
Μια οικογένεια 
ανάμεσα στις άλλες





1. Αφού διαβάσετε το άρθρο, σημειώστε Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος) 

δίπλα στις παρακάτω προτάσεις

Λ• Η πυρηνική οικογένεια αποτελείται από τους παππούδες, 
τους γονείς και τα παιδιά.

• Οι διευρυμένες οικογένειες έχουν περισσότερα μέλη από 
τις πυρηνικές.

• Σε μια οικογένεια είναι υποχρεωτικό να υπάρχουν και οι 
δύο γονείς.

Σ

Λ



Τότε τα παιδιά ζουν με τον έναν από τους δύο γονείς,

αλλά / μα / όμως / ωστόσο

βλέπουν και τον άλλον.

Στο παράδειγμα βλέπουμε με ποιον τρόπο μπορούμε να συνδέσουμε με αντιθετικούς συνδέσμους
δυο όμοιες ανεξάρτητες προτάσεις που έχουν αντίθετο νόημα.

Ακόμα, υπάρχουν εξαρτημένες προτάσεις που ξεκινούν με αντιθετικούς συνδέσμους (αν και, 
μολονότι, παρ’ όλο που, ακόμη κι αν) και το νόημά τους είναι αντίθετο από το νόημα της ανεξάρτητης 
πρότασης:

Αν και είμαι ακόμα μικρός, πιστεύω ότι το πιο σημαντικό σε μια οικογένεια είναι να είναι όλοι καλά 
μεταξύ τους.

Οι προτάσεις αυτές λέγονται εναντιωματικές ή παραχωρητικές.

Επίσης, χρησιμοποιούμε και μια άλλη μορφή αντιθετικής σύνδεσης για να τονίσουμε περισσότερο το 
δεύτερο μέρος της. Δείτε το παράδειγμα από το κείμενο:

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές οικογένειες όχι μόνο από χώρα σε χώρα κι από εποχή σε εποχή, αλλά 
και μέσα στην ίδια πόλη.



Α Β

1. Δεν τον ξέρω πολύ καλά... Α. ... δεν έκλαψε.

2. Θα το αγοράσω... Β. ... τον συμπαθώ.

3. Λυπήθηκε πολύ... Γ. ... δεν το χρειάζομαι.

2. Συνδυάστε τις προτάσεις της στήλης Α με αυτές της στήλης Β με τον 
κατάλληλο τρόπο, χρησιμοποιώντας αντιθετικούς συνδέσμους.

Δεν τον ξέρω πολύ καλά,  όμως  τον συμπαθώ.

Θα το αγοράσω , παρ’ όλο που  δεν το χρειάζομαι.

, ωστόσο

Λυπήθηκε πολύ , ωστόσο  δεν έκλαψε.



3. Μια λέξη σε κάθε ομάδα δεν ανήκει στην ίδια οικογένεια με όλες τις 
υπόλοιπες. Μπορείτε να τη βρείτε;

• απόγονος - γενιά - γονείς - ανταγωνιστής

• παιδί - παιδαγωγικός - επίπεδο - παιδίατρος

• τροφή - συνοικία - κάτοικος - οικότροφος

• μητρόπολη - μητριαρχία - αρχοντικός - μητέρα

/////////////  ανταγωνιστής

/////////                           επίπεδο

///////                                                                   τροφή

///////////                αρχοντικός 



4. Μπορεί ένα κείμενο να μην έχει καθόλου δίψηφα; Κι όμως, μπορεί! Εκτός αν τα 

συμπληρώσετε εσείς.

Ποτέ   μ___   δεν   __χα   ζήσ__   Πάσχα   σε   χωρ__   κ__   κάθε Μεγάλη Εβδομάδα ήταν   το   

μεγάλο μ__   όν__ρο.   Ακόμα   θυμόμ___ν   εκ__νη τη ζωγραφ__   στο   βιβλίο   τ__   σχολ____  

με   το   αρνάκι   στη   σ___βλα κ___  γύρω   τριγύρω   η ___κογέν__α να   χ__ρετ__   κ___  να 

δ__σκεδάζ__.   Π___δ__,   γον__ς,   παππ___δες   και   στο   βάθος   της ζωγραφ___ς   να 

χορ______ν τσολ__δες. Σαν   π__δί δεν   __χα την   τύχη   να   μπω   στον πίνακα.

