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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α. Ο Βιζυηνός ως κύριος εισηγητής του ηθογραφικού διηγήματος, εμπνέεται από τις 

συνήθειες και το χαρακτήρα των απλών ανθρώπων της υπαίθρου, και ειδικότερα της 

Βιζύης της Ανατολικής Θράκης. Εντούτοις, δεν περιορίζεται μόνο στην αναλυτική 

καταγραφή των ηθών και εθίμων, αλλά λόγω των λαμπρών σπουδών του στην 

Ψυχολογία και τη Φιλοσοφία επιχειρεί να αναλύσει τον ψυχικό κόσμο των ηρώων 

του πληρέστατα. Έτσι δε μένει στην επιφάνεια των χαρακτήρων που παρουσιάζει, 

αλλά διεισδύει στα μύχια της ανθρώπινης ψυχής και αποκρυπτογραφεί τις βαθύτερες 

συναισθηματικές διακυμάνσεις των προσώπων κατορθώνοντας την τέλεια 

ψυχογράφηση τους. Πράγματι, λοιπόν, η ηθογραφία προωθείται προς την 

κατεύθυνση της ψυχογραφίας. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα στο συγκεκριμένο απόσπασμα αποτελεί η παρουσίαση 

της ψυχολογικής κατάστασης του αφηγητή – παιδιού κατά τη διάρκεια της  πρώτης 

διανυκτέρευσής του μέσα στην εκκλησία. Ο φόβος που φωλιάζει στην καρδιά του, η 

συναισθηματική φόρτισή του λόγω της ασθένειας της αδελφής του αλλά και οι 

τρομακτικές, σχεδόν εφιαλτικές, στιγμές που βιώνει δίνονται από τον αφηγητή με 

εξαιρετική αμεσότητα, ενάργεια και παραστατικότητα ζωντανεύοντας σχεδόν 

μπροστά μας τον τρομοκρατημένο Γιωργή. Όλη η περιγραφή δίνεται μέσα από 

ρήματα πρώτου ενικού προσώπου «μοι εφαίνετο» , «ενόμιζον», « έβλεπον», ενώ 

διάσπαρτες είναι οι φράσεις που δηλώνουν τα συναισθήματά του «τρέμων εκ 

φρίκης», δεν ετόλμων να δηλώσω ουδέ την παραμικροτέραν ανησυχίαν», 

«υποπτευθεί ότι φοβούμαι», «υπέφερον λοιπόν{…} τας φρικιάσεις εκείνας».  

Επίσης, αποτυπώνεται και ο ψυχικός κόσμος της μητέρας. Με το που επιδεινώνεται η 

ασθένεια της Αννιώς η μητέρα βυθίζεται στη σιωπή και αποσύρεται από οποιαδήποτε 

δραστηριότητα «ήρχισε… να δεικνύει θλιβεράν αδιαφορίαν … η ασθενής». Η 

ψυχική κατάσταση της μητέρας ωστόσο, διακρίνεται στη σκηνή της προσευχής, αφού 

μέσα από τα λόγια της γίνεται ένας υπαινιγμός για μια παλιότερη αμαρτία. Η μητέρα 

που φέρει το βάρος του προηγούμενου αμαρτήματός της νιώθει συντετριμμένη 

μπροστά στο νέο θάνατο που φαίνεται ότι απειλητικά πλησιάζει την οικογένειά της 

και προσπαθεί με κάθε τρόπο να ξορκίσει το κακό που έρχεται. Τα αισθήματα ενοχής 

που νιώθει για τον αβούλητο θάνατο του παιδιού της την ωθούν σε πράξεις 

υπερβολικές, που πηγάζουν από την απελπισία της και την ανάγκη της όχι μόνο για 

τιμωρία αλλά για εξιλέωση « Ενθυμήθηκες την αμαρτία μου …  για να με 

τιμωρήσεις», « έκλαιε γονυπετής», « πάρε μου όποιο θέλεις… χάρισέ μου το 

κορίτσι!». 

Τέλος, ένα ακόμη παράδειγμα που δείχνει την ψυχογραφική ικανότητα του Βιζυηνού, 

είναι η αποτύπωση των συναισθημάτων και των σωματικών εκδηλώσεων του Γιωργή 

στο άκουσμα της μητρικής προσευχής « παγερά φρικίασης διέτρεξε τα νεύρα 

μου…», « τρέχων έξαλλος και εκβάλλων κραυγάς…», οι οδόντες μου συνεκρούοντο 

υπό του τρόμου…». Στη συνέχεια τη φρίκη διαδέχεται ο φόβος και το φόβο ο 

πανικός, αλλά το συναίσθημα που κυριαρχεί είναι το παράπονο, η απελπισία που 



πηγάζει από την αδικία «όχι μόνον δεν ηγαπήθην, όπως θα το επεθύμουν, αλλά 

τούτ’ αυτό παρηγκωνιζόμην…», « Και με πήρε το παράπονο και ήρχισα να κλαίω 

{…} Και διηυθύνθην προς την οικίαν μας, περίλυπος και απηλπισμένος». 

