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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
Κείµενο

Γιάννης Ρίτσος,
Η Σονάτα του Σεληνόφωτος
(απόσπασµα)

[Ανοιξιάτικο βράδι. Μεγάλο δωµάτιο παλιού σπιτιού. Μια ηλικιωµένη γυναίκα,
ντυµένη στα µαύρα, µιλάει σ' έναν νέο. ∆εν έχουν ανάψει φως. Απ' τα δυο
παράθυρα µπαίνει ένα αµείλικτο φεγγαρόφωτο. Ξέχασα να πω ότι η Γυναίκα µε
τα Μαύρα έχει εκδώσει δυο-τρεις ενδιαφέρουσες ποιητικές συλλογές
θρησκευτικής πνοής. Λοιπόν, η Γυναίκα µε τα Μαύρα µιλάει στον Νέο]:
1 Άφησε µε νάρθω µαζί σου. Τι φεγγάρι απόψε!
Είναι καλό το φεγγάρι, - δε θα φαίνεται
που άσπρισαν τα µαλλιά µου. Το φεγγάρι
θα κάνει πάλι χρυσά τα µαλλιά µου.
∆ε θα καταλάβεις.
5 Άφησε µε νάρθω µαζί σου.
Όταν έχει φεγγάρι µεγαλώνουν οι σκιές µες
στο σπίτι,
αόρατα χέρια τραβούν τις κουρτίνες,
ένα δάχτυλο αχνό γράφει στη σκόνη .του πιάνου
λησµονηµένα λόγια - δε θέλω να τ' ακούσω. Σώπα.
10 Άφησε µε νάρθω µαζί σου
λίγο πιο κάτου, ως τη µάντρα του τουβλάδικου,
ως εκεί που στρίβει ο δρόµος και φαίνεται
13 η πολιτεία τσιµεντένια κι αέρινη, ασβεστωµένη
µε φεγγαρόφωτο,
……………………………………………………………………………………………….
33 Το ξέρω πως καθένας µονάχος πορεύεται
στον έρωτα,
µονάχος στη δόξα και στο θάνατο.
35 Το ξέρω. Το δοκίµασα. ∆εν ωφελεί.
Άφησε µε νάρθω µαζί σου.
37 Τούτο το σπίτι στοίχειωσε, µε διώχνει θέλω να πω έχει παλιώσει πολύ, τα καρφιά
ξεκολλάνε,
τα κάδρα ρίχνονται σα να βουτάνε στο κενό,
40 οι σουβάδες πέφτουν αθόρυβα
όπως πέφτει το καπέλο του πεθαµένου απ'
την κρεµάστρα στο σκοτεινό διάδροµο
όπως πέφτει το µάλλινο τριµµένο γάντι της
σιωπής απ' τα γόνατα της
43 ή όπως πέφτει µια λουρίδα φεγγάρι στην
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παλιά, ξεκοιλιασµένη πολυθρόνα.
215

Άφησέ µε νάρθω µαζί σου.

Α, φεύγεις; Καληνύχτα. 'Οχι, δε θάρθω:
Καληνύχτα.
Εγώ θα βγω σε λίγο. Ευχαριστώ. Γιατί,
επιτέλους, πρέπει
να βγω απ' αυτό το τσακισµένο σπίτι.
219 Πρέπει να δω λιγάκι πολιτεία, - όχι, όχι
το φεγγάρι την πολιτεία µε τα ροζιασµένα χέρια της, την
πολιτεία του µεροκάµατου,
την πολιτεία που ορκίζεται στο .ψωµί και
στη γροθιά της
την πολιτεία που όλους µας αντέχει στη
ράχη της
µε τις µικρότητές µας. τις κακίες,
τις έχτρες µας,
µε τις φιλοδοξίες, την άγνοιά µας και
τα γερατειά µας, 225 ν' ακούσω τα µεγάλα βήµατα της πολιτείας,
να µην ακούω πια τα βήµατα σου
227 µήτε τα βήµατα του θεού, µήτε και
τα δικά µου βήµατα. Καληνύχτα.
(Το δωµάτιο σκοτεινιάζει. Φαίνεται πως κάποιο σύννεφο θάκρυψε το φεγγάρι.
Μονοµιάς, σαν κάποιο χέρι να δυνάµωσε το ραδιόφωνο του γειτονικού µπαρ,
ακούστηκε µια πολύ γνωστή µουσική φράση. Και τότε κατάλαβα πως όλη
τούτη τη σκηνή τη συνόδευε χαµηλόφωνα η «Σονάτα του Σεληνόφωτος»,
µόνο το πρώτο µέρος. Ο Νέος θα κατηφορίζει τώρα µ' ένα ειρωνικό κ' ίσως
συµπονετικό χαµόγελο στα καλογραµµένα χείλη του και µ' ένα συναίσθηµα
απελευθέρωσης. Όταν θα φτάσει ακριβώς στον Αη-Νικόλα, πριν κατέβει τη
µαρµάρινη σκάλα, θα γελάσει, - ένα γέλιο δυνατό, ασυγκράτητο. Το γέλιο του
δε θ' ακουστεί καθόλου ανάρµοστα κάτω απ' το φεγγάρι. Ίσως το µόνο
ανάρµοστο νάναι το ότι δεν είναι καθόλου ανάρµοστο. Σε λίγο ο Νέος θα
σωπάσει, θα σοβαρευτεί και θα πει: «Η παρακµή µιας εποχής». Έτσι, ολότελα
ήσυχος πια, θα ξεκουµπώσει πάλι το πουκάµισο του και θα τραβήξει το δρόµο
του. Όσο για τη γυναίκα µε τα µαύρα, δεν ξέρω αν βγήκε τελικά απ' το σπίτι.
Το φεγγαρόφωτο λάµπει ξανά. Και στις γωνιές του δωµατίου οι σκιές
σφίγγονται από µιαν αβάσταχτη µετάνοια, σχεδόν οργή, όχι τόσο για τη ζωή,
όσο για την άχρηστη εξοµολόγηση. Ακούτε; Το ραδιόφωνο συνεχίζει).
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Ερώτηση 1η
Η «Σονάτα του Σεληνόφωτος», όπως και οι περισσότερες συνθέσεις της
Τέταρτης ∆ιάστασης, έχει στοιχεία θεατρικού έργου. Να τα εντοπίσετε στο
απόσπασµα που σας δίνεται και να εξηγήσετε τη λειτουργία τους.
(Μονάδες 15)

Ερώτηση 2η
Πώς λειτουργεί το φεγγάρι σε σχέση µε τη γυναίκα και το χώρο, εσωτερικό και
εξωτερικό, στον πρόλογο, στις δύο πρώτες στροφές (στίχοι 1-9) και στον
επίλογο;
(Μονάδες 20)

Ερώτηση 3η
Ποιος είναι ο συµβολισµός των πραγµάτων στους στίχους 37-43 (τούτο το
σπίτι ... πολυθρόνα) και µε ποια εκφραστικά µέσα δίνεται
(Μονάδες 20)

Ερώτηση 4η
Να σχολιάσετε τη στάση του Νέου στον επίλογο.

(Μονάδες 25)

Ερώτηση 5η
Σε ποια χαρακτηριστικά της πολιτείας δίνει έµφαση ο Γ. Ρίτσος στους στίχους
219-227 του κειµένου και σε ποια ο Γ. Γεραλής στο ποίηµα του «Οι
πολυάνθρωπες οι πολιτείες» που ακολουθεί.
(Μονάδες 20)
Γιώργος Γεραλής, Οι πολυάνθρωπες οι πολιτείες
(απόσπασµα)
Οι πολυάνθρωπες οι πολιτείες
ωραίες το βράδυ,
µέσα σε λάµψεις πολύχρωµες
κανένα φως,
στο βουητό το αδιάκοπο
ήχος κανένας,
σε αναρίθµητα πρόσωπα
µορφή καµιά.
Ωραίες το βράδυ,
µε την απέραντη µοναξιά
στο κινούµενο πλήθος,
πόση ξεκούραση,
µιλάς δε σ' ακούνε,
γνέφεις κι εκείνοι ονειρεύονται,
το ποτάµι κυλά
"καθρεφτίζοντας άστρα διαλυµένα,
προσωπεία από τη µια
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κι από την άλλην όχθη.
…………………………………………..
Χεριά που δέρνονται µεθυσµένα,
µάτια ανεξερεύνητα, δεν τα προφταίνεις
κι οι συναντήσεις συµπτωµατικές και δίχως
µιαν οποιαδήποτε συνέχεια, όπως
οι γνωριµίες στις κλινικές.
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Νεοελληνική Λογοτεχνία
Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Γ΄ Λυκείου 2001
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
Κείµενο
Γιώργος Ιωάννου, Το Γάλα
(απόσπασµα)
Γάλα έχω χρόνια να πιω. Μου λένε πως το απεχθάνονται κυρίως οι µπεκρήδες. Μισώ κατά βάθος
τους µπεκρήδες και τα πιοτά. Πολλούς παρόµοιους τύπους είδα στη ζωή µου και τους σιχάθηκα.
Είµαι εξαιρετικά ευαίσθητος σ’ αυτό το θέµα.
Τον καιρό της µεγάλης πείνας το γάλα, µαζί µε µερικά άλλα τρόφιµα, ήταν η µεγάλη ιδέα µου. ∆εν
ξέρω πώς έγινε και τώρα το έχω ξεχάσει, χωρίς όµως να πάψω να το σέβοµαι ως κάτι το ιερό. Η
λησµοσύνη µου αυτή δεν οφείλεται στα πιοτά. Παραχόρτασα ίσως και δόξα τω θεώ δεν έχω για
πολλά χρόνια αρρωστήσει.
Τρεις ή µάλλον δυο φορές µας έδωσαν όλο κι όλο τότε γάλα µε το δελτίο. Την τρίτη φορά πήγα
αλλά µαταιώθηκε η διανοµή. Πήγαινα σ’ ένα γαλατάδικο µακρινό, στην άλλη άκρη. Το µοίραζαν
απόγευµα, έπρεπε όµως να πας να πιάσεις ουρά σχεδόν απ’ το µεσηµέρι. Θυµάµαι πολύ ζωηρά την
τρίτη και τελευταία µετάβασή µου στο ελεεινό αυτό γαλατάδικο.
Έφτασα νωρίς εκεί και µπήκα αµέσως στην ουρά, που ήταν κιόλας µεγάλη. Το χτεσινό πάθηµα
πολλών είχε γίνει µάθηµα σε όλους. Το στρίµωγµα εξαιτίας και του κρύου ολοένα µεγάλωνε. Ο
γαλακτοπώλης όµως δε φαινόταν ν’ ανοίξει το γαλατάδικο. Στο µεταξύ έγιναν κάνα δυο επεισόδια
λόγω της στενής επαφής µας. Παρ’ όλη την πείνα, όπως θα θυµούνται ελπίζω πολλοί, άνθιζε και
λουλούδιζε τότε στις ουρές το κολλητήρι.
Κάποια στιγµή ο γαλακτοπώλης µε το καρότσι του φάνηκε. Έρχονταν όµως πολύ γρήγορα και τα
γκιούµια χοροπηδούσαν. Σαν έφταξε κοντά, µας φώναξε: «Χύθηκε το γάλα στο δρόµο». Κανείς δε
διαµαρτυρήθηκε. Έλεγαν άλλωστε πως είναι ταγµατασφαλίτης. Τη νύχτα γυρνούσε και σκότωνε.
∆ιαλύσαµε περίλυποι την ουρά και πήραµε τους δρόµους. Ήταν φανερό πως είχε τελειώσει κι αυτή η
υπόθεση. Ήµουν απαρηγόρητος.
Στο γυρισµό άλλαξα δροµολόγιο για να µην ξαναπεράσω από κάτι πεθαµένους που είχα δει
πρωτύτερα. Τους είχαν παρατήσει, ποιος ξέρει γιατί, εκεί που αρχίζει σήµερα η έκθεση κι ακριβώς
στο σηµείο, θαρρώ, όπου τώρα υψώνεται το τεράστιο µοντέρνο γλυπτό που εκφράζει, καθώς λένε
οι ειδικοί, την αιώνια ορµή του ανθρώπου για πρόοδο και ανάταση. Ήταν ένα µεγάλο ορθογώνιο
κασόνι και τους είχαν µέσα πρόσωπο µε πρόσωπο.
Επιστρέφοντας αργά από άλλους δρόµους γρήγορα ξεχάστηκα κι άρχισα, όπως συνήθως, να
ονειρεύοµαι φαγητά. Τα φαγιά που τρώγαµε τότε ήταν κάτι απίστευτα πράγµατα. Όλα έµοιαζαν µε
κάτι το προπολεµικό, µα κανένα δεν ήταν ακριβώς το ίδιο. Θαρρείς και το παν ήταν να διατηρηθεί η
,
ονοµασία. Για το κατσαµάκι όµως ονοµασία ευγενική δε βρέθηκε. Θα ξιζε να γραφτεί µια µελέτη
για τα φαγιά της κατοχής. ∆εν αποκλείεται µερικά να γίνουν και της µόδας, όλα να τα περιµένεις. Τα
πιο πολλά είχαν για βάση τους το καλαµπόκι. Είναι µυστήριο πράγµα από που ξεφύτρωσε ξαφνικά
τόσο πολύ καλαµπόκι. Ακόµη και στις εκκλησίες αντίδωρο καλαµποκίσιο µοιράζανε. Όλοι έσπευδαν
να πάρουν.
Θυµάµαι ένα σωρό γωνιές που είδα ανθρώπους να πέφτουν. Περνώντας τους ξαναφέρνω στη µνήµη
µου λέγοντας µια ευχή. Αν ήµασταν άνθρωποι, θα ,πρεπε σε µερικά έστω σηµεία να υπάρχει κάτι,
ένα σηµάδι για µαρτυρία και υπενθύµιση. Σε µια µεγάλη απεργία προπολεµική, εκεί όπου είχαν πέσει
απεργοί, πάνω στα ξερά αίµατα, οι φίλοι τους και σύντροφοί τους είχαν βάλει από µια τραγιάσκα κι
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ένα κουλούρι. Σχεδόν αµέσως, βέβαια, εξαφανίστηκαν αγρίως όλα αυτά. Πολλοί άνθρωποι έχουν
πεθάνει στους δρόµους αυτής της πόλης.
Νοµίζω πως µε έχουν σώσει τα όνειρα, τα οράµατά µου µάλλον. Τότε µε είχε πιάσει µεγάλη µανία µε
το γάλα και το κακάο. Φανταζόµουν καζάνια ολόκληρα µε γάλα και κακάο να τ’ ανακατεύω µε µια
τεράστια ξύλινη χοντρή κουτάλα και να µε τυλίγει η θεσπέσια εκείνη ευωδιά. Έριχνα, βέβαια, µέσα
και άφθονη ζάχαρη, γνήσια, όχι ζαχαρίνη, που τόση ζηµιά έκανε στην ερωτική ικανότητα πολλών.
Ανεβοκατέβαζα συνεχώς τις δόσεις ώσπου στο τέλος µπούχτιζα, βαρυστοµάχιαζα σχεδόν, απ’ τα
τόσο βαριά πράγµατα που έτρωγα µε το νου µου. Ο διεθνής ερυθρός σταυρός, ευτυχώς, µας
µοίρασε µερικές φορές απ’ όλα αυτά τα πράγµατα. Τι έγιναν άραγε όλοι εκείνοι οι σεµνοί ξένοι που
µε τόση κρυφή συγκίνηση κοίταζαν εµάς τα παιδιά όταν πηγαίναµε να πάρουµε τα είδη; Πολλές
φορές τους πρόσεξα να µου ζυγιάζουν πολύ παραπάνω κάνοντας µάλιστα και τον αυστηρό. Όλοι
τους έχουν λησµονήσει. Αν σκότωναν ανθρώπους, θα ήταν σήµερα πασίγνωστοι, ίσως και
δοξασµένοι. Αλλά τι να µας κάνουν τα τρόφιµα του ερυθρού σταυρού; Η τροφή ήταν µια
καθηµερινή υπόθεση που µόνο µια γεµάτη αγορά µπορούσε να τη λύσει. Γι’ αυτό κι εγώ είχα
καταφύγει στη φαντασία. Χρόνια και χρόνια, κι όχι µονάχα στην κατοχή, τέτοια ήταν τα νεανικά µου
όνειρα. Όλο για φαγιά, για ψωµιά, για ρούχα και παπούτσια. ∆ε µου έµενε δυστυχώς καιρός ούτε
ικµάδα για πράγµατα υψιπετή και λεπτεπίλεπτα. Αργά το διαπιστώνω, τι κρίµα! Ενώ κάτι
συνοµήλικοί µου από χωριά ή πλουσιόσπιτα είναι σήµερα µέχρι λιποθυµίας λεπταίσθητοι — και τι
ντροπή! — ακόµα και µπλαζέδες...

Ερώτηση 1η
Η µαρτυρία, το βίωµα, η εξοµολόγηση τροφοδοτούν τα κείµενα του Ιωάννου. Αφού µελετήσετε το
απόσπασµα, να γράψετε ένα ενδεικτικό χωρίο για κάθε περίπτωση.
Μονάδες 15

Ερώτηση 2η
Στο απόσπασµα, που σας δίνεται, να εντοπίσετε τέσσερις διαφορετικές αφηγηµατικές τεχνικές και να
αναφέρετε τη λειτουργία τους.
Μονάδες 20

Ερώτηση 3η
Η δοµή του πεζογραφήµατος του Γ. Ιωάννου θεωρείται στοιχειώδης σε αντίθεση µε τους
παλιότερους πεζογράφους. Να αναφέρετε τέσσερα στοιχεία του αποσπάσµατος που τεκµηριώνουν
τη θέση αυτή.
Μονάδες 20

Ερώτηση 4η
«Θυµάµαι ένα σωρό γωνιές που είδα ανθρώπους να πέφτουν. Περνώντας τους ξαναφέρνω στη
µνήµη µου λέγοντας µια ευχή. Αν ήµασταν άνθρωποι θα ’πρεπε σε µερικά έστω σηµεία να υπάρχει
κάτι, ένα σηµάδι για µαρτυρία και υπενθύµιση».
Να σχολιάσετε το περιεχόµενο του παραπάνω χωρίου σε µία έως δύο παραγράφους.

Μονάδες 25

Ερώτηση 5η
Πώς αντιµετωπίζεται η πείνα στο απόσπασµα του Γ. Ιωάννου και πώς στο απόσπασµα του Π. Γλέζου
που ακολουθεί;
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Πέτρος Γλέζος, Το διακοσάρι
(απόσπασµα)
Περνούσαµε τις φριχτές ηµέρες της σκλαβιάς. Οι Γερµανοί και οι Ιταλοί είχαν ρηµάξει την χώρα,
είχαν ρουφήξει κάθε ικµάδα της. Το πλήθος πεινούσε, γύριζε απελπισµένο στους δρόµους σαν
πεινασµένο σκυλί. Όλη την ηµέρα µακάβρια ηχούσε η φωνή της πείνας σε όλη την πόλη.
Το διαµέρισµα που τώρα µέναµε ήταν ισόγειο, από τα παράθυρά του µπορούσαν να µας βλέπουν οι
περαστικοί. Έτσι, φοβισµένα µατάκια µικρών παιδιών έσκυβαν και µας κοίταζαν, άπλωναν το χέρι
προτείνοντας ένα δισκάκι για λίγο φαγητό, ένα ντενεκεδάκι για λίγο λαδάκι. Σχεδόν κάθε µεσηµέρι
η ίδια πονεµένη άγρια φωνή κάποιου µεγάλου ακουγόταν.
— Πεινάω, καλέ κυρίες µου, πεινάω!... ∆οµούτε, καλέ κυρίες µου, λίγο ψωµάκι. ∆οµούτε λίγο
ψωµάκι...
Και φοβερό σπαραγµό αισθανθήκαµε κάποιο µεσηµέρι, όταν ο αγαπητός µας νέος γιατρός ήρθε στο
σπίτι µας, κρατώντας ένα µικρό φλιτζάνι, να ζητήσει δειλά δειλά λίγο λάδι.
— Η µητέρα πρήστηκε... Έπαθε αβιταµίνωση!...
Πεινούσαµε κι εµείς. Όµως κρατηθήκαµε µε την βοήθεια του Θεού στη ζωή, εµείναµε σφιχτά
ενωµένοι και στην πείνα και στο λίγο φαγάκι, που εξοικονοµούσαµε. Έτσι µπορούσαµε να κάνουµε
ακόµη κι ένα µικρό πιατάκι κόλλυβο στη µνήµη της µητέρας και να το πάµε κάτω στο Τρίτο
Νεκροταφείο, το νεκροταφείο της Κοκκινιάς, όπου χιλιάδες οι φτωχοί κάτοικοι της πολιτείας και οι
παρεπίδηµοι κοιµούνται τον αιώνιον.
Λοιπόν, ένα πρωινό βγαίνοντας από το Νεκροταφείο είδαµε να φεύγει απ’ αυτό ένας χλοµός
αδύνατος νέος, σέρνοντας παλιό κακοφτιαγµένο χειραµάξι. Κι όταν καλύτερα προσέξαµε, είδαµε µε
φρίκη µέσα στο χειραµάξι, διπλωµένη σχεδόν στα δυο, µεσόκοπη γυναίκα πεθαµένη. Ήταν ένας
σκελετός, τα αραιά άσπρα µαλλιά της χύνονταν έξω από το χειραµάξι και τα λυµένα χέρια της
κρεµασµένα κι αυτά έξω χτυπούσαν στις µεταλλικές ρόδες του χειραµαξιού και µαύριζαν.
Τροµάξαµε. Ένας Γερµανός στρατιώτης φωτογράφιζε το θέαµα.
— Πού πηγαίνεις, παιδί µου, την νεκρή; ερωτήσαµε κατάπληκτοι.
— Φεύγω, απάντησε, δεν την δέχονται εδώ. Κατοικούσε, λέει, σε περιφέρεια, στον Αιγάλεω, που
δεν δικαιούται να θάβει τους νεκρούς του εδώ!...
Μονάδες 20
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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
2002
ΕΚΦΩΝΗΣΕ ΙΣ
Α΄. ΚΕΙΜ ΕΝΟ
Στρατής ∆ ούκας, Ι στορ ία ενός αιχµαλώτου
(απόσπασµα)
Από την κούραση πείνα δε νιώθαµε, µονάχα η δίψα µας έκοβε. Ξαπλωµένοι
σαν άρρωστοι κάτω απ' τα πεύκα, µασούσαµε τα χλωρά πούσια. Και σα φάνηκαν
στον ουρανό λίγα σύννεφα, παρακαλούσαµε να βρέξει. Αυτά άπλωσαν,
σκοτείνιασαν, κατέβηκαν χαµηλά, και πάλι σιγά σιγά χάθηκαν. Ο ήλιος έριξε την
κάψα του τώρα πιο πολλή, κι εµείς απελπισµένοι φωνάζαµε:
- Νερό! Νερό!
Μα κανένας δε µας άκουγε.
Μετά πέντε ώρες, ήρθε ένας ξανθός, καλοντυµένος χότζας, κι εµείς όλοι µε
µια φωνή τον παρακαλούσαµε:
- Χότζα, Αλλάχ ασκινά, διψούµε, νερό!
Σα να φχαριστήθηκε µε τα χάλια µας, είπε:
-΄Ετσι θέλω να σας βλέπω ως το τέλος, σαν τα φίδια να σερνόσαστε.
Κι έφυγε. (...)
Εφτά µέρες περάσαµε έτσι. Όσοι είχαν λεφτά πίνανε, µα όσοι δεν είχανε
πίνανε το κάτουρό τους.
Πολλοί πέσανε ψάθα από πείνα και δίψα. Οι συνοδοί µάς είπανε να βγει από
µας αγγαρεία, να τους πετάξουµε. Κι εµείς µαλώναµε ποιος θα πρωτοβγεί γιατί θα'
πινε νερό.
Βγήκαν καµιά κοσαριά νοµάτοι µε τα κάρα και τους πέταξαν µακριά, έξω
απ' την πολιτεία...
Μέσα στο νοσοκοµείο ήταν και µαγνησαλήδες αιχµάλωτοι που µας έλεγαν
πως το συντριβάνι στην αυλή έχει νερό.
Εµείς τ' ακούγαµε και δεν το πιστεύαµε.
Τη νύχτα ξυπνήσαµε από φωνές και µάθαµε πως οι Μαγνησαλήδες έσπασαν
το κιούγκι κι ήρθε νερό. Τότε σηκωθήκαµε όλοι και χτυπιόµαστε ποιος θα
πρωτοπιεί. Απ' τις φωνές µας οι σκοποί πήρανε είδηση κι άρχισαν να πυροβολούν.
Αφού έπεσαν κάµποσα κορµιά, µας έκλεισαν σε συρµατόπλεγµα. Εκεί µέσα
παίρναµε λάσπη και βυζαίναµε.
Και σ' εφτά µέρες απάνω έρχεται πάλι ο χότζας κι εµείς µε φωνές τον
παρακαλούσαµε.
-Σωπάτε, µας λέει, γιατί θα φύγω αν φωνάζετε. Ήρθα, να σας σώσουµε.
Στο λόγο απάνω, έφεραν σε καλάθια κουραµάνες. Μας έβαλαν στο ζυγό,
δίνοντας στους δυο νοµάτους από µισή. Ύστερα µε τη σειρά µάς άφησαν στο
συντριβάνι να πιούµε νερό.
Εκείνη τη µέρα είχε έρθει άνθρωπος µεγάλος απ' το Αχµετλί, µας έλεγαν οι
στρατιώτες, κι από δω κι εµπρός θα περάσετε καλά.
Το βράδυ µας έγδυσαν. Ό,τι είχαµε απάνω µας, δαχτυλίδια, ρολόγια, µας
τα πήρανε. Ως και τα χρυσά δόντια µάς βγάλανε απ' το στόµα.
Το πρωί µας σήκωσαν. Κι όταν ετοιµαζόµαστε, µαζεύτηκαν απ' έξω οι
ζεµπέκηδες, µε ζουρνάδες και νταούλια, και βγαίνοντας µας χτυπούσαν µε τα όπλα
τους. Εκεί, ήρθε άλλος αξιωµατικός. Μας παρέλαβε και ξεκινήσαµε.
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Έξω απ' τη Μαγνησία, µακριά τρεις ώρες, ήταν ένα µεγάλο αµπέλι,
τριγυρισµένο µε φράχτη. Εκεί µας έκλεισε µέσα κι έβαλε σκοπούς να µας φυλάν
ώσπου να ξηµερώσει.
Εµείς σκορπίσαµε στα τρυγηµένα κλήµατα και τρώγαµε φύλλα µε την
κουραµάνα.
Κι άµα νύχτωσε, δυο έκαναν να φύγουν. Οι σκοποί τούς έπιασαν και
µπροστά µας τους σκότωσαν. Το πρωί µας έλεγε ο λοχαγός:
-Άπιστα σκυλιά! Εγώ κοιτάζω να σας κάνω καλό κι εσείς µου φεύγετε;
Και διέταξε να µας σηκώσουν.
Ώρες βαδίζαµε. Και κει που κάναµε στάση, σ' ένα σταθµό, ήρθαν κάµποσοι
τούρκοι πολίτες, κι είπαν του αξιωµατικού να τους αφήσει να ψάξουν ανάµεσά µας
κι άµα βρουν κάποιον που ζητούσαν, να τον πάρουν.
-Ναι, τους λέει, κοιτάχτε κι άµα τον βρείτε πάρτε τον.
-Άφεριµ, άφεριµ, είπαν και χώθηκαν στο σωρό µας. Τον βρήκαν. Ήταν
Αρµένης, ο περβολάρης του σταθµού.
-Βρε κερατά Αρµένη, εσένα γυρεύουµε.
-Τι θέλετε από µένα; τους είπε. Μια ψυχή έχω να παραδώσω.
Και µε το κεφάλι ψηλά, σα να 'θελε να τον δούµε όλοι, πέρασε ανάµεσά
µας.
-Πάρτε τον! φώναξε ο λοχαγός.
Ο Αρµένης άµα άκουσε έτσι, ρίχτηκε απάνω σε κείνον που πρωτάπλωσε να
τον πιάσει και µε πάθος του δάγκωσε το λαρύγγι.
Οι άλλοι τον χάλασαν αµέσως. πρόφτασε µόνο κι είπε:
-Κάντε µε ό,τι θέλετε, το αίµα µου το πήρα.
Αφήσαµε πίσω µας το ζεστό κουφάρι, που το κλοτσοκυλούσαν ακόµα, και
τραβήξαµε για τον Κασαµπά. Εκεί ήταν όλα στάχτη. Σε µια µάντρα µας βάλανε.
Από κει βλέπαµε να περνούν άλλους αιχµαλώτους, κι ακούοντας από µακριά τα
µαρτύριά τους, δοξάζαµε το Θεό.

Β΄. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1.

Ποιο είναι το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το
απόσπασµα από το έργο του Στρατή ∆ούκα "Ιστορία ενός
αιχµαλώτου"; (Μονάδες 7). Να δώσετε τέσσερα στοιχεία µέσα
από το κείµενο µε τα οποία να τεκµηριώνετε την άποψή σας
(Μονάδες 8).
Μονάδες 15

2.

Ποια είναι τα βασικά γνωρίσµατα τα οποία συντελούν στο να
διατηρηθεί η αµεσότητα και η ζωντάνια του αφηγηµατικού
προφορικού λόγου στο κείµενο του Στρατή ∆ούκα που σας έχει
δοθεί; Να τεκµηριώσετε µε παραδείγµατα την άποψή σας.
Μονάδες 20

3.

Σε ποιο πρόσωπο γίνεται η αφήγηση και γιατί έχει επιλεγεί αυτό;
Μονάδες 20

4.

"Στο λόγο απάνω, έφεραν σε καλάθια κουραµάνες. Μας έβαλαν
στο ζυγό, δίνοντας στους δυο νοµάτους από µισή. Ύστερα µας
άφησαν στο συντριβάνι να πιούµε νερό.
Εκείνη τη µέρα είχε έρθει άνθρωπος µεγάλος απ' το Αχµετλί, µας
έλεγαν οι στρατιώτες, κι από δω κι εµπρός θα περάσετε καλά.
Το βράδυ µας έγδυσαν. Ό,τι είχαµε απάνω µας, δαχτυλίδια,
ρολόγια, µας τα πήρανε. Ως και τα χρυσά δόντια µάς βγάλανε
απ' το στόµα".
Να σχολιάσετε το περιεχόµενο του αποσπάσµατος σε δύο
παραγράφους.

2

Μονάδες 25
5.

Να συγκρίνετε το απόσπασµα
"Ιστορία ενός αιχµαλώτου" µε
από το "Νούµερο 31328" ως
τέσσερα κοινά σηµεία σχετικά
σχολιάσετε.

του Στρατή ∆ούκα
από την
το απόσπασµα του Ηλία Βενέζη
προς τη δίψα. Να εντοπίσετε
µε αυτό το θέµα και να τα
Μονάδες 20

Ηλίας Βενέζης, Το Νούµερο 31328
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2003
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
Α΄. ΚΕΙΜΕΝΟ
Γεώργιος Βιζυηνός, Το αµάρτηµα της µητρός µου (απόσπασµα).
Όταν επανήλθον να καθίσω πλησίον της, έτρεµον τα γόνατά µου εξ αορίστου αλλ’ ισχυρού
τινος φόβου.
Η µήτηρ µου εκρέµασε την κεφαλήν, ως κατάδικος, όστις ίσταται ενώπιον του κριτού του µε την
συναίσθησιν τροµερού τινος εγκλήµατος.
— Το θυµάσαι το Αννιώ µας; µε ηρώτησε µετά τινας στιγµάς πληκτικής σιωπής.
— Μάλιστα, µητέρα! Πώς δεν το θυµούµαι! Ήταν η µόνη µας αδελφή, κ’ εξεψύχησεν εµπρός
στα µάτια µου.
— Ναι! µε είπεν, αναστενάξασα βαθέως, αλλά δεν ήτο το µόνο µου κορίτσι! Εσύ είσαι τέσσαρα
χρόνια µικρότερος από το Χρηστάκη. Ένα χρόνο κατόπι του έκαµα την πρώτη µου θυγατέρα.
Ήταν τότε κοντά, που επαντρολογιέτο ο Φωτής ο Μυλωνάς. Ο µακαρίτης ο πατέρας σου
παράργησε το γάµο τους, ώς που ν’ αποσαραντήσω εγώ, για να τους στεφανώσουµε µαζί.
Ήθελε να µε βγάλη και µένα στον κόσµο, για να χαρώ σαν πανδρευµένη, αφού κορίτσι δεν µ’
άφηκεν η γιαγιά σου να χαρώ.
Το πρωί τους στεφανώσαµε, και το βράδυ ήταν οι καλεσµένοι στο σπίτι τους˚ και επαίζαν τα
βιολιά, και έτρωγεν ο κόσµος µέσα στην αυλή, κι εγύρνα η κανάτα µε το κρασί από χέρι σε χέρι.
Και έκαµεν ο πατέρας σου κέφι, σαν διασκεδαστικός που ήταν ο µακαρίτης, και µ’ έρριψε το
µανδήλι του, να σηκωθώ να χορέψουµε. Σαν τον έβλεπα να χορεύη, µου άνοιγεν η καρδιά µου,
και σαν νέα που ήµουνε, αγαπούσα κ’ εγώ το χορό. Κ’ εχορέψαµε λοιπόν˚ κ’ εχόρεψαν και οι
άλλοι καταπόδι µας. Μα εµείς εχορέψαµε και καλύτερα και πολύτερα.
Σαν εκοντέψανε τα µεσάνυχτα, επήρα τον πατέρα σου παράµερα και τον είπα˚ Άνδρα, εγώ έχω
παιδί στην κούνια και δεν µπορώ πια να µείνω. Το παιδί πεινά˚ εγώ εσπάργωσα. Πώς να βυζάξω
µεσ’ στον κόσµο και µε το καλό µου το φόρεµα! Μείνε συ, αν θέλης να διασκεδάσης ακόµα. Εγώ
θα πάρω το µωρό να πάγω στο σπίτι.
— Ε, καλά, γυναίκα! είπεν ο σχωρεµένος, και µ’ επαπάρισε πα στον ώµο. Έλα, χόρεψε κι αυτό
το χορό µαζί µου, και ύστερα πηγαίνουµε κ’ οι δύο. Το κρασί άρχισε να µε χτυπά στο κεφάλι,
και αφορµή γυρεύω κι εγώ να φύγω.
Σαν εξεχορέψαµε κ’ εκείνο το χορό, επήραµε τη στράτα.
Ο γαµβρός έστειλε τα παιχνίδια και µας εξεπροβόδησαν ώς το µισό το δρόµο. Μα είχαµε ακόµη
πολύ ώς το σπίτι. Γιατί ο γάµος έγινε στον Καρσιµαχαλά. Ο δούλος επήγαινε µπροστά µε το
φανάρι. Ο πατέρας σου εσήκωνε το παιδί, και βαστούσε και µένα από το χέρι.
— Κουράσθης, βλέπω, γυναίκα!
— Ναι, Μιχαλιό. Κουράσθηκα.
— Άιντε βάλ’ ακόµα κοµµάτι δύναµι, ώς που να φθάσουµε στο σπίτι. Θα στρώσω τα στρώµατα
µοναχός µου. Εµετάνοιωσα που σ’ έβαλα κ’ εχόρεψες τόσο πολύ.
— ∆εν πειράζει, άνδρα, του είπα. Το έκαµα για το χατήρι σου. Αύριο ξεκουράζουµαι πάλι.
Έτσι ήρθαµε στο σπίτι. Εγώ εφάσκιωσα κ’ εβύζαξα το παιδί, κ’ εκείνος έστρωσε. Ο Χρηστάκης
εκοιµάτο µαζί µε την Βενετιά, που την αφήκα να τον φυλάγη. Σε λίγο επλαγιάσαµε και µεις.
Εκεί, µέσα στον ύπνο µου, µ’ εφάνηκε πως έκλαψε το παιδί. Το καϋµένο!, είπα, δεν έφαγε
σήµερα χορταστικά. Και ακούµβησα στην κούνια του να το βυζάξω. Μα ήµουν πολύ
κουρασµένη και δεν µπορούσα να κρατηθώ. Το έβγαλα λοιπόν, και το έβαλα κοντά µου, µέσ’ το
στρώµα, και του έδωσα τη ρόγα στο στόµα του. Εκεί µε ξαναπήρεν ο ύπνος.
∆εν ηξεύρω πόσην ώρα ήθελεν ώς το πουρνό. Μα σαν έννοιωσα να χαράζη — ας το βάλω, είπα,
το παιδί στον τόπο του.
Μα κει που πήγα να το σηκώσω, τι να διω! Το παιδί δεν εσάλευε!
Εξύπνησα τον πατέρα σου˚ το ξεφασκιώσαµε, το ζεστάναµε, του ετρίψαµε το µυτούδι του,
τίποτε! – Ήταν απεθαµένο!
— Το πλάκωσες, γυναίκα, το παιδί µου! — είπεν ο πατέρας σου, και τον επήραν τα δάκρυα. Τότε
άρχισα εγώ να κλαίγω στα δυνατά και να ξεφωνίζω. Μα ο πατέρας σου έβαλε το χέρι του στο
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στόµα µου και — Σους! µε είπε. Τι φωνάζεις έτσι, βρε βώδι; — Αυτό µε το είπε. Θεός σχωρέσ’
τονε. Τρία χρόνια είχαµε πανδρευµένοι, κακό λόγο δεν µε είπε. Κ’ εκείνη τη στιγµή µε το είπε.
— Ε; Τι φωνάζεις έτσι; Θέλεις να ξεσηκώσης τη γειτονιά, να πη ο κόσµος πως εµέθυσες κ’
επλάκωσες το παιδί σου;
Και είχε δίκηο, που ν’ αγιάσουν τα χώµατα που κοίτεται! Γιατί, αν το µάθαινεν ο κόσµος, έπρεπε
να σχίσω τη γη να έµβω µέσα από το κακό µου.
Αλλά, τι τα θέλεις! Η αµαρτία είναι αµαρτία. Σαν το εθάψαµε το παιδί, κ’ εγυρίσαµεν από την
εκκλησία, τότε άρχισε το θρήνος το µεγάλο. Τότε πια δεν έκλαιγα κρυφά. — Είσαι νέα, και θα
κάµης κι άλλα, µ’ έλεγαν. Ως τόσον ο καιρός περνούσε, και ο Θεός δεν µας έδιδε τίποτε. Να!
έλεγα µέσα µου. Ο Θεός µε τιµωρεί, γιατί δεν εστάθηκα άξια να προφυλάξω το παιδί που µ’
έδωκε! Και εντρεπόµουνα τον κόσµο, και εφοβούµην τον πατέρα σου. Γιατί κ’ εκείνος όλο τον
πρώτο χρόνο έκαµνε τάχα τον αλύπητο και µ’ επαρηγορούσε, για να µε δώση θάρρος. Ύστερα
όµως άρχισε να γίνεται σιγανός και συλλογισµένος.
Β΄. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Από πού αντλεί το αφηγηµατικό υλικό του ο Γεώργιος Βιζυηνός και πώς το αξιοποιεί;
(Μονάδες 9) Να αναφέρετε τρία σηµεία του παραπάνω κειµένου, τα οποία τεκµηριώνουν τη
θέση σας (Μονάδες 6).
Μονάδες 15
2. Να αναφέρετε, µε παραδείγµατα µέσα από το παραπάνω κείµενο, πέντε από τα βασικά
χαρακτηριστικά της διηγηµατογραφίας του Βιζυηνού.
Μονάδες 20
3. «Ο Βιζυηνός έχει την ικανότητα να διαγράφει αυθυπόστατους ανθρώπινους
τύπους, επιµένοντας πολύ στη λεπτοµερειακή απόδοση των ψυχικών καταστάσεων.
Οι ήρωές του, ιδωµένοι µε αγάπη, έχουν µια ειδική ευαισθησία, είναι ήρωες
παθητικοί». (Γιώργος Παγανός, Η Νεοελληνική Πεζογραφία, τ. Α΄, Κώδικας,
Θεσσαλονίκη 1999). Να επαληθεύσετε την παραπάνω άποψη µε στοιχεία από το
απόσπασµα του Γ. Βιζυηνού.
Μονάδες 20
4. «— Το πλάκωσες, γυναίκα, το παιδί µου! — είπεν ο πατέρας σου, και τον επήραν τα
δάκρυα. Τότε άρχισα εγώ να κλαίγω στα δυνατά και να ξεφωνίζω. Μα ο πατέρας
σου έβαλε το χέρι του στο στόµα µου και — Σους! µε είπε. Τι φωνάζεις έτσι, βρε
βώδι; — Αυτό µε το είπε. Θεός σχωρέσ’ τονε. Τρία χρόνια είχαµε πανδρευµένοι,
κακό λόγο δεν µε είπε. Κ’ εκείνη τη στιγµή µε το είπε. — Ε; Τι φωνάζεις έτσι; Θέλεις
να ξεσηκώσης τη γειτονιά, να πη ο κόσµος πως εµέθυσες κ’ επλάκωσες το παιδί
σου;».
Να σχολιάσετε σε δύο παραγράφους (130-150 λέξεις) τη στάση του πατέρα, όπως αυτή
προκύπτει από το παραπάνω απόσπασµα.
Μονάδες 25
5. Να γίνει συγκριτικός σχολιασµός του αποσπάσµατος από «Το αµάρτηµα της µητρός µου»
του Γ. Βιζυηνού µε το παρακάτω απόσπασµα από την «Αναφορά στον Γκρέκο» του Νίκου
Καζαντζάκη όσον αφορά στη θέση της γυναίκας.
Μονάδες 20
Νίκος Καζαντζάκης, Αναφορά στον Γκρέκο, (απόσπασµα).
Μονάχα µια φορά θυµούµαι τη µητέρα µου να λάµπει παράξενα το µάτι της, να γελάει και να
χαίρεται, σαν όταν θα ’ταν ανύπαντρη ή αρραβωνιασµένη. Πρωτοµαγιά, είχαµε πάει σ’ ένα
χωριό, στη Φόδελε, γεµάτο νερά και περβόλια πορτοκαλιές, να κάµει ο πατέρας µου µια
βάφτιση. Οπόταν, άξαφνα, σφοδρή νεροποντή ξέσπασε, γίνηκε ο ουρανός νερό κι άδειασε
απάνω στη γης, κι αυτή κακάριζε, άνοιγε και δέχουνταν τ’ αρσενικά νερά βαθιά στον κόρφο της.
Είχαν µαζευτεί οι προύχοντες του χωριού, µε τις γυναίκες τους και τις κόρες, στο µεγάλον οντά
του κουµπάρου, η βροχή κι οι αστραπές έµπαιναν από τις χαραµάδες της πόρτας και των
παραθυριών, ο αέρας µύριζε πορτοκάλι και χώµα. Και µπαινόβγαιναν τα τραταρίσµατα, τα
2

