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ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
 

Ο  αρνητικός  ρόλος  της τηλεόρασης 
 

 

 Σημαντικός αριθμός τηλεοπτικών εκπομπών χρησιμοποιεί 

τη βία ως ένα από τα ισχυρότερα όπλα για την αύξηση των 

ποσοστών θεαματικότητας. Οι υπεύθυνοι χάραξης του 

προγράμματος προβάλλουν, μάλιστα, το επιχείρημα ότι η 

επίδραση του θεατή από τη δημοσιοποίηση της βίας είναι 

θετική, καθώς προκαλεί ένα αίσθημα απώθησης απέναντι 

στη βία και λειτουργεί ως «λύτρωση»- στα επίπεδο της 

φαντασίας- από τυχόν επιθετικές του παρορμήσεις. Οι 

έρευνες, όμως, έχουν δείξει ότι η υπερβολική προβολή 

βίας αμβλύνει την ευαισθησία του θεατή σε θέματα 

παρανομίας και βίας ή εθίζει στη διάπραξη βιαιοτήτων, 

μέσα από μια διαδικασία μάθησης και μιμητισμού, 

ιδιαίτερα όταν οι δέκτες των μηνυμάτων είναι έφηβοι ή 

παιδιά. 

 Τα δελτία ειδήσεων έγιναν δελτία ψυχαγωγίας. Δεν 

ενημερώνουν τον πολίτη ουσιαστικά για τις εξελίξεις 

τονίζοντας τα αίτια αλλά και τις προεκτάσεις που έχουν τα 

γεγονότα στην ατομική και συλλογική ζωή. Απλά 

καταγράφουν το γεγονός δίνοντας έμφαση στον πόνο, 

στην οργισμένη αντίδραση των ανθρώπων που 

εμπλέκονται σ’ αυτό. Θέλουν να συγκινήσουν το θεατή. 

Συχνά τις ειδήσεις που σχετίζονται με πολεμικές 

συγκρούσεις, τρομοκρατικές ενέργειες τις ακολουθούν 

ειδήσεις σχετικές με τη μόδα, τα αθλητικά τεκταινόμενα ή 

και διαφημίσεις. Στη συνείδηση του θεατή ο τρόμος, ο 

πόνος, η δυστυχία έχουν σύντομη διάρκεια. 

 Η τηλεοπτική επικοινωνία λειτουργεί με τη δική της 

ιδιαίτερη λογική. Κατασκευάζει το δικό της κόσμο, ένα 

ολόκληρο συμβολικό σύμπαν, το οποίο 

αυτοπαρουσιάζεται ως άμεση έκφραση της αλήθειας, ο 

καθρέφτης της πραγματικότητας, η αντικειμενική εικόνα 

του κόσμου. Στην ουσία, όμως, συγκροτεί επιλεκτικά την 
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εικόνα της κοινωνικής πραγματικότητας. Διαθέτει 

ταυτόχρονα μια δύναμη αποκλεισμού που πλήττει όχι 

μόνο τα άτομα και ομάδες αλλά και τρόπους έκφρασης 

που δεν εναρμονίζονται εύκολα με τους κώδικες της 

τηλεοπτικής εικόνας, από την ποίηση ως το φιλοσοφικό 

στοχασμό. Τελικά, αυτό που η τηλεόραση ορίζει ως 

σημαντικό γίνεται σημαντικό για όλους. Είτε πρόκειται 

για πρόσωπα είτε για γεγονότα είτε για ιδέες και αξίες, για 

τρόπους ζωής και κώδικες συμπεριφοράς, τα ΜΜΕ δίνουν 

τον τόνο στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης. 

 Εκπομπές κοινωνικού προβληματισμού ασχολούνται με 

ιδιωτικά ζητήματα ορισμένων ανθρώπων- που, αν όχι 

καθόλου, ελάχιστα αφορούν το σύνολο- οι οποίοι βλέπουν 

ξαφνικά τη ζωή τους να γίνεται τηλεοπτικό θέαμα. Μόλις 

συμβεί στη ζωή του ατόμου ένα ενδιαφέρον γεγονός, 

επιτυχία ή έγκλημα, τότε η τηλεόραση εισβάλλει στην 

ιδιωτική ζωή και ζητά να μάθει τα πάντα. Οι 

δημοσιογράφοι αποκτούν συμπεριφορά και ύφος 

ανακριτή, δικαστή. Ρωτούν λεπτομέρειες, εισχωρούν στα 

άδυτα της προσωπικής ζωής παραβιάζοντας το δικαίωμα 

του ατόμου να κρατά τις ιδιωτικές του στιγμές μακριά από 

τα φώτα της δημοσιότητας. 

