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Κείμενο 1 

Το χάσμα των γενεών ένα σύγχρονο φαινόμενο; 

Το κείμενο υπογράφεται από την Ευτυχία Τσελεκίδου, δημοσιεύτηκε στις 28.12.2013 στη μαθητική 

Εφημερίδα «Μαθουτοπία»  του Παλλατίδειου Γενικού Λυκείου του Σιδηροκάστρου. Έχει συντομευτεί 

για τις ανάγκες της εξέτασης. 

 

Το χάσμα των γενεών είναι ένα φαινόμενο με διαχρονική παρουσία στην εξέλιξη της 

ανθρωπότητας. Πρόκειται για την προβληματική επικοινωνία που υπάρχει ανάμεσα σε 

διαδοχικές γενιές, για παράδειγμα ανάμεσα σε γονείς και παιδιά. Δηλαδή το χάσμα των 

γενεών δε σημαίνει έλλειψη επικοινωνίας, όπως συχνά ακούγεται, επικοινωνία υπάρχει 

ανάμεσα στις γενιές, όμως δεν είναι αυτή που πρέπει, γιατί δεν είναι εποικοδομητική. Το 

φαινόμενο αυτό έχει αποκτήσει μεγάλες διαστάσεις στην εποχή μας, αφού ευνοούν την 

«ανάπτυξή» του οι κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν. 

Το χάσμα των γενεών συνήθως εκδηλώνεται μεταξύ γονέων και παιδιών. 

Συγκεκριμένα, τα παιδιά, δηλαδή η νέα γενιά, έχει διάθεση για δημιουργία, θέλουν να 

δημιουργούν καινούργια πράγματα, να τα ερευνούν και να εξελίσσονται με τα χρόνια. 

Αντίθετα, στην προηγούμενη γενιά, στους γονείς, κυριαρχεί ο συντηρητισμός, δηλαδή η 

αδυναμία ανανέωσης τους. Με άλλα λόγια, οι νέοι έχουν δυναμισμό, διάθεση για δράση, 

ενώ οι παλιοί έχουν παγιωμένες απόψεις. Ακόμα, οι νέοι θέλουν να αναζητήσουν κάτι 

καινούργιο, είναι πιο δεκτικοί σ’ αυτό και το συνηθίζουν ευκολότερα από τους ανθρώπους 

που είναι σε μεγάλη ηλικία, γιατί αυτοί έχουν αδυναμία προσαρμογής σε καθετί νέο. Τέλος, 

οι νέοι έχουν έλλειψη εμπειριών, ενώ οι μεγαλύτεροι έχουν πείρα σε περισσότερα θέματα . 

Οι αιτίες δημιουργίας του χάσματος των γενεών είναι αρκετές. Κάθε γενιά ζει και 

αναπτύσσεται κάτω από τις επιδράσεις μιας διαφορετικής εποχής. Έτσι και σήμερα, οι νέοι 

χρησιμοποιούν διαφορετικό τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς από ό,τι οι μεγαλύτεροι. […] 

Παρ’ όλα αυτά, η προβληματική επικοινωνία, το χάσμα των γενεών, μπορεί να φέρει θετικά 

αποτελέσματα, αν και οι δύο πλευρές το θελήσουν. Και αυτό θα επιτυγχάνεται σιγά-σιγά. 

Εφόσον υπάρχει διάθεση για διάλογο, σεβασμός του άλλου, σύνεση και κατανόηση το 

χάσμα αυτό μπορεί να μετριαστεί, όχι όμως και να εξαλειφθεί. Πάντα θα υπάρχει! 

https://efimeridapallatideio.wordpress.com/
https://efimeridapallatideio.wordpress.com/


 

Κείμενο 2  

Η μουριά στην Τούμπα 

Απόσπασμα από το ομώνυμο διήγημα της Αγγελικής Ταλιγκάρου . Η μουριά στην Τούμπα και άλλα 

διηγήματα. Σειρά: Κήπος, 2018. 

 

Κατά τις έντεκα ξυπνούσε ο αδερφός μου. Ξενυχτισμένος όπως πάντα. «Είναι η 

δουλειά του», έλεγε η μαμά για τον κανακάρη της. Σερβιτόρος στο μαγαζί του μπαμπά. Μα 

όλοι ήξεραν πως δεν ήταν η δουλειά του, ήταν ο χαρακτήρας του. Κακομαθημένος, 

εγωιστής, χαϊδεμένος. Ψηλός, όμορφος και χαλασμένος από τα πρώτα τρυφερά του χρόνια. 

- Αγγελικούλα, το κουστούμι μου το σίδερωσες; […] 

- Άντε κόρη μου, άντε να σιδερώσεις να μη φωνάζει πάλι. 

