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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 
 

« Στου Κεμάλ το σπίτι»  
 

Α1  Ο συγγραφέας καταρτίζει το θεματολόγιό του με υλικό αντλημένο από τα δύσκολα 

παιδικά του χρόνια, από τον κόσμο της προσφυγιάς, από την δίνη του πολέμου και 

της κατοχής και από τις περιπέτειες της μεταπολεμικής περιόδου. Η μαρτυρία, το 

βίωμα, η εξομολόγηση, η έκφραση της υπαρξιακής αγωνίας και του αδιεξόδου 

τροφοδοτούν τα κείμενα του. (βλ. σχολικό βιβλίο, σελίδα 245). 

Η Θεσσαλονίκη, γενέτειρα του Ιωάννου, καταγράφεται με ακρίβεια και ενέργεια στο 

καθημερινό της πρόσωπο αποδίδοντας πιστά και τον τρόπο ζωής των απλών 

ανθρώπων. 

Αναφορά στα παιδικά χρόνια του αφηγητή γίνεται στο μεγαλύτερο μέρος του 

κειμένου. χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η παρέκβαση της μουριάς όπου ο 

συγγραφέας επισημαίνει (με την προοπτική της παιδικής ηλικίας) τη μοναδικότητα 

του δέντρου που υπήρχε στην αυλή τους, με μειονέκτημα τη σκληρότητα των 

φύλλων του, κάτι που εμπόδιζε τους μεταξοσκώληκές του να τα γευτούν («Το 

δέντρο μας δεν ήταν από τις συνηθισμένες μουριές… κι ακόμα πιο πέρα»). Ο 

προσφυγικός κόσμος εμπνέει τον συγγραφέα, μιας και ο ίδιος αποτελεί παιδί 

προσφύγων από την Ανατολική Θράκη. Έτσι, παρατηρούμε την κεντρική ηρωίδα 

να βιώνει τον πόνο της προσφυγιάς με την ίδια νοσταλγία για την πατρίδα που και 

η οικογένεια του αφηγητή νιώθει. («Και τι ακριβώς ήθελε από μα αυτή η γυναίκα; … 

Είχαμε κι εμείς αφήσεις σπίτια κι αμπελοχώραφα εκεί κάτω»). 

Η μοίρα τους είναι κοινή.  είχαν διανύσει την ίδια περίπου διαδρομή με την γυναίκα, 

από την αντίστροφη όμως κατεύθυνση.  

Ο πόλεμος τον 1940 έρχεται να ρημάξει ό,τι είχε απομείνει για να συμβολίζει την 

αίγλη του παρελθόντος. Η γυναίκα παραλύει στο θέαμα του ρημαγμένου πατρικού 

σπιτιού της από την ιταλική βόμβα («Μια ιταλιάνικη μπόμπα … να το γκρεμίσει») 
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Στην αρχή της παραγράφου υπάρχει ξεκάθαρη αναφορά στον πόλεμο (« Η 

τουρκάλα ξαναφάνηκε λίγο μετά τον πόλεμο»). 

Το σπίτι του Κεμάλ, που αποτελεί και τον  τίτλο του πεζογραφήματος, επιβεβαιώνει 

την τοποθεσία, το χώρο της ιστορίας. Πρόκειται για τη Θεσσαλονίκη, την ιδιαίτερη 

πατρίδα του Ιωάννου. («Την άλλη φορά είδαμε … κοντοστεκόταν στο πεζοδρόμιο») 

Τέλος, η ζωή των απλών ανθρώπων συμπυκνώνεται εύστοχα στη φράση «Εμείς 

πάντως δεν παραλείπουμε να της δίνουμε μούρα απ’ την ντουτιά, όπως άλλωστε 

δίναμε σ’ όλη τη γειτονιά και σ’ όποιον περαστικό μας ζητούσε». 

 
Β1   α.    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 έντονα 

και δυσβάστακτα πολλές φορές (βλέπε σχολικό βιβλίο, σελίδα 376) 

 χρήση πρωτοπρόσωπης αφήγησης: «Αν γίνει αυτό, θα παραφυλάγω 

νύχτα μέρα … του νέου εξαμβλώματος». 

