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General Marking Guidance  
 

 
 

 All candidates must receive the same treatment.  
Examiners must mark the first candidate in exactly the 
same way as they mark the last. 

 Mark schemes should be applied positively. Candidates 

must be rewarded for what they have shown they can do 
rather than penalised for omissions.  

 Examiners should mark according to the mark scheme not 
according to their perception of where the grade 

boundaries may lie.  

 There is no ceiling on achievement. All marks on the mark 
scheme should be used appropriately.  

 All the marks on the mark scheme are designed to be 

awarded. Examiners should always award full marks if 
deserved, i.e. if the answer matches the mark scheme.  

  Examiners should also be prepared to award zero marks 

if the candidate’s response is not worthy of credit 
according to the mark scheme. 

 Where some judgement is required, mark schemes will 

provide the principles by which marks will be awarded and 
exemplification may be limited. 

 When examiners are in doubt regarding the application of 
the mark scheme to a candidate’s response, the team 

leader must be consulted. 

 Crossed out work should be marked unless the candidate 
has replaced it with an alternative response. 

  



 

 

Question 
Number 

Answer Mark 

1(a) Πξώηε θνξά δηαθνπέο ρσξίο γνλείο  
     (1) 

 

Question 

Number 

Answer Mark 

1(b) Έρεη πνιύ θαιέο αλακλήζεηο / ζπκάηαη κε 
λνζηαιγία  

ηελ πξώηε θνξά πνπ έθαλε δηαθνπέο ρσξίο ηελ 
νηθνγέλεηα(1) 

αιιά είρε θαη αξλεηηθέο εληππώζεηο - κάισζε κε 
ηελ νηθνγέλεηα ηνπ (1) 

 
A response that identifies the positive 
experience of that “first holiday” that the father 

once took but also the accompanying 
conflict/arguments that it caused. 

 
 

 
     (2) 

 

Question 

Number 

Answer Mark 

1(c) Γελ άιιαμε θαζόινπ (1) 

Γηαηί αθόκα γίλνληαη θαβγάδεο γη'απηό ην ζέκα 
(1) 

 

    (2) 

 

Question 

Number 

Answer Mark 

1(d)(i) 

 
       (ii) 

Σνπο θαηαιαβαίλεη/δείρλεη θαηαλόεζε (1) 

 
γηαηί είλαη θπζηθό/ινγηθό λα αλεζπρνύλ γηα 
απηόλ (1) 

 

     (2)  

 

Question 
Number 

Answer Mark 

1(e) Πσο έρεη μαλαπάεη δηαθνπέο ρσξίο γνλείο/ είρε 
πάεη θαηαζθήλσζε κόλνο ηνπ (1)  

 
   (1) 

 

Question 
Number 

Answer Mark 

1(f) Αλεμάξηεηνο/ Θαξξαιένο/Λνγηθόο/ Ώξηκνο/Δρεη 
απηνπεπνίζεζε(1) 

+ 
Μηα δηθαηνινγία ησλ αλσηέξσ, βαζηζκέλε ζην 

θείκελν, π.ρ. κπνξεί λα θξνληίζεη ηνλ εαπηό ηνπ 
κόλνο/είλαη ζπλεζηζκέλνο λα ηα βγάδεη πέξα 
κόλνο από κηθξόο/ θαηαιαβαίλεη πώο ληώζνπλ νη 

γνλείο (βιέπεη ηα πξάγκαηα θαη από ηε δηθή ηνπο 
ζθνπηά)/ ζα ζπνπδάζεη ζην εμσηεξηθό (1) 

 
     (2)  

 
 



 

Question 

Number 

Answer Mark 

1(g) Γελ ζα απνκαθξπλζεί πνιύ από ην ζπίηη/ζα είλαη 

θνληά (1) 
+ 
Θα κηιάλε ζπρλά κε ην θηλεηό (1) 

(2) 

 

 

Question 
Number 

Answer Mark 

1(h) Θα ζπνπδάζεη ζηο εξωηεπικό   

     (1)  

 

