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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ : 

Η ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ 

 

Α. Παρακμή ή δεύτερη νεότητα; 

 

1.  Κείμενα :  

 

ΑΓΧΟΣ 

 Ο χρόνος χώνει όλο και πιο βαθιά τα νύχια του μέσα μου. Είναι 

αυτός υπεύθυνος για το άγχος που με κατέχει; Ο χρόνος, αυτή η 

αφηρημένη έννοια που συνέλαβε ο άνθρωπος για να εξηγήσει την ύπαρξή 

του, για λίγο, στη γη; Ναι, ο χρόνος μας ελέγχει κι όταν ο άνθρωπος 

θριαμβεύει, αλλά και όταν τα σχέδιά του, τα όνειρά του, τα σταματάει ο 

θάνατος. Μέσα στον χρόνο, καθώς αυτός κυλάει, η ζωή αλλάζει, τα 

αισθήματα, η σύλληψη που έχουμε του κόσμου και ό,τι θεωρούμε 

αναλλοίωτο στη ζωή αλλάζουν. 

Το χρόνο περιγράφω αλλά το άγχος είναι εκείνο που με βασανίζει. 

Ίσως «άγχος»  να είναι λάθος λέξη, γιατί αυτή αναφέρεται συνήθως σε 

αγωνίες ληξιπρόθεσμες. Από το παράθυρό μου κοιτάω τα δέντρα που 

κάποτε μόλις άγγιζαν το περβάζι. Τώρα πλησιάζουν τον ουρανό. Όχι , δεν 

είναι το «για πόσο θα τα βλέπω ακόμη» που με αγχώνει, αλλά το απόλυτα 

άγνωστο που όλο και πλησιάζω και το ότι ξέρω πως όταν θα μαι εκεί ποτέ 

δεν θα συλλάβω πως βρίσκομαι στο ένα , στο αληθινό ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ. 
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ΑΔΕΙΟ 

Αν φωνάξω μέσα μου, μόνο τη φωνή μου θ’ ακούσω. 

Αν κοιτάξω μέσα μου, μόνο παλιές, θολές, εικόνες θα 

δω. Το «τίποτα» και το «άδειο» συγκατοικούν στους 

εφιάλτες μου. Τι έγιναν τα πολύτιμα πετράδια που 

αφήνουν πίσω τους οι εμπειρίες; Πού τ’ άφησαν; 

Μέσα μου; Μα δεν ακούγεται ούτε η ηχώ της  

νοσταλγίας ούτε της απόγνωσης. Το μέσα μου είναι το απόλυτο άδειο. 

Έφυγε και το μέλλον.  

 

ΕΛΠΙΔΑ 

Υπάρχει και ένα φως που αναδύεται από το σκοτάδι. 

Είναι η ανάσα μου, που βγαίνει σταθερή και μου χαρίζει 

ακόμα τη ζωή. Με την ανάσα μου νικώ τον χρόνο, έστω και 

για μια στιγμή….. 

Εγώ δε φεύγω. Όσο μπορώ, με το πιο δύσκολο 

τραύμα, το τραύμα της ανημποριάς, θα επιζήσω….. 

Κατερίνα Αγγελάκη- Ρουκ  (ποιήτρια), «Των αντιθέτων 

διάλογοι και με τον ανήλεο χρόνο»  

 

Ερωτήσεις 

❖ Ποια  είναι τα συναισθήματα της ηλικιωμένης ποιήτριας; 

❖ Τι πιστεύετε ότι εκφράζει η στάση της; 

✓ Ηττοπάθεια, απογοήτευση, παραίτηση 

✓ Ρεαλισμό (επαφή με την πραγματικότητα) 

✓ Φόβο, αγωνία 

✓ Ενδόμυχη αισιοδοξία 

Ή και όλα τα παραπάνω; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
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❖ Γιατί η ποιήτρια ,στον τίτλο του έργου της, χαρακτηρίζει τον 

χρόνο «ανήλεο»;  ( αναζητήστε τη σημασία της λέξης στο λεξικό)  

 

2. Τα  λαϊκά τραγούδια απηχούν από τη μία τις χαρές της ζωής, ιδιαίτερα 

τον έρωτα, αλλά και τις αγωνίες, τους φόβους, τις πικρές αλήθειες, που οι 

άνθρωποι τις τραγουδούν, θαρρείς για να τις ξορκίσουν ή, τουλάχιστον, 

για να τις αποδεχθούν, να τις κάνουν λιγότερο οδυνηρές….. 

Κάτι τέτοιο επιχειρεί και το τραγούδι του Γιάννη Καλατζή: «Έτσι είναι η 

ζωή παππούλη»: https://www.youtube.com/watch?v=68b6AWMI_TM 

   

➢ Λαμβάνοντας υπόψη το τραγούδι αλλά και τις προηγούμενες 

σκέψεις της ποιήτριας, περιγράψτε τα προβλήματα της τρίτης 

ηλικίας. 

 

3. Κείμενο:   «Ο ψεύτης παππούς» της Άλκης Ζέη 

 

Ένας αλλιώτικος παππούς 

 

‘Ο ΑΝΤΏΝΗΣ ΒΑΡΈΘΗΚΕ ΝΑ ΠΕΡΙΜΈΝΕΙ τον παππού. Ενώ 

ήξερε πως δεν ήταν ποτέ στην ώρα του, δεν έλεγε να το πάρει 

απόφαση. Κάθε βράδυ που τον αποχαιρετούσε, εκείνος του έλεγε: 

«Αύριο στις πέντε με πέντε και πέντε», ποτέ όμως δεν εμφανιζόταν 

πριν από τις πέντε και μισή. Τώρα ήταν έξι παρά είκοσι κι ο 

παππούς… άφαντος. «Να δούμε τι δικαιολογία θα βρει πάλι» 

