
Πρέπει να φανώ γενναίος







2. Οι γονείς του μικρού Νικόλα τον αντιμετωπίζουν άλλοτε σαν μικρό 

κι άλλοτε σαν μεγάλο. Γιατί νομίζετε ότι συμβαίνει αυτό;

Οι γονείς του Νικόλα δε θέλουν να δεχτούν ότι ο μικρός τους μεγάλωσε. Δυσκο-
λεύονται να του πουν πως θα πάει στην κατασκήνωση μόνος του, αφού δεν ξέρουν αν 
έχουν λάβει τη σωστή απόφαση να αφήσουν το παιδί τους «μόνο». Από τη μια υπάρχουν 
οι δικαιολογημένες ανησυχίες - ενδοιασμοί  των γονιών και από την άλλη η δικαιολογημέ-
νη ανάγκη του παιδιού να απογαλακτιστεί από την οικογένεια. Δυσπιστούν πως το παιδί 
τους είναι πλέον μεγάλο ώστε να είναι υπεύθυνο και να ζήσει, έστω και για λίγο, χωρίς 
αυτούς.

Αντιμετωπίζουν τον Νικόλα άλλοτε σαν μεγάλο κι άλλοτε σαν μικρό σαν υπερπρο-
στατευτικοί γονείς που είναι. Δυστυχώς οι περισσότεροι γονείς δεν πρόκειται να δεχτούν πως 
τα παιδιά τους μεγαλώνουν και μπορούν να σταθούν και μόνα τους στα «πόδια τους». Ξέρουν 
βέβαια ότι ο γιος τους είναι και λίγο παραπάνω ζωηρός και φοβούνται τι μπορεί να προκαλέσει 
και «κακό» να σκεφτεί.



Ας δούμε με πόσους τρόπους μπορούν να συνδέονται οι προτάσεις.

• Πήγα λοιπόν στον κήπο και περίμενα τον μπαμπά.

Η φράση αποτελείται από δυο όμοιες προτάσεις (είναι και οι δυο ανεξάρτητες). Η σύνδεση αυτή
ονομάζεται παρατακτική σύνδεση, διότι δύο όμοιες προτάσεις, ανεξάρτητες ή εξαρτημένες, «παρατάσσονται»,
δηλαδή βρίσκονται η μια δίπλα στην άλλη και συνδέονται μεταξύ τους με παρατακτικούς συνδέσμους.

Οι πιο χαρακτηριστικοί παρατακτικοί σύνδεσμοι είναι: και, ή, είτε, ούτε, αλλά, όμως, μα.

•Ο μπαμπάς μου μου υποσχέθηκε ότι θα το συζητούσαμε.

Η φράση αποτελείται από δυο ανόμοιες προτάσεις (μια ανεξάρτητη και μια εξαρτημένη). Η σύνδεση αυτή
ονομάζεται υποτακτική σύνδεση, διότι μια εξαρτημένη πρόταση «υποτάσσεται», δηλαδή συμπληρώνει το
περιεχόμενο μιας άλλης πρότασης, εξαρτημένης ή ανεξάρτητης, και συνδέεται μαζί της με υποτακτικούς συνδέσμους.

Με τους υποτακτικούς συνδέσμους ξεκινούν εξαρτημένες προτάσεις:

Αιτιολογικές (γιατί, επειδή, αφού, διότι, μια και)

Τελικές (να, για να)

Αποτελεσματικές ή συμπερασματικές (ώστε, που)

Υποθετικές (αν)

Εναντιωματικές – παραχωρητικές (αν και, ενώ, μολονότι, παρ’ όλο που)

Χρονικές (όταν, καθώς, μόλις, πριν, αφού, προτού, ώσπου, όποτε, άμα)

Προτάσεις που συμπληρώνουν το ρήμα και έχουν ρόλο αντικειμένου (να , ότι, πως)

•Η μαμά μου με κοίταξε, έκανε μια περίεργη γκριμάτσα, μ’ αγκάλιασε, με φίλησε στο κεφάλι.

Η φράση αποτελείται από όμοιες προτάσεις που μπαίνουν η μια δίπλα στην άλλη χωρίς σύνδεσμο, μόνο με κόμματα.



