
Έκφραση - Έκθεση Α’ Λυκείου 

Απαντήσεις στο Κριτήριο Αξιολόγησης: Χάσμα Γενεών 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α.1  

α) Ορισμός: Με τον όρο «χάσμα γενεών» υποδηλώνονται οι 

μεγάλες διαφορές που χωρίζουν δύο επάλληλες γενιές, τη 

γενιά των ωρίμων που βρίσκεται στο προσκήνιο της κοινωνικής 

δραστηριότητας και τη νέα γενιά που ετοιμάζεται να τη 

διαδεχτεί. Οι διαφορές αυτές αναφέρονται στην αντίληψη του 

κόσμου, στο νόημα της ζωής, στο κύρος των αξιών, στους 

τρόπους καθημερινής συμπεριφοράς κ.α. 

β) Παραδείγματα του αρθρογράφου: Αναφορά στις γενιές των 

«millennials» και της «generation z», καθώς και στα 

χαρακτηριστικά τους.  

 

Α.2  

Γενιά «Ζ»: Μια γενιά με διευρυμένη ηλικιακή ταυτότητα καθώς 

ένα από τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά της είναι η διαχείριση της 

ψηφιακής τεχνολογίας. (αναφορά α) στη συνέντευξη του Τομ 

Κουλόπουλου και β) στη διαπίστωση του δημοσιογράφου για τη 

δημογραφική εξέλιξη των κοινωνιών.) 

 

Β.1  



Τρόπος ανάπτυξης- οργάνωσης: Σύγκριση – Αντίθεση (Σε 

αντίθεση με…) Συγκρίνονται οι γενιές των «millennials» και της 

«generation Z» και εντοπίζονται οι επί μέρους διαφορές τους. 

 

Β.2  

α) Διαρθρωτικές λέξεις με τις οποίες επιτυγχάνεται η συνοχή 

μεταξύ των περιόδων της παραγράφου: 

«Δηλαδή…»: επεξήγηση 

«…για παράδειγμα…»: παραδείγματα 

«…λοιπόν…»: συμπέρασμα 

«…γιατί…»: αίτιο- αποτέλεσμα 

β) επανάληψη λέξης: γενιά (…των γενεών,... γενιές, …γενιά… 

γενιές) 

γ) η συνοχή της παραγράφου επιτυγχάνεται με τη διατήρηση 

ενιαίου ύφους. 

 

Γ.1  

«Generation Z»: ειδική ορολογία 

«The Gen Z effect»: αναφορά τίτλου ενός έργου 

«Μπαίνουμε σε ένα μέλλον …ενεργές οικονομικά και 

πνευματικά.»: επανάληψη λόγων που ειπώθηκαν από κάποιον 

 

Γ.2 

κατακλυσμιαίες: ραγδαίες 



επιφυλακτικούς: προσεκτικούς 

δικτυωμένη: συνδεδεμένη 

καινοτόμοι: νεωτεριστές 

μεροκάματο: ημερομίσθιο 

 

Γ.3 

«Είναι ένας τρόπος ζωής και συμπεριφοράς που καθορίζεται σε 

μεγάλο βαθμό από τις τεχνολογικές εξελίξεις και τα εργαλεία 

που μας δίνει η τεχνολογία.» 

Παθητική σύνταξη:  Τονίζεται η πράξη του υποκειμένου, το 

αποτέλεσμα της ενέργειας. Χρησιμοποιείται όταν ο 

συγγραφέας του κειμένου επιθυμεί να δώσει στο ύφος 

επισημότητα, αντικειμενικότητα, ουδετερότητα. Το κείμενο 

τότε γίνεται πιο σοβαρό, πιο αξιόπιστο.  

Μετατροπή: Οι τεχνολογικές εξελίξεις και τα εργαλεία που μας 

δίνει η τεχνολογία καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο 

ζωής και συμπεριφοράς. 

 

Δ. 

Επικοινωνιακό πλαίσιο: Ομιλία  

 

Ζητούμενα: 

Α) Αίτια δημιουργίας του χάσματος των γενεών τα τελευταία 

χρόνια. 

 



Β) Για ποιους λόγους έχει λάβει σήμερα ευρύτερες διαστάσεις. 

 

Γ) Με ποιους τρόπους το χάσμα γενεών μπορεί να γεφυρωθεί. 

 

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΖΑΡΔΟΥΚΑ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 

 