συλλογίστηκε ο Αντώνης. Πως ήταν μεγάλος ψεύτης ο παππούς, το 

ήξερε. Σαν τον βαρόνο Μινχάουζεν. Ο Μινχάουζεν είχε γίνει 

διάσημος σ’ όλο τον κόσμο για τις ψευτιές του. Ο παππούς όμως ούτε 

βαρόνος ήταν, ούτε θα γινόταν γνωστός στα πέρατα της γης για τα 

ψέματά του. Το περίεργο βέβαια ήταν πως οι ιστορίες που 

σκαρφιζόταν έβγαιναν πολλές φορές αληθινές, κι έτσι ο Αντώνης 

αναγκαζόταν να τον πιστεύει. Μα εκείνη που τον πίστευε πάντα, ό,τι 

και να της έλεγε, ήταν η Λαρίσα, η Ρωσίδα οικιακή βοηθός που 

ερχόταν στο σπίτι τους, μα πήγαινε και στο σπίτι του παππού. Η 

Λαρίσα τον λάτρευε. Κύριο παππού τον έλεγε, κι εκείνος τη φώναζε 

Λάρα, σαν την ηρωίδα του Δόκτορα Ζιβάγκο, μιας ταινίας με ρωσική 

υπόθεση, που του άρεσε πολύ. 

https://www.youtube.com/watch?v=68b6AWMI_TM
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Μερικά απ’ αυτά που έλεγε ο παππούς πως του είχαν συμβεί τα ’γραφε 

η εφημερίδα την επόμενη μέρα ή τα έδειχναν στις ειδήσεις στην 

τηλεόραση. Όχι βέβαια όπως ακριβώς τους τα είχε πει εκείνος, μα 

έμοιαζαν τόσο, που όλοι πίστευαν πως ο παππούς τα είχε ζήσει. Όπως 

εκείνη τη φορά που είχε αργήσει πολύ και κατέφτασε μ’ ένα τσιρότο 

στο κεφάλι. Για μια στιγμή ο Αντώνης είχε πιστέψει πως το κόλλησε 

επίτηδες, για να δικαιολογήσει την αργοπορία του. Από κάτω όμως 

διακρινόταν ξεραμένο 

αίμα. Μα κι αυτό βέβαια μπορεί να ήταν από κόκκινο μαρκαδόρο – 

όλα να τα περιμένεις από τον παππού. 

Είχε πάει, λέει, στο Μοναστηράκι να ψάξει για κάτι παλιά 

προγράμματα θεάτρου –ο παππούς ήταν συνταξιούχος ηθοποιός– και 

καθώς ανέβαινε τη Μητροπόλεως έπεσε πάνω σε μια πορεία 

φοιτητών. Μπλέχτηκε κι εκείνος μαζί τους. Μαζεύτηκαν οι φοιτητές 

έξω από το υπουργείο Παιδείας και απαιτούσαν να μπουν μέσα να 

δουν τον υπουργό. Οι πόρτες όμως κλειστές, η αστυνομία να τις 

φρουρεί. Τα παιδιά άρχισαν να σπρώχνουν τους αστυνομικούς, 

έσπρωχνε κι ο παππούς· οι αστυνομικοί όμως έβγαλαν τα κλομπς. 

Έφαγε λοιπόν μια ξώφαλτση και τον 

πήραν τα αίματα. «Ντροπή!» φώναζαν οι φοιτητές. Μια κοπέλα τον 

τράβηξε από το χέρι, ενώ οι άλλοι τους έκαναν χώρο να περάσουν. 

Τον πήγε σ’ ένα φαρμακείο και όσο ο φαρμακοποιός περιποιόταν το 

τραύμα του η κοπέλα τον ρώτησε: 

– Τι γύρευες εσύ, παππού, με τους φοιτητές; 

– Να δώσω ένα χεράκι, είπε ο παππούς, και η κοπέλα τον φίλησε στο 

μάγουλο. 

Το βράδυ είδαν στις ειδήσεις και την πορεία και τους φοιτητές και την 

αστυνομία με τα κλομπς και τα δακρυγόνα. Ούτε παππούς όμως, ούτε 

κοπέλα, ούτε φιλί στο μάγουλο. 

– Ε, δεν τα παίρνει κι όλα ο φακός, μουρμούρισε ο ψεύτης παππούς. 
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Επιτέλους χτύπησε το κουδούνι τρεις φορές. 

Η ώρα είχε φτάσει κιόλας έξι παρά πέντε. Ο 

Αντώνης πήγαινε σε ολοήμερο σχολείο και 

σχολούσε στις τέσσερις και μισή. Από τις 

πέντε παρά τέταρτο ήταν στο σπίτι. Είχε το 

κλειδί, άνοιγε κι έμπαινε μέσα. Η  

μαμά όμως κι ο μπαμπάς δεν ήθελαν να 

μένει μόνος του, αφού εκείνοι γύριζαν αργά. 

Η μαμά μάλιστα πολλές φορές έλειπε για 

λίγες μέρες από την Αθήνα. «Πάλι πας να 

σκάψεις;» την πείραζε ο μπαμπάς. Η μαμά 

ήταν αρχαιολόγος και πήγαινε σε διάφορες πόλεις να κάνει 

ανασκαφές, όπως λέγονται. Ο μπαμπάς γύριζε κι αυτός αργά, και 

μόλις που πρόφταινε τον Αντώνη πριν πάει για ύπνο. Ήταν 

αρχιτέκτονας και δούλευε σ’ ένα αρχιτεκτονικό γραφείο.  

Να πάει ο Αντώνης στο ολοήμερο αποφασίστηκε φέτος, που θα 

πήγαινε στην τετάρτη. Δηλαδή ο παππούς έπεισε τη μαμά και τον 

μπαμπά, γιατί εκείνοι δίσταζαν. 

– Να μένει το παιδί τόσες ώρες στο σχολείο! Είπαν ενοχλημένοι. 

– Εσύ στην ηλικία του έμενες, είπε ο παππούς στον μπαμπά. 

– Άλλο εγώ, απάντησε ο μπαμπάς. Άλλοι καιροί τότε… 

Τον Αντώνη τον ρώτησαν τελευταίο, αφού ο παππούς τα είχε 

κανονίσει όλα και τον έπεισε πως το ολοήμερο ήταν μια χαρά. 

– Ξεμπερδεύεις με τα μαθήματα, που τα κάνεις στο σχολείο, κι όταν 

γυρίζεις στο σπίτι, έχεις όλο τον καιρό δικό σου. 

Το μόνο πρόβλημα ήταν ποιος θα έπαιρνε τον Αντώνη από το σχολείο. 

