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1.  ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Στρατή Τσίρκα:  �Μνήµη�  
(Κ.Ν.Λ. Α΄ Λυκείου, σσ. 383-387) 

 
2.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης  
1.  Το βασικό πρόσωπο του διηγήµατος, ο Σάββας, δεν είναι εξέχουσας 
κοινωνικής ή πολιτικής θέσης. Φαίνεται όµως άτοµο «ξεχωριστό». Ποια 
στοιχεία του χαρακτήρα του µπορούν να στοιχειοθετήσουν αυτή την άποψη; 

2.  α) Εξιδανικεύει, κατά τη γνώµη σας, ο συγγραφέας το χαρακτήρα του Σάββα 
ή η απεικόνισή του είναι ρεαλιστική; Να αιτιολογήσετε την άποψή σας.  
β) Πιστεύετε ότι στη σηµερινή εποχή είναι «πειστικός» (πραγµατικός) ένας 
τέτοιος τύπος ανθρώπου; 

3.  «Η πρώτη εντύπωση που αποκοµίζουµε από το διήγηµα είναι ότι βρισκό-
µαστε µπροστά σε ένα ακατέργαστο αφηγηµατικό υλικό. Μια προσεκτικό-
τερη όµως µατιά θα ανέτρεπε αυτή την εντύπωση».  
α) Συµφωνείτε µε την άποψη αυτή; Να αιτιολογήσετε τη γνώµη σας.  
β) Αν υποθέσουµε ότι αυτή η «αταξία» είναι µέσα στις προθέσεις του 
συγγραφέα, τότε γιατί επέλεξε αυτό τον τρόπο γραφής;  

4.  Το διήγηµα επιγράφεται «Μνήµη».  
α) Με ποια σηµασία χρησιµοποιείται ο όρος αυτός; 
β) Με ποιο τρόπο βοηθάει την προώθηση της ιστορίας του διηγήµατος η 
λειτουργία της µνήµης;  
γ) Ποιες λέξεις του κειµένου σχετίζονται µε τον όρο αυτό; 

5.  Μπορούµε να υποστηρίξουµε ότι ο Τσίρκας σκιαγραφεί πλήρως τον ήρωά του; 
α) Αν όχι, ποιες λεπτοµέρειες απουσιάζουν; 
β) Γιατί ο συγγραφέας τις θεωρεί περιττές; 

6.  Με αφορµή τη συζήτηση του συγγραφέα µε τα υπόλοιπα πρόσωπα του 
διηγήµατος, απαντήστε στα ακόλουθα ερωτήµατα: 
α) Πώς φθάνει ένας συγγραφέας στο να γράψει ένα διήγηµα (έµπνευση,  

     συναισθήµατα, στάδια, τελική µορφή); 
β) Ποιο είδος αφήγησης προτιµά στο συγκεκριµένο διήγηµα ο συγγραφέας 
και γιατί; 
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7.  α) Ποιος είναι ο ρόλος του αφηγητή στο διήγηµα; 
β) Ποια είναι η σχέση του µε τα διαλεγόµενα πρόσωπα και µε το Σάββα; 

8.  Να περιγράψετε την ψυχολογική κατάσταση των προσώπων του διηγήµατος, 
σε σχέση µε το θάνατο του Σάββα.  

9.  Το διήγηµα αυτό θεωρείται ότι έχει θεατρική µορφή, επειδή ο συγγραφέας 
µιµείται την τεχνική του θεατρικού διαλόγου.  
α) Με ποια µέσα πετυχαίνει ο συγγραφέας να του δώσει αυτή τη µορφή; 
β) Ποια είναι η πρόθεση του συγγραφέα µε τη χρήση αυτής της τεχνικής; 

10.  Κατορθώνει ο συγγραφέας να συγκινήσει µε την παρουσίαση του 
χαρακτήρα του Σάββα; Αν ναι, τι σας συγκίνησε περισσότερο; 

11.  Τι εννοεί ο συγγραφέας µε τα επίθετα «παράξενο» και «έκτακτο» ως 
απαραίτητο υλικό για τη συγγραφή ενός διηγήµατος; 

