
Τα παιδία παίζει; λέγανε 
οι αρχαίοι εννοώντας ότι 
το παιχνίδι είναι σύμφυτο 
με την παιδική ηλικία. Θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι 
η ψυχαγωγία ταυτίζεται με 
το παιχνίδι; Πάντως για 
το παιδί της προσχολικής 
ηλικίας το παιχνίδι είναι 
κάτι παραπάνω από 
ψυχαγωγία. Είναι μια 
ολόκληρη λειτουργία μέσα 
στα πλαίσια της 
ανάπτυξής του.  

 

Γι αυτό και ο τρόπος αλλά και το περιεχόμενό του μπορούν να 
μας δώσουν πολύτιμα στοιχεία για τη διεργασία της ανάπτυξης 
και τις κατακτημένες ικανότητες του παιδιού.  

Σαν ψυχαγωγία ορίζουμε, μάλλον για τους ενήλικες, κάτι που 
είναι εκτός χρόνου εργασίας και γεμίζει ευχάριστα τον ελεύθερο 
χρόνο μας. 

Για το παιδί όμως της προσχολικής ηλικίας δεν έχει τόσο νόημα 
η λέξη εργασία καθώς και αυτή πρέπει να γίνεται το ίδιο 
ευχάριστα όπως και η ψυχαγωγία, ώστε να αποδώσει. Αφού 
είναι γνωστό ότι το παιδί πρέπει να έχει κάποιο πιο ενστικτώδη 
κίνητρα για να προσηλώσει την προσοχή του, πέρα από το να 
του την επιστήσουμε εμείς με συμβουλές. 

Ένα κρίσιμο σημείο είναι το γεγονός ότι πολλοί γονείς ταυτίζουν 
την ψυχαγωγία του παιδιού με τον ελεύθερο δικό τους χρόνο 
και άρα την ξενοιασιά τους. Πρέπει να πούμε ότι το παιδί συχνά 
απαιτεί αλλά και είναι απαραίτητη η παρουσία του γονιού για την 



ομαλή ανάπτυξη του, ακόμη και στην ψυχαγωγία του. Αυτό είναι 
αναμενόμενο αφού πρέπει από μια φάση ολοκληρωτικής 
εξάρτησης, να πετύχει με τη βοήθεια μας την ωριμότητα και 
ανεξαρτησία του. 

Αυτό θα επιτευχθεί, όχι όταν βιαστούμε να το 
ανεξαρτητοποιήσουμε, (όπως νομίζουν μερικοί γονείς) αλλά 
όταν είμαστε επαρκώς διαθέσιμοι συναισθηματικά για κείνο, 
κάθε στιγμή, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Δεν 
είναι τυχαίο το γεγονός ότι παιδιά που μεγάλωσαν με τις 
γιαγιάδες κατά τα πρώτα χρόνια, έχουν μεγαλύτερη εξοικείωση 
με αυτές στο να τους λένε αργότερα τα προβλήματά τους και 
πολλά να τις θεωρούν ανώτερες και από τους γονείς. Φαίνεται 
ότι πράγματι έπαιξαν μεγαλύτερο γονικό ρόλο στην κρίσιμη 
μικρή ηλικία. 

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η παρουσία του γονιού και η 
ενασχόλησή του με την αγωγή του παιδιού αλλά και την 
ψυχαγωγία του, αποτελεί την καλύτερη επένδυση για μια 
μελλοντική φυσιολογική ανάπτυξη χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. 
Έτσι το μαθαίνω να παίζω μεταφράζεται σε μαθαίνω να ζω σε 
τελική ανάλυση και αυτό ανάγεται σίγουρα στα πρώτα, 
προσχολικά χρόνια του παιδιού. ’Αρα είναι σκόπιμο να 
εντάσσουμε και την ψυχαγωγία μέσα στη συνολική αγωγή του 
παιδιού. 

Ποια είναι η ψυχαγωγία ενός μωρού; Το να ασχοληθεί κανείς 
μαζί του, να το πάρει στην αγκαλιά του, να του χαμογελάσει, να 
του μιλήσει, να το χαϊδέψει κλπ. 

Αργότερα να του πει παραμύθια, τραγουδάκια, να του δώσει τα 
κατάλληλα παιχνίδια για να ασχοληθεί και να πειραματιστεί. Εδώ 
μπαίνουν οι βάσεις για την κοινωνικότητα αλλά σύμφωνα και με 
πρόσφατες έρευνες που το επιβεβαίωσαν και για την 
συνολικότερη προσωπικότητα και ευφυία του παιδιού! 



