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Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Γυμνασίου 

 

Το πιο γλυκό ψωμί (λαϊκό παραμύθι) 

 

Θέμα του παραμυθιού είναι η αξία της εργασίας και το περιεχόμενό του είναι διδακτικό.  

Περιληπτική απόδοση του περιεχομένου 

Κάποτε ήταν ένας πλούσιος βασιλιάς που έπασχε από ανορεξία, την οποία δεν μπορούσε να θεραπεύσει 

κανένας με κανένα μέσο.  

Ώσπου μια μέρα εμφανίστηκε ένας σοφός γέροντας που του έκανε διάφορες ερωτήσεις και κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι αιτία της ανορεξίας του βασιλιά ήταν το ψωμί που έτρωγε στο παλάτι, το οποίο δεν ήταν αρκετά 

γλυκό. Γι’ αυτό τον συμβούλευσε να του παρασκευάσουν στο παλάτι το πιο γλυκό ψωμί του κόσμου. Όμως τα 

γλυκά ψωμιά που του παρασκεύασαν οι ψωμάδες του παλατιού δεν ήταν αποτελεσματικά. Ο βασιλιάς κάλεσε, 

λοιπόν, το σοφό γέροντα και τον απείλησε με τιμωρία∙ τότε ο γέροντας του πρότεινε να τον ακολουθήσει και να 

δεχτεί ό,τι του προτείνει ως οριστική λύση στο πρόβλημά του. Ο βασιλιάς δέχτηκε. 

Τότε ο γέροντας υπέβαλε το βασιλιά σε τριήμερη κοπιαστική δοκιμασία για την παρασκευή του ψωμιού. 

Την πρώτη μέρα ο βασιλιάς θέριζε ολημερίς, τη δεύτερη κουβάλησε τα σακιά με το σιτάρι στο αλώνι, όπου και 

αλώνισε, την τρίτη μέρα άλεσε το σιτάρι στο μύλο και αργά το βράδυ καταπιάστηκε με την επίπονη προσπάθεια 

της παρασκευής του ψωμιού (κουβάλησε ξύλα, ζύμωσε τα καρβέλια και τα έψησε). Για τρεις μέρες ο βασιλιάς δεν 

είχε φάει τίποτε σύμφωνα με τις εντολές του γέροντα, οπότε ήδη πεινούσε. Κι όταν άρχισαν να μοσχομυρίζουν τα 

ψωμιά που ψήνονταν δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την πείνα του. Μόλις ξεφούρνισαν ο βασιλιάς άρχισε να τρώει 

με ασυγκράτητη όρεξη «το πιο γλυκό ψωμί του κόσμου»: ήταν το ψωμί που παρασκεύασε με το δικό του μόχθο και 

το δικό του ιδρώτα. 

Έτσι ο βασιλιάς γιατρεύτηκε. Άρχισε να δουλεύει για τις υποθέσεις του λαού του και ποτέ πια δε 

βασανίστηκε από ανορεξία.  

Χωρισμός ενοτήτων και πλαγιότιτλοι 

πρώτη ενότητα: Κάποτε … που λέει ο λόγος � Η ανορεξία του βασιλιά και η δυστυχία της απραξίας. 

δεύτερη ενότητα: Οπού κάποια μέρα … θα γιατρευτείς! � Η διάγνωση και η συμβουλή του σοφού γέροντα 

τρίτη ενότητα: Από την ίδια μέρα … και περίμενε � Η λαθεμένη εφαρμογή της οδηγίας του σοφού γέροντα 

τέταρτη ενότητα: «Άκουσε, βασιλιά μου» … απάντησε κείνος �  Η δοκιμασία του βασιλιά. 

πέμπτη ενότητα: Σε λίγο βγήκανε … κι εμείς έτσι! � Η γιατρειά του βασιλιά. 

 

Χαρακτηρισμός προσώπων 

Ο βασιλιάς: στην αρχή είναι αδρανής και οκνηρός, χωρίς στόχους και ενδιαφέροντα στη ζωή του, ενώ η 

«ασθένειά» του τον κάνει γκρινιάρη και παράξενο. Απέναντι στους υπηκόους του είναι αυστηρός, αυταρχικός και 

απειλητικός, ενώ στο τέλος γίνεται ήπιος και υπάκουος, ενεργεί με σύνεση και γίνεται εργατικός. 

