
Α1. Σύμφωνα με την εισαγωγή του σχολικού βιβλίου σελ. 245 1η παράγραφος  «Αφομοιώνοντας…κείμενα 

του» ο Γ. Ιωάννου αντλεί το πεζογραφικό υλικό του από τα παιδικά του χρόνια. Ο ίδιος παιδί προσφύγων 

από την Ανατολική Θράκη κατέφυγε μαζί με την οικογένειά του μετά την οικονομική καταστροφή της και 

για ιστορικούς λόγους στη Θεσσαλονίκη. Η οικογένειά του αναγκάστηκε να ζήσει σε περιοχές που είχαν 

εγκαταλειφθεί από τους Τούρκους μετά τη Σύμβαση της Λωζάννης το 1923. Ο τίτλος του κειμένου Στου 

Κεμάλ το σπίτι, που ως γνωστό γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, είναι αποδεικτικό στοιχείο του 

τόπου διανομής του συγγραφέα στην πόλη αυτή. 

Το δεύτερο στοιχείο άντλησης των θεμάτων του Γ. Ιωάννου προέρχεται από τον κόσμο της 

προσφυγιάς. Μετά την Μικρασιατική Καταστροφή (Αυγ. 1922) με τις οδυνηρές συνέπειές της (προσφυγιά) 

οι Χριστιανοί της Τουρκίας και οι Μουσουλμάνοι της  Ελλάδας υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες 

τους, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Λωζάννης (30/01/1923). Το δράμα των προσφύγων αποτυπώνεται 

έκδηλα στο κείμενο σελ 267, στην πρώτη παράγραφο (Εμείς ως τότε θαρρούσαμε…στα πόδια μας;)  

Το υλικό του, επίσης, αντλεί από τη δίνη του β’ παγκοσμίου πολέμου και της Κατοχής και από τις 

περιπέτειες της μεταπολεμικής περιόδου. Στο κείμενο γίνεται αναφορά στη σελ. 267 με την καταστροφή 

του σπιτιού του αφηγητή και το ξερίζωμα της μουριάς από ιταλική βόμβα κατά τη διάρκεια του ελληνο-

ιταλικού πολέμου (1940-1941). 

Στο χώρο της πεζογραφίας του Ιωάννου εισβάλλει πάντα σχεδόν η Θεσσαλονίκη, είτε εξωραϊσμένη 

σε μία τυραννική νοσταλγία είτε σαν σκηνικό μιας αποτρόπαιης κατοχικής ανάμνησης. Το όνομα της πόλης 

δεν αναφέρεται ρητά, το υποψιαζόμαστε όμως από την αναφορά στο σπίτι του Κεμάλ (4 φορές – κειμενικό 

στοιχείο) και από τη χρήση του τοπωνυμίου Ισλαχανέ, περιοχής της πόλης βόρεια του Αγίου Δημητρίου 

του πολιούχου της Θεσσαλονίκης. 

Επιπρόσθετα τα αφηγήματα του Ιωάννου είναι μικρογραφίες καθημερινής ζωής των κατοίκων της 

πόλης απ’ όπου πηγάζουν οι προσωπικές του αναμνήσεις. Οι μινιατούρες αυτές της καθημερινότητας 

αντλούν τη δύναμη την αξία τους από την προσωπική θέρμη, την ακρίβεια και το εξομολογητικό κλίμα 

μέσα στο οποίο τη τοποθετεί ο συγγραφέας τους Παράδειγμα που πιστοποιεί την παραπάνω διαπίστωση 

βρίσκεται σελ. 268 (δασκαλεμένοι εργάτες, αρμόδιοι, γειτονιά, γριά γειτόνισσα).  

Β1.α) Όπως συμβαίνει πάντα στα πεζογραφήματα του Γ. Ιωάννου η αφήγηση είναι πρωτοπρόσωπη (α’ 

ενικό, α’ πληθυντικό) αυτοδιηγητική, μονομερής και μονοεστιακή (η εξιστόρηση γίνεται από την πλευρά 

του αφηγητή, ο οποίος βρίσκεται στην ιστορία και αποτελεί πρόσωπο του έργου.) Ο αφηγητής, αν και είναι 

δραματοποιημένος, δεν έχει το ρόλο του πρωταγωνιστή, αλλά του δευτεραγωνιστή. Τον πρωταγωνιστικό 

ρόλο  έχει η γυναίκα. Η επιλογή του αυτή οφείλεται στην επιθυμία του να παραμείνει κρυμμένος για να έχει 

τη δυνατότητα να παρατηρεί με μεγαλύτερη ευχέρεια τη συμπεριφορά της γυναίκας. Επιπλέον, παρόλο που 



ο αφηγητής δίνει το λόγο σε άλλα πρόσωπα πέντε φορές μέσα στο κείμενο με παρεμβολή ευθέος λόγου. 

