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Α. Το κείμενο αναφέρεται στις σχέσεις των νέων με τους μεγαλύτερους και την επικοινωνία 

που θα έπρεπε να αναπτύσσουν. Οι μεγαλύτεροι, λοιπόν, πρέπει να μάθουν να επικοινωνούν 

με τους νέους προσεγγίζοντας τη δική τους γλώσσα και έχοντας υπομονή και συμπάθεια προς 

αυτούς. Η άρνηση των νέων είναι αποτέλεσμα της ανασφάλειας και της δυσκολίας τους να 

αναμετρηθούν με τους μεγάλους. Η δυσφορία και η περιφρόνησή τους εκφράζεται με την 

αντίδρασή τους στην προσπάθεια των μεγαλύτερων να τους χειραγωγήσουν. Πρέπει, όμως, 

από την άλλη πλευρά να αντιληφθεί ο νέος τη σοβαρότητα και την καλοπροαίρετη διάθεση 

του μεγάλου, ώστε να αλλάξει την άκαμπτη στάση του. 

 

Β.1. Συχνά διατυπώνεται από τους μεγαλύτερους η άποψη ότι οι νέοι έχουν την αξίωση να 

χαίρουν πάντα της αναγνώρισής τους. Η ανωτέρω θέση, αν και βρίσκει ανταπόκριση σε 

μεγάλη μερίδα των ενηλίκων, εντούτοις δεν στηρίζεται σε λογικές βάσεις, γιατί οι νέοι 

επιζητούν τον ουσιαστικό διάλογο και την επικοινωνία με τους μεγαλύτερους καθώς και τη 

στοργή τους. Η όποια μορφή αντίδρασης εκ μέρους των νέων συνδέεται με την άκαμπτη 

στάση και την αυταρχική συμπεριφορά των μεγάλων, που συνακόλουθα τους ωθεί σε 

ανάρμοστη συμπεριφορά. 

 

Β.2. Θεματική περίοδος: «Όσοι έχουν να κάνουν … γλώσσα τους». 

Σχόλια ή λεπτομέρειες: «Διαφορετικά … καταλαβαίνουμε». 

Κατακλείδα: «Και έως… συμπάθεια». 

 

Β.3. αποδυναμωθεί: ισχυροποιηθεί 

ενεργητική: παθητική 

δυσφορία: ικανοποίηση 

αμφιβολία: βεβαιότητα 

επικρίνουν: επικροτούν 

 

Β.4. «Και η δυσφορία τους δείχνεται με την περιφρόνηση στο γονιό ή στο δάσκαλο». 

«Αργά ή γρήγορα οι εκτιμήσεις τους αναθεωρούνται». 

 

Γ. Σε μια ημερίδα που διοργανώνεται στην περιοχή σου με θέμα «Διάλογος δύο γενεών» 

έχεις προσκληθεί, για να εκθέσεις τις απόψεις σου. Στην ομιλία σου αναπτύσσεις τις θέσεις 

σου για τα αίτια έλλειψης της επικοινωνίας μεταξύ των νέων και των «μεγάλων» και 

προτείνεις τρόπους προσέγγισης των δύο μερών (400-500 λέξεις).  
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Πρόλογος 

Ορισμός της διάστασης των γενεών.  

Ιστορική αναδρομή με έμφαση στη μεγαλύτερη αμφισβήτηση, που παρατηρείται στις μέρες 

μας.  

Γενική διαπίστωση με αναφορά στο πρόβλημα:  

 ελλιπής επικοινωνία 

 έλλειψη σεβασμού 

 αδιαφορία, ανευθυνότητα, απειθαρχία, έλλειψη εμπιστοσύνης 

 εναντίωση στην έννομη τάξη. 

Ο διάλογος, όμως, είναι αυτός που συμβάλλει στην επίλυση των διαφορών, στην άρση 

παρεξηγήσεων και στην οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης. Είναι αυτός που συντελεί στην 

προσέγγιση ανθρώπων διαφορετικών γενεών και αμβλύνει τη διάσταση απόψεων και την 

αδυναμία επικοινωνίας. 

 

Κύριο Θέμα:  

[1] Αίτια 

Αίτια του φαινομένου είναι: 

• Τα διαφορετικά ηλικιακά γνωρίσματα. Ο ενθουσιασμός ταιριάζει στους νέους, ενώ η πείρα 

στους μεγαλύτερους.  

• Τα διαφορετικά βιώματα σε κοινωνικοπολιτικό επίπεδο. 

• Η έλλειψη αλληλοσεβασμού και αλληλοκατανόησης. 

• Η αύξηση των διεκδικήσεων και αμφισβητήσεων των νέων, λόγω ραγδαίων 

επιστημονικοτεχνικών εξελίξεων και καταιγισμού πληροφοριών και ερεθισμάτων. 

• Η αδυναμία των μεγαλυτέρων να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις της εποχής. 

• Η κοινωνικοποίηση μέσω της οικογένειας είναι άλλοτε υπερπροστατευτική και άλλοτε 

αδιάφορη. 

• Η εντατικοί ρυθμοί ζωής οδηγούν σε έλλειψη ελεύθερου χρόνου που θα συμβάλλει στη 

σύσφιγξη των σχέσεων. 

 Ο καταναλωτικός τρόπος ζωής και οι επιβαρυμένες επαγγελματικές υποχρεώσεις των 

γονέων συντελούν, ώστε αυτοί να διαθέτουν ελάχιστο χρόνο για τα παιδιά τους. 

 

[2] Προτάσεις 
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 Γόνιμος και εποικοδομητικός διάλογος που θα στηρίζεται σε αμοιβαίες υποχωρήσεις. 

 Προσπάθεια προσέγγισης των αδιεξόδων των νέων από τους ενηλίκους. 

 Διαλλακτικότητα και ανοχή στις θέσεις των «μεγάλων» από τους νεότερους. 

 Αυτοκριτική μεγαλύτερων και ανάληψη των ευθυνών τους έναντι της νέας γενεάς. 

 Οι μεγαλύτεροι να εμπνέουν και να κερδίζουν το σεβασμό των νέων και όχι να τον 

απαιτούν. 

 Εξασφάλιση χρόνου για την επίτευξη αρμονικότερων σχέσεων. 

 Διαπαιδαγώγηση των νέων με πίστη στο διάλογο (από την οικογένεια και το σχολείο). 

Υιοθέτηση του δημοκρατικού μοντέλου αγωγής. 

 Παροχή ευκαιριών στους νέους σε κάθε τομέα της κοινωνικής δραστηριότητας. 

 

Επίλογος:  

Έκκληση να συνεργαστούν οι δύο γενεές για όφελος της κοινωνίας.  

Αν συνδυαστεί η πείρα των μεγαλυτέρων με τον δυναμισμό των νέων, όχι μόνο θα γεφυρωθεί 

το χάσμα μεταξύ τους, αλλά και θα διασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση μιας 

κοινωνίας προόδου και συνεργασίας. 

 

Επικοινωνιακό πλαίσιο:  

Προσφώνηση: Κυρίες και κύριοι ... 

Αποφώνηση: Ευχαριστώ που με ακούσατε. 

 

 

Πανελλαδικές εξετάσεις Δ΄ Εσπερινών 2007 

 


