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ΘΕΜΑ 1ο 
 

Α1. 
Το συγκεκριμένο έργο επιβεβαιώνει, με απόλυτο τρόπο, την τάση του Ιωάννου να 
αντλεί τα θέματά του α)απ’ τα παιδικά του χρόνια, β) απ’ τον κόσμο της προσφυγιάς, 
γ) απ’ τον πόλεμο, δ) απ’ τη Θεσσαλονίκη, ε) απ’ τον τρόπο ζωής των απλών 
ανθρώπων. 
Ειδικότερα και όσον αφορά το πρώτο στοιχείο συνειδητοποιούμε ότι το μεγαλύτερο 
κομμάτι της αφήγησης αφορά το παρελθόν του αφηγητή και πιο συγκεκριμένα την 
παιδική του ηλικία. 
Παράλληλα ο βασικός μύθος του έργου έχει ως κέντρο του τον κόσμο των 
προσφύγων, κόσμο τον οποίο ο ίδιος ο συγγραφέας γνωρίζει πολύ καλά καθώς είναι 
πρόσφυγας και ο ίδιος, (Η οικογένεια του αφηγητή είναι μία οικογένεια προσφύγων 
που ήρθε στην Θεσσαλονίκη μετά την υπογραφή της σύμβασης ανταλλαγής 
πληθυσμών το 1923). 
Οι αναφορές στον πόλεμο και στα δεινά του αποτελούν “κοινό τόπο” στο έργο του 
Ιωάννου. Έτσι κι εδώ γίνεται λόγος τόσο για τον πόλεμο στην Μικρασία όσο και για 
τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο που στάθηκε η αιτία καταστροφής του σπιτιού της 
ηρωίδας. 
Οι αναφορές στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στην ιστορικότητά της και στη σημασία 
της ως πόλης “πρωτεύουσας των προσφύγων” είναι αρκετές και στο συγκεκριμένο 
πεζογράφημα. Ειδικότερα βλέπουμε απ’ την αρχή να γίνονται αναφορές σε 
συγκεκριμένα σημεία της πόλης, όπως στην περιοχή “Ισλαχανε”, όπου βρισκόταν και 
το σπίτι της ιστορίας, χτισμένο δίπλα ακριβώς απ’ το σπίτι που γεννήθηκε ο “πατέρας 
των τούρκων”. Παράλληλα, αναφορές σχετικές με την αισθητική της παλιάς πόλης 
(όπως στην περίπτωση του “καλοκαμωνένου ξυλόδετου σπιτιού”) χρησιμοποιούνται 
προκειμένου να τονιστεί η εισβολή του σύγχρονου τρόπου ζωής και η αλλαγή των 
προτεραιοτήτων των σύγχρονων Θεσσαλονικέων. Επίσης το ψηφιδωτό και η 
περιγραφή της ανακάλυψης του, στόχο έχει να τονίσει την θέση που κάποτε, κατείχε 
η πόλη της Θεσσαλονίκης ως μια απ’ τις σημαντικότερες πόλεις της Ρωμαϊκής 
αυτοκρατορίας. 
Στο κείμενο, τέλος, υμνείται ο τρόπος ζωής, των απλών ανθρώπων μέσα απ’ τις 
περιγραφές της “παλιάς γειτονιάς” όπου οι άνθρωποι ζώντας με έναν φυσικό τρόπο 
(μέσα σε αυλές με δέντρα και πηγάδι), βλέποντας γύρω τους κτήρια που δεν 
προσβάλουν την αισθητική τους (καλοκαμωμένα ξυλόδετα σπίτια) διαμορφώνουν και 
ανάλογο χαρακτήρα, πιστεύουν στην κοινοκτημοσύνη, μοιράζονται ότι καλό έχουν 
με τους γύρω τους και θεωρούν χρέος τους να βοηθήσουν τον ξένο, τον επισκέπτη ή 
όποιον άλλον χρειάζεται βοήθεια. Ακόμα και στην περίπτωση που ο “άλλος” είναι 
εχθρός είναι έτοιμοι να τον καταλάβουν, καθώς η ζωή που ζουν τους έχει προικίσει 
με μεγαθυμία. 



