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Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων  

Εξεταζϐμενο Μϊθημα: Λογοτεχνία Θεωρητικήσ Κατεύθυνςησ  Ημ/νύα: 19 ΜαϏου 2010 

Απαντήςεισ Θεμάτων 

                                                       (Οι Απαντήςεισ είναι Ενδεικτικέσ) 

Θέμα Α 

Α1.   Ωσ αρχό ςτην απϊντηςη θα μποροϑςε να παρατεθεύ η παρϊγραφοσ : ‘‘Αφομοιώνοντασ 
δημιουργικϊ ... αδιεξϐδου τροφοδοτοϑν τα κεύμενϊ του’’. (απϐ το ςχολικϐ βιβλύο ςελ. 245) 

Θϋματα απϐ ...  

 τα παιδικϊ χρϐνια : η αναφορϊ  ςτη  ‘‘ντουτιϊ’’ (ςυκομουριϊ) τησ αυλόσ του ςπιτιοϑ 
που εύχε μετοικόςει μετϊ τον ξεριζωμϐ τησ απϐ την Ανατ. Θρϊκη η οικογϋνειϊ του ˙ ωσ 
παιδύ εξϋθρεφε μεταξοςκώληκεσ, που ϐμωσ δεν μποροϑςαν να φϊνε τα ςκληρϊ φϑλλα 
τησ μουριϊσ τουσ (‘‘Ήταν δϋντρο παλιϐ ……. κι ακϐμα πιο πϋρα’’). 

 τον κϐςμο τησ προςφυγιϊσ : εντοπύζεται ςτο ςημεύο τησ αποκϊλυψησ τησ ταυτϐτητασ 
(τουρκικόσ εθνικϐτητασ) τησ  μυςτηριώδουσ επιςκϋπτριασ: ‘‘Δε μασ ϋφτανε …… διαρκό 
υπενθϑμιςη τησ καταςτροφόσ’’. 

 τον πϐλεμο: κατϊ την τελευταύα (Ιοϑνησ  ’45) – επύςκεψό τησ, η τουρκϊλα διαπιςτώνει 
πωσ το παλιϐ ςπύτι εύχε καταςτραφεύ κατϊ τον πϐλεμο: ‘‘Μια ιταλιϊνικη μπϐμπα…. 
Καταφϋρνει να το γκρεμύςει’’. 

 τη Θεςςαλονύκη: ςτη ςυνοικύα ‘‘Ιςλαχανϋ’’ ςτην Άνω πϐλη τησ Θεςςαλονύκησ 
βριςκϐταν η Σοϑρκικη γειτονιϊ (πριν την υποχρεωτικό ανταλλαγό των πληθυςμών, 
Λοζϊνη 1923) ϐπου και το ςπύτι που γεννόθηκε ο Μουςταφϊ Κεμϊλ. 

 τον τρϐπο ζωόσ απλών ανθρώπων:  η προςφυγικό οικογϋνεια του αφηγητό δεύχνει 
φιλϐξενη διϊθεςη προσ την ϊγνωςτη επιςκϋπτρια προςφϋροντϊσ τησ μοϑρα και νερϐ 
απϐ το πηγϊδι και χωρύσ να τησ ζητόςει περιςςϐτερεσ εξηγόςεισ ˙ ακϐμη κι ϐταν 
πληροφορεύται πωσ η γυναύκα εύναι Σουρκϊλα – μετϊ την εϑλογη αλλϊ πρϐςκαιρη 
εκδόλωςη δυςφορύασ – φανερώνεται η ανθρωπιϊ τησ, με τα ςυναιςθόματα 
ςυμπαρϊςταςησ και κατανϐηςησ, αφοϑ κοινϐσ όταν ο πϐνοσ του ξεριζωμοϑ. 

 

Θέμα Β 

Β1. 

