
Χάσµα γενεών   

  Στην εποχή µας είναι έντονη η παρουσία του χάσµατος των γενεών. Τι εννοώ µ΄ 
αυτό; Πρώτα απ΄ όλα  πρέπει να τονίσουµε τη διάσταση και την σύγκρουση γονέων 
και παιδιών η οποία δεν είναι σύγχρονο φαινόµενο όπως πολλοί υποστηρίζουν. Στην 
κωµωδία του Αριστοφάνη Νεφέλες έχουµε µια γλαφυρή περιγραφή της σύγκρουσης 
ανάµεσα στον συγκροτηµένο πατέρα και στον ελαφρόµυαλο, µακρυµάλλη γιο. Το 
πρόβληµα λοιπόν έχει διαχρονική παρουσία. 

Οι νέοι κατηγορούν τους µεγαλύτερους για υποκρισία ,πλαστική ευγένεια  
,τυπικότητα, υπερβολική ενασχόληση µε τα υλικά αγαθά και τα χρήµατα. Τους 
καταλογίζουµε τις ευθύνες για τον κόσµο που δηµιούργησαν ,ο οποίος είναι σύµφωνα 
µε τη γνώµη µας παράλογος. Επικρατεί ένα χάος γύρω από την κοινωνία, παντού 
υπάρχει άγχος και αβεβαιότητα. Είναι ένας κόσµος χωρίς ηθικές αξίες και χωρίς 
ενδιαφέρον για τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Εµείς οι νέοι υποφέρουµε πολλές 
φορές από την έλλειψη κατανόησης, συµπαράστασης, βοήθειας, από την έντονη 
κριτική που δεχόµαστε συνεχώς από τους µεγαλύτερους. Αισθανόµαστε µόνοι µας 
απορρίπτουµε τους γονείς και τους µεγαλύτερους ως πρότυπα και προσπαθούµε να 
βρούµε τη θέση µας στην κοινωνία. Υπάρχει βέβαια και η κατηγορία των νέων που 
περιµένουν και ονειρεύονται να γίνουν ποδοσφαιριστές ή τραγουδιστές. Με το όνειρο 
θα µείνουν. Πάντως αισθάνοµαι λύπη για τους νέους που έχουν πρότυπα τους 
διάσηµους των Μέσων Μαζικής Αποβλάκωσης! 

Οι «µεγάλοι» κατηγορούν τους νέους για ανευθυνότητα, αδιαφορία κλπ. Αυτοί οι 
χαρακτηρισµοί δεν µπορούν να περιγράψουν τη σχέση και τις συµπεριφορές µεταξύ 
ενήλικων και εφήβων. Αντίθετα υπάρχουν άπειρα παραδείγµατα κατανόησης και 
στήριξης µεταξύ τους. Η οξύτατη κριτική των εφήβων µειώνεται σταδιακά καθώς 
επέρχεται η κατανόησης των ενηλίκων και των προβληµάτων που αυτοί 
αντιµετωπίζουν. 

Εκεί όµως που συχνά κάνουν λάθος και οι δυο µεριές είναι στην απόδοση ανώριµων 
χαρακτηρισµών που δηµιουργούν αχρείαστες εντάσεις και παρεξηγήσεις. Είναι 
βέβαιο πως η υπάρχουσα κοινωνία µε τις αδικίες, την ανηθικότητα και τον 
παραλογισµό δεν αρέσει στους ενήλικες και ούτε είναι αυτή η κοινωνία που θα 
ήθελαν να ζουν οι ίδιοι και τα παιδιά τους. Όµως έχουν κι αυτοί µερίδιο ευθύνης για 
τη δηµιουργία αυτής της κοινωνίας. Μπορεί οι τώρα µεγαλύτεροι να µην έχουν την 
αγωνιστικότητα των νέων, αυτό όµως δε σηµαίνει ότι δεν είναι διατεθειµένοι να 
αγκαλιάσουν κάθε θετικό βήµα. 