 

 

 
ΘΕΜΑ 2ο 
 
Β1. 
 α)Με τον Ιωάννου , καθιερώνεται μια τάση διαφορετική στην πεζογραφία των 
νεωτέρων, να ειπωθούν τα πράγματα μέσα από τους διαύλους της εξομολόγησης. Ο 
χαρακτήρας περνά σε δεύτερη μοίρα και μάλιστα πολλές φορές δεν υπάρχει. Ο 
αφηγητής, είναι η κυρίαρχη ατομική συνείδηση , γι΄ αυτό και η αφήγηση , που κατά 
κύριο λόγο γίνεται σε πρώτο πρόσωπο, έχει έναν χαρακτήρα καταγραφικό και κάποτε 
χρονογραφικό, μολονότι τα περιστατικά είναι και έντονα και δυσβάσταχτα πολλές 
φορές. 
Η χρήση του πρώτου προσώπου και των αποτυπώσεων η ανάκληση μέρους του 
μνημονικού υλικού και η απόδοση του μέσω της καταγραφής, ορίζουν το μύθο ως 
πλαίσιο και περιγραφή της εμπειρίας . 
Στο συγκεκριμένο «πεζογράφημα» ο αφηγητής χρησιμοποιεί την Πρωτοπρόσωπη 
αφήγηση σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο κατά τη μεγαλύτερη έκταση του διηγήματος 
(συλλογικό «εμείς» →ομαδική συμμετοχή με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας 
→συνεκτικοί δεσμοί / ταύτιση απόψεων)ωστόσο στο τέλος του κειμένου οι 
αντιδράσεις του αυτονομούνται γίνονται αυστηρά προσωπικές , δηλώνοντας την 
πρόθεση του να ανακόψει τις ολέθριες συνέπειες που επέφερε η ραγδαία 
αστικοποίηση στην αρχιτεκτονική αισθητική. «Αν γίνει αυτό θα παραφυλάγω …του 
νέου εξαμβλώματος» . 
Επιπρόσθετα , εξετάζοντας την οπτική γωνία του αφηγητή η κριτική κάνει λόγο για 
μονομερή ή μονοεστιακή αφήγηση. Πρόκειται για μία μορφή αφήγησης στην οποία 
τα πάντα δίνονται από μία οπτική αίσθηση ενός μονάχα προσώπου . Το πρόσωπο 
αυτό είναι δυνατό να μετέχει και μάλιστα να πρωταγωνιστεί στα εξιστορούμενα ή 
απλώς να τα παρακολουθεί από κοντά ως θεατής και να τα αφηγείται . Τα υπόλοιπα 
αφηγηματικά πρόσωπα , όταν υπάρχουν , μας δίνονται εξωτερικά , δηλαδή όπως τα 
βλέπει , τα ακούει ή ακούει να μιλούνε οι άλλοι γι΄ αυτά , κι όπως τα εννοεί το ένα 
αφηγηματικό πρόσωπο , από τη μεριά του οποίου παρακολουθούμε τα 
εξιστορούμενα, ως αναγνώστες . 
Το «εγώ» δηλαδή του αφηγητή βρίσκεται στο κέντρο της αφήγησης, όλα συγκλίνουν 
στη συνείδηση του ή στο υποσυνείδητο του και όλα φωτίζονται και χρωματίζονται 
από αυτήν . Δεν πρόκειται για μια απλή κατάθεση μαρτυρίας αλλά προσωπικής 
εμπειρίας , που μπορεί να είναι καθοριστική για το «εγώ» , να παίρνει δηλαδή την 
ένταση , το βάθος και τη διάρκεια του βιώματος .  
Συγκεκριμένα , στο αφήγημα κυριαρχεί η μορφή της μαυροφορεμένης – αινιγματικής 
γυναίκας της οποίας η συμπεριφορά και τα συναισθήματα δίνονται «εξωτερικά» όπως 
δηλαδή τα συλλαμβάνει ο αφηγητής παρακολουθώντας , παρατηρώντας και 
καταγράφοντας κάθε της κίνηση . Π.χ «Η γυναίκα βούρκωσε, δε μας έδωσε όμως 
καμία εξήγηση για την τόση λύπη της» .Το υλικό του ο αφηγητής το προβάλλει μέσα 
από αφήγηση / περιγραφή: αναπαριστά , περιγράφει στατικά , αλλά και με τον 
εσωτερικό μονόλογο : εκφράζονται σκέψεις , συναισθήματα την προσώπων της 
αφήγησης π.χ. «δε μας φαινόταν …τόσο πολύ» . 
«Παραλίγο να την καλέσουμε επάνω στο σπίτι …η επίμονη νοσταλγία μας» . 
 
