
Πηγή: Μιχάλης Λαγουδάκης εκπαιδευηικός, αποζπαζμένος ζηη Δ/νζη Α/θμιας 

Εκπ/ζης Χανίων  

  

Τηλεόραζη και αγωγή ηου παιδιού 

 

     Τα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο πάληα απνηεινχζαλ έλα απφ 

ηα θχξηα δεηήκαηα ζπδήηεζεο θαη αληαιιαγήο απφςεσλ. Με ηελ 

ζχγρξνλε κνξθή θαη ιεηηνπξγία ηνπο απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο 

θχξηνπο δηακνξθσηέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ παηδηψλ, αθνχ 

αζθνχλ θαηαιπηηθφ ξφιν ζηε δηαπαηδαγψγεζε ηνπο θαη ζπκβάιινπλ 

ζηε γλσζηηθή ηνπο αλάπηπμε.  

   Σηελ ζχγρξνλε επνρή έρνπλ αθνπζηεί πνιιέο αληηθξνπφκελεο 

απφςεηο ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν πνπ αζθνχλ ηα κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο ή ηνλ ξφιν πνπ ζα έπξεπε λα αζθνχλ γηα λα 

ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ αλάπηπμε  ηνπ παηδηνχ. Σηελ πιεηνςεθία 

ηνπο νη γλψκεο πνπ αθνχγνληαη έρνπλ αξλεηηθή ρξνηά 

ππνζηεξίδνληαο φηη ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο δελ ζπκβάιινπλ 

ζηε ζσζηή αλάπηπμε ησλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ παηδηψλ.  

    Απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο πνπ αζθνχλ θαζνξηζηηθή 

επίδξαζε ζηελ ζχγρξνλε θνηλσλία είλαη ε ηειεφξαζε. Η ηειεφξαζε 

απνηειεί ην θπξηφηεξν κέζν επίδξαζεο θαη πξνβνιήο πξνηχπσλ. Ωο 

ην ζεκαληηθφηεξν κέζν ηνπ έληππνπ ηχπνπ ε ηειεφξαζε έρεη 

θαηεγνξεζεί φηη δελ ζπκβάιιεη ζηελ πξνβνιή ζσζηψλ πξνηχπσλ 

αιιά απνηειεί βήκα πξνβνιήο εθπνκπψλ θάθηζηεο πνηφηεηαο.  

    

Η ηειεφξαζε πνπ εκθαλίζηεθε ζηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ αηψλα 

καο απνηειεί έλα ηερληθφ κέζν, βαζηθφο ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη ε 

κεηάδνζε ήρσλ θαη εηθφλσλ ζε κεγάιε απφζηαζε θαη ζε επξχ θνηλφ. 

Σηελ Διιάδα ε ηειεφξαζε έθαλε ηελ εκθάληζε ηεο ζηηο δεθαεηίεο 

ηνπ 1960 κε 1970 θαη ζπλέβαιε ζηελ εμέιημε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ηχπνπ απνθαζηζηηθά.  

Η ηειεφξαζε έλα απφ ηα βαζηθά κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο 

(Μ.Μ.Δ) βξίζθεηαη ζήκεξα ζηα ζπίηηα ησλ πεξηζζνηέξσλ Διιήλσλ, 

ελψ νη νηθνγέλεηεο πνπ δελ έρνπλ απηή ηελ ζπζθεπή απνηεινχλ κία 

κηθξή κεηνςεθία ζηελ ζχγρξνλε ειιεληθή θνηλσλία. Γελ απνηειεί 

αμηνπεξίεξγν ην γεγνλφο πνιιά ειιεληθά ζπίηηα λα έρνπλ 

πεξηζζφηεξεο ησλ κία ζπζθεπέο ηειεφξαζεο.  



