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ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

 

ΧΑΣΜΑ ΓΕΝΕΩΝ 

 «Χάσμα γενεών» (Generation Gap) λέγεται η προβληματική επικοινωνία που υπάρχει ανάμεσα σε 

διαδοχικές γενιές, για παράδειγμα ανάμεσα σε γονείς και παιδιά. Είναι η διαφορά αντιλήψεων για τη 

ζωή και τα προβλήματά της, η αδυναμία συνεννόησης μεταξύ των νέων και των μεγαλύτερων. 

Αποτελεί ένα διαχρονικό φαινόμενο, υπάρχει ανέκαθεν και θα συνεχίσει να υπάρχει, καθώς είναι 

αποτέλεσμα της κοινωνικής εξέλιξης της ανθρωπότητας. 

 

Οι αιτίες δημιουργίας του χάσματος είναι αρκετές και υπεύθυνες καθίστανται αμφότερες οι πλευρές, 

δηλαδή τόσο οι νέοι όσο και οι ώριμοι. Η ψυχοσύνθεση, τα ενδιαφέροντα, οι ανάγκες αλλά και οι 

απαιτήσεις ανάμεσα στους νέους και τους μεγαλύτερους είναι διαφορετικές. 

 

Οι νέοι αφενός διαθέτουν σωματική ευεξία, αυτοπεποίθηση, θάρρος, ορμή, ανυπομονησία, 

ενθουσιασμό. Έχουν δίψα για ζωή, διακατέχονται από πνεύμα αλλαγής, αρνούνται καθιερωμένα 

σύμβολα και τυποποιημένες ιδέες, είναι προοδευτικοί και καινοτόμοι. Οι μεγάλοι αφετέρου είναι πιο 

συντηρητικοί με παγιωμένες απόψεις, έχουν όμως πείρα και σύνεση και διακατέχονται από ρεαλισμό 

και αυτοκυριαρχία. 

 

Επιπρόσθετα, η κάθε γενιά διέπεται από διαφορετική βιοθεωρία και κοσμοθεωρία, βλέπει από τη 

δική της οπτική γενιά τη θεώρηση της ζωής. Η εκάστοτε γενιά γαλουχήθηκε από την οικογένειά της 

σύμφωνα με τις αξίες της εποχής της. Μορφώθηκε και διαπαιδαγωγήθηκε κάτω από διαφορετικό 

εκπαιδευτικό σύστημα που αποσκοπούσε σε διαφορετικούς στόχους. 

 

Ως παράδειγμα αναφέρω ότι όνειρο των κοριτσιών των παλαιότερων εποχών ήταν κυρίως να βρουν 

έναν πλούσιο γαμπρό για να παντρευτούν και να δημιουργήσουν οικογένεια, ενώ σήμερα επιδιώκουν 

να σπουδάσουν, να αποκατασταθούν επαγγελματικά, να κάνουν ταξίδια και να γνωρίσουν νέους 

ανθρώπους και διαφορετικές νοοτροπίες. 

 

Χρειάζεται, λοιπόν, προσπάθεια εκατέρωθεν για τη γεφύρωση του χάσματος. Γνωστή είναι η ρήση 

που χρησιμοποιούν οι μεγάλοι «Εκεί που είσαι ήμουνα κι εδώ που είμαι θα ‘ρθεις»! Οι μεγάλοι 

υπήρξαν κι οι ίδιοι νέοι κάποτε γι’ αυτό οφείλουν να δείχνουν κατανόηση, να εγκαταλείψουν τις 

ξεπερασμένες ιδέες τους, να μην είναι διαρκώς επικριτικοί, αλλά να δείχνουν περισσότερη 

εμπιστοσύνη στους νέους αποφεύγοντας τις επαναλαμβανόμενες νουθεσίες και υιοθετώντας τον 

εποικοδομητικό διάλογο. 