 Οι τηλεοπτικές σειρές και τα προγράμματα δεν προάγουν 

την αισθητική συγκίνηση του κοινού, δεν περνούν 

μηνύματα διαχρονικά αλλά είναι προϊόντα της μαζικής 

κουλτούρας και έχουν ημερομηνία λήξεως. Ο δημιουργός, 

στην προσπάθειά του να προσεγγίσει τις προτιμήσεις ενός 

αμύητου στην τέχνη κοινού, θυσιάζει την ποιότητα της 

καλλιτεχνικής ουσίας και μορφής. Απλουστεύει την 

πραγματικότητα, σχηματοποιεί τις ανθρώπινες και 

κοινωνικές σχέσεις, καταγίνεται με τα πιο ανώδυνα και 

δευτερεύουσας σημασίας ζητήματα της ατομικής και 

δημόσιας ζωής. Η τέχνη αυτού του είδους, έχοντας τεθεί 

σ’ ένα εμπορικό κύκλωμα, υπόκειται στο νόμο της 

προσφοράς και της ζήτησης. Προσφέρει στο κοινό αυτό 

που εκείνο επιθυμεί ή στη χειρότερη περίπτωση, 

ακολουθώντας τους νόμους μιας οικονομίας που 
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στηρίζεται στην κατανάλωση, υποβάλλει στο κοινό τι 

πρέπει να επιθυμεί. 

 Η τηλεόραση- μέσω κυρίως των διαφημίσεων- ασκεί 

πλύση εγκεφάλου στο κοινό και του δημιουργεί συνεχώς 

πλασματικές ανάγκες. Το άτομο, επηρεασμένο από τα 

διαφημιστικά μηνύματα, σπεύδει να αγοράσει τα προϊόντα  

που προβάλλονται πιστεύοντας ότι θα γίνει πιο επιθυμητό, 

αποδεκτό από την παρέα, ότι θα αποκτήσει κύρος, γόητρο. 

Πιέζεται να προσαρμόσει τις δικές του επιδιώξεις σε 

μοντέλα ζωής που στηρίζονται στην κατανάλωση και 

υπόσχονται ότι εξασφαλίζουν την επιτυχία, την υλική 

ευημερία, την ασφάλεια, την απόλαυση. 

 Ο άνθρωπος μετατρέπεται σε παθητικό θεατή της 

πολιτικής, της ζωής των άλλων, του αθλητισμού, της 

χαράς, της γιορτής. Καθηλωμένος στην πολυθρόνα του 

παραιτείται από το δικαίωμα να πρωταγωνιστεί στη ζωή 

του. Υιοθετεί το ρόλο του παρατηρητή, συγχέει το 

πραγματικό με το φανταστικό. 

 Η τηλεόραση έχει υποκαταστήσει το συνεκτικό δεσμό που 

πρόσφερε το οικογενειακό τραπέζι, με αποτέλεσμα να 

υπάρχει έλλειψη επικοινωνίας. Έτσι, σήμερα η οικογένεια 

συγκεντρώνεται γύρω από την τηλεόραση και οι 

συνομιλίες της περιορίζονται στο γρήγορο και 

επιφανειακό σχολιασμό των γεγονότων ή των 

τηλεοπτικών προγραμμάτων. 

 Η τηλεόραση οδηγεί στη μαζοποίηση του ανθρώπου, 

εφόσον επιβάλλει τη μόδα, τις συνήθειες, τον τρόπο ζωής. 

Το πλατύ κοινό «ποτίζεται» από τις ίδιες συνήθως θολές 

πηγές, μαθαίνει να έχει κοινές αρέσκειες, όμοιους τρόπους 

χαράς και λύπης, τρέφεται με λέξεις αποστερημένες από 

το βαθύτερο νόημά τους, με συνθήματα κενά νοήματος. 

Έτσι, και η σκέψη του και ο λόγος του συρρικνώνονται. 
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ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ 

ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 
 

 Στη σύγχρονη εποχή το κοινό που ενημερώνεται από τα 

ΜΜΕ είναι οι άβουλοι πολίτες μιας δημοκρατίας, όπου η 

τεχνική της προπαγάνδας αποδεικνύεται τόσο 

αποτελεσματική στην εξασφάλιση της τάξης, όσο η χρήση 

της βίας των δυνάμεων καταστολής σ’ ένα ολοκληρωτικό 

καθεστώς. 

