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Α΄.  ΚΕΙΜΕΝΟ 
Γεώργιος Βιζυηνός,  Το 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. 

— Το θυµάσαι το Αννιώ µας; µε ηρώτησε 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 Χρηστάκη . Ένα χρόνο κατόπι του έκαµα την πρώτη µου 
θυγατέρα . 

Ήταν τότε κοντά, που επαντρολογιέτο ο Φωτής 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 . 

Το 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 χέρι σε χέρι . Και έκαµεν ο πατέρας σου κέφι, σαν 
διασκεδαστικός που ήταν ο µακαρίτης, και µ’ έρριψε το 
µανδήλι του, να σηκωθώ να χορέψουµε . Σαν τον έβλεπα να 
χορεύη, µου άνοιγεν η καρδιά µου, και σαν νέα που ήµουνε, 
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αγαπούσα κ ’ εγώ το χορό . Κ ’ εχορέψαµε λοιπόν˚ κ ’ εχόρεψαν 
και οι άλλοι καταπόδι µας . Μα εµείς εχορέψαµε και 
καλύτερα και πολύτερα . 

Σαν εκοντέψανε τα µεσάνυχτα, επήρα τον πατέρα σου 
παράµερα και τον είπα˚ Άνδρα, εγώ έχω παιδί στην κούνια 
και δεν µπορώ πια να µείνω . Το 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 ύστερα πηγαίνουµε κ ’ οι δύο . Το κρασί άρχισε να 
µε χτυπά στο κεφάλι, και αφορµή γυρεύω κι εγώ να φύγω . 

Σαν 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 

φθάσουµε στο σπίτι . Θα στρώσω τα στρώµατα µοναχός µου. 
Εµετάνοιωσα που σ’ έβαλα κ ’ εχόρεψες τόσο πολύ . 

— ∆εν πειράζει, άνδρα, του είπα . Το έκαµα για το 
χατήρι σου . Αύριο ξεκουράζουµαι πάλι . 

Έτσι ήρθαµε στο σπίτι . Εγώ εφάσκιωσα κ ’ εβύζαξα το 
παιδί, κ ’ εκείνος έστρωσε . Ο Χρηστάκης εκοιµάτο µαζί µε 
την Βενετιά, που την αφήκα να τον φυλάγη. Σε λίγο 
επλαγιάσαµε και µεις . Εκεί, µέσα στον ύπνο µου, µ’ εφάνηκε 
πως έκλαψε το παιδί. Το καϋµένο !, είπα, δεν έφαγε σήµερα 
χορταστικά . Και ακούµβησα στην κούνια του να το βυζάξω . 
Μα ήµουν πολύ κουρασµένη και δεν µπορούσα να κρατηθώ . 
Το έβγαλα λοιπόν, και το έβαλα κοντά µου, µέσ’ το στρώµα, 
και του έδωσα τη ρόγα στο στόµα του. Εκεί µε ξαναπήρεν ο 
ύπνος . 
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∆εν 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 ! Το παιδί δεν 
εσάλευε ! 

Εξύπνησα τον πατέρα σου˚ το ξεφασκιώσαµε, το 
ζεστάναµε, του ετρίψαµε το µυτούδι του, τίποτε ! – Ήταν 
απεθαµένο ! 

— Το πλάκωσες, γυναίκα, το παιδί µου ! — είπεν ο 
πατέρας σου, και τον επήραν τα δάκρυα . Τότε άρχισα εγώ 
να κλαίγω στα δυνατά και να ξεφωνίζω . Μα ο πατέρας σου 
έβαλε το χέρι του στο στόµα µου και — Σους ! µε είπε . Τι 
φωνάζεις έτσι, βρε βώδι; — Αυτό µε το είπε . Θεός σχωρέσ ’ 
τονε . Τρία χρόνια είχαµε πανδρευµένοι, κακό λόγο δεν µε 
είπε . Κ ’ εκείνη τη στιγµή µε το είπε . — Ε ; Τι 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 . Σαν το 
εθάψαµε το παιδί, κ ’ εγυρίσαµεν από την εκκλησία, τότε 
άρχισε το θρήνος το µεγάλο . Τότε πια δεν έκλαιγα κρυφά . — 
Είσαι νέα, και θα κάµης κι άλλα, µ’ έλεγαν . Ως 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 και µ’ 
επαρηγορούσε, για να µε δώση θάρρος . Ύστερα όµως άρχισε 
να γίνεται σιγανός και συλλογισµένος . 
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Β΄. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 
1. Από πού αντλεί το αφηγηµατικό υλικό του ο Γεώργιος 