 
 
 



 

 

 β)Ο αφηγητής ξεκινά από ένα αδιευκρίνιστο σημείο του παρόντος: «δεν 
ξαναφάνηκε η μαυροφορεμένη εκείνη γυναίκα» για να μετατεθεί αμέσως στο 
παρελθόν «που ερχόταν …κι ακόμα πιο πέρα» πληροφορώντας μας συνοπτικά για τις 
επισκέψεις , την εμφάνιση και την αινιγματική στάση της μαυροφορεμένης γυναίκας . 
Ακολούθως με μια σειρά χρονολογικά οργανωμένων αναλήψεων που ακολουθούν 
ευθύγραμμη πορεία περιγράφει τις διαδοχικές επισκέψεις και τα συναισθήματα της . 
• πρώτη επίσκεψη (1936) : «Την πρώτη φορά που… έφυγε καταχαρούμενη» 
• δεύτερη επίσκεψη (1938) : «Τη δεύτερη φορά …να καρπίσει» 
• τρίτη επίσκεψη (1939) : «Η γυναίκα ξαναφάνηκε… υποπτευόμαστε) 
• τέταρτη επίσκεψη (1939-1940) : «Την άλλη φορά είδαμε… αμπελοχώραφα εκεί 
κάτω» 
• πέμπτη επίσκεψη (1945) : «Η τουρκάλα ξαναφάνηκε να το γκρεμίσει» 
 
Ακολούθως επιστέφει στο παρόν (κυκλική οργάνωση) : «Δεν την ξανάδαμε… 
ξαποστάσει» για να καταδυθεί στο πρόσφατο παρελθόν και την ανέγερση της 
πολυκατοικίας στη θέση του παραδοσιακού ξυλόδετου σπιτιού : «Το σπίτι είχε 
παραδοθεί …φρικαλέες» 
Η επαναφορά στο παρόν : «Τώρα …μυαλό τους» διακόπτεται από τη δήλωση των 
μελλοντικών του προθέσεων (πρόληψη): «Αν γίνει αυτό …θα παραφυλάγω 
…εξαμβλώματος» . 
Τέλος , αφήγηση ολοκληρώνεται με μία καταβύθιση στο παρελθόν όπου 
καταγράφονται οι εργασίες εκσκαφής , η αποκάλυψη του ψηφιδωτού : «την 
προηγούμενη φορά… οι αρμόδιοι» και η κατάθεση της μαρτυρίας μιας «γριάς» από 
τη γειτονία που επιτρέπει την αποκάλυψη της ταυτότητας της μαυροφορεμένης 
γυναίκας «πάντως …δεν ματαείδα» . 
 
Β2. 
α) 
κλεφτές ματιές: 
η αγωνία της γυναίκας να μην κινήσει υποψίες στους ιδιοκτήτες του σπιτιού για το 
περιεχόμενο και τη συχνότητα των επισκέψεών της αλλά και η εσωτερική της ανάγκη 
να πυροδοτήσει μνήμες και βιώματα μιας ζωής χαμένης και να συνδεθεί έστω και 
στιγμιαία με τις ρίζες που βίαια αποκόπηκε, αισθητοποιούν το δράμα του πολέμου, το 
δρόμο της προσφυγιάς, το δάκρυ, την οδύνη για την εγκατάλειψη της πατρογονικής 
εστίας. Το λαθροκοίταγμα της γυναίκας στο σπίτι, που κάποτε ήταν δικό της και 
φιλοξενεί κομμάτι από τη ζωή της αποκαλύπτει το φόβο, την ερημιά , την εχθρότητα 
που σκορπίζει ο πόλεμος δοκιμάζοντας την αντοχή και τις σχέσεις των απλών, 
λαϊκών ανθρώπων. 
 
κατατσακισμένη στο κατώφλι: 
τα συναισθήματα της γυναίκας παρακολουθούν τις αλλαγές του εξωτερικού 
περιβάλλοντος ή αντίστροφα οι αλλοιώσεις στο χωρικό στοιχείο σημαδεύουν 
τον ψυχισμό της κατατρεγμένης γυναίκας. Έτσι, το ξεριζωμένο δέντρο και το 
μισογκρεμισμένο σπίτι γίνονται οδοδείκτες ενός προσωπικού δράματος που 
κορυφώνεται, ωστόσο εκφράζεται συγκρατημένα, χαλιναγωγημένα. Ο σιωπηλός 
πόνος μπροστά στα συντρίμμια μιας ζωής αποτυπώνει με τη μέγιστη λιτότητα , 
όγκους συναισθημάτων. 
 