Question 
Number 

Answer Mark 

1(i) Πώο ζα ηα βγάινπλ πέξα νη γνλείο ηνπ/ Πσο ζα 
ζηελνρσξεζνύλ πνιύ νη γνλείο ηνπ 

(1) 
 

 

Question 
Number 

Answer Mark 

2 Δεύηεπο κείμενο 
Μηα λέα ζεηξά ληνθπκαληέξ εμεηάδεη ηε ζρέζε 
αλάκεζα ζε ηειενπηηθνύο ραξαθηήξεο θαη ηελ 

θνηλσλία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξαζκέλεο 
εμεθνληαεηίαο/κέζα ζηα ηειεπηαία εμήληα ρξόληα. 

Μπνξεί ε κόδα θαη ηα ξνύρα λ’ αιιάδνπλ, αιιά ηα 
ζηεξεόηππα παξακέλνπλ.  
Έρνπκε παξαθνινπζήζεη ρηιηάδεο ραξαθηήξεο ζηελ 

ηειεόξαζε, από ηόηε πνπ μεθίλεζε. «Η αλεμάξηεηε 
γπλαίθα», «ν ηίκηνο αζηπλνκηθόο», «ν σξαίνο 

γηαηξόο», «ν αζηείνο νηθνγελεηάξρεο»,«ην λεαξό 
δεπγάξη», «ν γελλαίνο ζηξαηηώηεο» είλαη κόλν κεξηθνί 
από ηνπο θιαζζηθνύο ξόινπο ηεο ηειεόξαζεο (πνπ 

βιέπνπκε ζηελ ηειεόξαζε). Όκσο, ππάξρνπλ κόλν 4 
θαηεγνξίεο, πνπ, γηα λα πνύκε ηελ αιήζεηα, έθαλαλ 

ηελ πξώηε ηνπο εκθάληζε ζηελ Αξραία Διιεληθή 
Λνγνηερλία. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

(10 
marks) 

 
SECTION C 
 

Question 
3(a) 

Η Διιάδα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’60 
θέξλεη αθόκα ηα ζεκάδηα από ηνλ εκθύιην πόιεκν θαη 

ραξαθηεξίδεηαη από πνιηηηθέο ηαξαρέο, αιιά θαη κηα 
νηθνλνκηθή  θαη πνιηηηζηηθή άλζεζε.  Πνιιά ζηνηρεία 

απηήο ηεο εμέιημεο είλαη ζεηηθά, πνιιά όκσο όρη. Οη 
αιιαγέο ζηε κνξθή εξγαζίαο, ζηνλ ηόπν θαη ηύπν 
θαηνηθίαο, θαηλνύξηεο αληηπνιεκηθέο θαη 

αληηξαηζηζηηθέο ηδέεο  από ην εμσηεξηθό θαη βαζηά 
ράζκαηα από πνιηηηθέο αληηζέζεηο ραξαθηεξίδνπλ ηελ 

ειιεληθή θνηλσλία.  Σν θαηά θεθαιήλ εηζόδεκα 
απμάλεηαη, νη Έιιελεο αγνξάδνπλ απηνθίλεηα θαη 
νηθηαθέο ζπζθεπέο θαη δίλνπλ ηηο κνλνθαηνηθίεο κε ηηο 

 



 

απιέο αληηπαξνρή, γηα λα κεηαθνκίζνπλ ζηα 

δηακεξίζκαηα.  Οη Έιιελεο ηεο επαξρίαο 
εγθαηαιείπνπλ ηα ρσξηά ηνπο θαη ζπξξένπλ ζηηο 
πόιεηο. Κάζε αθάιππηνο ή πξάζηλνο ρώξνο θαιύπηεηαη 

από νηθνδνκέο κε ηηο γλσζηέο ζπλέπεηεο ηεο άλαξρεο 
δόκεζεο. Σαπηόρξνλα, απμάλεηαη θαη ε κεηαλάζηεπζε 

ζην εμσηεξηθό, θαζώο ε ειιεληθή νηθνλνκία δελ 
κπνξεί λα απνξξνθήζεη ην εξγαηηθό δπλακηθό. 
Οηθνγέλεηεο μεξηδώλνληαη ή ρσξίδνπλ, θαζώο 

