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ΓΙΩΡΓΟΣ  ΙΩΑΝΝΟΥ 

   ΣΤΟΥ ΚΕΜΑΛ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 

 

 
ΘΕΜΑ: Οι επισκέψεις μιας άγνωστης γυναίκας σε ένα τούρκικο 

αρχοντικό κοντά στο σπίτι του Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη, στο οποίο πια 

κατοικεί μια οικογένεια Ελλήνων προσφύγων (η οικογένεια του 

αφηγητή. 

 

ΧΩΡΟΣ: Θεσσαλονίκη, στο σπίτι του αφηγητή το οποίο βρισκόταν 

κοντά στο σπίτι του Κεμάλ. Ο τίτλος δίνει την ονομασία της περιοχής 

στην οποία βρίσκεται αυτό το σπίτι, προς το ανατολικό άκρο της οδού 

Αγίου Δημητρίου. Το τουρκικό όνομα αποτελεί και έναν προιδεασμό για 

την εθνικότητα της γυναίκας. Σ’ αυτό το σπίτι, στο οποίο σήμερα 

στεγάζεται το Τουρκικό Προξενείο της Θεσσαλονίκης, γεννήθηκε το 

1881 ο γνωστός Κεμάλ Ατατούρκ, αναμορφωτής του τουρκικού κράτους, 

θεμελιωτής της τουρκικής δημοκρατίας και πρώτος πρόεδρός της. 

 

ΧΡΟΝΟΣ: Δίνεται με συγκεκριμένες αναφορές μέσα στο κείμενο (βλ. 

πιο κάτω) 

 

 

 

1
η
 ενότητα («Δεν ξαναφάνηκε…κι ακόμα πιο πέρα») 

 

 

- Η πρώτη ενότητα λειτουργεί ως πρόλογος. Δίνονται στοιχεία που 

αφορούν στα πρωταγωνιστικά πρόσωπα, τις ιδιότητές τους, τον 

τόπο, το χρόνο, την ατμόσφαιρα. 

Συγκεκριμένα: 

- Τα πρωταγωνιστικά πρόσωπα: η μαυροφορεμένη γυναίκα, η 

οικογένεια του αφηγητή, ο ίδιος ο αφηγητής. 

- Τις κύριες ιδιότητες των προσώπων:  
α) Η γυναίκα: ανώνυμη, μαυροφορεμένη, ετήσιες 

επισκέψεις της (όπως προκύπτει από τα παρακάτω δεν 

ερχόταν κάθε χρόνο αλλά σε δέκα χρόνια έκανε πέντε 

επισκέψεις), ευγένεια, ζητάει λίγο νερό, φαίνεται 

κουρασμένη, έδειχνε ότι κάποτε ήταν όμορφη, η εμφάνιση 

και οι τρόποι της έδειχναν αρχοντιά, μιλούσε τούρκικα, 

θρησκευτικότητα, καθόταν ήσυχα στο κατώφλι, έριχνε 

κλεφτές ματιές στο σπίτι, παραμιλούσε σιγανά, έκλεινε τα 
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μάτια της, με πρόσωπο μακρινό, συλλάβιζε ονόματα 

παράξενα, έτρωγε σιγανά- με ζωηρή ευχαρίστηση. Όλα τα 

στοιχεία που δίνονται για τη γυναίκα προκαλούν το 

ενδιαφέρον του αναγνώστη. 

Πολλά από τα στοιχεία της εμφάνισης και της συμπεριφοράς της 

άγνωστης γυναίκας ήταν ανεξήγητα και δημιουργούσαν κάποιες απορίες, 

ωστόσο οι ένοικοι του σπιτιού δε ζητούσαν πληροφορίες (αυτό εξάλλου 

επιτάσσουν και οι κανόνες φιλοξενίας- αλλά και η οικονομία του έργου: 

πρέπει να κρατηθεί ζωηρό το ενδιαφέρον του αναγνώστη). Από τώρα 

σημειώνουμε ότι δεν απορούσε κανένας που η γυναίκα μιλούσε 

τούρκικα, επειδή νόμισαν πως ήταν από του «τουρκόφωνους» Έλληνες. 

Αλλά και κανένας δεν απορούσε για την ευχαρίστηση με την οποία η 

ξένη έτρωγε τα μούρα, επειδή νόμιζαν ότι αυτό οφειλόταν μόνο στη 

σπάνια νοστιμιά τους. Τα ερωτηματικά που ανακύπτουν από την 

αινιγματική παρουσία της γυναίκας είναι τα ακόλουθα:  

Η γυναίκα αυτή: 

- γιατί είναι μαυροφορεμένη; 

- γιατί καθόταν πάντα στο κατώφλι; 

- γιατί ερχόταν πάντα την ίδια εποχή; 

- γιατί ζητούσε νερό ειδικά από το πηγάδι της αυλής; 

- γιατί έμοιαζε πολύ κουρασμένη; 

- γιατί δεν καταλάβαιναν οι άλλοι ακριβώς τα λόγια της; 

- ποιο ήταν το μεγάλο καλό που της έκαναν; 

- γιατί έριχνε κλεφτές ματιές προς το σπίτι παραμιλώντας σιγανά; 

- γιατί έκλεινε τα μάτια και το πρόσωπό της γινόταν μακρινό; 

- γιατί συλλάβιζε ονόματα παράξενα και ποια ήταν αυτή; 

Παρακάτω δημιουργούνται και οι εξής απορίες: 

- γιατί ταράχτηκε και αρνήθηκε να πιει νερό της βρύσης; 

- γιατί δεν έδωσε καμιά εξήγηση για την τόση λύπη της με το νερό 

της βρύσης; 