Β 1. Η περιγραφή της εκκλησίας, των εικόνων που βλέπει το παιδί και τα αισθήματα 

που βιώνει « ενθυμούμαι ακόμη … το οποίο έκαιε προ ημών». Δίνεται βάθος και 

τραγικότητα στα περιστατικά της αφήγησης. Γενικά παρουσιάζεται με ακρίβεια και 

παραστατικότητα το ψυχολογικό κλίμα εντός της εκκλησίας. 

Μία αναδρομή στο παρελθόν είναι : « Ανακάλεσα εις την μνήμη μου… το 

αδικημένο του». Η συγκεκριμένη αναδρομική αφήγηση έχει ως στόχο της να 

καταδείξει την αιτιακή σχέση ανάμεσα στην προσευχή της μητέρας και στην 

προηγούμενη σχέση της με το Γιωργή και έτσι να αιτιολογηθεί το περιεχόμενο αυτής. 

Προσήμανση « ενθυμήθηκες την αμαρτία μου… για να με τιμωρήσης». Εντείνει 

την αγωνία και κεντρίζει το ενδιαφέρον του αναγνώστη, αφήνει να αιωρείται το 

αίνιγμα του τίτλου, η ιστορία αποκτά χαρακτήρα αστυνομικό. 

Η αφήγηση σε όλο το απόσπασμα γίνεται σε α’ πρόσωπο                          « 

ενθυμούμαι, ετόλμων, έφερον εσκούπιζα…». Προσδίδει αμεσότητα, ζωντάνια, 

αληθοφάνεια στην αφήγηση καθώς παρουσιάζει προσωπικά δεδομένα. 

Β 2. Το μοτίβο της σχέσης μητέρας – αφηγητή κυριαρχεί σε αυτήν την ενότητα. 

Μπορεί η άρρωστη Αννιώ να παραμένει στο κέντρο του ενδιαφέροντος, όμως, οι 

πρωταγωνιστές είναι η μητέρα και ο αφηγητής γιος της. 

Από τη μια η μητέρα που φέρει το βάρος του προηγούμενου αμαρτήματος της « 

ενθυμήθηκες την αμαρτία μου…», νιώθει συντετριμμένη μπροστά στο θάνατο που 

φαίνεται ότι απειλητικά πλησιάζει την οικογένειά της και προσπαθεί με κάθε τρόπο 

να « ξορκίσει το κακό που έρχεται». Έτσι προβαίνει στην προσευχή  « πάρε μου 

όποιο θέλεις… το κορίτσι» η οποία συμβάλλει καθοριστικά στην εξέλιξη της πλοκής 

και κυρίως, στη σχέση της με το Γιωργή. Η προσευχή καταγράφεται σε ευθύ λόγο, 

ενισχύοντας τη μίμηση και χαρίζοντας στο κείμενο παραστατικότητα και μεγαλύτερη 

δόση αντικειμενικότητας, αφού η μητέρα παρουσιάζει αυτοπροσώπως τη δική της 

οπτική γωνία. 

Από την άλλη ο αφηγητής αποκτά τον πρωταγωνιστικό ρόλο, αφού αφηγείται σε α’ 

πρόσωπο όλα τα γεγονότα. Είναι παρών στην αφήγηση και αντιλαμβάνεται τα όσα 

συμβαίνουν από εσωτερική οπτική γωνία. Ακόμα, ο ίδιος είναι το κεντρικό πρόσωπο 

της αφηγούμενης ιστορίας για τα όσα συνέβησαν κατά την παραμονή του στην 

εκκλησία και οι εφιαλτικές σκηνές που περιγράφει κατά το πρώτο βράδυ αποτελούν 

δικές του παραισθησιακές καταστάσεις « οσάκις … προ ημών». Αυτός είναι που 

βιώνει όλες τις τρομακτικές εικόνες και αυτός θα γίνει αυτήκοος μάρτυς της 

προσευχής της μητέρας του, με την οποία εκείνη ζητάει την ανταλλαγή της ζωής του 

ίδιου με την αδελφή του « όταν ήκουσα τις λέξεις ταύτας…». Τέλος, μας περιγράφει 



σε α’ πρόσωπο και λεπτομερώς όλα όσα έκανε μέσα στην εκκλησία προκειμένου να 

βοηθήσει στην ανάρρωση της αδελφής του « ήναπτον πυρ…».  

