
 

Καζαντζάκης Νίκος 

  

    Ο συγγραφέας Νίκος Καζαντζάκη γεννήθηκε το 1883 στο Ηράκλειο της Κρήτης. 

Τα πρώτα του γράμματα τα έμαθε στην ιδιαίτερη πατρίδα του και τη Νάξο, οπού η 

οικογένεια του εγκαταστάθηκε το 1897. Το 1901 τελείωσε το γυμνάσιο με χίλιες 

στερήσεις λόγω της φτώχειας του. Στην τελευταία τάξη του γυμνασίου γνώρισε την 

Γαλάτεια Αλεξίου, με την οποία συνδέθηκε και το 1911 παντρεύτηκε. Το 1924 

χώρισαν και δύο χρόνια αργότερα παντρεύτηκε την Ελένη Σαμίου. Παιδιά δεν 

απόκτησε. 

Μετά την αποφοίτηση του από το γυμνάσιο ήλθε στην Αθήνα και γράφτηκε στη 

Νομική Σχολή του πανεπιστημίου, από όπου πήρε το δίπλωμα του το 1906. Η 

οικονομική του κατάσταση ήταν τέτοια που τον υποχρέωσε να εργάζεται και να 

μελετά παράλληλα. Παρ’ όλες όμως αυτές τις δυσκολίες κατάφερε να αποκτήσει μια 

αξιόλογη μόρφωση. Μετά τις νομικές του σπουδές πήγε στο Παρίσι, οπού για τρία 

χρόνια (1907-1909) παρακολούθησε μαθήματα φιλοσοφίας. Εκεί είχε την ευκαιρία να 

έρθει σε επαφή με τις φιλοσοφικές ιδέες του Μπερξόν και του Νίτσε. 

Ο Καζαντζάκης ήταν ένας ιδιόρρυθμος τύπος, που του 

άρεσαν τα ταξίδια και έτσι επισκέφτηκε πολλά μέρη 

της Ευρώπης και της Ασίας. Το 1919 πήγε στην 

Ελβετία και τη Ρωσία, αργότερα στη Βιέννη, το 

Βερολίνο, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιαπωνία, την 

Κίνα, την Αγγλία τη Γερμανία κ.α. Πολλές από τις 

ταξιδιωτικές του εμπειρίες τις κατέγραψε αργότερα σε 

βιβλία. Καρπός των ταξιδιών του ήταν τα έργα του 

"Αγγλία" (1941), "Ρουσία" (1956), "Ιαπωνία - Κίνα" 

(1956), "Ισπανία" (1957), "Ιταλία" (1965). Το 1948 

πήγε στην πόλη Αντίμπ της Γαλλίας οπού εκεί 

αφοσιώθηκε ολοκληρωτικά με τη λογοτεχνία και την περίοδο εκείνη έγραψε τα πιο 

σπουδαία έργα του.  

Ο Νίκος Καζαντζάκης εμφανίσθηκε στα γράμματα το 1906 με το μυθιστόρημα "Όφις 

και Κρίνος", ένα βιβλίο ηδονής και θανάτου όπως το χαρακτήρισαν τότε οι 

λογοτεχνικοί κύκλοι. Τον ίδιο χρόνο δημοσίευσε το δοκίμιο "Η αρρώστια του 



αιώνος", καθώς και μερικά ποιήματα με το ψευδώνυμο "Κάρμα Νιρβάμη". Το 1910 

ήταν πια ώριμος λογοτεχνικά και γράφει το έμμετρο δράμα "Πρωτομάστορας".  

Με το έργο αυτό ο Νίκος Καζαντζάκης άρχισε ουσιαστικά τη λογοτεχνική του πορεία 

. Τότε χρησιμοποίησε για πρώτη φορά το ψευδώνυμο "Πέτρος Ψηλορείτης". 

Ξεπερνούν τα δέκα τα μυθιστορήματα του Καζαντζάκη και απ’ άυτά τα 

σπουδαιότερα είναι τα "Οι αδερφοφάδες" (1964), "Τόντα Ράμπα" (1956), "Ο 

φτωχούλης του Θεού" (1956), "Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά" (1946), "Ο 

καπετάν Μιχάλης" (1953) "Ο Χριστός ξανασταυρώνεται" (1954), "Αναφορά στον 

Γκρέκο" (1961) που εκδόθηκε μετά τον θάνατο του.  

Ως ποιητής έδωσε δύο μεγάλα έργα : την "Οδύσσεια" (1938), για το οποίο διέθεσε 13 

χρόνια δουλειάς και αποτελείται από 33.333 στοίχους, και τις "Τερτσίνες" (1960).  

Όμως το έργο του Νίκου Καζαντζάκη δεν περιορίζεται μόνο σε λογοτεχνικά βιβλία 

και μυθιστορήματα αλλά και σε θεατρικά , σχολικά , και φιλοσοφικά βιβλία. Το 1957 

ο Νίκος Καζαντζάκης ετοιμάστηκε να επισκεφτεί την Κίνα, μετά από πρόσκληση της 

κινεζικής κυβέρνησης. Δεν πρόλαβε όμως γιατί 

αρρώστησε βαριά και τον Οκτώβρη του ίδιου 

χρόνου πέθανε σε κάποια κλινική της Γερμανίας.  

Η σωρός του μεταφέρθηκε και τάφηκε στο 

βενετσιάνικο κάστρο (στο ύψωμα με 

ονομασία "Τάπια Μαρτινέγκο") του 

Ηρακλείου, όπως είχε ζητήσει ο ίδιος. 

Κηδεύτηκε με όλες τις τιμές που του έπρεπαν 

και πάνω στο τάφο του γράφτηκε η φράση 

"Δεν ελπίζω τίποτε, δεν φοβάμαι τίποτε, είμαι 

ελεύθερος". 
 

 



ΚΑΤΙΝΑ ΠΑΠΠΑ (1903-1957) 

Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥ 

     Σήμερα τα πράματα ήτανε δύσκολα για το Δημητρό. Η μητέρα του ερχότανε αργά, η 

γειτόνισσα έλειπε, σαπούνι δεν είχε, η ώρα έφευγε, κι ωστόσο αυτός, αύριο το πρωί στις 

εφτά έπρεπε να 'ναι έτοιμος, με ποδιά καθαρή και το δεματάκι με το φαΐ του στο χέρι. 

     Για το φαΐ δεν τον έμελλε και τόσο· «πού σε ξέρει ο άλλος τι τρως και τι δεν τρως»! 

Εκείνο που τον επείραζε ήτανε η ποδιά. 

     ― «Η συγκέντρωσις θα γίνει εις την αυλήν του σχολείου. Θα έλθετε όλοι καθαροί και 

τακτικοί και με το καλαθάκι σας ο καθείς με το φαγητόν του». 

     Και τα μάτια του δασκάλου, όταν έλεγε «θα έλθετε καθαροί», έπεσαν ακριβώς στην 

ποδιά του Δημητρού. 

