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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 

1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α1 

Λεπτή παρατήρηση: Ευδιάκριτη γίνεται στην εισαγωγική παράγραφο του κειµένου. 
Αρχικά ο αφηγητή̋ παρατηρεί και καταγράφει το ανέµελο παιχνίδι των παιδιών στο 
φτωχικό προσφυγικό συνοικισµό δίνοντα̋ µία µικρογραφία τη̋ καθηµερινότητα̋ και 
του περίγυρου. Παράλληλα, στην ίδια παράγραφο παρατηρεί και σχολιάζει τον κό-
σµο των ενήλικων προσφύγων, του̋ οποίου̋ διακρίνει στου̋ γνήσιου̋ πρόσφυγε̋ των 
συνοικισµών µε «πιο καθαρά τα χαρακτηριστικά τη̋ ράτσα̋ του̋ και την ψυχή του̋» 
και στου̋ “διεσπαρµένου̋” πρόσφυγε̋, οι οποίοι δείχνουν να έχουν χάσει την αυθε-
ντικότητα αυτή. 

Σχόλιο: Συναντάµε σε διάφορα σηµεία του πεζογραφήµατο̋, µε ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικό αυτό τη̋ προτελευταία̋ παραγράφου. Ο αφηγητή̋ µε φανερή σαρκαστική διά-

θεση σχολιάζει τον αλλοτριωµένο και αποξενωµένο τρόπο ζωή̋ στη σύγχρονη µε-

γαλούπολη, απορρίπτοντά̋ τον ω̋ επίφαση πολιτισµού κι ευδαιµονία̋ («Το ιδανικό, 

η τελευταία λέξη του πολιτισµού, είναι, λέει, να µην ξέρει̋ ούτε στη φάτσα το γείτο-

νά σου. Πονηρά πράγµατα βέβαια· προφάσει̋ πολιτισµού, για να διευκολύνονται οι 

αταξίε̋»). 

Ανεπιτήδευτη γραφή: Ο λόγο̋ του Ιωάννου είναι λιτό̋, φυσικό̋ και ανεπιτήδευτο̋. 
Απουσιάζουν τα βαρύγδουπα επίθετα και υπερτερούν τα ρήµατα και τα ουσιαστικά. 
Ο συγγραφέα̋ προτιµά τον µικροπερίοδο λόγο και τη χρήση καθηµερινού λεξιλογί-

ου, στοιχεία που κάνουν το κείµενο να χαρακτηρίζεται από εκφραστική ακρίβεια και 
κυριολεξία. Ενδεικτικό παράδειγµα αποτελεί και πάλι η πρώτη παράγραφο̋ του κει-
µένου «Στέκοµαι και κοιτάζω τα παιδιά· παίζουνε µπάλα. Κάθοµαι στο ορισµένο κα-

φενείο· σε λίγο θα σχολάσουν και θ’ αρχίσουν να καταφτάνουν οι µεγάλοι. Κουρα-

σµένοι απ’ τη δουλειά είναι πολύ πιο αληθινοί. Οι περισσότεροι γεννήθηκαν εδώ σ’ 

αυτή την πόλη, όπω̋ κι εγώ …» 

 

Β1 

Το συγκεκριµένο πεζογράφηµα χαρακτηρίζεται από το στοιχείο τη̋ αοριστία̋ ω̋ 
προ̋ το χώρο και το χρόνο τη̋ αφήγηση̋. Έµµεσα όµω̋, µέσω του βιωµατικού στοι-
χείου που κυριαρχεί, γίνεται αντιληπτό πω̋ «ο Γ. Ιωάννου, µέσω τη̋ µνήµη̋, περιπλα-
νάται στον χώρο και τον χρόνο τη̋ Θεσσαλονίκη̋». Ω̋ προ̋ το χώρο τη̋ Θεσσαλονί-
κη̋ γίνεται φανερό̋ ήδη στην 1η παράγραφο («Κάθοµαι στο ορισµένο καφενείο», «Οι 

περισσότεροι γεννήθηκαν εδώ σ’ αυτή την πόλη, όπω̋ κι εγώ»). Πρόκειται για µία λα-
̓κή, προσφυγική ανώνυµη γειτονιά, αγαπηµένο σκηνικό στα κείµενα του Ιωάννου. Η 
περιπλάνηση στο χώρο τη̋ Θεσσαλονίκη̋ γίνεται ευδιάκριτη και στην 8η παράγραφο 
του πεζογραφήµατο̋, όπου ο αφηγητή̋ µε φανερή την αίσθηση του υπαρξιακού άγ-
χου̋ «Ολοµόναχο̋, ξένο̋ παντάξενο̋» χάνεται στου̋ δρόµου̋ τη̋ µεγαλούπολη̋. Με 
µία εικόνα, που θυµίζει κινηµατογραφική σκηνή, ο αφηγητή̋ νιώθει απόλυτα µόνο̋ 
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µέσα στο πολυάριθµο πλήθο̋ τη̋ πόλη̋: «Σταµατώ πολλέ̋ φορέ̋ … περιστρέφονται 

γύρω µου οι διαβάτε̋». 

