Ερώτηση 1
Βασικός εισηγητής του ηθογραφικού διηγήµατος, ο Βιζυηνός εµπνέεται από τις συνήθειες
και το χαρακτήρα των απλών ανθρώπων της υπαίθρου, και ειδικότερα της Βιζύης της
Ανατολικής Θράκης. Εντούτοις, δεν περιορίζεται στην αναλυτική καταγραφή των ηθών και
εθίµων, αλλά έχοντας ως επιστηµονικό εξοπλισµό τις σπουδές του στη Ψυχολογία,
ενδιαφέρεται περισσότερο να αποτυπώσει τη ψυχολογική διάσταση των χαρακτήρων του,
γεγονός που τον διαφοροποιεί σηµαντικά από τους υπόλοιπους ηθογράφους της γενιάς τού
1880. Απώτερος στόχος του είναι να περάσει στη βαθύτερη υπόσταση των ηρώων του, να
διεισδύσει στα µύχια της ψυχής τους και να επιµείνει εκεί, κάνοντας απόπειρα να την
αποτυπώσει στην όποια αναταραχή την βασανίζει ή και την δυναµώνει. Η ηθογραφία,
λοιπόν, ανανεώνεται προς την κατεύθυνση της ψυχογραφίας, κάτι που γίνεται εµφανές και
στο «Αµάρτηµα της µητρός µου».
Ειδικότερα, στο εν λόγω απόσπασµα παρουσιάζεται άλλοτε ρητά και άλλοτε έµµεσα η
ψυχολογική κατάσταση του πρωταγωνιστικού ζεύγους της σκηνής. Μία πρώτη απόπειρα
ψυχολογικής καταγραφής επιχειρείται µε την απόδοση των συναισθηµάτων του αφηγητή
κατά τη διάρκεια της πρώτης νυχτερινής παραµονής στην εκκλησία. Το γεγονός ότι προς
στιγµήν κάνει την εµφάνιση του ο ενήλικος αφηγητής µε τη φράση «ενθυµούµαι ακόµη
οποίαν εντύπωσιν έκαµεν επί της παιδικής µου φαντασίας η πρώτη εν τη εκκλησία
διανυκτέρευσις» φανερώνει το πόσο βαθιά εγχαράχτηκε το βίωµα στην ψυχή του ανήλικου
ήρωα. Προκειµένου να αποδοθούν µε ακρίβεια οι σκέψεις και τα συναισθήµατα του Γιωργή,
όλη η περιγραφή δίνεται µέσα από ρήµατα πρώτου ενικού προσώπου («µοι εφαίνετο»,
«ενόµιζον», «έβλεπον»), ενώ διάσπαρτες είναι οι φράσεις που δηλώνουν το ψυχικό πάθος
του αφηγητή, που συνίσταται στη δοκιµασία φρίκης και φόβου εντός της εκκλησίας
(«τρέµων εκ φρίκης», «δεν ετόλµων να δηλώσω ουδέ την παραµικροτέραν ανησυχίαν»,
«ως ήθελεν υποπτευθεί ότι φοβούµαι», «υπέφερον λοιπόν [...] τας φρικιάσεις εκείνας»).