     Αν η μητέρα του σχόλαινε ενωρίτερα, τι ανάγκη θα είχε; Θα του καθάριζε ωραία την 

ποδιά του, κι αυτός πρώτος και καλύτερος θἄφτανε αύριο στο σχολειό. 

     Αλλά έλα που σχολούσε αργά απ' το εργοστάσιο, κι όσο νἄρθει τόσο δρόμο στο σπίτι 

ενύχτωνε. Πότε θα πρόφτανε να την πλύνει; Κι αν δεν εστέγνωνε; 0 Δημητρός άνοιξε 

διάπλατα τα μάτια του από αγωνία. Ήταν ένας μήνας, που την περίμενε αυτή την εκδρομή, 

κι αν δεν επήγαινε, θἄσκαζε. 

     Δεν επήγε ποτέ του εκδρομή, και του φαινόταν πολύ μεγάλο πράμα. Και μη δεν ήτανε 

κιόλας; 

     Δένδρα, πράσινη γης, νερά τρεχούμενα, αγέρας, βουνό, ελευθερία. 

     Τούμπες και πηδήματα και φωνές, κι ο δάσκαλος εκεί μπροστά, να σε βλέπει και να μη 

λέει τίποτες· να μη σου τραβάει τ' αυτί και να μη σου μετράει δεκαοχτώ τσουχτερές 

χαρακιές στη σειρά απάνω στην παλάμη σου. 

     Και το πιο παράξενο, να χαμογελάει! 

     Μα αυτό ίσα - ίσα ήτανε, που δεν το χωρούσε το κεφάλι του Δημητρού, κι ας το λέγανε 

όλα τα παιδιά, που πήγανε και πέρσι εκδρομή με το δάσκαλο. 0 Πανούτσος μάλιστα πήρε 

και όρκο. «0 δάσκαλος χαμογελάει! αλήθεια σου λέω, μα το σταυρό!» κι ο Πανούτσος 

φίλησε το σταυρό, που έκανε με τα δάκτυλά του. «ο δάσκαλος χαμογελάει! τον είδαμε με 

τα μάτια μας». 

     Και ο Δημητρός συλλογίστηκε το δάσκαλό του, που έμπαινε κάθε μέρα στην τάξη 

κατσουφιασμένος κι άγριος, σαν να τον έδερνε κάθε πρωί ο πατέρας του. 

     Δε θυμάται να γέλασε ποτέ. 

     ― «Διατί εφόνευσεν ο Ηρακλής τας Στυμφαλίδας όρνιθας;» 

     ― «Για να γεμίσει προσκέφαλα με τα πούπουλα», φώναξε ο Πανούτσος. 



     Τα παιδιά γελάσανε, μα ο δάσκαλος σούφρωσε τα φρύδια του. Κατέβηκε άγριος από την 

έδρα κι έδωκε τέτοιο ξύλο στον Πανούτσο, που όλοι βουβάθηκαν. 

     Μόνο με το Ζακυθινό δε θυμώνει· θα πεις, αυτός είναι καλός μαθητής και τα λέει όλα με 

τη σειρά: 

     ― «Και ο Θεός καταράστηκε τους πρωτοπλάστους και είπε στον Αδάμ να κερδίζει τον 

άρτον του με τον ιδρώτα του προσώπου του». 

     Τα φρύδια του δασκάλου ξεσούφρωσαν και το πρόσωπό του έγινε μαλακότερο. 

     ...«κι εσύ φίδι, να είσαι καταραμένο και να σέρνεσαι εις τους αιώνες με την κοιλίαν 

σου». 

     ― «Και πώς περπατούσε πρωτύτερα;» ρώτησε ο καημένος ο Δημητρός, μα έφαγε κι 

αυτός της χρονιάς του. 

     Και να σου ορκίζεται ο Πανούτσος, πως αυτός ο δάσκαλος αύριο θα χαμογελάει! Να το 

βλέπεις και να μη το πιστεύεις! 

     Ωστόσο η ώρα περνούσε κι ο Δημητρός δεν έβρισκε ησυχία, βγήκε στην αυλή και 

τράβηξε ίσια κατά τη γειτόνισσα. 

 

     Μια μικρή κάθονταν στο κατώφλι και έτρωγε με όρεξη το ψωμί της. 

     ― «Φιλίτσα! ε, Φιλίτσα», φώναξε από μακριά· «ήρθε η μητέρα σου;» 

     Η μητέρα της Φιλίτσας ήτανε φίλη με τη μητέρα του Δημητρού και πολλές φορές τον 

φρόντιζε, όταν έλειπε η δική του. Μα για κακή του τύχη έλειπε σήμερα κι αυτή. 

     ― Τι τη θέλεις; ρώτησε η μικρή. 

     ― Το και το, διηγήθηκε ο Δημητρός. 

     ― Μπα! και δε σου την πλένω εγώ την ποδιά σου; 

     ― Ξέρεις εσύ να πλύνεις ποδιά; 

     Αυτό δα έλειπε τώρα νἄξερε κι η Φιλίτσα να πλένει! Μα πάλε, πού ξέρεις! Αυτές οι 

κοπέλες είναι επιδέξιες· ξέρουνε τόσα πράματα, που δεν τα ξέρουμε μεις τα παιδιά! 

     ― Φέρ’ την ποδιά σου και θα δεις! 

     Ο Δημητρός τ’ αποφάσισε. Μια και δυο έβγαλε την ποδιά του και την παράδωκε στη 

Φιλίτσα. 

     Εκείνη την πήρε σοβαρή και τράβηξε ίσια κατά τη βρύση. Αλλά η βρύση ήτανε κλειστή 

και δεν άνοιγε εύκολα. Μα κι ο Δημητρός ήτανε άντρας· έδωσε, πήρε, την άνοιξε. 

     ― Εσύ να κρατάς την ποδιά κάτω από τη βρύση κι εγώ να την πλένω. 



     Το νερό έτρεχε με ορμή και τους πιτσίλιζε πατόκορφα, μα ποιος πρόσεχε σε τέτοια· κι οι 

δυο ήτανε βυθισμένοι στη δουλειά τους. 

     Ύστερα τη στίψανε μέσα στις χούφτες τους και την κρεμάσανε σουφρωμένη στο σκοινί. 

     Η Φιλίτσα από τον ενθουσιασμό της μοίρασε το ψωμί της με το Δημητρό και κάθισαν κι 

οι δυο στο κατώφλι. 

     Η Φιλίτσα δεν πήγαινε ακόμα στο σχολείο κι ο Δημητρός της έκανε το σοφό. Για να τη 

διασκεδάσει, της έκανε απόψε και το δάσκαλο. Σηκώθηκε ορθός, κορδώθηκε φουσκωτός, 

όσο μπορούσε, κι αφού έσφιξε τη μύτη του δυνατά με τα δυο του δάχτυλα για να πετύχει 

καλύτερα τη φωνή του δασκάλου, άρχισε να ξεφωνίζει: 

     ― Σιωπή, παρακαλώ! Σήμερον θα σας είπω διά τον τρίτον άθλον του Ηρακλέους, διά τον 

Ερυμάνθιον κάπρον. 

