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ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

ΤΥΠΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΤΑΞΗ: Α  ́

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΑ ΦΥΛΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

Κείμενο 

Κώστας Ασημακόπουλος (1930 ή 1936-2020) 

Η αλτάνα της Πάργας  

(απόσπασμα) 

Το μυθιστόρημα Η αλτάνα1 της Πάργας διαδραματίζεται στην Ήπειρο στα χρόνια της 

εξουσίας του Αλή πασά (1788-1822). Στο απόσπασμα εκτυλίσσεται η ιστορία της 

κυρά-Φροσύνης. 

Στα Γιάννινα […] γενήκαν συμφορές. Ο Μουχτάρ, ο πρωτογιός του Αλή, είχε 

αγαπήσει μια πάγκαλη2 αρχόντισσα, ενεψιά3 του σεβαστού μητροπολίτη Γαβριήλ. 

Στεφανωμένη4 αυτή, γυναίκα του κοτσάμπαση Δημήτρη Βασιλείου. Κυρά Φροσύνη 

τ’ όνομα. Πάνω από λόγια έμορφη. Γαϊτανοφρύδα, με μάτια δυο σμαράγδια και 

μάγουλα ροδόφυλλα. Ροδόφυλλα και το στητό κορμί, μέλι και γάλα. Πλάσμα της 

ερωτιάς, άναβε πόθο. Χτυπήθηκε ο Μουχτάρ από νταλκά5 και ντέρτι6. Της γύρεψε ν’ 

αφήσει τον αφέντη της7 και να γενεί αφέντρα του. Πήρε χαμπάρι ο πατέρας του, ο 

πασάς. Θύμωσε, φρύαξε. Κι άλλη Γραικιά και χριστιανή να μπει στο πασαλίκι τους 

αφέντρα; Έφτανε μια, η Κυρά Βασιλική, που την αγάπαγε αυτός και την τιμούσε 

γιατί ‘χε σύνεση βουνό. Δεύτερη μπορεί να τους παράσερνε γαλίφικα σε διάφορα, 

για τους Γραικούς ωφέλιμα. Έτσι οργιζόταν. Η αλήθεια όμως ήταν πως και αυτός, 

άσωτος, ποθοπλάνταζε για την κυρά Φροσύνη. Τίποτες δεν τον κράταγε. Έστειλε την 

αρπάξανε απ’ το σπίτι της, σαν έλειπε ο Μουχτάρ πέρα σε πόλεμο και σε ταξίδι ο 

 
1 αλτάνα = 1) γυναικείο όνομα, η κεντρική ηρωίδα του μυθιστορήματος, 2) παρτέρι σε αυλή ή σε 
κήπο κοντά στον τοίχο 
2 πάγκαλη = πανέμορφη 
3 ενεψιά = ανεψιά 
4 στεφανωμένη = παντρεμένη 
5 νταλκάς = μεγάλη, δυνατή επιθυμία 
6 ντέρτι = ερωτικός καημός 
7 τον αφέντη της = τον άνδρα της 
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κύρης της. […] Ξέδωσε αυτός το πάθος του. Δε σήκωσε η αρχοντική Ελληνίδα την 

ταπείνωση, ήθελε ν’ αποθάνει. Κατάλαβε ο Αλής πως άμα γύρναγε ο ερωτεμένος 

γιος του και μάθαινε τη βρώμικη αλήθεια, θα τον μισούσε, θα ξεσηκωνόταν, θα 

’παιρνε των ματιών του αλαργινά8. Όμως για τέτοια παιδιαρίσματα δεν ήτανε 

καιρός, τώρα που ‘χε στο νου του πώς να υποτάξει το Σούλι κι άλλ’ ακόμα. Για ν’ 

αποφύγει την αμάχη, το λοιπό, θα ’βγαζε από τη μέση τη Φροσύνη με άλλη φτιαχτή 

ιστορία, έτσι που να μην είχε δίκιο ο Μουχτάρ ν’ αγριέψει, να σκώσει χαμπερδέ9. 

