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ΗΎΏΕΣȱΎ΅ϟȱΓϡȱΐΉΘ΅ΒΓΗΎЏΏΎνΖȱΐΓΙȱΈνΑȱΐΔΓΕΓϾΗ΅ΑȱΑΣȱΘΣȱΚκΑΉǯȱ͂Θ΅ΑǰȱΔΣΑΘΝΖǰȱ
ȱ
ΈνΑΘΕΓȱΚΐΗΐνΑΓȱΗȂȱϵΏΓȱΘϱȱ͑ΗΏ΅Λ΅Ανř ΎȱΦΎϱΐ΅ȱΔϱȱΔνΕ΅ǯȱ
ȱ
̖φΑȱ ΔΕЏΘȱ ΚΓΕΣȱ ΔΓϾȱ ΉϨΛΉȱ Ύ΅ΌϟΗΉȱ ψȱ Ω·ΑΝΗΘȱ ·ΙΑ΅ϟΎ΅ȱ ΗΘϱȱ Ύ΅ΘЏΚΏȱ ΐ΅Ζǰȱ Ένȱ
ΗΎΉΚΘφΎ΅ΐΉȱ ΑΣȱ ΘϛΖȱ ΔΕΓΗΚνΕΓΙΐΉȱ ΐΓІΕ΅ǰȱ ϵΐΝΖȱ Ηνȱ Ώϟ·Γȱ ΐκΖȱ ΊφΘΗΉȱ ψȱ ϥΈ΅ȱ
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ϵΐΝΖȱ Ύ΅ΐΣȱ πΒφ·Ηȱ ·Σȱ ΘφΑȱ ΘϱΗȱ ΏϾΔȱ ΘΖǯȱ ̆Σȱ ΑΣȱ ΘφΑȱ Δ΅Ε·ΓΕφΗΓΙΐΉȱ ΘϛΖȱ
ΈЏΗ΅ΐΉȱ ΔΉΕΗΗϱΘΉΕ΅ȱ ΐΓІΕ΅ȱ Ύȱ ψȱ ·΅·Σȱ ΐΓΙȱ ΘϛΖȱ ΉϨΔΉȱ ΎΣΘȱ ΔΓϾȱ ΘφΑȱ σΎ΅ΑΉȱ ΑΣȱ
ΘΑ΅ΛΘΉϧǱȱ ȍ̋Σȱ ΗΓІȱ ΘΣȱ σΆ΅Ί΅ȱ ΗȂȱ ρΑ΅ȱ ΎΓΙΘϟǰȱ ΦΏΏΣȱ Ένȱ Ά΅ΗΘκΑΉȱ ·Σȱ ΐ΅ΎΕΣȎǯȱ ̍΅ϟȱ
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ϳΐΣΈ΅ȱΦΔϱȱΘΓϾΕΎΓΙΖȱΔΕΓΗΎΙΑΘνΖǰȱΔΓϾȱΎΓΑΘΓΗΘνΎΓΑΘ΅ΑȱΗΘϱȱΔΉΊΓΈΕϱΐΓǯȱ̳ΐΉϧΖȱ
ГΖȱ ΘϱΘΉȱ Ό΅ΕΕΓϾΗ΅ΐΉȱ ΔЏΖȱ ΉϨΑ΅ȱ Ύ΅ΐΣȱ ΘΓΙΕΎΓΐΉΕϟΘΗΗ΅ȱ ΈΎΣȱ ΐ΅Ζǰȱ ΦΔȂȱ ΘϟΖȱ
ΔΣΐΔΓΏΏΉΖȱ πΎΉϧΑΉΖǰȱ ΔΓϾȱ ΈνΑȱ όΒΉΕ΅Αȱ ΏνΒȱ οΏΏΑΎΣǰȱ ΐΣȱ Ύ΅ϟȱ ψȱ ΦΑΘ΅ΏΏ΅·φȱ ΘЗΑȱ
ΔΏΌΙΗΐЗΑȱΉϨΛΉȱ·ϟΑΉȱΐΉȱ ΆΣΗȱΘφȱΌΕΗΎΉϟ΅ȱΎ΅ϟȱϷΛȱΘφȱ·ΏЏΗΗ΅ǯȱ̽ȱΦΔΓΎΣΏΙΜȱ
΅ЁΘφȱΗΘφΑȱΦΕΛφȱΐκΖȱΘΣΕ΅ΒΉǯȱ̇νȱΐκΖȱσΚΘ΅ΑΉȱΔΓϾȱΉϟΛ΅ΐΉȱΈϟΔΏ΅ȱΐ΅ΖȱΘΓІȱ̍ΉΐΣΏȱΘϱȱ
ΗΔϟΘǰȱ ΗΣȱ ΐΣȱ Έ΅ΕΎϛȱ ЀΔΉΑΌϾΐΗȱ ΘϛΖȱ Ύ΅Θ΅ΗΘΕΓΚϛΖǰȱ ΌΣȱ ΉϥΛ΅ΐΉȱ ΘЏΕ΅ȱ Ύ΅ϟȱ ΘΓϾΖȱ
ΘΓϾΕΎΓΙΖȱΑΣȱΐΔΉΕΈΓΙΎΏЏΑΓΑΘ΅ȱΔΣΏȱΗΘΣȱΔϱΈ΅ȱΐ΅Ζǲȱ̍΅ϟȱΘϟȱΦΎΕΆЗΖȱόΌΉΏΉȱΦΔϱȱ
ΐκΖȱ΅ЁΘφȱψȱ·ΙΑ΅ϟΎ΅ǲȱ̓ΣΑΝȱΗȂȱ΅ЁΘϱȱΈνΑȱΦΔ΅ΑΘφΗ΅ΐΉǰȱΎΓΘ΅ΛΘφΎ΅ΐΉȱϵΐΝΖȱΆ΅ΌΣȱ
ЀΔΓΜ΅ΗΐνΑΓǯȱ̍΅ϟȱΘΣȱοΔϱΐΉΑ΅ȱΏϱ·΅ȱΐ΅ΖȱσΈΉΛΑ΅ΑȱΔЏΖȱψȱΎ΅ΕΈΣȱΐ΅ΖȱΊΉΗΘΣΌΎΉȱ
ΎΣΔΝΖȱ ΦΔϱȱ ΗΙΐΔΣΌΉ΅ȱ Ύȱ πΏΔϟΈ΅ǯȱ ̈ϥΛ΅ΐΉȱ Ύȱ πΐΉϧΖȱ ΦΚφΗΉȱ ΗΔϟΘ΅ȱ Ύȱ
ΦΐΔΉΏΓΛЏΕ΅Κ΅ȱπΎΉϧȱΎΣΘΝǯȱ
ȱ
̽ȱΘΓΙΕΎΣΏ΅ȱΒ΅Α΅ΚΣΑΎΉȱΏϟ·ΓȱΐΉΘΣȱΘϱΑȱΔϱΏΉΐΓǯȱ̳ΐΉϧΖȱΎ΅Όϱΐ΅ΗΘ΅ΑȱΔΣȱΗνȱΩΏΏΓȱ
ΗΔϟΘǰȱ Ώϟ·ΓȱΔ΅Ε΅ΔΣΑΝǰȱ ϵΐΝΖȱ ΘφΑȱ ΉϥΈ΅ΐΉȱ ΐΣȱ ΐνΕ΅ȱ ΑΣȱ ΎΣΌΉΘ΅ȱ Ύ΅Θ΅ΘΗ΅ΎΗΐνΑȱ
ΗΘϱȱ Ύ΅ΘЏΚΏȱ ΘΓІȱ Δ΅ΏΓІȱ ΗΔΘΓІȱ ΐ΅Ζǯȱ ͟ȱ ΔΕЗΘΓΖȱ ΔΓϾȱ ΘφΑȱ ΉϨΈΉǰȱ ώΕΌΉȱ ΐνΗ΅ȱ Ύ΅ϟȱ
ΚЏΑ΅ΒΉǱȱ ȍψȱ ΘΓΙΕΎΣΏ΅ǷȎȱ ̅·φΎ΅ΐΉȱ ΗΘΣȱ Δ΅ΕΣΌΙΕ΅ȱ Ύ΅ϟȱ ΘφΑȱ ΎΓΘΣΊ΅ΐΉȱ ΐνȱ
ΗΙ·ΎϟΑΗǯȱ ̓΅Ε΅Ώϟ·Γȱ ΑΣȱ ΘφΑȱ Ύ΅ΏνΗΓΙΐΉȱ ΦΔΣΑΝȱ ΗΘϱȱ ΗΔϟΘȱ Ȯȱ ΘϱΗΓȱ ΐκΖȱ ΉϨΛΉȱ
ΐ΅Ώ΅ΎЏΗΉȱ ΘφΑȱ Ύ΅ΕΈΣȱ ψȱ πΔϟΐΓΑȱ ΑΓΗΘ΅Ώ·ϟ΅ȱ ΘΖǯȱ ͣΐΝΖȱ ΅ЁΘφȱ ΎΓϟΘ΅ΊΉȱ ΦΎϟΑΘȱ
ȱ
ΘφΑȱΎ΅ΘΣ·ΙΐΑȱ΅ЁΏφȱΎ΅ϟȱΘϱȱσΕΐΓȱΗΔϟΘǯȱ̏ΣȱϢΘ΅ΏΣΑΎȱΐΔϱΐΔ΅Ŝ ΉϨΛΉȱΗ΅ΕЏΗΉȱ
ΘφΑȱ ΑΘΓΙΘΣȱ Ύȱ ΉϨΛΉȱ ΕΐΣΒΉȱ Θϱȱ Ύ΅ΏΓΎ΅ΐΝΐνΑΓȱ ΒΙΏϱΈΉΘΓȱ ΗΔϟΘǰȱ ΛΝΕϟΖȱ ΑΣȱ
Ύ΅Θ΅ΚνΕΉȱΑΣȱΘϱȱ·ΎΕΉΐϟΗΉǯȱȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Ŝǯȱ ̏ΣȱϢΘ΅ΏΣΑΎȱΐΔϱΐΔ΅Ǳȱαναφέρεται στον ελληνο-ιταλικό πόλεµο (1940-1941)ȱȱ
̖ΉΛΑΎφȱ̈ΔΉΒΉΕ·΅Ηϟ΅Ǳȱ ¢ȱ

