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ΛΕΩΝ ΤΟΛΣΤΟΙ 

Ο παππούς και το εγγονάκι 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Λέων Τολστόι 

O παππούς και το εγγονάκι   

 

Στο μικρό αυτό αφήγημα ο μεγάλος Ρώσος στοχαστής και συγγραφέας Λέων 

Τολστόι σκιαγραφεί με λιτότητα το θέμα της συμβίωσης του γέροντα γονιού με 

την οικογένεια του παιδιού του. Η στοιχειώδης πλοκή οδηγεί στη λύση-μήνυμα 

που είναι η αγάπη και η κατανόηση προς τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας.  

 

O παππούς είχε γεράσει πολύ. Τα πόδια του δεν τον πήγαιναν, τα μάτια του δεν 

έβλεπαν, τ’ αυτιά του δεν άκουγαν. Δόντια δεν είχε. Κι όταν έτρωγε, του χυνόταν το 

φαγητό. O γιος του και η νύφη του δεν τον έβαζαν πια μαζί τους στο τραπέζι, αλλά 

του ’διναν να φάει πάνω στη μεγάλη χτιστή χωριάτικη θερμάστρα όπου πλάγιαζε.  

 

I. Mπιλίμπιν, από την εικονογράφηση του ρωσικού λαϊκού 

παραμυθιού Tο φτερό του σταυραϊτού 

Κάποτε που του βάλανε να φάει στο πήλινο πιάτο, του ξέφυγε από τα χέρια, έπεσε 

κι έσπασε. Η νύφη του άρχισε τότε να τον μαλώνει πως όλα τα χαλάει στο σπίτι και 

σπάει τα πιάτα. Τέλος του είπε πως αποδώ και πέρα θα του 'διναν να τρώει στην 

ξύλινη γαβάθα. O παππούς αναστέναξε μόνο και δεν είπε τίποτα.  

Μια μέρα ο άντρας με τη γυναίκα του παρακολουθούσαν που ο γιος τους μαστόρευε 

κάτι σκαλίζοντας ένα μικρό κούτσουρο. O πατέρας λοιπόν τον ρώτησε:  

«Τι φτιάχνεις εκεί, Μίσα;». 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A107/391/2583,21826/


Κι ο Μίσα απαντά: 

«Φτιάχνω μια μεγάλη γαβάθα, πατερούλη. Όταν εσύ κι η μάνα μου γεράσετε, θα 

σας ταΐζω σ' αυτήν τη γαβάθα». 

O άντρας κι η γυναίκα του κοιτάχτηκαν και δάκρυσαν. Νιώσανε ντροπή που είχαν 

προσβάλει τον παππού. Κι από τότε τον βάλανε να τρώει μαζί τους στο τραπέζι και 

τον πρόσεχαν όπως πρέπει.  

 

 

 
Λ. Τολστόι, Διηγήματα, μύθοι και παραμύθια, μτφρ. Π. Ανταίος, Ωκεανίδα 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Λέων Νικολάγιεβιτς Τολστοϊ    

O μεγάλος Pώσος συγγραφέας Λέων Νικολάγιεβιτς Τολστόι γεννήθηκε το 1828 στη 

Γιάσναγια Πολιάνα και πέθανε το 1910 στο Αστάποβο. Καταγόταν από πλούσια 

οικογένεια ευγενών γαιοκτημόνων, αλλά μικρός έχασε τους γονείς του και μεγάλωσε 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%A4%CE%BF%CE%BB%CF%83%CF%84%CF%8C%CE%B9


κοντά σε συγγενείς οι οποίοι φρόντισαν να του δώσουν μεγάλη μόρφωση. Σπούδασε 

και μιλούσε πολλές γλώσσες, ταξίδεψε στην Ευρώπη και επηρεάστηκε από τα έργα 

του Μοντεσκιέ και του Ρουσό. Νέος εντάχτηκε στο ρωσικό στρατό και πολέμησε με 

ανδρεία στον Κριμαϊκό πόλεμο. Επιστρέφοντας εγκαταστάθηκε στην πατρική γη, 

παντρεύτηκε, απόκτησε 13 παιδιά και αφοσιώθηκε στη συγγραφή και στους 

κοινωνικούς αγώνες. O Τολστόι ως συγγραφέας και στοχαστής οραματίζεται μια 

κοινωνία ισότητας και δικαιοσύνης, απορρίπτει τη βία, υποστηρίζει την πειθώ ως 

μέσο πάλης και προτείνει την επιστροφή στον αγροτικό τρόπο ζωής. Κορυφαία 

μυθιστορήματά του είναι Πόλεμος και Ειρήνη, η Άννα Καρένινα και η Ανάσταση· 

έγραψε και πολλά διηγήματα, θεατρικά έργα, μύθους, παραμύθια και δοκίμια.  