 

Οι νέοι από την πλευρά τους πρέπει να δείχνουν περισσότερο σεβασμό στους μεγαλύτερους, να 

διδάσκονται από την πείρα τους, να βρίσκονται σε διαρκή εγρήγορση, να μη φοβούνται να 

αναλαμβάνουν ευθύνες και πρωτοβουλίες. Να μην αμφισβητούν συνεχώς την προηγούμενη γενιά και 

να μην της επιρρίπτουν ευθύνες για όλα τα προβλήματα που τους απασχολούν. 

 

Χρέος κάθε γενιάς είναι να συνειδητοποιήσει ότι αποτελεί το συνδετικό κρίκο μιας αλυσίδας με την 

προηγούμενη αλλά και την επόμενη γενιά. Αντιθέσεις και διαφωνίες πάντα θα υπάρχουν αρκεί να 

μην μετατρέπονται σε αγεφύρωτες διαφορές. Η πορεία προς τα εμπρός περνά μέσα από τη σύνθεση 
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των απόψεων, τη διαλογική συζήτηση και μέσα από τη γόνιμη αντιπαράθεση του παλιού με το 

καινούριο.  

από τη δασκάλα Χρύσα Δ. Δαρδακούλη  

 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

 

ΤΟ ΧΑΣΜΑ ΓΕΝΕΩΝ ΣΤΟ INTERNET 

Μέχρι σήμερα πιστεύαμε πως το χάσμα των γενεών (συνήθως μεταξύ γονέων και παιδιών) υπάρχει 

μόνο στον "αισθητό κόσμο". Έρευνα όμως που διοργάνωσε το Ίδρυμα Gallup με συμμετοχή 40.000 

χρηστών του Internet, έδειξε πως, κατά κάποιο τρόπο, το ίδιο χάσμα υπάρχει και στο δίκτυο. 

 

Πιο συγκεκριμένα, οι νέοι (18-24 ετών) χρησιμοποιούν το δίκτυο τόσο για την εργασία τους όσο και 

για ψυχαγωγία, ενώ οι μεγαλύτεροι (35 - 54 ετών) το χρησιμοποιούν σχεδόν αποκλειστικά για 

επαγγελματικούς σκοπούς. 

 

Οι νεότεροι στην ηλικία, βλέπουν το web σαν ένα σημαντικό κομμάτι της προσωπικής τους ζωής 

που τους παρέχει ψυχαγωγία, γνωριμίες (μέσα από "chat" rooms) αλλά και πληροφόρηση. 

 

Για τον επικεφαλής της έρευνας κ. Mark Wright, τα αποτελέσματα αυτά είναι πολύ σημαντικά γιατί 

μας δείχνουν πως η νέα γενιά μεγαλώνει βλέποντας το Internet σαν ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής 

τους που συμπληρώνει όχι μόνο την εργασία αλλά και πολλές από τις εκτός δικτύου δραστηριότητές 

τους. 

Έτσι, ενώ το 82% των μεγαλύτερων (35-54 ετών) χρησιμοποιεί το Internet για να λάβει ειδήσεις και 

πληροφόρηση, μόνο το 65% των νεότερων (18-24 ετών) το χρησιμοποιούν για τον ίδιο λόγο. Από 

την άλλη μεριά, το 75% των νέων προσφεύγουν στο Web για την ψυχαγωγία τους ενώ μόνο το 45% 

των πιο μεγάλων κάνουν το ίδιο. 

 

Επίσης, το 45% των νέων έχουν κοινωνική δραστηριότητα (socializing) μέσα στο δίκτυο έναντι 

μόλις 18% των μεγαλύτερων. Τέλος ασχολίες όπως τα παιγνίδια μέσω δικτύου (interactive games) 

προσελκύουν το 29% των νέων αλλά μόνο το 13% των μεγαλύτερων. 

 

Φαίνεται όμως πως το χάσμα υπάρχει και σε άλλο επίπεδο καθώς οι πιο μεγάλης ηλικίας χρήστες 

δηλώνουν εντονότατα πως το Internet βελτιώνει τις διαπροσωπικές σχέσεις ! 