 καταγραφικός  - χρονολογικός χαρακτήρας: η χρονολογική καταγραφή των 

πέντε επισκέψεων της γυναίκας, π.χ. « Τη δεύτερη φορά θα ήταν κατά το 

τριάντα οχτώ, δύο χρόνια, πάντως, μετά την πρώτη … αργεί να 

καταρτίσει».  

 
β.  Στο πεζογράφημα η αφήγηση οργανώνεται με βάση τα χρονικά επίπεδα, αυτά 

του παρόντος, του παρελθόντος και του μέλλοντος της ιστορίας. Το κείμενο 

ξεκινά με αναδρομική  αφήγηση, αφού πρώτα αποδίδει το επίπεδο του 

παρόντος.  

Έτσι, η φράση «Δεν ξαναφάνηκε η μαυροφορεμένη εκείνη γυναίκα» 

αναφέρεται στο παρόν, ενώ ο αναγνώστης μεταφέρεται στο παρελθόν με την 

αμέσως επόμενη πρόταση (.που ερχόταν στο κατώφλι μας κάθε χρονιά…), 

για να παρακολουθήσει τις πέντε επισκέψεις της γυναίκας στο παρελθόν, που 

δίνονται ευθύγραμμα («Την πρώτη φορά  που είχε καθίσει η άγνωστη γυναίκα 

… χωρίς να καταφέρει να το γκρεμίσει»). 

Η επαναφορά στο παρόν γίνεται με τη φράση «Δε την ξανάδαμε από τότε» 

για να επιστρέψει στο πρόσφατο παρελθόν με τη φράση «Την προηγούμενη 
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φορά…» και να κλείσει την αφήγηση με την εγκιβωτισμένη αναδρομή που 

υπάρχει στα λόγια της γριάς, τα οποία μεταφέρουν στο απώτερο παρελθόν 

(«Στο σπίτι αυτό … δεν ματαείδαν»). Τέλος υπάρχει μια υποτυπώδης 

πρόδρομη αφήγηση στο σημείο που ο αφηγητής απειλεί πως θα 

παραφυλάγει για να εμποδίσει ή τουλάχιστον να καθυστερήσει το χτίσιμο του 

νέου εξαμβλώματος. 

 
Β2. α «κλεφτές ματιές»: η πρωταγωνίστρια του πεζογραφήματος κατά τη διάρκεια 

των επισκέψεων της κοίταζε προς το εσωτερικό του σπιτιού που κάποτε 

αποτελούσε το πατρικό της με νοσταλγία αλλά και με προσοχή, προκειμένου 

να διατηρήσει κρυφή την τουρκική καταγωγή της. 
 

«κάθεται κατατσακισμένη στο κατώφλι»: στη θέα του ρημαγμένου από την 

«ιταλιάνικη μπόμπα» πατρικού σπιτιού της, η γυναίκα παραλύει και 

συντετριμμένη κάθεται στο κατώφλι, του για τελευταία  φορά. Ό,τι τη συνέδεε 

με την ευτυχία του παρελθόντος έχει οριστικά χαθεί. 

 

«είχε μαλακώσει την καρδιά»: παρά την αρχική αρνητική αντίδραση της 

οικογένειας του αφηγητή μπροστά την αποκάλυψη της τουρκικής καταγωγής 

της ηρωίδας, η κοινή τους προσφυγική μοίρα, αλλά κυρίως η «επίμονη 

νοσταλγία» της γυναίκας, μετέτρεψε τα συναισθήματα οργής   σε 

συναισθήματα ζεστασιάς και συμπόνιας.  

 

«κατάγυμνη αυλή»: η ιταλική βόμβα είχε σαρώσει το έρημο πλέον σπίτι και 

ο πόλεμος είχε αλλάξει την καθημερινότητα των ανθρώπων. Η αυλή που 

κάποτε έσφυζε από ζωή, με την οικογένεια του αφηγητή να περνάει το χρόνο 

της δίπλα στη μουριά και στο πηγάδι, έχει μείνει «κατάγυμνη» και άδεια. 