12.  Εκτός από τη ∆ιακήρυξη της Στοκχόλµης1, υπάρχουν κάποια άλλα σηµεία 
του διηγήµατος που καθορίζουν την ιδεολογική ταυτότητα του Σάββα;  

13.  Τι εννοούσε ο Σάββας µε τη φράση «Αν δεν ξανανταµώσουµε, εσύ τη δουλειά 
σου. Σύµφωνοι» (σ. 387); 

14.  Τι υπονοείται στις φράσεις: �Εκεί µπαίνει το γιατρουδάκι µας: χαιρετούρες, 
τραταρίσµατα, ευγένειες. Ο ξάδερφος, καταλαβαίνετε, είναι στην πρώτη θέση�;  

15.  Τι εννοεί, κατά τη γνώµη σας, ο συγγραφέας µε τις φράσεις: �Στο διήγηµα 
δεν είναι τα γεγονότα που λογαριάζουν, µα πώς γίνανε και πώς τα περιγράφεις. 
Χωρίς ψυχολογικές λεπτοµέρειες κανείς δε θα σε πιστέψει�; 

 
2.2. Παραδείγµατα ερωτήσεων σύντοµης απάντησης 
1.  α) Ποιος είναι ο τόπος (ευρύτερος και ιδιαίτερος), όπου διαδραµατίζεται η 
ιστορία; 
β) Από ποια στοιχεία µπορούµε να εικάσουµε τα χρονικά επίπεδα του 
διηγήµατος; 

2.  α) Ποιος είναι ο αφηγηµατικός τρόπος που χρησιµοποιεί ο συγγραφέας; 
β) Από ποια οπτική γωνία παρουσιάζεται η ιστορία;  

3.  Είναι αντικειµενική ή υποκειµενική η αφήγηση; 

                                                           
1 Χρήσιµο είναι µε αυτή την ερώτηση να δοθεί στους µαθητές η διευκρίνιση ότι το ειρηνιστικό 
κείµενο της ∆ιακήρυξης της Στοκχόλµης οφειλόταν σε πρωτοβουλία της Σοβιετικής Ένωσης 
(1949-50) και ότι η διακίνησή του διωκόταν από την Ασφάλεια.  
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4.  Ποια είναι η πρωτοτυπία του διηγήµατος αυτού; 
5.  α) Ποιο είναι το κύριο θέµα του διηγήµατος; 
β) Να αναφέρετε συνοπτικά τα γεγονότα του παρόντος που παρεµβάλλονται 
στην αφήγηση. 

6.  Να αναφέρετε συνοπτικά τα γεγονότα που δίνονται µε τη µέθοδο της 
αναδροµικής αφήγησης.  

7.  Να παρουσιάσετε σύντοµα τις αξίες, τις οποίες φαίνεται να πρεσβεύει ο 
Σάββας.  

8.  α) Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την πειστικότητα µιας αφήγησης, κατά 
τον ίδιο τον αφηγητή; 
β) ∆ιαθέτει, κατά τη γνώµη σας, αυτές τις αρετές η συγκεκριµένη αφήγηση; 

9.  Να αναπτύξετε σύντοµα την κοινωνική και πολιτική προσφορά του Σάββα.  
10.  Να απαριθµήσετε τις αρετές που, κατά τη γνώµη σας, διακρίνουν το 

διήγηµα. 
11.  α) Ποια είναι τα πρόσωπα του διηγήµατος; 

β) Να τα διακρίνετε σε πρωτεύοντα και δευτερεύοντα.  
12.  Τι δείχνει η πολυπληθής προσέλευση στην κηδεία του Σάββα; 
13.  α) Ποιο από τα πρόσωπα φαίνεται να έχει την πρωτοβουλία της συνάντησης 

µε το συγγραφέα;  
β) Ποιο πρόσωπο συµµερίζεται τις επιφυλάξεις του συγγραφέα;  
γ) Ποιο επιµένει; Να εντοπίσετε τα αντίστοιχα χωρία.  