παξαηεξνύκε ηε κεγαιύηεξε κεηαλάζηεπζε εξγαηώλ 
ζηε ζύγρξνλε ηζηνξία. Παξά ηε θαηλνκεληθή 

επεκεξία,νη πνιηηηθνί εμόξηζηνη είλαη αξθεηνί θαη ε 
ειιεληθή θνηλσλία αθόκα δηράδεηαη από ηηο επηπηώζεηο 
ηνπ εκθύιηνπ θαη ησλ πνιηηηθώλ αληηπαξαζέζεσλ.  

Question 
3(b) 

«Εδώ Πολςηεσνείο! Εδώ Πολςηεσνείο! αο κηιά ν 
Ραδηνθσληθόο ηαζκόο ησλ ειεύζεξσλ αγσληδόκελσλ 

θνηηεηώλ, ησλ ειεύζεξσλ αγσληδόκελσλ Διιήλσλ. 
Κάησ ε ρνύληα...» 

Σν Υξνληθό ηνπ Πνιπηερλείνπ, πνπ έρεη ηηο ξίδεο ηνπ 
ζηελ θαηάιεςε ηεο Ννκηθήο ην Φεβξνπάξην ηεο ίδηαο 
ρξνληάο, θνξπθώλεηαη κε ηελ θαηάιεςε ηνπ 

πνιπηερλείνπ από ηνπο θνηηεηέο, ηελ 14ε Ννεκβξίνπ 
ηνπ 1973. ύλζεκα ηνπο ζηνλ αγώλα ελάληηα ζηε 

Υνύληα:  
ΦΧΜΙ- ΠΑΙΓΔΙΑ- ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ- ΔΘΝΙΚΗ ΑΝΔΞΑΡΣΗΙΑ. 
Μηα ζσζηή απάληεζε ζα πεξηγξάςεη θαη ζα ζρνιηάζεη 

ην ρξνληθό ηνπ Πνιπηερλείνπ, από ηε ζπγθέληξσζε 
ησλ θνηηεηώλ ζην Πνιπηερλείν, ηα αηηήκαηα ηνπο γηα 

ηελ εθινγή αληηπξνζώπσλ, αιιά θαη ηα γεληθόηεξα 
δεκνθξαηηθά ηνπο αηηήκαηα, κέρξη ηελ αληίδξαζε θαη 
επέκβαζε ηεο αζηπλνκίαο θαη ηνπ ζηξαηνύ. εκαληηθό 

κέξνο κηαο ζσζηήο απάληεζεο είλαη ην πώο επεξέαζε 
ην Πνιπηερλείν ηελ θνηλή γλώκε ζηελ Διιάδα, αιιά 

θαη ζην εμσηεξηθό, θαη ην θαηά πόζνλ  θαη πώο έπιεμε 
ε θνηηεηηθή εμέξγεζε  ηε ρνύληα ηνπ Παπαδόπνπινπ-

Παηηαθνύ-Μαθαξέδνπ.  

 

Question 

4(a) 

Μηα νινθιεξσκέλε απάληεζε ζα ζπκπεξηιάβεη 

αλαθνξά ζε ζηνηρεία, όπσο ν λόκνο ηνπ 1929 θαη νη 
λόκνη ηνπ 1931 θαη ηνπ 1935 θαη ζα ζρνιηάζεη ηελ 
ππνδνρή από ηνλ Κππξηαθό ιαό ηεο πνιηηηθήο ζηελ 

νπνία ζηόρεπαλ απηνί νη λόκνη. Πνηεο ήηαλ νη 
θπξηόηεξεο δηαηάμεηο ησλ λόκσλ απηώλ θαη πώο 

αληηκεηώπηζαλ ηελ απνηθηνθξαηηθή επέκβαζε ζηελ 
παηδεία ν θππξηαθόο ειιεληζκόο, νη εθπαηδεπηηθνί θαη ε 
Δθθιεζία; Πνηεο ιύζεηο πξνηάζεθαλ ην 1958 θαη πώο 

