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Ἀπό τῆς στιγµῆς ταύτης ἡ µήτηρ µας ἤρχισε νά ἐπιδαψιλεύῃ1 εἰς τήν
θετήν µας ἀδελφήν τόσας περιποιήσεις, ὅσων ἴσως δέν ἠξιώθηµεν  ἡµεῖς εἰς τήν
ἡλικίαν της καί εἰς καιρούς πολύ εὐτυχεστέρους. Ἐνῷ δέ µετ' ὀλίγον χρόνον
ἐγώ µέν ἐπλανώµην νοσταλγῶν ἐν τῇ ξένῃ, οἱ δέ  ἄλλοι µου ἀδελφοί
ἐταλαιπωροῦντο κακοκοιµώµενοι εἰς τά ἐργαστήρια τῶν "µαστόρων", τό ξένον
κοράσιον ἐβασίλευεν εἰς τόν οἶκον µας, ὡς ἐάν ἦτον ἐδικός του.

Οἱ µικροί τῶν ἀδελφῶν µου µισθοί θά ἐξήρκουν πρός ἀνακούφισιν τῆς
µητρός, ἐφ' ᾧ καί τῇ ἐδίδοντο. Ἀλλ' ἐκείνη, ἀντί νά τούς δαπανᾷ πρός
ἀνάπαυσίν της, ἐπροίκιζε δι' αὐτῶν τήν θετήν της θυγατέρα καί ἐξηκολούθει
ἐργαζοµένη πρός διατροφήν της. Ἐγώ ἔλειπον µακράν, πολύ µακράν, καί ἐπί
πολλά ἔτη ἠγνόουν τί συνέβαινεν εἰς τόν οἶκόν µας. Πρίν δέ κατορθώσω νά
ἐπιστρέψω, τό ξένον κοράσιον ηὐξήθη, ἀνετράφη, ἐπροικίσθη καί ὑπανδρεύθη,
ὡς ἐάν ἦτον ἀληθῶς µέλος τῆς οἰκογενείας µας.

Ὁ γάµος αὐτῆς, ὅστις φαίνεται ἐπίτηδες ἐπεσπεύθη, ὑπῆρξεν ἀληθής
"χαρά" τῶν ἀδελφῶν µου. Οἱ δυστυχεῖς ἀνέπνευσαν, ἀπαλλαγέντες ἀπό τό
πρόσθετον φορτίον. Καί εἶχον δίκαιον. ∆ιότι ἡ κόρη ἐκείνη, ἐκτός ὅτι ποτέ δέν
ᾐσθάνθη πρός αὐτούς ἀδελφικήν τινα στοργήν, ἐπί τέλους ἀπεδείχθη
ἀχάριστος πρός τήν γυναῖκα, ἥτις περιεποιήθη τήν ζωήν αὐτῆς µέ τοσαύτην
φιλοστοργίαν, ὅσην ὀλίγα γνήσια τέκνα ἐγνώρισαν.

Εἶχον λόγους λοιπόν οἱ ἀδελφοί µου να εἶναι εὐχαριστηµένοι και εἶχον
λόγους να πιστεύσουν, ὅτι καί ἡ µήτηρ ἀρκετά ἐδιδάχθη ἐκ τοῦ παθήµατος
ἐκείνου.

Ἀλλ' ὁποία ὑπῆρξεν ἡ ἔκπληξίς των, ὅταν, ὀλίγας µετά τούς γάµους
ἡµέρας, τήν εἶδον νά ἔρχεται εἰς τήν οἰκίαν, σφίγγουσα τρυφερῶς εἰς τήν
ἀγκάλην της ἕν δεύτερον κοράσιον, ταύτην τήν φοράν ἐν σπαργάνοις! 