Επειτα, διαγράφεται και ο ψυχικός κόσµος της ∆εσποινιώς. Με το που γίνεται εµφανής η
επιδείνωση της ασθένειας της Αννιώς, η µητέρα βυθίζεται στη σιωπή και αποσύρεται από
αποιαδήποτε δραστηριότητα («ήρχισε [...] να δεικνύη θλιβεράν αδιαφορίαν προς παν ό,τι
δεν ήτο αυτή η ασθενής»). Ωστόσο, η βασική δοµή της συνειδησιακής της υπόστασης
συµπυκνώνεται στην πρωτοφανή προσευχή της. ∆οσµένη απόλυτα στην ενοχή της για τον
ακούσιο φόνο που διέπραξε, η µητέρα επιζητά τον εξαγνισµό µέσω της τιµωρίας
(«Ενθυµήθηκες την αµαρτία µου και εβάλθηκες να µου παρης το παιδί, για να µε
τιµωρήσεις. Ευχαριστώ σε, Κύριε!». Σε κατάσταση συναισθηµατικής φόρτισης και
απελπισίας καθώς «έκλαιε γονυπετής» και «τα δάκρυά της ηκούοντο στάζοντα επί των
πλακών», παραβιάζει για δεύτερη φορά τον ηθικό νόµο της µητρότητας, προσφέροντας σαν
αντάλλαγµα στο Θεό κάποιο από τα αγόρια, που παραστέκουν κι αυτά στην άρρωστη. Σε
αυτό το σηµείο διαφαίνεται ένα άλλο κοµβικό σηµείο της ψυχολογίας της, που δεν είναι
άλλο από την σκανδαλώδη αφοσίωση της στα θηλυκά παιδιά. Το ψυχογραφικό παζλ
συµπληρώνεται, τέλος, από την αποτύπωση των συναισθηµάτων του αφηγητή στο άκουσµα
της µητρικής προσευχής. Η ψυχική δοκιµασία του Γιωργή, που άρχισε µε τις εφιαλτικές
διανυκτερεύσεις στην εκκλησία, τώρα εντείνεται καθώς δοκιµάζει εκ νέου την απόρριψη από
τη µητέρα. Από τη µια η απέλπιδα αναζήτηση της αγάπης και από την άλλη η απερίφραστη
στέρηση της εντείνουν το ψυχολογικό του αδιέξοδο µε αποτέλεσµα να τραπεί σε φυγή
(«επωφελήθην την ευκαιρίαν να φύγω εκ της εκκλησίας, τρέχων ως έξαλλος και εκβαλλών
κραυγάς»). Αφού ο αρχικός τρόµος καταλαγιάσει, ακολουθεί µία διαδικασία εσωτερικής
διερώτησης, κατά την οποία αποκαλύπτεται ο ενοχοποιηµένος ψυχισµός του Γιωργή
(«προσεπάθησα να ενθυµηθώ µήπως της έπταισά ποτέ, µήπως την αδίκησα, αλλά δεν
ηδυνήθην»). Το συναισθηµατικό προφίλ του πρωταγωνιστή σκιαγραφείται, τέλος, µε δύο
επίθετα, τα οποία καταδεικνύουν το πόσο αθεράπευτος από τη στέρηση της µητρικής
αγάπης επιστρέφει στο πατρικό σπίτι: «Και µε πήρε το παράπονο και ήρχισα να κλαίω […]
Και διηυθύνθην προς την οικίαν µας, περίλυπος και απηλπισµένος».
Ερώτηση 2
Η περιγραφή, οι αναδροµές, ο µονόλογος και η αφήγηση σε πρώτο πρόσωπο αποτελούν
κύρια χαρακτηριστικά της αφήγησης στο συγκεκριµένο απόσπασµα. Ειδικότερα: α) µία
περιγραφή βαρύνουσας σηµασίας είναι η ανάπλαση του εσωτερικού της εκκλησίας από το
µικρό Γιωργή («ενθυµούµαι ακόµη... το οποίον έκαιε προ ηµών»). Το ότι ο αφηγητής
µπολιάζει το λόγο του µε αυτή την περιγραφή έχει ως αποτέλεσµα η αφήγηση να απλωθεί
µέσα στο χώρο και να αποδοθεί µε ακρίβεια το ψυχολογικό κλίµα που επικρατεί εντός της
εκκλησίας, β) αναδροµή στο παρελθόν επιχειρεί ο αφηγητής µετά τη φυγή του από την
εκκλησία («ανεκάλεσα εις την µνήµην µου... το αδικηµένον του»). Με την αναχρονία αυτή
αφενός δραµατοποιείται ακόµη περισσότερο η άσχηµη ψυχολογική κατάσταση του Γιωργή,
αφετέρου αποκαλύπτονται οι ενοχές που νιώθει σε σχέση µε την αδερφή του και το

παράπονο που τον διακατέχει για τη στέρηση της µητρικής αγάπης. γ) παράδειγµα
δραµατικού µονολόγου αποτελεί η προσευχή της µητέρας («Πάρε µου όποιο θέλεις...
