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ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: 
 
Α.  ΚΕΙΜΕΝΟ            
 
Γ. Ιωάννου  -  «Μεσ  τουσ προςφυγικοφσ  ςυνοικιςμοφσ»  
 
    τζκομαι και κοιτάηω τα παιδιά∙ παίηουνε μπάλα. Κάκομαι ςτο οριςμζνο καφενείο∙ ςε λίγο κα 
ςχολάςουν και κ’ αρχίςουν να καταφτάνουν οι μεγάλοι. Κουραςμζνοι απ’  τθ δουλειά,  είναι 
πολφ πιο αλθκινοί.  Οι περιςςότεροι γεννικθκαν εδϊ ς’  αυτι τθν πόλθ,  όπωσ κι εγϊ.  Κι όμωσ 
διατθροφν πιο κακαρά τα χαρακτθριςτικά τθσ ράτςασ τουσ και τθν ψυχι τουσ, από μασ τουσ 
διεςπαρμζνουσ. Ιδίωσ όταν τουσ βλζπω εδϊ,  μου φαίνονται πιο γνιςιοι.  Κάπωσ αλλιϊτικοι 
μοιάηουν μακριά,  ςε άλλα περιβάλλοντα ςυναντθμζνοι.   
    Η αλικεια πάντωσ είναι πωσ ςτο ηιτθμα τθσ αναγνωρίςεωσ ζχω φοβερά εξαςκθκεί. Όπου κι 
αν είμαι, τον Πόντιο,  ασ ποφμε,  τον διακρίνω από μακριά∙ και από μια γραμμι του κορμιοφ του 
μονάχα.  Δεν είναι ανάγκθ ν’  ακοφςω τθν ομιλία του, οφτε να διαπιςτϊςω τθν αλλιϊτικθ 
μελαχρινάδα. πανίωσ να πζςω ζξω. Από κοντά όμωσ είμαι ολότελα αλάνκαςτοσ.  Σο ίδιο και με 
τουσ Καραμανλιδεσ,  τουσ Καυκάςιουσ,  τουσ Μικραςιάτεσ απ’  τισ ακτζσ,  τουσ άλλουσ απ’ τα 
βάκθ, τουσ Κωνςταντινουπολίτεσ, από μζςα ι απ’  τα περίχωρα,  κι ασ επιμζνουν όλοι τουσ πωσ 
είναι απ’ τθν καρδιά τθσ Πόλθσ,  κι απ’  το Γαλατά.  Οι Θρακιϊτεσ όμωσ ζρχονται πιο καςτανοί∙ 
ξανκοί πολλζσ φορζσ,  κι ευκολότερα μπερδεφονται με πρόςφυγεσ από μζρθ άλλα. Εξάλλου ςα 
να ζχουν χάςει τθν ιδιαίτερθ προςφορά τουσ ι ίςωσ εγϊ να τθν ζχω ςυνθκίςει.  Μπερδεφονται 
κυρίωσ μ’αυτοφσ που ιρκαν απ’  τθ Ρωμυλία.  Αυτό ςυμβαίνει κι ανάμεςα ςτουσ Ηπειρϊτεσ και 
ςτουσ άλλουσ απ’  τισ περιοχζσ του Μοναςτθριοφ.  
    Όταν τουσ μπερδεφω,  το καταλαβαίνω ςυνικωσ αργά∙ γιατί ζχω τόςθ πεποίκθςθ πάνω ς’  
αυτό το ηιτθμα,  ϊςτε ςπανίωσ ρωτϊ. Κατά βάκοσ βζβαια αυτό δεν είναι ςφάλμα,  είναι 
διαπίςτωςθ.  
   Κι όμωσ πόςθ ςυγκίνθςθ ζχει να κοιτάηεισ ι να ςυηθτάσ ςτα καφενεία και να διαιςκάνεςαι τθ 
δικι ςου ι μια άλλθ πανάρχαια ράτςα. Ακοφσ εκείνεσ τισ φωνζσ με τθ ηεςτι προφορά και ςου  
'ρχεται ν’  αγκαλιάςεισ.  Ονόματα από ςβθςμζνουσ τάχα λαοφσ και χϊρεσ δειλιάηουν μζςα ςτο 
νου∙ μεκϊ μονάχα και που τα λζω από μζςα μου,  κακϊσ ολοζνα βεβαιϊνομαι.  Χαίρομαι να 
κοιτάηω τισ αδρζσ και τίμιεσ φυςιογνωμίεσ τουσ κι ανατριχιάηω βακιά,  όταν ςκζφτομαι πωσ 
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αυτόσ που μου μιλά είναι δικόσ μου άνκρωποσ, τθσ φυλισ μου. Κάτι ςα ηεςτό κφμα με ςκεπάηει 
ξαφνικά,  καρρείσ και γφριςα επιτζλουσ ςτθν πατρίδα.  Δεν ζχει ςθμαςία που δε γνϊριςα ποτζ 
αυτι τθν πατρίδα ι που δε γεννικθκα καν εκεί.  Σο αίμα μου από κει μονάχα τραβάει∙ εκτόσ κι 
αν είναι αλθκινό πωσ ο άνκρωποσ αποτελείται απ’  αυτά που τρϊει και πίνει,  οπότε πράγματι 
