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ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΜΑΪΟΥ 2010
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α1.
Ο Ιωάννου καταρτίζει το θεματολόγιό του με υλικό από: τα παιδικά 

του χρόνια («Ἐμεῖς πάντως δέν παραλείπαμε … κι ἀκόμα πιό πέρα»),  τον 
κόσμο  της  προσφυγιάς,  καθώς  ήταν  παιδί  προσφύγων  της  Ανατολικής 
Θράκης  («Ἐμεῖς  ὡς  τότε  θαρρούσαμε  …  σπίτια  κι  ἀμπελοχώραφα  ἐκεῖ 
κάτω»),  τον  πόλεμο  («Μιά  ἰταλιάνικη  μπόμπα  …  νά  τό  γκρεμίσει»),  που 
αναφέρεται στον ελληνο-ιταλικό πόλεμο του 1940-41, τη Θεσσαλονίκη που 
ήταν η γενέτειρά του («Ἦταν πάντως δέντρο … κι ἀκόμα πιό πέρα»,  τον 
τρόπο ζωής των απλών ανθρώπων («Ὅμως αὐτή τή φορά τῆς προσφέραμε 
νερό  ἀπ’ τή  βρύση»),  που  δείχνει  τις  καθημερινές  συνήθειες  των  απλών 
ανθρώπων (φιλοξενία).

Β1.
α) Σύμφωνα  με  τον  Αναστάση  Βιστωνίτη,  στα  πεζογραφήματα  του  Γ. 
Ιωάννου «ο αφηγητής είναι  η  κυρίαρχη ατομική  συνείδηση».  Πράγματι,  ο 
χαρακτήρας  περνάει  σε  δεύτερη  μοίρα  και  μάλιστα  πολλές  φορές  δεν 
υπάρχει. Στο έργο «Στοῦ Κεμάλ τό σπίτι» η αφήγηση, όταν ο αφηγητής παύει 
να  αποτελεί  μέρος  ενός  συνόλου  (της  οικογένειας)  και  εκφράζει  την 
προσωπική του στάση για τα  τεκταινόμενα,  γίνεται  σε  α’ ενικό  πρόσωπο 
(«θά  παραφυλάγω»,  «ἴσως  μπορέσω  νά  ἐμποδίσω  ἤ  τουλάχιστο  νά 
καθυστερήσω»).  Επίσης,  το  ότι  ο  αφηγητής  είναι  η  κυρίαρχη  ατομική 
συνείδηση πιστοποιείται και από την ανάκληση μνημονικού υλικού, καθώς 
οι επισκέψεις της Τουρκάλας περιέχουν όσα στοιχεία αντλεί από τη μνήμη 
του ο αφηγητής («Δέν ξαναφάνηκε ἡ μαυροφορεμένη ἐκείνη γυναίκα, πού 
ἐρχόταν στό κατώφλι μας κάθε χρονιά, τήν ἐποχή πού γίνονται τά μοῦρα, 
ζητώντας μέ εὐγένεια νά τῆς δώσουμε λίγο νερό ἀπ’ τό πηγάδι τῆς αὐλῆς. 
Ἔμοιαζε πολύ κουρασμένη, διατηροῦσε ὅμως πάνω της ἴχνη μιᾶς μεγάλης 
ἀρχοντικῆς ὀμορφιᾶς»). Τέλος, η απόδοση αυτού του υλικού γίνεται μέσω της 
καταγραφής που μαζί με την ανάκληση του μνημονικού υλικού ορίζουν το 
μύθο της αφήγησης ως πλαίσιο και περιγραφή της εμπειρίας («Τό δέντρο μας 
δέν ἦταν ἀπό τίς συνηθισμένες μουριές,  ἀπ’ αὐτές πού κάνουν ἐκεῖνα τά 
ἄνοστα  νερουλιάρικα  μοῦρα.  Τό  δικό  μας  ἔκαμνε  κάτι  μεγάλα,  ξινά  σά 
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βύσσινα, καί πολύ κόκκινα στό χρῶμα. Ἦταν δέντρο παλιό καί τεράστιο, τά 
κλαδιά του ξεπερνοῦσαν τό δίπατο σπίτι  μας.  Μοναχά ἕνα κακό εἶχε∙  τά 
φύλλα του ἦταν σκληρά καί οἱ μεταξοσκώληκές μου δέν μποροῦσαν νά τά 
φᾶνε. Ἦταν, πάντως, δέντρο φημισμένο σ’ ὅλο τό Ἰσλαχανέ κι ἀκόμα πιό 
πέρα»).  Τέλος,  το  αφηγηματικό  υλικό  οργανώνεται  με  βάση  τη  λεπτή 
παρατήρηση  («Καί  μόνο  ὁ  τρόπος  πού  ἔπιανε  τό  ποτήρι,  ἔφτανε  γιά  νά 
σχηματίσει κανείς τήν ἐντύπωση πώς ἡ γυναίκα αὐτή στά σίγουρα ἦταν μιά 
ἀρχόντισσα») και το σχόλιο (« … στή θέση του ὑψώθηκε μιά πολυκατοικία 
ἀπ’ τίς πιό φρικαλέες. Τώρα ἑτοιμάζονται νά τήν γκρεμίσουν οἱ γελοῖοι»). 

