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Ερώτηση 1η 

 

Μαρτυρία: Σον καιρό της μεγάλης πείνας οι νεκροί ήταν πάρα πολλοί. Μπορούσες να δεις 

πεθαμένους ανθρώπους σε διάφορες γωνιές της πόλης. Όσο κι αν μας φαίνεται παράλογο, 

η μαρτυρία αυτή του αφηγητή διασώζει στη μνήμη τη φοβερή αυτή κατάσταση. 

 

Βίωμα: Κεντρικό βίωμα είναι η πείνα. Ο ίδιος έχει πάρει μέρος σε μια ματαιωμένη 

εντέλει 

διανομή γάλατος, το σκηνικό της οποίας και μας παρουσιάζει. 

 

Εξομολόγηση: Ο μικρός αφηγητής μας εξομολογείται ότι μέσω των οραματισμών του 

ξεπερνούσε την πείνα που τον ταλαιπωρούσε, καθώς επίσης ότι λόγω των μεγάλων 

βιοτικών αναγκών δεν του έμενε καιρός να ασχοληθεί με υψιπετή πράγματα. 

 

Ερώτηση 2 

1. Πρωτοπρόσωπη αφήγηση με εσωτερική εστίαση: αυτού του είδους η αφήγηση προσδίδει 

στο κείμενο ένα τόνο αυτοβιογραφικό και εξομολογητικό, αλλά και την αμεσότητα της 

προσωπικής μαρτυρίας. 

2. Σεχνική των συνειρμών: Σον βοηθούν να μεταβαίνει σε νέες αφηγηματικές ψηφίδες. 

 

α) Η αναφορά στο γάλα βοηθάει στη συνειρμική μετάβαση απ' το παρόν στο παρελθόν, 

στην εποχή της μεγάλης πείνας. 

β) Μοντέρνο γλυπτό - κασόνι με νεκρούς. κοπός της συνειρμικής σκέψης είναι να δηλωθεί 

η αντίθεση του σημερινού μνημείου - συμβόλου με την ατμόσφαιρα εκείνης της εποχής που 

ο πολιτισμός βρισκόταν σε οπισθοδρόμηση. 

γ) Αντίδωρο - κουλούρι. Ο συνειρμός αυτός της ομοιότητας θέλει να τονίσει την "ιεροσυλία" 

από ανάγκη βέβαια, τόσο των πεινασμένων της κατοχής, που έσπευδαν να πάρουν το 

αντίδωρο για να χορτάσουν την πείνα τους, όσο και των προπολεμικών ανθρώπων που 

έτρωγαν το κουλούρι (λόγω πείνας) που προοριζόταν για την ψυχή των νεκρών. 

δ) Νεκροί στους δρόμους από πείνα στην κατοχή - νεκροί στους δρόμους από κρατική βία 

προπολεμικά. Η μαρτυρία αυτή έχει σκοπό να θυμίσει (όπως μας αναφέρει κι ο ίδιος) ότι 

στους δρόμους αυτής της πόλης έπεσαν πολλοί άνθρωποι. Είναι κάτι που πιστεύει ότι δεν 

θα πρέπει να το ξεχνάμε. 

ε) Απουσία μνημείων εκεί που έπεσαν οι νεκροί της κατοχής - τραγιάσκα και κουλούρι ως 

μνημείο για τους νεκρούς απεργούς απ' τους συντρόφους τους. Με το συνειρμό αυτό της 

αντίθεσης θέλει να μας τονίσει το δικό μας χρέος της μνήμης που δεν τηρήθηκε όσον 

αφορά τα θύματα της πείνας. 

