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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΑΑΑ.... Το κείµενο πραγµατεύεται τη γεφύρωση του χάσµατος των γενεών. Πρώτος ο

Πλάτωνας και κατόπιν ο Αριστοτέλης έκαναν λόγο για το ζήτηµα. Σήµερα το

χάσµα µεταξύ των γενεών έχει διευρυνθεί εξαιτίας κυρίως ψυχολογικών και

κοινωνικών λόγων. Οι µεγαλύτεροι προσπαθούν να επιβάλουν τις απόψεις τους

µε καταπιεστικό τρόπο, ενώ οι νέοι αντιδρούν µε διάφορους τρόπους.

Αξιοσηµείω το είναι ότι και οι δύο πλευρές ρίχνουν τις ευθύνες ο ένας στον

άλλο δυσκολεύοντας περαιτέρω την κατάσταση. Για να αµβλυνθεί το χάσµα

απαιτείται ειλικρίνεια και ευ θύτητα, κυρίως από την πλευρά των

µεγαλύτερων, καθώς και ανάληψη ευθυνών. Επίσης, η αποφυγή συγκάλυψης

των προβληµάτων, αλλά η από κοινού αντιµετώπι ση θα φέρει πιο κοντά τις

δυο γενιές, καθώς και η αµοιβαία εµπιστοσύνη και διάθε ση για συνεργασία.

Συµπερασµατικά, η αποφυγή της υπερπροστασίας θα συµβάλει στη γεφύρωση

του χά σµατος.

ΒΒΒΒ1.1.1.1. α - Λ, β - Σ, γ - Λ, δ - Λ.

ΒΒΒΒ2.2.2.2.

α. Θεµατική Πρόταση: «Το σπουδαίο και αξιοπαρατήρητο σ' αυτήν τη διάσταση

είναι η µετατόπιση των ευ θυνών τόσο των ενηλίκων όσο και των εφήβων».

Λεπτοµέρειες: «Αν δηλαδή … προκαταλήψεις τους».

Κατακλείδα: Παραλείπεται.

β. Ο τρόπος ανάπτυξης της παραγράφου είναι η σύγκριση – αντίθεση.



γ. Στην θεµατική πρόταση της παραγράφου αντιτίθενται οι θέσεις για την

ευθύνη των ενηλίκων και των εφήβων. Στις λεπτοµέρειες της παραγράφου

παρουσιάζονται οι απόψεις για την µετατόπιση ευθυνών των δύο αντιτιθέµενων

µελών: «φταίνε τα ίδια και οι «επαναστατικές» τους αντιλήψεις, όπως

υποστηρίζουν οι πρώτοι - οι νέοι ρίχνουν την ευθύνη για την αποτυχία τους εξ

ολοκλήρου στους γονείς και στους ενηλίκους». Γίνεται επίσης χρήση της λέξης

αντίθετα.

ΒΒΒΒ3.3.3.3. Παραδείγµατα κυριολεκτικής:::: ατοµικά δικαιώµατα, δηµιουργία του

πολιτισµού.

Παραδείγµατα µεταφορικής: «τα παιδιά πάρουν τον κακό δρόµο», να βαδίσουν

καινούριους δρόµους, ένα σκαλοπάτι για µεγαλύτερη υπευθυ νότητα των νέων.

ΒΒΒΒ4.4.4.4.

ψυχοσύνθεση: προσωπικότητα.

ανεπάρκεια: έλλειψη.

διάσταση: διαφωνία.

στάση: θέση.

αναστέλλει: σταµατά.

ΒΒΒΒ5.5.5.5. «Ιδιαίτερα σ' αυτό το σηµείο η ειλικρινής συµπαράσταση στα προ βλήµατα

της παιδείας, της εκλογής επαγγέλµατος και της επαγγελµατικής

αποκατάστασης θα διαλύσει πολλές προκαταλήψεις», ενεργητική σύνταξη.