3. Μπορείτε να βρείτε ποιες προτάσεις συνδέουν οι μαυρισμένοι σύνδεσμοι και με τι είδος

σύνδεσης (παρατακτική ή υποτακτική);

Φέραμε τον παππού να μείνει στο σπίτι μας, τον ταΐσαμε, του στρώσαμε το κρεβάτι που θα
κοιμάται, τον βοηθήσαμε να ξαπλώσει, του είπαμε κι ένα τραγουδάκι πριν κοιμηθεί
και, όταν άρχισε να νυστάζει πολύ και να κλείνουν τα μάτια του, τον φιλήσαμε και οι δυο –εγώ και
η Μαρίνα, η αδερφή μου– και έσβησα εγώ το φως επειδή φτάνω πιο εύκολα τον διακόπτη.

Λότη Πέτροβιτς-Aνδρουτσοπούλου, Σπίτι για πέντε, εκδ. Πατάκη, Aθήνα, 1999 (διασκευή)

Βρείτε ένα ή περισσότερα ασύνδετα σχήματα στο παραπάνω απόσπασμα.

 Φέραμε τον παππού να μείνει στο σπίτι μας,                               => υποτακτική σύνδεση

Φέραμε τον παππού να μείνει στο σπίτι μας, τον ταΐσαμε, του στρώσαμε το κρεβάτι που θα κοιμάται,

τον βοηθήσαμε να ξαπλώσει, του είπαμε κι ένα τραγουδάκι => ασύνδετο σχήμα

 του είπαμε κι ένα τραγουδάκι πριν κοιμηθεί                                 => υποτακτική σύνδεση

 όταν άρχισε να νυστάζει πολύ τον φιλήσαμε και οι δυο => υποτακτική σύνδεση

 να νυστάζει πολύ και να κλείνουν τα μάτια του                            => παρατακτική σύνδεση 

 έσβησα εγώ το φως επειδή φτάνω πιο εύκολα τον διακόπτη. => υποτακτική σύνδεση



4. Ποια συναισθήματα σας δημιουρ-

γεί η φωτογραφία; Γιατί είναι σημαντική η σχέ-
ση ανάμεσα στον παππού, στη γιαγιά και στα 
εγγόνια.

Η φωτογραφία μου δημιουργεί θετικά 
συναισθήματα.  Αισθάνομαι συγκίνηση, τρυφερότητα, 
χαρά και αγάπη. Δείχνει την όμορφη σχέση ανάμεσα 
στην γιαγιά, τον παππού και το εγγόνι! Φαντάζομαι πως 
το παιδάκι νιώθει ευτυχισμένο, όπως κι εγώ όταν είμαι 
ανάμεσά τους. 

Τα παιδιά έχουν ανάγκη τους παππούδες και τις γιαγιάδες, σχεδόν όσο και τους γονείς τους. Ο 
ρόλος τους βέβαια είναι διαφορετικός από αυτόν των γονιών. Η κύρια ευθύνη του μεγαλώματος και της 
ανατροφής πέφτει στους ώμους των γονιών. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες συνήθως μας προσφέρουν 
μεγαλύτερη υποστήριξη, κατανόηση και λιγότερη πειθαρχεία. Η σχέση τους είναι πιο χαλαρή και γενναιό-
δωρη, γεμάτη από ζεστασιά και οικειότητα. Ο παππούς και η γιαγιά εκφράζουν πιο ελευθέρα τα συναι-
σθήματα της αγάπης τους. Μας διηγούνται παραμύθια και ιστορίες που ζωντανεύουν το παρελθόν. Μας
προσφέρουν απλόχερα αυτά που θέλουμε και μας «κακομαθαίνουν».

Η σχέση των παππούδων και των γιαγιάδων 
με τα εγγόνια τους, είναι αναμφισβήτητα σημαντική και 
μοναδική! Ο ρόλος τους στην οικογένεια είναι ανεκτίμη-
τος. Η αγάπη τους για τα παιδιά είναι πραγματικά ανε-
ξάντλητη και αναντικατάστατη. «Του παιδιού μου το 
παιδί, δυο φορές παιδί μου», λέει ο λαός μας. 




