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     Α’ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 
 
 
Α. ΚΔΙΜΔΝΟ « Η ΝΔΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ », ηνυ Νίθνυ Καδαληδάθε 
 

Με ηα καγηθά πάληα κάηηα, κε ην πνιύβνπν, γεκάην κέιη θαη κέιηζζεο κπαιό, κ’ έλα θόθθηλν 

κάιιηλν ζθνύθν ζην θεθάιη θαη ηζαξνπράθηα κε θόθθηλεο θνύληεο ζηα πόδηα, έλα πξσί 

θίλεζα, κηζό ραξνύκελνο, κηζό αιαθηαζκέλνο, θαη κε θξαηνύζε ν παηέξαο κνπ από ην ρέξη. Η 

κεηέξα κνύ είρε δώζεη έλα θισλί βαζηιηθό λα ηνλ κπξίδνπκαη, ιέεη, λα παίξλσ θνπξάγην, θαη 

κνπ θξέκαζε ην ρξπζό ζηαπξνπιάθη ηεο βάθηηζήο κνπ ζην ιαηκό. 

— Με ηελ επθή ηνπ Θενύ θαη κε ηελ επθή κνπ…, κνπξκνύξηζε θαη κε θνίηαμε κε θακάξη. 

Ήκνπλ ζαλ έλα κηθξό θαηαζηνιηζκέλν ζθαγάξη θη έλησζα κέζα κνπ πεξθάληα θαη θόβν· 

κα ην ρέξη κνπ ήηαλ ζθελσκέλν βαζηά κέζα ζηε θνύρηα ηνπ παηέξα κνπ θη αληξεηεπνύκνπλ. 

Πεγαίλακε, πεγαίλακε, πεξάζακε ηα ζηελά ζνθάθηα, θηάζακε ζηελ εθθιεζηά ηνπ Ατ-Μελά, 

ζηξίςακε, κπήθακε ζ’ έλα παιηό ρηίξη, κε κηα θαξδηάλ απιή, κε ηέζζεξηο κεγάιεο θάκαξεο 

ζηηο γσληέο θη έλα θαηαζθνληζκέλν πιαηάλη ζηε κέζε. Κνληνζηάζεθα, δείιηαζα· ην ρέξη κνπ 

άξρηζε λα ηξέκεη κέζα ζηε κεγάιε δεζηή θνύρηα. 

O παηέξαο κνπ έζθπςε, άγγημε ηα καιιηά κνπ, κε ράδεςε· ηηλάρηεθα· πνηέ δε ζπκόκνπλ 

λα κ’ έρεη ραδέςεη· ζήθσζα ηα κάηηα θαη ηνλ θνίηαμα ηξνκαγκέλνο. Δίδε πσο ηξόκαμα, 

ηξάβεμε πίζσ ην ρέξη ηνπ: 

— Δδώ ζα κάζεηο γξάκκαηα, είπε, λα γίλεηο άλζξσπνο· θάκε ην ζηαπξό ζνπ. 

O δάζθαινο πξόβαιε ζην θαηώθιη· θξαηνύζε κηα καθξηά βίηζα θαη κνπ θάλεθε άγξηνο, κε 

κεγάια δόληηα, θαη θάξθσζα ηα κάηηα κνπ ζηελ θνξθή ηνπ θεθαιηνύ ηνπ λα δσ αλ έρεη 

θέξαηα· κα δελ είδα, γηαηί θνξνύζε θαπέιν. 

— Δηνύηνο είλαη ν γηνο κνπ, ηνπ ’πε ν παηέξαο κνπ. 

Ξέκπιεμε ην ρέξη κνπ από ηε θνύρηα ηνπ θαη κε παξέδσθε ζην δάζθαιν. 

— Τν θξέαο δηθό ζνπ, ηνπ ’πε, ηα θόθαια δηθά κνπ· κελ ηνλ ιππάζαη, δέξλε ηνλ, θάκε ηνλ 

άλζξσπν. 