Řȱ

̇νΑȱ ΘφΑȱ Β΅ΑΣΈ΅ΐΉȱ ΦΔϱȱ ΘϱΘΉǯȱ ͂ΕΌΉȱ Ȯȱ ΈνΑȱ ώΕΌΉǰȱ Ω·ΑΝΗΘΓǯȱ ̡ΏΏΝΗΘΉȱ Ύ΅ϟȱ ΑΣȱ
ȂΕΛϱΘ΅ΑΉȱ Ένȱ ΌΣȱ ȂΆΕΗΎΉȱ ΔΣȱ Θϱȱ Ύ΅ΘЏΚΏȱ ΐνȱ Θϱȱ ΦΚΕΣΘΓȱ ΐΣΕΐ΅ΕΓȱ ·Σȱ ΑΣȱ
Β΅ΔΓΗΘΣΗΉǯȱ̖ϱȱΗΔϟΘȱΉϨΛΉȱΦΔϱȱΎ΅ΕϱȱΔ΅Ε΅ΈΓΌΉϧȱΗνȱΐΣȱΗΙΐΐΓΕϟ΅ȱπΕ·ΓΏΣΆΝΑȱΎ΅ϟȱ
ΗΘφȱ ΌνΗȱ ΘΓΙȱ ЀΜЏΌΎΉȱ ΐΣȱ ΔΓΏΙΎ΅ΘΓΎϟ΅ȱ ΦΔȂȱ ΘϟΖȱ Δϱȱ ΚΕΎ΅ΏνΉΖǯȱ ̖ЏΕ΅ȱ
οΘΓΐΣΊΓΑΘ΅ȱΑΣȱΘφΑȱ·ΎΕΉΐϟΗΓΙΑȱΓϡȱ·ΉΏΓϧΓǯȱ̓ΓϱΖȱΒνΕΉȱΘϟȱΐΉ·΅ΏΉΔφΆΓΏΓȱΗΛνΈΓȱ
ΗΙΑνΏ΅ΆΉȱΔΣΏȱΘϱȱΔΓΑΕϱȱΐΙ΅ΏϱȱΘΓΙΖǯȱ
ȱ
̡Αȱ ·ϟΑΉȱ ΅ЁΘϱǰȱ ΌΣȱ Δ΅Ε΅ΚΙΏΣ·Νȱ ΑϾΛΘ΅ȱ ΐνΕ΅ǰȱ ϢΈϟΝΖȱ ϵΘ΅Αȱ Θϱȱ ΗΎΣΜΐΓȱ ΌΣȱ σΛΉȱ
ΚΘΣΗΉȱ ΗΘΣȱ ΌΉΐνΏ΅ǰȱ Ύȱ ϥΗΝΖȱ ΐΔΓΕνΗΝȱ ΑΣȱ πΐΔΓΈϟΗΝȱ όȱ ΘΓΙΏΣΛΗΘΓȱ ΑΣȱ
Ύ΅ΌΙΗΘΉΕφΗΝȱΘϱȱΛΘϟΗΐΓȱΘΓІȱΑνΓΙȱπΒ΅ΐΆΏЏΐ΅ΘΓΖŝǯȱ̖φΑȱΔΕΓ·ΓϾΐΉΑȱΚΓΕΣȱΉϨΛΉȱ
ΆΕΉΌΉϧȱπΎΉϧȱΗΘΣȱΆΣΌȱρΑ΅ȱΌ΅ΙΐΣΗΓȱΜΚΈΝΘϱǰȱΔΓϾȱΩΕΛΊΉȱΦΔȂȱΘϱȱΓϢΎϱΔΉΈΓȱΘΓІȱ
ΈΎΓІȱΐ΅ΖȱΗΔΘΓІȱΎ΅ϟȱΗΙΑΉΛΊϱΘ΅ΑȱΔΕϱΖȱΘϱȱΗΔϟΘȱΘΓІȱ̍ΉΐΣΏǯȱ̖ϱȱΜΚΈΝΘϱȱ΅ЁΘϱȱ
Γϡȱ Έ΅ΗΎ΅ΏΉΐνΑΓȱ πΕ·ΣΘΉΖȱ Θϱȱ ΗΎΉΔΣΗ΅ΑΉȱ ·Εφ·ΓΕ΅ȱ ·Εφ·ΓΕ΅ȱ ·Σȱ ΑΣȱ ΐφΑȱ ΘΓϾΖȱ
ΗΘ΅ΐ΅ΘφΗΓΙΑȱ Γϡȱ ΥΕΐϱΈΓǯȱ ̓ΣΑΘΝΖǰȱ ΘϟΖȱ ЙΕΉΖȱ ΔΓϾȱ Θϱȱ σΆΏΉΔΉȱ Θϱȱ ΚЗΖȱ ΘΓІȱ ϊΏΓΙǰȱ
·ϟΑΓΑΘ΅Αȱ ΈΣΚΓΕ΅ȱ ΗΛϱΏ΅ȱ ΦΔȂȱ ΘφΑȱ σΎΌ΅ΐΆȱ ·ΉΘΓΑΣǯȱ ͣΏΓȱ ΐΏΓϾΗ΅ΑΉȱ ·Σȱ ΘφΑȱ
ϴΐΓΕΚΣȱ Ύ΅ϟȱ ΘφΑȱ Δ΅ΏΣȱ ΈϱΒ΅ǰȱ ΐΣȱ ΦΑΣΐΉΗ΅ȱ ΗΘΣȱ ΈΙΑ΅ΘΣȱ Ώϱ·΅ȱ Ύ΅ϟȱ ΘϟΖȱ ΚΝΑνΖǰȱ
ΩΎΓΙΗ΅ȱΐΣȱ·ΕΣȱΑΣȱΗ·ΓΏνΉǱȱȍ̕ΘϱȱΗΔϟΘȱ΅ЁΘϱȱΎ΅ΌϱΘ΅ΑȱρΑ΅ΖȱΐΔνΖǰȱΔΓϾȱΉϨΛΉȱΐΣȱ
ΎϱΕȱΗΣΑȱΘΣȱΎΕϾ΅ȱΘΣȱΑΉΕΣǯȱ̍ΙΏϱΘ΅ΑȱΎΣΘΝǰȱϵΘ΅ΑȱΚΉϾ·΅ΑΉǰȱΚΏΓІΗΉȱΘϱȱΎ΅ΘЏΚΏǯȱ
̖νΘΓΓȱΗΔ΅Ε΅·ΐϱȱΈνΑȱΐ΅Θ΅ΉϧΈ΅Ȏǯȱȱ
ȱ
ŝǯȱ πΒΣΐΆΏΝΐ΅Ǳȱέκτρωµα, κάθε τι το τερατώδες ή κακότεχνοȱȱ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Α1.