(Παράδειγμα: η ευχαρίστηση της Τουρκάλας, τα λόγια της γιαγιάς, του σπιτονοικοκύρη, της γριάς 

γειτόνισσας κι εκείνου που αναφωνεί «Η Τουρκάλα») δεν πρόκειται παρά για περιστασιακές αναφορές που 

δε διεκδικούν το ρόλο του αφηγητή, αλλά επιδιώκουν καθαρά αισθητικό αποτέλεσμα, ενάργεια, ζωντάνια, 

παραστατικότητα. Η συγκεκριμένη επιλογή υπαγορεύεται απ’ το βιωματικό χαρακτήρα του 

πεζογραφήματος που εκθέτει εμπειρίες, μνήμες, σκέψεις, συναισθήματα και πράξεις του αφηγητή. 

Κυρίαρχος, μάλιστα,  είναι ο εσωτερικός μονόλογος, μια τεχνική που συνίσταται στην απόδοση αυτών των 

μη εκπεφρασμένων σκέψεων, συναισθημάτων, αναμνήσεων, συνειρμών σε α’ πρόσωπο και χρόνο 

Ενεστώτα (ροή της συνείδησης). Ο εσωτερικός μονόλογος είναι λόγος μη πληροφοριακός (αλλά 

αναστοχαστικός) και η όποια πληροφορία παρέχεται με τρόπο υπαινικτικό και φευγαλέο, αφήνοντας τον 

αναγνώστη να συμπληρώνει τα τυχόν κενά. Παράδειγμα: «Δεν μας έφτανε που είχαμε δίπλα μας του Κεμάλ 

το σπίτι… τι ακριβώς ήθελε από εμάς αυτή η γυναίκα;»    

Β1. β)   Ο χρόνος  Το κείμενο χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένες χρονικές αναφορές, που ευνοούν την 

παρακολούθηση των γεγονότων της αφήγησης. Από τα δεδομένα του κειμένου συνάγεται ότι η γυναίκα 

έφυγε από τη Θεσσαλονίκη  το 1923, τότε, δηλαδή, που με ειδική σύμβαση της Συνθήκης της Λωζάννης 

αποφασίστηκε η ανταλλαγή των ελληνικών πληθυσμών της Τουρκίας με τους μουσουλμάνους της 

Ελλάδας. Η πρώτη της επίσκεψη έγινε δύο χρόνια πριν από τη δεύτερη, για την οποία ο συγγραφέας μας 

ενημερώνει ότι έγινε το 1938. Επομένως, η πρώτη ήταν το 1936, δεκατρία, δηλαδή, χρόνια μετά τον 

ξεριζωμό. Η Τρίτη επίσκεψη έγινε γύρω στο 1939, αφού τοποθετείται μετά τη δεύτερη και πριν τον πόλεμο. 

Η τέταρτη έγινε λίγο μετά τον πόλεμο, χωρίς, όμως, να δίνονται στοιχεία για την ακριβή χρονολογία. 

Αναλυτικότερα, το κείμενο ξεκινάει από το παρόν – ή έστω το πρόσφατο παρελθόν – στο οποίο δεν 

ξαναφάνηκε η γυναίκα  («δεν ξαναφάνηκε η μαυροφορεμένη εκείνη γυναίκα…») και με αναδρομική 

αφήγηση μετακινείται σταδιακά προς το παρελθόν, παρουσιάζοντας, κατ’ αρχάς, μια οποιαδήποτε 

επίσκεψη της γυναίκας και στη συνέχεια, τη μία μετά την άλλη, όλες τις επισκέψεις της , από την πρώτη το 

1936 μέχρι και την τελευταία λίγο μετά τον πόλεμο. Καταλήγει στο παρόν, όπου ο αφηγητής θα 

«παραφυλάει» νυχθημερόν για να εμποδίσει το χτίσιμο «νέου εξαμβλώματος» και κλείνει με αναδρομική 

αφήγηση με τη διήγηση για το ψηφιδωτό και τα λόγιας της γριάς.      

