
1. ΚΕΙΜΕΝΟ: 
 

Γιώργος Ιωάννου: «†13-12-43» 
(Κ.Ν.Λ. Β΄ Λυκείου, σσ. 374 - 377) 

 
2.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά 

γραµµατολογικά στοιχεία: 
1.  O Γιώργος Ιωάννου θεωρείται συγγραφέας που προβάλλει έντονα την προ-

σωπική του σχέση µε τον κόσµο που περιγράφει. Μπορείτε να επισηµάνετε 
στοιχεία από το κείµενο που να επιβεβαιώνουν αυτή την άποψη; 

2.  Μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά της γραφής του Ιωάννου είναι: 
• Η περιγραφή ανθρώπων καθηµερινών 
• γεγονότων που δε διεκδικούν καµιά πρωτοτυπία 
• παθών που δεν τονίζεται ποτέ υπερβολικά η δραµατικότητά τους 
Να σχολιάσετε µε βάση το κείµενο αυτά τα γνωρίσµατα του έργου του.1 

3.  Να ανασυνθέσετε την εποχή στην οποία αναφέρεται το πεζογράφηµα, 
χρησιµοποιώντας τα στοιχεία που σας δίνει γι’ αυτήν το κείµενο. 

4.  Το θέµα του κειµένου αφορά αποκλειστικά στα γεγονότα που περιγράφονται 
ή µας µεταφέρει και σε άλλες µαρτυρίες από ανάλογα ιστορικά γεγονότα; Nα 
δικαιολογήσετε την απάντησή σας αντλώντας στοιχεία από το συγκεκριµένο 
πεζογράφηµα. 

5.  Ποια είναι, κατά τη γνώµη σας, η στάση του συγγραφέα για το γεγονός της 
13-12-43; Μπορείτε µε βάση την εξοµολόγηση του αφηγητή να καταλάβετε 
την άποψή του; 

6.  Με βάση το κείµενο προσπαθήστε να δώσετε ένα παράδειγµα απ’ το οποίο 
να διαφαίνεται ο ρεαλιστικός τρόπος γραφής του Γιώργου Ιωάννου. 

7.  Η στάση που ακολουθεί ο συγγραφέας – αφηγητής στο συγκεκριµένο 
επεισόδιο της επετείου για τους εκτελεσθέντες, πιστεύετε ότι συνδέεται µε 
τον τίτλο της συλλογής; (Ο τίτλος της συλλογής είναι: Για ένα φιλότιµο) 

                                                 
1 Ζήρας Αλ., «Συνέχεια και Ανανέωση της Ηθογραφίας στο έργο του Γιώργου Ιωάννου», π. 
Γράµµατα και Τέχνες, τ. 62, Μάρτιος –Απρίλιος 1991, σ. 4. 
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2.2. ∆οµή του κειµένου, επαλήθευση ή διάψευση µιας κρίσης µε βάση το κεί-
µενο, εκφραστικά µέσα και τρόποι του κειµένου (υφολογική διερεύνηση, 
αφηγηµατικές λειτουργίες, επιλογές του δηµιουργού σε διάφορα επίπεδα 
γλωσσικής ανάλυσης):  

1.  Ο Ιωάννου θεωρείται ότι επιδιώκει την άµεση επαφή µε την πραγµατικότητα 
για να καταλάβει την αληθινή της διάσταση.2 
Να σχολιάσετε αυτή την άποψη µε βάση το συγκεκριµένο κείµενο. 

2.  Σε πόσα και ποια χρονικά επίπεδα κινείται το κείµενο; Πώς τα χειρίζεται ο 
συγγραφέας; Nα εντοπίσετε δύο σχετικά χωρία. 