Ο Γ. Ιωάννου αντλεί τα θέµατά του κυρίως από τα παιδικά του χρόνια, τον κόσµο
της προσφυγιάς, τον πόλεµο, τη Θεσσαλονίκη, τον τρόπο ζωής των απλών
ανθρώπων. Για καθεµιά από τις παραπάνω περιπτώσεις να γράψετε ένα αντίστοιχο
παράδειγµα µέσα από το κείµενο.
Μονάδες 15

Β1.α) Ο Αναστάσης Βιστωνίτης παρατηρεί ότι στα πεζογραφήµατα του Γ. Ιωάννου «ο
αφηγητής είναι η κυρίαρχη ατοµική συνείδηση». Να αναφέρετε δύο στοιχεία που
µπορούν να στηρίξουν την άποψη αυτή, καθώς και ένα παράδειγµα µέσα από το
κείµενο, για καθένα από αυτά. (Μονάδες 8)
β) Να επισηµάνετε στο κείµενο τα τρία βασικά χρονικά επίπεδα πάνω στα οποία
οργανώνεται η αφήγηση και να τα σχολιάσετε συνοπτικά µε αναφορές στο κείµενο.
(Μονάδες 12)
Μονάδες 20
Β2.α) Να ερµηνεύσετε το νόηµα των µεταφορών: κλεφτές µατιές (§ 2η), κάθεται κατατσακισµένη στο κατώφλι (§ 6η), είχε µαλακώσει την καρδιά (§ 6η), κατάγυµνη
αυλή (§ 6η), αφράτο µάρµαρο (§ 7η). (Μονάδες 10)
β) Στην 7η παράγραφο: «∆εν την ξανάδαµε από τότε ... µυαλό τους», να εντοπίσετε την
ειρωνεία του αφηγητή και να σχολιάσετε σύντοµα τη σκοπιµότητά της. (Μονάδες 10)
Μονάδες 20
̖ΉΛΑΎφȱ̈ΔΉΒΉΕ·΅Ηϟ΅Ǳȱ ¢ȱ

řȱ

Γ1.α) Σε κάθε επίσκεψή της στο σπίτι η γυναίκα παραµένει στο κατώφλι της αυλής. Να
εξηγήσετε σε µία παράγραφο τους λόγους της παραµονής της στο συγκεκριµένο
χώρο. (Μονάδες 12)
β) «ΦΑΣΐΉΗ΅ȱ ΗΘΣȱ ΈΙΑ΅ΘΣȱ Ώϱ·΅ȱ Ύ΅ϟȱ ΘϟΖȱ ΚΝΑνΖǰȱ ΩΎΓΙΗ΅ȱ ΐΣȱ ·ΕΣȱ ΑΣȱ
Η·ΓΏνΉǱȱȃ̕ΘϱȱΗΔϟΘȱ΅ЁΘϱȱΎ΅ΌϱΘ΅ΑȱρΑ΅ΖȱΐΔνΖǰȱΔΓϾȱΉϨΛΉȱΐΣȱΎϱΕȱΗΣΑȱ
ΘΣȱΎΕϾ΅ȱΘΣȱΑΉΕΣǯȱ̍ΙΏϱΘ΅ΑȱΎΣΘΝǰȱϵΘ΅ΑȱΚΉϾ·΅ΑΉǰȱΚΏΓІΗΉȱΘϱȱΎ΅ΘЏΚΏǯȱ
̖νΘΓΓȱ ΗΔ΅Ε΅·ΐϱȱ ΈνΑȱ ΐ΅Θ΅ΉϧΈ΅Ȅ»: Να σχολιάσετε σε µία παράγραφο το
περιεχόµενο του ανωτέρω αποσπάσµατος. (Μονάδες 13)
Μονάδες 25
∆1.

Να συγκρίνετε, ως προς το περιεχόµενο, το πεζογράφηµα του Γ. Ιωάννου «Στου
Κεµάλ το Σπίτι» µε το απόσπασµα που ακολουθεί από την «Απογραφή ζηµιών» του
ίδιου συγγραφέα.
Μονάδες 20