Η αφήγηση αρχίζει στο παρόν του συγγραφέα («Δεν ξαναφάνηκε η μαυροφορεμένη εκείνη 

γυναίκα»). Αμέσως, όμως, μετά η αφήγηση γίνεται αναδρομική και ο νους του αφηγητή ανατρέχει στο 

παρελθόν («που ερχόταν στο κατώφλι μας»). Επίσης, δίνεται περίπου ο μήνας κατά τον οποίο επισκεπτόταν 

η γυναίκα το σπίτι («την εποχή που γίνονταν τα μούρα»). Πρέπει να ήταν στην αρχή του καλοκαιριού, τον 

Ιούνιο. 

Η πρώτη επίσκεψη της γυναίκας έγινε δυο χρόνια πριν από τη δεύτερη, δηλαδή το 1936, γιατί, όπως 

μας λέει ο αφηγητής, η δεύτερη επίσκεψη έγινε το 1938 («Τη δεύτερη φορά, θα ήταν κατά το τριάντα οχτώ, 

δυο χρόνια, πάντως μετά την πρώτη…»). Η τρίτη επίσκεψη πρέπει να ήταν το 1939 («Η γυναίκα 



ξαναφάνηκε και τον επόμενο χρόνο, λίγο πριν απ’ τον πόλεμο»). Η τέταρτη και τελευταία επίσκεψη ήταν 

μετά τον πόλεμο («Η τουρκάλα ξαναφάνηκε λίγο μετά τον πόλεμο»). Η επίσκεψη που εννοείται με τη 

φράση: «Την άλλη φορά είδαμε…» είναι προφανώς η δεύτερη επίσκεψη ( στην οποία παραπέμπει η 

αναδρομή). 

       Έτσι, η αναδρομική αφήγηση αρχίζει αόριστα από το παρελθόν και, στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι 

επισκέψεις χρονολογικά από το 1936 μέχρι «λίγο μετά τον πόλεμο». Στο τέλος του έργου ο αφηγητής 

επιστρέφει στο παρόν («Αν γίνει αυτό, θα παραφυλάγω νύχτα μέρα…», πρόληψη = χρονικό επίπεδο = 

μέλλον) και τελειώνει με μια σύντομη και πάλι αναδρομή στο παρελθόν. Σ’ αυτήν την αναδρομική 

αφήγηση, περιγράφει, πρώτον, την ανακάλυψη ενός ψηφιδωτού από εργάτες που έσκαβαν και, δεύτερον, τα 

λόγια μιας γριάς, με τα οποία αποκαλύπτεται η ταυτότητα της γυναίκας. 

    Σε γενικές γραμμές, η αφήγηση χαρακτηρίζεται από αραίωση, με εξαίρεση το σημείο που αναφέρεται 

στον πόλεμο και στην καταστροφή που υπέστη το σπίτι, σημείο που διακρίνεται από έντονη πύκνωση.    

Β2.α) κλεφτές ματιές → κρυφές ματιές, που υποδηλώνει τη επιθυμία της Τουρκάλας να μη γίνει αντιληπτή 

η σχέση, ο συναισθηματικός δεσμός της με το σπίτι και, επομένως, η ταυτότητα της. 

κάθεται κατατσακισμένη  → κάθεται συντετριμμένη στο κατώφλι. 

Η γυναίκα βιώνει ακίνητη (βουβός πόνος) την εικόνα της κατάγυμνης αυλής (δεν υπάρχει η μουριά πια) και 

του μισογκρεμισμένου σπιτιού. 

είχε μαλακώσει την καρδιά → συναίσθηση  του πόνου  

και της νοσταλγίας της γυναίκας 

συμπόνια 

κατάγυμνη αυλή → η αμετάκλητη απώλεια της  

μουριάς και η αλλοίωση,  

απώλεια των σημείων αναφοράς  

και μνήμης: ρημαγμένο σπίτι 

αφράτο μάρμαρο → δεσμοί αγάπης με το σπίτι  

μάρμαρο σκληρό ανθεκτικό  

υλικό, όμως,  αγαπημένο, γιατί  

είναι του σπιτιού της 

Β2. β) Η ειρωνεία του αφηγητή εντοπίζεται στην αντίθεση του παλιού τρόπου ζωής και του νέου , της 

παλιάς αισθητικής και της νέας αισθητικής. Η αστικοποίηση συνθλίβει το προσωπικό- ανθρώπινο στοιχείο 

που δίνει ζωή στους χώρους. Χάνεται , έτσι, η παλιά αισθητική και οι αξίες που αυτή εκπροσωπούσε: Η 