α) Ειςαγωγικϊ, θα όταν εϑςτοχο να παρατεθεύ χωρύο απϐ το ςχολικϐ βιβλύο: ςελ. 376 “Κϊνει 
μια λογοτεχνύα  αποτυπώςεων… δυςβϊςτακτα πολλϋσ φορϋσ…” 

Σο ϐτι ο αφηγητόσ εύναι η κυρύαρχη ατομικό ςυνεύδηςη επιβεβαιώνεται απϐ την 
πρωτοπρϐςωπη αφόγηςη (α’ ενικϐ – α’ πληθυντικϐ, ϐπου μιλϊ ωσ εκπρϐςωποσ ϐλησ τησ 
οικογϋνειασ, τη μονομερό αφόγηςη και εςωτερικό εςτύαςη, τον ομοδιηγητικϐ – 
δραματοποιημϋνο αφηγητό. Αν και ο ύδιοσ ο ςυγγραφϋασ ϋχει δηλώςει πωσ τα κεύμενϊ του 
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δεν εύναι αυτοβιογραφικϊ, παρϐτι εύναι γραμμϋνα ςε α’ πρϐςωπο, εύναι φανερϐ ϐτι το 
προςωπικϐ βύωμα προβαλλϐμενο ανϊγεται ςε εξομολϐγηςη που ϐμωσ λειτουργεύ ωσ 
ϋκφραςη ςυλλογικόσ ςυνεύδηςησ. Όπωσ καταγρϊφεται και ςτο απϐςπαςμα απϐ την 
ειςαγωγό του ςχολικοϑ βιβλύου (βλϋπε παραπϊνω), η πρωτοπρϐςωπη αφόγηςό του ϋχει ϋνα 
χαρακτόρα καταγραφικϐ: “Δε μασ ϋφτανε που εύχαμε… τι ακριβώσ όθελε απϐ μασ… η καρδιϊ 
μασ ζεςτϊθηκε… Εύχαμε κι εμεύσ αφόςει ςπύτια και αμπελοχώραφα εκεύ κϊτω” και κϊποτε 
χρονογραφικϐ: “Σην προηγοϑμενη φορϊ εύχε βρεθεύ… απ’ την ϋκθαμβη γειτονιϊ”. (Με τη 
χρόςη του α’ ενικοϑ προςδιορύζονται οι απολϑτωσ προςωπικϋσ του θϋςεισ, ϐπωσ αυτό τησ 
απϐλυτησ αποςτροφόσ του για την επικρϊτηςη του αςτικοποιημϋνου οικιςτικοϑ 
περιβϊλλοντοσ τησ πϐλησ: “… θα παραφυλϊγω νϑχτα – μϋρα… ύςωσ μπορϋςω να εμποδύςω ό 
τουλϊχιςτο να καθυςτερόςω…”) 

β) Ειςαγωγικϊ θα μποροϑςε να γύνει επιλεκτικό αναφορϊ ςτοιχεύων απϐ την παρϊγραφο με 
τύτλο: “Ο χρϐνοσ ςτην Πεζογραφύα του Γιώργου Ιωϊννου” (ςχολικϐ βιβλύο ςελ. 378). 

Ωσ τρύα βαςικϊ χρονικϊ επύπεδα οργϊνωςησ τησ αφόγηςησ δϑνανται να θεωρηθοϑν: 

I. Σο πεζογρϊφημα αρχύζει αμϋςωσ μετϊ απϐ μια πολϑ ςϑντομη αναφορϊ ςτο παρϐν τησ 
αφόγηςησ (“Δεν ξαναφϊνηκε”) με μια μορφό αναδρομόσ/ υποτυπώδουσ πρϐδρομησ 
αφόγηςησ  ςτο πρϐςφατο παρελθϐν (“… που ερχϐταν ςτο κατώφλι μασ κϊθε χρονιϊ” 
και ςυνεχύζεται με την ευθϑγραμμη αφόγηςη των πϋντε επιςκϋψεων (1936-1945) τησ 
γυναύκασ, που ολοκληρώνεται ςτο τϋλοσ τησ  Α΄ ενϐτητασ (“χωρύσ να καταφϋρει να το 
γκρεμύςει”) 

II. Σο παρϐν τησ αφόγηςησ: “Δεν την ξανϊδαμε απϐ τϐτε… το χτύςιμο του νϋου 
εξαμβλώματοσ” 
Να ςημειωθεύ ϐτι ςτο χωρύο αυτϐ ενςωματώνεται μια μορφό πρϐδρομησ αφόγηςησ 
ωσ προσ τη μελλοντικό “αντύδραςη” του αφηγητό: “θα παραφυλϊγω… θα ϋχει 
φτϊςει…”. τη ςυνϋχεια επιςτρϋφει ο Γ. Ιωϊννου ςτο πρϐςφατο παρελθϐν/ανϊδρομη 
αφόγηςη: “Σην προηγοϑμενη φορϊ… να ςιγολϋει”. 