Βιζυηνός και πώς το αξιοποιεί ; (Μονάδες 9) Να 
αναφέρετε τρία σηµεία του παραπάνω κειµένου, τα 
οποία τεκµηριώνουν τη θέση σας (Μονάδες 6). 

Μονάδες 15 
 
2.  Να αναφέρετε, µε παραδείγµατα µέσα από το παραπάνω 

κείµενο, πέντε από τα βασικά χαρακτηριστικά της 
διηγηµατογραφίας του Βιζυηνού . 

Μονάδες 20 
 

3. «Ο Βιζυηνός έχει την ικανότητα να διαγράφει 
αυθυπόστατους ανθρώπινους τύπους, επιµένοντας πολύ 
στη λεπτοµερειακή απόδοση των ψυχικών 
καταστάσεων. Οι ήρωές του, ιδωµένοι µε αγάπη, έχουν 
µια ειδική ευαισθησία, είναι ήρωες παθητικοί». (Γιώργος  
Παγανός , Η  Νεοελληνική  Πεζογραφία ,  τ .  Α΄ ,  Κώδικας ,  Θεσσαλονίκη  

1999). Να επαληθεύσετε την παραπάνω άποψη µε στοιχεία 
από το απόσπασµα του Γ . Βιζυηνού.  

Μονάδες 20 
 

4. «— Το πλάκωσες, γυναίκα, το παιδί µου! — είπεν ο 
πατέρας σου, και τον επήραν τα δάκρυα. Τότε άρχισα 
εγώ να κλαίγω στα δυνατά και να ξεφωνίζω. Μα ο 
πατέρας σου έβαλε το χέρι του στο στόµα µου και — 
Σους! µε είπε. Τι φωνάζεις έτσι, βρε βώδι; — Αυτό µε 
το είπε. Θεός σχωρέσ’ τονε. Τρία χρόνια είχαµε 
πανδρευµένοι, κακό λόγο δεν µε είπε. Κ’ εκείνη τη 
στιγµή µε το είπε. — Ε; Τι φωνάζεις έτσι; Θέλεις να 
ξεσηκώσης τη γειτονιά, να πη ο κόσµος πως εµέθυσες 
κ’ επλάκωσες το παιδί σου;». 

 Να σχολιάσετε σε δύο παραγράφους (130-150 λέξεις) τη 
στάση του πατέρα, όπως αυτή προκύπτει από το 
παραπάνω απόσπασµα . 

Μονάδες 25 
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5. Να γίνει συγκριτικός σχολιασµός του αποσπάσµατος από 
«Το αµάρτηµα της µητρός µου» του Γ . Βιζυηνού µε το 
παρακάτω απόσπασµα από την «Αναφορά στον Γκρέκο» 
του Νίκου Καζαντζάκη όσον αφορά στη θέση της 
γυναίκας . 

Μονάδες 20 
 
Νίκος Καζαντζάκης, Αναφορά στον Γκρέκο, (απόσπασµα). 
 

