
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1.Η «Ιστορία ενός αιχμαλώτου» είναι ένα αντιπολεμικό έργο, και αυτό 
φαίνεται τόσο από την προμετωπίδα του, όπου ο Δούκας την αφιερώνει 
«στα κοινά μαρτύρια των λαών», όσο και από το περιεχόμενο της.  Σε 
κανένα σημείο του κειμένου ο συγγραφέας δεν κατηγορεί ρητά τον 
πόλεμο. Η καταδίκη του συνεπάγεται από το περιεχόμενο και το ύφος του 
κειμένου. Τα χρώματα με τα οποία ντύνονται οι ειρηνικές στιγμές 
συνύπαρξης Ελλήνων-Τούρκων δημιουργούν πιο δυνατές εικόνες από ό,τι 
τα άσχημα γεγονότα. Γενικά, δείχνει ο συγγραφέας να στέκεται 
περισσότερο στις ομοιότητες παρά στις διαφορές των δύο λαών. 
 Συγκεκριμένα, στο απόσπασμα που μας δίνεται, αντιπολεμικό 
περιεχόμενο εντοπίζουμε στη σκηνή που περιγράφεται το Μπαϊράμι. Αυτό 
συμβαίνει, καθώς η μουσουλμανική γιορτή στέκεται αφορμή για τον 
αφηγητή να ανατρέξει στις χριστιανικές θρησκευτικές γιορτές. Η πίστη και 
η λατρεία σε έναν θεό είναι κοινό γνώρισμα  Ελλήνων-Τούρκων. Η 
ελεύθερη πίστη στο Θεό παρεμποδίζεται μετά τον πόλεμο λόγω της 
έχθρας.  
 Ακόμα, παρακάτω στα πλαίσια της θρησκευτικής γιορτής ο αφηγητής 
και ένας Τούρκος μοιράζονται στιγμές διασκέδασης, χορεύουν μαζί. Οι 
στιγμές αυτές θα μπορούσαν να μην συνοδεύονται από ανάμεικτα 
συναισθήματα για τον αφηγητή μας, αν μια ανθρώπινη σύμβαση, ο 
χωρισμός δηλαδή της ανθρωπότητας σε έθνη, δεν χώριζε τους ανθρώπους 
διαμορφώνοντας εχθρούς και φίλους.  
 Ο πόλεμος είναι αυτός που βάζει εμπόδια στη δημιουργική ανάπτυξη 
του ανθρώπου και αναβάλλει την αναπαραγωγή και ολοκλήρωση του 
ανθρώπου, μέσα από τις σχέσεις του με το άλλο φύλο.   
 Αλλά ακόμη και με τα έθνη διαμορφωμένα, Έλληνες και Τούρκοι 
δείχνουν στην καθημερινή τους ζωή  να μην έχουν κάτι να τους χωρίζει. 
Και ο ένας και ο άλλος δουλεύει, διασκεδάζει, στεναχωριέται, φροντίζει την 
οικογένεια και τους φίλους του. Αφού λοιπόν παρά τη θρησκεία και την 
εθνικότητα στη φύση τους είναι ίδιοι, γιατί να εχθρεύονται οι μεν τους δε; 
Εκτιμώ πως η απάντηση με την προμετωπίδα  και το περιεχόμενο του 
κειμένου συνεπάγονται ότι «Τα κοινά μαρτύρια των λαών» είναι 
αποτέλεσμα των πολιτικών αποφάσεων.  

2. Η πρωτοπρόσωπη αφήγηση, που δηλώνει τη συμμετοχή του αφηγητή
στα δρώμενα, συνεχίζεται «ἔτρεμα, ἤξερα, ἀπάντησα». Η εστίαση είναι 
εσωτερική, όπως στα προηγούμενα κεφάλαια, και ο αφηγητής 
ομοδιηγητικός. Η αφήγηση στο κεφάλαιο αυτό είναι ιδιαίτερα αγωνιώδης 
και δραματική, χαρακτηριστικό που οφείλεται στον κοφτό και παρατακτικό 
λόγο και στους συντόμους διάλογους, που κυριαρχούν στο μεγαλύτερο 
μέρος του κεφαλαίου. Ο χρόνος της αφήγησης καλύπτει τα γεγονότα δύο 
περίπου μηνών και επιβραδύνεται αισθητά με το διάλογο και την 
περιγραφή των συναισθημάτων του ήρωα. Μετά την αρχική περιπλάνηση 
του ήρωα προς τα Θείρα, ο χώρος περιορίζεται στο μαντρί και το σπίτι του 
Χατζημεμέτη, με εξορμήσεις στην πόλη. 