 
 



 

 

«είχε μαλακώσει την καρδιά»: 
η αναγνώριση κοινών βιωμάτων, το δράμα της προσφυγιάς, ο πόνος του 
ξεριζωμού και της εγκατάλειψης της πατρογονικής εστίας κατευνάζει την οργή 
και την αγανάκτηση της οικογένειας του αφηγητή. Η εθνική ταυτότητα ως διαφορά 
υπερφαλαγγίζεται από την ανθρώπινη. Εκείνο που ενώνει τους πρώην εχθρούς είναι η 
κοινή προσήλωση σε ανθρώπινες και ανθρωπιστικές αξίες, ο σεβασμός στην 
ανθρώπινη νοσταλγία και οδύνη και η επίγνωση ότι αποτελούν θύματα της ιστορίας. 
 
κατάγυμνη αυλή: 
η «ιταλιάνικη μπόμπα» σάρωσε οτιδήποτε τροφοδοτούσε τη μνήμη και τα βιώματα 
της κατατρεγμένης γυναίκας. Η ερημιά του τοπίου αντανακλά τη συναισθηματική 
απογύμνωση της γυναίκας και την κατάρρευση ενός ολόκληρου συστήματος αξιών 
(αισθητικών, κοινωνικών, πολιτισμικών) που ωστόσο αποτυπώνεται με δωρική 
λιτότητα. 
 
αφράτο μάρμαρο: 
η οδύνη για την καταστροφή του σπιτιού περνάει στον αφηγητή, ο οποίος γίνεται 
υπερασπιστής των αξιών που εκπροσωπεί η γυναίκα καθώς αναγνωρίζει έναν κοινό 
κώδικα αισθητικών και κοινωνικών αξιών. Η αρχιτεκτονική, η διάταξη, τα υλικά του 
σπιτιού δηλώνουν την αρμονική σύνδεση ανθρώπου φύσης, και ευνοεί την ανάπτυξη 
κοινωνικών δεσμών, την εξωστρέφεια σε αντίθεση με την περιφρόνηση του φυσικού 
περιβάλλοντος και τον αυτοεγκλωβισμό που επιβάλλει η κάθετη δόμηση. 
 
 
β) 
Στην παράγραφο αυτή υποχωρεί το μοτίβο της προσφυγιάς για να έλθει στο 
επίκεντρο το θέμα της κατάρρευσης του παραδοσιακού αυθεντικού κόσμου που 
επέβαλε η ραγδαία αστικοποίηση .Η νέα εποχή , για τον Ιωάννου, αντιπροσωπεύει 
την ισοπέδωση της αισθητικής και της γραφικότητας και τον εγκλωβισμό των 
ανθρώπων σε «εξαμβλώματα». Εκμεταλλεύεται λοιπόν την ευκαιρία με αφορμή την 
αντίθεση παραδοσιακό σπίτι /κάθετη δόμηση για να εκθέσει τις απόψεις του σχετικά 
με το παλιά και το νέο , που συνιστούν την ευρύτερη αντίθεση και να τους δώσει 
καθολικό χαρακτήρα . Το πάθος του για κόσμο που χάνεται , η αγωνία του για να 
ανασυσταθεί και να αντισταθμηθεί μια ζωή χαμένη είναι τόσο έντονη ώστε 
αντανακλάται και στο ύφος : ο συγκρατημένος τρόπος παραχωρεί τη θέση του στην 
υψηλόφωνη διαμαρτυρία («μια συμμορία εργολάβων» , μια «μια πολυκατοικία από 
τις πιο φρικαλέες» , «οι γελοίοι»)και την ειρωνεία : «ποιος ξέρει τι μεγαλεπήβολο 
σχέδιο συνέβαλε το πονηρό μυαλό τους» . Με τον τρόπο αυτό στηλιτεύει το 
ωφελεμιστικό πνεύμα της εποχής που εκπροσωπείται από τους αρμόδιους 
(εργολάβους)και τα όργανα τους και περιφρονούν , ισοπεδώνουν ανθρώπινες, 
αισθητικές και πολιτισμικές αξίες στο βωμό των οικονομικών συμφερόντων. 
 