3.  Γιατί χρησιµοποιείται το α΄ πρόσωπο στην αφήγηση; Tι καταθέτει ο 
αφηγητής εκτός από τα εξωτερικά συµβάντα;3 

4.  Ποιες είναι οι τεχνικές της αφήγησης που επιτρέπουν στο συγγραφέα να 
εκθέτει τα βιώµατά του σε ένταση και σε βάθος; Ποια είναι τα κυρίαρχα 
αισθήµατα που δηλώνονται µε τη βοήθεια αυτής της τεχνικής και διατρέχουν 
όλο το αφήγηµα; 

5.  «Κύριο χαρακτηριστικό των πεζογραφηµάτων του Γ. Ιωάννου είναι η προσω-
πική εξοµολόγηση, που ταυτίζεται όµως µε τα βάσανα και τις λαχτάρες µιας 
ολόκληρης οµάδας ανθρώπων».4 Να σχολιάσετε σηµεία της αφήγησης που 
να ανταποκρίνονται στο παραπάνω χωρίο. 

6.  «Χρειάζεται µόχθος για να µιλήσεις έτσι που να καλύπτεις όχι µόνο το δικό 
σου συναίσθηµα αλλά και των άλλων»:5 Πιστεύετε µε βάση το κείµενο που 
διαβάσατε, ότι συµφωνεί ο τρόπος που γράφει ο Γιώργος Ιωάννου µ’ αυτή τη 
θέση; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

7.  Nα βρείτε τις ενότητες του πεζογραφήµατος και να επισηµάνετε τα θέµατά τους. 
8.  Να βρείτε δύο προτάσεις που δίνουν στοιχεία για το χώρο και το χρόνο της 

αφήγησης. 

                                                 
2 Κοτζιάς Αλ., Μεταπολεµικοί πεζογράφοι, εκδ. Κέδρος, Αθήνα 1982, σ. 42. 
3 ∆ρουκόπουλος Αρ., ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ένας οδηγός για την ανάγνωση του έργου του, εκδ. 
Ειρµός, Αθήνα 1992, σ. 142.  

4 Κ.Ν.Λ.  Β΄ Λυκείου, σ. 377. 
5 Κοκκινάκη Ν., «Γιώργος Ιωάννου: Mια άλλη εκδοχή µε αφορµή το αφήγηµα «13 - 12 - 43» από 
τη συλλογή του ‘Για ένα φιλότιµο’», π. Νέα Παιδεία, τ. 62, σ. 75. 
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9.  Τι σας θυµίζει η λεπτοµερής περιγραφή των εικόνων της 2ης παραγράφου; 
10.  Ποιο είναι το τραγικό γεγονός στο οποίο παραπέµπει το «αντρίκειο µοιρο-

λόγι»; 
11.  Οι λέξεις «µπουλούκι» και «ιερός περίβολος» χρησιµοποιούνται στην ίδια 

πρόταση στην αρχή της 1ης παραγράφου της 2ης ενότητας. Πώς µας 
προϊδεάζει ο συγγραφέας µε τις συγκεκριµένες λέξεις για τα γεγονότα που 
πρόκειται να ακολουθήσουν; 

12.  Πώς σχολιάζει ο συγγραφέας τις εφηµερίδες των τουριστών και γιατί; Ποιος 
είναι ο τόνος που χρησιµοποιεί; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

13.  Ποια χαρακτηριστικά έχει το ύφος του Ιωάννου και πως επιδρά, κατά τη 
γνώµη σας, στον αναγνώστη; 

14.  Υποστηρίζεται ότι η γλώσσα που χρησιµοποιεί ο Ιωάννου χαρακτηρίζεται 
από συνεχείς υπαινιγµούς, ελλειπτικές εκφράσεις ή αποσιωπήσεις. Προσπα-
θήστε να βρείτε παραδείγµατα µέσα από το κείµενο που να αντιπροσω-
πεύουν αυτές τις επισηµάνσεις.6 

 
2.3. Σχολιασµός ή σύντοµη ανάπτυξη χωρίων του κειµένου: 

1. Μπορείτε να υποθέσετε από τον τίτλο το θέµα της αφήγησης; 
2. Να περιγράψετε και να σχολιάσετε την τελετή εκταφής του νέου. 
2.  Ποια συναισθήµατα δηµιουργεί στον αφηγητή η εικόνα της εκταφής; 
3.  «Kι άλλες φορές έτυχε βέβαια να επισκεφθώ τόπους µαρτυρίου ή οµαδικής 
ταφής. Η γη της πατρίδας µας είναι παραγεµισµένη µε κόκαλα παλικαριών». 
Να αναφέρετε τους άλλους πιθανούς τόπους µαρτυρίου στους οποίους ανα-
φέρεται ο αφηγητής. 