- γιατί την έκανε να τιναχτεί η φράση της γιαγιάς ότι τα μούρα δε 

βαστάνε για μακριά; 

- ποια ήταν αυτή η γυναίκα, τι της συνέβαινε και τι ακριβώς ήθελε; 

- γιατί αυτή η γυναίκα δεν ξαναφάνηκε; 

 

β) Ο αφηγητής: Ο αφηγητής παρουσιάζεται μαζί με την 

οικογένειά του (πληθυντικός αριθμός «μας») παραμένοντας 

ανώνυμος εκτός από ένα σημείο «τα φύλλα του… και οι 

μεταξοσκώλικές μου… φάνε». Παραμένει στο περιθώριο 

παρατηρώντας και καταγράφοντας κάθε κίνηση της 

αινιγματικής γυναίκας. 
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γ) Η οικογένεια: του αφηγητή μένει σε σπίτι με πηγάδι και 

μια μουριά στον κήπο. Έντονη είναι η κοινωνικότητα και η 

φιλοξενία, η περηφάνια για το σπίτι και τη μοναδικότητα 

της μουριάς τους, η αγαθότητα, η αφέλεια, η αγνότητα των 

λαϊκών ανθρώπων. 

 

 

 

- Τον τόπο: Ο τόπος ορίζεται στον τίτλο και τον πρόλογο: η πόλη 

στην οποία εκτυλίσσεται το αφήγημα είναι η Θεσσαλονίκη («Στου 

Κεμάλ το σπίτι»). Το σκηνικό αποτελείται από ένα παραδοσιακό 

σπίτι με αυλή, όπου βρίσκεται το πηγάδι και η Μουριά. Βασικό 

στοιχείο, εξάλλου, αποτελεί και το κατώφλι, το οποίο είναι κάτι σα 

σύμβολο του σπιτιού και το φιλούσε με σπαραγμό, όταν έφευγε 

στη προσφυγιά. Το κατώφλι ήταν σαν ομαδικό σκαμνάκι στο 

οποίο κάθονταν οι Τουρκάλες κουβεντιάζοντας και βλέποντας 

τους περαστικούς. Το σπίτι είναι δίπατο, εντύπωση αρχοντικού, 

πράγμα το οποίο έρχεται σε αντίθεση με του λαϊκούς ιδιοκτήτες 

του, και βρίσκεται στο Ισλαχανέ.  

Επίσης η μουριά που βρισκόταν εκεί ήταν από τις πιο 

συνηθισμένες, είχε μεγάλα, ξινά, κόκκινα (όχι άνοστα), ήταν 

δέντρο παλιό και τεράστιο (άρα δε το φύτεψαν οι τωρινοί 

ιδιοκτήτες), τα κλαδιά του ξεπερνούσαν το δίπατο σπίτι, τα φύλλα 

ήταν σκληρά και ήταν φημισμένο σ’ όλο το Ισλαχανέ κι ακόμη πιο 

πέρα. 

- Το χρόνο: Το αφήγημα τοποθετείται στο παρόν του συγγραφέα 

(«δεν ξαναφάνηκε η μαυροφορεμένη εκείνη γυναίκα»). Στην 

επόμενη όμως αμέσως πρόταση ο συγγραφέας κάνει αναδρομή στο 

παρελθόν («που ερχόταν… της αυλής»). Ο συγγραφέας δίνει και 

δύο ακόμα χρονικούς προσδιορισμούς: «Την εποχή που γίνονται τα 

μούρα»: καλοκαίρι, Ιούνιος , «Κάθε χρονιά»: συχνότητα της 

επίσκεψης. 

- Την ατμόσφαιρα: Δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια αλλά γενικά 

υπάρχει μια οικογενειακή ατμόσφαιρα ζεστασιάς που τη 

χαρακτηρίζει η πατροπαράδοτη ελληνική φιλοξενία. 

Συμπληρώνεται από την ευγένεια της αινιγματικής γυναίκας και 

από την εξωστρέφεια, κοινωνικότητα, αφού το αφήγημα ξεκινάει 

από το κατώφλι του σπιτιού. 

 

Με μια προσεκτικότερη ματιά θα διαπιστώναμε ότι οι πρωταγωνιστές 

είναι δύο: Η μαυροφορεμένη γυναίκα, η οποία δε ξαναφάνηκε αν και 

ερχόταν κάθε χρόνο και ζητούσε με ευγένεια λίγο νερό,  και το 
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κατώφλι του σπιτιού, την εποχή που γίνονταν τα μούρα και παίρνανε 

νερό από το πηγάδι. 

 

Η περιγραφή της μουριάς τόσο αναλυτικά αποτελεί : 

- επιβράδυνση 

- σε όλο το απόσπασμα παρατηρούμε την προσπάθεια των 

ιδιοκτητών να τονίσουν τη δική τους κατοχή και παρουσία στο 

σπίτι και στη μουριά 

 

 

«Ο Θεός να σας ανταποδώσει τι μεγάλο καλό»: Επειδή γι’ αυτήν 

ήταν μεγάλη καλοσύνη και ευεργεσία να της προσφέρουν αυτό το 

νερό και, παραπέρα, να της προσφέρουν μούρα και να την αφήνουν 

να κάθεται στο κατώφλι: έτσι της έδιναν την ευκαιρία να 

απολαμβάνει νοσταλγικές στιγμές από το χαμένο και αγαπημένο 

παρελθόν της. Ως προς την ανταπόδοση του καλού από το Θεό: 

κατάλαβε η γυναίκα ότι οι νέοι πρόσφυγες του σπιτιού είχαν κι 

εκείνοι την ίδια μοίρα με αυτήν, ότι ήταν και αυτοί πρόσφυγες. Και 

τους ευχόταν να τους αξιώσει ο Θεός να επισκεφτούν και εκείνοι το 

πατρικό τους στη δική τους χαμένη πατρίδα και να τους δεχτούν και 

εκεί με καλοσύνη και αγάπη. 