Απηφ θαη κφλν ην ζηνηρείν καο αξθεί γηα λα ζπιιάβνπκε ην 

κέγεζνο ηεο επίδξαζεο πνπ αζθεί θαζεκεξηλά ε ηειεφξαζε πάλσ 

ζηνλ ζχγρξνλν άλζξσπν θαη εηδηθφηεξα ζην παηδί, ελψ ηαπηφρξνλα 

δηαδξακαηίδεη θαηαιπηηθφ ξφιν θαη ζηε δηακφξθσζε ηεο θνηλσληθήο 

ηδενινγίαο θαη ζηελ εμέιημε ηεο θνηλσλίαο. Άιισζηε δελ είλαη ηπραίν 

ην γεγνλφο φηη ηα Μέζα Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο απνθαινχληαη 

«ηέηαξηε εμνπζία».  

Σηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα δηεμάγεηαη έλαο πνιχ έληνλνο 

δηάινγνο ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ησλ Μ.Μ.Δ θαη εηδηθφηεξα ηεο 

ηειεφξαζεο, ε νπνία απνηειεί ηνλ ζεκαληηθφηεξν θαηαιχηε ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ ζχγρξνλνπ «γίγλεζζαη». Καηαιπηηθφ ξφιν ζηε 

δηεμαγσγή απηνχ ηνπ δηαιφγνπ παίδεη ε ζπλερψο απμαλφκελε 

επηξξνή ηεο ηειεφξαζεο ηφζν ζηνπο ελήιηθεο φζν θαη ζηα παηδηά, 

θαζψο θαη ε δεκηνπξγία λέσλ ηειενπηηθψλ ζηαζκψλ.  

Απηή ε αχμεζε ηεο επηξξνήο ηεο ηειεφξαζεο έρεη σο 

απνηέιεζκα ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ ξφινπ ηνπ ηχπνπ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ηνπ ειεθηξνληθνχ ηχπνπ. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη 

ζπξξηθλψζεθε ν ξφινο ηνπ ηχπνπ, ηνπ γξαπηνχ θαη ηνπ 

ειεθηξνληθνχ, αιιά ρξεηάδεηαη κία θαηλνχξγηα ζεψξεζε γηα ηε ζέζε 

θαη ηελ ζηάζε πνπ πξέπεη λα θξαηήζεη ν ηχπνο ζηα ζχγρξνλα 

πξνβιήκαηα.  

Η αχμεζε ηεο επηξξνήο ηεο ηειεφξαζεο έρεη ζρέζε κε ηηο 

αθφινπζεο δηαζηάζεηο: α) θνηλσληθννηθνλνκηθνπνιηηηζηηθφ πιαίζην, 

κέζα ζην νπνίν γελληέηαη, δεκηνπξγεί θαη ιεηηνπξγεί β) ηελ 

επηζηεκνληθή ηερλνινγία, ε νπνία επηηξέπεη ζηελ ηειεφξαζε ηε 

κεηάδνζε κελπκάησλ θαη πιεξνθνξηψλ ζε καδηθά αθξναηήξηα θαη γ) 

ηελ νπζία θαη ην πεξηερφκελν ησλ κελπκάησλ θαη ηελ επηξξνή πνπ 

αζθνχλ ζην θνηλφ.  

Η ηειεφξαζε αλάινγα κε ηελ επηξξνή πνπ αζθεί θαη ηνλ ηξφπν 

πνπ γίλεηαη απνδεθηή απφ ην ηειενπηηθφ θνηλφ έρεη θαη ζεηηθή θαη 

αξλεηηθή επίδξαζε. Δίλαη γεγνλφο φηη ε ηειεφξαζε κπνξεί θαη πξέπεη 

λα έρεη ζεηηθή επίδξαζε φηαλ αθνινπζεί θάπνηνπο θαλφλεο 

πνιηηηζκνχ θαη αηζζεηηθήο.  