κρασιά, τα ρακιά κι οι µεζέδες, πήρε να βραδιάζει, άναψαν τα λυχνάρια, οι άντρες ήρθαν στο
κέφι, οι γυναίκες οι χαµοβλεπούσες σήκωσαν τα µάτια κι άρχισαν να κακαρίζουν σαν τις
πέρδικες˙ κι όξω από το σπίτι µούγκριζε ακόµα ο Θεός, πλήθαιναν οι βροντές, τα στενά
δροµάκια του χωριού είχαν γίνει ποτάµια, κατρακυλούσαν οι πέτρες και χαχάριζαν, είχε γίνει ο
Θεός νεροποντή κι αγκάλιαζε, πότιζε, κάρπιζε τη γης.
Κι ο κύρης στράφηκε στη µάνα µου, πρώτη φορά είδα να την κοιτάζει µε τρυφεράδα, κι η φωνή
του πρώτη φορά είχε γλυκάνει:
— Μαργή, της είπε, τραγούδηξε.
Της έδινε την άδεια, µπροστά σε τόσους άντρες, να τραγουδήσει˙ κι εγώ σηκώθηκα
ανταρεµένος. δεν ξέρω γιατί, είχα θυµώσει˙ έκαµα να τρέξω στη µάνα µου, σα να ’θελα να την
προστατέψω˙ µα ο κύρης µε άγγιξε µε το δάχτυλό του στον ώµο και µε κάθισε κάτω. Κι η µάνα
µου φάνηκε αγνώριστη, γυάλιζε το πρόσωπό της, σα να το αγκάλιαζαν όλες οι βροχές κι οι
αστραπές, σήκωσε το λαιµό, και θυµούµαι τα µακριά κορακάτα µαλλιά της λύθηκαν ξαφνικά,
της σκέπασαν τις πλάτες και κατέβηκαν ώς τα γοφιά της. Κι άρχισε ... τι φωνή ήταν εκείνη,
βαθιά, γλυκιά, λίγο βραχνή, όλο πάθος˙ µεσόκλεισε τα µάτια της κατά τον κύρη και τραγούδησε
µια µαντινάδα. ∆ε θα την ξεχάσω ποτέ τη µαντινάδα αυτή˙ τότε δεν κατάλαβα γιατί την είπε, για
ποιον την είπε˙ αργότερα, σα µεγάλωσα, κατάλαβα. Τραγουδούσε µε τη γλυκιά, γεµάτη
συγκρατηµένο πάθος φωνή της και κοίταζε τον πατέρα:
Θαµάζουµαι όταν περπατείς πώς δεν ανθούν οι ρούγες
και πώς δε γίνεσαι αϊτός µε τις χρυσές φτερούγες!
Γύρισα πέρα τα µάτια, να µη βλέπω τον κύρη, να µη βλέπω τη µάνα, πήγα στο παραθύρι κι
ακούµπησα το κούτελό µου στο τζάµι κι έβλεπα τη βροχή να πέφτει και να τρώει τα χώµατα.
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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
Α΄. ΚΕΙΜΕΝΟ

͞ΈΙΗΗν΅Ζȱ̳ΏϾΘΖȱǻŗşŗŗȬŗşşŜǼ
̏ΎΕφȱ̓ΕΣΗΑȱ̋ΣΏ΅ΗΗ΅

ś

ŗŖ

ŗś

ŘŖ

̏ΎΕφȱΔΕΣΗΑȱΌΣΏ΅ΗΗ΅ȱΈΉΎ΅ΘΕЗȱΛΕΓΑЗ
̓ΓϾȱΌΣȱȇΌΉΏ΅ȱΑΣȱΗνȱΙϡΓΌΉΘφΗΝ
̐ΣȱΗνȱΗΘΉϟΏΝȱΗΛΓΏΉϧΓȱΗΘφΑȱ͑ΝΑϟ΅
̐ΣȱΐΣΌΉΖȱΐ΅ΑΘ΅ΕϟΑȱΎ΅ϟȱΩΜΑΌΓ
̏ΎΕφȱΔΕΣΗΑȱΌΣΏ΅ΗΗ΅ȱΈΉΎ΅ΘΕЗȱΛΕΓΑЗ
̕ΘϱȱΔΙΕ·ΣΎȱΘΓІȱΚΣΕΓΙȱΘϱȱΎ΅Θ΅ΐΉΗφΐΉΕΓ
̐Σȱ·ΙΕϟΗΉΖȱΘϱΑȱϊΏΓȱΎ΅ϟȱΑȇȱΦΎΓϾΗΉΖ
̓ЗΖȱψȱΐΓϟΕ΅ȱΒΉ·ϟΑΉΘ΅ȱΎ΅ϟȱΔЗΖ
̝ΔϱȱΏϱΚΓȱΗνȱΏϱΚΓȱΗΙΑΉΑΑΓΓІΑΘ΅
̝Ύϱΐ΅ȱΓϡȱΐ΅ΎΕΑΓϟȱΐ΅ΖȱΗΙ··ΉΑΉϧΖ
̓ΓϾȱΎΕ΅ΘΓІΑȱΘϱΑȱΦνΕ΅ȱΗΣΑȱΦ·ΣΏΐ΅Θ΅
̏ΎΕφȱΔΕΣΗΑȱΌΣΏ΅ΗΗ΅ȱΈΉΎ΅ΘΕЗȱΛΕΓΑЗ
̏νȱΘϱΑȱΩΗΔΕΓȱ·΅ΎΣȱΎ΅ϟȱΘφΑȱΎΓΕΈνΏ΅
̐ΣȱΐΔΉϧΖȱΦΔȇȱΘϱȱΔ΅ΕΣΌΙΕΓȱΗΘφȱ̕ΐϾΕΑ
̐ΣȱΐΓІȱΦΑΘ·ΕΣΜΉΖȱΘϟΖȱΦΑΘΚΉ··νΖȱΗΘφΑȱϴΕΓΚφ
̝ΔϱȱΘΣȱ̍ΙΕΉΏνΗΓΑȱΎ΅ϟȱΘΣȱǊϱΒ΅ȱ̕Γ
̍΅ϟȱΐνȱΏϟ·Γȱ̅ΓΕΣȱΏϟ·Γȱ̎ΉΆΣΑΘΉ
̍Ͼΐ΅ȱΘϱȱΎϾΐ΅ȱΑΣȱ·ΙΕϟΗΉΖȱΔϟΗΝ
̏ΎΕφȱΔΕΣΗΑȱΌΣΏ΅ΗΗ΅ȱΈΉΎ΅ΘΕЗȱΛΕΓΑЗ
̆ΣȱΑΣȱΗνȱΎΓΐΌЗȱΔ΅ΕΣΑΓΐ΅
̍΅ϟȱΑΣȱΆΕϟΗΎΝȱΆ΅ΌΣȱΗΘφΑȱΦ·Ύ΅ΏΣȱΗΓΙ
̍ΓΐΐΣΘ΅ȱΔνΘΕΉΖȱΘΣȱΏϱ·΅ȱΘЗΑȱ̋ΉЗΑ
̍ΓΐΐΣΘ΅ȱΔνΘΕΉΖȱΘȇȱΦΔΓΗΔΣΗΐ΅Θ΅ȱΘΓІȱ̽ΕΣΎΏΉΘΓΙȱǯ

ǻ̖ϱȱ̘ΝΘϱΈΉΑΘΕΓȱΎ΅ϟȱψȱǊΉΎΣΘȱ̖ΉΘΣΕΘȱ͞ΐΓΕΚΣǰȱ͜Ύ΅ΕΓΖǰȱŗşŝŗǼ
Β΄. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Κάποια από τα χαρακτηριστικά της ποίησης του Οδ. Ελύτη ειναι: η ποιητική
προσέγγιση του κόσµου µε τις αισθήσεις, η αναφορά στην ιστορική
ελληνική παράδοση, η αναφορά στη θρησκεία, η σχέση µε την
ελληνική φύση, το µυστήριο του φωτός.
Να γράψετε ένα (1) παράδειγµα µέσα από το ποίηµα για καθένα από τα
παραπάνω χαρακτηριστικά.
Μονάδες 15

1

2.

Εξετάζοντας την ποιητική γραφή του Οδ. Ελύτη στη «Μικρή Πράσινη
Θάλασσα», να εντοπίσετε και να γράψετε τέσσερα (4) υπερρεαλιστικά στοιχεία
που υπάρχουν στο ποίηµα και ένα αντίστοιχο παράδειγµα µέσα από το κείµενο
για το καθένα από αυτά.
Μονάδες 20

3.

«Τα χαρακτηριστικά που έχουν οι Κόρες είναι όµοια µε του ποιητικού
έργου του Ελύτη η οµορφιά, η δροσιά και η αθωότητα, που πηγάζουν
από τη νιότη τους, ο έρωτας που δωρίζουν, οι θαυµάσιες — µε τη
σηµασία του θαύµατος — και µαγικές δυνάµεις που έχουν και που
ασκούν ευεργετικά για όσους είναι έτοιµοι να τις δεχτούν, κυρίως για
τον ποιητή». (Στέφανος ∆ιαλησµάς , « Η Ποίηση και ο ποιητής στον Ελύτη »,
Π. Ε. Φ., Σεµινάριο 23, Οδυσσέας Ελύτης, Αθήνα 1997, σελ. 83).

Να δείξετε τεκµηριωµένα µε αναφορά στο ποίηµα ότι τα παραπάνω
χαρακτηριστικά είναι αντιπροσωπευτικά και για την Κόρη / Ποίηση στη
«Μικρή Πράσινη Θάλασσα».
Μονάδες 20
4.

Να σχολιάσετε σε δύο παραγράφους (130-150 λέξεις ) το περιεχόµενο των
στίχων 12-18 («̏ΎΕφȱΔΕΣΗΑȱΌΣΏ΅ΗΗ΅ȱǯǯǯȱΑΣȱ·ΙΕϟΗΉΖȱΔϟΗΝȱ»).
Μονάδες 25

5.

Να συγκρίνετε τη «Μικρή Πράσινη Θάλασσα» του Οδ. Ελύτη µε το παρακάτω
απόσπασµα από τηνȱ ȍ̍ΙΕΤȱ ΘЗΑȱ ̝ΐΔΉΏЗΑȎȱ του Γ. Ρίτσου ως προς το
περιεχόµενο παρουσιάζοντας τα κοινά τους στοιχεία.
Μονάδες 20

Γιάννης Ρίτσος,ȱȍ̽ȱ̍ΙΕΤȱΘЗΑȱ̝ΐΔΉΏЗΑȎȱ(απόσπασµα).

̙̌
ȍ̍ΙΕΣǰȱ̍ΙΕΣǰȱΌ΅Ώ΅ΗΗΑχȱΎ΅ϠȱΗΘΉΕ΅ΑχȱΐξȱΘΤȱΏΓΙΏΓΙΈ΅ΗΐνΑ΅
ΐΣ·ΓΙΏ΅
ΗΚϟ··ΓΑΘ΅ΖȱΐξΖȱΗΘϲȱΐΔΓІΗΘΓȱΗΓΙȱΘχΑȱΎΣΜ΅ȱΘΓІȱ̞ΏΝΑΣΕ
ΔϱΘΉȱΎΕ΅ΘЏΑΘ΅ΖȱΗΘχΑȱΔΓΈΣȱΗΓΙȱρΑ΅ȱΎ΅ΕΣΆȱȬȱΐΎΕΓΎΣΕ΅ΆΓ
ΔϱΘΉȱΗΤΑȱ̓΅Α΅·Τȱ̄Ϣ·ΓΔΉΏ΅·ϟΘΗΗ΅ȱΑΘΙΐνΑȱΐȇȱρΑ΅ȱΈϟΛΘΙ
ΑΤȱΎΓΙΆ΅ΏκΖȱΘϲȱΗΓϾΕΔΝΐ΅ȱΗΘχΑȱΎΉΚ΅ΏφȱΗΓΙȱΘϲȱΔ΅ΑνΕȱΐξȱΘΤ
ΜΣΕ΅
ΔϱΘΉȱΑΘΙΐνΑȱΐȇȱΦΐΔΉΏϱΚΙΏΏ΅ǰȱΎΙΑ·ΐνΑȱΦΔȇȱΘΓІȱϊΏΓΙ
ΘϠΖȱΛΕΙΗϱΐΙ·ΉΖȱΔΣΑΓΙȱΗΘȇȱΥΏЏΑ΅
ΦΑΣΆΓΑΘ΅ΖȱΘϲȱΚϟΏΐ΅ȱΗΘΤȱΏΓΙΏΓΙΈΣΎ΅ȱΘϛΖȱΐΏκΖ
ΐΔ΅ΘΗϟΊΓΑΘ΅ΖȱΘϠΖȱΏΙ·΅ΕξΖȱΐξȱΘϲΑȱΦ·νΕ΅ȱΘϛΖȱΘΕΉΛΣΏ΅ΖȱΗΓΙǯ
̏ΏϠȱȯȱΆΣϞȱȬΆΣϞȱȯȱΐΏϠȱȬȱΐΏϟΘΗ΅ȱΘϛΖȱΦΑΚΓΕκΖ
ΔЗΖȱΗΓІȱΘΕ΅ΑΘ΅ΚΙΏΏϟΗ΅ΑΉȱΘΤȱΐϛΏ΅ȱΘϛΖȱΦ·ΣΔΖǲȎ
(Γιάννης Ρίτσος,ȱȍ̽ȱ̍ΙΕΤȱΘЗΑȱ̝ΐΔΉΏЗΑȎǰȱεκδ. Κέδρος, Αθήνα 1979)
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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
2005

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
Κωνσταντῖνος Καβάφης
Ὁ ∆αρεῖος

15

Ὁ ποιητής Φερνάζης τό σπουδαῖον µέρος
τοῦ ἐπικοῦ ποιήµατός του κάµνει.
Τό πῶς τήν βασιλεία τῶν Περσῶν
παρέλαβε ὁ ∆αρεῖος Ὑστάσπου. (Ἀπό αὐτόν
κατάγεται ὁ ἔνδοξός µας βασιλεύς,
ὁ Μιθριδάτης, ∆ιόνυσος κ’ Εὐπάτωρ). Ἀλλ’ ἐδῶ
χρειάζεται φιλοσοφία· πρέπει ν’ ἀναλύσει
τά αἰσθήµατα πού θά εἶχεν ὁ ∆αρεῖος:
ἴσως ὑπεροψίαν καί µέθην· ὄχι ὅµως − µᾶλλον
σάν κατανόησι τῆς µαταιότητος τῶν µεγαλείων.
Βαθέως σκέπτεται τό πρᾶγµα ὁ ποιητής.
Ἀλλά τόν διακόπτει ὁ ὑπηρέτης του πού µπαίνει
τρέχοντας, καί τήν βαρυσήµαντην εἴδησι ἀγγέλλει.
Ἄρχισε ὁ πόλεµος µέ τούς Ρωµαίους.
Τό πλεῖστον τοῦ στρατοῦ µας πέρασε τά σύνορα.