είμαι από δω. Πϊσ εξθγείται τότε όλθ αυτι θ λαχτάρα;  
    Γυρνϊ μζσ ςτουσ προςφυγικοφσ ςυνοικιςμοφσ με δυνατι ευχαρίςτθςθ.  Θράκεσ,  Χετταίοι,  
Φρφγεσ,  όμορφοι Λυδοί,  πάλι,  ανκοφν ανάμεςά μασ.  Οι ίδιοι δεν ξζρουν βζβαια αυτά τα 
ονόματα∙ για μζνα όμωσ είναι φορτωμζνα μυςτιριο και αγάπθ. Κι αν ακόμα δεν είναι, πολφ κα 
ικελα να ιταν ζτςι θ αλικεια.  
    Κι όμωσ τα τελευταία χρόνια ζχουν κάνει το παν για να ςκορπίςει θ ομορφιά αυτι ςτουσ 
τζςςερισ ανζμουσ. Οι εγκλθματίεσ των γραφείων εκμεταλλεφτθκαν τθ ηωθράδατουσ και τθν 
αγνότθτά τουσ. Σουσ εξϊκθςαν να ςφάξουν και να ςφαχτοφν∙ να φαγωκοφν,  ιδίωσ μεταξφ τουσ.  
Σϊρα φυςικά τουσ τρζμουν και προςπακοφν να τουσ ξεφορτωκοφν με τθ μετανάςτευςθ. Πολφ 
αργά, νομίηω.  
    Κάκε φορά που φεφγω από κει, με αποχαιρετοφν χωρίσ να δείξουν παραξζνεμα,  αν και 
άγνωςτοί μου άνκρωποι.  Σουσ πλθροφορεί το αίμα τουσ για μζνα, όπωσ και το δικό μου με 
κάνει να τουσ κατζχω ολόκλθρουσ.  Πάντωσ ποτζ τουσ δεν επιμζνουν να με κρατιςουν ςτισ 
παρζεσ τουσ.   
    Ολομόναχοσ,  ξζνοσ παντάξενοσ,  χάνομαι ςτισ μεγάλεσ αρτθρίεσ.  Όταν ανάβει το κόκκινο και 
ςταματοφν τ’  αυτοκίνθτα, μου φαίνεται για μια ςτιγμι πωσ παφει εντελϊσ κάκε κόρυβοσ.  
Ερυκρά και λευκά αιμοςφαίρια ςα να κυκλοφοροφν. Κι όμωσ βλζπω πωσ το πλικοσ εξακολουκεί 
να περπατά,  να κουβεντιάηει ι να γελάει. ταματϊ πολλζσ φορζσ ςτθ μζςθ του πεηοδρομίου,  κι 
όπωσ ςτο κοφτςουρο που κόβει το νερό,  ζτςι περιςτρζφονται γφρω μου οι διαβάτεσ.  Σϊρα που 
δεν εμποδίηουν οι μθχανζσ,  ακοφω χιλιάδεσ βιματα ςτο πλακόςτρωτο.  Μου  ‘ρχεται να 
καμπυλϊςω τθ ράχθ μου για να περάςει χωρίσ εμπόδια αυτό το ποτάμι. Σθσ Γονατιςτισ, όταν 
περνάει από πάνω μου το βουβό ποτάμι των προγόνων,  γονατιςμζνοσ πάνω ςτα καρυδόφυλλα, 
ςκφβω βακιά ςτο χϊμα, για να μθν βγάηουν οι ψυχζσ εξαιτίασ μου τον παραμικρότερο 
παραπονιάρικο βόμβο.  
    Εγϊ όμωσ από τϊρα είμαι βαριά παραπονεμζνοσ.  Μζςα ςτουσ ξζνουσ και ςτα ξζνα πράγματα 
ηω διαρκϊσ∙ ςτα ζτοιμα και ςτα ενοικιαςμζνα.  υγκατοικϊ με ανκρϊπουσ που αδιαφοροφν 
τελείωσ για μζνα, κι εγϊ γι’ αυτοφσ. Οφτε μικροδιαφορζσ δεν υπάρχουν κάν μεταξφ μασ.  Ο ζνασ 
αποφεφγει τον άλλο,  όςο μπορεί.  Μα κι αν τφχει να ςου μιλιςουνε, κρφβουν ςυνικωσ τα 
πραγματικά τουσ ςτοιχεία ςα να  ‘ναι τίποτε κακοποιοί. Σο ιδανικό, θ τελευταία λζξθ του 
πολιτιςμοφ, είναι, λζει, να μθν ξζρεισ οφτε ςτθ φάτςα τογείτονά ςου.  Πονθρά πράγματα βζβαια∙ 
προφάςεισ πολιτιςμοφ, για να διευκολυνκοφν οι αταξίεσ.  
   Γι’  αυτό ηθλεφω αυτοφσ που βρίςκονται ςτον τόπο τουσ,  ςτα χωράφια τουσ,  ςτουσ ςυγγενείσ 
τουσ,  ςτα πατρογονικά τουσ.  Σουλάχιςτον,  ασ ιμουν ς’  ζνα προςφυγικό ςυνοικιςμό με 
ανκρϊπουσ τθσ ράτςασ μου τριγφρω.  