 

 

Η πορεία του αφηγητή για την αποκάλυψη της ταυτότητας της 

άγνωστης γυναίκας γίνεται σταδιακά σε διάφορα σημεία του 

κειμένου: 

1. Η απορία για τη στάση της γυναίκας: «Ποιο μεγάλο καλό; Ιδέα δεν 

είχαμε». 

2. Η υποψία για την ταυτότητά της: «είχαμε αρχίσει κάτι να 

υποπτευόμαστε». 

3. Η αποκάλυψη: «Η αποκάλυψη αυτή στην αρχή μας τάραξε» 

4. Η επιβεβαίωση: «Στο σπίτι αυτό καθόταν ένας μπέης, που είχε μια 

κόρη…» 
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2
η
 ενότητα («Την πρώτη φορά…καταφέρει να το γκρεμίσει») 

 

 

 Οι επισκέψεις της γυναίκας 
 

Σύμφωνα με το κείμενο η γυναίκα επισκέφτηκε πέντε φορές το σπίτι 

της οικογένειας του αφηγητή: 

1. Το 1936 (14 χρόνια μετά τον ξεριζωμό της) ήρθε στο σπίτι για 

πρώτη φορά. Ζήτησε μούρα και πήρε μαζί της μούρα με την 

πρόφαση ότι ήθελε να τα φυτέψει (Ένας λαϊκός τρόπος 

πολλαπλασιασμού της μουριάς: τα μούρα τρίβονται σε λεκάνη με 

νερό. Όταν οι σπόροι τους κατακαθίσουν στον πυθμένα, 

μαζεύονται, ξεραίνονται στον ήλιο και φυτεύονται σε αφράτο 

χώμα με μέτρια υγρασία). Ωστόσο προκύπτουν τα ερωτήματα: α) 

Γιατί η άγνωστη γυναίκα ζήτησε μούρα; Για να τα φυτέψει 
.
 β) 

Γιατί όμως επιμένει στο συγκεκριμένο δέντρο; Εδώ προφανώς ο 

αφηγητής εξαπατάται από την πίστη του ότι «το δέντρο μας δεν 

ήταν από τις συνηθισμένες μουριές…» και «ήταν φημισμένο σ’ 

όλο το Ισλαχανέ». 

2. Το 1938 έγινε η δεύτερη επίσκεψη της γυναίκας. Αυτή τη φορά 

δεν πήρε μούρα μαζί της στο χαρτί.  

3. Το 1939 επισκέφτηκε το σπίτι για τρίτη φορά. Αυτή τη φορά όμως 

τα πράγματα έχουν αρχίσει να αλλάζουν: δεν υπάρχει πια το νερό 

του πηγαδιού και επιπλέον καταλαβαίνει ότι έχουν αρχίσει να 

υποψιάζονται την προέλευσή της. 

Η γυναίκα αναγνωρίζει τη διαφορετική γεύση και προέλευση του 

νερού. Δεν είναι δροσερό, διαυγές πηγαίο νάμα του πηγαδιού. Η 

φράση είναι αμφίσημη: το νερό μετά τον αέρα είναι το δεύτερο 

συστατικό της ζωής. Η σημασία του για τη ζωή φαίνεται και από 

τους Ίωνες φιλοσόφους, τη θεοποίησή του, τις λαϊκές παραδόσεις, 

τη θρησκευτική χρήση του κ.ά. Άρα η φράση του συγγραφέα έχει 

κάτι το δραματικό, το αγωνιώδες. Δηλώνει μια συνειδητή αποκοπή 

της γυναίκας από τη ζωή.   

4. Την επόμενη χρονιά αποκαλύφθηκε ότι η γυναίκα εκείνη ήταν 

Τουρκάλα, που ερχόταν στη Θεσσαλονίκη μαζί με άλλους 

τουρίστες, οι οποίοι ήθελαν να επισκεφτούν το σπίτι του Κεμάλ. 

Σ’ αυτή την ενότητα πρωταγωνιστεί η οικογένεια: 

- βλέπουν την άγνωστη γυναίκα να συναντιέται με μια ομάδα από 

Τούρκους (συνέπεια του «είχαμε αρχίσει…υποπτευόμαστε») 

- η προηγούμενη λανθασμένη εκτίμηση/κρίση της οικογένειας («πως 

είναι καμιά τουρκομερίτισσα δικιά μας») 
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- η συνέπεια της αποκάλυψης («μας τάραξε») 

- δικαιολόγηση της ταραχής 

- υποψίες, σιωπή, βλέμματα. Η συνειδητοποίηση έρχεται όχι από 

την ψυχρή λογική, αλλά από την καρδιά, την πείρα, τα κοινά 

βιώματα 

- η καρδιά ζεστάθηκε από συμπάθεια (κοινά βιώματα, νοσταλγία) 

και ελπίδα (επιστροφής στη «χαμένη πατρίδα») 

 

Η στάση και η κλιμάκωση των συναισθημάτων της οικογένειας 

περιγράφεται μέσα από τις λεπτές ψυχολογικές μεταπτώσεις που 

συγκλονίζουν τον ψυχισμό μας. Στην αρχή κυριαρχεί η περιέργεια, 

η υποψία και η διαίσθηση που οδηγούν στην αποκάλυψη της 

εθνικότητας της άγνωστης γυναίκας. Αμέσως ασυνείδητα 

υψώνεται η διαχωριστική γραμμή (έφυγε από εμάς – στο σπίτι του 

Κεμάλ, «θαρρούσαμε … δικιά μας» - «θα είχαμε τώρα και τους 

Τούρκους…»). Οι βασανισμένες αυτές ψυχές αναζητούν αμέσως 

μια δικαιολογία για την καλοσύνη, τη φιλοξενία, την ανθρωπιά 

που έδειξαν στην «τουρκάλα» στον «Άλλο», στον εχθρό! Η εθνική 

περιπέτεια, ταυτότητα, διαφοροποίηση ξυπνά μέσα τους. Βρίσκουν 

αμέσως την εξήγηση «εμείς τότε θαρρούσαμε… όχι τη γλώσσα» 