 

 

1. Αφού μελετήσετε τη βιογραφία του Τολστόι από τη Βικιπαίδεια και από το βιβλίο 

σας απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν:¨ 

 

α.   Ποιος πίστευε ότι είναι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου  

 

Ο Τολστόι προσπάθησε να βρει το αληθινό νόημα του Χριστιανισμού. Πίστευε πως σκοπός 

της ζωής δεν είναι να εξυπηρετεί την κατώτερη ζωική φύση, αλλά τη φωτεινή δύναμη, που 

βρίσκεται στα βάθη της ανθρώπινης ψυχής και η οποία βοηθάει τον άνθρωπο να 

αναγνωρίζει το αγαθό. Πίστευε πως ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου βρίσκεται 

κρυμμένος στα βάθη της ανθρώπινης ψυχής. 

 Προσπάθησε να βρει γιατί υποφέρουν οι άνθρωποι, να απελευθερώσει τον άνθρωπο και 

να αποκαταστήσει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Απέρριπτε τη βία και οραματίζονταν μια 

κοινωνία δικαιοσύνης και ισότητας Ως τέτοια κοινωνία πρότεινε την αγροτική κοινωνία. 

 

 

β. Στη ζωή του εφάρμοσε τις ιδέες του? Πώς εκδήλωσε  τα ανθρωπιστικά του 

πιστεύω? Αναφέρετε συγκεκριμένες  ενέργειες. 

Ο Τολστόι ήταν ένας Χριστιανός αναρχικός «ο γίγας της ρωσικής γης», όπως τον 

αποκαλούν, ο οποίος πίστευε πως ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου βρίσκεται 

κρυμμένος στα βάθη της ανθρώπινης ψυχής. “Κι όλοι οι άνθρωποι ζουν, όχι χάρη 

στις φροντίδες τους για τον εαυτό τους, αλλά χάρη στην αγάπη που τρέφουν γι’ 

αυτούς οι άλλοι άνθρωποι” 
Αν και καταγόταν από πλούσια οικογένεια, αφοσιώθηκε με μεγάλη αγάπη στους 
μουζίκους, βοηθώντας τους και μελετώντας τη ζωή τους. Γεμάτος θρησκευτική έξαρση και 
δεμένος με τα προβλήματα της εποχής του, προσπάθησε να βρει γιατί υποφέρουν οι 
άνθρωποι και προσπάθησε να απελευθερώσει τον άνθρωπο και να αποκαταστήσει την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ως καλλιτέχνης ο Τολστόι διακρίνεται για τη βαθιά γνώση των 
κρυφών πτυχών της ψυχής και την άμεση καθαρότητα του αισθήματος. Στα διηγήματά του 
εμφανίζεται η απέχθειά του προς την κοινωνική αδικία και την αστική υποκρισία. Το 1860, 

θεωρώντας μάλλον ότι οι κοσμικοί κύκλοι της μεγαλούπολης δεν είναι γι’ αυτόν και τις 

πνευματικές ανάγκες του, επιστρέφει στη γενέτειρά του, στη Γιάσναγια Πολιάνα, 

όπου επιδίδεται σε  



έντονη κοινωνική δραστηριότητα. Ανάμεσα σε άλλα θα ιδρύσει ένα σχολείο για τα 

παιδιά των χωρικών, θα εκδώσει ένα παιδαγωγικό περιοδικό και, εμπνευσμένος 

από τον Ρουσώ, θα εφαρμόσει ένα σύστημα μόρφωσης απαλλαγμένο από τη 

στείρα πειθαρχία και τον  

εκπαιδευτικό καταναγκασμό. Αν και αριστοκράτης λατρεύει τα απλά πράγματα, 

τη ζωή στη φύση και αυτό το κάνει πράξη στην καθημερινή του ζωή. 

 Πίστευε πως <ΕΥΤΥΧΙΑ είναι να ζεις σύμφωνα με τη ΦΥΣΗ> και αυτό έκανε και ο 

ίδιος. 
 

 

 

 

 

  γ.  Εντοπίστε στο κείμενο το σημείο όπου φαίνεται καθαρά ο      

                 ανθρωπισμός του συγγραφέα και αντιγράψτε το.  

                 Ποιο συναίσθημα κυριαρχεί? 

