
Παράλληλα κείμενα στο Αμάρτημα της μητρός μου 
 
1. Στα αποσπάσματα των κειμένων του Γ. Βιζυηνού και του Ι. Μ. 
Παναγιωτόπουλου που σας δίνονται, να εντοπίσετε και να σχολιάσετε πέντε (5) 
ομοιότητες ως προς το περιεχόμενο. 
 
Γεώργιος Βιζυηνός Το ἁμάρτημα τῆς μητρός μου (απόσπασμα) 
[...] Ἡ ἀσθενής δέν ἐκοιμᾶτο, ἀλλά δέν ἦτο καί ὅλως διόλου ἔξυπνος. Τά βλέφαρά 
της ἦσαν ἡμίκλειστα· οἱ δέ ὀφθαλμοί της, ἐφ’ ὅσον διεφαίνοντο, ἐξέπεμπον 
παράδοξόν τινα λάμψιν διά μέσου τῶν πυκνῶν καί μελανῶν αὐτῶν βλεφαρίδων.  
..... 
Αἱ οἰκονομικαί μας δυσχέρειαι ἐκορυφώθησαν, ὅταν ἐπῆλθεν ἀνομβρία εἰς τήν 
χώραν καί ἀνέβησαν αἱ τιμαί τῶν τροφίμων. Ἀλλ’ ἡ μήτηρ, ἀντί ν’ ἀπελπισθῇ περί 
τῆς διατροφῆς ἡμῶν αὐτῶν, ἐπηύξησε τόν ἀριθμόν μας δι’ ἑνός ξένου κορασίου, τό 
ὁποῖον μετά μακράς προσπαθείας κατώρθωσε να υἱοθετήσῃ. [...] 
 
Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος, Αστροφεγγιά 
[...] Ένα χρόνο αργότερα ο θάνατος μπήκε στο σπίτι. Αυτό μήτε που τόχε 
συλλογιστεί. Το τρίτο παιδί, το γελούμενο αγοράκι, έπεσε στο κρεβάτι με τύφο. Ο 
πατέρας δεν έβαλε κακό με το νου του. Εκείνος δεν έβαζε ποτέ το κακό. 
—Αρρώστια είναι και θα περάσει, έλεγε. Δεν έχουμε κάμει συμβόλαιο με το Θεό, να 
είμαστε πάντα γεροί. 
Μα η μητέρα φιδοφαγώθηκε. Νύχτα μέρα καθόταν στο κρεβάτι του άρρωστου 
παιδιού, με το ζόρι έτρωγε μια μπουκιά, με το ζόρι κοιμόταν μια δυο ώρες. Κ’ ήταν 
φθινόπωρο και τότε, σ’ έν’ άλλο σπίτι, σε μια στενόχωρη κάμαρη. Το παιδί 
φλεγόταν από τον πυρετό, σπάραζε και παραμιλούσε. Το άσπρο του προσωπάκι 
ήταν σκαμένο, τα ματάκια του απόχτησαν ολόμαυρα στεφάνια γύρω τους. Ο 
γιατρός ερχόταν κάθε μέρα, έπαιρνε το τάληρό του κ’ έφευγε. Κι όλο «αύριο θα 
ιδούμε» κι «αύριο θα ιδούμε» ψιθύριζε, ίσαμε που ήρθε η ώρα χωρίς αύριο. 
Ο Άγγελος στεκόταν συλλογισμένος μπροστά στο νεκρό αδερφό και πότε κοιτούσε 
τα κίτρινα κεριά που γέμιζαν μαύρο καπνό το δωμάτιο, πότε στύλωνε τη ματιά του 
στα σταυρωμένα χεράκια, στο κέρινο προσωπάκι του νεκρού αδερφού κ’ ήταν πάλι 
χαμένος και δε μπορούσε να καταλάβει τίποτε. Η μητέρα δερνόταν, έσκιζε τα 
μάγουλά της με τα νύχια της, θρηνούσε απαρηγόρητα. Ο πατέρας, ανάμεσα σε δυο 
τρεις άλλους άντρες, έκλαιγε σα να ήταν συναχωμένος. Μια γειτόνισσα σχολίαζε το 
περιστατικό, πίσω από τη ράχη του Άγγελου: 
— Ακούς εκεί να χάσουν το παιδί μέσ’ απ’ τα χέρια τους, χωρίς λόγο! Σα να μην 
είναι ο κόσμος γεμάτος κλινικές, μόνε τ’ αφήσανε σ’ αυτόν τον ξυλοσκίστη και τους 
το πέθανε! 
— Τι να σου κάνουν, αποκρινότανε κάποια άλλη, φτωχοί άνθρωποι κι άπραγοι! Τι 
να σου κάνουν! Δεν το ξέρεις πως η φτώχια κουτιαίνει τον άνθρωπο; 
— Με συχωρείς, κυρία μου, ξανάλεγε η πρώτη, πολύ να με συχωρείς! μήπως κ’ 
εμείς δεν είμαστε μεροκαματιάρηδες; Μα σαν αρρώστησε η Αννίκα μου, σκίσαμε τα 
βουνά να τη σώσουμε! Σπαράζεται η καρδιά μου ν’ ακούω αυτή τη δυστυχισμένη τη 
μάνα να δέρνεται. Τον ξέρω εγώ τον πόνο της μάνας. [...] 
Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος, Αστροφεγγιά (επιμ. Θ. Πυλαρινός), Εκδόσεις της σχολής Ι. 
Μ. Παναγιωτόπουλου [Αθήνα 2002], σσ. 32-33. 