σαν να πρόκειται κάποιος να τους κατηγορήσει για εθνική 

προδοσία. Αρχίζουν να νιώθουν ανήσυχοι, ταραγμένοι από 

οτιδήποτε έχει σχέση με την Τουρκία και τους θυμίζει την 

καταστροφή. Ένας ασυνείδητος φόβος (ξαναζωντανεύει στα μάτια 

τους η καταστροφή) μεταμορφώνεται σιγά-σιγά σε έχθρα, σε 

απέχθεια, σε μίσος (θα είχαμε τώρα… πάλι στα πόδια μας). 

Γρήγορα όμως η ένταση των συναισθημάτων ανασφάλειας 

καθησυχάζει, όταν φέρνουν στο μυαλό τους την άγνωστη γυναίκα 

[εκπληκτικός ο τρόπος που διαγράφεται η φόρτιση και η 

αποφόρτιση: γυναίκα     Τούρκοι (φόρτιση),  

Τούρκοι      γυναίκα  (αποφόρτιση)] 

Τις αγωνιώδεις ερωτήσεις διαδέχεται η σιωπή. Τα μάτια, ο 

καθρέφτης της ψυχής, αναζητούν την αλήθεια. Τέλος, έρχεται η 

κατανόηση και ένα αίσθημα ανθρωπιάς ζεσταίνει τις καρδιές τους. 

Η ηρεμία γίνεται συμπάθεια για το συνάνθρωπο, που έζησε κι 

αυτός την ίδια οδυνηρή, μαρτυρική, τραυματική εμπειρία και που 

έδειξε κι αυτός την ίδια αντοχή και δύναμη στον πόνο για να 

προχωρήσει η ζωή. Το μίσος και ο φανατισμός είναι γι’ αυτούς 

που δεν έζησαν τα γεγονότα, και κυρίως γι’ αυτούς που τα 

προκάλεσαν. Η στάση λοιπόν της οικογένειας προς την ξένη είναι 

ένα μήνυμα συναδελφικότητας, ειρήνης, καταδίκης και κραυγής 

διαμαρτυρίας στον πόλεμο.  

Η μεταστροφή είναι απολύτως δικαιολογημένη:   
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α) γιατί και οι δύο γνώρισαν τη φρίκη του πολέμου, της 

καταστροφή, του βίαιου ξεριζωμού από τις πατρογονικές εστίες 

τους 

β) γιατί και οι δύο νοσταλγούν το ίδιο τις χαμένες πατρίδες τους 

γ) γιατί και οι δύο γνώρισαν τη συνύπαρξη, την ειρηνική ζωή, 

ανεξάρτητα φυλής και θρησκείας, την αλληλοσυμπλήρωση στη 

σκληρή ζωή τους (μαρτυρίες των ίδιων των προσφύγων), πριν τους 

εξάψουν το φανατισμό, το μίσος και τους οδηγήσουν στην 

αλληλοεξόντωση 

δ) γιατί και οι δύο κατανόησαν ότι αυτοί που υφίστανται τις 

συνέπειες ενός πολέμου είναι οι απλοί άνθρωποι, που σφάζονται 

και εκπατρίζονται για ξένα συμφέροντα και φιλοδοξίες. 

 

5. Λίγο πριν την λήξη του πολέμου (Ιούνιο του 1944 ή 1945) 

πραγματοποιήθηκε η τελευταία επίσκεψη. Η κατάσταση είχε 

αλλάξει εντελώς εφόσον με τους βομβαρδισμούς του πολέμου η 

μουριά είχε καταστραφεί και το σπίτι είχε μισογκρεμιστεί και 

εγκαταλειφθεί. Η Τουρκάλα, συντετριμμένη, «κοίταζε ακίνητη την 

κατάγυμνη αυλή και το έρημο σπίτι». Έτσι η γυναίκα δεν 

ξαναφάνηκε από τότε αφού όλα όσα της θύμιζαν τα παλιά είχαν 

πια χαθεί. Δεν υπήρχαν πια ούτε σπίτι ούτε νερό ούτε και τα 

μούρα, παρά μόνο το κατώφλι, στο οποίο η γυναίκα καθόταν 

«κατατσακισμένη». Το παρελθόν οριστικά είχε σβήσει και ο 

ξεριζωμός είχε ολοκληρωθεί. 

Στην πέμπτη επίσκεψη ο πρωταγωνιστικός ρόλος μοιράζεται 

ισάξια από τον αφηγητή στην καρδιά που πονά και στην καρδιά 

που συμπονά. 

Η οικογένεια του αφηγητή:  

- οικειότητα με την ξένη γυναίκα (τρέχουν να ανακοινώσουν την 

εμφάνισή της, «παραλίγο να την καλέσουν πάνω»), 

- συγκίνηση για το δράμα της, αφού σ’ αυτό αντικατοπτρίζεται το 

δικό τους δράμα. Καλύτερα χαρακτηρίζεται ως πονοψυχία, 

- ανθρωπιά, ζεστασιά (μαλακώσει η καρδιά) μέσα από το καμίνι του 

κοινού δράματος, της κοινής μοίρας. 