20

Ὁ ποιητής µένει ἐνεός . Τί συµφορά!
Ποῦ τώρα ὁ ἔνδοξός µας βασιλεύς,
ὁ Μιθριδάτης, ∆ιόνυσος κ’ Εὐπάτωρ,
µ’ ἑλληνικά ποιήµατα ν’ ἀσχοληθεῖ.
Μέσα σέ πόλεµο − φαντάσου, ἑλληνικά ποιήµατα.

25

Ἀδηµονεῖ ὁ Φερνάζης. Ἀτυχία!
Ἐκεῖ πού τό εἶχε θετικό µέ τόν «∆αρεῖο»
ν’ ἀναδειχθεῖ, καί τούς ἐπικριτάς του,
τούς φθονερούς, τελειωτικά ν’ ἀποστοµώσει.
Τί ἀναβολή, τί ἀναβολή στά σχέδιά του.

5

10

1

30

Καί νά ’ταν µόνο ἀναβολή, πάλι καλά.
Ἀλλά νά δοῦµε ἄν ἔχουµε κι ἀσφάλεια
στήν Ἀµισό. ∆έν εἶναι πολιτεία ἐκτάκτως ὀχυρή.
Εἶναι φρικτότατοι ἐχθροί οἱ Ρωµαῖοι.
Μποροῦµε νά τά βγάλουµε µ’ αὐτούς,
οἱ Καππαδόκες; Γένεται ποτέ;
Εἶναι νά µετρηθοῦµε τώρα µέ τές λεγεῶνες;
Θεοί µεγάλοι, τῆς Ἀσίας προστάται, βοηθῆστε µας. −
1

Ὅµως µές σ’ ὅλη του τήν ταραχή καί τό κακό,
ἐπίµονα κ’ ἡ ποιητική ἰδέα πάει κ’ ἔρχεται −
τό πιθανότερο εἶναι, βέβαια, ὑπεροψίαν καί µέθην·
ὑπεροψίαν καί µέθην θά εἶχεν ὁ ∆αρεῖος.
1. ἐνεός: εµβρόντητος, κατάπληκτος

(1920)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Α.

«[…] “Ἐγώ εἶµαι”, ἔλεγε στά τελευταῖα τῆς ζωῆς του Καβάφης,
“ποιητής ἱστορικός· ποτέ µου δέν θά µποροῦσα νά γράψω
µυθιστόρηµα ἤ θέατρον· ἀλλά αἰσθάνοµαι µέσα µου 125 φωνές
νά µέ λέγουν ὅτι θά µποροῦσα νά γράψω ἱστορίαν”. Τί λογῆς
ἱστορία; Θά µᾶς τό δείξει ἡ ἀνάγνωση τοῦ “∆αρείου”». [∆. Ν.
Μαρωνίτης, «Υπεροψία και µέθη. (Ο ποιητής και Ιστορία)»,
∆εκαοχτώ κείµενα, Αθήνα: Κέδρος 1970].
Να δώσετε πέντε παραδείγµατα από το κείµενο µε τα οποία να
δικαιολογείται η πιο πάνω άποψη.
Μονάδες 15

Β1.

Εξετάζοντας την ποιητική γραφή του Κ. Π. Καβάφη στο ποίηµα
«Ὁ ∆αρεῖος», να εντοπίσετε τέσσερα χαρακτηριστικά στοιχεία
«καβαφικής ειρωνείας», δίνοντας τα σχετικά παραδείγµατα και
σχολιάζοντάς τα.
Μονάδες 20

Β2.

«Στήν ποιητική τοῦ Καβάφη τίποτα δέν εἶναι τυχαῖο· τά
ποιήµατά του τά προσέχει καί τά λεπτουργεῖ ὥς τήν τελευταία
λεπτοµέρεια. Ἡ στίξη, οἱ περίοδοι, οἱ παύσεις, ὅλα εἶναι
ὑπολογισµένα, ὅλα ὑπηρετοῦν τήν “τέχνη τῆς ποιήσεως”».
[Λίνου Πολίτη, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Αθήνα:
ΜΙΕΤ 1980].
Να εντοπίσετε στους στ. 21-33 τα στοιχεία που δικαιολογούν την
παραπάνω άποψη του Λ. Πολίτη και να σχολιάσετε συνοπτικά
τη λειτουργία τους.
Μονάδες 20

Γ.

Να σχολιάσετε σε δύο παραγράφους (130-150 λέξεις) το
περιεχόµενο των στ. 34-37 (Ὅµως µές … θά εἶχεν ὁ ∆αρεῖος).
Μονάδες 25

∆.

Το ακόλουθο κείµενο είναι ένα ποίηµα για την ποίηση· τι µας
αποκαλύπτει σε αυτό ο Άρης ∆ικταίος για το ρόλο της τέχνης
του;
Μονάδες 20
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Ἡ Ποίηση

Μά ἐσύ, Ποίηση,
πού ἔντυνες µιά φορά τή γυµνή µέθη µας,
ὅταν κρυώναµε καί δέν εἴχαµε ροῦχο νά ντυθοῦµε,
ὅταν ὀνειρευόµαστε, γιατί δέν ὑπῆρχε ἄλλη ζωή νά ζήσουµε,
δέ θά ὑπάρξουν πιά σύννεφα γιά νά ταξιδέψουµε τή ρέµβη µας;
δέ θά ὑπάρξουν πιά σώµατα γιά νά ταξιδέψουµε τόν ἔρωτά µας;
Μά ἐσύ, Ποίηση,
πού δέ µπορεῖς νά κλειστεῖς µέσα σέ σχήµατα,
µά ἐσύ, Ποίηση,
πού δέ µποροῦµε νά σ’ ἀγγίξουµε µέ τό λόγο,
ἐσύ,
τό στερνό ἴχνος τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ ἀνάµεσά µας,
σῶσε τήν τελευταία ὥρα τούτη τοῦ ἀνθρώπου,
τήν πιό στυγνή καί τήν πιό ἀπεγνωσµένη,
πού ὁ Θάνατος,
πού ἡ Μοναξιά,
πού ἡ Σιωπή,
τόν καρτεροῦν σέ µιά στιγµή µελλούµενη.
Άρης ∆ικταίος, Ποιήµατα 1935g1953, Αθήνα 1954.
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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
2006
ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀλέξανδρος Παπαδιαµάντης
Ὄνειρο στό κῦµα (απόσπασµα)
«[...] ∆έν ἠξεύρω ἄν ἡ κόρη λουοµένη εἰς τήν θάλασσαν ἤκουσε τήν
φωνήν τῆς γίδας µου. Ἀλλά καί ἄν τήν εἶχεν ἀκούσει, τί τό παράδοξον;
Ποῖος φόβος ἦτον; Τό ν’ ἀκούῃ τις φωνήν ζῴου ἐκεῖ πού κολυµβᾷ, ἀφοῦ δέν
ἀπέχει εἰµή ὀλίγας ὀργυιάς ἀπό τήν ξηράν, δέν εἶναι τίποτε ἔκτακτον.
Ἀλλ’ ὅµως, ἡ στιγµή ἐκείνη, πού εἶχα πατήσει εἰς τήν κορυφήν τοῦ
βράχου, ἤρκεσεν. Ἡ νεαρά κόρη, εἴτε ἤκουσεν εἴτε ὄχι τήν φωνήν τῆς
κατσίκας —µᾶλλον φαίνεται ὅτι τήν ἤκουσε, διότι ἔστρεψε τήν κεφαλήν
πρός τό µέρος τῆς ξηρᾶς…— εἶδε τόν µαῦρον ἴσκιον µου, τόν διακαµόν1 µου,
ἐπάνω εἰς τόν βράχον, ἀνάµεσα εἰς τούς θάµνους, καί ἀφῆκε µισοπνιγµένην
κραυγήν φόβου…
Τότε µέ κατέλαβε τρόµος, συγκίνησις, λύπη ἀπερίγραπτος. Τά γόνατά
µου ἐκάµφθησαν. Ἔξαλλος ἐκ τρόµου, ἠδυνήθην ν’ ἀρθρώσω φωνήν, κ’
ἔκραξα:
—Μή φοβᾶσαι!... δέν εἶναι τίποτε… δέν σοῦ θέλω κακόν!
Καί ἐσκεπτόµην λίαν τεταραγµένος ἄν ἔπρεπε νά ριφθῶ εἰς τήν
θάλασσαν, µᾶλλον, διά νά ἔλθω εἰς βοήθειαν τῆς κόρης, ἤ νά τρέξω καί νά
φύγω… Ἤρκει ἡ φωνή µου νά τῆς ἔδιδε µεγαλύτερον θάρρος ἤ ὅσον ἡ
παραµονή µου καί τό τρέξιµόν µου εἰς βοήθειαν.
Συγχρόνως τότε, κατά συγκυρίαν ὄχι παράδοξον, καθότι ὅλοι οἱ
αἰγιαλοί καί αἱ θάλασσαι ἐκεῖναι ἐσυχνάζοντο ἀπό τούς ἁλιεῖς, µία βάρκα
ἐφάνη νά προβάλλῃ ἀντικρύ, πρός τό ἀνατολικοµεσηµβρινόν µέρος, ἀπό τόν
πέρα κάβον, τόν σχηµατίζοντα τό δεξιόν οἱονεί κέρας τοῦ κολπίσκου.
Ἐφάνη πλέουσα ἀργά, ἐρχοµένη πρός τά ἐδῶ, µέ τάς κώπας· πλήν ἡ
ἐµφάνισίς της, ἀντί νά δώσῃ θάρρος εἰς τήν κόρην, ἐπέτεινε τόν τρόµον της.
Ἀφῆκε δευτέραν κραυγήν µεγαλυτέρας ἀγωνίας. Ἐν ἀκαρεῖ2 τήν εἶδα νά
γίνεται ἄφαντη εἰς τό κῦµα.
∆έν ἔπρεπε τότε νά διστάσω. Ἡ βάρκα ἐκείνη ἀπεῖχεν ὑπέρ τάς εἴκοσιν
ὀργυιάς, ἀπό τό µέρος ὅπου ἠγωνία ἡ κόρη, ἐγώ ἀπεῖχα µόνον πέντε ἤ ἕξ
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ὀργυιάς. Πάραυτα, ὅπως ἤµην, ἐρρίφθην εἰς τήν θάλασσαν, πηδήσας µέ τήν
κεφαλήν κάτω, ἀπό τό ὕψος τοῦ βράχου.
Τό βύθος τοῦ νεροῦ ἦτον ὑπέρ τά δύο ἀναστήµατα. Ἔφθασα σχεδόν εἰς
τόν πυθµένα, ὁ ὁποῖος ἦτο ἀµµόστρωτος, ἐλεύθερος βράχων καί πετρῶν, καί
δέν ἦτο φόβος νά κτυπήσω. Πάραυτα ἀνέδυν καί ἀνῆλθον εἰς τόν ἀφρόν τοῦ
κύµατος.
Ἀπεῑχον τώρα ὀλιγότερον ἤ πέντε ὀργυιάς ἀπό τό µέρος τοῦ πόντου,
ὅπου ἐσχηµατίζοντο δῖναι καί κύκλοι συστρεφόµενοι εἰς τόν ἀφρόν τῆς
θαλάσσης, οἱ ὁποῖοι θά ἦσαν ὡς µνῆµα ὑγρόν καί ἀκαριαῖον διά τήν ἀτυχῆ
παιδίσκην· τά µόνα ἴχνη τά ὁποῖα ἀφήνει ποτέ εἰς τήν θάλασσαν ἀγωνιῶν
ἀνθρώπινον πλάσµα!... Μέ τρία στιβαρά πηδήµατα καί πλευσίµατα, ἐντός
ὀλίγων στιγµῶν, ἔφθασα πλησίον της…
Εἶδα τό εὔµορφον σῶµα νά παραδέρνῃ κάτω, πλησιέστερον εἰς τόν
βυθόν τοῦ πόντου ἤ εἰς τόν ἀφρόν τοῦ κύµατος, ἐγγύτερον τοῦ θανάτου ἤ
τῆς ζωῆς· ἐβυθίσθην, ἥρπασα τήν κόρην εἰς τάς ἀγκάλας µου, καί ἀνῆλθον.
Καθώς τήν εἶχα περιβάλει µέ τόν ἀριστερόν βραχίονα, µοῦ ἐφάνη ὅτι
ᾐσθάνθην ἀσθενῆ τήν χλιαράν πνοήν της εἰς τήν παρειάν µου. Εἶχα φθάσει
ἐγκαίρως, δόξα τῷ Θεῷ!... Ἐντούτοις δέν παρεῖχε σηµεῖα ζωῆς ὁλοφάνερα…
Τήν ἐτίναξα µέ σφοδρόν κίνηµα, αὐθορµήτως, διά νά δυνηθῇ ν’ ἀναπνεύσῃ,
τήν ἔκαµα νά στηριχθῇ ἐπί τῆς πλάτης µου, καί ἔπλευσα, µέ τήν χεῖρα τήν
δεξιάν καί µέ τούς πόδας, ἔπλευσα ἰσχυρῶς πρός τήν ξηράν. Αἱ δυνάµεις µου
ἐπολλαπλασιάζοντο θαυµασίως.
ᾘσθάνθην ὅτι προσεκολλᾶτο τό πλάσµα ἐπάνω µου· ἤθελε τήν ζωήν
της· ὤ! ἄς ἔζη, καί ἄς ἦτον εὐτυχής. Κανείς ἰδιοτελής λογισµός δέν ὑπῆρχε τήν
στιγµήν ἐκείνην εἰς τό πνεῦµά µου. Ἡ καρδία µου ἦτο πλήρης αὐτοθυσίας
καί ἀφιλοκερδείας. Ποτέ δέν θά ἐζήτουν ἀµοιβήν!
Ἐπί πόσον ἀκόµη θά τό ἐνθυµοῦµαι ἐκεῖνο τό ἁβρόν, τό ἁπαλόν σῶµα
τῆς ἁγνῆς κόρης, τό ὁποῖον ᾐσθάνθην ποτέ ἐπάνω µου ἐπ’ ὀλίγα λεπτά τῆς
ἄλλως ἀνωφελοῦς ζωῆς µου! Ἦτον ὄνειρον, πλάνη, γοητεία. Καί ὁπόσον
διέφερεν ἀπό ὅλας τάς ἰδιοτελεῖς περιπτύξεις, ἀπό ὅλας τάς λυκοφιλίας καί
τούς κυνέρωτας3 τοῦ κόσµου ἡ ἐκλεκτή, ἡ αἰθέριος ἐκείνη ἐπαφή! ∆έν ἦτο
βάρος ἐκεῖνο, τό φορτίον τό εὐάγκαλον4, ἀλλ’ ἦτο ἀνακούφισις καί
ἀναψυχή. Ποτέ δέν ᾐσθάνθην τόν ἑαυτόν µου ἐλαφρότερον ἤ ἐφ’ ὅσον
ἐβάσταζον τό βάρος ἐκεῖνο… Ἤµην ὁ ἄνθρωπος, ὅστις κατώρθωσε νά
συλλάβῃ µέ τάς χεῖράς του πρός στιγµήν ἕν ὄνειρον, τό ἴδιον ὄνειρόν του…
***
Ἡ Μοσχούλα ἔζησε, δέν ἀπέθανε. Σπανίως τήν εἶδα ἔκτοτε, καί δέν
ἠξεύρω τί γίνεται τώρα, ὁπότε εἶναι ἁπλῆ θυγάτηρ τῆς Εὔας, ὅπως ὅλαι.
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Ἀλλ’ ἐγώ ἐπλήρωσα τά λύτρα διά τήν ζωήν της. Ἡ ταλαίπωρος µικρή
µου κατσίκα, τήν ὁποίαν εἶχα λησµονήσει πρός χάριν της, πράγµατι
«ἐσχοινιάσθη»· περιεπλάκη κακά εἰς τό σχοινίον, µέ τό ὁποῖον τήν εἶχα
δεµένην, καί ἐπνίγη!... Μετρίως ἐλυπήθην, καί τήν ἔκαµα θυσίαν πρός χάριν
της.
Κ’ ἐγώ ἔµαθα γράµµατα, ἐξ εὐνοίας καί ἐλέους τῶν καλογήρων, κ’ ἔγινα
δικηγόρος… Ἀφοῦ ἐπέρασα ἀπό δύο ἱερατικάς σχολάς, ἦτον ἑπόµενον!
Τάχα ἡ µοναδική ἐκείνη περίστασις, ἡ ὀνειρώδης ἐκείνη ἀνάµνησις τῆς
λουοµένης κόρης, µ’ ἔκαµε νά µή γίνω κληρικός; Φεῦ! ἀκριβῶς ἡ ἀνάµνησις
ἐκείνη ἔπρεπε νά µέ κάµῃ νά γίνω µοναχός.
Ὀρθῶς ἔλεγεν ὁ γηραιός Σισώης ὅτι «ἄν ἤθελαν νά µέ κάµουν
καλόγερον, δέν ἔπρεπε νά µέ στείλουν ἔξω ἀπό τό µοναστήρι…». ∆ιά τήν
σωτηρίαν τῆς ψυχῆς µου ἤρκουν τά ὀλίγα ἐκεῖνα κολλυβογράµµατα, τά
ὁποῖα αὐτός µέ εἶχε διδάξει, καί µάλιστα ἦσαν καί πολλά!...
Καί τώρα, ὅταν ἐνθυµοῦµαι τό κοντόν ἐκεῖνο σχοινίον, ἀπό τό ὁποῖον
ἐσχοινιάσθη κ’ ἐπνίγη ἡ Μοσχούλα, ἡ κατσίκα µου, καί ἀναλογίζοµαι τό
ἄλλο σχοινίον τῆς παραβολῆς, µέ τό ὁποῖον εἶναι δεµένος ὁ σκύλος εἰς τήν
αὐλήν τοῦ ἀφέντη του,διαπορῶ µέσα µου ἄν τά δύο δέν εἶχαν µεγάλην
συγγένειαν, καί ἄν δέν ἦσαν ὡς «σχοίνισµα κληρονοµίας»5 δι’ ἐµέ, ὅπως ἡ
Γραφή λέγει.
Ὤ! ἄς ἤµην ἀκόµη βοσκός εἰς τά ὄρη!...»
(∆ιά τήν ἀντιγραφήν)
Α. ΠΑΠΑ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ
1. Τον ίσκιο, τη σιλουέτα, το περίγραµµα της φευγαλέας µορφής.
2. Ακαριαία, µονοµιάς.
3. Αγοραίους έρωτες.
4. Εύκολα µεταφερόµενο στην αγκαλιά, ευχάριστο στο αγκάλιασµα.
5. Μερίδιο, κλήρος.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Α.