 

 

 

Στο διήγημα μας< Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΓΟΝΑΚΙ >,ο ανθρωπισμός του  

συγγραφέα φαίνεται καθαρά στο ακόλουθο σημείο:  

----------Μια μέρα ο άντρας με τη γυναίκα 

του παρακολουθούσαν που ο γιος τους μαστόρευε κάτι σκαλίζοντας ένα μικρό  

κούτσουρο. O πατέρας λοιπόν τον ρώτησε:  
 

 

 

 

Τι φτιάχνεις εκεί, Μίσα;».  

Κι ο Μίσα απαντά: 

«Φτιάχνω μια μεγάλη γαβάθα, πατερούλη. Όταν εσύ κι η μάνα μου γεράσετε, θα σας  

ταΐζω σ' αυτήν τη γαβάθα». 

O άντρας κι η γυναίκα του κοιτάχτηκαν και δάκρυσαν. Νιώσανε ντροπή που είχαν  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/20_%CE%9D%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/20_%CE%9D%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85


προσβάλει τον παππού. Κι από τότε τον βάλανε να τρώει μαζί τους στο τραπέζι και 
τον πρόσεχαν όπως πρέπει.------------- 

Ωστόσο, με αυτή την προετοιμασία και τη μίμηση των γονέων του, τους δίνει ένα 

μάθημα ανθρωπιάς χωρίς να το καταλάβει: είναι σαν να τους κρίνει, με αποτέλεσμα 

να τους κάνει να ντραπούν για τη συμπεριφορά τους και να τους προβληματίσει για 

το τι περιμένει και τους ίδιους όταν γεράσουν ότι δηλαδή τους περιμένει αυτό που 

διδάσκουν οι ίδιοι στο παιδί με τη συμπεριφορά τους. Έτσι, η ενέργεια του Μίσα 

συντελεί αποφασιστικά στη μεταστροφή τους και στην αλλαγή της στάσης τους 

απέναντι στον παππού. 

 
Κυριαρχεί το συναίσθημα της ντροπής και της θλίψης των γονιών για τον τρόπο που είχαν 

φερθεί στον παππού..   

Εδώ εντοπίζουμε και το δίδαγμα του κειμένου. Στους ηλικιωμένους πρέπει να δείχνουμε την 

αγάπη και τη φροντίδα μας γιατί μας χρειάζονται.  Η συμπεριφορά που δείχνουμε στους 

γονείς μας είναι πιθανότατα αυτή που θα λάβουμε κι εμείς από τα παιδιά μας όταν 

γεράσουμε. 

 

 

 

2. Σε ποια σκηνή του διηγήματος θα θέλατε να είστε παρόντες? Σε ποιόν ήρωα    θα  

μιλούσατε και τι θα του λέγατε? 

Πόσο θα ήθελα να ήμουν παρόν στη σκηνή της παρέμβασης του Μίσα, να του 

μιλήσω 

και να του πω πόση ανακούφιση ένιωσα που άθελα του έδωσε ένα μάθημα ανθρωπιάς 

στους γονείς του και τους έκανε να αλλάξουν στάση απέναντι στον παππού του που  

τόσο αδικούσαν, να του πω ένα μεγάλο μπράβο και να τον σφίξω τόσο δυνατά στην  

αγκαλιά μου!!! 
 

 

 

3)Μεταβείτε στην ιστοσελίδα : http://www.youtube.com/watch?v=RMDDKaMdx_c    

και παρακολουθείστε με προσοχή το βίντεο. Σχολιάστε το και γράψτε τα 

συμπεράσματά σας σε μια παράγραφο. 

 

 

Τα παιδιά μιμούνται τους μεγαλύτερους ψάχνοντας ένα πρότυπο στη ζωή τους για να  

ακολουθήσουν. Μήπως όμως οι γονείς δεν αποτελούν πάντα καλά παραδείγματα 

προς μίμηση; 

«Τα παιδιά βλέπουν. Τα παιδιά πράττουν». Με αυτό το μήνυμα η NAPCAN, ένας  

https://el.wikipedia.org/wiki/1828
https://el.wikipedia.org/wiki/1828
http://www.youtube.com/watch?v=RMDDKaMdx_c


οργανισμός για παιδιά, παρουσιάζει μέσα από ένα βίντεο ένα δυνατό μήνυμα για τους 

γονείς ώστε να ανοίξουν τα μάτια τους και να δουν πιο καθαρά πώς η συμπεριφορά  

τους μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί. 

 
Παιδιά που βρίζουν, καπνίζουν, πετάνε σκουπίδια, φωνάζουν, χτυπάνε άλλους, είναι απλώς 

συμπεριφορές που τα παιδιά μιμούνται από τους γονείς τους. 