συμμορία των εργολάβων, οι γελοίοι, το πονηρό μυαλό τους υψώνει και γκρεμίζει φρικαλέα κτίσματα. Το 



σπίτι, η πόλη «έχει παραδοθεί όχι στους ξένους κατακτητές, αλλά σε γηγενείς αλλοτριωμένους 

ανθρώπους». Η «πολυκατοικία», έτσι , γίνεται το σύμβολο του τέλους ενός πολιτισμού. Ένα τοπίο = μη 

τόπος= μη ρίζα. Το σπίτι, λοιπόν, δεν υπήρξε μόνο θύμα πολέμου, αλλά και της μοντέρνας αισθητικής: Μια 

πολυκατοικία έχει πάρει τη θέση του. Ο αφηγητής γίνεται εξαιρετικά καυστικός και ειρωνικός απέναντι 

στην ποιότητα των ανθρώπων που διαχειρίζονται τη μοντέρνα αυτή αισθητική της τσιμεντοποίησης.  

Γ1.α)  Στο πεζογράφημα του Γ. Ιωάννου κυριαρχεί η μορφή της μαυροφορεμένης γυναίκας και οι 

επισκέψεις της στο σπίτι του αφηγητή. Η συγκεκριμένη γυναίκα αποτελεί,  αρχικά,  ένα αίνιγμα, όχι μόνο 

για τον αναγνώστη, αλλά και για την οικογένειά του αφηγητή, την οποία επισκέπτεται. 

Ωστόσο, ο τρόπος της συμπεριφοράς της, η γλώσσα της που ήταν τουρκική, αν και δεν κινούν αρχικά 

υποψίες στα μέλη της οικογένειας του αφηγητή, προοικονομούν την ταυτότητά της, αλλά και τη σχέση της 

με το σπίτι. Η οικογένεια του αφηγητή της φέρεται με ευγένεια και κάνει υποθέσεις για να ερμηνεύσει τη 

συμπεριφορά της , την καταγωγή της, τους σκοπούς και τα συναισθήματά της, δεν έχει, όμως, βέβαιες 

απαντήσεις. Η μαυροφορεμένη γυναίκα φαίνεται κουρασμένη, κυρίως ψυχικά και αποπνέει μια αρχοντιά. 

Στέκεται ώρες θλιμμένη  και βουβή μπροστά στο σπίτι του αφηγητή, λοξοκοιτώντας το σπίτι του Κεμάλ ή 

μισοκλείνοντας τα μάτια  χαμένη στις σκέψεις της. Η μεγάλη και όμορφη μουριά στην αυλή του σπιτιού 

του αφηγητή φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σημασία γι’ αυτήν, καταλαβαίνουμε πως της θυμίζει κάτι, όπως, 

άλλωστε, και το σπίτι του Κεμάλ και το νερό από το πηγάδι στο σπίτι του αφηγητή. Γι’ αυτό και αρνείται 

το νερό της βρύσης και βουρκώνει όταν μαθαίνει ότι το πηγάδι μαγαρίστηκε. Μόνο στο τέλος του 

πεζογραφήματος, από τα λόγια μιας γριάς την ώρα που κοιτάζει τα θεμέλια του κατεδαφισμένου σπιτιού, 

καταλαβαίνουμε τι ήταν εκείνο που έκανε την Τουρκάλα να έρχεται στο κατώφλι του αφηγητή και να 

κάθεται με νοσταλγικό και πικραμένο ύφος: το σπίτι ήταν  κάποτε της αρχοντικής οικογένειάς της και η 

ίδια ήταν, προφανώς, η κόρη του μπέη που σπάραζε όταν έφευγε. Η πίκρα του ξεριζωμού, η νοσταλγία που 

«έκαιγε» την καρδιά της για το γενέθλιο τόπο, οι αναμνήσεις μιας ζωής από το πατρικό της σπίτι, ήταν οι 

αιτίες που την οδηγούσαν στο κατώφλι του αφηγητή. Τα μούρα και το νερό του πηγαδιού εκπροσωπούσαν 

την ίδια τη ζωή, την προηγούμενη ζωή της κατατρεγμένης Τουρκάλας. Οι συχνές επισκέψεις της, λοιπόν, 

είχαν κι ένα χαρακτήρα «αναβαπτίσματος», ώστε να αντλεί δύναμη και να υπομένει τις πληγές του 

ξεριζωμού. Και φαίνεται ότι οι πληγές που της προκάλεσαν οι ενέργειες των «μεγάλων» ηγετών δεν 

επουλώθηκαν ποτέ.    

