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Α.1. H πεζογραφία του Γ. Ιωάννου διακρίνεται για τη λεπτή 

παρατήρηση. Συγκεκριμένα,«Οἱ Θρακιῶτες ὅμως ἔρχονται πιὸ 
καστανοί˙ ξανθοὶ πολλὲς φορές, κι εὐκολότερα μπερδεύονται μὲ 
πρόσφυγες ἀπὸ μέρη ἄλλα». 
Σχόλιο : «Ὁλομόναχος, ξένος παντάξενος, χάνομαι στὶς μεγάλες 
ἀρτηρίες», στο οποίο αποστρέφεται τη σύγχρονη κοινωνία στην 
οποία κυριαρχεί το συναίσθημα της θλίψης και της μοναξιάς.  
Τέλος, η πεζογραφία του χαρακτηρίζεται από την ανεπιτήδευτη 
γραφή, στο κείμενο υπάρχουν πολλές λέξεις και φράσεις της 
καθημερινής γλώσσας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα «Στέκομαι καὶ 
κοιτάζω τὰ παιδιά˙ παίζουνε μπάλα».  
 

Β.1. Ο χώρος στα ποιήματα και στα πεζογραφήματα του Γιώργου 
Ιωάννου, αυτός της Θεσσαλονίκης στην προκειμένη περίπτωση, 
είναι αναμφισβήτητα ένας βιωμένος χώρος. Ο χώρος, όμως, είναι 
το κατάλυμα του χρόνου. Που σημαίνει ότι ο βιωμένος χώρος 
συσσωματώνει και τον αντίστοιχο βιωμένο χρόνο. Η περιπλάνηση 
σ' αυτό τον αξεδιάλυτο χωροχρόνο πραγματώνεται μέσω της 
ανάμνησης. 
Όσον αφορά στο χρόνο: «Στέκομαι και κοιτάζω… μεγάλοι»: 
αναφέρεται στους μεγάλους» υπονοεί τους πρόσφυγες, οι οποίοι 
δούλευαν ως βιομηχανικοί εργάτες. Άρα, υποθέτουμε ότι 
πρόκειται για απόγευμα προς βράδυ αφού τότε σχολούσαν οι 
πρόσφυγες που τότε αποτελούσαν το φθηνό εργατικό δυναμικό. 
«Κουρασμένοι όπως κι εγώ»: Μέσα από τα πρόσωπα των 
προσφύγων μπορούμε να χρονολογήσουμε το πεζογράφημα.             
Οι πρόσφυγες γεννήθηκαν στη Θεσσαλονίκη, άρα είναι 2ης γενιάς 
(όπως και ο συγγραφέας). Αν υπολογίσουμε ότι τώρα είναι 
μεγάλοι, εργάζονται σκληρά και έχουν παιδιά (δηλαδή 35-40 



 
χρονών) φτάνουμε περίπου στη δεκαετία του 1960                                 
(ο υπολογισμός γίνεται από την καταστροφή του 1922).                     
Άρα, ο χρόνος συγγραφής και ο χρόνος αφήγησης ταυτίζονται. 
Τέλος, το «πεζογράφημα» δεν τοποθετείται σε μια ορισμένη πόλη 
και σ' ένα συγκεκριμένο χρόνο, παρόλο που όπως είδαμε δεν 
είναι δύσκολο να εντοπιστούν, γιατί ο συγγραφέας θεωρεί το 
πρόβλημα της προσφυγιάς διαχρονικό, παγκόσμιο και επομένως 
επαναλαμβανόμενο, εφόσον διαιωνίζονται τα αίτια που το 
προκαλούν.  

 
B.2.α.  2  δ,        3  ε,       5  α,       6  γ,        7  β. 