Ο γέροντας: είναι εργατικός, σοφός, μεθοδικός, ήρεμος και ψύχραιμος. 
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Σχήματα λόγου/Εκφραστικοί τρόποι 

Επανάληψη: σκέφτηκε - σκέφτηκε 

Μεταφορά: δεν άνοιγε η όρεξη του βασιλιά, πέσανε ξεροί να κοιμηθούνε 

Παρομοίωση: Σαν πεινασμένος λύκος 

Εικόνες: Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες του βασιλιά ο οποίος εκτελώντας τις υποδείξεις του σοφού 

γέροντα κάνει τις κοπιαστικές εργασίες: το θέρισμα και το αλώνισμα, το άλεσμα του σιταριού στο μύλο, το ζύμωμα, 

το φούρνισμα και το ξεφούρνισμα του ψωμιού.  

 

 

Αντώνης Μόλλας, Η πείνα του Καραγκιόζη 

 

Θέμα του αποσπάσματος είναι η προσπάθεια για ψυχική προετοιμασία του Μπαρμπαγιώργου, τον οποίο 

θα πείσουν ο Καραγκιόζης με το Χατζηαβάτη να χρηματοδοτήσει την επιχείρησή τους. Το περιεχόμενο είναι 

κωμικό.  

Περιληπτική απόδοση του περιεχομένου 

Ο Καραγκιόζης και ο Χατζηαβάτης βρίσκονται σε τόσο άθλια οικονομική κατάσταση, που στερούνται ακόμα 

και το φαγητό. Ο Χατζηαβάτης, βέβαια, θεωρεί τυχερό τον Καραγκιόζη, γιατί έχει θείο τον Μπαρμπαγιώργο, 

πλούσιο κτηνοτρόφο. Όμως ο Καραγκιόζης του εξομολογείται ότι ο θείος του τον θεωρεί άχρηστο και γρουσούζη 

και το μόνο που κάνει είναι να τον ξυλοφορτώνει. Μια μέρα μάλιστα που πήγε στο μαντρί του θείου του, για να του 

προτείνει να κάνουν εξοχικό κέντρο το χάνι του μεγάλου δρόμου, τη στιγμή ακριβώς που ετοιμαζόταν να φάει το 

ωραίο φαγητό που του είχε σερβίρει η θεία του, έφτασε ο Μπαρμπαγιώργος και τον ξυλοφόρτωσε, γιατί θεώρησε 

ότι ο Καραγκιόζης του έφερε γρουσουζιά, αφού πριν λίγο καιρό ο γάιδαρός του τον έριξε κάτω.  

Η ιδέα για την αξιοποίηση του χανιού άρεσε στον Χατζηαβάτη, που δεν έχασε καιρό: πήγε αμέσως στο 

καφενείο μαζί με τον Καραγκιόζη, βρήκε τον Μπαρμπαγιώργο και τον πλησίασε με σκοπό να συζητήσει μαζί του για 

το θέμα. Πριν όμως αναφερθεί σε αυτό προσπάθησε να τον πείσει ότι ο Καραγκιόζης δεν είναι ούτε κακός ούτε 

γρουσούζης, παρά μόνο άτυχος και επομένως δεν αξίζει τη συμπάθειά του. Πραγματικά ο Μπαρμπαγιώργος 

πείστηκε και έδειξε την καλή του διάθεση απέναντι στον ανιψιό του.  

 

Χαρακτηρισμός προσώπων 

Ο Καραγκιόζης: μονίμως φτωχός και πεινασμένος, αναζητάει κάποια περιστασιακή δουλειά έστω και με 

την ελάχιστη αμοιβή. Είναι πάντα κεφάτος, δε χάνει το χιούμορ του και σαρκάζει τους πάντες κι ας τον 

ξυλοφορτώνουν επειδή κάνει κατεργαριές ή τα θαλασσώνει.  