Σχετικά µε την περιπλάνηση στο χρόνο τη̋ Θεσσαλονίκη̋, µπορούµε να επικαλεστού-
µε την 9η παράγραφο, όπου γίνεται αναφορά στο παρόν και τον τρόπο ζωή̋ µια̋ 
σύγχρονη̋ µεγαλούπολη̋ (Θεσσαλονίκη̋): («Εγώ όµω̋ από τώρα … οι αταξίε̋»). Κά-
νοντα̋ τη συσχέτιση µε το χρόνο συγγραφή̋ του κειµένου αντιλαµβανόµαστε πω̋ η 
αφήγηση χρονικά τοποθετείται στη δεκαετία του ΄60. Στο συγκεκριµένο απόσπασµα ο 
αφηγητή̋ µε ειρωνική διάθεση καταγράφει τη µαζοποίηση και την αλλοτρίωση των 
ανθρώπινων σχέσεων στο παρόν τη̋ µεγαλούπολη̋. Ένα δεύτερο παράδειγµα περι-
πλάνηση̋ στο χρόνο µέσω τη̋ µνήµη̋ είναι η 6η παράγραφο̋ του κειµένου, όπου ο 
αφηγητή̋ αναφέρεται στην αρνητική αντιµετώπιση των προσφύγων από του̋ επίση-
µου̋ φορεί̋. Με έµµεσο τρόπο και ιδιαίτερα σκληρό λεξιλόγιο αποτυπώνονται οι δυ-
σκολίε̋ που αντιµετώπισαν πρωτίστω̋ οι πρόσφυγε̋ κατά τι̋ δεκαετίε̋ του ΄40 και 
του ’50 (Β΄ παγκόσµιο̋ πόλεµο̋, εµφύλιο̋ πόλεµο̋, µετανάστευση). 

 

Β2α 

2-δ 

3-ε 

5-α 

6-γ 

7-β 

 

Β2β 

Ο αφηγητή̋ είναι δραµατοποιηµένο̋ / οµοδιηγητικό̋, συµµετέχει δηλαδή ο ίδιο̋ 
στην εξέλιξη τη̋ ιστορία̋. Είναι χαρακτηριστικό πω̋ χρησιµοποιεί το α΄ πρόσωπο, 
ενικού ή πληθυντικού. Σύµφωνα µάλιστα µε τον Αν. Βιστωνίτη «Η χρήση του α΄ προ-

σώπου […] ορίζει το µύθο τη̋ αφήγηση̋ ω̋ πλαίσιο και περιγραφή τη̋ εµπειρία̋». 
Ενδεικτικά µπορούµε να αναφέρουµε την προτελευταία παράγραφο του κειµένου, 
όπου είναι ευδιάκριτη η ύπαρξη του οµοδιηγητικού αφηγητή: «Εγώ όµω̋ από τώρα 

είµαι βαριά παραπονεµένο̋…». 

Επιλέγει την εσωτερική εστίαση που του επιτρέπει να αυτοπαρουσιαστεί ω̋ το κε-
ντρικό πρόσωπο τη̋ ιστορία̋, µε περιορισµένη όµω̋ τη γνώση του και την κρίση του 
αποκλειστικά σε ατοµικό επίπεδο. Συνεχίζοντα̋ στην ίδια προτελευταία παράγραφο 
αναφέρει: «Συγκατοικώ µε ανθρώπου̋ που αδιαφορούν … διευκολύνονται οι αταξί-

ε̋». 

 

Γ1α 

Στο απόσπασµα αυτό ο αφηγητή̋ αφήνεται σε µία συναισθηµατικού περιεχοµένου 

εξοµολόγηση. Κυριαρχεί η αίσθηση τη̋ οικειότητα̋ σε σχέση µε του̋ ανθρώπου̋ τη̋ 
προσφυγιά̋. Νιώθει ασφάλεια ανάµεσά του̋ και έντονη την παρουσία τη̋ ταυτότη-

