
Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής κατεφθυνσης 
ΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΕΩΓΛΟΣ ΒΛΗΥΘΝΟΣ «ΤΟ ΑΜΑΤΘΜΑ ΤΘΣ ΜΘΤΟΣ ΜΟΥ» 
ΑΠΟΠΑΜΑ: «Ἡ μήτθρ μου ἀνεςήκωςε τὸ ἰςχνὸν τοῦ κοραςίου ςώμα μετὰ προςοχῆσ... ὡσ 
ἐὰν ἦτον ἐδικόσ του.» 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ:  
Α. Ζνα απο τα χαρακτθριςτικά τθσ διθγθματογραφίασ του Βιηυθνοφ είναι οτι αντλεί τα 
κζματά του απο προςωπικζσ και οικογενειακζσ μνιμεσ.  Να εντοπίςετε ςτο απόςπαςμα 
που δίνεται τα ςτοιχεία που ςυνκζτουν το αυτοβιογραφικό χαρακτιρα του διθγιματοσ.  
Β. «Τα διθγιματα του Βιηυθνοφ είναι ψυχολογικά, γραμμζνα ςτθν κακαρεφουςα αλλά ςτα 
διαλογικά τουσ μζρθ ςτθ δθμοτικι.  Κι επειδι ς’ζνα μεγάλο μζροσ μιλάνε ι διθγοφνται τα 
πρόςωπα, μπορεί κανείσ να πει πωσ θ δθμοτικι μπικε ςτον πεηό λόγο απο το Βιηυθνό» 
(Γ.Βαλζτασ, Φιλολογικά στο Βιζυηνό).  Να ερμθνεφςετε με ςτοιχεία του αποςπάςματοσ τθν 
αλικεια των λεγομζνων του εξθγϊντασ τουσ λόγουσ που ο Βιηυθνόσ επιλζγει αυτι τθ 
«διγλωςςία».   
Γ. Να εντοπίςετε ςτο απόςπαςμα που δίνεται απο το Αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου τουσ 
αφθγθματικοφσ τρόπουσ και τα εκφραςτικά μζςα.  Να δϊςετε ζνα παράδειγμα για κάκε 
ζνα.  
Δ.1 Να ςχολιάςετε τθν τελετι τθσ υιοκεςίασ απο τθν θκογραφικι τθσ διάςταςθ. 
Δ.2 Να εντοπίςετε τον τρόπο με τον οποίο θ πράξθ τθσ υιοκεςίασ διαγράφει τθν εκδιλωςθ 
αντιφατικϊν ςυναιςκθμάτων ςτουσ μετζχοντεσ (μθτζρα-φυςικοί γονείσ του παιδιοφ).  
Ε. Τόςο το απόςπαςμα απο «το Αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου» του Γ. Βιηυθνοφ όςο και το 
απόςπαςμα απο τα διθγιματα του Στρατι Τςίρκα αναφζρονται ςε υιοκεςίεσ κοριτςιϊν.  Να 
ςυγκρίνετε τισ δφο υιοκεςίεσ.  Ροιό ςκοπό εξυπθρετοφν; 
Παράλληλο κείμενο: τρατή Σσίρκα, Σα διηγήματα, «τον κάβο» 
«-Α, γιατί εςφ βζβαια, δεν ξζρεισ.  Ξζρεισ ποιανισ κόρθ είναι θ Κατερίνα; Αλλά καλφτερα να 
μθ ςου ποφμε, ηει ακόμα.  Τζλοσ πάντων, θ μάνα τθσ, θ ντεμουαηζλα απο ςόι, -Φαναριϊτεσ 
λζγαν, πιο πζρα απο τθσ Σταματοφλασ ιταν θ ζπαυλθ που ξεκαλοκαιριάηανε-τα ‘μπλεξε με 
τον μάγερά τουσ, ζνα μπερμπερίνο, και γκαςτρϊκθκε.  Το μακαίνει ο κφρθσ, ιτανε 
ςατράπθσ, αρχοντοηωιςμζνοσ.  Μια και δυο με το ρεβόρβερο τον ςκότωςε τον άνκρωπο.  
Εκεί, λζνε, ςτον κιπο τουσ τον κάψανε.  Τότε θ κόρθ πάτθςε πόδι:Δεν το ρίχνω, να με 
ςφάηετε.  Ι μϋαφινετε να το γεννιςω ι ςασ καταδίδω ςτο Ρροξενείο! Κάναν υπομονι κι 
αυτοί, μπάσ και τθσ το πάρουν το μοφλικο και το διϊξουνε μακριά.  Γεννικθκε μαφρο! Μια 
νφχτα, λεχϊ ακόμα, το ‘κλεψε μζςα απο τθν κοφνια και μου το ϋφερε.  Εγϊ, ό,τι που 
απόκοβα τον Αποςτόλθ, είχε ςτερζψει το γάλα μου και του δίναμε τθσ κατςίκασ: Σϊςε το, 
κα μου το ςκοτϊςουν, μου λζει.  Μπικε ςτθ μζςθ ο παπποφσ ςου κι είπε να το πάμε τθσ 
κερά Σταματοφλασ και να τθσ δίνουν κάτι με το χρόνο να το μεγαλϊςει.  Το πότιςαν κι αυτό 
απο τθσ κατςίκασ και, δεσ το λαηαρζτο, πιρε τϋαπάνω του και γίνθκε ςαν τςοκολατζνιο 
κουκλί.  Θ μάνα δεν ξαναφάνθκε κι οι γονιοί τθσ μιλιά, δεν ακοφςτθκαν ποτζ.  Τθν πιρανε 
ςε λίγο και φφγανε ςτθν Ελβετία κι από εκεί ερχόταν κάκε Χριςτοφγεννα το τςζκι, δίχωσ 
γράμμα.  Να ζμακε ποτζ θ Κατερίνα ποια ιταν θ μάνα τθσ ι πιρε μαηί τθσ το μυςτικό θ 
κερά Σταματοφλα; Αυτό δεν το ρωτιςαμε. 
ΑΠΑΝΣΗΕΙ: (οι απαντιςεισ ςτισ ερωτιςεισ είναι ενδεικτικζσ). 