- Τό κακότυχο!  ἀνεφώνει ἡ µήτηρ µου, κύπτουσα συµπαθητικῶς ἐπί τῆς
µορφῆς τοῦ νηπίου, δέν τό ἔφθανε πώς ἐγεννήθη κοιλιάρφανο, µόν' ἀπέθανε
καί ἡ µάνα του καί τό ἄφηκε µέσ' στή στράτα!  Καί, εὐχαριστηµένη τρόπον

                      
1 επιδαψιλεύω·  παρέχω  µε  αφθονία .
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τινά ἐκ τῆς ἀτυχοῦς ταύτης συµπτώσεως, ἐπεδείκνυε τό λάφυρόν της
θριαµβευτικῶς πρός τούς ἐνεούς2 ἐκ τῆς ἐκπλήξεως ἀδελφούς µου.

Τό υἱικόν σέβας ἦτο πολύ, καί ἡ αὐθεντεία3 τῆς µητρός µεγάλη, ἀλλ' οἱ
πτωχοί ἀδελφοί µου ἦσαν τόσον ἀπογοητευµένοι, ὥστε δέν ἐδίστασαν νά
ὑποδείξουν εὐσχήµως4 πως εἰς τήν µητέραν των, ὅτι καλόν θά ἦτο νά
παραιτηθῇ τοῦ σκοποῦ της. Ἀλλά τήν εὗρον ἀµετάπειστον. Τότε ἐδήλωσαν
φανερά τήν δυσαρέσκειάν των καί τῇ ἠρνήθησαν τήν διαχείρισιν τοῦ
βαλαντίου5 των. Ὅλα εἰς µάτην.

- Μή µοῦ φέρετε τίποτε, ἔλεγεν ἡ µήτηρ µου, ἐγώ δουλεύω καί τό θρέφω,
σάν πώς ἔθρεψα καί σᾶς. Καί ὅταν ἔλθῃ ὁ Γιωργής µου ἀπ' τή ξενιτειά, θά τό
προκίσῃ καί θά τό πανδρέψῃ. Ἀµ' τί θαρρεῖτε!  Ἐµένα τό παιδί µου µέ τό
ὑποσχέθηκε. -Ἐγώ, µάνα, θά σέ θρέψω καί σένα καί το ψυχοπαῖδί σου. - Ναί !
ἔτσι µέ τό εἶπε, πού νἄχῃ τήν εὐχή µου! 

Ὁ Γιωργής ἤµην ἐγώ. Καί τήν ὑπόσχεσιν ταύτην τήν εἶχον δώσει ἀληθῶς,
ἀλλά πολύ προτύτερα.

Ἦτο καθ' ἥν ἐποχήν ἡ µήτηρ µας εἰργάζετο διά νά θρέψῃ τήν πρώτην µας
θετήν ἀδελφήν καθώς καί ἡµᾶς. Ἐγώ τήν συνώδευον κατά τάς διακοπάς τῶν
µαθηµάτων, παίζων παρ' αὐτῇ, ἐνῷ ἐκείνη ἔσκαπτεν ἤ ἐξεβοτάνιζεν. Μίαν
ἡµέραν διακόψαντες τήν ἐργασίαν ἐπεστρέφοµεν ἀπό τούς ἀγρούς φεύγοντες
τόν ἀφόρητον καύσωνα, ὑφ' οὗ ὀλίγον ἔλειψε νά λιποθυµήσῃ ἡ µήτηρ µου.
Καθ' ὁδόν κατελήφθηµεν ὑπό ραγδαιοτάτης βροχῆς, ἐξ ἐκείνων, αἵτινες
συµβαίνουσι παρ' ἡµῖν συνήθως, µετά προηγηθεῖσαν ὑπερβολικήν ζέστην ἤ
λαύραν, καθώς τήν ὀνοµάζουν οἱ συντοπῖταί µου. ∆έν ἤµεθα πλέον πολύ
µακράν τοῦ χωρίου, ἀλλ' ἔπρεπε νά διαβῶµεν ἕνα χείµαρρον, ὅστις
πληµµυρήσας ἐκατέβαινεν ὁρµητικώτατος. Ἡ µήτηρ µου ἠθέλησε νά µέ σηκώσῃ
εἰς τόν ὦµόν της. Ἀλλ' ἐγώ ἀπεποιήθην6. 

- Εἶσαι ἀδύνατη ἀπό τή λιποθυµία, τῇ εἶπον. Θά µέ ρίψῃς µέσ' στόν
ποταµό.