Το  κείμενο έχει θεατρική τεχνική, η οποία στηρίζεται σε λέξεις και 
φράσεις που μεταδίδουν στον αναγνώστη την αγωνία του ήρωα. Η 
γλώσσα της αφήγησης, που χαρακτηρίζεται από αμεσότητα και 
παραστατικότητα, σε συνδυασμό με τη συνεχή δράση, τη γρήγορη 
εναλλαγή των σκηνών, τις νέες καταστάσεις που διαμορφώνονται και τους 
συχνούς διάλογους, προσδίδουν στο αφήγημα θεατρικό, δραματικό 
χαρακτήρα. Το κεφάλαιο αυτό βρίθει από τουρκικές λέξεις που αποτελούν 
κυρίως χαιρετισμούς και θρησκευτικές ευχές, στοιχεία ενταγμένα ομαλά 
στην αφήγηση, αφού στο κεφάλαιο κυριαρχεί ο διάλογος με πλήθος 
Τούρκους και παρουσιάζεται η ζωή του ήρωα. 

3. Το ύφος ενός κειμένου συνιστά ένα σημαντικό κομμάτι του, που μπορεί
να επηρεάσει την ανάγνωση του κειμένου, την αποδοχή του από το 
αναγνωστικό κοινό, την επίτευξη των στόχων του συγγραφέα κά.  Στην  « 
Ιστορία ενός αιχμαλώτου» το ύφος της γραφής του Δούκα καταφέρνει να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του κειμενικού είδους και του κοινού. Αυτό 
συμβαίνει καθώς το ύφος του μπορεί να χαρακτηριστεί ως λιτό, 
καθημερινό/οικείο, παραστατικό , πυκνό κ.ά, όπως επισημαίνει ο Α. 
Σαχίνης προσιδιάζει στη δωρικότητα του  ύφους του Μακρυγιάννη.    

    Ο χαρακτηρισμός του ύφους του ως οικείο και καθημερινό 
προκύπτει από το γεγονός ότι οι πρωταγωνιστές μιλούν τη γλώσσα της 
καθημερινότητας τους με ιδιώνυμα, μπουσουλμανικές εκφράσεις κ.τ.λ. « 
Μπαιράμι, Ἀλλάχ εἐρέζ ὀλα ».  Ακόμα είναι λιτό και απλό καθώς 
απουσιάζουν κοσμητικά επίθετα και σχήματα λόγου, περιορίζεται στην 
χρήση τους μόνο, όπου κρίνεται απαραίτητη π.χ. «δώδεκα στρέμματα». 
Παρατηρείται βέβαια πιο εκτεταμένη χρήση επιθέτων και μετοχών σε θέση  
κατηγορουμένων, δηλαδή ως δομικών στοιχείων των προτάσεων και όχι 
κοσμητικού.  Χαρακτηρίζεται επίσης από παραστατικότητα/ζωντάνια, 
καθώς αξιοποιείται η τεχνική του διαλόγου, με την αυτούσια  παράθεση 
όσων λεν πρόσωπα δευτερεύουσας σημασίας που συναναστρέφονται τον 
πρωταγωνιστή μας, ώστε μέσα από τις στιχομυθίες να ανακαλύψουμε το 
συναισθηματικό κόσμο του πρωταγωνιστή. Τέλος, το ύφος του είναι 
πυκνό και γοργό. Αυτό ισχύει καθώς προτιμά να χρησιμοποιεί 
μικροπερίοδο λόγο με  απλές παρατακτικές προτάσεις, που δεσπόζει ο 
δραματικός Ενεστώτας, γεγονός που χαρίζει γοργό ρυθμό στην αφήγηση 
και δημιουργεί την εντύπωση ότι συμβαίνει μπρος τα μάτια μας.    