 
ΘΕΜΑ 3ο 
 
Γ1 
 α) Η λέξη “κατώφλι” χρησιμοποιείται στο κείμενο έξι φορές, ενδεικτικό της 
σημασίας που της αποδίδει ο συγγραφέας. Το “κατώφλι” μαζί με το δέντρο, το πηγάδι 
και το σπίτι αποτελούν τους συνδέσμους της γυναίκας με το παρελθόν της και κατ’ 
επέκταση με την ευτυχία. Ειδικότερα το “κατώφλι” φέρει επάνω του έναν “ιδιαίτερο” 



 

 

συμβολισμό καθώς ήταν εκείνο το σημείο του κάθε σπιτιού, όπου οι ιδιοκτήτες 
υποδέχονταν και ξεπροβόδιζαν τους επισκέπτες τους, όπου οι γυναίκες συνήθιζαν να 
κάθονται συζητώντας, με τις γειτόνισσες τους, ήταν δηλαδή το σημείο εκείνο μέσω 
του οποίου το κάθε σπίτι, η κάθε οικογένεια συμμετείχε στο κοινωνικό “γίγνεσθαι”. 
Βλέπουμε την ηρωίδα τη στιγμή που αναγκαζόταν να φύγει απ’ το σπίτι της να φιλάει 
το κατώφλι του, σκηνή την οποία συναντάμε συχνά σε αφηγήσεις, όπου ο ήρωας 
ξενιτεύεται. (Σε αφηγήσεις τέτοιου είδους συχνά οι ήρωες ονειρεύονται το κατώφλι 
του σπιτιού τους, ή είναι το πρώτο που φιλάνε όταν πια κατορθώνουν να 
επιστρέψουν). Το κατώφλι λοιπόν, φαίνεται, πως σε εποχές, όχι και τόσο μακρινές, 
αποτελούσε “ιερό” σύμβολο της οικογένειας, της ενότητας του “κοινού αίματος” με 
τον χώρο της “πατρίδας”, ήταν, με λίγα λόγια, κάτι ανάλογο με την εστία των 
αρχαίων Ελλήνων. Η μυστηριώδης γυναίκα, τώρα, δείχνει να απολαμβάνει την 
παραμονή της στον χώρο αυτόν, αφενός γιατί δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στο 
κυρίως σπίτι, αφετέρου γιατί το κατώφλι για εκείνη “εμπεριέχει” ως σύμβολο όλες τις 
αξίες, όλη την ουσία της παλιάς της ζωής. 
 
 β) Με τις φράσεις αυτές στο τέλος του έργου εξηγείται η αινιγματική 
συμπεριφορά της μαυροντυμένης γυναίκας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της αφήγησης, ο 
αφηγητής παρόλο που προοικονομεί το τέλος αποφεύγει να αναφερθεί με σαφήνεια 
στην ταυτότητά της, περιορίζεται απλώς στην αναφορά της εθνικότητάς της. Με το 
τέλος, λοιπόν, της αφήγησης μέσα απ’ την επιστροφή στην αρχή της ιστορίας (σχήμα 
κύκλου, που δίνει την αίσθηση της ολοκλήρωσης, του τέλους) συνειδητοποιούμε πως 
η γυναίκα με την “αρχοντική ομορφιά”, αυτή που έμοιαζε με “αρχόντισσα” και 
μιλούσε μόνο τούρκικα δεν είναι άλλη απ’ την όμορφη κόρη του μπέη, η οποία, 
σύμφωνα με τη γριά γειτόνισσα, “σπαράζει” μπροστά στο ενδεχόμενο αποχωρισμού 
της  απ’ τον χώρο που γεννήθηκε και μεγάλωσε. Έτσι τονίζεται η σχέση που, συχνά, 
οι άνθρωποι αναπτύσσουν με τον χώρο στον οποίο ζουν και στον οποίο προσδίδουν 
διαστάσεις μεταφυσικές καθώς ο δεσμός μαζί του δεν εξηγείται με λογικό – 
αντικειμενικό τρόπο. Το “σπίτι” μας για τους πιο πολλούς από μας δεν είναι απλά 
ένας τόπος, αλλά ένας “χώρος” μέσω του οποίου συνδεόμαστε με τη μακριά αλυσίδα 
των προγόνων μας, ένα στοιχείο απαραίτητο για τον αυτοπροσδιορισμό μας τόσο ως 
άτομα όσο και ως μέλη του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Η περιγραφή του 
αποχωρισμού στο τέλος, στόχο έχει επίσης να δημιουργήσεις συναισθήματα – 
παρόλο που ο Ιωάννου αποφεύγει συνήθως κάθε μελοδραματική νότα – και να 
υποδηλώσει τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην ηρωίδα που αποχωρίζεται το 
παρελθόν της και στον αφηγητή που βλέπει τον “παλιό κόσμο” να υποχωρεί 
ηττημένος μπροστά στην εισβολή της νέας εποχής. 
 