Η μαμά, που όσο ο Αντώνης ήταν μικρός και μέχρι την προηγούμενη 

χρονιά ακόμα δούλευε μισή μέρα, τώρα έλεγε πως δεν της έφτανε ο 

χρόνος για να κάνει τη δουλειά της σωστά. Άσε που χρειαζόταν να 

πηγαίνει και στη βιβλιοθήκη να διαβάζει! Τέτοια σπασίκλα ήταν η 

μαμά. Άρα θα γύριζε αργά στο σπίτι. 

Ο παππούς, πάλι, με καμία δύναμη δε θα πήγαινε νωρίς νωρίς να 

παίρνει τον Αντώνη από το σχολείο. Είχε το πρόγραμμά του. 

– Μετά τις πέντε ό,τι θέλετε, τους έλεγε. 

Και πάλι, όμως, ο παππούς τα κατάφερε. Την ίδια κιόλας μέρα βρήκε 

τη λύση. Τα κανόνισε με την κυρία Βάσω, που είχε την καντίνα στο 

σχολείο. Αυτή θα περνούσε τον Αντώνη απέναντι, και μετά το σπίτι 
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ήταν δυο βήματα. Θα τον παρακολουθούσε ώσπου να ανοίξει την 

εξώπορτα. Αυτό της πρότεινε ο παππούς και η κυρία Βάσω δέχτηκε 

αμέσως. Σιγά δηλαδή που δε θα την έπειθε! 

– Λέγε τι της έταξες, τον πείραζε ο μπαμπάς. 

– Τίποτε, απαντούσε ο ψεύτης παππούς. 

Στο μεταξύ, ξενοικιάστηκε ένα διαμέρισμα κάτω ακριβώς από το δικό 

τους, και ο μπαμπάς όλο χαρά πρότεινε στον παππού να το νοικιάσουν 

για κείνον. Έμεναν στους Αμπελόκηπους, σε μια πολυκατοικία  στη 

λεωφόρο Αλεξάνδρας, ψηλά, προς το τέρμα της. Ο παππούς έμενε 

μακριά, σχεδόν κάτω από την 

Ακρόπολη, στο Θησείο. 

– Ν’ αφήσω το σπίτι μου! Δεν είμαστε καλά. 

Ο μπαμπάς προσπάθησε να τον πείσει πως όχι μόνο δε θα έκανε τόσο 

δρόμο κάθε μέρα να ’ρχεται για τον Αντώνη, αλλά αν κάτι πάθαινε, 

έστω και μια γρίπη, θα μπορούσαν εύκολα να τον φροντίζουν. 

– Δεν είμαι ακόμη για γηροκομείο, είπε ο παππούς. Και γρίπη να 

πάθω, γιατρεύομαι μόνος μου. 

Καλά, το ξέρω, σε λίγο θα κλείσω τα ογδόντα. Ε, και; Ο παππούς 

έμενε σ’ ένα παλιό τριώροφο σπίτι χωρίς ασανσέρ. Το διαμέρισμά του 

ήταν πολύ μικρό, στον τρίτο όροφο, κι ο ίδιος έλεγε πως του έκανε 

καλό ν’ ανεβοκατεβαίνει με τα πόδια. Δύο δωμάτια είχε όλα κι όλα 

και μία κουζίνα τόσο μικρή, που το ψυγείο το ’χε στο διαδρομάκι, έτσι 

που μόλις μπορούσες να περάσεις. Από το ένα παράθυρο όμως 

έβλεπες την Ακρόπολη και από το άλλο το Αστεροσκοπείο. Η αλήθεια 

είναι πως είχε κάτι μαγικό εκείνο το 

σπίτι. Πρώτα πρώτα όλοι οι τοίχοι ήταν γεμάτοι με φωτογραφίες και 

αφίσες, φωτογραφίες του παππού από ρόλους που είχε παίξει στο 

θέατρο, μα κι από άλλους ηθοποιούς, Έλληνες και ξένους. Στο 

ένα δωμάτιο, «το σαλόνι» που έλεγε η Λάρα, είχε έναν καναπέ που 

μπορεί να ήταν παλιός μα δε  φαινόταν, γιατί επάνω του ήταν 

απλωμένο ένα πορτοκαλί ύφασμα με μπλε ρίγες, και καθόσουν 

αναπαυτικά, επειδή μπορούσες ν’ ακουμπάς στα μεγάλα μαξιλάρια, 

ένα μπλε κι ένα πορτοκαλί. Η τηλεόραση ήταν στην άκρη, πάνω σ’ 

ένα μικρό σκαμνάκι, κι υπήρχαν ακόμα τρεις καρέκλες σαν κι αυτές 

που έχουν συνήθως στα καφενεία. Εκεί δεχόταν τους μαθητές του. Το 

άλλο δωμάτιο, που η Λάρα δεν ήξερε πώς να το πει και το έλεγε το 

«άλλο δωμάτιο», είχε ένα στενό κρεβάτι, μια μικρή ξύλινη ντουλάπα, 
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κι όπου υπήρχε χώρος στον τοίχο υπήρχαν από πάνω ως κάτω ράφια 

με βιβλία. Το παράθυρο που έβλεπε στην Ακρόπολη είχε ένα μεγάλο 

περβάζι από τη μέσα μεριά κι εκεί ακουμπούσε κι έγραφε ο παππούς 

όταν ήθελε να γράψει κάτι. Άνοιγε μια πολυθρόνα απ’ αυτές που 

ανοιγοκλείνουν, με το ύφασμα στην πλάτη και στο κάθισμα, καθόταν, 

και μια έγραφε μια κοίταζε την Ακρόπολη. 

«Ποιος τρελός αφήνει τέτοιο σπίτι για να πάει να ζήσει στους 

Αμπελοκήπους;» θα σκεφτόταν σίγουρα ο παππούς. 