Κάποιοι χαρακτηρισµοί που αποδίδουν οι µεγαλύτεροι στους νέους για να πω την 
αλήθεια περιέχουν µέσα τους µια δόση πραγµατικότητας για κάποιους νέους που 
πραγµατικά ζουν στον κόσµο τους! Η κριτική και η αµφισβήτηση που ασκεί η 
νεολαία ήταν πάντα παράγοντας κοινωνικών εξελίξεων. Όταν από την άλλη, οι νέοι 
µιµούνται , απλά ακολουθούν τον τρόπο ζωής που οι µεγάλοι τους δίδαξαν. Ξεχνούν 
λοιπόν οι µεγάλοι πως τα αρνητικά φαινόµενα στη σκέψη και τη δράση των νέων 
πηγάζουν από τη διαπαιδαγώγηση και τα εξωτερικά ερεθίσµατα του κόσµου των 
ενηλίκων που έχουν δεχτεί; 

Οι µοναδικοί υπεύθυνοι για την κατάπτωση της κοινωνίας µας είναι οι µεγαλύτεροι 
γιατί ξέχασαν για ποιες αξίες οι ίδιοι πολέµησαν και αγωνίστηκαν, γιατί το µυαλό 



τους είναι στραµµένο στο πώς να κερδίσουν περισσότερα χρήµατα, έχουν γίνει  
θύµατα µια υπερκαταναλωτικής κοινωνίας που οι ίδιοι δηµιούργησαν. 

 
Οι νέοι απαλλαγµένοι από τις αρνητικές επιρροές του κόσµου γύρω τους µπορούν να 
ξεφύγουν από την µιζέρια των προκατασκευασµένων προτύπων που τους 
σερβίρονται.  
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Επιστροφή 

«Μπαµπά αύριο έχουµε Έκθεση!» 

 
«Μπράβο, τι θα εκθέσετε;» 

 
«Μπαµπά άσε τ’ αστεία, το θέµα είναι Το χάσµα των γενεών και δεν µπορώ 
να σκεφτώ κάτι. Τι είναι χάσµα γενεών;» 

 
Έλα µου ντε, σκέφτηκα. 

 
«Λοιπόν», αποφάνθηκα. «Για σκέψου λίγο, µην και είναι ο διαφορετικός 
τρόπος που αντιλαµβάνεται η γενιά µου, ας πούµε, τα πράγµατα από την 
δική σου, ας υποθέσουµε, γενιά;» 

 
«Και γιατί η δικιά σου γενιά αντιλαµβάνεται διαφορετικά απ’ ό,τι η δική µου 
τα πράγµατα;» 

 
«Γιατί η δικιά µου γενιά µεγάλωσε σ’ ένα περιβάλλον µε διαφορετικά 
κοινωνικά δεδοµένα και έχει τελείως διαφορετικές εµπειρίες απ’ ότι η δικιά 
σου.» 
«∆ηλαδή;» 
«∆ηλαδή να, πάρε παράδειγµα τις πολιτικές µας πεποιθήσεις. Οι της γενιάς 
µου διαµορφώθηκαν από πολιτικούς όπως ο Καραµανλής, ο Παπανδρέου, ο 
Μητσοτάκης, ο …» 
«Σιγά, για να καταλάβω, κι εµείς Καραµανλή, Παπανδρέου και Μητσοτάκη 
έχουµε, ποια είναι η διαφορά;» 

 
«Εντάξει, δεν είναι και το καλύτερο παράδειγµα. Σβήσ’ το. Και, κοίτα να 
δεις, άσε τα πολιτικά, µικρή είσαι ακόµα, πάρε για παράδειγµα τους 
ανθρώπους που διαµορφώνουν, αλλά και λένε ότι εκπροσωπούν, την κοινή 
γνώµη, τους δηµοσιογράφους. Εµείς µεγαλώσαµε µε τον Καψή, µε τον 
Πρετεντέρη, µε τον Ζούλα, µε τους ∆ιακογιάννη και Τσώχο στ’ αθλητικά, 



µε…» 
«Εεεε! Κι εµείς Καψήδες, Πρετεντέρη, Ζούλα και ∆ιακογιάννη και Τσώχο 
έχουµε. Χάσµα δεν βλέπω και θα την πατήσω στην Έκθεση αύριο!» 
Πάνω που άρχισα να απογοητεύοµαι, άστραψε η ιδέα στο µυαλό µου. 
Μουσική! 
«Τι ακούς τόση ώρα που µιλάµε µ’ αυτά τ’ ακουστικά που θα σε κουφάνουν 
µια µέρα γιατί δεν ακούτε τους µεγαλύτερους…;» 
«Ακούω τη Βίσση στο καινούριο της Γιουροβίζιον» 
Ωχ! Να πάρει, ξανασκέφτηκα. Τι της λες τώρα; Κι εµείς τη Βίσση απ’ τη 
Γιουροβίζιον τη γνωρίσαµε πριν τριάντα χρόνια…, 
« ναι, αλλά, εµείς µεγαλώσαµε κυρίως µε Καζαντζίδη, Νικολόπουλο. 
Νταλάρα, Σαββόπουλο, Κόκοτα, Μπιθικώτση, Μενιδιάτη, 
Παπακωνσταντίνου, τον άλλον µε τα ψηλά ρεβέρ, µη σου πω ∆ιονυσίου…» 

 
«Ε, και; Με τους ίδιους µεγαλώνουµε κι εµείς, πού είναι η διαφορά; Στον 
∆ιονυσίου…; Σιγά! Εµείς έχουµε τρεις ∆ιονυσίου τώρα!» 