4. Στο κεφάλαιο αυτό μπορεί κανείς να παρακολουθήσει τις ψυχικές
διακυμάνσεις του ήρωα, τις εσωτερικές συγκρούσεις,  που κατευθύνονται 
από το συναίσθημα του φόβου που του διακατέχει. Υποδύεται ένα ρόλο 
που του προκαλεί μεγάλη ανασφάλεια, γιατί νομίζει πως όλοι τον 
υποψιάζονται και πονάει όταν θυμάται τις παλιές καλές μέρες. Νιώθει 
ενοχές που αναγκάζεται να προδώσει την πίστη του και προσπαθεί να 
αποδείξει στους άλλους ότι είναι σωστός μουσουλμάνος. Η ανησυχία του 
εναλλάσσεται με τη λύπη και η αγωνία τον εξουθενώνει. 

 Ο φόβος του κορυφώνεται και γίνεται κρυφό μαρτύριο όταν 
έρχεται το Μπάίράμι ·  έπειτα όμως η ψυχή του γαληνεύει. Έτσι, με την 
εξυπνάδα, τη διπλωματικότητα και την ψυχραιμία του κατορθώνει να μην 



έχει την ίδια μοίρα με το σύντροφο του. Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί 
η εσωτερική πάλη του ήρωα με τον εαυτό του για την ανειλικρίνεια του 
απέναντι στο Χατζημεμέτη και την οικογένεια του. Όσο περισσότερη 
αγάπη και εμπιστοσύνη του δείχνουν, τόσο αυξάνεται η αγωνία, οι ενοχές 
και το μαρτύριο του, αφού —παρά την προσαρμογή του— η απόφαση του 
να φύγει δεν αλλάζει. Άλλωστε, δεν μπορούσε να μείνει εκεί για πάντα 
προσποιούμενος κάποιον άλλο. 

5. Τα κείμενα του Δούκα και της Σωτηρίου είναι δύο έργα που αφορούν
την ζωή των Ελλήνων στη Μικρά Ασία. Αναφέρονται σε γεγονότα που 
προηγούνται της Μικρασιατικής καταστροφής, περίοδο ειρηνικής 
συνύπαρξης Ελλήνων και Τούρκων, όσο και στην περίοδο που 
ακολούθησε με το διωγμό των Ελλήνων της Μ. Ασίας. 
 Στα συγκεκριμένα αποσπάσματα βέβαια, δεν έχουμε ταύτιση του 
χρόνου στον οποίο αναφέρονται. Ο Δούκας περιγράφει περιστατικά μετά 
την καταστροφή ενώ η Σωτηρίου σε περιστατικά πριν την καταστροφή. Οι 
αφηγήσεις τους λαμβάνουν χώρα σε διαφορετικές περιοχές της Μ.Ασίας, 
«Θείρα» και «Αιντίνι»  Κοινό στοιχείο και των δύο αποτελεί ότι 
αναφέρονται στις διαπροσωπικές σχέσεις, σχέσεις φιλίας και αλληλεγγύης 
που μοιράζονται οι δύο Έλληνες πρωταγωνιστές με Τούρκους 
συνομηλίκους τους. Ακόμα, υπάρχει κοινότητα στο πεδίο δραστηριότητας, 
πρόκειται για το ύπαιθρο όπου, αναπτύσσουν βουκολικές δραστηριότητες. 
Βέβαια αξίζει να σημειωθεί πως οι σχέσεις τους δεν περιορίζονταν στις 
κτηνοτροφικές εργασίες, αλλά στέκονται αφορμή για να γευτούν κοινές 
εμπειρίες από το χώρο της πίστης. Στην Ιστορία ενός αιχμαλώτου ο ήρωας 
μας γνωρίζει τα ήθη του Μπαϊραμιού και τα εκμεταλλεύεται για να 
διασκεδάσει, και να μην τον υποψιαστούν. Στα Ματωμένα Χώματα πάλι ο 
Τούρκος συμμετέχει ως παρατηρητής των Χριστιανικών εθίμων εθελούσια, 
χωρίς να θυσιάζει κάτι απόν την πίστη, χωρίς να διατρέχει κάποιον 
κίνδυνο.  


