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Κείµενο
Ένα βλέµµα µόνον δια της αγάπης
Τι δεν καταλαβαίνει ο µοντέρνος γονιός από το ακόµη πιο µοντέρνο παιδί του;
Τι διαφεύγει; ∆εν έχω εύκολη απάντηση, αλλά τολµώ να πω ότι το «χάσµα» όσο υπάρχει – είναι νοητικό και, κυρίως, συναισθηµατικό. Όταν λέω νοητικό
δεν εννοώ µόνο τη νέα ψηφιακή κουλτούρα, τους υπολογιστές, το διαδίκτυο –
που και αυτά πάντως παίζουν το ρόλο τους. Εννοώ το συνολικό πλέγµα
πληροφορίας και ψυχαγωγίας, εντός του οποίου µεγαλώνει το παιδί, εννοώ
την τηλεόραση, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα περιοδικά. αυτό το ποτάµι
σηµάτων – ότι αποκαλούµε infotainment στον ενήλικο κόσµο – εκπαιδεύει το
παιδί υπερβολικά πολύ, τόσο πολύ που δεν µπορούν να το ανταγωνιστούν η
οικογένεια και το σχολείο.
Η οικογένεια δεν µπορεί, διότι από καιρό έχει πάψει να είναι ο βασικός
εκπαιδευτής του παιδιού: οι σηµερινοί γονείς τρέχουν από δουλειά σε δουλειά
για να καταλήξουν αγχωµένοι στο σπίτι. Το ρόλο τους ζητούν να τον
αναπληρώνει το σχολείο, αλλά κι αυτό δεν µπορεί να αντεπεξέλθει στις
πολλαπλές απαιτήσεις. ∆εν µπορεί να αναπληρώσει τη, συχνά λειψή, βασική
κοινωνικοποίηση του παιδιού, που κανονικά θα έπρεπε να δώσει το
οικογενειακό περιβάλλον. Και δεν µπορεί επίσης να ανταγωνιστεί την
ακαταµάχητη καταιγίδα της τηλεόρασης και των ψηφιακών µέσων.
Πολλοί από τους σηµερινούς γονείς δεν είναι τεχνοαναλφάβητοι – κάθε άλλο.
Άρα το χάσµα δεν είναι τεχνικό, γνωστικό. Οι δυσκολίες επικοινωνίας και
αλληλοκατανόησης πηγάζουν από τις χρήσεις της τεχνολογίας και τις
προσδοκίες. Για το γονιό το διαδίκτυο είναι εργαλείο και µια θαυµαστή
δυνατότητα. Για το παιδί είναι ένα οικείο παράθυρο διαρκώς ανοιχτό, σε έναν
κόσµο χωρίς ορατά σύνορα. Για το γονιό η τηλεόρασης είναι ένα αναγκαίο
κακό, ένα υπνωτικό για µετά τη δουλειά, µια ταινία. είναι επίσης ένας
νεωτερισµός που δεν τον έχει χωνέψει κατά βάθος. Για το παιδί είναι η τάξη
του κόσµου, είναι το κέρας της Αµαλθείας, ένας αγωγός που εκπαιδεύει και
ψυχαγωγεί αδιάκοπα και κυρίως ένας µηχανισµός που το ενηλικιώνει
αιφνίδια, που διαλύει τα παραµύθια και τον Άγιο Βασίλη, που σαρώνει το
µαγικό προστατευτικό κλουβί της παιδικής ηλικίας, και βάζει το παιδί σε µια
πάµφωτη εξωοικιακή πραγµατικότητα.
[Ν. Γ. Ξυδάκη «Ένα βλέµµα µόνον διά της αγάπης», εφηµ. Η Καθηµερινή, 29-2-2004]
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Ερωτήσεις Κατανόησης
1. Ποιες είναι οι πηγές πληροφόρησης και ψυχαγωγίας των παιδιών σήµερα,
σύµφωνα µε την πρώτη παράγραφο του κειµένου.
(5 µονάδες)

Γραµµατικές Παρατηρήσεις
1. Να βρεθούν πέντε αντωνυµίες από το κείµενο που να ανήκουν σε
διαφορετικό είδος η καθεµία κα να τις αναγνωρίσετε.
(2,5 µονάδες)
2. Στην Τρίτη παράγραφο να βρείτε τρεις λέξεις που να ανήκουν στην ίδια
ετυµολογική οικογένεια λέξεων. Να συµπληρώσετε την οικογένεια αυτή µε
άλλες λέξεις.
(2,5 µονάδες)

Θέµα Ανάπτυξης Γραπτού Λόγου
«Η τηλεόραση έχει µπει σε µεγάλο βαθµό και αδιάκριτα στη ζωή µας. Πολύ
περισσότερο έχει εισβάλλει στη ζωή των νέων. Κατά την άποψη σας, πόσο
πιστεύετε ότι επηρεάζει η τηλεόραση τη συµπεριφορά των νέων; Πως θα
χαρακτηρίζατε τη σχέση των νέων µε την τηλεόραση.
(10 µονάδες)
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