14.  Ποιο είναι το αίτηµα των φίλων του Σάββα προς το συγγραφέα; Ποιες λέξεις 
τους καθορίζουν το περιεχόµενο και την έκταση του διηγήµατος;  

15.  Σε τι έγκειται η πρωτοτυπία του ύφους του συγγραφέα;  
16.  Βρείτε προτάσεις από το διήγηµα που δικαιολογούν την ένταξή του στην 

τεχνοτροπία του ρεαλισµού, του οποίου τα χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα: 
α) Τάση για αντικειµενικότητα 
β) Τα γεγονότα µιλούν µόνα τους 
γ) Κοινές εµπειρίες  
δ) Καθηµερινά θέµατα 
ε) Κριτική στάση απέναντι στην κοινωνία.2 

                                                           
2  Βλ. Εισαγωγή Κ.Ν.Λ. Α΄ Λυκείου, σσ. 265-6.  
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17.  Τι συµβολίζει η διαδικασία του καφέ για το συγγραφέα; Να δικαιολογήσετε 
επιγραµµατικά την άποψή σας.  

 
2.3. Συνδυασµός ερωτήσεων σύντοµης απάντησης και ελεύθερης ανάπτυξης 
1.  Στο διήγηµα απουσιάζει η άµεση περιγραφή τόσο της εµφάνισης, όσο και 
του χαρακτήρα του Σάββα. Κατορθώνει όµως ο συγγραφέας να τον 
«ζωντανέψει»; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  

2.  Σε κάποιο σηµείο του διηγήµατος, ο συγγραφέας θεωρεί ότι για να γραφτεί 
ένα διήγηµα απαιτούνται «ψυχολογικές λεπτοµέρειες» (σ. 386). Πιστεύετε ότι 
τελικά βρήκε αυτές τις απαραίτητες ψυχολογικές λεπτοµέρειες για τη 
συγγραφή του διηγήµατος για το Σάββα; Αν η απάντησή σας είναι αρνητική, 
τότε τι απετέλεσε το υλικό του διηγήµατος που τελικά γράφτηκε; 

3.  Στο διήγηµα εναλλάσσεται ο διάλογος µε την αφήγηση.  
α) Ποιο στοιχείο υπερτερεί και γιατί; 
β) Ποια είναι η λειτουργία του διαλόγου στο διήγηµα; 

4.  Η παρουσίαση των γεγονότων δεν γίνεται µε αυστηρή χρονολογική σειρά.  
α) Τι «κερδίζει» το κείµενο µ� αυτό; 
β) Ποιες άλλες τεχνικές αξιοποιεί ο συγγραφέας για την παρουσίαση των 
γεγονότων; 

5.  Προσπαθώντας ο συγγραφέας να σκιαγραφήσει το Σάββα αφηγείται διάφορα 
περιστατικά που σχετίζονται µε αυτόν (στο νοσοκοµείο, επί Φαρούκ, η 
σχέση του µε αστυφύλακες, η κηδεία του). Αφού τα παρουσιάσετε σύντοµα, 
να αναπτύξετε τις αρετές και ιδέες του Σάββα που προβάλλονται σε κάθε 
περιστατικό.  

6.  Στο τέλος του διηγήµατος, ο συγγραφέας υπόσχεται ότι θα προσπαθήσει να 
γράψει ένα διήγηµα για το Σάββα, χωρίς όµως να είναι βέβαιος ότι θα το 
πετύχει.  
α) Συγκέντρωσε τελικά ικανοποιητικό υλικό γι� αυτό το διήγηµα; 
β) Πώς κρίνετε το διήγηµα που έγραψε; 

7.  Να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους ο συγγραφέας είχε αρχικά 
αντιρρήσεις για τη συγγραφή του διηγήµατος που του ζητούν και να 
αναπτύξετε το σπουδαιότερο, κατά τη γνώµη σας, λόγο.  
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8.  Ποιες είναι οι κυριότερες αρετές του Σάββα; Να αναφέρετε παραδείγµατα, 
τα οποία δικαιολογούν την απάντησή σας.  