Α. Το διιγθμα του Βιηυθνοφ βαςίηεται ωσ προσ το περιεχόμενο του ςτο 
αυτοβιογραφικό ςτοιχείο, αφου αναπλάκονται ς’αυτό και ηωντανεφουν εντυπϊςεισ και 
προςωπικά βιϊματα, κυρίωσ τθσ παιδικισ του θλικίασ.  Το αυτοβιογραφικό υπόςτρωμα του 
διθγιματοσ εντοπίηεται ςτα εξισ ςτοιχεία: θ πρωτοπρόςωπθ αφιγθςθ, θ ταφτιςθ των 
ονομάτων των θρϊων με τα ονόματα τθσ οικογζνειάσ του (τα ονόματα Γιωργισ και 
Δεςποινιϊ θ Μιχαλιζςςα ανταποκρίνονται ςτα πραγματικά ονόματα του ίδιου του 
Βιηυθνοφ όςο και τθσ μθτζρασ του, ενϊ ταφτιςθ υπάρχει και ςτθν επιλογι του ονόματοσ του 
πατζρα του, που ιταν Μιχαιλ).  Επιπλζον, ο κάνατοσ τθσ αδερφισ του ανταποκρίνεται ςτθ 
ςκλθρι δοκιμαςία που δοκίμαςε ο ςυγγραφζασ απο τθν απϊλεια τθσ. 
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Β. Το αποςπαςμα ζχει όλα τα χαρακτθριςτικά τθσ γλϊςςασ του Βιηυθνοφ.  Σε όλθ τθ 
διάρκεια τθσ αφιγθςθσ θ γλϊςςα που επιλζγεται είναι θ κακαρεφουςα, μια κακαρεφουςα 
ωςτόςο εφκαμπτθ και εφπλαςτθ που αποπνζει δροςιά, θ οποία γίνεται άλλοτε ανάλαφρθ 
κακϊσ εμπεριζχει τφπουσ τθσ δθμοτικισ και άλλοτε γίνεται πιο βαριά και επίςθμθ, ιδίωσ 
όταν αφθγείται ϊσ ενιλικασ, «Ἡ μήτθρ μου ἀνεςήκωςε τὸ ἰςχνὸν τοῦ κοραςίου ςώμα μετὰ 
προςοχῆσ».  Θ ίδια γλϊςςα επιλζγεται και ςτισ περιγραφζσ του, μια άρτια και καυμάςια 
κακαρεφουςα ,κυρίωσ όταν περιγράφει το εκιμοτυπικό τθσ υιοκεςίασ «Ἤδθ αὐτὴ ἡ 
υἱοκέτθςισ ἐγένετο πανθγυρικὴ... ὡσ ἐὰν ἦτο ςὰρξ ἐκ τῆσ ςαρκὸσ καὶ ὀςτοῦν ἐκ τῶν ὀςτῶν 
τθσ.» 