4.  «Και τώρα που η ψυχή µου έχει κολλήσει εκεί, µου φαίνεται πως θα µείνω για 
πάντα, σαν ένα αγριόχορτο, καθισµένος σε κείνο τον τάφο». Τι αποκαλύπτει 
αυτή η φράση για την ψυχολογική κατάσταση του αφηγητή; 

5.  Γιατί τονίζεται, κατά τη γνώµη σας, από το συγγραφέα η συµµετοχή των 
γυναικών στην ταφή του νέου; (1η ενότητα, 2η παράγραφος). 

6.  Να συσχετίσετε την όλη στάση του αφηγητή µε τη φράση «Ευωδίαζε όλος ο 
τόπος» στην 1η ενότητα , 2η παράγραφο του κειµένου. 

                                                 
6  Μηλιώνης Χ., ό.π., σ. 29. 
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7.  Γιατί θεωρεί ο αφηγητής την παρουσία του βέβηλη; Γιατί σκέφτεται ότι είναι 
ανάξιος να προσκυνήσει;7 

8.  Να συγκρίνετε τις δύο γυναικείες παρουσίες που εµφανίζονται στο κείµενο. 
(Την οµάδα των γυναικών της ταφής µε εκείνη της οµάδας των τουριστών). 

9.  Να περιγράψετε τις εντυπώσεις του αφηγητή για την οµάδα των τουριστών 
που επισκέφτηκε τον ιερό χώρο. Ποια είναι η γνώµη του για τη στάση τους; 
Mε ποιες λέξεις τη χαρακτηρίζει; 

10.  Να σχολιάσετε τη στάση των υπόλοιπων µελών της παρέας των τουριστών 
µετά τη δήλωση του ενός «Καλά τους έκαναν αφού οι άλλοι σκότωσαν 
στρατιώτες του κατακτητή». 

11.  Υπάρχουν ιδεολογικές διαφορές ως προς το θέµα της εθνικής αντίστασης 
στην ελληνική κοινωνία σύµφωνα µε όσα εκθέτει ο συγγραφέας; Να 
δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

12.  Σύµφωνα µε όσα προηγήθηκαν, φαίνεται ότι ο αφηγητής είναι µε το µέρος 
των εκτελεσθέντων. Ποιον κόσµο αντιπροσωπεύουν γι’ αυτόν; Πώς 
σκέφτεται για τους άλλους; 

13.  Πώς κρίνετε τη στάση των αδελφών του νέου; Tι δηλώνει κατά τη γνώµη 
σας η σιωπή τους; 

14.  Σε ποιο χρονικό επίπεδο µας οδηγεί «η χαρτονένια κάσα της αµερικάνικης 
βοήθειας»;8 Ποια είναι κατά τη γνώµη σας η άποψη του αφηγητή για την 
αµερικάνικη πολιτική εκείνης της εποχής; 

15.  Γιατί ο αφηγητής νιώθει ενοχές απέναντι στους ανθρώπους που έχασαν ένα 
αγαπηµένο µέλος της οικογένειάς τους; 

16.  Ποιες είναι οι διαφορές ανάµεσα στον αφηγητή και τους επισκέπτες ως προς 
τη συναισθηµατική τους συµµετοχή στον τόπο του µαρτυρίου; 

17.  Πώς δηλώνεται η ιδεολογική θέση των επισκεπτών για τις πράξεις των 
εκτελεσθέντων; 