Σκέφτηκα τη   ζωγραφ__    __τή από   το   αναγνωστικό   τ___   δημοτικ__   και το μυαλό   μ___  

άρχισε   να   π__ρν__   μπροστά   κ__   να   σχηματίζ__   την   πραγματικότητα.

Αντώνης Σουρούνης, Πάσχα στο χωριό, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1991 (διασκευή)
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Αντώνης Σουρούνης, Πάσχα στο χωριό, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1991 (διακευή)



5. Η σχολική εφημερίδα ετοιμάζει αφιέρωμα για τη 15η Μαΐου, την Παγκόσμια 

Ημέρα της Οικογένειας, και θα δημοσιευτούν τα τρία καλύτερα κείμενα. Για τον σκοπό 
αυτό γίνεται στην τάξη σας διαγωνισμός γραπτών κειμένων.

Αφηγηθείτε σε 150-200 λέξεις ένα συγκεκριμένο οικογενειακό περιστατικό και κλείστε
το κείμενό σας με την τελευταία φράση του κειμένου «Το πιο σημαντικό σε μια 
οικογένεια: να είναι όλοι καλά μεταξύ τους, να συζητάνε και να βοηθάνε ο 
ένας τον άλλον». Δώστε στο κείμενό σας έναν τίτλο και μπορείτε, αν θέλετε, να το 
συνοδέψετε με σχετικές εικόνες ή φωτογραφίες.



Η μετάθεση
Με λένε Δημήτρη και εδώ και μερικούς μήνες ζω στην Αλεξανδρούπολη  με την οικο-
γένειά μου. 

Πριν μετακομίσουμε εδώ μέναμε στο Ίλιον όπου και γεννήθηκα. Εκεί έκανα 
φίλους. Εκεί πήγα σχολείο .Εκεί χάρηκα και λυπήθηκα. Εκεί ήταν το σπίτι μας.

Ο πατέρας μου είναι στρατιωτικός και η μητέρα μου εκπαιδευτικός. Μια 
ηλιόλουστη ανοιξιάτικη μέρα ο πατέρας γύρισε από το στρατόπεδο στενοχωρημένος. Η 
γη σκοτείνιασε. Είχε έρθει η μετάθεσή του για την ακριτική Αλεξανδρούπολη. Τότε κα-
θίσαμε να συζητήσουμε όλοι μαζί σαν οικογένεια, όπως κάνουμε πάντα στις δύσκολες 
στιγμές. Υπήρχαν δύο επιλογές. Ή μία ήταν η μητέρα μας να ζητήσει  μετάθεση και να 
ακολουθήσουμε όλοι τον πατέρα μας. Η άλλη επιλογή ήταν να φύγει ο πατέρας μας για 
την Αλεξανδρούπολη και οι υπόλοιποι να συνεχίσουμε την ζωή μας στο Ίλιον χωρίς αυ-
τόν. Ύστερα από πολλές σκέψεις και συζητήσεις αποφασίσαμε να μετακομίσουμε όλοι 
στην Αλεξανδρούπολη.

Όταν ήρθαμε εδώ αντιμετωπίσαμε προβλήματα. Μας ήταν δύσκολο να εγκλι-
ματιστούμε. Τώρα  έχουμε πλέον προσαρμοστεί. Βρήκαμε τους «ρυθμούς» μας. Έχου-
με κάνει φίλους και περνάμε όλοι καλά.

Στην  οικογένεια μου είμαστε πάντα ενωμένοι σαν μια γροθιά. Το πιο σημαντικό
σε μια οικογένεια είναι να είναι καλά όλοι μεταξύ τους, να συζητάνε και να βοηθάνε ο έ-

νας τον άλλον.