 

Αυτό το μάλλον απρόσμενο συμπέρασμα έδωσε η έρευνα FutureScapes της Activmedia αφού σε 

ερωτήματα που έθεσε η εταιρεία σχετικά με τους λόγους χρήσης του Internet, το 66% των ηλικίας 

άνω των 65 ετών δήλωσε πως το δίκτυο έχει κάνει την ζωή τους πιο ενδιαφέρουσα. Το ποσοστό αυτό 

πέφτει στο 50% για τους ηλικίας 25-34 ετών. Επίσης, το 46% των άνω των 65 δήλωσε πως η χρήση 

του Internet βελτιώνει τις διαπροσωπικές σχέσεις ενώ μόνο το 19% των από 25-34 ετών είχε την ίδια 

γνώμη. 

 

Οι μεγάλης ηλικίας άνθρωποι θεωρούν πως το Internet τους προσφέρει την δυνατότητα να 

βελτιώσουν τις διαπροσωπικές σχέσεις τους και να βρουν νέα ενδιαφέροντα. Μπορεί να μην 

χρησιμοποιούν το Internet με τον ίδιο τρόπο όπως οι νεώτεροι "συνάδελφοί" τους. Προστρέχουν 

όμως και αυτοί μαζικά στους κόλπους του (η τρίτη ηλικία θεωρείται η αναδυόμενη δύναμη μέσα στο 

δίκτυο) καθώς θεωρούν πως η χρήση του τους παρέχει ιδιαίτερα σημαντικά οφέλη. 

       

   

http://www.eeei.gr/interbiz/articles/xasma.htm  
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

ΘΕΜΑ 1Ο  

Α1. Σύμφωνα με το Κείμενο Α ποιες είναι οι αιτίες του χάσματος των γενεών; Η απάντηση να δοθεί 

σε μια παράγραφο 50-60 λέξεων. 

       

  (Μονάδες 13) 

 

Α2. Σύμφωνα με το κείμενο Β οι νέοι και οι ενήλικες χρησιμοποιούν για τους ίδιους σκοπούς το 

διαδίκτυο; Η απάντηση να δοθεί σε μια παράγραφο 50-60 λέξεων.     

                        (Μονάδες 12) 

 

ΘΕΜΑ 2Ο  

 Β1. Να βρείτε τη δομή και τον τρόπο ανάπτυξης της 1ης παραγράφου του κειμένου Α («Χάσμα 

γενεών…ανθρωπότητας»).                

     (Μονάδες 8) 

 

Β2. Να εντοπίσετε το είδος της σύνταξης που χρησιμοποιείται στo ακόλουθo απόσπασμα και να 

μετατρέψετε το είδος της σύνταξης από ενεργητική σε παθητική ή αντίστροφα. 

 

«Πιο συγκεκριμένα, οι νέοι (18-24 ετών) χρησιμοποιούν το δίκτυο τόσο για την εργασία τους 

όσο και για ψυχαγωγία, ενώ οι μεγαλύτεροι (35 - 54 ετών) το χρησιμοποιούν σχεδόν 

αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς.» 

       

   (Μονάδες 5) 

 

Β3. Ποια νοηματική σχέση εκφράζουν οι παρακάτω διαρθρωτικές λέξεις; 

 

επιπρόσθετα: 

λοιπόν:  

δηλαδή: 

τέλος: 

       

   (Μονάδες 4) 

 

 

Β4. Να βρείτε στο κείμενο Α τέσσερα παραδείγματα μεταφορικής χρήσης της γλώσσας. 

       

   (Μονάδες 8) 

 

ΘΕΜΑ 3Ο 

Γ. Σε ένα άρθρο που θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα του σχολείου σας  να αναφερθείτε  στα αίτια  

του  φαινομένου του χάσματος των γενεών ανάμεσα σε εφήβους και ενήλικες και στην συνέχεια να 

προτείνετε τρόπους αντιμετώπισης του χάσματος.  Να αναπτύξετε τις απόψεις σας σε 250- 300 

λέξεις. 

       

             (Μονάδες 50) 

 


