιπίδα λ’ 

ἀλαθαιύςῃ ἐλ αὐηῷ ηό ἴδηόλ ηεο ηέθλνλ, κέ ηήλ πξόζεζηλ λά δώζῃ εἰο αὐηόλ ηά 

ζηεξήκαηά ηεο, ὅπσο ηά εὕξσ ἐγώ εἰο ηά μέλα ἀπό ηάο ρεῖξαο ηῶλ ἄιισλ. 

     Καί ὅκσο, ὁζάθηο ἐπξόθεηην πεξί ηῆο ζεηῆο αὐηῆο ζπγαηξόο, ηά ἐιεζκόλεη ὅια ηαῦηα 

θαί ἐθνβέξηδε ηνύο ἀδειθνύο κνπ, ὅηη ἐιζώλ ἐγώ ἀπό ηά μέλα ζά ηνύο ἐληξνπηάζσ δηά ηῆο 

γελλαηόηεηόο κνπ, θαί ζά πξνηθίζσ θαί ζά ὑπαλδξεύζσ ηήλ θόξελ ηεο ἐλ πνκπῇ θαί 

παξαηάμεη. 

    —Ἔ; Ἀκ’ ηί ζαξξεῖηε! Ἐκέλα ηό παηδί κνπ κέ ηό ὑπνζρέζεθε! Ἄο ἔρῃ ηήλ εὐρή κνπ! 

     Δὐηπρῶο αἱ θαθαί ἐθεῖλαη εἰδήζεηο δέλ ἦζαλ ἀιεζεῖο. Καί ὅηαλ, κεηά καθξάλ 

ἀπνπζίαλ, ἐπέζηξεςα εἰο ηόλ νἶθόλ καο, ἤκελ εἰο ζέζηλ λά ἐθπιεξώζσ ηήλ ὑπόζρεζίλ 

κνπ, ὡο πξόο ηήλ κεηέξα κνπ θἄλ, ἡ ὁπνία ἦην ηόζνλ ὀιηγαξθήο. Ὡο πξόο ηό ςπρνπαῖδί 
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ηεο ὅκσο δέλ κ’ εὗξε ηόζνλ πξόζπκνλ, ὅζνλ ἤιπηδελ. Ἀπ’ ἐλαληίαο κόιηο εἶρνλ θζάζεη 

θαί 

ἐμεθξάζζελ ἐλαληίνλ ηῆο δηαηεξήζεώο ηνπ, πξόο κεγίζηελ ηῆο κεηξόο κνπ ἔθπιεμηλ. 

     Δἶλαη ἀιεζέο ὅηη δέλ ἤκελ θπξίσο ἐλαληίνο ηῆο ἀδπλακίαο ηῆο κεηξόο κνπ. Τήλ πξόο 

ηά θνξάζηα θιίζηλ ηεο ηήλ εὕξηζθνλ ζύκθσλνλ πξόο ηά αἰζζήκαηα θαί ηνύο πόζνπο κνπ. 

     Τίπνηε ἄιιν δέλ ἐπεζύκνπλ πεξηζζόηεξνλ, παξά λά εὕξσ ἐπηζηξέθσλ εἰο ηόλ νἶθόλ 

καο κίαλ ἀδειθήλ, ηῆο ὁπνίαο ἡ θαηδξά κνξθή θ’ αἱ ζπκπαζεηηθαί θξνληίδεο λά 

ἐμνξίζνπλ ἀπό ηῆο θαξδίαο κνπ ηήλ ἐθ ηῆο κνλώζεσο κειαγρνιίαλ, θαί λά ἐμαιείςνπλ 

ἀπό ηῆο κλήκεο κνπ ηάο θαθνπαζείαο ὅζαο ὑπέζηελ ἐλ ηῇ μέλῃ. Πξόο ἀληαιιαγήλ ἐγώ ζά 

ἐπξνζπκνύκελ λά ηῇ δηεγῶκαη ηά ζαπκάζηα ηῶλ μέλσλ ρσξῶλ, ηάο πεξηπιαλήζεηο θαί ηά 

θαηνξζώκαηά κνπ, θαί ζά ἤκελ πξόζπκνο λά ηῇ ἀγνξάδσ ὅ,ηη ἀγαπᾷ· λά ηήλ ὁδεγῶ εἰο 

ηνύο ρνξνύο θαί ηάο παλεγύξεηο· λά ηήλ πξνηθίζσ, θαί ηέινο λά ρνξεύζσ εἰο ηνύο γάκνπο 

ηεο. 

     Ἀιιά ηήλ ἀδειθήλ ηαύηελ ηήλ ἐθαληαδόκελ ὡξαίαλ θαί ζπκπαζεηηθήλ, ἀλεπηπγκέλελ 

θαί ἔμππλνλ, κέ γξάκκαηα, κέ ρεηξνηερλήκαηα, κέ ὅιαο ἔλ γέλεη ηάο ἀξεηάο ὅζαο εἶρνλ αἱ 

θόξαη ηῶλ ρσξῶλ, ὅπνπ ἔδσλ κέρξη ηόηε. Καί ἀληί ηνύησλ ὅισλ ηί εὗξνλ; Ἀθξηβῶο ηό 

ἀληίζεηνλ. 