Ευχαριστώ σε, Κύριε!»), η οποία 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, δ) η αφήγηση σε πρώτο
πρόσωπο χαρακτηρίζει ολόκληρο το απόσπασµα (π.χ «ήναπτον πυρ, έφερον νερό και
εσκούπιζα την εκκλησίαν») και συµβάλλει στο να γίνει η αφήγηση πιο οικεία και
αληθοφανής, µεταδίδοντας την προσωπική και πάντα περιορισµένη εµπειρία του αφηγητή.
Ερώτηση 3
Ο Βιζυηνός, γνωρίζοντας να χειρίζεται καλά τον νόµο της αγωνίας, σκορπίζει µέσα στο
κείµενο του «πρόωρες ενδείξεις». Στήνοντας την ιστορία του, συνηθίζει να στέλνει πρώιµα
κάποια αναγνωριστικά σήµατα «αστυνοµικού χαρακτήρα» που κεντρίζουν το ενδιαφέρον
του αναγνώστη και δηµιουργούν τις κατάλληλες εντάσεις στην κατάλληλη στιγµή, µέχρις
ότου -αργόρτερα µέσα στη διήγηση- αποκαλυφθεί η σηµασία τους. Με αυτό τον τρόπο,
δηµιουργούνται αναµονές στον αναγνώστη και παράλληλα η αφήγηση µοιάζει µε διαδροµή
για τη διαλεύκανση ενός µυστηρίου. Στο συγκεκριµένο απόσπασµα δύο είναι τα σηµεία, τα
οποία µας προϊδεάζουν για το τι µέλλει γενέσθαι στην εξέλιξη του µύθου. Η πρώτη ένδειξη
βρίσκεται στο σηµείο στο οποίο ο αφηγητής κάνει νύξη για την επιδείνωση της ασθένειας
της Αννιώς, ύστερα από λίγες µέρες παραµονής στο αφιλόξενο περιβάλλον της εκκλησίας:
«η υγρασία το ψύχος, το ασύνηθες και, µα το ναι, φρικαλέον των εν τω ναώ
διανυκτερεύσεων δεν ήργησαν να επιδράσουν βλαβερός επί της ασθενούς, της οποίας η
κατάσταση ήρχισε να εµπνέη τώρα τους έσχατους φόβους». Η διαπίστωση αυτή όχι µόνο
προετοιµάζει τον αναγνώστη για τον επικείµενο θάνατο της άρρωστης κόρης, αλλά
προµηνύει και τη µορφή των σχέσεων ανάµεσα στα υπόλοιπα µέλη της οικογένειας, µιας και
η κατάσταση της ασθενούς και ησυµπεριφορά της µητέρας απέναντι στα αγόρια
λειτουργούν σαν συγκοινωνούντα δοχεία.
Πέρα από αυτό, η δεύτερη πρόωρη ένδειξη που απαντά στο κείµενο εντοπίζεται στη
προσευχή της µητέρας. Ενώ η µητέρα σε κατάσταση απελπισίας παρακαλεί το Θεό να σώσει
το κορίτσι, υπαινίσσεται το αµάρτηµα της για πρώτη φορά µέσα στο κείµενο: «Ενθυµήθηκες
την αµαρτίαν µου και εβάλθηκες να µου πάρης το παιδί, για να µε τιµωρήσης». Η παράξενη
φράση έρχεται σαν κεραυνός εν αιθρία και µολονότι ο µικρός Γιωργής είναι συναισθηµατικά
πολύ αναστατωµένος για να εστιάσει σε αυτήν, το συγκεκριµένο σηµείο δεν παύει να
αποτελεί προϊδεασµό, ο οποίος ενσταλάττει στον αναγνώστη υποψίες για παρελθοντικές
πράξεις της µητέρας, που χρονικά τοποθετούνται πριν από την αρχή ολόκληρης της
αφήγησης.