β) Η αφήγηση αρχίζει με μια μορφή αναδρομής: ο αφηγητής ξεκινάει από το 
παρόν με τη φράση «Δέν ξαναφάνηκε ἡ μαυροφορεμένη ἐκείνη γυναίκα» και 
με  μια  αναφορική  πρόταση  («πού  ἐρχόταν  στό  κατώφλι  μας  …») 
μεταφέρεται ανεπαίσθητα και με τέχνη στο παρελθόν, για να αφηγηθεί τις 
επισκέψεις της άγνωστης γυναίκας (η αφήγηση των επισκέψεων ακολουθεί 
τη  χρονική  σειρά  –είναι  ευθύγραμμη)∙  ώσπου  κλείνει  σε  ένα  σημείο  την 
αναδρομή  και  με  την  επανάληψη  της  παραπάνω  φράσης  (κάπως 
παραλλαγμένης: «Δέν τήν ξανάδαμε ἀπό τότε») επανέρχεται στο παροντικό 
χρονικό επίπεδο, για να επιστρέψει στο παρελθόν (στο πρόσφατο παρελθόν) 
με τη φράση «Τήν προηγούμενη φορά» και να κλείσει την αφήγηση με την 
(εγκιβωτισμένη) αναδρομή που υπάρχει στα λόγια της γριάς, τα οποία μας 
φέρνουν στο απώτερο παρελθόν (πιο μακρινό από εκείνο των επισκέψεων 
της  κεντρικής  ηρωίδας).  Ωστόσο,  υπάρχει  και  μία  υποτυπώδης  πρόδρομη 
αφήγηση: είναι το σημείο στο οποίο ο αφηγητής απειλεί ότι θα παραφυλάει 
για να εμποδίσει ή να καθυστερήσει το χτίσιμο «τοῦ νέου ἐξαμβλώματος». 
Το αφήγημα λοιπόν, εκτείνεται σε όλες τις χρονικές βαθμίδες: παρελθόν (και 
πιο μακρινό παρελθόν), παρόν και μέλλον.