III. Σο πεζογρϊφημα ολοκληρώνεται με μια εγκιβωτιςμϋνη αφόγηςη/αναδρομό ςτο 
απώτερο παρελθϐν με τη μαρτυρύα τησ γριϊσ που οδηγεύ ςτην πλόρη 
αποκϊλυψη/επιβεβαύωςη των ςτοιχεύων ταυτϐτητασ τησ επιςκϋπτριασ: “το ςπύτι 
αυτϐ… Σϋτοιο ςπαραγμϐ δεν ματαεύδα”. 

Β2. α. 

I. “κλεφτέσ ματιέσ”:  Μεταφορικό φρϊςη ενδεικτικό τησ μυςτηριώδουσ παρουςύασ τησ 
ϊγνωςτησ επιςκϋπτριασ. Οι “ματιϋσ” εύναι ερμηνεϑςιμεσ εφϐςον ςτο ςπύτι αυτϐ – που 
ϊλλοι πια εύναι ϋνοικού του – όταν κϊποτε δικϐ τησ και ευλϐγωσ πολλϋσ νοςταλγικϋσ 
αναμνόςεισ τησ ξυπνϊ και μϐνο η θϋαςό του ˙ ωςτϐςο η αινιγματικό γυναύκα φοβϊται 
μόπωσ αποκαλυφθεύ, γι’ αυτϐ και κοιτϊζει “κλεφτϊ” και “φευγαλϋα”.  

I. “κάθεται τςακιςμένη ςτο κατώφλι”: Η γυναύκα ϋχει μετατραπεύ ςε 
ςυναιςθηματικϐ ρϊκοσ ϐταν ςτην τελευταύα επύςκεψό τησ διαπιςτώνει ϋκπληκτη πωσ 
ϐ,τι ϋφερε ο χρϐνοσ ϋγινε με τον πϐλεμο˙ το ςπύτι μιςογκρεμιςμϋνο, η μουριϊ 
ξεριζωμϋνη: τα υλικϊ ςτοιχεύα που διατηροϑςαν αλώβητη τη μνόμη του παρελθϐντοσ 
χϊθηκαν ανεπιςτρεπτύ, ο ξεριζωμϐσ του πρϐςφυγα ολοκληρώθηκε… 

II. “είχε μαλακώςει την καρδιά”: Η ευνϐητη αρχικό δυςφορύα τησ οικογϋνειασ του 
αφηγητό μετϊ την αποκϊλυψη περύ τησ τουρκικόσ εθνικϐτητασ τησ αινιγματικόσ 
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επιςκϋπτριασ, υποχωρεύ, για να κυριαρχόςουν η κατανϐηςη και η φιλαλληλεγγϑη, 
αφοϑ ςτην περύπτωςό τησ αναγνώριζαν και τη δικό τουσ περιπϋτεια τησ προςφυγιϊσ ˙ 
την επύμονη νοςταλγύα τησ τη βιώνουν και οι ύδιοι, η πύκρα του ξεριζωμοϑ εύναι κοινό 
και ςτην πραγματικϐτητα απερύγραπτη για ϐλουσ τουσ βιαύωσ εκπατριςθϋντεσ. 

III. “κατάγυμνη αυλή ”: Ο πϐλεμοσ κατϋςτρεψε ςπύτια και ζωϋσ ˙ η ερόμωςη τησ αυλόσ – 
που κϊποτε ςτϐλιζαν το πηγϊδι και το δϋντρο προκαλεύ δυςβϊςτακτο ψυχικϐ πλόγμα 
ςτη γυναύκα, καταρρϋει ο ςυναιςθηματικϐσ τησ κϐςμοσ μαζύ με ϐ,τι την ϋδενε με το 
παρελθϐν. Δε θα ϋχει λϐγο να επιςτϋψει ςτη Θεςςαλονύκη πλϋον. 