Ο Αντώνης υποπτευόταν πως είχε κι έναν άλλο λόγο να μη θέλει να 

μείνει κοντά τους. Τώρα είχε ελεύθερα όλα του τα Σαββατοκύριακα 

κι ούτε πατούσε στο σπίτι τους αυτές τις δύο μέρες. Αν έμενε  κοντά, 

δε θα του λέγανε να πάει τον Αντώνη το 

Σάββατο ή την Κυριακή το πρωί βόλτα ή σε κανένα παιδικό θέατρο; 

Του Αντώνη, πάλι, του άρεσε όταν καμιά φορά 

έπεφτε αργία μέσα στη βδομάδα και δεν είχε σχολείο, οπότε ο 

παππούς τον έπαιρνε στο σπίτι του. Όταν ο καιρός ήταν καλός, έκαναν 

βόλτες στην Ακρόπολη ή στου Φιλοπάππου κι ύστερα πήγαιναν σ’ ένα 

μικρό εστιατόριο κι έτρωγαν σουβλάκια και 

πατάτες τηγανητές. Μετά γύριζαν στο σπίτι του παππού, ξεφύλλιζαν 

κανένα βιβλίο κι ύστερα ο παππούς έπαιζε ρόλους από κωμωδίες ή 

και τραγωδίες. Τόσο πολύ άλλαζε το πρόσωπό του, που ο Αντώνης 

νόμιζε πως δεν ήταν ο παππούς του μα κάποιος άλλος. Το απόγευμα, 

πριν τον πάει πίσω στο σπίτι, ο παππούς τού έφτιαχνε κρέπες. Τίναζε 

με κόλπο το τηγάνι, κι η κρέπα πετούσε στον αέρα κι ύστερα 

προσγειωνόταν από την άλλη μεριά. Είχε μάθει, λέει, να τις φτιάχνει 

στο Παρίσι, τότε που ζούσε εκεί με τον μπαμπά μικρό, γιατί του 

μπαμπά τού άρεσαν πολύ… Ο Αντώνης όμως δε θυμόταν ποτέ τον 

μπαμπά του να τρώει κρέπες. Άλλωστε 

ποιος να τις φτιάξει; Η μαμά δεν ήξερε και η Λάρα έφτιαχνε κάτι που 

έμοιαζε με κρέπες, τα μπλινί, όπως τα έλεγε· μα εκείνος δεν άλλαζε με 

τίποτα τις κρέπες του παππού. 

Μια Κυριακή που η μαμά έλειπε πάλι στις ανασκαφές της, ο παππούς 

τον πήρε από το πρωί 

στο σπίτι του και τον κράτησε ως αργά το απόγευμα, γιατί ήθελε να 

τον γνωρίσει στους μαθητές 
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του. Απορούσε ο Αντώνης πώς χώρεσαν όλοι στο δωματιάκι του 

παππού. Ήταν τέσσερα κορίτσια και τρία αγόρια. Άλλοι κάθονταν στις 

καρέκλες, άλλοι στον καναπέ και οι υπόλοιποι χάμω, σε 

μαξιλάρια. Ο Αντώνης στεκόταν όρθιος, κολλητά στην πόρτα. Όλοι οι 

μαθητές φώναζαν τον παππού δάσκαλο. «Μάλιστα, δάσκαλε», 

«Όπως θέλετε, δάσκαλε». Τους μιλούσε και εκείνοι τον άκουγαν 

ασάλευτοι. Στην τάξη του Αντώνη ποτέ δεν πρόσεχαν τόσο πολύ τι 

τους έλεγε ο δάσκαλός τους, παρόλο που 

ήταν αληθινός δάσκαλος κι όχι ηθοποιός που παίζει καλά τον ρόλο 

του. Λες όμως κι ο παππούς να ήταν αληθινός δάσκαλος, μια και 

μάθαινε τόσα στους μαθητές του; 

Και τι δεν τους είπε! Ιστορίες που είχε ζήσει –αλήθεια, ψέματα; 

Κανείς δεν ξέρει– κι ύστερα τους μίλησε για το θέατρο και για τις 

θυσίες που έπρεπε να κάνουν αν ήθελαν να αφοσιωθούν σ’ αυτό. 

Γιατί μπορεί στη σκηνή να έπαιζαν τους πρίγκιπες και τους 

βασιλιάδες, στη ζωή όμως θα περνούσαν δύσκολα. Εκτός αν ήθελαν 

να γίνουν σταρ στην  τηλεόραση. Μα τότε έπρεπε να ξεχάσουν το 

αληθινό θέατρο. Τέλος, τους έβαλε να παίξουν διάφορους ρόλους. 

Εκείνος, όρθιος σε μια γωνιά, τους παρακολουθούσε αμίλητος, και 

μόνο όταν τέλειωναν τους διόρθωνε, αν νόμιζε πως κάτι δεν το είχαν 

πει όπως έπρεπε. 

Μόλις τέλειωσαν το μάθημα κι άρχισαν να κουβεντιάζουν, μια 

κοπέλα ρώτησε: 

– Ο εγγονός σας δε θέλει να γίνει ηθοποιός; Σιωπή. Ο παππούς 

άργησε να απαντήσει. Στο τέλος, είπε: 

– Για την ώρα δε… δείχνει. 

Δεν τον ξαναπήρε άλλη Κυριακή, παρόλο που ο Αντώνης θα ήθελε 

πολύ να ξανακούσει κι αυτός τον… δάσκαλο και να γνωριστεί πιο 

καλά με τα παιδιά.’ 

 

Ερωτήσεις 

 

 Περιγράψτε τον χαρακτήρα και την προσωπικότητα του ψεύτη 

παππού. 

 Σε τι διαφέρει από άλλα άτομα της ηλικίας του; 

 Τι πιστεύετε ότι τον κάνει να διατηρεί την καλή διάθεσή του και 

να μην παραιτείται, παρά την ηλικία του;  



  

ΙΟΥΛΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 9 

 

 Ποια είναι η σχέση του με τον εγγονό του; Πώς πιστεύετε ότι 

επηρεάζει ο παππούς τον μικρό Αντώνη;  

 Φτιάξτε εσείς ένα κείμενο/ιστορία με πρωταγωνιστή ένα άτομο 

τρίτης ηλικίας. (παππού ή γιαγιά) 

 

 

Β. Ο ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ στο ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:  

 

1.  Η ΣΧΕΣΗ των ΠΑΠΠΟΥΔΩΝ/ΓΙΑΓΙΑΔΩΝ με τα ΠΑΙΔΙΑ τους:  

 

✓ ΚΕΙΜΕΝΟ:   Λέων Τολστόι, «Ο 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. 

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;».   

Κι ο Μίσα απαντά: 
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«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.’ 

