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Απαντήσεις  Κειµένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄  Λυκείου  2010 
 

Α1  

Ο Γ. Ιωάννου αντλεί το υλικό του από τα δύσκολα παιδικά του χρόνια, τον κόσµο της προσφυγιάς, 

τη δίνη του πολέµου και της Κατοχής και από τις περιπέτειες της µεταπολεµικής περιόδου. Η 

µαρτυρία, το βίωµα, η εξοµολόγηση, η έκφραση της υπαρξιακής αγωνίας και του αδιεξόδου 

τροφοδοτούν τα κείµενά του. 

Ο Γ. Ιωάννου γεννηµένος το 1927 αφηγείται τις επισκέψεις µιας Τουρκάλας στο σπίτι όπου διέµενε 

µε την οικογένειά του στη Θεσσαλονίκη. ∆ίνοντας ως ηµεροµηνία της δεύτερης επίσκεψης το 1938 

συµπεραίνουµε ότι όταν άρχισαν οι επισκέψεις θα ήταν περίπου 11 ετών. Αντλεί λοιπόν την 

ιστορία από τις παιδικές του µνήµες, αφηγείται σε α΄ πρόσωπο («στο κατώφλι µας», «εµείς 

πάντως», «δεν παραλείπαµε») µια οικογενειακή ιστορία. Ο κόσµος την προσφυγιάς µε την αίσθηση 

µιας µικρής νοσταλγίας καθώς και οι µνήµες του ξεριζωµού, µε την ανταλλαγή των πληθυσµών το 

1923 είναι διάχυτη στο έργο του Ιωάννου. Η οικογένεια είναι προσφυγική, ζει δίπλα «Στου Κεµάλ 

το σπίτι», «∆εν µας έφτανε … στα πόδια µας», «Είχαµε αφήσει κι εµείς αµπελοχώραφα εκεί κάτω» 

αλλά και η Τουρκάλα έφυγε ως πρόσφυγας κι επανέρχεται στον τόπο που θεωρεί πατρίδα «την 

άλλη φορά … γλώσσα». Όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, πλαισιώνει ως τόπος πολλά πεζογραφήµατα 

του Ιωάννου. Το σπίτι του Κεµάλ Αττατούρκ βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη όπου σήµερα στεγάζεται 

το τουρκικό προξενείο. Ο τόπος προσδιορίζεται και πιο ειδικά από την αναφορά στο Ισλαχανέ, 

σηµερινή οδό Αγ. ∆ηµητρίου. Τέλος ο τρόπος ζωής των απλών ανθρώπων µεταφέρεται µέσα από 

διάφορες εικόνες όπως η φιλοξενία της οικογένειας στην παράξενη και µυστηριώδη επισκέπτρια 

«Εµείς δεν παραλείπαµε…. ζητούσε». Πρόκειται για απλούς καθηµερινούς ανθρώπους, 

ευαίσθητους, φιλόξενους. 

 

Β.1. α.  

Πράγµατι όπως παρατηρεί ο Βιστωνίτης «ο αφηγητής είναι η κυρίαρχη ατοµική συνείδηση» στα 

πεζογραφήµατα του Ιωάννου. Η µονοεστιακή ή µονοµερής αφήγηση, στην οποία τα πάντα 

παρουσιάζονται µέσα από την οπτική γωνία ενός και µόνο προσώπου είναι µια µορφή αφήγησης 

που τον χαρακτηρίζει. Από την µια πλευρά ο αφηγητής0-συγγραφέας παρακολουθεί από κοντά τα 

γεγονότα που αφηγείται χωρίς αυτό να είναι απόλυτο αφού συχνά η αφήγηση διατυπώνεται σε β΄ ή 

και γ΄ γραµµατικό πρόσωπο. 

Το παράδειγµα του κειµένου που µπορεί να στηρίξει την πρώτη διαπίστωση είναι η εισαγωγική 

πρόταση: «δεν ξαναφάνηκε εκείνη η µαυροφορεµένη γυναίκα … της αυλής». Πρωταγωνίστρια 

λοιπόν είναι η µυστηριώδης επισκέπτρια που επισκέπτεται το σπίτι τους, πληροφορία που 

παρέχεται σχεδόν αιφνιδιαστικά αλλά ελκύει την προσοχή µας. Ο αφηγητής δηλαδή παρατηρεί, 

σχολιάζει, συµµετέχει αλλά δεν πρωταγωνιστεί. Όσον αφορά στην πρωτοπρόσωπη αφήγηση, αυτή 

πιστοποιείται από τις φράσεις «να της δώσουµε λίγο νερό», «στο κατώφλι µας», «υποπτευόµαστε». 

Συχνά όµως χρησιµοποιεί το γ΄ πρόσωπο «καθόταν ήσυχα .. . σιγανά» αλλά και στις παρεκβάσεις 

που κάνει «το δέντρο … πέτρα», «ο σιχαµένος … λύπη της», «στο σπίτι αυτό … µαταείδα».     

 

Β.1. β.  