IV. “αφράτο μάρμαρο”: Σο ςκληρϐ υλικϐ (μϊρμαρο) χαρακτηρύζεται “αφρϊτο” και με 
αυτϐ το οξϑμωρο δηλώνεται η αγϊπη και ο ςεβαςμϐσ του Γ. Ιωϊννου προσ την 
παραδοςιακό λαώκό αρχιτεκτονικό που αποδομεύται με την επϋλαςη τησ αςτικόσ 
οικιςτικόσ αντύληψησ. Σο κατώφλι, λοιπϐν, λειτουργεύ ωσ ςϑμβολο ενϐσ κϐςμου που 
ςβόνει ˙ διϐλου τυχαύα η γυναύκα μϐνο ςε αυτϐ καθϐταν και αυτϐ το “αφρϊτο 
μϊρμαρο” φύληςε πριν αποχωριςτεύ το πατρικϐ τησ για να πϊρει το δρϐμο τησ 
προςφυγιϊσ. 
 

β.  Σην ειρωνεύα του αφηγητό απηχοϑν οι φρϊςεισ: “ςυμμορύα εργολϊβων”, “πολυκατοικύα 
απ’ τισ πιο φρικαλϋεσ”, “οι γελούοι”, “μεγαλεπόβολο ςχϋδιο”, “πονηρϐ μυαλϐ τουσ”.  τϐχοσ 
του να καυτηριϊςει το βύαιο και ϊναρχο τρϐπο που ςυντελϋςτηκε η οικιςτικό επϋκταςη του 
αςτικοϑ περιβϊλλοντοσ. Ο Γιώργοσ Ιωϊννου ϊνευ αναςτολών κοινοποιεύ την προςωπικό του 
θϋςη ϋναντι τησ “ςϑγχρονησ” (για τη δεκαετύα του 1960) εποχόσ του που δηλώνεται με 
δυνητικϐ ςαρκαςμϐ, αφοϑ διαπιςτώνει πλόρωσ απογοητευμϋνοσ ϐτι την ομορφιϊ τησ 
παραδοςιακόσ αρχιτεκτονικόσ υποκαθιςτϊ η δϐμηςη τυποποιημϋνων πολυκατοικιών, 
δεδομϋνο που θα επιφϋρει και την απονϋκρωςη των απροςπούητων ανθρώπινων ςχϋςεων. 
Σϋλοσ, με την αλλούωςη του οικιςτικοϑ περιβϊλλοντοσ αναιρεύται ϐχι μϐνο η αιςθητικό του 
παρελθϐντοσ, αλλϊ και κϊθε ϊλλο ςτοιχεύο που διατηροϑςε ζωντανό την ιςτορικό μνόμη. 

 

Θέμα Γ 

Γ1. α. Η οικογϋνεια του αφηγητό, “επιτρϋποντασ ” ςτην ϊγνωςτη γυναύκα να κϊθεται ςτο 
κατώφλι του ςπιτιοϑ “τουσ”, τησ ϋκανε ϋνα ανϋλπιςτο δώρο, τησ παρεύχε τη δυνατϐτητα να 
αναβιώςει νοςταλγικϋσ ςτιγμϋσ απϐ το απωλεςθϋν παρελθϐν. Η μυςτηριώδησ επιςκϋπτρια, 
απ’ την ϊλλη, καθϐταν ςτο κατώφλι γιατύ προφανώσ ςτην ευγϋνεια τησ οικογϋνειασ 
απαντοϑςε με τη δικό τησ διακριτικϐτητα ˙ δεν όθελε να ενοχλεύ η παρουςύασ τησ, οϑτε και να 
εγεύρει υποψύεσ, ςε περύπτωςη που – επύ παραδεύγματι – ζητοϑςε να περϊςει ςτο εςωτερικϐ 
τησ αυλόσ ό ακϐμη και μϋςα ςτο ύδιο το ςπύτι. Απϐ το κατώφλι, λοιπϐν, μποροϑςε να ρύχνει 
τισ “κλεφτϋσ ματιϋσ” προσ το ςπύτι που ϋζηςε μϋχρι τα εφηβικϊ τησ χρϐνια και εκεύ, 
απομονωμϋνη, γευϐμενη πηγαδύςιο νερϐ και μοϑρα, παραμιλώντασ να αναπολεύ μνόμεσ και 
να ςυλλαβύζει “ονϐματα παρϊξενα”. Έτςι ημϋρωνε, ϋςτω και πρϐςκαιρα, τον καημϐ τησ 
παλιννϐςτηςησ, την πύκρα του ξεριζωμϋνου.  