"Για ένα φιλότιμο, 1964" 

 

ΘΕΜΑΣΑ 
1.   Χαρακτθριςτικά τθσ γραφισ του Ιωάννου αποτελοφν το βιωματικό ςτοιχείο,  οι αντιθέςεισ , 

η έκφραςη τησ υπαρξιακήσ αγωνίασ, η ειρωνεία, η εμμονή ςτη λεπτομέρεια. Να δϊςετε 
ζνα παράδειγμα για κάκε ζνα από τα παραπάνω ςτοιχεία και να το ςχολιάςετε.                                         
(15 μονάδεσ) 

 

2.   Να εντοπίςετε ςτο κείμενο δφο αφθγθματικζσ τεχνικζσ και δφο αφθγθματικοφσ  τρόπουσ  και       

να ςχολιάςετε τθ λειτουργικότθτά τουσ το κείμενο.                          (20 μονάδεσ) 
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3.  «Η γλϊςςα του Γιϊργου Ιωάννου ζχει περιγραφεί ωσ ζκφραςθ κατ’ επίφαςθ πθγαία, ςτθν 
πραγματικότθτα όμωσ ψιλοδουλεμζνθ ωσ τθν τελευταία λζξθ και ςυλλαβι. Πρόκειται για 
μια γραφι που ο κουβεντιαςτόσ τόνοσ τθσ, θ λιτότθτα και θ αμεςότθτά τθσ  βλαςταίνουν 
από τισ βακιζσ ρίηεσ του νεοελλθνικοφ αφθγθματικοφ λόγου». Να ςχολιάςετε τθ γλϊςςα του 
κειμζνου και να επαλθκεφςετε τθν άποψθ του  Αλ. Κοτηιά με τζςςερα  ςτοιχεία από το 
δοκζν κείμενο. 