ΘΕΜΑ 4ο 
 
Δ1 
Δεσπόζουσα είναι η θέση του χωρικού στοιχείου στο έργο του Ιωάννου. Η γενέτειρα 
του , η Θεσσαλονίκη είναι παρούσα στο σύνολο του έργου του, είναι η πόλη που 
κυριαρχεί το προσωπικό βίωμα του αφηγητή και λειτουργεί ως πρόφαση για να 
υποβληθούν οι διαθέσεις του , με αποτέλεσμα η πόλη να μετατρέπεται σε χώρο 
υποδοχής κάποιων οριακών ψυχολογικών του καταστάσεων . 
Τα αφηγήματα του λοιπόν , κινούνται στο χώρο της Θεσσαλονίκης των κατοχικών 
και των πρώτων μεταπολεμικών χρόνων όπου ο συγγραφέας καταγράφει με ενάργεια 
και ακρίβεια το καθημερινό τους πρόσωπο από τη λεπτομερή ενατένιση του έσω και 



 

 

του μέσα χώρου . Αποτελούν μικρογραφίες της καθημερινής ζωής των κατοίκων της 
αφ’ ενός και προσωπικές αναμνήσεις του συγγραφέα αφετέρου , όπου μνημονικές 
ανακλήσεις δημιουργούν το συγκινησιακό κλίμα στο οποίο κινείται η πεζογραφία 
του.. 
Τοπογραφικές καταγραφές : 
• « Ισλαχανέ» στου Κεμάλ το σπίτι 
• δίπλα στο «Ακρόπολις» , μέχρι την οδό Πλάτωνος , σχημάτιζαν τη βορινή πλευρά 
της πλατείας, που σήμερα ονομάζεται «Μακεδονομάχων¨, «γύρω από τη Ροτόντα»¨, 
«η παλιά ελληνική συνοικία της Καμάρας» . 
 
 
Μία πόλη με πολύμορφο πρόσωπο , ένας μαγνήτης του διεσπαρμένου Ελληνισμού : 
Συνοικισμός των Εβραίων . 
Οικογένεια προσφύγων όπου βρήκε κατάλυμα σε ένα σπίτι δίπλα στο Τούρκικο 
προξενείο . 
 
Η πόλη γίνεται αισθητή ως κοινωνική ροή , ως ιστορία , ως ενεστώτας χρόνος και 
υποβάλλεται ως οργανική παρουσία μέσα από το ήθος των προσώπων της. 
«Στου Κεμάλ»Με αφορμή τις επισκέψεις της αινιγματικής γυναίκας αποτυπώνεται ο 
παλιός αυθεντικός τρόπος ζωής όπου κυριαρχούσαν οι κοινωνικοί δεσμοί η τήρηση 
των εθίμων και των παραδόσεων , η φιλοξενία , η εξωστρέφεια το ανυπόκριτο των 
ανθρώπινων σχέσεων .  
Τα στοιχεία αυτά εντοπίζονται και και στο «Απογραφή ζημιών» : «Τα Σάββατα… με 
τις πατροπαράδοτες… στεκόντουσαν στις εξώπορτες(κατ΄ αντιστοιχία με το 
κατώφλι), αγία αργία» . 
 
Η πόλη ως ιστορία : 
 
• « μια και η ανταλλαγή των πληθυσμών» : (αναφορά στη συνθήκη της 
Λοζάννης (30/01/1923) σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η 
ανταλλαγή των ελληνικών πληθυσμών της Τουρκίας με τους 
μουσουλμάνους που κατοικούσαν στη χώρα μας» . 
• « μια ιταλιάνικη μπόμπα» : αναφορά στον ελληνικό πόλεμο (1940-41) 
• « λίγο μετά τον πόλεμο¨(Β΄ παγκόσμιος πόλεμος). 
 