Άλλωςτε, το κατώφλι εύναι ςϑμβολο αποχωριςμοϑ, πϊνω ςε αυτϐ κυλιϐταν και το φιλοϑςε με 
ςπαραγμϐ, ϐταν ςε τρυφερό ηλικύα εξαναγκϊςτηκαν η “κϐρη ςαν τα κρϑα τα νερϊ”, και οι 
δικού τησ να εκπατριςτοϑν. Αυτϐ το ανεποϑλωτο τραϑμα ςτην ψυχό τησ, την ωθεύ να 
επιςκϋπτεται επανειλημμϋνα το ςπύτι “τησ”, που ϐμωσ πια δεν εύναι δικϐ τησ, δεν ϋχει πλϋον 
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το δικαύωμα να περϊςει οϑτε καν ςτην αυλό του ˙ το κατώφλι εύναι το απαρϊβατο ϐριο του 
ευτυχοϑσ “τϐτε” με το αποκαρδιωτικϐ παρϐν, αυτϐ που διαχωρύζει πρώην και νυν ιδιοκτότεσ, 
μουςουλμϊνουσ και χριςτιανοϑσ, τουσ πρϐςφυγεσ ϐλησ τησ οικουμϋνησ και κϊθε εποχόσ που 
δεν ϋχουν πια γυριςμϐ ςτον τϐπο τουσ. 

Γ1. β. Σο “αύνιγμα” για την καταγωγό και το λϐγο των επαναλαμβανϐμενων επιςκϋψεων τησ 
“μαυροφορεμϋνησ εκεύνησ γυναύκασ” λϑνεται με το εϑρημα τησ αποκϊλυψησ του “θαυμϊςιου 
ψηφιδωτοϑ” ςτα θεμϋλια του ςπιτιοϑ του αφηγητό. το τϋλοσ του κειμϋνου μια “γριϊ” – 
πρϐςωπο κλειδύ – ωσ αυτϐπτησ μϊρτυρασ μεταφϋρει τη δραματικό ςκηνό: ςτο ύδιο αυτϐ ςπύτι 
κϊποτε (πριν την ανταλλαγό πληθυςμών) ζοϑςε ϋνασ τοϑρκοσ μπϋησ με την οικογϋνειϊ του 
και ϐταν όρθε η ώρα που υποχρεώθηκαν να το εγκαταλεύψουν η κϐρη του ςπϊραζε φιλώντασ 
το κατώφλι… Για την ταϑτιςη του προςώπου τησ γυναύκασ με την κϐρη δε χρειϊζεται ο 
αφηγητόσ να εξηγόςει το προφανϋσ ˙ τώρα ςυνδϋονται μεταξϑ τουσ οι αποςπαςματικϋσ 
πληροφορύεσ που εύχαν διαςπαρθεύ ςτο πεζογρϊφημα: η αρχοντικό ομορφιϊ και η ευγϋνεια 
τησ επιςκϋπτριασ, ϐτι ϋμοιαζε κουραςμϋνη ςα να ερχϐταν απϐ μακριϊ ζητώντασ μϐνο νερϐ 
απϐ το πηγϊδι και μοϑρα, καθιςμϋνη πϊντοτε ςε αυτϐ – το ύδιο – το κατώφλι, επιθυμώντασ 
να εκπληρώςει τη νοςταλγύα τησ με τισ αλλεπϊλληλεσ επιςκϋψεισ ςτο πατρικϐ τησ ςπύτι. 
Σώρα πια εξηγεύται γιατύ ευχϐταν ςτουσ τωρινοϑσ ενούκουσ του ςπιτιοϑ “ο Θεϐσ να ςασ 
ανταποδώςει το μεγϊλο καλϐ”, δηλαδό μακϊρι και εκεύνοι – ωσ πρϐςφυγεσ – αν 
επανϋρχονταν ςτο δικϐ τουσ ςπύτι ςτην Ανατολικό Θρϊκη, την ύδια αντιμετώπιςη να εύχαν 
απϐ αυτοϑσ που το κατοικοϑν. Διϐλου τυχαύο δεν εύναι πωσ ϐλα τα πρϐςωπα του ϋργου εύναι 
ανώνυμα, για να καθρεπτύζονται ςτην παρουςύα τουσ οι ιςτορύεσ των προςφϑγων κϊθε 
εποχόσ και ϐπου τησ γησ.  Ο Γιώργοσ Ιωϊννου με – λιτϐ – αφηγηματικϐ τρϐπο μεταφϋρει μϋςα 
απϐ τα λϐγια τησ “γριϊσ” μια ςυγκινητικό εικϐνα και υπαινύςςεται “ψιθυριςτϊ” πωσ τον ύδιο 
βαθϑ πϐνο βιώνει κι αυτϐσ, ϐχι μϐνο ωσ γϐνοσ (δεϑτερη γενιϊ) προςφϑγων, αλλϊ και ωσ 
“αυτϐπτησ μϊρτυρασ” τησ “μετϊλλαξησ” τησ πϐλησ του, τησ αποςϊθρωςησ του οικιςτικοϑ 
τοπύου, ανόμποροσ παρατηρητόσ του παλιοϑ κϐςμου που ςβόνει οριςτικϊ μαζύ με αξύεσ και 
μνόμεσ. 

