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Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΧΑΣΜΑ ΓΕΝΕΩΝ 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

 

«Χάσµα γενεών»: Το πιο διαχρονικό και ταυτόχρονα το πιο σύγχρονο 

αδιέξοδο. Μια κλισέ έκφραση που σηκώνει το βάρος µιας απόρριψης σε κάθε 

εφηβεία. Η κορύφωση του προσωπικού δράµατος κάθε εφήβου που αδυνατεί 

να πιστέψει πώς οι γονείς του µπορούν αλλά δεν θέλουν ή θέλουν αλλά δεν 

µπορούν. 

Η εφηβεία αποτελεί την πλέον καθοριστική περίοδο στη ζωή κάθε 

παιδιού που διεκδικεί πια µια θέση στην κοινωνία των «µεγάλων». Μιµείται 

τους συνοµηλίκους, ανήκει στο ρεύµα της εποχής του, αγωνιά να 

διαφοροποιηθεί από τους «old fashion» γονείς του, επαναστατεί, δοκιµάζει, 

ερωτεύεται, αντιδρά. Είναι η περίοδος της προσωπικής αλλαγής που όσο 

µακρινή κι αν είναι στην µνήµη των ενηλίκων γονέων παραµένει πάντα τόσο 

ίδια. Μέσα σ’ αυτήν, ο έφηβος ψάχνει µε αγωνία να βρει τον εαυτό του – να 

προσδιορίσει µε ακρίβεια το εγώ του έναντι όλων των άλλων – ενώ βασικός 

στόχος και µαζί απόλυτη δική του ανάγκη είναι να διαφοροποιηθεί, να 

ξεχωρίσει. 

Ο λόγος του εφήβου προκαλεί, γιατί πίσω απ’ τις λέξεις κρύβεται η 

βαθύτερη επιθυµία του να εντυπωσιάσει, ορίζοντας την θέση του σε 

απόσταση όσο το δυνατόν µεγαλύτερη από το «χθες». Εκεί όπου ο ίδιος 

πιστεύει πώς ανήκουµε όλοι εµείς! Και έχει δίκιο! Είµαστε οι έφηβοι του χθες 

και είναι µε µαθηµατική ακρίβεια ο ενήλικος του αύριο. Με βάση, λοιπόν, το 

αξίωµα αυτό, του οφείλουµε προτεραιότητα και αναγνώριση, ενώ οι ίδιοι θα 

χρειαστούµε ψυχραιµία κι υποµονή µέχρι η «επανάσταση» να οδηγήσει στην 

εσωτερική προσωπική του δικαίωση. Οι λόγοι και τα αιτήµατά του, να βρουν 

αντίκρισµα και τελικά να αναγνωρίσει από µόνο του – αυτό, το δικό µας παιδί – 

την ταυτότητά του.  
http://www.my-family.gr 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

 

Η οικονοµία του Ίντερνετ στην Ελλάδα έχει µεγάλα περιθώρια 

ανάπτυξης. Αυτό αναφέρει η νέα έκθεση του ΟΟΣΑ «Προοπτικές 

Οικονοµίας του Διαδικτύου 2012», σύµφωνα µε την οποία η χώρα µας, σε µια 

σειρά από σχετικούς δείκτες, βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις µεταξύ των 

κρατών-µελών του ΟΟΣΑ, κάτω (λίγο έως πολύ) από το µέσο όρο των 

ανεπτυγµένων χωρών του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης.  

Αυτή η σχετική υστέρηση, µεταξύ άλλων δεικτών, εµφανίζεται στο 

ποσοστό των ελληνικών επιχειρήσεων και νοικοκυριών µε ευρυζωνική 

σύνδεση και πρόσβαση στο διαδίκτυο, στο ποσοστό των εργαζόµενων στον 

τοµέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), στο ποσοστό 

του πληθυσµού που χρησιµοποιεί φορητές συσκευές για πρόσβαση στο 

διαδίκτυο, στο ποσοστό των χρηστών του διαδικτύου που δηµιουργούν τις 

δικές τους ιστοσελίδες, στο ποσοστό των καταναλωτών που αγοράζουν αγαθά 

και υπηρεσίες µέσω διαδικτύου (ηλεκτρονικό εµπόριο) ή που συναλλάσσονται 

µε τις τράπεζες (ηλεκτρονική τραπεζική), στο ποσοστό των σχολείων που 

συνδέονται στο διαδίκτυο και το χρησιµοποιούν, στο ποσοστό των χρηστών 

που αναζητούν εργασία µέσω Ίντερνετ, όσων έρχονται σε επαφή µε δηµόσιες 

υπηρεσίες, όσων ασχολούνται µε ηλεκτρονικά παιγνίδια ή «κατεβάζουν» 

µουσική και ταινίες κ.ά. 

Η Ελλάδα είναι ανάµεσα στις ανεπτυγµένες χώρες που έχουν το πιο 

έντονο «ψηφιακό χάσµα γενεών», δηλαδή τη µεγαλύτερη απόκλιση στη χρήση 

του διαδικτύου µεταξύ των νέων και των ηλικιωµένων. Η χώρα µας, µαζί µε 

την Τουρκία και το Μεξικό, έχουν το µικρότερο ποσοστό χρήσης του 

διαδικτύου από άτοµα ηλικίας 65-75 ετών. 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:  08/10/2012 10:28 

Πηγή: REUTERS 

http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=478421 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α1. Ποια πρέπει να είναι η στάση των ενηλίκων απέναντι στο λόγο των 

εφήβων, σύµφωνα µε το περιεχόµενο του 1ου κειµένου; 

(10 µονάδες) 
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Α2. Ποια η νοηµατική σχέση του δεύτερου κειµένου µε το πρώτο; 

(10 µονάδες) 

 

Β1. Γιατί στην τελευταία παράγραφο του 1ου κειµένου χρησιµοποιείται το 

πρώτο πληθυντικό πρόσωπο; 

(10 µονάδες) 

 

Β2. Να δικαιολογήσετε τη χρήση των εισαγωγικών στις τελευταίες 

παραγράφους των δύο κειµένων. 

(10 µονάδες) 

 

Γ. Να γράψετε ένα άρθρο για τη σχολική σας εφηµερίδα (400 λέξεις), στο 

οποίο θα καταγράψετε τα βασικά αίτια του χάσµατος των γενεών και 

θα προτείνετε τρόπους αντιµετώπισής του. 

 (60 µονάδες) 