Ερώτηση 4
Ο Γιωργής ακούει µε φρίκη τη µακάβρια προσφορά της µητέρας του προς το Θεό. Η πρώτη
συναισθηµατική του ανταπόκριση είναι ο πανικός, ο οποίος προκαλεί ανατριχίλα («παγερά
φρικίασις διέτρεξε τα νεύρα µου και ήρχισαν τα αυτία µου να βοΐζουν») και συνοδεύεται
από συγκεκριµένες σωµατικές αντιδράσεις, όπως για παράδειγµα το τρίξιµο των δοντιών
(«οι οδόντες µου συνεκρούοντο υπό του τρόµου»). Οι κινήσεις του είναι σπασµωδικές. Αν
και βλέπει τη µητέρα του να σωριάζεται «αδρανής επί των µαρµάρων», εκείνος σπεύδει σε
θορυβώδη φυγή («τρέχων ως έξαλλος και εκβαλλών κραυγάς»). Υστερα από µία πρόσκαιρη
ανάκτηση της ψυχραιµίας του, προσπαθεί να εξηγήσει στον εαυτό του τα συναισθήµατα της
µητέρας του για τον ίδιο. Στο σηµείο αυτό και µέσα από µία απόπειρα αυτοκριτικής, η οποία
θα καταλήξει σε κλάµατα, εκδηλώνεται για πρώτη φορά το αίσθηµα ζήλειας του Γιωργή,
που ως εκείνη τη στιγµή είχε αποκρύψει {«εύρισκον, ότι αφ' ότου εγεννήθη αυτή η αδερφή
µας, εγώ, όχι µόνον δεν ηγαπήθην, όπως θα το επεθύµουν, αλλά τουτ' αυτό
παρηγκωνιζόµην ολονέν περισσότερο. [...] Και µε πήρε το παράπονον και ήρχισα να
κλαίω»).
Ερώτηση 5
Εκ διαµέτρου αντίθετα συναισθήµατα εκφράζει ο συγγραφέας για τη µητέρα του στο ποίηµα
σε σχέση µε εκείνα που αποκαλύπτονται στο απόσπασµα από το «Αµαρτηµα».
Αρχικά, στο ποίηµα η µητέρα συνδέεται µε εξιδανικευµένα συναισθήµατα. Ηδη από τον
τίτλο του ποιήµατος η αγκαλιά της χαρακτηρίζεται «αγιασµένη», επίθετο που θα επανέλθει
µέσα στο ποίηµα τέσσερις φορές και αποδίδει τη θρησκευτική ευλάβεια µε την οποία
λατρεύεται η µητρική µορφή. Η αγκαλιά της µητέρας αποτελεί σταθερή πηγή ευτυχίας για
τον ποιητή (στροφή α'). Ακόµη κι αν οι απόπειρες για ερωτική ή εν γένει κοινωνική επαφή
καταλήξουν στο κενό, η µάνα επανέρχεται συνεχώς ως το µόνο καταφύγιο του αδικηµένου
από τη µοίρα ποιητή και λειτουργεί επανορθωτικά στη µαταίωση/διάψευση που δοκιµάζει

(στροφή β'). Όταν εκείνη δεν υπάρχει πια, τότε τίποτε δεν αποµένει γι' αυτόν στον κόσµο:
αδυνατεί να βρει τη γαλήνη και την παρηγοριά, ενώ η στέρηση της ισοδυναµεί µε θάνατο
και παραίτηση από τη ζωή (στροφές γ' και δ'). Από την άλλη πλευρά, στο απόσπασµα του
διηγήµατος τα συναισθήµατα που εκφράζονται για τη µητέρα χρωµατίζονται µε µελανότερα
χρώµατα. Ο αφηγητής, ορµώµενος από µία ενδόµυχη συναισθηµατική σύγκρουση που
γέννησε η απορριπτική προσευχή της µητέρας, δοκιµάζει απέναντι της συναισθήµατα
αγανάκτησης και θυµού. Το πρόσωπότης γίνεται πηγή ανασφάλειας, και καθώς αυτή
αποτυγχάνει να εκπληρώσει τον πρωταρχικό στόχο της, να καλύψει δηλαδή συναισθηµατικά
το νεαρό αφηγητή, εκείνος νιώθει παράπονο και προδοσία. Ωστόσο, ο θυµός που εκφράζει ο
Γιωργής απέναντι στη µητέρα του είναι υία απεννωσυένπ επίκληση νια ανάπη. 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.