 
Χαρακτηριστικό στοιχείο του περιεχομένου των αφηγημάτων του Ιωάννου αποτελεί 
ακόμη η προσπάθεια , η δραματική πάλη ενίοτε, να ανασυσταθεί και να 
ανασταθμηθεί μία ζωή χαμένη ένας κόσμος που σβήνει από τη βίαιη επέλαση του 
σύγχρονου πολιτισμού και των αλλαγών που επέβαλε η ραγδαία αστικοποίηση . 
Η διοχέτευση του βόθρου στο πηγάδι , το ξερίζωμα της μουριάς και η ανέγερση μιας 
«φρικαλέας» πολυκατοικίας στη θέση του παραδοσιακού ξυλόδετου σπιτιού 
σηματοδοτούν την ισοπέδωση των αισθητικών, κοινωνικών , πολιτισμικών αξιών στο 
βωμό του εκσυγχρονισμού . Το ίδιο και στο παράθεμα «Έτσι σαρώθηκε σιγά-
σιγά…με άνεση τη Ροτόντα» . 
 
 
Το χιούμορ και η ειρωνεία λειτουργούν λυτρωτικά στον Ιωάννου ως ένας 
μηχανισμός άμυνας για να ξεπεράσει ο συγγραφέας την αμφιθυμία του και τα 
σκληρά επικίνδυνα σημεία της μνήμης . 



 

 

Στου «Κεμάλ το σπίτι» ο συγγραφέας αποδοκιμάζει τους αρμοδίους και τα 
όργανα τους για τη βεβήλωση και την ασέβεια που επιδεικνύουν απέναντι στην 
αισθητική του τοπίου και κυρίως στα μνημεία του πολιτισμού «συμμορία 
εργολάβων», «δασκαλεμένους εργάτες», «τώρα ετοιμάζονται να τη γκρεμίσουν οι 
γελοίοι» , «μια πολυκατοικία από τις πιο φρικαλέες» , «οι δασκαλεμένοι εργάτες… 
τους σταματήσουν οι αρμόδιοι» 
Παρόμοια αντίληψη εντοπίζεται και στο παράθεμα : «θαρρείς και το θεωρούν 
όλοι τους ευκαιρία να… και αφέθηκε ο τόπος ελεύθερος… τη Ροτόντα» . 
 
 
 
Διαφορές 
 
Στο αφήγημα «στου Κεμάλ το σπίτι» με αφορμή τις επισκέψεις της Αινιγματικής 
γυναικείας μορφής ο αφηγητής διαγράφει τον πόνο της προσφυγιάς και την αντοχή 
των σχέσεων των απλών ανθρώπων κατά τη δοκιμασία τους με τις εθνικές διαφορές . 
Έτσι η ιστορία της Τουρκάλας που αναζητά τις αξίες του παλιού κόσμου που 
χάνονται , πυροδοτεί την αρνητική στάση του αφηγητή προς το νέο κόσμο που 
απορρίπτει γιατί δε διαθέτει  ανθρωπιά , δε σέβεται τη φύση και τον πολιτισμό και 
υπόσχεται να τον ανατρέψει με την υψηλόφωνη διαμαρτυρία του. Στο τέλος του 
κειμένου έχει επιτευχθεί στο επίπεδο του αφηγητή μια βαθύτερη συνάφεια: το σπίτι 
της γυναίκας = το δικό του σπίτι. 
Στο «Απογραφή ζημιών»ο αφηγητής αναφέρεται σε μια άλλη κοινωνική ομάδα 
(Εβραίοι) , μια από τις πολλές που συνθέτουν το ψηφιδωτό αυτής της πολύμορφης 
πόλης χωρίς όμως να υπάρχει ο βαθμός συναισθηματικής συμμετοχής και η 
ανάλογη συγκινησιακή φόρτιση με αυτή που παρατηρήσαμε στο προηγούμενο 
αφήγημα . 
Επιπλέον τα «μεγαλεπήβολα» σχέδια που συλλαμβάνει το «πονηρό» μυαλό των 
αρμοδίων που δεν κατονομάζονται αλλά υπαινικτικά δηλώνονται στου «Κεμάλ το 
σπίτι» στο παράθεμα κατονομάζονται ως πρόσχημα τουριστικής αξιοποίησης 
«αφέθηκε ο τόπος ελεύθερος …τη Ροτόντα» . 
 
 
 