Γ. Ο Γιωργής ακούει το περιεχόμενο της προσευχής της μητέρας του και μένει 

εμβρόντητος: η μητέρα ζητούσε από το θεό να της σώσει την κόρη παίρνοντας της ως 

αντάλλαγμα ένα από τα δύο αγόρια της «Σου έφερα … το κορίτσι!». Η πρώτη 

συναισθηματική του ανταπόκριση είναι η φρίκη, η οποία προκαλεί ανατριχίλα 

«παγερά φρικίασις διέτρεξε τα νεύρα μου» και συνοδεύεται από συγκεκριμένη 

σωματική αντίδραση, όπως το βουητό στα αυτιά «και ήρχισαν … βοιζουν». Τη φρίκη 

αντικαθιστά ο πανικός. Οι κινήσεις του είναι σπασμωδικές. Αν και βλέπει τη μητέρα 

του να σωριάζεται «αδρανής επί των μαρμάρων», αντί να τη βοηθήσει, σπεύδει σε 

θορυβώδη φυγή από την εκκλησία «επωφελήθην … εκ της εκκλησίας», «εκβάλλων 

κραυγάς», καθώς αισθάνεται την  απειλή του θανάτου. Κυριευμένος από τρόμο, 

τρίζουν τα δόντια του. Και μόνο όταν έχει απομακρυνθεί πολύ από την εκκλησία 

νιώθει ασφαλής και συνειδητοποιεί ότι δεν τον ακολουθεί κανείς.   

Δ. Αντίθετα συναισθήματα εκφράζει  ο συγγραφέας για τη μητέρα του στο ποίημα σε 

σχέση με εκείνα που αισθάνεται στο απόσπασμα από το «Αμάρτημα».   

Αρχικά, στο ποίημα αποκαλύπτονται εξιδανικευμένα συναισθήματα για τη μητέρα. 

Ήδη από τον τίτλο του ποιήματος η αγκαλιά της χαρακτηρίζεται «αγιασμένη», ένα 

επίθετο που επαναλαμβάνεται στο ποίημα τέσσερις φορές και δηλώνει τη 

θρησκευτική ευλάβεια με την οποία λατρεύεται η μητρική μορφή. Σ’ όλη την πρώτη 

στροφή η αγιασμένη αγκαλιά της μητέρας αποτελεί την αστείρευτη πηγή ευτυχίας και 

χαράς για τον ποιητή. Εκεί ξεκουράζεται από το μόχθο της ημέρας, βρίσκει την 

ασφάλεια, την ηρεμία και γαλήνη που χρειάζεται. Η δεύτερη στροφή δείχνει ότι η 

μάνα είναι το μοναδικό καταφύγιο του άτυχου ποιητή. Παρομοιάζει τον εαυτό του με 

ναυαγό που βρίσκει « ακρογιάλι» στην αγκαλιά της μάνας. Όσο και αν δοκιμάζεται 

σκληρά από τη μοίρα ερωτικά ή κοινωνικά, η μάνα λειτουργεί επανορθωτικά στη 

ματαίωση των προσδοκιών του. Στην τρίτη και τέταρτη στροφή τονίζεται ότι η 

απουσία της μητέρας κλονίζει τον ποιητή. Όταν αυτή έχει πεθάνει πια, τότε τίποτα 

δεν απομένει για τον ποιητή στον κόσμο. Αδυνατεί να βρει παρηγοριά και 

παραιτείται από τη ζωή. 

Στο απόσπασμα του διηγήματος τα συναισθήματα που εκφράζονται για τη μητέρα 

είναι ιδιαιτέρως αρνητικά σε αυτό το σημείο. Ο αφηγητής, μετά την προσευχή της 

μητέρας του κατά την οποία « παραχωρήθηκε» από εκείνη προκειμένου να σωθεί η 

Αννιώ, κατακλύζεται από μία συναισθηματική σύγκρουση και κυριεύεται από 

συναισθήματα αγανάκτησης και θυμού. Η ανασφάλεια και το παράπονο 

πλημμυρίζουν την παιδική ψυχή, βιώνοντας προδοσία και συναισθηματική έκθεση. 

Αισθάνεται πως η μητέρα του τον απορρίπτει. Συνειδητοποιεί πως ήταν πάντα και θα 

είναι το « αδικημένο» και ανατρέχοντας στο παρελθόν αισθάνεται πως ποτέ δεν 

αγαπήθηκε όπως έπρεπε «Ω! είπον, η μητέρα μου δεν με αγαπά και δε με θέλει!». 



 Ωστόσο, ο θυμός που εκφράζει ο Γιωργής απέναντι στη μητέρα του είναι μια 

απεγνωσμένη επίκληση για αγάπη. Πολλές φορές επεδίωκε να γίνει αποδεκτός από τη 

μητέρα του και να κερδίσει την προσοχή και την τρυφερότητά της όντας ο ίδιος 

τρυφερός απέναντι της «Ανεκάλεσα εις την μνήμην μου … θωπείας μου». 

 Από αυτή την οπτική γωνία, λοιπόν, το απόσπασμα δεν εκφράζει κάτι διαφορετικό 

από το ποίημα. Και τα δύο κείμενα προβάλλουν, το καθένα με τον τρόπο του, το ίδιο 

συναίσθημα του Βιζυηνού, που δεν είναι άλλο από τη βαθιά ανάγκη στοργής και 

αποδοχής του εκ μέρους της μητέρας.     