επεξέαζαλ απηέο ην εθπαηδεπηηθό δήηεκα; 

 

Question 

4(b) 

Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα επηιέμνπλ κηα 

πξνζσπηθόηεηα πνπ ζεσξνύλ ζεκαληηθή, όζνλ αθνξά 
ηε ζπκβνιή ζηνλ αγώλα θαηά ηεο απνηθηνθξαηίαο ζε 

δηπισκαηηθό επίπεδν ή ζην πεδίν ηνπ έλνπινπ αγώλα. 
Μηα νινθιεξσκέλε απάληεζε ζα αλαθεξζεί ζην πνηόλ 
ηνπ ραξαθηήξα θαη ζηα βηνγξαθηθά ζηνηρεία ηεο 

 



 

πξνζσπηθόηεηαο, αιιά επίζεο ζα επεθηαζεί λα 

ζπκπεξηιάβεη κε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα ηηο 
πξάμεηο ή ην πλεπκαηηθό έξγν ηνπο, πνπ ζρεηίδεηαη κε 
ηνλ αγώλα θαηά ηεο Αγγινθξαηίαο.  

Question 
5(a) 

Αλνηρηή απάληεζε, ε νπνία όκσο ζα πξέπεη λα 
αλαθεξζεί ζε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα πνπ 

αθνξνύλ εθδειώζεηο αλά πεξηνρή (π.ρ. Μαθεδνλία: 
Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ θαη Γεκήηξηα ζηε 

Θεζζαινλίθε, Φεζηηβάι Φηιίππσλ ζηελ Καβάια. 
Κύπξνο: Λεκέζηα θαη Ακαζνύζηα ζηελ πεξηνρή  
Λεκεζνύ, Γηεζλήο Κξαηηθή Δθζεζε Κύπξνπ ζηε 

Λεπθσζία θιπ). Η απάληεζε ζα ζεσξεζεί 
νινθιεξσκέλε, αλ ζρνιηαζηεί ε ζεκαζία ησλ 

εθδειώζεσλ απηώλ γηα εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο, γηα 
ηελ πνιηηηζηηθή εμέιημε ηνπ ηόπνπ, ηε ζπλέρεηα ηεο 
παξάδνζεο, ηε θηιαλζξσπία, ηε δπλάκσζε εκπνξηθώλ 

ζρέζεσλ, ηνλ ενξηαζκό ηεο θηιίαο θαη ηεο εηξήλεο 
κεηαμύ ιαώλ ή θνηλσληθώλ νκάδσλ, θιπ. 

 

Question 
5(b) 

Η αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο βηνκεραλίαο (θαη ηεο 
βηνηερλίαο, όπνπ απηή είλαη παξνύζα), νη ζπλζήθεο 

πνπ επεξεάδνπλ απηήλ ηελ αλάπηπμε θαη ε 
ζπλεηζθνξά ησλ δπν απηώλ ηνκέσλ ζηελ νηθνλνκία 
ηνπ ηόπνπ ζα απνηειέζνπλ ηνλ θύξην θνξκό κηαο 

νινθιεξσκέλεο απάληεζεο. Αλάινγα κε ηελ πεξηνρή 
πνπ επηιέρηεθε, νη ζπλζήθεο απηέο κπνξεί λα έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ηελ αύμεζε ή όρη θαη ηηο αζρνιίεο ηνπ 
πιεζπζκνύ, ηελ εθάζηνηε λνκνζεζία ή πξνγξάκκαηα 
αλάπηπμεο, θαη θπζηθά ηηο ζπληεηαγκέλεο ηεο 

γεσγξαθίαο, ηα γεσθπζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ 
ύπαξμε πξώησλ πιώλ. Π.ρ. ζηελ Κύπξν, ην Τπνπξγείν 

Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνύ ζρεδίαζε θαη 
έζεζε ζε εθαξκνγή έλα πξόγξακκα πξνώζεζεο θαη 
πξνβνιήο Κππξηαθώλ πξντόλησλ (ηξόθηκα θαη 

