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Δ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α  

Ενδεικηική προλογική ζκέυη (με ανηίθεζη) 

Μνινλόηη ε ζηαζεξή εμέιημε ηεο δσήο επηβάιιεη ηελ ακνηβαία θαηαλόεζε, ηε 

ζπλεξγαζία θαη ηελ νκαιή δηαδνρή ηεο κηαο γεληάο από ηελ άιιε, εληνύηνηο 

βηνινγηθέο θαη θνηλσληθέο δηαθνξέο εκπνδίδνπλ ηελ επηθνηλσλία ηνπο θαη 

δεκηνπξγνύλ κεηαμύ ηνπο ην ιεγόκελν ράζκα. 

Ανάλσζη ηης έννοιας 

Οριζμός 

Με ηνλ όξν ράζκα ησλ γελεώλ ππνδειώλνληαη νη κεγάιεο δηαθνξέο πνπ ρσξίδνπλ 

δύν δηαδνρηθέο γεληέο, ηε γεληά ησλ σξίκσλ, πνπ βξίζθεηαη ζην πξνζθήλην ηεο 

θνηλσληθήο δξαζηεξηόηεηαο, θαη ηε γεληά πνπ εηνηκάδεηαη λα ηε δηαδερηεί. Οη 

δηαθνξέο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ αληίιεςε ηνπ θόζκνπ, ζην θύξνο ησλ αμηώλ, ζηνπο 

ηξόπνπο ηεο θαζεκεξηλήο ζπκπεξηθνξάο. 

Μορθές με ηις οποίες εκδηλώνεηαι ηο τάζμα (κλιμακφηά) 

> Γηαθσλίεο. 

> Γηαθνξεηηθόο ηξόπνο θαζεκεξηλήο δσήο.  

>Αιιεινθαηεγνξίεο. 

> Απνμέλσζε. 

> Ρήμε ζηηο ζρέζεηο ησλ λέσλ κε κεγαιύηεξνπο ηνπο. 

Αίηια ηοσ τάζμαηος 

> Βηνινγηθά αίηηα· νη λένη είλαη γεκάηνη ζθξίγνο θαη δσληάληα, ελώ νη ειηθησκέλνη 

ληώζνπλ πηα ηε βηνινγηθή θόπσζε θαη ηελ εμαζζέλεζε ην)λ δπλάκεσλ ηνπο πνπ 

επηθέξεη ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ. 

> Οη λένη είλαη ελζνπζηώδεηο, αλήζπρνη θαη θαηλνηόκνη, ελώ νη ειηθησκέλνη 

ζπληεξεηηθνί, δύζπηζηνη θαη λνζηαιγνί ηνπ παξειζόληνο. 

> 0 γξήγνξνο ξπζκόο εμέιημεο θαη ε απόηνκε αιιαγή ησλ ζπλζεθώλ δσήο. Πνιινί 

ειηθησκέλνη, ζε αληίζεζε κε ηνπο λένπο, δελ κπνξνύλ λα αληηιεθζνύλ ηηο λέεο 

ζπλζήθεο θαη λα πξνζαξκνζηνύλ ζ' απηέο. 

>   Η έθξεμε ησλ γλώζεσλ, πνπ ζπληειεί ζηε γξήγνξε σξίκαζε ησλ λέσλ θαη ζηε 

δηα-κόξθσζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπο ζε λεαξή ειηθία. 
>   Οη δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο δσήο ζηηο νπνίεο αλαηξέθνληαη θαη κεγαιώλνπλ νη λένη 

ζε ζρέζε κε ηηο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο κεγάισζαλ νη ειηθησκέλνη. 
>   Σα πξόηππα δσήο πνπ πξνβάιινληαη θαη ηα μέλα πνιηηηζηηθά ζηνηρεία πνπ 

εηζβάιινπλ ζηε δσή καο. 
>   Η θξηηηθή θαη ε ακθηζβήηεζε ησλ λέσλ. 
>   ηελ επνρή καο νη λένη είλαη πην εηιηθξηλείο θαη εθθξάδνληαη πην ειεπζέξα. 

 
Τρόποι γευύρωσης τοσ τάσματος 
>   Γηάζεζε λα θαηαιάβεη ν έλαο ηνλ άιινλ, δηάινγνο. 
>   Ακνηβαίνο ζεβαζκόο θαη αλεθηηθόηεηα. 
>   Ακνηβαία παξαδνρή ζθαικάησλ, ρσξίο εγσηζκό. 
>   Δπηκόξθσζε ησλ γνληώλ γηα ηηο λέεο ζπλζήθεο ηεο δσήο θαη γηα ηα πξνβιήκαηα 

ηεο εθεβείαο. 
 
Ενδεικηική επιλογική ζκέυη 
Δθόζνλ νη δπν γεληέο ζπλεξγάδνληαη, ζπλδπάδεηαη ε πείξα ησλ σξίκσλ κε ην 

δπλακηζκό ησλ λέσλ θαη ηα απνηειέζκαηα είλαη επεξγεηηθά γηα όινπο. 