̇ϟΔΏ΅ȱ ΗΘϱȱ ȍ̝ΎΕϱΔΓΏΖȎȱ Ύ΅ϟȱ ΐνΛΕȱ ΘφΑȱ ϳΈϱȱ ̓ΏΣΘΝΑΓΖȱ ώΘ΅Αȱ ΗΘφȱ ΗΉΕΣȱ ΗΔϟΘ΅ȱ
ΐΎΕΣȱ Ύ΅ϟȱ Δ΅ΐΔΣΏ΅΅ǰȱ ϵΔΓΙȱ ΐνΛΕȱ Ύ΅ϟȱ ΘφΑȱ ̍΅ΘΓΛφȱ Ύ΅ΘΓΎΓϾΗ΅ΑΉȱ ΓϢΎΓ·νΑΉΉΖȱ
̴ΆΕ΅ϟΝΑǯȱ ̄ЁΘΣǰȱ ΐνȱ Θϱȱ ΒΉΑΓΈΓΛΉϧΓȱ ΐ΅Ίϟǰȱ ΗΛΐΣΘΊ΅Αȱ Θφȱ ΆΓΕΑφȱ ΔΏΉΙΕΣȱ ΘϛΖȱ
ΔΏ΅ΘΉϟ΅Ζǰȱ ΔΓϾȱ ΗφΐΉΕ΅ȱ ϴΑΓΐΣΊΉΘ΅ȱ ȍ̏΅ΎΉΈΓΑΓΐΣΛΝΑȎǯȱ ̖Σȱ ̕ΣΆΆ΅Θ΅ȱ ·ΕνΖȱ
ȱ
̴ΆΕ΅ϟΗΉΖǰȱ ΐνȱ ΘϟΖȱ Δ΅ΘΕΓΔ΅ΕΣΈΓΘΉΖȱ ΦΘΏ΅ΊνΑΉΖŗ ΚΓΕΉΗνΖȱ ΘϛΖȱ ̍΅ΗΘϟΏΏ΅Ζǰȱ
ΗΘΉΎϱΑΘΓΙΗ΅Αȱ ΗΘϟΖȱ πΒЏΔΓΕΘΉΖȱ ΐνȱ ΗΘ΅ΙΕΝΐνΑ΅ȱ ΘΣȱ ΛνΕ΅ǰȱ ·Σȱ ΑΣΔΉΕΣΗΉȱ ϊΗΙΛ΅ȱ
Ύ΅ϟȱ ΦΑ΅ΐΣΕΘΘ΅ȱ ψȱ Χ·΅ȱ ΦΕ·ϟ΅Řǯȱ ̖Σȱ ΗΔϟΘ΅ȱ ΅ЁΘΣǰȱ ΩΑȱ ΈνΑȱ ΉϨΛ΅Αȱ ΔΕΓΏΣΆΉȱ ΑΣȱ ΘΣȱ
Ύ΅ΘΉΈ΅ΚϟΗΓΙΑȱ Γϡȱ πΕ·ΓΏΣΆΓǰȱ ΌΣȱ ΘΣȱ Ύ΅ΘΉΈΣΚΊ΅Αȱ ΘЏΕ΅ȱ ϳΔΝΗΈφΔΓΘΉȱ Γϡȱ
ΗΘΕ΅ΘΝΘΎνΖȱ ΐΔΓΙΏΑΘϱΊΉΖǰȱ Ηνȱ ΗΙΑΉΕ·΅Ηϟ΅ǰȱ ΆνΆ΅΅ǰȱ ΐνȱ ΘΓϾΖȱ ΔΓΏΘΎΓϾΖȱ
ΐΛ΅ΑΎΓϾΖȱΎ΅ϟȱΘΓϾΖȱΩΏΏΓΙΖȱΗΔΓΙΈ΅ϟΓΙΖǰȱΔΓϾȱΈνΑȱΒνΕΝȱΘϟȱΑΣȱΔЗǰȱΦΏΏΣȱΗΣΑȱΔΓΏϾȱ
ΉЄΎΓΏ΅ǰȱ ΔΕΓΎΉΐνΑΓΙȱ ·Σȱ Δ΅Ώ΅Σȱ ΗΔϟΘ΅ǰȱ ΗΐΉЏΑΓΙΑȱ ΘφΑȱ σΑΈΉΒȱ
ȍΎ΅ΘΉΈ΅ΚΗΘνΓΑȎǯȱ ̋΅ΕΕΉϧΖȱ Ύ΅ϟȱ Θϱȱ ΌΉΝΕΓІΑȱ ϵΏΓȱ ΘΓΙΖȱ ΉЁΎ΅Εϟ΅ȱ ΑΣȱ πΒΝΕ΅ϬΗΓΙΑȱ
ΘφΑȱΔϱΏȱΎ΅ΘΣȱΘΣȱ·ΓІΗΘ΅ȱΘΓΙΖȱΎ΅ϟȱΘΣȱΔΕϱΘΙΔΣȱΘΓΙΖǰȱΦΔ΅ΏΏΣΗΗΓΑΘΣΖȱΘΑȱΦΔϱȱ
ΘϟΖȱ πΑΓΛΏΘΎνΖȱ ΅ЁΘνΖȱ Δ΅Ώ΅ΘΗ΅ΕϟΉΖřǰȱ ΔΓϾȱ ΔΏ΅ΗЏΑΓΙΑǰȱ Ύ΅ϟȱ ΔΓΏϾȱ Θ΅Ε΅ΛΘΣȱ
ΐΣΏΗΘ΅ǰȱ ΘΣȱ ΆΙΊ΅ΑΘΑΣȱ ΐΑΐΉϧ΅ȱ Ύ΅ϟȱ ΘΓϾΖȱ ΛЏΕΓΙΖȱ ΘϛΖȱ Δ΅Ώ΅κΖȱ ΊΝϛΖǯȱ ̷ΘΗȱ
Η΅ΕЏΌΎΉȱΗ·ΣȱΗ·ΣǰȱΦΔϱȱΛΕϱΑ΅ǰȱϵΏȱψȱΔ΅ΏΣȱ·ΉΘΓΑΣȱψȱ·ϾΕΝȱΦΔϱȱΘφȱ̔ΓΘϱΑΘ΅ǰȱ
ΈΏ΅ΈφȱψȱΔ΅ΏΣȱοΏΏΑΎφȱΗΙΑΓΎϟ΅ȱΘϛΖȱ̍΅ΐΣΕ΅Ζǰȱ΅ЁΘφȱΔΓϾȱσΈΑΉȱΘϱΑȱΘϱΑΓȱΎ΅ϟȱΘΣȱ
πΔΛΉΕφΐ΅Θ΅ǰȱ Ύ΅ϟȱ ΦΚνΌΎΉȱ ϳȱ ΘϱΔΓΖȱ πΏΉϾΌΉΕΓΖȱ ·Σȱ ΑΣȱ ΚΝΘΓ·Ε΅ΚϟΊΓΙΑȱ Γϡȱ
ΘΓΙΕϟΗΘΉΖȱΐνȱΩΑΉΗȱΘφȱ̔ΓΘϱΑΘ΅ǯȱ
ȱ

(Γιώργου Ιωάννου, «Απογραφή ζηµιών», από τη συλλογή Το δικό µας αίµα, 1980)
ŗǯȱ ΅ΘΏ΅ΊνΑΉΖǱȱγυαλιστερέςȱȱ
Řǯȱ Σ·΅ȱ΅Ε·ϟ΅Ǳȱεννοεί την ηµέρα του Σαββάτου, ηµέρα αργίας για τους Εβραίουςȱȱ
řǯȱ Δ΅Ώ΅ΘΗ΅ΕϟΉΖǱȱσύνολα παλαιών, φθαρµένων ή και άχρηστων αντικειµένωνȱȱ

̖ΉΛΑΎφȱ̈ΔΉΒΉΕ·΅Ηϟ΅Ǳȱ ¢ȱ

Śȱ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Oι απαντήσεις είναι ενδεικτικές.
Α1.

-

Ο συγγραφέας αντλεί τη θεµατολογία του από τις αναµνήσεις των παιδικών του
χρόνων. Αυτό επιβεβαιώνεται στο σηµείο που κάνει λόγο για τη φηµισµένη µουριά
της αυλής του σπιτιού τους κι αναφέρει πως προσπαθούσε ανεπιτυχώς να ταΐσει τους
µεταξοσκώληκες, τους οποίους εξέθρεφε προφανώς ως παιδί: «Μονάχα ένα κακό
είχε· τα φύλλα του ήταν σκληρά και οι µεταξοσκώληκές µου δεν µπορούσαν να τα
φάνε».