Β2.
α) «Κλεφτές  ματιές»:  η  γυναίκα  που  επισκέπτεται  το  σπίτι  του  αφηγητή 
παρουσιάζεται να ρίχνει «κλεφτές ματιές» προς αυτό. Με αυτόν τον τρόπο 
ήθελε  να  ξαναζήσει,  έστω  και  για  λίγο,  τις  ευτυχισμένες  στιγμές  της 
παιδικής της ηλικίας.  Οι ματιές της,  ωστόσο,  είναι  «κλεφτές»,  γιατί,  όπως 
φαίνεται  αργότερα,  η  γυναίκα φοβάται  μήπως αποκαλυφθεί  η  ταυτότητά 
της, ότι δηλαδή ήταν Τουρκάλα.
«Κάθεται  κατατσακισμένη στο  κατώφλι»:  το  κατώφλι  ήταν σαν σύμβολο∙ 
εκεί καθόταν και κατά το παρελθόν, κουβεντιάζοντας με τις γειτόνισσες και 
παρατηρώντας τους περαστικούς (ήταν σαν ομαδικό σκαμνάκι,  στο οποίο 
κάθονταν οι Τουρκάλες, κουβεντιάζοντας και βλέποντας όσους περνούσαν 
από εκεί).  Ήταν ένα σημείο  από το οποίο,  επίσης,  αντλούσε  μνήμες από 
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ευτυχισμένες  και  ξέγνοιαστες  στιγμές  του  παρελθόντος.  Ήταν  δε 
«κατατσακισμένη», γιατί το σπίτι είχε καταστραφεί και μαζί του είχαν χαθεί 
όλες εκείνες οι εικόνες που είχε από την παιδική και νεανική της ηλικία.
«είχε  μαλακώσει  στην  καρδιά»:  αρχικά  η  οικογένεια  του  αφηγητή  ήταν 
αρνητική  προς  τις  επισκέψεις  της  γυναίκας,  όταν  κατάλαβαν  ότι  ήταν 
Τουρκάλα.  Στη  συνέχεια,  όμως,  όταν συνειδητοποίησαν ότι  και  αυτή  είχε 
πληγεί από την προσφυγιά, όπως και οι ίδιοι,  αισθάνθηκαν συμπόνια και 
κατανόηση. Όταν μετά από χρόνια την είδαν να επιστρέφει και να επιμένει 
με  τις  επισκέψεις  της,  αισθάνθηκαν  ακόμη  μεγαλύτερη  συμπόνια  και  γι’ 
αυτό το λόγο η καρδιά τους «είχε μαλακώσει» από την επιμονή της και τη 
νοσταλγία της.
«κατάγυμνη αυλή»: εδώ ο αφηγητής υιοθετεί τον τρόπο με τον οποίο ίσως 
αντιμετώπιζε την ερημωμένη αυλή η Τουρκάλα: η αυλή είχε πλέον χάσει 
αυτό που της έδινε ουσία και ζωή, τη μουριά (την «ντουτιά»)∙ κι αυτό, γιατί 
μια ιταλική βόμβα είχε καταστρέψει και τη μουριά και το σπίτι. Επίσης, με τη 
μεταφορική  αυτή  φράση  δηλώνεται  η  εγκατάλειψη  και  η  ερήμωση  του 
χώρου.
«αφράτο  μάρμαρο»:  το  μάρμαρο  από  το  οποίο  ήταν  κατασκευασμένο  το 
κατώφλι  περιγράφεται  εδώ  ως  «αφράτο»  (οξύμωρο  σχήμα).  Από  αυτό  το 
ψυχρό και σκληρό υλικό, όμως, ήταν κατασκευασμένο το κατώφλι στο οποίο 
η  Τουρκάλα  καθόταν  με  τις  γειτόνισσες  και  συνομιλούσε  μαζί  τους. 
Επομένως, ο χαρακτηρισμός «αφράτο» αποδίδει την αίσθηση της ευτυχίας 
που  αναπολεί  η  Τουρκάλα  για  τις  στιγμές  του  παρελθόντος  και  έμμεσα 
παραπέμπει στην ποιότητα των υλικών με τα οποία ήταν κατασκευασμένο 
το αρχοντικό.

β) Στην παράγραφο αυτή φαίνεται ότι ο Ιωάννου ειρωνεύεται τον τρόπο με 
τον οποίο αλλάζει η πόλη του. Η νέα εποχή και ο νέος κόσμος, ως προς την 
αισθητική  και  τη  λειτουργικότητα  του  χώρου,  παρουσιάζονται  από  το 
συγγραφέα  με  απέχθεια,  καθώς  τίποτε  γραφικό  δεν  έχει  απομείνει:  το 
κατώφλι δεν υπάρχει πια, το δέντρο χάθηκε, το πηγάδι με το νερό, δηλαδή 
ό,τι πιο ευχάριστο και υγιεινό για τον άνθρωπο, έχει μετατραπεί σε βόθρο, 
δηλαδή σε ό,τι πιο βρομερό και ανθυγιεινό, το αρχοντικό έγινε πολυκατοικία. 
Όλα τα διακρίνει μια νέα αισθητική αντίληψη, η αντίληψη της νέας εποχής, 
η  οποία  υποτίθεται  ότι  θα  βελτιώσει  την  ποιότητα  ζωής  των  ανθρώπων, 
αλλά  είναι  εντελώς  απαράδεκτη  για  τον  αφηγητή.  Ο  σπιτονοικοκύρης 
χαρακτηρίζεται ως «σιχαμένος», οι εργολάβοι είναι «συμμορία», «γελοῖοι», 
με «πονηρό μυαλό», οι πολυκατοικίες είναι «φρικαλέες» και «ἐξαμβλώματα», 
ενώ  η  όλη  οικοδομική  δραστηριότητα  επισύρει  και  την  ειρωνεία  του 
(«μεγαλεπήβολο σχέδιο»).
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Όλα  όσα  αναφέρει  ο  συγγραφέας  για  το  γκρέμισμα  του  παλιού 
κόσμου  και  την  εισβολή  της  νέας  εποχής  σημασιοδοτούν  την  αρχή  της 
αστικοποίησης,  που  συνεχίστηκε  με  ραγδαίους  ρυθμούς  και  με  όλα  τα 
γνωστά  συνακόλουθά  της∙  ο  παλιός  κόσμος  παραμερίζεται  και  ο  νέος 
εισβάλλει, επομένως βρισκόμαστε σε μια εποχή ιδιάζουσα, σε ένα μεταίχμιο 
συνύπαρξης  και  σύγκρουσης.  Και  ο  συγγραφέας  απέναντι  στη  νέα 
κατάσταση είναι οξύτατα αρνητικός.