    Ἡ ζεηή κνπ ἀδειθή ἦηνλ ἀθόκε κηθξά, θαρεθηηθή, θαθνζρεκαηηζκέλε, θαθόγλσκνο, 

θαί πξό πάλησλ δύζλνπο, ηόζνλ δύζλνπο
2
, ὥζηε εὐζύο ἐμ ἀξρῆο κ’ ἐλέπλεπζελ 

ἀληηπάζεηαλ. 

 
1. ζελάθαλε θαηάζηαζη: έθαλε πξνθνπή 
2. δύζλνπο: απηόο πνπ δύζθνια θαηαιαβαίλεη 
 

ΔΡΩΣΖΔΗ  
 

Α1 .  Βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο αθεγεκαηνγξαθίαο ηνπ Γ. Βηδπελνύ, κεηαμύ ησλ 

άιισλ, είλαη ην απηνβηνγξαθηθό ζηνηρείν. Να εληνπίζεηε ζην θείκελν πνπ ζαο 

δίλεηαη θαη λα γξάςεηε ηξία παξαδείγκαηα ηα νπνία  επηβεβαηώλνπλ απηό ην 

ραξαθηεξηζηηθό.  

Μονάδες 15 
 

Β1. Ο Β. Μπεηζάθνο, αλαθεξόκελνο ζην έξγν ηνπ Γ. Βηδπελνύ, παξαηεξεί όηη «[. . . ]  ν 

Βηδπελόο θαιιηεξγεί ην εζνγξαθηθό δηήγεκα, ξεαιηζηηθά απνδίδεη κε ηε 

δηεγεκαηνγξαθία ηνπ ηα ήζε θαη ηα έζηκα, ηε λννηξνπία θαη ηε ζηάζε δσήο 

πιεζπζκώλ ηεο ειιεληθήο ππαίζξνπ [. . . ]». Επαιεζεύεηαη ε άπνςε απηή ζην 

απόζπαζκα πνπ ζαο δόζεθε; Να ηεθκεξηώζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Μονάδες 20 
 

Β2. α) Να επηζεκάλεηε δύν παξαδείγκαηα ηεο ηδηόηππεο δηγισζζίαο ηνπ Γ. Βηδπελνύ ζην 

ζπγθεθξηκέλν απόζπαζκα θαη λα ζρνιηάζεηε ηε ιεηηνπξγία ηνπο.(Μνλάδεο 10)  
 

β) Ο Γ. Βηδπελόο ρξεζηκνπνηεί ζπρλά ηελ πξόδξνκε αθήγεζε ζην έξγν ηνπ. Να 

βξείηε κηα αλάινγε πεξίπησζε ζην θείκελν πνπ ζαο δίλεηαη θαη λα ηε 

ζρνιηάζεηε. (Μνλάδεο 10)  
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Μονάδες 20 
 

Γ1.   Να ζρνιηάζεηε ην παξαθάησ ρσξίν ζε έλα θείκελν 120 -140 ιέμεσλ.  
 

    Ἀιιά ηήλ ἀδειθήλ ηαύηελ ηήλ ἐθαληαδόκελ ὡξαίαλ θαί ζπκπαζεηηθήλ, 

ἀλεπηπγκέλελ θαί ἔμππλνλ, κέ γξάκκαηα, κέ ρεηξνηερλήκαηα, κέ ὅιαο ἔλ γέλεη ηάο 

ἀξεηάο ὅζαο εἶρνλ αἱ θόξαη ηῶλ ρωξῶλ, ὅπνπ ἔδωλ κέρξη ηόηε. Καί ἀληί ηνύηωλ ὅιωλ 

ηί εὗξνλ; 

   Ἀθξηβῶο ηό ἀληίζεηνλ. 

   Ἡ ζεηή κνπ ἀδειθή ἦηνλ ἀθόκε κηθξά, θαρεθηηθή, θαθνζρεκαηηζκέλε, 

θαθόγλωκνο, θαί πξό πάληωλ δύζλνπο, ηόζνλ δύζλνπο, ὥζηε εὐζύο ἐμ ἀξρῆο κ’ 

ἐλέπλεπζελ ἀληηπάζεηαλ 

 
Μνλάδεο 25 

Γ1. Σηα απνζπάζκαηα ησλ θεηκέλσλ ηνπ    Γ. Βηδπελνύ θαη ηεο Ιζκήλεο Καπάληαε, πνπ 

ζαο δίλνληαη,  λα εληνπίζεηε θαη λα ζρνιηάζεηε σο πξνο ην πεξηερόκελν ηξεηο (3) 

νκνηόηεηεο (κνλάδεο 12) θαη δύν (2) δηαθνξέο (κνλάδεο 8).  