Καί ἐσήκωσα τά φορέµατά µου καί εἰσῆλθον δροµαῖος7 εἰς τό ρεῦµα, πρίν
ἐκείνη προφθάσῃ νά µέ κρατήσῃ. Εἶχον ἐµπιστευθῆ εἰς τάς δυνάµεις µου πλέον
ἤ ὅ,τι ἔπρεπε. ∆ιότι πρίν σκεφθῶ νά ὑποχωρήσω, οἱ πόδες µου ἔχασαν τό
στήριγµά των, καί, ἀνατραπείς παρεσύρθην ὑπό τοῦ χειµάρρου ὡς κέλυφος
καρύου.

Μία σπαρακτική κραυγή φρίκης εἶναι πᾶν ὅ,τι ἐνθυµοῦµαι ἐκ τῶν µετά
ταῦτα. Ἦτον ἡ φωνή τῆς µητρός µου, ἥτις ἐρρίφθη εἰς τά ρεύµατα γιά νά µέ
σώσῃ.

                         
2 ενεός ·  ἐµβρόντητος ,  ἄναυδος .
3 αυθεντεία ·  η  εξουσιαστική  δύναµη .
4 εύσχηµος·ο  επιφανειακά  δικαιολογηµένος .
5 βαλάντιο ·  χρηµατοφυλάκιο ,  πουγγί .
6 αποποιούµαι ·  αρνούµαι  κάτι  προσφερόµενο  ή  ζητούµενο .
7 δροµαίος ·  τρεχάτος ,  ταχύς ,  γρήγορος .
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Πῶς δέν ἔγινα αἰτία να πνιγῇ καί ἐκείνη µετ' ἐµοῦ, εἶναι θαῦµα. ∆ιότι ὁ
χείµαρρος ἐκεῖνος ἔχει κακήν φήµην παρ' ἡµῖν. Καί ὅταν λέγουν περί τινος "τόν
ἐπῆρε τό ποτάµι", ἐννοοῦν ὅτι ἐπνίγη εἰς αὐτόν τοῦτον τόν χείµαρρον.

Καί ὅµως ἡ µήτηρ µου λιγόθυµος καθώς ἦτο, κατάκοπος, βεβαρυµένη ἀπό
ἐπαρχιακά φορέµατα, ἱκανά νά πνίξουν καί τόν δεξιώτερον κολυµβητήν, δέν
ἐδίστασε νά ἐκθέσῃ τήν ζωήν αὑτῆς εἰς κίνδυνον. Ἐπρόκειτο νά µέ σώσῃ, καί
ἄς ἤµην ἐκεῖνό της τό τέκνον, τό ὁποῖον προσέφερε ἄλλοτε εἰς τόν Θεόν ὡς
ἀντάλλαγµα ἀντί τῆς θυγατρός της. 

Ὅταν ἔφθασεν εἰς τόν οἶκον καί µέ ἀπέθεσε χαµαί ἀπό τόν ὦµόν της, ἤµην
ἀκόµη παραζαλισµένος. ∆ιά τοῦτο, ἀντί νά αἰτιαθῶ τήν ἀπρονοησίαν µου διά
τό συµβάν, ἀπέδωκα αὐτό εἰς τάς ἐργασίας τῆς µητρός µου.

- Μή δουλεύεις πιά, µάνα, τῇ εἶπον, ἐνῷ ἐκείνη µ' ἐνέδυε στεγνά φορέµατα.
 - Ἀµ' ποιός θά µᾶς θρέφῃ, παιδί µου, σάν δέν δουλεύω ἐγώ; - Ἠρώτησεν

ἐκείνη στενάξασα .  
- Ἐγώ, µάνα! ἐγώ! - τῇ ἀπήντησα τότε µετά παιδικού στόµφου. 
- Καί τό ψυχοπαίδι µας; 
- Κ' ἐκεῖνο ἐγώ! 
Ἡ µήτηρ ἐµειδίασεν ἀκουσίως, διά τήν ἐπιβλητικήν στάσιν, ἥν ἔλαβον