2. Να συγκρίνετε τα συναισθήματα που τρέφει ο συγγραφέας για τη μητέρα του 
στο απόσπασμα που σας δόθηκε και στο πιο κάτω ποίημά του. 
 
Γεώργιος Βιζυηνός Τό ἁμάρτημα τῆς μητρός μου (απόσπασμα) 
 
Ἐνθυμοῦμαι ἀκόμη ὁποίαν ἐντύπωσιν ἔκαμεν ἐπί τῆς παιδικῆς μου φαντασίας ἡ 
πρώτη ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ διανυκτέρευσις. 
..... 
Καί μέ ἐπῆρε τό παράπονον καί ἤρχισα νά κλαίω. Ὤ! εἶπον, ἡ μητέρα μου δέν μέ 
ἀγαπᾷ καί δέν μέ θέλει! Ποτέ, ποτέ πλέον δέν πηγαίνω εἰς τήν ἐκκλησίαν! Καί 
διηυθύνθην πρός τήν οἰκίαν μας, περίλυπος καί ἀπηλπισμένος. 
 
 
Γεώργιος Βιζυηνός «Στην αγιασμένη της μαννούλας μου αγκαλιά» 
 
Για ευτυχία εμβήκα, για ζωής χαρά, 
κ’ εγώ σ’ αυτή την πλάσι, καθώς άλλοι 
παιδί την έχω αδράξει μ’ ελαφρά φτερά, 
σε κάθε μόσχο, κάθε ανθό που θάλλει. 
Κι αν ευτυχή κανένας δεν μ’ εκάλει, 
χαρά το είχα καν το βράδυ στη φωλιά 
αμέριμνο να γέρνω το κεφάλι 
στην αγιασμένη της μαννούλας μου αγκαλιά. 
 
Παλληκαράκι, πλιότερο από μια φορά 
η ελπίδα και του πόθου η παραζάλη, 
απ’ της ζωής μ’ εσύραν τα ρηχά νερά 
και της ξανθής αγάπης μου τα κάλλη 
η ευτυχία, μ’ είπαν, θα προβάλη. 
Μα, απέθανε η χαριτωμένη κοπελλιά, 
και, ναυαγός, ευρήκα παραγιάλι 
στην αγιασμένη της μαννούλας μου αγκαλιά. 
 
Λεβέντης, εξερρίζωνα τα γλυκερά 
αισθήματα από την καρδιά που πάλλει 
κι’ αν ρίπτω της πικρής αλήθειας τη σπορά, 
αχ, πότε, πότε ένα καρπό θα βγάλη. 
Του βίου μ’ εγονάτισεν η πάλη 
λαχτάρησα ησυχία μια σταλιά, 
μα δεν την έχω πια, να γείρω πάλι 
στην αγιασμένη της μαννούλας μου αγκαλιά. 
 
Ω Φύσις, δέσποινά μου και μεγάλη, 
δεν έχω πια στον κόσμο αυτό δουλειά. 
Η αγάπη σου στον τάφο πια ας με βάλη, 
στην αγιασμένη της μαννούλας μου αγκαλιά. 
 



(Τα Άπαντα του Γεωργίου Βιζυηνού. Πρόλογος Σπύρου Μελά.[...] [Αθήνα:] Εκδοτικός 
οίκος «Βίβλος» [1955], σ. 723). 
 

3. Να σχολιάσετε την ενοχοποιημένη συνείδηση των γονιών στα δύο 
αποσπάσματα 
 
Κωστής Παλαμάς «Ο Τάφος», ως παράλληλο για το Αμάρτημα της μητρός μου 
 
Και μου φάνταξες εσύ 
Κριτής μαζί και θύμα, 
Κ’ είμουν ο ένοχος εγώ 
Με το μεγάλο κρίμα.  
 
Από το μακάριο  
Μηδέν εγώ στο κύμα 
Σ’ έφερα, εγώ σ’ έπνιξα... 
Ω το μεγάλο κρίμα!  
 