     Η Φιλίτσα το ’βρε πολύ διασκεδαστικό, όπως το ’λεγε με τη μύτη ο Δημητρός εκείνο 

το«ερυμάνθιον», έσφιξε κι αυτή τη μυτίτσα της και 

ξεφώνιζε: «ερυμάνθιον» ! «ερυμάνθιον»! 

     Μα σε λίγο κουράστηκε, άναψαν τα μαγουλάκια της, της πόνεσε κι η μύτη της και 

ξανακάθισε στο κατώφλι. 

     Η μέρα έφευγε και ο ουρανός σκοτείνιαζε. Ένα - ένα άρχισαν να φαίνoνται  τ’ άστρια. 

     ― Και τι χρειάζονται, Δημητρό, τ' άστρια; Σου το ’πε ο δάσκαλος; 

     ― Ο δάσκαλος; και τι ξέρει ο δάσκαλος απ’ αυτά; 

     Ο Δημητρός άρπαξε πάλι τη μύτη του: 

     «Οι αστέρες ανατέλλουσιν εξ ανατολών και δύουσιν εξ δυσμών», όχι, «και δύουσιν από 

δυσμών». Όχι, όχι, ούτε έτσι, στάσου να δεις, πως το λέει: «οι αστέρες ανατέλλουσιν από 

ανατολάς και δύουσιν από δυσμάς», μάλιστα, έτσι το λέει. 

     ― Και τι πα να πει «ανατέλλουσιν από ανατολάς και δύουσιν από δυσμάς;» Εσύ το 

καταλαβαίνεις; 

      ― Εγώ λέω, που το σωστό είναι, πως μόλις νυχτώνει, ο Θεός ανάβει στον ουρανό ένα - 

ένα τα λυχναράκια του, για να βλέπουν τα πουλάκια όλου του κόσμου να γυρίζουν στις 

φωλίτσες τους. Αυτά τα λυχναράκια του Θεού είναι τα άστρια. 

      Και τα παιδιά, με τα μάτια καρφωμένα στο βαθύ ουρανό, μετρούσαν τα «λυχναράκια», 

ώσπου απoκoιμήθηκαν. 

 

     Την άλλη μέρα το πρωί βούιζε η γειτονιά από τα τσιρίσματα, τις φωνές και τα γέλια των 

παιδιών, που ανυπόμονα περίμεναν στην αυλή, πολύ πριν της ώρας. 



     «Και πού τα βάζουν κάθε μέρα τα χέρια τους και τα πόδια τους αυτά τα παιδιά, που 

σήμερα δεν ξέρουν πού να τα οικονομήσουν;», συλλογίζονταν μια νέα γυναίκα, που 

παρακολουθούσε από το παράθυρό της την ανησυχία των μικρών. 

     Καθένας που έμπαινε δέχονταν τις φωνές και τα πειράγματα των αλλωνών. 

      ― Ω! καλώς το Γιωργάκη! Τη νυχτικιά της νόνας σου σού ντύσανε σήμερα; 

     Ο Γιωργάκης, που φορούσε μια πλατιά και μακριά άσπρη μπλούζα μ’ ένα λουρί στη 

μέση, κοκκίνισε όλος και σήκωσε τη μπλούζα του, για να τους δείξει, πως φορούσε και 

πανταλόνι. 

     Τα περισσότερα παιδιά ήτανε με τις ποδιές τους φρεσκοπλυμένες και 

φρεσκοσιδερωμένες, μα μερικά είχαν έρθει με τις φορεσιές τους, κι αυτά τραβούσανε όλα 

τα πειράγματα. 

     ― Δε σου πάει και άσκημα το βρακί του πατέρα σου! Έλεγε ένα στεγνό ψηλό παιδί σ' 

ένα στρουμπουλό παιδάκι, που φορούσε ένα μακρύ και πλατύ πανταλόνι, που το έπνιγε. 

Εκείνο δεν εκατάλαβε και τον κοίταξε μ' απορία. Γιατί του έλεγε, πως ήτανε του πατέρα 

του, αφού ήτανε του αδερφού του του μεγαλύτερου; 

     Σε λίγο παρουσιάστηκε κι ο Πανούτσος, μα δεν ήτανε σαν πάντα γελαστός κι άταχτος. 

     Μπήκε σοβαρός κι αμίλητος μ' ένα βαρύ καλαθάκι στο χέρι κι έδειχνε πως δεν έπαιρνε 

σήμερα από αστεία. Τράβηξε ίσια σε μια απόμερη γωνιά της αυλής και δε λάβαινε μέρος 

στις  φωνές και στα πειράγματα των παιδιών. 

     Σήκωνε με τρόπο το καπάκι του καλαθιού του, βουτούσε το χέρι του μέσα και ύστερα 

έγλειφε ένα - ένα τα δάχτυλά του με τη σειρά. Η μητέρα του του είχε βάλει στο καλαθάκι κι 

ένα καλό κομμάτι μπακλαβά κι ο νους του Πανούτσου ήτανε κολλημένος εκεί. 

     Σε λίγο άνοιξε διάπλατη η βαριά ξύλινη πόρτα και φάνηκε το μεγάλο αυτοκίνητο, που θα 

τους έπαιρνε. 

     Την ίδια ώρα παρουσιάστηκε κι ο δάσκαλος και παράγγειλε ν' ανεβούν. 

     Τα παιδιά ξεχύθηκαν όλα μαζί και με φωνές και γέλια πνιχτά στριμώχτηκαν, όπως 

μπορούσαν μέσα στ’ αυτοκίνητο· ο δάσκαλος πήδησε τελευταίος κοντά στον οδηγό και το 

αυτοκίνητο ξεκίνησε. Στην αρχή σιγά, κι ύστερα με ταχύτητα·  ένα πυκνό σύννεφο σκόνης 

σηκώθηκε από το δρόμο και σκέπασε τ’ αυτοκίνητο που έφευγε ολοταχώς απάνω στο 

μακρύ ίσιο δρόμο όσο που χάθηκε. Την ίδια ώρα έφτανε λαχανιασμένος κι ο Δημητρός, από 

την άλλη μεριά του δρόμου. Φορούσε την ποδιά του καθαρή, μα στριφτή και 

καταζαρωμένη, όπως την είχε απλώσει αποβραδίς η Φιλίτσα. Είχε πάρει και το ψωμί του 

στην τσέπη του· μα στο δρόμο συλλογίστηκε, που ο δάσκαλος τους είχε πει: «και ο καθένας 

με το καλαθάκι του με το φαγητόν του». 

     Μη τον έβλεπε τώρα δίχως καλαθάκι και τον έστελνε πάλι στο σπίτι του; 



     Ο Δημητρός δεν έχασε καιρό· έβγαλε το μαντίλι του, τ’ άπλωσε απάνω στο δρόμο, έβαλε 

μέσα το ψωμί του, το ’δεσε στις τέσσερις άκρες και κρατώντας από τους κόμπους το δέμα 

του ― τι δέμα, τι καλαθάκι το ίδιο έκανε ― έτρεχε χαρούμενος κατά το σχολειό. 

