ΑΘΩΑ Ή ΕΝΟΧΗ Η…ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ;
Κρίση στο χώρο της παιδείας, παιδική εγκληµατικότητα, ρατσισµός στους
κόλπους της σχολικής κοινότητας, παραβατική συµπεριφορά µαθητών, ηθικός
ξεπεσµός είναι µερικά µόνο από τα ζητήµατα που συγκλόνισαν την κοινή γνώµη και
πολλοί, ειδικοί και µη, αναλώθηκαν σε ατέρµονες συζητήσεις αποδίδοντας ευθύνες
σε σύστηµα, Πολιτεία, εκπαιδευτικούς και γενικότερα τρίτους. Ο ρόλος της
οικογένειας που είναι; Ο κύριος διαµορφωτής της προσωπικότητας του ατόµου
παραµένει ανεύθυνος;
Αν µιλούσαµε για κρίση του θεσµού της οικογένειας, δεν νοµίζω ότι θα
θεωρούµασταν υπερβολικοί. Μια εποχή άκρως µεταβατική, µε ριζικές αλλαγές και
ραγδαίες ανακατατάξεις, µε ισοπεδωτικούς ρυθµούς, είναι φυσικό να ευνοεί ένα
πνεύµα ολικού αναθεωρητισµού, ένα κλίµα άκρατης αµφισβήτησης παραδοσιακών
αξιών και θεσµών, όπως η οικογένεια. Έτσι ο θεµελιώδης αυτός θεσµός απώλεσε
αρκετές από τις παραδοσιακές λειτουργίες της. Αναλήφθηκαν από το κράτος ή από
ιδιωτικούς φορείς. Η εκπαίδευση, η διαπαιδαγώγηση, η ψυχαγωγία, σήµερα
καλύπτονται έξω από το οικογενειακό περιβάλλον. Αυτό δίνει, άλλωστε τώρα στους
γονείς το δικαίωµα να στρουθοκαµηλίζουν, να εθελοτυφλούν και να αποποιούνται
των ευθυνών τους, ισχυριζόµενοι ότι…δεν είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για την ανατροφή
και τη συµπεριφορά των παιδιών τους!!!
Επιπλέον, η τεχνολογική πρόοδος συνέβαλε στην απώλεια των παραδοσιακών
λειτουργιών της οικογένειας, αλλά και στην έλλειψη επικοινωνίας µεταξύ των µελών
της. Προϊόν της τεχνολογικής κορύφωσης – κι όχι µόνο αυτής – είναι και το υλιστικό
και καταναλωτικό πλαίσιο ζωής στις σύγχρονες κοινωνίες. Αυτό µε τη σειρά του,
αυξάνοντας συνεχώς τις ανάγκες του ανθρώπου, συντελεί αφενός στην πολύωρη
απουσία των γονέων από το σπίτι, αφετέρου αφήνει τα παιδιά εκτεθειµένα στις στους
κινδύνους που διατρέχουν από τη χρήση τεχνολογικών επιτευγµάτων, όπως το
διαδίκτυο ή το κινητό τηλέφωνο.
Τέλος, η κρίση του θεσµού είναι αποτέλεσµα και της σύγχυσης ρόλων που
χαρακτηρίζει σήµερα τα δύο φύλα. Συγκρούεται η πατροπαράδοτη αγωγή µε τα νέα
ρεύµατα και τις σύγχρονες ιδεολογίες. Άρα, πολλά παιδιά στερούνται πλέον, ένα
υγιές οικογενειακό περιβάλλον και αναγκάζονται να ζήσουν σε «προβληµατική» ή
διαλυµένη οικογένεια, παρουσιάζοντας διαταραγµένο ψυχισµό και αρκετά
προβλήµατα σε πτυχές της προσωπικότητάς τους.
Η µονόπλευρη θέαση της πραγµατικότητας δεν µπορεί να στεγάσει την αλήθεια
σ’ όλη της τη µεγαλοπρέπεια. Ωστόσο, οφείλει κανείς να εξετάσει το θέµα σφαιρικά
αναζητώντας τις αιτίες όπου υπάρχουν. Ως γονείς, έχουµε χρέος να ασκήσουµε την
αυτοκριτική µας χωρίς φόβο και αναστολές και να παραδεχτούµε το µέρος της
ευθύνης που µας αναλογεί.
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