18.  Γιατί ο αφηγητής πιστεύει πως ταιριάζει περισσότερο µε την κοινωνία που 
αντιπροσωπεύουν οι επιβάτες του πούλµαν; 

19.  Γιατί ο αφηγητής προτιµά τους λαϊκούς ανθρώπους; Ποια είναι η άποψή του 
για τους «δήθεν µορφωµένους»; 

2.4. Σχολιασµός αδίδακτου λογοτεχνικού κειµένου: 
                                                 
7 Μηλιώνης Χ., ό.π., σ. 31.  
8 Κοκκινάκη Ν., ό.π., σ. 76. 
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Μανόλης Αναγνωστάκης, «13-12-43» 9 

 
«Θυµάσαι που σου ’λεγα: όταν σφυρίζουν τα πλοία 

µην είσαι στο λιµάνι. 
Μα η µέρα που έφευγε ήτανε δικιά µας και δε θα 
θέλαµε ποτέ να την αφήσουµε 

Ένα µαντίλι πικρό θα χαιρετά την ανία του γυρισµού 
Κι έβρεχε αλήθεια πολύ κι ήτανε έρηµοι οι δρόµοι  
Με µια λεπτήν ακαθόριστη χινοπωριάτικη γεύση  
Κλεισµένα παράθυρα κι οι άνθρωποι τόσο λησµονηµένοι  
- Γιατί µας άφησαν όλοι; Γιατί µας άφησαν όλοι; 

Kι έσφιγγα τα χέρια σου  
∆εν είχε τίποτα τ’ αλλόκοτο η κραυγή µου.  
...Θα φύγουµε κάποτε αθόρυβα και θα πλανηθούµε  
Μες στις πολύβοες πολιτείες και στις έρηµες θάλασσες  
Με µιαν επιθυµία φλογισµένη στα χείλια µας  
Είναι η αγάπη που γυρέψαµε και µας την αρνήθηκαν 

............................................................. 
(απόσπασµα) 

 
1.  Να συγκρίνετε το οµότιτλο ποίηµα του Μανόλη Αναγνωστάκη µε το 

πεζογράφηµα του Γιώργου Ιωάννου ως προς τα χρονικά επίπεδα που 
κινούνται τα δύο κείµενα. 

2.  Να σχολιάσετε την ατµόσφαιρα που δηµιουργούν στο ποίηµα οι ακόλουθες 
συνεκφορές: 
• «ακαθόριστη χινοπωριάτικη γεύση» 
• «κλεισµένα παράθυρα» 
• «άνθρωποι λησµονηµένοι» 
• «έρηµες θάλασσες» 

 
Ζωρζ Σαρή, «Όταν ο ήλιος ...» 10 

                                                 
9 Αναγνωστάκης Μ., «13-12-43», ποιητική συλλογή Εποχές. 

 10  Σαρή Ζ., «Όταν ο ήλιος...», εκδ. Πατάκη, Αθήνα 1991 , σ. 201. 

 153



 
«Εδώ στην Ελλάδα πρέπει να µείνουµε και ν’ αγωνιστούµε. 
Κάθε αγωνιστής κι από ένα χτύπηµα στον εχθρό». Από τα 
ξηµερώµατα παίρνουµε τους δρόµους. Κουβαλάµε προκηρύ-
ξεις, παράνοµες εφηµερίδες, για να τις µοιράσουµε µόλις 
σκοτεινιάσει. Με χίλιες προφυλάξεις µαζευόµαστε στα σπίτια 
και συνεδριάζουµε, συζητάµε, αποφασίζουµε αν θα γίνει ή δε 
θα γίνει η απεργία, αν θα βγούµε να φωνάξουµε στους 
δρόµους, τι θα γράψουµε πάνω στους άσπρους τοίχους της 
Αθήνας µας. Τα τσακάλια οι Γερµανοί ουρλιάζουν το θάνατο 
και µεις τον αψηφάµε. Απόψε, όταν θα πέσει η νύχτα, θα 
σκορπιστούµε µέσα στην πόλη για να γράψουµε τα συνθήµατά 
µας, για να µοιράσουµε τις προκηρύξεις. 

