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Το διδακτικό υλικό επεξεργάστηκαν οι φιλόλογοι: 

Ιφ. Καρυώτη: Σύγκριση των ΜΜΕ, Κιτρινισμός Τύπου, Ακουστικές 

εκδόσεις, Διαδίκτυο 

 

Β. Κομνηνός: ΜΜΕ και γλώσσα, ΜΜΕ - σχέσεις λαών, ΜΜΕ - σχολείο 

– νέοι 

  

Γ. Νταουλτζής: Αρκτικόλεξα, Παραπληροφόρηση 

 

Β. Παπακίτσου: Τηλεόραση και βία, Ο Τύπος ως τέταρτη εξουσία, H 

ελευθερία έκφρασης και Τύπου, Τα ΜΜΕ ως μέσα επικοινωνίας 

 

Α. Ραβδά: Λακωνικότητα, Ελεύθερος Χρόνος, Θετικές και αρνητικές 

πλευρές των ΜΜΕ 

  

Α. Τσουκαντάς: ΜΜΕ και ιδιωτικός βίος, Τηλεσκουπίδια, Τηλεόραση 

και βιβλίο,  Χαμηλής ποιότητας τηλεοπτικές ειδήσεις 

 

 

Συγκέντρωση και μορφοποίηση υλικού: ‘ 

Γ. Νταουλτζής 
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Λακωνικότητα 

 
 
 

Ορισµός 
 

• Με τον όρο «λακωνικότητα» («λακωνισµός») εννοούµε την 

ικανότητα έκφρασης µε συντοµία, µεστότητα, περιεκτικότητα, 

ακρίβεια και κυριολεξία.  

• Ο λακωνισµός είναι και αντίληψη ζωής αφού προϋποθέτει απλότητα 

χαρακτήρα, έλλειψη επιτήδευσης1, σαφή και επαρκή γνώση του 

θέµατος και υποδηλώνει πνευµατική καλλιέργεια, καλή γνώση της 

γλώσσας, περιεκτικότητα και ακρίβεια στον τρόπο σκέψης.  

• Την περιεκτική και σύντοµη οµιλία καθιέρωσαν οι αρχαίοι 

Σπαρτιάτες που ακολουθούσαν  έναν αντίστοιχο τρόπο ζωής, λιτό 

και χωρίς περιττά στοιχεία. 

• Συνώνυµα: λόγος λιτός, επιγραµµατικός, βραχυλογία 

• Αντώνυµα: φλυαρία, απεραντολογία 

 

 

 

 

 

Η αξία της λακωνικότητας 
 

• Ο άνθρωπος που έχει τη δυνατότητα να εκφράζεται µε ακρίβεια 

αποφεύγει τις αναλύσεις τις περιττολογίες, τις δευτερολογίες και 

κάνει πιο εύκολη την κατανόηση των λόγων του για το δέκτη. 

• Η λακωνικότητα προσδίδει βαρύτητα στο λόγο και προϋποθέτει 

σαφή και πλήρης γνώση του αντικειµένου.  

• Ο άνθρωποι αντιλαµβάνονται την ουσία, µαθαίνουν να σκέφτονται, 

να κρίνουν, ν’ αµφισβητούν γόνιµα διαµορφώνοντας συγκροτηµένη 

εικόνα των γεγονότων και εµπεριστατωµένη άποψη. 

• Η ωριµότητα της σκέψης, η ακρίβεια και η µεστότητα του λόγου 

διακρίνει άτοµα µετριοπαθή, ειλικρινή, µε αυτοπειθαρχία, 

αυτογνωσία. 

• Ο σύντοµος και περιεκτικός λόγος διευκολύνει την επικοινωνία των 

πνευµατικών ανθρώπων (εκπαιδευτικών, επιστηµόνων, 

                                                 
1 προσποιητός, πλαστός τρόπος 
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καλλιτεχνών…) µε το λαό αλλά και µε τους συναδέλφους τους ώστε 

να µεταδίδονται εύκολα οι γνώσεις, οι παιδευτικές αξίες και αρχές 

και να προωθούνται επιτυχέστερα οι νέες µέθοδοι και η έρευνα. 

• Η ακρίβεια και η µεστότητα του πολιτικού λόγου εξασφαλίζει την 

κατανόηση των γεγονότων και των πολιτικών εξελίξεων εκ µέρους 

των πολιτών. Έτσι περιορίζονται φαινόµενα δηµαγωγίας και 

λαϊκισµού. 

• Στις σύνθετες κοινωνίες µε τους γρήγορους ρυθµούς εκτύλιξης των 

γεγονότων, την πληθώρα των µηνυµάτων και τον περιορισµένο 

χρόνο είναι αναγκαία η σύντοµη και ακριβής έκφραση, ώστε τα 

νοήµατα να κατανοούνται εύκολα και γρήγορα. 

 

 

 

 

Είδη γραπτού και προφορικού λόγο στα οποία είναι απαραίτητη 

η λακωνικότητα  
  

• τα κυβερνητικά ανακοινωθέντα, οι εξαγγελίες της κυβέρνησης, οι 

δηλώσεις των πολιτικών ηγετών.  

• ο πολιτικός λόγος  

• ο επιστηµονικός λόγος 

• το δελτίο καιρού 

• η κίνηση στους δρόµους 

• το ωράριο των καταστηµάτων 

• οι ανακοινώσεις στα αεροδρόµια και στα λιµάνια 

• οι πληροφορίες για την πολιτιστική κίνηση 

• οι τίτλοι ειδήσεων 

• οι προσκλήσεις 

• οι αγγελίες 

• οι διαφηµίσεις 

• το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 

• ερωτήσεις και απαντήσεις στον προφορικό, κυρίως λόγο  
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Η λακωνικότητα πρέπει να αποφεύγεται… 
 

Παρόλα τα πλεονεκτήµατά της η λακωνικότητα πρέπει να αποφεύγεται 

σε περιπτώσεις που απαιτείται ένα ιδιαίτερο αναλυτικό ύφος και µια 

λεπτοµερής παράθεση και τεκµηρίωση επιχειρηµάτων. 
 

• Το λιγότερο ή περισσότερο αναλυτικό ή συνθετικό ύφος φανερώνει 

την πνευµατική καλλιέργεια ενός ανθρώπου και τη δυνατότητά του 

να κατανοεί και να επεξεργάζεται διάφορους τοµείς και πεδία 

γνώσης. 

• Πολλές φορές η έλλειψη ανάλυσης φανερώνει πνευµατική 

ρηχότητα, έλλειψη γλωσσικού πλούτου, άγνοια της κοινωνικής και 

πολιτιστικής ιστορίας και αδυναµία διαµόρφωσης προσωπικού 

ύφους. 

 

 

Η αναλυτική έκφραση επιβάλλεται σε:  

 

• διδασκαλία στην τάξη 

• συζήτηση στο κοινοβούλιο 

• κριτική ενός βιβλίου 

• πολιτικό ή οικονοµικό άρθρο µιας εφηµερίδας 

• περιγραφή ενός ιστορικού γεγονότος 

• δηµοσίευση µιας επιστηµονικής έρευνας 

• µια διάλεξη ή µια ανοιχτή συζήτηση στο πανεπιστήµιο 

• συγγραφή µιας εργασίας (µαθητικής, πανεπιστηµιακής διατριβής) 

• ανοιχτή επιστολή σε ένα περιοδικό 

• περιγραφές 

• καταθέσεις, µαρτυρίες 

• απολογισµούς έργων 

• όρους συµφωνιών και συµβολαίων 

• επίλυση αποριών 
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Η συντόµευση / συρρίκνωση του λόγου 

 

 

Τι είναι 
 

Οι τυπικές, στερεότυπες εκφράσεις, ο συνθηµατοποιηµένος λόγος 

χάνοντας την πολυσηµία του. Όταν όµως υποβαθµίζεται ο λόγος, 

υποβαθµίζεται και η σκέψη, περιορίζεται η κριτική ικανότητα και η 

δυνατότητα για αυτογνωσία. 

 

 

Αίτια  
 

• η κρίση των ανθρωπίνων σχέσεων, η έλλειψη του ενδιαφέροντος 

για τον άνθρωπο, η αλλοτρίωση 

• η ανάπτυξη της επιστήµης και της τεχνολογίας, οι ταχύτατοι ρυθµοί 

εξέλιξης και η µηχανοποίηση της ζωής επέφεραν την αύξηση της 

ορολογίας, την κωδικοποίηση, γλώσσας, την τυποποίηση της 

σκέψης και της έκφρασης. 

• ο καταιγισµός των µηνυµάτων, ερεθισµάτων και πληροφοριών που 

δέχεται ο σύγχρονος άνθρωπος 

• η έλλειψη χρόνου  

• ο περιορισµένος χώρος (sms, mail) 

 

 

Επιπτώσεις  
 

 

• Η συντόµευση και η απλοποίηση του λόγου περιορίζει την 

επικοινωνία, τον αυθορµητισµό, το συναίσθηµα, την σκέψη. 

• Οι λέξεις υποβιβάζονται, αχρηστεύεται η λειτουργικότητα των 

εννοιών, αποπροσωποποιούνται, τα νοήµατα γίνονται διφορούµενα, 

ρηχά και επιφανειακά. 

• Η επικοινωνία γίνεται απρόσωπη, στερεοτυπική, επιδερµική, η ζωή 

απογυµνώνεται από το περιεχόµενο και τα νοήµατά της. 
 

Έρευνα της VPRC Σεπτέµβριος 2001 
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Αρκτικόλεξα 

 

 

 

 

 

Ορισµός 
 

• Αρκτικόλεξο ονοµάζεται ο σύντοµος τρόπος γραφής που παράγεται 

από τα αρχικά γράµµατα ή τις συλλαβές των λέξεων µιας φράσης 

(συνήθως ονόµατα οργανισµών, σωµατείων, υπηρεσιών κ.ά.) και 

γράφεται πάντα µε κεφαλαία γράµµατα.  

• Ετυµολογία: Η λέξη αρκτικόλεξο προέρχεται από τις λέξεις αρκτικός 

(που σηµαίνει αυτός που βρίσκεται στην αρχή) και λέξη. 

• Συνώνυµο: ακρωνύµιο, βραχυγραφία 

 

 

 

 

Παράγοντες που οδήγησαν στη χρήση και κατάχρηση των 

αρκτικόλεξων στην ζωή µας.  
 

• ο σύγχρονης άνθρωπος δέχεται και αποστέλλει καθηµερινά 

τεράστιο όγκο πληροφοριών µέσα σε περιορισµένα χρονικά όρια� 

προσπαθώντας να εξοικονοµήσει χρόνο και χώρο καταφεύγει στη 

χρήση αρκτικόλεξων 

• η αποστολή ηλεκτρονικών µηνυµάτων µέσω του ∆ιαδικτύου και 

των κινητών τηλεφώνων γίνεται πιο γρήγορα και πιο φθηνά µε τη 

χρήση ακρωνύµιων 

• οι αυξηµένες επαγγελµατικές υποχρεώσεις, η αποξένωση στο χώρο 

εργασίας επιβάλλουν µια τυπική και προδιαγραµµένη µορφή 

επικοινωνίας γεµάτη από αρκτικόλεξα 

• πολλοί δηµοσιογράφοι αλλά και διαφηµιστές χρησιµοποιώντας 

συνθηµατολογία επιλέγουν να χρησιµοποιήσουν αρκτικόλεξα 

• η αύξηση και η συνθετότητα των αναγκών οδηγεί στη δηµιουργία 

συνεχώς νέων οργανισµών, συλλόγων η ονοµασία των οποίων 

αποδίδεται µε αρκτικόλεξα   

• δεν είναι λίγοι αυτοί που, θεωρώντας ότι δείχνουν τη γνωστική 

τους επάρκεια, επιλέγουν αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας 
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• Sms, LoL, PC, 

• USA, GG, MSN, 

• WEB, mp3, cd, dvd

 

Επιπτώσεις από τη χρήση και κατάχρηση των αρκτικόλεξων στη 

ζωή µας 

 

• τα αρκτικόλεξα αποδίδουν ήχους δίχως συγκεκριµένο νόηµα και 

δυσχεραίνουν την επικοινωνία ιδίως όταν δεν απευθύνονται σε 

µυηµένους 

• αλλοιώνουν τη σηµασία των λέξεων των οποίων το νόηµα 

αποδίδουν, αφού το απογυµνώνουν από κάθε άλλη έννοια που θα 

συνδεόταν µ' αυτό αν το άφηναν ατόφιο (π.χ. το αρκτικόλεξο Ο.Ε. 

που σηµαίνει Οµάδα Εργασίας δε µεταφέρει το νόηµα της από κοινού 

καταβολής προσπαθειών κάποιας οµάδας, τη συνεργασία κάποιων 

ανθρώπων, την αλληλεγγύη κ.λπ. που µεταφέρουν αυτούσιες οι 

λέξεις ‘Οµάδα’ και ‘Εργασία’. 

• η συνοµιλία µε τη χρήση αρκτικόλεξων ακρωτηριάζει την 

επικοινωνία µην αφήνοντας τη γλώσσα να µεταφέρει τους 

συναισθηµατικούς της χυµούς.  

• η γλώσσα γίνεται δύσκαµπτη, τυποποιηµένη, συνθηµατική, λόγω 

της ακλισίας των αρκτικόλεξων 
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
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Ελεύθερος Χρόνος - Ψυχαγωγία 

 
 
 
 

 
 

Ορισµός 

 

• Ονοµάζεται ο χρόνος που δεν καταναλώνεται αναγκαστικά σε 

κάποια υποχρεωτική απασχόληση (σχολείο, επάγγελµα, οικιακές 

εργασίες) και τον οποίο ο άνθρωπος, απαλλαγµένος από τις 

υποχρεώσεις του, µπορεί να την αξιοποιήσει σύµφωνα µε την 

προσωπική βούληση και τις επιθυµίες του. Η ορθή αξιοποίηση του 

επιτυγχάνεται µόνο µε την ψυχαγωγία. 

• Ψυχαγωγία: Είναι η αγωγή της ψυχής (ψυχή + άγω: οδηγώ, τέρπω 

την ψυχή). Ηθική και πνευµατική καλλιέργεια µέσα από 

δηµιουργικές ενασχολήσεις που βοηθούν το άτοµο να αξιοποιήσει 

τον ελεύθερο χρόνο του συνδυάζοντας την ευχαρίστηση, την 

ξεκούραση, τη φυγή από την καθηµερινότητα µε την ψυχική και 

πνευµατική καλλιέργεια. 
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Σηµασία-αξία του ελεύθερου χρόνου 

 

• Παρέχει στον άνθρωπο ευκαιρίες σωµατικής ξεκούρασης και 

αναζωογόνησης από τον εργασιακό κάµατο, δυνατόητα να 

αξιοποιήσει τις κλίσεις, να καλλιεργήσει τα ενδιαφέροντά του. 

• Το άτοµο στον ελεύθερο χρόνο του µπορεί να ασχοληθεί µε το 

πνεύµα του και µε µορφωτικές δραστηριότητες να διευρύνει τους 

πνευµατικούς του ορίζοντες και να αναπτύξει την κριτική του 

ικανότητα. 

• Ο ελεύθερος χρόνος προσφέρει τη δυνατότητα επιµόρφωσης των 

ατόµων σχετικά µε την εργασία τους ώστε να την προγραµµατίσουν 

καλύτερα, να υιοθετήσουν νέες τεχνικές, να αντιµετωπίσουν 

ορθότερα τα προβλήµατα που ανακύπτουν και να προσφέρουν εν 

τέλει ποιοτικότερη εργασία. 

• Τα άτοµα αξιοποιούν τον ελεύθερο χρόνο τους όταν ενισχύουν τις 

διαπροσωπικές τους σχέσεις, επικοινωνούν, αναπτύσσοντας την 

κοινωνική τους φύση, τη συνεργασία, την αλληλογνωριµία και το 

συναισθηµατικό τους κόσµο.  

• Στον ελεύθερο χρόνο τους τα άτοµα έχουν τη δυνατότητα να 

ασχοληθούν µε την τέχνη, να απολαύσουν καλλιτεχνικά έργα, να 

συµµετάσχουν στη µυσταγωγία και στα αγαθά της τέχνης και να 

αναβαθµίσουν την αισθητική τους καλλιέργεια. 

• Ο άνθρωπος αξιοποιεί ορθά τον ελεύθερο χρόνο όταν έρχεται σε 

επαφή µε τον αθλητισµό (εκτόνωση, οµαδικότητα, άµιλλα)… 

• … και τη φύση (ανακάµπτει ψυχολογικά καθώς αποµακρύνεται από 

το ασφυκτικό περιβάλλον των πόλεων από αγχογόνους παράγοντες 

και καταστάσεις). 

