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Στην αρχή του κειμένου ο αφηγητής σημειώνει ότι «ο φούρναρης είχε τρεις κόρες στρουμπουλές σαν φρατζόλες». 

Η παρομοίωση δείχνει με εύστοχο τρόπο τη διαφορά ανάμεσα στον λεπτοκαμωμένο Πέτρο – ο οποίος με δυσκολία 

βρίσκει κιόλας το φαγητό, γιατί είναι ο καιρός της Κατοχής στην Ελλάδα – και τις καλοταϊσμένες κόρες του 

φούρναρη, που έχουν πατέρα που τους παρέχει άφθονη τροφή, το ψωμί που παράγει ο ίδιος. Η παρομοίωση αυτή  

προσδίδει στο κείμενο χιουμοριστικό τόνο και συμβάλλει στη ζωηρότητα αλλά και τη γλαφυρότητα με την οποία 

περιγράφονται οι κόρες του φούρναρη, και επιτρέπει στον αναγνώστη να φανταστεί την αντίθεση ανάμεσα στο 

παρουσιαστικό τους και εκείνο του Πέτρου, τον οποίο και βασανίζουν με τα πειράγματά τους.  

Μια δεύτερη παρομοίωση υπάρχει στο χωρίο «Το κοντάρι έστεκε γυμνό, σαν κατάρτι στη μέση του ουρανού». Με 

το κατέβασμα της απεχθούς γερμανικής σημαίας, αναδεικνύεται η γύμνια του κονταριού, το οποίο φαντάζει πλέον 

αταίριαστο και μετέωρο στον αττικό ουρανό, σε αντίθεση με τις κολόνες του Παρθενώνα, που ακτινοβολούν στο 

βάθος. Η γερμανική σημαία που δικαιολογούσε την παρουσία του δεν υπάρχει πια, οπότε το κοντάρι στερείται 

κάθε λόγο ύπαρξης, μοιάζει με πλοίο ακυβέρνητο στη μέση του πελάγου. 

Μια τρίτη παρομοίωση υπάρχει στο τμήμα «Πίσω από το κοντάρι … σαν να ‘τανε χρυσαφένιες». Αφού οι δύο 

ατρόμητοι Έλληνες κατέβασαν τη γερμανική σημαία από την Ακρόπολη, το φόντο του τοπίου ελευθερώθηκε και 

οι κολόνες του Παρθενώνα, του περίλαμπρου αυτού μνημείου της αρχαιότητας, έδειξαν όλο τους το μεγαλείο, 

υπενθυμίζοντας το ένδοξο παρελθόν της χώρας την οποία βεβήλωναν οι κατακτητές. Με την παρομοίωση αυτή ο 

αφηγητής επαναφέρει με παραστατικότητα στη μνήμη του αναγνώστη την επαφή με την Παράδοση και την εθνική 

του ταυτότητα και αποθεώνει το τόλμημα των δύο Ελλήνων πατριωτών.  
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Στην πρώτη ενότητα του αποσπάσματος, ο Πέτρος παρουσιάζεται ως ένα μικρό παιδί, βουτηγμένο στην αθωότητα, 

την ανεμελιά και την ευτυχία του παιδιάστικου κόσμου του. Πειράζεται με τα κορίτσια του φούρναρη, κρύβεται 

στο κηπάκι του, κυνηγάει χρυσόμυγες, βάζει στοιχήματα για να δει ποιος θα κερδίσει, τα κορίτσια ή εκείνος. Όταν 

όμως τον πλησιάζει ο φίλος του ο Σωτήρης, και του αναγγέλλει το συμβάν με την υποστολή της γερμανικής 

σημαίας από το εθνικό μνημείο της χώρας, τα πράγματα αρχίζουν και αποκτούν άλλη όψη στα μάτια του. Ο Πέτρος 



βλέπει τον κόσμο που κοιτάζει απορημένος, και οπωσδήποτε υποπτεύεται ότι η κατάσταση δεν είναι απλή. Βέβαια 

έχει ήδη ακούσει στο σχολείο για τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και τη σημασία του για την ελληνική συνείδηση. 

Το περιστατικό όμως με τη σημαία τον συγκλονίζει. Ο βράχος της Ακρόπολης παίρνει στο μυαλό του μυθικές 

διαστάσεις κι η Ακρόπολη γίνεται ξαφνικά ο τόπος της προσωπικής του ιστορίας. Τώρα πλέον φαίνεται να 

αντιλαμβάνεται όσα διδάχθηκε. Και οπωσδήποτε λυπάται. Λυπάται γιατί αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι το μνημείο 

που καταπάτησαν οι Γερμανοί, και στο οποίο έστησαν την ξένη και εχθρική σημαία, ο ίδιος δεν είχε ακόμη αξιωθεί 

να το δει και ίσως να εκδηλώσει το θαυμασμό απέναντί του.  Ο Πέτρος περνάει λοιπόν τώρα, με το δικό του τρόπο 

– ήρθε η ώρα – από την αμεριμνησία στην ωριμότητα.  
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