  

Θέμα Δ 

Δ1.   ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

        Εύναι πρϐδηλη η ϊμεςη νοηματικό ςυςχϋτιςη τησ Β’ Ενϐτητασ απϐ το ‘‘του Κεμϊλ το 
ςπύτι’’ (‘‘Δεν την ξαναεύδαμε απϐ τϐτε ……. Σϋτοιο ςπαραγμϐ δεν ματαεύδα’’) με το προσ 
ςϑγκριςη απϐςπαςμα απϐ την ‘‘Απογραφό ζημιών’’. Κοινϐ θϋμα τουσ η ϋκφραςη πύκρασ ϋωσ 
και απϋχθειασ του ςυγγραφϋα για τη βύαιη αςτικοπούηςη τησ Θεςςαλονύκησ κατϊ τα 
μεταπολεμικϊ χρϐνια, τϐτε που η οικιςτικό ανϊπτυξη δια τησ ανϋγερςησ πολυκατοικιών 
εθεωρεύτο ωσ  ‘‘πρϐοδοσ’’. Σο  ‘‘γκρϋμιςμα’’ του παλιοϑ κϐςμου και η αποδϐμηςη – κατ’ 
επϋκταςη – των ανθρώπινων αναμνόςεων εύναι το φυςικϐ απϐτοκο του ανεξϋλεγκτου  
‘‘εκςυγχρονιςμοϑ’’ και τησ αςϑδοτησ ειςβολόσ του αςτικοϑ τρϐπου ζωόσ ςτην 
καθημερινϐτητα που ευθϑνονται για την αλλοτρύωςη των κοινωνικών ςχϋςεων και την 
αλλούωςη τησ μνόμησ. 
      Όςον αφορϊ τη ςϑγκριςη των δυο κειμϋνων, αρχικώσ αξύζει να ςημειωθεύ η ϋμμεςη νϑξη 
ςτον πολυεθνικϐ χαρακτόρα τησ προπολεμικόσ Θεςςαλονύκησ, αφοϑ ο λϐγοσ εδώ αφορϊ 
ςτην εβραώκό ςυνοικύα τησ πϐλησ, ϐπωσ αντιςτούχωσ ςτου  ‘‘Κεμϊλ το πύτι’’ η ιςτορύα 
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εξελύςςεται ςτην προ τησ ανταλλαγόσ πληθυςμών εποχό (υνθόκη Λοζϊνησ 1923) τουρκικό 
ςυνοικύα τησ πϐλησ. Αναλϐγωσ, το  ‘‘καλοκαμωμϋνο ξυλϐδετο ςπύτι’’ με την αυλό του ϐπου 
δϋςποζαν η ‘‘ντουτιϊ’’ (μουριϊ) και το πηγϊδι και με το ‘‘κατώφλι με το αφρϊτο μϊρμαρο’’ 
(‘‘του Κεμϊλ το πύτι’’) παραλληλύζονται με τη ‘‘ςειρϊ ςπύτια μικρϊ και παμπϊλαια’’ , ϐπου 
κϊθονταν ‘‘γριϋσ εβραύιςεσ’’ ςτισ ‘‘εξώπορτεσ’’ δηλωτικϐ ςτοιχεύο τησ γειτονιϊσ και τησ 
ανθρώπινησ επαφόσ (αντύςτοιχο δεδομϋνο το ‘‘κατώφλι’’). Ο μικρϐκοςμοσ αυτϐσ των 
