
Χάσμα Γενεών



Ορισμός:
Με τον όρο «χάσμα γενεών», εννοούμε τη διαφοροποίηση στον 
τρόπο σκέψης, συμπεριφοράς, στις ιδέες και στις απόψεις  που 
παρατηρείται ανάμεσα στα άτομα της παλαιότερης και της νεότερης 
γενιάς και φτάνει κάποτε ως και την αδυναμία επικοινωνίας  και την 
έντονη αντιπαράθεση.



Οι διαφορετικές απόψεις 
μεταξύ νέων και μεγαλυτέρων 
εκδηλώνονται σε:
-Θέματα ηθικής
-Θέματα εμφάνισης
-Θέματα τρόπου ψυχαγωγίας
-στις σχέσεις μεταξύ των δύο 
φύλων
-στον επαγγελματικό 
προσανατολισμό
-στην πολιτική
-στις ιδεολογικές αναζητήσεις



Μορφές εκδήλωσης:

α. Έντονες διαφωνίες
Διαπληκτισμοί και συγκρούσεις διαταράσσουν το ήρεμο κλίμα στην 
οικογένεια, το σχολείο, ή όπου αλλού συνυπάρχουν οι δύο γενιές.



β. Η αντιπαράθεση μετατρέπεται σε εχθρότητα
Οι νέοι κατηγορούν τους μεγαλύτερους  ότι είναι 
συντηρητικοί, συμβιβασμένοι, αυταρχικοί και υποκριτές. Από 
την άλλη πλευρά, οι ώριμοι επικρίνουν τους νέους, λέγοντας 
ότι είναι θρασείς, προκλητικοί  και αδιάφοροι για τα 
προβλήματα του κόσμου.

Κατά συνέπεια, η επικοινωνία μεταξύ των δύο γενεών είναι 
αδύνατη και οι δύο πλευρές οδηγούνται στην αποξένωση.



Αίτια του φαινομένου:

1)Οι διαφορετικές συνθήκες ζωής στις οποίες μεγαλώνουν οι 
νέοι, από αυτές στις οποίες μεγάλωσαν οι ώριμοι.
2)Η διαφορετικότητα της φύσης νέων-ωρίμων. 
3)Ο ανήσυχος χαρακτήρας της νεότητας. 



4)Οι γρήγοροι ρυθμοί εξέλιξης της ζωής. 
5)Η απογοήτευση των νέων για τον κόσμο που κληρονόμησαν 
από τους μεγαλύτερους.
6)Η προκατάληψη με την οποία αντιμετωπίζει η μια γενιά την 
άλλη. 



Συνέπειες του χάσματος:
α)Το χάσμα περιορίζει την συνεργασία μεταξύ των γενεών και 
ευνοεί τις συγκρούσεις.
β)Επιφέρει έλλειψη σεβασμού και ανεκτικότητας ανάμεσα στα 
άτομα και τις απόψεις τους.
γ)Οι ανθρώπινες σκέψεις διαλύονται σταδιακά κι έτσι επιτείνεται το 
συναίσθημα μοναξιάς.



δ)Ο διάλογος χάνει την ουσιαστική αξία του.
ε)Υπάρχει αδιαφορία για τις παραδόσεις, τα ήθη, τα έθιμα, την 
θρησκεία, την διαφύλαξη γλώσσας και την πολιτιστική ταυτότητα 
από τους νέους.
στ)Οι μεγάλοι πολλές φορές, επειδή αδυνατούν να καταλάβουν 
τους νέους, λειτουργούν καταπιεστικά.



Τρόποι γεφύρωσης του χάσματος.

Οι ώριμοι πρέπει:
-Να πάψουν να είναι δεσποτικοί και αυταρχικοί απέναντι στους 
νέους.
-Να μην είναι διαρκώς επιφυλακτικοί και επικριτικοί σε αυτά που 
τους προτείνονται.
-Να αναγνωρίσουν τις ευθύνες που έχουν για τον κόσμο που 
παρέδωσαν στην επόμενη γενιά.
-Να αντιμετωπίζουν τους νέους με εμπιστοσύνη και σεβασμό.
-Να παραμερίσουν  τον εγωισμό τους και να δεχτούν κριτική από 
τους νέους.



Οι νέοι από την πλευρά τους πρέπει:
-Να μην απορρίπτουν την πείρα των μεγαλύτερων και να προσπαθήσουν 
να επωφεληθούν από αυτήν.
-Να αναγνωρίζουν τους αγώνες και τις θυσίες που έκαναν οι μεγαλύτεροι 
για να απολαμβάνουν οι νέοι ένα κόσμο φιλελεύθερο και δημοκρατικό.
-Να μην επαναπαύονται και να προσπαθούν συνεχώς να πετύχουν την 
υλοποίηση των στόχων τους.
-Να μην φοβούνται να αναλαμβάνουν ευθύνες και πρωτοβουλίες.



Συμπέρασμα:

Τόσο οι νέοι, όσο και οι ώριμοι, πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι 
έχουν ανάγκη ο ένας τον άλλον. Οι διαφωνίες είναι λογικό να 
υπάρχουν, αλλά δεν θα έπρεπε να μετατρέπονται σε αγεφύρωτες 
διαφορές. Η πορεία προς τα εμπρός, περνά μέσα από την γόνιμη 
αντιπαράθεση του παλιού με το καινούριο. 



Ευχαριστούμε  για την προσοχή και τον χρόνο σας!

Συμμετείχαν οι μαθήτριες:

Σαββίδου Βασιλική
Σιωμάδη Μαρία

Σπυρίδου Χριστίνα
Τούσκα Κυριακή


