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Κείμενο 1  

Σο χάςμα που μπαηώνουμε  

 

      Oι νζοι κατθγοροφν τουσ μεγάλουσ για υποκριςία, τυπικότθτα, υπερβολικι  

εναςχόλθςθ με τθν φλθ. {...} Δθλϊνουν ότι υποφζρουν από ζλλειψθ κατανόθςθσ,  

ςυμπαράςταςθσ, ότι «γονατίηουν» από τθ ςυνεχι κριτικι των μεγάλων. Από τθν  

ενοχλθτικι εντατικι τουσ παρζμβαςθ ςτθ «ηωι τουσ». Πτι αυτοί προτιμοφν τισ  

μικρζσ εξεγζρςεισ από τουσ μεγάλουσ ςυμβιβαςμοφσ των γονιϊν τουσ, τθ νεανικι  

ανθςυχία από τθν πακθτικι «κατάπτωςθ», τθ φανταςία από τθν εξουςία.  

     Οι μεγάλοι τοφσ αντιγυρίηουν τισ κατθγόριεσ για ανευκυνότθτα και αδιαφορία. Για  

μθ προςαρμογι ςτα οικογενειακά πλαίςια {...} Για αδθφαγία, αχαριςτία, ζλλειψθ  

ςεβαςμοφ, ελαφρότθτα.  

     Και το χάςμα των γενεϊν ξεςκεπάηεται ευρφ, ςε χιλιάδεσ ςπίτια. Το χάςμα που  

μπαηϊνουμε κακθμερινά, πρόχειρα, με ζνα λάκοσ μοίραςμα τθσ διαφοράσ. Τα  

καλοφμε να ςυμπεριφερκοφν με μια ενιλικθ ωριμότθτα (που δεν ζχουν λόγω  

μικρισ εμπειρίασ) ενϊ από τθν πλευρά μασ παλιμπαιδίηουμε, ακοφραςτοι  

νοςταλγοί τθσ μυκικισ νεανικότθτασ. Και νομίηουμε ότι οι αντικζςεισ εκτονώκθκαν,  

όμωσ από κάτω υπάρχει ακόμθ κενό. Διότι ο χρόνοσ κφλθςε, θ κοφραςθ κόλωςε το  

όραμα, θ ηωι εγκαταςτάκθκε ςτο «αυλάκι». Ζπαψε να υπάρχει εξζλιξθ. Να υπάρχει  

κφμθςθ. Άρχιςε θ επίκριςθ ςε ό,τι ζρχεται από τθ νζα γενιά. Από τθ γενιά που δεν  

μπορεί παρά να τα κζλει όλα, κι αν κάτι αντιπαρακζτει, δεν είναι οφτε θ βία οφτε θ  

ακολαςία. Είναι το απεριόριςτο ςτο πεπεραςμζνο των ενθλίκων.  

     Το χάςμα των γενεϊν ακόμθ οφείλεται ςτθν ψευδαίςκθςθ των μεγάλων πωσ θ νζα  

γενιά είναι άλλθ γενιά. Με άλλα χαρακτθριςτικά, άλλεσ ςυντεταγμζνεσ. Λάκοσ. Αν  

κάτι τουσ χωρίηει είναι μόνο ο τρόποσ που θ κακεμιά κατανοεί τον κόςμο. {...} Οι  

νζοι κα ικελαν να πιςτζψουν ςε κάτι. Οι μεγάλοι αμφιβάλλουν για όλα.  

      Φαντάηεςτε πϊσ κα ιταν αν οι νζοι ζπαυαν να είναι ιδεαλιςτζσ; Θα ζμοιαηαν ςτουσ  

«ρεαλιςτζσ» (διαψευςμζνουσ) ενιλικεσ. Αν αυτό ςυμβεί ποτζ, δεν κα υπάρχουν  

πλζον χάςματα, αλλά άνκρωποι μόνο μιασ θλικίασ. Ευτυχϊσ, ζρχεται πάντα θ  

επόμενθ γενιά να ςυντθριςει το χάςμα.  

    Διότι τα παιδιά, τα περιςςότερα παιδιά, μοιραία κα «ωριμάςουν». Κι αντίκετα απ'  

ό,τι αμφότερεσ οι πλευρζσ πιςτεφουν, οι νζοι ςυνικωσ ακολουκοφν τουσ γονείσ  

κατά πόδασ, τουσ μιμοφνται, αν και όχι ςτα άμεςα, ςτα εκπεφραςμζνα. Αλλά ςτα  

εςωτερικευμζνα πάγια, ςτα ανομολόγθτα πρόδθλα. «Ζχοντασ περάςει όλθ τθ νιότθ  

μου προςπακϊντασ να διαμορφϊςω τθ δικι μου προςωπικότθτα», ζγραφε κάπου  

ζνασ ςαραντάρθσ, «βλζπω ότι όλο και περιςςότερο μοιάηω με τον γονιό εναντίον  

του οποίου επαναςτατοφςα. Κακϊσ μεγαλϊνω νιϊκω πωσ, αντί να προςκζτω  



ςτρϊςεισ, αφαιρϊ πουκάμιςα. Και κακϊσ γίνομαι όλο και πιο πολφ ςαν τουσ γονείσ  

μου, γίνομαι περιςςότερο ο εαυτόσ μου».   