  

 

 

Γνήσια και νόθη ψυχαγωγία 

 

• Η γνήσια ψυχαγωγία υλοποιεί το νόηµα της αγωγής της ψυχής και 

ανανεώνει το άτοµο σωµατικά και ψυχικά.  

• Η νόθη ψυχαγωγία είναι η πρόσκαιρη διασκεδαστική απόπειρα 

φυγής, της εκτόνωσης από την ανία και την τυποποίηση που οδηγεί 

στη µεταµόρφωση και παραµόρφωση του εσωτερικού µας κόσµου 

στην αλλοτρίωση. 
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Μορφές γνήσιας ψυχαγωγίας 

• Επικοινωνία µε φιλικά πρόσωπα  

• Ταξίδια  

• Επαφή µε τη φύση 

• Άθληση  

• Επαφή µε έργα τέχνης (µουσική, κινηµατογράφος, λογοτεχνία, 

θέατρο κ.ά.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μορφές νόθης ψυχαγωγίας 

 

• Παρακολούθηση χαµηλής ποιότητας πολιτιστικών έργων (εµπορικό 

θέαµα ή ακρόαµα, προγράµµατα ευτελούς αισθητικής) από τα µέσα 

µαζικής ενηµέρωσης, το διαδίκτυο, το θέατρο ή τον 

κινηµατογράφο. 

• ∆ιασκέδαση σε νυχτερινά κέντρα µε αµφίβολης ποιότητας 

πρόγραµµα. 

• Ηλεκτρονικά, τυχερά παιχνίδια. 

• Μαζική εκτόνωση στο γήπεδο µέσω εκδηλώσεων χουλιγκανισµού. 

• Καταφυγή σε τεχνητούς παραδείσους µε τη χρήση επικίνδυνων για 

τη σωµατική και πνευµατική υγεία ουσιών (τοξικοµανία, 

αλκοολισµός).  
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Αποτελέσµατα γνήσιας και νόθης ψυχαγωγίας 

 

 

Η γνήσια ψυχαγωγία 
 

• Στοχεύει στη σύµµετρη ανάπτυξη των τριών υποστάσεων του 

ανθρώπου (ψυχή, πνεύµα και σώµα). 

• Βασίζεται σε διαχρονικής αξίας πρότυπα δράσης και συµπεριφοράς 

και δηµιουργεί καινούργια. 

• Επιφέρει την εσωτερική γαλήνη και προσφέρει εναύσµατα για 

γόνιµο προβληµατισµό και περισυλλογή. 

• Καλλιεργεί τις διαπροσωπικές σχέσεις, ενεργοποιεί το άτοµο σε 

ποικίλους τοµείς του συλλογικού βίου και συµβάλλει στην 

κοινωνικοποίηση του ατόµου. 

 

 

Η νόθη ψυχαγωγία 
 

• Ερεθίζει και  αναπαράγει σωµατικές ανάγκες, ορµές και ένστικτα. 

• Στηρίζεται σε εφήµερα είδωλα και ικανοποιεί πρόσκαιρες επιθυµίες. 

• Αλλοτριώνει και αποµονώνει τον άνθρωπο. 

• Προκαλεί κορεσµό στον άνθρωπο ο οποίος καταλήγει στην 

κατάθλιψη και την πλήξη και διακατέχεται από το αίσθηµα του 

ανικανοποίητου.  

• Σε αρκετές περιπτώσεις το άτοµο οδηγείται σε επικίνδυνες, για την 

ψυχική και σωµατική του υγεία, επιλογές. 

• Αδρανοποιεί και παθητικοποιεί τον άνθρωπο περιστέλλοντας τις 

δηµιουργικές του δυνάµεις. 

• Είναι ετεροκατευθυνόµενη ως προϊόν της µόδας και της 

βιοµηχανίας του ελεύθερου χρόνου που εµπορεύεται τα ‘προϊόντα’ 

που καταναλώνουµε στον ελεύθερό µας χρόνο. 
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Αίτια ροπής των νέων προς τη νόθη ψυχαγωγία 

 

• Το υλιστικό πνεύµα της εποχής, η πνευµατική µονοµέρεια και η 

τυποποίηση αφενός παρεµποδίζουν τις πνευµατικές δραστηριότητες 

και αφετέρου προωθούν την οµοιοµορφία, την τυποποίηση, τη 

µαζικότητα και την παθητική (όχι κριτική – όχι προσωπικά 

επιλεγµένη) αποδοχή τους. 

• Οι ταχύτατοι και εξοντωτικοί ρυθµοί ζωής καταπονούν ψυχικά και 

πνευµατικά το σύγχρονο άνθρωπο και τον οδηγούν σε επιλογές 

εκτόνωσης που δεν απαιτούν πνευµατική ενεργοποίηση και 

εγρήγορση, προβληµατισµό. 

• Η προβολή και η καταλυτική επιρροή της «µαζικής κουλτούρας της 

διασκέδασης» και των προτύπων της που προβάλλονται από τα 

Μ.Μ.Ε. και τη διαφήµιση για την εξυπηρέτηση οικονοµικών 

συµφερόντων. Αυτή η παραγωγή µαζικής υποκουλτούρας περιορίζει 

τα περιθώρια ποιοτικών επιλογών. 

• Το γενικότερο πνεύµα µιµητισµού και ξενοµανίας καθώς και η τάση 

των νέων να ακολουθούν τα ρεύµατα της εποχής και να αντιδρούν 

στις υποδείξεις των µεγαλυτέρων για τρόπους ψυχαγωγίας που δεν 

συνάδουν µε τη φύση και τις επιλογές των νέων. 

• Η έλλειψη ερεθισµάτων και κινήτρων για ποιοτική ψυχαγωγία 

καθώς και η υποβάθµιση της ανθρώπινης αξίας µε χαρακτηριστικά 

την αποπνευµατικοποίηση και την επικοινωνιακή κρίση. 

 

 
 

Επιπτώσεις της ροπής των νέων στη νόθη ψυχαγωγία* 

 

• Άσκοπη σπατάλη και ανεπανόρθωτη φθορά των σωµατικών 

ψυχικών και πνευµατικών δυνάµεων. 

• Άκριτη υιοθέτηση ξενόφερτων στοιχείων και συνηθειών που 

αδρανοποιούν τις δηµιουργικές δυνάµεις του ατόµου και απειλούν 

ακόµα και τη ζωή του. 

• Επιλογή διασκεδάσεων που ικανοποιούν επιθυµίες και ένστικτα και 

οδηγούν σε εφήµερες απολαύσεις µε αποτέλεσµα τον κορεσµό, την 

πλήξη, την κατασπατάληση του ελεύθερου χρόνου. 

• Κρίση των αξιών, αποµόνωση και αποξένωση των ανθρώπων 

εφόσον κάθε προσπάθεια για προσέγγιση των ανθρώπων 

                                                 
* Ο µαθητής µπορεί να αντλήσει υλικό και από το κεφάλαιο σηµασία-αξία του 

ελεύθερου χρόνου 
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αντικαθίσταται από εκκωφαντικούς θορύβους και επιλογές που 

υπαγορεύονται από τη µόδα σε σκοτεινούς και κλειστούς χώρους 

όπου κυριαρχεί η ένταση. 

• Ο νέος δεν µελετά, χάνει πολύτιµο χρόνο και ευκαιρίες για γνώση 

(µε παρενέργειες και στην εκπαιδευτική του πορεία). 

 

 

Φορείς που µπορούν να συµβάλλουν στη γόνιµη αξιοποίηση 

του ελεύθερου χρόνου 

 

Οικογένεια 

• Οφείλει να καλλιεργεί ποικίλα ενδιαφέροντα από µικρή ηλικία στα 

παιδιά και µέσω του διαλόγου να τα γαλουχεί µε αξίες που θα 

διαµορφώσουν στο µέλλον τις επιλογές τους και θα του 

δηµιουργήσουν αντιστάσεις στον εµπορευµατοποιηµένο τρόπο 

διασκέδασης. 

• Φυσικά καλό είναι οι ίδιοι οι γονείς να έχουν πνευµατικά 

ενδιαφέροντα και ποιοτικές ενασχολήσεις ώστε να αναβαθµίζονται 

ηθικά και πνευµατικά και να εµπνέουν τα παιδιά τους. 

• Οι γονείς δεν πρέπει να συρρικνώνουν τον ελεύθερο χρόνο τους 

στο όραµα του καριερισµού και του πλουτισµού, ώστε να γίνουν 

παράδειγµα για τα παιδιά τους. 

• Πρέπει οι γονείς να σέβονται τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των 

νέων και να τους παρέχουν τις δυνατότητες να τα ασκήσουν. 

 

Σχολείο 

• Πρέπει να στραφεί σε περισσότερο ανθρωπιστικά µοντέλα, ώστε να 

προετοιµάσει νέους ανθρώπους προβληµατισµένους σε διάφορα 

θέµατα οι οποίοι µε τις γνώσεις τις αρχές και τις αξίες τους θα 

λειτουργήσουν ως υπεύθυνοι πολίτες. 

• Με µορφωτικές, πολιτιστικές, αθλητικές και εκπαιδευτικές 

εκδηλώσεις θα εξοικειώσει τους µαθητές µε όλες τις µορφές της 

τέχνης, τον αθλητισµό, το φυσικό περιβάλλον, θα καλλιεργήσει και 

θα αναβαθµίσει τα αισθητική κριτήρια των µαθητών. 

 

Μ.Μ.Ε. 

• Με προγράµµατα και εκποµπές υψηλής αισθητικής ποιότητας, 

πνευµατικού χαρακτήρα θα εθίσουν στο ποιοτικό, διαµορφώνοντας 

απαιτητικό κοινό.  
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Κράτος 

• Κίνητρα για δηµιουργική καλλιτεχνική δηµιουργία 

• Λειτουργία πνευµατικών κέντρων, αθλητικής υποδοµής, κέντρων 

νεότητας, χρηµατοδότηση χώρων και νέων µορφών τέχνης, 

µειωµένα ή δωρεάν εισιτήρια για ποιοτικές καλλιτεχνικές 

εκδηλώσεις. 

• Σηµαντικός ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης, των τοπικών 

κοινωνιών, ώστε οι νέοι να έρχονται σε επαφή µε την τέχνη και να 

τους παρέχονται ευκαιρίες έκφρασης. 

 

Πνευµατικοί άνθρωποι  

• Έχουν χρέος να διενεργούν διάλογο µε τους νέους, επισκεπτόµενοι 

τα σχολεία ή µέσω των Μ.Μ.Ε. ώστε να εµπνεύσουν τους νέους να 

ασχοληθούν µε την τέχνη, τον αθλητισµό, την πολιτική, το 

περιβάλλον, τον άνθρωπο. 

• Με τα ποιοτικά έργα τέχνης που θα παράγουν οι καλλιτέχνες θα 

καθοδηγήσουν αισθητικά το κοινό τους. 
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Παράγοντες αύξησης του ελεύθερου χρόνου 

 

• Με την τεχνολογική πρόοδο και τον αυτοµατισµό αντικαταστάθηκε 

ο ανθρώπινος µόχθος και µειώθηκε το ωράριο της καθηµερινής 

απασχόλησης. 

• Η εξειδίκευση αύξησε την παραγωγή και µείωσε το χρόνο 

καθηµερινής απασχόλησης αφού καθένας ασχολείται µε 

περιορισµένο αριθµό υποχρεώσεων. 

• Το συνδικαλιστικό κίνηµα κατέκτησε µε αγώνες την οκτάωρη, 

πενθήµερη εργασία, τις ετήσιες άδειες, τις ηµέρες γιορτών αργίας 

κάθε έτους. 

• Η δηµοκρατικοποίηση του πολιτεύµατος επέβαλλε την προστασία 

των δικαιωµάτων των εργαζοµένων 

 

 
 

Αίτια µείωσης του ελεύθερου χρόνου 
 

• Η ταχύτατη εξέλιξη, οι γρήγοροι ρυθµοί εκτύλιξης των γεγονότων, 

οι πολλαπλοί κοινωνικοί µας ρόλοι, αυξάνουν τις υποχρεώσεις µας 

µε συνέπεια την εργασία ακόµα και στον ελεύθερο χρόνο, ο οποίος 

συρρικνώνεται ή εξαφανίζεται. 

• Ο καταναλωτισµός και ο υλικός ευδαιµονισµός αποτελούν σήµερα 

πρότυπα κοινωνικής καταξίωσης που παρασύρουν άνθρωπο στην 

ακόρεστη µανία για χρήµα και υλικά αγαθά. Η κατανάλωση γίνεται 

αυτοσκοπός για τον άνθρωπο που υπερεργάζεται προκειµένου να 

ανταποκριθεί στις επίπλαστες ανάγκες του. 

• Η οικονοµική δυσχέρεια πολλών οικογενειών εξαναγκάζει ορισµένα 

µέλη της να αποκτούν δεύτερη εργασία ή µερική απασχόληση. 

• Στις µεγαλουπόλεις µεγάλο µέρος του χρόνου δαπανάται στις 

µετακινήσεις και στη διεκπεραίωση γραφειοκρατικών υποθέσεων. 

• Η φιλοδοξία πολλών ανθρώπων για επαγγελµατική καταξίωξη  

ωθοςί τον άνθρωπο σε λανθασµένη ιεράρχηση αξιών και 

προτεραιοτήτων όπως η υπερωριακή απασχόληση. 

• Ο καταιγισµός του ανθρώπου µε πλήθος µηνυµάτων και 

πληροφοριών που πρέπει να αφοµοιωθούν για παρακολουθεί τα 

τεκταινόµενα στην κοινωνία απαιτεί τόσο χρόνο που µειώνεται η 

εξαφανίζεται ο ελεύθερος χρόνος του ανθρώπου που θέλει να είναι 

ενηµερωµένος. 
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Γιατί περιορίζεται ο ελεύθερος χρόνος των µαθητών; 

 

• Η υπερεντατικοποίηση του σηµερινού σχολείου µε σκοπό την 

προετοιµασία των νέων για την είσοδό τους στα Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι. και 

στην παραγωγική διαδικασία αυξάνει τις σχολικές υποχρεώσεις των 

µαθητών που δεν µπορούν να καλυφθούν στο σχολείο και 

επιβάλλεται να καλυφθούν στον ελεύθερο χρόνο τους. 

Φροντιστήρια και ιδιαίτερα µαθήµατα καλύπτουν µεγάλο µέρος του 

ελεύθερου χρόνου τους. 

• Το άγχος των γονέων να αποκτήσουν τα παιδιά τους όσο το 

δυνατόν περισσότερα εφόδια και να είναι ανταγωνιστικά στη 

µελλοντική αγορά εργασίας τους ωθεί να αυξάνουν τις ώρες 

µελέτης των µαθητών µε µαθήµατα ξένων γλωσσών, εικαστικών 

αλλά και µε αθλητικές δραστηριότητες. 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ,  

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ, 
ΤΥΠΟΣ, 

ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
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Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης 

 
 
 
 

Ορισµός 

• Μέσα µαζικής επικοινωνίας είναι το σύνολο του εντύπου και 

ηλεκτρονικού τύπου, µε τον οποίο επιτυγχάνεται η ταυτόχρονη 

µετάδοση ειδήσεων-ιδεών-πληροφοριών, σε απεριόριστο αριθµό 

ανθρώπων.  

 

 

Είδη των Μ.Μ.Ε. 

• Ο τύπος: Ηµερήσιος, Περιοδικός 

• Ο ηλεκτρονικός Τύπος: Ραδιόφωνο, Τηλεόραση, ∆ιαδίκτυο 
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Θετικές πλευρές 

 

Εφόσον λειτουργούν υπεύθυνα και αντικειµενικά, προσφέρουν σε 
ποικίλους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. 

 

Στον πολιτικό τοµέα 
 

• Ενηµερώνουν τους πολίτες για πολιτικά γεγονότα σε τοπικό, 
εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο. 

• Ενεργοποιούν τη συµµετοχή στα κοινά, στηρίζουν την κοινωνική 
ελευθερία, αποκαλύπτουν την αδικία, την υποκρισία, το δόλο, 
την απάτη, τις καταχρήσεις. 

• Προωθούν το δηµοκρατικό διάλογο, την πολυφωνία και 
διευκολύνουν την ελεύθερη έκφραση των ιδεών. 

• ∆ιαµορφώνουν δηµοκρατικές πεποιθήσεις, πολιτικό ήθος και 
ευνοούν την καλλιέργεια δηµοκρατικής συνείδησης. 

• Καταγγέλλουν κάθε προσπάθεια υπονόµευσης της δηµοκρατίας  
• Ενεργοποιούν το κοινό µε συµµετοχή σε κινητοποιήσεις 

διεκδίκησης ή διαµαρτυρίας σε θέµατα δικαιωµάτων του 
ανθρώπου. 

• Ελέγχουν την εξουσία και αξιολογούν τα πρόσωπα της 
κοινωνικής, πολιτικής και πνευµατικής ζωής. 