θάξκαθα είλαη δύν από ηα είδε πνπ εμάγνληαη 
επηηπρώο). ηε Μαθεδνλία θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

Καβάια ιεηηνπξγεί κνλάδα πνπ απνζεηώλεη ην 
πεηξέιαην πνπ ππάξρεη αλνηρηά ηεο Θάζνπ. ηελ 

Πεινπόλλεζν, ην ιηκάλη θαη ε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο 
Πάηξαο επλόεζαλ ηελ αλάπηπμε ησλ ζαιάζζησλ 
δηεζλώλ κεηαθνξώλ. ηελ Ήπεηξν, ζηα Ισάλληλα, νη 

παξαδνζηαθέο θηελνηξνθηθέο αζρνιίεο, επλόεζαλ ηε 
δεκηνπξγία βηνκεραληθώλ κνλάδσλ πνπ ζπζθεπάδνπλ 

γαιαθηνθνκηθά πξντόληα. 

 

Question 

6(a) 

Σα παηδηά ζηηο ηαηλίεο ππό κειέηελ, ζαλ ζύκβνια 

αγάπεο, ζπκπόλνηαο αιιά θαη αζσόηεηαο, έξρνληαη 
ζπρλά ζε ζύγθξνπζε κε άιια άηνκα ηνπ 
πεξηβάιινληόο ηνπο. Απηή ε ζύθξνπζε κπνξεί λα 

εθδειώλεηαη κέζα από δηαιόγνπο θαη πξάμεηο ή απιά 
λα ππνλλνείηαη κέζα από ηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ 

αλάκεζα ζηνπο πξσηαγσληζηέο θαη ηνπο γύξσ ηνπο. 
Μέζα από ηηο ζπγθξνύζεηο απηέο δηαθαίλνληαη όρη κόλν 
ηα ζπλαηζζήκαηα θαη νη απόςεηο ησλ πξσηαγσληζηώλ, 

 



 

αιιά θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά κηαο επνρήο, ην 

ηδηόηππν ρηνύκνξ ησλ αλζξώπσλ ηεο, νη θνηλσληθέο 
ζπκβάζεηο θαη νη θπξίαξρεο απόςεηο γηα ην θύιν, ηηο 
ζρέζεηο, ηελ πνιηηηθή θηι. Μηα νινθιεξσκέλε 

απάληεζε ζα εληνπίζεη ηηο ιεπηνκέξεηεο απηώλ ησλ 
δηαθνξώλ (π.ρ. κεηαμύ ηνπ Φάλε από ηελ Πολίηικη 

Κοςζίνα  θαη ηνπ ηέθαλνπ από ην Peppermint κε ηνπο 
γνλείο ηνπο, ηνπ Ηιία κε ηε κεηέξα ηνπ θαη ηνλ 
πεξίγπξν ηνπ, ηνπ Πέηξνπ, ηεο Αλζνύιαο θαη ηνπ 

Πάλνπ κε ηνπο κεγάινπο ζηνλ θόζκν ηνπο...) θαη ζα 
ζρνιηάζεη ην απνηέιεζκα απηώλ ησλ ζπγθξνύζεσλ θαη 

ηνλ ηξόπν πνπ απηέο επεξεάδνπλ ηελ εμέιημε ηεο 
πινθήο, ηε δηακόξθσζε ηνπ ραξαθηήξα ησλ 
πξσηαγσληζηώλ θαη ην πώο απηνί αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

πξνθιήζεηο θαη ζηα εκπόδηα. 

