
Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής κατεύθυνσης 
Γ. Ιωάννου 
«Μες στους Προσφυγικούς Συνοικισμούς»  
Στέκομαι και κοιτάζω τα παιδιά παίζουνε μπάλα. κάθομαι στο ορισμένο καφενείο... με 
ανθρώπους της ράτσας μου τριγύρω. 
Ερωτήσεις:  
1. Ποια χαρακτηριστικά της τέχνης του Γ. Ιωάννου αναγνωρίζετε στο κείμενο; 
Απάντηση: 
Το κείμενο έχει πολλά από τα χαρακτηριστικά των πεζογραφημάτων του Γ. Ιωάννου: 

 Συνδυάζει στοιχεία από το δοκίμιο, το ημερολόγιο, το χρονικό το διήγημα χωρίς 
όμως να εντάσσεται εξ ολοκλήρου σε κανένα από τα παραπάνω είδη. 

 Η αφήγηση είναι πρωτοπρόσωπη με χαμηλόφωνο και εξομολογητικό τόνο. 

 Στηρίζεται στην παρατήρηση και το βίωμα. 

 Έχει χαλαρή δομή και κινηματογραφική γραφή. 

 Μιλά για τη Θεσσαλονίκη και τους προσφυγές. 
2. Ο Γ. Ιωάννου γραφεί στο “Εις εαυτόν”: “Ήθελες να βρεις μια πολύπτυχη φόρμα, που να 

καλύπτει ταυτόχρονα και τη φαντασία σου και τις μνήμες σου και την επιστημοσύνη 
σου και την παρατηρητικότητα σου και τους συνειρμούς σου και την ποιητική σου και τη 
διάθεση σου για εξομολόγηση και συντριβή ενώπιον των άλλων αλλά και αυτούς τους 
άλλους ως σκηνικό, ως περιβάλλον, πρόσωπα, ως ομορφιές.” 

Να ανιχνεύσετε αν επαληθεύεται αυτή η πολύπτυχη φόρμα στο παραπάνω κείμενο 
αναφέροντας ένα παράδειγμα για κάθε στοιχείο της (υπογραμμίσεις). 
Απάντηση: 

 Φαντασία: πανάρχαιοι λαοί-Μνήμες 

 Μνήμες: έθιμο Γονατιστής 

 Επιστημοσύνη: παρατηρήσεις στις πανάρχαιες ράτσες 

 Παρατηρητικότητα: ζωή - χαρακτηριστικά προσφύγων 

 Συνειρμοί: κόκκινο φανάρι “ερυθρά και λευκά αιμοσφαίρια” προγονικό έθιμο 

 Εξομολόγηση και συντριβή: η αποξένωση 

 Σκηνικό, περιβάλλον, πρόσωπα, ομορφιές: πρόσφυγες 
Όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει βέβαια να αναλυθούν σύντομα. 
3. Η αφήγηση τελειώνει με την ευχή «ας ήμουν... τριγύρω». Να συνδυάσετε το τέλος με 

τον τίτλο και με την αρχή της αφήγησης και να εξηγήσετε πώς λειτουργεί ο 
συγκεκριμένος τρόπος δόμησης. 

Απάντηση: 
Η ευχή με την οποία τελειώνει η αφήγηση («ας ήμουν σ' ένα προσφυγικό συνοικισμό») 

συνδυάζεται με τον τίτλο «Μες στους Προσφυγικούς Συνοικισμούς» και την αρχή του 
κειμένου, όπου ο τόπος δράσης είναι ο προσφυγικός συνοικισμός. Η αφήγηση αρχίζει και 
τελειώνει με τον ίδιο τρόπο και το υλικό δομείται κυκλικά (σχήμα κύκλου). Με την κυκλική 
δομή εξασφαλίζεται ενότητα του θέματος, ενότητα της αφήγησης με τον τίτλο, ενώ το 
κεντρικό θέμα παρουσιάζεται αδιάσπαστο. Έτσι εξισορροπείται η χαλαρή δομή και οι 
συνειρμικές συνδέσεις του αφηγήματος. 
4. «Γυρνώ μες τους προσφυγικούς συνοικισμούς... νά ήταν έτσι η αλήθεια». Να αναλύσετε 

το απόσπασμα του κειμένου σε δυο περίπου παραγράφους. 
Απάντηση: 

Η παράγραφος αρχίζει με την φράση «γυρνώ μες τους προσφυγικούς συνοικισμούς» 
που παραπέμπει στον τίτλο του διηγήματος και προσδιορίζει τον αφηγηματικό του χώρο. 

Σε αυτό το περιβάλλον καθώς ο αφηγητής περιπλανιέται στο χώρο και στο χρόνο, 
αισθάνεται ευφορία «δυνατή ευχαρίστηση», που του προσδίδει η συμβίωση με 
ανθρώπους, που έχουν κοινά βιώματα. Οι σύγχρονοι του πρόσφυγες τον παραπέμπουν 
στους πιθανούς προγόνους τους, τους πανάρχαιους λαούς που κατοικούσαν στη Θράκη, τη 
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Μικρασία, τον Πόντο. Αυτή η μετακίνηση του στην ιστορία τροφοδοτεί την αφήγηση με 
μυστήριο και αγάπη, όπως ο ίδιος λέει, ενώ απηχεί την καβαφική επιρροή στη σύλληψη και 
στο λόγο του Γιώργου Ιωάννου. 