                                                                                                     (20 μονάδεσ) 
 

4. Να ςχολιάςετε ςε μία παράγραφο 100 λζξεων περίπου το χωρίο: « Γυρνϊ μζσ ςτουσ 
προςφυγικοφσ ςυνοικιςμοφσ …κα ικελα να ιταν ζτςι θ αλικεια».   

                                                                                                               
                                                                                                                                    (25 μονάδεσ) 
 
5.  Να ςυγκρίνετε το κείμενο του Γιϊργου Ιωάννου  με το απόςπαςμα από το ζργο του  Δθμιτρθ 

Χατηι «Ο Κάςπαρ Χάουηερ ςτθν ζρθμθ χϊρα» από το «Διπλό Βιβλίο» και να βρείτε τισ 
αναλογίεσ ςτο περιεχόμενο και τθ μορφι. 

                                                                                                                         (20 μονάδεσ) 
 

    Για να πάω το πρωί ςτο εργοςτάςιο παίρνω το μετρό, παίρνω και λεωφορείο, αλλιϊσ δεν 
προφταίνω. Σο βράδυ όμωσ άμα ςκολάςω πάω με τα πόδια, χειμϊνα και καλοκαίρι. Για να 
φτάςω ςτο ςπίτι πρζπει να περάςω από το κζντρο τθσ πόλθσ, τθ μεγάλθ λεωφόρο, με τισ  
ρεκλάμεσ, τα καταςτιματα, τα μπαρ, τισ βιτρίνεσ. Σα φϊτα τθσ ζχουν ανάψει. Κι αν κζλεισ να 
ξζρεισ, εγϊ πολφ τ’ αγαπάω τα φϊτα. τθσ πόλθσ. Περιςςότερο από τον ιλιο τθσ μζρασ. Είναι λζω 
κάποτε με το μικρό το μυαλό μου, τα νζα μασ μάτια, του δικοφ μασ του κόςμου του ςθμερινοφ. 
Σα θλεκτρικά τα φϊτα τα βλζπουν καλφτερα. 
    Η λεωφόροσ ζρχεται κάκετα ςτθ Μφλλερ – ςτράςςε που βρίςκεται το κατάςτθμα το δικό μασ. 
Περνϊντασ από κεί ςτζκομαι μια ςτιγμι και κοιτάηω πάλι τθ βιτρίνα του – κάκε βράδυ τθν 
κοιτάηω. ΑΟΤΣΕΛ απάνω με νζον και μζςα ςτθ βιτρίνα του όλεσ οι λάμπεσ που φκιάχνουμε, 
μικρζσ και μεγάλεσ, αναμμζνεσ γφρω –γφρω ςα να’ ναι κανζνα χριςτουγεννιάτικο δζντρο. 
τζκομαι και τισ κοιτάηω. κζφτομαι πωσ όλεσ οι λάμπεσ αυτζσ, όλεσ όςεσ ζρχονται ς’ αυτό το 
κατάςτθμα, μικρζσ και μεγάλεσ, κόκκινεσ, άςπρεσ ι πράςινεσ, ζχουν όλεσ περάςει από τισ δικζσ 
μου τισ πλάτεσ. Κοιτάηω, λοιπόν, ςα να κοιτάηω να ψάχνω μζςα ςτον εαυτό μου. Κάπου, λζω, 
πρζπει να βρίςκεται μζςα κι αυτόσ. Κάνω πάλι λογαριαςμοφσ. Δεκαπζντε εργοςτάςια μασ δίνουν 
τα προϊόντα τουσ ζτοιμα για να γίνει ζνα λαμπάκι των δφο κθρίων. Είμαςτε δθλαδι διακόςιεσ 