’Αρα φιλοδοξείτε να έχετε έξυπνο παιδί; Ασχοληθείτε από 
μικρό μαζί του και αγαπήστε το ανεπιφύλακτα... Η προσωπική 
εμπειρία μας λέει ότι η συναισθηματική κάλυψη του παιδιού 
ελευθερώνει όλες τις δημιουργικές του δυνάμεις ,για ανάπτυξη 
και πρόοδο. Αντίθετα οι συναισθηματικές αναπηρίες προκαλούν 
ελλείμματα και στη νόηση και άλλες λειτουργίες της 
προσωπικότητας. 

Δεν μπορεί λοιπόν εύκολα στην τρυφερή ηλικία να ξεχωριστεί η 
ψυχαγωγία από την εκπαίδευση απλά θα λέγαμε ότι η 
εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με ψυχαγωγικό τρόπο ή 
καλύτερα ότι η ψυχαγωγία είναι για το παιδί κατ εξοχήν μέσο 
εκπαίδευσης και εκμάθησης της ζωής. Γι αυτό έχει μεγάλη 
σημασία, όταν ασχολούμαστε με ένα παιδί να μην το κάνουμε σαν 
χάσιμο χρόνου αλλά να δίνουμε την ψυχή μας σ αυτό. Τη στιγμή 
ας πούμε που διαβάζεις ένα παραμύθι, χρωματίζεις τον τόνο 
της φωνής σου, μπορεί να προσθέτεις λεπτομέρειες ή να κάνεις 
προεκτάσεις και παραλλαγές για χάρη του παιδιού. 

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το μυαλό του παιδιού είναι ένα 
υπερτέλειο κομπιούτερ με ένα υπέροχο πρόγραμμα το οποίο 
περιμένει τον προγραμματιστή του που θα το θέσει σε εφαρμογή 
και θα το εμπλουτίσει! 

Υπάρχει λοιπόν σαν ψυχαγωγία, το ατομικό παιχνίδι που μπορεί 
να απορροφά το παιδί και υπάρχει το συντροφικό παιχνίδι με το 
γονιό του ή άλλα παιδιά. 

Είναι σημαντικό να ενθαρρύνουν οι μητέρες την πρώιμη 
ενασχόληση του πατέρα με τις δραστηριότητες του παιδιού και 
μάλιστα την ψυχαγωγία. Παιχνίδι, παιδική χαρά, χειροτεχνίες, 
συνεργασία σε απλές δραστηριότητες που θα υποδύεται το παιδί 
το μάστορα, το μάγειρα, το γονιό που κάνει δουλειές και θα 
βοηθάει σε όλα , μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του. 

Αυτή είναι η καλύτερη ψυχαγωγία. Να αγαπήσει το παιδί να 
συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες της ζωής ανάλογα με 



την ηλικία του. ΄Ετσι βάζουμε τις βάσεις γα έναν ευτυχισμένο 
και δημιουργικό ενήλικα. Για έναν έφηβο αύριο, που θα έχει 
δυνατότητα να επικοινωνεί με τους γονείς του. Η ενθάρρυνση 
είναι απαραίτητη σε κάθε βήμα και ακόμη η επιβεβαίωση ότι τα 
καταφέρνει καλά σε ό,τι κάνει. Είναι λυπηρό να βλέπει κανείς 
παιδιά με μια τρομακτική αβεβαιότητα και ανασφάλεια που 
δημιουργήθηκε από τις συνεχείς παρατηρήσεις και επιπλήξεις 
των γονιών. Είναι λάθος! 

Δυστυχώς σε πολλά σπίτια η ψυχαγωγία έχει ταυτιστεί με τη 
λέξη τηλεόραση και αυτό αφορά και τα μικρά παιδιά. 

Πόσο επιδρά η τηλεόραση πάνω στα παιδιά και τι επιπτώσεις 
μπορεί να έχουμε από αυτό; 

Εκείνο που είναι ανησυχητικό είναι ότι τα παιδιά βλέπουν όλο 
και περισσότερες ώρες τηλεόραση. Αυτό αν συνδυαστεί με το 
γεγονός ότι οι γονείς απουσιάζουν από το σπίτι όλο και 
περισσότερο, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο ρόλο μπορεί να παίξει 
στην αγωγή... Σύμφωνα με κάποιες έρευνες τα παιδιά 
παρακολουθούν 2-3 ώρες την ημέρα και το Σαββατοκύριακο 5-
6 ώρες! Ωστόσο υπάρχουν παιδιά αλλά και ενήλικες που 
βλέπουν και περισσότερο. 

Ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα που θα πρέπει να ελκύσει την 
προσοχή σας είναι ότι τα παιδιά δεν βλέπουν μόνον τα παιδικά 
προγράμματα αλλά όλα σχεδόν τα προγράμματα που 
προορίζονται για μεγάλους... Έτσι σε μια έρευνα της AGB πριν 
από δύο χρόνια για το ποια είναι η δημοφιλέστερη εκπομπή την 
εποχή αυτή (8-11 έως 14-11-96) βρέθηκε ότι ήταν το Τμήμα 
ηθών . Το συνταρακτικό όμως είναι ότι οι περισσότεροι 
τηλεθεατές του έργου ήταν παιδιά ηλικίας 6-14 χρόνων! Πιο 
συγκεκριμένα το 62/100 των παιδιών κάθισαν στις 10.30 το 
βράδυ για να παρακολουθήσουν το έργο αυτό που εκτός από 
αστυνομική δράση περιελάμβανε και ελεύθερο σεξ, με δύο λόγια 
ταινία ακατάλληλη για παιδιά... 



Αυτές είναι οι ταινίες λοιπόν που βλέπουν τα παιδιά και θα 
πρέπει να καθίσουν οι γονείς και να σκεφτούν σοβαρά τι 
μηνύματα περνούν στα βλαστάρια τους (σαπουνόπερες...). 
Σύμφωνα με ακριβείς υπολογισμούς αμερικανών ερευνητών, ένα 
παιδί μέχρι να γίνει 12 χρονών. θα έχει παρακολουθήσει στην 
τηλεόραση περίπου 8.000 σκηνές βίας με 14.000 περιπτώσεις 
θανάτων , οι περισσότεροι απ αυτούς δολοφονίες. 

Είναι προφανές ότι αυτό έχει τεράστια ψυχολογική σημασία διότι 
εθίζει τα παιδιά στις συμπεριφορές βίας ώστε να γίνεται πλέον 
περισσότερο αποδεκτή (παθητικοί θεατές) αλλά και να 
υιοθετείται συχνότερα στην πράξη και από τα ίδια. 

Από ποια ηλικία μπορούν να βλέπουν τηλεόραση τα παιδιά και 
με ποιο τρόπο; 

Θέλω κατ’ αρχήν να πω ότι τα παιδιά της προσχολικής ιδίως 
ηλικίας, δεν έχουν την ωριμότητα να ξεχωρίσουν το πραγματικό 
από το φανταστικό. Κατά συνέπεια μπορεί να δούνε μια απλή 
σκηνή σε ένα έργο και να τρομάξουν νομίζοντας ότι είναι 
πραγματική. Εξ ου και οι πολλές φοβίες στην ηλικία αυτή. Γι 
αυτό είναι καταστροφικό να τα αφήνουμε μόνα στο έλεος της 
τηλεόρασης. 

Θυμάμαι τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις παιδιών τα τελευταία 
δέκα χρόνια που αυτοκτόνησαν με σχοινί, ουσιαστικά χωρίς να 
το καταλάβουν, μπροστά στην τηλεόραση, μιμούμενα τον τρόπο 
απαγχονισμού ενός πρωταγωνιστή... Αν όμως δεν 
αυτοκτονήσουν τα παιδιά μας, σίγουρα θα δολοφονηθούν ηθικά 
και πνευματικά μέσα στο βόρβορο που ξεχύνεται μπροστά τους 
από αυτό το μαγικό κουτί. 

Ακόμη όμως και σε μεγαλύτερες ηλικίες, στο δημοτικό, θα 
πρέπει όταν τα παιδιά βλέπουν ακόμη και τα λεγόμενα παιδικά, 
ο γονιός να βρίσκεται δίπλα και όπου χρειάζεται να επεμβαίνει 
διορθωτικά και επεξηγηματικά, ακόμη και όταν δεν ρωτάει το 



παιδί. Ωστόσο και μόνη η παρουσία του είναι σημαντική και ποτέ 
δεν θα πρέπει να αφήνουμε μόνα τα παιδιά στην τηλεόραση. 