-

Ο κόσµος της προσφυγιάς έρχεται στο προσκήνιο στο σηµείο που ο αφηγητής, αφού
διαπιστώνει την τουρκική καταγωγή της γυναίκας, καταγράφει τα κριτήρια µε βάση
τα οποία έγινε η ανταλλαγή των πληθυσµών: «Εµείς ως τότε θαρρούσαµε πως είναι
καµιά τουρκοµερίτισσα δικιά µας … µια και η ανταλλαγή των πληθυσµών είχε γίνει
µε βάση τη θρησκεία και όχι τη γλώσσα».

-

Το θέµα του πολέµου εµφανίζεται στο κείµενο στο σηµείο που ο αφηγητής
αναφέρεται στην καταστροφή του παλιού σπιτιού του: «Μια ιταλιάνικη µπόµπα είχε
σαρώσει την ντουτιά κι είχε ρηµάξει το καλοκαµωµένο ξυλόδετο σπίτι, χωρίς να
καταφέρει να το γκρεµίσει».

-

Ο χώρος της Θεσσαλονίκης είναι το σκηνικό των περισσοτέρων κειµένων του
Ιωάννου. Αυτό επιβεβαιώνεται και στο συγκεκριµένο πεζογράφηµα, καθώς η ιστορία
εξελίσσεται στη γειτονιά όπου βρίσκεται το σπίτι του Κεµάλ Ατατούρκ, σηµερινό
τουρκικό προξενείο, στη συνοικία “Ισλαχανέ”.

-

Όσο για τον τρόπο ζωής των απλών ανθρώπων, αποτυπώνεται στο σηµείο που ο
αφηγητής καταγράφει τη φιλόξενη διάθεση της οικογένειάς του προς την τουρκάλα
και κάθε περαστικό, έτσι όπως αυτό φαίνεται από την προσφορά των µούρων: «Εµείς
πάντως δεν παραλείπαµε να της δίνουµε µούρα απ’ την ντουτιά, όπως άλλωστε
δίναµε σ’ όλη τη γειτονιά και σ’ όποιον περαστικό µας ζητούσε».