 Η «τυραννία» των ποσοστών τηλεθέασης με κύριο στόχο 

τη μεγιστοποίηση του κέρδους φέρνει μαζί της την 

κυριαρχία του εμπορικού ήθους και στην τηλεόραση. Οι 

πόλεις θεωρούνται «αγορές», τα προγράμματα 

«προϊόντα», οι ειδήσεις «θεάματα». 

 Από τη στιγμή που τα ΜΜΕ αποφασίζουν αυθαίρετα το τι 

προϊόντα θα καταναλώσει το κοινό, όχι μόνο δεν 

υποτάσσονται στις προτιμήσεις και τις ανάγκες του, αλλά 

τελικά τις διαμορφώνουν. 

 Υπάρχει μια έμφυτη δυσκολία από την οποία ξεκινά η 

«έκπτωση» της τηλεόρασης. Το επίπεδό της έπεσε επειδή 

τα τηλεοπτικά κανάλια, για να διατηρήσουν το κοινό τους, 

ήταν υποχρεωμένα να παράγουν ολοένα και περισσότερες 

τηλεοπτικές εκπομπές. Αυτό όμως που είναι εντυπωσιακό, 

σπάνια είναι και καλό. 

 Η χρεοκοπία παραδοσιακών φορέων παραδοσιακών 

φορέων πολιτικής αγωγής - σχολείου, πολιτικών 

κομμάτων, κοινωνικών ομάδων – βοηθά τον τηλεοπτικό 

μονόλογο στη διάπλαση παθητικών δεκτών, ανίκανων να 

ελέγξουν την πληροφορία, να κρίνουν, να αποδεχθούν ή 

να απορρίψουν. 

 Στα τηλεοπτικά προγράμματα κυριαρχεί το εφήμερο και 

απουσιάζει η μνήμη. Ο ρυθμός που προβάλλονται τα 

γεγονότα και μηνύματα δεν αφήνει περιθώρια για γόνιμη 

αφοσίωση. Η πληροφοριακή καταιγίδα πνίγει το ουσιώδες. 

 Πολλοί είχαν πιστέψει στο μύθο της «ηλεκτρονικής 

δημοκρατίας», η οποία υποτίθεται ότι θα αξιοποιούσε τις 
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νέες τεχνολογικές και επικοινωνιακές δυνατότητες για μια 

πρωτόγνωρη διεύρυνση της δημοκρατικής συμμετοχής. 

Ωστόσο, παρατηρούμε ότι η ποσοτική αύξηση της 

πληροφόρησης- μιας πληροφόρησης που παραμορφώνεται 

από τις επιταγές της εμπορικότητας και παραγωγής 

θεάματος – δεν παράγει αυτόματα και περισσότερες ή 

ακριβέστερες πολιτικές γνώσεις ούτε ισχυρότερα κίνητρα 

για πολιτική συμμετοχή. Αντίθετα, μάλιστα, φαίνεται να 

συνοδεύεται από μια αυξανόμενη αδράνεια, από μια 

αναδίπλωση στην ιδιωτική σφαίρα. 

 Η τηλεοπτική γλώσσα οφείλει να είναι σύντομη σε 

διάρκεια, απλουστευτική, ώστε να «χωνεύεται» εύκολα, 

και άμεσα ελκυστική. Στην τηλεόραση ένα ωραίο 

χαμόγελο τη σωστή στιγμή θεωρείται άριστο μέσο για τη 

διατύπωση και τη μετάδοση ενός μηνύματος χωρίς ουσία 

και νόημα, ενώ ακόμη αποτελεσματικότερο μέσο 

θεωρείται η γλώσσα του σώματος, τα χέρια και οι κινήσεις 

τους. 

 Η παντοδυναμία της εικόνας ανάγκασε και τα περιοδικά 

να υιοθετούν νέο τρόπο παρουσίασης της ύλης, κείμενα 

σύντομα, ευνόητα, ξεκάθαρα, απλοποιημένα και όχι 

εμπεριστατωμένες αναλύσεις. Ξεγέλασμα του ματιού με 

σκίτσα, καρικατούρες, χτυπητούς τίτλους, όχι κατ’ ανάγκη 

συναφείς προς το κύριο κείμενο, λεζάντες που 

αντιγράφουν συνήθως κάποια φράση-κλειδί του κειμένου, 

πολλούς υπότιτλους. 
 

 

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΣΕΙ 

ΘΕΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ 
 

1. Προσφέροντας έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση για 

τις εξελίξεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

 Διαχωρισμός της είδησης από το σχόλιο. 

 Ιεράρχηση των θεμάτων δίνοντας προτεραιότητα 

στην προβολή των σημαντικότερων κοινωνικών 
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προβλημάτων και όχι στην προβολή του 

εντυπωσιακού. 

 Συζητήσεις «ανοιχτού» διαλόγου με αξιόλογες 

προσωπικότητες, με ειδικούς στα διάφορα θέματα 

και συμμετοχή του κοινού. 

 Ενθάρρυνση της πολιτικής συμμετοχής. 

2. Σχεδιάζοντας ποιοτικές τηλεοπτικές σειρές που 

ασχολούνται με καίρια ζητήματα της ατομικής και 

κοινωνικής ζωής. 

 Προβολή θετικών μηνυμάτων για την οικογένεια, 

την αρμονική συμβίωση των ατόμων, τη φιλία. 

 Προβολή υγιών προτύπων – του ανθρωπιστή 

επιστήμονα, του οικολογικά ευαισθητοποιημένου 

πολίτη, του υπέρμαχου των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων κλπ – και αξιών όπως η αγάπη, η 

ειλικρίνεια, η εμπιστοσύνη, η αλληλοκατανόηση. 

 Στήριξη της γνήσιας καλλιτεχνικής δημιουργίας, 

προαγωγή της αισθητικής συγκίνησης και 

απόλαυσης του κοινού. 

3. Προβάλλοντας ψυχαγωγικές εκπομπές με ποιοτικό 

τραγούδι, χορό, με παρουσίαση νέων καλλιτεχνών, με 

τηλεπαιχνίδια που αυξάνουν τις γνώσεις και οξύνουν την 

κρίση. 

4. Γνωστοποιώντας τα διάφορα δρώμενα στο χώρο του 

πολιτισμού: μουσικές συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, 

παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις ζωγραφικής, γλυπτικής ή 

φωτογραφίας, εκδηλώσεις σε μουσεία κλπ και 

προβάλλοντας συστηματικά την παράδοση και την 

πολιτιστική κληρονομιά. 

5. Δίνοντας έμφαση στα προγράμματα της εκπαιδευτικής 

τηλεόρασης : μαθήματα ξένων γλωσσών, ντοκιμαντέρ με 

θέματα σχετικά με τη φύση, τις φυσικές επιστήμες, την 

τεχνολογική ανάπτυξη, εξοικείωση με τον κόσμο της 

πληροφορικής. 

6. Διοργανώνοντας αποτελεσματικές εκστρατείες 

ενημέρωσης για παγκόσμια προβλήματα και ευνοώντας 

τις πολιτιστικές ανταλλαγές και την ουσιαστικότερη 
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γνωριμία και επικοινωνία των λαών (δυνατότητες της 

δορυφορικής τηλεόρασης. 
 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

 Η τηλεόραση με την εκρηκτική της δύναμη θα μπορούσε 

να είναι πηγή ουσιαστικής παιδείας, ψυχαγωγίας, αισθητικής 

απόλαυσης, πληροφόρησης. Θα μπορούσε να ανασύρει 

απωθημένες, από την καταναλωτική ισοπέδωση, συλλογικές 

αξίες που δίνουν νόημα και περιεχόμενο στην ύπαρξη του 

ατόμου. Θα μπορούσε να βοηθήσει την αυτογνωσία και το 

ξεπέρασμα της άγονης αυταρέσκειας. Θα μπορούσε να μιλήσει 

για τη διαφορά της στείρας πολιτικολογίας από τη δημιουργική 

πολιτική σκέψη. Σ’ αυτή την προοπτική χρειάζεται να 

προσβλέπει τόσο η κρατική όσο και η ιδιωτική τηλεόραση. Η 

ανατροπή της σημερινής αντίληψης για το ρόλο της τηλεόρασης 

είναι υπόθεση και ευθύνη όλων μας. Πέρα από ηθικολογίες, η 

αντίσταση στην τηλεοπτική αποχαύνωση είναι δημοκρατικό 

καθήκον.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


