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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑ 1Ο 

 

Α1) Σύμφωνα με το κείμενο Α υπάρχουν πολλές αιτίες δημιουργίας του χάσματος των γενεών. Πιο 

συγκεκριμένα, η «απόσταση» στην επικοινωνία ανάμεσα σε ενήλικες και εφήβους ξεκινά από τα 

διαφορετικά χαρακτηριστικά που έχει κάθε ηλικιακή ομάδα. Βάσει αυτών των ιδιαίτερων γνωρισμάτων 

που διαθέτουν προκύπτει  διαφοροποίηση τόσο στις ανάγκες όσο και στα ενδιαφέροντα τους. 

Διαφορετική είναι ωστόσο και η ανατροφή που έλαβε κάθε γενιά  με αποτέλεσμα να έχουν άλλη άποψη 

και για την ίδια τη ζωή. Τέλος, επισημαίνεται από τον συντάκτη ότι οι απαιτήσεις των ώριμων και των 

νέων είναι ποικίλες και έτσι το χάσμα των γενεών οξύνεται. 

 

Α2) Σύμφωνα με το κείμενο Β οι νέοι και οι ενήλικες χρησιμοποιούν για διαφορετικούς λόγους το 

διαδίκτυο. Πιο αναλυτικά οι νέοι έχουν πρόσβαση σε αυτό για να ψυχαγωγηθούν κυρίως μέσα από 

ηλεκτρονικά παιχνίδια, για να κοινωνικοποιηθούν, να εργαστούν αλλά και για να ενημερωθούν. Από 

την άλλη μεριά, οι μεγαλύτεροι κάνουν χρήση του διαδικτύου κυρίως για επαγγελματικούς λόγους αλλά 

και για την πληροφόρηση. Παρόλα αυτά τα τελευταία χρόνια οι ώριμοι χρήστες δηλώνουν ότι το 

ιντερνετ βελτιώνει τις διαπροσωπικές τους σχέσεις και γι’ αυτό όλο και συχνότερα καταφεύγουν σε 

αυτό. 

 

Β1) Δομή παραγράφου: 

 Θεματική περίοδος:  «Χάσμα γενεών»……ανάμεσα σε γονείς και παιδιά. 

 

σχόλια: Είναι η διαφορά…. ανθρωπότητας 

 

κατακλείδα: δεν υπάρχει 

 

Τρόπος ανάπτυξης: Ορισμός    

 Οριστέα έννοια: χάσμα γενεών 

 Γένος:  προβληματική επικοινωνία 

 Ειδοποιός διαφορά:  που υπάρχει ανάμεσα σε γονείς και παιδιά. 

 

Β2) «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.» 

ΜΑΘΗΜΑ / 
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Ενεργητική σύνταξη 

 

Μετατροπή σε παθητική Πιο συγκεκριμένα το δίκτυο χρησιμοποιείται από τους νέους (18-24 ετών) 

τόσο για την εργασία τους όσο και για την ψυχαγωγία, ενώ από τους μεγαλύτερους (35-54 ετών) 

χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς. 

 

Β3) επιπρόσθετα: προσθήκη 

      λοιπόν: συμπέρασμα 

     δηλαδή : επεξήγηση 

     τέλος: απαρίθμηση 

 

Β4) δίψα για ζωή, πνεύμα αλλαγής, γεφύρωση χάσματος, εγκαταλείψουν ξεπερασμένες ιδέες 

 

Γ) Επικοινωνιακό πλαίσιο: Άρθρο (απαραίτητος ο τίτλος και η χρήση γ΄ ρηματικού προσώπου) 

 

§Πρόλογος:  

αναφορά στο διαχρονικό φαινόμενο του χάσματος των γενεών και στις μορφές εκδήλωσής του 

 

§Αίτια Χάσματος: 

 - διαφορετικά χαρακτηριστικά κάθε ηλικίας  αντικομφορμιστικό και νεωτεριστικό πνεύμα νέων σε 

αντιδιαστολή με τον συντηρητισμό των μεγαλυτέρων. 

-τρόπος ανατροφής κάθε ηλικιακής ομάδας οι μεγαλύτεροι είναι μεγαλωμένοι με απαρχαιωμένες 

αντιλήψεις και στερήσεις , ενώ οι νέοι είναι πιο απελευθερωμένοι και περισσότερο ανεξάρτητοι 

-οικογενειακοί δεσμοί  πιο χαλαροί στις μέρες μας γεγονός που απομακρύνει τους νέους από τους 

ενήλικες σε συνδυασμό με την έλλειψη χρόνου 

 

§Τρόποι Αντιμετώπισης Χάσματος: 

Τόσο οι νέοι όσο και οι μεγαλύτεροι πρέπει να κάνουν αμοιβαία προσπάθεια και υποχώρηση για τη 

γεφύρωση του χάσματος. 

-Οι νέοι να σέβονται την εμπειρία των ώριμων και οι μεγαλύτεροι να κατανοούν την παρορμητικότητα 

τους. 

- Οι ώριμοι να στηρίζουν τις επιλογές των νέων και να τους κατευθύνουν χωρίς δογματισμό, ενώ οι νέοι 

θα πρέπει να μην απαξιώνουν οτιδήποτε το παραδοσιακό 

-  Σημαντικό τέλος να περνούν χρόνο μαζί και να αναλαμβάνουν κοινές δραστηριότητες. 

 

 

§Επίλογος: Σημαντικό είναι να γεφυρωθεί το χάσμα ώστε να υπάρξει αρμονική συνύπαρξη στην 

κοινωνία. Διαφορετικά οι επιπτώσεις είναι πολλές, όπως η κρίση του θεσμού της οικογένειας, η 

εμπάθεια ανάμεσα στις γενεές αλλά και η αποκοπή της νέας γενιάς από το παρελθόν. 

 

 