     Τώρα δεν του ’λειπε τίποτα. 

     Τι ωραία, που θα περνούσε! Κανένας δε θἄβλεπε το δέμα του. Έτσι που τα είχε 

καταφέρει στο δέσιμο, φαίνoνταν φουσκωτό σαν να είχε του κόσμου τα πράματα, ως και 

γλυκό μπορούσε να ’χε μέσα και φρούτα και τυρί. 

 

Σκίτσο Αγλαΐας Παπά, αδελφής της 

Κατίνας Παπά 

     Έφτασε μπροστά στο σχολειό. 

     Παναγία μου! η πόρτα ήτανε κλειστή από πάνω ως κάτω! και μια τέτοια ησυχία, που 

όμοιά της δεν είχε καταλάβει ποτέ ο Δημητρός. Σαν να πέθανε μονομιάς όλος ο κόσμος και 

ν’ απόμεινε αυτός μοναχός του. 

     Επάγωσε κι η πνοή του επιάστηκε. 

     Κοίταξε γύρω του· κανείς! 

     Μόνο η γειτόνισσα στέκονταν ακόμα στο παράθυρο και τον είδε. 

     ― Άργησες! του φώναξε από το παράθυρο. 

     ― Άργησα... είπε κι ο Δημητρός. 

                                                        

(Από τη συλλογή διηγημάτων «Στη συκαμιά από κάτω» (1935), Εκδόσεις «Εστία», Αθήνα 2000, σελ. 

186-196) 



Η ΝΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ - ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ 

 

ΘΕΜΑ: Οι αναμνήσεις του αφηγητή από την πρώτη μέρα του στο σχολείο και από τη 

συμπεριφορά του δασκάλου της τετάρτης τάξης. 

 

ΒΑΣΙΚΗ ΙΔΕΑ: Τα αρνητικά βιώματα των παιδιών από το σχολείο σε παλαιότερες 

εποχές, κατά τις οποίες κυριαρχούσε το αυταρχικό παιδαγωγικό σύστημα. 

 

ΔΟΜΗ 

1η Ενότητα: «Με τα μαγικά… έδειξε τη βίτσα». 

2η Ενότητα: «Από το Δημοτικό Σκολειό… ας φέρει βούτυρο». 

 

ΠΛΑΓΙΟΤΙΤΛΟΙ: 

1η Ενότητα: Οι πρώτες εντυπώσεις από το σχολείο και το δάσκαλο. 

2η Ενότητα: Ο δάσκαλος της τέταρτης τάξης και η Νέα Παιδαγωγική. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  

- α’ πρόσωπη αφήγηση. 

- Ο αφηγητής συμμετέχει στην ιστορία ως πρωταγωνιστής. 

- Αυτοβιογραφικό κείμενο. 

- Προοπτική του ώριμου αφηγητή και όχι του παιδιού – πρωταγωνιστή. 

- Ειρωνεία, χιουμοριστικός τόνος. 

- Αφήγηση. 

- Περιγραφή. 

- Διάλογος. 

- Ευθύς – Πλάγιος λόγος. 

- Ύφος της λαϊκής αφήγησης. 

 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ:  

      Ο πρωταγωνιστής νιώθει αγωνία και φόβο για την πρώτη μέρα στο σχολείο. 

Επιπλέον περηφάνια που αρχίζει κάτι καινούριο στη ζωή του. Νιώθει σίγουρος, 

εμψυχώνεται από την παρουσία του πατέρα. Απέναντι στο δάσκαλο φαίνεται 

περισσότερο ξεθαρρεμένος. 

 

ΓΛΩΣΣΑ: Απλή, δημοτική. Λέξεις του κρητικού ιδιώματος. Μικρές προτάσεις  

 

ΛΟΓΟΣ:  Ζωντανός, εκφραστικός. 

 

YΦΟΣ:  Απλό.  

 

ΤΟΝΟΣ:  Ειρωνικός με στοιχεία χιουμοριστικά. 

 

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ:  Παρομοιώσεις, Μεταφορές, Προσωποποιήσεις, Ασύνδετο 

σχήμα. 



 

 

Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου 
 

1. Ποια συναισθήματα νιώθει ο μικρός Ν. Καζαντζάκης πριν φτάσει στο 
σχολείο και γιατί; Από ποιους αντλεί θάρρος και με ποιον τρόπο;  
α. Τα συναισθήματα του μικρού Ν. Καζαντζάκη πριν φτάσει στο σχολείο είναι 
ανάμεικτα:  
- Αισθάνεται χαρά και ανυπομονησία για αυτήν την καινούρια εμπειρία, καθώς 
επιθυμεί να αποκτήσει καινούριες γνώσεις.  
- Κυριεύεται ωστόσο και από μια ανησυχία, καθώς δεν ξέρει τι θα αντιμετωπίσει.  
- Η ψυχή του κατακλύζεται επίσης από το συναίσθημα της υπερηφάνειας, αφού 
νιώθει πως έχει μεγαλώσει πλέον αρκετά, ώστε να είναι σε θέση να βγαίνει από το 
σπίτι και να έρχεται σε επαφή με τον έξω κόσμο. 
- Τέλος, όσο πλησιάζει προς το σχολείο, το συναίσθημα του φόβου εντείνεται όλο και 
περισσότερο, καθώς το χέρι του αρχίζει να τρέμει μέσα στη χούφτα του πατέρα του, 
ενώ μάλιστα φτάνει και στα όρια του τρόμου, όταν φτάνει τελικά στο σχολείο και 
συναντά το δάσκαλό του, ο οποίος στα μάτια του μοιάζει με έναν διάβολο.  
β. Ο μικρός Ν. Καζαντζάκης αντλεί θάρρος από τους γονείς του. Από τη μητέρα του, 
μέσω του βασιλικού που του είχε δώσει να κρατά και του σταυρού που του είχε 
κρεμάσει στο λαιμό ως φυλαχτό και από τον πατέρα του, ο οποίος, για να του δώσει 
δύναμη και κουράγιο, κρατά σφιχτά το χέρι του και χαϊδεύει στοργικά το κεφάλι του.  
 

2. Με αφορμή κυρίως τη στάση του πατέρα, σε ποια συμπεράσματα 
καταλήγετε για τις σχέσεις μεταξύ γονιών και παιδιών εκείνη την εποχή; 
Απαντήστε με αναφορά σε συγκεκριμένα σημεία του κειμένου.  
Οι σχέσεις μεταξύ γονέων και παιδιών εκείνη την εποχή διέφεραν από εκείνες της 
εποχής μας. Το κύριο χαρακτηριστικό των σχέσεων αυτών φαίνεται πως ήταν η 
αυστηρότητα:  
α. «Ο πατέρας μου έσκυψε, άγγιξε τα μαλλιά μου, ... τράβηξε πίσω το χέρι 
του.»:Φαίνεται, πως ο πατέρας εκείνης της εποχής ήταν αυταρχικός και σκληρός και 
πως δε συμπεριφερόταν με στοργή και τρυφερότητα απέναντι στη σύζυγο και τα 
παιδιά του. Οι σχέσεις τους ήταν τυπικές. Άλλωστε, τις περισσότερες ώρες της 
ημέρας εκείνος έλειπε από το σπίτι, λόγω της εργασίας του, με αποτέλεσμα να μη 
βλέπει πολύ την οικογένειά του.  
β. «Το κρέας δικό σου, ... κάμε τον άνθρωπο.»: Εδώ παρακολουθούμε την 
νοοτροπία των ανθρώπων εκείνης της εποχής για την απόλυτη κυριαρχία που είχε ο 
δάσκαλος πάνω στο μαθητή. Σύμφωνα με αυτήν την αντίληψη, τα παιδιά έπρεπε να 
μαθαίνουν γράμματα, ανεξάρτητα από τις μεθόδους, τις οποίες επρόκειτο να 
χρησιμοποιήσουν οι δάσκαλοί τους, για να το επιτύχουν αυτό.  
 