 Περισσεύουν 1  και  4 
β. Ο αφηγητής είναι δραματοποιημένος(είναι παρών μέσα στην 

αφήγηση), βλέπει από εσωτερική οπτική γωνία, από την οπτική 
γωνία ενός προσώπου του έργου(αφήγηση με εσωτερική 
εστίαση), συμμετέχει στα δρώμενα και αφηγείται σε α’ 
πρόσωπο, («από κοντά είμαι ολότελα αλάνθαστος»). Είναι ένας 
αφηγητής πρωταγωνιστής, εφ’όσον περιγράφει τα γεγονότα 
που αφορούν στον ίδιο δρώντας σ’ ένα χώρο που 
συγχρωτίζεται με τους πρόσφυγες. Η αφήγηση ανήκει στον 
τύπο της ομοδιηγητικής αφήγησης και ο αφηγητής είναι 
αυτοδιηγητικός – ομοδιηγητικός. 
Στα πεζογραφήματα του Ιωάννου ο αφηγητής είναι μόνο ένα 
πρόσωπο, ο πρωταγωνιστής, παρουσιάζοντας όσα άμεσα ή 
έμμεσα υποπίπτουν στην αντίληψη του. Δηλαδή η οπτική γωνία 
της αφήγησης είναι εσωτερική. Ο αφηγητής βλέπει τα πράγματα 
ως πρόσωπο του έργου. Συμμετέχει σ' αυτό και αφηγείται, λέει 
αυτά που βιώνει ο ίδιος ως συμμετέχων στα διαδραματιζόμενα. 
Γενικά όχι μόνο ο κόσμος των προσφύγων αλλά και αυτός της 
μεγαλούπολης δίνεται μέσα από τις δικές του προσωπικές 
εμπειρίες, τη δική του εσωτερική προοπτική που νιώθει σαν 
«κούτσουρο που κόβει το νερό», «ξένος και παντάξενος», να 
συγκατοικεί «με ανθρώπους που αδιαφορούν τελείως για μένα, 
και εγώ γι’ αυτούς», ενώ ακόμα και το σχόλιο εκφράζει τη 
μερική οπτική του ίδιου του συγγραφέα – αφηγητή («πονηρά 
πράγματα… προφάσεις πολιτισμού για να διευκολύνονται οι 
αταξίες»).  



 
Γ.1.α. Το αίμα είναι μια εσωτερική φωνή, η φωνή της καταγωγής, 

των προγόνων, του φυλετικού και πολιτισμικού δεσμού, 
που έλκει νοσταλγικά προς τη μακρινή και χαμένη πατρίδα 
όχι μόνο τους πρόσφυγες αλλά και τα παιδιά τους που 
γεννήθηκαν στους νέους τόπους της εγκατάστασης 
τους.«Το αίμα μου… λαχτάρα», ο συγγραφέας μάταια 
προσπαθεί να ξαναλάβει τη θέση του αντικειμενικού-
παρατηρητή, το δέρμα του, το αίμα, η ράτσα του 
επαναστατεί καθώς η ψυχή του και ο νους του είναι συν 
επαρμένοι, μαγνητισμένοι απ’ αυτήν την ανεξήγητη 
μεταφυσική επικοινωνία.  
Ο αφηγητής προσδίδει στον όρο «πατρίδα» το εξής νόημα: 
Πατρίδα γι’ αυτόν είναι ο τόπος καταγωγής του, η μακρινή 
και χαμένη γωνιά, η γη των πατέρων και των Προγόνων 
του. Είναι η γη από την οποία κατάγεται η «ράτσα» του, η 
ψυχή του, ο τόπος του αίματος, των ριζών του. Για ένα 
παιδί προσφύγων , όπως είναι ο συγγραφέας, ο όρος 
πατρίδα δε σημαίνει τον τόπο της γέννησης του αλλά τον 
τόπο της καταγωγής των γονέων του, έστω και αν δε 
γεννήθηκε σ’ αυτόν ή ακόμα και αν δεν τον έχει καν 
γνωρίσει. Μάλιστα όπως και οι γονείς του, έχει τη φλογερή 
μόνιμη επιθυμία να επιστρέψει επιτέλους στην «πατρίδα», 
εγκαταλείποντας τον τόπο στον οποίο το ίδιο έχει γεννηθεί, 
αυτό σημαίνει ότι το παιδί αυτό δεν έχει ριζώσει στη 
γενέτειρά του και συμμερίζεται τη νοσταλγία των γονέων 
του. Για τον Ιωάννου η ιδέα της πατρίδας περικλείει την ίδια 
φυλή, την ίδια γλώσσα, τα ίδια ήθη και έθιμα, τις ίδιες 
ελπίδες πόθους και επιδιώξεις. 