 

Τα ερωτήματα που απαντήθηκαν μέσα από τις πέντε επισκέψεις: 

- Ποια είναι η εθνικότητα της άγνωστης γυναίκας; 

«Τουρκάλα» 

- Από πού έρχεται; 

Από την Τουρκία («Τούρκοι προσκυνητές») 

- Γιατί έρχεται κάθε χρόνο; 

Από νοσταλγία («επίμονη νοσταλγία») 

- Γιατί δεν ξαναφάνηκε; 
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Γιατί το σπίτι που επισκέπτεται «το σάρωσε μια ιταλιάνικη 

μπόμπα» 

- Τι είναι αυτό που τη συνδέει με το σπίτι της οικογένειας του 

αφηγητή; 

Εδώ δε δίνεται ξεκάθαρη απάντηση, αν και φαίνεται ότι η 

οικογένεια έχει μαντέψει μέσα από τα κοινά βιώματα και τη 

«γλώσσα της καρδιάς και του αίματος» την απάντηση. 

 

 

Τα συναισθήματα της Τουρκάλας 

 

Όταν ένας πρόσφυγας ύστερα από πολλά χρόνια επιστρέφει στο 

αγαπημένο του πατρικό, που το έχει εγκαταλείψει αναγκαστικά και 

ζουν μέσα σ’ αυτό κάποιοι ξένοι και άγνωστοι, είναι εύλογο να 

δοκιμάζει έντονη συγκίνηση, πίκρα και πόνο. Όμως ο συγγραφέας 

παρουσιάζει την ηρωίδα να δοκιμάζει αυτόν τον σπαραγμό 

συγκρατημένα, χωρίς μελοδραματισμούς, χωρίς καν να φανερώνει 

ποια είναι, με έναν τρόπο δηλαδή αξιοπρεπή, σαν πραγματική 

αρχόντισσα. Ωστόσο, δίνονται στο κείμενο κάποια συναισθήματα, 

που προέρχονται από ορισμένα περιστατικά των επισκέψεών της και 

μεταπίπτουν σταδιακά από την ευχαρίστηση στο σπαραγμό. Έτσι, η 

ξένη γυναίκα:  

- δοκίμαζε ζωηρή ευχαρίστηση τρώγοντας αργά τα μούρα 

- έφυγε καταχαρούμενη, όταν πήρα μαζί της τα μούρα μετά την 

πρώτη επίσκεψή της 

- έδειξε πολύ ταραγμένη, και βούρκωσε από τη λύπη της, όταν 

έμαθε ότι δεν υπάρχει πια το νερό του πηγαδιού 

- ένιωσε ταραχή, όταν νόμισε πως κατάλαβαν ότι είναι Τουρκάλα 

- ένιωσε συντριβή (κατατσακισμένη), όταν είδε ότι δεν είχε 

απομείνει τίποτε πια 

 

Εκτός από αυτά, το γενικό συναίσθημα στο οποίο οφείλονταν η όλη 

συμπεριφορά και οι ενέργειές της ήταν η επίμονη νοσταλγία, η οποία 

διακρίνεται σε πολλά σημεία: 

- η άγνωστη γυναίκα ερχόταν από τη νέα πατρίδα της στο σπίτι του 

αφηγητή (στο παλιό πατρικό της), για να φάει μούρα και να πιει 

νερό από το πηγάδι της αυλής 

- Καθόταν ήσυχα για ώρα πολλή στο κατώφλι της αυλής 

- Έριχνε κλεφτές ματιές στο σπίτι 

- Πότε  πότε έκλεινε τα μάτια και το πρόσωπό της γινόταν μακρινό, 

καθώς συλλάβιζε ονόματα παράξενα 
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- Όταν είδε καταστραμμένα το πατρικό της και τη μουριά, καθόταν 

κατατσακισμένη στο κατώφλι και κοίταζε ακίνητη την κατάγυμνη 

αυλή και το έρημο σπίτι 

 

Όλες αυτές οι εκδηλώσεις φανερώνουν την έντονη νοσταλγία για το 

παρελθόν, για τα χρόνια που έζησε η γυναίκα στο πατρικό της σπίτι, 

για τα πρόσωπα που ζούσαν μαζί της εκεί, για τις στιγμές ευτυχίας 

που πέρασε σ’ αυτούς τους χώρους κατά τα παιδικά και νεανικά της 

χρόνια. 

 

Πρέπει βέβαια να προσθέσουμε και το αρχικό συναίσθημα, το 

σπαραγμό, που το δοκίμασε όταν, νεαρή κοπέλα σαν τα κρύα τα νερά, 

αποχωριζόταν το πατρικό της. Μάλιστα εδώ πρέπει να επισημανθεί η 

εικόνα της, δοσμένη με εξαιρετική δύναμη και με άκρα λιτότητα, με 

δυο λακωνικότατες προτάσεις, που αποδίδουν πιστότατα και 

ζωηρότατα το ψυχικό δράμα και το σπαραγμό του κοριτσιού: 

κυλιόταν κάτω, φιλούσε το κατώφλι. 

 

 

Χαρακτηρισμός γυναίκας 

 

Από τη συμπεριφορά της γυναίκας φαίνεται ότι είναι: 

- ευαίσθητη : αποχωρίστηκε με σπαραγμό το πατρικό της, που το 

νοσταλγούσε σε όλη της τη ζωή. Επέστρεψε πολλές φορές στο 

σπίτι της για να φάει μούρα από9 την αυλή της και να πιει νερό 

από το πηγάδι. Έφερνε στο νου της με συγκίνηση τα περασμένα 

(Πότε πότε έκλεινε τα μάτια και το πρόσωπό της γινόταν 

μακρινό).Ταράχτηκε και βούρκωσε όταν έμαθε ότι το πηγάδι 

αχρηστεύτηκε , και όταν είδε τα ερείπια του σπιτιού, καθόταν 

κατατσακισμένη στο κατώφλι. 