Γ1.β) Το πεζογράφημα του Γ. Ιωάννου ολοκληρώνεται με την αποκάλυψη της ταυτότητας της 

μαυροφορεμένης γυναίκας. Ο συγγραφέας, αφού πρώτα καυτηριάζει τη σύγχρονη πραγματικότητα, η οποία 

στο όνομα της προόδου ξεριζώνει όλα τα παλιά και παραδοσιακά στοιχεία που συγκροτούν την ιστορική 

μνήμη, μας «συστήνει» την Τουρκάλα και μας αποκαλύπτει τη σχέση της με το σπίτι του. Ο αναγνώστης 

«ακούει» τα λόγια μιας γριάς που περιγράφει με παραστατικό και δραματικό τρόπο τις αντιδράσεις της 

όμορφης κόρης ενός μπέη που αναγκάστηκε να ξεριζωθεί από το σπίτι του, κατά τη διάρκεια της 



ανταλλαγής πληθυσμών το 1923. Η περιγραφή της ηλικιωμένης γυναίκας είναι χαρακτηριστική και 

καταδεικνύει τον πόνο που βίωνε η κόρη του μπέη όταν αποχωριζόταν το πατρικό της σπίτι, καθώς και το 

συναισθηματικό «δέσιμο»  που είχε μαζί του. «Κυλιόταν κάτω, όταν φεύγανε, φιλούσε το κατώφλι». Στα 

λόγια αυτά της γριάς ο αναγνώστης συνειδητοποιεί ότι η όμορφη κόρη του μπέη δε στερούνταν μόνο άψυχα 

υλικά αγαθά. Στερούνταν τις μνήμες, τις εμπειρίες, έχανε ένα σημαντικό κομμάτι από τη ζωή της. 

Στερούνταν τις γνώριμες και αγαπημένες φιγούρες των γειτόνων της, τους δρόμους που περπάτησε μικρή, 

τη μυρωδιά των δέντρων την άνοιξη. Γι’ αυτό, άλλωστε, η γριά δεν είχε «ματαδεί τέτοιο σπαραγμό». Ένας 

σπαραγμός που προκύπτει όταν ο άνθρωπος χάνει βίαια ένα κομμάτι των ονείρων του. Ωστόσο, αυτό είναι 

το δράμα των προσφύγων. Είναι ανεξάρτητο από τη φυλή, την εθνικότητα, το θρήσκευμα. Τα βάσανα της 

προσφυγιάς πονάνε το ίδιο, όποιους κι αν πλήττουν. Ο  καημός για τη χαμένη γη, η νοσταλγία και η 

λαχτάρα για ό,τι θυμίζει την πατρίδα, τους ομόφυλους είναι συναισθήματα κοινά,  πανανθρώπινα και γι’ 

αυτό θα πρέπει να είναι σεβαστά απ’ όλους.  

Δ1.  Συγκρίνοντας τα δύο  πεζογραφήματα του Γ. Ιωάννου, ως προς το περιεχόμενό τους, είναι σαφές πως 

και τα δύο βασίζονται στην εμπειρία του συγγραφέα, επομένως κυρίαρχο στοιχείο είναι το βιωματικό. Ο 

Ιωάννου φαίνεται και στα δύο πεζογραφήματα να ανασυνθέτει περιστατικά και αναμνήσεις, βασιζόμενος 

στη μνήμη και στην παρατήρηση. Τα πράγματα αποτυπώνονται με  μέσο την εξομολόγηση. 

Επιπλέον, κοινός είναι και στα δύο πεζογραφήματα ο τόπος των γεγονότων, η Θεσσαλονίκη. Το 

όνομα της πόλης δεν αναφέρεται ρητά, το υποψιαζόμαστε, όμως, από την αναφορά στο πρώτο 

πεζογράφημα, στο Σπίτι του Κεμάλ και στο δεύτερο στη Ροτόντα. Η Θεσσαλονίκη μας δίνεται ως ο 

συγκεκριμένος ιστορικός χώρος με τα μνημεία, (Σπίτι του Κεμάλ, Ροτόντα, βυζαντινά μνημεία), τις 

γειτονιές, (συνοικία της Καμάρας), τους δρόμους, την ιδιαιτερότητα των κατοίκων, την 

πολυπολιτισμικότητα, (Έλληνες – Τούρκοι – Εβραίοι), αλλά και ως ο βιωμένος χώρος, στον οποίο ο 

συγγραφέας έζησε τα παιδικά και νεανικά του  χρόνια, στις εμπειρίες των οποίων επιστρέφει με τη μνήμη.  