• ∆ιαµορφώνουν την κοινή γνώµη, την παιδαγωγούν και την 
αφυπνίζουν. 

 

 

Στον κοινωνικό τοµέα 
 

• Κοινωνικοποιούν µε την προώθηση του διαλόγου, της 
συλλογικότητας, της προβολής των κοινωνικών προβληµάτων. 

• Με την πολυφωνία συµβάλλουν στη διαµόρφωση αντικειµενικής 
γνώµης στα κοινωνικά θέµατα. 

• Αναπτύσσουν κοινωνική συνείδηση, ηθική ευαισθησία και 
επιτυγχάνουν την κοινωνική συσπείρωση και κινητοποίηση σε 
θέµατα κοινωνικού ενδιαφέροντος. 

• Προβάλλουν και συµβάλλουν στη συναδέλφωση των λαών και 
στην εδραίωση της παγκόσµιας ειρήνης µε την ενηµέρωση και 
την παγκόσµια ευαισθητοποίηση σε διεθνή προβλήµατα. 

• Με την προβολή του πολιτισµού, την ηθών και των εθίµων 
συµβάλλουν στη γνωριµία και την επικοινωνία των λαών. 
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Στον πνευµατικό τοµέα 
 

• Ενηµερώνουν για πλήθος θεµάτων που αφορούν τον άνθρωπο 

(υγεία, οικονοµία, ασφάλεια, εκπαίδευση, αθλητισµός, τέχνη…) 

σε εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο αυξάνοντας τις γνώσεις. 

• Εκλαϊκεύουν, απλοποιούν την ενηµέρωση, καταπολεµούν τις 

προλήψεις, τις δεισιδαιµονίες και κάθε είδους εθνικιστικές και 

ρατσιστικές αντιλήψεις. 

• Καλλιεργούν και οξύνουν την κριτική σκέψη, διευρύνουν το 

πνεύµα, µορφώνουν µέσα από τα µηνύµατα και τα ερεθίσµατα 

που προσφέρουν. 

• Προάγουν τον πολιτισµό, ενηµερώνοντας σε θέµατα 

επιστηµονικά, καλλιτεχνικά, εκπαιδευτικά. 

• Καλλιεργούν τη γλώσσα, αφού ο δηµοσιογραφικός λόγος είναι 

πολυφωνικός. 

 
 

Στον ηθικό τοµέα 
 

• Καλλιεργούν αξίες, αρχές, κοινωνικές αρετές, ιδανικά και 

ανθρωπιστικά ιδεώδη. 

• Προβάλλουν παραδείγµατα συµπεριφοράς και δράσης 

σπουδαίων προσωπικοτήτων για µίµηση ή για αποφυγή. 

 

 

Στον πολιτιστικό-ψυχαγωγικό τοµέα 
 

• Συντελούν στην πολιτιστική αναβάθµιση ατόµων και λαών, µέσα 

από την επικοινωνιακή προσέγγιση και ανταλλαγή ηθών, εθίµων 

παραδόσεων, αξιών. 

• Στηρίζουν και προωθούν την τέχνη προβάλλοντας θεατρικά 

έργα, κινηµατογραφικές ταινίες, εκδηλώσεις του πνεύµατος και 

της τέχνης. 

• Ψυχαγωγούν. 

• Καθιστούν ευρύτερα γνωστές πολιτιστικές και λαϊκές 

εκδηλώσεις. 

 
 

Στον εθνικό τοµέα 
 

• ∆ιαδίδουν την παράδοση συµβάλλοντας στη διαµόρφωση της 

εθνικής συνείδησης και στη διατήρηση της πολιτιστικής 

ταυτότητας. 
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Αρνητικές πλευρές 

 

Στον πολιτικό τοµέα 
 

• ∆ιαπλέκονται µε πολιτικά πρόσωπα και κόµµατα,  

ετεροκαθορίζονται και εξυπηρετούν πολιτικές σκοπιµότητες 

(προωθώντας συγκεκριµένα πολιτικά πρόσωπα και απόψεις). 

• Καλλιεργούν κλίµα µεσσιανισµού και φανατισµού. 

• ∆ιαστρεβλώνουν την πραγµατικότητα, γίνονται όργανα 

προπαγάνδας και εξυπηρέτησης συµφερόντων. 

• Ενηµερώνουν µονόπλευρα  

• Αλλοιώνουν τα πολιτικά κριτήρια, αποπροσανατολίζουν, 

χειραγωγούν. 

 

Στον κοινωνικό τοµέα 
 

• Εξαρτώνται και προσανατολίζονται από τη διαφήµιση, µέσω της 

οποίας προβάλλουν τα καταναλωτικό πνεύµα της εποχής, 

προάγοντας τον υλικό ευδαιµονισµό και υποτιµώντας τις 

ηθικοπνευµατικές αξίες. 

• Περιορίζουν τις διαπροσωπικές σχέσεις και υπονοµεύουν την 

ανθρώπινη επικοινωνία 

• Εξευτελίζουν και υποτιµούν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 

• Προβάλλουν τη βία, την επιθετικότητα, το έγκληµα, την 

ανηθικότητας. 

• Κινδυνολογούν και κλονίζουν την εµπιστοσύνη του κοινού σε 

θέµατα οικονοµίας, πολιτικής και κοινωνικής οργάνωσης. 

• Υπονοµεύουν το κοινωνικό καθεστώς, γιατί διογκώνουν φήµες 

και διαδίδουν αοριστολογίες. 

 

Στον πνευµατικό τοµέα 
 

• Υπεραπλουστεύουν, τροφοδοτούν την ύπνωση και τη 

µαζοποίηση και έτσι αδρανοποιούν την κριτική ικανότητα του 

ατόµου, αναστέλλουν κάθε δηµιουργική του κίνηση. 

• Πλήττουν την ελευθερία της βούλησης. 

• Προβάλλουν προγράµµατα, χαµηλής ποιότητας υποβαθµίζοντας 

την καλαισθησία του κοινού. 

• Συντελούν στη συντήρηση επιλεγµένων στερεοτύπων και 

αναπαράγουν προκαταλήψεις, στάσεις, τρόπους ζωής και 

δράσης. 
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Στον ηθικό τοµέα 
 

• Αµβλύνουν την ηθική προβάλλοντας χαµηλής ποιότητας 

πρότυπα (γρήγορου και εύκολου πλουτισµού µε οποιοδήποτε 

κόστος). 

• Υπερπροβάλλουν και ηρωποιούν τη βίαιη συµπεριφορά. 

 

 

 

Στον πολιτιστικό-ψυχαγωγικό τοµέα 
 

• Προκειµένου να υπηρετήσουν το νόµο της προσφοράς και της 

ζήτησης, προσφέρουν στο κοινό χαµηλής ποιότητας θεάµατα 

αποκλειστικά διασκεδαστικού χαρακτήρα. 

 

 

Στον εθνικό τοµέα 
 

• Αµβλύνουν την εθνική συνείδηση µε την αποστροφή προς την 

παράδοση, την προβολή ξένων προτύπων και την καλλιέργεια 

του µιµητισµού. 
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ΤΥΠΟΣ 

  

 

 

Ορισµός 

• Η λέξη Τύπος, παράγεται από το ρήµα τύπτω και σηµαίνει 

αποτύπωµα. Περιλαµβάνει το σύνολο των εφηµερίδων και 

περιοδικών που εκδίδονται ηµερήσια ή σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα. 

• ∆ιαχωρίζεται πλέον σε ηλεκτρονικό (τηλεόραση, ιστοσελίδες, web 

pages) και έντυπο, (εφηµερίδες, περιοδικά).  Θα προσθέταµε και το 

ραδιόφωνο. 

• Στην έννοια του Τύπου περιλαµβάνονται οι δηµοσιογράφοι, καθώς 

και η εξουσία που ασκούν. 

 

 

 

Ο Τύπος ως 4η εξουσία 

 

 

Οι τρεις  κύριες εξουσίες και ο σκοπός που εξυπηρετούν 

• Το Σύνταγµα διακρίνει τρία θεσµοθετηµένα είδη εξουσιών, τη 

νοµοθετική,  την εκτελεστική και τη δικαστική 

 

Σκοπός της διάκρισης των εξουσιών 

• Η ανεξάρτητη και µη επηρεαζόµενη λειτουργία των διαφορετικών 

θεσµικών πλαισίων 

• Η ταυτόχρονη δυνατότητα ελέγχου κάθε ενός από τα άλλα 

• Η αποφυγή των αυθαιρεσιών 

 

 



∆ιδακτικό Υλικό για τους Θεµατικούς Κύκλους της Β’ Λυκείου, Τεύχος Α’  

 

����         ���� 33 

Ο Τύπος ως ‘4η εξουσία’ 

Ο Τύπος µε την ιδιαίτερη ισχύ που διαθέτει, αποκαλείται συχνά ‘4η 

εξουσία’. Ο άτυπος αυτός τίτλος εξηγείται αφού:  

• Ασκεί έλεγχο στις άλλες τρείς µορφές εξουσίας 

• ∆ιασφαλίζει την ουσία της ∆ηµοκρατίας, θεωρείται δηµιουργός της 

έννοιας της κοινής γνώµης και της λαϊκής χειραφέτησης και 

κυριαρχίας 

• Η ιστορία του είναι συνυφασµένη µε τους αγώνες για την 

κατάκτηση των  ατοµικών και κοινωνικών ελευθεριών, αποτελεί 

βασικό κοινωνικό όργανο για την αναζήτηση και φωτισµό της 

αλήθειας των πραγµάτων. ∆εν είναι τυχαίο ότι φιµώνεται και 

λογοκρίνεται στα ολοκληρωτικά και δικτατορικά καθεστώτα, επειδή 

ασκεί µεγάλη  επιρροή στις πλατιές µάζες 

• ∆ιαθέτει κυριαρχική επιβολή στην κοινή γνώµη που µπορεί να 

επιβάλλει ιδεολογίες, ενηµερώνοντας επιλεκτικά και 

αποσπασµατικά, προβάλλοντας ηχηρούς τίτλους, εντυπωσιακές 

εικόνες, παραπληροφορώντας, προπαγανδίζοντας 

• Κατασκευάζει ηγέτες, προσθέτει ή αφαιρεί από το κύρος και τη 

δύναµη επηρεασµού των κοµµάτων και των πολιτικών 

προσωπικοτήτων. 
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Η ελευθερία έκφρασης και του Τύπου ως προϋπόθεση 

∆ηµοκρατίας 

 

• Η ελευθεροτυπία προϋποθέτει τη δηµοκρατία και είναι αποτέλεσµα 

της εύρυθµης λειτουργίας των δηµοκρατικών θεσµών 

• Η δηµοκρατία στηρίζεται στην ελευθερία ποικίλων µορφών 

έκφρασης. Φυσικά στην πολιτική, καθώς αποτελεί ο τρόπος αυτός 

έκφρασης ακόµα και τρόπο ελέγχου των δηµοκρατικών θεσµών 

αλλά και µέσο συζήτησης για την ορθή εφαρµογή τους ή και την 

αντικατάσταση των φορέων άσκησής τους.  

• Τα Μ.Μ.Ε. στηρίζουν τη λειτουργία τους στην ελευθερία έκφρασης. 

Αυτή εξασφαλίζει το δεοντολογικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί ο 

Τύπος. Η δυνατότητα έκφρασης και διάδοσης µε προφορικό ή 

γραπτό τρόπο προσωπικών απόψεων κατοχυρώνεται από το 

Ελληνικό Σύνταγµα, σε συνδυασµό µε το δικαίωµα του καθενός µας 

για πρόσβαση στην πληροφόρηση 

• Η κοινωνία της πληροφορίας αποτελεί αναφαίρετο δικαίωµα όλων, 

στηρίζεται και προωθείται στα ∆ηµοκρατικά καθεστώτα που ορίζουν 

τις προϋποθέσεις σύµφωνα µε τις οποίες η διάδοση της 

πληροφορίας δεν θα προσβάλλει την προσωπικότητα των ατόµων: 

τέτοια προσβολή µπορεί να επέλθει από δηµοσιοποίηση 

προσωπικών δεδοµένων, συκοφαντία, εξύβριση, προσβολή της 

τιµής και της υπόληψης 

 

Στον αντίλογο, µπορεί να καταστρατηγεί τη ∆ηµοκρατία, όταν θέτει 

ως στόχο: 

− την αύξηση της κυκλοφορίας του 

− την εξυπηρέτηση κάποιας ιδεολογίας , κόµµατος, ή άλλων 

οικονοµικών συµφερόντων 

Έτσι: 

• Λειτουργεί ως όχηµα λαϊκής προπαγάνδας και χειραγωγεί το κοινό 

προς όφελος της καθεστηκυίας τάξης, µε τον τρόπο που 

παρουσιάζει την ειδησιογραφία, τα πολιτικά πρόσωπα και εκφράζει 

τα σχόλια 

• Συκοφαντεί, παραπληροφορεί, προκαλεί φανατισµούς και έξαψη 

των πολιτικών παθών 

• Εκµεταλλεύεται πολιτικές, οικονοµικές, κοινωνικές καταστάσεις, 

λειτουργεί εκβιαστικά και υποδουλώνει µε έµµεσο τρόπο την 

πολιτική εξουσία για την πραγµάτωση των δικών του στόχων  
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• ∆ιαστρεβλώνει ή αποσιωπά την αλήθεια και τα γεγονότα και 

λειτουργεί ως «παραµορφωτικός καθρέφτης»της πραγµατικότητας 

• Παραβιάζει τα δικαιώµατα του ατόµου όπως σε περιπτώσεις που 

θίγεται η προσωπικότητα, η τιµή και η ιδιωτική ζωή κάποιων 

ατόµων χωρίς τη συγκατάθεσή τους  

• ∆ιαστρεβλώνει το πολιτικό κριτήριο του πολίτη, τον παρασύρει σε 

εσφαλµένες κρίσεις, εκµεταλλεύεται την κοινή γνώµη 

• Εξυπηρετεί πολιτικά, κοινωνικά, οικονοµικά συµφέροντα  

 

 

 

 

 

Η ελευθερία έκφρασης και του Τύπου ως ανθρώπινο δικαίωµα  

 

Η µορφή ελεύθερης έκφρασης αποτελεί κύριο και βασικό ανθρώπινο 

δικαίωµα, µε πολλαπλό όφελος:  

• επιτυγχάνει την ευαισθητοποίηση του ανθρώπου για όσα 

συµβαίνουν στον πλανήτη µας  

• ο πολίτης συµµετέχει ενεργά στη λήψη αποφάσεων 

• προωθεί τον πλουραλισµό της ενηµέρωσης και την ανεξαρτησία 

των ΜΜΕ, επιτυγχάνοντας τον εκδηµοκρατισµό 

 

Σύµφωνα µάλιστα µε τον Jοhn Stuart Μill, «…όλα τα κακά και 

µειονεκτήµατα του τύπου δε θα έφθαναν για να ισοφαρίσουν ένα άλλο 

κακό, τη φίµωσή του» 
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Τα ΜΜΕ είναι και  µέσα επικοινωνίας; 

 

 

Μονόπλευρη επικοινωνία:  

• Τα ΜΜΕ φέρουν και τον χαρακτηρισµό των µέσων επικοινωνίας 

εκτός από αυτόν της µαζικής ενηµέρωσης. Η επικοινωνία αυτή είναι 

στις περισσότερες περιπτώσεις µονόπλευρη, καθώς οι ποµποί 

(έντυπα, ραδιόφωνο, τηλεόραση) µεταδίδουν µηνύµατα τα οποία 

προσλαµβάνει ο δέκτης (αναγνώστης, ακροατής, τηλεθεατής) χωρίς 

να επιστρέφει άµεσα τη χαροποίηση ή τη δυσαρέσκειά του 

 

 

Αµφίπλευρη επικοινωνία 

• Στο διαδίκτυο µπορεί η επικοινωνία να είναι αµφίπλευρη, καθώς ο 

καθένας µπορεί να αναρτήσει τις απόψεις του ή να λάβει µέρος σε 

συζητήσεις στα λεγόµενα fora (πληθυντικός του λατινικού forum= 

αγορά) 

• Στα έντυπα, η αντίδρασή του ισοδυναµεί µε την παύση αγοράς τους  

• Στην περίπτωση της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου υφίστανται 

µετρητές αποδοχής, τα αποτελέσµατα των οποίων προκαλούν 

µεταβολές στο πρόγραµµα και µετακινήσεις εκποµπών σε ζώνες 

υψηλότερης τηλεθέασης και ακροαµατικότητας. Ή οδηγούν άλλες 

εκποµπές σε χρονική συρρίκνωση, ακόµα και σε κατάργηση  

• Ορισµένες πάλι εκποµπές προσφέρουν τη δυνατότητα άµεσης 

τηλεφωνικής επικοινωνίας και ελεύθερης έκφρασης σε πραγµατικό 

χρόνο 
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Παραπληροφόρηση   

 

 

 

 

Ορισµός  
 

• Είναι η νοθευµένη, µη αληθινή πληροφόρηση του πολίτη, σε 

θέµατα κοινού ενδιαφέροντος. Πρόκειται για µια ειδικά σχεδιασµένη 

µετάδοση µηνύµατος, µε σκοπό την παραποίηση της αλήθειας και 

την παραπλάνηση της κοινής γνώµης. 