Σηκωνόμουν ανόρεχτη μα σηκωνόμουν… 

Δεν έλεγα όχι στη μάνα μου, την αγαπούσα και την υπάκουα, γιατί ένιωθα βαθιά 

μέσα μου πως είχε την ανάγκη μου σε τόσα πράγματα. Ο γιατρός δεν την άφηνε να σκύβει, 

να μη χειροτερέψουν τα μάτια της,  να μη βγαίνει στον πολύ ήλιο, όχι πολλή ζέστη, όχι 

πολύ κρύο. Όλα βλάπτουν τα είδη χαλασμένα μάτια της. Ζούσε μέσα στις σκιές. Εγώ 

ήμουνα τα μάτια της. Έκανα ό,τι μου έλεγε. Έβαζα γρήγορα το σίδερο. Στις πρώτες 

αναμνήσεις μου το σίδερο ήταν ένα μαύρο, βαρύ, μαντεμένιο με κάρβουνα. […]  Αργότερα 

ήτανε ηλεκτρικό, με ξύλινη λαβή,  αλλά πάλι βαρύ ασήκωτο για τα λεπτά μου χέρια. 

Ευκολία πια,  καθαριότητα, τέρμα τα ατυχήματα, πετάχτηκε μία σπίθα, έκαψε λίγο το πέτο 

ή το ρεβέρ. Σιδέρωνα τα μακριά παντελόνια -δύο μέτρα μπόι ο αδερφός μου - τα μακριά 

σακάκια με τις φαρδιές πλάτες, μονοκούμπι ή διπλοκούμπι, ανάλογα η μόδα. Και μόλις 

τελείωνα και έλεγα να καθίσω, η ίδια φωνή πάλι: 

_ Αγγελικούλα, έβαψες τα παπούτσια μου; 

_ Άντε κόρη μου, άντε να μη φωνάζει. Θα του πάω εγώ το κουστούμι… 

Έβαφα και τα παπούτσια, του τηγάνιζα και τα αυγά. Καθόταν στο μεγάλο τραπέζι 

της τραπεζαρίας, ήθελε και το αλάτι στο τραπέζι και εμένα δίπλα του, να αστειευτεί να 

γελάσουμε, να αρχίσει καλά η μέρα του στις δώδεκα  ή στις μία το μεσημέρι. Και όταν 

ντυνόταν πια τον καμαρώναμε, ψηλός μελαχρινός, κυπαρισσάκι αληθινό στο 

φρεσκοσιδερωμένο κουστούμι του, γελαστός, ευχαριστημένος με τον εαυτό του και με μας, 

που τον δεχόμασταν έτσι όπως ήταν. 

Μια δύσκολη στιγμή ήταν αυτή που ζητούσε λεφτά πριν φύγει. Γελαστός σα να μη 

συμβαίνει τίποτα, έπαιρνε, στραγγίζει από τη μάνα μου ό,τι είχε. 

_ Θα σου τα δώσω μόλις βγάλω. 



Έπαιρνε τα δίδακτρα από το φροντιστήριο Αγγλικών μου, τα λεφτά που είχε στην 

άκρη για το φως, για το τηλέφωνο… Και έφευγε αφήνοντας πίσω του έναν αέρα 

κοσμοπολίτικο, ότι δηλαδή δεν είμαι εγώ εκ του κόσμου τούτου. Όλα θα είναι καλά μέχρι 

να πιάσω την καλή. 

Κι εγώ πίσω στη μουριά1. Τέρμα τα ονειροπολήματα, βουτιά στα βιβλία. Να 

συμμαζέψω τα ασυμμάζευτα, να πω τα μαθήματα βιαστικά απέξω, με δικά μου λόγια 

αναγκαστικά, μία τηγανιά πατάτες για μεσημεριανό και δρόμο για το σχολείο. 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΘΕΜΑ 1 

 

1ουποερώτημα (μονάδες 10) 

Με βάση τα δεδομένα του Κειμένου 1, τι σημαίνει «χάσμα γενεών», πώς κυρίως 

εκδηλώνεται και γιατί; (60-70 λέξεις) 

Μονάδες 10 

2ουποερώτημα (μονάδες 10) 

Η συντάκτρια οργανώνει το Κείμενο 2 βασισμένη στις ακόλουθες τεχνικές. Να καταγράψεις 

ενδεικτικά χωρία για καθεμία από αυτές: 

α. παράδειγμα (ένα ενδεικτικό χωρίο) 

β. ορισμός (ένα ενδεικτικό χωρίο) 

γ. αντίθεση (ένα ενδεικτικό χωρίο) 

δ. αιτιολόγηση (δύο ενδεικτικά χωρία) 

 

Μονάδες 10 

3ουποερώτημα (μονάδες 10) 

Να αντικαταστήσεις στην τελευταία παράγραφο του Κειμένου 1 τις υπογραμμισμένες 

λέξεις με μια λέξη ισοδύναμη νοηματικά προσέχοντας, ώστε να μη διαφοροποιηθεί το 

νόημα στο γλωσσικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται. 

Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ 4 

                                                           
1
 Εννοεί στη βεράντα, στην οποία έκανε ίσκιο μία μουριά. 



Ποιες σκέψεις σάς γεννώνται όσον αφορά τη θέση στην οποία βρίσκεται η αφηγήτρια (100-

150 λέξεις); 

Μονάδες 15 