Ο Χατζηαβάτης:  παρουσιάζεται συμπονετικός και αντικειμενικός κριτής των καταστάσεων. Δε διστάζει να 

πει τη γνώμη του με θάρρος στον Καραγκιόζη κι ας ξέρει πως με τα λεγόμενά του τον θίγει. Στη δεύτερη σκηνή, 
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μιλώντας με τον Μπαρμπαγιώργο, ο Χατζηαβάτης είναι κόλακας, διπλωμάτης αλλά και κατεργάρης. Επίσης 

επίμονος και τελικά πειστικός, αφού κατορθώνει να συμβιβάσει και να συμφιλιώσει το θείο και τον ανιψιό.  

Ο Μπαρμπαγιώργος: είναι αυστηρός, σκληρός και άκαρδος απέναντι στον ανιψιό του. Επίσης είναι 

προληπτικός, αφού πιστεύει πως τα κακά που τον βρίσκουν τα προκαλεί η παρουσία του Καραγκιόζη στο σπίτι του.  

Σχήματα λόγου/Εκφραστικοί τρόποι 

Μεταφορές: θα σε μπαλώσει, μ’ έπιασε λιγούρα, να κατεβάσω το τροπάριο της ψευτιάς, θα μείνει στραβό. 

Προσωποποίηση: προσωποποιούνται τα άντερα του Καραγκιόζη που μαλώνουν μεταξύ τους 

Αντίθεση: εμπρός καρδιά … ποδάρια πίσω. 

Εικόνες: πολλές και αστείες εικόνες π.χ. η πανικόβλητη φυγή του πεινασμένου και δαρμένου Καραγκιόζη 

από το σπίτι του θείου του, ο προσποιητός σεβασμός με τον οποίο φιλάει το χέρι του θείου του που το 

χαρακτηρίζει «ευλογημένο χεράκι», ενώ προσθέτει στον εαυτό του σαρκαστικά «που βαράει τες καλές γροθιές».  

Γλώσσα: Η γλώσσα του κειμένου είναι ιδιόμορφη, στοιχείο που συντελεί σημαντικά στο χιούμορ που 

προκαλεί η ανάγνωση του κειμένου. Υπάρχουν πολλές λαϊκές λέξεις και φράσεις (τσανάκα, λιγούρα, μαλαγανιές 

κ.ά.) ενώ παράλληλα χρησιμοποιούνται και λέξεις και φράσεις της καθαρεύουσας (κοιλιακήν, ήλθον εις έριδας 

συναμεταξύ των, εις το καφενείον κ.ά), παρόλο που οι ήρωες απευθύνονται σε λαϊκό κοινό. Ο Μπαρμπαγιώργος 

χρησιμοποιεί τη γλώσσα των χωρικών με έντονες ιδιωματικές εκφράσεις (κειος, παλιοζάγαρο, τήρα κ.ά.) Επίσης σε 

πολλά σημεία παρατηρείται η προφορικότητα του λόγου, μια και το κείμενο προορίζεται για παράσταση.  

 

 

Λέων Τολστόι, Ο παππούς και το εγγονάκι 

 

Θέμα του διηγήματος είναι η συμβίωση των γερόντων γονέων με την οικογένεια του παιδιού τους και η 

συμπεριφορά της νεότερης γενιάς απέναντι σ’ αυτούς. Το περιεχόμενο είναι κοινωνικό και διδακτικό.  

Περιληπτική απόδοση του περιεχομένου 

Ο παππούς είναι ανήμπορος λόγω των γηρατειών και οι σωματικές του δυνάμεις τον έχουν εγκαταλείψει. 

Μια μέρα κατά λάθος έσπασε το ξύλινο πιάτο από το οποίο έτρωγε, με αποτέλεσμα η νύφη του να τον απομονώσει 

και να του δίνει να τρώει πλέον από ένα ξύλινο πιάτο. Ο εγγονός του Μίσα βάλθηκε τότε να σκαλίζει ένα ξύλο. Κι 

όταν οι γονείς του τον ρώτησαν για ποιο λόγο το κάνει αυτό, εκείνος απάντησε πως προετοιμάζει το δικό τους 

πιάτο για τότε που θα βρεθούν στην ηλικία του παππού. Αυτό το γεγονός θορύβησε τους γονείς, που 

αναλογιζόμενοι τη σκληρότητα της στάσης τους απέναντι στον παππού άρχισαν από τότε να του φέρονται πιο 

ζεστά και ανθρώπινα.  