3. Ο δάσκαλος της τετάρτης δημοτικού είχε θεωρητικά ασπαστεί τις αρχές της 
Νέας Παιδαγωγικής. Τι νομίζετε ότι πρέσβευε η Νέα Παιδαγωγική και τι 
εφάρμοζε στην πράξη ο δάσκαλος;  
α. Η Νέα Παιδαγωγική πρέσβευε αντιλήψεις, σύμφωνα με τις οποίες ο μαθητής θα 
έπρεπε να αντιμετωπίζεται με αγάπη, στοργή και κατανόηση και ήταν σαφώς 
αντίθετη προς τις μεθόδους βίας του παρελθόντος. Τα παιδιά θα έπρεπε να 
εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους, μέσα σε ένα κλίμα συνεργασίας και 
κατανόησης από τους δασκάλους τους.  
β. Ωστόσο, ο δάσκαλος της τετάρτης δημοτικού δεν εφάρμοζε στην πράξη τις αρχές 
της Νέας Παιδαγωγικής. Αντιθέτως, ακολουθούσε μεθόδους συντηρητικές, 
συμπεριφερόταν με αυστηρότητα, ενώ ασκούσε στα παιδιά σωματική και ψυχολογική 
βία, με αποτέλεσμα να φοβούνται.  
 



4. Αναζητήστε και διαβάστε το διήγημα της Κατίνας Παπά «Η εκδρομή του 
Δημητρού» (από τη συλλογή διηγημάτων Στη συκαμιά από κάτω), και 
συγκρίνετε τη μορφή του δασκάλου που εμφανίζεται εκεί, με την αντίστοιχη 
στο κείμενο του Ν. Καζαντζάκη.  
α. Στο διήγημα της Κατίνας Παπά πρωταγωνιστής είναι ο δεκάχρονος Δημητρός, ένα 
φτωχό αγόρι, το οποίο θέλει πολύ να πάει στην εκδρομή που διοργανώνει το σχολείο 
του. Βλέπει την εκδρομή ως το μεγάλο όνειρο της ζωής του, ωστόσο, ενώ είχε 
προετοιμαστεί για να συμμετάσχει σε αυτήν, στο τέλος δυστυχώς τη χάνει, καθώς δεν 
προλαβαίνει το λεωφορείο.  
β. Ο δάσκαλος, τον οποίο παρακολουθούμε στο διήγημα της Κατίνας Παπά, 
παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με το δάσκαλο του Νίκου Καζαντζάκη, και ως προς 
τον χαρακτήρα και ως προς τις παιδαγωγικές μεθόδους, τις οποίες χρησιμοποιεί:  
- Είναι και εκείνος ένας σοβαρός άνθρωπος, ο οποίος κρατά απόσταση από τα 
παιδιά και δεν αναπτύσσει φιλικές και ζεστές σχέσεις μαζί τους.  
- Όπως ακριβώς και ο δάσκαλος στο κείμενο του Νίκου Καζαντζάκη, έτσι και αυτός 
είναι πολύ αυστηρός και χρησιμοποιεί το ξύλο ως παιδαγωγική του μέθοδο. Κατ’ 
αυτόν τον τρόπο επιβάλλει στους μαθητές την τάξη και την πειθαρχία.  
- Τέλος, έχει υπεροπτικό ύφος και χρησιμοποιεί την καθαρεύουσα, μια γλώσσα 
δυσνόητη για τα παιδιά. Πρόκειται, επομένως, για δύο δασκάλους του ίδιου τύπου, οι 
οποίοι μας θυμίζουν τις τυπικές μορφές δασκάλων των παλαιότερων εποχών.  
 

 
5. Επιχειρήστε να αφηγηθείτε σε γραπτό κείμενο τη δική σας εμπειρία από την 
πρώτη σας ημέρα στο δημοτικό σχολείο.  
Ο κάθε μαθητής θα αναφερθεί στη δική του εμπειρία από την πρώτη του ημέρα στο 
σχολείο. Θα πρέπει να γίνει αναφορά στο πότε ήταν η πρώτη ημέρα του σχολείου και 
να δοθεί έμφαση στα συναισθήματα, από τα οποία κυριευόταν εκείνη την ημέρα η 
ψυχή του μαθητή (π.χ. χαρά, ανυπομονησία, αγωνία, φόβος κ.λπ). 



Νίκος Καζαντζάκης , Η Νέα Παιδαγωγική 
 
 

Ενότητες -
δομή 

Αφηγηματικά στοιχεία Πρόσωπα –χαρακτήρες-
συναισθήματα 

Ιδέες- αντιλήψεις της 
εποχής 

Γλώσσα-σχήματα λόγου 

Η πρώτη μέρα 
στο σχολείο 

 Α ΄πρόσωπη αφήγηση/ 
 αυτοβιογραφικός 

χαρακτήρας (εσωτερική 
οπτική γωνία) 

 Αφήγηση, περιγραφή, 
διάλογος 

 Χρόνος (1889-6χρονος 
μαθητής) 

 Αφήγηση γραμμική 
 Χρήση παρελθοντικών 

χρόνων (παρατατικός, 
αόριστος) 

 Τόπος: Ηράκλειο Κρήτης 

μαθητής: αντιφατικά, ανάμεικτα 
συναισθήματα, αγωνία, 
ανασφάλεια με την επισημότητα 
της προετοιμασίας, φόβος για το 
άγνωστο, ανυπομονησία να το 
εξερευνήσει, περηφάνια, καμάρι 
 πατέρας: σταθερός, σημείο 
αναφοράς για το παιδί, 
προστατευτικός αλλά ψυχρός, 
αυστηρός, απόμακρος, φειδωλός 
σε εκδηλώσεις τρυφερότητας 
μητέρα:  τρυφερή, στοργική, 
περήφανη για το παιδί της 
 

 Μοντέλο πατριαρχικής 
οικογένειας: πατέρας 
απόλυτος κυρίαρχος – 
αφέντης) 

 Τα γράμματα και το ξύλο 
κάνουν τον  άνθρωπο! 

 Οι δάσκαλοι ως πρόσωπα 
κύρους και εξουσίας 

 Ο πατέρας εξουσιοδοτεί 
«εν λευκώ» το δάσκαλο 
να χρησιμοποιήσει το 
ξύλο ως μέσο 
διαπαιδαγώγησης. 