- ευγενική : …ζητώντας με ευγένεια να της δώσουμε λίγο νερό απ’ το 

πηγάδι της αυλής – Δίνοντάς μας πίσω το ποτήρι, ποτέ δεν 

παρέλειπε να μας πει στα τούρκικα την καθιερωμένη ευχή. 

- επιφυλακτική και  προσεχτική: δεν αποκάλυπτε την ταυτότητά 

της, για να μη γίνει αντιπαθής στους Έλληνες και για να μην τους 

αποπέμψουν. Δεν αποκαλύφθηκε ακόμα και όταν βούρκωσε 

μπροστά σους άλλους (Η γυναίκα βούρκωσε, δε μας έδωσε όμως 

καμιά εξήγηση για την τόση λύπη της). 

- Επίσης τη γυναίκα τη διακρίνει παρρησία: δε σκεφτήκαμε να της 

προσφέρουμε μούρα, όμως σε λίγο μας ζήτησε η ίδια- της 

προσφέραμε νερό απ’ τη βρύση. Αρνήθηκε να πιει το νερό.  
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3
η
 Ενότητα («Δεν την ξανάδαμε από τότε… σπαραγμό δεν 

ματαείδα») 

 

- Ο αφηγητής μετά την αναδρομική αφήγηση σε διάφορες χρονικές 

στιγμές του παρελθόντος, επιστρέφει στο παρόν και μάλιστα στο 

σημείο ακριβώς που είχε αρχίσει η αφήγηση: «Δεν ξαναφάνηκε η 

μαυροφορεμένη γυναίκα…». Γρήγορα όμως ξαναβυθίζεται στο 

παρελθόν (αυτή τη φορά πρόσφατο) για να περιγράψει οργισμένος 

την τύχη του σπιτιού και την ισοπέδωση της παλιάς 

αρχιτεκτονικής, όταν «το όνειρο της στέγασης… έλαβε ομαδική 

πραγματοποίηση στη δεκαετία του ΄60… και σιγά σιγά από 

πολυκατοικία σε πολυκατοικία έγινε αυτό που έγινε. Και σφράγισε 

τη Θεσσαλονίκη για πολλά χρόνια από δω και πέρα…» (Γ. 

Ιωάννου, Η πρωτεύουσα των προσφύγων). Εντύπωση μας κάνει το 

γεγονός ότι αφού περιγράφει σύντομα, αλλά εύστοχα, τα 

«φρικαλέα» επιτεύγματα της «συμμορίας των εργολάβων» του ΄60, 

επιστρέφει πάλι στο παρόν («τώρα ετοιμάζονται…») πιο 

οργισμένα και επιθετικά. 

 

Έχουμε λοιπόν τη σύγκρουση δύο κόσμων: 

 

- Ο παλιός κόσμος που φεύγει, διακρίνεται από τη δική του 

αισθητική αντίληψη και γραφικότητα, με το καλοκαμωμένο 

ξυλόδετο σπίτι, με το κατώφλι, με τη μουριά και το πηγάδι στην 

αυλή και με την καλαίσθητη διακόσμησή του (δείγμα της το 

«θαυμάσιο ψηφιδωτό») . Πέρα όμως από την αισθητική και τη 

γραφικότητα υπάρχει και η λειτουργικότητα των χώρων, που 

ανταποκρίνεται στα ανθρώπινα μέτρα, με την ευρυχωρία του 

σπιτιού και κυρίως της αυλής, με το νερό του πηγαδιού, που έχει 

τη φυσική γεύση και δροσιά, και με το δέντρο και τα φρούτα του, 

που δίνουν την αίσθηση της διαβίωσης μέσα στο φυσικό – και 

φυσιολογικό- περιβάλλον. Τέλος, με όλον αυτό τον κόσμο των 

οικείων αντικειμένων ο άνθρωπος δημιουργεί έντονο ψυχικό 

δεσμό, γίνονται αυτά κομμάτι της ζωής του και όταν τα στερηθεί, 

του λείπουν και τα αναπολεί με πόνο και νοσταλγία. 

- Η νέα εποχή και ο νέος κόσμος , τουλάχιστον ως προς την 

αισθητική (αλλά και τη λειτουργικότητα) του χώρου, 

παρουσιάζεται από το συγγραφέα με απέχθεια
.
 τίποτε γραφικό δεν 

έχει απομείνει: το κατώφλι δεν υπάρχει πια, το δέντρο χάθηκε, το 

πηγάδι με το νερό (ό,τι πιο ευχάριστο και υγιεινό για τον άνθρωπο) 

έχει μετατραπεί σε βόθρο (ό,τι πιο βρομερό και ανθυγιεινό), το 

αρχοντικό έγινε πολυκατοικία – όλα τα διακρίνει μια νέα 

αισθητική αντίληψη, πέρα για πέρα απαράδεκτη για τον αφηγητή. 
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Ο σπιτονοικοκύρης είναι σιχαμένος , οι εργολάβοι είναι συμμορία, 

γελοίοι, με πονηρό μυαλό, οι πολυκατοικίες είναι φρικαλέες και 

εξαμβλώματα, ενώ η όλη οικοδομική δραστηριότητα επισύρει και 

την ειρωνεία του (μεγαλεπίβολο σχέδιο). Επιπλέον, για να 

δημιουργήσουν αυτά τα φρικαλέα εξαμβλώματα οι αδίσταχτοι 

εργολάβοι παρανομούν και εξαφανίζουν θαυμαστά έργα 

πολιτισμού (δασκαλεύουν τους εργάτες να σκεπάσουν τα μνημεία 

που βρίσκουν, για να αποφύγουν την επέμβαση των κρατικών 

υπηρεσιών). 

