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Γ. Βιζυηνός, «ΤΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ»
(Απόσπασμα)
«'Άλλην ἀδελφήν δέν εἲχοµεν παρά µόνον την Άννιώ. 'Ήτον ἡ χαϊδεµµένη τῆς
µικράς ἡµών οἰκογενείας και τήν ἠγαπῶµεν ὅλοι. 'Αλλ' απ' όλους περισσότερον τήν
ἠγάπα ἡ µήτηρ µας. Εἰς τήν τράπεζαν την ἐκάθιζε πάντοτε πλησίον της καί από ό,τι
εἲχοµεν, ἒδιδε το καλύτερον εἰς ἐκείνην. Καί ενώ ἡµᾶς µας ἐνέδυε χρησιµοποιούσα
τά φορέµατα του µακαρίτου πατρός µας, διά τήν Αννιώ ἠγόραζε συνήθως νέα.
"Ως καί εἰς τά γράµµατα δέν τήν ἐβίαζεν. "Αν ἤθελεν, ἐπήγαινεν εἰς τό σχολείον,
αν δεν ἤθελεν, ἔµενεν εἰς τήν οἰκίαν. Πράγµα τό ὁποῖον εἰς ἡµᾶς διά κανέναν λόγον
δέν θά ἐπετρέπετο.
Ἐξαιρέσεις τοιαῦται ἔπρεπε, φυσικῷ τῷ λόγῳ, νά γεννήσουν ζηλοτυπίας φοβεράς
µεταξύ παιδίων, µάλιστα µικρών, ὃπως ἣµεθα καί εγώ καί οι ἂλλοι δύο µου
ἀδελφοί, καθ' ἣν ἐποχήν συνέβαινον ταῦτα.
'Αλλ' ἡµεῖς ἐγνωρίζαµεν, ὅτι ἡ ἐνδόµυχος τῆς µητρός ἡµών στοργή διετέλει
ἀδέκαστος καί ἲση πρός όλα της τά τέκνα. 'Ήµεθα βέβαιοι, ότι αἱ ἐξαιρέσεις ἐκειναι
δεν ἦσαν παρά µόνον ἐξωτερικαί ἐκδηλώσεις φειστικωτέρας τινός εὐνοίας πρός τό
µόνον τοῦ οἲκου µας κοράσιον. Καί όχι µόνον ἀνειχόµεθα τάς πρός αυτήν
περιποιήσεις ἀγογγύστως, ἀλλά καί συνετελοῦµεν πρός αὒξησιν αὐτῶν, ὅσον
ἠδυνάµεθα.
Διότι ή Ἀννιώ, ἐκτός ότι ἦτον ή µόνη µας ἀδελφή, ἦτο κατά δυστυχίαν ἀνέκαθεν
καχεκτική καί φιλάσθενος. Άκόµη καί αὐτός ὁ ὑστερότοκος τοῦ οἲκου, ό ὁποίος, ὡς
"κοιλιάρφανος", ἐδικαιουτο να καρποῦται πλέον παντός ἄλλου τάς µητρικάς
θωπείας, παρεχώρει τά δικαιώµατά του εἱς τήν ἀδελφήν τόσῳ µαλλον ἀσµένως,
καθόσον ή Άννιώ οὒτε φιλόπρωτος οὒτε ὐπεροπτική ἐγίνετο διά τοῦτο.
Ἀπ' ἐναντίας ἦτο πολύ προσηνής πρός ἡµας καί µας ἠγάπα ὃλους µετά
περιπαθείας. Καί -πραγµα περίεργον- ἡ πρός ἡµᾶς τρυφερότης τοῦ κορασίου, ἀντί
νά ἐλαττοῦται προϊούσης τῆς ἀσθενείας του, ἀπεναντίας ηὒξανεν.
Ἐνθυµοῦµαι τούς µαύρους καί µεγάλους αὐτῆς ὀφθαλµούς, καί τά καµαρωτά καί
σµιγµένα τῆς ὀφρύδια, τά ὀποία ἐφαίνοντο τόσῳ µάλλον µελανότερα, ὃσῳ
ὠχρότερον ἐγίνετο τό πρόσωπόν της. Πρόσωπον ἐκ φύσεως ρεµβώδες καί