 Μεταφορά (μαγικά μάτια, 
πολύβουο, γεμάτο μέλι και 
μέλισσες μυαλό) 

 Παρομοίωση (σαν ένα μικρό 
καταστολισμένο σφαγάρι) 

 Επανάληψη (Πηγαίναμε, 
πηγαίναμε) 

 Ασύνδετο (Κοντοστάθηκα, 
δείλιασα, το χέρι μου άρχισε να 
τρέμει. Ο πατέρας μου έσκυψε, 
άγγιξε τα μαλλιά μου, με 
χάδεψε) 
 

Ο δάσκαλος 
της Τετάρτης – 
οι μέθοδοι της 
Ν. 
Παιδαγωγικής 

 Ώριμος αφηγητής: 
θυμάται με νοσταλγία, 
χιούμορ, παιδική 
αφέλεια, αυτοσαρκασμό 
και ειρωνεία τα σχολικά 
χρόνια  και τις μορφές 
των δασκάλων 

 Χρήση α΄πληθ./ 
εκφραστής ομάδας 
συνομήλικων (κοινή 
εμπειρία) 

Δάσκαλος: φορέας καινοτόμων 
ιδεών που περιορίζονται στη 
διδασκαλία (εποπτική-εμπειρική 
γνώση) , αυταρχικός, βίαιος, χωρίς 
αυτοέλεγχο, χρησιμοποιεί το ξύλο 
και ως μέσο προσωπικής 
εκτόνωσης, αναξιοπρεπής ( με 
αφορμή την ανάγκη «χειροπιαστής 
γνώσης» ζητάει από τους μαθητές 
αυγό ή βούτυρο!!) 

Οι παιδαγωγικές αντιλήψεις 
της εποχής 
 Απόλυτη εξουσία 

δασκάλου. 
 Χρήση μονόλογου/ 

περιορισμός ελευθερίας 
έκφρασης,  
παιδικού αυθορμητισμού 

 Πειθαρχία/υπακοή  
 Επιτήρηση/έλεγχος (και 

εκτός σχολείου  
 Επιβολή θρησκευτικών 

καθηκόντων 
 Απειλές, ξυλοδαρμός 

 

 Μεταφορά: «Μια μέρα έδεσα 
κόμπο την καρδιά μου»  

 Προσωποποίηση: Η Νέα 
Παιδαγωγική, σύζυγος του 
δασκάλου 

 Γλώσσα με κρητικούς 
ιδιωματισμούς (σφαγάρι, 
τυλιγαδίζουν, αντρειευούμουν) 
και εύστοχα εκφραστικά 
σύνθετα (καταστολισμένο, 
κοντοπίθαρος, στραβοπόδης) 

 

 



Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Ν. Καζαντζάκη «Η Νέα Παιδαγωγική» 

Α΄ Γυμνασίου  

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας  

Νίκου Καζαντζάκη, «Η Νέα Παιδαγωγική» (20ος αιώνας) 

από το πεζογράφημα Αναφορά στον Γκρέκο (1961) 

 

ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ / NIKOS KAZANTZAKIS 
ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ 

(1883-1957) 

 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ  

Ο Νίκος Καζαντζάκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης, πρωτότοκος γιος του 

εμποροκτηματία Μιχάλη Καζαντζάκη. Είχε δυο αδερφούς και μια αδερφή που πέθανε σε 

νηπιακή ηλικία. Τα παιδικά και μαθητικά του χρόνια ως το 1902, οπότε τέλειωσε το 

Γυμνάσιο, τα πέρασε στο Ηράκλειο με ενδιάμεσα σύντομα διαστήματα παραμονής στον 

Πειραιά (το 1889 - έναρξη της Κρητικής Επανάστασης- για έξι μήνες) και τη Νάξο 

(1897-1899 - ο Καζαντζάκης φοίτησε στην εκεί Γαλλική Εμπορική Σχολή). Το 1902 έφυγε 

για την Αθήνα και γράφτηκε στη Νομική Σχολή, από όπου αποφοίτησε το 1906 με 

άριστα.  

Το 1906 σημειώθηκαν και οι πρώτες δημοσιεύσεις κειμένων του στο περιοδικό 

Πινακοθήκη με το ψευδώνυμο Κάρμα Νιρβανή, με το οποίο εξέδωσε και το πρώτο βιβλίο 

του Όφις και Κρίνο, αφιερωμένο στη Γαλάτεια Αλεξίου. Το 1911 παντρεύτηκε 

Γαλάτεια στο Ηράκλειο και πήρε μέρος στην ίδρυση του Εκπαιδευτικού Ομίλου.  

http://2.bp.blogspot.com/_yuU-9slAQCc/TOugWY9TRKI/AAAAAAAAAlA/8QmYjj2sXzI/s1600/KAZANTZAKIS_1.JPG


 

Ως το 1915 ασχολήθηκε με τη μετάφραση έργων των Μπεργκσόν, Πλάτωνα, Νίτσε, 

Μπύχνερ, Ντάρβιν και άλλων, στρατεύτηκε εθελοντικά στους βαλκανικούς πολέμους και 

υπηρέτησε στο γραφείο του Βενιζέλου, έγραψε πέντε αναγνωστικά για το δημοτικό 

σχολείο με τη Γαλάτεια Αλεξίου (η οποία και τα υπέγραφε ) και γνώρισε τον Άγγελο 

Σικελιανό με τον οποίο ταξίδεψαν στο Άγιο Όρος.  

 

Τα τρία επόμενα χρόνια ταξίδεψε ανά την Ευρώπη και την Ελλάδα.  

Από τον Οκτώβριο του 1925 ως το Φεβρουάριο του 1926 έμεινε στη Ρωσία ως 

απεσταλμένος της εφημερίδας Ελεύθερος Λόγος, ενώ με τη δημοσιογραφική του ιδιότητα 

επισκέφτηκε επίσης την Ιταλία και την Ισπανία (1926, 1932-1933, 1936-1937, 1950), 

την Αίγυπτο και το Σινά (1927). Το 1926 πήρε διαζύγιο από τη Γαλάτεια και ταξίδεψε με 

την Ελένη στην Παλαιστίνη και την Κύπρο. Τον ίδιο χρόνο δημοσίευσε στο περιοδικό 

Αναγέννηση το πρώτο δείγμα από την Οδύσσεια, που ολοκλήρωσε σε πρώτη γραφή το 

1927 στην Αίγινα και εξέδωσε μόλις το Δεκέμβρη του 1938, μετά από εφτά συνολικά 

γραφές.  

 

Το 1945 παντρεύτηκε την Ελένη και το 1946 εγκαταστάθηκε στη Γαλλία, αρχικά στο 

Παρίσι (λογοτεχνικός σύμβουλος στην έδρα της Ουνέσκο) και στη συνέχεια στην 

Αντίμπ, από όπου ταξίδεψε στην Ευρώπη. Τον ίδιο χρόνο προτάθηκε για το βραβείο 

Νόμπελ λογοτεχνίας από κοινού με τον Άγγελο Σικελιανό.  