(απόσπασµα) 
 
Ποια είναι η σχέση του παραπάνω κειµένου µ’ αυτό του Γιώργου Ιωάννου; 
 
 
3. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 
1.  Στα έργα του Ιωάννου θεωρείται ότι υπάρχει εξοµολογητική διάθεση η οποία 

συνδυάζεται µε τη χρήση του πρώτου ενικού προσώπου. Να βρείτε 
παραδείγµατα µέσα από το κείµενο που να αντιπροσωπεύουν αυτή την 
άποψη. 

2.  Σε ποια σηµεία του πεζογραφήµατος µπορούµε να πούµε ότι ο αφηγητής 
συµµετέχει πιο ενεργά σε όσα διαδραµατίζονται; 

3.  Σε κείµενο που να µην υπερβαίνει τις 250 - 300 λέξεις να σχολιάσετε τις 
απόψεις σας για τη στάση των τουριστών στον τόπο του µαρτυρίου. 
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4. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ - ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
1.  Να διαβάσετε τρία από τα πεζογραφήµατα που υπάρχουν στη συλλογή του 

Γιώργου Ιωάννου «Για ένα φιλότιµο» και να σχολιάσετε: 
• τη γλώσσα του συγγραφέα 
• τη σχέση των κειµένων µε τα βιώµατά του 
• την οικειότητα που δηµιουργεί το ύφος του 

2.  Να συγκεντρώσετε όλες τις λαογραφικές λεπτοµέρειες από την αφήγηση που 
διαβάσατε, να τις σχολιάσετε και να προσπαθήσετε να βρείτε αντίστοιχες 
λαϊκές παραδόσεις µε παρόµοιο λαογραφικό περιεχόµενο. 

3.  Να βρείτε κείµενα από την ελληνική µεταπολεµική πεζογραφία που να 
αναφέρονται σε αφηγήσεις εκτελέσεων κατά τη περίοδο της Γερµανικής 
κατοχής. 
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5. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Κριτήριο για ωριαία γραπτή δοκιµασία 
(45 λεπτά περίπου) 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: .......................................................................................  
ΤΑΞΗ: .................................. ΤΜΗΜΑ: ............................. 
ΜΑΘΗΜΑ: Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 

Γιώργου Ιωάννου, «†13-12-43» 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: ........................................................ 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 
1.  Με βάση το κείµενο προσπαθήστε να δώσετε ένα παράδειγµα απ’ το οποίο 

να διαφαίνεται ο ρεαλιστικός τρόπος γραφής του Γιώργου Ιωάννου. 
..........................................................................................................................  

Μονάδες 4 
 

2.  Ποιες είναι οι τεχνικές της αφήγησης που επιτρέπουν στο συγγραφέα να 
εκθέτει τα βιώµατά του σε ένταση και σε βάθος; Ποια είναι τα κυρίαρχα 
αισθήµατα που δηλώνονται µε τη βοήθεια αυτής της τεχνικής; 
..........................................................................................................................  

Μονάδες 6 
 

3.  Ποια συναισθήµατα δηµιουργεί στον αφηγητή η εικόνα της εκταφής; 
..........................................................................................................................  

Μονάδες 4 
 

4.  Να περιγράψετε τις εντυπώσεις του αφηγητή για την οµάδα των τουριστών 
που επισκέφτηκε τον ιερό χώρο. Ποια είναι η γνώµη του για τη στάση τους; 
Mε ποιες λέξεις τη χαρακτηρίζει; 
..........................................................................................................................  

Μονάδες 4 
 

5.  Πώς παρουσιάζεται η γυναικεία παρουσία στο πεζογράφηµα; 
..........................................................................................................................  

Μονάδες 2 