*θερμάστρα: στη Ρωσία οι άνθρωποι κάθονταν και κοιμούνταν σε 

μεγάλες κτιστές θερμάστρες-τζάκια 

 

Ερωτήσεις 

1) Πώς φέρονται οι γονείς του Μίσα στο γέρο παππού του και πώς 

αντιδρά εκείνος; 

2) Ποιο γεγονός έκανε τους γονείς του Μίσα να αλλάξουν τη στάση τους 

απέναντι στον παππού και πώς εξηγείτε αυτή την αλλαγή; 

3) Στο διήγημα παρουσιάζεται ο κύκλος της ανθρώπινης ζωής μέσα από 

τις τρεις ηλικιακές φάσεις της. Ποια χαρακτηριστικά κάθε φάσης 

διακρίνετε; 

Πηγή: www.users.sch.gr 

✓ ΒΙΝΤΕΟ:  https://www.youtube.com/watch?time_continue=269&v=mNK6h1dfy2o 

 

Προβληματιστείτε πάνω στη σχέση του νεαρού ενήλικα με τον 

ηλικιωμένο πατέρα του και γράψτε ελεύθερα τις σκέψεις σας πάνω σε 

αυτό (τουλάχιστον 10-15 γραμμές)  

 

❖ Όταν δεν υπάρχει σχέση…… 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=V6-

0kYhqoRo&feature=emb_logo&fbclid=IwAR0eS8OaTTF_ZK4qzJx3TIIoykezNNZ_

KDOPfJU9c1spBsZN4FxPoE0AzME 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=269&v=mNK6h1dfy2o
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=V6-0kYhqoRo&feature=emb_logo&fbclid=IwAR0eS8OaTTF_ZK4qzJx3TIIoykezNNZ_KDOPfJU9c1spBsZN4FxPoE0AzME
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=V6-0kYhqoRo&feature=emb_logo&fbclid=IwAR0eS8OaTTF_ZK4qzJx3TIIoykezNNZ_KDOPfJU9c1spBsZN4FxPoE0AzME
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=V6-0kYhqoRo&feature=emb_logo&fbclid=IwAR0eS8OaTTF_ZK4qzJx3TIIoykezNNZ_KDOPfJU9c1spBsZN4FxPoE0AzME
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✓ Παρουσιάστε σε συνεχή λόγο, το περιεχόμενο της διαφήμισης. Ποιο 

κοινωνικό θέμα/ πρόβλημα θίγεται εδώ;  

✓ Χαρακτηρίστε τα πρόσωπα: α) τον παππού β) τα παιδιά και τα εγγόνια 

✓ Πώς κρίνετε την πράξη του παππού και τι πολύτιμο μάθημα έδωσε με 

αυτή στα παιδιά του;  

 

2. Η ΣΧΕΣΗ των ΠΑΠΠΟΥΔΩΝ/ΓΙΑΓΙΑΔΩΝ με τα ΕΓΓΟΝΙΑ τους: 

 

ΒΙΝΤΕΟ Playmobil : https://www.youtube.com/watch?v=MkmMQ26-

ovQ&fbclid=IwAR08gaHIZhO58EDYnCY6Z6U8ePZaIdXzk9Kl_29cV1a9dhjBVvp

wOLUz5wM  

 

➢ Αφού Παρακολουθήσετε το βίντεο, απαντήστε κι εσείς στις ερωτήσεις 

που θέτει:  

o Ποια είναι η πρώτη λέξη που σου έρχεται στο νου όταν ακούς 

«παππού» και «γιαγιά» ;  

o Τι ‘μαγικό’ έκανε/κάνει ο παππούς και η γιαγιά σου; 

o Αν μπορούσες να πεις κάτι στον παππού και στην γιαγιά αυτή τη 

στιγμή, τι θα τους έλεγες; 

o Σου έχουν δώσει κάποια συμβουλή που δεν ξεχνάς ποτέ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MkmMQ26-ovQ&fbclid=IwAR08gaHIZhO58EDYnCY6Z6U8ePZaIdXzk9Kl_29cV1a9dhjBVvpwOLUz5wM
https://www.youtube.com/watch?v=MkmMQ26-ovQ&fbclid=IwAR08gaHIZhO58EDYnCY6Z6U8ePZaIdXzk9Kl_29cV1a9dhjBVvpwOLUz5wM
https://www.youtube.com/watch?v=MkmMQ26-ovQ&fbclid=IwAR08gaHIZhO58EDYnCY6Z6U8ePZaIdXzk9Kl_29cV1a9dhjBVvpwOLUz5wM
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 ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Αφού δείτε προσεκτικά τη γελοιογραφία, σχολιάστε τον ρόλο της 

γιαγιάς, η οποία προς το παρόν είναι απούσα, στη σύγκρουση του 

παιδιού με τη μαμά του. Μπορείτε να αναφερθείτε σε ένα ανάλογο δικό 

σας βίωμα όπου έχει μεσολαβήσει η γιαγιά ή ο παππούς σας; 

 

Πηγή : Γελάτε είναι μεταδοτικό (fb) 
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✓ Η  Τρίτη Ηλικία ως φορέας κοινωνικοποίησης 

 

Βίντεο:  https://www.youtube.com/watch?v=wne3zhVVdWg  

Δείτε τη ταινία μικρού μήκους και απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:  

❖ Από ποιες φάσεις περνάει η σχέση γιαγιάς- εγγονού;  

❖ Πώς κατάφερε, αν και χωρίς λεκτική επικοινωνία, να 

διαπαιδαγωγήσει τον εγγονό της; 

❖ Τι μηνύματα του πέρασε; 

 

✓ Φτιάχνω παραμύθια με τον παππού και τη γιαγιά… 

 

«Παππούς και εγγονή» 

 

Ξεπέζευαν στο μεγάλο πλάτανο της κυρίας Ευστρατίας και ο παππούς 

μάζευε χορτάρια. Της έδειχνε τα σχήματα. Τα πικροράδικα, τα 

περδικοπατήματα, τις καυκαλήθρες. Ε, γούστο είχε, αλλά μετά από λίγο το 

Λενιώ βαριόταν κι έφευγε γιαλό γιαλό. «Αλλιώτικες που είναι οι θάλασσες 

και οι παραλίες το χειμώνα», σκεφτόταν. 