(Τασοφλα Καραϊσκάκη, εφημ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 10-11-2009 ) 

 

Κείμενο 2  

  
 

Ερωτιςεισ κατανόθςθσ  

1. Να χαρακτθρίςετε τισ παρακάτω προτάςεισ με τθν ζνδειξθ Σωςτό – Λάκοσ.  

     α. Οι ενιλικεσ είναι οραματιςτζσ και οι νζοι ςυμβιβαςμζνοι.  

     β. Οι ενιλικεσ κατθγοροφν τουσ νζουσ για απλθςτία.  

     γ. Το χάςμα των γενεϊν είναι αδικαιολόγθτο και καταδικαςτζο.  

     δ. Το χάςμα των γενεϊν αμβλφνεται όςο οι νζοι μεγαλϊνουν.  

     ε. Το χάςμα των γενεϊν ευρφνεται από τισ αψυχολόγθτεσ απαιτιςεισ τθσ γενιάσ των  

         ενιλικων από τουσ νζουσ.  

(Μονάδεσ 10)  

2. Να ςχολιάςετε ςε μια παράγραφο 90-100 λζξεων τθν άποψθ που διατυπϊνει θ  

ςυγγραφζασ ςτθν πρoτελευταία παράγραφο: «Ευτυχϊσ, ζρχεται πάντα θ επόμενθ  

γενιά να ςυντθριςει το χάςμα».  

(Μονάδεσ 10)  

3. συνεχή, κατηγόριες, εκτονώθηκαν, λάθος, κατανοεί: να αντικαταςτιςετε τισ  

παραπάνω λζξεισ που ζχουν υπογραμμιςτεί με άλλεσ ςυνϊνυμεσ χωρίσ να αλλάηει  

το νόθμα του κειμζνου.  

(Μονάδεσ 5)  

4. αχαριςτία, ευρφ, εκτονώκθκαν, εξζλιξθ, ανευκυνότθτα: να αντικαταςτιςετε τισ  

παραπάνω λζξεισ που ζχουν γραφεί ςτο κείμενο με ζντονα γράμματα με μια  

αντϊνυμθ.  

 (Μονάδεσ 5)  

5. Να μετατρζψετε τθ ςφνταξθ των παρακάτω προτάςεων από ενεργθτικι ςε  

πακθτικι.  

α) Oι νζοι κατθγοροφν τουσ μεγάλουσ για υποκριςία, τυπικότθτα, υπερβολικι  

εναςχόλθςθ με τθν φλθ. β) Αντί να προςκζτω ςτρϊςεισ, αφαιρϊ πουκάμιςα.  

 (Μονάδεσ 5)  

 

6. Με αφορμι τθν γελοιογραφία του Αρκά, (κείμενο 2) να γράψετε δφο  

παραγράφουσ με αιτιολόγθςθ. Στθν πρϊτθ να αναπτφξετε τουσ λόγουσ για τουσ  



οποίουσ οι νζοι πρζπει ν’ ακοφν τουσ μεγαλφτερουσ. Στθ δεφτερθ να παρουςιάςετε  

τα αντεπιχειριματα των νζων. (250-300 λζξεισ).  

(Μονάδεσ 25)  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ΑΡΧΘ 5θσ 

 ΣΕΛΙΔΑΣ 

  

ΟΔΘΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΗΟΜΕΝΟΥΣ  

  

1. Να μθ γράψετε το όνομά ςασ ςτο τετράδιο.  

  

2. Να μθν αντιγράψετε τα κζματα ςτο τετράδιο.  

  

3. Να γράψετε το ονοματεπϊνυμό ςασ ςτο επάνω μζροσ των  

 φωτοαντιγράφων με τα κζματα.  

  

4. Δεν επιτρζπεται να γράψετε τίποτε άλλο ςτα φωτοαντίγραφα με  

τα κζματα.  

  

5. Κατά τθν αποχϊρθςι ςασ να παραδϊςετε μαηί με το τετράδιο και  

τα φωτοαντίγραφα με τα κζματα.  

  

6. Να απαντιςετε ςτο τετράδιό ςασ ςε όλα τα κζματα.  

  

7. Να γράψετε τισ απαντιςεισ ςασ μόνον με μπλε ι μόνον με μαφρο ςτυλό.  

  

8. Να μθ χρθςιμοποιιςετε διορκωτικό (blanco) ςτο τετράδιο.  

  



9. Δυνατι αποχϊρθςθ μία (1) ϊρα μετά τθν ζναρξθ τθσ εξζταςθσ.  

  

  

ΤΕΛΟΣ 5 

θσ 

 ΣΕΛΙΔΑΣ  

  

  

  

  

Καννά Ελζνθ  

Κωτςελζνθ Σοφία  

  

  

  

 

 

 


