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Κείμενο 

[Net Generation ( Ψηφιακή Γενιά) και i Generation: Το σύγχρονο χάσμα των γενεών]  

Το κείμενο είναι διασκευή από άρθρο των New York Times και δημοσιεύθηκε στο www.tvxs.gr στις 11. 

1. 2010. Σ’ αυτό θίγεται το σύγχρονο χάσμα γενεών λόγω της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης, που 

αφορά πλέον και ανθρώπους με μικρότερη ηλικιακή διαφορά. 

 

Συσκευές όπως το “i-phone” και το κινητό τηλέφωνο, καθώς και ηλεκτρονικά 

συστήματα, όπως τα “windows” και το διαδραστικό διαδικτυακό περιβάλλον, αποτελούσαν 

απειλητικά «νέα» δεδομένα για την προηγούμενη γενιά. Ωστόσο, για τα σημερινά παιδιά 

αποτελούν μια καθημερινότητα που είναι κάτι παραπάνω από «συνηθισμένη». 

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η στάση των γενεών απέναντι στην τεχνολογία, η 

εξοικείωση της κάθε γενιάς με αυτή και οι διαφορές των ικανοτήτων τους ως προς τη χρήση 

των νέων συσκευών και των ρηξικέλευθων1 συστημάτων δημιουργούν ένα νέο «χάσμα 

γενεών», το οποίο δεν είναι τόσο εύκολο να ξεπεραστεί. 

«Οι λιλιπούτειοι πολίτες δύο, τριών ή τεσσάρων ετών έχουν τελείως διαφορετικές 

εμπειρίες αναφορικά με την τεχνολογία, σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές», δήλωσε ο 

Lee Rainie, διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου για το διαδίκτυο στην Αμερική. «Φοιτητές 

κολεγίων μπορεί να χάνουν το μπούσουλα μπροστά σε ζητήματα τεχνολογίας, τα οποία 

παιδιά γυμνασίου χειρίζονται με απόλυτη άνεση. Αυτό ακριβώς είναι το σύγχρονο «χάσμα 

γενεών» που ερευνούν οι επιστήμονες», προσθέτει. 

Στο ίδιο πνεύμα, ο Larry Rosen, καθηγητής ψυχολογίας στο πανεπιστήμιο της 

Καλιφόρνια, σημειώνει τις βασικές διαφορές ανάμεσα στις δύο «γενεές»: την «Net 

Generation», δηλαδή τη γενιά του δικτύου που γεννήθηκε τη δεκαετία του 1980, και την 

«iGeneration», δηλαδή τη γενιά των διαδραστικών συσκευών και συστημάτων – όπως το 

iphone – η οποία γεννήθηκε τη δεκαετία του 1990 και του 2000. Η Net Generation περιμένει 

ανταπόκριση κάνοντας κλικ σε ένα ποντίκι ή πληκτρολογώντας σε ένα πληκτρολόγιο. 

Αντίθετα, η i Generation βλέπει μια οθόνη και την αγγίζει, περιμένοντας ανταπόκριση. 

Επίσης, η i Generation περνά πολύ περισσότερο χρόνο στέλνοντας μηνύματα στα 

                                                
1 Ρηξικέλευθων: καινοτόμων, πρωτοποριακών 

https://tvxs.gr/news/sci-tech/net-generation-και-igeneration-το-σύγχρονο-χάσμα-των-γενεών


κινητά, μιλώντας στο skype2 και σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ βλέπει πολύ 

λιγότερη τηλεόραση. Και σύμφωνα με τον δρ. Rosen η νέα γενιά αυτή θα απαιτεί μια 

«άμεση» ανταπόκριση – όπως αυτή που της παρέχουν τα ηλεκτρονικά συστήματα – από όλες 

τις εκφάνσεις της ζωής. Κοινώς η νέα αυτή γενιά έχει πλεονέκτημα στις ικανότητες 

«πολυεπεξεργασίας» (multitasking) αλλά μειονεκτεί στο θέμα της... υπομονής. 

«Τα παιδιά της i Generation θα απαιτούν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές τους να τους 

«απαντούν» αμέσως, θα θεωρούν πως θα έχουν αυτομάτως δικαίωμα άμεσης και 

απεριόριστης πρόσβασης σε όλες τις πληροφορίες, θα δίνουν την ίδια σημασία στους 

διαδικτυακούς φίλους με τους πραγματικούς φίλους και θα έχουν μια πολύ πιο «χαλαρή» 

αντίληψη για την ιδιωτική ζωή», καταλήγει ο δρ.Rosen, σκιαγραφώντας τα χαρακτηριστικά 

της νέας αυτής γενιάς. 

 

ΘΕΜΑ 2β 

 

Στο παραπάνω άρθρο υπάρχουν αρκετοί όροι που ανήκουν σε «ειδικό» λεξιλόγιο. Να 

καταγράψεις τέσσερις τέτοιους όρους (μονάδες 8) και να αιτιολογήσεις τη χρήση τους στο 

παραπάνω κείμενο (μονάδες 2). 

Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ 3 

 

Διάβασες το παραπάνω κείμενο για το σύγχρονο χάσμα γενεών και αποφάσισες να 

δημοσιεύσεις ένα άρθρο 250-300 λέξεων στην ιστοσελίδα του σχολείου σου, στο οποίο 

καταθέτεις τις προσωπικές σου απόψεις για την επίδραση που ασκεί η ραγδαία τεχνολογική 

πρόοδος στις σχέσεις των νέων με τους μεγαλύτερους. Μπορείς να αξιοποιήσεις στοιχεία 

από την προσωπική σου εμπειρία και από το κείμενο αναφοράς . 

Μονάδες 40 
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