Στη Γαλλία έγραψε τις Αδερφοφάδες και τον Καπετάν Μιχάλη και το 1953 

ολοκλήρωσε το μυθιστόρημα Ο Χριστός ξανασταυρώνεται, το οποίο κίνησε τις 

αντιδράσεις της ελληνικής Εκκλησίας και του Βατικανού. Την ίδια χρονιά νοσηλεύτηκε 

στο Παρίσι. Το 1954 το μυθιστόρημα Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά τιμήθηκε 

με το βραβείο του καλύτερου ξενόγλωσσου βιβλίου στη Γαλλία. Το 1955 ταξίδεψε στην 

Αλσατία και συναντήθηκε με τον Άλμπερτ Σβάιτσερ. Εκεί ξεκίνησε να γράφει την 

Αναφορά στο Γκρέκο, που εκδόθηκε μετά το θάνατό του.  

 

Το καλοκαίρι του 1956 το Ελληνικό Λαϊκό Θέατρο του Μάνου Κατράκη παρέστησε με 

επιτυχία τη θεατρική διασκευή του Ο Χριστός ξανασταυρώνεται και το 1957 προβλήθηκε 

στις Κάννες το, επίσης βασισμένο στο προηγούμενο έργο, φιλμ του Ζυλ Ντασσέν, 

Εκείνος που πρέπει να πεθάνει. Ο Καζαντζάκης ήταν παρών στην πρεμιέρα. Το 

καλοκαίρι ταξίδεψε στην Κίνα και κατά την επιστροφή μέσω Ιαπωνίας εμβολιάστηκε με 

αποτέλεσμα να προσβληθεί από γάγγραινα. Νοσηλεύτηκε αρχικά στην Κοπεγχάγη και 

στη συνέχεια στο Φράιμπουργκ, όπου προσβλήθηκε από Ασιατική γρίπη και πέθανε σε 

ηλικία εβδομήντα τεσσάρων χρόνων. Η σορός του μεταφέρθηκε στο Ηράκλειο και 

ενταφιάστηκε στην Τάπια Μαρτινέγκο, κοντά στο ενετικό κάστρο της πόλης. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 



"Η ΝΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ" 

Απόσπασμα από το αυτοβιογραφικό έργο του Καζαντζάκη "Αναφορά στο Γκρέκο" (1961), 

το οποίο δημοσιεύτηκε μετά τον θάνατο του συγγραφέα (1957). Ολόκληρο το 5ο 

κεφάλαιο αναφέρεται στις επώδυνες εμπειρίες του νεαρού Νίκου Καζαντζάκη από το 

Δημοτικό Σχολείο, όταν ακόμη εφαρμόζονταν ιδιαίτερα αυταρχικές παιδαγωγικές 

μέθοδοι.  

Πρόκειται για ένα αυτοβιογραφικό έργο, ένα έργο δηλαδή το οποίο εμπεριέχει αναμνήσεις 

και προσωπικές εμπειρίες από τη ζωή του συγγραφέα.  

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 

1η: Πρώτη μέρα στο Δημοτικό Σχολείο  

«Με τα μαγικά πάντα μάτια... είπε ο δάσκαλος και έδειξε τη βίτσα» 

2η: Αναμνήσεις από τον δάσκαλο τη Τετάρτης Δημοτικού 

«Από το Δημοτικό Σκολειό ... όποιος δεν έχει αυγό ας φέρει βούτυρο.» 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΈΝΟΥ  

Η Νέα Παιδαγωγική 

- Πρόκειται για μια νέα παιδαγωγική μέθοδο, που στηρίζεται σε εμπειρικούς τρόπους 

προσέγγισης της γνώσης. Τα παιδιά δηλαδή μαθαίνουν μέσα από τις εμπειρίες και τις 

αισθήσεις τους (βλέπουν τα καινούρια πράγματα, τα αγγίζουν, τα ζωγραφίζουν, κλπ) και με 

τον τρόπο αυτό αφομοιώνουν καλύτερα τις νέες γνώσεις. Αυτό θα μπορούσαμε να το 

χαρακτηρίσουμε ως το γνωστικό μέρος της νέας μεθόδου.  

- Η νέα παιδαγωγική μέθοδος όμως αφορούσε και τις σχέσεις των μαθητών με τους 

δασκάλους τους. Ο δάσκαλος στεκόταν με αγάπη και κατανόηση απέναντι στην ευαισθησία 

των παιδιών, ακόμη και στα παιχνίδια ή τις αταξίες τους, και ανέπτυσσε πιο ουσιαστικές 

σχέσεις και επικοινωνία με τους μαθητές του. Αυτό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως το 

ψυχολογικό μέρος της νέας μεθόδου. 

Στην προκειμένη περίπτωση ο δάσκαλος της Τετάρτης τάξης του Δημοτικού, από τη μια 

μεριά αναγγέλλει ότι θα εφαρμόσει τις νέες παιδαγωγικές μεθόδους που είχε σπουδάσει 

στην Αθήνα, αλλά από την άλλη μεριά δεν τις εφαρμόζει στην τάξη στο σύνολό τους. Θα 

λέγαμε ότι ακολουθεί το γνωστικό μέρος (παρακινεί τα παιδιά να χρησιμοποιούν τις 

αισθήσεις τους και να μαθαίνουν μέσα από την εμπειρία τους), ενώ φαίνεται να απορρίπτει 

το ψυχολογικό ή συναισθηματικό μέρος (εφόσον τους φέρεται με μεγάλη σκληρότητα και 

αυστηρότητα, δέρνοντάς τους αλύπητα). Το αποτέλεσμα είναι ότι τα παιδιά δεν 

αντιλαμβάνονται τη διαφορά της νέας μεθόδου σε σχέση με τις παλαιότερες και θεωρούν 

ότι η Νέα Παιδαγωγική είναι η γυναίκα του δασκάλου τους (προσωποποίηση).  



Εξάλλου η απορία των παιδιών για το ποια είναι η Νέα Παιδαγωγική είναι μια έμμεση 

κριτική για τη στάση του δασκάλου.  

Παλαιότερες παιδαγωγικές μέθοδοι  

- Η Νέα Παιδαγωγική έρχεται σε αντίθεση με παλαιότερες μεθόδους οι οποίες στηρίζονταν 

σε έναν εγκεφαλικό τρόπο προσέγγισης της γνώσης. Δηλαδή τα παιδιά αποκτούσαν νέες 

γνώσεις, αποστηθίζοντας κομμάτια του βιβλίου χωρίς καλά καλά να καταλαβαίνουν τι 

διαβάζουν.  

Αυτή η μέθοδος στις μέρες μας θεωρείται εντελώς παρωχημένη (=ξεπερασμένη) και 

απαρχαιωμένη.  