Που είστε δάκρυα των αγνών; 
Ω μαύρε φονιά, τρέμε, 
Ω φονιά, γονάτισε... 
- Κριτή, συχώρεσέ με!  
 
(απόσπασμα)  
 
Το 1897 πεθαίνει σε πολύ μικρή ηλικία ο γιος του Κωστή Παλαμά, Άλκης, και η 
απώλεια αυτή πληγώνει βαθύτατα τον ποιητή, ο οποίος με συγκλονιστικό τρόπο 
καταγράφει τα συναισθήματά του στην ποιητική του σύνθεση «Ο Τάφος».  
Ο θρήνος του ποιητή φτάνει σε δραματική κορύφωση όταν ο ποιητής-πατέρας 
αισθάνεται την ανάγκη να απολογηθεί στο γιο του, θεωρώντας τον εαυτό του 
μοναδικό υπεύθυνο για τον πρόωρο χαμό του μικρού παιδιού.  

Από το μακάριο  
Μηδέν εγώ στο κύμα 
Σ’ έφερα, εγώ σ’ έπνιξα... 
Ω το μεγάλο κρίμα!  
 
Το αμάρτημα της μητρός μου 
 
«Μα, έλα που δεν εμπορούσα ν’ αφήσω την Αννιώ από τα χέρια μου! Εφοβούμην 
πως κάθε στιγμή μπορεί να της συμβή τίποτε. Και ο πατέρας σου ο μακαρίτης, όσο 
και αν μάλωνε κ’ εκείνος, την ήθελε πια να μη στάξη και την βρέξη! 
Μα εκείνο το ευλογημένο, όσο περισσότερα χάδια, τόσο ολιγώτερην υγεία. Έλεγες 
πως εμετάνοιωσεν ο Θεός γιατί μας το έδωκε. Εσείς ήσασθε κόκκινα κόκκινα, και 
ζωηρά και σερπετά. Εκείνο, ήσυχο και σιγανό και αρρωστιάρικο! Όταν το έβλεπα 
έτσι χλωμό χλωμό, μου ήρχετο εις τον νου μου το πεθαμένο, και η ιδέα πως εγώ το 



εθανάτωσα άρχησε να ξανακυριεύη μέσα μου. Ως που μιαν ημέρα απέθανε και το 
δεύτερο! 
Όποιος δεν το εδοκίμασε μοναχός του, παιδί μου, δεν ξεύρει τι πικρό ποτήρι ήταν 
εκείνο.»  
 
 
4. Να συγκρίνετε ως προς το περιεχόμενο τα δύο αποσπάσματα 

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης «Η Φόνισσα», παράλληλο για το Αμάρτημα της 

μητρός μου 

 «Ω, πόσα αγόρια, και αρχοντόπουλα μάλιστα, αρπάζονται άωρα. Ακόμη και τ' 

αρχοντοκόριτσα ευκολώτερον αποθνήσκουν –αν και τόσον σπάνια μεταξύ του 

φύλου– παρ' όσον τα απειράριθμα θηλυκά της φτωχολογιάς. Τα κορίτσια της 

τάξεως ταύτης είναι τα μόνα εφτάψυχα! Φαίνονται ως να πληθύνωνται επίτηδες, 

διά να κολάζουν τους γονείς των, απ' αυτόν τον κόσμον ήδη. Α! όσον το 

συλλογίζεται κανείς, «ψηλώνει ο νους του»! ... 

Την στιγμήν εκείνην, άρχισε το θυγάτριον να βήχη και να κλαυθμυρίζη. Η γραία 

αφού είχε συλλογισθή όλα τ' ανωτέρω, όσον και αν είχεν εξαφθή από τα κύματα 

των αναμνήσεων, ησθάνθη αίφνης ζάλην, από τον σάλον οιονεί και την ναυτίαν της 

ζωής της και άρχισε να ναρκώνεται, κ' ενύσταζεν ακρατήτως. 

Το μικρόν κοράσιον έβηχε κ' έκλαιε κ' εθορύβει «ως να ήτον μεγάλος άνθρωπος». Η 

μάμμη του εσκίρτησεν, εστράφη, κ' έχανε πάλιν τον ύπνον της. 

Η λεχώνα εκοιμάτο βαθέως, και ούτε ήκουσε τον βήχα και τα κλαύματα. 

Η γραία ήνοιξε βλοσυρά όμματα, κ' έκαμε χειρονομίαν ανυπομονησίας και απειλής. 

— Ε! θα σκάσης; είπε. 