Ξάφνου, μέσα στα ξύλα, στα πεταμένα μπουκάλια, στις παρατημένες και 

σχισμένες σαγιονάρες, τις παράταιρες, βλέπει ένα παντοφλάκι, μα ένα 

παντοφλάκι! «Ααα! Τι να ’ναι αυτό;», είπε μέσα της. «Σαν βαρκάκι, σαν 

γόνδολα». Ήταν υφασμάτινο, με χρυσοκλωστές και πολύχρωμα λουλούδια. 

Ήταν βέβαια ταλαιπωρημένο, αλλά στα νιάτα του πρέπει να έκανε τράκες! 

Ε, και να είχε τέτοια παπούτσια το Λενάκι, όλες οι φίλες της θα ζήλευαν 

και αυτή θα καμάρωνε. Βέβαια, δεν θα μπορούσε να τρέξει και να παίξει 

μ’ αυτά τα παντοφλιά, αλλά θα τα είχε για τις καλές τις ώρες: για τα 

γενέθλια, για την εκκλησία, για τις γιορτές και τα πανηγύρια. Τέτοιες 

σκέψεις έκανε, όταν κατέφθασε ο παππούς κρατώντας τόν τορβά τίγκα στα 

χόρτα. 

– Κουκ, κοκονέλιμ, ήρθα. 

– Κοίτα παππού, ένα παντοφλάκι παράξενο. 

– Πασουμάκι τούρκικο είναι, Λενιώ. Τέτοια φορούσαν τα χρόνια τα παλιά 

οι πλούσιες Τουρκαλίτσες. 

https://www.youtube.com/watch?v=wne3zhVVdWg
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C106/331/2257,8512/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C106/331/2257,8512/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C106/331/2257,8512/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C106/331/2257,8512/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C106/331/2257,8512/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C106/331/2257,8512/
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– Μου αρέσει πολύ, παππού! 

– Εμ τι! Είναι δειχτερά τα πασούμια, όμορφα, πλουμιστά και χειροποίητα. 

Είδες ταξίδι, το άτιμο! Η θάλασσα μας το έφερε. Είδες τη θάλασσα, Λενιώ! 

– Να το πάρουμε μαζί μας, παππού; 

– Τι να το κάνεις, μάτια μου. Εγώ λέγω να το ταξιδέψουμε απέναντι να 

πάει να βρει το ταίρι του. Καλύτερα, ε; 

Το σκέφτηκε λίγο η Ελένη: 

– Καλά, ας το κάνουμε κι έτσι, του απάντησε. 

Το έβαλε, λοιπόν, ο παππούς πάνω στο κύμα και είπε ψιθυριστά: 

– Άντε στο καλό, άντε να βρεις το ταίρι σου. 

Ύστερα, κοίταξε το πασουμάκι που αρμένιζε ανατολικά και είπε με 

χαμόγελο και πιο δυνατά: 

– Χαιρετίσματα! 

Το έβλεπαν να ξεμακραίνει σαν μικροσκοπικό τρεχαντήρι και φανταζόταν 

πια τα μύρια όσα η Ελένη μας. Αργότερα, οι 

δυο τους, αφού άναψαν τα καντήλια στους 

Αγίους Αναργύρους, μπήκαν στα ιαματικά 

λουτρά της Εφταλούς, για να κολατσίσουν 

στα ζεστά. Έκανε κρύο, μην το ξεχνάμε. 

Χειμώνας βλέπετε, ήλιος με δόντια.  

Παππούς και εγγονή έτρωγαν και 

χαλάρωναν στη θαλπωρή της υγρής 

ζεστασιάς. 

Μέσα από τις τρύπες του θόλου της σκεπής 

έβλεπαν το φως να μπαίνει, ματσάκια ματσάκια κυκλάμινα. Και από το 

μικρό παράθυρο στο βάθος, ο διάδρομος της θάλασσας. Μπλε, θυμωμένος 

απ’ τον Ντελή-Βοριά. 

Χράτσα-χρούτσα, ροκάνιζαν τα παξιμάδια οι δυο τους και μοσχοβολούσαν 

τα λουτρά κανέλα, μανταρίνι και δαφνόφυλλα. 

Η πηγή έστελνε τη ζεστή ανάσα της στα μάγουλα και τα χέρια τους με 

μικρές, λεπτές φυσαλίδες, που ανάβλυζαν σταθερά και ρυθμικά από τα 

χαλίκια της μεγάλης στέρνας. 

– Πώς να την έλεγαν άραγε την Τουρκαλίτσα που έχασε το πασουμάκι της; 

είπε αφηρημένα η Ελενίτσα. 

– Μελτέμ! είπε ο παππούς με σιγουριά. Μελτέμ, την έλεγαν και ήταν νέα 

και όμορφη. Αγαπιότανε με τον Αχμέτ. Κρυφά έφευγε από τη μάνα της τα 

βράδια από την πίσω σκάλα του σπιτιού τους, την καφασωτή και κατέβαινε 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C106/331/2257,8512/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C106/331/2257,8512/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C106/331/2257,8512/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C106/331/2257,8512/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C106/331/2257,8512/
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στην αυλή τους, σιγοπατώντας. Εκεί αντάμωναν και τα λέγανε ψιθυριστά 

μέσα στο σκοτεινό μπαξέ τους. 

– Κοίτα απέναντι, Λενιώ, εκεί ήταν το 

σπίτι τους. Στο Μπαμπα-Γκαλέ, στο 

ακρωτήρι. 

Ένα βράδυ όμως, η μάνα της είχε ύπνο 

ανήσυχο. Ξύπνησε, λοιπόν, και κατέβηκε στον οντά τους, να φάει κανένα 

λουκουμάκι για να γλυκαθεί. 

Την άκουσε που λες, Ελένη μου, η Μελτέμ, είδε και τη λάμπα που άναψε 

και τρέχει να προλάβει να χωθεί στο μεντέρι της. Μέσα στη φούρια, της 

ξέφυγε το πασουμάκι κι έμεινε στην αυλή! 

Το πήρε ο σκύλος τού Αχμέτ και άρχισε τα παιχνίδια δίπλα στη θάλασσα. 

Ορμά ένα κύμα, του το παίρνει και να το στα δικά μας μέρη! 

Γέλασε πλατιά ο παππούς: 

– Πού τα σκαρφίζομαι όλα τούτα! μονολόγησε. Πού τα κατεβάζει 

η γκλάβα μου τέτοια παραμύθια! 