Το βίντεο συγκλονίζει αλλά είναι μια καλή υπενθύμιση για τους γονείς ώστε να  

σκέφτονται πριν δράσουν μπροστά στα παιδιά τους. 

 

 

 

4. Μετατρέψτε όλο το κείμενο σε θεατρικό διάλογο και συνεχίστε λίγο ακόμα την εξέλιξη 

της ιστορίας προσθέτοντας μια επιπλέον σκηνή. Σκεφτείτε και τη σκηνογραφία της 

παράστασης και εφοδιαστείτε με τα απαραίτητα αντικείμενα ή ρούχα. Αν θέλετε 

μπορείτε να επενδύσετε και μουσικά την παράστασή σας. 

 

 

 

Πρόσωπα:  Μίσσα, Μητέρα, Πατέρας, Παππούς 

Σκηνογραφία 

Βρισκόμαστε στο σπίτι μιας αγροτικής οικογένειας σε ένα χωριό της Ρωσίας.  Τα έπιπλα 

απλά. Στο μεγάλο δωμάτιο κυριαρχεί μια μεγάλη χτιστή θερμάστρα. Είναι μεσημέρι, ώρα 

φαγητού. Το τραπέζι είναι στρωμένο με χωριάτικο υφαντό τραπεζομάντιλο. Τα πιάτα 

πήλινα, διακοσμημένα με πολύχρωμα μοτίβα. Η μητέρα σερβίρει ζεστή σούπα. Κάθονται 

όλοι στο τραπέζι, εκτός από τον παππού...που είναι καθισμένος σε μια γωνιά του σπιτιού 

ολομόναχος…………… 

 

Σκηνή 1η 

Μίσσα:  Μητέρα πεινάσαμε, έτοιμη η σούπα ? 

Μητέρα: Ναι Μίσσα, σερβίρω σε 10 λεπτά. Καθίστε στο τραπέζι. 

Μίσσα: Έλα παππούλη, έλα κι εσύ στο τραπέζι! 

Πατέρας: Μίσσα, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, ο παππούς θα φάει πάνω στη θερμάστρα, 

όπως κάθε βράδυ. 



Μίσσα: Μα γιατί???? 

Παππούς:  Δεν πειράζει Μίσσα μου, είμαι μεγάλος εγώ, θα καθίσω εδώ.  

 

(Η νύφη περπατά προς τον παππού, τον πλησιάζει και του δίνει ένα πιάτο  για να φάει 

πάνω στη χωριάτικη θερμάστρα.) 

 

Μητέρα: Πάρε γέρο το πιάτο σου και πρόσεχε!!!!!! 

 

Μητέρα : Καλά κάναμε άντρα μου και βάλαμε το γέρο να τρώει εκεί πέρα μοναχός του. 

Θυμάσαι που του ‘χε πέσει το πιάτο και τα έκανε όλα χάλια; 

Πατέρας: Λες να μη θυμάμαι γυναίκα; Δεν γινόταν να τρώει μαζί μας ο πατέρας μου...έχει 

γεράσει πολύ, τα πόδια του δεν τον βαστάνε, δεν ακούει, δε βλέπει, όλο ζημιές κάνει. 

 

(ρφφφφφφφ ….Ο παππούς ρουφάει ήσυχα τη σούπα του, ώσπου ξαφνικά του 

πέφτει από τα χέρια το πιάτο ,πέφτει κάτω ,σπάει….. και γίνονται όλα χάλια….) 

 

Παππούς: Ωχ, μου έπεσε το πιάτο στο πάτωμα…έσπασε….ήταν πήλινο….πω πω τι έπαθα…. 

Πατέρας: Αμάν πια, τίποτα δεν μπορείς να κάνεις, ούτε να φας??? 

Παππούς : Συγνώμη παιδί μου…. 

Μητέρα:  Την επόμενη φορά θα σου βάζουμε σε ξύλινη γαβάθα το φαγητό σου, αμα πια 

δεν υποφέρεσαι….μου χάλασες  το σερβίτσιο…. 

Μίσσα: Μα μαμά…. 

Πατέρας: Εσύ κουβέντα και γύρνα στο φαγητό σου Μίσσα! 

 

Κυλάει λοιπόν ο καιρός και η κατάσταση συνεχίζεται έτσι...ο παππούς είναι 

απομονωμένος. Ώσπου κάποια στιγμή γίνεται κάτι που τα ανατρέπει όλα...  