 
2.4. Παραδείγµατα ερωτήσεων αντικειµενικού τύπου 
2.4.1. Ερωτήσεις της µορφής «σωστό-λάθος» 
1.  Βάλτε ένα Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι, αν νοµίζετε ότι το περιεχόµενο 
των παρακάτω προτάσεων είναι σωστό ή λανθασµένο: 

Σωστό  Λάθος 
α) Ο γιατρός στράβωσε τα µούτρα του µιλώντας στο 
συγγραφέα για την εγχείρηση του Σάββα, γιατί ο  
Σάββας δεν ήταν ψυχολογικά προετοιµασµένος  
γι� αυτήν.       ! ! 

β) Η στάση του Σάββα απέναντι στον ασθενή που  
έκανε απόπειρα αυτοκτονίας δείχνει ανθρωπιά  
και αγάπη για τη ζωή.      ! ! 

γ) Ο Σάββας αποφάσισε να κάνει εγχείρηση, επειδή  
τον πίεσε ο γιατρός.     ! ! 

δ) Το «υλικό» του διηγήµατος προσφέρεται από το  
συγγραφέα µε την τεχνική της άµεσης αφήγησης.   ! ! 

ε) Το διήγηµα µπορεί να χαρακτηριστεί ως ασυνήθιστο  
στη µορφή του.       ! ! 

 
2.  Τι σηµαίνει η λέξη �απέλαση�; Σηµειώστε το σωστό:  

Σωστό  Λάθος 
α) Επιβεβληµένη αποµάκρυνση από την εργασία.  ! ! 
β) Υποχρεωτική αποµάκρυνση από τη χώρα µετανά- 
στευσης.       ! ! 

 
3.  Η έκφραση �µπήκαν αµέσως στο προκείµενο� σηµαίνει:  

Σωστό  Λάθος 
α) Μπήκαν αµέσως στο νόηµα.    ! ! 
β) Μπήκαν αµέσως στο θέµα.    ! ! 
γ) Άρχισαν αµέσως να µιλούν.     ! ! 
δ) Μπήκαν αµέσως στο γνωστό θέµα.    ! ! 
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2.4.2 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Βάλτε σε κύκλο το γράµµα της απάντησης που θεωρείτε σωστή: 
1.  Ο συγγραφέας δείχνει να διστάζει αρχικά να γράψει ένα διήγηµα για το 
Σάββα, επειδή: 

α)  ∆εν ήταν της ίδιας κοινωνικής τάξης µε αυτόν, αφού ο Σάββας  
ήταν σοφέρ. 

β)  ∆εν ήταν τόσο αξιόλογο πρόσωπο, ώστε να τον εµπνεύσει.  
γ)  ∆εν του άρεσε να του επιβάλλουν τι θα γράψει.  
δ)  ∆εν είχε αρκετή αφηγηµατική ύλη, ώστε να παρουσιάσει  

µια πειστική αφήγηση.  
 
2.  Ο Σάββας αποφάσισε να κάνει την εγχείρηση, επειδή: 
α)  ∆εν άντεχε να ζει µε την αγωνία του επερχόµενου τέλους και προτιµούσε  
να ριψοκινδυνεύσει.  

β)  Τον είχαν πληροφορήσει ότι µε την εγχείρηση θα βελτιωνόταν σίγουρα  
η κατάστασή του.  

γ)  ∆εν τον ενδιέφερε αν θα ζούσε ή αν θα πέθαινε.  
δ)  Εµπιστεύτηκε τη ζωή του σε ένα πολύ καλό γιατρό.  

 
2.4.3. Ερωτήσεις σύζευξης 
Να γράψετε δίπλα από τον κάθε αριθµό της πρώτης στήλης το γράµµα του 
στοιχείου της δεύτερης στήλης που αντιστοιχεί σ� αυτό (περισσεύει ένα): 

Α     Β 
1.  «Κάθισα µε το Σάββα ...   α. αφηγηµατική περίληψη 
σύµφωνοι» (σ. 385)    β. παραγλωσσικό γνώρισµα 
2.  «Ήρθανε γύρω ... προκείµενο» (σ. 383) γ. εσωτερικός µονόλογος 
3.  «Θυµάσαι, τότε ... ανάκριση»   δ. αφηγηµατικό σχόλιο 
(σ. 386)     ε. αναδροµή στο παρελθόν 
4.  «Χαµογελούσε ήρεµα» (σ. 387)  στ. εξωγλωσσικό γνώρισµα 
5.  «- Τα βράδια κλείνεσαι πάντα; 