Μ ονά δ ε ς  2 0  

   Σην αξρνληηθό εθείλε ηελ πεξίνδν από ηελ νηθνγέλεηα ήηαλε κόλνλ ν Ισζήθ 
θαη ε Αξεηή, νη άιινη όινη έιεηπαλ· ηα δπν αγόξηα, ν Σέξγηνο θαη ν Πέηξνο, 
ηα παιιεθάξηα ηνπο ηα πνιπαγαπεκέλα, ήηαλ ν πξώηνο ζηε Γέλνβα, όπνπ 
ζπνύδαδε θαη ν Πέηξνο ζηε Βαζηιεύνπζα, ζηελ αθνινπζία ηνπ ζείνπ ηνπ, ηνπ 
Ισάλλε Φηιαλζξσπηλνύ, μαδέιθνπ ηεο κεηέξαο ηνπ θαη αθνζησκέλνπ ζηνλ 
απηνθξάηνξα απιηθνύ. Έιεηπαλ αθόκα θαη ν κηθξόηεξνο αδειθόο ηνπ Ισζήθ, 
ν Νηθόιανο Ξπληαηξίρεο κε ηε γπλαίθα ηνπ ηελ Διέλε, θόξε ηνπ Γεκεηξίνπ 
Βιαζηνύ θαη ηηο δύν θόξεο ηνπο καθξηά, ζηα θηήκαηα ηεο νηθνγέλεηαο ζηα 
λόηηα ηνπ λεζηνύ. 

  Ο θαηξόο ήηαλ θαιόο, πξνρσξεκέλε άλνημε, θαη θαζόκαζηαλ ζην 

πεξηβνιάθη κε ην πεγάδη, έλαλ ρώξν γηα ηελ νηθνγέλεηα πεξηζζόηεξν, ζην 

πίζσ κέξνο ηνπ αξρνληηθνύ, όπνπ δέρνληαλ κόλνλ πνιύ δηθνύο ηνπο 

αλζξώπνπο, θπηεκέλν όιν γύξσ ηξηγύξσ κπξηζηηθά πνπ κνζρνβνινύζαλ, 

δπόζκν, βαζηιηθό, δίθηακλν, καληδνπξάλα, δηνζκαξίλη θαη κειιηζόρνξην, θη 

εγώ, θαζηζκέλε όπσο ήκνπλ θνληά ζηελ Αξεηή, ζεο ιίγν από ηε δέζηε, ζεο 

από ηε κνζρνβνιηά, είρα αξρίζεη λα δαιίδνκαη.  

  Ο Ιζίδσξνο ζηελ αξρή, αθνύ ηνπο έδσζε κηαλ επηζηνιή ηνπ Πέηξνπ, πνπ ν 

άξρνληαο Ισζήθ θξάηεζε λα ηε δηαβάζνπλ αξγόηεξα κε ηε γπλαίθα ηνπ, όιν 

γηα ηνλ Πέηξν κηινύζε, ηνλ Πέηξν πνπ ύζηεξα από ην θεπγηό ηνπ Σέξγηνπ 

ζηελ Ιηαιία έπξεπε πηα λα κάζεη λα ηα βγάδεη πέξα κόλνο ηνπ.  

«Δίλαη θαιά», δηαβεβαίσζε ηελ Αξεηή, πνπ ζαλ κάλα ιαρηαξνύζε λα κάζεη 

θαη ηελ παξακηθξή ιεπηνκέξεηα γηα ηε δσή ηνπ παηδηνύ ηεο, «ζηέιλεη ζ' όινπο 

ζαο ραηξεηίζκαηα, εξγάδεηαη θαη είλ' επραξηζηεκέλνο, λα κελ αλεζπρείηε, 

ιέεη, θη εγώ, πηζηέςηε κε, γηαηί ηνλ είδα θαη κίιεζα καδί ηνπ, κπνξώ λα ζαο 

ην βεβαηώζσ, όρη κόλνλ είλαη θαιά ζηελ πγεία ηνπ, αιιά ηνλ αγαπνύλε 
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θηόιαο. Απηό είλαη θάηη πνπ δελ κπνξεί ή δελ ζα ζέιεη λα ζαο ην πεη ν ίδηνο, 

εγώ όκσο ην δηαπίζησζα, είλαη αγαπεηόο θαη ηνλ εθηηκνύλ όινη πνιύ, θη ν 

μάδειθόο ζνπ αξρόληηζζα, ν άξρνληαο Ισάλλεο, ηνλ γύξεςε από ηνλ Μηραήι 

Γνύθα όπνπ ηνλ ζηείιαηε ζηελ αξρή, όπσο έκαζα, λα ηνλ έρεη θνληά ηνπ, 

θαηαιαβαίλεηο ηη ζεκαίλεη απηό, έρεη κέιινλ, ζα πξννδεύζεη...»  
 
 

Ι. Καπάληαε, Σικελικός Εσπερινός, Αζήλα (Καζηαληώηεο) 2013, ζζ. 40-41. 