— Έγλνηα ζνπ, θαπεηάλ Μηράιε· έρσ εδώ ην εξγαιείν πνπ θάλεη ηνπο αλζξώπνπο, είπε ν 

δάζθαινο θη έδεημε ηε βίηζα. 
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Από ην Γεκνηηθό Σθνιεηό απνκέλεη αθόκα ζηε ζύκεζή κνπ έλαο ζσξόο παηδηθά θεθάιηα, 

θνιιεηά ην έλα πιάη ζην άιιν, ζαλ θξαλία· ηα πην πνιιά ζα ’ρνπλ γίλεη θξαλία. Μα απάλσ 

από ηα θεθάιηα απηά απνκέλνπλ κέζα κνπ αζάλαηνη νη ηέζζεξηο δαζθάινη. 

[...] 

Σηελ Τεηάξηε Τάμε βαζίιεπε θαη θπβεξλνύζε ν Γηεπζπληήο ηνπ Γεκνηηθνύ. Κνληνπίζαξνο, 

κ' έλα γελάθη ζθελσηό, κε γθξίδα πάληα ζπκσκέλα κάηηα, ζηξαβνπόδεο. «Γε ζσξάο, κσξέ, 

ηα πόδηα ηνπ», ιέγακε ν έλαο ζηνλ άιιν ζηγά λα κε καο αθνύζεη, «δε ζσξάο, κσξέ, 

πώο ηπιηγαδίδνπληα πόδηα ηνπ; θαη πώο βήρεη; Γελ είλαη Κξεηηθόο». Μαο είρε έξζεη 

ζπνπδαζκέλνο από ηελ Αζήλα θη είρε θέξεη, ιέεη, καδί ηνπ ηε Νέα Παηδαγσγηθή. Θαξξνύζακε 

πσο ζα 'ηαλ θακηά λέα γπλαίθα θαη ηελ έιεγαλ Παηδαγσγηθή· κα όηαλ ηνλ αληηθξίζακε γηα 

πξώηε θνξά ήηαλ νινκόλαρνο· ε Παηδαγσγηθή έιεηπε, ζα 'ηαλ ζπίηη. Κξαηνύζε έλα κηθξό 

ζηξηθηό βνύξδνπια, καο έβαιε ζηε γξακκή θη άξρηζε λα βγάδεη ιόγν. Έπξεπε, ιέεη, ό,ηη 

καζαίλακε λα ην βιέπακε θαη λα ην αγγίδακε ή λα ην δσγξαθίδακε ζ' έλα ραξηί γεκάην 

θνπθθίδεο. Καη ηα κάηηα καο ηέζζεξα· αηαμίεο δε ζέιεη, κήηε γέιηα, κήηε θσλέο ζην δηάιεηκκα· 

θαη ζηαπξό ηα ρέξηα. Καη ζην δξόκν, όηαλ δνύκε παπά, λα ηνπ θηινύκε ην ρέξη. «Τα κάηηα 

ζαο ηέζζεξα, θαθνκνίξεδεο, γηαηί αιιηώο, θνηηάρηε εδώ!», είπε θαη καο έδεημε ην βνύξδνπια. 

«Γε ιέσ ιόγηα, ζα δείηε έξγα!» Κη αιήζεηα είδακε· όηαλ θάλακε θακηά αηαμία ή όηαλ δελ ήηαλ 

ζηα θέθηα ηνπ, καο μεθνύκπσλε, καο θαηέβαδε ηα παληαινλάθηα θαη καο έδεξλε θαηάζαξθα κε 

ην βνύξδνπια· θη όηαλ βαξηόηαλ λα μεθνπκπώζεη, καο έδηλε βνπξδνπιηέο ζη' απηηά, σζόηνπ 

έβγαηλε αίκα. 

Μηα κέξα έδεζα θόκπν ηελ θαξδηά κνπ, ζήθσζα ην δάρηπιν: 

— Πνύ είλαη, θπξ δάζθαιε, ξώηεζα, ε Νέα Παηδαγσγηθή; γηαηί δελ έξρεηαη ζην ζθνιεηό; 

Τηλάρηεθε από ηελ έδξα, μεθξέκαζε από ηνλ ηνίρν ην βνύξδνπια. 