– Σ’ αγαπώ, παππού μου, του είπε η Ελένη, μ’ όλη της την καρδιά. Σ’ 

αγαπώ. 

Εγώ να δεις, συκαλάκι μου. 

Φωτεινή Φραγκούλη  

 

 

Δραστηριότητες 

1. Τι να έγιναν άραγε η Μελτέμ και ο Αχμέτ; Μπορείς να συνεχίσεις 

το παραμύθι του παππού; 

2. Φανταστείτε ότι ο παππούς της Μελτέμ και του Αχμέτ στην 

Τουρκία βρήκε ένα πασουμάκι της Ελένης. Τι θα έλεγε στα δικά 

του εγγονάκια; 

3. Συζητήστε για τα συναισθήματα του παππού και της εγγονής. 

4. Αν η Ελένη έστελνε ένα γράμμα στη Μελτέμ, τι θα της έγραφε; 

 Πηγή: Φωτόδενδρο   

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C106/331/2257,8512/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C106/331/2257,8512/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C106/331/2257,8512/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C106/331/2257,8512/
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✓ Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 

Τραγούδι: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=119&v=Wu7yIhjRCts&feature=emb

_logo 

 

Κείμενα:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=119&v=Wu7yIhjRCts&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=119&v=Wu7yIhjRCts&feature=emb_logo
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 Αφού ακούσετε το τραγούδι και διαβάσετε τα κείμενα γράψτε και 

εσείς ένα κείμενο με το οποίο θα ευχαριστείτε τον παππού και τη 

γιαγιά σας! 

 

Πηγή: Φωτόδενδρο 
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Γ. Η ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ στην ΤΕΧΝΗ…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ν. Γύζης, «Κου- Κου» 

Γ. Ιακωβίδης, «Ο αγαπημένος 

του παππού» 
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Γ. Ιακωβίδης, «Η αγαπημένη 

της Γιαγιάς» 

Γ. Ιακωβίδης, «Τα πρώτα 

βήματα» 
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Η σχέση των ηλικιωμένων με τα εγγόνια τους έχει εμπνεύσει κατά 

καιρούς πολλούς ζωγράφους . Επιλέξτε τον πίνακα που προτιμάτε και 

σχολιάστε τον. 

✓ Περιγράψτε τα κεντρικά πρόσωπα αλλά και το σκηνικό 

✓ Παρατηρήστε και καταγράψτε λεπτομέρειες πχ την έκφραση της 

γιαγιάς, το ανοιχτό παράθυρο και τη θέα από αυτό κλπ και 

σκεφτείτε πως ‘δένουν’ όλα αυτά μεταξύ τους με στόχο το 

καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα 

✓ Τι συναισθήματα σου δημιουργεί ο πίνακας; 

✓ Γιατί τον επιλέξατε ως τον καλύτερο σε σχέση με τους 

υπόλοιπους; Τι ήταν αυτό που σας προσέλκυσε σε αυτόν; 

✓ Παρατηρήστε λεπτομέρειες στην τεχνική του πίνακα : πχ 

εναλλαγή φωτός και σκιάς, χρώματα κλπ 

Απαντήστε στις παραπάνω ερωτήσεις σε ένα συνεχές κείμενο και όχι σε 

καθεμία χωριστά. Προσέξτε ώστε το κείμενό σας να έχει συνοχή και 

αλληλουχία νοημάτων, ώστε να μπορεί κάποιος να το κατανοήσει και να 

το διαβάσει με ενδιαφέρον, ακόμα και αν δεν έχει μπροστά του τις 

ερωτήσεις. 

 

……..και στην ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

 

ΑΡΘΡΟ: 

« Η γιαγιά και ο παππούς- Ο ρόλος τους στην οικογένεια» 

Ακολουθούν κάποιες επιστημονικά τεκμηριωμένες απαντήσεις σχετικά με 

τον ρόλο των ηλικιωμένων στην ανατροφή των εγγονών τους… 

Η γιαγιά και ο παππούς στο μικροσκόπιο… 

Ο ψυχολόγος και οικογενειακός σύμβουλος Rogge, αναφέρει πως τα 

παιδιά έχουν ανάγκη τους παππούδες, σχεδόν όσο και τους γονείς τους. Ο 

ρόλος των παππούδων βέβαια είναι διαφορετικός από αυτόν των γονιών. 

Οι παππούδες συνήθως προσφέρουν μεγαλύτερη αποδοχή, υποστήριξη, 

κατανόηση και λιγότερη πειθαρχία στα παιδιά. Έτσι, η σχέση τους με τα 

εγγόνια τείνει να είναι πιο χαλαρή και γενναιόδωρη. Για τους παππούδες 
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αυτό είναι ιδιαίτερα απολαυστικό γιατί ναι μεν μπορούν να βοηθήσουν στο 

μεγάλωμα μιας νέας γενιάς, αλλά από την άλλη δεν έχουν τις καθημερινές 

ευθύνες των γονιών και δε χρειάζεται να εμπλέκονται στις έντονες 

αντιπαραθέσεις και στις διαφωνίες που μπορεί να δημιουργηθούν ανάμεσα 

στους γονείς και τα παιδιά. 

Μερικές φορές, η παρουσία τους είναι από μόνη της σημαντική. Μπορεί να 

λειτουργήσουν ως μοχλός σταθερότητας και ηρεμίας τόσο για τα εγγόνια 

όσο και για τους γονείς. Άλλες φορές η παρουσία τους γίνεται αναγκαία σε 

καταστάσεις κρίσης όπου με έναν πιο ενεργό ρόλο αναλαμβάνουν τη 

φροντίδα των εγγονών τους. Επιπλέον, έχοντας μια σχετική απόσταση από 

την οικογένεια και μεγαλύτερη εμπειρία, μπορεί να φανούν χρήσιμοι όταν 

προκύπτουν προβλήματα και μπορεί να διατηρήσουν οικογενειακές αξίες 

και να διασφαλίσουν την οικογενειακή συνέχεια. 

Η γιαγιά και ο παππούς έχουν επίσης περισσότερο χρόνο να διηγούνται 

ιστορίες από το παρελθόν, πράγμα που μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να 

δημιουργήσουν μια αίσθηση της οικογενειακής τους ταυτότητας και 

παράδοσης! 