τα̋ Η λέξη “αίµα” δεν χρησιµοποιείται κυριολεκτικά, αλλά είναι η εσωτερική φωνή, 
που συνδέει του̋ ανθρώπου̋ του̋ προερχόµενου̋ από το ίδιο µέρο̋, το ψυχικό δέσιµο 
µε τι̋ ρίζε̋ των προγόνων. Καθώ̋ ο αφηγητή̋ πασχίζει να προσδιορίσει τα χαρακτη-
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ριστικά των προσφύγων, ανακαλύπτει του̋ κοινού̋ του δεσµού̋ µε αυτού̋ και συνει-
δητοποιεί τι̋ δικέ̋ του ρίζε̋, το δικό του φυλετικό στίγµα, την προσωπική του πολι-
τισµική ταυτότητα. Η σχέση του µε την πατρίδα ολοκληρώνεται όχι µε επιστηµονικό 
τρόπο, αλλά προσλαµβάνει σχεδόν µεταφυσικέ̋ διαστάσει̋ («το αίµα µου από κει µο-

νάχα τραβάει»). Απορρίπτει την υλιστική άποψη που θέλει τον άνθρωπο και την κα-
ταγωγή του να διαµορφώνεται µε αποκλειστικά χειροπιαστά κριτήρια («ο άνθρωπο̋ 

αποτελείται απ’ αυτά που τρώει και πίνει»). Η ανθρώπινη ύπαρξη είναι κάτι πολύ 
πιο σύνθετο και πολύπλευρο, είναι και το «αίµα», η ψυχή, οι ρίζε̋, είναι δηλαδή και 

κάτι το άυλο και το άπιαστο. Μόνο µε αυτή την προσέγγιση µπορεί να εξηγηθεί η λα-
χτάρα του αφηγητή, κάθε φορά που συναντά ανθρώπου̋ κοινή̋ καταγωγή̋ µε τον 
ίδιο ή έστω ανθρώπου̋ µε προσφυγική ιδιότητα («Και πω̋ εξηγείται τότε όλη αυτή η 

λαχτάρα;»). 

 

Γ1β 

Ο αφηγητή̋ αισθάνεται ανίσχυρο̋ απέναντι στην πραγµατικότητα τη̋ σύγχρονη̋ µε-
γαλούπολη̋, ενώ το αίσθηµα τη̋ αποξένωση̋ και τη̋ αλλοτρίωση̋ είναι καθολικό 
και αυτό δηλώνεται µε κάθε τρόπο: «Ο ένα̋ αποφεύγει τον άλλο, όσο µπορεί», «κρύ-

βουν συνήθω̋ τα πραγµατικά του̋ στοιχεία», «Το ιδανικό … το γείτονά σου». Είναι 
φανερό ότι αυτό̋ ο τρόπο̋ ζωή̋ και η έλλειψη επαφή̋ καταδικάζονται απερίφραστα. 
Για τον αφηγητή δε συνιστά µορφή ζωή̋ και πολιτισµού, αλλά την απαξίωσή του̋. Η 
αποµάκρυνση από το περιβάλλον τη̋ οικειότητα̋, τη̋ ουσιαστική̋ επικοινωνία̋, του 
ανυπόκριτου σεβασµού όλων αυτών των αξιών,  που κάποτε ήταν πραγµατικότητα, 
στη συνείδησή του ταυτίζεται µε την παρακµή, την ευτέλεια και την εξαχρείωση των 
ανθρωπίνων σχέσεων. Η αυθεντικότητα, για την οποία µίλησε µε ενθουσιασµό στην 
αρχή του κειµένου, έχει χαθεί µε το σύγχρονο τρόπο ζωή̋. Σε µια ζωή σαν κι αυτή ο 
αφηγητή̋ δηλώνει απών.  

 

∆1 

Μεταξύ των δύο κειµένων, των «Προσφυγικών συνοικισµών» του Γ. Ιωάννου και του 
αποσπάσµατο̋ του Θ. ∆εύτου, εντοπίζονται τόσο οµοιότητε̋ όσο και διαφορέ̋ ω̋ 
προ̋ το περιεχόµενο. 

Ξεκινώντα̋ από τι̋ οµοιότητε̋ και στι̋ δύο περιπτώσει̋ γίνεται αναφορά στου̋ πρό-
σφυγε̋. Ο Ιωάννου «Στου̋ προσφυγικού̋ συνοικισµού̋» βρίσκεται σε έναν προσφυ-
γικό συνοικισµό και αφορµή τη̋ αφήγησή̋ του αποτελεί µια αυτοσχέδια παιδική πο-
δοσφαιρική αναµέτρηση. Παρουσιάζει τον κόσµο των προσφύγων µε αίσθηµα υπερη-
φάνεια̋, καθώ̋ και τα αισθήµατα συγκίνηση̋ και νοσταλγία̋ που του προκαλεί η συ-
ναναστροφή του µε αυτού̋. Στο παράλληλο αντίστοιχα η αφήγηση αφορά του̋ πρό-
σφυγε̋ και πιο συγκεκριµένα τι̋ σκέψει̋ και τα συναισθήµατά του̋ την στιγµή που 
έφταναν στον προορισµό του̋. Μάλιστα και στι̋ δύο περιπτώσει̋ τονίζεται το θέµα 
του ξεριζωµού. Αυτό αποτελεί τον συνδετικό κρίκο όλων των προσφύγων στο πεζο-
γράφηµα του Ιωάννου («Κάθε φορά που φεύγω από κει, µε αποχαιρετούν χωρί̋ να 