 

ΘΕΣΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΣΗΛΕΟΡΑΗ 

 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε ηειεφξαζε δηεπξχλεη ηηο εκπεηξίεο ηνπ 

αηφκνπ θαη εηδηθφηεξα ηνπ παηδηνχ. Η ηειεφξαζε έρεη επίζεο ηε 

δπλαηφηεηα λα παξέρεη ηελ ίδηα γλψζε θαη πιεξνθφξεζε κε ηελ ίδηα 

ιίγν πνιχ ακεζφηεηα ζ' φιν ην ηειενπηηθφ θνηλφ. Δηδηθά ηα παηδηά 



σθεινχληαη κε ηε ζσζηή παξαθνινχζεζε ηεο ηειεφξαζεο, αθνχ νη 

εκπεηξίεο πνπ απνθνκίδνπλ απφ ηηο ηειενπηηθέο εθπνκπέο είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο.  

Η παξαθνινχζεζε ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ δηεγείξεη ηε 

θαληαζία ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ παηδηνχ θαη φηαλ δελ νδεγείηαη ζηελ 

ππεξβνιή  είλαη ζεηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ. Η 

ηειεφξαζε κπνξεί λα βνεζήζεη ηα παηδηά λα αμηνπνηήζνπλ ηηο 

δεμηφηεηεο θαη ηα ηαιέληα ηνπο κέζα απφ ηε δηέγεξζε ηεο θαληαζίαο 

ηνπο.  

Σεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηειεφξαζεο είλαη ε ακεζφηεηα 

ηεο κε ηελ θαζεκεξηλή δσληαλή πξαγκαηηθφηεηα. Τα άηνκα 

βιέπνληαο ηειεφξαζε απνθηνχλ επξχηεξεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο γηα 

έλα θφζκν πνιχ πην πιαηχ απφ εθείλν πνπ γλσξίδνπλ θαη δνπλ 

θαζεκεξηλά. Τα παηδηά καζαίλνπλ γηα γεγνλφηα, θαηαζηάζεηο, 

εκπεηξίεο θαη θαηλφκελα, ηα νπνία ζα ήηαλ δχζθνιν λα ηα δήζνπλ 

άκεζα.  

Θεηηθέο επίζεο κπνξεί λα είλαη νη επηδξάζεηο ηεο ζηελ 

ςπραγσγία ηνπ θνηλνχ θαη εηδηθφηεξα ζηε κφξθσζε θαη ζηελ 

ελεκέξσζε. Η ηειεφξαζε κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ ελήιηθα θαη ην 

παηδί λα εκπινπηίζνπλ ην ιεμηιφγην ηνπο θαη λα απνθηήζνπλ γλψζεηο, 

άγλσζηεο κέρξη ηφηε γηα απηνχο, ελψ απνηειεί ην βαξφκεηξν ζηελ 

απμνκείσζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ θαη κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ηνπ ιανχ.  

Δπίζεο, αξθεηνί επηζηήκνλεο, ρσξίο απηφ λα είλαη απφιπηα 

επηζηεκνληθά απνδεθηφ ππνζηεξίδνπλ φηη ε ηειεφξαζε παξαθηλεί 

ηνπο αλζξψπνπο θαη εηδηθφηεξα ηα παηδηά λα δηαβάδνπλ πεξηζζφηεξν. 

Απηφ δελ είλαη εξεπλεηηθά επηβεβαησκέλν, θαζψο ππάξρεη θαη ε 

αληίζεηε άπνςε πνπ ππνζηεξίδεη φηη ε ηειεφξαζε απνζπά ηελ 

πξνζνρή ησλ αηφκσλ θαη εηδηθφηεξα ησλ παηδηψλ θαη ηνπο δεζκεχεη 

ηνλ ειεχζεξν ηνπο ρξφλν. Απφ ηα παξαπάλσ κπνξεί λα εμαρζεί ην 

ζπκπέξαζκα φηη νη άλζξσπνη ζηνλ ειεχζεξν ηνπο ρξφλν αληί λα 

δηαβάδνπλ βηβιία, παξαθνινπζνχλ παζεηηθά ηειεφξαζε.         

                                                   

ΑΡΝΗΣΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΣΗΛΕΟΡΑΗ 

 

Γεγνλφο είλαη φηη ε ηειεφξαζε έρεη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζην 

ζχγρξνλν άηνκν θαη ζην παηδί εηδηθφηεξα πνπ παξαθνινπζνχλ ηα 

ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα. Η  ηειεφξαζε θαηεγνξείηαη σο έλα 

παζεηηθφ θαη αληηπλεπκαηηθφ κέζν επηθνηλσλίαο πνπ ελζαξξχλεη ηνλ  

άλζξσπν λα «ραδεχεη» θαη λα απνμελψλεηαη. Τν παηδί παξαθνινπζεί 



ηελ ηειεφξαζε ρσξίο λα ρξεζηκνπνηεί ηελ θξηηηθή ηνπ ηθαλφηεηα θαη 

γεληθφηεξα ηηο πλεπκαηηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο.  

Μεξηθά θαηλφκελα θνηλσληθήο παζνγέλεηαο, γηα ηα νπνία 

θαηεγνξείηαη σο ππεχζπλε θαη ε ηειεφξαζε, είλαη ε αχμεζε ηεο 

παηδηθήο βίαο θαη εγθιεκαηηθφηεηαο, ε έιιεηςε επηθνηλσλίαο θαη ε 

απνμέλσζε ησλ παηδηψλ. Γελ πξέπεη λα μερλάκε φηη ηειενπηηθά 

πξνγξάκκαηα θαηαθξίλνληαη φηη ζπκβάιινπλ ζην θησρφ ιεμηιφγην 

ησλ παηδηψλ.  

Γηακέζνπ ηεο ηειεφξαζεο, ππάξρεη ζνβαξή πηζαλφηεηα ην παηδί 

λα ηαπηηζηεί κε ηνπο ηειενπηηθνχο ήξσεο, νη νπνίνη κπνξεί λα είλαη 

αληηθνηλσληθνί, αθφιαζηνη, ρσξίο θαλέλα ίρλνο εζηθήο θαη 

αλζξσπηάο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ην παηδί λα είλαη δπλαηφ λα 

πξνβεί ζε πξάμεηο θη ελέξγεηεο ηαχηηζεο κε ηα ηειενπηηθά πξφηππα, 

νη νπνίεο φκσο πξάμεηο λα αληηβαίλνπλ ηειηθά ηνπο θψδηθεο  εζηθήο 

θαη ηνπο λφκνπο.  

Τν παηδί πηνζεηεί επθνιφηεξα θαη νπζηαζηηθφηεξα ηα κελχκαηα 

θαη ηηο επηξξνέο ησλ ηειενπηηθψλ εθπνκπψλ. Δίλαη δχζθνιν λα 

«αληηζηαζεί» ζηελ ηειεφξαζε, ε νπνία ζεσξείηαη ε πεγή κε ηα πην 

ηζρπξά εξεζίζκαηα απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, ελψ είλαη άιισζηε 

γλσζηφ φηη επεξεάδεη θαηαιπηηθά φια ηα κέιε ηεο θνηλσληθήο δνκήο 

θαη βέβαηα ηα κηθξφηεξα κέιε ηεο θνηλσλίαο.  

Γελ πξέπεη λα μερλάκε φηη ε ηειεφξαζε  επεξεάδεη  ζεκαληηθά 

ηελ πξνζπάζεηα ηνπ παηδηνχ λα ηαπηηζηεί κε ηνπο ηειενπηηθνχο 

ήξσεο. Η ςπρνζσκαηηθή  αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, θαζψο θαη ε 

δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ, είλαη θαη ζπλάξηεζε ηεο 

επηξξνήο πνπ αζθεί ε ηειεφξαζε.  

Τν παηδί επεξεαζκέλν απφ ηελ ηειενπηηθή θνπιηνχξα  θζάλεη  

ζην ζεκείν λα κηκείηαη ηνπο ηειενπηηθνχο ήξσεο κε έληνλεο 

ζπλαηζζεκαηηθέο εθδειψζεηο. Γελ ζα ήηαλ ππεξβνιηθφ λα ηνληζζεί 

φηη ν κηκεηηζκφο θζάλεη ζε αθξαία φξηα αθφκα θαη ζε απηνθηνλίεο 

θάπνηεο θνξέο. Απφ ηα παξαπάλσ θαη απφ θάπνηεο έξεπλεο πνπ 

έρνπλ δηελεξγεζεί είλαη θαλεξφ φηη ε ηειεφξαζε επηδξά θαη αξλεηηθά 

ζην παηδί θαη ζηελ αγσγή εηδηθφηεξα.  

  Η αχμεζε ηεο λεαληθήο εγθιεκαηηθφηεηαο, ε παζεηηθφηεηα θαη 

ε πλεπκαηηθή ππνηνλία, ε κεηαβνιή ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο 

(ιηγφηεξε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, ιηγφηεξε 

θξνληίδα ησλ παηδηψλ, ιηγφηεξε κειέηε βηβιίσλ), ε  καδηθνπνίεζε 

θαη αιινηξίσζε ηνπ αλζξψπνπ, ε δεκηνπξγία θαηαλαισηηθήο 

θνηλσλίαο θαη αθφκα νη βιάβεο ζηελ πγεία (θφπσζε καηηψλ απφ ηελ 

ηειεζέαζε) είλαη κεξηθνί απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα 



πξνθχςνπλ απφ ηελ ζπλερή θαη αλεμέιεγθηε παξαθνινχζεζε 

ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ.  

 

 

ΣΡΟΠΟΙ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΛΤΣΕΡΩΝ ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΩΝ     

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

 

Δίλαη άξαγε εθηθηφ ε ηειεφξαζε λα γίλεη αγσγφο ζεηηθψλ 

ζηνηρείσλ θαη λα επεξεάδεη ζεηηθά ηελ θνηλσλία. Δίλαη δχζθνιν κε ηα 

ζεκεξηλά δεδνκέλα λα αιιάμεη πξφζσπν ε ηειεφξαζε θαη λα γίλεη 

ζεηηθφο παξάγνληαο ζηελ αγσγή ηνπ αηφκνπ θαη εηδηθφηεξα ηνπ 

παηδηνχ. Οη παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηα ζχγρξνλα ηειενπηηθά 

πξνγξάκκαηα εμππεξεηνχλ ζθνπνχο, νπφηε απηή ε αιιαγή ζα πξέπεη 

λα αληηκεησπίζεη ζπκθέξνληα θαη θεθηεκέλα δηθαηψκαηα.  

  Η απαγφξεπζε παξαθνινχζεζεο ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ, 

θπξίσο απφ ηα παηδηά δελ έρεη πάληα ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. 

Η ζηέξεζε δεκηνπξγεί ζηεξεηηθά βηψκαηα, πιεγψλεη ςπρηθά ην παηδί 

θαη απμάλεη ηελ πεξηέξγεηα. Αλ ε ηειεφξαζε βιάπηεη ή σθειεί ηνπο 

ηειεζεαηέο εμαξηάηαη απφ ηα πξνγξάκκαηα πνπ εθπνλνχλ νη 

ππεχζπλνη θξαηηθνί ή ηδησηηθνί θνξείο. Δθπνκπέο πνιηηηζηηθήο αμίαο 

δελ κπνξνχλ παξά λα σθειήζνπλ, λα δηδάμνπλ, λα κνξθψζνπλ, λα 

εθπνιηηίζνπλ ηηο ιατθέο κάδεο θαη λα αλεβάζνπλ ην πνιηηηζηηθφ ηνπο 

επίπεδν.  

  Η ηειεφξαζε, κε ηελ επζχλε ησλ ππεχζπλσλ θξαηηθψλ αιιά 

θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ, αιιά θαη ηελ ζπλδξνκή ησλ πνιηηψλ, είλαη 

θαηξφο λα γίλεη κέζν πλεπκαηηθήο αλαγέλλεζεο. Η θαηάξηηζε ησλ 

ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ίζσο, ζα έπξεπε λα γίλεηαη απφ 

αλζξψπνπο ηεο ηέρλεο θαη ησλ γξακκάησλ, απφ ςπρνιφγνπο, 

θνηλσληνιφγνπο θαη απφ παηδαγσγνχο.  

Η ζπζηεκαηηθή αγσγή ηνπ καζεηή απνηειεί ην πξψηηζην κέιεκα 

ηνπ ζρνιείνπ. Τν ζρνιείν νθείιεη λα έρεη ζθνπφ ηελ θαιιηέξγεηα θαη 

ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ παηδηνχ θαη βέβαηα ηεο 

ηθαλφηεηαο αμηνινγήζεψο ηνπ. Τν παηδί θαιφ είλαη λα κάζεη απφ ηα 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα λα θξίλεη, λα αμηνινγεί θαη λα επηιέγεη ηα 

θαηάιιεια ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα. Η ζσζηή αγσγή απφ ην 

ζρνιείν νδεγεί ην καζεηή ζηελ ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο θχζεο θαη ηνπ 

ραξαθηήξα ησλ κελπκάησλ πνπ δέρεηαη θαη ηνλ θαζηζηά ηθαλφ λα 

θξίλεη ν ίδηνο ηελ ζσζηή ηνπο ζεκαζία.  



Η ζσζηή ηειενπηηθή αιιά θαη γεληθφηεξε αγσγή 

πξαγκαηνπνηείηαη θαη κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. Τν παξάδεηγκα ησλ 

γνληψλ πξνο ηα παηδηά απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ζσζηήο 

αγσγήο. Βιέπνληαο ηα παηδηά ηνπο γνλείο ηνπο λα παξαθνινπζνχλ 

κε ηηο ψξεο ηειεφξαζε θπζηθφ θαη επφκελν είλαη ηα παηδηά λα 

αλαιψλνπλ ηνλ πεξηζζφηεξν ειεχζεξν ρξφλν ηνπο ζηελ 

παξαθνινχζεζε ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Γηαζθέδαζε θαη 

ςπραγσγία ζην ζπίηη δελ ζεκαίλεη κφλν παξαθνινχζεζε 

ηειενπηηθψλ εθπνκπψλ. Υπάξρνπλ θαη άιιεο κνξθέο δηαζθέδαζεο 

θαη επηκφξθσζεο ζην ζπίηη φπσο ην δηάβαζκα βηβιίσλ θαη ε αθξφαζε 

θαιήο κνπζηθήο.  

Βέβαηα, παίξλνληαο σο αθνξκή θάπνηα ηειενπηηθή εθπνκπή 

κπνξεί λα μεθηλήζεη κία πνιχ επνηθνδνκεηηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. Απηέο νη ζπδεηήζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ ε 

βάζε κίαο πην ζηελήο επηθνηλσλίαο θαη επαθήο ησλ κειψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο κε απνηέιεζκα ηελ ζχζθηγμε ησλ δεζκψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο.  

Η ηειεφξαζε, ε νπνία απνηειεί έλα απφ θπξηφηεξα θαη 

ζεκαληηθφηεξα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, κπνξεί θαη πξέπεη λα 

ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηε γεληθφηεξε δεκηνπξγία εθείλσλ ησλ 

πξνυπνζέζεσλ, νη νπνίεο ζα ζπληειέζνπλ ζηελ ζσζηή θαη 

νινθιεξσκέλε ςπρνζσκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. Η νπζία είλαη 

φηη ε ηειεφξαζε αζθεί θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηαπαηδαγψγεζε ηφζν 

ησλ ελειίθσλ φζν θαη ησλ αλειίθσλ θαη απηφ πξέπεη λα γίλεη 

θαηαλνεηφ απ' φινπο ηνπο θνξείο πνπ δεκηνπξγνχλ ηειενπηηθά 

πξνγξάκκαηα, έηζη, ψζηε λα απνηειέζεη ηειηθά έλα θαηαιπηηθφ 

παξάγνληα ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο «πνιηηηζηηθήο έλδεηαο» ηεο επνρήο 

καο.             

 


