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Κείμενο 1 

Το χάσμα που μπαζώνουμε 

 Oι νέοι κατηγορούν τους μεγάλους για υποκρισία, τυπικότητα, υπερβολική 

ενασχόληση με την ύλη. {...} Δηλώνουν ότι υποφέρουν από έλλειψη κατανόησης, 

συμπαράστασης, ότι «γονατίζουν» από τη συνεχή κριτική των μεγάλων. Από την 

ενοχλητική εντατική τους παρέμβαση στη «ζωή τους». Ότι αυτοί προτιμούν τις 

μικρές εξεγέρσεις από τους μεγάλους συμβιβασμούς των γονιών τους, τη νεανική 

ανησυχία από την παθητική «κατάπτωση», τη φαντασία από την εξουσία. 

Οι μεγάλοι τούς αντιγυρίζουν τις κατηγόριες για ανευθυνότητα και αδιαφορία. Για 

μη προσαρμογή στα οικογενειακά πλαίσια {...} Για αδηφαγία, αχαριστία, έλλειψη 

σεβασμού, ελαφρότητα. 

Και το χάσμα των γενεών ξεσκεπάζεται ευρύ, σε χιλιάδες σπίτια. Το χάσμα που 

μπαζώνουμε καθημερινά, πρόχειρα, με ένα λάθος μοίρασμα της διαφοράς.  Τα 

καλούμε να συμπεριφερθούν με μια ενήλικη ωριμότητα (που δεν έχουν λόγω 

μικρής εμπειρίας) ενώ από την πλευρά μας παλιμπαιδίζουμε,  ακούραστοι 

νοσταλγοί της μυθικής νεανικότητας. Και νομίζουμε ότι οι αντιθέσεις εκτονώθηκαν, 

όμως από κάτω υπάρχει ακόμη κενό. Διότι ο χρόνος κύλησε, η κούραση θόλωσε το 

όραμα, η ζωή εγκαταστάθηκε στο «αυλάκι». Έπαψε να υπάρχει εξέλιξη. Να υπάρχει 

θύμηση. Άρχισε η επίκριση σε ό,τι έρχεται από τη νέα γενιά. Από τη γενιά που δεν 

μπορεί παρά να τα θέλει όλα, κι αν κάτι αντιπαραθέτει, δεν είναι ούτε η βία ούτε η 

ακολασία.  Είναι το απεριόριστο στο πεπερασμένο των ενηλίκων. 

Το χάσμα των γενεών ακόμη οφείλεται στην ψευδαίσθηση των μεγάλων πως η νέα 

γενιά είναι άλλη γενιά. Με άλλα χαρακτηριστικά, άλλες συντεταγμένες. Λάθος. Αν 

κάτι τους χωρίζει είναι μόνο ο τρόπος που η καθεμιά κατανοεί τον κόσμο. {...} Οι 

νέοι θα ήθελαν να πιστέψουν σε κάτι. Οι μεγάλοι αμφιβάλλουν για όλα.  
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ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

Φαντάζεστε πώς θα ήταν αν οι νέοι έπαυαν να είναι ιδεαλιστές; Θα έμοιαζαν στους 

«ρεαλιστές» (διαψευσμένους) ενήλικες. Αν αυτό συμβεί ποτέ, δεν θα υπάρχουν 

πλέον χάσματα, αλλά άνθρωποι μόνο μιας ηλικίας. Ευτυχώς, έρχεται πάντα η 

επόμενη γενιά να συντηρήσει το χάσμα. 

Διότι τα παιδιά, τα περισσότερα παιδιά, μοιραία θα «ωριμάσουν». Κι αντίθετα απ' 

ό,τι αμφότερες οι πλευρές πιστεύουν, οι νέοι συνήθως ακολουθούν τους γονείς 

κατά πόδας, τους μιμούνται, αν και όχι στα άμεσα, στα εκπεφρασμένα. Αλλά στα 

εσωτερικευμένα πάγια, στα ανομολόγητα πρόδηλα. «Έχοντας περάσει όλη τη νιότη 

μου προσπαθώντας να διαμορφώσω τη δική μου προσωπικότητα», έγραφε κάπου 

ένας σαραντάρης, «βλέπω ότι όλο και περισσότερο μοιάζω με τον γονιό εναντίον 

του οποίου επαναστατούσα. Καθώς μεγαλώνω νιώθω πως, αντί να προσθέτω 

στρώσεις, αφαιρώ πουκάμισα. Και καθώς γίνομαι όλο και πιο πολύ σαν τους γονείς 

μου, γίνομαι περισσότερο ο εαυτός μου». 