δείξουν παραξένεµα, αν και άγνωστοί µου άνθρωποι. Του̋ πληροφορεί το αίµα του̋ 

για µένα όπω̋ και το δικό µου µε κάνει να του̋ κατέχω ολόκληρου̋»). Το ίδιο αυτό 
θέµα του ξεριζωµού είναι ο λόγο̋ ευνὀκή̋ υποδοχή̋ των προσφύγων όπω̋ πιστεύει ο 
αφηγητή̋ του παράλληλου («Γνώριζε από προσφυγιά η ίδια, γνώριζε από τέτοιου̋ 

πόνου̋, γνώριζε τι σήµαινε ξεριζωµό̋!»). 
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Τόπο̋ και στι̋ δύο περιπτώσει̋ είναι η πόλη τη̋ Θεσσαλονίκη̋. Πιο συγκεκριµένα, 
αναφέρεται έµµεσα στο πεζογράφηµα του Ιωάννου («Οι περισσότεροι γεννήθηκαν 

εδώ σ΄ αυτή την πόλη όπω̋ κι εγώ») και άµεσα στο απόσπασµα από το κείµενο του Θ. 
∆εύτου («Ο Λευκό̋ Πύργο̋, αδέρφια! Είµαστε στη Θεσσαλονίκη»). 

Οι διαφορέ̋ που µπορούµε να επισηµάνουµε στο περιεχόµενο των δύο κειµένων είναι 
οι εξή̋. Αρχικά, ο συγγραφέα̋ στο παράλληλο κείµενο αναφέρεται σε πρόσφυγε̋ 
πρώτη̋ γενιά̋, καθώ̋ περιγράφει την άφιξη των ξεριζωµένων στο λιµάνι τη̋ Θεσσα-
λονίκη̋ («Μπροστά µα̋ απλωνόταν…Θεσσαλονίκη»), όταν πρωτοαντίκρισαν τη νέα 
του̋ πατρίδα. Αντίθετα, στο πεζογράφηµα του Ιωάννου περιγράφεται η ζωή των 
προσφύγων δεύτερη̋ γενιά̋, οι οποίοι είναι ήδη ενταγµένοι στη ζωή τη̋ πόλη̋ µε τον 
έναν ή τον άλλο τρόπο (είτε ω̋ «γνήσιοι» κάτοικοι των συνοικισµών είτε ω̋ «διε-

σπαρµένοι»). 

Μια δεύτερη διαφορά είναι ότι στο κείµενο «Τραπεζούντα: το διαµάντι τη̋ Ανατο-
λή̋» φαίνεται η ελπίδα των προσφύγων για οµαλή ένταξη στον τόπο υποδοχή̋ («∆εν 

ξέραµε τι µα̋ ξηµέρωνε…την ελπίδα»), ενώ στου̋ «προσφυγικού̋ συνοικισµού̋» δια-
φαίνεται η απογοήτευση που αισθάνονται από την αντιµετώπιση που του̋ επιφύλαξε 
η «µητριά» πατρίδα («Οι εγκληµατίε̋ των γραφείων … να σφάξουν και να σφαχτούν· 

να φαγωθούν, ιδίω̋ µεταξύ του̋»). 

Μια ακόµα διαφορά είναι πω̋ στο έργο του Ιωάννου γίνεται λόγο̋ για τον επίσηµο 
κρατικό µηχανισµό («εγκληµατίε̋ των γραφείων») που αρνήθηκε να ενσωµατώσει 
οµαλά του̋ πρόσφυγε̋ στη νέα του̋ πατρίδα και προσπαθεί να του̋ «ξεφορτωθεί» µε 
τη µετανάστευση. Από την άλλη πλευρά στο κείµενο του Θ. ∆εύτου γίνεται αναφορά 
στου̋ απλού̋ λἀκού̋ ανθρώπου̋, που αναµένεται να αντιµετωπίσουν µε συµπόνια 
του̋ νεοφερµένου̋ εκπατρισµένου̋ («Είχε παράδοση η πόλη … από τι̋ δουλειέ̋ 

σου»). 

 

 

 