Μετατροπή σε παθητική: Ιδιαίτερα σ' αυτό το σηµείο οι πολλές προκαταλήψεις

θα διαλυθούν από την ειλικρινή συµπαράσταση στα προβλήµατα της παιδείας,

της εκλογής επαγγέλµατος και της επαγγελµατικής αποκατάστασης.



ΓΓΓΓ.... ΠαραγωγήΠαραγωγήΠαραγωγήΠαραγωγή λόγουλόγουλόγουλόγου

ΕπικοινωνιακόΕπικοινωνιακόΕπικοινωνιακόΕπικοινωνιακό πλαίσιοπλαίσιοπλαίσιοπλαίσιο: ζητείται άρθρο άρα είναι απαραίτητος ο τίτλος: «Το

χάσµα των γενεών»

ΕνδεικτικόςΕνδεικτικόςΕνδεικτικόςΕνδεικτικός ΠρόλογοςΠρόλογοςΠρόλογοςΠρόλογος

Η διάσταση ανάµεσα στις δύο γενιές θεωρείται αποτέλεσµα της κοινωνικής

εξέλιξης της ανθρωπότητας και έως ένα σηµείο είναι φυσιολογική κατάσταση,

αφού οι άνθρωποι διαφορετικής ηλικίας, συνήθως, αποξενώνονται πνευµατικά

ή/και συναισθηµατικά. Οι µορφές εκδήλωσής του είναι ποίκιλλες, πολλοί, όµως,

είναι και οι τρόποι αντιµετώπισής του.

Α’Α’Α’Α’ ΖητούµενοΖητούµενοΖητούµενοΖητούµενο

ΜορφέςΜορφέςΜορφέςΜορφές εκδήλωσηςεκδήλωσηςεκδήλωσηςεκδήλωσης τουτουτουτου φαινοµένουφαινοµένουφαινοµένουφαινοµένου

Είναι ποικίλες και ανάλογες µε τις εποχές και τις κοινωνίες.

• Οι δυο γενιές αδυνατούν να έχουν µια ελάχιστη βάση

επικοινωνίας.

• Κάθε πλευρά είναι επικριτική και απορριπτική προς την άλλη.

• Μεµονωµένα περιστατικά γενικεύονται και θεωρούνται

χαρακτηριστικά όλης της γενιάς.

Οι µεγάλοι κατηγορούν τους νέους ότι:

• δεν έχουν το στοιχειώδη σεβασµό προς τους µεγάλους

• έχουν υπερβολικές και παράλογες απαιτήσεις

• διακρίνονται από γενική αδιαφορία και παθητικότητα

• αποµακρύνονται από την παράδοση και τη θρησκεία

• καταστρέφουν τη γλώσσα, χρησιµοποιώντας αποσπασµατικό

λεξιλόγιο και ξενικές λέξεις

• γκρεµίζουν βασικές ηθικές αρχές, αξίες και ιδανικά

• υιοθετούν ξενόφερτα πρότυπα και είδωλα (ένδυση, µουσική,



συµπερι φορά)

• συγκροτούν οµάδες αναρχικές, περιθωριοποιούνται, και

γενικότερα έχουν πνεύµα διάλυσης και καταστροφής.

Οι νέοι κατηγορούν τους µεγάλους ότι:

• είναι αυταρχικοί και συντηρητικοί, εγωιστές και µονολιθικοί

• εξιδανικεύουν ένα αµαρτωλό παρελθόν, που βαραίνουν δυο

παγκόσµιοι πόλεµοι και δεκάδες τοπικοί

• είναι υποκριτές, φιλοπόλεµοι, άδικοι, αντιδηµοκρατικοί

• τα έργα είναι ανακόλουθα των λόγων τους.

Β’Β’Β’Β’ ΖητούµενοΖητούµενοΖητούµενοΖητούµενο

ΤρόποιΤρόποιΤρόποιΤρόποι αντιµετώπισηςαντιµετώπισηςαντιµετώπισηςαντιµετώπισης

Οι µεγάλοι είναι αναγκαίο να:

1. Εγκαταλείψουν τον άκαµπτο συντηρητισµό, το στείρο διδακτισµό και την

ηθικολογία.