Β1. α) Ο Ιωάννου κάνει µια λογοτεχνία αποτυπώσεων και η µνηµονική διαδικασία που
χρησιµοποιεί διαφοροποιείται ριζικά σε σχέση µε τους πεζογράφους που προηγήθηκαν. Η µνήµη εδώ είναι η κοίτη του πεζογραφικού υλικού. Ο αφηγητής είναι η
κυρίαρχη ατοµική συνείδηση για αυτό και η αφήγηση που κατά κύριο λόγο γίνεται σε
πρώτο πρόσωπο, έχει ένα χαρακτήρα καταγραφικό και κάποτε χρονογραφικό. Η
χρήση του πρώτου προσώπου και των αποτυπώσεων, η ανάκληση µέρους του
µνηµονικού υλικού καθώς και η απόδοσή του µέσω της καταγραφής ορίζουν το
πλαίσιο και την καταγραφή της εµπειρίας.»(Αναστάσης Βιστωνίτης, ΟΕ∆Β, σελ.
376). Στο πεζογράφηµα «Στου Κεµάλ το σπίτι» η αφήγηση διεκπεραιώνεται σε α΄
πληθυντικό πρόσωπο και το πρόσωπο του αφηγητή αφοµοιώνεται από το
συµπεριληπτικό α΄ πληθυντικό της οικογένειας του σπιτιού, της κοινωνίας της πόλης.
Αποτελεί το συλλογικό υποκείµενο που βρίσκει φωνή στη µορφή της κυρίαρχης
ατοµικής συνείδησης όπως σχολιάζει ο Βιστωνίτης. Αυτό είναι εµφανές στο
απόσπασµα «Εµείς πάντως, δεν παραλείπαµε να της δίνουµε µούρα…µας ζητούσε».
Ως συνέπεια της επιλογής του πρώτου προσώπου το πεζογράφηµα αποκτά χαρακτήρα
καταγραφικό της συλλογικής µνήµης ή κάποτε χρονογραφικό, όπως το δείχνει το
απόσπασµα: «Εµείς ως τότε θαρρούσαµε πως είναι καµιά τουρκοµερίτισσα…και όχι
τη γλώσσα».
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β) Στα πεζογραφήµατα του Ιωάννου καταγράφεται σύνθεση παρόντος-παρελθόντος και
γενικότερα διαφορετικών χρονικών στιγµών σύµφωνα µε την προσωπική αίσθηση
του κάθε αφηγητή. Στα κείµενα που γράφονται µε βάση την ιστορική αντίληψη του
χρόνου η αφήγηση αρχίζει από κάποιο σηµείο του παρελθόντος, προχωρεί
χρονολογικά ή µε άλµατα, προς όλο και µεταγενέστερες στιγµές και κάπου τελειώνει
(Γ. Αράγης, ΟΕ∆Β, σελ. 378). «Στου Κεµάλ το σπίτι» η αφήγηση διακτινίζει την
ιστορία του κειµένου σε διαφορετικά χρονικά επίπεδα. Μπορούµε να διακρίνουµε
έτσι το χρονικό επίπεδο της αφήγησης (παρόν της αφήγησης), το χρονικό επίπεδο του
κυρίως αφηγηµένου υλικού των επισκέψεων της γυναίκας και το χρονικό επίπεδο της
εκβιαστικής αποχώρησής της από το σπίτι. Πιο αναλυτικά το παρόν της αφήγησης
και ιστορίας καλύπτει τις δεκαετίες 1960-1970, όπου καταγράφεται το γκρέµισµα του
παλιού σπιτιού και η ανύψωση πολυκατοικιών. «∆εν την ξανάδαµε από τότε...το
πονηρό µυαλό τους». Το παρελθόν των επισκέψεων της γυναίκας καλύπτει τις
δεκαετίες 1930-1940. «Την πρώτη φορά…καταφέρει να το γκρεµίσει». Τέλος το
απώτερο παρελθόν συµπίπτει µε την αποχώρηση της γυναίκας κατά την ανταλλαγή
των πληθυσµών (δεκαετία 1920). «Στο σπίτι αυτό…δεν µαταείδα».
Β.2. α) Η πρώτη µεταφορική φράση «κλεφτές µατιές», δηλαδή φευγαλέες, αποδίδει την
περίεργη, αποσπασµατική και γεµάτη µυστήριο συµπεριφορά της γυναίκας, που
προξενεί το ενδιαφέρον και την προσοχή. Αυτό επιτείνεται από το γεγονός ότι
αδιαφορούσε για την κίνηση στο δρόµο, ακόµα και για το γνωστό πλαϊνό σπίτι
καταγωγής του Κεµάλ και επικεντρωνόταν αποκλειστικά στο ταπεινό σπίτι του
αφηγητή.
Η φράση «κάθεται κατατσακισµένη στο κατώφλι» δείχνει τη συναισθηµατική της
συντριβή ως συνέπεια της καταστροφής και της ερήµωσης του χώρου. Παρατηρούµε
δηλαδή ότι η γυναίκα στεκόταν αµίλητη και κοιτούσε τα χαλάσµατα. Από το
παρελθόν, το δικό της παρελθόν δεν είχε αποµείνει τίποτα, ούτε το ξύλινο σπίτι µε
την αυλή του ούτε το πηγάδι, ούτε και η φηµισµένη µουριά.
«Είχε µαλακώσει την καρδιά»: Παρά την αρχική δυσαρέσκεια της οικογένειας του
αφηγητή, όταν αντιλήφθηκαν την τουρκική καταγωγή της γυναίκας, στη συνέχεια η
στάση τους αλλάζει και τη θέση των αρνητικών συναισθηµάτων καταλαµβάνουν
τώρα η συµπάθεια και η κατανόηση, η νοσταλγία για τις επισκέψεις της γυναίκας και
η συγκίνηση στη θέα της.
«κατάγυµνη αυλή»: Το παλιό σπίτι έχει ολοκληρωτικά καταστραφεί, η µουριά δεν
έχει διασωθεί και το πηγάδι δεν έχει πια νερό. Άρα ό,τι δένει τη γυναίκα µε το