Τασούλα Καραϊσκάκη, εφημ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 10-11-2009 

Κείμενο  2  
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Ερωτήσεις κατανόησης 

1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με την ένδειξη Σωστό – Λάθος. 

α. Οι ενήλικες είναι οραματιστές και οι νέοι συμβιβασμένοι. 

β. Οι ενήλικες κατηγορούν τους νέους για απληστία. 

γ. Το χάσμα των γενεών  είναι αδικαιολόγητο και καταδικαστέο. 

δ. Το χάσμα των γενεών αμβλύνεται όσο οι νέοι μεγαλώνουν. 

ε. Το χάσμα των γενεών ευρύνεται από τις αψυχολόγητες απαιτήσεις της γενιάς των 

ενήλικων από τους νέους. 

(Μονάδες 10) 

2. Να σχολιάσετε σε μια παράγραφο 90-100 λέξεων την άποψη που διατυπώνει η 

συγγραφέας στην πρoτελευταία παράγραφο:  «Ευτυχώς, έρχεται πάντα η επόμενη 

γενιά να συντηρήσει το χάσμα». 

(Μονάδες 10) 

3. συνεχή,  κατηγόριες, εκτονώθηκαν,  λάθος, κατανοεί: να αντικαταστήσετε τις 

παραπάνω  λέξεις που έχουν υπογραμμιστεί με άλλες συνώνυμες χωρίς να αλλάζει 

το νόημα του κειμένου. 

(Μονάδες 5) 

4. αχαριστία, ευρύ, εκτονώθηκαν, εξέλιξη, ανευθυνότητα: να αντικαταστήσετε τις 

παραπάνω λέξεις που έχουν γραφεί στο κείμενο με έντονα γράμματα με μια 

αντώνυμη.  

                                                                                                              (Μονάδες 5) 

5. Να μετατρέψετε τη σύνταξη των παρακάτω προτάσεων από ενεργητική σε 

παθητική. 

α) Oι νέοι κατηγορούν τους μεγάλους για υποκρισία, τυπικότητα, υπερβολική 

ενασχόληση με την ύλη. β) Αντί να προσθέτω στρώσεις, αφαιρώ πουκάμισα.                         

 (Μονάδες 5)  
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6. Με αφορμή την γελοιογραφία του Αρκά, (κείμενο 2)  να γράψετε δύο 

παραγράφους με αιτιολόγηση. Στην πρώτη να αναπτύξετε τους λόγους για τους 

οποίους οι νέοι πρέπει ν’ ακούν τους μεγαλύτερους. Στη δεύτερη να παρουσιάσετε 

τα αντεπιχειρήματα των νέων. (250-300 λέξεις). 

(Μονάδες 25)  
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
 
1. Να μη γράψετε το όνομά σας στο τετράδιο. 
 
2. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο. 
 
3.  Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο επάνω μέρος των  
    φωτοαντιγράφων με τα θέματα. 
 
4. Δεν επιτρέπεται να γράψετε τίποτε άλλο στα φωτοαντίγραφα με  
τα θέματα.  
 
5. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και  
τα φωτοαντίγραφα με τα θέματα. 
 
6. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε  όλα τα θέματα. 
 
7. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνον με μπλε  ή μόνον με μαύρο  στυλό. 
 
8. Να μη χρησιμοποιήσετε διορθωτικό (blanco)  στο τετράδιο. 
 
9. Δυνατή αποχώρηση μία (1)  ώρα μετά την έναρξη της εξέτασης. 
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Καννά Ελένη  
Κωτσελένη Σοφία 
 
 
 

 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Iiwsxc7A_s4 

 

 



 