Χωρισμός ενοτήτων και πλαγιότιτλοι 

πρώτη ενότητα: Ο παππούς … δεν είπε τίποτα � τα δύσκολα γεράματα του παππού και η συμπεριφορά 

των παιδιών του. 

δεύτερη ενότητα: Μια μέρα … όπως πρέπει � Η καταλυτική επέμβαση του εγγονού. 
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Χαρακτηρισμός προσώπων - Οι τρεις φάσεις της ανθρώπινης ζωής 

Στο διήγημα παρουσιάζονται οι τρεις ηλικίες του ανθρώπου (η παιδική, η ηλικία της ωριμότητας και η 

γεροντική), από τις οποίες δίνονται κάποια γνωρίσματα: 

α. Ένα από τα βασικά γνωρίσματα της παιδικής ηλικίας το οποίο παρουσιάζεται στο διήγημα είναι ο 

μιμητισμός. Ο Μίσα με αφέλεια και απλότητα μιμείται τους γονείς του και ετοιμάζεται από τώρα για τη στάση που 

θα κρατήσει απέναντί τους όταν εκείνοι θα έχουν γεράσει και αυτή είναι η στάση που κρατάνε εκείνοι απέναντι 

στον παππού. Πράγματι τα παιδιά έχουν την τάση να μιμούνται τους μεγάλους και γι' αυτό το πιο σημαντικό μέσο 

διαπαιδαγώγησης θεωρείται το παράδειγμα που πρέπει να δίνουν οι μεγάλοι με τη συμπεριφορά τους, ώστε να 

τους μιμηθούν τα παιδιά. 

β. Στο διήγημα οι γονείς του Μίσα εκπροσωπούν τη μέση ηλικία, την ηλικία της δράσης, της δημιουργίας 

και των ευθυνών. Και το γνώρισμα που προβάλλεται στο διήγημα είναι η εξουσιαστική συμπεριφορά και η 

αλαζονεία των ανθρώπων αυτής της ηλικίας, οι οποίοι με τη δύναμη που τους δίνει η ακμή της ζωής εξουσιάζουν 

τους ανήμπορους πλέον γέρους (όπως άλλωστε και τα αδύναμα ακόμη παιδιά), που εξαρτώνται κυρίως οικονομικά 

από αυτούς, χωρίς να περνάει από το μυαλό τους ότι κάποτε και οι ίδιοι θα γεράσουν. Η Νύφη παρουσιάζεται 

κακότροπη, απάνθρωπη, άκαρδη, σκληρή, χωρίς ίχνος σεβασμού και κατανόησης προς τον παππού, στον οποίο 

συμπεριφέρεται σαν να ήταν αντικείμενο και όχι άνθρωπος με συναισθήματα και ανάγκες. 

γ. Τέλος ο παππούς εκπροσωπεί την ηλικία των γερατειών. Στο διήγημα προβάλλεται η αδυναμία των 

γερόντων για δράση και δημιουργία που έχει ως αποτέλεσμα την περιθωριοποίησή τους καθώς και η απουσία 

αντίδρασης απέναντι στη σκληρή συμπεριφορά των παιδιών τους: ο παππούς ζει παραπεταμένος σε μιαν άκρη του 

σπιτιού και είναι υποχρεωμένος να ανέχεται αδιαμαρτύρητα και με πόνο την προσβλητική συμπεριφορά του γιου 

του και της νύφης του. Ο Παππούς στο διήγημα είναι πολύ γερασμένος και ανήμπορος, με εξασθενημένο σώμα, 

ενώ υπομένει με καρτερία και στωικότητα την σκληρή και άκαρδη συμπεριφορά των παιδιών του χωρίς να αντιδρά. 

 

Σχήματα λόγου/Εκφραστικοί τρόποι 

- Αφήγηση σε γ' πρόσωπο. Ο αφηγητής δε συμμετέχει στα γεγονότα που περιγράφει. 

- Αφήγηση,  μόνο ένας διάλογος. 

- Δε δηλώνεται ο τόπος και ο χρόνος: στοιχείο των παραμυθιών. 

ΓΛΩΣΣΑ: Απλή, με σύντομες φράσεις και πυκνά νοήματα. 

ΥΦΟΣ: Απλό και λιτό. 