Έχει υποστηριχθεί η άποψη ότι ο Παπαδιαµάντης είναι κατεξοχήν
«βιωµατικός» συγγραφέας. Τεκµηριώστε τη θέση αυτή µε πέντε
βιωµατικού χαρακτήρα αναφορές στο κείµενο που σας δόθηκε.
Μονάδες 15

Β1.

Να επισηµάνετε και να σχολιάσετε τέσσερις αφηγηµατικές τεχνικές
που χρησιµοποιεί ο συγγραφέας στο συγκεκριµένο απόσπασµα.
Μονάδες 20
3

Β2.

«[...] Ἡ βάρκα ἐκείνη ἀπεῖχεν ... εἰς τάς ἀγκάλας µου, καί ἀνῆλθον».
Να εξετάσετε τη λειτουργία της περιγραφής στο συγκεκριµένο χωρίο.
Μονάδες 20

Γ.

«Ὀρθῶς ἔλεγεν ὁ γηραιός Σισώης ὅτι “ἄν ἤθελαν νά µέ κάµουν
καλόγερον, δέν ἔπρεπε νά µέ στείλουν ἔξω ἀπό τό µοναστήρι…”. ∆ιά
τήν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς µου ἤρκουν τά ὀλίγα ἐκεῖνα
κολλυβογράµµατα, τά ὁποῖα αὐτός µέ εἶχε διδάξει, καί µάλιστα ἦσαν
καί πολλά!...». Να σχολιάσετε το πιο πάνω χωρίο µε 120s140 λέξεις.
Μονάδες 25

∆.

Να συγκρίνετε ως προς το περιεχόµενο το απόσπασµα που σας δόθηκε
από το «Όνειρο στο κύµα» µε το παρακάτω ποίηµα του Κλείτου Κύρου,
«Οπτική απάτη»:
Μονάδες 20
1
Κατατρύχονταν από µια µορφή γυναίκας
Την έβλεπε στον ύπνο του µ’ υψωµένα
Χέρια να παραληρεί µε θέρµη
Την έβλεπε κάθε πρωί να γνέφει
Στο απέναντι παράθυρο να χαµογελά
Μ’ αστραπές στα µάτια και στα δόντια
Μες στο µισοσκότεινο δωµάτιο
Σύµβολο της άυλης παντοτινά γυναίκας
Έτσι νόµιζε τουλάχιστο δεν είχε διδαχθεί
Τους παράγοντες της οφθαλµαπάτης.
Όταν πια κατάλαβε είχε ξηµερώσει
Σα να κύλησε µια ατελείωτη νύχτα
Κι ήταν µόνος πάλι και ξεφύλλιζε
Παλιές πολύ παλιές φωτογραφίες.
(Αλέξανδρος Αργυρίου (επιµ.), Η ελληνική ποίηση. Ανθολογία –
Γραµµατολογία, τόµος ΣΤ΄, [Αθήνα:] Εκδόσεις Σοκόλη [1985], σ. 288.)
1. Βασανιζόταν, υπέφερε, ταλαιπωρείτο.
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Γιάννης Ρίτσος, Η σονάτα του σεληνόφωτος
(απόσπασµα)
[...]
Κάποτε υπήρξε νέα κι αυτή, –όχι η φωτογραφία που κοιτάς µε
τόση δυσπιστία–
λέω για την πολυθρόνα, πολύ αναπαυτική, µπορούσες ώρες
ολόκληρες να κάθεσαι
και µε κλεισµένα µάτια να ονειρεύεσαι ό,τι τύχει
– µιαν αµµουδιά στρωτή, νοτισµένη, στιλβωµένη από φεγγάρι,
πιο στιλβωµένη απ’ τα παλιά λουστρίνια µου που κάθε µήνα τα
δίνω στο στιλβωτήριο της γωνιάς,
ή ένα πανί ψαρόβαρκας που χάνεται στο βάθος λικνισµένο απ’
την ίδια του ανάσα,
τριγωνικό πανί σα µαντίλι διπλωµένο λοξά µόνο στα δυο
σα να µην είχε τίποτα να κλείσει ή να κρατήσει
ή ν’ ανεµίσει διάπλατο σε αποχαιρετισµό. Πάντα µου είχα µανία
µε τα µαντίλια,
όχι για να κρατήσω τίποτα δεµένο,
τίποτα σπόρους λουλουδιών ή χαµοµήλι µαζεµένο στους αγρούς
µε το λιόγερµα
ή να το δέσω τέσσερις κόµπους σαν το σκουφί που φοράνε οι
εργάτες στ’ αντικρυνό γιαπί
ή να σκουπίζω τα µάτια µου, – διατήρησα καλή την όρασή µου·
ποτέ µου δε φόρεσα γυαλιά. Μια απλή ιδιοτροπία τα µαντίλια.
Τώρα τα διπλώνω στα τέσσερα, στα οχτώ, στα δεκάξη
ν’ απασχολώ τα δάχτυλά µου. Και τώρα θυµήθηκα
πως έτσι µετρούσα τη µουσική σαν πήγαινα στο Ωδείο
µε µπλε ποδιά κι άσπρο γιακά, µε δυό ξανθές πλεξούδες
–8, 16, 32, 64,–
κρατηµένη απ’ το χέρι µιας µικρής φίλης µου ροδακινιάς όλο
φως και ροζ λουλούδια,
(συχώρεσέ µου αυτά τα λόγια – κακή συνήθεια) –32, 64,–
κ’ οι δικοί µου στήριζαν
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µεγάλες ελπίδες στο µουσικό µου τάλαντο. Λοιπόν, σούλεγα για
την πολυθρόνα –
ξεκοιλιασµένη –φαίνονται οι σκουριασµένες σούστες, τα άχερα–
έλεγα να την πάω δίπλα στο επιπλοποιείο,
µα πού καιρός και λεφτά και διάθεση –τι να πρωτοδιορθώσεις;–
έλεγα να ρίξω ένα σεντόνι πάνω της, – φοβήθηκα
τ’ άσπρο σεντόνι σε τέτοιο φεγγαρόφωτο. Εδώ κάθησαν
άνθρωποι που ονειρεύτηκαν µεγάλα όνειρα, όπως κ’ εσύ κι όπως
κ’ εγώ άλλωστε,
και τώρα ξεκουράζονται κάτω απ’ το χώµα δίχως να ενοχλούνται
απ’ τη βροχή ή το φεγγάρι.
Άφησέ µε νάρθω µαζί σου.
Θα σταθούµε λιγάκι στην κορφή της µαρµάρινης σκάλας του ΆηΝικόλα,
ύστερα εσύ θα κατηφορίσεις κ’ εγώ θα γυρίσω πίσω
έχοντας στ’ αριστερό πλευρό µου τη ζέστα απ’ το τυχαίο άγγιγµα
του σακκακιού σου
κι ακόµη µερικά τετράγωνα φώτα από µικρά συνοικιακά
παράθυρα
κι αυτή την πάλλευκη άχνα1 απ’ το φεγγάρι πούναι σα µια µεγάλη
συνοδεία ασηµένιων κύκνων –
και δε φοβάµαι αυτή την έκφραση, γιατί εγώ
πολλές ανοιξιάτικες νύχτες συνοµίλησα άλλοτε µε το Θεό που µου
εµφανίστηκε
ντυµένος την αχλύ2 και τη δόξα ενός τέτοιου σεληνόφωτος,
και πολλούς νέους, πιο ωραίους κι από σένα ακόµη, του
εθυσίασα,
έτσι λευκή κι απρόσιτη ν’ ατµίζοµαι3 µες στη λευκή µου φλόγα,
στη λευκότητα του σεληνόφωτος,
πυρποληµένη απ’ τ’ αδηφάγα µάτια των αντρών κι απ’ τη
δισταχτικήν έκσταση των εφήβων,
πολιορκηµένη από εξαίσια, ηλιοκαµµένα σώµατα,
άλκιµα4 µέλη γυµνασµένα στο κολύµπι, στο κουπί, στο στίβο,
στο ποδόσφαιρο (που έκανα πως δεν τάβλεπα)

------------------------------1

άχνα: θολούρα
αχλύ: ελαφρά οµίχλη
3
ατµίζοµαι: κατασκευασµένο ρήµα, ανάµεσα στο ατµίζω (= βγάζω ατµούς) και
στο εξατµίζοµαι
4
άλκιµα: ρωµαλέα, δυνατά σωµατικά
2

2
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µέτωπα, χείλη και λαιµοί, γόνατα, δάχτυλα και µάτια,
στέρνα και µπράτσα και µηροί (κι αλήθεια δεν τάβλεπα)
–ξέρεις, καµµιά φορά, θαυµάζοντας, ξεχνάς, ό,τι θαυµάζεις,
σου φτάνει ο θαυµασµός σου,–
θέ µου, τι µάτια πάναστρα1, κι ανυψωνόµουν σε µιαν αποθέωση
αρνηµένων άστρων
γιατί, έτσι πολιορκηµένη απ’ έξω κι από µέσα,
άλλος δρόµος δε µούµενε παρά µονάχα προς τα πάνω ή προς τα
κάτω. – Όχι δε φτάνει.
Άφησέ µε νάρθω µαζί σου.

Το ξέρω η ώρα πια είναι περασµένη. Άφησέ µε,
γιατί τόσα χρόνια, µέρες και νύχτες και πορφυρά µεσηµέρια,
έµεινα µόνη,
ανένδοτη, µόνη και πάναγνη,
ακόµη στη συζυγική µου κλίνη πάναγνη και µόνη,
γράφοντας ένδοξους στίχους στα γόνατα του Θεού,
στίχους που, σε διαβεβαιώ, θα µείνουνε σα λαξευµένοι σε
άµεµπτο µάρµαρο
100 πέρα απ’ τη ζωή µου και τη ζωή σου, πέρα πολύ. ∆ε φτάνει.
Άφησέ µε νάρθω µαζί σου.
95

[...]
------------------------------1

πάναστρα: όλο αστέρια ή φωτεινά σαν αστέρια
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Α.

Στη Σονάτα του σεληνόφωτος συναντάµε ορισµένα από τα βασικά
χαρακτηριστικά της ποίησης του Γιάννη Ρίτσου, όπως ο διάχυτος λυρισµός,
οι συχνές παροµοιώσεις, η άφθονη χρήση εικόνων, καθώς και η προβολή
των ασήµαντων καθηµερινών πραγµάτων. Να δώσετε µέσα από το
συγκεκριµένο απόσπασµα δύο παραδείγµατα για καθένα από αυτά τα
τέσσερα χαρακτηριστικά.
Μονάδες 15

Β1. Όπως αναφέρει η Χρύσα Προκοπάκη: «Ο Ρίτσος συνηθίζει να παρεµβάλλει
µέσα στο ποίηµα έναν λόγο για την ίδια την ποίηση [...]» (Νέα Εστία, τ. 130,
τχ. 1547, Χριστούγεννα 1991, σελ. 151).
α. Με ποιους στίχους του αποσπάσµατος επαληθεύεται η άποψη αυτή;
Μονάδες 5
β. Να σχολιάσετε τους στίχους αυτούς.

Μονάδες 15

Β2. Βασισµένοι σε στοιχεία του αποσπάσµατος να ανασυνθέσετε το παρελθόν
της Γυναίκας, όπως αυτό αναδεικνύεται µέσα από την εξοµολόγησή της
προς τον νέο.
Μονάδες 20
Γ.

«[...] Λοιπόν, σούλεγα για την πολυθρόνα ... δίχως να ενοχλούνται απ’
τη βροχή ή το φεγγάρι» (στ. 65-72). Να σχολιάσετε το περιεχόµενο των
συγκεκριµένων στίχων µε 130-150 λέξεις.
Μονάδες 25

4

∆.

Να εντοπίσετε οµοιότητες ως προς το περιεχόµενο µεταξύ του
αποσπάσµατος που σας δόθηκε από τη Σονάτα του σεληνόφωτος και του
παρακάτω ποιήµατος του Κ. Π. Καβάφη, «Ένας γέρος»:
Μονάδες 20
Στου καφενείου του βοερού το µέσα µέρος
σκυµένος στο τραπέζι κάθετ’ ένας γέρος·
µε µιαν εφηµερίδα εµπρός του, χωρίς συντροφιά.
Και µες στων άθλιων γηρατειών την καταφρόνια
σκέπτεται πόσο λίγο χάρηκε τα χρόνια
που είχε και δύναµι, και λόγο, κ’ εµορφιά.
Ξέρει που γέρασε πολύ· το νοιώθει, το κυττάζει.
Κ’ εν τούτοις ο καιρός που ήταν νέος µοιάζει
σαν χθές. Τι διάστηµα µικρό, τι διάστηµα µικρό.
Και συλλογιέται η Φρόνησις πως τον εγέλα·
και πως την εµπιστεύονταν πάντα –τι τρέλλα!–
την ψεύτρα που έλεγε· «Αύριο. Έχεις πολύν καιρό.»
Θυµάται ορµές που βάσταγε· και πόση
χαρά θυσίαζε. Την άµυαλή του γνώσι
κάθ’ ευκαιρία χαµένη τώρα την εµπαίζει.
... Μα απ’ το πολύ να σκέπτεται και να θυµάται
ο γέρος εζαλίσθηκε. Κι αποκοιµάται
στου καφενείου ακουµπισµένος το τραπέζι.
(Κ. Π. Καβάφης, Άπαντα ποιητικά, ύψιλον/βιβλία, [Αθήνα 1990], σελ. 20.)
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Κωνσταντῖνος Καβάφης (1863$1933)
Καισαρίων
Ἐν µέρει γιά νά ἐξακριβώσω µιά ἐποχή,
ἐν µέρει καί τήν ὥρα νά περάσω,
τήν νύχτα χθές πῆρα µιά συλλογή
ἐπιγραφῶν τῶν Πτολεµαίων νά διαβάσω.
Οἱ ἄφθονοι ἔπαινοι κ’ ἡ κολακεῖες
εἰς ὅλους µοιάζουν. Ὅλοι εἶναι λαµπροί,
ἔνδοξοι, κραταιοί, ἀγαθοεργοί·
κάθ’ ἐπιχείρησίς των σοφοτάτη.
Ἄν πεῖς γιά τές γυναῖκες τῆς γενιᾶς, κι αὐτές,
ὅλες ἡ Βερενίκες κ’ ἡ Κλεοπάτρες θαυµαστές.
Ὅταν κατόρθωσα τήν ἐποχή νά ἐξακριβώσω
θ’ ἄφινα το βιβλίο ἄν µιά µνεία µικρή,
κι ἀσήµαντη, τοῦ βασιλέως Καισαρίωνος
δέν εἵλκυε τήν προσοχή µου ἀµέσως...

15

20

25

30

Ἄ, νά, ἦρθες σύ µέ τήν ἀόριστη
γοητεία σου. Στήν ἱστορία λίγες
γραµµές µονάχα βρίσκονται γιά σένα,
κ’ ἔτσι πιό ἐλεύθερα σ’ ἔπλασα µές στόν νοῦ µου.
Σ’ ἔπλασα ὡραῖο κ’ αἰσθηµατικό.
Ἡ τέχνη µου στό πρόσωπό σου δίνει
µιάν ὀνειρώδη συµπαθητική ἐµορφιά.
Καί τόσο πλήρως σέ φαντάσθηκα,
πού χθές τήν νύχτα ἀργά, σάν ἔσβυνεν
ἡ λάµπα µου ––ἄφισα ἐπίτηδες νά σβύνει––
ἐθάρεψα πού µπῆκες µές στήν κάµαρά µου,
µέ φάνηκε πού ἐµπρός µου στάθηκες· ὡς θά ἤσουν
µές στήν κατακτηµένην Ἀλεξάνδρεια,
χλωµός καί κουρασµένος, ἰδεώδης ἐν τῇ λύπῃ σου,
ἐλπίζοντας ἀκόµη νά σέ σπλαχνισθοῦν
οἱ φαῦλοι –– πού ψιθύριζαν τό «Πολυκαισαρίη*».
(1918)

TTTTTTTTTTTTTTTTT
*Πολυκαισαρίη· η ύπαρξη περισσοτέρων του ενός ηγεµόνων (Καισάρων).
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Α.
Ορισµένα γνωρίσµατα της ποίησης του Καβάφη είναι: η χρήση ιστορικών
προσώπων ως συµβόλων, ο ρεαλισµός και οι λόγιοι γλωσσικοί τύποι. Να
επισηµάνετε τα γνωρίσµατα αυτά στο συγκεκριµένο ποίηµα (δύο
παραδείγµατα κατά περίπτωση).
Μονάδες 15
Β1.

Ο Κ. Θ. ∆ηµαράς έχει παρατηρήσει ότι στο ποίηµα αυτό ο Καβάφης «µας
δίνει αναλυτικά την τεχνική της έµπνευσής του». Προσδιορίστε µε αναφορές
στο κείµενο πώς επαληθεύεται στον «Καισαρίωνα» η άποψη ότι ο Καβάφης
αποκαλύπτει στον αναγνώστη του τη διαδικασία δηµιουργίας ενός
ποιήµατος.
Μονάδες 20

Β2.

Να διακρίνετε τα δύο διαφορετικά υφολογικά επίπεδα του ποιήµατος και να
τα χαρακτηρίσετε τεκµηριώνοντας την απάντησή σας µε αναφορές στο
ποίηµα.
Μονάδες 20

Γ.

15

«Ἄ, νά, ἦρθες σύ µέ τήν ἀόριστη
γοητεία σου. Στήν ἱστορία λίγες
γραµµές µονάχα βρίσκονται γιά σένα,
κ’ ἔτσι πιό ἐλεύθερα σ’ ἔπλασα µές στόν νοῦ µου.
Σ’ ἔπλασα ὡραῖο κ’ αἰσθηµατικό.
20
Ἡ τέχνη µου στό πρόσωπό σου δίνει
µιάν ὀνειρώδη συµπαθητική ἐµορφιά.
Να σχολιάσετε το περιεχόµενο των παραπάνω στίχων µε 120T140 λέξεις.
Μονάδες 25

∆.