- Εµ;» (σ. 383) 
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2.4.4. Ερωτήσεις κατάταξης 
Να αριθµήσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, σύµφωνα µε τη σωστή 
χρονολογική τους σειρά.  
........ Ο Σάββας συγκεντρώνει υπογραφές για τη ∆ιακήρυξη της Στοκχόλµης. 
........ Επίσκεψη του συγγραφέα στο νοσοκοµείο. 
........ Επίσκεψη του ∆ηµήτρη και Νικόλα στο σπίτι του συγγραφέα. 
........ Ο Σάββας «σώζει» τον ασθενή που είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας. 
........ Ο συγγραφέας γράφει διήγηµα για το Σάββα. 
 
2.5 Συνδυασµός ερωτήσεων αντικειµενικού τύπου και ελεύθερης ανάπτυξης 
Να σηµειώσετε Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι, αν νοµίζετε ότι το περιεχόµενο 
των παρακάτω προτάσεων είναι σωστό ή λανθασµένο: 
1.  Α. Η αφήγηση στο διήγηµα µπορεί να χαρακτηριστεί ως: 

Σωστό   Λάθος 
α) διαλογική       ! ! 
β) αληθοφανής      ! ! 
γ) πολύπλοκη      ! ! 
δ) χαλαρή       ! ! 
Β. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας τις περιπτώσεις (β) και (γ).  

 
2.  Α. Η γλώσσα του διηγήµατος είναι: 

Σωστό   Λάθος 
α) λαϊκή       ! ! 
β) ανεπιτήδευτη      ! ! 
γ) απλή       ! ! 
δ) λόγια       ! ! 
Β. Να δικαιολογήσετε τη (β) και (δ) επιλογή σας. 

 
3.  Α. Βάλτε σε κύκλο το γράµµα της απάντησης που θεωρείτε σωστότερη: 
Ο αφηγητής: 
α) Έχει το ρόλο του «παντογνώστη». 
β) Γνωρίζει όσα και τα πρόσωπα του διηγήµατος. 
γ) Γνωρίζει λιγότερα από τα πρόσωπα του διηγήµατος. 
δ) Παρουσιάζει µόνο όσα γεγονότα υποπίπτουν στην αντίληψή του.  
Β. Να εξηγήσετε γιατί επιλέξατε τη συγκεκριµένη απάντηση και γιατί 
απορρίπτετε τις άλλες.  
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3.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 
Το διήγηµα αυτό είναι κατάλληλο να διδαχθεί σε συσχετισµό µε την ενότητα της Έκφρασης-
Έκθεσης «Ο ∆ιάλογος» (σσ. 149-151) και να δοθούν ως εργασίες για το σπίτι οι εξής: 

1.  Να γράψετε ένα θεατρικό διάλογο στον οποίο συµµετέχουν ο συγγραφέας, ο 
∆ηµήτρης και ο Νικόλας µε θέµα την ανθρωπιστική και πολιτική προσφορά 
του Σάββα. 

2.  Να ξαναγράψετε τη β΄ ενότητα του διηγήµατος «-Είναι ένας ξάδερφος ...  
Έ, ρε, αδικίες ο κόσµος...» σε πλάγιο λόγο από την οπτική γωνία του Σάββα.  

3.  Μπορείτε να υποστηρίξετε την άποψη ότι το διήγηµα αυτό «δεν αποτελεί 
διήγηµα µε την κλασική σηµασία του όρου»;3  

4.  Μια από τις αρετές του διηγήµατος θεωρείται η σύνεση και η απλότητα µε την 
οποία ο συγγραφέας, µέσα από το δωµάτιό του, ξεδιπλώνει τα γεγονότα. Να 
αναλύσετε την άποψη αυτή µε συγκεκριµένα παραδείγµατα από το κείµενο.  