 

3. Παρεκβάσεις: με τις παρεκβάσεις ο Ιωάννου έχει τη δυνατότητα να αναπτύσσει 

(ακαριαία 

βέβαια) νέες θεματικές ψηφίδες. Με τις παρεκβάσεις τού δίνεται η δυνατότητα να σχολιάζει 

γεγονότα και καταστάσεις, ώστε να διασωθούν μέσω της καταγραφής. 
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α) ''Θα άξιζε να γραφτεί μια μελέτη για τα φαγιά της κατοχής ... όλα να τα περιμένεις". β) 

"Θυμάμαι ένα σωρό γωνιές της πόλης ... αυτής της πόλης". γ) "Νομίζω πως με έχουν σώσει . 

μπλαζέδες." 

4. Σεχνική των αντιθέσεων: και με την τεχνική αυτή, σκοπός είναι να σχολιαστούν πράξεις, 

καταστάσεις και συμπεριφορές. Σου δίνουν τη δυνατότητα να σχολιάζει. 

 

α) Σα άθλια φαγητά της κατοχής σε αντίθεση με τα άφθονα φαγητά που οραματιζόταν ο 

αφηγητής. 

β) Οι σεμνοί ξένοι του Ερυθρού ταυρού σε αντίθεση με την απάνθρωπη συμπεριφορά του 

ταγματασφαλίτη. 

 

Ερώτηση 3 

α) Περιορίζεται σε προσωπικά βιώματα και εμπειρίες. 

β) Κεντρικό πρόσωπο είναι ο αφηγητής και όχι ο χαρακτήρας. Γι' αυτό και η αφήγηση 

γίνεται στο α '  πρόσωπο. 

γ) Ο χώρος και ο χρόνος είναι προκαθορισμένος. Πρόκειται για τη Θεσσαλονίκη τα χρόνια 

της 

κατοχής αλλά και τα πρώτα μεταπολεμικά. δ) Ο μύθος δεν είναι ισχυρός και μέσα από μια 

σειρά συνειρμών αναπτύσσονται (έστω και ακαριαία) 

νέες θεματικές ψηφίδες. 

 

Ερώτηση 4 

Είναι ένδειξη ανθρωπιάς από το μέρος των ζωντανών να τιμούν τη μνήμη των νεκρών. 

Ειδικά για τους νεκρούς από την πείνα της κατοχής τα σημάδια της μνήμης θα είχαν διττή 

λειτουργία: α) Θα μαρτυρούσαν τον τόπο και το γεγονός των θανάτων (μαρτυρία) και β) θα 

υπενθύμιζαν στους κατοπινούς τα αίτια και τις συνθήκες των θανάτων (υπενθύμιση), ώστε 

να φρόντιζαν για την αποτροπή της επανάληψής τους (γενικά τα μνημεία λειτουργούν 

τιμητικά για τους νεκρούς και παραδειγματικά για τους κατοπινούς). 

 

Ερώτηση 5 

Ομοιότητες 

α. Κοινό θέμα των δύο έργων η πείνα των κατοίκων των μεγάλων πόλεων τον καιρό της 

Κατοχής 

και οι τρόποι με τους οποίους την αντιμετώπιζαν. β. Κατάρρευση ηθικών αρχών και αξιών 

και μοναδικό μέλημα η επιβίωση. Έτσι π.χ. εγκαταλείπεται 

και το χρέος για την απόδοση τιμών στους νεκρούς. 

 

Ιωάννου: "Σους είχαν παρατήσει, ποιος ξέρει γιατί  " 

Γλέζος: "Υεύγω, δεν τη δέχονται εδώ". 

Διαφορές 

α. Ιωάννου: η πρώτη αντίδραση των παιδιών (μικρός Ιωάννου) στην πείνα είναι η φαντασία 

και τα όνειρα για φαγητά (αργότερα το παιχνίδι). 

Γλέζος: η διέξοδος των παιδιών (και όχι μόνο) στην πείνα αναζητείται στην επαιτεία. β. 

Ιωάννου: αναφορά σε Έλληνες με απάνθρωπη και εγκληματική συμπεριφορά 

(ταγματασφαλίτες) Γλέζος: κοινή μοίρα - αντίδραση των ανθρώπων 

 

 