 

«αφράτο μάρμαρο»: ο συγγραφέας στην προσπάθειά του να αποδώσει την 

αγάπη του για τον παλιό κόσμο χρησιμοποιεί λεξιλόγιο φορτισμένο με θετικά 

συναισθήματα. Η καλαισθησία και η ομορφιά του παρελθόντος 

συμπυκνώνονται σε αυτή τη νοσταλγική συνεκφορά.  

 



ΠΥ
ΡΗ
ΝΑ
Σ

β.  Στο συγκεκριμένο σημείο ο αφηγητής με μια μικρή  παρέκβαση παρουσιάζεται 

ιδιαίτερα καυστικός και ειρωνικός απέναντι στη μοντέρνα αισθητική, που 

έρχεται να συμπληρώσει τη διάλυση της γνήσιας ομορφιάς, την οποία η 

καταστροφή ισοπέδωσε. Το γκρέμισμα του σπιτιού θεωρείται «παράδοση» σε 

μια «συμμορία» εργολάβων που ύψωσαν μια πολυκατοικία «απ’ τις πιο 

φρικαλέες». Η ειρωνεία του αυξάνεται όταν αναφέρεται στην ευκολία με την 

οποία οι «γελοίοι» ετοιμάζονται να την γκρεμίσουν για να υλοποιήσουν το νέο 

«μεγαλεπήβολο σχέδιο» που το «πονηρό μυαλό τους» μηχανεύτηκε. 

Η γυναίκα λοιπόν δεν έχει λόγο να επιστρέψει. Ό,τι τη συνέδεε με το 

ευτυχισμένο παρελθόν της έχει χαθεί αμετάκλητα από τη βαρβαρότητα του 

πολέμου και κυρίως από τη διαλυτική – ισοπεδωτική δύναμη των μοντέρνων 

καιρών…. 

 
Γ1 α.     Οι επισκέψεις της γυναίκας διακρίνονταν για το τυπικό τους, καθώς οι 

ενέργειες τόσο της ίδιας, αλλά και της οικογένειας του αφηγητή, 

επαναλαμβάνονταν. Συγκεκριμένα, η γυναίκα καθόταν πάντα στο κατώφλι 

ήσυχα για ώρα πολλή απολαμβάνοντας τη στιγμή, για χάρη της οποίας είχε 

έλθει από μακριά, γι αυτό κι ήταν κουρασμένη. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός 

πως δεν κοιτούσε προς το δρόμο ούτε προς το σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ, 

αλλά προς το εσωτερικό του σπιτιού της οικογένειας του αφηγητή. Τότε 

βυθιζόταν στις σκέψεις της, παραμιλούσε και συλλάβιζε ονόματα παράξενα 

που δε γίνονταν αντιληπτά στους παρόντες. Πραγματοποιούσε προφανώς 

ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο, σε εποχές ευτυχίας, όταν η ζωή της κυλούσε 

ευχάριστα στο σπίτι όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. 

 

β.  Τις ώρες που το ψηφιδωτό έμεινε ξεσκέπαστο και οι γείτονες σχολίαζαν 

έκθαμβοι την ομορφιά και την παλιά δόξα του τόπου, ο αφηγητής στάθηκε 

κυρίως στα λόγια μιας γριάς (εγκιβωτισμένη αφήγηση), η οποία σχολίασε 

σιγανά πως στο σπίτι αυτό, δίπλα στου Κεμάλ, ζούσε κάποτε ένας μπέης με 

την πανέμορφη (σαν τα κρύα τα νερά) κόρη του. Την θυμάται να κυλιέται 

κάτω και να φιλάει το κατώφλι σπαράζοντας κατά την αναγκαστική 

αποχώρηση από το σπίτι. Σε αυτό το σημείο λύνεται το μυστήριο που 

περιέβαλλε τη φιγούρα της ξένης γυναίκας του διηγήματος, η οποία δεν ήταν 
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άλλη από την κόρη του μπέη. Το κορίτσι αυτό, που κατά την ανταλλαγή των 

πληθυσμών αποσπάστηκε βίαια από τον τόπο όπου γεννήθηκε, ζούσε στο 

σπίτι δίπλα σε αυτό του Κεμάλ και ο πατέρας της ίσως να ήταν και 

αξιωματικός του. Το πηγάδι, το δέντρο και το κατώφλι συμβόλιζαν για εκείνη 

την παλιά αίγλη, το οριστικά χαμένο παρελθόν που γέμιζε την ψυχή της χαρά. 