Τζλοσ, ςτουσ διαλόγουσ του παρουςιάηεται θ γνιςια κρακιϊτικθ ψυχι και γιϋαυτό 
το λόγο επιλζγεται θ δθμοτικι για να εκφραςτοφν τα βιϊματα και οι ςκζψεισ του απλοφ 
λαοφ «Κὰ χάςῃ τὸν νοῦν τθσ», «Κὰ τὰ ἀφήςθ μὲς’ ςτοὺσ πέντε δρόμουσ».  Ο Βιηυθνόσ 
επιλζγει αυτι τθ «διγλωςςία», θ οποία προςδίδει μια αρμονία ςτο ζργο ωσ ςφνολο.  
Επιπλζον, με αυτι τθ μικτι γλϊςςα το κείμενο κακίςταται παραςτατικό, ηωντανό και 
αλθκοφανζσ. 

Γ. Οι αφθγθματικοί τρόποι που εντοπίηονται ςτο ςυγκεκριμζνο απόςπαςμα είναι οι 
εξισ: κφριοσ τρόποσ είναι θ μίμθςθ που επιτυγχάνεται με τθν αφιγθςθ του Γιωργι για όςα 
ςυνζβθςαν ςτθν οικογζνεια μετά το κάνατο τθσ Αννιϊσ, τθν υιοκεςία του πρϊτου 
κοριτςιοφ και του τρόπου με τον οποίο καταναλϊκθκε θ περιουςία τθσ οικογζνειασ.  Επίςθσ, 
υπάρχει περιγραφι, που εντοπίηεται ςτο τελετουργικό τθσ υιοκεςίασ του πρϊτου κοριτςιοφ 
και ςτθν παρουςίαςθ του εκιμοτυπικοφ.  Ακόμθ, εντοπίηεται διάλογοσ ςτθν παράδοςθ των 
απόψεων του κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ για τθν τφχθ των παιδιϊν μετά το πζνκοσ τθσ 
Δεςποινιϊσ.  Τζλοσ, ςε διαλογικι μορφι παρεμβάλλονται τα ςχόλια των γειτόνων για τθν 
κατάςταςθ τθσ μθτζρασ και τον κίνδυνο εγκατάλειψθσ των παιδιϊν τθσ. 

Τα εκφραςτικά μζςα του αποςπάςματοσ είναι τα εξισ: μεταφορζσ «γλυκφ 
μειδίαμα», παρομοιϊςεισ «ωσ εαν επρόκειτο να μεταλάβωμεν», αντικζςεισ «πλθν», 
εντοφτοισ» και εικόνεσ όπωσ θ εικόνα του κρινου τθσ μθτζρασ μετά το κάνατο τθσ Αννιϊσ 
και θ εικόνα του τελετουργικοφ τθσ υιοκεςίασ. 

Δ.1 Θ πράξθ τθσ υιοκεςίασ του κοριτςιοφ ζγινε με πανθγυρικό τρόπο, κάτι που 
δθλϊνει και θ χριςθ του επικετικοφ προςδιοριςμοφ «πανθγυρικι» που τθσ αποδίδει ο 
Βιηυθνόσ.  Με τον τρόπο αυτό δείχνει τθν ςθμαςία που τθσ αποδίδει θ μθτζρα 
ερμθνεφοντασ τισ ςκλθρζσ και μακροχρόνιεσ προςπάκειεσ που θ ίδια είχε καταβάλει για να 
τθν επιτφχει, παρά και τθν οικονομικι τθσ δυςπραγία.  Ενδιαφζρον παρουςιάηει ο τρόποσ 
με τον οποίο γινόταν θ πράξθ τθσ υιοκεςίασ.  Απο τθν αφιγθςθ μακαίνουμε οτι θ υιοκεςία 
γινόταν χωρίσ τθν εμπλοκι γραφειοκρατικϊν διαδικαςιϊν, με απλό τρόπο ακολουκϊντασ 
ζνα ςυγκεκριμζνο τελετουργικό.  Πλθ θ τελετι κυμίηει γιορτι, θ μθτζρα και τα παιδιά τθσ 
φόρεςαν τα καλά τουσ ροφχα και πιγαν ςτθν εκκλθςία.  Μζςα ςτθν εκκλθςία, ο ιερζασ, 
παρουςία των φυςικϊν γονζων και μπροςτά ςτθν εικόνα του Χριςτοφ, παραδίδει το παιδί 
ςτθ κετι μθτζρα, αφοφ θ τελευταία υποςχεκεί οτι κα το αγαπά ςαν να ιταν δικό τθσ, 
ενϊπιον όλων των παρευριςκομζνων. 