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ: Ελάχιστα. 
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Δημήτρης Ψαθάς, Οι πιτσιρίκοι 

 

Θέμα του αποσπάσματος είναι η δράση των παιδιών στη διάρκεια της Κατοχής, τα οποία προξενούσαν με 

τον τρόπο τους φθορές στα αυτοκίνητα των Γερμανών κατακτητών. Το περιεχόμενο είναι πατριωτικό, δοσμένο με 

χιουμοριστική διάθεση. 

Περιληπτική απόδοση του περιεχομένου 

Στην κατεχόμενη Ελλάδα που μαστίζεται από την πείνα και το φόβο τα μικρά παιδιά έχουν επιδοθεί σε ένα 

δικό τους ιδιότυπο τρόπο αντίστασης κατά των Γερμανών εισβολέων, προκαλώντας δολιοφθορές στον εξοπλισμό 

τους και κλέβοντας από αυτούς πολύτιμα (για τα δεδομένα της εποχής) υλικά αντικείμενα. Παρακολουθούμε ένα 

περιστατικό ανάμεσα σε έναν πιτσιρίκο και ένα Γερμανό στρατιώτη, επιφορτισμένο με τη φύλαξη ενός φορτηγού. Ο 

Γερμανός έχει πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για να προστατεύσει το φορτίο του αυτοκινήτου που συνοδεύει από 

τον κίνδυνο των σαλταδόρων. Όμως ο πιτσιρίκος με ένα έξυπνο τέχνασμα (προσπαθεί να ανάψει το τσιγάρο του 

από το αναμμένο φανάρι του φορτηγού) τον κάνει να χαλαρώσει, να μειώσει τις αντιστάσεις του υποτιμώντας τη 

νοημοσύνη του «απέναντι» και έτσι κερδίζει χρόνο ενώ παράλληλα κοροϊδεύει κιόλας το μεγαλόσωμο πάνοπλο 

άντρα. Στο τέλος της αφήγησης έχουμε ανατροπή του φαινομενικού συσχετισμού δυνάμεων μεταξύ των δύο 

αντιπάλων: ο πανίσχυρος και πανέξυπνος αποδεικνύεται αδύναμος και ηλίθιος. Οι πιτσιρίκοι έχουν πετύχει την 

αποστολή τους.  

Χωρισμός ενοτήτων και πλαγιότιτλοι 

πρώτη ενότητα: Γενάρης τον '42 ... που τρέμει όλος ο κόσμος �  γερμανική κατοχή∙ ο κόσμος υποφέρει, 

αλλά αντιστέκεται. 

δεύτερη ενότητα: Παίρνει τα μέτρα του ο Πολύφημος ... έγιναν άφαντοι � η παιδική πονηριά νικά τη 

γερμανική υπεροπλία. 

Χαρακτηρισμός προσώπων 

Ο πιτσιρίκος είναι πονηρός και ευρηματικός, εξαιρετικά γενναίος και τολμηρός, με αίσθηση του χιούμορ 

και έχει πάντα διάθεση για αστεία και πειράγματα. Ο Γερμανός παρουσιάζεται τρομακτικός λόγω της υπέρμετρης 

σωματικής του δύναμης, σκληρός και απάνθρωπος απέναντι στον κατακτημένο λαό αλλά και αρκετά αφελής, ώστε 

να πέσει για άλλη μια φορά στην παγίδα της παρέας των μικρών σαλταδόρων. Γενικά οι αντιθέσεις μεταξύ των 

εκπροσώπων των δύο ομάδων θα μπορούσαν να συνοψιστούν στον παρακάτω πίνακα: 

θηρία αλητάκια 

δύναµη των θηρίων που 

τρέφονται από το αίµα των 

θυµάτων τους 

πείνα και αδυναµία των παιδιών 

της Αθήνας που οι κατακτητές 

τους στέρησαν τα µέσα 

επιβίωσης 

σκληρότητα, βαναυσότητα εξυπνάδα, «αλήτικο» θράσος και 

πονηριά 
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νωχέλια, νωθρότητα του 

βάρους και της δύναµης 

ευκινησία, σβελτάδα, 

γνώση των δρόµων 

κ.ά. 