Βασικά χρονικά επίπεδα αφήγησης: 

Γενικά το πεζογράφηµα ξεκινάει από το πρόσφατο παρελθόν στο οποίο δεν ξαναφάνηκε η γυναίκα 

«∆εν ξαναφάνηκε η µαυροφορεµένη εκείνη γυναίκα» και µε αναδροµική αφήγηση µετακινείται 

σταδιακά προς το παρελθόν παρουσιάζοντας καταρχήν µια οποιαδήποτε επίσκεψη της γυναίκας και 

στη συνέχεια, τη µία µετά την άλλη όλες τις επισκέψεις της από το 1936 ως και την τελευταία µετά 

τον πόλεµο. Καταλήγει στο παρόν όπου ο αφηγητής θα «παραφυλάει» νυχθηµερόν για να 

εµποδίσει το χτίσιµο του «νέου εξαµβλώµατος» και κλείνει µε αναδροµική αφήγηση µε τη διήγηση 

για το ψηφιδωτό και τα λόγια της γριάς «Στο σπίτι … µαταείδα». 
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Β.2.α. 

• Κλεφτές µατιές → προσπαθεί να µην κινήσει υποψίες µε παράξενη συµπεριφορά. 

• Κάθεται τσακισµένη στο κατώφλι → η καταστροφή του σπιτιού την έχει καταρρακώσει, ήταν η 

µόνη σύνδεση µε τα παιδικά της χρόνια, αισθάνεται να γκρεµίζεται το παρελθόν της, να χάνει 

τις ρίζες της. 

• Είχε µαλακώσει την καρδιά → η οικογένεια συνειδητοποιεί ότι ήταν και η γυναίκα ξεριζωµένη 

πρόσφυγας, είχε ακολουθήσει την ίδια πορεία µε αυτούς αλλά αντίστροφα. Κατανοούν τη 

νοσταλγία και τον πόνο της, τα αρχικώς καχύποπτα συναισθήµατά τους µεταστρέφονται σε 

συµπόνια και κατανόηση. 

• Κατάγυµνη αυλή → η αυλή χωρίς το πηγάδι και το δέντρο ή το σπίτι, χτυπηµένη από την 

αγριότητα του πολέµου καθώς η Ιταλική βόµβα από τον πόλεµο του 40 σάρωσε τα πάντα µαζί 

και τις αναµνήσεις. 

• Αφράτο µάρµαρο → σχήµα οξύµωρο, το µάρµαρο όµως επειδή ανήκει στο σπίτι που έχει 

σηµαδευτεί  µε αναµνήσεις και βιώµατα, εξειδανικεύεται. Όταν η νοσταλγία, η αγάπη και ο 

πόνος ποτίζουν το µάρµαρο, τότε αυτό γίνεται αφράτο. 

 

Β.2.β 

Ειρωνεία «Το σπίτι είχε από καιρό παραδοθεί … πονηρό µυαλό του». Στόχος της ειρωνείας είναι 

αρνητικά, εκφράζει την άποψή του για τη µοντέρνα αισθητική της τσιµεντοποίησης, την 

κερδοσκοπία των εργολάβων που δεν εκτιµούν την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και υψώνουν 

παντού ακαλαίσθητα κτίρια. Εκπροσωπούν για τον αφηγητή την παρανοµία και το κέρδος, είναι 

υπεύθυνοι για την άκριτη εισβολή νέων στοιχείων και την καταστροφή κάθε παραδοσιακού αγαθού 

και ηθικής αξίας. 

 

Γ.1.α.  

Λόγοι παραµονής στο κατώφλι: είναι διακριτική, δεν επιθυµεί να την αντιµετωπίσει καχύποπτα η 

οικογένεια µε µια ενδεχοµένως υπερβολική, παράξενη ή µελοδραµατική συµπεριφορά, εκεί 

κυλιόταν πρίν το εγκαταλείψει, αναζητά τις µνήµες της, τις ρίζες της. 
 

Γ.1.β. 

Πρόκειται για τη λύση του αινίγµατος που τίθεται αρχικά για την ταυτότητα της γυναίκας. Η 

κοπέλα ήταν η κόρη του µπέη και έτσι δικαιολογείται η αρχοντική συµπεριιφορά της. 

Αποσπάστηκε βίαια από τον τόπο της, και τα βιώµατά της που αντιπροσωπεύουν το σπίτι – η αυλή 

και το πηγάδι. Όταν ο πόλεµος και η αστικοποίηση το κατέστρεψαν δεν έχει λόγο επιστροφής. 

 

∆.1. 

Οµοιότητες ως προς το περιεχόµενο: 

• Τόπος: Θεσσαλονίκη, 

• Συνοικισµοί που κατοικούν Εβραίοι – πρόσφυγες Κεµαλ, 

• Απλές συνήθειες καθηµερινών ανθρώπων «στεκόντουσαν … αργία», 

• Εργολάβοι που παρουσιάζονται έτοιµοι να καταστρέψουν τα παλιά σπίτια για να «εξωραΐσουν» 

την πόλη, 

• Αρνητική αντιµετώπιση εργολάβων, 

• Αποψη αφηγητή για την µοντέρνα αισθητική της τσιµεντοποίησης. 

 

 

 

 

 

 

Επιµέλεια: Μωυσιάδου Ελένη 


