ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
(…)

1. "Λέγοντας λοιπόν βιωματική, εννοώ τη λογοτεχνία εκείνη που αντλείται από
προσωπικά βιώματα του συγγραφέα (...) Τα βιώματα πάλι δεν είναι μονάχα εκείνα
που προέρχονται από την εμπειρία, αλλά και οι φαντασιώσεις και οι ισχυρές
πνευματικές καταστάσεις που έχει ζήσει ο άνθρωπος(…) Ωστόσο τα περισσότερα
από αυτά που γράφω δεν είναι βιογραφικά και δεν συνέβησαν ακριβώς έτσι, όπως
μεταφέρονται στο χαρτί. Άλλωστε, στα πεζογραφήματά μου υποδύομαι και πολλά
πρόσωπα που θα ήθελα να είμαι" (Ιωάννου, συνέντευξη στη Μ. Θερμού, εφ.
Καθημερινή ,24.7.1977). Ποια στοιχεία επαληθεύουν τη δήλωση του Ιωάννου;
(Μονάδες 20)
2. Μερικές από τις αφηγηματικές τεχνικές του Ιωάννου είναι ο εσωτερικός
μονόλογος, ο συνειρμός και το σχόλιο. Πώς επιβεβαιώνονται με παραδείγματα από
το κείμενο;
(Μονάδες 15)
3. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έγραφε χωρίς λογοτεχνικούς τρόπους, δηλαδή,
έγραφε εκ βαθέων(…) Ο Ιωάννου είναι ένας κοινωνικός συγγραφέας, κατεξοχήν,
ένας καταγραφέας αυτών που συνέβαιναν και συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη (…) " (
Μένης Κουμανταρέας‐ 18.02.1985, ΕΡΤ2 ). Ποιο κοινωνικό πρόβλημα θίγεται στο
πεζογράφημα και ποιο πρόβλημα των σύγχρονων μεγαλουπόλεων ;
(Μονάδες 25)
4. Παρά τη φόρτιση των πεζογραφημάτων του Ιωάννου ο συγγραφέας κατόρθωσε
να αποκλείσει κάθε μελοδραματισμό ή συναισθηματισμό. Πώς τεκμηριώνεται η
παραπάνω εκτίμηση;
(Μονάδες 20)
5. Να εξετάσετε τις ομοιότητες και τις διαφορές των δύο πεζογραφημάτων του Γιώργου
Ιωάννου ως προς το ύφος και ως προς το θέμα.
(Μονάδες 20)

«Ψηλά στο Εσκί Ντελίκ» Γιώργος Ιωάννου
Πέρασε η Κατοχή, ήρθαν οι άλλες μάστιγες, οι εφτά πληγές του Φαραώ. Τα παιδιά
στο μεταξύ μεγάλωναν. Τρία του μαραγκού, δύο του χτίστη και μια κοπέλα του
τελευταίου, η μεγαλύτερη. Πήγαν στο στρατό˙ έσφιξαν τα δόντια, πολέμησαν τους
κόκκινους, τους πράσινους, τους κίτρινους, ό,τι τέλος πάντων τους είπαν οι ανώτεροί

τους. Σαν τη γλίτωσαν από ΄κεί, βγήκαν για δουλειά. Στο στρατό, ώσπου να τους κάνουν
να πέσουν στη φωτιά τους έταζαν λαγούς με πετραχήλια. Τώρα δε γυρνούσε κανένας
να τους δει. Καταστάλαξαν στο καφενείο, που ακουμπάει στα τείχη, κι όλη μέρα
έπαιζαν χαρτάκια. Το καφενείο ήταν φίσκα από άνεργους, όχι μόνο παλικάρια αλλά και
μεγάλους ανθρώπους, πατεράδες με παιδιά.
Μόλις είχαν αρχίσει να υποψιάζονται τα στραβά και τ’ ανάποδα αυτού του τόπου κι
οι συζητήσεις στο καφενείο πήραν να γίνονται πιο ζουμερές, άνοιξαν οι δρόμοι για τη
μετανάστευση. Αυτά τα πράγματα δεν συμβαίνουν ποτέ μονάχα σ’ ένα καφενείο.
Μάθαν οι άρπαγες την καταλαλιά, φοβήθηκαν πώς η τόση εκμετάλλευση μπορούσε να
τους βγει ξινή κάποτε, κι αποφάσισαν να τους αμολήσουν.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΨΑΡΡΑΣ Γ. –ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ Ε. – ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ Ε.