Της Φραγκογιαννούς άρχισε πράγματι «να ψηλώνη ο νους της». Είχε «παραλογίσει» 

επί τέλους. Επόμενον ήτο, διότι είχεν εξαρθή εις ανώτερα ζητήματα. Έκλινεν επί του 

λίκνου. Έχωσε τους δύο μακρούς, σκληρούς δακτύλους μέσα εις το στόμα του 

μικρού, διά να «το σκάση». 

Ήξευρον ότι δεν ήτο τόσον συνήθεια «να σκάζουν» τα πολύ μικρά παιδία. Αλλ' είχε 

«παραλογίσει» πλέον. Δεν ενόει καλά τί έκαμνε, και δεν ωμολόγει εις εαυτήν τι 

ήθελε να κάμη. 

Και παρέτεινε το σκάσιμον επί μακρόν, είτα εξάγουσα τους δακτύλους της από το 

μικρόν του οποίου είχε κοπή η αναπνοή, έδραξεν έξωθεν τον λαιμόν του βρέφους, 

και τον έσφιγξεν επ' ολίγα δευτερόλεπτα. 

Αυτό ήτο όλον.» 

 



Το αμάρτημα της μητρός μου 

 «Σαν ἐξεχορέψαμε κ' ἐκείνο τὸ χορὸ, ἐπήραμε τὴ στράτα. 

Ὁ γαμβρὸς ἔστειλε τὰ παιχνίδια καὶ μας ἐξεπροβόδησαν ὡς τὸ μισὸ τὸ δρόμο. Μὰ 

εἴχαμε ἀκόμη πολὺ ὡς τὸ σπίτι. Γιατὶ ὁ γάμος ἔγινε 'στὸν Καρσιμαχαλᾶ. Ὁ δοῦλος 

ἐπήγαινε 'μπροστὰ μὲ τὸ φανάρι. Ὁ πατέρας σου ἐσήκωνε τὸ παιδί, καὶ 'βαστοῦσε 

καὶ 'μένα ἀπὸ τὸ χέρι. 

- Κουράσθης, βλέπω, γυναίκα! 

- Ναὶ, Μιχαλιό. Κουράσθηκα. 

- Ἄιντε βὰλ' ἀκόμα κομμάτι δύναμι, ὡς ποῦ νὰ φθάσουμε στὸ σπίτι, θὰ στρώσω τὰ 

στρώματα μοναχός μου. Ἐμετάνοιωσα ποῦ σ' ἔβαλα κ' ἐχόρεψες τόσο πολύ. 

- Δὲν πειράζει, ἄνδρα, τοῦ εἶπα. Τὸ ἔκαμα γιὰ τὸ χατῆρι σου. Αὔριο ξεκουράζουμαι 

πάλι. 

Ἔτσι ἤρθαμε στὸ σπίτι. Ἐγὼ ἐφάσκιωσα κ' ἐβύζαξα τὸ παιδὶ κ' ἐκεῖνος ἔστρωσε. Ὁ 

Χρηστάκης ἐκοιμᾶτο μαζὶ μὲ τὴν Βενετειά, ποὺ τὴν ἀφῆκα νὰ τὸν φυλάγῃ. Σε 'λίγο 

ἐπλαγιάσαμε καὶ 'μεῖς. Ἐκεῖ, μέσα στὸν ὕπνο μου, μ' ἐφάνηκε πῶς ἔκλαψε τὸ παιδί. 

τὸ καϋμένο! εἶπα, δὲν ἔφαγε σήμερα χορταστικά. Καὶ ἀκούμβησα στὴν κούνια του 

νὰ τὸ βυζάξω. Μὰ ἤμουν πολὺ κουρασμένη καὶ δὲν 'μποροῦσα νὰ κρατηθῶ. Τὸ 

ἔβγαλα λοιπὸν, καὶ τὸ ἔβαλα κοντά μου, μὲσ' στὸ στρῶμα, καὶ τοῦ ἔδωσα τὴ ρόγα 

στὸ στόμα του. Ἐκεῖ μὲ 'ξαναπῆρεν ὁ ὕπνος. 

Δὲν ἠξεύρω πόσην ὥρα ἤθελεν ὡς τὸ πουρνό. Μὰ 'σὰν ἔνοιωσα νὰ χαράζῃ - ἂς τὸ 

βάλω, εἶπα, τὸ παιδὶ στὸν τόπο του. 

Μὰ 'κεῖ ποὺ πῆγα νὰ τὸ σηκώσω, τί νὰ διῶ! τὸ παιδὶ δὲν ἐσάλευε! 

Ἐξύπνησα τὸν πατέρα σου τὸ 'ξεφασκιώσαμε, τὸ 'ζεστάναμε, τοῦ ἐτρίψαμε τὸ 

μυτούδι του, τίποτε! - ἦταν ἀπεθαμένο!» 

 

 

 