Question 

6(b) 

Πώο εμειίζζνληαη ή ιύλνληαη ηα ζέκαηα πνπ 

δεκηνπξγνύληαη ζηηο ηαηλίεο θαη πώο επεξεάδνπλ ηελ 
ςπρνινγία, ηηο απνθάζεηο, ηε δηακόξθσζε ηνπ 

ραξαθηήξα θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ησλ εξώσλ; Μηα 
νινθιεξσκέλε απάληεζε ζα ζρνιηάζεη ην ηέινο ησλ 
επηιεγκέλσλ ηαηλίσλ κε αλαθνξέο ζηηο εληάζεηο θαη 

ζηα γεγνλόηα πνπ πξνεγήζεθαλ θαη ζρνιηάδνληαο ην 
θαηά πόζνλ απηό ην ηέινο είλαη ζπλεπέο ή ξεαιηζηηθό 

ζύκθσλα κε ηηο πξνζδνθίεο πνπ δεκηνπξγεζαλ ζην 
ζεαηή γηα ην κέιινλ θαη ηηο ηύρεο ησλ εξώσλ. Καηά 
πόζνλ ην ηέινο νινθιεξώλεη θαη θιείλεη αλνηρηά 

δεηήκαηα, δίλνληαο έλα happy end ζηηο ηαηλίεο ή θαηά 
πόζνλ αθήλεη αλνηρηά εξσηεκαηηθά;  

 

Question 
7(a) 

Πνηα είλαη ηα δηιήκκαηα πνπ πξνβιεκαηίδνπλ θαη νη 
κεγάιεο απνθάζεηο πνπ θαινύληαη λα πάξνπλ νη ήξσεο 

ηνπ Καβάθε, όηαλ βηώλνπλ θηλδύλνπο ή εκπόδηα πνπ 
απεηινύλ ηελ επηπρία ηνπο θαη ην κέιινλ ηνπο; Ση 
δείρλεη γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ ραξαθηήξα ηνπο θαη πνηεο 

αμίεο ππνδειώλνληαη από ηνλ  ηξόπν πνπ ρεηξίδνληαη 
ηελ απεηιή; Πώο αληηδξνύλ ε Κξαηεζείθιηα θαη ν 

Κιενκέλεο ζην Δν Σπάπηη, ε Κιενπάηξα θαη ν 
Αληώληνο ζην Αλεξανδπινοί Βαζιλείρ, ν Φίιηππνο ζηε 

Μάση ηηρ Μαγνηζίαρ, ν πνηεηήο Φεξλάδεο ζηνλ 
Γαπείο; Ση δειώλεη ε ζηάζε ηνπ Ιάζονορ Κλεάνδπος 
γηα ηελ επεξγεηηθή επίδξαζε ηεο Σέρλεο; Μηα ζσζηή 

απάληεζε  ζα αλαθεξζεί  ζηνλ ηξόπν πνπ αγσλίδνληαη 
νη ήξσεο θαη ζην θαηά πόζν ε ζπκπεξηθνξά ηνπο 

ζπκθσλεί ή βξίζθεηαη αληίζεηε κε ηε βηνζεσξία ή ηηο 
αμίεο πνπ αζπάδεηαη ν πνηεηήο ή πνπ ππνδειώλνληαη 
ζην πνίεκα. 

 

Question 
7(b) 

Οη πνιηηηθνί θαη νη άλζξσπνη ηεο εμνπζίαο γεληθόηεξα 
(απηνθξάηνξεο, ζηξαηεγνί θηι.) είλαη από ηνπο 

ζεκαληηθνύο ηύπνπο ραξαθηήξσλ ζηελ πνίεζε ηνπ 
Καβάθε. Τπάξρνπλ θνηλά ζηνηρεία ζηνλ ηξόπν πνπ 

παξνπζηάδνληαη νη ήξσεο απηνί θαη ζηα ζπκθξαδόκελα 
ηεο δσήο θαη ηεο θαξηέξαο ηνπο; Η «ζηηγκή» ηνπ 
πνηήκαηνο ηνπο βξίζθεη ζε πεξίνδν παξαθκήο, 

 



 

ζύγρπζεο, θηλδύλνπ, επηπρίαο ή θάπνηαο αλεπηζύκεηεο 

αιιαγήο; Δίλαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο αλάινγε ή δελ 
αξκόδεη ζηε ζέζε ηνπο; Μηα νινθιεξσκέλε απάληεζε 
ζα πεξηγξάςεη θαη ζα ζρνιηάζεη ην ύςνο θαη ην πνηόλ 

ηεο ζηάζεο ησλ πνιηηηθώλ, θαζώο θαη ηε ζέζε πνπ 
θαίλεηαη λα παίξλεη ν πνηεηήο-αθεγεηήο απέλαληί 

ηνπο. 