2. Διαλέγονται µε τους νέους, δείχνοντας διάθεση για ειλικρινή

συνεργα σία.

3. Κατανοήσουν πως ο υπερπροστατευτισµός αναστέλλει την

υπευθυνότη τα των νέων και προκαλεί συνήθως έντονες αντιδράσεις.

4. Αποδεικνύουν έµπρακτα πως έχουν εµπιστοσύνη στους νέους και να τους

παροτρύνουν να αναλάβουν ευθύνες και πρωτοβουλίες, ώστε να

δοκιµαστούν σ' όλους τους τοµείς της ζωής.

5. Προγραµµατίσουν την έγκαιρη αποχώρηση τους από την εργασία, ώστε

να δηµιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας για τους νέους.

6. Κερδίσουν την εµπιστοσύνη των νέων µε την ειλικρίνεια, την ευθύτητα

και τη συνέπεια λόγων και έργων. Η συγκάλυψη και η προσπάθεια

ωραιοποίησης γεννούν την απέχθεια και το χλευασµό από τους νέους.

7. Κατανοήσουν τα προβλήµατα των νέων και την ιδιαιτερότητα της

ηλι κίας τους, αποδεχόµενοι ότι κάθε εποχή έχει τη δική της



κοσµοθεωρία και ηθική.

8. Αποβάλουν τις προκαταλήψεις, το φανατισµό και το πείσµα.

9. Να κάνουν την αυτοκριτική τους, να παραδεχτούν τα λάθη τους και να

αναδειχθούν σε πρότυπα µε τη ζωή και τα έργα τους.

Οι νέοι οφείλουν να:

1. Σέβονται τους ώριµους, να αποδέχονται τα επιτεύγµατα, την πείρα και τη

σοφία τους.

2. Να τιµούν τους αγώνες των µεγάλων και να κατανοούν την αδυναµία

τους για γρήγορη προσαρµογή στην αλλαγή των καταστάσεων,

παίρνο ντας υπόψη τις συνθήκες στις οποίες εκείνοι διαµορφώθηκαν.

3. Μη διακρίνονται από στείρα και άγονη αµφισβήτηση αλλά από

καλόπι στη διάθεση και πνεύµα συνεργασίας.

4. Συνειδητοποιήσουν ότι κανείς δεν είναι τέλειος και ότι η πείρα και η

συ µπαράσταση των µεγάλων είναι απαραίτητη και ευεργετική.

5. Αποβάλουν την παθητικότητα, την αδιαφορία και την τάση για

καλοπέ ραση, γιατί η πρόοδος και η εξέλιξη επιτυγχάνονται µε αγώνες

και θυ σίες.

6. Μην είναι κυνικοί, µηδενιστές και εύπιστοι, αλλά ειλικρινείς, σοβαροί,

υπεύθυνοι, εργατικοί, ανιδιοτελείς και µε µέτρο ορθολογιστές.

7. Κατανοήσουν ότι ο σεβασµός από τους άλλους και τα δικαιώµατα δεν

παρέχονται αλλά κατακτώνται µε την προσωπική προσπάθεια και τη

συ νέπεια στις υποχρεώσεις.

ΕνδεικτικόςΕνδεικτικόςΕνδεικτικόςΕνδεικτικός ΕπίλογοςΕπίλογοςΕπίλογοςΕπίλογος

Χρειάζεται προσπάθεια και επιµονή και από τις δύο ηλικίες προκειµένου να

γεφυρωθεί το χάσµα γενεών. Με αυτόν τον τρόπο οι διαπροσωπικές σχέσεις θα

οµαλοποιηθούν και θα κυριαρχήσει ο διάλογος, η κατανόηση, η συνεργασία και

ο διάλογος. Οι ωφέλειες θα είναι πολλές τόσο για το ίδιο το άτοµο όσο και για το

σύνολο της κοινωνίας.