Μια μέρα, ο άντρας με τη γυναίκα του παρακολουθούσαν το παιδί τους, τον εγγονό 

του παππού, να μαστορεύει κάτι σκαλίζοντας ένα μικρό κούτσουρο. Ο πατέρας 

λοιπόν τον ρώτησε:  

 

 



Σκηνή 2η 

Πατέρας: Μίσσα, τι κάνεις εκεί? Τι το θέλεις αυτό το ξύλο? Και γιατί το κοπανάς μες στο 

μεσημέρι? 

Μίσσα: Φτιάχνω μια ξύλινη γαβάθα φαγητού πατέρα. 

Μητέρα: Ξύλινη γαβάθα? Άλλο πάλι και αυτό….για το σκυλί σου? 

Μίσσα: Όχι μητέρα για εσάς. 

Μητέρα: Για εμάς? Τι εννοείς? 

Μίσσα: Όταν γεράσετε θα σας ταϊζω σε αυτήν, όπως ο παππούς….. 

Πατέρας: Μίσσα μου……. 

Μίσσα: Μα τι συμβαίνει??? Εσείς κλαίτε…… 

Μητέρα: Παιδί μου σήμερα μας έκανες  να νιώσουμε ντροπή… 

Πατέρας:  Ντροπή και θλίψη…. 

Μίσσα: Μα γιατί? 

Μητέρα: Για τη συμπεριφορά μας απέναντι στον παππού…Ξέρεις Μίσσα καμιά φορά κι 

εμείς οι μεγάλοι φερόμαστε απερίσκεπτα.. 

Πατέρας: Και ανώριμα…Ήταν ώρα να πάρουμε το μάθημά μας και μάλιστα από τον ίδιο μας 

το γιο.. 

Μίσσα: Ποιο είναι το μάθημα που πήρατε? 

Μητέρα: Ότι για το παιδιά μας αποτελούμε παράδειγμα..κι εμείς  ήμασταν για σένα το 

χειρότερο παράδειγμα… Όμως από εδώ και πέρα θα αλλάξουμε. 

Πατέρας: Ο τρόπος που έβλεπες να συμπεριφερόμαστε στον παππού είναι ο τρόπος που κι 

εσύ θα μας φερθείς όταν θα μεγαλώσουμε… 

Μίσσα: Μην κλαις πατέρα… 

Μητέρα: Νιώθω περήφανη για σένα παιδί μου..μας έδωσες ένα μάθημα ανθρωπιάς 

σήμερα. Οι ηλικιωμένοι άνθρωποι χρειάζονται την φροντίδα μας και την προσοχή μας… Δεν 

τους αξίζει να ζουν απομονωμένοι, δεν τους αξίζει να τους προσβάλουμε και να τους 

ταπεινώνουμε.  

Πατέρας: Πράξαμε μεγάλη αδικία ,γυναίκα 

Μητέρα: Πόσο άσχημα φερθήκαμε στο πατέρα σου...ντροπή μας. 

 

Οι γονείς πλησιάζουν τον παππού : 



 

Πατέρας: Συγχώρεσε μας καλέ μου πατέρα,ήμασταν τόσο άδικοι μαζί σου 

Μητέρα: Συγχώρεσέ μας… 

 

Και τώρα κορυφώνεται η σκηνή με τη μοναδική έως τώρα παρέμβαση του παππού... 

 

Παππούς: Η καρδιά του πατέρα, γιε μου, είναι ένας απέραντος κήπος που μέσα του 

κρατάει μόνο τα λουλούδια που ανθίζουν...κακία δε σας κρατάω ,σας αγαπώ όπως 

πάντα σας αγαπούσα. 

Αγκάλιασε το γιο του και τη νύφη του...και κει κάπου λίγο πιο πέρα ο μικρός Μίσσα 

να κλαίει με δάκρυα χαράς!!! 

 

 

Σκηνή 3η 

 

Μίσσα:  Παππού, παππού, έλα στο τραπέζι, το φαγητό έχει σερβιριστεί. 

Μητέρα: Ελάτε όλοι… Πατέρα θέλεις να σου βάλω λίγο ψητό ακόμα? Αυτό το κομμάτι είναι 

πολύ μαλακό, δεν θα έχεις πρόβλημα στο να το μασήσεις! 

Πατέρας: Και λίγο κόκκινο κρασάκι για τον πατέρα μου! Δεν νομίζω ότι πειράζει, τι λες? 

Παππούς: Σ’ ευχαριστώ πολύ παιδί μου, όλους σας ευχαριστώ.. 

Μητέρα:  Μίσσα, γιατί σηκώθηκες από το τραπέζι? Που πας? 

Μίσσα: Πάω να πετάξω την ξύλινη γαβάθα. Δεν νομίζω ότι την χρειαζόμαστε πια…….  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