 

Μπορεί να επηρεάσει αρνητικά η εμπλοκή των 

παππούδων τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών; 

Αρκετά συχνά οι γονείς αναρωτιούνται αν τα παιδιά 

μπερδεύονται από τη διαφορετική στάση των 

παππούδων απέναντι στα εγγόνια τους. Τα παιδιά 

όμως γνωρίζουν πολύ καλά ότι η σχέση τους με τους 

γονείς είναι διαφορετική από τη σχέση με τους 

παππούδες. Συγκρίνουν και αξιολογούν αυτές τις 

διαφορές. Το πρόβλημα δημιουργείται όταν οι 

παππούδες και οι γονείς διαφωνούν για το ποιος 

διαπαιδαγωγεί καλύτερα, πιο σωστά ή ποιος έχει δίκιο. 

Όταν οι παππούδες εμπλέκονται και επεμβαίνουν υπερβολικά στη 

διαπαιδαγώγηση των εγγονών τους, αυτό που φαίνεται είναι ότι δεν έχουν 

αφήσει ακόμα τα παιδιά τους να αυτονομηθούν και εξακολουθούν να τα 

χειραγωγούν. Το αποτέλεσμα είναι οι γονείς να θεωρούν αυτές τις 

παρεμβάσεις προσβλητικές. 

Όπως όλες οι σχέσεις, έτσι και η σχέση των γονιών, των παππούδων και 

των παιδιών θέλει δουλειά για να πετύχει και να διατηρηθεί η σωστή 

ισορροπία. Οι παππούδες έχουν σίγουρα πολλά να προσφέρουν στα εγγόνια 
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τους, αλλά αυτό προϋποθέτει ότι όλα τα μέλη της οικογένειας πρέπει να 

ακολουθούν κάποιους αυτονόητους κανόνες. 

 

Η γιαγιά και ο παππούς μπορεί να αντιδρούν συχνά πιο ήρεμα, πιο σοφά, 

βασιζόμενοι στην πείρα που έχουν, αλλά θα πρέπει να σταματήσουν να 

ελέγχουν τα παιδιά τους. Οι γονείς χρειάζονται υποστήριξη και όχι 

ανθρώπους που επεμβαίνουν χωρίς να τους το ζητήσει κανείς. 

Από την πλευρά των γονιών, αρκετά συχνά συμβαίνει κάτι αντιφατικό. Από 

τη μια ζητούν από τους παππούδες να κάνουν χρέη μπειμπισίτερ, και από 

την άλλη προσπαθούν να επιβάλλουν στη γιαγιά και στον παππού τις 

απόψεις τους για την ανατροφή των παιδιών. Αυτή η απαίτηση όμως είναι 

κάπως υπερβολική δεδομένου ότι οι παππούδες έχουν τη δική τους σχέση 

με τα εγγόνια τους. 

Όταν οι γονείς εμπιστεύονται τα παιδιά τους στους παππούδες, αναθέτουν 

ταυτόχρονα και την ευθύνη σε αυτούς. Επομένως, δεν έχει πολύ νόημα να 

θέλουν να αλλάξουν τους παππούδες. Το σημαντικό είναι να έχουν 

εμπιστοσύνη στα παιδιά τους. Τα παιδιά μπορούν να δουν τις διαφορές, να 

ζυγίσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, και είναι σε θέση να 

αξιολογήσουν και να κατανοήσουν τους διαφορετικούς τρόπους 

ανατροφής. 

Τέλος, οι παππούδες δεν αντικαθιστούν τη σχέση των γονιών με τα παιδιά, 

αλλά τη συμπληρώνουν και τη διευρύνουν. Όταν οι γονείς και οι 

παππούδες συνεργάζονται αρμονικά και κρατούν μια ισορροπία μεταξύ 

επαφής και απόστασης, εμπλουτίζεται 

και ο ψυχικός κόσμος των παιδιών, αλλά 

και οι γονείς διευκολύνονται που ξέρουν 

ότι οι παππούδες θα τους βοηθήσουν αν 

χρειαστεί! 

Το να είναι κανείς παππούς η γιαγιά 

είναι μια εμπειρία που χαρίζει ευτυχία, 

πληρότητα και νόημα στη ζωή! Το να 

έχει ένα παιδί παππού ή γιαγιά ζει μια 

εμπειρία μοναδική και ασύγκριτη! 

Ακόμα και αν υπάρχουν καυγάδες 

ανάμεσα στους γονείς και τους παππούδες, αν η σχέση έχει γερές βάσεις 

και βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και στην εκτίμηση, η αγάπη θα 

αντέξει τις τριβές και τις συγκρούσεις και ο καθένας θα απολαύσει από τη 

δική του πλευρά και ρόλο την ανθρώπινη σχέση που αναπτύσσεται και 

δημιουργείται! 
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Πηγή: https://www.parentshelp.gr/ 

Όταν οι τρεις γενιές συζητούν… 

Σε ένα οικογενειακό συμβούλιο, γονείς και παππούδες αποφασίζουν να 

συζητήσουν τις διαφωνίες τους σε θέματα ανατροφής των παιδιών. Να 

καταγράψετε τις απόψεις της κάθε πλευράς σε μία παράγραφο. Στη 

συνέχεια να παρουσιάσετε, σε τρίτη παράγραφο, τη δική σας άποψη- 

πρόταση, σε μία προσπάθεια να γεφυρώσετε τις διαφορές των δύο 

γενεών… (Στο κείμενό σας θα χρησιμοποιήσετε α΄ και β΄ πληθυντικό 

πρόσωπο). 

 

 

Παραγωγή Λόγου: 

Γίνομαι δημοσιογράφος…… 

Σε ένα κείμενο 200 λέξεων που θα 

δημοσιευθεί στην εφημερίδα του 

σχολείου μου, προσπαθώ να 

ευαισθητοποιήσω τους 

συνομηλίκους μου σχετικά με τα 

άτομα τρίτης ηλικίας. Επίσης, 

προτείνω τρόπους ώστε η οικογένεια 

να υποστηρίζει τους ανθρώπους 

αυτούς, αλλά και να επωφεληθεί από 

την πείρα τους και τη σοφία τους. 

 