 
Ωχ! Ξανά, δίκιο έχει το παιδί, λάθος παράδειγµα. Ξέχασα ότι στην Ελλάδα –
λόγω προβληµάτων στο Ασφαλιστικό- οι καλλιτέχνες (και οι πολιτικοί και οι 
γιατροί και οι δικηγόροι και και…) δεν βγαίνουν ποτέ στη σύνταξη, βάλε ότι 
και οι γιοι και οι κόρες πρέπει να συνεχίσουν οπωσδήποτε αυτό που κάνει ο 
µπαµπάς, ε, µπαζώθηκε το …χάσµα, ας πιάσουµε το …εξωτερικό. 
«Εντάξει ρε παιδί µου, σβήσ’ το και αυτό, αλλά η γενιά µου ήταν ροκ. Απ’ 
τον Βασιλιά τον Έλβις, τους Λεντ Ζέπελιν µέχρι Μπλακ Σάµπαθ κι όποιον 
πάρει ο Χάρος!» 

 
«Πού ζεις ρε πατέρα, αυτά ακούµε κι εµείς, Μαζί δεν πήγαµε δυο φορές 
στους Σκόρπιονς; Μια χαρά παιδιά είναι.» 

 
«Τι παιδιά παιδί µου, αυτοί είναι µεγαλύτεροι από µένα! Θα µ’ αφήσεις να 
τεκµηριώσω το χάσµα τέλος πάντων;» 

 
«Αν µ’ αφήσεις να πάω στους Ρόλινγκ Στόουνς…» µου είπε «ζουν αυτοί 
ακόµη;»  

ρώτησα και ξέµεινα και από µουσικά επιχειρήµατα τεκµηρίωσης του 
χάσµατος. 
Οπότε, αλλάζουµε πεδίο. 

 
«Πάρε το σινεµά, εµείς µεγαλώσαµε µε την Αλίκη, µε την Καρέζη µε τον 
Κωνσταντίνου, µε τον Βουτσά, µε τον Λάκη Κοµνηνό…» 
«Ποιόν τον Παύλο Μελά που είδαµε προχθές στην τηλεόραση; Τι µου λες ρε 
µπαµπά, κι εγώ µε την Αλίκη στο Ναυτικό µεγαλώνω, τριανταδύο φορές στα 
δεκάξι µου το είδα, και µε την Καρέζη να φωνάζει Ναυσικάααα και µε τον 



Βουτσά να κυνηγάει µια την Καραγιάννη και µια τη Χλόη Λιάσκου, και τον 
Βλάχο να κυνηγάει τη βουλευτίνα Ανουσάκη στις Καλαµιές να τη βιάσει, που 
είναι η διαφορά;» 

 
«∆ε σου είπα να βλέπεις µόνο τα ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ για ανηλίκους;;» 

 
«Μην αλλάζεις θέµα µπαµπακουλικάκο µου» –πώς ρίχνονται οι µπαµπάδες 
ε;- « για το χάσµα γενεών λέγαµε και χάσµα δεν βρήκαµε» 
«Βρε πουλάκι µου, ας πούµε η εµφάνιση. Φοράς κάτι µισακά χαµηλοκάβαλα 
παντελόνια καµπάνα…» 
«Γιατί εσύ τι φορούσες στην ηλικία µου, να φέρω το άλµπουµ;» 

 
«Ασ’ το κι αυτό καλύτερα» 

 
‘Τα’ αφήνω κι αυτό. Ναι, αλλά αύριο µε την Έκθεση τι θα γίνει;;» 

 
«…..Λοιπόν, γράψε. Χάσµα γενεών είναι η ψευδαίσθηση κάθε γενιάς ότι 
είναι διαφορετική από την άλλη. Χρησιµοποιείται ως όρος όταν, για 
οποιονδήποτε λόγο δεν θέλουν οι γονείς να εξηγήσουν κάτι στα παιδιά τους 
και όταν τα παιδιά δεν θέλουν να εξηγήσουν κάτι στους γονείς τους.» 

 
«Κατάλαβες;» 
«Κατάλαβα, και ήδη νιώθω ένα χάσµα µέσα µου! Σµούτς!»  