Γ1.
α) Η  μαυροφορεμένη  γυναίκα,  που  επισκεπτόταν  το  σπίτι  του  αφηγητή, 
όπως  αποκαλύφθηκε  στο  τέλος,  ήταν  κόρη  ενός  μπέη,  που  πριν  την 
αναγκαστική  ανταλλαγή  πληθυσμών,  ήταν  ο  ιδιοκτήτης  του  σπιτιού.  Το 
σπίτι εκπροσωπούσε γι’ αυτήν το παρελθόν της, τα παιδικά και νεανικά της 
χρόνια,  τις  αναμνήσεις  και  τα  βιώματά της.  Το  πηγάδι,  το  δέντρο  και  το 
κατώφλι αποτελούσαν τα τρία σύμβολά του. Επομένως, η γυναίκα σε κάθε 
επίσκεψή  της  παρέμενε  στο  κατώφλι  αφενός  από  μια  διάθεση 
διακριτικότητας  προς  τους  νέους  ιδιοκτήτες  και  αφετέρου  γιατί  από  εκεί 
μπορούσε  να  βλέπει  το  πηγάδι  και  το  δέντρο,  που  βοηθούσαν  την 
αναπόλησή της στις ευτυχισμένες και ξέγνοιαστες στιγμές του παρελθόντος.

β) Κατά τη διάρκεια των εργασιών αντικατάστασης του σπιτιού του αφηγητή 
από μια πολυκατοικία, είχε βρεθεί στα θεμέλια ένα ψηφιδωτό. Με αφορμή 
αυτό, η γειτονιά, σαν το χορό μιας αρχαίας τραγωδίας, σχολίαζε την ομορφιά 
και  τη  δόξα  που  χαρακτήριζαν  παλιά  τον  τόπο.  Μια  γριά,  σαν 
πρωτοκορυφαία,  έλυσε  και  το  αίνιγμα  της  έντονης  νοσταλγίας  της 
Τουρκάλας. Παλαιότερα στο σπίτι αυτό ζούσε ένας Τούρκος μπέης, που είχε 
μια πανέμορφη κόρη (έτσι δικαιολογείται και η αρχοντιά στη συμπεριφορά 
της  μαυροφορεμένης  γυναίκας,  που  απ’  την  αρχή  είχε  σχολιάσει  ο 
αφηγητής). Το κορίτσι αυτό, όταν έφευγαν από το σπίτι, κυλιόταν κάτω και 
φιλούσε το κατώφλι με σπαραγμό, αφού αυτό ήταν που την έδενε με το σπίτι  
και τη γη.  Η βίαιη απομάκρυνσή της από το σπίτι  όπου γεννήθηκε και  η 
ανύπαρκτη προοπτική επιστροφής της σ’ αυτό δικαιολογούν το πρωτοφανές 
σπαραξικάρδιο κλάμα της, που είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση στη γριά. 