φόβος, τρόµος χαρά, παιχνίδι, αστεϊσµοί κ.ά. 

 

Σχήματα λόγου/Εκφραστικοί τρόποι 

� ρεαλιστική απεικόνιση της κοινωνικής και ιστορικής πραγματικότητας 

� γοργότητα της αφήγησης  

� χιουμοριστικός τόνος στην απόδοση δύσκολων καταστάσεων =  Το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα 

της γραφής του Ψαθά είναι το χιούμορ, δηλαδή η εύθυμη διάθεση με την οποία αντιμετωπίζονται 

κάποιες καταστάσεις, οι οποίες μάλιστα είναι δύσκολες, ακόμα και δραματικές. Έτσι: Με χιούμορ 

παρουσιάζονται οι πιτσιρίκοι, καθώς μιμούνται τους Ιταλούς και τους Γερμανούς. Εύθυμη διάθεση 

δημιουργούν οι διάλογοι ανάμεσα στο παιδί και στο Γερμανό, με το ανακάτωμα γερμανικών και 

ελληνικών λέξεων την ίδια διάθεση δημιουργεί και η σύνταξη (Νιχτς ανάψει — Νιχτς καταλαβαίνει 

— .. .εγώ εσένα καρπαζά κ.ά.).Τέλος σε κλίμα ευθυμίας κινούνται και λέξεις και οι φράσεις που 

χρησιμοποιεί το παιδί από την καθημερινότητα: . ..εγώ εσένα καρπαζά. Κλαπ' — Είσαι μάπας — 

...ρε Χιτλερία κ.ά. 

Σε πολλά σημεία του κειμένου χρησιμοποιείται η αντίθεση (κακουχίες των Ελλήνων γενικά ≠ εύθυμη διάθεση των 

πιτσιρίκων, αδύνατοι πιτσιρίκοι ≠ πανίσχυροι Γερμανοί, πονηριά πιτσιρίκου ≠ αφέλεια Γερμανού). Κοντά στο 

χιούμορ διακρίνουμε και την ειρωνεία, δηλαδή τη χρήση με προσποίηση λέξεων ή φράσεων που το σημασιολογικό 

περιεχόμενο τους είναι αντίθετο από αυτό που έχει στο νου του ο συγγραφέας, με στόχο να δώσει αστείο ή 

χλευαστικό τόνο στο λόγο του. Ειρωνεία υπάρχει στα ακόλουθα κυρίως σημεία: Ο ελληνικός λαός θεωρείται 

«αναιδέστατος», επειδή σε πείσμα κάθε λογικής εξακολουθεί να ζει και να υπάρχει. Ο μικρός που συζητάει με το 

Γερμανό τον ειρωνεύεται, όταν του λέει ότι έμαθε τα ελληνικά {Μπράβο, ρε Χιτλερία. Τα 'μαθες τα ρωμέικά), αφού 

μπορεί να συλλαβίζει μία και μόνο λέξη (Εν-τά-ξεί). Σε όλα τα χωρία στα οποία ο Γερμανός καμαρώνει υπεροπτικά 

για την εξυπνάδα και την υπεροχή της φυλής του, ενώ θεωρεί κουτό τον μικρό, είναι ξεκάθαρη η ειρωνεία του 

συγγραφέα, αφού στο τέλος αποδεικνύεται το αντίθετο. 

Θα πρέπει επίσης να προσέξουμε την παρομοίωση του Γερμανού με το μυθικό Κύκλωπα, ενώ ο μικρός σαλταδόρος 

από την άλλη παρομοιάζεται με τον Οδυσσέα.  

Γλώσσα: Η γλώσσα του διηγήματος είναι απλή, δημοτική, εκφραστική. Διακρίνονται κάποιοι ιδιωματικοί τύποι 

(Νιχτς ανάψει, Αφίτερζεν) και εκφράσεις καθημερινότητας (μάπας, καρπαζά, χιτλερία).  

Ύφος: Το ύφος του κειμένου είναι αφηγηματικό, χιουμοριστικό, απλό, ηρωικό. Στην αφήγηση κυριαρχεί ο διάλογος 

που δίνει γοργότητα, ζωντάνια και θεατρικότητα, η περιγραφή και τα σχόλια του συγγραφέα. 

 

 