χιλιάδεσ άνκρωποι. Βάλε και τισ πρϊτεσ φλεσ – είμαςτε όλοσ ο κόςμοσ μζςα ς’ αυτό το λαμπιόνι 
των δφο κθρίων. Και μασ χωράει. Σο’ δα ς’ ζνα φίλμ τθν περαςμζνθ βδομάδα, που πιγαμε 
ςινεμά με κάτι Ρωμιοφσ. Μασ ζδειχναν μια ςτάλα νερό κι εκατομμφρια μικρόβια μζςα. τζκομαι, 
λοιπόν, και γω, κάκε βράδυ μπροςτά ς’ αυτι τθ βιτρίνα. Από μζςα το δικό μου το μικροβιάκι 
πρζπει να με βλζπει κολοςςό ςε τεράςτια μεγζκυνςθ. Απζξω βλζπω τον εαυτό μου ςτθν 
πραγματικι του διάςταςθ μζςα ς’ αυτό το μίνι λαμπιόνι. 
   Αφινω το κατάςτθμα, μπαίνω ςτθ λεωφόρο. 
   τθν αρχι που πρωτοιρκα – τα ίδια με το ΑΟΤΣΕΛ –νόμιηα τότε πωσ ζχει πολλά να χαηζψει 
κανζνασ ςτθ λεωφόρο. Περίμενα δθλαδι κάκε βράδυ πωσ κάτι κα γίνει. Σϊρα το ξζρω βζβαια το 
λάκοσ μου. Εδϊ ποτζ δε γίνεται τίποτα. Δεν ζχει ποτζ φαςαρία, καβγάδεσ, να γίνει αναςτάτωςθ, 
ταραχι. πάνια, ςπανιότατα, κανζνα δυςτφχθμα μόνο. Όλα πάνε με τθν ίδια τάξθ που πιγαν και 
χτεσ – ςαν να’ ναι κάπου μια αόρατθ τροχαία που τα’ χει βάλει ςτθ ρζγουλα : τάκα –τάκα ςτο 
εργοςτάςιο. Σίκι-τίκι, τίκι –τίκι το ρολογάκι ςτθ λεωφόρο.  
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    Βάηω τα χζρια μου και τα δφο ςτισ τςζπεσ του παντελονιοφ μου, με το ςακάκι 
πίςωαναςθκωμζνο – κακι ςυνικεια μου λζνε και δεν τθν κόβω – παίρνω τθ λεωφόρο, τθν 
περπατάω, με το κεφάλι ςκυμμζνο, ςαν κάτι να ψάχνω. 
    Άνκρωποι, κόςμοσ πολφσ, περνάνε δίπλα μου, πάνε μαηί μου. Και πάω και γω – ο δρόμοσ μασ 
πάει, θ λεωφόροσ, κάτω απ’ τα φϊτα τθσ. Σουσ κοιτάηω. Όλοι τουσ, λζω, πθγαίνουνε κάπου, 
ζχουνε κάπου να πάνε. Εγϊ είμαι εδϊ, ςτθ λεωφόρο, ςτθν άςφαλτο, περιςςότερο απ’ όλουσ. 
Δεν με περιμζνει κανζνασ εμζνα, δεν ζχω πουκενά να κζλω να πάω, να γυρίςω κάπου. αν να’ 
ναι το ςπίτι μου, εδϊ, εδϊ κι θ πατρίδα μου, το κανζνα ςπίτι μου, θ καμιά μου πατρίδα. Λζνε 
ςτο καφενείο και για τουσ άλλουσ – πωσ ξζνοι γινικαμε όλοι ςτισ μεγάλεσ αυτζσ πολιτείεσ. Αν 
είναι ζτςι, λζω τότεσ εγϊ - εγϊ, λοιπόν, πρζπει να είμαι ο πιο γνιςιοσ πολίτθσ τθσ πολιτείασ των 
ξζνων, ο ικαγενισ. Και να φροντίςεισ εςφ, κφριε ςυγγραφζα, να μου βάλουνε κάποτε και μια 
πλάκα ςτο ςπίτι τθσ Φράου Μπάουμ, από τθν πίςω μεριά, τθσ αυλισ, πωσ εδϊ κατοίκθςε 
κάποτε ο ξενότεροσ απ’ όλουσ τουσ ξζνουσ τθσ πολιτείασ των ξζνων. 
 
ΑΟΥΤΕΛ: εργοστάσιο ποσ κατασκεσάζει λάμπες αστοκινήτων στη Γερμανία 

 

ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ!!! 

 

 