Μονάχα µια φορά θυµούµαι τη µητέρα µου να λάµπει 
παράξενα το µάτι της, να γελάει και να χαίρεται, σαν όταν 
θα ’ταν ανύπαντρη ή αρραβωνιασµένη . Πρωτοµαγιά, είχαµε 
πάει σ ’ ένα χωριό, στη Φόδελε, γεµάτο νερά και περβόλια 
πορτοκαλιές, να κάµει ο πατέρας µου µια βάφτιση . Οπόταν, 
άξαφνα, σφοδρή νεροποντή ξέσπασε, γίνηκε ο ουρανός νερό 
κι άδειασε απάνω στη γης, κι αυτή κακάριζε, άνοιγε και 
δέχουνταν τ’  αρσενικά νερά βαθιά στον κόρφο της . Είχαν 
µαζευτεί οι προύχοντες του χωριού, µε τις γυναίκες τους και 
τις κόρες, στο µεγάλον οντά του κουµπάρου, η βροχή κι οι 
αστραπές έµπαιναν από τις χαραµάδες της πόρτας και των 
παραθυριών, ο αέρας µύριζε πορτοκάλι και χώµα . Και 
µπαινόβγαιναν τα τραταρίσµατα, τα κρασιά, τα ρακιά κι οι 
µεζέδες, πήρε να βραδιάζει, άναψαν τα λυχνάρια, οι άντρες 
ήρθαν στο κέφι, οι γυναίκες οι χαµοβλεπούσες σήκωσαν τα 
µάτια κι άρχισαν να κακαρίζουν σαν τις πέρδικες˚  κι όξω 
από το σπίτι µούγκριζε ακόµα ο Θεός, πλήθαιναν οι βροντές, 
τα στενά δροµάκια του χωριού είχαν γίνει ποτάµια, 
κατρακυλούσαν οι πέτρες και χαχάριζαν, είχε γίνει ο Θεός 
νεροποντή κι αγκάλιαζε, πότιζε, κάρπιζε τη γης . 

Κι ο κύρης στράφηκε στη µάνα µου, πρώτη φορά είδα 
να την κοιτάζει µε τρυφεράδα, κι η φωνή του πρώτη φορά 
είχε γλυκάνει : 

— Μαργή, της είπε, τραγούδηξε . 
Της έδινε την άδεια, µπροστά σε τόσους άντρες, να 

τραγουδήσει˚ κι εγώ σηκώθηκα ανταρεµένος . δεν ξέρω γιατί, 
είχα θυµώσει˚ έκαµα να τρέξω στη µάνα µου, σα να ’θελα να 
την προστατέψω˚ µα ο κύρης µε άγγιξε µε το δάχτυλό του 
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στον ώµο και µε κάθισε κάτω . Κι η µάνα µου φάνηκε 
αγνώριστη, γυάλιζε το πρόσωπό της, σα να το αγκάλιαζαν 
όλες οι βροχές κι οι αστραπές, σήκωσε το λαιµό, και 
θυµούµαι τα µακριά κορακάτα µαλλιά της λύθηκαν ξαφνικά, 
της σκέπασαν τις πλάτες και κατέβηκαν ώς τα γοφιά της. Κι 
άρχισε ... τι φωνή ήταν εκείνη, βαθιά, γλυκιά, λίγο βραχνή, 
όλο πάθος˚ µεσόκλεισε τα µάτια της κατά τον κύρη και 
τραγούδησε µια µαντινάδα . ∆ε θα την ξεχάσω ποτέ τη 
µαντινάδα αυτή˚ τότε δεν κατάλαβα γιατί την είπε, για 
ποιον την είπε˚ αργότερα, σα µεγάλωσα, κατάλαβα . 
Τραγουδούσε µε τη γλυκιά, γεµάτη συγκρατηµένο πάθος 
φωνή της και κοίταζε τον πατέρα : 

Θαµάζουµαι όταν περπατείς πώς δεν ανθούν οι ρούγες 
και πώς δε γίνεσαι αϊτός µε τις χρυσές φτερούγες! 
Γύρισα πέρα τα µάτια, να µη βλέπω τον κύρη, να µη 

βλέπω τη µάνα, πήγα στο παραθύρι κι ακούµπησα το 
κούτελό µου στο τζάµι κι έβλεπα τη βροχή να πέφτει και να 
τρώει τα χώµατα .  

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ  (για τους εξεταζοµένους) 

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά 
(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα 
θέµατα  δεν  θα τα αντιγράψετε στο τετράδιο . 

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των 
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν .   

 ∆εν επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση .
 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το 

τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα . 
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα . 
4. Κάθε απάντηση σωστά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή . 
5. ∆ιάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων . 
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μετά την 10.30΄ πρωινή . 

 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ    
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