Θ δεφτερθ πράξθ τθσ υιοκεςίασ γίνεται ζξω απο το ςπίτι τθσ νζασ μθτζρασ, ςτο 
οποίο όλοι πθγαίνουν εν πομπι με πρωτοςτάςθ τον πρωτόγερο του χωριοφ, δεφτερθ τθ 
μθτζρα με τθ κετι κόρθ και ακολουκοφν τα παιδιά και όλοι οι ςυγγενείσ.  Στθν αυλόπορτα 
του ςπιοτιοφ γίνεται ζνα είδοσ δοκιμαςίασ, όπου ο πρωτόγεροσ προςπακεί να εξακριβϊςει 
αν κάποιοσ άλλοσ διεκδικεί το παιδί.  Αφου παίρνει τθ διαβεβαίωςθ οτι κανείσ άλλοσ δεν το 
διεκδικεί, το παραδίδει ςτθ κετι μθτζρα αφοφ πρϊτα το αποχαιρετοφν οι φυςικοί του 
γονείσ.  Οι ςυγγενείσ μπαίνου ςτο ςπίτι τθν νζασ οικογζνειασ  και λαμβάνουν μζροσ ςτθ 
ςυνενςτίαςθ που προςφζρεται απο τθν οικογζνεια. 

Δ.2 Ο ςυγγραφζασ εςτιάηει κυρίωσ ςτα ςυναιςκιματα των προςϊπων κατά τθ 
διάρκεια τθσ υιοκεςίασ.  Χωρίσ μελοδραματιςμοφσ αλλά με απλό και ςυγκλονιςτικό τρόπο 
παρουςιάηεται θ αγωνία τθσ μθτζρασ του Βιηυθνοφ μιπωσ κάποιοσ διεκδικιςει το παιδί, 
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τθν ϊρα τθσ δοκιμαςίασ που περνά απο τον πρωτόγερο και ζτςι ξαφνικά ακυρωκεί θ θ 
ανείπωτθ ςυγκίνθςθ και ευτυχία τθσ για τθν επίτευξθ τθσ υιοκεςίασ.  Απο τθν άλλθ πλευρά, 
οι φυςικοί γονείσ του παιδιοφ παρακολουκοφν με βουβό και διακριτικό πόνο τθν όλθ 
δοκιμαςία.  Ππωσ χαρακτθριςτικά αναφζρει ο Βιηυθνόσ, ο πατἐρασ του παιδιοφ « ἦτον 
ὠχρὸσ καὶ ἔβλεπε περίλυποσ ἐμπρόσ του» και θ ςφηυγοσ του «ἔκλαιεν ἀκουμβθμένθ εἰσ τὸν 
ὦμον του». 

Ε. Και ςτα δφο κείμενα γίνεται λόγοσ για υιοκεςίεσ μικρϊν κοριτςιϊν.  Στο κείμενο 
του Τςίρκα το βρζφοσ είναι νόκο, ωςτόςο θ μθτζρα του ηει.  Το παιδί υιοκετείται κρυφά και 
χωρίσ τισ νόμιμεσ διαδικαςίεσ και χωρίσ να ακολουκείται κάποιο εκιμοτυπικό, ενω θ 
υιοκεςία γίνεται με τθ ςυνδρομι του παπποφ.  Στο διιγθμα του Βιηυθνοφ θ υιοκεςία 
ακολουκεί το ςυγκεκριμζνο τελετουργικό που απαιτοφςε θ εποχι και γίνεται με όλεσ τισ 
νόμιμεσ διαδικαςίεσ που ζπρεπε να ακολουκθκοφν.  Θ υιοκεςία γίνεται όχι ςτα κρυφά 
αλλά πανθγυρικά και με τθν παρουςία των φυςικϊν γονζων του, που οδθγικθκαν ςτθ 
λφςθ αυτι πικανον απο οικονομικι δυςπραγία.  Ωςτόςο, ςτο κείμενο του Τςίρκα, θ 
υιοκεςία γίνεται απο τον παπποφ για να ςϊςει το παιδί απο τθ ςκλθρότθτα του παπποφ 
του, του ςατράπθ, ενω ςτο Βιηυθνό εξυπθρετεί τθν ανάγκθ τθσ μθτζρασ για κορίτςι, μετά 
απο το κάνατο τθσ Αννιϊσ.   
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