προφέρων τήν διαβεβαίωσιν ταύτην. Ἔπειτα διέκοψε τήν ὁµιλίαν ἐπειποῦσα· 
- Ἀµ' θρέψε δά πρῶτα τόν ἑαυτό σου καί ὕστερα βλέπουµε.
∆έν παρῆλθε πολύς καιρός καί ἀπηρχόµην εἰς τά ξένα. 
Ἡ µήτηρ βεβαίως οὐδ' ἐσηµείωσε κἄν τήν ὑπόσχεσιν ἐκείνην. Ἐγώ ὅµως

ἐνθυµούµην πάντοτε, ὅτι ἡ αὐταπάρνησίς της µοί ἐχάρισε διά δευτέραν φοράν
τήν ζωήν, τήν ὁποίαν τῇ ὤφειλον. ∆ιά τοῦτο εἶχον τήν υπόσχεσιν ἐκείνην ἐπί
τῆς καρδίας µου, καί ὅσον ἐµεγάλωνα, τόσῳ σπουδαιότερον ἐνόµιζα τόν
ἑαυτόν µου ὑποχρεωµένον πρός ἐκπλήρωσίν της.

- Μή κλαίγῃς µητέρα, τῇ εἶπον ἀναχωρῶν. Ἐγώ πηγαίνω πιά νά κάµω
παράδες. Ἔννοια σου!  Ἀπό τώρα καί νά πάγῃ θά σέ θρέφω καί σένα καί το
παραπαῖδί σου. Ἀλλά, ἀκούεις; ∆έν θέλω πιά νά δουλεύῃς!  

∆έν ἤξευρον ἀκόµη ὅτι δεκαετές παιδίον ὄχι τήν µητέρα, ἀλλ' οὐδέ τόν
ἑαυτόν του δέν δύναται νά θρέψῃ. Καί δεν ἐφανταζόµην, ὁποῖαι φοβεραί
περιπέτειαι µέ περιέµενον καί πόσας πικρίας ἔµελλον ἀκόµη νά ποτίσω τήν
µητέρα µου διά τῆς ξενιτείας ἐκείνης, δι' ἧς ἤλπιζον νά τήν ἀνακουφίσω. 

Ἐπί πολλά ἔτη ὄχι µόνον βοήθειαν, ἀλλ' οὐδέ µίαν ἐπιστολήν κατώρθωσα
νά τῇ στείλω. Ἐπί πολλά ἔτη παρεµόνευεν εἰς τούς δρόµους, ἐρωτῶσα τούς
διαβάτας µή µέ εἶδον πουθενά.

Πότε τῇ ἔλεγον, ὅτι ἐδυστύχησα ἐν Κωνσταντινουπόλει καί ἐτούρκευσα. 
- Νά φᾶνε τή γλῶσσά τους πού τὤβγαλαν!  - ἀπεκρίνετο ἡ µήτηρ µου.

Αὐτός πού λένε, δέν µπορεῖ νά ἦτον τό παιδί µου!  - Ἀλλά µετ' ὀλίγον ἐκλείετο
περίτροµος εἰς τό εἰκονοστάσιόν µας, καί προσηύχετο δακρυρροοῦσα πρός τόν
Θεόν, διά νά µέ φωτίσῃ νά ἐπανέλθω εἰς τήν πίστην τῶν πατέρων µου.
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Πότε τῇ ἔλεγον, ὅτι ἐναυάγησα εἰς τάς ἀκτάς τῆς Κύπρου, καί ἐπαιτῶ
ρακένδυτος εἰς τούς δρόµους.

- Φωτιά νά τούς κάψῃ, ἀπεκρίνετο ἐκείνη. Τό λέν ἀπό τή ζούλια τους. Τό
παιδί µου θενἄκανε κατάστασι8 καί πά' στόν Ἅγιο Τάφο.