— Έια εδώ, απζάδε, θώλαμε, μεθνύκπσζε ην παληαιόλη ζνπ. 

Βαξηόηαλ λα ην μεθνπκπώζεη κόλνο ηνπ. 

— Να, λα, λα, άξρηζε λα βαξάεη θαη λα κνπγθξίδεη. 

Δίρε ηδξώζεη, ζηακάηεζε. 

— Να ε Νέα Παηδαγσγηθή, είπε, θη άιιε θνξά ζθαζκόο! 

Ήηαλ όκσο θαη πνλεξνύηζηθνο ν ζύδπγνο ηεο Νέαο Παηδαγσγηθήο. Μηα κέξα καο ιέεη: 

«Αύξην ζα ζαο κηιήζσ γηα ην Χξηζηόθνξν Κνιόκβν, πώο αλαθάιπςε ηελ Ακεξηθή. Μα γηα λα 

θαηαιάβεηε θαιύηεξα, λα θξαηάεη θαζέλαο ζαο θη από έλα απγό· όπνηνο δελ έρεη απγό, αο 

θέξεη βνύηπξν!». 

Ν. Καζανηζάκης, Αναυορά στον Γκρέκο, 

Εκδόζεις Ελένης Ν. Καζανηζάκη 
 
 
 
 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 
 
1. Να απνδώζεηε πεξηιεπηηθά ην θείκελν ( 10-12 ζεηξέο). 
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2. α) Να ρσξίζεηε ην θείκελν ζε δύν ελόηεηεο θαη λα  δώζεηε έλαλ πιαγηόηηηιν ζε 

θάζε κία. 
    β) Σην θείκελν ελαιιάζζνληαη ηξεηο αθεγεκαηηθνί ηξόπνη: ε αθήγεζε, ε 
πεξηγξαθή θαη ν δηάινγνο. Να εληνπίζεηε από έλα παξάδεηγκα γηα ηνλ θάζε ηξόπν θαη 
λα γξάςεηε ηη πεηπραίλεη ζε θάζε πεξίπησζε  ν ζπγγξαθέαο; 
 
3 α) Να ραξαθηεξίζεηε ηε γιώζζα ηνπ θεηκέλνπ. Σηεξίμηε ηελ απάληεζή ζαο κε δύν 
(2) ηνπιάρηζηνλ ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ. 

   β) Να αληηζηνηρίζεηε ηηο θξάζεηο ηεο ζηήιεο Α’ κε ηε ζεκαζία πνπ εθθξάδνπλ ζηε 

ζηήιε Β’. 

ηήιε Α’ ηήιε Β’ 

1. Γε ιέσ ιόγηα, ζα δείηε έξγα α. πξνζσπνπνίεζε 

2. Ήκνπλ ζαλ έλα κηθξό θαηαζηνιηζκέλν 

ζθαγάξη 
β. κεηαθνξά 

3. Θπκσκέλα κάηηα γ. αζύλδεην ζρήκα 

4. Με ηα καγηθά κάηηα δ. παξνκνίσζε 

5. Ο παηέξαο κνπ έζθπςε, άγγημε ηα 

καιιηά κνπ, κε ράδεςε 
ε. αληίζεζε 

 
4. α) Πνηα ζπλαηζζήκαηα ληώζεη ν Ν. Καδαληδάθεο πξηλ θηάζεη ζην ζρνιείν θαη γηαηί; 
    β) Με αθνξκή ηε ζηάζε ηνπ παηέξα ζε πνηα ζπκπεξάζκαηα θαηαιήγεηε γηα ηηο 
ζρέζεηο κεηαμύ γνληώλ θαη παηδηώλ εθείλε ηελ επνρή; 
 
5. Να γίλεη ν ραξαθηεξηζκόο θαη ησλ δύν δαζθάισλ πνπ ζπλαληάκε ζην θείκελν. 
 
 
 
 

                                       Καιή επηηυχία ! 