 

Όλα όσα αναφέρει ο συγγραφέας για το γκρέμισμα ενός παλιού κόσμου 

και την εισβολή της νέας εποχής σημασιοδοτούν την αρχή της 

αστικοποίησης, που συνεχίστηκε με ραγδαίους ρυθμούς και με όλα τα 

γνωστά συνακόλουθά της
.
 ο παλιός κόσμος παραμερίζεται και ο νέος 

εισβάλλει, επομένως βρισκόμαστε σε μια εποχή ιδιάζουσα, σε ένα 

μεταίχμιο συνύπαρξης και σύγκρουσης. Και ο συγγραφέας απέναντι στη 

νέα κατάσταση είναι οξύτατα αρνητικός, όπως φαίνεται καθαρά στο 

κείμενο, και αυτή η συναισθηματική του στάση είναι απόλυτα 

δικαιολογημένη για τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω. 

Ως προς το ψηφιδωτό όλοι νόμιζαν ότι πρόκειται για εύρημα αρχαίας 

ελληνικής τέχνης και μόνο η γρια κατάλαβε την αλήθεια (ότι το εύρημα 

ήταν τουρκικό) και αποτόλμησα να την πει σιγανά. 

 

Πρόθεση του συγγραφέα 

Πρόθεση του συγγραφέα είναι να δείξει ότι ο πόνος του ξεριζωμού 

και της προσφυγιάς είναι ο ίδιος για όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα 

από την εθνικότητα, τη θρησκεία και οποιαδήποτε άλλη διαφορά (και 

ευκαιριακά να δηλώσει την αντίθεσή του προς τη ραγδαία εισβολή της 

νέας εποχής της αστικοποίησης, που κυριάρχησε καταστρέφοντας την 

αισθητική και την ανθρωπιά της παλιάς εποχής). 

 

ΥΦΟΣ 

Απλό και συγκρατημένο. 

Ο συγγραφέας γράφει με ευαισθησία αλλά χωρίς λυρικές εξάρσεις 

και χωρίς μελοδραματισμούς. Αυτός ο συνδυασμός ευαισθησίας και 

απουσίας μελοδραματισμού πετυχαίνεται με το απλό λεξιλόγιο, με τα 

σχήματα λόγου που διατυπώνονται με απλές λέξεις και με 

καθημερινές εικόνες.  

Χαρακτηριστικός σ’ αυτό το κείμενο είναι ο τρόπος με το οποίο 

δίνεται η έντονη συναισθηματική φόρτιση της ηρωίδας, αλλά και του 

αφηγητή και της οικογένειάς του σε κάποιο σημείο. 

Όταν ένας πρόσφυγας ύστερα από πολλά χρόνια επιστρέφει στο σπίτι 

του που το είχε εγκαταλείψει αναγκαστικά και ζουν μέσα σ’ αυτό 
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κάποιοι ξένοι και άγνωστοι, είναι εύλογο να δοκιμάζει έντονη 

συγκίνηση, πίκρα και πόνο. Όμως ο συγγραφέας παρουσιάζει την 

ηρωίδα να δοκιμάζει αυτόν τον σπαραγμό συγκρατημένα, χωρίς 

μελοδραματικές εξάρσεις, χωρίς καν να φανερώνει ποια είναι, με έναν 

τρόπο δηλαδή αξιοπρεπή, σαν πραγματική αρχόντισσα. Ωστόσο, 

δίνονται στο κείμενο κάποια συναισθήματα, που προέρχονταν από 

κάποια περιστατικά των επισκέψεών της και μεταπίπτουν σταδιακά 

από την ευχαρίστηση στο σπαραγμό. Όμως αποφεύγεται η εκδήλωση 

των συναισθημάτων με οξείες εξωτερικές αντιδράσεις, με φωνές, 

έντονες κινήσεις, οδυρμούς και θρήνους. Λίγες μόνο λέξεις αποδίδουν 

την έξαρση της ψυχής της: ζωηρή ευχαρίστηση, καταχαρούμενη – 

ταραγμένη, βούρκωσε, λύπη, κατατσακισμένη, επίμονη νοσταλγία, 

τέτοιο σπαραγμό. 

 Το ίδιο ισχύει και για τις συναισθηματικές εκδηλώσεις του 

συγγραφέα και της οικογένειάς του: και αυτές παρουσιάζονται χωρίς 

εξάρσεις: η αποκάλυψη ότι η γυναίκα ήταν Τουρκάλα απλώς τους 

τάραξε (δεν έβρισαν, δε φώναξαν, δεν καταράστηκαν), τους έβαλε σε 

κάποιες σκέψεις και αμέσως έπεσε η ένταση και τα συναισθήματα 

μεταβλήθηκαν σε συμπάθεια και συγκίνηση. Όμως υπάρχει και ένα 

τμήμα του κειμένου, στο οποίο ο συγγραφέας είναι εντελώς αντίθετος: 

όταν, κάνοντας λόγο για του εργολάβους και τις πολυκατοικίες, 

δείχνει την απέχθειά του με οξύτατους χαρακτηρισμούς: συμμορία, 

γελοίοι, φρικαλέες, εξαμβλώματος. 

  

 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ-ΑΦΗΓΗΣΗ 

-Αφηγητής δραματοποιημένος (ομοδιηγητικός). Συμμετέχει στα 

γεγονότα, όμως στέκεται απόμακρα ως μέλος ενός συνόλου, της 

οικογένειάς του. 

-Εσωτερική εστίαση (βλέπει τα γεγονότα από την οπτική γωνία ενός 

προσώπου του έργου. 