Τι επιπτώσεις μπορεί να έχει η τηλεόραση πάνω στη μάθηση και 
τις επιδόσεις των παιδιών στο σχολείο; 

Αναμφίβολα μεγάλες και κυρίως α ρ ν η τ ι κ έ ς ! 

Κατ αρχήν οι πολλές ώρες τηλεθέασης ροκανίζουν το ζωτικό 
χρόνο του ανθρώπου σε βάρος οιασδήποτε άλλης δημιουργικής 
εργασίας αλλά και σωστής επικοινωνίας μέσα στο σπίτι. 

Ευτυχώς που τα μεγαλύτερα παιδιά έχουν περιορισμένο 
ελεύθερο χρόνο και δεν βλέπουν τις καθημερινές μέρες 
τηλεόραση, σε υπερβολικό βαθμό, τουλάχιστον εκείνα που 
θέλουν να είναι συνεπή με τις σχολικές υποχρεώσεις. Τι γίνεται 
όμως με κείνα που έχουν αδύνατο χαρακτήρα και μικρή γονική 
επίβλεψη; Αυτά γίνονται κυρίως τα θύματα της μικρής οθόνης 
με ανυπολόγιστες συνέπειες. 

Η τηλεόραση τους στερεί την πρωτοβουλία και τη δημιουργική 
φαντασία αφού τους δίνει τροφή έτοιμη και μάλιστα χειρίστης 
ποιότητος, στην πλειονότητα σκουπίδια... 

Τα τελευταία χρόνια οι εκπαιδευτικοί του γυμνασίου αλλά και 
του λυκείου παρατηρούν σε μεγάλη κλίμακα το φαινόμενο των 
αγράμματων μαθητών που έρχονται από τη στοιχειώδη 
εκπαίδευση! Πολλά παιδιά δυσκολεύονται να εκφραστούν και 
περισσότερο να γράψουν σωστά. Υστερούν δραματικά στην 
ορθογραφία και τη σύνταξη της γλώσσας. Επίσης έχουν φτωχό 
λεξιλόγιο και χαμηλούς βαθμούς στην έκθεση. 

Είναι βέβαιο ότι το φαινόμενο αυτό οφείλεται κατά το πλείστον 
στην παρουσία της τηλεόρασης που έχει υποκαταστήσει το 
βιβλίο και τη δημιουργική μάθηση του μαθητή. Θυμάμαι στα 
χρόνια μας ρουφούσαμε στην κυριολεξία τα εξωσχολικά βιβλία 
που παίρναμε από δανειστικές βιβλιοθήκες. Σήμερα παρά το ότι 



το βιβλίο έχει γίνει περισσότερο προσιτό, είναι αμφίβολο αν 
διαβάζεται αρκετά από τους μαθητές! 

Ένα άλλο επικίνδυνο σημείο είναι ότι η τηλεόραση έχει 
υποβαθμίσει το ρόλο της μάθησης στο σχολείο, αφού έχει 
μεγαλύτερη επιρροή με την ταχύτητα, την ελκυστικότητα και 
αμεσότητα της πληροφορίας που παρέχει. Αυτό όμως δεν 
σημαίνει και σωστότερη μόρφωση αλλά αντίθετα γνωρίζουμε το 
πόσο μεγάλη έκταση έχει πάρει σήμερα η παραπληροφόρηση. Η 
στρεβλή προβολή των γεγονότων δημιουργεί εντυπώσεις που 
δεν είναι σε θέση ο ανώριμος νέος, συχνά και ο ίδιος ο ενήλικας 
να αξιολογήσει και να επεξεργαστεί. 

Στο σημείο αυτό πρέπει οπωσδήποτε να πούμε για τα δυτικά 
πρότυπα που η τηλεόραση προβάλλει και που άθελά μας 
κινδυνεύουμε να υιοθετούμε κάθε στιγμή.  

Δεν θα επεκταθούμε εδώ κατά πόσο τα πρότυπα αυτά είναι 
απλό προϊόν της Δύσεως ή μας σερβίρονται 
προκατασκευασμένα από σκοτεινά κέντρα (και συμφέροντα) που 
θέλουν να διαφθείρουν τα χρηστά ήθη και να υποτάξουν τη 
νεολαία και γενικότερα το σκεπτόμενο πνευματικό άνθρωπο. 

Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε σωστά την τηλεόραση, 
καλύτερα θα είναι να προετοιμάζουμε το τι θα δει το παιδί μας, 
με τη μορφή των προγραμμάτων μέσα από δικές μας γνωστές 
κασέτες που αγοράσαμε ή αντιγράψαμε ειδικά για τα 
παιδιά. Έτσι το παιδί θα μπορεί σε μια επανάληψη να 
επεξεργαστεί πράγματα που δεν έχει χωνέψει και θα μπορούμε 
και οι ίδιοι να διαπιστώσουμε περιοχές όπου το παιδί 
αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. 

Δεν πρέπει να μας διαφεύγει την προσοχή ότι κάθε παραμύθι, 
έχει τα μηνύματά του, φανερά και κρυφά και αυτά βρίσκουν 
εύκολο αποδέκτη την απλή ψυχή του παιδιού. Το ίδιο ισχύει και 
για κάθε τηλεταινία ,πολύ περισσότερο όταν απευθύνεται σε 
ενήλικες που έχουν ανεπτυγμένη την κρίση αλλά και την 



ωριμότητα να αντιληφθούν τα γεγονότα που προβάλλονται και 
που υπονοούνται. Τότε τα μηνύματα μπορεί να είναι αρκετά 
μπερδεμένα και αδύνατο για το παιδί να αποκρυπτογραφηθούν 
σωστά, άρα μπορεί να γίνουν εύκολα παρεξηγήσεις. (Ας πούμε 
μια ερωτική σκηνή μπορεί να γίνει αντιληπτή σαν σκηνή βίας. 
Ίσως θυμάστε το σάλο που είχε ξεσηκωθεί από τους ειδικούς 
εξ αιτίας μιας τέτοιας ταινίας όπου συμμετείχε στα γυρίσματα 
ένα παιδί 1,5 έτους). 

Ειδικότερα στην προσχολική ηλικία δεν υπάρχει συνήθως η 
ικανότητα διάκρισης πραγματικού και φανταστικού. Αυτό έχει 
σαν αποτέλεσμα πολλά γεγονότα να βιώνονται με πολύ έντονο 
τρόπο από τα παιδιά και να αναπτύσσονται φοβίες ή ψυχικά 
τραύματα. Δεν είναι παράξενο ένα παιδί 4 χρ. να πιστέψει ότι οι 
κακοί εγκληματίες της μικρής οθόνης δεν έφυγαν μετά το έργο 
αλλά κρύφτηκαν μέσα στο σπίτι του, άρα εξακολουθεί να 
κινδυνεύει από αυτούς ! 

Μου έκανε εντύπωση πρόσφατα η εμμονή ορισμένων παιδιών 
προσχολικής ηλικίας να μιλούν για τις κινήσεις και το χορό μιας 
τσιγγάνας με τόσο θαυμασμό, μέχρι που είχα μόνος μου την 
ευκαιρία να παρακολουθήσω σε κάποιο σπίτι την ηρωίδα 
τσιγγάνα Εσμεράλδα μέσα από ένα παραμύθι βιντεοκασέτας! 

Πόσα τέτοια έργα βλέπουν καθημερινά τα παιδιά της 
τηλεόρασης χωρίς να είναι ενήμεροι οι γονείς, και μετά απορούν 
για τα αποτελέσματα, όταν έχουμε παραδώσει το παιδί μας στη 
γιαγιά τηλεόραση να μας το κρατήσει και να το μορφώσει! Και η 
μόρφωση αυτή ή παραμόρφωση καλύτερα, περιλαμβάνει θέματα 
ηθικά, οικογενείας, πατρίδας, σχέσης των δύο φύλων και άλλων 
αξιών για τα οποία μπορεί οι γονείς να μην μιλούν καμιά φορά 
και τότε είναι το χειρότερο γιατί η πληροφόρηση είναι 
μονομερής και καταστροφική. 

Είναι σωστό να λέμε ότι θα κλείσουμε εντελώς την τηλεόραση; 



’Αλλοτε, στην εποχή μας, της ασπρόμαυρης τηλεόρασης, ίσως 
φαινόταν υπερβολικό... Σήμερα θα μπορούσα να πω ότι είναι 
απόλυτα λογική αυτή η αντίδραση αυτοπροστασίας! 

Γνωρίζω αρκετούς γονείς που όταν χάλασε η τηλεόραση δεν την 
έφτιαξαν για να απαλλαγούν από αυτήν. Γνωρίζω και μερικούς 
που έκοψαν με το ψαλίδι το καλώδιο! 

Λένε άλλοι γονείς ότι δεν αφήνουν στα παιδιά να βλέπουν σε 
ακατάλληλες ώρες... Δυστυχώς όμως το δηλητήριο σερβίρεται 
σε ανύποπτο χρόνο και περνάει ακόμη και μέσα από τις 
διαφημίσεις. Έπειτα θυμάμαι ένα παιδί των μεγάλων τάξεων του 
δημοτικού που μου έλεγε ότι σηκώνεται το βράδυ όταν όλοι 
κοιμούνται και ανοίγει την τηλεόραση για να δει πονηρές 
ταινίες!!! Φανταστείτε τι δύναμη έχει αυτή η συσκευή! 

Πιστεύω ότι αν δεν φτάσουμε στο σημείο να σκεφτούμε να 
κλείσουμε την τηλεόραση, δεν θα καταφέρουμε να 
προστατευτούμε. Αυτό που ενοχλεί , εξ άλλου, περισσότερο 
τους κυρίους αυτούς είναι το να μην τους βλέπουμε, ώστε να 
μην παίρνουν και αυτοί τις διαφημίσεις και τα άφθονα 
εκατομμύρια που τις συνοδεύουν. 

’Αρα ο καλύτερος τρόπος για να τους συνετίσουμε είναι να τους 
δείξουμε καθαρά ότι όταν εκείνοι θα υποτιμούν τη νοημοσύνη 
μας και θα προσβάλλουν τις αρχές μας, εμείς θα κλείνουμε την 
τηλεόραση. Για μια μέρα για μια βδομάδα ή για πάντα! 

Μακάρι να μπορούσε να γίνει ένα μαζικό μποϋκοτάζ εκ μέρους 
των γονέων τηλεθεατών, σε όποιο κανάλι παραβίαζε αυτές τις 
αρχές. Θα ήταν μια καλή αρχή για την εξυγίανση της 
τηλεόρασης. 

Πώς εντάσσεται το θέμα τηλεόραση στα πλαίσια της 
γενικότερης αγωγής των παιδιών; 



Αν επιμένω στο θέμα αυτό, είναι γιατί πιστεύω ότι η τηλεόραση 
είναι η λύδια λίθος της αγωγής πολλές φορές, γιατί όταν 
αποτυγχάνουμε να την θέσουμε υπό τον έλεγχό μας σημαίνει ότι 
έχουμε χάσει το τραίνο της αγωγής των παιδιών μας. Αφού δε 
μπορούμε να έχουμε τον έλεγχο σε κανέναν άλλο τομέα... 

Αντίθετα μπορεί να γίνει αυτή ένα πεδίο εξάσκησης της 
υπακοής αλλά και της ενδυνάμωσης της θέλησης του παιδιού. 
Για παράδειγμα αναφέρω ότι μπορούμε σε περιόδους νηστείας 
όπως τώρα της Σαρακοστής, που συνήθως τα παιδιά δεν 
νηστεύουν, να τους προτείνουμε να κάνουν νηστεία από την 
τηλεόραση (και γνωρίζω οικογένειες που το εφαρμόζουν ήδη) ή 
τουλάχιστον να μην βλέπουν πάνω από μια εκπομπή την ημέρα... 
Αυτό όμως να προσπαθήσουμε να το εμπνεύσουμε, 
εφαρμόζοντάς του και οι ίδιοι και όχι να το επιβάλλουμε 
αυταρχικά. 

Ένα άλλο θέμα που αφορά την τηλεόραση είναι οι μουσικές 
εκπομπές που προσελκύουν ιδιαίτερα τους νέους. Υπάρχουν 
κανάλια όπως το ΜΤV που εκπέμπουν επί 24ώρου βάσεως 
έξαλλες μουσικές με παράλληλη προβολή βιντεοκλίπ αμφιβόλου 
ποιότητος. Αρκεί να πω ότι εκεί μέσα θα δεις μάγους και 
μάγισσες, προκλητικές ερωτικές σκηνές και διαστροφές πάσης 
φύσεως. 

Θυμήθηκα να σας αναφέρω εδώ ένα τέτοιο βιντεοκλίπ που ήταν 
της μόδας πριν μερικά χρόνια και ουσιαστικά πρόβαλλε μια 
μικρή ιστορία με πολλά υπονοούμενα. Ίσως θυμάστε τη 
λαμπάντα! Πρωταγωνίστρια ήταν ένα μικρό κορίτσι που χόρευε 
προκλητικά μπροστά στο φακό για να προσελκύσει έναν 
ενήλικα... που μπορεί να ήταν και πατέρας της! Δεν μπορείτε να 
φανταστείτε τι επίδραση μπορεί να έχει μια τέτοια εικόνα σε ένα 
μικρό παιδί που θα την δει και θα την αντιγράψει και αργότερα 
θα την κάνει πράξη, αλλά καταστροφική επίδραση και σε έναν 
ενήλικα που του γίνεται πλύση εγκεφάλου για να συμπεριφέρεται 



όπως τα πρότυπα που του σερβίρουν και να πιστεύει ότι είναι 
και η αληθινή εικόνα της καθημερινής ζωής. 

Πρόσφατα μου ζητήθηκε η γνώμη από μια ραδιοφωνική εκπομπή 
και για το ρόλο που παίζουν τα διάφορα σενάρια των 
βιντεοπαιχνιδιών όπως εκείνου που κερδίζεις πόντους όταν 
σκοτώνεις ανθρώπους και μάλιστα ανάπηρα άτομα που συναντάς 
στο δρόμο!!! Δεν μιλάμε απλώς για ανάπτυξη εγκληματικών 
ενστίκτων αλλά και για διαμόρφωση μιας διαστρεβλωμένης 
κοινής γνώμης στην ερχόμενη γενιά, που θα επιτρέπει την 
ευθανασία, τη ρατσιστική συμπεριφορά και άλλα κοινωνικά 
εγκλήματα. 

Για να ανακεφαλαιώσουμε . 

Είναι μεγάλη η ζημιά που μπορεί να προέλθει από την 
ανεξέλεγκτη χρησιμοποίηση του ελεύθερου χρόνου ενός παιδιού 
και μάλιστα μπροστά στην τηλεόραση. Ζημιά σε επίπεδο ηθικό, 
πνευματικό αλλά και μορφωτικό για τα παιδιά αφού τους στερεί 
από δημιουργικές δραστηριότητες και τους φτωχαίνει 
εκφραστικά. 

Το ζητούμενο είναι να αντιληφθούμε έγκαιρα τον κίνδυνο αυτό 
αλλά και το να μην αναθέσουμε την αγωγή των παιδιών μας σε 
κείνους που δεν σέβονται ιερό και όσιο, αλλά θεός τους είναι το 
χρήμα... 

Πώς θα αμυνθούμε; 

Από μικρά τα παιδιά πρέπει να μάθουν να βάζουν όρια στη 
συμπεριφορά τους αλλά και να επιλέγουν όχι το γαργαλιστικό 
και το εύκολο αλλά το ωφέλιμο για την ψυχοπνευματική τους 
εξέλιξη. Οι γονείς πρέπει να πάρουν ενεργό ρόλο και να τα 
ενθαρρύνουν πάντοτε προς την κατεύθυνση αυτή με υπομονή 
και ενδιαφέρον. Να δώσουν οι ίδιοι το καλό παράδειγμα και μετά 
να εφαρμόσουν κάποια μέτρα όπως τον περιορισμό των ωρών 
τηλεθέασης, την παρουσία κάποιου μεγάλου, ακόμη και το 



κλείσιμο της τηλεόρασης και γέμισμα του χρόνου με παιχνίδι, 
δημιουργικές δραστηριότητες και προσπάθεια καλύτερης 
επικοινωνίας με τα παιδιά και παρουσίας δικής τους. 

Τέλος να κατευθύνουμε τα παιδιά σε πνευματικές 
δραστηριότητες μαζί με άλλα που έχουν αξίες και ιδανικά. Προ 
πάντων, κοντά στην εκκλησία, την προσευχή και τη μυστηριακή 
ζωή πράγματα που αποτελούν στην κυριολεξία την αγωγή της 
ψυχής, αλλά και που είναι τα καλύτερα εφόδια για μια σωστή 
ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους αλλά και την απόκτηση των 
αιωνίων αγαθών του Θεού. 

π.Αντώνιος Στυλιανάκης 
Παιδοψυχίατρος- Ψυχοθεραπευτής παιδιών εφήβων και νέων 