Ἀλλά µετ' ὀλίγον ἐξήρχετο εἰς τούς δρόµους, ἐξετάζουσα τούς διαβατικούς
ἐπαίτας, καί µετέβαινεν ὅπου ἠκούετο κανείς "καραβοτσακισµένος" µέ τήν
θλιβεράν ἐλπίδα ν' ἀνακαλύψῃ ἐν αὐτῷ τό ἴδιόν της τέκνον, µέ τήν πρόθεσιν
νά δώσῃ εἰς αὐτόν τά στερήµατά της, ὅπως τά εὕρω ἐγώ εἰς τά ξένα ἀπό τάς
χεῖρας τῶν ἄλλων. 

Καί ὅµως, ὁσάκις ἐπρόκειτο περί τῆς θετῆς αὐτῆς θυγατρός, τά ἐλησµόνει
ὅλα ταῦτα καί ἐφοβέριζε τούς ἀδελφούς µου, ὅτι ἐλθών ἐγώ ἀπό τά ξένα θά
τούς ἐντροπιάσω διά τῆς γενναιότητός µου, καί θά προικίσω καί θά
ὑπανδρεύσω τήν κόρην της ἐν ποµπῇ καί παρατάξει.

- Ἔ; Ἀµ' τί θαρρεῖτε!  Ἐµένα τό παιδί µου µέ τό ὑποσχέθηκε!  Ἄς ἔχῃ τήν
εὐχή µου!

Β΄. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Σε ποιο ιστορικοκοινωνικό πλαίσιο εντάσσεται το έργο Τό

ἁµάρτηµα τῆς µητρός µου ;  Να τεκµηριώσετε την απάντησή σας
µε πέντε συγκεκριµένα παραδείγµατα από το απόσπασµα .

Μονάδες 15
2.  «Αφηγηµατικοί τρόποι ονοµάζονται τα συστατικά στοιχεία που

συναποτελούν µιαν αφήγηση· ...  : α) Έκθεση· είναι η αφήγηση γεγονότων
και πράξεων ... β) ∆ιάλογος· το µέρος της αφήγησης, στο οποίο δύο ή
περισσότερα πρόσωπα της αφήγησης παρουσιάζονται συνδιαλεγόµενα σε
ευθύ λόγο ... γ) Περιγραφή· είναι η αναπαράσταση (του εξωτερικού)
προσώπων, τόπων και αντικειµένων εκ µέρους του αφηγητή σε τρίτο
πρόσωπο ... δ) Σχόλιο·  είναι η µετά από µια διακοπή της αφήγησης
(έκθεσης, περιγραφής, διαλόγου) παρεµβολή σχολίων, σκέψεων, γνωµών ή
και ολόκληρων µικρών διατριβών του αφηγητή ...» (Γεώργιος Βελουδής,
Γραµµατολογία-Θεωρία της Λογοτεχνίας, "∆ωδώνη" , Αθήνα 1994, σελ.
146-147). Να εντοπίσετε στο απόσπασµα από Τό ἁµάρτηµα τῆς µητρός
µου τους παραπάνω αφηγηµατικούς τρόπους (δηλαδή:  Έκθεση, ∆ιάλογο,
Περιγραφή, Σχόλιο). Να δώσετε ένα παράδειγµα για κάθε περίπτωση.

Μονάδες 20
3. Το σύνολο σχεδόν των µελετητών του έργου Τό ἁµάρτηµα τῆς µητρός µου

χαρακτηρίζει την "ψυχογραφική δύναµη" του Βιζυηνού "απαράµιλλη". Να
τεκµηριώσετε την εν λόγω θέση µε δύο συγκεκριµένες αναφορές στο
απόσπασµα.

Μονάδες 20

                         
8 θενάκανε  κατάστασι ·  έκανε  προκοπή .
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4. "Ὁ γάµος αὐτῆς, ὅστις φαίνεται ἐπίτηδες ἐπεσπεύθη, ὑπῆρξεν ἀληθής
"χαρά" τῶν ἀδελφῶν µου. Οἱ δυστυχεῖς ἀνέπνευσαν, ἀπαλλαγέντες ἀπό τό
πρόσθετον φορτίον. Καί εἶχον δίκαιον. ∆ιότι ἡ κόρη ἐκείνη, ἐκτός ὅτι
ποτέ δέν ᾐσθάνθη πρός αὐτούς ἀδελφικήν τινα στοργήν, ἐπί τέλους
ἀπεδείχθη ἀχάριστος πρός τήν γυναῖκα, ἥτις περιεποιήθη τήν ζωήν αὐτῆς
µέ τοσαύτην φιλοστοργίαν, ὅσην ὀλίγα γνήσια τέκνα ἐγνώρισαν."