ςυνοικιών δεν υπϊρχει πια παρϊ μϐνο ςτη μνόμη του αφηγητό : τα ςπύτια αυτϊ τα ϋχουν όδη 
κατεδαφύςει οι ‘‘εργολϊβοι’’, ϐπωσ και ςτο αρχικϐ κεύμενο αναφϋρεται με ςαρκαςμϐ ο 
αφηγητόσ ςε ‘‘ςυμμορύα εργολϊβων’’ που τουσ ‘‘παραδϐθηκε’’ το ςπύτι ϐπου εύχε μετοικύςει η 
οικογϋνεια του αφηγητό για να υψώςουν ςτη θϋςη του μια  ‘‘πολυκατοικύα απ’ τισ πιο 
φρικαλϋεσ’’. Ο δηκτικϐσ ςαρκαςμϐσ του Γ. Ιωϊννου,  λοιπϐν, ανιχνεϑεται και ςτα δυο κεύμενα : 
(‘‘του Κεμϊλ το πύτι’’) ‘‘γελούοι’’, ‘‘μεγαλεπόβολο ςχϋδιο’’, ‘‘πονηρϐ μυαλϐ’’, 
‘‘εξαμβλώματοσ’’, ‘‘δαςκαλεμϋνοι εργϊτεσ’’ , ενώ ςτο ‘‘απογραφό ζημιών’’ ςυναντϊμε: 
‘‘ςπουδαύουσ’’,  ‘‘ϋνδειξη κατεδαφιςτϋων’’, ‘‘ευκαιρύα να εξωραϏςουν την πϐλη κατϊ τα γοϑςτα 
τουσ…’’, ‘‘ενοχλητικϋσ αυτϋσ παλιατςαρύεσ’’, ‘‘να φωτογραφύζουν οι τουρύςτεσ’’. Η 
επελαϑνουςα αςτικοπούηςη εύναι κυρύαρχη και ςτα δυο κεύμενα, λοιπϐν, καθώσ παραμερύζει 
απαξιωτικϊ τον παρελθοντικϐ κϐςμο. ’ αυτό τη μεταβατικό περύοδο ςυνϑπαρξησ – 
ςϑγκρουςησ, που βλϋπει να εκτυλύςςεται μπροςτϊ του ο Γ. Ιωϊννου , αντιτύθεται με οξϑτητα 
κινοϑμενοσ απϐ ϋντονο ςυναιςθηματιςμϐ. 

    Περαιτϋρω, κοινϐ ςημεύο των κειμϋνων εύναι το χωροχρονικϐ πλαύςιο : η αντιπαραβολό δυο 
κϐςμων – περιϐδων, τησ προπολεμικόσ και τησ μεταπολεμικόσ Θεςςαλονύκησ (το ςπύτι του 
Κεμϊλ, που λειτουργεύ ωσ τουρκικϐ προξενεύο, Ιςλαχανϋ , Ροτϐνια, Καμϊρα). Εξϊλλου, πϊνω 
ςτην αντύθεςη αυτό (ςϑγκριςη παρελθϐντοσ – παρϐντοσ) βρύςκεται ο νοηματικϐσ ϊξονασ των 
δυο κειμϋνων του Γ. Ιωϊννου και με αφϐρμηςη αυτϐν εκφρϊζει με περιγραφικό λιτϐτητα 
αλλϊ μεςτϊ και εϑςτοχα την ϋντονη νοςταλγύα του. 
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