5.  Ποιες σκέψεις για τη ζωή και τον άνθρωπο σας υποβάλλει το γεγονός του 
θανάτου του Σάββα, ενός τόσο ζωντανού και αισιόδοξου ανθρώπου, την 
ακριβώς επόµενη µέρα από την άνετη και θερµή συνοµιλία του µε το 
συγγραφέα; Να γράψετε ένα δοκίµιο που να µην υπερβαίνει τις 200 λέξεις.  

6.  Να επινοήσετε µια νέα εισαγωγή στο διήγηµα ή ένα δικό σας επίλογο 
έκτασης περίπου 100 λέξεων.  

7.  Να επινοήσετε ένα ακόµη επεισόδιο (έκτασης περίπου 100 λέξεων) από τη 
ζωή του Σάββα και να το εντάξετε στο διήγηµα.  

 
4.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ - ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
1. Ακολουθώντας την τεχνική του Τσίρκα στη συγγραφή του συγκεκριµένου 
διηγήµατος, να δηµιουργήσετε ένα δικό σας διήγηµα στο οποίο να 
σκιαγραφείτε ένα χαρακτήρα που γνωρίσατε ή ένα ιστορικό πρόσωπο, το 
οποίο διαθέτει µια ιδιότητα (ή ιδιότητες) που εκτιµάτε ιδιαίτερα.  

2.  Να συγκρίνετε το απόσπασµα από την Αργώ του Γ. Θεοτοκά [«Θέλω Γράµµα-
τα» (Κ.Ν.Λ. Α΄ Λυκείου, σσ. 303-307)] µε τη «Μνήµη» του Στρατή Τσίρκα ως 
προς: α) τους αφηγηµατικούς τρόπους β) το θέµα 

γ) τα πρόσωπα   δ) την εποχή ε) τη γλώσσα 
3.  Ο Σάββας είναι ο «ήρωας» του διηγήµατος. ∆εν είναι όµως ήρωας µε την 
κλασική έννοια (ως άτοµο που επετέλεσε κάτι εξαιρετικό). Εσείς γνωρίζετε 
παρόµοια άτοµα; Να περιγράψετε έναν «ήρωα» που θαυµάζετε.  

                                                           
3  Γ. Παγανός, Η νεοελληνική πεζογραφία, σελ. 291. 
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5.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

1ο Κριτήριο για ολιγόλεπτη γραπτή δοκιµασία 
(15 λεπτά περίπου) 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ............................................................................ 
ΤΑΞΗ ..............................    ΤΜΗΜΑ ............................. 
ΜΑΘΗΜΑ:    Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας  

Στρατή Τσίρκα:  �Μνήµη� 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: .............................  
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 
1.  Ποια είναι, κατά τη γνώµη σας, η πρωτοτυπία του διηγήµατος; 
α) ως προς τη µορφή; 
β) ως προς το περιεχόµενο; 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

Μονάδες 6 
 
2.  Μπορείτε να δικαιολογήσετε τον τίτλο του διηγήµατος; 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 
Μονάδες 4 

 
3.  Ποιες είναι οι βασικές αρετές του Σάββα; 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 
Μονάδες 6 

4.  Πώς γράφεται ένα διήγηµα κατά το συγγραφέα; 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

Μονάδες 4 
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2ο Κριτήριο για ολιγόλεπτη γραπτή δοκιµασία 
(15 λεπτά περίπου) 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ............................................................................ 
ΤΑΞΗ ..............................    ΤΜΗΜΑ ............................. 
ΜΑΘΗΜΑ:    Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας  

Στρατή Τσίρκα:  �Μνήµη� 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: .............................  
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 
1.  Α. Βάλτε ένα Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι, αν νοµίζετε ότι το περιεχόµενο 
των παρακάτω προτάσεων είναι σωστό ή λανθασµένο: 

Σωστό   Λάθος 
α) Ο Σάββας δέχτηκε να εγχειριστεί, γιατί 
δεν ήξερε ότι κινδύνευε να χάσει τη ζωή  
του κατά την εγχείρηση.     ! ! 