- Επιπλέον, στηρίζονταν στην εντελώς αυταρχική και καταπιεστική συμπεριφορά του 

δασκάλου απέναντι στους μαθητές, χωρίς ίχνος κατανόησης ή ευαισθησίας απέναντι στην 

ηλικία τους και τις παιδικές ζαβολιές τους. Συχνά μάλιστα ο δάσκαλος τιμωρούσε τους 

μαθητές ή τους έδινε ξύλο.   

Σχέσεις παιδιών / γονιών  

Από τη μια μεριά βλέπουμε την τρυφερή και ευαίσθητη στάση της μάνας, η οποία 

προσπαθεί να εμψυχώσει και να στηρίξει το μικρό παιδί στην καινούρια εμπειρία της ζωής 

του (πρώτη μέρα στο Δημοτικό Σχολείο) κρεμώντας στο λαιμό του το χρυσό σταυρουλάκι 

της βάφτισης και δίνοντάς του να μυρίζει ένα κλωνί βασιλικό. 

Από την άλλη μεριά βλέπουμε την αυστηρή και ψυχρή στάση του πατέρα του. Ο πατέρας 

παρουσιάζεται δυναμικός και σοβαρός, αλλά ποτέ δεν έχει δείξει στο παρελθόν την 

παραμικρή τρυφερότητα στο γιο του. Έτσι, όταν τον χαϊδεύει για πρώτη φορά, την ημέρα 

που τον συνοδεύει στο σχολείο, ο μικρός μένει έκπληκτος και απορεί. Η ξαφνική και 

απρόσμενη κίνηση τρυφερότητας του πατέρα αντί να τον αποφορτίσει (= να τον 

χαλαρώσει) τον τρομάζει και τον κάνει να αισθανθεί σύγχυση, διότι κάτι τέτοιο δεν έχει 

ξανασυμβεί.  

Πρόκειται για μία παλαιότερη αντίληψη αγωγής σύμφωνα με την οποία οι γονείς (και 

ιδιαίτερα ο πατέρας) αποφεύγουν τις εκδηλώσεις αγάπης και τρυφερότητας απέναντι στα 

παιδιά τους, τα κρατούν σε απόσταση και τους επιβάλλουν πειθαρχία. Έχουμε ένα μοντέλο 

πατριαρχικής οικογένειας, όπου ο πατέρας είναι ο απόλυτος κυρίαρχος και εξουσιαστής 

όλων.  

Συναισθήματα παιδιού 

Τα συναισθήματα του παιδιού είναι ανάμεικτα.  

Από τη μια μεριά νιώθει χαρούμενος και περήφανος που πηγαίνει στο σχολείο, από την 

άλλη νιώθει φόβο για το άγνωστο, αγωνία, ανασφάλεια με την επισημότητα της 

προετοιμασίας.  

Η μάνα τον στηρίζει συναισθηματικά ενώ ο πατέρας του προξενεί φόβο και σύγχυση. 

Ιδιαίτερα δε όταν δίνει στον δάσκαλο το ελεύθερο να δίνει στον μικρό ξύλο.  



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Χαρακτηρισμός πατέρα, μητέρας, παιδιού, δασκάλου: 

Βλ. προηγούμενη ενότητα (περιεχόμενο – θέματα) 

 

ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ  

Ειρωνεία και σαρκασμός 

Σε αρκετά σημεία του κειμένου υπάρχει διάχυτη ειρωνεία και σαρκασμός απέναντι στη 

στάση του δασκάλου, που υποτίθεται ότι φέρνει τη Νέα Παιδαγωγική και οι μαθητές δεν τις 

αντιλαμβάνονται και νομίζουν ότι είναι η γυναίκα του.  

χιούμορ  

Το κείμενο είναι διανθισμένο με χιουμοριστικές σκηνές ή φράσεις.  

 

Μεταφορές – παρομοιώσεις – προσωποποίηση   

«Μια μέρα έδεσα κόμπο την καρδιά μου» (μεταφορά) 

«ήμουν σαν μικρό καταστολισμένο σφαγάρι» (παρομοίωση) 

«»Είχε φέρει μαζί του τη Νέα Παιδαγωγική. Θαρρούσαμε πως θαταν καμιά νέα γυναίκα και 

την έλεγαν Παιδαγωγική.» (προσωποποίηση) 

 

ΥΦΟΣ - ΓΛΩΣΣΑ 

ΥΦΟΣ 

Απλό, άμεσο, ειρωνικός τόνος, χιουμοριστικά στοιχεία  

ΓΛΩΣΣΑ 

Απλή, δημοτική, στρωτή, ευχάριστη, με πολλά ιδιωματικά στοιχεία (ή ιδιωματισμούς), 

δηλαδή στοιχεία της τοπικής διαλέκτου που στην προκειμένη περίπτωση είναι η κρητική 

(π.χ. τυλιγαδίζουν, αντρειευούμουν, μυρίζουμαι, κ.λπ.).  

 

  



Ν. Καζαντζάκης, Η Νέα Παιδαγωγική 

 

Απάντηση στην ερώτηση 3 του βιβλίου (σελ. 94) 

 

Η Νέα Παιδαγωγική πρέσβευε νέες προτάσεις και προοδευτικές αντιλήψεις για την 

εκπαίδευση, οι οποίες ήταν πρωτοπόρες για το σύνολο της εκπαίδευσης, παρότι είχαν 

διατυπωθεί στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Η Νέα Παιδαγωγική πρότεινε μια 

εκπαίδευση λιγότερο αυταρχική, η οποία έδινε προτεραιότητα στις κλίσεις και τα 

ενδιαφέροντα των παιδιών. Ο δάσκαλος έπρεπε να ξυπνήσει το ενδιαφέρον των μαθητών 

για μάθηση με τον πλέον κατάλληλο τρόπο, σίγουρα πάντως όχι με το ξύλο. Σύμφωνα με 

αυτήν, ο μαθητής αυτό που μάθαινε έπρεπε να μπορεί να το δει, να το αγγίξει και έπειτα να 

το αποδώσει σε ζωγραφιά, ώστε να αποκτήσει προσωπική εμπειρία και να το κατακτήσει 

καλύτερα (σχολείο εργασίας, John Dewey, «learning by doing»). Σε κάποιο άλλο σημείο του 

βιβλίου του «Αναφορά στο Γκρέκο» ο Καζαντζάκης γράφει για το δάσκαλο της τετάρτης 

τάξης στο σχολείο του αφηγητή, που ήταν γνώστης της Νέας Παιδαγωγικής: «΄Επρεπε, λέει, 

ό,τι μαθαίναμε, να το βλέπαμε και να το αγγίζαμε ή να το ζωγραφίζαμε σ’ ένα χαρτί γεμάτο 

κουκκίδες».  

Ο εν λόγω δάσκαλος, ωστόσο, αν και είχε ασχοληθεί με τη θεωρία της Νέας 

Παιδαγωγικής και την εφάρμοζε κατά ένα μέρος, επιφανειακά, δεν ενδιαφερόταν για τον 

ψυχικό κόσμο των παιδιών και δεν είχε εγκαταλείψει και την «παιδαγωγική» του ξύλου, 

πρακτική που ασφαλώς δεν είχε καμία σχέση με τη νέα παιδαγωγική μέθοδο.  

 