Τάχα πως ήτανε μπλεγμένη σε ύποπτα σαλέματα10 ραγιάδων ή πως για κάποιο 

αντάρτεμα11 της έπεσε ο κλήρος να πλερώσει. Κι έβγαλε φιρμάνι να τήνε 

σκοτώσουνε μαζί με άλλες γυναίκες. Δεκαεφτά ακόμα σύρανε οι σπαχήδες12 μέσ’ 

από τα κονάκια13 τους. Θρηνούσαν και σπαράζανε οι δύστυχες αυτές, πέφταν στα 

πόδια των δήμιων τους κι ικέτευαν. Θρηνούσαν κι οι δικοί τους, οι γονιοί τους, τα 

τέκνα τους, οι άντρες τους, τ’ αδέρφια τους… Χτυπιόντουσαν. Γιόμισε η πολιτεία 

θρήνο κι οδυρμό. Έπηξε ο κοπετός14 απελπισμένα. Μα του Αλή η καρδιά 

μανταλωμένη, αράγιστη. Να γένει ό,τι αποφάσισε. Και γένηκε. Στις 25 του Γενάρη, 

του Αϊ Γρηγόρη ανήμερα. Ρίξανε τις γυναίκες μες στη λίμνη, αντίκρυ απ’ το χαγιάτι15 

του. Τις πνίξανε. Κι άκουγε ασυγκίνητος ως τη στερνή στιγμή το δάρσιμό τους. 

Κώστας Ασημακόπουλος, Η αλτάνα της Πάργας, Δωρικός, Αθήνα 1980, σελ. 58-60. 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ 1.  

ΘΕΜΑ 1α 

Να διαβάσετε τις παρακάτω προτάσεις και να τις χαρακτηρίσετε με Σ (Σωστή) ή Λ 

(Λάθος), σύμφωνα με το νόημα του κειμένου: 

 
8 αλαργινά = μακριά 
9 να σκώσει χαμπερδέ = να αντιδράσει, να επαναστατήσει 
10 σάλεμα = κίνημα, επανάσταση 
11 αντάρτεμα = απείθεια, ανυποταξία 
12 σπαχής = ιππέας πολεμιστής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
13 κονάκι = σπίτι 
14 κοπετός = γοερός θρήνος 
15 χαγιάτι = στεγασμένο μπαλκόνι 
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α) Στο απόσπασμα παρουσιάζεται η διαπλοκή του ερωτικού πάθους με τις 

ραδιουργίες της πολιτικής.  

β) Ο Αλή πασάς δεν διστάζει να αποκαλύψει στον γιο του Μουχτάρ τον έρωτά του 

για την κυρά Φροσύνη. 

γ) Ο Αλή πασάς φοβάται ότι η κυρά Φροσύνη, μια ακόμη Ελληνίδα στο παλάτι του, 

θα επιδίωκε ευνοϊκά μέτρα για τους Έλληνες εκ μέρους των Τούρκων.  

δ) Ο Αλή πασάς δεν επιθυμεί προστριβές με τον γιο του Μουχτάρ διότι θέλει να 

ασχοληθεί με τα επεκτατικά του σχέδια. 

ε) Ο Αλή πασάς πνίγει την κυρά Φροσύνη στη λίμνη των Ιωαννίνων γιατί 

πρωτοστάτησε σε επαναστατικό κίνημα των Ελλήνων εναντίον του.  

Μονάδες 10  

ΘΕΜΑ 1β 

Σε ένα κείμενο 40-50 λέξεων να χαρακτηρίσετε τον Αλή πασά με βάση τη 

συμπεριφορά του προς τον γιο του και την κυρά Φροσύνη. 

Μονάδες 20  

 

ΘΕΜΑ 2.  

ΘΕΜΑ 2α  

Ποιο ρηματικό πρόσωπο κυριαρχεί στο κείμενο; Πώς αυτή η επιλογή του 

συγγραφέα εξυπηρετεί, κατά τη γνώμη σας, το νόημα και το ύφος του κειμένου; 

Μονάδες 20  

ΘΕΜΑ 2β  

«Πάνω από λόγια έμορφη…άναβε πόθο»: Να εντοπίσετε και να αναγνωρίσετε στο 

απόσπασμα δύο διαφορετικά σχήματα λόγου με τα οποία ο αφηγητής περιγράφει 

την κυρά Φροσύνη. Ακολούθως, να εξηγήσετε πώς, κατά τη γνώμη σας, συμβάλλει 

το κάθε ένα στην περιγραφή της ομορφιάς της.  
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Μονάδες 10  

 

ΘΕΜΑ 3.  

Σε κείμενό σας 100-200 λέξεων να συνεχίσετε την αφήγηση της ιστορίας από τη 

στιγμή που ο Μουχτάρ μαθαίνει τι συνέβη στην αγαπημένη του κυρά Φροσύνη. 

Μονάδες 40 