Το ακόλουθο ποίηµα του Άθου ∆ηµουλά µε τίτλο «Καβάφης» είναι ένα
ποίηµα για την ποίηση. Ποιες οι αναφορές του στον καβαφικό «Καισαρίωνα»;
Μονάδες 20
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Καβάφης
Τη φαντασία την εντελώς αδέσµευτη
δε συµπαθώ. ∆εν έχει χάρες. Και είναι
χρήσιµη για τα όνειρα µόνο.
Εγώ
την άλλη φαντασία αγαπώ, αυτή
που προσπαθεί ένα παρελθόν να ζωντανέψει
και που στηρίζεται σε µνήµες του,
σποραδικές και ασύνδετες, ζητώντας
γύρω τους άρτιο ένα σύνολο να πλάσει
µε τάξη, προσοχή και µέτρο.
Κι έτσι, προπάντων, που το χρώµα τους,
το χρώµα αυτών των ερειπίων,
των αβεβαίων γεγονότων το αίσθηµα,
µέσα στο έργο της ενισχυµένο
να περάσει.
Αυτό το δύσκολο είναι
που εκτιµώ. Αυτήν εγώ αγαπώ
τη φαντασία, τη δεσµευόµενη,
την οδηγουµένη φαντασία που,
όλο συγκίνηση, πάντοτε γύρω
από πολύτιµα εµπόδια έρπει.
Και
χρήσιµη είναι ––τόσο–– για την τέχνη µου.
Ελληνικά καβαφογενή ποιήµατα, Επιλογή: ∆ηµήτρης
∆ασκαλόπουλος, Εκδόσεις Πανεπιστηµίου Πατρών, Πάτρα 2003,
σελ. 80T81
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ȱ
̛̖̋̈̔̊̌̍̊̕ȱ̖̗̗̍̄̈̋̐̊̕̕ȱ
ŘŖŖşȱ
̛̘̈̍̐̊̈̌̕̕ȱ
ȱ
̍̈̌̏̈̐̒ȱ
ȱ
ϟΏΘΓΖȱ̕΅ΛΘΓϾΕΖȱȱ
̒ȱ̈ΏΉ·ΎΘφΖȱȱ
̸Α΅ΖȱΐΔ΅ΒνΖȱ·ΉΐΣΘΓΖȱ΅ϩΐ΅ȱȱ
ΉϨΑȂȱϳȱΓЁΕ΅ΑϱΖȱȱ
Ύ΅ϟȱΏϟ·ΓȱΛϱΑȱȱ
σΗΚΒ΅ȱΘΣȱΗΎΓΑΣȱΐΓΙȱȱ
ΔΕνΔΉȱΎ΅ϟȱΔΣΏȱΑΣȱπΏν·ΒΝȱȱ
ΘȂȱΦΗΘνΕ΅ȱȱ
π·Џȱȱ
ΎΏΕΓΑϱΐΓΖȱΔΓΙΏЗΑȱȱ
ΔΕνΔΉȱȱ
σΗΘΝȱΎ΅ϟȱΐνȱΗΔ΅ΗΐνΑ΅ȱ
ΚΘΉΕΣȱȱ
ΑΣȱΔΉΘΣΝǯȱȱ
ǻ̖ΣȱΚΣΗΐ΅Θ΅ȱόȱψȱΛ΅ΕΣȱΗΘϱΑȱΩΏΏΓȱΈΕϱΐΓǰȱŗşśŞǼȱȱ
ȱ
̛̖̈̔̊̈̌̕̕ȱȱ
̄ǯȱ

̺Α΅ȱ ΅Δϱȱ Θ΅ȱ Λ΅Ε΅ΎΘΕΗΘΎΣȱ ·ΑΝΕϟΗΐ΅Θ΅ȱ ΘΖȱ ΔΓϟΗΖȱ ΘΓΙȱ ̏ϟΏΘΓΙȱ
̕΅ΛΘΓϾΕȱ ΉϟΑ΅ȱ ȱ ΛΕφΗȱ ΙΔΉΕΕΉ΅ΏΗΘΎЏΑȱ ΉΎϱΑΝΑǯȱ ̐΅ȱ Ύ΅Θ΅·ΕΣΜΉΘΉȱ ΘΖȱ
ΘΕΉΖȱ ΙΔΉΕΕΉ΅ΏΗΘΎνΖȱ ΉΎϱΑΉΖȱ ΐΉȱ ΘΖȱ ΓΔΓϟΉΖȱ Έ΅ΕΌΕЏΑΉΘ΅ȱ ΘΓȱ
ΗΙ·ΎΉΎΕΐνΑΓȱΔΓϟΐ΅ǯȱȱ
̏ΓΑΣΈΉΖȱŗśȱȱ

̅ŗǯȱ

̺ΛΉȱ ΉΔΗΐ΅ΑΌΉϟȱ ϱΘȱ Θ΅ȱ ΛΕЏΐ΅Θ΅ȱ ΉϟΑ΅ȱ ΎΙΕϟ΅ΕΛΓȱ ΗΘΓΛΉϟΓȱ ΘΖȱ ΔΓΘΎφΖȱ
ΘΓΙȱ̏ϟΏΘΓΙȱ̕΅ΛΘΓϾΕǯȱȱ
΅Ǽȱ ̐΅ȱ ΉΔ΅ΏΌΉϾΗΉΘΉȱ ΐΉȱ ΅Α΅ΚΓΕνΖȱ ΗΘΓȱ ΔΓϟΐ΅ȱ ΘΑȱ Δ΅Ε΅ΔΣΑΝȱ
ΉΔΗφΐ΅ΑΗǯȱȱ
̏ΓΑΣΈΉΖȱŗŖȱȱ

̅Řǯȱ

ΆǼȱ ̐΅ȱ ΗΛΓΏΣΗΉΘΉȱ ΘΓΑȱ ΗΙΐΆΓΏΎϱȱ Λ΅Ε΅ΎΘφΕ΅ȱ ΘΝΑȱ ΛΕΝΐΣΘΝΑȱ ΔΓΙȱ
ΎΙΕ΅ΕΛΓϾΑȱΗΘΓȱΔΓϟΐ΅ǯȱȱ
̏ΓΑΣΈΉΖȱŗŖȱȱ
̐΅ȱ ΗΛΓΏΣΗΉΘΉȱ ΘΓΑȱ ΘϟΘΏΓȱ ȍ̒ȱ ̈ΏΉ·ΎΘφΖȎȱ ΘΓΙȱ ΔΓφΐ΅ΘΓΖȱ ΘΓΙȱ ̏ϟΏΘΓΙȱ
̕΅ΛΘΓϾΕȱΝΖȱΔΕΓΖȱΘȱ·ΏΝΗΗΎφȱΘΓΙȱΐΓΕΚφǯȱȱ
̏ΓΑΣΈΉΖȱŘŖȱȱ

̆ǯȱ

ȍπ·Џȱȱ
ΎΏΕΓΑϱΐΓΖȱΔΓΙΏЗΑȱȱ
ΔΕνΔΉȱȱ
σΗΘΝȱΎ΅ϟȱΐνȱΗΔ΅ΗΐνΑ΅ȱΚΘΉΕΣȱȱ
ΑΣȱΔΉΘΣΝǯȎȱȱ
̐΅ȱ ΗΛΓΏΣΗΉΘΉȱ ΘΓȱ ΔΉΕΉΛϱΐΉΑΓȱ ΘΝΑȱ Δ΅Ε΅ΔΣΑΝȱ ΗΘϟΛΝΑȱ ΗΉȱ ΈϾΓȱ
Δ΅Ε΅·ΕΣΚΓΙΖȱǻŗŚŖȬŗŜŖȱΏνΒΉΖǼǯȱȱ
̏ΓΑΣΈΉΖȱŘśȱȱ

̇ǯȱ

̖Γȱ΅ΎϱΏΓΙΌΓȱΔΓϟΐ΅ȱΘΓΙȱ̆ΣΑΑȱ̔ϟΘΗΓΙȱΐΉȱΘΓΑȱΘϟΘΏΓȱȍ̄ΑΘ΅ΔϱΈΓΗȎȱΉϟΑ΅ȱ
νΑ΅ȱ ΔΓϟΐ΅ȱ ·΅ȱ ΘΓΑȱ ΕϱΏΓȱ ΘΓΙȱ ΔΓΘφǯȱ ̐΅ȱ ΘΓȱ ΗΙ·ΎΕϟΑΉΘΉȱ ΝΖȱ ΔΕΓΖȱ ΘΓȱ
ΔΉΕΉΛϱΐΉΑϱȱΘΓΙȱΐΉȱΘΓȱΔΓϟΐ΅ȱȍ̒ȱ̈ΏΉ·ΎΘφΖȎȱΘΓΙȱ̏ϟΏΘΓΙȱ̕΅ΛΘΓϾΕǯȱȱ
̏ΓΑΣΈΉΖȱŘŖȱȱ
̄ΑΘ΅ΔϱΈΓΗȱȱ
̓ΣΏΉΜΉȱΐνȱΘϟΖȱΏνΒΉΖǰȱΐνȱΘϱȱΛΕϱΑΓǰȱΐνȱΘΣȱΔΕΣ·ΐ΅Θ΅ǯȱ̷ΈΝΗΉȱΌνΗȱȱ
ΗΘφΑȱΔΉΘ΅ΏΓϾΈ΅ǰȱΗΘϱȱΛ΅ΏϟΎǰȱΗΘȂȱΦΏΓ·ΣΎȱΘϛΖȱ̓΅Α΅·ϟ΅Ζǰȱȱ
ΗΘΓϾΖȱϳΏΓΑϾΎΘΓΙΖȱΗΘΉΑ΅·ΐΓϾΖȱΘЗΑȱΩΗΘΕΝΑǰȱΗΘφȱΈΕΓΗΓΗΘΣΏ΅ȱȱ
ΔΓϾȱΔνΚΘΉȱΦΔȂȱΘϱȱΕΓΈϱΚΙΏΏΓǰȱΗΘȂȱΩΕΕΝΗΘΓȱΦΈϱΑǰȱΗΘϟΖȱΐΉ·ΣΏΉΖȱΗΐ΅ϧΉΖǰȱȱ
ΗΘϱȱ·΅ΏΣΊΓǰȱΗΘϱȱΎϱΎΎΑΓǰȱΗΘϱȱΎϟΘΕΑΓǯȱ̓ΏΓϾΘΗΉȱΘϱΑȱΎϱΗΐΓȱȱ
ΐνȱΐϱΛΌΓȱΎȱπ·Ύ΅ΕΘνΕΗǯȱ̕Ύ΅ΏϟȱΗΎ΅Ώϟȱȱ
ΦΑνΆΎΉȱΘφΑȱΔνΘΕΑȱΘΉΕΣΗΘ΅ȱΗΎΣΏ΅ǯȱ̖ЏΕ΅ǰȱπΎΉϧȱΔΣΑΝǰȱȱ
ΩΏΏ΅ȱΔ΅ΕΣΗΐ΅ȱΈνΑȱσΛΉȱΔΣȱΔ΅ΕΣȱΘΣȱΆνΏȱΗΘΣȱ·ΙΐΑΣȱΔΏΉΙΕΣȱΘΓΙǯȱȱ
̄ΑΌΓΏΓ·ϟ΅ȱ̆ΣΑΑȱ̔ϟΘΗΓΙǰȱ̈ΔΏΓ·φȱ̙ΕϾΗ΅ȱ̓ΕΓΎΓΔΣΎǰȱ̈ΎΈϱΗΉΖȱ̍νΈΕΓΖǰȱ
̄ΌφΑ΅ȱŘŖŖŗȱȱ
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Γιώργου Ιωάννου

Στου Κεµάλ το Σπίτι
̇νΑȱ Β΅Α΅ΚΣΑΎΉȱ ψȱ ΐ΅ΙΕΓΚΓΕΉΐνΑȱ πΎΉϟΑȱ ·ΙΑ΅ϟΎ΅ǰȱ ΔΓϾȱ πΕΛϱΘ΅Αȱ ΗΘϱȱ Ύ΅ΘЏΚΏȱ
ΐ΅Ζȱ ΎΣΌΉȱ ΛΕΓΑΣǰȱ ΘφΑȱ πΔΓΛφȱ ΔΓϾȱ ·ϟΑΓΑΘ΅ȱ ΘΣȱ ΐΓІΕ΅ǰȱ ΊΘЏΑΘ΅Ζȱ ΐνȱ ΉЁ·νΑΉ΅ȱ ΑΣȱ
ΘϛΖȱ ΈЏΗΓΙΐΉȱ Ώϟ·Γȱ ΑΉΕϱȱ ΦΔȂȱ Θϱȱ Δ·ΣΈȱ ΘϛΖȱ ΅ЁΏϛΖǯȱ ̷ΐΓ΅ΊΉȱ ΔΓΏϾȱ ΎΓΙΕ΅ΗΐνΑǰȱ
Έ΅ΘΕΓІΗΉȱϵΐΝΖȱΔΣΑΝȱΘΖȱϥΛΑȱΐκΖȱΐΉ·ΣΏΖȱΦΕΛΓΑΘΎϛΖȱϴΐΓΕΚκΖǯȱ̍΅ϟȱΐϱΑΓȱϳȱ
ΘΕϱΔΓΖȱ ΔΓϾȱ σΔ΅ΑΉȱ Θϱȱ ΔΓΘφΕǰȱ σΚΘ΅ΑΉȱ ·Σȱ ΑΣȱ ΗΛΐ΅ΘϟΗΉȱ Ύ΅ΑΉϟΖȱ ΘφΑȱ πΑΘϾΔΝΗȱ
ΔЏΖȱψȱ·ΙΑ΅ϟΎ΅ȱ΅ЁΘφȱΗΘΣȱΗϟ·ΓΙΕ΅ȱώΘ΅ΑȱΐΣȱΦΕΛϱΑΘΗΗ΅ǯȱ̇ϟΑΓΑΘΣΖȱΐ΅ΖȱΔϟΗΝȱΘϱȱ
ΔΓΘφΕǰȱΔΓΘνȱΈνΑȱΔ΅ΕνΏΉΔΉȱΑΣȱΐκΖȱΔΉϧȱΗΘΣȱΘΓϾΕΎΎ΅ȱΘφΑȱΎ΅ΌΉΕΝΐνΑȱΉЁΛφǰȱΔΓϾȱ
ΐΔΓΕΉϧȱ ΑΣȱ ΐφΑȱ Ύ΅Θ΅Ώ΅Ά΅ϟΑ΅ΐΉȱ ΦΎΕΆЏΖȱ ΘΣȱ Ώϱ·΅ȱ ΘΖǰȱ ΔΣΑ΅ΐΉȱ ϵΐΝΖȱ Ύ΅ΏΣȱ Θϱȱ
ΑϱΐΣȱΘΖǱȱȍ͟ȱ̋ΉϱΖȱΑΣȱΗκΖȱΦΑΘ΅ΔΓΈЏΗΉȱΘϱȱΐΉ·ΣΏΓȱΎ΅ΏϱȎǯȱ̓ΓϱȱΐΉ·ΣΏΓȱΎ΅Ώϱǲȱ
͑Έν΅ȱΈνΑȱΉϥΛ΅ΐΉǯȱȱ
ȱ
̍΅ΌϱΘ΅ΑȱϊΗΙΛ΅ȱ·ΣȱГΕ΅ȱΔΓΏΏφȱΗΘϱȱΎ΅ΘЏΚΏȱΘϛΖȱ΅ЁΏϛΖǰȱΎȱΦΑΘϟȱΑΣȱΎΓΘΣΊΉȱΎ΅ΘΣȱ
ΘϱȱΈΕϱΐΓȱόȱΘΓΙΏΣΛΗΘΓȱΎ΅ΘΣȱΘϱȱΔΏ΅ϞΑϱȱΗΔϟΘȱΘΓІȱ̍ΉΐΣΏŗǰȱ΅ЁΘφȱΗΘΕ΅ΐΐνΑȱσΕΛΑΉȱ
ΎΏΉΚΘνΖȱ ΐ΅ΘνΖȱ ΔΕϱΖȱ Θϱȱ ΈΎϱȱ ΐ΅Ζȱ ΗΔϟΘǰȱ Δ΅Ε΅ΐΏЏΑΘ΅Ζȱ Η·΅ΑΣǯȱ ̓ϱΘΉȱ ΔϱΘΉȱ
σΎΏΉΑΉȱ ΘΣȱ ΐΣΘ΅ȱ Ύ΅ϟȱ Θϱȱ ΔΕϱΗΝΔϱȱ ΘΖȱ ·ΑϱΘ΅Αȱ ΐ΅ΎΕΑϱǰȱ Ύ΅ΌЏΖȱ ΗΙΏΏΣΆΊΉȱ
ϴΑϱΐ΅Θ΅ȱΔ΅ΕΣΒΉΑ΅ǯȱ̳ΐΉϧΖǰȱΔΣΑΘΝΖǰȱΈνΑȱΔ΅Ε΅ΏΉϟΔ΅ΐΉȱΑΣȱΘϛΖȱΈϟΑΓΙΐΉȱΐΓІΕ΅ȱΦΔȂȱ
ΘφΑȱΑΘΓΙΘΣŘǰȱϵΔΝΖȱΩΏΏΝΗΘΉȱΈϟΑ΅ΐΉȱΗȂȱϵΏȱΘφȱ·ΉΘΓΑΣȱΎ΅ϟȱΗȂȱϵΔΓΓΑȱΔΉΕ΅ΗΘΎϱȱ
ΐκΖȱ ΊΘΓІΗΉǯȱ ̽ȱ ΒνΑȱ ΘΣȱ σΘΕΝ·Ήȱ Η·΅ΑΣǰȱ ΦΏΏΣȱ ΐνȱ ΊΝΕφȱ ΉЁΛ΅ΕϟΗΘΗǯȱ ̇νȱ ΐκΖȱ
Κ΅ΑϱΘ΅ΑȱΔ΅ΕΣΒΉΑΓȱΔΓϾȱΘϛΖȱΩΕΉΊ΅ΑȱΘΣȱΐΓІΕ΅ȱΐ΅ΖȱΘϱΗΓȱΔΓΏϾǯȱ̖ϱȱΈνΑΘΕΓȱΐ΅ΖȱΈνΑȱ
ώΘ΅Αȱ ΦΔϱȱ ΘϟΖȱ ΗΙΑΌΗΐνΑΉΖȱ ΐΓΙΕνΖǰȱ ΦΔȂȱ ΅ЁΘνΖȱ ΔΓϾȱ ΎΣΑΓΙΑȱ πΎΉϧΑ΅ȱ ΘΣȱ ΩΑΓΗΘ΅ȱ
ΑΉΕΓΙΏΣΕΎ΅ȱ ΐΓІΕ΅ǯȱ ̖ϱȱ ΈΎϱȱ ΐ΅Ζȱ σΎ΅ΐΑΉȱ ΎΣΘȱ ΐΉ·ΣΏ΅ǰȱ ΒΑΣȱ ΗΣȱ ΆϾΗΗΑ΅ǰȱ Ύ΅ϟȱ
ΔΓΏϾȱ ΎϱΎΎΑ΅ȱ ΗΘϱȱ ΛΕЏΐ΅ǯȱ ͂Θ΅Αȱ ΈνΑΘΕΓȱ Δ΅Ώϱȱ Ύ΅ϟȱ ΘΉΕΣΗΘΓǰȱ ΘΣȱ ΎΏ΅ΈΣȱ ΘΓΙȱ
ΒΉΔΉΕΑΓІΗ΅Αȱ Θϱȱ ΈϟΔ΅ΘΓȱ ΗΔϟΘȱ ΐ΅Ζǯȱ ̏ΓΑ΅ΛΣȱ ρΑ΅ȱ Ύ΅Ύϱȱ ΉϨΛΉȉȱ ΘΣȱ ΚϾΏΏ΅ȱ ΘΓΙȱ ώΘ΅Αȱ
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
ȱ
Ών·ΓΑΘ΅Ζȱ ΔЏΖȱ όΌΉΏΉȱ ΑΣȱ ΚΙΘνΜΉȱ Θϱȱ ΗΔϱΕΓȱ ΘΓΙΖȱ ΗΘϱΑȱ ΐΔ΅ΛΘΗνŚ ΘΖǯȱ ̷Κ΅·Ήȱ
ΐΉΕΎΣȱΎ΅ϟȱΘΣȱЀΔϱΏΓΔ΅ȱΘΣȱσΆ΅ΏΉȱΗȂȱρΑ΅ȱΛ΅ΕΘϟȱΎ΅ϟȱσΚΙ·ΉȱΎ΅Θ΅Λ΅ΕΓϾΐΉΑǯȱȱ
ȱ
ŗǯȱ ΘϱȱΔΏ΅ϞΑϱȱΗΔϟΘȱΘΓІȱ̍ΉΐΣΏǱȱπρόκειται για το σπίτι του Κεµάλ Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη,
όπου σήµερα στεγάζεται το τουρκικό προξενείο.ȱȱ
Řǯȱ ΑΘΓΙΘΣǱȱη συκοµουριάȱȱ
řǯȱ ͑ΗΏ΅Λ΅ΑνǱȱπεριοχή της Θεσσαλονίκης (τουρκ. σωφρονιστήριο)ȱȱ
Śǯȱ ΐΔ΅ΛΘΗνǱȱπεριβολάκι