µελαγχολικόν, ἐπί του ὁποίου τότε µόνον ἐπεχύνετο γλυκειά τίς ἱλαρότης, ὃταν µας
ἒβλεπεν ὅλους συνηγµένους πλησίον τῆς.
Συνήθως ἐφύλαττεν ὑπό τό προσκεφάλαιόν τῆς τούς καρπούς, οὓς αἱ γειτόνισσαι
τῇ ἒφερον ὡς "ἀρρωστικόν", καί τούς ἐµοίραζεν εἰς ἡµᾶς, ἐπανελθόντας ἐκ τοῦ
σχολείου. Άλλά τό ἒκαµνε πάντοτε κρυφά. Διότι ἡ μήτηρ μας ἐθύμωνε, καί δέν
ἒστεργε να καταβροχθίζωμεν ἡμεῖς ὅ,τι ἐπεθύμει να εἶχε γευθεί καν ἡ ἀσθενής τῆς
κόρη.
'Εν τούτοις ἡ ἀσθένεια τῆς 'Αννιώς ὁλονέν ἐδεινούτο και ὁλονέν περισσότερον
συνεκεντροῦντο περί αὐτήν τῆς μητρός μας αἱ φροντίδες.
Ἀφ' ὅτου ἀπέθανεν ὁ πατήρ μας, δέν εἶχεν ἐξέλθει τῆς οἰκίας. Διότι ἐχήρευσε
πολύ νέα καί ἐντρέπετο να κάμη χρῆσιν τῆς ἐλευθερίας, ἥτις, καί ἐν αὐτῆ τῇ
Τουρκία, ἰδιάζει εἰς πάσαν πολύτεκνον μητέρα. Ἀλλ' ἀφ' ης ημέρας έπεσεν η Αννιώ
σπουδαίως εις τό στρώμα, έβαλε τήν εντροπήν κατά μέρος.
Κάποιος είχεν άλλοτε παρομοίαν ασθένειαν –έτρεχε να τον ερωτήση, πώς
εθεραπεύθη. – Κάπου μία γραία κρύπτει βότανα θαυμασίας ιατρικής δυνάμεως, –
έσπευδε να τα εξαγοράση. – Κάποθεν ήλθε ξένος τις, παράδοξος το εξωτερικόν, ή
φημιζόμενος διά τας γνώσεις του, – δεν εδίσταζε να επικαλεσθή την αντίληψίν του:
Οι διαβασμένοι, κατά τους λαούς, είναι παντογνώσται. Και υπό το πρόσχημα πτωχού
οδοιπόρου κρύπτονται ενίοτε μυστηριώδη όντα, πλήρη υπερφυσικών δυνάμεων».

Ερωτήσεις:
1. Ο Mario Vitti είχε υποστηρίξει για το έργο του Βιζυηνού ότι «παρόλο που
αφηγείται γεγονότα αληθοφανή, που μπορεί και να έχουν συμβεί στην οικογένειά
του, συχνά εκτείνει τη διήγηση και πέρα από τη μυθοποίηση της διήγησης».
Χρησιμοποιώντας στοιχεία από το παραπάνω κείμενο να αναφερθείτε στο
αυτοβιογραφικό υπόβαθρο του διηγήματος.
(μονάδες 15)
2. Nα αναφέρετε τα στοιχεία εκείνα που φορτίζουν συναισθηματικά το κλίμα της
πρώτης αυτής ενότητας του διηγήματος.
(μονάδες 20)

3. Να αναφερθείτε στη γλώσσα του Βιζυηνού και να καταγράψετε με συγκεκριμένα
παραδείγματα τις γλωσσικές του επιλογές.
(μονάδες 20)