• Ετυµολογία: παρά + πληροφορώ 

 

 

 

 

Μορφές  
 

� απόκρυψη γεγονότων 

� µεγαλοποίηση γεγονότων 

� κατασκευή γεγονότων 

� παρεµβολή σχολίων 

� δραµατοποίηση µιας είδησης µε:  

� ανάλογο οπτικοακουστικό υλικό,  

�  µουσική υπόκρουση,  

�  ύφος,  

�  τόνο φωνής 
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Αίτια παραπληροφόρησης (ευθύνες των Ποµπών) 
 

 

 

 

Εξυπηρέτηση πολιτικών συµφερόντων  

• τα ΜΜΕ σκηνοθετούν και εξωραΐζουν (ωραιοποιούν) την εικόνα των 

πολιτικών� αντίστοιχα συκοφαντούν, παραποιούν την εικόνα των 

πολιτικών τους αντιπάλων  

• σε ολοκληρωτικά καθεστώτα, αλλά και σε κατ’ όνοµα δηµοκρατίες, 

η ίδια η εξουσία επιδιώκει να αποστρέψει το ενδιαφέρον του κοινού 

από τα βασικά πολιτικοκοινωνικά θέµατα σε άλλες κατευθύνσεις, 

ώστε να µην αφυπνίζεται ο λαός 

• υπάρχουν ΜΜΕ που υπηρετούν συγκεκριµένα κοµµατικά 

συµφέροντα (πχ. κοµµατικές εφηµερίδες) 

 

 

 
 

Οικονοµικά συµφέροντα 
 

• η εµπορευµατοποίηση των ΜΜΕ και η αναγωγή τους σε 

κερδοσκοπικές επιχειρήσεις - µε προτεραιότητα το υλικό κέρδος και 

όχι την ποιότητα της πληροφόρησης - τα κάνει να επιδιώκουν το  

µέγιστο κέρδους ανταγωνιζόµενα� ο σκληρός ανταγωνισµός ωθεί τα 

ΜΜΕ στην προβολή θεαµάτων τα οποία διακρίνει η απλοϊκότητα και 

ο λαϊκισµός (κιτρινισµός, σκανδαλοθηρία, αποσιώπηση και 

διαστρέβλωση της αλήθειας), προκειµένου να αυξηθεί η τηλεθέαση  

• επιδιώκοντας την «πρωτιά» ορισµένοι δηµοσιογράφοι βιάζονται να 

µεταδώσουν ειδήσεις, χωρίς να διασταυρώσουν τις πηγές τους, µε 

αποτέλεσµα να παραπληροφορούν το κοινό 

• χρηµατισµός δηµοσιογράφων ή εκδοτών από πολιτικούς φορείς ή 

επιχειρήσεις 

• οι µεγαλοϊδιοκτήτες των ΜΜΕ επιδιώκουν να εξυπηρετήσουν 

πολιτικούς για να εξυπηρετήσουν παράλληλα επιχειρηµατικά τους 

συµφέροντα (πολλοί από αυτούς είναι προµηθευτές επιχειρήσεων 

του δηµοσίου ή εργολάβοι δηµοσίων έργων) 
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Ευθύνες των δεκτών (γιατί παρασυρόµαστε) 

 

• η έλλειψη ολοκληρωµένης παιδείας (δίχως γνώσεις, κριτική 

ικανότητα, προβληµατισµό, αµφιβολία, βούληση) κάνει τα άτοµα να 

υιοθετούν και να δέχονται αβασάνιστα ό,τι τους παρέχεται ως 

πληροφόρηση 

• η αδιαφορία και η παθητικοποίηση του σύγχρονου ανθρώπου: ο 

άνθρωπος δε νοιάζεται να ψάξει για να ‘βρει µια αντικειµενική 

πληροφόρηση αλλά δέχεται άκριτα ό,τι πληροφόρηση του 

παρέχεται 

• ο ενδοτισµός του ατόµου στην εντυπωσιακή και εύπεπτη 

πληροφόρηση που δεν απαιτεί πνευµατική κόπωση, βαθύ 

προβληµατισµό και αναζήτηση της αλήθειας (το κοινό αρέσκεται 

στον τύπο εκείνο των πληροφοριών που προκαλούν τον 

εντονότερο δυνατό εντυπωσιασµό του, πληροφορίες 

διασκεδαστικές και ανάλαφρες) 

• οι αυξηµένες υποχρεώσεις του σύγχρονου ανθρώπου δεν του 

αφήνουν τον απαραίτητο ελεύθερο χρόνο και διάθεση για 

ενασχόληση µε τα κοινά, πόσο µάλλον τον αναγκαίο χρόνο για να 

διαχωρίσει την πραγµατική πληροφόρηση από την µη πραγµατική 

• oι πολλαπλές και αντικρουόµενες πληροφορίες, σε συνδυασµό µε 

την ταχύτητα της διάδοσής τους, δεν αφήνουν περιθώρια στο 

σύγχρονο δέκτη να τις αποκωδικοποιήσει σωστά 

• η ταύτιση συγκεκριµένου φορέα ενηµέρωσης (τηλεοπτικού ή 

ραδιοφωνικού σταθµού ή εφηµερίδας) µε την προσωπική µας 

ιδεολογία => προσδίδει στο µέσο ενηµέρωσης µεσσιανικό 

χαρακτήρα => δεχόµαστε ως αληθινή κάθε του πληροφορία ή 

σχόλιο  

• η ιδιοτέλεια: ενίοτε µας συµφέρει η συγκεκριµένη πλευρά της 

“πραγµατικότητας” που προβάλλεται 
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Επιπτώσεις της παραπληροφόρησης  

 

Στο άτοµο 
 

• λανθασµένες επιλογές: όσοι πιστεύουν στις πληροφορίες αυτές, 

κάνουν λανθασµένες επιλογές (πολιτικές, οικονοµικές), αφού 

πέφτουν σε παγίδες που έχουν στήσει επιδέξια όσοι διαστρέφουν 

τις ειδήσεις 

• απώλεια πνευµατικής και ψυχικής ελευθερίας: η ανθρώπινη σκέψη 

ετεροκαθορίζεται, η αυτοβουλία περιορίζεται 

• περιορίζεται η κριτική σκέψη και δεν είναι σε θέση να 

αµφιβάλλουµε γόνιµα ή να αµφισβητούµε 

• προκαλείται άγχος και ανασφάλεια από τη διασπορά ψευδών 

ειδήσεων 

 

Στην πολιτική ζωή 
 

• πλήττεται η δηµοκρατία, εφόσον ο πολίτης χειραγωγείται και 

µετατρέπεται σε αδρανή υπήκοο, σκέφτεται και ενεργεί, όπως άλλοι 

του υποδεικνύουν  

• η κατευθυνόµενη ενηµέρωση δεν ελέγχει τα πολιτικά πρόσωπα µε 

γνώµονα την αξιότητά τους και δεν αποτιµά τις ενέργειές τους µε 

κριτήριο το κοινό καλό 

• οι πολίτες ουσιαστικά δεν είναι σε θέση να ασκήσουν 

αποτελεσµατικό έλεγχο στους ηγέτες άρα και να 

συνειδητοποιήσουν τις όποιες ατασθαλίες τους 

• όταν η παραπληροφόρηση προέρχεται από φορείς της 

αντιπολίτευσης, τότε οι παραπληροφορηµένοι πολίτες δεν είναι σε 

θέση να εκτιµήσουν το επιτυχηµένο έργο των κυβερνώντων και 

τους παρεµποδίζουν ως προς την ολοκλήρωσή του 

• µετατρέπεται ο λαός σε µια απρόσωπη µάζα, που άγεται και φέρεται 

κατά τα συµφέροντα όσων κινούν τα νήµατα και τις πηγές της 

«πληροφόρησης», προκαλώντας φανατισµό, δογµατισµό, ρατσισµό, 

εθνικισµό, οδηγώντας ακόµη και σε πόλεµο 

• η ∆ηµοκρατία, από πολίτευµα της ελευθερίας και της ανεµπόδιστης 

έκφρασης γνώµης, γίνεται, ουσιαστικά, το πολίτευµα των ισχυρών 

συµφερόντων, που ελέγχουν τις πηγές της πληροφόρησης και τις 

µεταβάλλουν σε µέσα προπαγανδιστικής επιβολής 
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Στην κοινωνία 
 

• όταν η αλήθεια αποσιωπάται, τα κοινωνικά προβλήµατα δεν 

επιλύονται 

• αποπροσανατολίζεται η κοινή γνώµη από τα σηµαντικά θέµατα και 

στρέφει το ενδιαφέρον της σε επουσιώδη 

 

Στη δηµοσιογραφική αξιοπιστία 
 

• υπονοµεύεται θανάσιµα - µακροπρόθεσµα - το δηµοσιογραφικό 

λειτούργηµα, αφού στην κοινή γνώµη εδραιώνεται η πεποίθηση ότι 

οι δηµοσιογράφοι είναι συµβιβασµένοι, φοβισµένοι, αδιάφοροι για 

την αλήθεια 

• για τον λαό τα ΜΜΕ δεν είναι ο αρωγός, τα µέσα που στηρίζουν τη 

δηµοκρατία και διασφαλίζουν την έγκυρη ενηµέρωση· αντίθετα, 

είναι κι αυτά µέρος του «παιχνιδιού», του ανηλεούς ανταγωνισµού, 

µε µοναδικό θύµα τον λαό 
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Τρόποι αντιµετώπισης.  

 

 

 

 

Μ.Μ.Ε. 

• αντικειµενική πληροφόρηση, χωρίς τάσεις υπερδιόγκωσης και 

εντυπωσιασµού 

• διάκριση της είδησης από τα σχόλια 

• απαλλαγή από προκαταλήψεις και φανατισµό 

• ήθος κι υπευθυνότητα απ’ τους δηµοσιογράφους  

• τήρηση του κώδικα επαγγελµατικής δεοντολογίας. 

 

 

 

Οικογένεια 

• έλεγχος των µηνυµάτων που δέχεται το παιδί και ουσιαστική 

συζήτηση, για την αποκωδικοποίηση και επεξεργασία τους.  

 

 

 

Σχολείο 

• απαλλαγή από τη στείρα αποστήθιση και συσσώρευση γνώσεων  

• ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας, ώστε από µικρή ηλικία ο νέος 

να εθίζεται στον προβληµατισµό 

• καλλιέργεια της κοινωνικής συνείδησης έναντι του 

ανταγωνισµού, που κατισχύει στις µέρες µας, µε αφετηρία το 

γόνιµο διάλογο διδασκόντων-διδασκοµένων 

 

 

 

Κράτος  

• ισχυροποίηση του δηµοκρατικού πολιτεύµατος 

• λειτουργία υπερκοµµατικών θεσµών (βλ. ΕΡΣ στο∆ίκαιο και 

Πολιτική) που θα ελέγχουν τα ΜΜΕ και θα  ελαχιστοποιούν τα 

κρούσµατα παραπληροφόρησης  

• οι πολιτικοί οφείλουν να λειτουργούν ως αντιπρόσωποι του λαού 

και όχι ως φερέφωνα κοµµατικών σχηµατισµών  και να ασκούν 

το λειτούργηµα τους µε γνώµονα το κοινό καλό, γεγονός που 

σηµαίνει περισσότερη αλήθεια και λιγότερο ψεύδος 
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Η ευθύνη του κοινού 
 

• να αποφεύγει την παθητική αποδοχή, να αντιδρά προσεκτικά στα 

µηνύµατα, να επιλέγει µόνο ορισµένα στοιχεία και κριτικά να τα 

αξιοποιεί 

• να επιλέγει προσεκτικά τις πηγές ενηµέρωσής του, να µην 

εξαρτάται από αυτές, να τις εναλλάσσει, ώστε να έχει σφαιρική 

θεώρηση των πραγµάτων 

• να είναι ανεξάρτητο από κάθε ιδιοτέλεια και προσπάθεια 

εξυπηρέτησης ύποπτων συµφερόντων 

• να αντιδρά συλλογικά, όταν τα ΜΜΕ δε λειτουργούν επωφελώς, 

να ασκεί κριτική και να τη δηµοσιοποιεί, να προσπαθεί να περάσει 

στον ποµπό το µήνυµα της απόρριψης των µη ποιοτικών εκποµπών. 
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‘Κιτρινισµός’ του Τύπου 

 

 

Ορισµός 
 

Κίτρινος τύπος αποκαλείται ο σκανδαλοθηρικός, ο ασύδοτος Τύπος 

που δεν επιδιώκει την ορθή πληροφόρηση της κοινής γνώµης, αλλά 

προσπαθεί να: 

• εκµεταλλευτεί πολιτικές, οικονοµικές ή κοινωνικές καταστάσεις 

• προκαλέσει φανατισµό και να οξύνει τα πολιτικά πάθη 

• σπιλώσει προσωπικότητες παίρνοντας αφορµή από συµβάντα της 

προσωπικής τους ζωής µε σκοπό την πρόκληση και ικανοποίηση 

νοσηρής περιέργειας 

 

 

 

 

 

 
 

Ο όρος «κίτρινος τύπος» έχει µια παράδοξη προέλευση. Το 1894 η 

εφηµερίδα «New York world» του Τζ. Πούλιτζερ, δηµοσίευσε σε 

συνέχειες την εικονογραφηµένη σειρά το «κίτρινο παιδί», που είχε 

αποδειχθεί εξαιρετικά εµπορική, αφού ανέβασε απότοµα την 

κυκλοφορία της κατά 50%. Τότε η «New York Joyrnal», του 

Ουίλιαµ Χήρστ τη µιµήθηκε, και άρχισε να δηµοσιεύει την ίδια 

σειρά µε τα ίδια ακριβώς επεισόδια. Με αυτό τον τρόπο 

συγκράτησε το αναγνωστικό κοινό της και το επόµενο έτος(1895) 

έγινε η πρώτη σε κυκλοφορία εφηµερίδα του κόσµου. Έκτοτε, από 

τον τίτλο «το κίτρινο παιδί», ονοµάστηκε «κίτρινος τύπος» κάθε 

έντυπο που ξεφεύγει από τους κανόνες της δηµοσιογραφικής 

δεοντολογίας και προδίδει την κοινωνική του αποστολή. 
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Παράγοντες που τροφοδοτούν και συντηρούν το φαινόµενο 

του κιτρινισµού του τύπου 

 

• Η επιδίωξη του µέγιστου κέρδους επιδρά καθοριστικά στην ουσία 

και το περιεχόµενο της επικοινωνίας µε αποτέλεσµα να 

µετατρέπεται η πληροφόρηση σε εµπόρευµα µε ανταλλακτική αξία. 

Η λογική της αγοράς ευνοεί τελικά το υπερβολικό, το ψεύτικο, 

εκείνο που διαφθείρει µε σκοπό τη µεγιστοποίηση της κυκλοφορίας 

των φύλλων και την κερδοσκοπία 

• Η εξάρτηση του Τύπου από τη διαφήµιση, που αποτελεί την κύρια 

τροφό του, οδηγεί στην ανάγκη της εντυπωσιοθηρίας και της 

διόγκωσης ελάσσονος σηµασίας γεγονότων. Έτσι ο Τύπος αυξάνει 

την αγοραστική του δύναµη, εξασφαλίζει διαφήµιση και επιβιώνει 

οικονοµικά στη σύγχρονη κοινωνία 

• Η προσπάθεια του Τύπου να ανταγωνιστεί τα ηλεκτρονικά µέσα τον 

οδηγεί στην εµπορευµατοποίηση και συχνά στον κιτρινισµό 

προκειµένου να προσελκύσει αναγνώστες – καταναλωτές. 

• Τα πολιτικά και οικονοµικά συµφέροντα που υπηρετούν συχνά 

κάποιοι δηµοσιογράφοι τους ωθούν να απεµπολούν την 

αντικειµενικότητα και να οδηγούνται στην προπαγάνδα και στην 

σπίλωση της υπόληψης των πολιτικών ή οικονοµικών τους 

αντιπάλων 

• Το χαµηλό πνευµατικό επίπεδο του κοινού, η µη εξοικείωσή του µε 

το γραπτό λόγο, η προτίµησή του στην εικόνα και τον ηχηρό τίτλο 

επιβάλλουν έναν τύπο εφηµερίδας που αποθεώνει το σκάνδαλο, 

την υπερβολή , το ψέµα. 
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Προϋποθέσεις ορθής λειτουργίας του Τύπου 

 

 

• Ανεξαρτησία του Τύπου από στενά οικονοµικά και κοµµατικά 

συµφέροντα 

• Επαγγελµατική ευσυνειδησία και ηθική ακεραιότητα των 

δηµοσιογράφων, πίστη στο δηµόσιο συµφέρον και σεβασµό στον 

άνθρωπο, εφαρµογή του κώδικα δηµοσιογραφικής δεοντολογίας 

• Η επικράτηση του δηµοκρατικού πολιτεύµατος που εξασφαλίζει 

ελεύθερη διακίνηση ιδεών, διάλογο και πολυφωνία 

• Η πνευµατική εγρήγορση και η κριτική στάση του µέσου πολίτη που 

απαιτεί σφαιρική και ποιοτική ενηµέρωση 

 

 

 

Ορθή στάση του ατόµου απέναντι στον Τύπο 
 

Το άτοµο µε τη στάση του θα πρέπει να µάθει να αναπτύσσει 

αντιστάσεις απέναντι στην προπαγάνδα την παραπληροφόρηση και τον 

κιτρινισµό του Τύπου. Αυτό θα επιτευχθεί: 

• Με την κατάλληλη Παιδεία η οποία θα καλλιεργήσει κριτική 

ικανότητα, ικανότητα ορθής σκέψης και επιλογής 

• Με το να βρίσκεται το άτοµο σε διαρκή εγρήγορση ώστε να 

επεξεργάζεται λογικά τα µηνύµατα, να διασταυρώνει, να συγκρίνει, 

να επεξεργάζεται λογικά 

• Με το να διακρίνει το άτοµο η επιλεκτικότητα και η αγάπη για την 

ποιότητα που αποτελεί ένα φυσικό φίλτρο για τις πληροφορίες που 

προσβάλουν την αισθητική και την προσωπικότητά του. 
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Σύγκριση των βασικών ΜΜΕ 

 

 

Πλεονεκτήµατα Τύπου 
 

• Aπουσιάζει ο φτηνός εντυπωσιασµός καθώς στηρίζεται περισσότερο 

στο λόγο παρά στην εικόνα. 

• Υπερέχει σε αντικειµενικότητα  που εξασφαλίζεται  από την επαρκή 

ανάλυση, την  πολυφωνία, το σχόλιο, την τεκµηρίωση των 

απόψεων αλλά και τη χρονική απόσταση από το γεγονός-είδηση 

που καταγράφεται.  

• Χρησιµοποιείται προσεγµένη σύνταξη και πλούσιο λεξιλόγιο που 

υπηρετεί την ακρίβεια και τη σαφήνεια και βοηθά στη γλωσσική 

ευαισθητοποίηση του αναγνώστη . 

• Περιλαµβάνει ποικιλία θεµάτων που ανταποκρίνονται σε 

διαφορετικά ενδιαφέροντα ευνοώντας έτσι την επιµόρφωση και την 

ενηµέρωση σε επιστηµονικά θέµατα. 

• Παρέχεται στον  αναγνώστη  δυνατότητα επιλογής  στον τόπο και 

το χρόνο ενηµέρωσης καθώς και ευχέρεια πολλαπλών αναγνώσεων 

και µεγαλύτερης εµβάθυνσης. 

• Απαιτείται η ενεργητική στάση του δέκτη που επεξεργάζεται 

δυναµικά την πληροφορία, κρίνει, απορρίπτει και διαµορφώνει 

άποψη. 

 

 

Μειονεκτήµατα Τύπου 
 

• Καθυστερεί τη µετάδοση της είδησης και εποµένως υστερεί σε 

αµεσότητα.  

• Η ανάγνωση απαιτεί χρόνο και προσήλωση τα οποία δε διαθέτει ο 

σύγχρονος άνθρωπος. 

• Απουσιάζει η εικόνα που είναι ελκυστική και κάνει βιωµατική την 

είδηση.  
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  Πλεονεκτήµατα Τηλεόρασης 

 

• Εξασφαλίζει  συνεχή, άµεση και έγκαιρη ενηµέρωση.  

• Γίνεται χρήση απλού και εύληπτου λόγου που σε συνδυασµό µε τα 

παραγλωσσικά  και  εξωγλωσσικά στοιχεία, τη χρήση εικόνων και 

βίντεο κάνει το µήνυµα εύληπτο και ‘ζωντανό’. 

• Η ενηµέρωση γίνεται σε σύντοµο χρόνο  και χωρίς κόπο. 

• Με τις"ζωντανές" συνδέσεις µε όλο τον κόσµο  ευνοείται η 

διαπολιτισµικότητα 

• Καθώς βρίσκεται σε όλα τα νοικοκυριά αποτελεί µέσο  ενηµέρωσης 

αλλά και φθηνής ψυχαγωγίας προσιτό σε όλα τα κοινωνικά 

στρώµατα. 

 

 

Μειονεκτήµατα Τηλεόρασης 
 

• Καταφεύγει συχνά στον εντυπωσιασµό χρησιµοποιώντας την εικόνα 

που καθηλώνει. 

• Αποτελεί µονόδροµη επικοινωνία αφού δεν επιτρέπει το διάλογο και 

εποµένως παθητικοποιεί το δέκτη. 

• Είναι  δύσκολο το φιλτράρισµα, η διασταύρωση  των ειδήσεων σε 

ζωντανές καλύψεις γεγονότων, εποµένως ελλοχεύει ο κίνδυνος 

υπερβολής ή παραπληροφόρησης.  

• Καθώς είναι έντονος ο ανταγωνισµός µεταξύ των καναλιών , είναι 

αισθητός ο εµπορικός χαρακτήρας του µέσου που συχνά 

υπαγορεύει µη θεµιτούς τρόπους προσέλκυσης του ενδιαφέροντος 

του τηλεθεατή.  

• Είναι συχνά υπερβολική η διείσδυση του µέσου στον ψυχικό κόσµο 

του δέκτη, στην κοινή γνώµη ίσως και στην πολιτική ζωή. 

• Χρησιµοποιεί απροσχεδίαστο ,συχνά πρόχειρο λόγο µε αποτέλεσµα 

να επηρεάζει γλωσσικά το δέκτη. 

• Λόγω του καταιγιστικού ρυθµού µετάδοσης των µηνυµάτων 

αδυνατεί ο δέκτης να τα επεξεργαστεί  λογικά. 

• Προσφέρει συχνά ευτελή θεάµατα που προσβάλλουν την αισθητική 

και υποβιβάζουν το πνευµατικό επίπεδο του δέκτη. 

• Με την κυριαρχία της εικόνας ευθύνεται σε κάποιο βαθµό για την 

αποµάκρυνση του µέσου ανθρώπου από το βιβλίο και την επαφή 

του µε το γραπτό λόγο γενικότερα. 
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Πλεονεκτήµατα Ραδιοφώνου 
 

• Προσφέρει ευκολία ως προς τον τόπο και χρόνο ενηµέρωσης καθώς 

βρίσκεται παντού( σπίτι, εργασία, αυτοκίνητο…). 

• Επιτρέπει την παράλληλη ενασχόληση µε άλλη δραστηριότητα π.χ. 

οικειακές εργασίες.  

• Ενηµερώνει µε συντοµία και αµεσότητα . 

• Καθώς κυριαρχεί ο λόγος επιτρέπει την ανάπτυξη της κρίσης και 

της φαντασίας. 

• Ενθαρρύνει το διάλογο και έτσι κάνει το δέκτη πιο συµµετοχικό. 

• Έχει έντονα ψυχαγωγικό χαρακτήρα προσφέροντας παράλληλα 

ποικιλία επιλογών που καλύπτουν όλες τις προτιµήσεις. 

 

 

 

 

Μειονεκτήµατα Ραδιοφώνου 

 

• Απουσιάζει η εικόνα και εποµένως υστερεί στη βιωµατικότητα των 

γεγονότων. 

• Ο λόγος που χρησιµοποιείται είναι συχνά απροσχεδίαστος, χαλαρός, 

πρόχειρος και ανακριβής. 

• Συχνά προσφέρει υπερπληροφόρηση και ο δέκτης αδυνατεί να 

επανελέγξει ή να κατανοήσει την πληροφορία. 
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• Πλεονεκτήµατα ∆ιαδικτύου 

 

• Η γνώση κυκλοφορεί ελεύθερη και οι πληροφορίες είναι 

προσβάσιµες στον κάθε χρήστη.  

• Είναι διαδραστικό µέσο και επιτρέπει την επικοινωνία και την 

ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων(άµεση δηµοσίευση σχολίων 

[chats, fora...]).  

• Προσφέρεται πληθώρα επιλογών ενηµέρωσης και ποικιλία θεµάτων.  

• Έγκειται στην επιλογή του χρήστη η ώρα της ενηµέρωσης.  

• Παρέχεται η δυνατότητα για "ζωντανές" συνδέσεις µε όλο τον 

κόσµο (ταχύτητα και αµεσότητα ενηµέρωσης). 

• Η λειτουργία του επί 24ώρου βάσεως επιτρέπει τη χρήση στο χρόνο 

επιλογής του χρήστη.  

• Συνδυάζει εικόνα, ήχο και γραπτό λόγο, γεγονός που το κάνει 

ελκυστικό. 

• Έχει έντονα ψυχαγωγικό χαρακτήρα (παιχνίδια, µουσική, βίντεο). 

 

 

 

 

• Μειονεκτήµατα ∆ιαδικτύου 

 

• Συχνά οδηγεί το χρήστη στην αποµόνωση και την αποξένωσή του 

από το κοινωνικό περιβάλλον. 

• Ελλοχεύει ο κίνδυνος της αλλοτρίωσης αλλά  και του εθισµού 

ιδιαίτερα σε παιδιά και εφήβους. 

•  Οι πληροφορίες που προβάλλονται δεν υπόκεινται πάντα σε έλεγχο 

και είναι συχνά αναξιόπιστες. 

• Οι κίνδυνοι (ιοί, κλοπές, απάτες) που συνεπάγεται η χρήση του 

δηµιουργούν επιφυλάξεις. 

• ∆εν υπάρχει η δυνατότητα  πρόσβασης σε όλους καθώς είναι 

ακριβό µέσο και απαιτεί ειδικές γνώσεις και εξοικείωση.  
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Τηλεόραση και βιβλίο 

 

 
 

Γιατί η τηλεόραση ευθύνεται για τον παραγκωνισµό του βιβλίου 
 

• Στην τηλεόραση κυριαρχεί η εικόνα, και παραγκωνίζεται ο λόγος. Η 

εικόνα έχει καθηλωτική ισχύ εντυπωσιάζει -  δεσµεύει και 

αποδυναµώνει τη φαντασία που είναι απαραίτητη για την ανάγνωση 

βιβλίων. 

• Η τηλεόραση  έχει απλό και λιτό λόγο - προσφέρει άκοπα την 

αίσθηση της επαφής µε την πραγµατικότητα - δεν απαιτεί τίποτε 

από τον τηλεθεατή σε αντίθεση µε το βιβλίο. 

• Ο σύγχρονος πιεσµένος και αγχωµένος άνθρωπος προτιµά τη 

χαλαρωτική αποχαύνωση µπροστά στη γυάλινη οθόνη από την 

«κουραστική» ανάγνωση βιβλίων, που απαιτεί χρόνο και 

πνευµατική εγρήγορση. 

• Η τηλεοπτική οθόνη εκπέµπει µια λάµψη που αιχµαλωτίζει και 

καθηλώνει τον τηλεθεατή, εθίζει στην παρακολούθησή της και 

αποκόπτει από άλλες δραστηριότητες στον ελεύθερό του χρόνο, 

όπως η ανάγνωση βιβλίων. 

• Ειδικά οι νέοι βλέπουν στην τηλεόραση µια διαφυγή από τον 

πιεστικό κόσµο των βιβλίων που βιώνουν στην εκπαιδευτική ζωή 

τους. 

• Στην τηλεόραση δεν προβάλλεται ιδιαίτερα το βιβλίο. 

• Η τηλεόραση διαχέει τη µετριότητα στη γλώσσα και τον πολιτισµό 

εθίζει στο χαµηλής ποιότητας θέαµα. 

• Η γενικότερη κενότητα που εκπέµπεται από την τηλεόραση σήµερα 

δεν συνάδει µε τον κόσµο του βιβλίου, τον κόσµο του πνεύµατος, 

του βάθους, του προβληµατισµού. 

 
 

Πώς η τηλεόραση προωθεί το βιβλίο 
 

• ∆ιαφηµίσεις βιβλίων, βιβλιοπαρουσιάσεις, βιβλιοκριτικές. 

• Εκποµπές για νέες κυκλοφορίες βιβλίων. 

• Συνεντεύξεις συγγραφέων. 

• Εκποµπές για τη λογοτεχνία, την ιστορία και άλλα πεδία που 

καλούν το κοινό στην ανάγνωση βιβλίων. 

• Προβολή ταινιών που έχουν την πηγή τους σε λογοτεχνικά έργα, 

κάτι που µπορεί να παρακινήσει κάποιον να τα διαβάσει κατόπιν. 
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Ακουστικές εκδόσεις 

 

 

 

Ορισµός 
 

Πρόκειται για µαγνητοφωνήσεις λογοτεχνικών έργων που κυκλοφορούν σε 

ψηφιακή (πια) µορφή. 

 

 

«Υπέρ» 

 

• ∆ιευκολύνουν τον άνθρωπο στην καθηµερινότητά του, µια και 

παράλληλα µε το διάβασµα µπορεί να διεκπεραιώνει άλλες 

υποχρεώσεις του. Μπορεί π.χ. να «ακούει» το βιβλίο κατά τη 

διάρκεια των µετακινήσεών του ή των οικιακών του εργασιών. 

• Το βιβλίο γίνεται προσιτό σε αναλφάβητους (και ιδίως µετανάστες), 

τυφλούς, ηλικιωµένους µε προβλήµατα όρασης, κατάκοιτους 

ασθενείς, και µικρά παιδιά που ακόµα δεν έχουν αναπτύξει την 

ικανότητα της ανάγνωσης. 

• Είναι πιο οικονοµικές από τις έντυπες εκδόσεις. 

• Περιορίζεται η όποια οικολογική καταστροφή για την παραγωγή 

βιβλίων. 

 

 

«Κατά» 

 

• Χάνεται ο προσωπικός «διάλογος» µε το βιβλίο και η «µυσταγωγία» 

της ανάγνωσης. 

• Ο ακροατής είναι κατά κανόνα πιο παθητικός από τον αναγνώστη 

και δεν είναι ιδιαίτερα προσηλωµένος. 

• Ίσως ενταθούν προβλήµατα ορθογραφίας των µικρών παιδιών. 

• Σταδιακά ίσως ατονήσει ο γραπτός λόγος και η ιστορική 

ορθογραφία. 

• Ελλοχεύει ο κίνδυνος επέκτασης της διαδικτυακής-ηλεκτρονικής 

πειρατείας και στον χώρο του βιβλίου και των εκδόσεων, κάτι που 

θα αποτελέσει πλήγµα και στο θέµα των δικαιωµάτων στην 

πνευµατική δηµιουργία-ιδιοκτησία. 
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ΜΜΕ και γλώσσα 

 

 

 

Η ευθύνη της τηλεόρασης για τη γλωσσική συρρίκνωση 

 
• Η δύναµη της τηλεοπτικής εικόνας περιορίζει τη γλωσσική 

έκφραση. Στην σύγχρονη πραγµατικότητα της τηλεόρασης ο λόγος 

υποµνηµατίζει την εικόνα και  αναπαράγεται ελλειπτικά, σχεδόν 

κωδικοποιηµένα. 

• Η προχειρότητα και η άγνοια της γλώσσας από τους ανθρώπους της 

τηλεόρασης. Οι παρουσιαστές των εκποµπών, οι σεναριογράφοι, οι 

δηµοσιογράφοι και όσοι ασχολούνται µε την παραγωγή λόγου, 

στην πλειονότητά τους, δεν επιµελούνται σε ικανοποιητικό βαθµό 

το λόγο που εκφέρουν. Η γλώσσα  τους είναι γεµάτη από 

στερεοτυπικές εκφράσεις (κλισέ), γραµµατικά και συντακτικά λάθη, 

αχρείαστους ξενισµούς ενώ χαρακτηρίζεται από ένα εξαιρετικά 

περιορισµένο λεξιλόγιο. 

• Η τηλεοπτική διαφήµιση, προκειµένου να καταστήσει δελεαστικά τα 

προϊόντα για τους καταναλωτές, καταφεύγει  για εντυπωσιασµό σε 

µια γλώσσα γεµάτη σολοικισµούς2 και λεκτικά ευρήµατα αµφίβολης 

ποιότητας. Η διαφήµιση αδιαφορεί για τις γλωσσικές ακρότητες, τις 

περισσότερες φορές µάλιστα, τις επιδιώκει. 

• Συχνή αναπαραγωγή του «ξύλινου» και λαϊκίστικου λόγου των 

πολιτικών στις ενηµερωτικές εκποµπές. 

• Ο ελάχιστος τηλεοπτικός χρόνος που διατίθεται για αξιόλογες 

εκποµπές λόγου.  Σπανίζουν οι παρουσίες ανθρώπων µε γλωσσική 

καλλιέργεια (διανοούµενοι, λογοτέχνες κ.λπ.).  

• Η κατάχρηση της αναπαραγωγής του προφορικού λόγου της 

καθηµερινότητας  µε εµµονή σε στοιχεία συνθηµατικών γλωσσών 

(argot ή slang)  διαφόρων κοινωνικών οµάδων (των νέων, των 

περιθωριακών, των οµοφυλόφιλων κ.λπ.). 

                                                 
2 συντακτικά λάθη 
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Προϋποθέσεις… η τηλεόραση µπορεί να συµβάλει στη 

γλωσσική καλλιέργεια 

 
  
• Με την γλωσσική κατάρτιση των δηµοσιογράφων και των 

παρουσιαστών. Οι σχολές  των επαγγελµάτων της τηλεόρασης θα 

πρέπει να δίνουν ιδιαίτερο βάρος στη γλωσσική εκπαίδευση. 

• Με τη γλωσσική επιµέλεια του τηλεοπτικού λόγου –ενηµερωτικού 

και ψυχαγωγικού - από φιλολόγους ώστε να περιοριστούν όσο το 

δυνατό στο ελάχιστο τα λάθη σε γραµµατικό, συντακτικό και 

λεξιλογικό/σηµασιολογικό επίπεδο. 

• Με τον εµπλουτισµό του προγράµµατος µε εκποµπές για τον 

πολιτισµό γενικότερα. Πρέπει να ακούγεται και ο λόγος των 

διανοούµενων και των λογοτεχνών, των επιστηµόνων και των 

καλλιτεχνών, οι οποίοι, κατά κανόνα, µεριµνούν για τη γλώσσα. 

• Με ειδικές εκποµπές για τη γλώσσα,  αξιοποιώντας τη δύναµη του 

µέσου, ώστε να στραφεί το ενδιαφέρον του κοινού προς τη 

γλωσσική καλλιέργεια. 

• Βασικότερη προϋπόθεση είναι να σταµατούσε η τηλεόραση να 

προβάλλει «αρνητικά» γλωσσικά πρότυπα, είτε µέσω των 

διαφηµίσεων, είτε µέσω των διαφόρων τηλεοπτικών προσώπων 

που, αν και γραφικά, χαρίζουν µεγάλη τηλεθέαση. 
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ΜΜΕ – σχέσεις λαών 

 

 

 

Κίνδυνος για την πολιτιστική ταυτότητα µιας αναπτυσσόµενης 

χώρας από την πολιτιστική κυριαρχία των αναπτυγµένων 

χωρών. 

 

 

• Οι αναπτυγµένες χώρες επιδιώκουν, στα πλαίσια της επέκτασής 

τους, εκτός από την οικονοµική διείσδυση στις αναπτυσσόµενες 

χώρες, και την πολιτιστική τους αφοµοίωση. 

• Στα ΜΜΕ τα ισχυρά κράτη προβάλλουν έναν τρόπο ζωής που 

εξυπηρετεί τα δικά τους , οικονοµικά και ιδεολογικά συµφέροντα. 

• Οι λαοί των αναπτυσσόµενων χωρών συνηθίζουν να µιµούνται τον 

τρόπο ζωής του ισχυρού προκειµένου να νιώσουν ότι ανήκουν στην 

πρόοδο και τον εκσυγχρονισµό. 

• Έτσι αδιαφορούν για τη δική τους παράδοση, γλώσσα και ιστορία, 

τα στοιχεία, δηλαδή, που αποτελούν την πολιτιστική τους 

ταυτότητα, και υιοθετούν συνήθειες και αρχές ξένες προς το 

πολιτισµό τους. 

• Οι συνέπειες είναι ορατές σε κάθε πλευρά της κοινωνικής ζωής: 

στην οµιλία, στη διασκέδαση, στις σχέσεις, στο ντύσιµο κ.λπ. όπου 

η αλλοίωση της πολιτιστικής ταυτότητας ενός λαού οδηγεί σε µια 

οικουµενική οµοιοµορφία. 

 

 

 



Ιφ. Καρυώτη, Β. Κοµηνός, Γ. Νταουλτζής, Β Παπακίτσου, Αν Ραβδά, Α. Τσουκαντάς 

����         ���� 56 

 

Πώς τα ΜΜΕ θα συµβάλουν στην αλληλοκατανόηση και στον 

αλληλοσεβασµό των ατόµων, των οµάδων και των λαών 

 

 

• Πρέπει η λειτουργία τους να χαρακτηρίζεται από πολυφωνία και 

δηµοκρατικότητα ώστε να διατυπώνονται ισότιµα σε ελεύθερο και 

δηµιουργικό διάλογο, όλες οι απόψεις.  

 

• Οι ενηµερωτικές και ψυχαγωγικές εκποµπές θα πρέπει να 

πληροφορούν για τα κοινωνικά, πολιτισµικά ή ιδεολογικά στοιχεία 

κάθε οµάδας ή λαού, ώστε να προωθείται η γνωριµία και η 

αλληλοκατανόηση µεταξύ τους. 

 

• Με τη γνωριµία και την αλληλοκατανόηση γίνεται δυνατή η 

αποδοχή της ιδιαιτερότητας του Άλλου (ατόµου, οµάδας ή λαού), 

και επιτυγχάνεται η ανεκτικότητα η οποία είναι δοµικό στοιχείο της 

κοινωνικής συνοχής. 

 

• Κατά συνέπεια πρέπει να αποφευχθεί η µονοµέρεια από τα ΜΜΕ, η 

προσκόλληση σε µια ιδεολογία,  διότι καλλιεργεί τις 

προκαταλήψεις, το φανατισµό και τη µισαλλοδοξία.   

 

• Η προβολή από τα ΜΜΕ των ιδιαίτερων στοιχείων της κουλτούρας 

κάθε κοινωνικής οµάδας ή λαού ενισχύει την πολιτισµική 

αλληλεπίδραση µέσω της σύγκρισης των ιδεών, των πεποιθήσεων 

και των αξιών τους. 
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ΜΜΕ – Σχολείο - Νέοι 

 

 

Ο καινούριος ρόλος που καλείται να παίξει ο δάσκαλος στην 

εποχή µας, κατά την οποία οι νέοι δέχονται έναν καταιγισµό 

πληροφοριών από τα µέσα µαζικής επικοινωνίας.  

 

 

• Πρέπει να εγκαταλειφθεί το παραδοσιακό µοντέλο της διδασκαλίας 

που ήθελε το δάσκαλο – αυθεντία να µεταδίδει στους µαθητές  

επιφανειακές γνώσεις. Ο δάσκαλος πρέπει να καθοδηγεί πλέον το 

µαθητή να «ανακαλύπτει» τη γνώση µέσω των δικών ενεργειών 

(διερευνητική διαδικασία). 

• Να βοηθήσει τους µαθητές να αποκτήσουν τις δεξιότητες που είναι 

απαραίτητες προκειµένου να διαχειριστούν τον τεράστιο όγκο 

πληροφοριών που δέχονται από τα µέσα µαζικής επικοινωνίας 

(κριτική ικανότητα, έλεγχος της αξιοπιστίας της πληροφορίας). 

• Να ενθαρρύνει την αυτενέργειά τους, ώστε να συνειδητοποιήσουν 

οι ίδιοι οι µαθητές τις µαθησιακές τους ανάγκες και να υιοθετήσουν 

συγκεκριµένα κριτήρια στην αναζήτηση των κατάλληλων 

πληροφοριών. 

• Να βοηθήσει τους µαθητές στην εξοικείωση µε τη χρήση των ΜΜΕ 

ώστε να µπορούν να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στη ροή των 

πληροφοριών. 

• Ο δάσκαλος θα πρέπει να είναι ικανός να καταδείξει την ανοιχτή 

δοµή της γνώσης, όπως αποτυπώνεται στον πλουραλισµό των 

ΜΜΕ, αποφεύγοντας την παρουσίαση της µιας και µοναδικής 

ερµηνείας των γεγονότων.  
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Ποια είναι τα κατάλληλα εφόδια µε τα οποία είναι ανάγκη να 

εξοπλιστεί η νέα γενιά για την καλύτερη χρήση των µέσων 

αυτών; 

  

 

 

• Γνώσεις και δεξιότητες ώστε να µπορεί να χειρίζεται και να αξιοποιεί 

τις δυνατότητες των σύγχρονων µέσων µαζικής επικοινωνίας 

(υπολογιστές, διαδίκτυο, κινητά τηλέφωνα, κ.ά.) 

• Κριτική ικανότητα ώστε να µπορεί να αξιολογεί τον τεράστιο όγκο 

των πληροφοριών που δέχεται, ως προς την αξιοπιστία και τη 

χρησιµότητά τους. 

• ∆ηµοκρατικές αντιλήψεις και πλουραλιστική κουλτούρα ώστε να 

µπορεί να συνειδητοποιήσει την διαφορετικότητα των ανθρώπων  

και των ιδεών τους. Να αποδεχτεί το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές 

οπτικές γωνίες για κάθε ζήτηµα. 

• Υψηλό βαθµό αυτενέργειας και δηµιουργικότητας ώστε να είναι σε 

θέση να θέτει τους στόχους της αυτοβελτίωσής του και να βρίσκει 

τα µέσα για την επίτευξή τους. 

• Γλωσσοµάθεια. Αν περιοριστούµε στα  όρια της µητρικής γλώσσας 

αδρανοποιούµε τη δυνατότητα της οικουµενικότητας που 

χαρακτηρίζει τα σύγχρονα ΜΜΕ. 

• Αισθητική καλλιέργεια διότι ένα µεγάλο µέρος των πληροφοριών 

που διακινούνται στα ΜΜΕ (διαφήµιση, ιστότοποι, εκποµπές, κ.λπ.) 

είναι κακής ποιότητας και χαµηλής αισθητικής σε βαθµό που, 

τελικά, υπονοµεύει την παιδευτική λειτουργία των Μέσων.  
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MME & Iδιωτικός βίος 

 

 

 

 

Περί ιδιωτικότητας 
 

• Η ιδιωτικότητα είναι θεµελιώδες ανθρώπινο δικαίωµα. Το Σύνταγµα 

(άρθρο 9) αναγορεύει την κατοικία του καθενός σε άσυλο και ορίζει 

την ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόµου απαραβίαστη. Τα 

όρια ανάµεσα στο δηµόσιο και το ιδιωτικό µετατοπίζονται - ή 

µάλλον καταργούνται- ως αποτέλεσµα νέων αντιλήψεων που και 

πάλι αφετηριάζονται στις τεχνολογικές εφαρµογές (π.χ. ∆ιαδίκτυο, 

ψηφιακή εικόνα) και την επιθετική παρεµβατικότητα των 

(ηλεκτρονικών κυρίως) ΜΜΕ. (Νίκος Φραγκάκης ∆ικηγόρος) 

 

 

 

 

Εκφάνσεις παραβίασης της ιδιωτικότητας από τα ΜΜΕ 
 

• συνεντεύξεις «επωνύµων» εστιασµένες στην ιδιωτική τους ζωή 

• µεσηµεριανές «κουτσοµπολίστικες» τηλεοπτικές εκποµπές 

• reality show 

• κίτρινος τύπος 

• κουτσοµπολίστικα περιοδικά 

• «τηλεδικεία» («τηλεδικαστήρια»: εκποµπές µε αποκαλύψεις 

«σκανδάλων» και κρίσεις επ’ αυτών) 

• ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (facebook, myspace κ.λπ.) 
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Αίτια παραβίασης της ιδιωτικότητας από τα ΜΜΕ 
 

• Η ιδιωτική ζωή «επωνύµων», καλλιτεχνών, τηλεπαρουσιαστών, 

µοντέλων, αθλητών, πολιτικών κ.λπ., αποτελεί πρόσφορο έδαφος 

για την εξυπηρέτηση των κερδοσκοπικών στοχεύσεων των ΜΜΕ, 

διότι η προβολή της προκαλεί το ενδιαφέρον του κοινού, που 

ελκύεται από την «ανθρώπινη» πλευρά των προσώπων αυτών ή από 

κουτσοµπολιά γύρω από ιδιωτικές τους στιγµές. Τα ΜΜΕ µε τον τρόπο 

αυτό αυξάνουν την απήχησή τους στο κοινό, κάτι που τους 

αποφέρει κέρδη από διαφηµίσεις.  

• Όλα αυτά, βέβαια, έχουν να κάνουν µε τη νοοτροπία που κυριαρχεί 

στο χώρο των ΜΜΕ, νοοτροπία που δίνει έµφαση µόνο στο κέρδος, 

αδιαφορώντας για την ποιότητα και το ήθος που εκπέµπεται. 

• ∆εν υπάρχει ο κατάλληλος έλεγχος από πλευράς πολιτειακών 

οργάνων για την παραβίαση της ιδιωτικότητας από τα ΜΜΕ. 

Σχετικές ενέργειές τους µένουν ατιµώρητες από τις αρχές, που είτε 

αδιαφορούν είτε φοβούνται µήπως κατηγορηθούν για «φίµωση» 

των ΜΜΕ. 

• Πολλές φορές άνθρωποι (καλλιτέχνες, πολιτικοί κ.λπ) που 

στηρίζονται στη δηµόσια εικόνα τους και θέλουν προβολή, 

τροφοδοτούν οι ίδιοι τα ΜΜΕ µε θέµατα σχετικά µε την ιδιωτική 

τους ζωή, για να καταφέρουν να βρεθούν στην «πρώτη γραµµή» 

της επικαιρότητας και να «συζητιούνται», κάτι που για τους ίδιους 

µπορεί να εξαργυρωθεί ποικιλοτρόπως.  

• Σε πολλές περιπτώσεις τα ΜΜΕ «αυτο-τροφοδοτούνται» 

αποκαλύπτοντας ιδιωτικές στιγµές των δικών τους ανθρώπων-

στελεχών (τηλεπαρουσιαστών, δηµοσιογράφων κ.λπ.).  

• Και το κοινό απ’ τη µεριά του φέρει µερίδιο ευθύνης για τη 

διόγκωση του προβλήµατος, µια και «επιβραβεύει» τα ΜΜΕ 

παρακολουθώντας άκριτα ό,τι προβάλλεται σχετικά µε τις ιδιωτικές 

στιγµές διαφόρων προσώπων. Αν τα ΜΜΕ δεν έβρισκαν απήχηση, 

δεν θα συνέχιζαν να προσβάλλουν την ιδιωτική ζωή των 

ανθρώπων. 

• Τα τελευταία χρόνια µε το διαδίκτυο, και κυρίως µε την «κοινωνική 

δικτύωση» (facebook, myspace κ.λπ.), η ιδιωτικότητα των 

ανθρώπων εκτίθεται ιδιαιτέρως εύκολα σε παραβίαση από τον 

οποιονδήποτε και διάφορα κουτσοµπολιά µπορούν να πάρουν 

διαστάσεις δηµόσιου εξευτελισµού στον κυβερνοχώρο. 
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∆ηµοσιογραφία ιδιωτικότητα και δεοντολογία 
 

• αν υπάρχει άδεια ή συναίνεση και συµµετοχή του προσώπου για το 

οποίο παρουσιάζουν στοιχεία ιδιωτικής φύσεως, δεν υπάρχει 

πρόβληµα δηµοσιογραφικής δεοντολογίας και νοµιµότητας, υπάρχει 

όµως πρόβληµα ουσίας στην πληροφόρηση του κοινού 

• αν οι δηµοσιογράφοι δρουν εν κρυπτώ και µετέρχονται οχληρές, 

αδιάκριτες, ίσως και παράνοµες, µεθόδους παρακολούθησης της 

ιδιωτικής ζωής ανθρώπων, τότε είναι υπόλογοι όχι µόνο για 

παραβίαση του δηµοσιογραφικού δεοντολογικού κώδικα, αλλά και 

απέναντι στη δικαιοσύνη, για παραβίαση βασικών δικαιωµάτων 

συνανθρώπων τους 

• Αντίλογος: η παρακολούθηση της ιδιωτικής ζωής ανθρώπων έχει 

οδηγήσει σε αποκαλύψεις εγκληµάτων ή σκανδάλων που δεν 

περιορίζονται στη σφαίρα του ιδιωτικού. Αυτό, βέβαια, δεν σηµαίνει 

πως οι δηµοσιογράφοι θα υποκαταστήσουν τις διωκτικές, ποινικές, 

δικαστικές αρχές και πως οι οθόνες των τηλεοράσεων ή οι σελίδες 

των εφηµερίδων και του διαδικτύου θα µετατραπούν σε «λαϊκά 

δικαστήρια». Αν ο δηµοσιογράφος έχει µια πληροφορία που µπορεί 

να οδηγήσει στην αντιµετώπιση του όποιου εγκλήµατος, δεν πρέπει 

να την εκµεταλλεύεται για να κερδίσει απήχηση στο κοινό. Πρέπει 

να τη διασταυρώνει, να την ελέγχει και να τροφοδοτεί µ’ αυτήν τις 

όποιες αρµόδιες αρχές, που οφείλουν να αναλάβουν τα περαιτέρω. 

Τη «δόξα» για την αποκάλυψη θα τη λάβει ούτως ή άλλως. 

 

 

 



Ιφ. Καρυώτη, Β. Κοµηνός, Γ. Νταουλτζής, Β Παπακίτσου, Αν Ραβδά, Α. Τσουκαντάς 

����         ���� 62 

 

Τηλεοπτικά σκουπίδια (Trash TV)  

 

 

Προσδιορισµός της έννοιας 
 

• Τον όρο εµπνεύστηκε ο αµερικάνικος Τύπος από το «Σόου του Φιλ 

Ντόναχιου» τη δεκαετία του 1970, που πρωτοτυπούσε, αφήνοντας 

τους ετερόκλητους καλεσµένους του να τσακώνονται ελεύθερα για 

θέµατα ταµπού. Πλήθος διαδόχων, από την Οπρα Γουίνφρεϊ µέχρι 

τον Ανδρέα Μικρούτσικο, εµπλούτισαν το είδος µε θεµατολογία και 

συµπεριφορές που φανερώνουν έλλειψη διακριτικότατος, διάθεση 

κουτσοµπολιού και κακολογίας και γενικώς έλλειψη καλών τρόπων 

και καλαισθησίας. Οι εκποµπές αυτές κορυφώθηκαν τη δεκαετία 

του '90. Όταν τα ριάλιτι σόου συµπεριέλαβαν σκηνές σεξ ή 

κατανάλωση εντόµων («Big Brother», «Fear Factor»), 

υιοθετήθηκαν και αυτά από την οικογένεια των «trash». 

 

 

Εκφάνσεις της Trash TV 
 

• Εκποµπές που προκαλούν καυγάδες ανάµεσα στους καλεσµένους ή 

τους εξευτελίζουν αποκαλύπτοντας διάφορα «µυστικά» τους. 

• Τηλεπαιχνίδια διαγωνιστικού χαρακτήρα µε κριτικές επιτροπές. 

• Reality show, σκληρά και ανταγωνιστικά µε έπαθλο που περιµένει 

αν «εξοντώσεις» τους άλλους ενώπιον του χαιρέκακου κοινού. 

• Πρωινές ή µεσηµεριανές εκποµπές µε κουτσοµπολιά, σχολιασµό της 

ιδιωτικής ζωής «επωνύµων», µόδα, µαγειρική κ.λπ. 

• Εκποµπές προβολής του ανθρώπινου πόνου. 

• ∆ελτία ειδήσεων που εστιάζουν σε κουτσοµπολιά για «επωνύµους» 

και άλλα ανούσια µεν προκλητικά δε θέµατα. 

• «Τηλεδικεία» (εκποµπές που καταδικάζουν πολιτικά πρόσωπα δίχως να τους αναγνωρίζετε 

ούτε καν αυτό το "τεκµήριο της αθωότητας", µπορεί να είναι το εισαγγελικό ύφος των 

δηµοσιογράφων-τηλεπαρουσιαστών, µπορεί να είναι τα µονοµερή συµπεράσµατα και ρεπορτάζ 

αναλόγως των συµφερόντων που επιχειρείται να εξυπηρετηθούν, µπορεί να είναι το στήσιµο στα 

τηλε-παράθυρα των πολιτικών και η ''ανάκρισή'' τους δίχως να τους δίδεται το δικαίωµα στην 

απάντηση, µπορεί να είναι οι δήθεν αποκαλυπτικές εκποµπές που παρουσιάζουν αναπόδεικτα στοιχεία 

σπιλώνοντας όµως ή κατηγορώντας, "τηλεδικείο" µπορεί να είναι η παραπολιτική που επισκιάζει την 

πολιτική3). 
 

 

                                                 
3
 http://www.evrytanika.gr/0141-0160/0154/scholio.htm 
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Αίτια υψηλής τηλεθέασης της Trash TV 
 

• Το µορφωτικό-πνευµατικό επίπεδο του κοινού είναι χαµηλό και δεν 

ορθώνονται αντιστάσεις απέναντι στην υποβάθµιση της ποιότητας 

των τηλεοπτικών εκποµπών. 

• Η κριτική των ανθρώπων είναι απενεργοποιηµένη και λόγω 

ανεπαρκούς ουσιαστικής µόρφωσης και λόγω περιορισµένων 

εµπειριών και λόγω πίεσης χρόνου και άγχους, που έχουν ως 

συνέπεια την παθητική παρακολούθηση τηλεόρασης «για 

χαλάρωση».  

• Η διέγερση παθών και ενστίκτων του κοινού. Όταν κάποιος 

απευθύνεται σε σηµεία που δεν συνειδητοποιείς και που δεν 

ελέγχεις, καταφέρνει να παρακάµψει τις όποιες λογικές, κριτικές 

αντιστάσεις σου απέναντι σ’ αυτό που σου προβάλλει. 

• Πολλές φορές ο σύγχρονος αποµονωµένος άνθρωπος βρίσκει στις 

εκποµπές αυτές αναφορές κοινωνικότητας που απεγνωσµένα 

ψάχνει (αίσθηση παρέας, συντροφικότητας). 

• Ο τηλεθεατής απενοχοποιείται για την παρακολούθηση των 

εκποµπών αυτών και διότι προβάλλονται ως «εκποµπές κοινωνικού 

περιεχοµένου. 

• Οι τηλεοπτικοί σταθµοί, έχοντας διαγνώσει την απήχηση που έχουν 

τέτοιου τύπου εκποµπές, φροντίζουν να τις προβάλλουν µε τον πιο 

λαµπερό και προκλητικό τρόπο: υπερπαραγωγές, επιστράτευση 

διασήµων ως παρουσιαστών ή ως καλεσµένων, επιλογή ωρών 

υψηλής τηλεθέασης, εκπλήξεις, δώρα κ.ά.     
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Επιπτώσεις της Trash TV 
 

• Το µορφωτικό-πνευµατικό επίπεδο του κοινού υποβαθµίζεται.  

• Η κρίση του ακυρώνεται. Προσβάλλεται σε πολλές περιπτώσεις η 

νοηµοσύνη του. 

• ∆ιεγείρονται τα πάθη και τα ταπεινά του ένστικτα. 

• Βασικές αξίες (παιδεία, σεβασµός, ανθρωπιά κ.ά.) προσβάλλονται 

βάναυσα.  

• Παραβιάζονται βασικά ανθρώπινα δικαιώµατα (η προστασία της 

ιδιωτικότητας και της οικογενειακής ζωής, το απαραβίαστο των 

προσωπικών δεδοµένων κ.ά.).  

• Κυριαρχεί η ανούσια υποκουλτούρα και συνακόλουθα 

υποβαθµίζεται το αισθητικό µας επίπεδο. 

• Αποπροσανατολίζεται η κοινή γνώµη από τα βασικά, φλέγοντα 

ζητήµατα. 

• Προβάλλονται ο ανταγωνισµός, η σκληρότητα, η ωµότητα και η 

ένταση στις ανθρώπινες σχέσεις, η επίδειξη, η κενότητα, η 

µαταιοδοξία. 
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Αντιµετώπιση – Στάση απέναντι στις τηλεοπτικές εκποµπές 

χαµηλής ποιότητα 
 

• Χρειάζεται κριτική αντιµετώπιση των τηλεοπτικών εκποµπών. Η 

κρίση, βέβαια, εξαρτάται από τη µόρφωση, την καλλιέργεια, τις 

πολιτιστικές εµπειρίες, την παιδεία εν γένει του ανθρώπου.  

• Οι γονείς δεν πρέπει να αφήνουν τα παιδιά τους έκθετα στα 

τηλεοπτικά «σκουπίδια».  

• Οι δάσκαλοι πρέπει να καταστήσουν τους µαθητές τους 

«υποψιασµένους» απέναντι όχι τόσο σ’ αυτά που φαίνονται στην 

οθόνη αλλά περισσότερο σ’ αυτά που κρύβονται πίσω της. 

• Αλλά και οι διανοούµενοι, οι άνθρωποι του πνεύµατος και του 

πολιτισµού πρέπει να κατακρίνουν την τηλεοπτική υποκουλτούρα, 

να δείξουν στους ανθρώπους τις επιπτώσεις που µπορεί να έχει η 

υπερβολική έκθεση σ’ αυτήν, αλλά και να αποτελέσουν τους 

πνευµατικούς και πολιτισµικούς ταγούς της κοινωνίας που θα 

καθοδηγήσουν τους ανθρώπους στους δρόµους της ποιότητας. 

• Όσο πιο καλλιεργηµένοι είναι οι δηµοσιογράφοι και οι 

παρουσιαστές εκποµπών, όσο απαλλάσσονται από την 

εµπορευµατική νοοτροπία που ισοπεδώνει τα πάντα, όσο 

συνειδητοποιούν ότι ασκούν σοβαρό λειτούργηµα, τόσο θα 

βελτιώνουν ποιοτικά τις επιλογές τους όσον αφορά σ’ αυτό που 

προβάλλουν στο κοινό. 

• Χρειάζεται παρέµβαση από πολιτειακά όργανα, το Εθνικό Συµβούλιο 

Ραδιοτηλεόρασης και ίσως και τις διωκτικές και δικαστικές αρχές, 

όταν η τηλεόραση παραβιάζει δικαιώµατα πολιτών για να 

εξυπηρετήσει τα κερδοσκοπικά συµφέροντά της. 



Ιφ. Καρυώτη, Β. Κοµηνός, Γ. Νταουλτζής, Β Παπακίτσου, Αν Ραβδά, Α. Τσουκαντάς 

����         ���� 66 

 

Χαµηλής ποιότητας τηλεοπτικές ειδήσεις 

 

 

 
 

Το περιεχόµενό τους 
 

• Κουτσοµπολιό, ιδιωτικές στιγµές «επωνύµων» 

• Σκάνδαλα 

• Ανούσια θέµατα (π.χ. καλλιστεία σκύλων…) 

• Σπάνια, τυχαία, κωµικά περιστατικά 

• Θέµατα σεξουαλικού περιεχοµένου 

• Οικογενειακές τραγωδίες 

• Βία, τροµοκρατία 

• Θέµατα που σπέρνουν πανικό  

• Έµµεση διαφήµιση προϊόντων, υπηρεσιών, εκδηλώσεων 

• Έντονες ‘στηµένες’ συζητήσεις σε τηλεοπτικά παράθυρα 

 

 

Ο τρόπος παρουσίασης των θεµάτων 
 

• Υπερβολές 

• «Πλύση εγκεφάλου» δια της επανάληψης 

• ∆ιόγκωση θεµάτων 

• Παρουσίαση «αδιασταύρωτων», «ανεξακρίβωτων» πληροφοριών στον 

αγώνα για την πρωτιά στην παρουσίαση της είδησης 

• Πηχυαίοι τίτλοι 

• Υποβλητική µουσική 

• Θεατρικότητα (κινήσεις, τόνος φωνής, ύφος κ.λπ.) 

• Αναπαραστάσεις 

• Χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας για σκηνοθεσία που 

εντυπωσιάζει τον τηλεθεατή 

• Έκτακτες παρεµβολές ειδήσεων που τις παρουσιάζουν εµφατικά 
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Γιατί εµφανίζονται στην τηλεόραση δελτία ειδήσεων χαµηλής 

στάθµης 
 

• Εµπορευµατική νοοτροπία στην τηλεόραση. Αυτά τα δελτία 

προκαλούν το κοινό και συµβάλλουν στην αύξηση της τηλεθέασης. 

Τα κέρδη από διαφηµίσεις πολλαπλασιάζονται. 

 

 

 
 

Επιπτώσεις από την ύπαρξη τέτοιων δελτίων ειδήσεων 
 

• Αποχαύνωση 

• Αποπροσανατολισµός 

• Παραπληροφόρηση 

• ∆ιάχυση της κενότητας 

• Προσβολή της νοηµοσύνης και της κρίσης του κοινού 

• Υποβάθµιση του πολιτισµού 

• Εξευτελισµός του δηµοσιογραφικού λειτουργήµατος 

 

 

∆εοντολογία  
 

• Πρέπει να δίνεται περισσότερη έµφαση σε θέµατα πολιτισµού, 

τέχνης, επιστήµης, τεχνολογίας, υγείας κ.ά. 

• Οι πληροφορίες πρέπει να ελέγχονται και να διασταυρώνονται. 

• Η επιλογή των θεµάτων και τα σχόλια πρέπει να κινούνται σε 

πλαίσιο ευπρέπειας, ήθους και να µην υποτάσσονται στην 

εξυπηρέτηση των όποιων οικονοµικών ή πολιτικών συµφερόντων. 

• Το κοινό πρέπει να ενηµερώνεται και να αφυπνίζεται για πιθανά 

προβλήµατα, όχι όµως να τροµοκρατείται και να εξωθείται σε 

πράξεις πανικού. 

• Οι διάλογοι πρέπει να είναι αυθεντικοί και ελεύθεροι. 

• Η σκηνοθεσία ενός δελτίου ειδήσεων δεν χρειάζεται να γίνεται 

υπερπαραγωγή. Μέτρο και λιτότητα µπορούν επίσης να 

προκαλέσουν το ενδιαφέρον (αν συνοδεύονται από ενδιαφέροντα 

θέµατα και σχόλια). 
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Τηλεόραση και βία 

 
 

Προσδιορισµός της σχέσης ‘τηλεόρασης’ και ‘βίας’ 

• Τηλεόραση: Η λέξη προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό πρόθεµα 

"τηλε-" (="µακριά") και την λέξη "όραση". 

• Aποτελεί το κυριότερο και δηµοφιλέστερο Μέσο Μαζικής 

Επικοινωνίας και µια από τις σηµαντικότερες πηγές κοινωνικής 

µάθησης 

• Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων στο σύγχρονο κόσµο, 

ενηµερώνεται, πληροφορείται, ψυχαγωγείται, εκπαιδεύεται µέσα 

από τις εικόνες.  

• Η επιθετικότητα και η βία σύµφωνα µε επίσηµες έρευνες, 

µαθαίνεται ως συµπεριφορά και γίνεται τρόπος ζωής, µέσω της  

παρατήρησης τέτοιων συµπεριφορών από πολύ µικρή ηλικία, και 

ιδιαίτερα µέσω της παρακολούθησης της τηλεόρασης. 

• Η τηλεόραση επειδή  απευθύνεται σε  πλατιές µάζες σε ολόκληρο  

τον κόσµο, οδηγεί στην εξάπλωση της επιθετικότητας, που παίρνει 

τεράστιες διαστάσεις 

 

 

Μορφές και προβολή τηλεοπτικής βίας 

 

Λεκτική 

Ψυχολογική  

Σωµατική 

 

Τη συναντάµε σε: 

• παιδικά προγράµµατα, κόµικς, µε τους παιδικούς ήρωες να 

αναλαµβάνουν ρόλους µε βίαιο και επιθετικό χαρακτήρα, ένταση, 

εκδικητικότητα, πνεύµα ανταγωνισµού και άσκησης εξουσίας 

• ταινίες και τηλεοπτικές σειρές κοινωνικού και αστυνοµικού 

περιεχοµένου 

• αθλητικές εκποµπές 

• ριάλιτι τηλεπαιχνίδια 

• δελτία ειδήσεων 

• πολιτικές συζητήσεις (λεκτική βία, όταν τα πνεύµατα οξυνθούν) 
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Πώς προβάλλεται η βία στην τηλεόραση 

• Η βία δεν προβάλλεται πάντοτε µε απεχθή τρόπο στην τηλεόραση, 

αφού συχνά µυθοποιείται στο πρόσωπο ηρωικών ή νόµιµων 

χρηστών της, όπως είναι οι αστυνοµικοί, ενώ άλλοτε 

κωµικοποιείται, αρκεί να θυµηθεί κάποιος τις κωµικές ταινίες 

πολεµικών τεχνών, και άλλα προγράµµατα διασκεδαστικού 

χαρακτήρα. Η ουσία είναι ότι πάρα πολύ συχνά παρουσιάζεται να 

ασκείται χωρίς συνέπειες. 

• Τα κινούµενα σχέδια περιβάλλονται από µία ευκολία 

αναπαραγωγής, υπό την έννοια ότι δεν αποτελούν ακριβές 

παραγωγές. Η συχνότητα προβολής τους ωστόσο ενδέχεται να 

αναπαράγει τη βία µε µεγαλύτερη πυκνότητα. Η φύση τους που 

χαρακτηρίζεται κυρίως από καταιγισµό δράσης και ήχου, 

υποβάθµιση του διαλόγου, τεχνική της πρόκλησης προσήλωσης 

των µικρών τηλεθεατών σε συγκεκριµένα υπερβολικά και βίαια 

στιγµιότυπα, προβολή τροµακτικών µορφών, τεράτων και 

επιθετικών χαρακτήρων, κ.λπ., έχει ποικίλα δυσµενή αποτελέσµατα 

στην παιδική ψυχοσύνθεση 

• Η συχνή επίσης παρουσία των όπλων επιφέρει την εξοικείωση µε 

αυτά, ακολούθως και δυστυχώς και µε τη χρήση τους 

• Σε ένα αθλητικό γεγονός, η λεκτική και σωµατική βία µεταξύ των 

παικτών προκαλεί πλήρη ανατροπή της ευχάριστης ατµόσφαιρας. 

Συχνά καταστρέφονται γήπεδα και τραυµατίζονται παίκτες και 

φίλαθλοι. 

• Η ώρα προβολής των βίαιων προγραµµάτων και η συνολική 

υποβλητικότητα της ατµόσφαιρας παίζουν ιδιαίτερο ρόλο στην 

επίδραση των βίαιων σκηνών. Οι ίδιες σκηνές είναι περισσότερο 

έντονες και σαφώς πιο τροµακτικές όταν προβάλλονται στη 

διάρκεια της νύχτας και όχι υπό το φως της ηµέρας.  
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Αίτια προβολής της τηλεοπτικής βίας 

 

• Τα προγράµµατα που προβάλλουν βίαιες και επιθετικές σκηνές, 

έχουν χαµηλό κόστος παραγωγής, αφού δεν  εστιάζουν στην 

ποιότητα των διαλόγων, το σενάριο και τους συντελεστές, αλλά 

µόνο στην καταγραφή σκηνών βίας, τρόµου, επιβολής δύναµης, τα 

οποία χαρακτηρίζονται  από προχειρότητα  και χαµηλή ποιότητα.  

• Εξασφαλίζουν  υψηλά ποσοστά τηλεθέασης, αφού απευθύνονται 

στα ένστικτα και καθηλώνουν. 

• Εξυπηρετούν τα τηλεοπτικά κανάλια, που επιζητούν εύπεπτες, 

γρήγορες παραγωγές, θέλουν να εντυπωσιάσουν, να 

προσελκύσουν το ενδιαφέρον αλλά και να αυξήσουν την τηλεθέαση 

ανταγωνισµό. 

• Ο έντονος εµφανής ή µη ανταγωνισµός των τηλεοπτικών καναλιών 

προκαλεί την υπερβολή, την τάση για δραµατοποίηση των 

καταστάσεων, την ένταση και όξυνση των πνευµάτων, 

αντικαθιστώντας το διάλογο, τη σύνεση, το σεβασµό στο 

συνάνθρωπο 

• Η υπερπροβολή της βίας και της τροµοκρατίας από 

ειδησεογραφικές εκποµπές προκαλεί ανασφάλεια. Οι φοβισµένοι 

πολίτες είναι πλέον πρόθυµοι να αποδεχθούν τη θυσία ατοµικών 

ελευθεριών στον βωµό της προστασίας τους. Αυτό όµως ενέχει 

έναν σοβαρό κίνδυνο: την εκµετάλλευση της κατάστασης αυτής 

από ένα αδιαφανές οικονοµικοπολιτικό σύστηµα για τη 

χειραγώγηση και την καταστολή της λαϊκής δύναµης 

• Αδυναµία της πολιτείας να ελέγξει αποτελεσµατικά τα ΜΜΕ και να 

εφαρµόσει πιστά και χωρίς παρεκκλίσεις τον κώδικα τηλεοπτικής 

δεοντολογίας που αφορά στη βία. 
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Συνέπειες  

 

Ατοµικό επίπεδο: 

• Η βία δεν είναι απαραίτητα µια κατάσταση που επιδρά άµεσα την 

ώρα της τηλεοπτικής αναπαραγωγής της. Τα αποτελέσµατά της 

µπορούν να είναι µακροχρόνια και µπορούν να εισχωρήσουν στο 

υποσυνείδητο του παιδιού µε δυνατότητα να εκδηλωθούν 

αργότερα. Η µελλοντική αποκλίνουσα συµπεριφορά έχει συχνή 

πηγή τους την τηλεόραση. 

• Η µίµηση και επανάληψη επικίνδυνων σκηνών, που έχει συχνά 

προκαλέσει θανάτους µικρών παιδιών.  

• Ο άνθρωπος αισθάνεται φόβο, ανασφάλεια για την πιθανότητα να 

υποστεί βίαιη συµπεριφορά ανά πάσα στιγµή (θύµατα ληστειών, 

βιασµών κ.ά.), έλλειψη εµπιστοσύνης στους γύρω του, αλλά και 

στο κράτος. 

• Τα παιδιά δεν έχουν τη δυνατότητα να διαχωρίσουν την 

πραγµατικότητα από τις φανταστικές εικόνες, προσλαµβάνουν 

παραστάσεις οι οποίες µπορούν εύκολα να µετατραπούν σε 

διεξοδικά κοινωνικά σενάρια επίλυσης δύσκολων καταστάσεων και 

προβληµάτων 

• Η υπερπροβολή της βίας και της τροµοκρατίας από 

ειδησεογραφικές εκποµπές προκαλεί ανασφάλεια. Οι φοβισµένοι 

πολίτες είναι πλέον πρόθυµοι να αποδεχθούν τη θυσία ατοµικών 

ελευθεριών στον βωµό της προστασίας τους. 

• Η συνεχής προβολή της βίας οδηγεί στην  εξοικείωση µ’ αυτή, και 

µπορεί να προκαλέσει αντικοινωνικά συναισθήµατα, τόσο επιθετικά 

όσο και αµυντικά.  

• Χειρότερη ακόµη συνέπεια είναι η απουσία απέχθειας ή αποστροφής 

για τα φαινόµενα της βίας, και η αποδοχή σε σηµείο ικανοποίησης 

της περιέργειας αιµατηρών σκηνών ή στιγµιότυπων που περιέχουν 

βωµολοχίες και λεκτική βία, όχι µόνο σε τηλεοπτικό περιβάλλον 

αλλά πολλές φορές και στον κοινωνικό περίγυρο. 

• Οξύνεται η επιθετικότητα και η ένταση των παιδιών, γίνονται πιο 

κυνικά, επιρρεπή στα πάθη, µέσα από την ηρωοποίηση βίαιων, 

επιθετικών και εγκληµατικών προτύπων. 

• ∆ιαµορφώνονται αρνητικά πρότυπα, διαστρεβλώνονται αξίες, 

ιδεώδη, ιδανικά, αλλοτριώνεται η ανθρώπινη συνείδηση. 
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Όλα τα παραπάνω δεν συνεπάγονται ότι οπωσδήποτε το παιδί που 

αντιµετωπίζει βίαιες σκηνές θα ακολουθήσει ανάλογη βίαιη ή 

παραβατική συµπεριφορά 

 

Η επίδραση της τηλεόρασης  στο παιδί εξαρτάται:  

• Από την προσωπικότητα του παιδιού  

• την ψυχολογική   του κατάσταση ανάλογα µε τις οικογενειακές 

συνθήκες 

• την παρεµβατικότητα των γονιών του σε σχέση µε όσα ερεθίσµατα 

επιδέχεται ο χαρακτήρας και η νοηµοσύνη του 

• το είδος της βίας που παρακολουθεί να ασκείται 

• το χρόνο και τη διάρκεια που παρακολουθεί 

• το περιβάλλον στο οποίο ασκείται η βία κ.ά 
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Αντιστάσεις 

 

Γονείς 

• Να δώσουν προτεραιότητα στη σωστή διαπαιδαγώγηση των 

παιδιών, µε την προώθηση τηλεοπτικών προγραµµάτων που  

αναδεικνύουν κοινωνικά χαρακτηριστικά όπως η σύνεση, η φιλία, η 

συνεργασία 

• Να καλλιεργήσουν την κουλτούρα, δίνοντας πρώτα οι ίδιοι το 

παράδειγµα, πως η τηλεόραση αποτελεί ψυχαγωγικό και 

ενηµερωτικό µέσο, ώστε να επιλέγουν αντίστοιχα προγράµµατα  

• Να διδάσκουν στα παιδιά τους τις αρνητικές συνέπειες της βίαιης 

συµπεριφοράς και να προωθούν και µέσα από την συµπεριφορά 

τους στην καθηµερινότητα εναλλακτικές λύσεις αντιµετώπισης των 

προβληµάτων 

• Αναγκαία η οικογενειακή ηρεµία και η ψυχική υγεία στο σπίτι, που 

επιτρέπουν την υγιή καθοδήγηση των πρώτων παιδικών βηµάτων 

από τους γονείς, αλλά και την από κοινού τηλεθέαση, ώστε να 

απαντούν στις ερωτήσεις τους, να δίνονται διευκρινήσεις, να 

αναπτύσσεται υγιής αλληλεπίδραση 

• Να ενηµερώνονται για το τι παρακολουθούν τα παιδιά τους, κυρίως 

σε ώρες ακατάλληλες  

• Να µην χρησιµοποιούν την τηλεόραση ως µέσο επιβράβευσης ή 

τιµωρίας, κάτι που την καθιστά ακόµα πιο αναγκαία για τα παιδιά 

 

 

ΜΜΕ  

• Αφού τα µέσα αυτά έχουν τη δυνατότητα να κατευθύνουν τον 

τηλεθεατή, οφείλουν να σέβονται τις ζώνες παιδικής 

ακροαµατικότητας, αλλά και να µετριάζουν τα ποσοστά βιαιότητας 

και στις άλλες ζώνες τηλεθέασης, καθώς οποιοσδήποτε µπορεί να 

επηρεαστεί και να µιµηθεί τα δρώµενα που τον κατακλύζουν 

καθηµερινά υπό τη µορφή εντυπωσιακών οπτικοακουστικών 

εικόνων 

• Οι υπεύθυνοι των διαφόρων τηλεοπτικών προγραµµάτων πρέπει να 

αισθάνονται την ευθύνη για την προστασία του ψυχικού, 

συναισθηµατικού, πνευµατικού κόσµου των νέων 
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Πολιτεία: 

• Να θεσπίσει νόµους που εξασφαλίζουν ποιοτικά τηλεοπτικά 

προγράµµατα που σέβονται τα παιδιά και τα δικαιώµατά τους. 

• Να συνταχθεί ένας κώδικας δεοντολογίας που να δεσµεύει τους 

δηµοσιογράφους για τον τρόπο διαχείρισης της είδησης και των 

τηλεοπτικών προγραµµάτων. 

• Έλεγχος των τηλεοπτικών καναλιών, ώστε να διαχειρίζονται τα 

τηλεοπτικά προγράµµατα µε γνώµονα την προστασία των 

δικαιωµάτων των πολιτών και ιδιαίτερα των παιδιών και εφήβων 
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∆ιαδίκτυο (Ίντερνετ )  

 

 

 

Ορισµός 
 

• Το ∆ιαδίκτυο, γνωστό συνήθως και 

µε την αγγλική άκλιτη ονοµασία 

Internet, είναι ένα µέσο µαζικής 

επικοινωνίας. 

• Είναι το παγκόσµιο δίκτυο για τη 

σύνδεση ηλεκτρονικών υπολογιστών 

και την ανταλλαγή πληροφοριών, 

µηνυµάτων κ.τλ. µεταξύ τους. 

 

 
Οπτικοποιηµένη αναπαράσταση διαφόρων  

διαδροµών (routes)  

διαµέσου ενός τµήµατος του Ίντερνετ 

 

 

 
 

 

 

 

Πλεονεκτήµατα από την ανάπτυξη της πληροφορικής και της 

χρήσης του Ίντερνετ 

   

• Σύνδεση µε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες – βιβλιοπωλεία και βάσεις 

δεδοµένων από όλον τον κόσµο.  

• Ελεύθερη κυκλοφορία της γνώσης (εποµένως ο χρήστης έχει την 

δυνατότητα να εµπλουτίσει τις γνώσεις του και να διευρύνει τους 

πνευµατικούς του ορίζοντες). 

• Ανταλλαγή πληροφοριών και επιστηµονικών συµπερασµάτων.  

• Η επιστηµονική γνώση είναι προσβάσιµη από όλους και η έρευνα 

διευκολύνεται. 

• Αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας στην εκπαίδευση, εξοικείωση των 

µαθητών µε τις πρόσφατες εξελίξεις σε κάθε επιστηµονικό κλάδο. 

• Η εισαγωγή των υπολογιστών στην εκπαίδευση εξασφαλίζει γνώση 

που προκύπτει µετά από έρευνα των ίδιων των µαθητών, 

αποµακρύνει το δάσκαλο από τον µονοδιάστατο ρόλο του 
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αναµεταδότη τυποποιηµένων γνώσεων και τον καθιστά καθοδηγητή 

της µάθησης. 

• Η επικοινωνία µε φίλους και γνωστούς ανά τον κόσµο ή η 

συµµετοχή σε οµάδες συζήτησης σπάει το φράγµα της απόστασης, 

ενισχύει την κοινωνική επαφή και την ανταλλαγή απόψεων και 

εποµένως ευρύνει το πεδίο επικοινωνίας. 

• Η επαφή του χρήστη µε στοιχεία από διαφορετικές κουλτούρες τον 

καθιστά πιο ανεκτικό και καταπολεµά προκαταλήψεις και 

ρατσιστικές νοοτροπίες. 

• Εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης µέσα από την 

αυτοµατοποίηση συναλλαγών, την καταπολέµηση της 

γραφειοκρατίας, την επιτάχυνση ποικίλων λειτουργιών και την 

ενίσχυση της ευελιξίας των υπηρεσιών.  

• ∆υνατότητα νέων προοπτικών στο εργασιακό πεδίο τόσο µε τη 

βελτίωση συνθηκών που σχετίζονται µε τον ανθρώπινο µόχθο όσο 

και µε την ανάπτυξη νέων µορφών εργασιακής δραστηριότητας 

όπως η τηλεργασία. 

• ∆ιευκόλυνση της εµπορικής δραστηριότητας µε τη δυνατότητα 

διάθεσης αγαθών µέσω του υπολογιστή (e-bay, e-shop).  

• Ενθάρρυνση της συµµετοχής του πολίτη στα δηµόσια πράγµατα 

καθώς οι πολιτικές αποφάσεις, οι συζητήσεις πολιτικών προσώπων 

και νόµοι γνωστοποιούνται άµεσα µέσω του διαδικτύου και 

εποµένως ενηµερώνεται και ενεργοποιείται. 

• Ψυχαγωγία και διασκέδαση: πρόσβαση στην τέχνη αλλά και 

παιχνίδια. 
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Μειονεκτήµατα από τη χρήση του Ίντερνετ 
 

• Όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων ανάµεσα στους 

προνοµιούχους που έχουν πρόσβαση στη νέα τεχνολογία και στους 

µη προνοµιούχους που αποκλείονται από την κοινωνία της 

πληροφορίας, αδυνατούν να χρησιµοποιήσουν τη νέα τεχνολογία 

και καθίστανται ένα νέο είδος αναλφάβητων. 

• Κίνδυνος να παρασυρθούν ιδιαίτερα οι νεαροί χρήστες από το 

αµφίβολης συχνά ποιότητας υλικό που διακινείται στο διαδίκτυο. 

• Αποµόνωση και αποξένωση του χρήστη από το στενό και το 

ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον µε αποτέλεσµα οι ανθρώπινες 

σχέσεις να γίνονται τυπικές. 

• Αδυναµία προστασίας πνευµατικών δικαιωµάτων: Η απουσία 

επαρκούς νοµικού πλαισίου για την πνευµατική ιδιοκτησία οδηγεί 

τους χρήστες σε παρεµβάσεις ή αναπαραγωγές έργων, γεγονός που 

αφήνει τον πνευµατικό δηµιουργό ανυπεράσπιστο. 

• Η γλώσσα κωδικοποιείται και αλλοιώνεται καθώς υιοθετείται άκριτα 

το ξένο λεξιλόγιο. 

• Κίνδυνος να χαθούν παραδοσιακές αξίες και να µαζοποιηθούν και 

να χειραγωγηθούν αναπτυσσόµενοι λαοί. 

• Ανεξέλεγκτη πληροφόρηση - ελάχιστος ο έλεγχος των 

µεταδιδόµενων πληροφοριών ⇒ ανεξακρίβωτες – κατασκευασµένες 

πληροφορίες 

• Πορνογραφικό υλικό, ιστοσελίδες εγκληµατικών οµάδων, ακραίες 

πολιτικές και θρησκευτικές οργανώσεις 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
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