παρελθόν και τις ρίζες της έχει πλέον χαθεί. Εποµένως, έχει συντελεστεί η
κατάρρευση του παλιού κόσµου αλλά και η απογύµνωση των δικών της
συναισθηµάτων.
«αφράτο µάρµαρο»: Η εισβολή του µοντέρνου, αστικού τρόπου ζωής πλήττει
ανεπανόρθωτα αυθεντικές όψεις του λαϊκού βίου. Το κατώφλι από µάρµαρο, που σε
οξύµωρο σχήµα χαρακτηρίζεται «αφράτο», αποτελούσε τόπο συνάθροισης παλιότερα
και µετέπειτα παροδικής, σύντοµης φιλοξενίας της άγνωστης γυναίκας. Η λέξη
«αφράτο» περιγράφει τα συναισθήµατα αγάπης και νοσταλγίας της γυναίκας για το
παλιό σπίτι, σύµβολο του οποίου είναι το κατώφλι.
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β) Η ειρωνεία του αφηγητή εντοπίζεται στις φράσεις «µεγαλεπήβολο σχέδιο» και
«πονηρό µυαλό τους». Στόχος της ειρωνείας είναι να καταγγείλει τον οικιστικό
ψευδοεκσυγχρονισµό, που ισοπέδωσε τον παλιό κόσµο. Η στάση του απηχεί και τη
γενικότερη άποψή του για την άναρχη επέκταση του αστικού περιβάλλοντος, η οποία
συντελέστηκε τις πρώτες µεταπολεµικές δεκαετίες και που επιπόλαια ταυτίστηκε τότε
µε την ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο.
Γ1. α) Η µυστηριώδης γυναίκα προτιµούσε να κάθεται στο κατώφλι της αυλής, καθώς από
εκεί µπορούσε να ρίχνει «κλεφτές µατιές» προς το σπίτι της οικογένειας του
αφηγητή, αυτό που κάποτε ήταν δικό της σπίτι. Στο ίδιο αυτό κατώφλι, όπως
αποκαλύπτεται από τη φωνή της γερόντισσας στις τελευταίες σειρές του
πεζογραφήµατος, είχε θρηνήσει σπαραχτικά την υποχρεωτική φυγή από την πόλη της
Θεσσαλονίκης και το σπίτι της. Είναι φανερό λοιπόν πως ο συγκεκριµένος χώρος
είναι φορτισµένος συναισθηµατικά για την ηρωίδα του κειµένου µε έντονες µνήµες
από το παρελθόν. Μοιάζει να κρατά αναλλοίωτη στη µνήµη της την τελευταία εικόνα
του αποχωρισµού από το σπίτι της και ταυτόχρονα να µην τολµά να κάνει ένα βήµα
προς το εσωτερικό της αυλής του σπιτιού. Το κατώφλι λειτουργεί σαν ένα αόρατο και
ταυτόχρονα απροσπέραστο σύνορο για τη γυναίκα, όπως τα σύνορα που χώρισαν
τους πρόσφυγες από τα µέρη τους. Η νοσταλγία και ο πόνος λοιπόν της γυναίκας
φαίνεται και από το γεγονός της παραµονής της στο κατώφλι της αυλής.
β) Η αποκάλυψη του ψηφιδωτού στάθηκε η αφορµή για τη λύση του µυστηρίου
σχετικά µε την άγνωστη γυναίκα. Μέσα στο πολύβουο πλήθος της γειτονιάς ο
αφηγητής αποµονώνει και µεταφέρει αυτολεξεί τα ψιθυριστά λόγια µιας γερόντισσας,
αποµεινάρι και αυτή του παρελθόντος. Στο παλιό σπίτι του αφηγητή έµενε ένας
µπέης µε µια πανέµορφη κόρη, η οποία, όταν αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την
πόλη, κυλιόταν στο κατώφλι σπαραχτικά, θρηνώντας για την υποχρεωτική φυγή. Η
µυστηριώδης λοιπόν τουρκάλα µε την ευγενική συµπεριφορά και εµφάνιση ήταν
προφανώς η κόρη αυτή του µπέη, η οποία ερχόταν σε τακτά διαστήµατα και
επισκεπτόταν µε έκδηλη νοσταλγία την περιοχή και το σπίτι που µεγάλωσε. Η
ευγνωµοσύνη προς την οικογένεια του αφηγητή οφειλόταν στη φιλόξενή τους
διάθεση, αλλά κυρίως στο γεγονός πως αυτοί διατήρησαν µέχρι τον πόλεµο το παλιό
σπίτι µε την αυλή του, το φηµισµένο δέντρο και το πηγάδι κατά το δυνατόν άθικτα,
διατήρησαν δηλαδή ζωντανό ένα κοµµάτι από το νεανικό παρελθόν της γυναίκας.
Μαζί µε το σπίτι χάθηκε αυτό το παρελθόν, χάνεται µια ολόκληρη εποχή µε τα
αντικείµενα, τους χώρους της και τους ψυχικούς δεσµούς που δηµιουργούν οι
άνθρωποι µε αυτούς. Η άγνωστη γυναίκα στον πρώτο αποχωρισµό της εκδήλωνε
γοερά τη συντριβή της, ενώ µετέπειτα, όταν στις επισκέψεις της έβλεπε σταδιακά να
ξεθεµελιώνεται η αίσθηση του δικού της παρελθόντος στο σπίτι αυτό, η ταραχή και η
πικρία την κυρίευαν. Κι όπως η γυναίκα αποχωριζόταν το χώρο και τις εικόνες των
νεανικών της χρόνων, έτσι κι ο αφηγητής µοιάζει µε πόνο να αποχωρίζεται
γενικότερα τον παλιό κόσµο και τις συνήθειές του, που υποχωρούν ολότελα
ηττηµένοι µπροστά στη βίαιη εισβολή της νέας εποχής.
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∆1.