4. Να σχολιάσετε το ακόλουθο απόσπασμα (150-200 λέξεις) εστιάζοντας στις
συνήθειες και τις προλήψεις που αναφέρονται σ’ αυτό και στον τρόπο με τον οποίο
αντιμετωπιζόταν από τους ανθρώπους της εποχής εκείνης, καθώς και στη στάση που
ο συγγραφέας τηρεί απέναντι σ’ όλες αυτές τις συνήθειες: «Κάποιος εἶχεν ἂλλοτε
παρομοίαν ἀσθένειαν, - ἒτρεχε νά τόν ἐρωτήση, πῶς ἐθεραπεύθη. - κάπου μία γραῖα
κρύπτει βότανα θαυμασίας ἰατρικῆς δυνάμεως, - ἒσπευδε να τα ἐξαγοράση. Κάποθεν ἦλθε ξένος τίς, παράδοξος τό ἐξωτερικόν, ἢ φημιζόμενος διά τάς γνώσεις
τοῦ, - δέν ἐδίσταζε νά ἐπικαλεσθῇ τήν ἀντίληψίν του: Οἱ "διαβασμένοι", κατά τούς
λαούς, εἶναι παντογνῶσται. Καί ὑπό τό πρόσχημα πτωχού ὁδοιπόρου κρύπτονται
ἐνίοτε μυστηριώδη ὂντα, πλήρη ὑπερφυσικῶν δυνάμεων»
(μονάδες 25)
5. Στο ακόλουθο απόσπασμα από το τελευταίο χρονικά διήγημα του Γεωργίου
Βιζυηνού, Μοσκώβ Σελήμ να παρακολουθήσετε και να σκιαγραφήσετε
α) τη μητρική αγάπη και τον τρόπο με τον οποίο εκείνη εκφράζεται συγκρίνοντάς τη
με την αντίστοιχη αντίδραση της μητέρας στο Αμάρτημα της μητρός μου.
β) πώς λειτουργεί αυτή η αγάπη για τους αποδέκτες της;

«Εγεννήθην από Μπέηδες και είχα πλουσίαν οικογένειαν. Είχα ακόµη δυο αδελφούς
οµοµητρίους. Επειδή δε ήµην ο τελευταίος και αδελφήν δεν είχοµεν, η µητέρα µας η
συγχωρεµένη, όχι µόνον δεν ήθελε να µε εβγάλει από το "χαρέµι", αλλά και µ'
εστόλιζεν ως να ήµουν κόρη. Ήθελε, βλέπεις, η καηµένη να γελά τον εαυτό της και
[να] παρηγορεί την λύπην της, διότι δεν είχε κι εκείνη µίαν θυγατέρα. Έγινα δώδεκα
χρόνων παιδί και ακόµη είχα µακριά µαλλιά, κινιασµένα νύχια, βαµµένα µάγουλα, κι
εφορούσα κοριτσίστικα φορέµατα. Η µητέρα µ' εκαµάρωνε -Θεός συγχωρέσοι την!τόσω περισσότερον, όσω φανερώτερον ήτο ότι µόνον εγώ την οµοίαζα καθ' όλα.
Εγώ, ενόσω ήµην µικρός, υπέφερα να µε ζωγραφίζουν και να µε στολίζουν ωσάν
κούκλα. Ενόσω όµως εµεγάλωνα, επερίσσευε και η αηδία µου διά τα χα'ίδεύµατα
των γυναικών. Αυτό προξενούσε µεγάλην θλίψιν εις την καλήν µου την µητέρα, διότι
το έβλεπεν η καηµένη πως ήµουν ανυπόµονος, πως δεν έβλεπα την ώρα να πετάξω
έξω από τα χέρια της. Τον πατέρα µας τον έβλεπα πολύ σπανίως ήταν υπερήφανος,

αυστηρός άνθρωπος και δεν οµιλούσε πολύ εις το χαρέµι. Εµένα ποτέ δεν µ' επήρεν
εις την ποδιάν του να µε χα'ίδεύσει' θαρρείς πως µ' εσιχαίνονταν όταν µ' έβλεπε µε
µακριά µαλλιά και κοριτσίσια ρούχα. Ποτέ δεν µ' εχάρισε τίποτα, και πάντοτε µε
ονόµαζε µε εµπαιχτικά παρανόµατα. Ήταν όµως και παλικαράς άνθρωπος αγαπούσε
πολύ τα άλογα και τα όπλα και επερίπαιζε τα γυναικίστικα πράγµατα. Εγώ µέσα µου
τον ελάτρευα' κι επιθυµούσα να γίνω σαν εκείνον, οπλισµένος καβαλάρης, τόσω
θερµότερα, όσω περισσότερον επέµεναν να µε κρατούν εις το χαρέµι.
- Το βλέπω πως δεν µ' αγαπάς εµένα, µε είπεν η µητέρα µου µίαν ηµέραν, ενώ
εχάιδευε τα µαλλιά µου. Καηµένο παιδί!».
(μονάδες 20)