Η αφήγηση ξεκινάει με μια μορφή αναδρομής: ο αφηγητής ξεκινάει 

από το παρόν («Δεν ξαναφάνηκε η μαυροφορεμένη εκείνη γυναίκα») 

και με μια αναφορική πρόταση («που ερχόταν στο κατώφλι μας») 

μεταφέρεται ανεπαίσθητα και με τέχνη στο παρελθόν, για να 

αφηγηθεί τις επισκέψεις της άγνωστης γυναίκας (η αφήγηση των 

επισκέψεων ακολουθεί μια χρονική σειρά- είναι ευθύγραμμη). Ώσπου 

κλείνει σ’ ένα σημείο την αναδρομή και με την επανάληψη της 

παραπάνω φράσης, κάπως παραλλαγμένης, («Δεν την ξανάδαμε από 

τότε») επανέρχεται στο παροντικό χρονικό επίπεδο, για να επιστρέψει 

στο πρόσφατο παρελθόν με τη φράση «Την προηγούμενη φορά» και 

να κλείσει την αφήγησή του με την (εγκιβωτισμένη) αναδρομή που 

υπάρχει στα λόγια της γριάς, τα οποία μας φέρνουν στο απώτερο 
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παρελθόν (πιο μακρινό από εκείνο των επισκέψεων της κεντρική 

ηρωίδας). Ωστόσο υπάρχει μια υποτυπώδης πρόδρομη αφήγηση: είναι 

το σημείο στο οποίο ο αφηγητής απειλεί ότι θα παραφυλάγει για να 

εμποδίσει ή να καθυστερήσει το χτίσιμο «του νέου εξαμβλώματος». 

Το αφήγημα λοιπόν εκτείνεται σε όλες τις χρονικές βαθμίδες-και με 

το παραπάνω: παρελθόν (και πιο μακρινό παρελθόν), παρόν και 

μέλλον. 

Επιβράδυνση: Χρησιμοποιείται σε μερικά σημεία της αφήγησης 

καθυστερώντας την εξέλιξη της πλοκής, και εντείνοντας το 

ενδιαφέρον του αναγνώστη. Αυτό συμβαίνει κυρίως στην παρέκβαση 

στην οποία δίνει τα χαρακτηριστικά της μουριάς και εκθειάζει τα 

μούρα της (στο τέλος της 2
ης

 παραγράφου), στην αναφορά με τα λόγια 

του εργολάβου που μετέτρεψε το πηγάδι σε βόθρο και στις σκέψεις 

του αφηγητή για το μέλλον, που αναφέρονται στον τρόπο με το οποίο 

σκοπεύει να αντιδράσει, για να εμποδίσει το χτίσιμο νέου 

«εξαμβλώματος» (στην αρχή της τελευταίας παραγράφου του 

πεζογραφήματος). 

Προοικονομία: Τα σημεία που προετοιμάζουν κατάλληλα την 

εξέλιξη της πλοκής της ιστορίας είναι τα εξής: 

-ο τίτλος , με τον οποίο προετοιμάζεται το γνώρισμα της τουρκικής 

εθνικότητας της άγνωστης γυναίκας (εκεί πήγε και συνάντησε τους 

ομοεθνείς της) και η αποκάλυψη ότι το πατρικό της βρισκόταν στη 

γειτονιά όπου διατηρείται ακόμη το σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ. 

-Η πληροφορία ότι η άγνωστη γυναίκα ερχόταν την εποχή που 

ωριμάζουν τα μούρα (προοικονομείται η αποκάλυψη ότι ερχόταν για 

να φάει μούρα από το πατρικό της σπίτι). 

-Όλα τα σημεία στα οποία παρουσιάζονται οι παράξενοι και 

ανεξήγητοι τρόποι συμπεριφοράς της άγνωστης γυναίκας (κανένας 

δεν καταλάβαινε για ποιο μεγάλο καλό μιλούσε, έριχνε κλεφτές 

ματιές στο σπίτι, συλλάβιζε ονόματα παράξενα, δεν ήπιε νερό από τη 

βρύση και βούρκωσε για την αχρήστευση του πηγαδιού κ.ά.). Με 

αυτά προετοιμάζεται η υποψία των Ελλήνων για την πραγματική 

ταυτότητα της γυναίκας και στη συνέχεια για την τελική αποκάλυψή 

της. 

 

ΠΡΟΣΩΠΑ 

 Η Τουρκάλα είναι το πρωταγωνιστικό πρόσωπο. Ο χαρακτήρας 

της παρουσιάζεται με τη δραματική μέθοδο (δυναμική παρουσίαση), 

δηλαδή μέσα από τη συμπεριφορά της και τις αντιδράσεις της.  

 Ο αφηγητής και η οικογένειά του είναι δευτεραγωνιστές. 

 Η γριά στο τέλος του κειμένου είναι το πρόσωπο-κλειδί, γιατί τα 

λόγια της στάθηκαν καθοριστικά για την πλήρη διαλεύκανση του 

μυστηρίου που κάλυπτε την ξένη γυναίκα. 
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 Τα πρόσωπα είναι ανώνυμα: η Τουρκάλα θα μπορούσε να είναι 

οποιαδήποτε γυναίκα, οποιασδήποτε εθνικότητας ή θρησκεύματος, 

που ξεριζώθηκε με σπαραγμό από το σπίτι της και από τον τόπο της 

και ζει στην προσφυγιά με τη νοσταλγία – το ίδιο και ο αφηγητής με 

την οικογένειά του. Όλοι του δεν είναι κάποιοι συγκεκριμένοι 

πρόσφυγες: στα πρόσωπά τους εικονίζονται οι πρόσφυγες όλου του 

κόσμου και όλων των εποχών. 