Ανάµεσα στα δύο κείµενα διαπιστώνουµε τις ακόλουθες οµοιότητες:
-

Στον πυρήνα και των δύο πεζογραφηµάτων βρίσκεται µια βασική αντίθεση, αυτή της
άµεσης σύγκρισης ανάµεσα στο παρελθόν, που σχετίζεται µε τη γνησιότητα, την
καλαισθησία και τις αυθεντικές σχέσεις είτε µεταξύ ανθρώπων είτε µεταξύ των
ανθρώπων και του υλικού χώρου που τους περιβάλλει, και ανάµεσα στο παρόν, που
αντιστοιχεί στην ισοπέδωση του παλιού κόσµου.

-

Το παλιό σπίτι µε τη µουριά και το πηγάδι, που συναντάµε «Στου Κεµάλ το σπίτι»
θυµίζει «τα µικρά και παµπάλαια στη σειρά σπίτια» της «Απογραφής ζηµιών». Και
στις δύο περιπτώσεις τα σπίτια συµβολίζουν ό,τι δένει τους ανθρώπους µε το
παρελθόν και τις ρίζες τους.

-

Το χρονικό πλαίσιο και των δύο κειµένων είναι παραπλήσιο. Πιο συγκεκριµένα ο
αναγνώστης µεταφέρεται στην προπολεµική περίοδο, έτσι όπως αυτή καταγράφεται
µέσα από την εικόνα των παλιών σπιτιών, και από την άλλη µεριά στη µεταπολεµική,
όπως αυτή αποτυπώνεται στην ακαλαίσθητη εικόνα της σύγχρονης πόλης µε το
χτίσιµο των πολυκατοικιών («χτίσιµο του νέου εξαµβλώµατος» - «Τα σπίτια αυτά …
“κατεδαφιστέον”»).

-

Κοινός προφανώς είναι και ο τόπος που εκτυλίσσονται οι αφηγήσεις των δύο
πεζογραφηµάτων. Πρόκειται για τη Θεσσαλονίκη και αυτό γίνεται αντιληπτό από την
αναφορά σε ονοµασίες συγκεκριµένων συνοικιών και περιοχών της πόλης
(«Ισλαχανέ» - «Ροτόντα, Καµάρα»).

-

Και στα δύο κείµενα αποτυπώνεται ταυτόχρονα ο πολυπολιτισµικός χαρακτήρας της
Θεσσαλονίκης, έτσι όπως αυτός καταγράφεται µέσα από την καθηµερινότητα, τα ήθη
και την συνύπαρξη Χριστιανών, Μουσουλµάνων και Εβραίων «Στου Κεµάλ το σπίτι»
και στην «Απογραφή ζηµιών» αντίστοιχα.

-

Κοινός τόπος και των δύο κειµένων είναι ο ειρωνικός τόνος του αφηγητή, όταν
αναφέρεται στο σύγχρονο κόσµο και στην αστικοποίηση («συµµορία εργολάβων» «οι εργολάβοι θα τα κατεδάφιζαν τώρα … και τους άλλους σπουδαίους»). Η ειρωνεία
προφανώς στοχεύει στο να καταγγείλει την άναρχη και ακαλαίσθητη οικιστική
ανάπτυξη.

-

Η κατεδάφιση των παλιών σπιτιών αποτυπώνει και την κατεδάφιση του παλιού
κόσµου, κόσµο για τον οποίο ο Ιωάννου εκφράζει εύγλωττα τη νοσταλγία του και στα
δύο κείµενα.
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