Όσο μακριά κι αν υποχρεώθηκε να ζήσει, το σπίτι την τραβούσε με μια έλξη 

μαγική. 

 
Δ1 Ο Γ. Ιωάννου πραγματεύεται και στα δύο κείμενα το ζήτημα της εισβολής της 

μοντέρνας αισθητικής που η αστικοποίηση  επιβάλλει, με αποτέλεσμα την 

καταστροφή της ομορφιάς του παρελθόντος και του παραδοσιακού στοιχείου.  

Συγκεκριμένα, ο χώρος των  δύο  πεζογραφημάτων είναι η Θεσσαλονίκη, κάτι 

που δηλώνεται έμμεσα από τις αναφορές στο σπίτι του Κεμάλ και στο 

Ισλαχανέ στο πρώτο κείμενο, και από την αναφορά στο «Ακρόπολις», στην 

οδό Πλάτωνος, στην πλατεία «Μακεδονομάχων», στη Ροτόντα και στη 

συνοικία της Καμάρας, στο δεύτερο.  

Στο πεζογράφημα «Στου Κεμάλ το σπίτι» παρατηρούμε την κατεδάφιση του 

πατρικού σπιτιού της πρωταγωνίστριας  μετά την «παράδοση» του σε μια 

«συμμορία εργολάβων», για να χτιστεί μία πολυκατοικία. Με ειρωνικό ύφος 

και βαρείς χαρακτηρισμούς («γελοίοι») ο Ιωάννου επιδεικνύει το πάθος του 

κατά της αστικοποίησης, κάτι που γίνεται φανερό και στο κείμενο «Απογραφή 

ζημιών», όπου αναφέρεται στα «μικρά και παμπάλαια» σπίτια των εβραϊκών 

οικογενειών στην πλατεία των «Μακεδονομάχων». Αυτά κατεδαφίστηκαν από 

εργολάβους  σε μια προσπάθεια να εξωραϊστεί η πόλη και να απαλλαγεί από 

τις «παλιατσαρίες», ώστε οι τουρίστες να φωτογραφίζουν «με άνεση» τη 

Ροτόντα.  

Είναι προφανής η αντίθεση του παλιού κόσμου με τον νέο, που προβάλλει 

απειλητικά κυρίως λόγω της δράσης των εκπροσώπων του. Οι πολιτικοί 

μηχανικοί και οι άλλοι «σπουδαίοι» δεν διστάζουν να καταστρέψουν 

οτιδήποτε θυμίζει το παρελθόν («Έτσι σαρώθηκε σιγά σιγά …. όλη η παλιά 

γειτονιά γύρω από τη Ροτόντα…, αυτή που έδινε τον τόνο και τα 

επιχειρήματα…»). Το ίδιο κάνουν και οι «γελοίοι» εργολάβοι στου «Κεμάλ το 

σπίτι», για να υψώσουν μία φρικαλέα πολυκατοικία ή ένα νέο «εξάμβλωμα», 



ΠΥ
ΡΗ
ΝΑ
Σ

όπως και οι «δασκαλεμένοι εργάτες», οι οποίοι δε γνωρίζουν ηθικούς 

φραγμούς και απαρνούμενοι την ομορφιά και την πολιτιστική αξία του 

ψηφιδωτού το σκεπάζουν ταχύτητα για να μην διακοπούν οι εργασίες τους 

από τους αρμόδιους.  

Έτσι το «καλοκαμωμένο ξυλόδετο σπίτι» με το «αφράτο μάρμαρο» αποτελεί 

παρελθόν, θύμα της ραγδαίας αστικοποίησης στο βωμό του κέρδους.  

 




