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Tito Squillaci (Εὐάγγελος Σκυλάκης)

Ἡ τηλεόραση καὶ τὰ παιδιά μας 
Ἀπαντήσεις στὴ σύγχρονη πρόκληση

Μετάφραση: Παναγιώτης Ὑφαντής.
Ἐκδόσεις «Ἀκρίτας», Ἀθήνα, Μάρτιος 2006, 
σελίδες 94, (20,5 x 12).

Ἡ τηλεόραση εἶναι μία τρομακτικὴ δύναμη στὴν 
ὑπηρεσία τοῦ κακοῦ, ἐνῶ θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι μία 
μεγάλη δύναμη στὴν ὑπηρεσία τοῦ καλοῦ. 

Karl Popper
Εἶναι ἴσως ἀνόητο νὰ ἐναντιώνεται κανεὶς στὴν τηλεόρα-

ση αὐτὴ καθαυτή, στὸ μέτρο πού, ἀποτελώντας ἁπλῶς ἕνα 
τεχνικὸ ἐργαλεῖο, ἡ ἀρετὴ ἢ ἡ κακία της ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν 
τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖο ἐμεῖς οἱ ἴδιοι τὸ χρησιμοποιοῦμε. 

Ὅμως, ἐπειδὴ ἡ ἐπιρροὴ τῆς τηλεόρασης εἶναι ἀπὸ τὴ 
φύση της ἰδιαίτερα ἔντονη καὶ τὸ τηλεοπτικὸ κοινὸ συχνὰ 
μοιάζει μὲ «σφουγγάρι» πρόθυμο νὰ ἀπορροφήσει παθη-
τικὰ ὁποιοδήποτε μήνυμα, ἡ ἰσχύς της καθίσταται κατα-
λυτική, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐπιφέρει βαθιὲς ἀλλαγὲς στὸν 
τρόπο ζωῆς, στὴ γλώσσα, στὴ νοοτροπία καὶ στὸ ἀξιακό 
μας σύστημα. 

Εἶναι προφανές, ὅτι σ᾿ αὐτοὺς τοὺς κινδύνους εἶναι ἐκτε-
θειμένα κυρίως τὰ παιδιά, τὰ ὁποῖα, ὡς γνωστόν, δὲν εἶναι 
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ἐνήλικες σὲ μικρογραφία, ἀλλὰ 
διαμορφούμενες ἀκόμη προσ-
ωπικότητες καὶ γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ 
ἐξαιρετικὰ εὐάλωτα.

* * *
Τὸ βιβλίο αὐτὸ –ἕνα ἁπλὸ καὶ 

ἐξόχως σημαντικὸ ἐγχειρίδιο αὐτο-
άμυνας– ἀπευθύνεται στοὺς γονεῖς ἐκείνους ποὺ δὲν εἶναι 
διατεθειμένοι νὰ ἀφήσουν μία ἠλεκτρονικὴ συσκευὴ νἀ σφε-
τεριστεῖ τὸ ρόλο τους ὡς παιδαγωγῶν, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅσους 
δὲν ἀνέχονται οἱ ἀμείλικτοι «νόμοι τῆς ἀγορᾶς» νὰ καθορί-
σουν τὴ ζωὴ τοῦ σπιτικοῦ τους. 

* * *
Περιεχόμενα τοῦ βιβλίου

Λίγα λόγια ἀπὸ τοὺς ἐκδότες.
Πρόλογος.
Τὸ φαινόμενο τηλεόραση: σύντομη ἱστορικὴ ἀναδρομή.

Μὲ τὴν ἐμφάνιση τῶν ἰδιωτικῶν καναλιῶν ἡ τηλεόραση χει-
    ροτέρεψε. Γιατί;
Πῶς κερδίζει ἡ τηλεόραση;
Ὅλα αὐτὰ ἀφοροῦν ἰδιαίτερα στὰ παιδιὰ καὶ στὴν κοινωνία 
    τοῦ αὔριο. Γιατί;
Τὰ δεδομένα τοῦ προβλήματος.
Τί βλέπουν τὰ παιδιά μας ὅλες αὐτὲς τὶς ὥρες ποὺ περνᾶνε 
  μπροστὰ στὴν μικρὴ ὀθόνη;
Στὴν καρδιὰ τοῦ προβλήματος: οἱ διαφημίσεις.
Πόσο ἐπιδρᾶ ἡ διαφήμιση στὴν καθημερινή μας ζωή;
Γιατί ὁ χορηγὸς πληρώνει τόσα πολλά;
Ποῦ βασίζεται ἡ δύναμη τῆς διαφήμισης;
Τί εἶναι ἡ ὑποσυνείδητη ἀντίληψη;
Πόσες διαφημίσεις βλέπουμε;
Ποιές εἶναι οἱ ἐπιπτώσεις τῶν διαφημίσεων στὰ παιδιά;
Ποιές εἶναι οἱ συνέπειες τῆς ἀπογοήτευσης;
Ποιά μηνύματα περνοῦν μέσῳ τῆς ἀδιάκοπης ροῆς τῶν 
   τηλεοπτικῶν ἐκπομπῶν;
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Μὲ ποιό τρόπο ἐπιδροῦν ὅλα αὐ-
    τὰ στὴ ζωὴ τῶν παιδιῶν;
Πῶς ἐκδηλώνεται ἡ συσσωρευ-
   μένη ἐπιθετικότητα;
Ποιά ἄλλα μηνύματα μεταδί-
   δονται ἀπὸ τὴν ὀθόνη;

Τὰ παιδιὰ πρωταγωνιστές: τὸ ἔσχατο ὅριο;
Ποιές ἀξίες προβάλλει ἡ τηλεόραση;
Ἡ τηλεόραση ἀποτελεῖ ἕνα πρόβλημα γιὰ τὴ δημοκρατία. 
     Γιατί;
Ποῦ ὀφείλεται ἡ προσκόλλησή μας στὴν τηλεόραση;
Ἡ τηλεόραση παρεμβαίνει στὶς σχέσεις μεταξὺ γονιῶν καὶ 
     παιδιῶν. Γιατί;
Τί μποροῦμε νὰ κάνουμε, λοιπόν;
Ὁ φόβος τῆς ἀνίας.
Δέκα χρυσοὶ κανόνες.
Καὶ ἡ τηλεόραση μπορεῖ νὰ κάνει καλό. Ἀρκεῖ νὰ τὴν κλεί-
   σουμε.
Ἐνδεικτικὴ βιβλιογραφία.