̖φȱΈΉϾΘΉΕȱΚΓΕΣȱΌΣȱώΘ΅ΑȱΎ΅ΘΣȱΘϱȱΘΕΣΑΘ΅ȱϴΛΘЏǰȱΈΙϱȱΛΕϱΑ΅ǰȱΔΣΑΘΝΖǰȱΐΉΘΣȱΘφΑȱ
ΔΕЏΘǰȱΈνΑȱσΆ΅ΏΉȱΐΓІΕ΅ȱΗΘϱȱΛ΅ΕΘϟǯȱ̍ΣΌΗΉȱΎ΅ϟȱΘΣȱσΚ΅·ΉȱρΑ΅ȱρΑ΅ȱΗΘϱȱΎ΅ΘЏΚΏǯȱ
̘΅ϟΑΉΘ΅ȱΔЏΖȱϳȱΗΔϱΕΓΖȱΦΔȂȱΘΣȱΔΕΓ·ΓϾΐΉΑ΅ȱΉϨΛΉȱΦΔΓΈЏΗΉǰȱΦΏΏΣȱ·ΣȱΑΣȱΈЏΗΉȱ
Ύ΅ϟȱ ΐΓІΕ΅ȱ σΔΕΉΔΉǰȱ ΆνΆ΅΅ǰȱ ΑΣȱ ΔΉΕΣΗΓΙΑȱ ΛΕϱΑ΅ǯȱ ̖ϱȱ ΈνΑΘΕΓȱ ΅ЁΘϱǰȱ ϵΔΝΖȱ ϵΏ΅ȱ ΘΣȱ
ΈνΑΘΕ΅ȱΔΓϾȱΐΉ·΅ΏЏΑΓΙΑȱΗ·ΣǰȱΊΉϧȱΔΓΏΏΣȱΛΕϱΑ΅ȱΎ΅ϟȱΦΕ·ΉϧȱΑΣȱΎ΅ΕΔϟΗΉǯȱȱ
ȱ
̽ȱ ·ΙΑ΅ϟΎ΅ȱ Β΅Α΅ΚΣΑΎΉȱ Ύ΅ϟȱ ΘϱΑȱ οΔϱΐΉΑΓȱ ΛΕϱΑΓǰȱ Ώϟ·Γȱ ΔΕϟΑȱ ΦΔȂȱ ΘϱΑȱ ΔϱΏΉΐΓǯȱ
ͣΐΝΖȱ Θφȱ ΚΓΕΣȱ ΅ЁΘφȱ ΘϛΖȱ ΔΕΓΗΚνΕ΅ΐΉȱ ΑΉΕϱȱ ΦΔȂȱ Θφȱ ΆΕϾΗǯȱ ̝ΕΑφΌΎΉȱ ΑΣȱ ΔΉϧȱ Θϱȱ
ΑΉΕϱǯȱ̏ϱΏΖȱΘϱȱσΚΉΕΉȱΗΘϱȱΗΘϱΐ΅ǰȱΐκΖȱΎΓϟΘ΅ΒΉȱΗΘΣȱΐΣΘ΅ȱΎ΅ϟȱΐκΖȱσΈΝΗΉȱΔϟΗΝȱΘϱȱ
·ΉΐΣΘΓȱ ΔΓΘφΕǯȱ ̳ΔΉΈφȱ ΘφΑȱ ΉϥΈ΅ΐΉȱ ΔΓΏϾȱ Θ΅Ε΅·ΐνΑǰȱ ΌΉΏφΗ΅ΐΉȱ ΑΣȱ ΘϛΖȱ
πΒ·φΗΓΙΐΉǯȱ ͟ȱ ΗΛ΅ΐνΑΓΖȱ ΗΔΘΓΑΓΎΓΎϾΕΖȱ ΐ΅Ζȱ ΉϨΛΉȱ ΈΓΛΉΘΉϾΗΉȱ Θϱȱ ΆϱΌΕΓȱ ΘΓІȱ
ΗΔΘΓІȱ ΗΘϱȱ Ά΅ΌϾȱ Δ·ΣΈǯȱ ȍ̖ЏΕ΅ȱ ΔΓϾȱ ΗκΖȱ σΚΉΕ΅ȱ Θϱȱ ΑΉΕϱȱ ΗΘϟΖȱ ΎΓΙΊϟΑΉΖȱ Η΅Ζǰȱ Ένȱ
ΗκΖȱ ΛΕΉΣΊΉΘ΅ȱ Θϱȱ Δ·ΣΈȎǰȱ ΐκΖȱ ΉϨΛΉȱ ΔΉϧǯȱ ̽ȱ ·ΙΑ΅ϟΎ΅ȱ ΆΓϾΕΎΝΗΉǰȱ Ένȱ ΐκΖȱ σΈΝΗΉȱ
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
ΔΕΣ·ΐ΅Θȱ ΉϥΛ΅ΐΉȱ ΦΕΛϟΗΉȱ ΎΣΘȱ ΑΣȱ ЀΔΓΔΘΉΙϱΐ΅ΗΘΉǯȱ ̖φΑȱ ΩΏΏȱ ΚΓΕΣȱ ΉϥΈ΅ΐΉǰȱ ΔЏΖȱ
ΐϱΏΖȱσΚΙ·ΉȱΦΔϱȱΐκΖǰȱΔϛ·ΉȱΈϟΔΏ΅ȱΗΘΓІȱ̍ΉΐΣΏȱΘϱȱΗΔϟΘǰȱϵΔΓΙȱΘφΑȱΔΉΕϟΐΉΑΉȱΐΣȱ
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
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
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

Śȱ
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śȱ

ŗȱǽŗŞǯǾȱȱ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱȱ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱȱ
̳ΎΓϟΘ΅΅ǰȱΎȱόΘ΅ΑΉȱΐ΅ΎΕΣȱΦΎϱΐȱΘȂȱΦΎΕΓ·ΣΏȉȱȱ
ȍ̝ΗΘΕΓΔΉΏνΎȱΐΓΙȱΎ΅Ώϱǰȱ·ΣȱΒ΅Α΅ΚνΒΉȱΔΣΏǷȎȱȱ
̖Εϟ΅ȱΦΗΘΕΓΔΉΏνΎ΅ȱπΔνΗ΅ΑΉǰȱρΑ΅ȱΒΓΔϟΗΝȱΗΘȂȱΩΏΏΓȱȱ
̓ΓΏϾȱΎΓΑΘΣȱΗΘφΑȱΎΓΕ΅ΗΣȱΐνȱΆΕϱΑΘΐ΅ȱΐΉ·ΣΏΓȉȱȱ
̖ΣȱΔνΏ΅·΅ȱΗΘφΑȱΦΗΘΕ΅ΔφȱΎȱϳȱΓЁΕ΅ΑϱΖȱΦΑΘφΛ΅Αǰŗȱȱ
̒ϡȱΦΎΕΓ·΅ΏνΖȱΎ΅ϟȱΘΣȱΆΓΙΑΣȱΐȂȱϵΗΉΖȱΚΝΑνΖȱΎȱΩΑȱΉϨΛ΅Αǯȱȱ

ȱ

śȱ

ŗŖȱ

ŘȱǽŗşǯǾȱȱ
̓ΗΘνΜΉΘΉȱΔȂȱϵǰΘȱΌΣȱΔЗȱΉϨΑȂȱΦΎΕΆφȱΦΏφΌΉ΅ǰȱȱ
̏ΣȱΘνΖȱΔΓΏΏνΖȱΏ΅ΆΝΐ΅ΘνΖȱΔΓϾȱΐϷΚ΅·΅ΑȱΘΣȱΗΘφΌ΅ǰȱȱ
̏ΣȱΘΓϾΖȱΗΙΑΘΕϱΚΓΙΖȱΔϷΔΉΗ΅ΑȱΗΘφΑȱ̍ΕφΘȱΔΓΏΉΐЏΑΘ΅Ζǰȱȱ
̏ΣȱΘφΑȱΜΙΛφȱΔΓϾȱΐȂȱσΎ΅ΜΉȱΘϱΑȱΎϱΗΐΓȱΦΔ΅Ε΅ΘЏΑΘ΅Ζǯȱȱ
ǻ̎ΣΏΗΉǰȱ̕ΣΏΔ··΅ǷȱΎȱπ·ЏȱΘϱȱΗΣΆ΅ΑΓȱΘΑΣΊΝǰȱȱ
̍΅ϟȱΗΛϟΊΝȱΈΕϱΐΓȱΎ΅ϟȱΘΖȱΦΛΑΓϾΖȱΦΑ΅ΗΘΐνΑΓΙΖŘȱΎΕΣΊΝǱȱȱ
ȍ̏φΑȱΉϥΈΉΘΉȱΘφΑȱϴΐΓΕΚΣȱΔΓϾȱΘφΑȱ̍ΓΏΣΈ΅ȱΥ·ΣΊΉǲȱȱ
̓νΗΘΉǰȱΑΣȱϢΈΉϧΘΉȱΘϱȱΎ΅ΏϱȱπΗΉϧΖȱΎȱϵǰΘȱΗκΖȱΐΓΣΊΉǯȱȱ
̍΅ΔΑϱΖȱΈνȱΐνΑΉȱΦΔϱȱΘφȱ·ϛаȱΑϱΖȱΓЁΕ΅ΑϱΖȱπ·ϟΑаȱȱ
̕ΣΑȱΔΕЗΘ΅ȱπ·ЏȱΘφΑȱΦ·΅ΔЗȱΎ΅ϟȱΌΣȱΎΕΌЗȱΐȂȱ΅ЁΘφΑǯȱȱ
Ȯȱ̚ΏΣȱΘφΑȱΉϥΈ΅ΐΉȱΔΕΝϟаȱΘϛΖȱΘΕνΐ΅ΑȱΘΣȱΏΓΙΏΓϾΈ΅ȱȱ
̕ΘφȱΌϾΕ΅ȱΘϛΖȱ̓΅ΕΣΈΉΗΓΖȱΔΓϾȱπΆ·ϛΎΉȱΐνȱΘΕ΅·ΓϾΈ΅аȱȱ
̷Μ΅ΏΏΉȱΘφΑȱ̝ΑΣΗΘ΅ΗȱΛ΅ΕΓΔΓΣȱψȱΚΝΑφȱΘΖǰȱȱ
̍ȱσΈΉΛΑΉΑȱΦΑΙΔΓΐΓΑΣȱ·ΣȱΑΣȱȂΐΔΉȱΗΘϱȱΎΓΕΐϟȱΘΖаȱȱ
͟ȱΓЁΕ΅ΑϱΖȱϳΏϱΎΏΕΓΖȱΦ·ΕϟΎ΅ΉȱΗ΅ΗΘΗΐνΑΓΖǰȱȱ
̖ϱȱΎΣΜΐΓȱΦΕ·ΓΔϱΕΓΙΑΉȱϳȱΎϱΗΐΓΖȱϳȱΦΑ΅ΐΐνΑΓΖаȱȱ
̍΅ϟȱΘЏΕ΅ȱϴΐΔΕϱΖřȱΘφΑȱΉϥΈ΅ΐΉаȱϴ·Ώφ·ΓΕ΅ȱΗ΅ΏΉϾΉаȱȱ
ͣΐΝΖȱΎΓΘΣΊΉȱπΈЗȱΎȱπΎΉϧȱΎ΅ϟȱΎΣΔΓΓΑΉȱ·ΙΕΉϾΉȎǼǯȱȱ

ȱ
ȱ
ŗǯȱ΅ΑΘφΛ΅Αȱƽȱ΅ΑΘΛΓϾΗ΅Αǯȱȱ
ŘǯȱΦΛΑϱΖȱƽȱ΅ΐΙΈΕφȱΚ·ΓϾΕ΅ǰȱνΘΓΐȱΑ΅ȱΗΆφΗΉǯȱȱ
řǯȱΘЏΕ΅ȱΓΐΔΕϱΖȱƽȱΐϱΏΖǰȱΔΕΑȱ΅ΔϱȱΏϟ·Γǯȱȱ

1

řȱǽŘŖǯǾȱȱ
̝ΎϱΐȱπΆΣΗΘΓΙΑΉȱψȱΆΕΓΑΘφǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱȱ
̍ȱψȱΌΣΏ΅ΗΗ΅ǰȱΔΓϾȱΗΎϟΕΘΗΉȱΗΣΑȱΘϱȱΛΓΛΏϱȱΔΓϾȱΆΕΣΊΉǰŚȱ
̽ΗϾΛ΅ΗΉȱΎ΅ϟȱσ·ΑΉȱϵΏΓȱψΗΙΛϟ΅ȱΎ΅ϟȱΔΣΗΘΕ΅ǰśȱ
̕ΣΑȱΔΉΕΆϱΏȱΉЁЏΈΗΉȱΎȱπΈνΛΘΎΉȱϵΏ΅ȱΘȂΩΗΘΕ΅аȱȱ
̍ΣΘȱΎΕΙΚϱȱΐΙΗΘφΕΓȱπΗΘνΑΉΜΉŜȱΘφȱΚϾΗȱȱ
̍ΣΌΉȱϴΐΓΕΚΣȱΑΣȱΗΘΓΏΗΘΉϧȱΎ΅ϟȱΘϱȱΌΙΐϱȱΑȂȱΦΚφΗΉǯȱȱ
̇νΑȱΉϨΑȂȱΔΑΓφȱΗΘϱΑȱΓЁΕ΅ΑϱǰȱΗΘφȱΌΣΏ΅ΗΗ΅ǰȱΚΙΗЏΑΘ΅Ζȱȱ
̒ЄΘΉȱϵΗΓȱΎΣΑΉȱΗΘϱΑȱΦΑΌϱȱψȱΐνΏΗΗ΅ȱΔΉΕΑЏΑΘ΅Ζǰȱȱ
ͣΐΝΖȱΎΓΑΘΣȱΗΘφΑȱΎΓΕ΅ΗΣǰȱΔΓϾȱΐȂȱσΗΚΒΉȱΎȱπΛΣΕǰȱȱ
̳ΗΉϱΘΓΙΑȱΘȂȱϳΏΓΗΘΕϱ··ΙΏΓȱΎ΅ϟȱΏ΅·΅ΕϱȱΚΉ··ΣΕаȱȱ
̍΅ϟȱΒΉΘΙΏϟΊΉȱϴ·Ώφ·ΓΕ΅ȱΎΣΘȱΔΓϾȱπΎΉϧΌΉȱΆ·΅ϟΑΉǰȱȱ
̍ȱϴΐΔΕϱΖȱΐΓΙȱϢΈΓϾȱΔΓϾȱΆΕνΌΎΉȱΐϟ΅ȱΚΉ··΅ΕΓΑΘΙΐνΑǯȱȱ
̷ΘΕΉΐΉȱΘϱȱΈΕΓΗΣΘΓȱΚЗΖȱΗΘφȱΌΉϞΎΣȱΌΝΕΣȱΘΖǰȱȱ
̕ΘΣȱΐΣΘ΅ȱΘΖȱΘΣȱϳΏϱΐ΅ΙΕ΅ȱΎ΅ϟȱΗΘΣȱΛΕΙΗΣȱΐ΅ΏΏΣȱΘΖǯȱ

śȱ

ŗŖȱ

ȱ
ȱ

̛̖̈̔̊̈̌̕̕ȱ
̄ŗǯȱ

̐΅ȱ΅Α΅ΚνΕΉΘΉȱΓΑΓΐ΅ΗΘΎΣȱΘΕϟ΅ȱ΅ΔϱȱΘ΅ȱΎϾΕ΅ȱΌνΐ΅Θ΅ȱΘΖȱ̈ΔΘ΅ΑΗ΅ΎφΖȱ
̕ΛΓΏφΖȱ Ύ΅ȱ ·΅ȱ ΘΓȱ Ύ΅ΌνΑ΅ȱ Α΅ȱ ·ΕΣΜΉΘΉȱ νΑ΅ȱ Δ΅ΕΣΈΉ·ΐ΅ȱ ΅Δϱȱ ΘΓȱ ΔΓΘΎϱȱ
ΎΉϟΐΉΑΓȱΘΓΙȱ̇ΓΑΙΗϟΓΙȱ̕ΓΏΝΐΓϾȱΔΓΙȱΗ΅ΖȱΈϱΌΎΉǯȱȱ
̏ΓΑΣΈΉΖȱŗśȱȱ

̅ŗǯȱ

̕ϾΐΚΝΑ΅ȱ ΐΉȱ ΘΑȱ ̈ΏνΑȱ ̖Η΅ΑΘΗΣΑΓ·ΏΓΙǰȱ νΑ΅ȱ ΅Δϱȱ Θ΅ȱ ·ΑΝΕϟΗΐ΅Θ΅ȱ ΘΓΙȱ
ΗΓΏΝΐΎΓϾȱ νΕ·ΓΙȱ ΉϟΑ΅ȱ ϱΘȱ Γȱ ΔΓΘφΖȱ ΗΙΑΌνΘΉȱ Θȱ ΚΙΗΎφȱ Ύ΅ȱ Θȱ
ΐΉΘ΅ΚΙΗΎφȱΔΕ΅·ΐ΅ΘΎϱΘΘ΅ǯȱȱ

̅Řǯȱ

΅Ǽȱ

̐΅ȱΉΑΘΓΔϟΗΉΘΉȱΎ΅ȱΑ΅ȱΗΛΓΏΣΗΉΘΉȱΈϾΓȱΉΎϱΑΉΖȱΘΓΙȱΎΉΐνΑΓΙȱΔΓΙȱΑ΅ȱ
ΉΔΆΉΆ΅ЏΑΓΙΑȱΘΑȱΔ΅Ε΅ΔΣΑΝȱΣΔΓΜǯȱǻΐΓΑΣΈΉΖȱŗŖǼȱ

ΆǼȱ

̆΅Θϟǰȱ Ύ΅ΘΣȱ Θȱ ·ΑЏΐȱ Η΅Ζǰȱ Γȱ ΔΓΘφΖȱ ΉΔΏν·Ήȱ Α΅ȱ ΅Α΅·Σ·Ήȱ ΗΘΓȱ
΅ΔϱΗΔ΅Ηΐ΅ȱŘȱǽŗşǯǾȱΘȱΏΙΕΎφȱΘΓΙȱ΅Κφ·ΗȱΗΉȱΉΔϟΔΉΈΓȱΐΉΘ΅ΚΙΗΎϱǲȱ
ǻΐΓΑΣΈΉΖȱŗŖǼȱȱ
̏ΓΑΣΈΉΖȱŘŖȱȱ