Να σχολιάσετε σε δύο παραγράφους (140-160 λέξεις συνολικά) τη
στάση της υιοθετηµένης κόρης απέναντι στη θετή µητέρα της, καθώς και
τα συναισθήµατα που προκάλεσε στα αδέλφια του αφηγητή ο γάµος της
κόρης.  

Μονάδες 25

5. Το ποίηµα "Μισσεµός" που ακολουθεί είναι του Ιωάννη Πολέµη. Να
σχολιάσετε τα λόγια της µητέρας στους δύο τελευταίους στίχους. Ο
σχολιασµός να γίνει σε σχέση µε όσα η µητέρα λέει στο υπόλοιπο τµήµα
του ποιήµατος. 

Ιωάννη Πολέµη, Μισσεµός

Μισσεύεις γιά τήν ξενιτειά καί µένω µοναχή µου· 

σῦρε, παιδί µου, στό καλό καί σῦρε στήν εὐχή µου ...

Τριανταφυλλένια ἡ στράτα σου, κρινοσπαρµένοι οἱ δρόµοι, 

για χάρι σου ν' ἀνθοβολοῦν καί τά λιθάρι' ἀκόµη·

τά δάκρυά µου νά γενοῦν διαµάντια σ' ὅ,τι ἀγγίσῃς,

καί τό ποτήρι τῆς χαρᾶς ποτέ νά µή στραγγίσῃς· 

νά πίνῃς καί νά ξεδιψᾷς καί νά 'ναι αὐτό γεµᾶτο

σάν νά 'ν' ἡ βρύση ἀπό ψηλά κι αὐτό νά 'ν' ἀπό κάτω.

Ἐκεῖ, παιδί µου, πού θά πάς, στά µακρυνά τά ξένα, 

δίχτυα πολλά κι ὀξόβεργες θά στήσουνε γιά σένα 

ἡ ἐλπίδα µέ τούς πόθους της, τό βιός µέ τά παλάτια

κ' ἡ ξεγελάστρα ἡ ὀµορφιά µέ τά γλυκά της µάτια.

Ἡ ἐλπίδα ἡ ἀχαλίνωτη ξεχνᾷ τά περασµένα, 

καί θά ξεχάσῃς κάποτε µαζί µ' αὐτά καί µένα·

τό βιός µεσ' στά παλάτια του τήν περηφάνεια κρύβει

καί θά ντραπῇς γιά τό φτωχό τό πατρικό καλύβι.

Παιδί µου, ἄν τή µητέρα σου πάψῃς νά τήν θυµᾶσαι,

µέ δίχως βαρυγκόµησι συχωρεµένος νά 'σαι·
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κι ἄν τό φτωχό καλύβι µας ντροπή σοῦ φέρνει, ὡς τόσο,

καί πάλι θά 'µαι πρόθυµη συχώρεσι νά δώσω.

Μ' ἄν τήν Πατρίδα ἀπαρνηθῇς, πού τήν λατρεύοµ' ὅλοι,

νά 'ν' ἡ ζωή σου, ὅπου κι ἄν πάς, ἀγκάθια καί τριβόλοι.
                                                  
1. µισσεµός· ξενιτεµός.
2. µισσεύω· αποµακρύνοµαι από την πατρίδα µου, ξενιτεύοµαι.
3. τριβόλοι·  ζιζάνια των αγρών.

Μονάδες 20

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
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 οποιαδήποτε άλλη σηµείωση .

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο

και τα φωτοαντίγραφα .

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα ερωτήµατα .

4. Κάθε απάντηση σωστά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή .

5. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των

φωτοαντιγράφων .

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης :  µία (1) ώρα µετά τη διανοµή των

φωτοαντιγράφων .

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ


