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Η παρούσα εργασία βασίστηκε κυρίως  

στα βιβλία του Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλου  

«Στην εποχή της τηλεκρατίας» 

& 

«Ο Σατανισμός στις κινηματογραφικές ταινίες» 

των εκδόσεων Φωτοδότες, 

από τα οποία και αντλήθηκαν οι βασικοί άξονες  

για την εκπόνησή της. 

 

Σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να τα μελετήσετε  

προς πληρέστερη και βαθύτερη ενημέρωσή σας  

σχετικά με το θέμα. 
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ΠΕΡΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ Ο ΛΟΓΟΣ... 

 «Εάν θέλετε να αλλάξετε τον τρόπο σκέπτεσθαι του κόσμου, μπορείτε 
να το πετύχετε με τον κινηματογράφο» 
                                                           Λένιν 
 

 «Πιστεύω, όπως και πάντοτε πίστευα, ότι κατέχετε το ισχυρότερο 
όργανο στον κόσμο για το καλό και το κακό»  

                                                          Έντισσον προς παραγωγούς                     
και επιχειρηματίες ταινιών, 1924 

 

 «Θα ‘ρθει καιρός που ο διάβολος θα μπει μέσα σ’ ένα κουτί και θα  
φωνάζει και τα κέρατά του θα ‘ναι στα κεραμίδια» 

                                                                        Άγιος Κοσμάς Αιτωλός 
 

 «Σαν βλέπεις πάνω σ’ ένα σπίτι την κεραία της τηλεόρασης, να 
ξέρεις πως το σπίτι αυτό είναι ένας τάφος. Η κεραία πάνω του είναι 
το σύμβολο αυτού του τάφου με τους νεκρούς που κρύβει μέσα του» 
                                                                       Δημ. Μυράτ 
 

    «Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι η τεχνική της τηλεόρασης θα έφθανε 
σε τέτοια τελειότητα. Τις εκπομπές δεν τις παρακολουθώ, διότι είναι 
απαίσιες στο περιεχόμενό τους. Αν είχα παιδιά, ποτέ δεν θα τ’ άφηνα 
να παρακολουθήσουν τα προγράμματά τους»  
                                    Βλαδιμίρ Σβορίκιν, εφευρέτης της τηλεόρασης 
 

    «Η τηλεόραση είναι ένα μέσο ψυχαγωγίας που επιτρέπει σε 
εκατομμύρια ανθρώπους να ακούν το ίδιο αστείο την ίδια στιγμή, και 
παρ’ όλα αυτά να είναι βυθισμένοι στην μοναξιά τους» 
                                                                      Τόμας Έλιοτ 
 

   «Βρίσκω την τηλεόραση ιδιαίτερα μορφωτική. Κάθε φορά που 
κάποιος την ανοίγει, πηγαίνω σε άλλο δωμάτιο και διαβάζω ένα καλό 
βιβλίο» 
                                                                    Γκρούσο Μαρξ 
 

   «Αφήσαμε τα παιδιά μας έκθετα στην αδηφάγο τηλεόραση, που 
μέχρι τα 18 τους χρόνια θα τους προσφέρει κατά μέσο όρο 200.000 
σκηνές απίστευτης βίας και 40.000 σκηνές δολοφονίας» 

                                                                    Γιώργος Πιπερόπουλος 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

    Το θέμα της εργασίας αυτής σχετίζεται με τη πολυσυζητημένη 
τηλεόραση και συγκεκριμένα τόσο με το τι ακριβώς συμβαίνει στην 
τηλεοπτική βιομηχανία, όσο και με ποιους τρόπους αυτό επηρεάζει τα 
παιδιά.  
     Αναλυτικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο κατατίθενται ορισμένα στοιχεία 
αναφορικά με τους σκοπούς και στόχους, που κάποιοι συντελεστές 
παιδικών τηλεοπτικών προγραμμάτων επιθυμούν να επιτύχουν μέσα 
από αυτά. Επιπλέον, αναδεικνύονται οι αιτίες που κάνουν την 
τηλεόραση σχεδόν ακαταμάχητη, καθώς και οι ποικίλοι 
συμφεροντολογικοί παράγοντες που κρύβονται πίσω από αυτή. 
     Στη συνέχεια, γίνεται λόγος αφενός για το περιεχόμενο των 
σύγχρονων παιδικών σειρών – ταινιών, τονίζοντας ιδιαιτέρως την 
επιθετικότητα και τη μαγεία που προβάλλεται, και αφετέρου για τις 
επιδράσεις και συνέπειες που έχουν αυτά στους μικρούς τηλεθεατές. 
     Τέλος, όλα τα παραπάνω προσεγγίζονται υπό το πρίσμα της 
χριστιανικής ηθικής, αλλά και των παραδεδομένων κοινωνικών αξιών, 
ενώ τα συμπεράσματα που εξάγονται ολοκληρώνουν την πενιχρή αυτή 
απόπειρα. 
       

 

 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:  

 

Τηλεόραση, τηλεοπτική βιομηχανία, περιεχόμενο παιδικών 

προγραμμάτων, χριστιανική ηθική. 
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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 

 
 
     Το παρόν πόνημα αποτελεί μια μικρή προσπάθεια προκειμένου να 
καταδειχθεί και ταυτόχρονα να αναδειχθεί το περιεχόμενο των 
ποικίλων παιδικών τηλεοπτικών εκπομπών (σειρών, ταινιών, 
διαφημίσεων) και κατά πόσο αυτό συμβαδίζει με την ορθόδοξη 
χριστιανική αγωγή. 
     Η τηλεόραση, χωρίς αμφιβολία, αποτελεί στις μέρες μας 
αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης καθημερινότητας: μαζί της 
τρώμε, κοιμόμαστε, περνάμε τον ελεύθερο χρόνο μας κλπ. Ωστόσο, 
έχουμε αναρωτηθεί – συνειδητοποιήσει πόσο και πώς επηρεάζει τη ζωή 
μας; Ποιος κρύβεται πίσω απ’ όσα προβάλλονται και με ποιους 
σκοπούς;  
     Το δυστύχημα βέβαια είναι ότι όχι μόνο «καταπίνουμε» με 
ευχαρίστηση τα εύπεπτα προγράμματα της τηλεόρασης, αλλά 
τροφοδοτούμε με αυτά τα παιδιά, χωρίς δεύτερη σκέψη και φυσικά 
χωρίς να παρατηρούμε τις συνέπειες... 
     Η αδρανής και αδιάφορη στάση μας έχει ως αποτέλεσμα, η 
τηλεοπτική βιομηχανία να  βρίσκει εύφορο έδαφος, ώστε να προβάλλει 
αφειδώς όσα της υπαγορεύουν οι ποικίλοι συμφεροντολογικοί 
παράγοντες.  
     Με βάση το γεγονός αυτό, κρίναμε απαραίτητη τη μικρή αυτή 
αναφορά στο «είναι» των όσων προβάλλονται από την τηλεόραση, με 
απώτερο σκοπό και ελπίδα να αποτελέσει αφορμή για βαθύτερη 
διερεύνηση του θέματος, αλλά και όξυνση της κριτικής ματιάς, για 
καλύτερο έλεγχο των παιδικών προγραμμάτων. 
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1.1 ΛΙΓΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 
 
 

     Η τηλεόραση άρχισε να εκπέμπει στην Ελλάδα από το 1960, ενώ από 
το 1966 εξέπεμπε τόσο από δημόσιο τηλεοπτικό σταθμό, όσο και από 
σταθμό που λειτούργησε από τις Ένοπλες Δυνάμεις. Κατά τη διάρκεια 
της Χούντας, το πρόγραμμα αποτελούνταν  από ψυχαγωγικές και 
ενημερωτικές εκπομπές. Το 1989, επιτράπηκε η λειτουργία ιδιωτικών 
τηλεοπτικών σταθμών, οι οποίοι σταδιακά άρχισαν να επικρατούν σε 
τηλεθέαση έναντι των δημοσίων, αλλά και να ασκούν μεγαλύτερη 
επιρροή από αυτά. 
      Η ελληνική τηλεόραση πολλές φορές  έχει κατηγορηθεί για έλλειψη 
αντικειμενικότητας, κυρίως στον τομέα της ενημέρωσης, διότι οι μεν 
δημόσιοι τηλεοπτικοί σταθμοί χειραγωγούνται από τις εκάστοτε 
μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις, οι δε ιδιωτικοί  διότι προβάλλουν τα 
ποικίλα συμφέροντα των ιδιοκτητών τους. Επιπλέον, τα ιδιωτικά 
κανάλια έχουν σχολιαστεί δυσμενώς για το χαμηλής ποιότητας 
πρόγραμμα, τόσο σε ενημερωτικό, όσο και σε ψυχαγωγικό επίπεδο.  
      Επιπλέον, το 1989 ιδρύεται και το Εθνικό Συμβούλιο 
Ραδιοτηλεόρασης, μια ανεξάρτητη αλλά συνταγματικά κατοχυρωμένη 
αρχή, μέσω της οποίας το κράτος ρυθμίζει τα ραδιοτηλεοπτικά 
ζητήματα που προκύπτουν. Αναφορικά με το νομικό πλαίσιο, είναι 
σαφέστερο για τα δημόσια δίκτυα, τα ιδιωτικά όμως κανάλια δεν 
διαθέτουν όλα άδειες εκπομπής. 
      Ας δούμε όμως τι προβλέπει το Σύνταγμα του 1975 για τη 
ραδιοτηλεόραση: Το άρθρο 15§2, στην αρχική εκδοχή του 1975/1986,  
αλλά και στην αναθεώρησή του το 2001, (και χωρίς να αλλάξει το 2008) 
αναφέρει: 
     «Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του 
Κράτους και έχουν σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους 
μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου 
και της τέχνης. .... Πρέπει πάντως να εξασφαλίζεται η ποιοτική στάθμη 
των εκπομπών που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή τους και η 
πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και το σεβασμό της αξίας του 
ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας». 
      Ωστόσο, αν προσπαθήσουμε να εξετάσουμε, κατά πόσο τηρούνται 
όλα αυτά που πρεσβεύει το Ελληνικό Σύνταγμα αναφορικά με την 
προστασία των παιδιών, θα μας δημιουργηθούν πολλές αμφιβολίες και 
ίσως μεταβληθεί αρκετά η γνώμη μας για την ποιότητα των 
τηλεοπτικών προγραμμάτων. 

https://el.wikipedia.org/wiki/1960
https://el.wikipedia.org/wiki/Ελληνικές_Ένοπλες_Δυνάμεις
https://el.wikipedia.org/wiki/1989
https://el.wikipedia.org/wiki/Εθνικό_Συμβούλιο_Ραδιοτηλεόρασης
https://el.wikipedia.org/wiki/Εθνικό_Συμβούλιο_Ραδιοτηλεόρασης
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1.2 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΠΙΣΩ ΑΠ’ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ 
 

 
      Το ενδιαφέρον της τηλεοπτικής βιομηχανίας όπως είναι φυσικό, δεν 
στρέφεται αποκλειστικά και μόνο στο πώς θα καλύψει τις ώρες του 
τηλεοπτικού προγράμματος. Αντιθέτως, γνωρίζει άψογα να αξιοποιεί 
προς το συμφέρον της κάθε τηλεοπτικό λεπτό, να ελίσσεται τέλεια διά 
μέσου όλων των ηλικιών και βέβαια να μεταβάλλει πανεύκολα τις 
επιθυμίες σε ανάγκες. Στην προσπάθειά μας λοιπόν να δούμε πίσω απ’ 
όλα αυτά τα ωραιοποιημένα και τόσο ελκυστικά προγράμματα, θα 
διαπιστώσουμε ότι: 
      Α. Τα τηλεοπτικά κανάλια, πλην των κρατικών, βρίσκονται στα χέρια 
και φυσικά ελέγχονται απόλυτα, είτε από «ολίγους» είτε από μεγάλες 
πολυεθνικές εταιρίες. Το γεγονός αυτό δεν θα πρέπει να μας 
προβληματίζει,  καθώς η δημιουργία και η συντήρηση ενός καναλιού 
απαιτεί τεράστια ποσά, τα οποία, όπως είναι φυσικό, δεν μπορεί να 
διαθέσει ένας απλός μισθωτός. Η συνέπεια αυτού είναι τα όσα 
προβάλλονται, να κατευθύνονται από ένα συγκεκριμένο αριθμό 
ανθρώπων με συγκεκριμένα συμφέροντα. Έτσι η ψυχαγωγία, η 
πληροφόρηση, το θέαμα κλπ., κατά πόσο μπορεί να πηγάζουν από τη 
λαϊκή βούληση; 
     Β. Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται το φαινόμενο μεγάλοι 
επιχειρηματίες των ΜΜΕ να συνεργάζονται όλο και πιο στενά, σε 
σημείο μάλιστα πολλές φορές να συγχωνεύουν και τις εταιρίες τους. 
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η σύγκλιση αυτή των συμφερόντων 
δεν πραγματοποιείται τυχαία, αλλά για πολλούς και ποικίλους λόγους, 
όπως τα μεγάλα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν με την ένωση δύο 
ή και περισσότερων μεγάλων κεφαλαίων, η εξασφάλιση κάποιου 
πομπού για τη μετάδοση προγραμμάτων από διάφορους 
τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς, αλλά και ο έλεγχος τόσο της 
παραγωγής όσο και της διανομής θεαμάτων από την ίδια επιχείρηση. 
     Γ. Είναι καιρός ν’ αντιληφθούμε πως η τηλεόραση είναι μια εμπορική 
επιχείρηση. Ως εκ τούτου, το ενδιαφέρον της στρέφεται στον τρόπο με 
τον οποίο θα εξασφαλίσει τα περισσότερα κέρδη. Αυτό εξάλλου 
υπονοεί και ο όρος θεαματικότητα: όσο περισσότεροι τηλεθεατές 
παρακολουθήσουν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, τόσο πιο ελκυστικό 
γίνεται για την προώθηση των διαφημίσεων. Συνεπώς, είναι εμφανές 
ότι τα τηλεοπτικά κανάλια εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις 
διαφημίσεις, αφού χάρη σ’ αυτές εξασφαλίζουν τους οικονομικούς 
πόρους που χρειάζονται για τη συντήρησή τους.  
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     Ακόμη, σοβαρό ζήτημα αποτελεί και ο ανταγωνισμός που 
αναπτύσσεται μεταξύ των τηλεοπτικών σταθμών, αν λάβουμε υπόψη 
μας το γεγονός ότι κάθε καινούργιο κανάλι που εκπέμπει, αναπόφευκτα 
θα προβάλλει κάποιες διαφημίσεις, με αποτέλεσμα να αποσπάσει ίσως 
και κάποιο κομμάτι της θεαματικότητας από τα άλλα.  
     Επιπλέον, δεν είναι λίγες οι φορές που τα τηλεοπτικά κανάλια 
δημοσιοποιούν τα «νούμερα» τηλεθέασης. Αυτό φυσικά δεν γίνεται 
τυχαία, αλλά αποσκοπεί στη δημιουργία της πεποίθησης στους 
τηλεθεατές, ότι το πρόγραμμα που προβάλλεται είναι ποιοτικό. Αν ο 
σκοπός αυτός επιτευχθεί, τότε και οι διαφημιστές με τη σειρά τους θα 
δώσουν στο κανάλι τις διαφημίσεις τους και άρα περισσότερα κέρδη. 
 
 
1.3 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΟΛΟΣ ΕΛΞΗΣ: ΓΙΑΤΙ;  
 
 
     Στους περισσότερους τηλεθεατές υπάρχει η αντίληψη ότι ο καθένας 
επιλέγει μόνος του αυτό που τον ενδιαφέρει να παρακολουθήσει, ενώ 
στην πραγματικότητα απλά εκδηλώνει την προτίμησή του σε όσα του 
προσφέρει η τηλεόραση. Ωστόσο, είναι απορίας άξιο, για ποιους 
λόγους το «μαγικό» αυτό κουτί προσελκύει τόσο πολύ την ανθρώπινη 
οντότητα. 
     Αρχικά, η τηλεόραση αποτελεί ένα από τα ευκολότερα μέσα 
ψυχαγωγίας, όχι βέβαια όμως με την ουσιαστική σημασία της λέξης. Ο 
κάθε άνθρωπος, ανεξαρτήτου ηλικίας, κοινωνικής τάξης, μόρφωσης 
κλπ., έχει τη δυνατότητα με το πάτημα ενός κουμπιού, χωρίς να 
πληρώσει κάποιο εισιτήριο ή να μετακινηθεί από το σπίτι του, να 
περάσει τον ελεύθερο χρόνο του παρακολουθώντας ό,τι προσφέρεται. 
Σημαντικό λοιπόν δόλωμα για τους θεατές αποτελεί τόσο η εύκολη, όσο 
και η ανέξοδη χρήση της. 
     Επιπλέον, στις ημέρες μας, ελάχιστοι είναι οι δημόσιοι χώροι στους 
οποίους απουσιάζει η τηλεόραση. Συνεπώς, ορισμένες φορές η 
παρακολούθησή της πιθανόν να γίνει αναπόφευκτη. 
     Από την άλλη πλευρά, η είσοδος της γυναίκας στην αγορά εργασίας 
και άρα η μειωμένη παρουσία της στο σπίτι, η αύξηση της 
εγκληματικότητας, η  αποξένωση μεταξύ των ανθρώπων, η οικονομική 
κρίση κλπ., έχουν ως αποτέλεσμα τα παιδιά, μη έχοντας και πολλές 
εναλλακτικές διεξόδους, ν’ αφιερώνουν το χρόνο τους μπροστά στο 
«μαγικό κουτί». 
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     Στο σημείο αυτό, είναι απαραίτητο να τονίσουμε ότι η πολύωρη 
προσήλωση έμπροσθεν της οθόνης, ανεξάρτητα από τις αιτίες που 
οδηγούν σε αυτή, μπορεί να είναι κατά βάση τριών ειδών. 
Αναλυτικότερα, είναι πολύ πιθανόν να υπάρχει μια μορφή εξάρτησης 
από την τηλεόραση, να έχει δημιουργηθεί δηλαδή ένα πάθος με αυτή, 
ώστε να παρακολουθείται αδιάσπαστα και αφοσιωμένα.  
     Μια δεύτερη χρήση της τηλεόρασης, είναι αυτή κατά την οποία η 
συσκευή διατηρείται ανοιχτή όλη την ημέρα, είτε για συντροφιά, είτε 
χωρίς κάποιο ουσιαστικό λόγο, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιούνται και 
όλες οι υπόλοιπες οικιακές και μη εργασίες. 
      Τέλος, η τηλεόραση αποτελεί πολλές φορές καταφυγή – παρηγοριά 
σε περιστάσεις μοναξιάς, θλίψης, ματαίωσης άλλων δραστηριοτήτων 
λόγω έκτακτου γεγονότος και γενικώς μία εύκολη και άμεση 
διασκέδαση σε κάποιες δύσκολες ενδεχομένως καθημερινές στιγμές. 
      Βέβαια, θ’ αποτελούσε σημαντική παράλειψη αν δεν αναφέραμε ότι 
η συνεχής τεχνολογική αναβάθμιση της συσκευής συμβάλλει σε μεγάλο 
βαθμό στην ελκυστικότητά της: τα μεγέθη ποικίλλουν, η οθόνη 
μετατράπηκε σε επίπεδη, το σήμα είναι πια ψηφιακό, πράγμα το οποίο 
συνεπάγεται εικόνες υψηλής ευκρίνειας. Ακόμη, μέσω των 
συνδρομητικών καναλιών, ο τηλεθεατής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει 
ανάμεσα από δεκάδες ταινίες, να τις παρακολουθήσει χωρίς 
διαφημίσεις και μάλιστα αν επιθυμεί να διακόψει για κάποιο χρονικό 
διάστημα ακόμη και τη ροή του προγράμματος. Και φυσικά, η 
τηλεόραση έχει μεταφερθεί πλέον τόσο στο διαδίκτυο όσο και στις 
συσκευές κινητών τηλεφώνων, οπότε οποιοδήποτε σχόλιο για την 
ευρύτατη διάδοσή της είναι περιττό!  
 
 
 
1.4 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 
 
     Απ’ όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, γεννάται εύλογα το ερώτημα αν 
πίσω απ’ όλη αυτή την καλοστημένη και τόσο δελεαστική τηλεοπτική 
βιομηχανία, κρύβονται μόνο οικονομικής φύσεως συμφέροντα. Η 
απάντηση δεν είναι δύσκολο να δοθεί, αν λάβουμε σοβαρά υπ’ όψιν 
μας ότι: 
     Όπως είναι γνωστό, τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, άρα και η 
τηλεόραση, αποτελούν την τέταρτη εξουσία, που σημαίνει ότι ασκούν 
καθοριστική επιρροή στη λαϊκή βούληση. Ωστόσο, οι άλλες τρεις 
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εξουσίες, νομοθετική – εκτελεστική – δικαστική, πηγάζουν από την 
κρατική εξουσία, η οποία εκλέγεται από το λαό. Στην περίπτωση όμως 
που κάποιος επιθυμεί να γίνει ιδιοκτήτης μιας εφημερίδας ή ενός 
τηλεοπτικού σταθμού κλπ., και συνεπώς ν’ αποκτήσει ένα μεγάλο 
μερίδιο εξουσίας, το μόνο που απαιτείται είναι ένα επαρκές οικονομικό 
κεφάλαιο και όχι φυσικά εκλογές ή κάτι παρόμοιο.  
      Επομένως, οι ιδιοκτήτες των ποικίλων ΜΜΕ, όσο περίεργο κι αν 
ακούγεται αυτό, εμμέσως πλην σαφώς, εξουσιάζουν τόσο την κοινή 
γνώμη όσο και το ευρύτερο κρατικό σύστημα. Το γεγονός διαφαίνεται 
εμφανέστατα αν σκεφθούμε τον τρόπο με τον οποίο τα ΜΜΕ 
προβάλλουν διάφορα πολιτικά πρόσωπα, κομματικά μηνύματα, ενώ 
πολλές φορές οι ίδιοι οι πολιτικοί – βουλευτές έχουν στην κατοχή τους 
τηλεοπτικά κανάλια, εφημερίδες κ.ά. Αυτός είναι άλλωστε και ο 
απώτερος σκοπός τους, να μετατοπιστεί η εξουσία από το λαό στους 
«ολίγους», οι οποίοι όλως παραδόξως είναι και οι κεφαλές των ΜΜΕ... 
      Ένας άλλος εξίσου σημαντικός στόχος τους είναι να 
παθητικοποιήσουν τους πολίτες και έτσι η κοινωνία να μετατραπεί σε 
μια ελεγχόμενη μάζα. Πώς θα επιτευχθεί αυτό; Όταν ο μέσος άνθρωπος 
διαμορφώνει τις απόψεις του βάσει των τηλεοπτικών θεαμάτων, δεν 
επικοινωνεί αλλά αποξενώνεται όλο και περισσότερο, όταν αποδέχεται 
κάθε τι που του σερβίρουν παθητικά και όχι κριτικά,  τότε είναι πολύ 
εύκολο να γίνει ένα πλάσμα, που θα άγεται και φέρεται από τρίτους, 
χωρίς ενδεχομένως να το αντιλαμβάνεται. Άλλωστε, δεν είναι τυχαία 
και όλη αυτή η προβαλλόμενη ομοιομορφία αναφορικά με το 
περιεχόμενο των θεαμάτων, η οποία συμβάλλει έτι περισσότερο στη 
διαμόρφωση όμοιων συμπεριφορών. 
     Τι θα μπορούσαμε όμως να σχολιάσουμε γι’ αυτή την εσκεμμένη 
πνευματική και ηθική κατάπτωση που θέλουν να επιτύχουν; Αρχικά, οι 
φορείς που δύνανται να παρέχουν στα παιδιά μια ορθή 
διαπαιδαγώγηση, όπως είναι το σχολείο και η οικογένεια, έχουν 
αντικατασταθεί από την τηλεόραση. Αυτή είναι πλέον η μητέρα – 
δασκάλα που καθοδηγεί τα παιδιά. Ακόμη, τα υγιή πρότυπα και ιδανικά 
τείνουν να εκλείψουν, αφού έχουν πάρει τη θέση τους άλλα, που 
απλώς προβάλλονται επειδή «πουλάνε».  
     Το περιεχόμενο των τηλεοπτικών προγραμμάτων έχει υποβαθμιστεί, 
οι αξίες που αναδεικνύονται έρχονται σε αντίθεση με τον ανθρωπισμό 
και την ευπρέπεια, με αποτέλεσμα η προσωπικότητα και η ψυχική 
υπόσταση των τηλεθεατών να αλλοιώνεται όλο και περισσότερο.      
     Πού αποσκοπούν όμως όλα αυτά και για ποιο λόγο  να μπαίνουν στις 
οθόνες τα αποτρόπαια  και δαιμονικά στοιχεία; Αρχικά, οι ταινίες αυτές, 



 14 

επιδιώκουν την εξοικείωση των τηλεθεατών με το άσχημο, το ψεύτικο 
και το τρομακτικό, έτσι να χαθεί κάθε αίσθηση του ωραίου, του 
αρμονικού και Άγιου. Ακόμη, η συνεχής προβολή του κακού και του 
βίαιου, από τη μια θολώνει τα όρια μεταξύ καλού κακού και από την 
άλλη δημιουργεί την πεποίθηση ότι το κακό μπορεί ορισμένες φορές να 
χρειάζεται ή να μας βοηθάει κιόλας! Μάλιστα, σε κάποιες ταινίες, το 
κακό δεν τιμωρείται (πώς μπορείς άραγε να τιμωρήσεις ένα βαμπίρ, 
αφού είναι ήδη πεθαμένο;!) ή και ακόμα χειρότερα, στο τέλος, αντί να 
επικρατήσει το καλό, δικαιώνεται το κακό! Με τον τρόπο αυτό όμως 
προβάλλεται το μήνυμα ότι, εφόσον το κακό δεν τιμωρείται, γιατί να 
μην το ακολουθήσει κάποιος; Έχει όμως και βαθύτερο νόημα: η αιώνια 
καταδίκη του κακού και του διαβόλου που θα πραγματοποιηθεί 
σύμφωνα με την ορθόδοξη διδασκαλία, φαίνεται σαν ψέμα.  Δεν είναι 
τυχαίο το γεγονός, ότι ορισμένοι άνθρωποι επιθυμούν να βλέπουν 
βίαιες σκηνές, δολοφονίες, ξυλοδαρμούς κ.ά., τόσο στις ταινίες όσο και 
στην πραγματικότητα! Η συμπεριφορά αυτή συχνά καλλιεργείται μέσα 
από σειρές που προβάλλουν τέτοιου είδους περιστατικά, με 
αποτέλεσμα οι ανθρώπινες αξίες μέσα μας ν’ αντιστρέφονται. 
     Τέλος, ένας από τους στόχους τους, ο οποίος βέβαια διαπερνά 
έμμεσα τις ταινίες αυτές, είναι η δημιουργία της αντίληψης πως ο 
σατανάς δεν είναι κάτι κακό, αφού όσοι τον ακολουθούν (πάλι φυσικά 
συγκεκαλυμμένα, πλην ξεκάθαρα, βλ. Μπάτμαν), είναι προστάτες των 
ανθρώπων και υπερασπιστές του δικαίου! Από τη θέση αυτή, είναι 
εύκολο να προκύψει και η πεποίθηση ότι, ούτε το σκοτάδι και η κόλαση 
είναι κάτι το άσχημο και κακό. Δεν είναι συνεπώς τυχαίο ότι οι ήρωες 
τέτοιων ταινιών δρουν σε σκοτεινά και αποκρουστικά μέρη, ενώ 
ταυτόχρονα φοβούνται το φως.  
     Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι φορές που ο σατανάς εμφανίζεται στις 
σειρές αυτές άμεσα ο ίδιος, χωρίς βέβαια συνήθως να φαίνεται το 
πρόσωπό του. Ακόμη, ο Παπαδημητρακόπουλος πιστεύει ότι απώτερος 
στόχος τους είναι ο μεθοδευμένος αποπροσανατολισμός απ’ τις σωστές 
θέσεις και κατευθύνσεις και η μύηση όσων παρακολουθούν τέτοιου 
είδους θεάματα στο σατανισμό1. 
     Αναλυτικότερα όμως για το τι ακριβώς εμπεριέχουν τα τηλεοπτικά 
προγράμματα και ειδικά όσα απευθύνονται σε παιδιά, θα δούμε στο 
επόμενο κεφάλαιο. 
 

 
 

 

 

1Βλέπε «Ο σατανισμός στις κινημ. ταινίες, σελ. 145 
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2.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ 
 

 
     Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι τα τηλεοπτικά προγράμματα έχουν χάσει 
πλέον κάθε ίχνος ποιότητας, μιλώντας βέβαια πάντα σε γενικευμένο 
πλαίσιο, καθώς υφίστανται και οι φωτεινές εξαιρέσεις. Εκεί όμως που 
θα πρέπει να εστιαστούμε, είναι οι προβαλλόμενες παιδικές σειρές. 
Αυτό είναι άλλωστε και το αντικείμενο ενδιαφέροντός μας στην 
παρούσα εργασία. 
     Εν πρώτοις, οι προσδοκίες μας από τα παιδικά προγράμματα 
αναντίρρητα δεν είναι μεγάλες, αφού δημιουργούνται με 
συγκεκριμένους σκοπούς, όπως ήδη έχουμε αναφέρει. Ωστόσο, το 
λιγότερο που αναμένεται από αυτά, είναι η ψυχαγωγία των παιδιών και 
όχι απλώς η ευχάριστη απασχόλησή τους. Βέβαια, αν αγγίζαμε το 
ιδεατό θα περιμέναμε ίσως τα παιδιά μας, παρακολουθώντας τα 
ποικίλα τηλεοπτικά θεάματα που απευθύνονται σε αυτά, να 
μορφώνονται, να καλλιεργούν αξίες και ιδανικά, να διαπλάθουν ορθή 
συμπεριφορά κ.ά. Σε ποιο βαθμό όμως επιτυγχάνονται όλα αυτά και τι 
τελικά παρακολουθούν τα παιδιά μας σήμερα;  
     Στο σημείο αυτό όμως και πριν την ανάλυση των επιμέρους 
στοιχείων που διέπουν το περιεχόμενο των παιδικών προγραμμάτων, 
είναι ανάγκη να τονιστούν τα εξής: Στις σειρές κινουμένων σχεδίων, 
κανένα καρέ δεν είναι τυχαία κατασκευασμένο. Όλα τα αντικείμενα, 
πρόσωπα, κινήσεις κ.ά. που περιλαμβάνονται σε αυτό, είναι 
προγραμματισμένα για ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Αντίθετα, στις 
φυσικές λήψεις είναι πολύ πιθανόν να διαδραματιστούν και απρόσμενα 
γεγονότα που δεν υπάρχουν στο σενάριο.  
     Επιπλέον, η μουσική που χρησιμοποιείται ως επένδυση στις παιδικές 
ταινίες, «σε ορισμένες περιπτώσεις διευκολύνει την πρόσληψη των 
εικόνων βίας. Η αξία του τραγουδιού έγκειται στην δυνατότητά του να 
αποτυπώνει στη μνήμη τα ονόματα των ηρώων: το τραγούδι 
επανέρχεται μόνο του στο μυαλό, αφού το ‘χεις ακούσει μερικές φορές, 
και σου θυμίζει να ανοίξεις την τηλεόραση εγκαίρως για να προλάβεις 
το επόμενο επεισόδιο». [Λαστρέγκο & Τέστα, 2000] 
     Ακόμη, οι φυσιογνωμίες των προσώπων – ηρώων είναι αποτέλεσμα 
συνεργασίας παιδοψυχολόγων και σεναριογράφων, εις τρόπον ώστε το 
αποτέλεσμα (δράση, διαδοχή μεταπτώσεων), να μπορεί να 
αιχμαλωτίσει τα παιδιά μπροστά στο δέκτη. Φυσικά, εξίσου τυχαία δεν 
είναι και η σύντομη επανάληψη του προηγούμενου επεισοδίου στην 
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αρχή του νέου, που στόχο έχει να εγκλιματήσει τους τηλεθεατές στην 
υπόθεση και να τους προϊδεάσει για τη συνέχεια. 
     Επιχειρώντας λοιπόν μια ουσιαστικότερη εμβάθυνση, 
διαπιστώνουμε ότι τα παιδικά προγράμματα είναι κατάμεστα βίας, 
μαγείας, ποικίλων ανήθικων μηνυμάτων και τόσων άλλων ακατάλληλων 
σκηνών. Ας δούμε όμως αναλυτικότερα όλα αυτά. 
 

 Βία & Επιθετικότητα 
 
     Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο στις παιδικές σειρές – ταινίες, να 
εμφανίζονται βίαιες σκηνές, που δεν αρμόζουν ασφαλώς στην ηλικία 
των μικρών τηλεθεατών τους.  
     Σε μια πρώτη οριοθέτηση της επιθετικότητας θα λέγαμε ότι είναι «η 
επιθετική συμπεριφορά, δηλαδή μια λανθάνουσα εχθρική ιδιότητα του 
ανθρώπου με καταστροφικές διαστάσεις. Η επιθετικότητα σύμφωνα με 
την άποψη της επιστήμης, μπορεί να είναι να είναι μια έμφυτη ορμή 
που την κουβαλάει ο άνθρωπος από τη γέννησή του αλλά μπορεί να 
είναι και μια κοινωνικά αποκτώμενη ιδιότητα από τα συναφή 
ερεθίσματα του περιβάλλοντος, ανάμεσα στα οποία κυρίαρχη είναι η 
θέση των σκηνών επιθέσεως και βίας της τηλεόρασης». [Ζέρβης, 2000] 
     Όπως είναι γνωστό, η τηλεόραση έχει χαρακτηριστεί «σχολείο του 
εγκλήματος», αφού όχι μόνο διδάσκει τη βία αλλά και επηρεάζει με 
αυτή τόσο την ψυχική όσο και τη σωματική οντότητα των θεατών. 
Άλλωστε, δεν είναι λίγες οι φορές, που οι μικροί τηλεθεατές 
παρακολουθούν προγράμματα  που απευθύνονται σε ενήλικες με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται. Μάλιστα, ένα παιδί προσχολικής ηλικίας 
παρακολουθεί περίπου 4000 πράξεις βίας το χρόνο στην τηλεόραση. 
[Κασσωτάκης]. Ας μην αναρωτιόμαστε λοιπόν για τις αιτίες των 
φαινομένων παιδικού εκφοβισμού. 
     Οι μορφές της τηλεοπτικής βίας ποικίλλουν: σωματική, ψυχολογική, 
λεκτική και μη, έκδηλη ή λανθάνουσα, δικαιολογημένη ή όχι, επίσημη, 
ανεπίσημη κ.ά. [Ζέρβης, 2000]. Σε κάθε επιθετική σκηνή, 
διαφοροποιείται τόσο ο βαθμός βιαιότητας όσο και η αληθοφάνεια με 
την οποία διαδραματίζεται. Το 1997 ο Βρύζας θα αναφέρει 
χαρακτηριστικά: «Όσο πιο ρεαλιστική είναι μια βίαιη σκηνή, τόσο πιο 
τρομακτική γίνεται για το παιδί. Οι σκηνές που είναι φορτισμένες με μια 
έντονη δραματική ένταση, μέσα σ’ ένα χώρο που θυμίζει την 
καθημερινή ζωή των παιδιών, προκαλούν ιδιαίτερη ταραχή. Δεν είναι 
τόσο το θέμα όσο η ατμόσφαιρα που τραυματίζει το παιδί».  
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     Ακόμη, ο ίδιος θα συνεχίσει: «Η βία δεν χαρακτηρίζει μόνο τους 
‘κακούς’ αλλά και τους ‘καλούς’. Πολλοί ήρωες, στο όνομα της 
υπεράσπισης του δικαίου,  καταφεύγουν σε βιαιότητες. Πολλές φορές, 
η επιθετική συμπεριφορά, παρουσιάζεται όχι μόνο αναπόφευκτη, αλλά 
και σαν ένα πολύ αποτελεσματικό μέσο λύσης των προσωπικών 
διαφορών. Η βιαιότητα προβάλλεται σαν την απαραίτητη προϋπόθεση 
επιτυχίας. Με τον τρόπο αυτό εξιδανικεύεται και ωραιοποιείται η βίαιη 
συμπεριφορά» [Βρύζας, 1997]. 
     Οι τηλεοπτικοί σταθμοί, εκμεταλλευόμενοι την λόγω ηλικίας τάση 
και επιθυμία των παιδιών, και γενικότερα των νέων, προς τη δράση και 
την περιπέτεια, προβάλλουν τέτοιου είδους προγράμματα για να 
αυξήσουν τη θεαματικότητά τους και άρα τα κέρδη τους, 
αδιαφορώντας φυσικά για τα αποτελέσματα. Συνεπώς, η επιλογή 
παρακολούθησης τέτοιων σειρών, συμβαίνει τόσο εξαιτίας της 
πολυπληθούς παρουσίας τους στην τηλεόραση, όσο και λόγω της 
ενστικτώδους προτίμησης των παιδιών στο περιπετειώδες θέαμα, παρά 
στο βαρετό και ανιαρό. Έτσι δημιουργείται η ψευδαίσθηση της 
συμμετοχής σε κάτι δραστήριο και συναρπαστικό, ενώ στην 
πραγματικότητα το παιδί κάθεται στον καναπέ!  
 

 Μαγεία & Σατανισμός 
 
     Ξεκινώντας από τη ρίζα του θέματος, οφείλουμε να αναφέρουμε ότι 
πολλοί δημιουργοί ταινιών που εμπεριέχουν μαγικά ή δαιμονικά 
στοιχεία, είναι οι ίδιοι πρωτίστως «ακόλουθοι» του αποκρυφισμού και 
σατανισμού. Συνεπώς, η ενασχόλησή τους με τέτοια θέματα σαφέστατα 
δεν έγινε χωρίς αιτία [Παπαδημητρακόπουλος, 1994]. 
     Το αποτέλεσμα; Η τηλεοπτική οθόνη έχει γεμίσει από τρομακτικά 
τέρατα και σατανικά σύμβολα: νεκροκεφαλές, άγριες δολοφονίες, 
πεντάλφες, αποκρυφισμό και τόσα άλλα, στα οποία είναι εκτεθειμένα 
τα ανυποψίαστα βλέμματα των παιδιών. Βέβαια, δεν είναι καθόλου 
δύσκολο ο οποιοσδήποτε θεατής να πέσει στην παγίδα 
παρακολούθησης τέτοιου είδους σειρών, αφού τα ειδικά εφέ που 
χρησιμοποιούνται, η μεθοδευμένη διαφήμιση, η ελκυστική σύνθεσή 
τους κλπ. δεν τις αφήνουν να περνούν απαρατήρητες. 
     Η εποχή που διανύουμε, χαρακτηρίζεται από μια γενικευμένη 
παρουσία του κακού. Όλα δηλαδή όσα προβάλλονται στις ταινίες 
αυτές, εμφανίζονται και σε άλλους τομείς, όπως  π.χ. στη μουσική κ.α. 
Είναι λοιπόν πολύ πιθανόν, κάποιος που παρακολουθεί μια τέτοια 
σειρά, να ακούσει και την ανάλογη μουσική, να αγοράσει αντικείμενα 
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με τους ήρωες της ταινίας, βλέπε μπλουζάκια κλπ, να φορέσει 
σκουλαρίκια – καρφιά, να χαράξει στο σώμα του διάφορα σύμβολα 
(τατουάζ) κ.ο.κ. Άρα, κι εδώ βλέπουμε ξεκάθαρα πως όλα αυτά 
αποτελούν μία καλοδεμένη αλυσίδα με ενωτικό σύνδεσμο το κέρδος 
και όχι μόνο... Αυτό είναι και το δυστύχημα της υπόθεσης, ότι η 
επιρροή της ταινίας είναι πολύπλευρη. 
     Το 1994, ο Κ. Παπαδημητρακόπουλος στο βιβλίο του «Ο Σατανισμός 
στις κινηματογραφικές ταινίες» θα αναφέρει: «Στην κατεύθυνση του 
Σατανισμού κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να 
επηρεάσουν και στη συνέχεια να οδηγήσουν τα παιδιά και τους νέους, 
χρησιμοποιώντας ένα πλήθος από μέσα. Από ιστορίες στην τηλεόραση 
με κινούμενα σχέδια, ή περιοδικά κόμικς γεμάτα από δράκουλες, 
βρικόλακες, μάγους και μάγισσες με υπερφυσικές δυνάμεις που 
κυβερνούν το Σύμπαν (!) ή ήρωες με τη μορφή του διαβόλου, όπως ο 
Μπάτμαν...» Πάντως, μια ματιά στα όσα προβάλλει η τηλεόραση αλλά 
και ο κινηματογράφος, θα επιβεβαιώσει τον συγγραφέα, έστω κι αν τα 
λεγόμενά του γράφονται είκοσι χρόνια πριν. Ας προβληματιστούμε στο 
τι συμβαίνει σήμερα... 
     Από την άλλη πλευρά, εξαιρετικά πυκνά και συνεχόμενα, οι παιδικές 
ταινίες – σειρές προβάλλουν έντονα το μαγικό στοιχείο με ποικίλες 
μορφές. Μάγοι, νεράιδες με υπερφυσικές δυνατότητες, φίλτρα, ξόρκια 
και άλλα παρόμοια κάνουν πλέον την εμφάνισή τους απροκάλυπτα, σε 
σημείο μάλιστα να θεωρούνται και δεδομένα. Πλείστα τα 
παραδείγματα που πιστοποιούν το παραπάνω: Από το Χάρι Πότερ1 
μέχρι την πρόσφατη σχετικά ταινία frozen, αλλά και προγενέστερα 
αυτών θεάματα είναι κατάμεστα από μαγικές μεθόδους. 
 

 Αντιχριστιανικά – βλάσφημα μηνύματα 

 
 

- Βλασφημία 

 
      Αυτό προβάλλεται ποικιλοτρόπως, εμφανώς ή αφανώς, είτε δηλαδή 
στα θεάματα υπάρχουν λεκτικές εκφράσεις εναντίον του Θεού, είτε 
καταπατούνται ιερά σύμβολα της Ορθοδοξίας. Από τη μία πλευρά, είναι 
ευτύχημα το γεγονός ότι στις παιδικές σειρές δεν παρατηρείται έντονα 
το φαινόμενο αυτό, τουλάχιστον απροκάλυπτα, όχι όμως πως και αυτές 
κρίνονται τελείως αθώες. Από την άλλη πλευρά, όμως, ποιος εγγυάται 
ότι τα προγράμματα της μεσημεριανής και βραδινής ζώνης (στα οποία 
εμφανίζονται κατά καιρούς βλάσφημες σειρές –  ταινίες) δεν είναι 
προσβάσιμα στα παιδιά;  

 
1Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό βρίσκονται στο βιβλίο 
«Μαθήματα μαγείας και Σατανισμού από τον Χάρι Πότερ»,  
εκδ. Φωτοδότες 
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     Στη χώρα μας, μια χώρα με επίσημη θρησκεία του κράτους την 
ορθόδοξη χριστιανική, η παρακολούθηση βλάσφημων θεαμάτων από 
οποιονδήποτε είναι το λιγότερο απαράδεκτη και κατακριτέα. Ωστόσο, 
αν κάποιος αρέσκεται να πράττει κάτι ανάλογο, τουλάχιστον, ας μην 
υποβάλλει και τους μικρούς τηλεθεατές στη θέα τέτοιου είδους 
σκηνών. 
 

- Αντιχριστιανικά μηνύματα 

 
     Περί τίνος πρόκειται; Μα φυσικά για τα πλείστα όσα αντιχριστιανικά 
– μασονικά σύμβολα, εμβλήματα κ.ά. τα οποία ευκαίρως ακαίρως 
προβάλλονται στα παιδικά κινούμενα σχέδια, άλλοτε στο παρασκήνιο 
και άλλοτε σε πρώτο πλάνο! Πιο συγκεκριμένα, δεν είναι λίγες οι φορές 
που στις σειρές αυτές, έχουμε δει κάποια πυραμίδα ή ένα μάτι 
(παντεπόπτης οφθαλμός), τα γνωστά μασονικά σύμβολα. Ο λόγος; 
Μεγάλο και ενδιαφέρον κεφάλαιο που δυστυχώς δεν δύναται να 
καλύψει η παρούσα πενιχρή προσπάθεια.  Ωστόσο αξίζει ν' 
αναρωτηθούμε γιατί ο μασονισμός προβάλλεται σε τόσο μεγάλη 
συχνότητα και ποσότητα; Τίποτα τυχαίο...  
 
- Θεός; 
 

     Εξαιρετικά σπάνια έως ανύπαρκτη, πλέον, η αναφορά του ονόματος 
του Θεού στα παιδικά θεάματα (για την παρουσία Του ούτε συζήτηση). 
Θεός έχει γίνει ο εαυτός του ήρωα ο οποίος καλείται να σώσει 
ανθρώπους και καταστάσεις, βασιζόμενος φυσικά στις δικές του 
δυνάμεις. Δεν λείπει, όμως, και ορισμένες φορές η θεοποίηση της 
φύσης και συγκεκριμένα των τεσσάρων στοιχείων γη – αέρας – φωτιά – 
νερό, από τα οποία και αντλούνται  ενέργειες ή δυνάμεις. Ακόμη, σε 
κάποιες περιπτώσεις, παρατηρείται και διαστρέβλωση της εικόνας του 
Θεού και των Δογμάτων, με κίνδυνο τα παιδιά να δημιουργήσουν 
εσφαλμένη ή αλλοιωμένη αντίληψη για το ποιος πραγματικά είναι ο 
Θεός. 
 

 

 Αξίες – Πρότυπα; 
 
 
     Σχεδόν ανύπαρκτες ή καλύτερα πολλές, αλλά αντεστραμμένες.  
Αναλυτικότερα, στην ερώτηση αν τα παιδικά προγράμματα θα πρέπει 
να προβάλλουν και να καλλιεργούν στα παιδιά τις πανανθρώπινες αξίες 
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της αγάπης, της φιλίας, της συνεργασίας, της αλληλεγγύης κλπ. η 
απάντηση είναι φυσικά ναι. Ωστόσο, η πραγματικότητα απέχει μακράν 
από το επιθυμητό αποτέλεσμα: μίσος, κακίες, εκδίκηση, διαλυμένες 
οικογένειες, πανουργίες, «ζαβολιές», παραβατική συμπεριφορά είναι 
μόνο ενδεικτικά του περιεχομένου αρκετών παιδικών σειρών. Έτσι, 
μέσα από αυτές, τα παιδιά διδάσκονται καθημερινά, πώς π.χ. να 
επινοούν τεχνάσματα προκειμένου να πετύχουν το σκοπό τους και όχι 
μόνο, αποφεύγοντας την τιμωρία. Η τιμιότητα σβήνει, η ειλικρίνεια δεν 
θεωρείται απαραίτητη, ενώ έξυπνος είναι ο πονηρός. 
     Όλα τα παραπάνω προάγονται άριστα μέσω των ηρώων που 
διαδραματίζουν τους αντίστοιχους ρόλους, οι οποίοι παρά την 
αντικανονική αυτή συμπεριφορά τους, συνεχίζουν να βρίσκονται στο 
επίκεντρο της παρέας. Κατά συνέπεια, τα πρότυπα που προβάλλονται, 
κάθε άλλο παρά υγιή είναι, άρα και η μίμησή τους θα επιφέρει ανάλογα 
αποτελέσματα, όπως θα δούμε αναλυτικά στην επόμενη ενότητα. 
     Επιπλέον, αρκετοί παιδικοί ήρωες επιδίδονται σε συνήθειες που δεν 
είναι κατάλληλες ώστε να τις υιοθετήσει ένας μικρός τηλεθεατής: 
καπνίζουν, πηγαίνουν σε κέντρα διασκέδασης, μεθούν, χρησιμοποιούν 
βία, άπρεπες εκφράσεις κ.ά. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που τις 
ακολουθήσει;  
 
 

 Σεξουαλικά μηνύματα 
 
     Τα μηνύματα αυτά εμπεριέχονται στις ταινίες κυρίως υποσυνείδητα. 
Τι είναι όμως τα υποσυνείδητα μηνύματα; Σύμφωνα με τον 
Παπαδημητρακόπουλο και το βιβλίο του «Υποσυνείδητα μηνύματα, μια 
φοβερή απειλή», «δεν είναι τίποτα άλλο παρά μηνύματα που 
εκπέμπονται την ώρα που παίζεται και ακούγεται ο δίσκος, ή η κασέτα ή 
η κινηματογραφική ταινία, χωρίς ν’ ακούγονται ή να βλέπονται 
συνειδητά, συλλαμβάνονται όμως και γίνονται αντιληπτά απ’ το 
υποσυνείδητο». Έτσι, σε μια ταινία, είναι πιθανόν να υπάρχουν 
μηνύματα που δεν φαίνονται με την πρώτη ματιά, ωστόσο, 
καταγράφονται κανονικά στο ανθρώπινο – παιδικό υποσυνείδητο. 
     Παρ' όλα αυτά σε κάποιες ταινίες εμφανέστατα υπάρχουν 
προκλητικές εμφανίσεις, άσεμνες εικόνες, τραγούδια με άπρεπες 
προτροπές ακόμη και γάμος ομοφυλοφίλων!  
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2.2 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
     
      Στην προσπάθειά μας ν’ αναφέρουμε τις αρνητικές συνέπειες που 
επιφέρει η παρακολούθηση των σύγχρονων παιδικών τηλεοπτικών 
σειρών – ταινιών ελλοχεύει ο κίνδυνος να χαρακτηριστούμε κοινότυποι, 
υπερβολικοί ακόμη και μονομερείς. Ωστόσο, η διαρκώς αυξανόμενη 
εμβέλεια του προβλήματος δεν αφήνει περιθώρια αδιαφορίας και 
εφησυχασμού. Οι τηλεοπτικές λοιπόν επιδράσεις, προκειμένου να 
γίνουν καλύτερα αντιληπτές, θα παρουσιαστούν αναλυτικά με την 
ακόλουθη διάρθρωση. 
 
 

 Μαγείας& Σατανισμού 

 
     Όσο αναφορά τις επιπτώσεις που έχουν στις παιδικές, και όχι μόνο, 
ψυχές όλα αυτά τα μαγικά – δαιμονικά που προβάλλονται, μπορούμε 
να πούμε ότι είναι καταστροφικές. Όπως ήδη έχουμε αναφέρει 
βασιζόμενοι στον Παπαδημητρακόπουλο, κάποιος που παρακολουθεί 
ανάλογες σκηνές είναι επόμενο να αποκτήσει μια έλξη προς το βίαιο, το 
κακό και το χυδαίο και μια αποστροφή προς το ειρηνικό, το όμορφο και 
το αληθινό. Βασική λοιπόν συνέπεια είναι η αντιστροφή των τάσεων της 
ανθρώπινης ύπαρξης. 
     Μια άλλη εξίσου σημαντική επίδραση των συγκεκριμένων ταινιών 
είναι, όσο κι αν φαίνεται τρελλό, η εξής: όταν πηγαίνεις σ’ ένα 
αρωματοπωλείο, ακόμη κι αν δεν αγοράσεις κάποιο από τα αρώματα, 
ωστόσο, όταν θα βγεις από το κατάστημα θα μυρίζεις από αυτά. Κατά 
παρόμοιο τρόπο, όταν παρακολουθείς τα προαναφερθέντα θεάματα, 
είτε το επιδιώξεις είτε όχι, θα πάρεις το «άρωμά» τους. Και ποιο είναι 
αυτό; «... είναι γεμάτος από χάος και ακαταστασία. Αμηχανία και 
μελαγχολία. Γίνεται οξύθυμος και βαρύς. Με τάσεις βίας, αυτοκτονίας, 
ή και ανθρωποκτονίας. Όλα του φταίνε. Εκνευρίζεται με το παραμικρό. 
Φωνάζει. Σπάει. Γκρεμίζει. Τα βάζει με όλους. Επαναστατεί. Συχνά 
απομονώνεται. Μερικές φορές εκφράζει μια υπέρμετρη ικανοποίηση 
για αίμα. Χαράζει στο σώμα του, τα προσωπικά του αντικείμενα ή στους 
τοίχους, σατανικά και άλλα τέτοιου είδους σύμβολα. Αποκτά μια μανία 
και ένα ανεξήγητο πάθος για τις ταινίες αυτές. Κάτι αόρατο τον έλκει 
δυνατά και ακατάπαυστα» [Παπαδημητρακόπουλος, 1994]. 
Όντως φοβερό...  
      Ποιος όμως παρακολουθώντας θρίλερ, τέρατα και τα υπόλοιπα, 
γλύτωσε από αϋπνίες, εφιάλτες και φοβίες; Να λοιπόν και οι σωματικές 
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επιπτώσεις του φαινομένου: τα παιδιά χάνουν τον ύπνο τους, «γίνονται 
καταθλιπτικά κι εσωστρεφή» [Παπαδημητρακόπουλος, 1994]. 
 

 

 Βίας & Επιθετικότητας 
 
 
     Είναι πολύ εύκολο να κατανοηθεί, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα όσα 
αναφέρθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια, ότι όλες οι βίαιες σκηνές 
έχουν βαθύ και αρνητικό αντίκτυπο στις παιδικές ψυχές. Ειδικότερα, οι 
γρήγορες κινήσεις, τα δυνατά ηχητικά εφέ, τα εκτυφλωτικά χρώματα, η 
προβολή τεράτων, τα ρομπότ, ενισχύουν την τάση επιθετικότητας και τα 
βίαια ένστικτα στα παιδιά. Περίεργα τέρατα και φαντάσματα με 
τρομακτικές μορφές και τερατοειδή όντα απ’ το διάστημα, δημιουργούν 
εικόνες τρόμου και πανικού στα μικρά παιδιά. Δημιουργούν σύγχυση 
μεταξύ πραγματικότητας και παραμυθιού1 [Δουλκέρη, 1997]. 
     Απόρροια όλων των παραπάνω είναι η δημιουργία τραυματικών 
ψυχικών βιωμάτων, αλλά και ορισμένων άχρηστων και δίχως 
ουσιαστική αιτία φόβων. Έτσι, πολλές φορές, οι μικροί τηλεθεατές 
υπερευαισθητοποιούνται, δημιουργώντας φοβίες ακόμη και για τα πιο 
απλά πράγματα, ενώ συχνά ταλαιπωρούνται από εφιάλτες και αϋπνίες. 
     Στην απέναντι όχθη, υπάρχει το άλλο ενδεχόμενο, αυτό της 
αναισθητοποίησης. Πιο συγκεκριμένα, η πολύωρη και 
επαναλαμβανόμενη έκθεση σε σκηνές βίας, δημιουργεί ένα είδος 
εξοικείωσης με αυτήν, με αποτέλεσμα τα παιδιά να συμβιβάζονται μαζί 
της ή να τη θεωρούν κάτι φυσιολογικό έως απαραίτητο για την 
επιβίωσή τους στη σημερινή κοινωνία. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο 
Βρύζας το 1997: Η συχνή παρακολούθηση κάνει τα παιδιά πιο ανεκτικά 
στην επιθετικότητα των άλλων παιδιών, λιγότερο συναισθηματικά και 
λιγότερο αρνητικά απέναντι στη βία [Drabman & Thomas, 1974]. Ακόμη, 
οι επιδράσεις που θα έχει μια σκηνή βίας μεταβάλλονται αναλογικά με 
το αν παρουσιάζεται σε κοντινό ή μακρινό πλάνο, σε γρήγορη ή αργή 
κίνηση. Επίσης, η μεγάλη διάρκεια μιας σκηνής, ακόμη κι αν δεν είναι 
βίαιη, αποτελεί πηγή άγχους. Προκαλεί πολύ μεγαλύτερη αγωνία απ’ 
ό,τι μια γρήγορη επιθετική πράξη που δεν έχει το χρόνο να εγγραφεί 
στη συνείδηση. 
     Δεν είναι λίγες οι φορές, που οι μικροί μαθητές, βαθιά επηρεασμένοι 
από τα όσα παρακολουθούν, επιχειρούν να λύσουν τις διαφορές τους 
με βίαιο και επιθετικό τρόπο. Μάλιστα, ο Dr Leonard Eron και οι 
συνεργάτες του από το University of Illinois, βρήκαν ότι τα παιδιά που 
παρακολουθούσαν πολλές ώρες τηλεοπτικής βίας στο δημοτικό, 

1Carrier Jean Pierre, Initiation aux medi as, Vocabulaire et pratiques 

de formations, ed. Privat, σ. 42 
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παρουσίαζαν υψηλότερα επίπεδα επιθετικής συμπεριφοράς αργότερα, 
όταν γίνονταν έφηβοι1. 
     Τέλος, αν η βία προβάλλεται ως πρότυπο, τι εμποδίζει τα παιδιά να 
τη μιμηθούν, υιοθετώντας ανάλογες αντιδράσεις και οδηγούμενα 
σταδιακά σε αποκλίνουσα κοινωνική συμπεριφορά; 
 
 

 14 +1 ακόμη επιπτώσεις 
 
 
        Η παρακολούθηση τηλεόρασης, και ειδικά η συχνή και πολύωρη, 
αφήνει το στίγμα της στα παιδιά με τους εξής τρόπους (ενδεικτικά): 
 
      α. Παθητικοποιεί τους μικρούς τηλεθεατές, οι οποίοι αφοσιωμένοι 
στα τηλεοπτικά προγράμματα, δεν εκτελούν οτιδήποτε ενεργητικό, 
όπως άλλωστε θα άρμοζε στην ηλικία τους, μειώνεται δηλαδή η 
κινητικότητά τους. 
     β. Αδρανοποιεί τη λειτουργία του εγκεφάλου, αφού δεν αφήνει 
περιθώρια για σκέψη ή εκτενέστερη επεξεργασία των 
προσλαμβανόμενων πληροφοριών, και οδηγεί σταδιακά στην 
αποχαύνωση.  
     γ. Προβάλλει έτοιμες ιδέες – απόψεις, άρα λιγότερος κόπος για την 
ανάπτυξη ατομικών ιδεών.  
     δ. Μειώνει σημαντικά τον ελεύθερο χρόνο, πράγμα το οποίο 
συνεπάγεται και τη μείωση ή την κατάργηση όλων των υπόλοιπων 
δραστηριοτήτων, όπως παιχνίδι, διάβασμα, ύπνος κλπ. 
     ε. Δεν καλλιεργεί την κριτική σκέψη των μαθητών, με ό,τι αυτό 
σημαίνει τόσο στην σχολική όσο και στην κοινωνική τους ζωή. 
     στ. Διαστρεβλώνει την πραγματικότητα: οι ρεαλιστικές σκηνές 
σπανίζουν, ενώ κυριαρχούν ο πλούτος, η χλιδή, οι ήρωες με 
υπερφυσικές δυνάμεις, ένα παιδί που μπορεί να κάνει τα πάντα αρκεί 
να θελήσει κ.ά. 
     ζ. Τα παιδιά γίνονται μοναχικά, αποξενώνονται από φίλους και 
παρέα και η καλύτερή τους φίλη, αυτή που τους ψυχαγωγεί και τους 
διασκεδάζει, είναι η τηλεόραση.  
     η. Περιορίζεται η ψυχική, πνευματική και γλωσσική ανάπτυξη των 
παιδιών, με ανησυχητικά χαρακτηριστικά των σύγχρονων μαθητών την 
λεξιπενία και τη δυσχέρεια επικοινωνίας με το περιβάλλον τους. 
    θ. Καλλιεργεί την τάση των παιδιών για πρόωρη ενηλικίωση. 
 

1Περιοδικό ''ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ''  Ιαν. - Φεβ. 2003, Τεύχος 28 
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     ι. Εγκυμονεί κινδύνους αναφορικά με την ακούσια ή εκούσια ταύτιση 
των μικρών τηλεθεατών με τους τηλεοπτικούς ήρωες και μίμηση των 
συμπεριφορών, κινήσεων, τρόπου ζωής ομιλίας κ.ά.   
     κ. Οι ενδοοικογενειακές σχέσεις συχνά διαταράσσονται, αφού το 
παιδί εξαιτίας της πολύωρης ενασχόλησής του με την τηλεόραση, χάνει 
επαφή με τους ρυθμούς του σπιτιού και δυσκολεύεται τόσο να 
προσαρμοστεί σ’ αυτούς, όσο και ν’ αντιληφθεί τα προβλήματα της 
οικογένειας.  
     λ. Η γρήγορη εναλλαγή των εικόνων δεν αποκλείεται από τη λίστα 
των αιτιών παιδικής υπερκινητικότητας. 
     μ. Κούραση, εκνευρισμός, έλλειψη συγκέντρωσης και ιδιοτροπίες 
χαρακτηρίζουν συχνά τα παιδιά μετά το κλείσιμο της μικρής οθόνης. 
     ν. Τα ταλέντα και οι κλίσεις των παιδιών παραμερίζονται, ενώ οι 
αναγνωστικές και συγγραφικές τους δεξιότητες υποβαθμίζονται. 
    ξ. Ακόμη, η μεγάλη προσκόλληση των παιδιών στο μαγικό κουτί δεν 
είναι αδύνατο να τους οδηγήσει σε εθισμό – εξάρτηση από αυτό. 
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3.1 ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ 
 
       Αν τα όσα προβάλλει η τηλεόραση, συνοδευόμενα από τις 
αντίστοιχες επιπτώσεις που προαναφέρθηκαν, αντιτίθενται τόσο στο 
κοινό αξιακό σύστημα όσο και στις παραδεδομένες νόρμες της 
ανθρώπινης ζωής, πόσο μάλλον θα απέχουν μακράν από όσα 
πρεσβεύει η ορθόδοξη χριστιανική διδασκαλία; 
     Τι στ’ αλήθεια όμως διδάσκει ο χριστιανισμός;  
Αρχικά, είναι χρέος μας να τονίσουμε ότι η ορθόδοξη πίστη δεν 
εναντιώνεται στην επιστήμη και στα τεχνολογικά επιτεύγματα, αφού 
σύμφωνα με το Σοφό Σειράχ «καὶ αὐτὸς ( ο Θεός) ἔδωκεν ἀνθρώποις 

ἐπιστήμην ἐνδοξάζεσθαι ἐν τοῖς θαυμασίοις αὐτοῦ» [Σοφία Σειράχ, 38,6]. 
     Όμως, οι πάσης φύσεως επιστημονικές ανακαλύψεις, θα πρέπει να 
αξιοποιούνται κατάλληλα, εις τρόπον ώστε, πρωτίστως, να μην 
προσβάλλεται ο Θεός και φυσικά να μη θίγονται οι ηθικές και 
κοινωνικές αξίες. 
     Ωστόσο, τη σημερινή εποχή, ορισμένες τεχνολογικές εφευρέσεις, 
χωρίς να εξαιρείται φυσικά η τηλεόραση, δεν εξυπηρετούν τους 
σκοπούς αυτούς, δεν συμβάλλουν δηλαδή στην πνευματική και ηθική 
καλλιέργεια του ατόμου. Αντίθετα, έχουν μετατραπεί σε εμπορικές 
επιχειρήσεις, θυσιάζοντας τις αξίες και τα ιδανικά στο βωμό του 
κέρδους.  
 
 

 Μαγεία & Σατανισμός 
 
 
      Αν ερευνήσουμε τι είναι στην πραγματικότητα όλα αυτά τα τέρατα 
(εξωγήινοι, δράκουλες, βαμπίρ κλπ.), τι ακριβώς δηλαδή αναπαριστούν, 
θα διαπιστώσουμε ότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά διάφοροι 
μετασχηματισμοί του σατανά. Δεν είναι τυχαία, άλλωστε, όλα αυτά τα 
χαρακτηριστικά τέτοιου είδους ταινιών: δουλειές κρυφά και στο 
σκοτάδι, στοιχειωμένα σπίτια, νεκροζώντανοι αιμοδιψείς και τόσα 
άλλα, τα οποία προφανέστατα δεν είναι συμπεριφορές της ορθόδοξης 
χριστιανικής ζωής. 
     Σύμφωνα με τον Παπαδημητρακόπουλο, η παρουσία ζωντανών – 
νεκρών στις ταινίες αυτές, αποτελεί παρωδία της πίστης μας και 
ειδικότερα της Αναστάσεως των νεκρών. Όπως, δηλαδή, ο Χριστός 
αναστήθηκε και κατά τον ίδιο τρόπο θ’ αναστηθούν και όλοι οι νεκροί 
κατά την Δευτέρα Παρουσία, έτσι κι ο σατανάς «ανασταίνει» τους 
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δικούς του, όσους δηλαδή υπηρετούν το κακό και τον ίδιο. Αυτό, όμως, 
συμβαίνει μόνο προς το παρόν και μέχρι την έλευση του Χριστού, διότι 
μετά την τελική κρίση, ο διάβολος δεν θα έχει αυτή τη δυνατότητα.  
     Όμως, ποιοι είναι ουσιαστικά όλοι αυτοί οι τερατόμορφοι, 
τρομακτικοί νεκροζώντανοι; Η εκκλησία διδάσκει, όπως αναφέρει και 
πάλι ο ίδιος συγγραφέας, ότι τα νεκρά σώματα πολλές φορές δεν 
αποσυντίθενται είτε για φυσικούς λόγους (χώμα κ.ά.), είτε για 
υπερφυσικούς. Η τελευταία αιτία περιλαμβάνει δύο κατηγορίες. Στην 
πρώτη ανήκουν οι Άγιοι, που τα σώματά τους είναι άφθαρτα, 
ευωδιάζουν και θαυματουργούν. Στη δεύτερη ανήκουν οι αμετανόητοι 
αμαρτωλοί και οι υπηρέτες του σατανά, των οποίων τα σώματα 
σύμφωνα με το Πηδάλιο1, έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: «... είναι 
αδιάλυτα, είναι άσχημα και δυσειδή, είναι δυσώδη και βρωμερά και 
είναι φόβου και φρίκης πρόξενα εις τους ορώντας»[Πηδάλιον, σελ. 661]. 
     Όσον αφορά τώρα τα ποικίλα θηρία, τέρατα και δράκοντες που 
εμφανίζονται κατά καιρούς στις παιδικές σειρές, είναι και αυτά 
συμβολισμοί του κακού. Πιο συγκεκριμένα, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης θ’ 
αναφέρει: «Και καταρρίφθηκε ο δράκοντας, ο όφις ο μέγας ο αρχαίος, 
που ονομάζεται διάβολος και σατανάς...» [Αποκάλυψη, ιβ, 9]  
Άρα ο δράκοντας είναι ο σατανάς! 
     Έτσι, μέσα απ’ τις κινηματογραφικές ταινίες με τα τέρατα, ο σατανάς 
δεν κάνει τίποτα άλλο, απ’ το να προβάλλει τον ίδιο του τον εαυτό. Με 
την ματαιοδοξία, την αγριότητα, την αιμοβορία και την άνευ 
προηγουμένου σκληρότητα που τον διακρίνει [Παπαδ., 1994]. 
 
 

 Βία & Επιθετικότητα 
 
 
      Στην προηγούμενη εκτενή αναφορά μας για την τόση προβαλλόμενη 
βία, καταστήσαμε σαφές το απαράδεκτο του πράγματος, καθώς και τις 
σοβαρές επιπτώσεις του. Από την πλευρά τώρα της χριστιανικής ηθικής, 
είναι γνωστό τοις πάσι, ότι  η βία και η επιθετική συμπεριφορά δεν 
συνάδει με τη ζωή του πιστού. Ο χριστιανός οφείλει να χαρακτηρίζεται 
από πραότητα και ταπείνωση, σύμφωνα με τη διδασκαλία του Χριστού, 
«μάθετε ἀπ’ ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός εἰμι, καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ» [Κατά Ματθαίον, 
11, 29]. 
     Επιπλέον, ένας άνθρωπος που συνειδητά επιλέγει να ακολουθήσει 
το Ευαγγέλιο, θα πρέπει να αγαπάει όλους τους ανθρώπους ακόμη και 
τους εχθρούς τους, «Ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν» [Κατά Λουκάν, 6, 35] 

 
1Πηδάλιον: Βιβλίο με Ιερούς κανόνες της Εκκλησίας,  
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και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό ώστε ακόμη κι αν του ασκήσουν βία να 
‘γυρίσει και το άλλο μάγουλο’: «ὅστις σε ῥαπίζει ἐπὶ τὴν δεξιὰν σιαγόνα, 

στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην» [Κατά Ματθαίον, 5, 39]. 
     Βέβαια, αξίζει να αναφερθεί, ότι στη μακραίωνη εκκλησιαστική 
πορεία, έχουν σημειωθεί περιστατικά «βίας», όπως π.χ. το ράπισμα του 
Αρείου από τον Άγιο Νικόλαο, το οποίο όμως δεν είχε τιμωρητικό 
σκοπό, αλλά συνέβη προς σωφρονισμό και συνέτιση. Κατά τον ίδιο 
τρόπο, και οι γονείς πολλές φορές χτυπούν τα παιδιά τους για 
παιδαγωγικούς λόγους, καθώς, όπως υποστηρίζει και η Αγία Γραφή «ὃς 

φείδεται τῆς ἑαυτοῦ βακτηρίας, μισεῖ τὸν ἑαυτοῦ υἱόν. Ὁ δὲ ἀγαπῶν παιδεύει 

ἐπιμελῶς» [Παροιμίαι Σολομώντος, 13, 24]. Η χρήση, δηλαδή, τέτοιων 
μεθόδων σε ορισμένες περιπτώσεις, συνοδευόμενη βέβαια πάντα από 
διάκριση, δεν κρίνεται καταδικαστέα, αλλά αντίθετα μπορεί να 
θεωρηθεί απαραίτητη.  
      
 

 Αξίες – Πρότυπα  
 
 
     Η Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία προβάλλει ως αιώνια πρότυπα 
προς μίμηση το Χριστό, τη Θεοτόκο και όλους τους Αγίους, που με τη 
ζωή και τους αγώνες τους απέδειξαν, ότι ο Ευαγγελικός λόγος είναι 
εφαρμόσιμος και εφικτός σε κάθε εποχή. Δυστυχώς όμως τα παιδιά όχι 
μόνο δεν ακολουθούν αυτά τα πρότυπα καθότι πολλάκις τα αγνοούν 
παντελώς, αλλά μιμούνται τις λανθασμένες και αντίθεες συμπεριφορές 
των ηρώων που εξυψώνει η τηλεόραση, όπως της Barbie, του Batman 
και άλλων.  
     Και ποιες είναι αυτές; Κοντά στο σατανισμό και τη βία, η 
ομοφυλοφιλία, η μόδα, οι προγαμιαίες σχέσεις και η γιόγκα, είναι μόνο 
ενδεικτικά του περιεχομένου σύγχρονων παιδικών, και όχι μόνο, 
τηλεοπτικών προγραμμάτων. Προς αποφυγή περαιτέρω θεολογικών 
επεκτάσεων, δεν είναι άλλωστε αυτό το μέλημα του παρόντος 
πονήματος, σημειώνουμε μόνο ότι η ορθόδοξη πίστη αντιτάσσεται σ’ 
όλα τα παραπάνω, με ποικίλες αναφορές της τόσο σε Βιβλικά όσο και 
σε Πατερικά χωρία.  
     Από την άλλη, η οικογένεια, η οποία ανέκαθεν αποτελούσε 
αναπόσπαστο κομμάτι της Ελληνορθοδόξου παραδόσεως, μέσω της 
τηλεόρασης, υποβαθμίζεται και πολεμείται. Το γεγονός αυτό 
τεκμηριώνεται ποικιλοτρόπως, αφού στις παιδικές σειρές συχνά 
εμφανίζονται μονογονεϊκές ή και τελείως διαλυμένες οικογένειες, στις 
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οποίες είναι απορίας άξιο τι βιώνουν τα μικρότερα μέλη τους. 
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε το παράδειγμα του Χάρυ Πότερ, ο οποίος 
ζει χωρίς γονείς, οι κηδεμόνες του είναι κακοί κι εκείνος είναι 
ανεξέλεγκτος σ’ ένα "σχολείο" οπού, ενώ κάνει ό,τι ανεπίτρεπτο θέλει, 
οι άλλοι τον "προσκυνούν". 
 
 

 Το νόημα της ζωής 
 
     Πώς αντιλαμβάνεται άραγε ένα παιδί το νόημα της ζωής, μέσα απ’ 
όλα αυτά που παρακολουθεί καθημερινά στην τηλεόραση;  
     Μήπως πιστεύει ότι σκοπός της ζωής του είναι να γίνει υπερήρωας 
και να βοηθάει τους ανθρώπους σώζοντάς τους από τους «κακούς»; 
Μήπως επιθυμεί να επιτύχει την επιβολή του στους άλλους με τη βία 
και με κάθε άλλο μέσο, προκειμένου να κατακτήσει τους στόχους του 
αδιαφορώντας για όλα; Μήπως ονειρεύεται να παντρευτεί ένα πλούσιο 
‘’Ken”, με τον οποίο θα ζουν μαζί χωρίς προβλήματα, απολαμβάνοντας 
τη χλιδή και τον πλούτο;  
     Πολλά από τα παραπάνω ερωτήματα, ενδεχομένως, να αποτελούν 
φαντασιώσεις των μικρών παιδιών, προερχόμενες από τα τηλεοπτικά 
ερεθίσματα που λαμβάνουν  καθημερινά. Παρ’ όλα αυτά όμως, η 
θρησκεία μας διδάσκει ότι σκοπός της ζωής του ανθρώπου είναι η 
θέωση και ο αγιασμός του: «Ἅγιοι γίνεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιός εἰμι» (Λευϊτ. 
20,7,26· Α΄ Πέτρ. 1,16).  
     Και πώς θα επιτευχθεί αυτό; Πάντως όχι με την παρακολούθηση των 
σημερινών παιδικών κινουμένων σχεδίων.  
     Βασική προϋπόθεση για τον αγιασμό του ανθρώπου είναι η τήρηση 
των εντολών. Για να τηρήσει όμως κάποιος τις εντολές πρέπει και να τις 
γνωρίζει. Τα παιδιά που σήμερα γνωρίζουν έστω και σε γενικές 
γραμμές, τι διδάσκει η ορθόδοξη πίστη, δυστυχώς αποτελούν 
μειονότητα. Μία από τις αιτίες του θλιβερής αυτής κατάστασης είναι 
και η τηλεόραση η οποία, όχι μόνο δεν αφήνει χρόνο για Αγιογραφική 
μελέτη ή παρακολούθηση κατηχητικού, αλλά έχει συνηθίσει τα παιδιά 
στην έτοιμη εικόνα, με αποτέλεσμα να απωθούν την ανάγνωση, ιδίως 
αν δεν είναι υποχρεωτική. 
      Έτσι, η άγνοια και κατά συνέπεια η μη τήρηση των εντολών του 
Θεού αποτελεί σημαντική τροχοπέδη για κάθε πνευματική πρόοδο. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 

     Η τηλεόραση υπηρετεί ως επί το πλείστον σκοπιμότητες που 
δυστυχώς υποβαθμίζουν την ανθρώπινη υπόσταση και αξιοπρέπεια, και 
συντελούν στην ανώμαλη ψυχική ανάπτυξη του παιδιού και στην 
αλλοτρίωσή του, μέσα από ένα συνειδητό και σκόπιμο επηρεασμό της 
ανθρώπινης συμπεριφοράς σε μια προκαθορισμένη κατεύθυνση 
[Ζέρβης, 2000]. Οι μικροί τηλεθεατές, εγκλωβισμένοι σ’ ένα κόσμο που 
βρίθει τεχνολογίας και πληροφόρησης, φαίνεται να μην έχουν άλλη 
επιλογή, παρά να υποκύψουν στη μεγάλη πρόκληση. Οι δελεαστικές 
παιδικές σειρές προσελκύουν ακαταμάχητα τα βλέμματα των παιδιών 
και οι ήρωες που προβάλλουν, βρίσκονται παντού: στα τετράδια, στις 
κούπες, στα δωμάτιά τους, ενώ  οι βασικές ανάγκες των μαθητών για 
κίνηση και έκφραση [Χαραλαμπόπουλος, 1980] δείχνουν να μην 
καλύπτονται πια.  
     Μέσα όμως σ’ αυτή την απελπιστική πραγματικότητα, η αντίδραση 
και η αντίσταση είναι αναγκαία όσο ποτέ. Με τους γονείς να έχουν τον 
πρωτεύοντα λόγο, πρέπει επιτέλους να μπει ένα τέρμα σ’ αυτό το 
χείμαρρο που παρασύρει, δίχως πολλές φορές επιστροφή, τις αθώες 
παιδικές ψυχές.   
     Δεν καταδικάζουμε την τηλεόραση. Άλλωστε, πάντα υπάρχουν οι 
φωτεινές εξαιρέσεις. Δυστυχώς, όμως, είναι ελάχιστες μπροστά στην 
πληθώρα των σύγχρονων κατευθυνόμενων θεαμάτων.  
     Το λιγότερο που οφείλουμε να κάνουμε, αν όχι να κλείσουμε τη 
μικρή οθόνη, είναι σύμφωνα με σχετικό άρθρο της Ελένης Ανδρουλάκη, 
καθηγήτριας, να: 

1. περιορίσουμε την ώρα της τηλεθέασης και των βιντεοπαιχνιδιών 
2. επιλέγουμε προσεκτικά τα θεάματα, αναγνώσματα και παιχνίδια 
των παιδιών 
3. διδάσκουμε στα παιδιά τις συνέπειες της βίας, καθώς και 
εναλλακτικές λύσεις 
4. απαγορεύουμε κατευθείαν αυτό που οι ίδιοι βρίσκουμε 
ακατάλληλο. 

     Τέλος η ίδια αναφέρει: Όταν το κέρδος δεν έχει καμιά αναστολή, 
όταν το κακό εξαπλώνεται και οργανώνεται με ταχύτατους ρυθμούς, ο 
ρόλος των φορέων της αγωγής είναι εξαιρετικά σημαντικός. Τα παιδιά 
μας, περισσότερο από ποτέ, έχουν σήμερα ανάγκη ευκαιριών για να 
γνωρίσουν το υγιές, το καλό, το αγιασμένο. Όταν το σκοτάδι απλώνεται 
παντού, ας στρέψουμε τα παιδιά μας στο φως του Χριστού. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 
 

     Μέσα στη δίνη της σύγχρονης οπτικοακουστικής πληροφόρησης και 
στον κατακλυσμό των νέων τεχνολογιών, η τηλεόραση, αν και μερικώς 
ξεπερασμένη, δεν παύει να αποτελεί μια διαχρονική μάστιγα για όλες 
τις ηλικίες.  

     Τα όσα αναφέρθηκαν στην παρούσα προσπάθεια δεν αποτελούν 
επιστημονική πραγματεία, αλλά στοχεύουν να προβληματίσουν γονείς, 
κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς, κλπ. προς καλύτερο έλεγχο, προσοχή και 
γιατί όχι αποφυγή ορισμένων παιδικών τηλεοπτικών προγραμμάτων. 
Άλλωστε το θέμα της τηλεόρασης είναι αναμφίβολα ανεξάντλητο – 
δυσεπίλυτο και οι αποφάσεις που θα ληφθούν, για το αν θα 
παρακολουθήσουν τελικά τα παιδιά τι και για πόσο, έγκειται στην κρίση 
του καθενός αντίστοιχα. 

     Ωστόσο μια μεγάλη εκκλησιαστική μορφή των ημερών μας, ο 
αείμνηστος Μητροπολίτης Φλωρίνης κυρός Αυγουστίνος  Καντιώτης, 
πασίγνωστος για το έργο και τους αγώνες του διακήρυττε “κλείστε τις 
τηλεοράσεις”. Η άποψη αυτή, όσο κι αν ακούγεται απόλυτη και 
αδιάλλακτη, αποτελεί ίσως τον πιο ασφαλή δρόμο προς την σωστή 
διαπαιδαγώγηση, το καίριο αυτό ζητούμενο της εποχής μας.  

     Με την παραπάνω προτροπή ολοκληρώνεται το έργο αυτό, καθώς η 
τηλεόραση μπορεί να χαρακτηριστεί ως  ένας κάδος απορριμμάτων που 
ίσως ψάχνοντας, να βρεις μια ξεχασμένη καραμέλα…  

     Λοιπόν, αξίζει τον κόπο να λερωθείς τόσο; 
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