Δ1.
Στο  πεζογράφημα  του  Ιωάννου  «Ἀπογραφή  ζημιῶν»  παρατηρούμε 

πολλές  ομοιότητες  με  το  έργο  «Στοῦ  Κεμάλ  τό  σπίτι».  Και  τα  δυο  έργα 
αναφέρονται στη Θεσσαλονίκη, τη γενέτειρα του συγγραφέα. Αυτό φαίνεται 
από  τους  τοπικούς  προσδιορισμούς  «τό  πλαϊνό  σπίτι  τοῦ  Κεμάλ», 
«Ἰσλαχανέ»  στο  έργο  «Στοῦ  Κεμάλ  τό  σπίτι»  και  «Ἀκρόπολις»,  «ὁδός 
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Πλάτωνος», «Ροτόντα»,  «Καμάρα» στο έργο «Ἀπογραφή ζημιῶν».  Και στα 
δύο πεζογραφήματα ο συγγραφέας περιγράφει την άρνησή του στον τρόπο 
με τον οποίο αλλάζει  η πόλη και  μετασχηματίζεται σε ένα νέο σύγχρονο 
αστικό  κέντρο.  Ο  συγγραφέας  θίγει  το  θέμα  της  αλλοίωσης  της 
παραδοσιακής  μορφής  των  πόλεων,  λόγω  της  αντικατάστασης  παλιών 
παραδοσιακών κτισμάτων με καινούρια κτήρια. Ο αφηγητής στο έργο «Στοῦ 
Κεμάλ τό σπίτι»  είναι  ιδιαίτερα καυστικός και ειρωνικός για τη μοντέρνα 
αισθητική και αυτούς που την υλοποιούν. Θεωρεί το γκρέμισμα του σπιτιού 
«παράδοση»  στους  εργολάβους,  τους  ονομάζει  «συμμορία»  και  την 
πολυκατοικία  που  χτίστηκε  «ἀπ’  τίς  πιό  φρικαλέες».  Στη  συνέχεια, 
επαυξάνει τα αρνητικά σχόλια, αποκαλώντας τους εργολάβους «γελοίους» 
κι  ανθρώπους  «μέ  πονηρό  μυαλό»,  ειρωνευόμενος  το  έργο  τους  και 
χαρακτηρίζοντάς το «μεγαλεπήβολο σχέδιο». Έντονα ειρωνικό είναι το ύφος 
του  συγγραφέα  και  στο  έργο  «Ἀπογραφή  ζημιῶν»,  όπου  αποκαλεί  τους 
πολιτικούς μηχανικούς «σπουδαίους» και λέγοντας πως «θεωροῦν ὅλοι τους 
εὐκαιρία  …  καί  τῆς  παλαιᾶς  ζωῆς».  Και  στα  δυο  έργα  αποτυπώνει  με 
ενάργεια  την  απογοήτευση  αλλά  και  το  θυμό  του  για  την  εκδοχή  της 
σύγχρονης αστικοποίησης και την απαξίωση της παραδοσιακής μορφής των 
πόλεων:  «Ἄν  γίνει  αὐτό  θά  παραφυλάγω  νύχτα  μέρα  …  νέου 
ἐξαμβλώματος»,  σημειώνει  στο  έργο «Στοῦ Κεμάλ τό  σπίτι»  και  «θαρρεῖς 
πώς τό θεωροῦν ὅλοι τους εὐκαιρία … μέ ἄνεση τή Ροτόντα». Σαφείς είναι οι 
υπαινιγμοί του για την κυριαρχία του κέρδους, που ωθεί τους σύγχρονους 
κατασκευαστές στην ισοπέδωση της παλαιάς αρχιτεκτονικής: «Τό ψηφιδωτό 
αὐτό … σταματήσουν οἱ ἁρμόδιοι», τονίζει στο πρώτο, «καί ἀφέθηκε ὁ τόπος 
ἐλεύθερος … μέ ἄνεση τη Ροτόντα», λέει στο δεύτερο. Επιπλέον, και στα δύο 
έργα  γίνεται  αναφορά  στις  συνήθειες  των  καθημερινών  ανθρώπων,  που 
έχουν άμεση σχέση και συνυφαίνονται με τις γειτονιές και τα κτίσματα στα 
οποία κατοικούν: «Πάντως τίς ὧρες … ἔκθαμβη γειτονιά», «Τά Σάββατα … 
ἀναμάρτητα  ἡ  ἅγια  ἀργία».  Ο  αφηγητής  θεωρεί  ότι  αυτός  ο  κόσμος  της 
γειτονιάς,  που χαρακτηρίζεται  από τη  ζεστασιά στις  ανθρώπινες σχέσεις, 
αντικαθίσταται από ένα κόσμο που κυριαρχούν τα ακαλαίσθητα κτήρια, η 
ψυχρότητα και η αποξένωση. Τονίζει ότι η εισβολή του νέου κόσμου είναι 
ραγδαία και καταστροφική, αφού κλονίζει τις παραδοσιακές αρχές και αξίες, 
ανατρέπει  τις  από  αιώνες  παραδεκτές  μορφές  ζωής  και  αποκόπτει  τους 
δεσμούς με το παρελθόν.

Επιμέλεια:
Γεώργα Ζωή

Καινουργιάκης Ρένος