Επιπρόσθετα, ο αφηγητής γίνεται και στα δύο πεζογραφήματα εξαιρετικά καυστικός και ειρωνικός 

απέναντι στην ποιότητα των ανθρώπων που διαχειρίζονται τη μοντέρνα αισθητική της τσιμεντοποίησης.  

«Το σπίτι που είχε από καιρό παραδοθεί σε μια συμμορία εργολάβων…τι πονηρό σχέδιο συνέλαβε το 

πονηρό μυαλό τους». (Στοῦ Κεμάλ τό σπίτι), «Θαρρείς και το θεωρούν ευκαιρία να εξωραΐσουν την πόλη 

κατά τα γούστα τους και τα πρότυπά τους». (Ἀπογραφή ζημιῶν). Στόχος του αφηγητή είναι να καυτηριάσει 

τη σύγχρονη πραγματικότητα, η οποία στο όνομα της προόδου ξεριζώνει όλα τα παλαιά και παραδοσιακά 

στοιχεία που συγκρατούν την ιστορική μνήμη. «Ἔτσι σαρώθηκε  σιγά σιγά…γιά νά φωτογραφίζουν οἱ 

τουρίστες μέ ἄνεση τή Ροτόντα» (Ἀπογραφή ζημιῶν), «Την προηγούμενη φορά εἶχε βρεθεῖ ἐκεῖ…για νά 

μήν τούς σταματήσουν οἱ ἀρμόδιοι» (Στοῦ Κεμάλ τό σπίτι). Το καινούργιο καταστρέφει το παλιό και το 

παρελθόν χάνεται μέσα από τις αλλεπάλληλες ανθρώπινες παρεμβάσεις. Τίποτε δε μένει όρθιο μπροστά 

στην επιθυμία για κέρδος και οικονομική δύναμη. Κανένας δεν μπορεί να σώσει την πόλη απ’ τη βίαιη 

αστικοποίηση. 



Παράλληλα, από την αναφορά του Γ. Ιωάννου στις  «συμμορίες εργολάβων» (Στοῦ Κεμάλ τό σπίτι) 

και στους «εργολάβους», «τις στρατιωτικές μπουλντόζες», «τους πολιτικούς μηχανικούς» (Ἀπογραφή 

ζημιῶν) αντιλαμβανόμαστε ότι το αφηγητικό παρόν αφορά την περίοδο της αντιπαροχής τη δεκαετία του 

΄70 που μεταμόρφωνε αισθητικά την Ελλάδα, ενώ και στα δύο γίνεται αναφορά στην περίοδο της Κατοχής 

(ιστορικό πλαίσιο έργων).  

Επίσης, εμφανής είναι απ’ το περιεχόμενο των δύο πεζογραφημάτων η σύνθεση παρόντος – 

παρελθόντος και γενικά διαφορετικών χρονικών στιγμών. Στο πεζογράφημα «Στοῦ Κεμάλ τό σπίτι» η 

αναδρομική αφήγηση αρχίζει αόριστα απ’ το παρελθόν και στη συνέχεια παρουσιάζονται οι επισκέψεις 

χρονολογικά απ’ το 1936 μέχρι λίγο μετά τον πόλεμο. Στο τέλος του έργου επιστρέφει στο παρόν και 

τελειώνει με μια σύντομη αναδρομή στο παρελθόν. Στο απόσπασμα απ’ το πεζογράφημα «Ἀπογραφή 

ζημιῶν» η αναδρομική αφήγηση αρχίζει απ’ το παρελθόν (πριν την  Κατοχή) και καταλήγει στο παρόν. 

Ταυτόχρονα, και στα δύο πεζογραφήματα ο Ιωάννου αναφέρεται σε αυτό που αποκαλούμε 

«μινιατούρες τις καθημερινότητας». Ο περίγυρος δίνεται καταγραφικά και κατά τμήματα, όπου οι 

περιθωριακές ομάδες και τα άτομα που υπάρχουν εκεί κινούνται στο περιβάλλον μιας «άλλης» πόλης, που 

ζει στην περιφέρεια, θα έλεγε κανείς (Εβραίοι, Τούρκοι). 

Τέλος, ανάμεσα στα δύο πεζογραφήματα υπάρχει η διαφορά πως στο ένα γίνεται αναφορά στους 

πρόσφυγες κατά την ανταλλαγή πληθυσμών, ενώ στο άλλο δεν υπάρχει καμία τέτοια αναφορά.   