 β. Ο αφηγητής πραγματεύεται την αλλοτρίωση των μεγάλων 
πόλεων. Η εξωτερική πραγματικότητα είναι απογοητευτική: 
ο συγγραφέας εκφράζει το παράπονο ότι δεν είναι δεμένος 
με τους άλλους, δεν υπάρχει επικοινωνία και επαφή 
ανάμεσα στους ανθρώπους, οι οποίοι είναι ξένοι ο ένας με 
τον άλλο. Ως προβαλλόμενο αίτιο της απομόνωσης των 
ανθρώπων υπαινίσσεται την εγκληματικότητα (σα να ’ναι 
τίποτε κακοποιοί). Τώρα μέσα στις νέες συνθήκες που 
έχουν δημιουργηθεί στη μεγαλούπολη, ο συγγραφέας δεν 



 
είναι πια μόνο ο πρόσφυγας, ο σύγχρονος τρόπος ζωής τον 
κάνει να νιώθει ολομόναχος, ξένος και να έχει χάσει την 
ταυτότητα του μέσα στο πλήθος. Υπαινίσσεται εδώ ένα από 
τα οξύτερα κοινωνικά και ψυχολογικά προβλήματα των 
σημερινών κοινωνιών : τη μοναξιά και την αλλοτρίωση του 
κατοίκου των σύγχρονων πολυπληθών αστικών κέντρων.  
Η συμβατικότητα στις σχέσεις, η αδιαφορία, οι κλειστές 
πόρτες, η ανωνυμία αισθητοποιούνται στη φράση 
«συγκατοικώ με ανθρώπους που αδιαφορούν τελείως για 
μένα κι εγώ γι’ αυτούς», οδηγώντας στην κορύφωση της 
αδιαφορίας «ούτε μικροδιαφορές… Φαίνεται να κυριαρχεί ο 
φόβος για το διπλανό, η έλλειψη επικοινωνίας και 
διαπροσωπικών σχέσεων. Ο αφηγητής καταλήγει με τη 
φράση « το ιδανικό, η τελευταία λέξη του πολιτισμού… το 
γείτονα σου». Αντιμετωπίζοντας με σαρκασμό αυτή τη 
μορφή «εκπολιτισμού» των ανθρώπινων σχέσεων.                        
Ο σύγχρονος άνθρωπος νιώθει μόνος ανάμεσα στους 
άλλους και αλλοτριωμένος, όπως νιώθει και ο  πρόσφυγας 
ανάμεσα σε ξένους -αποξενωμένος-. 

 
Δ.1. Ομοιότητες: 

- Και οι δύο αφηγητές είναι πρόσφυγες 
- Και στα δύο κείμενα υπάρχει αναφορά στη Θεσσαλονίκη  
- Θέμα και των δύο κειμένων είναι η προσφυγιά 
- Και οι δύο αφηγητές αναφέρονται στην εργατική τάξη 
Διαφορές: 
- Στο παράλληλο κείμενο, ο αφηγητής επικεντρώνεται στην 
αγωνία και ελπίδα της αποκατάστασης των προσφύγων, ενώ 
στο διδαγμένο ο αφηγητής εστιάζει στη νοσταλγία του 
παρελθόντος. 
-Στο διδαγμένο κείμενο ο τόπος δίνεται έμμεσα (Θεσσαλονίκη) 
και συγκεκριμένα το κείμενο διαδραματίζεται στους 
προσφυγικούς συνοικισμούς. Το παράλληλο κείμενο 
διαδραματίζεται στη  Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο 
κατάστρωμα ενός πλοίου. 
- Το παράλληλο κείμενο διαδραματίζεται κατά την αυγή ενώ το 
διδαγμένο υπαινικτικά αναφέρεται στο σούρουπο. 