̕ΘΓȱ ΅ΔϱΗΔ΅Ηΐ΅ȱ řȱ ǽŘŖǯǾȱ Γȱ ̕ΓΏΝΐϱΖȱ ΅Α΅ΔΘϾΗΗΉȱ ΘΓȱ ΐΓΘϟΆΓȱ ΘΖȱ Η·φΖȱ ΘΓΙȱ
ΎϱΗΐΓΙȱΔΕΑȱ΅ΔϱȱΘȱΌΉϟ΅ȱΉΔΚΣΑΉ΅ǯȱ̐΅ȱΆΕΉϟΘΉȱΈϾΓȱΉΎΚΕ΅ΗΘΎΣȱΐνΗ΅ȱΐΉȱ
Θ΅ȱ ΓΔΓϟ΅ȱ ΅ΔΓΈϟΈΉΘ΅ȱ ΘΓȱ ΐΓΘϟΆΓȱ ΅ΙΘϱȱ ΗΘΓȱ ΗΙ·ΎΉΎΕΐνΑΓȱ ΅ΔϱΗΔ΅Ηΐ΅ȱ
ǻΐΓΑΣΈΉΖȱŗŖǼȱΎ΅ȱΑ΅ȱΘ΅ȱ΅Α΅ΏϾΗΉΘΉȱǻΐΓΑΣΈΉΖȱŗŖǼǯȱȱ
̏ΓΑΣΈΉΖȱŘŖȱȱ

ȱ
ŚǯȱΗΎϟΕΘΗΉȱƽȱȍΗΎΕΘΓϾΗΉȎǱȱ΅Α΅Θ΅Ε΅ΗΗϱΘ΅ΑǰȱΛΓΛΏϱΖȱƽΎΓΛΏ΅ΗΐϱΖǰȱΆΕΣΗΐΓǯȱȱ
śǯȱΔΣΗΘΕ΅ȱƽΎ΅Ό΅ΕϱΘΘ΅ǰȱΈ΅Ͼ·Ή΅ǯȱȱ
ŜǯȱπΗΘνΑΉΜΉȱƽȱΉΔΆΏφΌΎΉȱǻΗΘΑȱΚϾΗǼǰȱΘΑȱ΅ΑΣ·Ύ΅ΗΉǯȱȱ

2

̆ŗǯȱ

̇ŗǯȱ

̐΅ȱΗΛΓΏΣΗΉΘΉȱΘΓΙΖȱΔ΅Ε΅ΎΣΘΝȱΗΘϟΛΓΙΖǱȱȱ
΅Ǽȱ

ȍ̝ΗΘΕΓΔΉΏνΎȱΐΓΙȱΎ΅Ώϱǰȱ·ΣȱΒ΅Α΅ΚνΒΉȱΔΣΏǷȎȱȱ
̖Εϟ΅ȱΦΗΘΕΓΔΉΏνΎ΅ȱπΔνΗ΅ΑΉǰȱρΑ΅ȱΒΓΔϟΗΝȱΗΘȂȱΩΏΏΓȱȱ
̓ΓΏϾȱΎΓΑΘΣȱΗΘφΑȱΎΓΕ΅ΗΣȱΐνȱΆΕϱΑΘΐ΅ȱΐΉ·ΣΏΓȉȱȱ
ǻΗΉȱΐϟ΅ȱΔ΅ΕΣ·Ε΅ΚΓȱŞŖȱȮȱŗŖŖȱΏνΒΉΝΑǼȱǻΐΓΑΣΈΉΖȱŗśǼȱȱ

ΆǼȱ

̷Μ΅ΏΏΉȱΘφΑȱ̝ΑΣΗΘ΅ΗȱΛ΅ΕΓΔΓΣȱψȱΚΝΑφȱΘΖǰȱȱ
̍ȱ σΈΉΛΑΉΑȱ ΦΑΙΔΓΐΓΑΣȱ ·Σȱ ΑΣȱ ȂΐΔΉȱ ΗΘϱȱ ΎΓΕΐϟȱ ΘΖаȱ ǻΗΉȱ ΐϟ΅ȱ
Δ΅ΕΣ·Ε΅ΚΓȱŜŖȱȮȱŞŖȱΏνΒΉΝΑǼȱǻΐΓΑΣΈΉΖȱŗŖǼȱȱ
̏ΓΑΣΈΉΖȱŘśȱȱ

̕ΘΓȱ Δ΅Ε΅ΎΣΘΝȱ ΅ΔϱΗΔ΅Ηΐ΅ȱ ΅Δϱȱ ΘΓȱ ΔΓϟΐ΅ȱ ΘΓΙȱ ̆ΉΕΣΗΐΓΙȱ ̏΅ΕΎΓΕΣȱ ȍ̒ȱ
ͥΕΎΓΖȎȱΓȱ̏ΣΑΌΓΖȱǻφΕΝ΅ΖȱΘΖȱ̍ΕΘΎφΖȱΉΔ΅ΑΣΗΘ΅ΗΖȱΘΝΑȱΉΘЏΑȱŗŞŜŜȬŗŞŜşǰȱ
ΔΓΙȱ νΛΉȱ ΗΎΓΘΝΌΉϟȱ ΗΘΓȱ ΓΏΓΎ΅ϾΘΝΐ΅ȱ ΘΓΙȱ ̄ΕΎ΅ΈϟΓΙǼȱ ΅ΔΉΙΌϾΑΉΘ΅ȱ ΗΘΑȱ
ΉΘΓΐΓΌΣΑ΅Θȱ΅·΅ΔΐνΑȱΘΓΙǯȱ̐΅ȱΗΙ·ΎΕϟΑΉΘΉȱΝΖȱΔΕΓΖȱΘΓȱΔΉΕΉΛϱΐΉΑΓȱΘΓȱ
΅ΔϱΗΔ΅Ηΐ΅ȱ ΅ΙΘϱȱ ΘΓΙȱ ̏΅ΕΎΓΕΣȱ ΐΉȱ ΘΓȱ ΎΉϟΐΉΑΓȱ ΘΓΙȱ ȍ̍ΕΘΎΓϾȎȱ ΔΓΙȱ Η΅Ζȱ
ΈϱΌΎΉǯȱȱ
̏ΓΑΣΈΉΖȱŘŖȱȱ

ȱ
̡ΎΓΙǰȱ̈ЁΈΓΎΣǷŗȱȮȱ̕ΤΑȱσΔ΅Μ΅ΑȱΗΘϲȱΓЁΕΣΑΓȱΔΉΕ·ΣΏȱȱ
̖ΓІȱΚΘΣΗΐΓϾȱΐ΅ΖȱϑȱΛ΅Ε΅ϟΖŘȱȮȱВΐνǷȱȮȱΘΤȱΐϾΕ΅ȱΎΣΏΏǰȱȱ
̓ΓІřȱΐȂȱρΑ΅ȱΆΏνΐΐ΅ȱπΒΣΑΓΒ΅ŚȱΘΕ·ϾΕΓΙȱΗΎΓΕΔΗΐνΑ΅ǰȱȱ
̙ΏΝΐΤȱΎ΅ϠȱΎΕϾ΅ȱΐΓІȱΚΣΑΎ΅ΑǰȱΌΙΐΓϾΐΉΑΓΖȱπΗνΑ΅ǯȱȱ
̳ΔϛΕ΅ȱΈΕϱΐΓȱΐ΅ΎΕΙΑϱǯȱ̕ΤΑȱΔϱΘΉȱΌΤȱΗξȱΚνΕϙȱȱ
̕ΘχΑȱΦ·Ύ΅ΏΣȱΐΓΙȱϳȱ̋ΣΑ΅ΘΓΖȱΕΝΘΓІΗ΅ȱΎΣΌΉȱΦΗΘνΕǰȱȱ
̍΅ϠȱϴΐΔΕϲΖȱΦΔνΕΑ΅΅śȱΎȂȱσΎ΅Α΅ȱΗξȱ̝Α΅ΘΓΏχȱΎ΅Ϡȱ̇ϾΗȱȱ
̖ϲȱΦ·΅ΔΘϱȱΗΓΙȱΘȂȱϷΑΓΐ΅ȱ·ΏΙΎΤȱΑΤȱωΛΓΏΓ·φΗϙǯȱȱ
̕ξȱΔΏΣ·ȱΓЁΕΣΑΓǰȱΔΓІȱΜΙΛχȱΈξΑȱόΘ΅ΑΉȱΎΦΐΐϟ΅ǰȱȱ
̋ΏΐΐνΑΓΖȱΛΣΐΓΙȱπΎΣΌΗ΅ǯȱ̕ΘχȱΐΓΑ΅ΒΤȱΘχȱΌΉϟ΅ȱȱ
̖ΤȱΔΕЗΘ΅ȱΘϛΖȱΦ·ΣΔΖȱΐ΅ΖȱΉЁΘΙΛΗΐνΑ΅ȱΛΕϱΑ΅ȱȱ
̏ΓІȱΚΘΉΕΓΙ·ΣΊ΅ΑΉȱϴΐΔΕΓΗΘΣǰȱΗΤΑȱΘϱΗ΅ȱΛΉΏΈϱΑ΅ǯȱȱ
̕ΘΤȱΐνΕǰȱΔΓЇΛ΅ΑȱΐκΖȱϢΈϜŜȱΘϱΗ΅ΖȱΚΓΕ΅ϠΖȱΦΑΘΣΐ΅ǰȱȱ
͟ȱΑΓІΖȱΐΓΙȱΒ΅Α΅·ϾΕΊΉȱȮȱΎȂȱϢΈξΖȱΌ΅ΙΐΣΗΓȱΔΕκΐ΅ǷȱȮȱȱ
ͣǰΘȱΌΝΕΓІΗΉȱϳȱΏΓ·ΗΐϲΖȱσΔ΅ΕΑΉȱΗЗΐ΅ȱϴΐΔΕϱΖȱΐΓΙǰȱȱ
͟ΔΓІŝȱΈξΑȱΉϨΑ΅ȱΔΕϱΗΎ΅ΕΓǰȱΗΤΑȱΘȂȱΩΏΏ΅ȱπΈЗȱΘΓІȱΎϱΗΐΓΙǯȱȱ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱȱ
ȱ
ŗǯȱ̈ЁΈΓΎΣǱȱΘΓȱϱΑΓΐ΅ȱΘΖȱ΅·΅ΔΐνΑΖȱΘΓΙȱ̏ΣΑΌΓΙȱȱ
ŘǯȱϑȱΛ΅Ε΅ϟΖǱȱΓȱΛ΅ΕνΖȱȱ
řǯȱΔΓІǱȱΔΓΙȱȱ
ŚǯȱπΒΣΑΓΒ΅ǱȱΉϟΈ΅ǰȱΈνΎΕΑ΅ȱȱ
śǯȱΦΔνΕΑ΅΅ǱȱΔΉΕΑΓϾΗ΅ȱȱ
ŜǯȱΔΓЇΛ΅ΑȱΐκΖȱϢΈϜǱȱΔΓΙȱΐ΅ΖȱΉϟΛ΅ΑȱΈΉȱȱ

3

ͶǷȱΔκΐΉǰȱΦ·ΣΔȱΐΓΙȱ·ΏΙΎΉΣǷȱΔκΐΉǰȱϳȱΎ΅ΕϲΖȱΐκΖȱΆΣΊΉǷȱȱ
̇ξΑȱΉϨΑ΅ȱΛϱΕΘΓȱύȱΏΓϾΏΓΙΈΓȱΔΓІȱπΎΉϧȱΑΤȱΐχȱΗξȱΎΕΣΊϙаȱȱ
̳ΎΉϧȱΦΔϲȱΛΕϱΑ΅ȱψȱΐΣΑΑ΅ȱΗΓΙȱΎ΅ϠȱϳȱΈΓΒ΅ΗΘϱΖȱΗΓΙȱΎϾΕΖȱȱ
̖χȱΌΉϟ΅ȱΚΘΉΕΓІ·΅ȱΘϛΖȱΜΙΛϛΖȱΦΎ΅ΕΘΉΕΓІΑȱΑΤȱ·ϾΕϙΖǯȱȱ
̓κΐΉǷȱȮȱϳȱΎ΅ΏϲΖȱ̽·ΓϾΐΉΑΓΖŞǰȱΓϡȱ̍ΕΘΎΓϟȱΐ΅ΖȱϵΏΓȱȱ
̋ΤȱϢΈϜΖȱΔΓІȱΌΩΕΛΝΑΘ΅ȱΗΙΛΑΤȱΗΘȂБΕ΅ϧΓȱΗΓΙȱΔΉΕΆϱΏǰȱȱ
̍΅ϠȱΌȂΦ·ΕΓΎφΗϙΖȱΦΔȂȱ΅ЁΘΓϾΖǰȱΔΓІȱ·ϾΕΝȱΐ΅ΊΝΐνΑΓȱȱ
̕ΘχȱΛΏΝΕ΅ΗΤşȱΌΤȱΎΣΌΝΑΘ΅ǰȱΘϟȱΐΣΛ΅ΖȱσΛΓΙΑȱ·νΑϙǰȱȱ
̍΅ϠȱΔϱΗ΅ȱπΆΣΜ΅Αȱ΅ϣΐ΅Θ΅ȱΎΣΌΉȱΆΓΙΑϲȱΘϛΖȱ̍ΕφΘΖǰȱȱ
̓ΕϠΑȱΗΎϾΜϙȱΔΣΏΉȱΗΘϲȱΊΙ·ϲȱΘχΑȱσΕΐȱΎΉΚ΅ΏφȱΘΖǯȱȱ
ȱ
̓ǯ̇ǯȱ ̏΅ΗΘΕΓΈΐφΘΕΖǰȱ ̒ȱ ͥΕΎΓΖȱ ΘΓΙȱ ̏΅ΕΎΓΕΣǰȱ ̈ΎΈϱΗΉΖȱ ̍΅ΑΣΎǰȱ
ΗΗǯȱŗŚŖȬŗŚŗǯȱȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ŝǯȱ͟ΔΓІǱȱΔΓΙȱȱ
Şǯȱ̽·ΓϾΐΉΑΓΖǱȱΓȱ·ΓϾΐΉΑΓΖȱΘΓΙȱ̄ΕΎ΅ΈϟΓΙȱȱ
şǯȱΛΏΝΕ΅ΗΣǱȱΆΏΣΗΘΗǰȱΔΕ΅ΗΑΣΈ΅ȱȱ
4
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ∆΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2012
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)

ΚΕΙΜΕΝΟ
Κωνσταντῖνος Καβάφης
Μελαγχολία τοῦ Ἰάσωνος Κλεάνδρου
ποιητοῦ ἐν Κομμαγηνῇ· 595 μ.Χ.
Τό γήρασμα τοῦ σώματος καί τῆς μορφῆς μου
εἶναι πληγή ἀπό φρικτό μαχαῖρι.
∆έν ἔχω ἐγκαρτέρησι καμιά.
Εἰς σέ προστρέχω Τέχνη τῆς Ποιήσεως,
πού κάπως ξέρεις ἀπό φάρμακα·
νάρκης τοῦ ἄλγους δοκιμές, ἐν Φαντασίᾳ καί Λόγῳ.
Εἶναι πληγή ἀπό φρικτό μαχαῖρι. ⎯
Τά φάρμακά σου φέρε Τέχνη τῆς Ποιήσεως,
πού κάμνουνε ⎯ για λίγο ⎯ νά μή νοιώθεται ἡ πληγή.
(1921)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Α1.

Τρία από τα βασικά γνωρίσματα της ποίησης του
Κ. Καβάφη είναι η πεζολογία, η ιδιότυπη γλώσσα και
η χρήση συμβόλων. Για το κάθε ένα από τα παραπάνω
γνωρίσματα να γράψετε ένα αντίστοιχο παράδειγμα
από το ποίημα που σας δόθηκε.
Μονάδες 15

Β1.

Στο ποίημα, σύμφωνα με τον Στέφανο ∆ιαλησμά,
«έχουμε ένα δυσανάλογα μεγάλο τίτλο (με προσεκτικά
τοποθετημένη στίξη, ώστε να προβάλλει τα μέρη από
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
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τα οποία απαρτίζεται) που υποστηρίζει και
συμπληρώνει ποικιλοτρόπως το ποίημα».
Να
τεκμηριώσετε
την
παραπάνω
άποψη
αιτιολογώντας τη συγκεκριμένη επιλογή του τίτλου
από τον ποιητή.
Μονάδες 20
Β 2.

Να επισημάνετε στο ποίημα τέσσερα διαφορετικά
εκφραστικά μέσα (μονάδες 8) και να ερμηνεύσετε τη
λειτουργία τους (μονάδες 12).
Μονάδες 20

Γ1.

Να σχολιάσετε τους παρακάτω στίχους σε ένα κείμενο
100-120 λέξεων:
Εἰς σέ προστρέχω Τέχνη τῆς Ποιήσεως,
πού κάπως ξέρεις ἀπό φάρμακα·
νάρκης τοῦ ἄλγους δοκιμές, ἐν Φαντασίᾳ καί Λόγῳ.
Μονάδες 25

∆1.

Να συγκρίνετε ως προς το περιεχόμενο το ποίημα του
Κ. Καβάφη Μελαγχολία τοῦ Ἰάσωνος Κλεάνδρου
ποιητοῦ ἐν Κομμαγηνῇ· 595 μ.Χ. με το παρακάτω
ποίημα του Τ. Λειβαδίτη Αυτοβιογραφία, εντοπίζοντας
(μονάδες 5) και σχολιάζοντας (μονάδες 15) τρεις
ομοιότητες και δύο διαφορές μεταξύ των δύο
ποιημάτων.
Μονάδες 20
Τάσος Λειβαδίτης

Αυτοβιογραφία
Ἄνθρωποι ποὺ δὲ γνώρισα ποτὲ μοῦ δώσαν τὸ αἷμα μου καὶ
τ’ ὄνομά μου,
στὴν ἡλικία μου χιονίζει, χιονίζει ἀδιάκοπα
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μιὰ κίνηση πάντα σὰ νἄθελα νὰ προφυλαχτῶ ἀπὄνα
χτύπημα
δίψασα γιὰ ὅλη τὴ ζωή, κι ὅμως τὴν ἄφησα
γιὰ ν’ ἁρπαχτῶ ἀπ’ τὰ πελώρια ἀγκάθια τῆς αἰωνότητας,
ἡ σάρκα μου ἕνας ἐπίδεσμος γύρω ἀπ’ τὸ αὐριανό μου
τίποτα
κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ μὲ βοηθήσει στὸν πόνο μου
ἐκτὸς ἀπ’ τὸν ἴδιο μου τὸν πόνο ⎯ εἶμαι ἐδῶ, ἀνάμεσά σας,
κι ὁλομόναχος,
κ’ ἡ ποίηση σὰ μιὰ μεγάλη ἀλήθεια, ποὺ τὴν ἀνακαλύπτεις
ὕστερ’ ἀπὸ χρόνια,
ὅταν δὲν μπορεῖ να σοῦ χρησιμέψει πιὰ σὲ τίποτα.
Ἐπάγγελμά μου: τὸ ἀκατόρθωτο.
Τάσος Λειβαδίτης, Ποίηση , τ. 1, Αθήνα, Εκδόσεις Κέδρος,
2003, σ. 429.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο
τετράδιο.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται
να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή σας να
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο
στυλό.
Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π. μ.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