β) Ο Σάββας ήταν συµπαθής στους  
αστυφύλακες, γιατί τους δωροδοκούσε.   ! ! 

γ) Επί Φαρούκ, ο Σάββας συγκέντρωσε  
υπογραφές για την ειρήνη, µε κίνδυνο  
της ζωής του.      ! ! 

δ) Στην κηδεία του Σάββα συγκεντρώθηκε  
πολύς κόσµος, επειδή ο Σάββας ήταν µασόνος.   ! ! 

ε) Ο συγγραφέας είχε πάει στο νοσοκοµείο,  
επειδή ήξερε ότι ο Σάββας θα έκανε εγχείρηση.   ! ! 

στ) Ο συγγραφέας δεν µίλησε στην κηδεία του  
Σάββα, επειδή ήταν συγκλονισµένος.   ! ! 

Β. Να διατυπώσετε σωστά όσες προτάσεις θεωρείτε λανθασµένες.  
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

Μονάδες 6 
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2.  A. Βάλτε σε κύκλο το γράµµα της απάντησης που θεωρείτε σωστή: 
• Ο Σάββας προσπάθησε να σώσει τον άνθρωπο που έκανε απόπειρα 
αυτοκτονίας, επειδή: 
α) ∆εν θεωρούσε ότι µια «ερωτική απελπισία» ήταν σπουδαιότερη από  
την αξία της ζωής. 
β) Ήθελε να παριστάνει τον «καλό» σε όλους. 
γ) ∆εν είχε µε τι να ασχοληθεί στο νοσοκοµείο. 
δ) Τον λυπήθηκε, γιατί ήταν σε χειρότερη κατάσταση από τον ίδιο.  

Β. Να εξηγήσετε γιατί θεωρείτε την επιλογή σας σωστή.  
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

Μονάδες 6 
 
3.  Α. Ποια από τα παρακάτω στοιχεία θεωρείτε ότι ταιριάζουν στο χαρακτήρα 
του Σάββα; (βάλτε σε κύκλο τα σωστά).  
α) άξεστος 
β) ανιδιοτελής 
γ) αλτρουιστής 
δ) αναίσθητος 
ε) καιροσκόπος 
στ) ευαίσθητος 
ζ) στοργικός 
Β. Να δικαιολογήσετε τις επιλογές σας.  
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

Μονάδες 8 
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Κριτήριο για ωριαία γραπτή δοκιµασία 
(45 λεπτά περίπου) 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ............................................................................ 
ΤΑΞΗ ..............................    ΤΜΗΜΑ ............................. 
ΜΑΘΗΜΑ:    Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας  

Στρατή Τσίρκα:  �Μνήµη� 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: .............................  
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 
1.  Να γράψετε σε 10 γραµµές περίπου το υλικό που έχει στη διάθεσή του ο 
συγγραφέας για το Σάββα, αρχίζοντας µε τη φράση: «Ο Σάββας ήταν ένας 
σοφέρ που ζούσε στην Αλεξάνδρεια .....»  
(συνεχίστε) ....................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

Μονάδες 8 
 
2.  Α. Βάλτε σε κύκλο τα στοιχεία που µπορούν να θεωρηθούν ως 
χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου διηγήµατος: 
α) θεατρικότητα  
β) περιγραφικότητα 
γ) ανεπιτήδευτη γλώσσα 
δ) πλάγιος λόγος 
ε) εγκιβωτισµός 
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στ) ειρωνεία 
ζ,) αφηγηµατικότητα 
η) εσωτερικός µονόλογος 
Β. Να εξηγήσετε τις επιλογές σας.  
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

Μονάδες 8 
 
3.  Σας συγκίνησε ο χαρακτήρας του Σάββα; Ναι ή όχι; Γιατί; 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 
Μονάδες 2 

 
4.  Ποιο από τα περιστατικά που σχετίζονται µε το Σάββα θεωρείτε 
χαρακτηριστικότερο; Να εξηγήσετε τους λόγους της προτίµησής σας (το 
επεισόδιο να αναφερθεί σύντοµα).  
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

Μονάδες 2 