Question 

8(a) 

Μηα νινθιεξσκέλε απάληεζε ζα πεξηγξάςεη ηα βαζηθά 

γλσξίζκαηα ηεο αθεγεκαηηθήο ηερληθήο ηνπ Ισάλλνπ. 
Μεξηθά από απηά κπνξεί λα είλαη ε κνλνκεξήο 
αθήγεζε από έλα άηνκν, ε ζύλζεζε ηνπ ρξόλνπ πνπ 

δελ πξνρσξεί κε επζύ ηξόπν, αιιά κεηαθέξεηαη από 
ην παξόλ ζην παξειζόλ, ε εζηίαζε ζηνλ ίδην 

ηόπν/γεηηνληά, νη ραξαθηήξεο ηεο πξνζθπγηάο θαη ηνπ 
πνιέκνπ, ν ηξόπνο πνπ νη ζθέςεηο ηνπ αθεγεηή 
παξεκβάιινληαη ζηελ αθήγεζε ησλ γεγνλόησλ, ε 

απιή γιώζζα, ην απηνβηνγξαθηθό ζηνηρείν θηι. Οη 
ππνςήθηνη κπνξνύλ λα ζρνιηάζνπλ κε πξνζσπηθέο 

εληππώζεηο ηνλ ηξόπν πνπ γξάθεη ν Ισάλλνπ θαη λα 
αλαθεξζνύλ ζην πώο ε ηερληθή ηνπ ζπκβάιιεη ζηελ 
αμία θαη ηε δύλακε ησλ δηεγεκάησλ.  

 

Question 
8(b) 

ύκθσλα κε ηνλ θξηηηθό Αλαζηάζην Βηζησλίηε: Σα 
πεδνγξαθήκαηα ηνπ Ισάλλνπ απνηεινύλ 

μικπογπαθίερ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ θαηνίθσλ 
ηεο Θεζζαινλίθεο: «κηληαηνύξεο ηεο 

θαζεκεξηλόηεηαο». 
Δηθόλεο θαζεκεξηλήο δσήο από ηηο γεηηνληέο ηεο 
Θεζζαινλίθεο πνπ απνπλένπλ ην αλαηνιίηηθν, 

βπδαληηλό, θνζκνπνιίηηθν θαη πξνζθπγηθό ραξαθηήξα 
ηεο πόιεο θπξηαξρνύλ ζηα δηεγήκαηα ηεο ζπιινγήο Η 

Μόνη κληπονομιά. Η γελέηεηξά ηνπ ζπγγξαθέα 
δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζην έξγν ηνπ θαη ν 
Ισάλλνπ επηζηξέθεη ζ’ απηήλ θαη ζηνπο θαηνίθνπο ηεο 

ζπλερώο.  Η Θεζζαινλίθε παξνπζηάδεηαη ζαλ 
ζπγθεθξηκέλνο γεσγξαθηθόο θαη ηζηνξηθόο ρώξνο κε ηα 

κλεκεία ηεο, ηηο γεηηνληέο θαη ηηο ηδηαίηεξεο αζρνιίεο 
ησλ θαηνίθσλ («Σα ζθπιηά ηνπ έηρ-νπ», «Σν 

καγλεηόθσλν ηεο ηαβέξλαο», «Φειά ζην Δζθί 
Νηειίθ») αιιά θαη ζαλ κέζν αλαπόιεζεο  παηδηθώλ ή 
λεαληθώλ βησκάησλ, εμηζηόξεζεο κηαο παιηάο ρακέλεο 

θαη ελίνηε εδεκηθήο επνρήο, αιιά θαη ηόπνο λνζηαιγίαο 
θαη επαθήο κε ηνπο λεθξνύο («ηνπ Κεκάι ην ζπίηη», 

«Οκίριε», «Η κόλε θιεξνλνκηά»).  
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