Η καταγραφή των ονομάτων «Θράκες, Χετταίοι, Φρύγες, όμορφοι Λυδοί», 
περιλαμβάνει λαούς γνωστούς από την αρχαιότητα, που θεωρείται ότι αφομοιώθηκαν και 
εξελληνίστηκαν στην πορεία της ιστορίας, κατά την παράδοση. Η αναφορά, αν και δε 
στηρίζεται υποχρεωτικά σε επιστημονικά τεκμήρια, έχει σχέση με τη φιλολογική παιδεία 
του συγγραφέα, με την ενασχόληση του με την αρχαία ιστορία, αλλά κυρίως με τα 
συναισθήματα και τις «ψευδαισθήσεις» του. 

Η έντεχνη υπαινικτική αποκάλυψη ενός προφανώς απίθανου γεγονότος και μιας 
ιστορικής υπέρβασης δε διαφεύγει την προσοχή του, αλλά αντίθετα αποτελεί δείγμα της 
προσφιλούς τεχνικής του φενακισμού, που συχνά συναντάμε στα κείμενα του Γιώργου 
Ιωάννου. Είναι προφανές ότι η ιστορική αλήθεια συγκρούεται με την επιθυμία του και την 
πραγματικότητα, αλλά δίνει άλλη διάσταση στον αφηγηματικό χωροχρόνο του διηγήματος. 
5.  Ποιές αναλογίες περιεχομένου διακρίνετε ανάμεσα στο παρακάτω απόσπασμα και στο 

εξεταζόμενο πεζογράφημα; 
Γ. Ιωάννου, «Ο Ξενιτεμένος»  (από τη συλλογή, Για ένα φιλότιμο) 

Πάντως οι επιτροπές μεταναστεύσεως γνωρίζουν τη δουλειά τους. Όλα τα έχουν 
μελετήσει, κανείς καλός δεν πρόκειται να τους ξεφύγει. Σιγά σιγά θα μείνουν στην πατρίδα 
μόνο τα αποπλύματα και οι ωχρές περιφερόμενες φυσιογνωμίες. Όλοι πρέπει να είναι 
πρώτης ποιότητας, όπως και τα ροδάκινα, άθικτα και βελουδένια. Όλες οι μάνες που είχαν 
γιούς, τους έχασαν ή θα τους χάσουν. Το μάθαν όλοι και συνωμοτούνε για το σώμα τους, 
τους ξεπλανεύουν, μεταχειρίζονται μεγάλες πανουργίες. Κι εγώ ακόμα συνωμότησα για να 
φθάσω ως εδώ, κι ας είχα αμέσως μετανιώσει. Ούτε με διάλεξε ούτε με παρακάλεσε 
κανένας. 

Φυσικά, αφότου έφτασα, σφαδάζω πάλι για το γυρισμό, χωρίς ν’ ακούω τους 
πεπειραμένους . Δε με πειράζει που με περιμένουν τα ίδια πράγματα εκεί. Πάντως με 
περιμένουν κι εκείνοι οι δρόμοι, τα χώματα κι η θάλασσα. Όταν ακούω για θάλασσα 
βουρκώνω, όπως όταν σπανίως μου λένε λόγο στοργικό. Ο φίλος που μου λείπει πιο πολύ 
είναι θαλασσινός· είναι μακριά μου. 
Απάντηση: 

Το απόσπασμα προβάλει το θέμα της μετανάστευσης και των επιτροπώ1ν 
μεταναστεύσεως από την ίδια οπτική που προβάλλεται και στο εξεταζόμενο πεζογράφημα. 
Έτσι για τον αφηγητή η μετανάστευση είναι μια από τις χειρότερες αναγκαστικές επιλογές 
που μπορεί να έχει κάποιος για να λύσει το πρόβλημα της επιβίωσης, αφού τον 
απομακρύνει από τον τόπο που γεννήθηκε, απ’ όλες τις ομορφιές που ο τόπος αυτός του 
έδωσε αλλά και από τους αγαπημένους φίλους. Ως προς τις επιτροπές μεταναστεύσεως, 
άλλωστε, η θέση του αφηγητή είναι παρόμοια με αυτήν του αφηγητή στο εξεταζόμενο 
πεζογράφημα. Και στα δυο αποσπάσματα ο αφηγητής θεωρεί ότι αυτές αποτελούνται από 
ανθρώπους σκληρούς και εκμεταλλευτές, που επιδιώκουν να επιλέξουν τους πιο ζωηρούς, 
εύρωστους και δυνατούς για να εξασφαλίσουν καλύτερα αποτελέσματα για τους εργοδότες 
τους. 
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