
Ήρθαν (Και όλα έγιναν σαν ξένα)



● Ποιους εννοεί ο συγγραφέας ότι είχαν έρθει στην πόλη; 
Ο συγγραφέας εννοεί κυρίως  τους Ιταλούς κατακτητές. Εννοείται ότι αναφέρεται και στους 
Γερμανούς και Βούλγαρους κατακτητές. 

● Σε ποια ιστορική περίοδο αναφέρεται, σε αυτή του Ελληνοϊταλικού πολέμου, της Κατοχής ή της 
Απελευθέρωσης;
Ο συγγραφέας αναφέρεται στην δύσκολη περίοδο της τριπλής Κατοχής.



● Η αφήγηση στο απόσπασμα γίνεται από κάποιον μεγάλο ή από ένα παιδί; 
Η αφήγηση γίνεται από ένα παιδί.

● Μπορείτε να δικαιολογήσετε την απάντησή σας με φράσεις του κειμένου;
Η αφήγηση γίνεται από ένα παιδί  και φαίνεται στις φράσεις του κειμένου:
«Εμείς τα παιδιά δεν έχουμε πολλή όρεξη να πηγαίνουμε σχολείο και οι γονείς μας μας 

στέλνουν με το ζόρι»

«σ' εμάς τα παιδιά ποτέ δε μας άρεσε να 
πηγαίνουμε σχολείο» 

«Η εφημερίδα του μπαμπά όλο μικραίνει»

«Ο μπαμπάς διαβάζει προσεκτικά αυτή τη 
φτωχική εφημεριδούλα» 



Η ερμηνεία που δίνει ο  μικρός αφηγητής για την διαταγή των Ιταλών έχει τη δική της 
σωστή λογική. Οι Ιταλοί απαγόρευσαν στους Έλληνες στρατιώτες να φορούν τις στολές για
να μην εισπράττουν τον σεβασμό, την αγάπη και την εκτίμηση και αυτοί την ζήλια και το μίσος. 

Η παρουσία των Ελλήνων στρατιωτών έφερνε στο μυαλό των Ιταλών τις δύσκολες στιγμές της 
Πίνδου, που ήθελαν να διαγράψουν από τη μνήμη τους. Με την διαταγή αυτοί ήθελαν να τους 
ταπεινώσουν και να απαιτήσουν από τους Έλληνες την υπακοή δείχνοντας ότι τώρα αυτοί είναι
τα «αφεντικά».



Ο κόσμος δεν είχε φαγητό να φάει και έγιναν τα συσσίτια που πήγαιναν όλοι και περίμεναν 
από το πρωί με μία κατσαρολίτσα πότε θα φέρουν τα καζάνια να τους μοιράσουν φασουλάδα χωρίς 
αλάτι και λάδι, αλλά μόνο με λίγα φασόλια μέσα σε πολύ νερό. Όταν έρχονταν, έτρεχαν και 
στριμώχνονταν ποιος θα πάρει πρώτος, γιατί δε έφτανε κάθε μέρα για όλους και οι τελευταίοι δεν 
έπαιρναν και γίνονταν τσακωμοί ακόμα και ανάμεσα στους φίλους και ανάμεσα στους γονείς και 
στα παιδιά τα δικά τους και των άλλων.

Τα παιδιά κινδύνευαν από την ασιτία να πάθουν αδενοπάθεια και όχι βέβαια αδενομάθεια(δεν 
μαθαίνουν οι αδένες τους σώματος  μας). Η αδενοπάθεια είναι μια ασθένεια με κύρια συμπτώματα 
το πυρετό, το αδυνάτισμα, την  καχεξία και το βήχα και οφείλεται και  στην ελλιπή διατροφή. Οι 
Έλληνες δεν τρέφονταν κανονικά, γιατί οι κατακτητές συγκέντρωναν τα τρόφιμα για τους δικούς 
τους στρατιώτες.  



Ο Μεγάλος Λιμός 
Ο Μεγάλος Λιμός στην Ελλάδα (1941-1944) κατά τη διάρκεια της κατοχής υπήρξε το αποτέλεσμα κυρίως των 

αυθαιρεσιών των κατακτητών. Κατά τη διάρκεια του οι κατοχικές δυνάμεις, Γερμανίας, Βουλγαρίας και Ιταλίας 
προχώρησαν σε συστηματική καταλήστευση της.

Με την κατάληψη της Ελλάδας τον Απρίλιο του 1941, οι Γερμανοί κατέσχεσαν όλα τα διαθέσιμα εμπορεύματα και 
προϊόντα, προκειμένου να τα αποστείλουν στη Ναζιστική Γερμανία, ως λάφυρα πολέμου.
Ο λιμός έπληξε κυρίως τις μεγάλες πόλεις της χώρας: Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, αλλά και τη νησιωτική Ελλάδα και 

ιδιαίτερα την Μύκονο, τη Σύρο και τη Χίο. Τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα υπήρξαν τα πιο ευάλωτα.
Με το ένστικτο της επιβίωσης ιδιαίτερα έντονο, ο κόσμος άρχισε να εφευρίσκει ασυνήθιστες διατροφικές μεθόδους, 

έτσι συνώνυμο της κατοχικής πείνας γίνονται η μπομπότα, το κουκουτσάλευρο. Παρατηρήθηκαν περιπτώσεις βρώσης 
σκαντζόχοιρων, ημιόνων και χελωνών.
Ανθρωπιστική βοήθεια, περισσότερο συμβολική, προσέφερε αρχικά το τουρκικό πλοίο Κουρτουλούς. Αμέσως μετά 
επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ των εμπόλεμων πλευρών και συστάθηκε σουηδοελβετική επιτροπή που διένειμε 
τρόφιμα στην Ελλάδα. 
Λόγω των ακραίων καταστάσεων που βίωσε ο άμαχος πληθυσμός από την έλλειψη τροφής, ακόμη και σήμερα στην 
καθουμιλουμένη γλώσσα ο όρος Κατοχή τείνει να είναι συνώνυμος με την πείνα και την εξαθλίωση.

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια






