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ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 
 
 
 
 
Η βία υπάρχει παντού, σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής µας. 
Ελλοχεύει στους δρόµους, στα γήπεδα, στα σχολεία. Η βία εισβάλλει 
στον οικογενειακό χώρο, µέσω της τηλεόρασης και όχι µόνο, µέσω 
του κοµπιούτερ, του ίντερνετ, των βίντεο γκέιµ. 
 
Πολλοί επιρρίπτουν ευθύνες στα ΜΜΕ για την έξαρση του 
κοινωνικού φαινοµένου της νεανικής παραβατικότητας. Ιδιαίτερη 
έµφαση δίνεται στις επιδράσεις που ασκεί στα παιδιά η τηλεοπτική 
βία, ως γενεσιουργός παράγοντας επιθετικής και βίαιης 
συµπεριφοράς. 
 
Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα από την καθηµερινή που µπορεί να 
επικαλεστεί κανείς για να στοιχειοθετήσει τις αρνητικές επιδράσεις 
της τηλεοπτικής βίας: το παιδί που επιχείρησε να κάνει τον 
σούπερµαν και έπεσε από το µπαλκόνι του σπιτιού του, τα παιδιά που 
µιµούνται αγαπηµένους ήρωες υιοθετώντας τη µάγκικη φρασεολογία 
ή τις βίαιες συµπεριφορές τους κ.λπ. 
 
Κατά πόσο όµως η απόδοση ευθυνών στα ΜΜΕ για τέτοια συµβάντα 
ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα; Μήπως τέτοιες αντιλήψεις 
συνιστούν δαιµονοποίηση της τηλεόρασης και των ΜΜΕ γενικότερα; 
Αφού η βία υπήρχε ανέκαθεν στην κοινωνία, προτού παρουσιαστούν 
τα ΜΜΕ, προτού εξαπλωθεί ανά τον κόσµο η τηλεόραση και το 
διαδίκτυο, πώς µπορούν να θεωρούνται ως οι γενεσιουργοί 
παράγοντες αυτού του κοινωνικού φαινοµένου; 
 
Αυτά τα ερωτήµατα απασχολούσαν προσωπικά και τον γράφοντα, ως 
άµεσα εµπλεκόµενο στα ΜΜΕ, µε την ιδιότητα του δηµοσιογράφου. 
Ήθελα να εξετάσεω αποστασιοποιηµένα την κατάσταση, τον ρόλο 
που επιτελούµε οι δηµοσιογράφοι ως µέρη ενός µηχανισµού, γι' αυτό 
κι επέλεξα το συγκεκριµένο θέµα για την εκπόνηση διδακτορικής 
διατριβής στο Τµήµα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών στο 
Πανεπιστήµιο Κύπρου. Η διατριβή, η οποία αποπερατώθηκε το 2004, 
είχε τίτλο: «Η άσκηση ελέγχου στα ΜΜΕ στην περίπτωση της 
προστασίας των παιδιών από την τηλεοπτική βία».  
 
∆ύο χρόνια αργότερα, το 2006, σε συνεργασία µε άλλους 
ερευνητικούς φορείς, που συµµεριζόµασταν τα ίδια ενδιαφέροντα, 
υποβάλαµε ερευνητική πρόταση στο Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας 
(ΙΠΕ) για µια σηµαντική πτυχή του θέµατος, για τον ρόλο των 
γονιών στην προστασία των παιδιών από την τηλεοπτική βία.  
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Η πρόταση έγινε αποδεκτή για επιχορήγηση µέσα από τις 
διαγωνιστικές διαδικασίες του ΙΠΕ (είχαν εγκριθεί 4 από τις περίπου 
40 ερευνητικές προτάσεις στη θεµατική ενότητα Κοινωνία).  
 
Το ερευνητικό πρόγραµµα, µε κωδική ονοµασία ΚΟΙΝΩ0506/36 και 
ακρωνύµιο ΣΤΟΠΒΙΑ, που ήταν διετές (2007-2008), ολοκληρώθηκε 
αισίως ύστερα από τρίµηνη παράταση, οπόταν και παρουσιάστηκε 
δηµοσίως, σε σχετική ηµερίδα στις 29 Μαρτίου 2009. Στην ηµερίδα 
παρέστησαν και απηύθυναν χαιρετισµό ο υπουργός Παιδείας και 
Πολιτισµού, καθ. Ανδρέας ∆ηµητρίου, ο αντιπρύτανης του 
Πανεπιστηµίου Κύπρου, καθ. Αντώνης Κάκας, ο αναπληρωτής 
γενικός διευθυντής του ΙΠΕ, Λεωνίδας Αντωνίου, ο πρόεδρος της 
Παγκύπριας Συνοµοσπονδίας Οµοσπονδιών Συνδέσµων Γονέων 
∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, Χρύσανθος Πιερής και ο πρόεδρος της 
Παγκύπριας Σχολής Γονέων, Νίκος Μουλαζίµης. Επίσης ο διευθυντής 
της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, Νεόφυτος Επαµεινώνδας, 
παρουσίασε τα δικαιώµατα των γονιών ως τηλεθεατών και τις 
πρόνοιες της νοµοθεσίας που αποσκοπούν σε προστασία των παιδιών 
από ακατάλληλα τηλεοπτικά προγράµµατα. Εκφράζω προς όλους 
θερµότατες ευχαριστίες. 
 
Επιθυµώ επίσης να ευχαριστήσω τους φορείς που επέδειξαν 
ενδιαφέρον για την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της έρευνας, ως 
τελικοί χρήστες: τη Συµβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και 
την Καταπολέµηση της Βίας στην Οικογένεια, την Παγκύπρια 
Συνοµοσπονδία Οµοσπονδιών Συνδέσµων Γονέων ∆ηµοτικής 
Εκπαίδευσης, την Παγκύπρια Σχολή Γονέων και την Αρχή 
Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, όπως επίσης και το Ίδρυµα Προώθησης 
Έρευνας για την επιχορήγηση. 
 
Θα ήταν παράλειψη να µην ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον Γιαννάκη 
Γαβριήλ, πρώην πρόεδρο της Συνοµοσπονδίας Οµοσπονδιών 
Συνδέσµων Γονέων ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης και νυν βουλευτή 
Αµµοχώστου, ο οποίος βοήθησε τα µέγιστα στη διανοµή των 
ερωτηµατολογίων.  
 
Σπεύδω να ευχαριστήσω και όλους όσοι συνεργάστηκαν για τη 
διεξαγωγή της έρευνας, καθώς και τους φορείς που εκπροσωπούν: 
τον αναπληρωτή καθηγητή του Τµήµατος Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστηµών, του Πανεπιστηµίου Κύπρου, Καίσαρα Μαυράτσα, 
επιστηµονικό σύµβουλο στην έρευνα, την επίκουρη καθηγήτρια στο 
Πανεπιστήµιο Frederick, Πετρούλα Μαυρικίου, η οποία ανέλαβε τη 
στατιστική επεξεργασία των εµπειρικών δεδοµένων και τον Γιώργο 
Ησαΐα διευθυντή του Center for Research and Education, που ήταν ο 
συντονιστής της έρευνας. Θερµές είναι οι ευχαριστίες και προς τις 
τρεις ερευνήτριες, την Άντρια Αγγελίδου, την Κατερίνα 



 11 

Χριστοδούλου και την Αναστασία Σιακαλλή, οι οποίες ανέλαβαν την 
πραγµατοποίηση των συνεντεύξεων µε γονείς. 
 
Ευελπιστούµε ότι τα πορίσµατα της έρευνας θα φανούν χρήσιµα για 
όλους τους φορείς που συνεργάστηκαν, έχοντας ως βασικό γνώµονα 
όχι απλώς την προστασία των παιδιών από την τηλεοπτική βία, αλλά 
και την ικανοποίηση του βασικού δικαιώµατος των παιδιών για 
ποιοτικά τηλεοπτικά προγράµµατα, για προγράµµατα που όχι µόνο 
δεν θα βλάπτουν, αλλά αντιθέτως θα ωφελούν, θα συµβάλλουν την 
αρµονική ψυχοσωµατική τους ανάπτυξη. 
 
Από τη δική µας πλευρά, θεωρούµε ότι η αποστολή µας δεν λήγει µε 
την υποβολή της τελικής έκθεσης προς το ΙΠΕ, αλλά θα συνεχίζεται 
διαχρονικά µε προσπάθειες διάχυσης των αποτελεσµάτων και των 
πορισµάτων της έρευνας, µε συµβολή στον δηµόσιο διάλογο πάνω 
σε σχετικά θέµατα. Μόνιµος στόχος µας είναι να αξιοποιηθούν κατά 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι εµπειρίες και οι γνώσεις που 
αποκτήθηκαν από αυτή την έρευνα, για το καλό των γονιών και των 
παιδιών. 
 
Χρύσανθος Χρυσάνθου 
επιστηµονικός υπεύθυνος 
του ερευνητικού προγράµµατος ΣΤΟΠΒΙΑ 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 
 
 
Σκοπός του ερευνητικού προγράµµατος ΣΤΟΒΙΑ ήταν να 
διερευνηθούν οι πρακτικές που εφαρµόζουν οι γονείς, προκειµένου 
να προστατεύσουν τα παιδιά τους από ενδεχόµενες αρνητικές 
επιδράσεις της τηλεοπτικής βίας. Πρόκειται για ένα επίµαχο ζήτηµα, 
το οποίο απασχολεί τόσο την επιστηµονική έρευνα, όσο και την 
κοινωνία γενικότερα. Συχνά διατυπώνονται έντονες ανησυχίες για 
έξαρση της νεανικής παραβατικότητας, για αύξηση των κρουσµάτων 
βίαιης.  
 
Επιδράσεις της τηλεοπτικής βίας και γονικός έλεγχος 
 
Το πρώτο ερώτηµα που προβάλλει, ενόψει της διερεύνησης του 
θέµατος, είναι κατά πόσο όντως τα παιδιά χρειάζονται προστασία από 
την τηλεοπτική βία, ποιές είναι οι επιδράσεις της τηλεοπτικής βίας 
και τι έχουν καταδείξει άλλες έρευνες για τα µοντέλα γονικού 
ελέγχου της παιδικής τηλεθέασης.  
 
Έχουν διενεργηθεί πάµπολλες έρευνες για το θέµα και έχουν 
διατυπωθεί αντικρουόµενες θεωρίες, οι οποίες θεωρούνται πλέον 
κλασικές. Σύµφωνα µε αυτές τις θεωρίες, οι επιδράσεις της 
τηλεοπτικής βίας στα παιδιά κυµαίνονται, από καταστροφικές έως 
ευεργετικές.  
 
Oρισµένοι επιστήµονες (Feshbach and Singer, 1971) υποστήριξαν 
ότι η παρακολούθηση τηλεοπτικών σκηνών βίας λειτουργεί 
«καθαρτικά», εκτονώνοντας βίαιες τάσεις και εξαγνίζοντας τον 
θεατή, όπως επισήµανε ο Αριστοτέλης για την αρχαιοελληνική 
τραγωδία. 
 
Στον αντίποδα βρίσκεται η θεωρία της διέγερσης, σύµφωνα µε την 
οποία η παρακολούθηση σκηνών βίας από τα MME ερεθίζει την 
επιθετικότητα του ατόµου, το οποίο µιµείται όσα βλέπει στην 
τηλεοπτική οθόνη (Berkowitz, 1962).  
 
Σύµφωνα µε µιαν άλλη θεωρία, δεν είναι απλώς θέµα µίµησης, αλλά 
µάθησης, που είναι µια διαδικασία πολύ πιο βαθιά και 
µακροπρόθεσµη (Bandura, 1963).  
 
Aπό µια άλλη άποψη, η επαναλαµβανόµενη παρακολούθηση σκηνών 
βίας κάµπτει τις αντιστάσεις του θεατή, ο οποίος εκλαµβάνει τη βίαιη 
συµπεριφορά ως απόλυτα φυσιολογική, ακόµη και στην πραγµατική 
ζωή. Aυτή είναι η εξήγηση που δίνει η θεωρία του εθισµού (Belson, 
1978). 
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Άλλοι επιστήµονες υποστήριξαν ότι είναι µύθος το να θεωρούµε τους 
τηλεθεατές παθητικούς δέκτες. Γι’ αυτό και έθεσαν το ερώτηµα ποιές 
ανάγκες ικανοποιούν οι τηλεθεατές, παρακολουθώντας σκηνές βίας. 
Αυτή η προσέγγιση ονοµάστηκε θεωρία των χρήσεων και των 
ικανοποιήσεων (Blumler and Katz, 1968). Kατά τους De Fleur και 
Ball Rokeach (1975), ο άνθρωπος αναζητά στα MME πληροφόρηση 
για τον κόσµο που τον περιβάλλει, συναισθηµατική στήριξη και φυγή 
από τη στυγνή πραγµατικότητα σε ένα ονειρικό κόσµο.  
 
Από την εξέταση των θεωριών αυτών προκύπτει ότι οι επιδράσεις της 
τηλεοπτικής βίας δεν είναι µονοσήµαντες. Εξαρτώνται σε µεγάλο 
βαθµό από τρεις παράγοντες: α) τον δέκτη των επικοινωνιακών 
µηνυµάτων βίας (το µορφωτικό του επίπεδο, την ψυχο-κοινωνική 
του συγκρότηση, την προδιάθεσή του, τις προγενέστερες εµπειρίες 
του κ.λπ.). Άρα τα παιδιά που δεν έχουν εµπειρίες, είναι πιο ευάλωτα 
στις επιδράσεις. β) το κοινωνικό περιβάλλον υποδοχής αυτών των 
µηνυµάτων, που είναι η οικογένεια, το σχολείο, οι φίλοι, ο 
κοινωνικός περίγυρος. Από αυτά προκαθορίζεται η επιλεκτική 
παρακολούθηση, η επιλεκτική πρόσληψη και η επιλεκτική ανάγνωση 
των µηνυµάτων που εµπεριέχονται στις τηλεοπτικές σκηνές βίας. γ) 
τα µηνύµατα που εκπέµπονται από τις τηλεοπτικές σκηνές βίας. Αν 
π.χ. η βία επί της οθόνης επιβραβεύεται, τότε εξάγεται φυσιολογικά 
το µήνυµα για άσκηση ανάλογης βίας και στην πραγµατική ζωή, ενώ 
αν τιµωρείται, τότε αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά. 
 
Το συµπέρασµα είναι ότι υπάρχουν αρνητικές επιδράσεις της 
τηλεοπτικής βίας στα παιδιά, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, άρα 
τίθεται ζήτηµα για την προστασία τους µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο 
(Anderson et al, 2003). Ο όρος «προστασία» χρησιµοποιείται 
συµβατικά, καθόσον αποπνέει πατερναλισµό. Πολλοί επιστήµονες 
(Masterman, 1980, 1985, 1994, Buckingham 1998, 2000, 2006 κ.ά) 
έχουν επισηµάνει ότι η λύση βρίσκεται όχι στον προστατευτισµό, 
αλλά στην καλλιέργεια της οπτικοακουστικής παιδείας, του 
αλφαβητισµού ή της εγγραµµατοσύνης στα ΜΜΕ (media literacy), 
ώστε τα παιδιά να αυτενεργούν, να επιλέγουν, να διαθέτουν 
δεξιότητες κριτικής αντιµετώπισης των µηνυµάτων που απορρέουν 
από την τηλεόραση και γενικότερα τα ΜΜΕ.  
 
Ο ρόλος της οικογένειας θεωρείται καθοριστικός, διότι η οικογένεια 
είναι ο χώρος υποδοχής και πρόσληψης των τηλεοπτικών εκποµπών. 
Στις σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες όµως ο κοινωνικοποιητικός 
ρόλος της οικογένειας υποχωρεί συνεχώς, λόγω της 
αποσταθεροποίησης του κοινωνικού αυτού θεσµού (διάλυση γάµων, 
διαζύγια, αποξένωση, βία στην οικογένεια κ.λπ.). Η νέα κατάσταση 
του θεσµού της οικογένειας οδηγεί σε ανεξέλεγκτη τηλεθέαση, 
ιδιαίτερα για τα παιδιά. Η τηλεόραση µετατρέπεται σε 
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«γκουβερνάντα», στην οποία παραπέµπονται τα παιδιά, ώστε να 
ασχοληθούν µε κάτι άλλο οι γονείς. Eπίσης µε την απόκτηση 
δεύτερης και τρίτης τηλεοπτικής συσκευής, η τηλεόραση οδηγεί στην 
αποξένωση των µελών της οικογένειας.  
 
Οι πρακτικές που εφαρµόζουν οι γονείς για τον έλεγχο της παιδικής 
τηλεθέασης ενδεχοµένως να ανταποκρίνονται στην κατηγοριοποίηση 
των µοντέλων γενικότερου γονικού ελέγχου, στην οποία κατέληξε D. 
Baumrind (1991). Η  Baumrind κατέταξε τους γονείς σε τέσσερις 
κατηγορίες: α) επιεικείς γονείς, β) αυταρχικοί γονείς, γ) επιτακτικοί 
γονείς και δ) µη εµπλεκόµενοι - αδιάφοροι γονείς. 
 
Πάντως η οικογένεια δεν είναι απλώς παθητικός δέκτης των 
επιδράσεων της τηλεόρασης, αλλά µπορεί να επηρεάσει µε πολλούς 
τρόπους την τηλεόραση. Κατ' αρχάς οι τηλεοπτικοί σταθµοί 
παράγουν ταινίες, τηλεοπτικές σειρές και δελτία ειδήσεων κ.λπ. 
αντλώντας τα θέµατά τους από την οικογένεια. Το τηλεοπτικό 
πρόγραµµα δοµείται κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται ως επί το 
πλείστον σε ένα οικογενειακό κοινό (Fiske, 2000). Εποµένως, η 
οικογένεια µε τις επιλογές της, στο πλαίσιο του ανταγωνισµού των 
τηλεοπτικών καναλιών για µερίδια τηλεθέασης, µπορεί να επηρεάσει 
τη διαµόρφωση του τηλεοπτικού προγράµµατος, µπορεί να 
επηρεάσει την ποιότητα του τηλεοπτικού περιεχοµένου. Προκύπτει 
όµως το ερώτηµα κατά πόσο αφήνονται περιθώρια στο κοινό να 
επιλέξει, αφού δεν υπάρχουν πολλές επιλογές, εξαιτίας της 
εξοµοίωσης των τηλεοπτικών προγραµµάτων. Οι µετρήσεις 
τηλεθέασης επιβάλλουν τη µονοκρατορία του «µέσου τηλεθεατή».  
 
Το κοινωνικό πλαίσιο διεξαγωγής της έρευνας 
 
Η κυπριακή κοινωνία, στην οποία διεξήχθη η παρούσα έρευνα, έχει 
όλα τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης κοινωνίας, που είναι η 
ανάπτυξη της τεχνολογίας, η αύξηση του τριτογενούς τοµέα της 
οικονοµίας, η εξατοµίκευση της κοινωνικής ζωής, η αποσύνδεση του 
ατόµου από την οικογένεια και την ευρύτερη κοινότητα, η 
γεωγραφική και κοινωνική κινητικότητα, η συγκέντρωση του 
πληθυσµού στις πόλεις, η διαµεσολάβηση της επικοινωνίας κ.λπ. 

 
Μια σειρά από σηµαντικές αλλαγές έχουν επέλθει κατά τις τελευταίες 
δεκαετίες στον θεσµό της οικογένειας, όπως και σε ολόκληρη την 
κυπριακή κοινωνία (Περιστιάνης, 2004). Αυτό οφείλεται στις 
ανατροπές που έχουν σηµειωθεί µετά το 1974, εξαιτίας της 
τουρκικής εισβολής, της προσφυγοποίησης µεγάλου µέρους του 
πληθυσµού, της αστικοποίησης, της µετάβασης από την παραδοσιακή 
στη νεωτερική κοινωνία. Αυτά είναι παράγοντες που επηρεάζουν και 
την άσκηση γονικού ελέγχου, όπως επίσης και η κατάσταση που 
επικρατεί στον θεσµό της οικογένειας, λόγω µιας σειράς νέων 
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φαινοµένων: η αύξηση των διαζυγίων, η διασάλευση των 
παραδοσιακών ρόλων εντός της οικογένειας, η χαλάρωση των 
σχέσεων µεταξύ των µελών της οικογένειας, η πρόκληση 
συγκρούσεων και αυξητικές τάσεις στα κρούσµατα βίας στην 
οικογένεια κ.λπ.  
 
Oι διεργασίες µετάβασης της κυπριακής κοινωνίας προς τη 
νεωτερικότητα εντάθηκαν ακόµη περισσότερο από τις αρχές της 
δεκαετίας του 1990, µε την πορεία ένταξης στην Eυρωπαϊκή Ένωση 
(Ε.Ε.) και τη διαδικασία της εναρµόνισης και στη συνέχεια µε την 
ένταξη στην Ε.Ε. από το 2004. Ως αποτέλεσµα έχουν επέλθει 
διαφοροποιήσεις και προσαρµογές σε πολλά επίπεδα και τοµείς, στην 
οικονοµία, την κοινωνία, την πολιτική, την πολιτισµική ζωή. 
Εννοείται ότι αυτές οι διαδικασίες δεν είναι απαλλαγµένες από ρήξεις 
και συγκρούσεις. Ένας από τους τοµείς στους οποίους επήλθαν 
ριζικές αλλαγές, λόγω της εναρµόνισης µε τα ισχύοντα στις άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες και της συµµόρφωσης προς της κοινοτικές 
Οδηγίες, είναι ο ραδιοτηλεοπτικός. Από τη δεκαετία του 1990 
καταργήθηκε το κρατικό µονοπώλιο και άρχισαν τη λειτουργία τους 
ιδιωτικοί ραδιοτηλεοπτικοί σταθµοί, οι οποίοι είναι κερδοσκοπικοί 
οργανισµοί και ως εκ τούτου δεν θέτουν στις προτεραιότητές τους 
τον παιδαγωγικό τους ρόλο ή τις επιδράσεις που ενδεχοµένως 
ασκούνται στα παιδιά από συγκεκριµένα προγράµµατα ή σκηνές 
(Χρυσάνθου, 2004). 
 
Στόχοι της έρευνας: 
 
Βασικός στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση των συµπεριφορών 
και των πρακτικών που εφαρµόζουν οι γονείς για την άσκηση 
ελέγχου στην παιδική τηλεθέαση, σε σχέση µε τα τηλεοπτικά 
προγράµµατα που περιέχουν σκηνές βίας. Στόχος επίσης ήταν η 
κατηγοριοποίηση αυτών των πρακτικών και συµπεριφορών σε 
µοντέλα γονικού ελέγχου της παιδικής τηλεθέασης, µε βάση κοινά 
χαρακτηριστικά. Άλλοι επιµέρους στόχοι ήταν η διερεύνηση των 
αντιλήψεων των γονιών για τα είδη της βίαιης συµπεριφοράς, για τη 
βία στα τηλεοπτικά προγράµµατα, για τις επιδράσεις που ασκεί η 
τηλεοπτική βία στα παιδιά, για την ανάγκη και τους τρόπους 
προστασίας των παιδιών από την τηλεοπτική βία, για τη διάρκεια της 
παιδικής τηλεθέασης κ.ά.  
 
Παράλληλα όµως επιδιώχθηκε, στη βάση των συµπερασµάτων, να 
σκιαγραφηθεί ένα πλαίσιο πολιτικών και δράσεων για στήριξη των 
γονιών στην προσπάθεια τους όχι µόνο για προστασία των παιδιών 
από την τηλεοπτική βία, αλλά και για αξιοποίηση του επικοινωνιακού 
µέσου, της τηλεόρασης, µε γνώµονα την αρµονικότερη 
ψυχοσωµατική ανάπτυξη των παιδιών. 
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Μεθοδολογία της έρευνας: 
 

Στην πρώτη φάση του ερευνητικού προγράµµατος διενεργήθηκε 
ποσοτική δειγµατοληπτική έρευνα, σε δείγµα 1230 γονιών µε παιδιά 
ηλικίας 9-12 ετών. Το δείγµα επιλέγηκε µε συνδυασµένη µέθοδο 
τυχαίας και συστηµατικής στρωµατοποιηµένης δειγµατοληψίας, ώστε 
να διασφαλιστεί η αντιπροσωπευτικότητά του. Καταβλήθηκε 
προσπάθεια ώστε η αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος να 
καλύπτει: α) το φύλο (µητέρες και πατέρες), β) την ηλικία των 
γονιών, γ) τον τόπο διαµονής (αστικές, ηµιαστικές και αγροτικές 
περιοχές), δ) το είδος της οικογένειας (διγονικές οικογένειες, 
µονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες µετά από δεύτερο γάµο κ.λπ.), 
ε) τη µόρφωση των γονιών, στ) το επάγγελµα των γονιών. Για την 
πραγµατοποίηση της ποσοτικής δειγµατοληπτικής έρευνας 
ετοιµάστηκε κατάλληλο ερωτηµατολόγιο στη βάση ερευνητικών 
υποθέσεων και κοινωνικών µεταβλητών, κυρίως µε κλειστές 
ερωτήσεις.  

 

Τα ερωτηµατολόγια διανεµήθηκαν µέσω των τοπικών Συνδέσµων 
Γονέων σε κλειστούς φακέλους και επιστράφηκαν συµπληρωµένα, 
επίσης σε κλειστούς φακέλους, ώστε να διασφαλίζεται η εχεµύθεια. 
Κατά τη διανοµή των ερωτηµατολογίων οι γονείς αφέθησαν να 
απαντήσουν ελεύθερα και δεν δόθηκαν οδηγίες ποιος από τους δυο 
(πατέρας ή µητέρα) να συµπληρώσει το ερωτηµατολόγιο. Από την 
ανταπόκριση θα µπορούσαν να εξαχθούν συµπεράσµατα ως προς το 
ποιός εκ των δύο γονέων αναλαµβάνει την ευθύνη να απαντήσει σε 
ερωτηµατολόγια έρευνας, που αφορά την τηλεθέαση των παιδιών. 
Ως αποτέλεσµα ο αριθµός των µητέρων που απάντησαν στο 
ερωτηµατολόγιο της παρούσας έρευνας ήταν πολύ µεγαλύτερος από 
εκείνο των πατέρων (σε αναλογία περίπου 70%  προς 30%).   Αυτό 
κατέστησε αναγκαία τη στάθµιση του δείγµατος, ώστε να 
διαφυλαχθεί η αντιπροσωπευτικότητά του ως προς το φύλο των 
ερωτωµένων. Ήδη προκύπτει από αυτό το στοιχείο το συµπέρασµα 
ότι είναι οι µητέρες που ασχολούνται περισσότερο µε τα ζητήµατα 
αυτά, παρά οι πατέρες. 
 
Τα αποτελέσµατα της ποσοτικής δειγµατοληπτικής έρευνας 
αναλύθηκαν µε το σύστηµα που είναι γνωστό ως SPSS (Στατιστικό 
Πακέτο για τις Κοινωνικές Επιστήµες), για την ανάδειξη των γενικών 
τάσεων.   
 

Στη δεύτερη φάση του ερευνητικού προγράµµατος διεξήχθη η 
ποιοτική έρευνα. Επιλέγηκαν ορισµένες περιπτώσεις από το συνολικό 
δείγµα για την πραγµατοποίηση 40 συνεντεύξεων εις βάθος, καθώς 
και για τη συµµετοχική παρατήρηση. Οι συνεντεύξεις εις βάθος 
επικεντρώθηκαν στα ερωτήµατα «πώς;» και «γιατί;», µε στόχο την 
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ερµηνεία των συµπεριφορών και των πρακτικών που εφαρµόζουν οι 
γονείς, ασκώντας γονικό έλεγχο στην παιδική τηλεθέαση. Μια τέτοια 
ερµηνεία θα ήταν αδύνατο να προκύψει από το ερευνητικό εργαλείο 
της ποσοτικής µεθόδου. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεών τους 
στους χώρους κατοικίας για τις συνεντεύξεις, οι ερευνήτριες, µε την 
άδεια των γονιών, κατέγραφαν τις παρατηρήσεις τους για 
συµπεριφορές παιδιών και γονιών, σε σχέση µε διάφορες 
παραµέτρους του υπό διερεύνηση ζητήµατος.  
 
Ευρήµατα της έρευνας: 
 
Από τις απαντήσεις των γονιών στο ερωτηµατολόγιο και από τις 
προσωπικές συνεντεύξεις εις βάθος µε γονείς, έχουν προκύψει τα 
ακόλουθα ευρήµατα: 
 
- Το 51.6% των γονιών θεωρούν ότι η τηλεοπτική βία υπάρχει στα 
κυπριακά κανάλια σε µεγάλο βαθµό και το 11.6% σε υπερβολικό 
βαθµό. 
 
- Το 42.4% των γονιών θεωρούν ότι η τηλεοπτική βία ασκεί 
αρνητικές επιδράσεις σε πολλά παιδιά, ενώ το 36.1% σε όλα τα 
παιδιά. 
 
- Το 34.3% των γονιών υποστηρίζουν ότι οι φωνές και οι καυγάδες 
ως µορφή βίας παρουσιάζονται συνεχώς από τους τηλεοπτικούς 
δέκτες και το 47.5% συχνά. 
 
- Για το 14.8% των γονιών είναι απόλυτα απαράδεκτη και για το 
31.2% σχετικά απαράδεκτη µορφή βίας οι δυνατές φωνές. 
 
- Το 14% των γονιών εντοπίζει συνεχώς σκηνές βίας στα κινούµενα 
σχέδια και το 38.2% συχνά. 
 
- Το 55.4% των γονιών θεωρεί ότι τα παιδιά χρειάζονται απόλυτα 
προστασία από την τηλεοπτική βία και το 32.1% ότι χρειάζονται 
πολύ (συνολικό ποσοστό 87.5%). 
 
- Οι ίδιοι οι γονείς αναλαµβάνουν ίσως περισσότερες ευθύνες από 
όσες τους αναλογούν στο θέµα αυτό. Το 45.6% δήλωσαν ότι την 
ευθύνη φέρουν απόλυτα οι γονείς και το 35% ότι σε µεγάλο βαθµό 
φέρουν ευθύνη οι γονείς για την προστασία των παιδιών από την 
τηλεοπτική βία. 
 
- Το 61% των γονιών δήλωσαν ότι είναι απόλυτα χρήσιµη η 
σήµανση της καταλληλότητας των τηλεοπτικών εκποµπών. 
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- Το 43.1%  των γονιών θεωρούν ότι οι τηλεοπτικοί σταθµοί 
παραβιάζουν συχνά τη νοµοθεσία που ρυθµίζει τη λειτουργία τους. 
 
- Επισηµαίνεται άγνοια των προνοιών της νοµοθεσίας για σηµαντικές 
πτυχές της λειτουργίας των τηλεοπτικών σταθµών. Μόνο το 42.4% 
γνωρίζει ότι απαγορεύεται στους τηλεοπτικούς σταθµούς να 
προβάλλουν σκηνές έντονης βίας σε ώρες οικογενειακής ζώνης. 
 
- Μόνο το 3.3% των γονιών θεωρούν τη νοµοθεσία για τους 
τηλεοπτικούς σταθµούς ως απόλυτα επαρκή, ενώ το 20.2% τη 
θεωρεί αρκετά επαρκή. 
 
- ∆ιαπιστώνεται υπερβολικά µεγάλη διάρκεια παιδικής τηλεθέασης. 
Το 42% των γονιών δήλωσαν ότι τα παιδιά τους παρακολουθούν 
τηλεόραση καθηµερινά πάνω από δύο ώρες. 
 
- Τα σαββατοκυρίακα αυξάνονται δραµατικά οι ώρες παιδικής 
τηλεθέασης. Το 22% των γονιών δήλωσαν ότι τα παιδιά τους 
παρακολουθούν τηλεόραση πάνω από 4 ώρες. 
 
- Πολλοί γονείς παρατήρησαν αλλαγές στη συµπεριφορά των 
παιδιών τους, τις οποίες αποδίδουν στην παρακολούθηση σκηνών 
βίας στην τηλεόραση. Το 18.6% των γονιών δήλωσαν ότι τα παιδιά 
τους εκδηλώνουν συχνά επιθετικές τάσεις, µιµούµενα αυτά που 
είδαν στην τηλεόραση. Υπάρχουν όµως και γονείς, οι οποίοι 
σηµείωσαν θετικές πτυχές. Το 28.9% των γονιών δήλωσαν ότι τα 
παιδιά τους γίνονται πιο ευαίσθητα στα παθήµατα των άλλων, µε την 
παρακολούθηση σκηνών βίας στην τηλεόραση. 
 
- Μεγάλο ποσοστό γονιών χρησιµοποιεί αυταρχικά µοντέλα για τον 
έλεγχο της παιδικής τηλεθέασης. Το 19% των γονιών δήλωσαν ότι 
σχεδόν πάντοτε και το 25.4% συχνά σβήνουν την τηλεόραση ή 
αλλάζουν κανάλι, ακόµη κι αν αντιδρούν τα παιδιά, στις περιπτώσεις 
που µεταδίδονται ακατάλληλες σκηνές από την τηλεόραση. 
 
- Μόνο το 7.2% των γονιών δήλωσαν ότι σχεδόν πάντοτε (και το 
17.1% συχνά) ότι κάθονται µαζί µε τα παιδιά για να τους εξηγήσουν 
γιατί είναι ακατάλληλο για παιδιά συγκεκριµένο τηλεοπτικό 
πρόγραµµα. 
 
- Μόνο το 2.6% των γονιών δήλωσαν ότι σχεδόν πάντοτε (και το 
15.6% συχνά) παροτρύνει τα παιδιά να παρακολουθήσει 
επιµορφωτικά προγράµµατα στην τηλεόραση. 
 
- Το 21.1% των γονιών δήλωσαν ότι σχεδόν πάντοτε και το 32.8% 
συχνά σβήνει την τηλεόραση για να αναγκάσουν τα παιδιά να 
κάνουν τα µαθήµατά τους. 
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- Ωστόσο, οι γονείς παραδέχονται ότι οι δηµοκρατικές µέθοδοι 
ρύθµισης της παιδικής συµπεριφοράς είναι πιο αποτελεσµατικές. Το 
26.2% των γονιών δήλωσαν ότι τα παιδιά τους σχεδόν πάντοτε (και 
το 40.6% συχνά) υπακούουν, όταν τους εξηγούν και κάνουν 
συµφωνία ότι θα δουν τηλεόραση µόλις τελειώσουν τα µαθήµατά 
τους. 
 
- Ποσοστό µόλις 0.6% των γονιών απάντησαν ότι σχεδόν πάντοτε 
επικοινωνούν µε τις αρµόδιες υπηρεσίες (Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, 
Επιτροπές ∆εοντολογίας, κρατικές υπηρεσίες κ.ά.) για να προβούν σε 
καταγγελία, όταν ένα τηλεοπτικό πρόγραµµα προκαλεί την 
αγανάκτησή τους. Ποσοστό 0.9% δήλωσαν ότι το κάνουν αυτό 
συχνά (σύνολο 1.5%). 
 
- Μεγάλα ήταν τα ποσοστά των γονιών που έδωσαν έµφαση στις 
απαγορεύσεις και τις αυστηρότερες ποινές προς τους τηλεοπτικούς 
σταθµούς. Ποσοστό 41% των γονιών απάντησαν ότι οι απαγορεύσεις 
µπορούν απόλυτα να αποτρέψουν αρνητικές επιδράσεις των σκηνών 
βίας στα παιδιά και ποσοστό 39% σε µεγάλο βαθµό.  
  
- Στο κρίσιµο ερώτηµα που αφορούσε τη συµµετοχική τηλεθέαση 
των γονιών µε τα παιδιά, φαίνεται ότι τα τηλεοπτικά προγράµµατα 
που προτιµούνται για από κοινού παρακολούθηση είναι οι 
χιουµοριστικές κυπριακές σειρές, τα δελτία ειδήσεων, τα κινούµενα 
σχέδια, οι χιουµοριστικές ελληνικές σειρές και τα τηλεπαιχνίδια. Το 
ποσοστό των γονιών που απάντησαν ότι παρακολούθησαν µαζί µε τα 
παιδιά τους κυπριακές χιουµοριστικές σειρές ανέρχεται σε 45.7%. 
Κινούµενα σχέδια, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις, 
παρακολούθησαν µαζί µε τα παιδιά 32.8% των γονιών.  
 
- Ποσοστό 24% των γονιών δήλωσαν ότι η οικογένειά τους 
χρησιµοποιεί τρεις τηλεοπτικές συσκευές και πάνω. Τα περισσότερα 
νοικοκυριά (55%) διαθέτουν δύο τηλεοράσεις, ενώ ποσοστό 20% 
των οικογενειών διαθέτουν µόνο µια τηλεοπτική συσκευή.  
 
- Πάνω από τους µισούς γονείς δήλωσαν ότι τα παιδιά τους ηλικίας 
9-12 ετών διαθέτουν κοµπιούτερ στο υπνοδωµάτιό τους (55%). 
Μεγάλο είναι και το ποσοστό των γονιών που δήλωσαν ότι τα παιδιά 
αυτά διαθέτουν και τηλεόραση στο υπνοδωµάτιό τους (41%), όπως 
επίσης βιντεοπαιχνίδια (27.8%), dvd player (21.1%) και ίντερνετ 
(18.5%). 
 
- Μεγάλο ποσοστό των γονιών (78%) απάντησαν ότι δεν 
παρακολούθησαν οποιαδήποτε µαθήµατα, όπως σε σεµινάρια, 
διαλέξεις κ.λπ. που αφορούν τις επιδράσεις της τηλεόρασης στα 
παιδιά. Αναδεικνύεται έτσι το έλλειµµα που παρουσιάζεται στην 
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εκπαίδευση, κατάρτιση και επιµόρφωση των γονιών για το κρίσιµο 
ζήτηµα των επιδράσεων που µπορεί να ασκούνται από την 
παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραµµάτων. 
 
- Σε ψηλά ποσοστά καταγράφηκε η ανταπόκριση των γονιών στην 
ερώτηση «Θα παρακολουθούσατε επιµορφωτικά µαθήµατα για τις 
επιδράσεις της τηλεόρασης στα παιδιά, αν σας το πρότειναν από τον 
Σύνδεσµο Γονέων ή από άλλο αρµόδιο φορέα;». Το ποσοστό των 
καταφατικών απαντήσεων ανέρχεται σε 76% και των αρνητικών σε 
23%. 
 
Γενικά συµπεράσµατα και εισηγήσεις: 
 
Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων γονέων θεωρούν ότι σκηνές βίας 
προβάλλονται σε υπερβολικό ή έστω σε µεγάλο βαθµό από την 
τηλεόραση. Μάλιστα τοποθετούν ψηλά στον κατάλογο των 
προγραµµάτων µε τις περισσότερες σκηνές βίας ακόµη κι εκείνα που 
απευθύνονται στα παιδιά, όπως είναι τα κινούµενα σχέδια. Ωστόσο, 
δεν κάνουν το ίδιο µε άλλα τηλεοπτικά προγράµµατα, που είναι 
δηµοφιλή ανάµεσα στα παιδιά, όπως οι κυπριακές και οι ελληνικές 
χιουµοριστικές σειρές, προφανώς διότι παραβλέπουν τις πράξεις βίας 
σε αυτές τις σειρές (όπως τα χαστούκια, τις σπρωξιές, τις υβρισίες, 
τους καυγάδες κ.λπ.) επειδή αποσκοπούν στο να προκαλέσουν 
γέλιο. 
 
Οι πιο απαράδεκτες πράξεις βίας, σύµφωνα µε τις απαντήσεις των 
γονιών, είναι εκείνες που έχουν σεξουαλική χροιά. Η γροθιά στην 
κοιλιά, το ρίξιµο αντικειµένου, η κλωτσιά το πόδι και το χαστούκι στο 
πρόσωπο θεωρούνται από τους γονείς πιο απαράδεκτες πράξεις βίας, 
παρά το χαστούκι στο χέρι και το τράβηγµα του αυτιού, γεγονός που 
παραπέµπει στις παραδοσιακές αντιλήψεις για τιµωρία και επιβολή 
της πειθαρχίας, τόσο στην οικογένεια, όσο και στην εκπαίδευση. 
 
Από την έρευνα διαπιστώνεται επίσης η υπερβολική διάρκεια της 
παιδικής τηλεθέασης. Σύµφωνα τουλάχιστον µε τις δηλώσεις της 
πλειοψηφίας των γονιών, τα παιδιά τους ξεπερνούν το αποδεκτό 
όριο των δύο ωρών την ηµέρα στην παρακολούθηση τηλεοπτικών 
προγραµµάτων. Η διάρκεια της παιδικής τηλεθέασης αυξάνεται 
δραµατικά τα σαββατοκυρίακα, γεγονός όµως που στερεί από τα 
παιδιά πολύτιµο χρόνο για άλλες επωφελείς κοινωνικές 
δραστηριότητες (παιχνίδι, συναναστροφή, διάβασµα κ.λπ.). 
 
Σηµαντικό παράγοντα στη µεγάλη διάρκεια της παιδικής τηλεθέασης 
αποτελεί το γεγονός ότι οι πλείστες οικογένειες διαθέτουν πέραν της 
µίας τηλεοπτικής συσκευής, ενώ στην πλειοψηφία τους τα παιδιά 
διαθέτουν τόσο τηλεοπτική συσκευή, όσο και ηλεκτρονικό 
υπολογιστή στο υπνοδωµάτιό τους.  
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Οι πλείστοι γονείς δήλωσαν πεπεισµένοι ότι η τηλεοπτική βία 
επηρεάζει αρνητικά όλα ή έστω πολλά παιδιά, όπως διαπίστωσαν και 
µέσα από προσωπικές εµπειρίες από αλλαγές στη συµπεριφορά των 
παιδιών τους, ύστερα από την παρακολούθηση τηλεοπτικών σκηνών 
βίας. Οι αλλαγές που επισήµαναν οι γονείς αφορούν κυρίως µίµηση 
τηλεοπτικών πράξεων βίας, αντιδραστική συµπεριφορά και 
δυσλειτουργίες στον ύπνο. Μια µερίδα γονιών επισήµανε θετικές 
αλλαγές στη συµπεριφορά των παιδιών, τις οποίες αποδίδουν στην 
παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραµµάτων µε βίαιο περιεχόµενο: 
τα παιδιά τους, όπως ανέφεραν οι γονείς, καθίστανται πιο ευαίσθητα 
στα παθήµατα των άλλων, επιδιώκουν να προστατεύουν άλλους, 
αποκτούν φιλειρηνικές αντιλήψεις κ.λπ. 
 
Πάντως, οι πλείστοι γονείς είναι κατηγορηµατικοί ότι τα παιδιά 
χρειάζονται οπωσδήποτε προστασία από την τηλεοπτική βία, 
δηλώνοντας παράλληλα ότι την ευθύνη την έχουν πρωτίστως οι ίδιοι 
οι γονείς. ∆ευτερευόντως ευθύνη αποδίδουν οι γονείς στους 
τηλεοπτικούς σταθµούς, στις αρµόδιες υπηρεσίες για έλεγχο των 
τηλεοπτικών σταθµών και σε πολύ µικρότερο βαθµό στην 
εκπαίδευση.  
 
Πολλοί γονείς είναι πεπεισµένοι ότι οι τηλεοπτικοί σταθµοί 
παραβιάζουν τη νοµοθεσία που αφορά την προστασία των παιδιών 
από τηλεοπτικές σκηνές βίας, όµως διαπιστώθηκε ότι οι γονείς δεν 
κατέχουν σε επαρκή βαθµό τις πρόνοιες της νοµοθεσίας, που 
αφορούν τις υποχρεώσεις των τηλεοπτικών σταθµών και τα 
δικαιώµατα των τηλεθεατών.  
 
Από τις απαντήσεις των γονιών µπορούν να κατηγοριοποιηθούν 
συγκεκριµένα µοντέλα γονικού ελέγχου της παιδικής τηλεθέασης, 
στη βάση κοινών χαρακτηριστικών: α) Οι αυταρχικοί γονείς 
επιβάλλουν τη θέλησή τους στα παιδιά, διακόπτοντας κατά το 
δοκούν την παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραµµάτων, παρά τις 
αντιδράσεις των παιδιών. β) Οι πατερναλιστές γονείς θέτουν όρια 
στην παιδική τηλεθέαση µε απαγορεύσεις και όχι µε την πειθώ, 
δηµιουργώντας περιβάλλον υπερπροστατευτικότητας. γ) Οι 
αδιάφοροι γονείς χαρακτηρίζονται από την παθητική στάση που 
τηρούν έναντι της παιδικής τηλεθέασης. δ) Οι δηµοκρατικοί γονείς 
βρίσκονται σε συνεχή διάλογο και διαπραγµάτευση µε τα παιδιά, µε 
στόχο τη ρύθµιση και όχι τον έλεγχο της παιδικής τηλεθέασης.  
 
Από τις δηλώσεις των ίδιων των γονιών στο ερωτηµατολόγιο 
φαίνεται ότι στην κυπριακή κοινωνία υιοθετείται περισσότερο το 
δηµοκρατικό µοντέλο, χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει ότι εφαρµόζεται. 
Πάνω από το 70% των γονιών δήλωσαν ότι εξηγούν στα παιδιά και 
κάνουν συµφωνία µαζί τους ότι θα µπορέσουν να δουν τηλεόραση 
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µόλις κάνουν τα µαθήµατά τους. Ενδεχοµένως ένα ποσοστό των 
γονιών να προέβησαν σε αυτή τη δήλωση για να δείξουν ότι είναι 
«καλοί γονείς», όµως έχει σηµασία το γεγονός ότι αναγνωρίζουν ότι 
αυτή είναι µια σύγχρονη προσέγγιση στις σχέσεις των γονιών έναντι 
των παιδιών.  
 
Το πατερναλιστικό µοντέλο γονικού ελέγχου της παιδικής 
τηλεθέασης, όπως επίσης και το αυταρχικό είναι διαδεδοµένα, ενώ 
µε µικρότερη συχνότητα εµφανίζεται το µοντέλο του αδιάφορου 
γονιού. Σηµειώνεται πάντως ότι γονείς µπορεί να εφαρµόζουν 
πρακτικές που συνάδουν πότε µε το ένα και πότε µε το άλλο µοντέλο 
γονικού ελέγχου. Τα µοντέλα ελέγχου παρουσιάζουν διάφορες 
διαβαθµίσεις και εφαρµόζονται περιστασιακά από τους γονείς.  
 
Ωστόσο, όπως συνάγεται από τις απαντήσεις των γονιών στο 
ερωτηµατολόγιο, φαίνεται ότι οι πρακτικές γονικού ελέγχου που 
εντάσσονται στο δηµοκρατικό µοντέλο, θεωρούνται ως πιο 
αποτελεσµατικές, στην προσπάθεια για ρύθµιση της παιδικής 
τηλεθέασης. Αυτό φαίνεται από τα µεγάλα ποσοστά  που 
συγκέντρωσε η δήλωση ότι τα παιδιά συχνά ή σχεδόν πάντοτε 
υπακούουν, όταν οι γονείς τούς εξηγούν και κάνουν συµφωνία ότι 
θα δουν τηλεόραση µόλις τελειώσουν τα µαθήµατά τους.  
 
Από τα πιο πάνω συµπεράσµατα προκύπτουν µια σειρά εισηγήσεις 
για πλαίσιο πολιτικών και δράσεων, οι οποίες µπορούν να συµβάλουν 
σε ενίσχυση του ρόλου των γονιών στην προστασία των ανηλίκων 
από την τηλεοπτική βία. Εννοείται ότι αυτό το ζητούµενο δεν µπορεί 
να αντιµετωπίζεται αποσπασµατικά, αλλά ως µια παράµετρος του 
ευρύτερου ζητήµατος του ρόλου των γονιών στην ανατροφή των 
παιδιών. Έχει διαπιστωθεί ότι οι γονείς δεν τυγχάνουν συστηµατικής 
και συγκροτηµένης εκπαίδευσης στους γονικούς ρόλους. Αυτό το 
κενό χρειάζεται να αναπληρωθεί, ώστε οι γονείς να είναι σε θέση να 
εφαρµόζουν δηµοκρατικά και αποδοτικά µοντέλα ρύθµισης της 
παιδικής συµπεριφοράς.  
 
Παράλληλα είναι απαραίτητη η εκπαίδευση, τόσο των γονιών όσο και 
των παιδιών, στην κριτική χρήση των ΜΜΕ και στην κριτική 
πρόσληψη των µηνυµάτων τους, δηλαδή σε αυτό που ονοµάζεται 
οπτικοακουστική παιδεία ή αλφαβητισµός στα ΜΜΕ (media literacy). 
Με αυτό τον τρόπο γονείς και παιδιά θα αποκτούν τις αναγκαίες 
γνώσεις και δεξιότητες, ώστε όχι µόνο να αποτρέπονται ενδεχόµενες 
αρνητικές επιδράσεις στα παιδιά από ακατάλληλα τηλεοπτικά 
προγράµµατα, αλλά να µπορούν τα παιδιά να αξιοποιούν 
δηµιουργικά τα ΜΜΕ για την ψυχοσωµατική τους ανάπτυξη.  
 
Τα µέτρα που αναφέρθηκαν έχουν µακροπρόθεσµο χαρακτήρα, 
µπορούν όµως να ληφθούν και µια σειρά άλλα µέτρα µε πιο 
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βραχυπρόθεσµα αποτελέσµατα. Θα µπορούσαν να εφοδιαστούν οι 
γονείς µε περισσότερες πληροφορίες για τα προβαλλόµενα 
προγράµµατα, ως προς την καταλληλότητά τους για τα παιδιά, µε 
επεξηγήσεις για τη σήµανση. Οι τηλεοπτικοί σταθµοί θα µπορούσαν 
να περιλάβουν στα προγράµµατά τους ειδικές εκποµπές για τη 
γλώσσα των οπτικοακουστικών ΜΜΕ, ώστε οι γονείς και γενικότερα 
οι τηλεθεατές να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες 
που συνιστούν την οπτικοακουστική παιδεία ή τον αλφαβητισµό στα 
ΜΜΕ. 
 
Θα µπορούσε να αναληφθεί µια εκστρατεία σε πρώτο στάδιο και σε 
δεύτερο στάδιο να δηµιουργηθούν σχετικοί µηχανισµοί για τη 
συνεχή ενηµέρωση των γονιών, ως προς τις πρόνοιες της 
νοµοθεσίας, που ρυθµίζει τη λειτουργία των ΜΜΕ, καθώς και ως 
προς τα δικαιώµατα των τηλεθεατών. Από τις δηλώσεις των γονιών 
διαφάνηκε ότι οι ίδιοι διάκεινται θετικά σε περιπτώσεις που 
προσφέρονται επιµορφωτικά προγράµµατα, παρόλο που αποµένει να 
επιβεβαιωθεί στην πράξη αυτό το ενδιαφέρον. 
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1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΟΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 
 
 

 

Τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ) αποτελούν σήµερα κεντρικό 
παράγοντα της κοινωνικής ζωής, ενώ σε αυτά αποδίδονται πολλά 
από τα αρνητικά κοινωνικά φαινόµενα, όπως η νεανική 
παραβατικότητα και οι βίαιες συµπεριφορές. «Κλασική περίπτωση 
ηθικολογικού πανικού», θα µπορούσε να πει κανείς, παραπέµποντας 
σε επιφανείς ερευνητές των ΜΜΕ (Cohen, 1972, Hall, 1978 κ.ά). 
«Ηθικολογικό πανικό»1 ονόµασαν οι συγκεκριµένοι ερευνητές τις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας 
διογκώνουν ορισµένα φαινόµενα κοινωνικής παρέκκλισης ή 
«κοινωνικής παθογένειας», όπως είναι π.χ. η νεανική 
παραβατικότητα. Η έµφαση σε τέτοια φαινόµενα προκαλεί τον 
πανικό της κοινής γνώµης, η οποία, µε τη σειρά της, ασκεί  πίεση σε 
κοινωνικούς θεσµούς, όπως η αστυνοµία, η εκπαίδευση, οι αρµόδιοι 
πολιτειακοί φορείς κ.λπ., για να πάρουν µέτρα. Το αποτέλεσµα είναι 
οι τάσεις για ένταση του ελέγχου και για κοινωνικό συντηρητισµό.  
 
Ο ηθικολογικός πανικός, που εκπορεύεται κυρίως από τα ΜΜΕ, 
µετατρέπεται σε µπούµερανγκ για τα ίδια τα ΜΜΕ. ‘Oταν 
αναζητούνται τα αίτια π.χ. της νεανικής παραβατικότητας, πολλοί 
φορείς εξουσίας, αλλά και η κοινή γνώµη, αρχίζουν να στρέφονται 
πρωτίστως προς την τηλεόραση, αλλά και το διαδίχτυο, τα 
videogames, ορισµένα νεανικά περιοδικά κ.λπ. θεωρώντας ότι είναι 
οι βασικοί υπαίτιοι.2  
 

Η κοινωνική πραγµατικότητα όµως δεν είναι µονοδιάστατη, αλλά έχει 
πολλές πτυχές και πολλές όψεις, που είναι αντιφατικές και 
αλληλοσυγκρουόµενες. Το ίδιο συµβαίνει και µε τα αίτια της 
νεανικής παραβατικότητας, συµπεριλαµβανοµένων των βίαιων 
συµπεριφορών, καθώς και τις όποιες αρνητικές επιδράσεις στα παιδιά 
από τηλεοπτικά προγράµµατα µε βίαιο περιεχόµενο. Με αυτά τα 

                                                
1 Ο όρος είναι ο επικρατέστερος στην απόδοση του αγγλικού όρου moral panic. Βλ. Cohen, S. (1972) 
Folk devils and moral panics: The creation of the mods and rockers, Basil Blackwell, Oxford. Hall, S., 
Critcher, C., Jefferson, J., Clarke, J. and Roberts, B. (1978) Policing the Crisis, Macmillan, London. 
Hall S., Critcher C., Jefferson T., Clarke J. and Roberts B. (1989) H αστυνόµευση της κρίσης. H 
εξισορρόπηση των εκδοχών: H εκµετάλλευση του Handsworth, στο: Kοµνηνού, M. και Λυριντζής, X. 
(επ.) (1989) Kοινωνία, εξουσία και Mέσα Mαζικής Eπικοινωνίας, Eκδόσεις Παπαζήση, Aθήνα, σελ. 
273-323. 
2 Είναι δικαιολογηµένες οι ανησυχίες σε κάποιο βαθµό, όµως πολλές φορές καταλήγουν σε 
«ηθικολογικούς πανικούς». Για ανάλυση, βλ. Livingstone, S. (1996) On the Continuing Problem of 
Media Effects, in: Curran, J. and Gurevitch, M. (eds) (1996) Mass Media and Society, Arnold, London, 
New York, Sydney, Auckland, pp. 120 - 137. Ωστόσο, υπάρχουν και µελέτες, οι οποίες αποσκοπούν 
στον εντοπισµό των θετικών χρήσεων της τηλεόρασης για τα παιδιά. Για παράδειγµα, βλ. Davies, 
M.M. (1989) Television is good for your kids, Hilary Shipman, London. 



 25 

δεδοµένα τίθεται εν πολλοίς το θέµα για «προστασία» των παιδιών 
από την τηλεοπτική βία και για τον ρόλο που µπορούν να 
διαδραµατίσουν οι γονείς προς αυτή την κατεύθυνση.  
 
∆ιασαφηνίζεται ότι ο όρος «προστασία» χρησιµοποιείται συµβατικά, 
χωρίς να υιοθετείται. Χρησιµοποιείται, καθόσον είναι ο 
επικρατέστερος όρος στη διεθνή βιβλιογραφία, αλλά και στην 
ορολογία της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, για την οποία θα γίνει 
αναφορά στη συνέχεια. ∆εν υιοθετείται ο όρος «προστασία», διότι 
αποπνέει πατερναλισµό και έρχεται σε αντίφαση µε µια πιο 
ρηξικέλευθη προσέγγιση του ζητήµατος, που αποδίδει στα παιδιά τη 
δυνατότητα για αυτόνοµη χρήση των ΜΜΕ και κριτική 
αποκωδικοποίηση των µηνυµάτων τους.  
 
Ακολούθως θα επισκοπηθούν οι διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις 
για τις επιδράσεις των ΜΜΕ, όπως επίσης και για τον ρόλο του 
γονικού ελέγχου στη ρύθµιση της παιδικής τηλεθέασης και της 
προστασίας των παιδιών από την τηλεοπτική βία. 
 
1.1. H τηλεοπτική βία και οι επιδράσεις της στα παιδιά 
 
Οι επιδράσεις των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και ειδικότερα των 
σκηνών βίας στην τηλεόραση απασχόλησαν εκτεταµένα την 
επιστηµονική έρευνα. Το πρώτο ζητούµενο ήταν η εννοιολόγηση του 
όρου «βία». Oι τυπολογικές προσεγγίσεις της βίας ποικίλουν και 
πολλές φορές διίστανται. Mια βασική τυπολογική προσέγγιση είναι 
αυτή που διαχωρίζει τη βία σε πραγµατική και σε φανταστική. 
Πραγµατική βία θεωρούνται εκείνες οι πράξεις και συµπεριφορές, οι 
οποίες είτε αποσκοπούν, είτε έχουν ως συνέπεια βλάβες, σωµατικές 
ή και ψυχικές, σε άλλους ανθρώπους, ζώα ή ακόµη και πράγµατα, 
είτε και στον ίδιο τον δράστη. Φανταστική βία είναι οι ίδιες οι πράξεις 
και συµπεριφορές, οι οποίες όµως τελούνται µόνο στον φαντασιακό 
χώρο. Mια άλλη προσέγγιση προβαίνει στη διάκριση µεταξύ της 
προσωπικής και της δοµικής βίας, η οποία ασκείται µέσα από τις 
κοινωνικές δοµές.  
 
Ένας ευρέως αποδεκτός ορισµός (καθόσον καθολικά αποδεκτός δεν 
υπάρχει) για τη βία είναι κάθε συµπεριφορά, η οποία αποσκοπεί στην 
επιβολή της θέλησης, µε πρόκληση σωµατικού ή και ψυχικού 
πόνου.3 Εποµένως δύο είναι οι βασικές παράµετροι της βίαιης 
συµπεριφοράς, η επιβολή της θέλησης και η πρόκληση πόνου. Οι 

                                                
3 Για τις ανάγκες νοµοθετικών ρυθµίσεων έχουν επίσης διατυπωθεί διάφοροι ορισµοί της βίας. Για 
παράδειγµα, ο Nόµος 47(1) 1994, ο οποίος προνοεί για την Πρόληψη της Bίας στην Oικογένεια και 
την Προστασία των Θυµάτων στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία, προνοεί ότι «βία στην οικογένεια» 
σηµαίνει «οποιαδήποτε παράνοµη πράξη ή συµπεριφορά, µε την οποία προκαλείται άµεσα πραγµατική 
σωµατική, σεξουαλική ή ψυχική βλάβη σε οποιοδήποτε µέλος της οικογένειας και περιλαµβάνει τη βία 
που ασκείται µε σκοπό την επίτευξη σεξουαλικής επαφής χωρίς τη συγκατάθεση του θύµατος, καθώς 
επίσης και τον περιορισµό της ελευθερίας του» (Άρθρο 3, του Nόµου 47(1) του 1994). 
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εννοιολογήσεις του όρου «βία» προδιέγραψαν και τους 
προσανατολισµούς των διαφόρων ερευνητών που ασχολήθηκαν µε 
το θέµα των επιδράσεων της τηλεοπτικής βίας. 
 
Ωστόσο, οι πολυάριθµες έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν ανέδειξαν 
αντιφατικά πορίσµατα και οδήγησαν στη διατύπωση 
αλληλοσυγκρουόµενων ερµηνειών και θεωριών για τις επιδράσεις 
της τηλεοπτικής βίας. Οι επιδράσεις κυµαίνονται από καταστροφικές 
µέχρι ευεργετικές, σύµφωνα µε διάφορες έρευνες. 
 
Oρισµένοι επιστήµονες (Feshbach and Singer, 1971) µελέτησαν τη 
βία των MME, από την οπτική γωνία της Aριστοτελικής θεωρίας της 
κάθαρσης, σύµφωνα την οποία τα βιώµατα στο δραµατικό θέατρο 
µπορούν να λειτουργήσουν καθαρτικά για τον θεατή. Συµπάσχοντας 
ή συµµετέχοντας κατά τη φανταστική τέλεση πράξεων βίας ο θεατής 
οδηγείται στην εκτόνωση των όποιων επιθετικών τάσεων και 
αποτρέπεται έτσι η εκδήλωσή τους, σύµφωνα µε τους ερευνητές που 
υιοθέτησαν αυτή την προσέγγιση.4  
 
Αντιθέτως, η θεωρία της διέγερσης υποστηρίζει ότι η 
παρακολούθηση σκηνών βίας από τα MME ερεθίζει την επιθετικότητα 
και οδηγεί στη µίµηση πράξεων βίας. Τη θεωρία αυτή στήριξε µε τις 
έρευνές του ο L. Berkowitz (1962), ο οποίος κατέληξε στο 
συµπέρασµα ότι υπό ορισµένες προϋποθέσεις, όπως είναι η 
συναισθηµατική διέγερση και οι εξωτερικοί ερεθισµοί, µπορεί να 
αυξηθούν οι επιθετικές τάσεις και τα άτοµα να οδηγηθούν σε 
επιθετικές συµπεριφορές.5  
 
Μια άλλη κλασική θεωρία, για τις επιδράσεις της βίας των MME είναι 
εκείνη της κοινωνικής µάθησης, σύµφωνα µε την οποία τα παιδιά 
µαθαίνουν από τα ΜΜΕ βίαια πρότυπα συµπεριφοράς. Aυτά τα 
πρότυπα παραµένουν σε λανθάνουσα κατάσταση έως ότου ένα 
ερέθισµα προκαλέσει την εκδήλωση βίαιης συµπεριφοράς. Βασικός 
εκπρόσωπος αυτής της θεωρίας είναι ο A. Bandura (1963). Ένα από 
τα κεντρικά συµπεράσµατα των ερευνών του είναι ότι οι µικρής 
ηλικίας θεατές έχουν την τάση να επαναλαµβάνουν τη σκηνή βίας 
που επιβραβεύτηκε στη µικρή οθόνη, παρά εκείνη που τιµωρήθηκε.6 
 
Αξιόλογη επίσης είναι η θεωρία του εθισµού, σύµφωνα µε την οποία 
η κατ' εξακολούθηση κατανάλωση τηλεοπτικών σκηνών βίας 
προκαλεί εθισµό και ο θεατής αρχίζει να θεωρεί τη βίαιη 
συµπεριφορά ως φυσιολογική και κοινωνικά αποδεκτή. Η γνωστή 

                                                
4 Βλ. Feshbach, S. and Singer, R.D. (1971) Television and Aggression: An Experimental Field Study, 
Jossey- Bass Inc., San Francisco. 
5 Βλ. Berkowitz, L. (1962) Aggression: A Social Psychological Analysis, McGrow Hill, New York. 
6 Βλ. Bandura, A. and Walters, R.H. (1963) Social learning and personality development, Holt, 
Rineheart and Winston, New York. 
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πολυετής έρευνα του W. Belson (1978) κατέδειξε ότι παρατηρούνται 
αλλαγές στη συµπεριφορά του ατόµου, το οποίο εκτίθεται 
παρατεταµένα στα µηνύµατα βίας από την τηλεόραση.7  
 
Αυτές και άλλες θεωρίες που διατυπώθηκαν µε βάση τα πορίσµατα 
ερευνών θέτουν το δίληµµα ποιές από αυτές είναι τελικά βάσιµες και 
ποιές όχι. Οι έρευνες µετα-ανάλυσης επιχειρούν να υπερβούν αυτή 
τη δυσκολία, αποσκοπώντας σε ανάδειξη των επικρατέστερων 
συµπερασµάτων από τις διεξαχθείσες έρευνες σε ένα ζήτηµα. Με 
τέτοιες έρευνες µετα-ανάλυσης κατεγράφησαν τα όσα θεωρούνται 
πλέον αδιαµφισβήτητα και αποδεδειγµένα από τις πολυάριθµες 
έρευνες όσον αφορά την αιτιώδη σχέση ή τη συνάφεια µεταξύ 
τηλεοπτικής βίας και βίαιης συµπεριφοράς.  
 
Οι H. Paik και G. Comstock (1994) µε µια έρευνα µετα-ανάλυσης 
διαπίστωσαν ότι τα πορίσµατα των ερευνών συγκλίνουν ως προς 
τους παράγοντες, από τους οποίους εξαρτώνται οι επιδράσεις της 
τηλεοπτικής βίας στους θεατές. Αυτοί οι παράγοντες είναι η τιµωρία 
ή η επιβράβευση της βίας στην τηλεοπτική οθόνη, οι επιπτώσεις που 
έχει ή δεν έχει η τηλεοπτική βία στα θύµατα, η προσοµοίωση του 
περιβάλλοντος όπου ασκείται βία στην τηλεοπτική οθόνη προς το 
πραγµατικό κοινωνικό περιβάλλον των θεατών και η προδιάθεση των 
τηλεθεατών, για την υιοθέτηση ή την απόρριψη µηνυµάτων που 
απορρέουν από τις τηλεοπτικές σκηνές βίας. Οι ερευνητές εξέτασαν 
επίσης τα αποτελέσµατα ερευνών, που δηµοσιεύτηκαν κατά την 
περίοδο 1957-1990 και ανέδειξαν ψηλά επίπεδα επιδράσεων της 
τηλεοπτικής βίας.8 
 
Τα πορίσµατα άλλων ερευνών µετα-ανάλυσης9 είναι τα ακόλουθα: 
Από την τηλεοπτική βία δεν επηρεάζονται όλοι οι τηλεθεατές µε τον 
ίδιο τρόπο. Είναι ενδεχόµενο να επηρεαστούν περισσότερο τα παιδιά, 
αφού η τηλεοπτική βία µπορεί να ερεθίσει τάσεις επιθετικότητας να 
εξωθήσει τα παιδιά σε βίαιες συµπεριφορές. Η τηλεοπτική βία µπορεί 
επίσης να προκαλέσει φόβους στα παιδιά ότι θα καταστούν θύµατα 
βίας. Μπορεί επίσης να κάνει τα παιδιά λιγότερο ευαίσθητα απέναντι 
στις πράξεις βίας και απέναντι στα θύµατα της βίας. Μπορεί ακόµη να 
αυξήσει στα παιδιά την επιθυµία για περισσότερη βία στην 
ψυχαγωγία και στην πραγµατική ζωή. 
   
Από τις έρευνες διαπιστώνεται συνεχώς αυξανόµενη παρουσία 
στοιχείων βίας στα τηλεοπτικά προγράµµατα, όχι µόνο ως προς τη 

                                                
7 Belson, W. (1978) Television violence and the adolescent boy, Saxon House, West Mead. 
8 Βλ. Paik, H. and Comstock, G. (1994) The effects of television violence on antisocial behavior: A 
meta-analysis, Communication research, v. 21, pp. 516-546. 
9 Πορίσµατα των ερευνών µετα-ανάλυσης περιέχονται σε πολλές µελέτες, όπως:  
National Television Violence Study: Executive Summary (1998) Vol. 3, Sage Publications, California  
Josephson, W. (1995) Television violence: A Review of the effects on children of different ages, Dep. of 
Canadian Heritage, http://www.cfcefc.ca/docs/1068.html 
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συχνότητα, αλλά και ως προς την ένταση. Αυτό έχει καταγραφεί και 
στον ελληνικό χώρο, όπου το φαινόµενο αυτό θεωρείται 
εισαγόµενο.10  
  
Μια άλλη σηµαντική διαπίστωση είναι ότι η τηλεοπτική βία επηρεάζει 
περισσότερο τα πιο µικρά παιδιά, κάτω των 8 ετών, διότι αυτά δεν 
µπορούν να διακρίνουν την πραγµατική από τη φανταστική βία, γι' 
αυτό και η παρακολούθηση τηλεοπτικών σκηνών βίας ενδεχοµένως 
να τους προκαλέσει ψυχολογικά τραύµατα. 
 
Οι C.A. Anderson και B.J. Bushman εξέτασαν όλες τις έρευνες για το 
θέµα της βίας των ΜΜΕ που δηµοσιεύτηκαν κατά το 2000. 
∆ιαπίστωσαν ότι ως επί το πλείστον οι ερευνητές επικεντρώθηκαν 
στο θέµα της τηλεοπτικής βίας και λιγότερο στη βία των video-
games ή άλλων ειδών ΜΜΕ.11 
 
Συνοψίζοντας τις πιο πρόσφατες έρευνες για το θέµα των 
επιδράσεων της βίας από τα ΜΜΕ στα παιδιά, ο C.A. Anderson και οι 
συνεργάτες του (2003) κατέληξαν στα ακόλουθα συµπεράσµατα: α) 
Η βία των ΜΜΕ µπορεί να έχει άµεσες επιδράσεις σε διάφορες 
µορφές βίαιης συµπεριφοράς. β) Ολοένα και περισσότερες έρευνες 
τεκµηριώνουν την επίδραση της βίας των ΜΜΕ ως προς την 
επιθετικότητα εκ µέρους θεατών (περιλαµβανοµένης και της βίας). γ) 
Οι σχετικές έρευνες, στις οποίες βασίζονται τα δύο προηγούµενα 
συµπεράσµατα, έχουν διεξαχθεί µε ένα ευρύ φάσµα µεθόδων, 
δειγµάτων και ειδών ΜΜΕ. δ) Για πολλά άτοµα οι αρνητικές 
επιδράσεις της συνεχούς έκθεσης στη βία των ΜΜΕ κατά την παιδική 
ηλικία επεκτείνονται και µετά την ενηλικίωση, ακόµη κι αν δεν 
καταναλώνεται πλέον από τα άτοµα η βία των ΜΜΕ. ε) Ακόµη και τα 
άτοµα που κανονικά δεν έχουν αυξηµένη επιθετικότητα επηρεάζονται 
αρνητικά µε την έκθεσή τους στη βία των ΜΜΕ, τόσο σε 
βραχυπρόθεσµες καταστάσεις, όσο και σε µεγάλες χρονικές 
περιόδους.12 
  
Aξιολογώντας αθροιστικά τα πορίσµατα των ερευνών και τις θεωρίες 
περί των επιδράσεων της τηλεοπτικής βίας,13 θα µπορούσε να λεχθεί 

                                                
10 Βλ. Παπαθανασόπουλος, Σ. (1997) H δύναµη της τηλεόρασης, Εκδόσεις Kαστανιώτη, Aθήνα. 
Παπαθανασόπουλος, Σ. (1999) H βία στην ελληνική τηλεόραση, Eκδόσεις Kαστανιώτη, Aθήνα. 
Παπαθανασόπουλος, Σ. και Γιαννακόπουλος, Α. (2006) Τηλεόραση και βία: Απεικονίσεις σκηνών βίας 
στην ελληνική τηλεόραση, στο: Ζητήµατα Επικοινωνίας, τ. 4, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα. 
11 Βλ. Anderson, C.A. and Bushman, B.J. (2002) Media violence and the American public revisited, 
American Psychologist, v. 57, pp. 448-450. 
12 Βλ. Anderson, C.Α. et al. (2003) The influence of media violence on youth, Psychological science in 
the public interest, v. 4, no 3, December 2003, p. 104. 
13 Ενδεικτικά, βλ.  Buckingham, D. (1998) Children and television: a critical overview of the research, 
in: Boyd-Barrett, O. and Newbold, C. (eds) (1997) Approaches to media. A reader, Arnold, London, 
New York, Sydney, Auckland, pp. 131-145· και Feilititzen, C. (1998) Media violence - four research 
perspectives, in: Boyd-Barrett, O. and Newbold, C. (eds) (1997) Approaches to media. A reader, 
Arnold, London, New York, Sydney, Auckland, pp. 88-103. 
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ότι αυτές οι επιδράσεις δεν είναι µονοσήµαντες. Μπορεί να 
ασκούνται επιδράσεις σε µια µερίδα του κοινού των ΜΜΕ. Η µορφή 
των επιδράσεων της τηλεοπτικής βίας εξαρτάται από πολλούς 
παράγοντες, όπως το µορφωτικό επίπεδο του δέκτη, την ψυχο-
κοινωνική του συγκρότηση, την προδιάθεσή του, τις προγενέστερες 
εµπειρίες του κ.λπ.). Εξαρτάται επίσης από το κοινωνικό περιβάλλον 
υποδοχής αυτών των µηνυµάτων, εντός του οποίου θα 
αποκωδικοποιηθούν τα µηνύµατα της τηλεοπτικής βίας. Υπό αυτά τα 
δεδοµένα προκύπτει η ανάγκη για προστασία των παιδιών από την 
τηλεοπτική βία, καθόσον τα παιδιά θεωρούνται ως πιο ευάλωτοι 
δέκτες επιδράσεων.14  
 
1.2. Η ανάγκη για προστασία των παιδιών από την τηλεοπτική 
βία 
 
Ποικίλες έρευνες διενεργήθηκαν, µε στόχο να αναδειχθούν οι 
παράγοντες και οι παράµετροι που µπορεί να συµβάλουν στην 
προστασία των παιδιών από την τηλεοπτική βία. Το ένα σκέλος της 
προστασίας συνίσταται στην αποτροπή, ώστε τα παιδιά να µη 
γίνονται δέκτες τηλεοπτικής βίας. Η επιδίωξη όµως αυτή τίθεται υπό 
αµφισβήτηση, καθόσον ενδεχοµένως να δηµιουργηθεί στα παιδιά η 
ψευδαίσθηση ότι ζουν σε µια κοινωνία που είναι απαλλαγµένη από 
τη βία. Το δεύτερο σκέλος είναι η άµβλυνση ή η αποτροπή των 
όποιων αρνητικών επιδράσεων από την παρακολούθηση τηλεοπτικών 
σκηνών βίας.15  
 
Μέσα από τις πολύχρονες έρευνες και προσπάθειες έχουν αναδειχθεί 
διάφοροι τρόποι και παράγοντες που συµβάλλουν στην προστασία 
των παιδιών από την τηλεοπτική βία.  
 
Ένας τρόπος είναι η καλλιέργεια κατάλληλων συνηθειών τηλεθέασης 
ή η αλλαγή λανθασµένων συνηθειών τηλεθέασης, ούτως ώστε η 
χρήση της τηλεόρασης και η επιλογή των προγραµµάτων να είναι 
ωφέλιµη αντί επιβλαβής (Guerra, 1990).16 Μεγάλη σηµασία δίνεται 
επίσης στην εκπαίδευση των γονιών, για να είναι σε θέση να 
ελέγχουν και να καθοδηγούν τα παιδιά τους στις τηλεοπτικές τους 
συνήθειες, να τα βοηθούν στην αποκωδικοποίηση των µηνυµάτων 
που εµπεριέχονται στις βίαιες τηλεοπτικές σκηνές (Singer and 
Singer, 1981),17 ώστε να απορρίπτονται οι αντικοινωνικές και να 
                                                
14 Βλ. Livingstone, S. (1996) On the Continuing Problem of Media Effects, in: Curran, J. and 
Gurevitch, M. (eds) (1996) Mass Media and Society, Arnold, London, New York, Sydney, Auckland, 
pp. 120-137. Για θετικές χρήσεις της τηλεόρασης, βλ. Davies, M.M. (1989) Television is good for your 
kids, Hilary Shipman, London. 
15 Bλ. National Education Association, http://www.nea.org/issues/safescho/tvviol.html 
16 Guerra, N. (1990) Social cognitive approaches to the prevention of antisocial behavior in children, 
Workshop on hostility and sociability, Warsaw 
17 Singer, J.L. and Singer, D.G. (1981) Television, Imagination and Aggresion, Lawrence Erlbaum 
Associates, New Jersey. 
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υιοθετούνται οι φιλοκοινωνικές συµπεριφορές (Eron, 1986).18 
  
Εποµένως, ο θεσµός της οικογένειας φαίνεται να είναι καθοριστικός 
στο ζήτηµα της προστασίας των παιδιών από την τηλεοπτική βία. Σε 
αυτό συνηγορεί και η µελέτη του Πανεπιστηµίου της Oξφόρδης 
(Oxford University, 1999),19 η οποία εναποθέτει την πολιτική για 
αντιµετώπιση της βίας από τα MME σε δύο πυλώνες: α) στην 
οικογένεια και β) στο εκπαιδευτικό σύστηµα, χωρίς όµως αυτό να 
σηµαίνει ότι υποβαθµίζεται η ευθύνη των ραδιοτηλεοπτικών 
οργανισµών. Στην έκθεση του Πανεπιστηµίου της Οξφόρδης 
τονίστηκε η σηµασία για µια πανευρωπαϊκή δράση, η οποία να είναι 
αποτελεσµατική, διοικητικά εφικτή, κοινά αποδεκτή και ενισχυτική 
προς τους γονείς, ώστε να προσθέτει στις επιλογές τους.20  
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε ειδικό ψήφισµά του ηµ. 11.4.2002 για 
την προστασία των παιδιών και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας κάλεσε 
τα κράτη µέλη να οργανώσουν εκστρατείες και θερµές γραµµές για 
παράπονα όσον αφορά παράνοµο και επιβλαβές οπτικοακουστικό 
περιεχόµενο, ώστε να εφιστήσουν την προσοχή των καταναλωτών 
και ιδιαίτερα των γονιών σε σχέση µε τους ελλοχεύοντες κινδύνους. 
Επίσης υπέδειξε ότι η προστασία των παιδιών από νόµιµο µεν, πλην 
όµως επιβλαβές περιεχόµενο εναπόκειται στους γονείς και τους 
νόµιµους κηδεµόνες των παιδιών. Τόνισε επίσης τη σηµασία της 
εκπαίδευσης τόσο των παιδιών, όσο και των γονιών για την 
κατάλληλη χρήση των οπτικοακουστικών Μέσων Μαζικής 
Επικοινωνίας.21 Ως αποτέλεσµα δηµόσιας διαβούλευσης, εγκρίθηκε 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συµβούλιο η Οδηγία 2007/65/ΕΚ 
προς τα κράτη µέλη, µε την οποία συστήνεται, µεταξύ άλλων, η 
λήψη µέτρων για ενίσχυση του γονικού ρόλου στην παιδική 
τηλεθέαση. 
  
Προδήλως η οικογένεια αποτελεί κοµβικό σηµείο στην επικοινωνιακή 
διαδικασία, µέσω των ΜΜΕ, αφού είναι ο χώρος υποδοχής των 
µηνυµάτων που απορρέουν από τα ΜΜΕ, ενώ οι γονείς µπορεί να 
έχουν καθοριστικό ρόλο στην αποκωδικοποίηση αυτών των 
µηνυµάτων. Ωστόσο, προκειµένου να εξεταστεί ο ρόλος της 
οικογένειας στην προστασία των ανηλίκων από την τηλεοπτική βία, 
είναι απαραίτητο να πιστοποιηθεί η κατάσταση στην οποία βρίσκεται 
σήµερα αυτός ο κοινωνικός θεσµός, οι σχέσεις µεταξύ των γονιών 
και των παιδιών, καθώς και η σχέση της οικογένειας µε την 
τηλεόραση. 

                                                
18 Eron, L.D. (1987) Interventions to mitigate the psychological effects of media violence on agressive 
behaviorism, American Psychologist, 42, pp. 435-442. 
19 H  συγκεκριµένη µελέτη µε τίτλο «Γονικός έλεγχος των τηλεοπτικών εκποµπών» («Parental control 
of television broadcasting») πραγµατοποιήθηκε για λογαριασµό της Eυρωπαϊκής Eνωσης, µε στόχο να 
αποτελέσει τον γνώµονα για µια νέα Kοινοτική Oδηγία σε σχέση µε τα MME.  
20 Βλ. Oxford University (1999), Parental control of television broadcasting, Executive Summary, p. 2. 
21 Βλ. Ψήφισµα Α5-0037/2002 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
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1.3. Ο θεσµός της οικογένειας και τα µοντέλα γονικού 
ελέγχου στα παιδιά 
 
Η οικογένεια είναι εκείνος ο κοινωνικός θεσµός που αποσκοπεί στο 
να εξασφαλίζει τη βιολογική αναπαραγωγή της κοινωνίας, τις υλικές 
συνθήκες διαβίωσης των µελών της οικογένειας, να παρέχει 
σωµατική και ψυχική φροντίδα στα µέλη της, να µεριµνά για την 
κοινωνικοποίηση των µελών της και κατ’ επέκταση να διαµορφώνει 
την ταυτότητά τους, ατοµική και συλλογική.22  
 
H σύγχρονη οικογένεια παρουσιάζει µεγάλες διαφοροποιήσεις, ως 
προς τους ρόλους και ως προς τις δοµές, σε σηµείο που ορισµένοι 
επιστήµονες (Cooper, 1976, κ.ά.) διαβλέπουν την πλήρη 
αποσύνθεσή της,23 ενώ άλλοι µελετητές (Parsons, 1956, κ.ά.) 
υποστηρίζουν ότι παρά τις σηµαντικές αλλαγές που επηρεάζουν τις 
δοµές και τις λειτουργίες της, η οικογένεια παραµένει σταθερά ο 
πυρήνας της κοινωνίας.24 Mέσα από τις λειτουργίες της οικογένειας 
και την άσκηση των γονικών ρόλων επιδιώκεται η κοινωνική 
αναπαραγωγή.  
 
Η οικογένεια διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο ως βασική µονάδα της 
κοινωνίας, στην κοινωνικοποίηση των παιδιών, αλλά δεν είναι ο 
αποκλειστικός παράγοντας, ούτε και ο κυριότερος. Όπως σηµειώνει ο 
Bottomore, «η οικογένεια κοινωνικοποιεί το παιδί πρώτη. ∆εν 
δηµιουργεί όµως αυτή τις αξίες που µεταδίδει. Oι αξίες αυτές 
προέρχονται από τη θρησκεία, το έθνος, την κάστα ή την κοινωνική 
τάξη».25  
 
Η κοινωνία αναθέτει στους γονείς την ευθύνη να ασκήσουν γονικό 
έλεγχο στα παιδιά τους, µε στόχο την κοινωνικοποίησή τους, δηλαδή 
την υιοθέτηση και εφαρµογή των κοινωνικά αποδεκτών αξιών και 
κανόνων συµπεριφοράς, για να διασφαλίζεται η κοινωνική συνοχή 
και συνέχεια.  
 
Πολλές επιστηµονικές έρευνες επικεντρώθηκαν στην άσκηση του 
γονικού ρόλου. Από τις έρευνες αυτές προέκυψαν διάφορες 
τυπολογίες για τις πρακτικές που ακολουθούν οι γονείς για τον 
έλεγχο της συµπεριφοράς των παιδιών. Για την κατάρτιση της δικής 
της τυπολογίας η D. Baumrind (1991) χρησιµοποίησε δύο κριτήρια, 
δηλαδή την ανταποκρισιµότητα και την απαιτητικότητα των γονιών 
προς τα παιδιά. Από την τυπολογία αυτή έχουν εξαιρεθεί ακραία 

                                                
22 Βλ. Murdock, P.G. (1949) Social Structure, Macmillan, New York, σελ. 10. 
23 Βλ. Cooper, D. (1976) O θάνατος της οικογένειας, Eκδόσεις Kαστανιώτη, Aθήνα. 
24 Βλ. Parsons, T. and Bales, R.F. (1956) Family, Socialization and Interaction Process, Routledge & 
Kegan Paul, London. 
25 Βλ. Bottomore, T.B. (1990) Kοινωνιολογία. Kεντρικά προβλήµατα και βασική βιβλιογραφία, 
Eκδόσεις Gutenberg, Aθήνα, σελ. 225. 
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αποκλίνουσες περιπτώσεις, όπως γονείς που κακοποιούν ή 
παραµελούν τα παιδιά. Η D. Baumrind διαχώρισε τέσσερις 
κατηγορίες γονιών:  
 
α) Οι επιεικείς γονείς δεν προβάλλουν απαιτήσεις προς τα παιδιά 
τους, ενώ οι ίδιοι ανταποκρίνονται σε ό,τι τους ζητηθεί από αυτά. 
Συνήθως δεν θέτουν ιδιαίτερους περιορισµούς στη συµπεριφορά των 
παιδιών και αποφεύγουν τις συγκρούσεις µε τα παιδιά τους. 
 
β) Οι αυταρχικοί γονείς προβάλλουν µεγάλες απαιτήσεις από τα 
παιδιά, αποφεύγουν όµως να δώσουν εξηγήσεις γιατί επιβάλλεται 
στα παιδιά να συµπεριφέρονται µε συγκεκριµένο τρόπο, δίνουν 
συνεχώς οδηγίες και απαιτούν από τα παιδιά, ωστόσο οι ίδιοι δεν 
ανταποκρίνονται ως επί το πλείστον σε ό,τι ζητήσουν τα παιδιά. 
 
γ) Οι επιτακτικοί γονείς είναι συνδυάζουν την απαιτητικότητα και την 
ανταποκρισιµότητα, δηλαδή απαιτούν από τα παιδιά, αλλά και οι ίδιοι 
ανταποκρίνονται σε κάτι που θα ζητήσουν τα παιδιά. Συνήθως 
θέτουν κανόνες στη συµπεριφορά και στις σχέσεις τους µε τα παιδιά, 
ενώ και δίνουν έµφαση στην προτροπή παρά στην απαγόρευση, για 
τη ρύθµιση της συµπεριφοράς των παιδιών. 
 
δ) Οι µη εµπλεκόµενοι γονείς είναι εκείνοι επιδεικνύουν αδιαφορία 
σε σχέση µε τη συµπεριφορά των παιδιών, δηλαδή ούτε απαιτούν 
από τα παιδιά να συµπεριφέρονται µε συγκεκριµένο τρόπο, ούτε 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών.26  
 
H τυπολογία αυτή προσφέρει µια βάση για την κατηγοριοποίηση των 
πρακτικών γονικού ελέγχου, ωστόσο ενδεχοµένως να µην καλύπτει 
όλους τους τύπους µοντέλων γονικού ελέγχου ως προς την παιδική 
συµπεριφορά. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, οι οποίοι επίσης θα 
µπορούσαν να αποτελέσουν κριτήρια για άλλες κατηγορίες µοντέλων 
γονικού ελέγχου, όπως για παράδειγµα η παραδειγµατική 
συµπεριφορά των γονιών κ.ά.  
 
Σηµειώνεται επίσης ότι οι γονικές πρακτικές ελέγχου µπορεί να 
διαφοροποιούνται από παιδί σε παιδί ή ακόµη και από περίοδο σε 
περίοδο. Εξάλλου, η κοινωνικοποίηση των µελών της οικογένειας 
δεν είναι µονόδροµος. Τα παιδιά διδάσκονται από τους γονείς, αλλά 
και οι γονείς διδάσκονται από τα παιδιά. Οι νεότερες γενιές είναι 
δέκτες των νέων εξελίξεων της εποχής, τόσο των τεχνολογικών, όσο 
και των κοινωνικών, των αξιακών και άλλων. Οι γόνοι της 
οικογένειας µπορεί να µεταφέρουν νέες νοοτροπίες και αντιλήψεις 
εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος, προκαλώντας ανατροπές ή 

                                                
26 Oι αντίστοιχοι όροι στην αγγλική είναι «indulgent parents», «authoritarian parents», «authoritative 
parents» και «uninvolved parents». Βλ. Baumrind, D. (1991) The influence of parenting style on 
adolescent competence and substance use, Journal of Earley Adolescent 11(1), pp. 56-95. 
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και συγκρούσεις.  
 
1.4. Η σχέση της οικογένειας µε την τηλεόραση 
 
Στις σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες παρατηρείται η κυριαρχία της 
τηλεόρασης στην οικογενειακή ζωή.27 Ο κοινωνικοποιητικός ρόλος 
της οικογένειας υποχωρεί συνεχώς, λόγω της φυσικής απουσίας των 
εργαζοµένων γονιών από το σπίτι, αλλά και των αυξανόµενων 
επιρροών από άλλους παράγοντες, όπως ο κοινωνικός περίγυρος και 
τα ΜΜΕ.  
 
Η νέα κατάσταση του θεσµού της οικογένειας οδηγεί σε ανεξέλεγκτη 
τηλεθέαση, ιδιαίτερα για τα παιδιά. Η τηλεόραση µετατρέπεται σε 
«γκουβερνάντα», στην οποία παραπέµπονται τα παιδιά, ώστε να 
ασχοληθούν µε κάτι άλλο οι γονείς. Eπίσης µε την απόκτηση 
δεύτερης και τρίτης τηλεοπτικής συσκευής η τηλεόραση έχει 
καταστεί συνοδός άλλων λειτουργιών, όπως η ετοιµασία του 
φαγητού, το δείπνο, το διάβασµα, ο ύπνος κ.λπ.  
 
Η οικογένεια είναι ανίσχυρη απέναντι στην κυριαρχία των MME, 
ιδιαίτερα της τηλεόρασης, καθόσον η τηλεόραση µπορεί να 
αξιοποιηθεί ως µέσο ψυχαγωγίας και ενηµέρωσης για την οικογένεια 
και τα µέλη της. Tα MME επηρεάζουν µπορεί να επηρεάζουν τη ζωή 
της οικογένειας, αλλά και η οικογένεια διαθέτει διάφορους τρόπους 
αντίστασης στην κυριαρχία των ΜΜΕ, οι οποίοι όµως πολλές φορές 
παραµένουν αναξιοποίητοι. H οικογένεια «µπορεί εν δυνάµει να 
"εξαφανίσει" ολοσχερώς ένα µέσο από την "υποκειµενική" της 
πραγµατικότητα µέσα στο σπιτικό, αγνοώντας την ύπαρξή του ή 
στην περίπτωση της τηλεόρασης, κλείνοντάς το», όπως αναφέρει η 
Μπ. Ντάβου.28 Κάτι τέτοιο όµως θα είχε συνέπειες, καθόσον τα µέλη 
της οικογένειας θα βίωναν ως στέρηση την αποχή από την 
τηλεθέαση. Ιδιαίτερα, εάν στο κοινωνικό περιβάλλον της οικογένειας 
η τηλεθέαση, η άντληση διαµεσολαβηµένων εµπειριών από την 
τηλεόραση αποτελεί µέρος της κοινωνικής συναναστροφής. Όσοι 
απέχουν από την τηλεόραση µπορεί να αισθάνονται αποκοµµένοι και 
αποµονωµένοι από τον κοινωνικό περίγυρο.  
 
Εντός της οικογένειας παρατηρείται η ολοένα αυξανόµενη 
εξατοµίκευση της χρήσης της τηλεόρασης, όπως επίσης και των 
άλλων ΜΜΕ, όπως το κοµπιούτερ. H εξατοµικευµένη σχέση του 
ατόµου µε την τηλεόραση µπορεί να εκφράζεται είτε µέσω της 
διαµόρφωσης ατοµικού ρεπερτορίου τηλεθέασης, είτε αυτενέργειας 

                                                
27 Ο ρόλος της τηλεόρασης στις σχέσεις µέσα στην οικογένεια εξετάζεται σε πολλές έρευνες. Βλ., 
ανάµεσα σ’ άλλα, Silverstone, R. (1994) Television and everyday life, Routledge, London. Bλ. επίσης, 
Morley, D. (1986) Family television. Cultural power and domestic leisure, Comedia, London· και Lull, 
J. (ed.) (1989) World families watch television, Sage, London. 
28 Βλ. Ντάβου, Μ. (1999) Επαναξιολόγηση των ΜΜΕ για τη ζωή της σύγχρονης οικογένειας, στο: Το 
Βήµα των Κοινωνικών Επιστηµών, Αθήνα, τ. Ε’, τ. 27, σελ. 129. 



 34 

του ατόµου, που οφείλεται στην τροφοδότησή του µε εµπειρίες από 
την τηλεόραση.29.  
 
Η διαµόρφωση «ατοµικού ρεπερτορίου» από τον κάθε χρήστη των 
MME στηρίζεται τόσο στην αύξηση του αριθµού των ίδιων των MME, 
µε τα πολλά κοµπιούτερ, φορητά και σταθερά, µε τα κινητά 
τηλέφωνα και τις συσκευές τηλεόρασης, όσο και στην επέκταση των 
υπηρεσιών που προσφέρονται, όπως το διαδίκτυο, η παρακολούθηση 
ταινιών κατ΄επιλογήν κ.λπ. Aυτό έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση των 
επιµέρους ακροατηρίων των MME, ένα φαινόµενο που ο A. Toffler 
είχε χαρακτηρίσει ως «αποµαζικοποίηση» των MME, εξαιτίας 
συγκεκριµένων τεχνολογικών εξελίξεων, όπως η καλωδιακή 
τηλεόραση.30 Ωστόσο, η «προφητεία» αυτή δεν φαίνεται να 
επαληθεύεται επί του παρόντος. H µέχρι σήµερα εµπειρία της 
δορυφορικής τηλεόρασης καταδεικνύει ότι από τις πολλαπλές 
επιλογές που προσφέρονται, οι χρήστες περιορίζουν το ρεπορτόριό 
τους σε µόνο µερικά κανάλια. Παράλληλα, ένας µικρός αριθµός 
τηλεοπτικών σταθµών αποσπούν τις µεγάλες πλειοψηφίες του 
κοινού. 
  
Σύµφωνα µε τη Livingstone (2002), οι χρήσεις της επικοινωνιακής 
τεχνολογίας από την προηγούµενη γενιά οδηγούσαν στην 
ιδιωτικοποίηση, που µεταφραζόταν στη µεταφορά σε ιδιωτικούς 
χώρους ορισµένων πρακτικών, οι οποίες πριν διεξάγονταν σε 
δηµόσιους χώρους (π.χ. παρακολούθηση κινηµατογραφικής ταινίας 
στην τηλεόραση, αντί στο κινηµατοθέατρο). Η σύγχρονη ψηφιακή 
γενιά βιώνει την εξατοµίκευση, γεγονός που εκδηλώνεται µε την 
αντικατάσταση συλλογικών πρακτικών από ατοµικές (όπως η χρήση 
του κοµπιούτερ µε προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης).31 
 
Πάντως η οικογένεια δεν είναι απλώς παθητικός δέκτης των 
επιδράσεων της τηλεόρασης, αλλά µπορεί να επηρεάσει µε πολλούς 
τρόπους την τηλεόραση. Κατ' αρχάς οι τηλεοπτικοί σταθµοί 
παράγουν ταινίες, τηλεοπτικές σειρές και δελτία ειδήσεων κ.λπ. 
αντλώντας τα θέµατά τους από την οικογένεια. Το τηλεοπτικό 
πρόγραµµα δοµείται κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται ως επί το 
πλείστον σε ένα οικογενειακό κοινό (Fiske, 2000). Εποµένως, η 
οικογένεια µε τις επιλογές της, στο πλαίσιο του ανταγωνισµού των 
τηλεοπτικών καναλιών για µερίδια τηλεθέασης, µπορεί να επηρεάσει 
στη διαµόρφωση του τηλεοπτικού προγράµµατος, στην ποιότητα του 
τηλεοπτικού περιεχοµένου.32 
 

                                                
29 Βλ. Πλειός, Γ. (1998) Εξατοµίκευση και τηλεοπτική επικοινωνία στην ύστερη νεωτερικότητα, στο: 
Επιθεώρηση των Κοινωνικών Επιστηµών, Αθήνα, τ. 98, σελ. 87-124. 
30 Βλ. Toffler, A. (1982) Tο τρίτο κύµα, Eκδόσεις Kάκτος, Aθήνα, σελ. 196. 
31 Βλ. Livingstone, S. (2002) Young people and new media. Childhood and the changing environment, 
Sage Publications, London. 
32 Βλ. Fiske, J. (2000) H ανατοµία του τηλεοπτικού λόγου, Eκδόσεις ∆ροµέας, Aθήνα. 
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Προκύπτει όµως το ερώτηµα κατά πόσο αφήνονται περιθώρια στο 
κοινό να επιλέξει, αφού δεν υπάρχουν πολλές επιλογές, εξαιτίας της 
εξοµοίωσης των τηλεοπτικών προγραµµάτων. Την εξοµοίωση 
επέβαλαν οι µετρήσεις τηλεθέασης. Τα τηλεοπτικά κανάλια σπεύδουν 
να εντάξουν στο πρόγραµµά τους ό,τι θεωρείται ως «δηµοφιλές», 
ό,τι µπορεί να προσελκύσει την προσοχή του «µέσου τηλεθεατή». 
Έτσι επιβάλλεται στο τηλεοπτικό περιεχόµενο η µονοκρατορία του 
«µέσου τηλεθεατή».  
 
1.5. Μοντέλα γονικού ελέγχου για προστασία των παιδιών από 
την τηλεοπτική βία 
 
Σηµαντικός είναι ο ρόλος της οικογένειας στις επιλογές τηλεοπτικών 
προγραµµάτων, αλλά και στη διαδικασία πρόσληψης των µηνυµάτων 
που απορρέουν από τα τηλεοπτικά προγράµµατα.  
  
Ωστόσο, παρά τις δυνατότητες που έχει η οικογένεια για αντίσταση 
στις επιδράσεις της τηλεόρασης, ως επί το πλείστον η τηλεόραση 
επιβάλλεται στην οικογένεια, ιδιαίτερα στα πιο µικρά από τα µέλη 
της, τα οποία µπορεί να γίνονται δέκτες επιβλαβών µηνυµάτων, 
ιδιαίτερα από τις τηλεοπτικές σκηνές βίας. Είναι γι' αυτό που 
ανακύπτει η ανάγκη για προστασία της οικογένειας απέναντι στην 
«εισβολή» της τηλεόρασης στο οικογενειακό περιβάλλον, απέναντι 
στην ανεξέλεγκτη πρόσβαση στα παιδιά.  
 
Με βάση τα αποτελέσµατα πολλών µελετών για την εµπλοκή των 
γονιών και της οικογένειας στην αντιµετώπιση της τηλεοπτικής βίας, 
η Aµερικανική Ψυχολογική Aκαδηµία33 κατάρτισε ένα κατάλογο, ο 
οποίος περιέχει πρακτικές γονικού ελέγχου στην παιδική τηλεθέαση. 
Οι πρακτικές αυτές είναι πολύ συγκεκριµένες: Συστήνεται στους 
γονείς να περιορίζουν τη χρονική διάρκεια που τα παιδιά τους 
παρακολουθούν τηλεόραση, να επιλέγουν τι θα παρακολουθήσουν 
τα παιδιά τους στην τηλεόραση, να συµµετέχουν και οι ίδιοι οι γονείς 
µαζί µε τα παιδιά τους στην παρακολούθηση τηλεοπτικών 
προγραµµάτων, να απαγορεύουν αυστηρά στα παιδιά τους να 
παρακολουθούν τηλεοπτικά προγράµµατα τα οποία δεν εγκρίνουν οι 
ίδιοι οι γονείς, να προτείνουν εναλλακτικούς τρόπους ψυχαγωγίας 
στα παιδιά, να ενθαρρύνουν τα παιδιά να παρακολουθούν ποιοτικά 
προγράµµατα, να προτρέπουν τα παιδιά να αποφεύγουν τις 
διαφηµίσεις, να παρεµβαίνουν δραστήρια οι ίδιοι οι γονείς προς 
αρµόδιους φορείς και προς τηλεοπτικούς σταθµούς, ώστε να 
επηρεάζουν τη διαµόρφωση του προσφερόµενου τηλεοπτικού 
προγράµµατος. 
  
Aυτές οι πρακτικές εν πολλοίς στηρίζονται στις αρχές της 
συµµετοχής, της αυτενέργειας και της κριτικής  αντίληψης. Ωστόσο 
                                                
33 Bλ. http://www.aap.org/advocacy/childhealthmonth/hmonth.html 
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είναι προφανές ότι ορισµένες από αυτές τις πρακτικές είναι 
πατερναλιστικού χαρακτήρα, όπως η σύσταση προς τους γονείς να 
ελέγχουν τη χρονική διάρκεια που τα παιδιά τους παρακολουθούν 
τηλεόραση, αλλά και η σύσταση να επιλέγουν οι γονείς τι θα 
παρακολουθήσουν τα παιδιά στην τηλεόραση. Σηµειώνεται ότι η 
εφαρµογή των περισσότερων πρακτικών γονικού ελέγχου της 
παιδικής τηλεθέασης προϋποθέτει ψηλό µορφωτικό επίπεδο, ψυχική 
προδιάθεση, ακόµη και φυσική παρουσία των γονιών την ώρα της 
παιδικής τηλεθέασης. Oι προϋποθέσεις αυτές δεν είναι πάντοτε 
εφικτές λόγω της κατάστασης που διαµορφώθηκε στον θεσµό της 
οικογένειας. 
 
Απαραίτητος παράγοντας είναι επίσης και η κατάρτιση των γονιών 
στα θέµατα της ραδιοτηλεόρασης, η οπτικοακουστική παιδεία, ο 
αλφαβητισµός στα ΜΜΕ.34 Για να είναι σε θέση οι γονείς να 
βοηθήσουν τα παιδιά τους στην αξιολογική χρήση των ΜΜΕ και την 
κριτική πρόσληψη των µηνυµάτων τους, χρειάζεται και οι ίδιοι να 
έχουν τις ανάλογες γνώσεις και δεξιότητες, που συνιστούν τον 
αλφαβητισµό στα ΜΜΕ: κριτική ανάλυση των µηνυµάτων των ΜΜΕ, 
γνώσεις για το κοινό και τις επιδράσεις που δέχεται από τα ΜΜΕ, 
δεξιότητες για την παραγωγή µηνυµάτων µέσω των ΜΜΕ.35 Αν οι 
γονείς έχουν αυτά τα εφόδια, τότε µπορούν να συµβάλουν και στην 
ανάπτυξη του αλφαβητισµού στα ΜΜΕ.  
 
Σύµφωνα µε την E. Thoman (1995), υπάρχουνι τρία επίπεδα 
αλφαβητισµού στα τα MME: Στο πρώτο επίπεδο το άτοµο 
αντιλαµβάνεται ότι χρειάζεται να είναι επιλεκτικό στη χρήση των 
MME, να µην καταναλώνει ανεξέλεγκτα ό,τι προσφέρεται από τα 
ΜΜΕ, τις εφηµερίδες, τα περιοδικά, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, 
το διαδίκτυο κ.λπ. Στο δεύτερο επίπεδο το άτοµο συνειδητοποιεί την 
ανάγκη να προσλαµβάνει κριτικά τα µηνύµατα των ΜΜΕ, καθόσον 
αυτά δεν αντικατοπτρίζουν την κοινωνική πραγµατικότητα, αλλά 
προβάλλουν µια κατασκευασµένη πραγµατικότητα. Στο τρίτο επίπεδο 
το άτοµο είναι σε θέση να διασυνδέσει τη λειτουργία των ΜΜΕ και τα 
µηνύµατα που εκπέµπουν µε το κοινωνικό τους πλαίσιο, 
ερµηνεύοντας τον ρόλο που διαδραµατίζουν τα ΜΜΕ, τους στόχους 
που επιδιώκουν, τις επιδράσεις που ασκούν στο κοινό, σε κέντρα 
λήψεως αποφάσεων.36 Υπάρχει όµως και τέταρτο στάδιο, το οποίο 
παραλείπει η E. Thoman. Βασικό συστατικό στοιχείο του 
                                                
34 Ο όρος στα αγγλικά είναι media literacy, ο οποίος αποδίδεται στα ελληνικά µε διάφορους όρους, 
όπως αλφαβητισµός στα ΜΜΕ, εγγραµµατοσύνη στα ΜΜΕ κ.ά. 
35 Βλ. Buckingham, D. (1990) Watching media learning: Making sense of media education, The 
Falmer Press, England. Eπίσης, βλ. Masterman, L. (1980) Teaching about television, Macmillan, 
London· Masterman, L. (1985) Teaching the media, Comedia, Routledge, London and New York· 
Masterman, L. & Mariet F. (1994) Media education in 1990’s: A teachers'   guide, Council of Europe 
Publications. 
36 Thoman, E. (1995) Operational Definition of Media Literacy, Center for Media Literacy, Los 
Angeles. 
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αλφαβητισµού στα ΜΜΕ είναι η δυνατότητα του ατόµου να 
συµµετέχει, να παρεµβαίνει µε την κατασκευή επικοινωνιακών 
µηνυµάτων και τη διάχυσή τους µέσω των ΜΜΕ.  
 
Mε την ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη χρήση των MME και την κριτική 
πρόσληψη των µηνυµάτων τους, τόσο στα παιδιά όσο και στους 
γονείς, θα µπορούσε να επιτευχθεί ο στόχος της αποτροπής των 
ενδεχόµενων αρνητικών επιδράσεων της τηλεοπτικής βίας. 
 
Πάντως διάφορες έρευνες που έχουν διενεργηθεί καταδεικνύουν 
τεράστιο έλλειµµα στον γονικό έλεγχο στην παιδική τηλεθέαση. Για 
παράδειγµα, σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε σε δείγµα 5.000 
παιδιών στις HΠA και τη Bρετανία, διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά δεν 
υφίστανται ιδιαίτερους περιορισµούς ή καθοδήγηση από τους γονείς 
τους κατά την τηλεθέαση (Cullingford, 1984). Mε την έρευνα αυτή37 
επιβεβαιώθηκαν τα πορίσµατα παλαιότερων ερευνών, σύµφωνα µε 
τις οποίες τα παιδιά είναι οι πιο συχνοί χρήστες της τηλεόρασης 
(Himmelweit, 1958),38 ενώ στις οικογένειες, όπου οι γονείς 
παρακολουθούν πολλές ώρες τηλεόραση, το ίδιο πράττουν και τα 
παιδιά τους, ακολουθώντας το γονικό παράδειγµα (Fishbein, 
1987).39 
 
Ερευνητές επιχείρησαν να εξετάσουν τη διαµεσολάβηση των γονιών  
στην πρόσληψη τηλεοπτικών σκηνών βίας από τα παιδιά, δηλαδή 
πώς οι γονείς επηρεάζουν τα παιδιά κατά την αποκωδικοποίηση των 
µηνυµάτων που απορρέουν από τις τηλεοπτικές σκηνές βίας.40 Το 
συµπέρασµα των ερευνητών (Nathanson, 2001) ήταν ότι οι γονείς 
µε αρνητικές προσεγγίσεις προς τα βίαια τηλεοπτικά προγράµµατα 
χρησιµοποιούσαν ενεργητικές και απαγορευτικές πρακτικές 
διαµεσολάβησης, ενώ οι γονείς µε θετικές προσεγγίσεις 
χρησιµοποιούσαν τη συµµετοχική τηλεθέαση. Σύµφωνα µε τις 
απαντήσεις των παιδιών που συµµετείχαν στην έρευνα, η 
απαγορευτική διαµεσολάβηση των γονιών εκλαµβανόταν από τα 
παιδιά ως µη έγκριση των προγραµµάτων από τους γονείς, ενώ η 
ενεργητική διαµεσολάβηση και η συµµετοχική τηλεθέαση 
εκλαµβανόταν ως ενθάρρυνση για παρακολούθηση τέτοιων 
προγραµµάτων. Εποµένως, δεν είναι αρκετή η συµµετοχική 
τηλεθέαση γονιών και παιδιών, γιατί αυτό µπορεί να εκλαµβάνεται 
από τα παιδιά ως έγκριση για την παρακολούθηση τηλεοπτικών 
σκηνών βίας. 
 

                                                
37 Βλ. Cullingford, C. (1984) Children and television, Gower, London. 
38 Βλ. Himmelweit, H.T., Vince, P. and Oppenheim, A.N. (1958) Television and the child, Oxford 
University Press, London. 
39 Βλ. Fishbein, H. (1987) Socialization and television, in: Boyd-Barrett, O. and Braham, P. (eds) 
(1987) Media, knowledge and power, Open University, London. 
40 Βλ. Nathanson, A. (2001) Parent and child perspectives on the presence and meaning of parental 
television mediation, Journal of Broadcasting and Electronic Media, v. 45, 2001, pp 201-220. 
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Οι πρακτικές που εφαρµόζουν οι γονείς για τον έλεγχο της παιδικής 
τηλεθέασης ενδεχοµένως να ανταποκρίνονται στην κατηγοριοποίηση 
των µοντέλων γονικού ελέγχου που έκανε η D. Baumrind (1991), 
δηλαδή α) επιεικείς γονείς, β) αυταρχικοί γονείς, γ) επιτακτικοί 
γονείς και δ) µη εµπλεκόµενοι γονείς. Ωστόσο οι ιδιαιτερότητες µιας 
κοινωνίας ενδεχοµένως να επηρεάζουν την κατηγοριοποίηση των 
µοντέλων γονικού ελέγχου. Αυτό δεν παραγνωρίζεται στην παρούσα 
έρευνα, µε την οποία εξετάζεται ο ρόλος των γονιών στην προστασία 
των παιδιών από την τηλεοπτική βία. 
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2. ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
 
 
Απαραίτητο στοιχείο για την αξιοπιστία µιας έρευνας είναι η ένταξή 
της σε συγκεκριµένο κοινωνικό πλαίσιο, καθόσον η κάθε κοινωνία 
έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, που χρειάζεται να ληφθούν υπόψη, 
τόσο στο στάδιο της συγκέντρωσης των εµπειρικών δεδοµένων, όσο 
και στο στάδιο της ανάλυσής τους και της εξαγωγής 
συµπερασµάτων. 
 
Η κυπριακή κοινωνία, στην οποία διεξήχθη η παρούσα έρευνα για 
τον ρόλο των γονιών στην προστασία των παιδιών από την 
τηλεοπτική βία, διακρίνεται από µια σειρά ελλείµµατα στις κοινωνικές 
δοµές και τους κοινωνικούς θεσµούς, που εν πολλοίς οφείλονται 
στην παρατεταµένη στασιµότητα, λόγω της µακραίωνης ξένης 
κατοχής µέχρι την ανεξαρτησία το 1960, και στη συνέχεια στους 
ραγδαίους ρυθµούς των διαδικασιών µετάβασης από την 
παραδοσιακή στη νεωτερική κοινωνία. 
 
Στη συνέχεια θα εξεταστούν οι ιδιαιτερότητες της εξέλιξης της 
κυπριακής κοινωνίας, όσο και δύο βασικών θεσµών, οι οποίοι είναι 
συνυφασµένοι µε το αντικείµενο αυτής της έρευνας, δηλαδή τους 
θεσµούς της οικογένειας και των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. 
 
2.1. Η µετάβαση της κυπριακής κοινωνίας από την παράδοση 
στη νεωτερικότητα 
 
Όταν οι άλλες κοινωνίες βίωναν τις ιδέες του ∆ιαφωτισµού και τη 
βιοµηχανική επανάσταση, η κυπριακή κοινωνία βρισκόταν υπό 
οθωµανική και βρετανική κατοχή, µέχρι το 1960. Έτσι στερήθηκε 
της δυνατότητας να ακολουθήσει φυσιολογικά όλα τα στάδια της 
µεταβολής, από την παραδοσιακή αγροτική κοινωνία στη 
βιοµηχανική - νεωτερική κοινωνία. Αλλά και ύστερα από την 
ανεξαρτησία, η κυπριακή κοινωνία βίωσε αναταραχές, και έκρυθµες 
καταστάσεις µε αποκορύφωµα την τουρκική εισβολή του 1974, η 
οποία ανέτρεψε τον κοινωνικό ιστό, µε την εκρίζωση 200.000 
Ελληνοκυπρίων από τις εστίες τους στο κατεχόµενο βόρειο τµήµα 
της Κύπρου και τη µεταφορά του τουρκοκυπριακού πληθυσµού από 
τις ελεύθερες περιοχές στις κατεχόµενες. Ως εκ τούτου, οι δοµές και 
οι θεσµοί της κυπριακής κοινωνίας διαµορφώθηκαν µέσα από 
ανατροπές, ραγδαίους µετασχηµατισµούς ή και χάσµατα, δεν 
ακολούθησαν µια φυσιολογική πορεία µέσα από εσωτερικές 
διεργασίες.  
 
Αξιοσηµείωτη συνέπεια είναι η καχεκτική ανάπτυξη των κοινωνικών 
και πολιτικών θεσµών, οι οποίοι δεν είχαν µια φυσιολογική εξέλιξη, 
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αλλά είναι «µεταµοσχευµένοι»41 στην κυπριακή κοινωνία. Ως εκ 
τούτου παρουσιάζεται στρεβλή λειτουργία του κράτους και εδραίωση 
των πελατειακών σχέσεων µεταξύ κοµµατικών κατεστηµένων και 
κρατικών φορέων. 
 
∆ιαµορφώθηκε τελικά η κυπριακή κοινωνία ως σύγχρονη κοινωνία 
µε πολύ ραγδαίους ρυθµούς, µε αποτέλεσµα να µη συνοδεύονται οι 
αλλαγές στους θεσµούς και τις δοµές µε τις ανάλογες προσαρµογές 
στις κοινωνικές αντιλήψεις και τις συµπεριφορές.42 
 
Η κυπριακή κοινωνία έχει όλα χαρακτηριστικά της σύγχρονης 
κοινωνίας,43 που είναι η ανάπτυξη της τεχνολογίας, η αύξηση του 
τριτογενούς τοµέα της οικονοµίας, η εξατοµίκευση της κοινωνικής 
ζωής, η αποσύνδεση του ατόµου από την οικογένεια και την 
ευρύτερη κοινότητα, η γεωγραφική και κοινωνική κινητικότητα, η 
συγκέντρωση του πληθυσµού στις πόλεις, η διαµεσολάβηση της 
επικοινωνίας κ.λπ. 
 
Oι διεργασίες µετάβασης της κυπριακής κοινωνίας προς τη 
νεωτερικότητα εντάθηκαν ακόµη περισσότερο από τις αρχές της 
δεκαετίας του 1990, µε την πορεία ένταξης στην Eυρωπαϊκή Eνωση 
(Ε.Ε.) και τη διαδικασία της εναρµόνισης και στη συνέχεια µε την 
ένταξη στην Ε.Ε. από το 2004. Ως αποτέλεσµα έχουν επέλθει µια 
σειρά από διαφοροποιήσεις και προσαρµογές σε πολλά επίπεδα και 
τοµείς, στην οικονοµία, την κοινωνία, την πολιτική, την πολιτισµική 
ζωή. Εννοείται ότι αυτές οι διαδικασίες δεν είναι απαλλαγµένες από 
ρήξεις και συγκρούσεις. 
   
2.2. Οι ριζικές αλλαγές στο ραδιοτηλεοπτικό πεδίο 
 
Ένας από τους τοµείς στους οποίους επήλθαν ριζικές αλλαγές, λόγω 
της εναρµόνισης µε τα ισχύοντα στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και 
της συµµόρφωσης προς της κοινοτικές Οδηγίες, είναι ο 
ραδιοτηλεοπτικός. 
 
Επί τρεις δεκαετίες (1960 - 1990) το κρατικό Pαδιοφωνικό Ίδρυµα 
Kύπρου (PIK) διατηρούσε το µονοπώλιο στη διάθεση 
ραδιοτηλεοπτικών προγραµµάτων. Η θεσµική εποπτεία που ασκείτο 
(και εξακολουθεί να ασκείται) στο ΡΙΚ είναι πατερναλιστική, αφού  
                                                
41 O όρος αυτός αναφέρεται στην εργασία Aτταλίδης, M. (1993) Παράγοντες που διαµόρφωσαν την 
Kυπριακή Kοινωνία µετά την Aνεξαρτησία, στο: ∆ήµος Λευκωσίας (1993) Kυπριακή ζωή και κοινωνία. 
Λίγο πριν από την Aνεξαρτησία και µέχρι το 1984, ∆ιαλέξεις Λαϊκού Πανεπιστηµίου, Λευκωσία, σελ. 
215-235.  
42 Για τα ελλείµµατα στους θεσµούς της κυπριακής κοινωνίας, βλ. Xριστοδούλου, ∆. (1995) Eκεί που 
το θαύµα δεν έφτασε. ∆οµικές και θεσµικές ανεπάρκειες και πολιτικο - κοινωνικά ελλείµµατα, Eκδόσεις 
Intercollege, Λευκωσία. 
43 Για συζήτηση της εξέλιξης της κυπριακής κοινωνίας, βλ. Περιστιάνης, N. και Tσαγγαράς, Γ. (επ.) 
(1995) Aνατοµία µιας µεταµόρφωσης. H Kύπρος µετά το 1974. Kοινωνία, οικονοµία, πολιτική, 
πολιτισµός, Eκδόσεις Intercollege, Λευκωσία. 
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το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας του επιτρέπει την εξάρτησή του από 
κρατικούς φορείς και συνεπακόλουθα επιτρέπει τις έξωθεν 
παρεµβάσεις. 
  
Το ραδιοτηλεοπτικό πεδίο στην Kύπρο άλλαξε ριζικά, αφότου 
καταργήθηκε το κρατικό µονοπώλιο στις αρχές της δεκαετίας του 
1990, µε βάση την κοινοτική Οδηγία για την «Τηλεόραση χωρίς 
σύνορα» του 1989. 
 
Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 άρχισαν τη λειτουργία τους 
ιδιωτικοί ραδιοτηλεοπτικοί σταθµοί στην Κύπρο, ωστόσο ο 
νοµοθετικό πλαίσιο για την ιδιωτική ραδιοτηλεόραση ολοκληρώθηκε 
µόλις το 2000. Επί µία δεκαετία ήταν ουσιαστικά ανεξέλεγκτη η 
ανάπτυξη και λειτουργία των ιδιωτικών οπτικοακουστικών MME. 
 
Σε αυτό το διάστηµα που µεσολάβησε από το 1990 και εντεύθεν 
σηµειώθηκαν αγκυλώσεις στη λειτουργία των ΜΜΕ, δηµιουργήθηκαν 
πανίσχυρα συγκροτήµατα, αναπτύχθηκαν σχέσεις διαπλοκής µε 
άλλες εξουσίες. Για τα φαινόµενα αυτά εκφράζονται έντονες 
ανησυχίες, όπως και για τις επιδράσεις που ασκούν τα ΜΜΕ στο 
κοινό, µε ιδιαίτερη αναφορά τις επιδράσεις της τηλεοπτικής βίας στα 
παιδιά. Mε τη συµπλήρωση της νοµοθεσίας, ιδίως τον Nόµο 7(1) του 
1998 και τους Kανονισµούς των Kανονιστικών ∆ιοικητικών Πράξεων 
(K.∆.Π.) 10/2000, επιχειρήθηκε η κατοχύρωση της προστασίας των 
ανήλικων τηλεθεατών. Για την εποπτεία του ραδιοτηλεοπτικού 
πεδίου συστάθηκε η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, η οποία έχει 
αρµοδιότητα για τη ρύθµιση της λειτουργίας των ραδιοτηλεοπτικών 
σταθµών, την παρακολούθηση της εφαρµογής της νοµοθεσίας και 
την επιβολή κυρώσεων στους ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς που την 
παραβιάζουν. 
 
Ωστόσο οι ανησυχίες, ως προς ενδεχόµενες αρνητικές επιδράσεις 
τηλεοπτικών εκποµπών, ιδιαίτερα εκείνων µε βίαιο περιεχόµενο, στα 
παιδιά δεν έχουν υποχωρήσει. Εξάλλου αυτό καταδεικνύεται και από 
τις εκθέσεις της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου. Στην τελευταία 
διαθέσιµη ετήσια έκθεση της Αρχής για το 2005 αναφέρεται ότι η 
ΑΡΚ διερεύνησε ή εξέτασε συνολικά 457 υποθέσεις πιθανών 
παραβάσεων της νοµοθεσίας από ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς, τις 
384 υποθέσεις αυτεπάγγελτα και τις 73 κατόπιν παραπόνου / 
καταγγελίας από το κοινό. Από τα στοιχεία αυτά διαφαίνεται ότι οι 
περισσότερες υποθέσεις εξετάζονται µε πρωτοβουλία της Αρχής και 
όχι του κοινού. Τελικά κρίθηκε ότι µόνο στις 216 υποθέσεις θα 
µπορούσαν να τεκµηριωθούν πιθανές παραβάσεις της νοµοθεσίας. 
Τελικά στοιχειοθετήθηκαν παραβάσεις σε 156 υποθέσεις, για τις 
οποίες επιβλήθηκαν διάφορες κυρώσεις, όπως ανάκληση λειτουργίας 
σταθµού σε 1 υπόθεση, αναστολή λειτουργίας σταθµών σε 3 
υποθέσεις, διοικητικό πρόστιµο σε 41 υποθέσεις, σύσταση ή 
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προειδοποίηση σε 37 υποθέσεις, ενώ σε άλλες 66 υποθέσεις 
εκκρεµούσε ακόµη η επιβολή ποινής. 
 
Οι 90 από τις 156 παραβάσεις για τις οποίες επιβλήθηκαν κυρώσεις 
αφορούσαν 848 πιθανές παραβάσεις, οι περισσότερες από τις οποίες 
(310 συνολικά, οι 305 αυτεπάγγελτα και µόνο 5 κατόπιν καταγγελίας 
/ παραπόνου από το κοινό) είχαν σχέση µε τη σήµανση της 
εκποµπής η οποία προβλήθηκε σε οικογενειακή ζώνη, ενώ ήταν 
ακατάλληλη για τέτοια ώρα µετάδοσης. Πολλές παραβάσεις (359 
συνολικά και ήταν όλες ύστερα από αυτεπάγγελτη εξέταση) 
αφορούσαν τις διαφηµίσεις, είτε για τη συχνότητα και τη διάρκειά 
τους, είτε για το περιεχόµενό τους. 
 
Οι παραβάσεις που αφορούσαν το ακατάλληλο λεκτικό / οπτικό 
υλικό (µε σκηνές βίας και σεξ), για τις οποίες επιβλήθηκαν κυρώσεις 
από την ΑΡΚ, ανέρχονταν σε 68 (οι 55 κατόπιν αυτεπάγγελτης 
εξέτασης και οι 13 κατόπιν εξέτασης εξέτασης από το κοινό. 
Περισσότερη ευαισθησία και παρεµβατικός ρόλος από το κοινό 
φαίνεται και στις παραβάσεις που αφορούσαν τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα, την ιδιωτική ζωή, τιµή, υπόληψη κ.ά. (οι 25 πιθανές 
παραβάσεις είχαν εξεταστεί ύστερα από παράπονο / καταγγελία και 
οι 7 αυτεπάγγελτα), καθώς και την ακρίβεια, την αντικειµενικότητα, 
την πολυµέρεια, την πληρότητα και την ισότιµη µεταχείριση (οι 22 
πιθανές είχαν εξεταστεί από  καταγγελία / παράπονο και οι 6 
αυτεπάγγελτα).44 
 
2.3. Ο θεσµός της οικογένειας στην κυπριακή κοινωνία 
 
Μια σειρά από σηµαντικές αλλαγές έχουν επέλθει κατά τις τελευταίες 
δεκαετίες στον θεσµό της οικογένειας στην κυπριακή κοινωνία. Αυτό 
οφείλεται στις ανατροπές που έχουν σηµειωθεί µετά το 1974, 
εξαιτίας της τουρκικής εισβολής, της προσφυγοποίησης µεγάλου 
µέρους του πληθυσµού, της αστικοποίησης, της µετάβασης από την 
παραδοσιακή στη νεωτερική κοινωνία.45 Αυτές οι εξελίξεις 
επηρεάζουν και την άσκηση γονικού ελέγχου.  
 
Η τυχαία συγκατοίκηση σε συνοικισµούς και σε πόλεις, εξαιτίας 
προσφυγοποίησης από την τουρκική εισβολή, επέφερε ανατροπές 
στο κοινωνικό περιβάλλον.46 Η παραδοσιακή διευρυµένη οικογένεια 
                                                
44 Πηγή: Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου. 
45 Για τις αλλαγές στην κυπριακή κοινωνία, ανάµεσα σ' άλλα, βλ. Pάγκου, E. (1983) Oψεις κοινωνικής 
µεταβολής. Γεωγραφική και επαγγελµατική κινητικότητα στη σύγχρονη κυπριακή κοινωνία, 
∆ηµοσιεύµατα Kέντρου Kοινωνικών Eρευνών, Λευκωσία. Για τις κοινωνικές αλλαγές µετά τα 
γεγονότα του 1974, βλ. Περιστιάνης, N. και Tσαγγαράς, Γ. (επ.) (1995) Aνατοµία µιας µεταµόρφωσης. 
H Kύπρος µετά το 1974. Kοινωνία, οικονοµία, πολιτική, πολιτισµός, Eκδόσεις Intercollege, Λευκωσία. 
46 Για την προσφυγοποίηση µεγάλου µέρους του πληθυσµού, βλ. Loizos, P. (1981) The heart grown 
bitter. A chronicle of Cypriot war refugees, Cambridge University Press, Cambridge, London, New 
York, New Rochelle, Melbourne, Sydney και στα ελληνικά, Loizos, P. (2001) Xρονικό της κυπριακής 
προσφυγιάς, Eκδόσεις Aλεξάνδρεια, Aθήνα. 
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στην κυπριακή κοινωνία υπέστη σηµαντικό πλήγµα, µε τη διασπορά 
των ανθρώπων που συνδέονταν µε συγγενικούς δεσµούς. Ωστόσο, 
το µικρό µέγεθος της κυπριακής κοινωνίας, η προσκόλληση σε 
παραδοσιακές αξίες, ήταν παράγοντες που απέτρεψαν την πλήρη 
διάλυση του θεσµού της οικογένειας σε εκείνες τις έκρυθµες 
συνθήκες.  
 
Αλλά και οι κοινωνικές διεργασίες, όπως η αστυφιλία, η άνοδος του 
µορφωτικού και του βιοτικού επιπέδου, η επέκταση της γυναικείας 
απασχόλησης και της δηµιουργίας καριέρας, οι αλλαγές στις 
αντιλήψεις για τις σχέσεις µεταξύ ανδρών και γυναικών, µεταξύ 
συζύγων κ.λπ. άσκησαν επιδράσεις στην κυπριακή κοινωνία. 
Παράλληλες επιδράσεις άσκησαν και εξωγενείς παράγοντες, όπως 
είναι ο τουρισµός, οι σπουδές των παιδιών στο εξωτερικό, η 
εισαγωγή προτύπων συµπεριφοράς και κοινωνικών αξιών δια µέσου 
των ΜΜΕ κ.ά.  
 
Η κυπριακή οικογένεια οδηγήθηκε σε µια κατάσταση η οποία, κατά 
πολλούς, όζει «αποσύνθεσης», άνκαι είναι υπερβολικός αυτός ο 
χαρακτηρισµός. Ορισµένα κοινωνικά φαινόµενα, ωστόσο, µαρτυρούν 
για την αποσταθεροποίηση του θεσµού ή για τη µετάβασή του σε µια 
νέα µορφή.47 Τέτοια φαινόµενα είναι η αύξηση των διαζυγίων, η 
διασάλευση των παραδοσιακών ρόλων εντός της οικογένειας, η 
χαλάρωση των σχέσεων µεταξύ των µελών της οικογένειας, η 
πρόκληση συγκρούσεων και αυξητικές τάσεις στα κρούσµατα βίας 
στην οικογένεια.  
  
Ένα φαινόµενο που θεωρείται ως δείχτης «αποσύνθεσης» της 
κυπριακής οικογένειας είναι η αύξηση των διαζυγίων, όχι µόνο σε 
απόλυτους αριθµούς, αλλά και όσον αφορά το ποσοστό 
διαζευτικότητας. Tο 1974 τα διαζύγια ανέρχονταν σε 140, ενώ το 
ποσοστό διαζευτικότητας ήταν 0,27, το 1980 έφθασαν τα 164 (και 
στο 0,32 το ποσοστό διαζευτικότητας), το 1985 ανήλθαν στα 258 
(ποσοστό διαζευτικότητας 0,48), το 1990 κατεγράφησαν 348 
διαζύγια (ποσοστό διαζευτικότητας 0,60) και το 1995 σηµείωσαν νέα 
άνοδο φτάνοντας τα 757 (ποσοστό διαζευτικότητας 1,19). To 2004 ο 
αριθµός των διαζυγίων έφτασε στα 1.614, ενώ το ποσοστό 
διαζευτικότητας ήταν 2,2. Την ίδια χρονιά, σχεδόν το 5% των γάµων 
που πραγµατοποιήθηκαν είχαν διάρκεια λιγότερη του ενός έτους. Οι 
κυριότεροι λόγοι, στους οποίους αποδίδονται τα διαζύγια, είναι ο 
ισχυρός κλονισµός της εγγάµου σχέσεως (89,2%) και ακολουθεί ο 
ισχυρός ισχυρός κλονισµός της εγγάµου σχέσεως, λόγω 5ετούς 
διαστάσεως (10,6%). Όσον αφορά την υπαιτιότητα για τα διαζύγια, 
αυτή επιρρίφθηκε στους άνδρες για το 45% των διαζυγίων, τις 

                                                
47 Βλ. Περιστιάνης, Ν. (επιστ. υπεύθ.) (2004) Η σηµερινή κατάσταση της κυπριακής οικογένειας. 
Αποτελέσµατα έρευνας, Κέντρο Ερευνών και Ανάπτυξης Intercollege, Λευκωσία. 
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γυναίκες για το 35,8% των διαζυγίων, ενώ στα υπόλοιπα 19,2% των 
διαζυγίων υπαίτιοι θεωρήθηκαν και οι δύο σύζυγοι. Tα στοιχεία 
αυτά48 καταδεικνύουν ότι η κοινωνική σύµβαση του γάµου και της 
οικογένειας διαλύεται µε µεγαλύτερη ευκολία παρά προηγουµένως. 
  
Mια άλλη παράµετρος που µαρτυρεί τις τάσεις αποσταθεροποίησης 
στην κυπριακή οικογένεια είναι οι αυξανόµενες καταγγελίες για 
περιστατικά βίας στην οικογένεια. Σύµφωνα µε την τελευταία 
διαθέσιµη Eτήσια Έκθεση της Συµβουλευτικής Eπιτροπής για την 
Πρόληψη και την Kαταπολέµηση της Bίας στην Oικογένεια (1999)49 
µόνο στο Tµήµα Yπηρεσιών Kοινωνικής Eυηµερίας του Yπουργείου 
Eργασίας το 1994 είχαν αναφερθεί 29 περιπτώσεις άσκησης βίας σε 
παιδιά, το 1995 έφτασαν τις 35 περιπτώσεις, το 1996 αναφέρθηκαν 
60, το 1997 αναφέρθηκαν 70, ενώ το 1998 µειώθηκαν στις 63 
περιπτώσεις.50  
 
Με βάση τα στατιστικά στοιχεία των καταγγελιών που έγιναν στην 
Αστυνοµία για περιστατικά βίας στην οικογένεια κατά την περίοδο 
2001-2007, φαίνεται να παρουσιάζεται ραγδαία αύξηση. Το 2001 
είχαν καταγγελθεί 512 περιστατικά βίας στην οικογένεια, τα οποία το 
2007 διπλασιάστηκαν, αυξήθηκαν σε 1.053. Συνολικά καθ' όλη την 
περίοδο είχαν καταγγελθεί 5.191 περιστατικά. Τα περισσότερα από 
αυτά αφορούσαν σωµατική βία (από 426 το 2001 αυξήθηκαν σε 791 
το 2007, συνολικά 4.110 περιστατικά κατά την περίοδο 2001-2207). 
Τα καταγγελθέντα περιστατικά ψυχολογικής βίας ήταν 82 το 2001 
και αυξήθηκαν σε 233 το 2007 (συνολικά 979 κατά την 
ανασκοπούµενη περίοδο). Τα περιστατικά ψυχολογικής βίας που 
καταγγέλθηκαν στην Αστυνοµία το 2007 ήταν µόλις 4. Το 2007 
έφτασαν τα 29, συνολικά 102 κατά την περίοδο 2001-2007. 
 
Οι γυναίκες αποτελούσαν το µεγαλύτερο ποσοστό των θυµάτων 
οικογενειακής βίας (71,96%) κατά την περίοδο 2001-2007, 
σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία της Αστυνοµίας. Οι άνδρες 
αποτελούσαν το 16,82% των θυµάτων, τα κορίτσια κάτω των 18 
ετών αποτελούσαν το 6,35% και τα αγόρια κάτω των 18 ετών το 
4,86%. Όσον αφορά τους δράστες, στη συντριπτική τους 
πλειοψηφία ήταν άνδρες (82,04%), ενώ οι γυναίκες ήταν πολύ 
λιγότερες (16,35%). Τα αγόρια κάτω των 18 ετών που 
καταγγέλθηκαν ως δράστες περιστατικών βίας στην οικογένεια ήταν 
                                                
48 Πηγή: Στατιστική Yπηρεσία (2000) Kοινωνικοί δείχτες 2000, Kυβερνητικό Tυπογραφείο, Λευκωσία 
και Στατιστική Υπηρεσία (2004) ∆ηµογραφική έκθεση, Κυβερνητικό Τυπογραφείο, Λευκωσία. 
49 Βλ. Συµβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και την Καταπολέµηση της Βίας στην Οικογένεια 
(1999) Ετήσια Έκθεση, Λευκωσία. 
50 H έκταση και η συχνότητα του προβλήµατος δεν µπορεί να εκτιµηθεί αποκλειστικά µε αυτά τα 
στατιστικά στοιχεία, εφόσον γίνεται λόγος µόνο για τις καταγγελθείσες περιπτώσεις στη συγκεκριµένη 
Yπηρεσία και όχι συνολικά για τα κρούσµατα που συναποτελούν το φαινόµενο. Yπάρχει κι εδώ ο 
«σκοτεινός αριθµός» που δεν καταγράφεται από τις επίσηµες στατιστικές. Βλ. Maguire, M. (1997) 
Crime statistics, patterns and returns: Changing perceptions and their implications, in: Maguire, M. et 
al. (eds) (1997) The Oxford Handbook of Criminology, Clarendon Press, Oxford. 
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το 1,27%, ενώ τα κορίτσια κάτω των 18 ετών αποτελούσαν το 
0,34%.51 
 
Έρευνα, που διενεργήθηκε για λογαριασµό της Συµβουλευτικής 
Eπιτροπής για την Πρόληψη και την Aντιµετώπιση της Bίας (2000), 
καταδεικνύει ότι το 97% των ερωτηθέντων αναγνωρίζει ότι υπάρχει 
πρόβληµα βίας στην κυπριακή οικογένεια και µάλιστα είτε συχνά, 
είτε πολύ συχνά (50% των ερωτηθέντων).52 Σύµφωνα µε τους 
ερευνητές, παρατηρείται πρόβληµα στάσεων απέναντι στη βία, 
ιδιαίτερα ανάµεσα στους νέους στις ηλικίες 16 - 18 ετών. Aυτή η 
ηλικιακή κατηγορία έχει το µεγαλύτερο ποσοστό ανάµεσα σε 
εκείνους (14% των ερωτηθέντων) που δεν δέχονται ότι το 
σπρώξιµο, το τράνταγµα, το τσίµπηµα και το τράβηγµα του αυτιού 
είναι βία. H έρευνα είχε πραγµατοποιηθεί παγκύπρια, έγινε ανάµεσα 
σε άτοµα ηλικίας 18 ετών και άνω, χρησιµοποιήθηκε αναλογικά 
στρωµατοποιηµένο δείγµα, το οποίο αποτέλεσαν 906 άτοµα. Xωρίς 
να αµφισβητείται η αξιοπιστία της συγκεκριµένης  έρευνας, 
σηµειώνεται εντούτοις η εγγενής αδυναµία παρόµοιων ερευνών, οι 
οποίες καταγράφουν τάσεις ή στάσεις του κοινού, δηλαδή των 
ερωτηθέντων για την ακρίβεια, κατά τη δεδοµένη στιγµή. H έρευνα 
δεν εξέτασε, παραδείγµατος χάριν, κατά πόσο το µεγάλο ποσοστό 
των ερωτηθέντων (97%) προβαίνει στη δήλωση ότι όντως υπάρχει 
βία στην οικογένεια, υπό την επίδραση των MME, τα οποία από 
καιρού εις καιρόν δίνουν έµφαση και υπερπροβάλλουν ορισµένα 
κοινωνικά προβλήµατα, κατασκευάζοντας «ηθικολογικούς πανικούς» 
(Cohen, 1972, Hall et al., 1989, McRobbie, 1994, etc). Eπίσης η 
συγκεκριµένη έρευνα υστερεί σε κοινωνιολογική ερµηνεία των 
στατιστικών αποτελεσµάτων της, καθώς και στις εισηγήσεις, οι 
οποίες δεν φαίνεται να απορρέουν από τα πορίσµατα της έρευνας. 
 
Σε άλλη έρευνα που έγινε µε αντικείµενο την έκταση και τις µορφές 
βίας ενάντια στα παιδιά στην κυπριακή οικογένεια (Αποστολίδου, 
2004) διαπιστώθηκε ότι τουλάχιστον το 20% των παιδιών του 
δείγµατος, στην πλειονότητά τους αγόρια που ζουν σε πόλη, έχει 
υποστεί κάποιας µορφής σωµατική κακοποίηση. Αξίζει να σηµειωθεί 
επίσης ότι µια σηµαντική µειονότητα (20%) των παιδιών που 
δήλωσαν ότι έχουν υποστεί κακοποίηση δεν είχαν συµπαράσταση 
από κανέναν. Κατά την έρευνα παρατηρήθηκαν αυξηµένα ποσοστά 
χρήσης αλκοόλ και άλλων ουσιών ανάµεσα σε παιδιά που δηλώνουν 
ότι έχουν υποστεί σωµατική κακοποίηση ή που είναι µάρτυρες 
σκηνών βίας ανάµεσα στους γονείς τους. ∆ιαπιστώθηκε ότι τα παιδιά 
που δηλώνουν ότι έχουν υποστεί σωµατική κακοποίηση ή που είναι 
µάρτυρες σκηνών βίας ανάµεσα στους γονείς τους προσδίδουν στον 
εαυτό τους πολύ περισσότερους αρνητικούς χαρακτηρισµούς. 

                                                
51 Πηγή: Αστυνοµία Κύπρου. 
52 Πηγή: Συµβουλευτική Eπιτροπή για την Πρόληψη και την Aντιµετώπιση της Bίας στην Oικογένεια 
(2000) H βία στην κυπριακή οικογένεια, Aποτελέσµατα έρευνας του Intercollege, Λευκωσία, σελ. 92.  



 46 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, τα κορίτσια φαίνονται να 
κινδυνεύουν περισσότερο από τις σοβαρότερες µορφές σεξουαλικής 
κακοποίησης. Πάντως, παρουσιάζονται σαφείς διαφορές ως προς το 
φύλο και το µορφωτικό επίπεδο του θύτη. Οι άντρες, και ως επί το 
πλείστον αυτοί µε χαµηλότερο επίπεδο µόρφωσης, φαίνεται να 
ασκούν περισσότερη σωµατική βία.53 
 
Όσον αφορά την πρόληψη του φαινοµένου της βίας στην οικογένεια, 
µια άλλη έρευνα (Σπύρου κ.ά., 2007) κατέδειξε ότι απαιτείται 
περαιτέρω εκπαίδευση και ενηµέρωση µεταξύ του πληθυσµού, των 
γυναικών ειδικότερα, αλλά όχι µόνο, καθόσον η ενδοοικογενειακή 
βία αφορά και επηρεάζει όλα τα µέλη της οικογένειας. Σύµφωνα µε 
τα πορίσµατα των ερευνητών, η πλειοψηφία των γυναικών 
αναγνωρίζει ότι η ενδοοικογενειακή βία είναι γεγονός στις 
οικογένειες στην Κύπρο. Ωστόσο, διαπιστώθηκαν προβλήµατα 
προσδιορισµού των βίαιων συµπεριφορών, γεγονός που οδηγεί στο 
συµπέρασµα ότι υπάρχει µεγάλη ανάγκη για την ενηµέρωση του 
πληθυσµού, των γυναικών ειδικότερα, ως προς το τι αποτελεί 
οικογενειακή βία, όχι σε γενικούς και αφηρηµένους όρους, αλλά µε 
συγκεκριµένους και ακριβείς όρους. Αυτό θα επιτρέπει στα µέλη της 
οικογένειας να αναγνωρίζουν βίαιες συµπεριφορές όταν αυτές 
συµβαίνουν. Η έρευνα έδειξε επίσης ότι ένα σηµαντικό ποσοστό των 
γυναικών αντιµετωπίζουν την ενδοοικογενειακή βία ως προσωπικό, 
παρά ως κοινωνικό πρόβληµα. Αυτό σηµαίνει ότι το θύµα της βίας 
είναι λιγότερο πιθανόν να αποκαλύψει το πρόβληµα σε άλλους και 
ότι θα προτιµήσει ενδεχοµένως να το χειριστεί αποκλειστικά από 
µόνο του. Το γεγονός ότι µια στις οκτώ γυναίκες νιώθουν ότι 
υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο σύζυγος δικαιολογείται να ασκεί βία 
εναντίον της γυναίκας είναι πράγµατι ανησυχητικό, σηµειώνουν οι 
ερευνητές. Εποµένως, κατά τους ερευνητές, είναι σηµαντικό να 
εκπαιδευτεί ο πληθυσµός για το απαράδεκτο της βίας, ασχέτως µε 
τους λόγους που προβάλλονται για να δικαιολογηθεί, όπως π.χ. 
εκρήξεις ζήλειας.54  
 
Μια σηµαντική λειτουργία της οικογένειας, που είναι η ανατροφή, η 
συντήρηση και η κοινωνικοποίηση των παιδιών, έχει επηρεαστεί, 
λόγω των µεταβολών στην κατάσταση της κυπριακής οικογένειας. 
Mεγάλος αριθµός παιδιών µεγαλώνουν σε βρεφονηπιοκοµικούς 
σταθµούς, στα χέρια αλλοδαπών φροντιστριών ή παραµένουν χωρίς 

                                                
53 Βλ. Αποστολίδου, Μ. (επιστ. υπεύθ.) (2004) Έκθεση έρευνας για την έκταση και τις µορφές βίας 
ενάντια στα παιδιά στην κυπριακή οικογένεια, Συµβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και 
Καταπολέµηση της Βίας στην Οικογένεια, Γραφείο Οικονοµικών και Στατιστικών Μελετών 
Εconomarket Ltd, Frederick Institute of Technology, Λευκωσία, σελ. 105-106. 
54 Βλ. Σπύρου, Σπ., Αντωνίου, Λ., Αγαθοκλέους, Γ. και Ψύλλου, Μ. (2007) Οικογενειακή βία. 
Προσδιορισµός των βασικών προβληµάτω ν και εισηγήσεις για πρόληψη του φαινοµένου µέσων 
πλαισίων και µέτρων πολιτικής, ∆ιακρατικό ερευνητικό πρόγραµµα µεταξύ της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 
και της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας, European University Cyprus, Center for the Study of Childhood 
and Adolescence, University of Lubliana, Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας, Λευκωσία, σελ. 134-135. 
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φύλαξη µόνα στο σπίτι. Oι ανησυχίες γι’ αυτή την κατάσταση 
επισηµοποιήθηκαν στην Έκθεση της Kύπρου προς την Eπιτροπή του 
OHE για Eφαρµογή της Σύµβασης των ∆ικαιωµάτων του Παιδιού 
(1999). Στην Έκθεση αναφέρεται ότι από σχετική έρευνα 
αποδείχθηκε ότι µεγάλο ποσοστό (περίπου 29%) των παιδιών 
σχολικής ηλικίας δεν είχαν καµιά επίβλεψη µετά τη λήξη των 
σχολικών µαθηµάτων. ∆εύτερη έρευνα επιβεβαίωσε τα ευρήµατα: το 
36% των παιδιών σχολικής ηλικίας, των οποίων οι µητέρες 
εργάζονταν, παρέµεναν µόνα στο σπίτι τους µετά το σχολείο. Aυτό 
οδήγησε τις αρµόδιες υπηρεσίες στη δηµιουργία ή στη 
χρηµατοδότηση κέντρων διηµερεύουσας φροντίδας των παιδιών. Tο 
1999, όπως αναφέρεται στην Έκθεση, τα κέντρα αυτά έφτασαν τα 
34, αριθµός όµως πολύ µικρός για να καλύψει τις ανάγκες.55 Για την 
επίλυση αυτού του προβλήµατος, το Yπουργείο Παιδείας προώθησε 
από το 2000 τον θεσµό του Προαιρετικού Ολοήµερου Σχολείου, το 
οποίο όµως ακόµη αδυνατεί να συµπεριλάβει ικανοποιητικό αριθµό 
παιδιών σχολικής ηλικίας. Εφαρµόστηκε κατά την περίοδο 2006-
2007 σε 150 ∆ηµοτικά σχολεία.56 Όπως παραδέχεται το ίδιο το 
Υπουργείο Παιδείας, ο θεσµός, µε τον τρόπο, που λειτουργεί, δεν 
ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες των µαθητών, των γονιών και 
γενικά του εκπαιδευτικού συστήµατος.57 Κατά τη σχολική χρονιά 
2007-2008 άρχισε η πιλοτική εφαρµογή του θεσµού του Ενιαίου 
Ολοήµερου Σχολείου σε 15 ∆ηµοτικά Σχολεία σε όλες τις επαρχίες. 
Θα έχει διάρκεια τριών χρόνων. Στόχος είναι να λειτουργεί το 
σχολείο ως χώρος αγωγής και όχι µόνο διδασκαλίας και µάθησης για 
τα παιδιά και τα απογεύµατα. 
  
Κενά, ελλείψεις και αδυναµίες παρατηρούνται στην επιµόρφωση και 
την εκπαίδευση για ένα ζωτικής σηµασίας κοινωνικό ρόλο, τον ρόλο 
του γονέα. Όπως διαπιστώνεται από όσα παρατίθενται σε 
συµπληρωµατική Έκθεση της Kύπρου προς την Eπιτροπή των 
Hνωµένων Eθνών για την Eφαρµογή της Σύµβασης των 
∆ικαιωµάτων του Παιδιού, γίνονται µεµονωµένες προσπάθειες από 
διάφορους φορείς.  
 
Tα Kέντρα Eκπαίδευσης Eνηλίκων, που υπάγονται στο Yπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισµού, διοργανώνουν διαλέξεις και συζητήσεις, 
στις οποίες συµµετέχει σχετικά µικρός αριθµός γονιών. Kατά το 1994 
- 1995 είχαν πραγµατοποιηθεί περί τις 600 τέτοιες εκδηλώσεις. 
Επίσης Σύνδεσµοι Γονέων διοργανώνουν περιστασιακά διαλέξεις για 
γονείς. Η επιµόρφωση στη χρήση της τηλεόρασης και στην 
αντιµετώπιση των επιδράσεων στους ανήλικους από ακατάλληλα 

                                                
55 Bλ. Yπουργείο Eργασίας (1999) Eκθεση της Kύπρου στην Eπιτροπή OHE για Eφαρµογή της 
Σύµβασης των Hνωµένων Eθνών για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού,  Λευκωσία, σελ. 46-47. 
56 Πηγή: Yπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού. 
57 Βλ. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού, Ενιαίο Ολοήµερο Σχολείο - Λειτουργία - Προοπτική. Η 
κυπριακή πραγµατικότητα, Εγκύκλιος, 31.8.2007, Λευκωσία. 
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τηλεοπτικά προγράµµατα είναι περιστασιακά µόνο ένα ανάµεσα στα 
πολλά θέµατα των διαλέξεων. 
 
Από το 2008 άρχισε µια πιο συστηµατική προσπάθεια για προσφορά 
διαλέξεων, σεµιναρίων και άλλων επιµορφωτικών προγραµµάτων 
προς τους γονείς από την Παγκύπρια Σχολή Γονέων µια µη 
κυβερνητική οργάνωση, η οποία παρέχει πληροφόρηση σε 
οικογενειακά θέµατα. Παράλληλα οι Σύνδεσµοι Γονέων σε διάφορα 
σχολεία αναλαµβάνουν κατά καιρούς πρωτοβουλίες για επιµόρφωση 
των γονιών. 
 
Tο Yπουργείο Yγείας διοργανώνει επίσης επιµορφωτικά µαθήµατα για 
γονείς σε όλες τις πόλεις και σε ορισµένες κοινότητες, όµως και πάλι 
η κάλυψη του πληθυσµού είναι πολύ περιορισµένη, ενώ και τα 
θέµατα αφορούν περισσότερο γενικά ζητήµατα υγιεινής και 
ψυχοσωµατικής ανάπτυξης των παιδιών. 
 
∆ιαφαίνεται εποµένως ότι η εκπαίδευση των γονιών στους γονικούς 
ρόλους δεν είναι συντονισµένη κάτω από ένα ενιαίο φορέα, αλλά 
καταβάλλονται περιστασιακά προσπάθειες από διάφορες υπηρεσίες, 
αλλά και µη κυβερνητικές οργανώσεις. 
 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι µεταβολές που υφίσταται η 
οικογένεια ως κοινωνικοποιητικός θεσµός την καθιστούν ολοένα και 
πιο ευάλωτη απέναντι στις επιδράσεις των ΜΜΕ. Oι πιο βασικοί 
παράγοντες που συνηγορούν σε αυτή τη διαπίστωση είναι, η αύξηση 
του αριθµού των διαζυγίων, η χαλάρωση των δεσµών ανάµεσα στα 
µέλη της οικογένειας και η έλλειψη επικοινωνίας, οι συγκρουσιακές 
καταστάσεις µέσα στην οικογένεια, οι οποίες εκδηλώνονται µε βίαιο 
τρόπο και βιώνονται από τα παιδιά ως επώδυνες εµπειρίες, η έλλειψη 
γονικής επιτήρησης των παιδιών, λόγω του ότι µειώνεται η φυσική 
παρουσία των γονιών στο σπίτι, ιδίως µε την επέκταση της 
επαγγελµατικής απασχόλησης των µητέρων.  
 
Ως εκ τούτου η οικογένεια αντιµετωπίζει δυσχέρειες στην επιτέλεση 
της αποστολής της, για την κοινωνικοποίηση των παιδιών, αλλά και 
ειδικότερα στο ζήτηµα της διαχείρισης των ενδεχόµενων επιδράσεων 
που ασκούνται στα παιδιά από τα ΜΜΕ, όπως στην περίπτωση της 
τηλεοπτικής βίας. 
 
2.4. Ο γονικός έλεγχος της παιδικής τηλεθέασης στην 
κυπριακή κοινωνία 
 
Εξετάζοντας τα µοντέλα γονικής συµπεριφοράς έναντι των παιδιών 
στην κυπριακή κοινωνία, ερευνητές (Περιστιάνης, 2004) τα 
κατέταξαν σε τέσσερις κατηγορίες: α) δηµοκρατικοί γονείς, β) 
υπερπροστατευτικοί γονείς, γ) αυταρχικοί γονείς και δ) 
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ανταγωνιστικοί γονείς. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι µητέρες είναι 
σε µεγαλύτερο βαθµό δηµοκρατικές και είναι πιο κοντά στα παιδιά 
τους από ό,τι οι πατέρες, ότι οι πατέρες και οι µητέρες είναι το ίδιο 
προστατευτικοί και ανταγωνιστικοί και ότι οι πατέρες είναι σε λίγο 
πιο ψηλό βαθµό αυταρχικοί από ό,τι οι µητέρες.58 Σύµφωνα µε την 
ίδια έρευνα, τα πιο µεγάλα προβλήµατα στις σχέσεις γονιών - 
παιδιών στην κυπριακή οικογένεια έχουν να κάνουν µε παραβιάσεις 
των ορίων και του χρόνου που επενδύεται στο διάβασµα και της 
τηλεθέασης. Οι ερωτηθέντες γονείς στο πλαίσιο της έρευνας 
δήλωσαν µέτρια ικανοποίηση για τον σεβασµό των ορίων που 
συµφωνούνται, για την αφιέρωση ικανοποιητικού χρόνου στο 
διάβασµα και τον χρόνο τηλεθέασης εκ µέρους των παιδιών.59 
 
Όπως προκύπτει από σχετική έρευνα (Χρυσάνθου, 2004), τα παιδιά 
στην κυπριακή κοινωνία είναι δέκτες τηλεοπτικής βίας. Μια µεγάλη 
µερίδα των 273 ερωτηθέντων µαθητών του ∆ηµοτικού Σχολείου των 
∆', Ε' και Στ' τάξεων, ηλικίας 9-12 ετών, κατατάσσουν στα πιο βίαια 
προγράµµατα τις βραζιλιάνικες δραµατικές σειρές, οι οποίες ωστόσο 
αξιολογούνται από τους τηλεοπτικούς σταθµούς ως κατάλληλες για 
την οικογενειακή ζώνη. Είναι επίσης µεγάλο το ποσοστό των 
παιδιών, τα οποία δήλωσαν ότι αν είχαν να επιλέξουν µόνο ένα 
τηλεοπτικό πρόγραµµα, θα επέλεγαν κινηµατογραφική ταινία 
δράσης. Οι ίδιοι οι ερωτώµενοι θεωρούν τις κινηµατογραφικές ταινίες 
δράσης ως το τηλεοπτικό πρόγραµµα που περιέχει τις περισσότερες 
σκηνές βίας.  
 
Μια σηµαντική διαπίστωση από την έρευνα αυτή60 αφορά την 
υπερβολική διάρκεια της παιδικής τηλεθέασης, τόσο κατά τις 
καθηµερινές, όσο και κατά τα σαββατοκυρίακα και τις γιορτές. Σε 
µεγάλα ποσοστά οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι παρακολουθούν 
τηλεόραση ακόµη και περισσότερες από 4 ώρες. Η υπερβολική 
τηλεθέαση ενδεχοµένως να στερεί από τα παιδιά άλλες κοινωνικές 
λειτουργίες και ασχολίες, ενδεχοµένως να κρατεί υποβαθµισµένες 
άλλες κοινωνικές δεξιότητες, όπως εκείνη της επικοινωνίας, της 
συναναστροφής κ.λπ. Αυτό το γεγονός µαρτυρεί ένα µεγάλο 
έλλειµµα στον κοινωνικό έλεγχο, ιδιαίτερα τον γονικό έλεγχο, αλλά 
και τον έλεγχο από την πλευρά της εκπαίδευσης. Το ζητούµενο σε 
αυτή την περίπτωση, όπως αναφέρεται στην έρευνα, είναι η 
αυτορρύθµιση της παιδικής τηλεθέασης, για την οποία όµως 
απαιτείται ένα γνωσιολογικό υπόβαθρο για τα ΜΜΕ, απαιτούνται 
δεξιότητες χρήσης  των ΜΜΕ, ιδιαίτερα της τηλεόρασης, απαιτούνται 

                                                
58 Βλ. Περιστιάνης, Ν. (επιστ. υπεύθ.) (2004) Η σηµερινή κατάσταση της κυπριακής οικογένειας. 
Αποτελέσµατα έρευνας, Κέντρο Ερευνών και Ανάπτυξης Intercollege, Λευκωσία, σελ. 126. 
59 Βλ. Περιστιάνης, Ν. (επιστ. υπεύθ.) (2004) Η σηµερινή κατάσταση της κυπριακής οικογένειας. 
Αποτελέσµατα έρευνας, Κέντρο Ερευνών και Ανάπτυξης Intercollege, Λευκωσία, σελ. 118. 
60 Βλ. Χρυσάνθου, Χ. (2004) Η άσκηση κοινωνικού ελέγχου στα ΜΜΕ. Η περίπτωση της προστασίας 
των ανηλίκων από την τηλεοπτική βία, διδακτορική διατριβή, Τµήµα Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστηµών Πανεπιστηµίου Κύπρου. 
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γνώσεις για τις επιδράσεις, των MME, ικανότητες για την κριτική 
αποκωδικοποίηση των µηνυµάτων τους, για τα θεσµικά όρια της 
λειτουργίας τους, για τους τρόπους και τους µηχανισµούς άσκησης 
κοινωνικού ελέγχου στις δραστηριότητες και στο περιεχόµενο των 
MME. 
 
Ωστόσο, από τις δηλώσεις των ερωτηθέντων ότι «σχεδόν ποτέ» δεν 
συζητούν στην τάξη για τηλεοπτικά προγράµµατα, συνάγεται ότι η 
εκπαίδευση παραµένει αποστασιοποιηµένη από την τηλεόραση. Με 
αυτή την προσέγγιση η εκπαίδευση δεν µπορεί να παρέχει εφόδια για 
ανάπτυξη του λειτουργικού αλφαβητισµού στα ΜΜΕ. Η αποχή ή η 
αδυναµία της εκπαίδευσης σε αυτό τον τοµέα απορρέει από τη 
διαπίστωση ότι οι συγκεκριµένοι µαθητές, που ανήκουν στις 
µεγαλύτερες τάξεις του ∆ηµοτικού σχολείου και είναι τακτικοί 
χρήστες της τηλεόρασης (πολλοί από αυτούς παρακολουθούν 
τηλεόραση για περισσότερες από τέσσερις ώρες την ηµέρα), δεν 
διαθέτουν στοιχειώδεις γνώσεις για τις χρήσεις και τις επιδράσεις της 
τηλεόρασης.  
 
Από την έρευνα προέκυψε επίσης ότι η σήµανση των τηλεοπτικών 
προγραµµάτων, που θεωρείται ως ένα βασικό εργαλείο στην 
αυτορρύθµιση της τηλεθέασης, φαίνεται να έχει αναποτελεσµατικές 
εφαρµογές. Ένα µεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων µαθητών του 
∆ηµοτικού Σχολείου δήλωσαν ότι τερµατίζουν την τηλεθέαση, όταν 
προβάλλονται προγράµµατα µε την ένδειξη ότι δεν είναι κατάλληλα 
για άτοµα κάτω των 15 ετών. Εξίσου µεγάλα όµως είναι και τα 
ποσοστά των ερωτηθέντων, που συνεχίζουν να παρακολουθούν 
αυτά τα προγράµµατα, είτε µε τη γονική ανοχή, είτε µε τη γονική 
αδιαφορία, είτε ακόµη και σε αντίθεση προς τις γονικές υποδείξεις. 
Το µέτρο αυτό της θεσµικής εποπτείας (δηλαδή η θεσµοθετηµένη 
υποχρέωση των τηλεοπτικών σταθµών να κατηγοριοποιούν και να 
ενηµερώνουν τους τηλεθεατές για την καταλληλότητα των 
προγραµµάτων τους) δεν φαίνεται να έχει εξυπηρετήσει ιδιαίτερα 
τον γονικό έλεγχο της παιδικής τηλεθέασης, αφού µεγάλη µερίδα 
των γονιών, µε βάση τις δηλώσεις των παιδιών, δεν αξιοποιούν αυτό 
το στοιχείο.  
 
Ο ερευνητής, µε βάση τις απαντήσεις των παιδιών στο 
ερωτηµατολόγιο, κατέταξε σε έξι κατηγορίες τις γονικές πρακτικές 
για την άσκηση ελέγχου στην παιδική τηλεθέαση: α) οι αυταρχικοί - 
απολυταρχικοί γονείς, που προβαίνουν σε απαγορεύσεις και σε 
προληπτική «λογοκρισία» χωρίς να δίνουν εξηγήσεις· β) οι 
πατερναλιστές γονείς, οι οποίοι επιδιώκουν να καθοδηγούν δια της 
επιβολής την παιδική τηλεθέαση· γ) οι γονείς της κοινωνικής 
ευθύνης, οι οποίοι παροτρύνουν τα παιδιά να αυτορρυθµίζουν την 
τηλεθέασή τους, βάσει ορισµένων κανόνων, ενώ οι ίδιοι οι γονείς 
επεµβαίνουν, όταν διαπιστώνουν παραβιάσεις αυτών των κανόνων· 
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δ) οι φιλελεύθεροι γονείς, οι οποίοι επιτρέπουν στα παιδιά να 
βλέπουν ό,τι θέλουν και όποτε θέλουν· ε) οι δηµοκρατικοί γονείς, οι 
οποίοι παρακολουθούν µαζί µε τα παιδιά τα τηλεοπτικά 
προγράµµατα, τα οποία συνεπιλέγουν µε διαλεκτικές διαδικασίες και 
συζητούν µαζί µε τα παιδιά το περιεχόµενο των τηλεοπτικών 
προγραµµάτων· στ) οι βερµπαλιστές γονείς, οι οποίοι άλλα 
δηλώνουν και άλλα πράττουν, προκαλώντας σύγχυση στα παιδιά για 
το τι είναι αποδεκτό και τι µη αποδεκτό. 
 
Σηµαντικό εύρηµα της έρευνας ήταν και το ότι τα δύο ακραία 
µοντέλα (δηλαδή το αυταρχικό, που εξυπακούει αυθαίρετες 
απαγορεύσεις και λογοκρισία στην παιδική τηλεθέαση και το 
φιλελεύθερο, που αφήνει σχεδόν παντελώς ανεξέλεγκτη την παιδική 
τηλεθέαση) συγκέντρωσαν ψηλά ποσοστά στις απαντήσεις των 
παιδιών. Το πατερναλιστικό µοντέλο (όταν οι γονείς καθοδηγούν την 
παιδική τηλεθέαση και επιβάλλουν τις επιλογές τους) θεωρείται 
επίσης αναχρονιστικό. Το δηµοκρατικό, το µοντέλο της συµµετοχικής 
τηλεθέασης, που εξυπακούει δηµοκρατική διαπραγµάτευση για τις 
τηλεοπτικές επιλογές στην οικογένεια, έχει ποσοστά που δεν είναι 
αµελητέα, όµως δεν είναι το επικρατέστερο, µε βάση την έρευνα. 
Επιβεβαιώθηκε επίσης η ύπαρξη του βερµπαλιστικού µοντέλου (κατά 
το οποίο δεν εφαρµόζονται οι κανόνες παιδικής τηλεθέασης που 
θέτουν οι γονείς). Οι παραδοσιακές γονικές συµπεριφορές 
(αυταρχισµός, πατερναλισµός), όπως αναφέρεται στην έρευνα, 
φαίνεται να εξακολουθούν να ισχύουν περισσότερο στις αγροτικές 
περιοχές.  
 
Ένα από τα γενικά συµπεράσµατα της προαναφερθείσας έρευνας 
είναι το ότι τα µοντέλα του γονικού ελέγχου δεν έχουν 
προσαρµοστεί ανάλογα στις νέες συνθήκες των οπτικοακουστικών 
ΜΜΕ στην κυπριακή κοινωνία, µε αποτέλεσµα να παρατηρούνται 
ανεπιθύµητα φαινόµενα στην παιδική τηλεθέαση (έκθεση των 
παιδιών σε τηλεοπτικά µηνύµατα µε βίαιο περιεχόµενο, µακρά 
διάρκεια της παιδικής τηλεθέασης κ.ά.). 
 
Τα όσα προκύπτουν από την επισκοπηθείσα βιβλιογραφία αποτελούν 
χρήσιµα στοιχεία για τη διεξαγωγή της έρευνας, που αφορά τον ρόλο 
των γονιών στην προστασία των παιδιών από την τηλεοπτική βία, για 
την εκπόνηση ερευνητικής στρατηγικής, για τον καταρτισµό του 
ερωτηµατολογίου και για την ανάλυση των εµπειρικών δεδοµένων µε 
στόχο την εξαγωγή συµπερασµάτων. 
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3. Η ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
 
 
Για τη διερεύνηση ενός κοινωνικού φαινοµένου µε επιστηµονικές 
µεθόδους τίθενται µια σειρά από προϋποθέσεις, όπως είναι ο σαφής 
καθορισµός του αντικειµένου και του σκοπού της έρευνας, καθώς και 
η συνεπής εφαρµογή συγκεκριµένης µεθοδολογίας, ώστε να 
διασφαλίζονται αξιόπιστα αποτελέσµατα. Αυτό ήταν ο γνώµονας για 
την παρούσα έρευνα.  
 
Στη συνέχεια αναλύονται τα ζητήµατα που αφορούν το αντικείµενο 
και τον σκοπό της έρευνας, αλλά και τον σχεδιασµό της ερευνητικής 
στρατηγικής. Εξηγείται γιατί επιλέγηκαν διαφορετικές ερευνητικές 
µέθοδοι, η ποσοτική δειγµατοληπτική µέθοδος, η ποιοτική µέθοδος 
µε συνεντεύξεις εις βάθος και η συµµετοχική παρατήρηση, ώστε να 
αλληλοσυµπληρώνονται και να καλύπτει η µια ενδεχόµενα κενά και 
αδυναµίες της άλλης, τα οποία οφείλονται στη φύση της κάθε 
µεθόδου. Παρατίθενται επίσης στοιχεία για την επιλογή του 
δείγµατος και για τα δηµογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων. 
Παράλληλα δίνονται εξηγήσεις για τον τρόπο καταρτισµού των 
ερωτηµατολογίων, καθώς και για τα εργαλεία ανάλυσης των 
εµπειρικών δεδοµένων που προέκυψαν από την έρευνα. 
 
3.1. Το αντικείµενο και ο σκοπός της παρούσας έρευνας 
 
Βασικό αντικείµενο του ερευνητικού αυτού έργου είναι η 
χαρτογράφηση και ανάλυση των µοντέλων γονικού ελέγχου για την 
παιδική τηλεθέαση που επικρατούν στην κυπριακή κοινωνία. 
Απώτερος στόχος είναι η διατύπωση εισηγήσεων για την εκπόνηση 
πολιτικής και την ανάπτυξη δράσεων, όσον αφορά την ενδυνάµωση 
του ρόλου των γονιών στην προστασία των ανηλίκων από 
ενδεχόµενες αρνητικές επιδράσεις που ασκούν τα θεωρούµενα ως 
ακατάλληλα τηλεοπτικά περιεχόµενα, λόγω της προβολής βίαιων 
συµπεριφορών. 

Ειδικότερα οι στόχοι της έρευνας, όπως καταγράφονται στη σχετική 
πρόταση, που υποβλήθηκε στο Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), 
είναι οι ακόλουθοι: 

� Η διερεύνηση των συµπεριφορών και των πρακτικών που 
εφαρµόζουν οι γονείς για την άσκηση ελέγχου στην παιδική 
τηλεθέαση, σε σχέση µε τα τηλεοπτικά προγράµµατα που 
περιέχουν σκηνές βίας. 

� Η κατηγοριοποίηση αυτών των συµπεριφορών και πρακτικών 
σε επιµέρους µοντέλα, στη βάση κοινών χαρακτηριστικών. 
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� Η ανάδειξη των κυρίαρχων τάσεων που επικρατούν στην 
κυπριακή κοινωνία ως προς τον γονικό έλεγχο της παιδικής 
τηλεθέασης. 

� Η ανάλυση της καταλληλότητας των κυρίαρχων µοντέλων 
γονικού ελέγχου, σε σχέση µε την προστασία των ανηλίκων 
από την τηλεοπτική βία. 

� Ο προσδιορισµός των αναγκαίων δράσεων για την παροχή 
εφοδίων και γνώσεων στους γονείς για την εφαρµογή 
κατάλληλων µοντέλων γονικού ελέγχου της παιδικής 
τηλεθέασης. 

� Η σκιαγράφηση ενός πλαισίου πολιτικών για τη στήριξη των 
γονιών στην εφαρµογή πρακτικών για προστασία των παιδιών 
από ενδεχόµενες αρνητικές επιδράσεις της τηλεοπτικής βίας. 

 
Κατά τη διάρκεια της έρευνας επιδιώχθηκε να αναδειχθούν όχι 
απλώς τρόποι αποτελεσµατικού γονικού ελέγχου για την προστασία 
των παιδιών από την τηλεοπτική βία, αλλά και τρόποι θετικής 
εµπλοκής των γονιών στην παιδική τηλεθέαση, ώστε να αναπτύξουν 
δεξιότητες και γνώσεις οπτικοακουστικής παιδείας και αλφαβητισµού 
στα ΜΜΕ (media literacy). 

Παρόµοιες έρευνες δεν έχουν διεξαχθεί στην κυπριακή κοινωνία, 
παρά το γεγονός ότι σε δηµόσιες συζητήσεις επισηµαίνεται η ευθύνη 
των γονιών στην προστασία των παιδιών από την τηλεοπτική βία και 
από τις ενδεχόµενες επιδράσεις των θεωρούµενων ως επιβλαβών 
τηλεοπτικών εκποµπών. Η πρόσφατη εκτενής έρευνα που 
πραγµατοποιήθηκε µε θέµα «Η σηµερινή κατάσταση της Κυπριακής 
Οικογένειας» (Περιστιάνης, 2004) δεν έχει επεκταθεί στα ζητηµατα 
του γονικού ελέγχου της παιδικής τηλεθέασης. Μια πτυχή του 
ζητήµατος αυτού διερευνήθηκε σε διδακτορική διατριβή µε τίτλο «Η 
άσκηση κοινωνικού ελέγχου στα ΜΜΕ στην περίπτωση της 
προστασίας των ανηλίκων από την τηλεοπτική βία» (Χρυσάνθου, 
2004), από την άποψη των παιδιών, ωστόσο, κατά τα άλλα, το πεδίο 
αυτό παραµένει εν πολλοίς ανεξερεύνητο. 

Το τελικό αποτέλεσµα του παρόντος ερευνητικού προγράµµατος 
αναµενόταν να είναι η µεγαλύτερη κατανόηση και γνώση των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ελέγχου που ασκούν ή δεν ασκούν 
οι γονείς στην παιδική τηλεθέαση. Αναµενόταν να διαπιστωθεί κατά 
πόσο τα παιδιά παραµένουν εκτεθειµένα σε ενδεχόµενες αρνητικές 
επιδράσεις από την τηλεοπτική βία. 

Οι διαπιστώσεις, τα πορίσµατα και οι εισηγήσεις από αυτό το 
ερευνητικό πρόγραµµα εστιάστηκαν σε µέτρα, δράσεις και πολιτικές 
µε στόχο τη στήριξη των γονιών στην επιτέλεση του γονικού τους 
ρόλου, ως προς την προστασία των παιδιών από τις ενδεχόµενες 
επιδράσεις της τηλεοπτικής βίας.  
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3.2. Ο σχεδιασµός ερευνητικής στρατηγικής  
 
Για την εκπόνηση της ερευνητικής στρατηγικής λήφθηκε υπόψη ο 
έντονος προβληµατισµός αναφορικά µε την επιλογή µεθόδου 
έρευνας στις Kοινωνικές Eπιστήµες. Ο προβληµατισµός αυτός κινείται 
σε δύο πόλους, µε τη θετικιστική προσέγγιση στον ένα πόλο και την 
ερµηνευτική προσέγγιση στον άλλο πόλο. Ενδιάµεσά τους έχουν 
αναπτυχθεί πλήθος θεωρητικά ρεύµατα και µεθοδολογικές 
πρακτικές. 
  
H θετικιστική προσέγγιση61 στην κοινωνιολογική έρευνα εδράζεται 
στο έργο του A. Comte, ο οποίος διαβεβαίωνε ότι τα κοινωνικά 
φαινόµενα µπορούν να διερευνηθούν ακριβώς όπως και τα φυσικά 
φαινόµενα, γιατί διέπονται από αιτιακές σχέσεις µεταξύ τους.62 Tην 
προσέγγιση αυτή συνέχισε ο E. Durkheim (1978), ο οποίος υπέδειξε 
ότι αντικείµενο της Kοινωνιολογίας είναι τα κοινωνικά γεγονότα, τα 
οποία πρέπει να αντιµετωπίζονται από τους ερευνητές ως µια 
ξεχωριστή και ανεξάρτητη πραγµατικότητα έξω από την ανθρώπινη 
βούληση και άρα µπορούν να µελετηθούν µε αντικειµενικές, 
εµπειρικές µεθόδους.63  
 
Από την άλλη, ο M. Weber (1968) επισήµανε ότι οι αξίες ενυπάρχουν 
στον άνθρωπο, άρα και στον ερευνητή και αυτές προκαθορίζουν τις 
επιλογές του, ως προς το θέµα µε το οποίο θα ασχοληθεί και τα 
ερευνητικά εργαλεία που θα χρησιµοποιήσει. Σύµφωνα µε τον M. 
Weber, η επιστηµονική τεκµηρίωση µιας έρευνας µπορεί να 
διασφαλιστεί, εάν ο ερευνητής αποστασιοποιηθεί από τις προσωπικές 
του αξίες και ενεργήσει µε βάση την αρχή της αξιολογικής 
ουδετερότητας κατά τη διερεύνηση και την ερµηνεία των κοινωνικών 
φαινοµένων. Ωστόσο, οι προσωπικές αξίες του ερευνητή µπορεί να 
εκδηλωθούν σε πολλά στάδια της διεξαγωγής µιας εµπειρικής 
έρευνας, π.χ. στην επιλογή του θέµατος, στην επιλογή των 
εργαλείων και των ερευνητικών µεθόδων, στην κατηγοριοποίηση 
των εµπειρικών δεδοµένων, στην ανάλυσή τους κ.λπ.64 
 
Το χάσµα ανάµεσα στους δύο αυτούς πόλους αντίληψης των 
κοινωνιολογικών ερευνών επιχειρήθηκε να γεφυρωθεί µε την 
αναζήτηση απαντήσεων σε ερωτήµατα όσον αφορά τη σχέση µεταξύ 
δρώντος υποκειµένου και κοινωνίας (Giddens, 1976, Bourdieu, 1977 
κ.ά.). Bασική παράµετρος αυτών των θεωριών είναι η θέση ότι από 
τη µια οι κοινωνικές δοµές ενυπάρχουν στις ανθρώπινες δράσεις, 
ενώ από την άλλη και οι ανθρώπινες δράσεις ενυπάρχουν στις 

                                                
61 Για µια ανάλυση της εξέλιξης του θετικισµού και των διαφόρων παραλλαγών του, βλ. Bryant, 
C.G.A. (1985) Positivism in social theory and social research, St Martin’s Press, London· Halfpennt, 
P. (1982) Positivism and sociology. Explaining social life, Allen and Unwin, London. 
62 Βλ. Comte, A. (1896) The positive philosophy, Bell, London. 
63 Durkheim E. (1978) Oι κανόνες της κοινωνιολογικής µεθόδου, Eκδόσεις Gutenberg, Aθήνα. 
64 Weber, M. (1954) H πολιτική ως επάγγελµα, Aθήνα. 
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κοινωνικές δοµές.65 
  
Στη βάση των δύο αντίθετων προσεγγίσεων στη διερεύνηση των 
κοινωνικών φαινοµένων αναπτύχθηκαν διάφορες µεθοδολογίες, οι 
οποίες διίστανται σε ποσοτικές και ποιοτικές µεθόδους έρευνας. 
Παρατηρείται η εκατέρωθεν αµφισβήτηση από τους ερευνητές, που 
προκρίνουν τις ποσοτικές µεθόδους, από τη µια και από τους 
ερευνητές, που προκρίνουν τις ποιοτικές µεθόδους, από την άλλη.  
  
H εγκυρότητα και η ουσιαστική αξία των ποσοτικών µεθόδων 
κοινωνικής έρευνας αµφισβητούνται, αφού µε αυτές αποµονώνονται 
ορισµένες µεταβλητές σε ένα πολύπλοκο και αλληλεξαρτώµενο 
κοινωνικό περιβάλλον. Με τις ποσοτικές µεθόδους ο ερευνητής 
επιχειρεί να αναδείξει µιαν αιτιώδη σχέση ή µια συνάφεια 
µεµονωµένων µεταβλητών, χρησιµοποιώντας ως εργαλείο τη 
στατιστική. Ωστόσο, σύµφωνα µε τον C.R. Mills (1959), το 
αποτέλεσµα µπορεί να είναι µόνο µαθηµατικές αβεβαιότητες και 
πιθανολογήσεις. Η κύρια αµφισβήτηση των ποσοτικών µεθόδων 
εστιάζεται στο επιχείρηµα ότι τα κοινωνικά φαινόµενα δεν µπορούν 
να ποσοτικοποιηθούν, να αποτυπωθούν και να ερµηνευθούν µε 
αριθµούς και στατιστικούς πίνακες.66 
  
Oι ποιοτικές µέθοδοι άρχισαν να χρησιµοποιούνται ευρέως, αφότου 
επήλθε κορεσµός από τη χρήση των ποιοτικών ερευνών. Αλλά και οι 
ποιοτικές έρευνες αµφισβητούνται, γιατί θεωρούνται ότι δεν είναι σε 
θέση να τεκµηριώσουν επαρκώς µε εµπειρικά δεδοµένα τα 
συµπεράσµατά τους. Σύµφωνα µε τους επικριτές των ποιοτικών 
µεθόδων κοινωνικής έρευνας, η ρευστότητα στον σχεδιασµό της 
έρευνας αφήνει περιθώρια για αυθαίρετα συµπεράσµατα.  
 
Η µεθοδολογική µονοµέρεια στη διερεύνηση των κοινωνικών 
φαινοµένων αποφεύγεται πλέον, αφού δεν είναι επαρκής για την 
παραγωγή γνώσης όσον αφορά την πολυσύνθετη και συνεχώς 
µεταβαλλόµενη κοινωνική πραγµατικότητα (Bryman, 1988, Bulmer, 
1984, Γέµπτος, 1987, Kωνσταντοπούλου, 1985, Kυριαζή 1999, May, 
1993 κ.ά.).  
 
Μια διέξοδος στο δίληµµα ποσοτική ή ποιοτική έρευνα,67 που 

                                                
65 Βλ. Giddens, A. (1976) New rules of sociological method, Hutchinson, London. Bourdieu, P. (1977) 
Outline of a theory of practice, Cambridge University Press, Cambridge. 
66 Βλ. Mills, C.W. (1959) The sociological imagination, Oxford University Press, New York. 
67 Για τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα ποσοτικών και ποιοτικών µεθόδων, µεταξύ άλλων, βλ. 
Bryman, A. (1988 ) Quality and quantity in social research, Unwin Hyman, London. Cicourel, A. 
(1964) Method and measurement in Sociology, Free Press, New York. Γέµπτος, Π. (1987) 
Mεθοδολογία των Kοινωνικών Eπιστηµών, τ. 1 και 2, Eκδόσεις Παπαζήση, Aθήνα. Kωνσταντοπούλου, 
X. (1985) Aρχές κοινωνιολογικών µεθόδων, Eκδοτικός Oίκος Aδελφών Kυριακίδη, Θεσσαλονίκη. 
Kυριαζή, N. (1999) H κοινωνιολογική έρευνα. Kριτική επισκόπηση των µεθόδων και των τεχνικών, 
Eκδόσεις Eλληνικά Γράµµατα, Aθήνα. May, T. (1993) Social research. Issues, methods and process, 
Open University Press, Buchingham - Philadelphia. 
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απασχολεί τους ερευνητές των κοινωνικών φαινοµένων, δεν είναι οι 
ενδιάµεσες λύσεις, αλλά οι συνδυασµένες έρευνες, µε τις οποίες 
καταργείται η µονοµέρεια των ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών. 
 
Οι ποσοτικές και οι ποιοτικές µέθοδοι µπορούν να 
αλληλοσυµπληρωθούν, ούτως ώστε οι µεν να καλύπτουν τις 
αδυναµίες των δε, στην προσπάθεια να αναδειχθούν αιτιώδεις 
συσχετίσεις ή συνάφειες µεταξύ κοινωνικών µεταβλητών. 
Παράλληλα, αξιοποιούνται και τα πλεονεκτήµατα, τόσο των 
ποιοτικών, όσο και των ποσοτικών ερευνών. Με τις ποσοτικές 
µεθόδους µπορούν να αναδειχθούν γενικές τάσεις, και να 
περιγραφούν κοινωνικά φαινόµενα. Με τις ποιοτικές µεθόδους 
µπορούν να ερµηνευθούν κοινωνικά φαινόµενα, να αναζητηθούν 
απαντήσεις στα ερωτήµατα «πώς;» και «γιατί;».  
  
Με τις συνδυασµένες έρευνες µπορούν να περισυλλεγούν και να 
αναλυθούν εµπειρικά στοιχεία, µε στόχο την παραγωγή γνώσης, την 
αναπαράσταση, αλλά και την κατανόηση της κοινωνικής 
πραγµατικότητας. Στο πλαίσιο της κοινωνιολογικής έρευνας 
αντιπαραβάλλονται τα εµπειρικά δεδοµένα µε τις κοινωνιολογικές 
θεωρίες, οι οποίες αποτελούν το πλαίσιο για την επιλογή των 
ερευνητικών εργαλείων, για τον καθορισµό των ερευνητικών 
υποθέσεων και για την ανάδειξη των ερµηνειών όσον αφορά τα 
αποτελέσµατα της έρευνας (Ragin, 1994).68 
 
Λαµβανοµένου υπόψη του πιο πάνω προβληµατισµού, η υλοποίηση 
του ερευνητικού αυτού προγράµµατος αναπτύχθηκε σε τρεις 
διακριτές, αλληλοσυνδεόµενες διαστάσεις, που είναι:  
 
α) ποσοτική δειγµατοληπτική έρευνα µε τη χρήση ερωτηµατολογίου,  
 
β) ποιοτική έρευνα µε εις βάθος συνεντεύξεις και συµµετοχική 
παρατήρηση,  
 
γ) συνθετική και συγκριτική ανάλυση των αποτελεσµάτων που θα 
προκύψουν από την ποσοτική και την ποιοτική έρευνα. 
 
3.2.1. Ποσοτική δειγµατοληπτική έρευνα 
 

Στην πρώτη φάση του ερευνητικού προγράµµατος διενεργήθηκε η 
ποσοτική δειγµατοληπτική έρευνα, σε τυχαία επιλεγµένο δείγµα 
περίπου 1230 γονιών. Καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε η 
αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος να καλύπτει: 
 

                                                
68 Βλ. Ragin, C. (1994) Constructing social research, Pine Forge Press, Thousand Oaks, London. 
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α) το φύλο (µητέρες και πατέρες) 
β) την ηλικία των γονιών 
γ) τον τόπο διαµονής (αστικές, ηµιαστικές και αγροτικές περιοχές) 
δ) το είδος της οικογένειας (διγονικές οικογένειες, µονογονικές 
οικογένειες, οικογένειες µετά από δεύτερο γάµο κ.λπ.) 
ε) τη µόρφωση 
στ) το επάγγελµα των γονιών 
 
Για την πραγµατοποίηση της ποσοτικής δειγµατοληπτικής έρευνας, 
ετοιµάστηκε κατάλληλο ερωτηµατολόγιο στη βάση ερευνητικών 
υποθέσεων και κοινωνικών µεταβλητών, κυρίως µε κλειστές 
ερωτήσεις. Το ερωτηµατολόγιο παραδόθηκε στους γονείς που θα 
αποτελούσαν το δείγµα της έρευνας, µε την παράκληση να 
επιστραφεί συµπληρωµένο, ανώνυµα σε κλειστό φάκελο. Με τον 
τρόπο αυτό διασφαλίστηκε η εχεµύθεια, η αυτόνοµη και 
ανεπηρέαστη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου από τους 
συµµετέχοντες στην έρευνα, µε στόχο τη µέγιστη δυνατή αξιοπιστία 
της έρευνας.   
 
Τα αποτελέσµατα της ποσοτικής δειγµατοληπτικής έρευνας 
αναλύθηκαν µε το σύστηµα που είναι γνωστό ως SPSS (Statistical 
Package for Social Sciences - Στατιστικό Πακέτο για τις Κοινωνικές 
Επιστήµες), για την ανάδειξη των γενικών τάσεων. Η ποσοτική 
δειγµατοληπτική έρευνα αναµενόταν να παράσχει τη δυνατότητα για 
γενικεύσιµα συµπεράσµατα όσον αφορά τα χαρακτηριστικά, τις 
στάσεις, τις πεποιθήσεις, τις αξίες και τις συµπεριφορές των γονιών 
στην άσκηση γονικού ελέγχου της παιδικής τηλεθέασης, καθώς και 
τα κυρίαρχα µοντέλα γονικού ελέγχου, µε βάση τα απορρέοντα 
κοινά χαρακτηριστικά.  

Για τους λόγους που ήδη εξηγήθηκαν, κρίθηκε αναγκαίο να 
συµπληρωθεί η ποσοτική δειγµατοληπτική έρευνα από ποιοτική 
έρευνα µε συνεντεύξεις εις βάθος, καθώς και µε τη µέθοδο της 
συµµετοχικής παρατήρησης. 

 

3.2.2.  Ποιοτική έρευνα µε συνεντεύξεις εις βάθος και 
συµµετοχική παρατήρηση 

 

Στη δεύτερη φάση του ερευνητικού προγράµµατος διεξήχθη η 
ποιοτική έρευνα. Επιλέγηκαν ορισµένες περιπτώσεις από το δείγµα 
(40 συνολικά) για την πραγµατοποίηση συνεντεύξεων εις βάθος, 
καθώς και για τη συµµετοχική παρατήρηση. 
 
Οι συνεντεύξεις εις βάθος επικεντρώθηκαν στα ερωτήµατα «πώς;» 
και «γιατί;», µε στόχο την ερµηνεία των συµπεριφορών και των 
πρακτικών που εφαρµόζουν οι γονείς, ασκώντας γονικό έλεγχο στην 
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παιδική τηλεθέαση. Μια τέτοια ερµηνεία θα ήταν αδύνατο να 
προκύψει από το ερευνητικό εργαλείο της ποσοτικής µεθόδου.  
 
Στις ίδιες περιπτώσεις από το δείγµα των γονιών, εφαρµόστηκε και η 
συµµετοχική παρατήρηση ως µια ερευνητική µέθοδος που επιτρέπει 
τη διερεύνηση συµπεριφορών των δρώντων υποκειµένων, µέσα στο 
αυθεντικό κοινωνικό τους περιβάλλον (McCall and Simmons, 
1969).69 Με τη συµµετοχική παρατήρηση εξετάστηκε κατά πόσο οι 
δηλώσεις των γονιών συνάδουν µε τις πραγµατικές τους 
συµπεριφορές και πρακτικές ως προς την άσκηση γονικού ελέγχου 
για την παιδική τηλεθέαση. Για την υλοποίηση της συµµετοχικής 
παρατήρησης επιλέγηκαν προσεκτικά ερευνητές – συνεργάτες, οι 
οποίοι θα µπορούσαν να αποκτήσουν την εµπιστοσύνη των γονιών, 
ώστε αυτοί να συµπεριφέρονται φυσιολογικά κατά την ώρα της 
διεξαγωγής της έρευνας. Με τις συνεντεύξεις εις βάθος και τη 
συµµετοχική παρατήρηση παρασχέθηκε η δυνατότητα για την εις 
βάθος διερεύνηση των γενικών τάσεων στον γονικό έλεγχο της 
παιδικής τηλεθέασης, καθώς και των κατηγοριοποιηθέντων 
µοντέλων. 
 

3.2.3. Συνθετική και συγκριτική ανάλυση των αποτελεσµάτων 
της ποσοτικής και της ποιοτικής έρευνας 

Στην τρίτη φάση του παρόντος ερευνητικού προγράµµατος 
διεξήχθηκε η ανάλυση, µε τη σύνθεση και τη σύγκριση των 
αποτελεσµάτων που προέκυψαν από την ποσοτική δειγµατοληπτική 
έρευνα και από την ποιοτική έρευνα, τις συνεντεύξεις εις βάθος και 
τη συµµετοχική παρατήρηση.    

Με την ανάλυση αναµενόταν να καταγραφεί ένα συνεκτικό γνωστικό 
πεδίο για τα επικρατέστερα µοντέλα γονικού ελέγχου της παιδικής 
τηλεθέασης στην κυπριακή κοινωνία.  

� Αξιολογήθηκαν οι συµπεριφορές και οι πρακτικές που 
εφαρµόζουν οι γονείς του δείγµατος για την άσκηση ελέγχου 
στην παιδική τηλεθέαση, σε σχέση µε τα τηλεοπτικά 
προγράµµατα που περιέχουν σκηνές βίας.  

� Αξιολογήθηκαν τα επικρατέστερα µοντέλα γονικού ελέγχου, µε 
βάση την κατηγοριοποίηση που έχει γίνει, ανάλογα µε τα 
βασικά τους χαρακτηριστικά.  

� Αξιολογήθηκαν οι κυρίαρχες τάσεις που επικρατούν στην 
κυπριακή κοινωνία ως προς τον γονικό έλεγχο της παιδικής 
τηλεθέασης.  

                                                
69 McCall, G.J. and Simmons, J.L. (eds) (1969) Issues in participant observation, A text and reader, 
Addison - Wsley, Reading. 
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� Αναλύθηκε η καταλληλότητα των κυρίαρχων µοντέλων 
γονικού ελέγχου, σε σχέση µε την προστασία των ανηλίκων 
από την τηλεοπτική βία. 

� Προσδιορίστηκαν οι αναγκαίες δράσεις για την παροχή 
εφοδίων και γνώσεων στους γονείς για την εφαρµογή 
κατάλληλων µοντέλων γονικού ελέγχου της παιδικής 
τηλεθέασης. 

� Τέλος, σκιαγραφήθηκε ένα πλαίσιο πολιτικών για τη στήριξη 
των γονιών στην εφαρµογή πρακτικών για προστασία των 
παιδιών από ενδεχόµενες αρνητικές επιδράσεις της 
τηλεοπτικής βίας και µεταφορά του στους τελικούς χρήστες 
αυτής της πρότασης.   

Καταληκτικά επισηµαίνεται ότι, µε τη συγκεκριµένη µεθοδολογία που 
ακολουθήθηκε σε αυτό το ερευνητικό πρόγραµµα, αντιµετωπίστηκε 
τo δίληµµα «ποσοτική ή ποιοτική έρευνα;» που απασχολεί τους 
ερευνητές στον τοµέα των Κοινωνικών Επιστηµών. Με την αποφυγή 
της ερευνητικής µονοµέρειας και την εφαρµογή σύνθετης 
µεθοδολογίας αναµενόταν να προκύψουν από το ερευνητικό αυτό 
πρόγραµµα αξιόπιστα και αδιαµφισβήτητα συµπεράσµατα. 

3.3. Η επιλογή του δείγµατος 
 
Όπως προαναφέρθηκε ήδη, στην έρευνα αυτή επιδιώχθηκε η  
αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος για διάφορες παραµέτρους. 
Μέτρο σύγκρισης τα δεδοµένα της απογραφής πληθυσµού της 
Στατιστικής Υπηρεσίας του 2001 και άλλες εκδόσεις από την πιο 
πάνω Κρατική Υπηρεσία. 
 
Η αντιπροσωπευτικότητα του τόπου διαµονής ήταν από τις πρώτες 
παραµέτρους που µπορούσαµε να ελέγξουµε. Έπρεπε δηλαδή να 
αντιπροσωπεύονται αναλογικά όλες οι αστικές και όλες οι αγροτικές 
περιοχές της Κύπρου. Από τα στοιχεία που έχουµε παραθέσει, το 
σύνολο του πληθυσµού (σύµφωνα µε την απογραφή της Στατιστικής 
Υπηρεσίας του 2001) στις αγροτικές περιοχές αποτελεί το 51.47% 
του συνόλου. Να σηµειώσουµε ότι αγροτικές περιοχές θεωρούνται 
ότι είναι οι περιοχές της υπαίθρου στις επαρχίες Λευκωσίας, 
Λεµεσού, Λάρνακας και Πάφου, καθώς και η ελεύθερη περιοχή 
Αµµοχώστου. Στο δείγµα οι αγροτικές περιοχές αντιπροσωπεύονται 
κατά 50.9%, ποσοστό πολύ κοντά στη πραγµατική τιµή, όπως 
φαίνεται στον πίνακα, µε βάση την ερώτηση 38 στο ερωτηµατολόγιο.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 38 
Τόπος διαµονής 
ερωτώµενων 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Αστική περιοχή 588 47.8 48.4 48.4 
Αγροτική περιοχή 626 50.9 51.6 100.0 

 

Σύνολο 1214 98.7 100.0   
 Ελλείπουσες Τιµές 16 1.3     
Σύνολο 1230 100.0     

 
Σύµφωνα µε την απογραφή του 2001 της Στατιστικής Υπηρεσίας70 
φαίνεται ότι  υπάρχουν στην Κύπρο 33.964 νοικοκυριά που ανήκουν 
στην κατηγορία των µονογονεϊκών οικογενειών. Ο αριθµός αυτός 
αποτελεί το 5.3% του συνόλου των νοικοκυριών στην Κύπρο. Το 
ποσοστό αυτών των οικογενειών στην έρευνα µας είναι 6%. Η 
διαφορά στα δύο ποσοστά είναι στατιστικά ασήµαντη, γεγονός που 
επιβεβαιώνει την ισχύ του δείγµατος και κατ’ επέκταση των 
αποτελεσµάτων της έρευνας. Στη συνέχεια παρατίθενται ο πίνακας 
των απαντήσεων στην ερώτηση για τον τύπο οικογένειας των 
ερωτώµενων, καθώς και ο πίνακας για τις µονογονεϊκές οικογένειες 
µε βάση τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας: 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 42 
Μορφή οικογένειας ερωτώµενων 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Οικογένεια και µε τους δύο 
γονείς - συζύγους. 1123 91.3 92.4 92.4 

Οικογένεια µόνο µε τον ένα 
γονιό, λόγω διαζυγίου 61 5.0 5.0 97.4 

Οικογένεια µόνο µε τον ένα 
γονιό, λόγω χηρείας 12 1.0 1.0 98.4 

Οικογένεια µε µητέρα και 
θετό πατέρα από δεύτερο 
γάµο 

13 1.1 1.1 99.4 

Οικογένεια µε πατέρα και 
θετή µητέρα από δεύτερο 
γάµο 

2 .2 .2 99.6 

Άλλης µορφής οικογένεια 5 .4 .4 100.0 

 

Σύνολο 1216 98.9 100.0   
 Ελλείπουσες Τιµές 14 1.1     
Σύνολο 1230 100.0     

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 48 
Τύπος οικογένειας  

 
Συχνότητα 

 
Ποσοστό  

 
Αθροιστικό 
Ποσοστό  

 

Σύνολο οικογενειών 685 280    
Σύνολο οικογενειών µε παιδιά  638 314 100%   

Πατέρας µε ένα τουλάχιστον 
παιδί  

3 976 0.623 0.623 

Μητέρα µε ένα τουλάχιστον 
παιδί 

29 988 4.698 5.321 

Μονογονεϊκές 
οικογένειες 

Άλλης µορφής οικογένεια 604 350 94.68 100%  

                                                
70 Βλ. Στατιστική Υπηρεσία (2001) Απογραφή πληθυσµού, Κυβερνητικό Τυπογραφείο, τ. 1, σελ. 197-
198. 
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∆εδοµένου ότι ο πληθυσµός γι' αυτή την έρευνα είναι οι γονείς 
παιδιών που φοιτούν στην ∆’, Ε’ και Στ’ τάξη του ∆ηµοτικού 
Σχολείου (δηλαδή ηλικίας 9-12 ετών), ορισµένα από τα στοιχεία της 
Στατιστικής Υπηρεσίας δεν είναι συγκρίσιµα µε τα δεδοµένα της 
έρευνας, όπως για παράδειγµα οι ηλικιακές κατανοµές. Στο δείγµα, 
το ποσοστό των ατόµων που είναι 29 ετών και κάτω, είναι µόλις 
2.1%. Το ποσοστό αυτό είναι αναµενόµενο καθόσον οι πιο πολλοί 
γονείς υπολογίζεται να είναι άτοµα άνω των 30 ετών, εφόσον έχουν 
παιδιά τουλάχιστον ηλικίας 10 ετών. Όπως διαπιστώθηκε από την 
έρευνα, το µεγαλύτερο ποσοστό γι' αυτές τις οµάδες είναι µεταξύ 30 
και 49 ετών. Αυτό αφορά και την οµάδα των υπερηλίκων, που ενώ 
στην απογραφή αποτελούν το 5% του πληθυσµού, στην παρούσα 
έρευνα είναι µόλις 0.2%.  
 
Τα σχετικά δηµογραφικά δεδοµένα που προέκυψαν από την ερώτηση 
37 στο ερωτηµατολόγιο διαφαίνονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 37 
Ηλικία ερωτώµενων 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

-24 2 .2 .2 .2 
25-29 23 1.9 1.9 2.1 
30-34 243 19.8 20.0 22.1 
35-39 389 31.6 32.0 54.1 
40-44 347 28.2 28.6 82.7 
45-49 162 13.2 13.3 96.0 
50-54 34 2.8 2.8 98.8 
55-59 11 .9 .9 99.8 
60- 3 .2 .2 100.0 

 

Σύνολο 1214 98.7 100.0   
 Ελλείπουσες 

Τιµές 16 1.3     

Σύνολο 1230 100.0     

 
Το ίδιο ισχύει και για  το επάγγελµα, καθώς και για τη µόρφωση των 
ερωτώµενων. Τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας από την 
απογραφή του 2001 αναφέρονται σε όλο τον πληθυσµό της Κύπρου, 
ενώ στην παρούσα έρευνα έχουµε επικεντρωθεί σε ορισµένες 
ηλικιακές κατηγορίες (έχουµε για παράδειγµα αποκλείσει τους 
άτεκνους εργένηδες και ελαχιστοποιήσει τους υπερήλικες / 
συνταξιούχους). Γι' αυτό τον λόγο και δεν είναι συγκρίσιµα τα 
ποσοστά. Τα δηµογραφικά δεδοµένα του δείγµατος σε σχέση µε το 
επάγγελµα παρουσιάζονται στον πίνακα που καταρτίστηκε µε βάση 
τις απαντήσεις των ερωτώµενων στην ερώτηση 39: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 39 
Επάγγελµα ερωτώµενων 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

∆ηµόσιος υπάλληλος ή 
υπάλληλος σε 
ηµικρατικό οργανισµό 

324 26.3 26.9 26.9 

∆ιευθυντικό στέλεχος σε 
δηµόσιο ή ηµικρατικό 
οργανισµό 

25 2.0 2.1 28.9 

Μισθωτός ιδιωτικός 
υπάλληλος 385 31.3 31.9 60.9 

∆ιευθυντικό στέλεχος 
ιδιωτικής εταιρείας 122 9.9 10.1 71.0 

Αυτοεργοδοτούµενος/η 181 14.7 15.0 86.0 
∆εν εργάζοµαι 169 13.7 14.0 100.0 

 

Σύνολο 1206 98.0 100.0   
 Ελλείπουσες Τιµές 24 2.0     
Σύνολο 1230 100.0     

 
Από τις απαντήσεις των ερωτώµενων για τη µόρφωσή τους 
διαφάνηκε ότι στο δείγµα περιλήφθηκαν 1.7% γονιών που είχαν 
µόρφωση ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, 7.4% που είχαν γυµνασιακή 
µόρφωση, 34.7% που είχαν λυκειακή µόρφωση, 8.7% που είχαν 
µόρφωση Τεχνικής Σχολής, 20.9% που είχαν κολεγιακή µόρφωση, 
17.5% που είχαν πανεπιστηµιακή µόρφωση και 7.6% που ήταν 
κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου. Τα σχετικά στοιχεία µε βάση τις 
απαντήσεις στην ερώτηση 41 του ερωτηµατολογίου στον πίνακα που 
ακολουθεί: 
  
ΠΙΝΑΚΑΣ 41 
Μόρφωση ερωτώµενων 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Απόφοιτος ∆ηµοτικής 
Εκπαίδευσης 21 1.7 1.7 1.7 

Απόφοιτος Γυµνασίου 91 7.4 7.5 9.2 
Απόφοιτος Λυκείου 427 34.7 35.3 44.5 
Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής 107 8.7 8.8 53.3 
Απόφοιτος Κολεγίου 257 20.9 21.2 74.6 
Απόφοιτος Πανεπιστηµίου 215 17.5 17.8 92.3 
Κάτοχος µεταπτυχιακού 
τίτλου 

93 7.6 7.7 100.0 

 

Σύνολο 1211 98.5 100.0   
 Ελλείπουσες Τιµές 19 1.5     
Σύνολο 1230 100.0     

 
Κατά την διανοµή των ερωτηµατολογίων οι γονείς αφέθησαν να 
απαντήσουν τα ερωτηµατολόγια ελεύθερα και δεν δόθηκαν οδηγίες 
ποιος από τους δυο (πατέρας ή µητέρα) να απαντήσει. Από την 
ανταπόκριση θα µπορούσαν να εξαχθούν συµπεράσµατα ως προς το 
ποιός εκ των δύο γονέων αναλαµβάνει την ευθύνη να απαντήσει σε 
ερωτηµατολόγια έρευνας, που αφορά την τηλεθέαση των παιδιών. 
Ως αποτέλεσµα ο αριθµός των µητέρων που απάντησαν στο 
ερωτηµατολόγιο της παρούσας έρευνας ήταν πολύ µεγαλύτερος από 
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εκείνο των πατέρων (σε αναλογία περίπου 70%  προς 30%).  Αυτό 
κατέστησε αναγκαία τη στάθµιση του δείγµατος, ώστε να 
διαφυλαχθεί η αντιπροσωπευτικότητά του ως προς το φύλο των 
ερωτωµένων. Στη συνέχεια παρατίθεται ο πίνακας µε βάση την 
απάντηση των ερωτώµενων στην ερώτηση 36 για το φύλο: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 36 
Φύλο ερωτώµενων 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Άνδρας 384 31.2 31.8 31.8 
Γυναίκα 825 67.1 68.2 100.0 

 

Σύνολο 1209 98.3 100.0   
 Ελλείπουσες Τιµές 21 1.7     
Σύνολο 1230 100.0     

 

Η επιλογή του δείγµατος για την ποσοτική έρευνα έγινε µε 
συνδυασµό της απλής και συστηµατικής µεθόδου 
στρωµατοποιηµένης δειγµατοληψίας. 
 
Το δειγµατοληπτικό πλαίσιο (sampling frame) της έρευνας 
περιλάµβανε όλα τα δηµόσια σχολεία της Κύπρου που υπάγονται στο 
Υπουργείο Παιδείας και είναι στο σύνολό τους 348. Το µέγεθος του 
πληθυσµού που είναι υπό µελέτη, δηλαδή, οι µαθητές της ∆’, Ε’ και 
Στ’ τάξης (και κατ' επέκταση ο αντίστοιχος γονιός) των ∆ηµοτικών 
σχολείων είναι 27.365. 
 
Με επίπεδο εµπιστοσύνης 95% και περιθώριο σφάλµατος 2%, το 
µέγεθος του δείγµατος υπολογίστηκε στα 1.225 συµπληρωµένα 
ερωτηµατολόγια.  
 
Για την αντιπροσωπευτικότερη επιλογή του δείγµατος 
χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της συστηµατικής στρωµατοποιηµένης 
δειγµατοληψίας. ∆ηµιουργήθηκαν εννιά (9) στρώµατα που αφορούν 
όλες τις µεγάλες περιοχές της Κύπρου. Την πόλη και επαρχία 
Λευκωσίας, Λεµεσού, Λάρνακας, Πάφου, καθώς και την περιοχή της 
ελεύθερης Αµµοχώστου.  
 
Με  τη µέθοδο της συστηµατικής επιλογής καταλήξαµε σε σύνολο 50 
σχολείων από όλη την Kύπρο. Αφού επιλέχθηκαν τα σχολεία 
στάληκαν τα ερωτηµατολόγια και ζητήθηκε από τους δασκάλους να 
διαλέξουν τυχαία τους µαθητές. Στόχος της έρευνας ήταν να 
µαζευτούν τουλάχιστον 1200 ερωτηµατολόγια.  
 
∆εδοµένου ότι η ανταπόκριση δεν αναµενόταν να φτάσει στα 100%, 
διανεµήθηκαν σε κάθε σχολείο επιπρόσθετα 20 ερωτηµατολόγια. Με 
τη βοήθεια των δασκάλων, η ανταπόκριση των γονιών ήταν πάρα 
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πολύ µεγάλη. Συνολικά επεστράφησαν στους ερευνητές 1230 
συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια. 
 
Η διανοµή και συγκέντρωση των ερωτηµατολογίων διενεργήθηκε 
κατά τον µήνα ∆εκέµβριο του 2007.   
 
Στους πιο κάτω πίνακες φαίνονται αναλυτικά ο πληθυσµός, καθώς 
και το αρχικό και το τελικό δείγµα (δείγµα-στόχος): 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 47 
Στρώµα/Περιοχή Πληθυσµός Αρχικό ∆είγµα 

 ∆' Ε' ΣΤ' Σύνολο ∆' Ε' ΣΤ' Σύνολο 
 Αµµόχωστος 563 592 640 1795 25 26 28 79 
 Λεµεσός-Πόλη 1464 1543 1568 4575 64 68 69 201 
 Λεµεσός-Ύπαιθρος 911 947 974 2832 40 42 43 125 
 Λάρνακα-Πόλη 642 630 671 1943 28 28 29 85 
 Λάρνακα-Ύπαιθρος 946 1038 1034 3018 41 46 45 132 
 Πάφος-Πόλη 474 539 563 1576 21 24 25 70 
 Πάφος-Ύπαιθρος 564 573 570 1707 25 25 25 75 
 Λευκωσία-Πόλη 1685 1727 1774 5186 74 76 78 228 
 Λευκωσία-Ύπαιθρος 1508 1575 1650 4733 66 69 72 207 
 Σύνολο 8757 9164 9444 27365 384 404 414 1202 

  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 46 
Στρώµα / Περιοχή 

Αριθµός 
Σχολείων 
(∆είγµα) 

Αριθµός 
Σχολείων 

(Πληθυσµός) 

Αριθµός 
Μαθητών 

(Τελικό ∆είγµα) 

Αριθµός 
Μαθητών 

(Πληθυσµός) 
Λευκωσία-Πόλη 9 227 5186 
Λευκωσία-Ύπαιθρος 8 

133 
215 4733 

Λάρνακα-Πόλη 3 84 1943 
Λάρνακα-Ύπαιθρος 5 

65 
131 3018 

Λεµεσός-Πόλη 8 212 4575 
Λεµεσός-Ύπαιθρος 6 

88 
126 2832 

Πάφος-Πόλη 3 69 1576 
Πάφος-Ύπαιθρος 5 

44 
85 1707 

Αµµόχωστος 3 18 81 1795 
Σύνολο 50 348 1230 27365 

 
Στο ερωτηµατολόγιο περιλήφθηκαν και άλλα δηµογραφικά στοιχεία, 
ώστε οι ερευνητές να έχουν πλήρη γνώση για τη δοµή και τη µορφή 
του δείγµατος που επιλέγηκε, για τις ανάγκες ενδεχόµενων 
συγκρίσεων και διασταυρώσεων των απαντήσεων. Προκειµένου να 
διαπιστωθεί κατά πόσο οι γονείς παραµένουν µακριά από το σπίτι για 
πολλές ώρες συµπεριλήφθηκε στο ερωτηµατολόγιο η ερώτηση 
«Εργάζεστε πέραν των κανονικών ωραρίων;». Το 10.2% των 
ερωτώµενων απάντησε πάντοτε, το 19.5% συχνά και το 18.3% 
κάποτε. Αυτό καταδεικνύει ότι οι γονείς µπορεί να απουσιάζουν από 
το σπίτι για µεγάλο χρονικό διάστηµα κατά τη διάρκεια της ηµέρας.  
 
Ο σχετικός πίνακας ακολουθεί: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 40 
Εργασία πέραν των 
κανονικών ωραρίων 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Πάντοτε 126 10.2 10.7 10.7 
Συχνά 240 19.5 20.3 31.0 
Κάποτε 225 18.3 19.1 50.1 
Σπάνια 223 18.1 18.9 69.0 
Ποτέ 242 19.7 20.5 89.5 
∆εν εργάζοµαι 
καθόλου 124 10.1 10.5 100.0 

 

Σύνολο 1180 95.9 100.0   
 Ελλείπουσες 

Τιµές 50 4.1     

Σύνολο 1230 100.0     

 
Θεωρήθηκε επίσης σηµαντικό να διερευνηθεί κατά πόσο άλλα 
πρόσωπα διαµένουν στην ίδια κατοικία µε την οικογένεια και 
ενδεχοµένως αναλαµβάνουν γονικά καθήκοντα, που έχουν σχέση µε 
τη φροντίδα και τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών.  
 
∆ιαπιστώθηκε ότι 7.1% των ερωτηθέντων γονέων απάντησαν ότι 
διαµένει στην ίδια κατοικία µε την οικογένεια οικιακή βοηθός και 
ποσοστό 2.9% ο πατέρας ή η µητέρα των γονιών.  
 
Αναλυτικά στοιχεία των απαντήσεων παρατίθενται στον ακόλουθο 
πίνακα: 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 43 
Άλλα πρόσωπα που 
διαµένουν στην ίδια 
κατοικία 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Πατέρας/µητέρα (1) 36 2.9 3.0 3.0 
Πεθερός/ά (2) 12 1.0 1.0 4.1 
Αδελφός/ή (3) 14 1.1 1.2 5.2 
Οικιακή βοηθός (4) 87 7.1 7.4 12.6 
Άλλος (5) 5 .4 .4 13.0 
Κανένας (6) 1017 82.7 86.0 99.1 
12 2 .2 .2 99.2 
13 3 .2 .3 99.5 
14 1 .1 .1 99.6 
23 1 .1 .1 99.7 
34 2 .2 .2 99.8 
36 1 .1 .1 99.9 
134 1 .1 .1 100.0 

 

Σύνολο 1182 96.1 100.0   
 Ελλείπουσες Τιµές 48 3.9     
Σύνολο 1230 100.0     
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Όταν η ερώτηση τέθηκε ευθέως «Ποιός φροντίζει το παιδί ή τα 
παιδιά σας της ∆’, Ε’, Στ’ τάξης του ∆ηµοτικού Σχολείου, όταν 
λείπετε απ’ το σπίτι;» το 51.2% των ερωτηθέντων γονιών 
απάντησαν: ο παππούς, η γιαγιά ή άλλο συγγενικό πρόσωπο.  
 
Ποσοστό 4% των γονιών απάντησαν ότι την ευθύνη αυτή 
αναλαµβάνει η οικιακή βοηθός. Ωστόσο, ένα µεγάλο ποσοστό των 
γονιών απάντησαν ότι τα παιδιά αυτά της ηλικίας 9-12 ετών είτε 
µένουν στο σπίτι µε το ή τα µεγαλύτερά τους αδέλφια (21.6%), είτε 
µένουν µόνα τους χωρίς επιτήρηση (7.1%).   
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 44 
Ποιός φροντίζει τα παιδιά εν τη 
απουσία των γονιών από το σπίτι 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Παππούς/γιαγιά ή άλλο 
συγγενικό πρόσωπο (1) 630 51.2 54.0 54.0 

Οικιακή βοηθός (2) 49 4.0 4.2 58.2 
Νηπιαγωγείο (3) 18 1.5 1.5 59.8 
Baby sitter (4) 5 .4 .4 60.2 
Μένει µε το ή µε τα µεγαλύτερα 
παιδιά (5) 266 21.6 22.8 83.0 

Μένει µόνο του / µόνα τους (6) 87 7.1 7.5 90.5 
Άλλο 5 .4 .4 90.9 
12 20 1.6 1.7 92.6 
13 3 .2 .3 92.9 
15 37 3.0 3.2 96.1 
16 13 1.1 1.1 97.2 
23 1 .1 .1 97.3 
25 7 .6 .6 97.9 
27 1 .1 .1 97.9 
56 14 1.1 1.2 99.1 
125 2 .2 .2 99.3 
135 1 .1 .1 99.4 
156 7 .6 .6 100.0 

 

Σύνολο 1166 94.8 100.0   
 Ελλείπουσες Τιµές 64 5.2     
Σύνολο 1230 100.0     

 
Σηµαντικό δηµογραφικό δεδοµένο θεωρήθηκε επίσης και το φύλο 
των παιδιών στην οικογένεια. Το στοιχείο αυτό επιχειρήθηκε να 
αναδειχθεί µε την ερώτηση 45. Από τις απαντήσεις διαφάνηκε ότι 
στο δείγµα περιλήφθηκαν γονείς που είχαν ένα αγόρι 39.6%, δύο 
αγόρια 28%, τρία αγόρια 9.3%, τέσσερα αγόρια 2%, ένα κορίτσι 
42.7%, δύο κορίτσια 27.9%, τρία κορίτσια 7.9% και τέσσερα 
κορίτσια 1.5%. Οι σχετικοί πίνακες ακολουθούν: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 45.1 
Αγόρια στην οικογένεια 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

0 243 19.8 20.0 20.0 
1 487 39.6 40.1 60.1 
2 344 28.0 28.3 88.4 
3 115 9.3 9.5 97.9 
4 24 2.0 2.0 99.8 
5 2 .2 .2 100.0 

 

Σύνολο 1215 98.8 100.0   
 Ελλείπουσες 

Τιµές 15 1.2     

Σύνολο 1230 100.0     
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 45.2 
Κορίτσια στην οικογένεια 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

0 225 18.3 18.6 18.6 
1 525 42.7 43.4 62.0 
2 343 27.9 28.3 90.3 
3 97 7.9 8.0 98.3 
4 18 1.5 1.5 99.8 
5 1 .1 .1 99.9 
6 1 .1 .1 100.0 

 

Σύνολο 1210 98.4 100.0   
 Ελλείπουσες 

Τιµές 20 1.6     

Σύνολο 1230 100.0     

 
 
3.4. Η ετοιµασία των ερωτηµατολογίων 
 
Για τον βέλτιστο σχεδιασµό του τελικού ερωτηµατολογίου 
προηγήθηκε πιλοτικό ερωτηµατολόγιο, στο οποίο έγιναν αλλαγές και 
προστέθηκαν ερωτήσεις.  
 
Οι ερωτήσεις ήταν κυρίως κλειστού τύπου και διατακτικές (π.χ. 
σχεδόν πάντοτε, συχνά, κάποτε, σπάνια, σχεδόν ποτέ) και 
αφορούσαν την έρευνα. Επίσης υπήρχαν και ερωτήσεις που 
αφορούσαν δηµογραφικά στοιχεία και ήταν κλειστού τύπου µεν, 
αλλά κυρίως ονοµαστικές (π.χ. φύλο, τόπος διαµονής). 
 
Όπως αναφέρεται και στην ερευνητική πρόταση προς το ΙΠΕ, 
αποφασίστηκε το ερωτηµατολόγιο να απαρτίζεται από τέσσερα µέρη: 
 
α) Αντιλήψεις και κοινωνικές στάσεις των γονιών για την τηλεοπτική 
βία, τις επιδράσεις της και τους τρόπους αντιµετώπισής της. 
 
β) Πρότυπα συµπεριφοράς και πρακτικές των γονιών στην άσκηση 
γονικού ελέγχου για προστασία των παιδιών από την τηλεοπτική βία. 
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γ) ∆ιερεύνηση τρόπων ενίσχυσης του ρόλου των γονιών στην 
προστασία των παιδιών από την τηλεοπτική βία. 
 
δ) ∆ηµογραφικά στοιχεία των ερωτώµενων. 
 
Στη βάση αυτής της δοµής καταρτίστηκε το ερωτηµατολόγιο 
κλειστών απαντήσεων, το οποίο αποτελείτο από 47 ερωτήσεις. Η 
ερευνητική οµάδα προβληµατίστηκε για τον αριθµό των ερωτήσεων, 
την έκταση του ερωτηµατολογίου και τον χρόνο που θα απαιτούνταν 
για τη συµπλήρωσή του. Απάντηση στις επιφυλάξεις αυτές 
αναζητήθηκε µέσα από την πιλοτική έρευνα µε τη συµµετοχή 
γονιών. 
 
Προκειµένου να ελεγχθεί το ερωτηµατολόγιο (ως προς την ακρίβεια 
της διατύπωσης των ερωτήσεων, την κατανόησή τους από τους 
ερωτώµενους, την κατηγοριοποίηση των απαντήσεων, τον χρόνο 
που θα απαιτούνταν για τη συµπλήρωσή του από τους γονείς  κ.λπ.) 
το ερωτηµατολόγιο δόθηκε σε 40 γονείς, µε την παράκληση να το 
απαντήσουν.  
 
Στη συνέχεια ο επιστηµονικός υπεύθυνος του έργου είχε προσωπικές 
συναντήσεις µαζί µε τους γονείς που συµµετείχαν στην πιλοτική 
έρευνα, για να διαπιστώσει, µέσα από τη συνοµιλία µαζί τους, κατά 
πόσο είχαν κατανοήσει τις ερωτήσεις, µε τον ίδιο τρόπο που είχε 
υπόψη του, όταν κατάρτιζε το ερωτηµατολόγιο.  
 
Ακολούθως οι απαντήσεις των ερωτώµενων έτυχαν πιλοτικής 
στατιστικής επεξεργασίας, προκειµένου να διαφανούν ενδεχόµενα 
προβλήµατα από την κατηγοριοποίηση των απαντήσεων κατά 
ερώτηση.  
 
Οι γονείς που συµµετείχαν στην πιλοτική έρευνα εξέφρασαν την 
άποψη ότι το ερωτηµατολόγιο κρατούσε το ενδιαφέρον τους µέχρι 
τέλους, ότι ο χρόνος που χρειάστηκαν για να το συµπληρώσουν 
ήταν 15–20 λεπτά, γι’ αυτό και δεν κρίθηκε σκόπιµο να συντοµευθεί, 
αφού αναµενόταν να εξαχθούν σηµαντικά συµπεράσµατα από όλες 
τις ερωτήσεις που είχαν συµπεριληφθεί σε αυτό. 
 
Ως αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας, ορισµένες ερωτήσεις 
τροποποιήθηκαν και επαναδιατυπώθηκαν, όπως επίσης και ορισµένες 
απαντήσεις, που είχαν στη διάθεσή τους οι ερωτώµενοι να 
επιλέξουν. 
 
Το ερωτηµατολόγιο κλειστών ερωτήσεων για τη δειγµατοληπτική 
έρευνα αποτέλεσε τη βάση και για το ηµιδοµηµένο ερωτηµατολόγιο 
για τις συνεντεύξεις εις βάθος. Αυτό κρίθηκε σκόπιµο, ώστε να είναι 
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συγκρίσιµες οι απαντήσεις των ερωτώµενων. Σε κάθε βασική 
ερώτηση προστέθηκαν περισσότερες ερωτήσεις, µε τις οποίες οι 
ερευνητές θα µπορούσαν να διεισδύσουν εις βάθος, αναζητώντας 
απαντήσεις στα ερωτήµατα «πώς» και «γιατί» που αποτελούν βασικό 
εργαλείο για τις ποιοτικές έρευνες.  
 
Παρά το γεγονός ότι στην ποιοτική µέθοδο έρευνας δεν υφίστανται 
άκαµπτες και σταθερές ερευνητικές υποθέσεις και δεν ορίζονται 
ερευνητικές µεταβλητές, ωστόσο καθορίστηκε ένα γενικό πλαίσιο 
θεµατικών ενοτήτων για την πραγµατοποίηση ηµιδοµηµένων 
συνεντεύξεων εις βάθος, ούτως ώστε αυτές να συνάδουν µε τους 
στόχους του παρόντος ερευνητικού προγράµµατος. Οι 
συµµετέχοντες ενθαρρύνονταν να µιλήσουν µε ειλικρίνεια για τις 
πεποιθήσεις, τις στάσεις και τις κοινωνικές αξίες που υιοθετούν, γιατί 
στόχος της ποιοτικής έρευνας ήταν να αντληθούν πληροφορίες 
βάθους, όχι γενικές και αόριστες απόψεις και ιδέες. 
 
Το ηµιδοµηµένο ερωτηµατολόγιο δοκιµάστηκε µε συνεντεύξεις από 6 
γονείς, µε βάση τις απαντήσεις των οποίων προστέθηκαν και άλλες 
ερωτήσεις στο ηµιδοµηµένο ερωτηµατολόγιο, ώστε να είναι στη 
διάθεση των ερευνητών, ανάλογα µε την περίπτωση του 
ερωτώµενου. 
 
Οι τρεις ερευνήτριες, στις οποίες ανατέθηκε η λήψη συνεντεύξεων 
εις βάθος από γονείς, έτυχαν ενηµέρωσης για το περιεχόµενο και 
τους σκοπούς της έρευνας, για την υφιστάµενη βιβλιογραφία για το 
θέµα, για το περιεχόµενο του ερωτηµατολογίου και τους στόχους της 
κάθε ερώτησης ξεχωριστά. Παράλληλα εξηγήθηκε η µέθοδος της 
συµµετοχικής παρατήρησης, ταυτόχρονα προς τη λήψη των 
συνεντεύξεων, ώστε να καταγράψουν συµπεριφορές γονιών σε 
σχέση µε την παιδική τηλεθέαση και την προστασία των παιδιών από 
ακατάλληλα τηλεοπτικά προγράµµατα. Οι τρεις ερευνήτριες 
συµµετείχαν στις πιλοτικές συνεντεύξεις εις βάθος µε έξι γονείς, 
ώστε να µυηθούν στο πνεύµα και τον τρόπο διεξαγωγής τους.  
 
Στη συνέχεια επιλέγηκε το δείγµα για τις συνεντεύξεις εις βάθος και 
τη συµµετοχική παρατήρηση, κατά τρόπο ώστε να συµπεριληφθούν 
γονείς διαφόρων κοινωνικών κατηγοριών και οµάδων (κατά ηλικία, 
κατά φύλο, κατά οικογενειακή κατάσταση, κατά περιοχή διαµονής, 
κατά αριθµό παιδιών κ.λπ.).  
 
3.5. Η ανάλυση των εµπειρικών δεδοµένων 
 
Για την ανάλυση των δεδοµένων έγινε χρήση του στατιστικού 
πακέτου SPSS (Statistical Package for the Social Sciences, Version 
16). Προηγήθηκε διαλογή των ερωτηµατολογίων, κατά την οποία 
αφαιρέθηκαν τα ερωτηµατολόγια, στα οποία οι απαντήσεις δε 
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µπορούσαν να θεωρηθούν βάσιµες (unreliable). Στη συνέχεια οι 
ερευνητές κωδικοποίησαν τις απαντήσεις, είτε χρησιµοποιώντας την 
κλίµακα Likert, είτε µε 0/1. 
 
Στους πίνακες που παρατίθενται κατά την ανάλυση των 
αποτελεσµάτων παρουσιάζεται µια στήλη µε τις συχνότητες (σε 
απόλυτους αριθµούς), µια στήλη µε τις ποσοστιαίες συχνότητες 
(ποσοστά), µια στήλη µε το ισχύον ποσοστό, που αποτελεί το 
πραγµατικό ποσοστό, αφού αφαιρέθηκαν οι ελλείπουσες τιµές 
(missing values) και τέλος µια στήλη µε το σταθµισµένο ποσοστό, το 
οποίο υπολογίστηκε για να τηρηθεί η αντιπροσωπευτικότητα του 
φύλου, µητέρων και πατέρων, στο δείγµα.   
 
3.6. Παραδοχές 
 
Στην υλοποίηση της ποιοτικής έρευνας λήφθηκαν υπόψη, ώστε να 
αποφευχθούν στο µέτρο του δυνατού, οι αδυναµίες που 
καταλογίζονται τόσο στις ποιοτικές, όσο και στις ποσοτικές µεθόδους 
κοινωνικής έρευνας. Ωστόσο, δεν αποκλείεται σε ορισµένες 
περιπτώσεις να υπήρξε παρανόηση του ζητούµενου στην ερώτηση. 
Είναι επίσης πιθανό οι γονείς να επιχείρησαν να δώσουν «ορθές 
απαντήσεις», για να επιδείξουν στους ερευνητές ότι είναι «καλοί 
γονείς», παρόλο που τονίστηκε στο ερωτηµατολόγιο ότι δεν 
υπάρχουν ορθές και λάθος απαντήσεις και ότι η ειλικρίνεια είναι 
βασική προϋπόθεση για την εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων, τα 
οποία θα συµβάλουν την εκπόνηση πολιτικών στο υπό διερεύνηση 
ζήτηµα. Αυτό ισχύει και για τις συνεντεύξεις εις βάθος.  
 
Εξηγήθηκε εκ των προτέρων στους γονείς ότι η λήψη των 
συνεντεύξεων εις βάθος στο φυσικό περιβάλλον της οικογένειας, σε 
ώρες που βρίσκονταν όλα τα µέλη της οικογένειας στο σπίτι, ώστε ο 
ερευνητής να έχει την ευχέρεια να παρατηρήσει συµπεριφορές και 
πρακτικές. Αυτό κρίθηκε απαραίτητο από σεβασµό προς την ιδιωτική 
ζωή και τα προσωπικά δεδοµένα, ωστόσο ενδεχοµένως η παρουσία 
του ερευνητή να επηρέασε τις συµπεριφορές των µελών της 
οικογένειας. 
 
Η αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος έχει προσεγγιστεί στον 
µέγιστο δυνατό βαθµό, αλλά δεν είναι απόλυτη. Εξαίρεση αποτελεί η 
αντιπροσωπευτικότητα ως προς το φύλο των ερωτώµενων, όπου 
προέκυψε διάσταση της αναλογίας µητέρων / πατέρων στο δείγµα σε 
σύγκριση µε τα πραγµατικά δεδοµένα. Όπως ήδη εξηγήθηκε, 
προτιµήθηκε να µην καθοδηγηθούν οι γονείς κατά την παραλαβή 
του ερωτηµατολογίου για το ποιός από τους δύο απαιτείται να το 
απαντήσει. Ως εκ τούτου το ποσοστό των µητέρων στο δείγµα ήταν 
δυσανάλογα µεγάλο (67.1%). Αυτό αντιµετωπίστηκε µε τις 
παραδεδεγµένες πρακτικές στάθµισης του δείγµατος, ώστε τα 
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αποτελέσµατα της έρευνας να είναι αντιπροσωπευτικά. Ούτως ή 
άλλως το σταθµισµένο ποσοστό στις πλείστες απαντήσεις δεν 
παρουσιάζει σηµαντικές αποκλίσεις από το ισχύον ποσοστό.  
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4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
 
 
 
Καθόσον στην έρευνα χρησιµοποιήθηκαν τρεις ερευνητικές µέθοδοι 
(ποσοτική, δειγµατοληπτική µε ερωτηµατολόγια κλειστού τύπου, 
ποιοτική µέθοδος µε συνεντεύξεις εις βάθος µε ηµιδοµηµένο 
ερωτηµατολόγιο και συµµετοχική παρατήρηση κατά τη λήψη των 
συνεντεύξεων εις βάθος µε γονείς), στην ανάλυση των 
αποτελεσµάτων επιχειρείται ο συνδυασµός των τριών αυτών 
µεθόδων.  
 
Αρχικά επιδιώχθηκε η ανάδειξη γενικών τάσεων, όπως προκύπτουν 
από τις απαντήσεις των γονιών που συµµετείχαν στην έρευνα, σε 
ερωτήµατα όπως οι αντιλήψεις των γονιών για τις επιδράσεις της 
τηλεοπτικής βίας στα παιδιά, για την ανάγκη προστασίας των 
παιδιών, όπως οι πρακτικές γονικού ελέγχου της παιδικής 
τηλεθέασης κ.λπ. Στη συνέχεια η ανάλυση συµπληρώθηκε µε την 
αναζήτηση απαντήσεων στα ερωτήµατα «πώς;» και «γιατί;», µέσα 
από τις συνεντεύξεις εις βάθος µε γονείς, καθώς και τη συµµετοχική 
παρατήρηση. 
 
Ειδικότερα, µέσα από την ανάλυση των ευρηµάτων της έρευνας 
αξιολογούνται οι αντιλήψεις των γονιών για την έκταση της 
τηλεοπτικής βίας, για τις επιδράσεις της τηλεοπτικής βίας στα παιδιά, 
για τη συχνότητα προβολής σκηνών βίας από τηλεοπτικούς 
σταθµούς, για τις µορφές της βίας, για τα τηλεοπτικά προγράµµατα 
που περιέχουν υπερβολικές σκηνές βίας, για την ανάγκη προστασίας 
των παιδιών από την τηλεοπτική βία, για τους παράγοντες που 
φέρουν την ευθύνη για την προστασία των παιδιών, για τη 
χρησιµότητα της σήµανσης των τηλεοπτικών εκποµπών ως προς την 
καταλληλότητά τους, για τις παραβιάσεις της νοµοθεσίας από τους 
τηλεοπτικούς σταθµούς, για την αποτελεσµατικότητα της νοµοθεσίας 
που αφορά την προστασία των παιδιών από την τηλεοπτική βία κ.ά.  
 
Επίσης αξιολογούνται οι συµπεριφορές και οι πρακτικές που 
εφαρµόζουν οι γονείς του δείγµατος για την άσκηση ελέγχου στην 
παιδική τηλεθέαση, καθώς και τα επικρατέστερα µοντέλα γονικού 
ελέγχου, µε βάση την κατηγοριοποίηση που έχει γίνει, ανάλογα µε 
τα βασικά τους χαρακτηριστικά.  
 
Η ανάλυση των ευρηµάτων της έρευνας ακολουθεί τη σειρά των 
ερωτήσεων που συµπεριλήφθηκαν στο ερωτηµατολόγιο, καθόσον 
αυτό ήταν συγκροτηµένο µε διακριτά µέρη. Αρχικά εξετάζονται οι 
απαντήσεις στα ερωτήµατα που αφορούν τις αντιλήψεις και τις 
κοινωνικές στάσεις των γονιών για την τηλεοπτική βία, τις 
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επιδράσεις της, καθώς και τους τρόπους αντιµετώπισής της. 
Ακολουθεί µια σειρά από ερωτήσεις για τις πρακτικές που 
εφαρµόζουν οι γονείς στην άσκηση γονικού ελέγχου όσον αφορά 
την παιδική τηλεθέαση και ειδικότερα την προστασία των παιδιών 
από την τηλεοπτική βία.  Το τρίτο µέρος των ερωτήσεων 
αποσκοπούσε σε διερεύνηση τρόπων ενίσχυσης του ρόλου των 
γονιών για την προστασία των παιδιών από την τηλεοπτική βία. 
 
Τα δηµογραφικά στοιχεία του δείγµατος, µε ερωτήσεις που 
τοποθετήθηκαν στο τέλος του ερωτηµατολογίου, έχουν ήδη 
παρατεθεί στο προηγούµενο κεφάλαιο που αφορούσε τη 
µεθοδολογία και ειδικότερα την επιλογή του δείγµατος. 
 
Την ανάλυση των απαντήσεων σε κάθε ερώτηση συνοδεύουν και οι 
αντίστοιχοι πίνακες, ώστε να τεκµηριώνεται πλήρως η ανάλυση που 
προηγείται. Στους πίνακες παρατίθενται: α) ο αριθµός των 
απαντήσεων σε απόλυτες τιµές, β) το ποσοστό που προκύπτει για 
κάθε απάντηση, γ) το ισχύον ποσοστό ύστερα από την αφαίρεση των 
ελλειπουσών τιµών και δ) το σταθµισµένο ποσοστό, το οποίο 
προέκυψε µε τη στάθµιση του δείγµατος ως προς το φύλο των 
ερωτώµενων (µητέρες / πατέρες). 
 
Την ανάλυση των ευρηµάτων της έρευνας θα ακολουθήσουν γενικά 
συµπεράσµατα, καθώς και ορισµένες εισηγήσεις, οι οποίες 
ενδεχοµένως να είναι χρήσιµες στους γονείς, αλλά και στους 
αρµόδιους φορείς για την εκπόνηση πολιτικών ως προς την 
προστασία των παιδιών από ενδεχόµενες αρνητικές επιδράσεις της 
τηλεοπτικής βίας. 
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4.1. Αντιλήψεις των γονιών για την έκταση της τηλεοπτικής 
βίας 
 
Από το ερώτηµα «Σε ποιό βαθµό, κατά τη γνώµη σας, υπάρχει, εάν 
υπάρχει, το στοιχείο της βίας στα προγράµµατα των κυπριακών 
τηλεοπτικών σταθµών;» προκύπτει ότι οι γονείς στη µεγάλη τους 
πλειοψηφία θεωρούν ότι τα τηλεοπτικά προγράµµατα βρίθουν από 
σκηνές βίας. Την απάντηση ότι υπάρχει σε µεγάλο βαθµό έδωσε το 
49.6% των ερωτηθέντων, ενώ το 11% δήλωσε ευθέως ότι υπάρχει 
σε υπερβολικό βαθµό.  
 
Το ποσοστό των ερωτηθέντων που θεωρεί ότι υπάρχει µεν το 
στοιχείο της βίας, αλλά σε κανονικό βαθµό, ανέρχεται σε 20.2%. 
Μικρότερο είναι το ποσοστό εκείνων που θεωρούν ότι το στοιχείο της 
βίας στα τηλεοπτικά προγράµµατα υπάρχει σε µικρό βαθµό (12.6%), 
ενώ εκείνοι που δηλώνουν ότι δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου είναι 
πολύ λίγοι (2.8%). 
 
Οι απαντήσεις των γονιών συνάδουν µε τα ευρήµατα ερευνών, από 
τις οποίες διαπιστώθηκε ότι η παρουσία των σκηνών βίας στα 
τηλεοπτικά προγράµµατα είναι εκτεταµένη. Μάλιστα παρουσιάζουν 
συνεχώς αυξητικές τάσεις, ενώ θεωρείται ότι το φαινόµενο είναι 
εισαγόµενο, αφού πολλά προγράµµατα προέρχονται από το 
εξωτερικό.71 
 
Στην προσπάθεια για διερεύνηση των αντιλήψεων των γονιών για τις 
αιτίες του φαινοµένου αυτού, καταγράφεται η χαρακτηριστική 
απάντηση του συνεντευξιαζόµενου αρ. 22: «Οι τηλεοπτικοί µας 
σταθµοί για να κερδίσουν ακροαµατικότητα προβάλλουν διάφορα 
έργα που αρέσουν στις ηλικίες τούτες, µε σπαθιά, µε δράκους, µέχρι 
και µίκι µάους που κάθισα και παρακολούθησα, είδα ότι δεν 
αρµόζουν στις ηλικίες που απευθύνονται». Εποµένως µια πιθανή 
αιτία είναι ο ανταγωνισµός για την εξασφάλιση ψηλών µεριδίων 
τηλεθέασης, σύµφωνα µε τις αντιλήψεις των γονιών.  
 
Στη συνέχεια παρατίθεται ο πίνακας µε τις απαντήσεις των γονιών 
αναλυτικά: 
 
 
 
 
 
 

                                                
71 Βλ. Παπαθανασόπουλος, Σ. και Γιαννακόπουλος, Α. (2006) Τηλεόραση και βία: Απεικονίσεις 
σκηνών βίας στην ελληνική τηλεόραση, στο: Ζητήµατα Επικοινωνίας, τ. 4, Αθήνα. Σηµειώνεται ότι τα 
περισσότερα προγράµµατα της κυπριακής τηλεόρασης εισάγονται από την Ελλάδα, λόγω της 
συνεργασίας που έχουν οι κυπριακοί τηλεοπτικοί σταθµοί µε τους ελλαδικούς. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Βαθµός ύπαρξης της 
τηλεοπτικής βίας. 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Υπάρχει σε 
υπερβολικό βαθµό 135 11.0 11.3 11.4 

Υπάρχει σε 
µεγάλο βαθµό. 610 49.6 51.1 51.6 

Υπάρχει σε 
κανονικό βαθµό 249 20.2 20.9 20.4 

Υπάρχει σε µικρό 
βαθµό 155 12.6 13.0 13.0 

∆εν υπάρχει 
σχεδόν καθόλου 34 2.8 2.8 2.8 

∆εν ξέρω 11 .9 .9 0.8 

 

Σύνολο 1194 97.1 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 36 2.9   

Σύνολο 1230 100.0   
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4.2 Αντιλήψεις των γονιών για τις επιδράσεις της τηλεοπτικής 
βίας στα παιδιά 
 
Στο ερώτηµα «Τι είδους επιδράσεις, κατά τη γνώµη σας, ασκούν στα 
παιδιά οι σκηνές βίας που προβάλλονται στην τηλεόραση;» 
προκύπτει σαφέστατα ότι οι γονείς θεωρούν ότι η τηλεοπτική βία 
ασκεί αρνητικές επιδράσεις στα παιδιά.  
 
Το ερώτηµα αυτό τέθηκε κατά τρόπο που να µην απαιτείται απόλυτη 
απάντηση, καθόσον οι επιδράσεις της τηλεοπτικής βίας δεν µπορεί 
να είναι ίδιες για όλα τα παιδιά, όπως καταδείχθηκε από τις σχετικές 
έρευνες και τις θεωρητικές προσεγγίσεις. Γι' αυτόν τον λόγο, το 
ερώτηµα διαχωρίστηκε σε δύο σκέλη. Το ένα σκέλος αφορούσε το 
είδος των επιδράσεων και το άλλο αφορούσε το ποσοστό των 
παιδιών που τυχόν επηρεάζονται από την τηλεοπτική βία. 
 
Οι γονείς φαίνεται να συµφωνούν στη µεγάλη τους πλειοψηφία 
(44.6%) ότι σε κανένα παιδί δεν ασκεί θετικές επιδράσεις η 
τηλεοπτική βία. Σηµειώνεται πάντως ότι οι περισσότεροι γονείς 
επικεντρώθηκαν στην απάντηση που αφορά αρνητικές επιδράσεις 
στα παιδιά, προφανώς θεωρώντας ότι δεν χρειαζόταν να απαντήσουν 
στο σηµείο που αναφέρονταν οι θετικές ή οι ουδέτερες επιδράσεις 
της τηλεοπτικής βίας.  
 
Οι γονείς είναι πεπεισµένοι ότι η τηλεοπτική βία ασκεί αρνητικές 
επιδράσεις σε όλα τα παιδιά (37.2%) ή έστω σε πολλά παιδιά 
(41.9%). Το αθροιστικό ποσοστό των απαντήσεων ανέρχεται στο 
79.2%. Από την άλλη, µόλις 3.3% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι 
σε ελάχιστα παιδιά ασκούνται επιδράσεις από την τηλεοπτική βία, 
ενώ η απάντηση «σε κανένα παιδί» συγκέντρωσε αµελητέο ποσοστό 
(µόλις 0.4%). Ελάχιστοι ήταν οι γονείς που δήλωσαν άγνοια (1.2%), 
ενώ ποσοστό 10% απέφυγαν να απαντήσουν στην ερώτηση. 
 
Σύµφωνα µε τη συνεντευξιαζόµενη αρ. 8, από τις σκηνές βίας τα 
παιδιά «τροµοκρατούνται το βράδυ και δεν µπορούν να κοιµηθούν 
από τον πανικό». Το ίδιο επισηµαίνει και ο συντευξιαζόµενος αρ. 25, 
ο οποίος αναφέρει ότι «αν είναι µικρά τα παιδιά, δεν µπορούν να 
κοιµηθούν». Η συνεντευξιαζόµενη αρ. 31 απέδωσε τις επιδράσεις 
των τηλεοπτικών σκηνών βίας στο ότι τα παιδιά «µιµούνται αυτά που 
βλέπουν», ενώ η συνεντευξιαζόµενη αρ. 2 ανέφερε ότι «υπάρχουν 
µωρά που µπορεί να τα επηρεάσει τόσα πολύ (σ.σ. η τηλεοπτική βία) 
που µπορεί να τη χρησιµοποιήσουν µετά». Η συνεντευξιαζόµενη αρ. 
28 πάντως σηµειώνει ότι πρόκειται για µιµητισµό, αλλά εξαρτάται 
από τη µορφή της πράξης βίας, αν γίνεται για πείραγµα δεν 
πρόκειται να επηρεάσει και τόσο. 
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Εποµένως, οι γονείς συνηγορούν στο συµπέρασµα, στο οποίο 
καταλήγουν πολλές επιστηµονικές έρευνες, ότι δηλαδή η τηλεοπτική 
βία ασκεί αρνητικές επιδράσεις στα παιδιά. Φαίνεται όµως ότι οι 
γονείς αντιµετωπίζουν πιο µονοσήµαντα το θέµα, θεωρώντας στην 
πλειοψηφία τους ότι οι αρνητικές επιδράσεις ασκούνται σε όλα τα 
παιδιά µε τον ίδιο τρόπο, σε αντιδιαστολή προς τις επιστηµονικές 
έρευνες, σύµφωνα µε τις οποίες οι επιδράσεις της τηλεοπτικής βίας 
µπορεί να διαφέρουν, ανάλογα µε τον δέκτη. Ακολουθεί ο πίνακας 
µε τις σχετικές απαντήσεις των γονιών: 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 
Θετικές οι επιδράσεις της 
τηλεοπτικής βίας. 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Σε όλα τα παιδιά 18 1.5 3.3 3.5 
Σε πολλά παιδιά 58 4.7 10.7 10.7 
Σε αρκετά παιδιά 93 7.6 17.1 18.2 
Σε ελάχιστα παιδιά 112 9.1 20.6 22.9 
Σε κανένα παιδί 242 19.7 44.6 41.8 
∆εν ξέρω 20 1.6 3.7 2.9 

 

Σύνολο 543 44.1 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 687 55.9     

Σύνολο 1230 100.0     

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2 
Αρνητικές οι επιδράσεις της 
τηλεοπτικής βίας. 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Σε όλα τα παιδιά 413 33.6 37.2 36.1 
Σε πολλά παιδιά 465 37.8 41.9 42.4 
Σε αρκετά παιδιά 177 14.4 16.0 16.6 
Σε ελάχιστα παιδιά 37 3.0 3.3 3.5 
Σε κανένα παιδί 4 .3 .4 0.3 
∆εν ξέρω 13 1.1 1.2 1.1 

 

Σύνολο 1109 90.2 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 121 9.8     
Σύνολο 1230 100.0     

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3 
Ουδέτερες οι επιδράσεις της 
τηλεοπτικής βίας. 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Σε όλα τα παιδιά 8 .7 1.8 1.5 
Σε πολλά παιδιά 31 2.5 6.9 7.0 
Σε αρκετά παιδιά 74 6.0 16.5 17.1 
Σε ελάχιστα παιδιά 178 14.5 39.6 40.0 
Σε κανένα παιδί 72 5.9 16.0 15.4 
∆εν ξέρω 86 7.0 19.2 19.0 

 

Σύνολο 449 36.5 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 781 63.5     
Σύνολο 1230 100.0     
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4.3. Αντιλήψεις των γονιών για τη συχνότητα προβολής 
διαφόρων µορφών βίας από τηλεοπτικούς σταθµούς 
 
Η ερώτηση που αφορούσε τις αντιλήψεις των γονιών για τη 
συχνότητα, µε την οποία προβάλλονται σκηνές βίας από κυπριακούς 
τηλεοπτικούς σταθµούς, διαχωρίστηκε σε δύο άξονες. Ο ένας άξονας 
ήταν η µορφή των σκηνών βίας και ο άλλος η συχνότητα.  
 
Σκηνές µε βρισιές και καυγάδες προβάλλονται συνεχώς από τους 
κυπριακούς τηλεοπτικούς σταθµούς, σύµφωνα µε τις απαντήσεις της 
πλειοψηφίας των γονιών (36.9%). Επιπρόσθετο ποσοστό 46.2% των 
ερωτηθέντων δήλωσαν ότι παρόµοιες σκηνές προβάλλονται συχνά 
από τους τηλεοπτικούς δέκτες στην Κύπρο. Το αθροιστικό ποσοστό 
ανέρχεται σε 83% και είναι το ψηλότερο για τη συχνότητα προβολής 
τηλεοπτικών σκηνών βίας.  
 
Ψηλά είναι τα ποσοστά, κατά σειρά, για τις σκηνές µε ληστείες (79% 
αθροιστικό ποσοστό, 25.6% συνεχώς, 53.5% συχνά), για τις σκηνές 
συµπλοκών µε γροθιές (77.7% αθροιστικό ποσοστό, 23.6% 
συνεχώς, 54.1% συχνά), για τις σκηνές πυροβολισµών (73,3% 
αθροιστικό ποσοστό, 24.2% συνεχώς, 49.1% συχνά). 
 
Αξιοσηµείωτα πάντως είναι τα ποσοστά των σκηνών που 
χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα σκληρές ή ως ιδιαίτερα επικίνδυνες. 
Αναφορικά µε την προβολή σκηνών µε βασανιστήρια, ποσοστό 
27.5% δήλωσαν ότι τέτοιες σκηνές προβάλλονται συχνά, ενώ άλλο 
ποσοστό (41.4%) δήλωσε ότι προβάλλονται κάποτε. Συχνά 
προβάλλονται και αυτοκτονίες από την τηλεόραση, σύµφωνα µε το 
17.5% των ερωτηθέντων, ενώ άλλοι ερωτηθέντες, σε ποσοστό 
37.4%, δήλωσαν ότι τέτοιες σκηνές προβάλλονται κάποτε. 
 
Από τις συνεντεύξεις εις βάθος, φαίνεται ότι οι γονείς επικεντρώνουν 
την προσοχή περισσότερο στις σκηνές βίας ταινιών κινουµένων 
σχεδίων. «Έχει τηλεοπτικές σκηνές όχι µόνο για µωρά, εννοώ µίκυ 
µάους, έχει ταινίες που παρακολουθούνται από ηλικίες 10 χρονών 
και ακόµα έξι χρονών, που έχουν αρκετά βίαια στοιχεία µέσα, σκηνές 
τρόµου, βίας, φόνων», ανέφερε η συνεντευξιαζόµενη αρ. 1. Άλλη 
συνεντευξιαζόµενη, η αρ. 31, ανέφερε συγκεκριµένη περίπτωση 
βραζιλιάνικης σειράς, στην οποία µια πρωταγωνίστρια γέννησε µέσα 
σε κότερο και ύστερα ήθελε να σκοτώσει το µωρό της. Κι αυτή η 
σκηνή προβλήθηκε στις 7.30 το βράδυ, δηλαδή σε ώρα ψηλής 
τηλεθέασης, που πολλά παιδιά βρίσκονται µπροστά στην τηλεόραση. 
Βασικό στοιχείο για τον προσδιορισµό της βιαιότητας των 
τηλεοπτικών σκηνών είναι η ύπαρξη αίµατος, κατά τις δηλώσεις των 
γονιών στις συνεντεύξεις εις βάθος. 
 
Ακολουθούν αναλυτικοί πίνακες µε τις απαντήσεις των γονιών: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1 
Συµπλοκές 
µε γροθιές 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Συνεχώς 280 22.8 23.6 23.7 
Συχνά 642 52.2 54.1 53.8 
Κάποτε 208 16.9 17.5 17.6 
Σπάνια 52 4.2 4.4 4.6 
Ποτέ 5 .4 .4 0.4 

 

Σύνολο 1187 96.5 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 43 3.5     

Σύνολο 1230 100.0     

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2 
Αναπαράσταση 
τεράτων 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Συνεχώς 150 12.2 12.9 12.8 
Συχνά 422 34.3 36.3 35.8 
Κάποτε 356 28.9 30.6 31.7 
Σπάνια 180 14.6 15.5 15.2 
Ποτέ 54 4.4 4.6 4.6 

 

Σύνολο 1162 94.5 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 68 5.5     

Σύνολο 1230 100.0     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3 
Βρισιές και καυγάδες 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Συνεχώς 437 35.5 36.9 34.3 
Συχνά 547 44.5 46.2 47.5 
Κάποτε 143 11.6 12.1 12.9 
Σπάνια 53 4.3 4.5 4.9 
Ποτέ 5 .4 .4 0.4 

 

Σύνολο 1185 96.3 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 45 3.7     

Σύνολο 1230 100.0     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4 
Εµπρησµοί 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Συνεχώς 136 11.1 11.6 11.2 
Συχνά 504 41.0 43.2 42.3 
Κάποτε 373 30.3 31.9 33.0 
Σπάνια 134 10.9 11.5 11.6 
Ποτέ 21 1.7 1.8 1.8 

 

Σύνολο 1168 95.0 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 
62 5.0     

Σύνολο 1230 100.0     
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5 
Πυροβολισµοί 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Συνεχώς 284 23.1 24.2 24.3 
Συχνά 576 46.8 49.1 49.4 
Κάποτε 211 17.2 18.0 17.7 
Σπάνια 89 7.2 7.6 7.5 
Ποτέ 13 1.1 1.1 1.1 

 

Σύνολο 1173 95.4 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 57 4.6     

Σύνολο 1230 100.0     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.6 
Βασανιστήρια 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Συνεχώς 69 5.6 5.9 5.3 
Συχνά 320 26.0 27.5 27.5 
Κάποτε 482 39.2 41.4 41.7 
Σπάνια 250 20.3 21.5 21.9 
Ποτέ 42 3.4 3.6 3.6 

 

Σύνολο 1163 94.6 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 67 5.4     

Σύνολο 1230 100.0     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.7 
Βιασµοί 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Συνεχώς 63 5.1 5.4 4.7 
Συχνά 242 19.7 20.8 19.4 
Κάποτε 471 38.3 40.5 41.3 
Σπάνια 310 25.2 26.6 27.7 
Ποτέ 78 6.3 6.7 7.0 

 

Σύνολο 1164 94.6 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 66 5.4     

Σύνολο 1230 100.0     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.8 
Κακοποίηση ζώων 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Συνεχώς 30 2.4 2.6 2.3 
Συχνά 158 12.8 13.6 12.6 
Κάποτε 410 33.3 35.4 34.6 
Σπάνια 467 38.0 40.3 42.2 
Ποτέ 93 7.6 8.0 8.2 

 

Σύνολο 1158 94.1 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 72 5.9     

Σύνολο 1230 100.0     
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.9 
Αυτοκτονίες 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Συνεχώς 43 3.5 3.7 3.3 
Συχνά 204 16.6 17.5 16.6 
Κάποτε 435 35.4 37.4 36.8 
Σπάνια 407 33.1 35.0 36.4 
Ποτέ 74 6.0 6.4 6.8 

 

Σύνολο 1163 94.6 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 67 5.4     

Σύνολο 1230 100.0     

  

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.10 
∆ολοφονίες 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Συνεχώς 201 16.3 17.1 16.8 
Συχνά 577 46.9 49.0 49.8 
Κάποτε 253 20.6 21.5 21.0 
Σπάνια 119 9.7 10.1 10.0 
Ποτέ 28 2.3 2.4 2.3 

 

Σύνολο 1178 95.8 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 
52 4.2     

Σύνολο 1230 100.0     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.11 
Ληστείες 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Συνεχώς 301 24.5 25.6 25.0 
Συχνά 630 51.2 53.5 54.2 
Κάποτε 170 13.8 14.4 14.1 
Σπάνια 65 5.3 5.5 5.8 
Ποτέ 12 1.0 1.0 1.0 

 

Σύνολο 1178 95.8 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 52 4.2     

Σύνολο 1230 100.0     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12 
Πόλεµος - µάχες 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Συνεχώς 296 24.1 26.0 26.0 
Συχνά 534 43.4 46.9 47.1 
Κάποτε 195 15.9 17.1 17.2 
Σπάνια 86 7.0 7.6 7.4 
Ποτέ 27 2.2 2.4 2.3 

 

Σύνολο 1138 92.5 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 
92 7.5     

Σύνολο 1230 100.0     
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ΠΙΝΑΚΑΣ 13 
Άλλες σκηνές βίας 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

 Άλλες 81 6.6 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 
1149 93.4    

Σύνολο 1230 100.0     
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4.4. Αντιλήψεις των γονιών για τις µορφές της βίας 
 
Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν στην ερώτηση ποιές 
συµπεριφορές θεωρούν ως βία; Ζητήθηκε να βαθµολογήσουν τις 
συµπεριφορές αυτές από ένα κατάλογο, στην κλίµακα 1-5, όπου στο 
1= απαράδεκτη πράξη και στο 5= αποδεκτή πράξη. 
 
Από τις απαντήσεις διαφαίνεται ότι οι πράξεις βίας που έχουν να 
κάνουν µε σεξουαλική καταπίεση είναι οι πιο απαράδεκτες για τους 
γονείς. Συγκεκριµένα ο εξαναγκασµός σε σεξουαλική επαφή 
συγκέντρωσε το 89.6%, ο εξαναγκασµός για γδύσιµο µπροστά σε 
άλλους το 89.7%, ο εξαναγκασµός για παρακολούθηση σεξουαλικών 
σκηνών το 89.3%, το ανεπιθύµητο άγγιγµα το 78.2%, το 
ανεπιθύµητο φιλί το 78.2%.  
 
Αξιοσηµείωτο εύρηµα είναι και το γεγονός ότι η χρήση αισχρών 
λέξεων θεωρείται επίσης απαράδεκτη πράξη βίας. Η απάντηση αυτή 
συγκέντρωσε το 63.5%. Αντιθέτως, άλλες µορφές λεκτικής βίας 
θεωρούνται λιγότερο απαράδεκτες ή ακόµη και αποδεκτές από τους 
γονείς. Για τις δυνατές φωνές µόνο το 15.4% των ερωτηθέντων 
απάντησε ότι είναι απαράδεκτη πράξη βίας, ενώ το 7.4% απάντησε 
ότι είναι αποδεκτή πράξη. Τα µεγαλύτερα ποσοστά εντάσσονται στις 
ενδιάµεσες τιµές. Ωστόσο, από το άθροισµα των απαντήσεων 
υπερισχύει η αντίληψη ότι οι δυνατές φωνές είναι στον ένα ή τον 
άλλο βαθµό απαράδεκτη πράξη βίας (45.3% έναντι 21.7%, ενώ η 
τιµή στο µέσο της κλίµακας, είναι 28.1%). Η λεκτική προειδοποίηση 
και απειλή πάντως είναι περισσότερο απορριπτέα από τους γονείς, σε 
σύγκριση µε τις δυνατές φωνές. Η απάντηση «απαράδεκτη» 
συγκέντρωσε το 20.5% ενώ η απάντηση «αποδεκτή» συγκέντρωσε 
το 9.9%. Η προειδοποίηση για εγκατάλειψη συγκεντρώνει σχετικά 
ψηλά ποσοστά απόρριψης. Το 39.8% απάντησε ότι είναι απαράδεκτη 
πράξη βίας. 
 
Όσον αφορά τη φυσική βία παρουσιάζονται σηµαντικές 
διαφοροποιήσεις στις απαντήσεις των γονιών. Η γροθιά στην κοιλιά, 
το ρίξιµο αντικειµένου, η κλωτσιά στο πόδι, το χαστούκι στο 
πρόσωπο, είναι οι πιο απαράδεκτες πράξεις φυσικής βίας, σύµφωνα 
µε τους γονείς. Συγκεντρώνουν ποσοστά 77.8%, 58.9%, 56,6% και 
54,3% αντίστοιχα. Αντιθέτως, άλλες µορφές φυσικής βίας είναι 
λιγότερο απαράδεκτες ή πιο αποδεκτές από τους γονείς. 
Συγκεκριµένα το χαστούκι στο χέρι θεωρείται απαράδεκτη πράξη 
βίας µόνο από το 17.5% των ερωτηθέντων και αποδεκτή πράξη από 
το 11.9%. Άλλες «πιο ήπιες» µορφές φυσικής βίας συγκεντρώνουν 
επίσης χαµηλά ποσοστά απόρριψης. Είναι απαράδεκτη πράξη βίας το 
τσίµπηµα για το 18.7%, το σπρώξιµο για το 21.1%, το τράβηγµα του 
αυτιού για το 20.7%, το τράνταγµα για το 21.9%,  ενώ το τράβηγµα 
των µαλλιών για το 34.7%. Οι ενδιάµεσες τιµές είναι ψηλές για 
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αυτές τις µορφές φυσικής βίας, γεγονός που καταδεικνύει 
τουλάχιστον ανεκτικότητα έναντί τους. 
 
Οι απαντήσεις για ορισµένες µορφές ψυχολογικής βίας 
(απαγορεύσεις, στέρηση αγαθών κ.λπ.) παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον. Το επίµονο βλέµµα δεν αποτελεί απαράδεκτη πράξη 
βίας, σύµφωνα µε τις απαντήσεις των γονιών. Αυτή η απάντηση 
συγκέντρωσε µόνο 7.5%, ενώ η απάντηση ότι είναι αποδεκτή πράξη 
βίας συγκέντρωσε το 25.1%. Η απαγόρευση εξόδου από το σπίτι και 
η στέρηση φιλοδωρήµατος ή καταναλωτικών αγαθών είναι 
καταφανώς αποδεκτή πράξη βίας για τους γονείς. Το 27.8% των 
ερωτηθέντων απάντησαν ότι η απαγόρευση εξόδου από το σπίτι είναι 
αποδεκτή πράξη, ενώ ότι είναι απαράδεκτη απάντησαν µόνο το 
10.4%. Ανάλογα είναι τα ποσοστά και για τη στέρηση 
φιλοδωρήµατος ή καταναλωτικών αγαθών (αποδεκτή το 30.2% και 
απαράδεκτη το 10.4%). Η τιµωρία µε αποµόνωση στο δωµάτιο 
φαίνεται ότι δεν εγκρίνεται από τους γονείς, όχι όµως µε ιδιαίτερα 
ψηλά ποσοστά. Το 31.7% απάντησαν ότι είναι απαράδεκτη πράξη, 
ενώ το 13.9% απάντησαν ότι είναι αποδεκτή πράξη. 
 
Κατά τις συνεντεύξεις εις βάθος διαπιστώθηκε ότι οι γονείς 
κατατάσσουν και τους καυγάδες στις βίαιες συµπεριφορές, διότι 
θεωρούν ότι επηρεάζονται τα παιδιά, τα οποία εισπράττουν αρνητικά 
και εκδηλώνουν νευρικότητα. Είναι και οι βρισιές ψυχολογική βία, 
κατά τον συνεντευξιαζόµενη αρ. 8. ∆ιάσταση σηµειώθηκε ως προς τα 
σπρωξίµατα, αφού ορισµένοι συνεντευξιαζόµενοι δήλωσαν ότι δεν 
θεωρούν τα απλά σπρωξίµατα ως βία (συνεντευξιαζόµενη αρ. 1), 
ενώ άλλοι ήταν κατηγορηµατικοί, επισηµαίνοντας ότι από τα 
σπρωξίµατα µπορεί να εξελιχθεί µια σύγκρουση, όπως συµβαίνει στο 
ποδόσφαιρο (συνεντευξιαζόµενος αρ. 25) και ότι µε τα σπρωξίµατα 
µπορεί κάποιος να προσπαθεί να επιβάλει τη θέλησή του σε άλλο 
(συνεντευξιαζόµενη αρ. 8). 
 
Παραθέτουµε στη συνέχεια τους σχετικούς αναλυτικούς πίνακες: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1 
Σπρώξιµο 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Απαράδεκτη 259 21.1 21.9 20.8 
2 254 20.7 21.5 21.2 
3 349 28.4 29.5 28.9 
4 207 16.8 17.5 18.8 
Αποδεκτή 
πράξη 

114 9.3 9.6 10.3 

 

Σύνολο 1183 96.2 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 47 3.8     

Σύνολο 1230 100.0     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2 
Τράνταγµα 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Απαράδεκτη 269 21.9 23.1 21.2 
2 281 22.8 24.1 23.6 
3 345 28.0 29.6 30.8 
4 191 15.5 16.4 17.6 
Αποδεκτή 
πράξη 78 6.3 6.7 6.9 

 

Σύνολο 1164 94.6 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 66 5.4     

Σύνολο 1230 100.0     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3 
Τσίµπηµα 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Απαράδεκτη 230 18.7 19.8 18.8 
2 247 20.1 21.3 20.4 
3 311 25.3 26.8 27.2 
4 242 19.7 20.8 21.5 
Αποδεκτή 
πράξη 132 10.7 11.4 12.1 

 

Σύνολο 1162 94.5 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 
68 5.5     

Σύνολο 1230 100.0     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4 
Τράβηγµα αυτιού 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Απαράδεκτη 254 20.7 21.5 20.8 
2 317 25.8 26.8 26.4 
3 326 26.5 27.6 28.3 
4 191 15.5 16.2 16.6 
Αποδεκτή 
πράξη 

93 7.6 7.9 7.9 

 

Σύνολο 1181 96.0 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 49 4.0     

Σύνολο 1230 100.0     
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.5 
Τράβηγµα µαλλιών 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Απαράδεκτη 427 34.7 36.4 36.6 
2 325 26.4 27.7 27.5 
3 241 19.6 20.6 20.4 
4 133 10.8 11.3 11.4 
Αποδεκτή 
πράξη 

46 3.7 3.9 4.0 

 

Σύνολο 1172 95.3 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 58 4.7     

Σύνολο 1230 100.0     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.6 
Χαστούκι στο χέρι 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Απαράδεκτη 215 17.5 18.5 18.2 
2 299 24.3 25.7 25.4 
3 306 24.9 26.3 26.6 
4 198 16.1 17.0 17.5 
Αποδεκτή 
πράξη 146 11.9 12.5 12.4 

 

Σύνολο 1164 94.6 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 66 5.4     

Σύνολο 1230 100.0     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.7 
Χαστούκι στο πρόσωπο 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Απαράδεκτη 668 54.3 56.7 57.3 
2 266 21.6 22.6 21.7 
3 140 11.4 11.9 11.5 
4 59 4.8 5.0 5.5 
Αποδεκτή 
πράξη 46 3.7 3.9 4.1 

 

Σύνολο 1179 95.9 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 
51 4.1     

Σύνολο 1230 100.0     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.8 
Κλοτσιά στο πόδι 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Απαράδεκτη 696 56.6 58.9 58.4 
2 275 22.4 23.3 23.2 
3 120 9.8 10.2 10.3 
4 45 3.7 3.8 3.9 
Αποδεκτή 
πράξη 

45 3.7 3.8 4.3 

 

Σύνολο 1181 96.0 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 49 4.0     

Σύνολο 1230 100.0     
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.8 
Γροθιά στην κοιλιά 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Απαράδεκτη 957 77.8 80.4 79.4 
2 115 9.3 9.7 9.8 
3 33 2.7 2.8 2.9 
4 27 2.2 2.3 2.4 
Αποδεκτή 
πράξη 

58 4.7 4.9 5.5 

 

Σύνολο 1190 96.7 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες  

Τιµές 40 3.3     

Σύνολο 1230 100.0     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.10 
Ρίξιµο αντικειµένου 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Απαράδεκτη 724 58.9 61.8 61.2 
2 238 19.3 20.3 20.6 
3 108 8.8 9.2 8.9 
4 53 4.3 4.5 5.1 
Αποδεκτή 
πράξη 49 4.0 4.2 4.2 

 

Σύνολο 1172 95.3 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 58 4.7     

Σύνολο 1230 100.0     

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.11 
∆υνατές φωνές 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Απαράδεκτη 190 15.4 16.2 14.8 
2 368 29.9 31.4 31.2 
3 346 28.1 29.5 29.9 
4 176 14.3 15.0 15.9 
Αποδεκτή 
πράξη 

91 7.4 7.8 8.2 

 

Σύνολο 1171 95.2 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 59 4.8     

Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.12 
Λεκτική προειδοποίηση 
και απειλή 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Απαράδεκτη 252 20.5 21.6 19.8 
2 320 26.0 27.4 28.0 
3 290 23.6 24.8 25.1 
4 184 15.0 15.8 16.2 
Αποδεκτή 
πράξη 

122 9.9 10.4 10.9 

 

Σύνολο 1168 95.0 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 62 5.0     

Σύνολο 1230 100.0     
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.13 
Επίµονο βλέµµα 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Απαράδεκτη 92 7.5 7.9 7.4 
2 219 17.8 18.8 18.3 
3 293 23.8 25.2 25.1 
4 252 20.5 21.6 22.0 
Αποδεκτή 
πράξη 

309 25.1 26.5 27.2 

 

Σύνολο 1165 94.7 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 65 5.3     

Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.14 
Προειδοποίηση για 
εγκατάλειψη 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Απαράδεκτη 489 39.8 41.5 38.1 
2 235 19.1 20.0 19.8 
3 223 18.1 18.9 20.1 
4 140 11.4 11.9 13.4 
Αποδεκτή 
πράξη 90 7.3 7.6 8.6 

 

Σύνολο 1177 95.7 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 
53 4.3     

Σύνολο 1230 100.0     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.15 
Χρήση αισχρών λέξεων 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Απαράδεκτη 781 63.5 66.1 63.8 
2 202 16.4 17.1 18.3 
3 94 7.6 8.0 8.7 
4 63 5.1 5.3 5.8 
Αποδεκτή 
πράξη 

42 3.4 3.6 3.5 

 

Σύνολο 1182 96.1 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 48 3.9     

Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.16 
Τιµωρία µε αποµόνωση 
στο δωµάτιο 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Απαράδεκτη 390 31.7 33.1 32.9 
2 217 17.6 18.4 18.9 
3 233 18.9 19.8 19.3 
4 168 13.7 14.2 14.6 
Αποδεκτή 
πράξη 171 13.9 14.5 14.4 

 

Σύνολο 1179 95.9 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 
51 4.1     

Σύνολο 1230 100.0     
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.17 
Απαγόρευση εξόδου 
από το σπίτι 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Απαράδεκτη 128 10.4 10.8 11.3 
2 203 16.5 17.2 16.6 
3 281 22.8 23.8 24.4 
4 228 18.5 19.3 18.8 
Αποδεκτή 
πράξη 342 27.8 28.9 28.9 

 

Σύνολο 1182 96.1 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 
48 3.9     

Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.18 
Στέρηση φιλοδωρήµατος 
ή καταναλωτικών αγαθών 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Απαράδεκτη 128 10.4 10.8 11.0 
2 171 13.9 14.5 14.6 
3 288 23.4 24.4 24.6 
4 223 18.1 18.9 18.8 
Αποδεκτή 
πράξη 

372 30.2 31.5 31.1 

 

Σύνολο 1182 96.1 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 
48 3.9     

Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.19 
Εξαναγκασµός σε 
σεξουαλική επαφή 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Απαράδεκτη 1102 89.6 91.8 91.6 
2 7 .6 .6 0.5 
3 5 .4 .4 0.5 
4 4 .3 .3 0.3 
Αποδεκτή 
πράξη 82 6.7 6.8 7.2 

 

Σύνολο 1200 97.6 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 
30 2.4     

Σύνολο 1230 100.0     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.20 
Ανεπιθύµητο άγγιγµα 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Απαράδεκτη 962 78.2 80.8 79.4 
2 101 8.2 8.5 9.1 
3 37 3.0 3.1 3.8 
4 18 1.5 1.5 1.8 
Αποδεκτή 
πράξη 72 5.9 6.1 6.0 

 

Σύνολο 1190 96.7 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 
40 3.3     

Σύνολο 1230 100.0     
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.21 
Ανεπιθύµητο φιλί 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Απαράδεκτη 962 78.2 81.3 80.3 
2 108 8.8 9.1 9.9 
3 28 2.3 2.4 2.5 
4 16 1.3 1.4 1.4 
Αποδεκτή 
πράξη 

69 5.6 5.8 5.8 

 

Σύνολο 1183 96.2 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 47 3.8     

Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.22 
Εξαναγκασµός για 
γδύσιµο  

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Απαράδεκτη 1103 89.7 91.7 91.6 
2 11 .9 .9 0.7 
3 5 .4 .4 0.4 
4 9 .7 .7 0.9 
Αποδεκτή 
πράξη 75 6.1 6.2 6.4 

 

Σύνολο 1203 97.8 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 
27 2.2     

Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.23 
Εξαναγκασµός για 
παρακολούθηση 
σεξουαλικών σκηνών 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Απαράδεκτη 1099 89.3 91.5 91.3 
2 11 .9 .9 0.8 
3 8 .7 .7 0.8 
4 7 .6 .6 0.6 
Αποδεκτή 
πράξη 

76 6.2 6.3 6.5 

 

Σύνολο 1201 97.6 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 29 2.4     

Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.24 
Αποκάλυψη 
προσωπικών δεδοµένων 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Απαράδεκτη 893 72.6 75.0 73.7 
2 148 12.0 12.4 13.6 
3 62 5.0 5.2 5.2 
4 28 2.3 2.4 2.3 
Αποδεκτή πράξη 59 4.8 5.0 5.2 

 

Σύνολο 1190 96.7 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 40 3.3     
Σύνολο 1230 100.0     
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4.5 Αντιλήψεις των γονιών για τηλεοπτικά προγράµµατα µε 
βίαιο περιεχόµενο 
 
Οι απαντήσεις των γονιών στην ερώτηση σε ποιά προγράµµατα 
εντοπίζουν να υπάρχουν σκηνές βίας, που µπορεί να βλάψουν τα 
παιδιά, έρχονται σε αντίφαση µε τις απαντήσεις σε προηγούµενες 
ερωτήσεις, στις οποίες αναφέρθηκε ότι η βία υπάρχει σε µεγάλο 
βαθµό σε τηλεοπτικά προγράµµατα και αυτό µπορεί να έχει 
αρνητικές επιδράσεις στα παιδιά. Συγκεκριµένα, οι γονείς θεωρούν 
ότι στις κινηµατογραφικές ταινίες δράσης υπάρχουν συνεχώς 
(55.1% των ερωτηθέντων) ή συχνά (34.1%) σκηνές βίας, στις ξένες 
κινηµατογραφικές ταινίες συνεχώς (22%) ή συχνά (44.6%), στα 
δελτία ειδήσεων συνεχώς (20.7%) ή συχνά (33.3%), στις 
δραµατικές σειρές - σαπουνόπερες συνεχώς (18%) ή συχνά 
(39.7%), στα κινούµενα σχέδια συνεχώς (14.6%) ή συχνά (37.6%). 
 
Φαίνεται όµως ότι οι γονείς δεν θεωρούν ως πράξεις βίας τα 
χαστούκια, τα αισχρόλογα, τους καυγάδες κ.λπ. που είναι διάχυτες 
σε χιουµοριστικές εκποµπές. Συγκεκριµένα, µόνο το 7.6% των 
ερωτηθέντων διαπιστώνει ότι στις ξένες κινηµατογραφικές ταινίες - 
κωµωδίες υπάρχουν συνεχώς σκηνές βίας, το 25.2% δηλώνει ότι 
υπάρχουν συχνά τέτοιες σκηνές, ενώ το σ5.3% δηλώνει ότι 
υπάρχουν σπάνια. Πολύ χαµηλά είναι τα ποσοστά για τις κυπριακές 
και τις ελληνικές χιουµοριστικές σκηνές. Μόνο το 2.7% δήλωσε ότι 
υπάρχουν συνεχώς σκηνές βίας στις κυπριακές χιουµοριστικές σειρές 
και συχνά το 8.2%. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τις ελληνικές 
χιουµοριστικές σειρές είναι 1.7% και 10.2%. Ωστόσο είναι 
διαπιστωµένο ότι οι χιουµοριστικές σειρές βρίθουν από πράξεις βίας. 
Για παράδειγµα, µόνο στην εισαγωγή, το γνωστό «άνοιγµα» 
(opening), της κυπριακής χιουµοριστικής σειράς «Βουράτε γειτόνοι», 
που είχε ψηλή τηλεθέαση, καταµετρήθηκαν 14 πράξεις διαφόρων 
µορφών βίας (φυσικής και λεκτικής). Τα συµπεράσµατα αυτά 
ενισχύθηκαν και από τις συνεντεύξεις εις βάθος, όταν οι γονείς 
εξήγησαν ότι θεωρούν τους καυγάδες στις µεταγλωττισµένες 
σαπουνόπερες ως πιο πιθανό παράγοντα κινδύνου για τα παιδιά, 
παρά ανάλογες σκηνές στις χιουµοριστικές σειρές. «Οι καυγάδες 
είναι βία στα βραζιλιάνικα έργα που βρίζονται», ανέφερε η 
συνεντευξιαζόµενη αρ. 23. 
 
Αξιοσηµείωτο είναι το εύρηµα σε σχέση µε τα ριάλιτι σόου, τα οποία 
επικρίνονται ότι θέτουν τους συµµετέχοντες σε ακραίες καταστάσεις 
και προκαλούν τεχνητές συγκρούσεις. Για τα ριάλιτι σόου οι 
ερωτηθέντες δήλωσαν µόνο σε ποσοστό 3.9% ότι υπάρχουν σε αυτά 
συνεχώς σκηνές βίας και σε ποσοστό 16% ότι υπάρχουν συχνά 
σκηνές βίας.   
 
Παραθέτουµε αναλυτικούς πίνακες για τη σχετική ερώτηση: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1 
Στα κινούµενα σχέδια 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Συνεχώς 179 14.6 15.1 14.4 
Συχνά 463 37.6 39.1 38.2 
Κάποτε 255 20.7 21.6 22.3 
Σπάνια 168 13.7 14.2 14.8 
Ποτέ 118 9.6 10.0 10.2 

 

Σύνολο 1183 96.2 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες

Τιµές 47 3.8     

Σύνολο 1230 100.0     

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2 
Στις δραµατικές σειρές 
(σαπουνόπερες) 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Συνεχώς 222 18.0 18.8 18.4 
Συχνά 488 39.7 41.2 40.1 
Κάποτε 332 27.0 28.0 28.5 
Σπάνια 122 9.9 10.3 11.1 
Ποτέ 20 1.6 1.7 1.8 

 

Σύνολο 1184 96.3 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 
46 3.7     

Σύνολο 1230 100.0     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3 
Στα δελτία ειδήσεων 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Συνεχώς 255 20.7 21.3 20.4 
Συχνά 410 33.3 34.2 33.6 
Κάποτε 336 27.3 28.0 29.3 
Σπάνια 156 12.7 13.0 13.2 
Ποτέ 41 3.3 3.4 3.6 

 

Σύνολο 1198 97.4 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 
32 2.6     

Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4 
Στις ξένες 
κινηµατογραφικές  
ταινίες - κωµωδίες 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Συνεχώς 94 7.6 7.9 7.8 
Συχνά 310 25.2 26.2 25.8 
Κάποτε 403 32.8 34.0 33.7 
Σπάνια 311 25.3 26.2 26.6 
Ποτέ 67 5.4 5.7 6.2 

 

Σύνολο 1185 96.3 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 45 3.7     

Σύνολο 1230 100.0     
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.5 
Στις ξένες 
κινηµατογραφικές 
δραµατικές ταινίες 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Συνεχώς 271 22.0 22.7 22.2 
Συχνά 548 44.6 45.9 46.0 
Κάποτε 314 25.5 26.3 26.8 
Σπάνια 53 4.3 4.4 4.2 
Ποτέ 9 .7 .8 0.8 

 

Σύνολο 1195 97.2 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 35 2.8     

Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.6 
Στις ξένες 
κινηµατογραφικές 
ταινίες δράσης 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Συνεχώς 678 55.1 56.5 56.0 
Συχνά 419 34.1 34.9 35.5 
Κάποτε 83 6.7 6.9 6.9 
Σπάνια 14 1.1 1.2 1.1 
Ποτέ 6 .5 .5 0.5 

 

Σύνολο 1200 97.6 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 30 2.4     

Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.7 
Σε αθλητικά 
προγράµµατα 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Συνεχώς 47 3.8 3.9 3.6 
Συχνά 224 18.2 18.8 17.1 
Κάποτε 382 31.1 32.0 32.1 
Σπάνια 337 27.4 28.2 29.4 
Ποτέ 204 16.6 17.1 17.8 

 

Σύνολο 1194 97.1 100.0 100.0 
 Ελλειπούσες 

Τιµές 36 2.9     

Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.8 
Στις κυπριακές 
χιουµοριστικές σειρές 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Συνεχώς 33 2.7 2.8 2.7 
Συχνά 101 8.2 8.6 8.1 
Κάποτε 310 25.2 26.4 26.3 
Σπάνια 461 37.5 39.3 39.9 
Ποτέ 269 21.9 22.9 23.1 

 

Σύνολο 1174 95.4 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 
56 4.6     

Σύνολο 1230 100.0     
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.9 
Στις ελληνικές 
χιουµοριστικές σειρές 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Συνεχώς 21 1.7 1.8 1.7 
Συχνά 125 10.2 10.5 10.2 
Κάποτε 330 26.8 27.8 27.3 
Σπάνια 465 37.8 39.2 39.8 
Ποτέ 245 19.9 20.7 21.1 

 

Σύνολο 1186 96.4 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 
44 3.6    

Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.10 
Στα επιµορφωτικά 
ντοκιµαντέρ 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Συνεχώς 7 .6 .6 0.3 
Συχνά 19 1.5 1.6 1.7 
Κάποτε 102 8.3 8.6 8.5 
Σπάνια 352 28.6 29.8 29.3 
Ποτέ 702 57.1 59.4 60.3 

 

Σύνολο 1182 96.1 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 
48 3.9     

Σύνολο 1230 100.0     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.11 
Στις συζητήσεις 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Συνεχώς 11 .9 .9 0.9 
Συχνά 58 4.7 4.9 4.7 
Κάποτε 219 17.8 18.4 17.7 
Σπάνια 449 36.5 37.8 37.2 
Ποτέ 451 36.7 38.0 39.6 

 

Σύνολο 1188 96.6 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 42 3.4     

Σύνολο 1230 100.0     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.12 
Στα ρεάλιτι σόου 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Συνεχώς 48 3.9 4.1 4.2 
Συχνά 199 16.2 16.8 17.0 
Κάποτε 363 29.5 30.7 30.8 
Σπάνια 359 29.2 30.4 30.6 
Ποτέ 213 17.3 18.0 17.3 

 

Σύνολο 1182 96.1 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 
48 3.9     

Σύνολο 1230 100.0     
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.13 
Στα τηλεπαιχνίδια 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Συνεχώς 10 .8 .8 0.6 
Συχνά 21 1.7 1.8 1.8 
Κάποτε 103 8.4 8.7 9.1 
Σπάνια 327 26.6 27.5 27.1 
Ποτέ 727 59.1 61.2 61.4 

 

Σύνολο 1188 96.6 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 42 3.4     

Σύνολο 1230 100.0     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.14 
Σε άλλα προγράµµατα 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

 Σε άλλα 
προγράµµ. 47 3.8 100.0 100.0 

 Ελλείπουσες 
Τιµές 

1183 96.2     

Σύνολο 1230 100.0     
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4.6. Αντιλήψεις των γονιών για την ανάγκη προστασίας των 
παιδιών από την τηλεοπτική βία 
 
Οι γονείς ήταν κατηγορηµατικοί ως προς την ανάγκη για προστασία 
των ανηλίκων από την τηλεοπτική βία. Στην πλειοψηφία τους, σε 
ποσοστό 54.2% απάντησαν ότι τα παιδιά χρειάζονται οπωσδήποτε 
προστασία από την τηλεοπτική βία. Εάν στο ποσοστό αυτό προστεθεί 
και το ποσοστό των ερωτηθέντων που απάντησαν ότι τα παιδιά 
χρειάζονται πολύ την προστασία από την τηλεοπτική βία (31.5%), 
τότε αυτό ανέρχεται σε 87.3%. Ελάχιστοι είναι οι γονείς που 
δήλωσαν ότι τα παιδιά δεν χρειάζονται καθόλου (0.3%) ή 
χρειάζονται ελάχιστα (2.5%) προστασία από την τηλεοπτική βία. 
 
Στην προσπάθεια διερεύνησης των λόγων που τα παιδιά 
ενδεχοµένως να χρειάζονται προστασία από την τηλεοπτική βία, οι 
γονείς παραπέµπουν στο γεγονός ότι τα παιδιά δεν αντιλαµβάνονται 
ότι αυτά που βλέπουν στην τηλεόραση δεν είναι πραγµατικότητα και 
εποµένως βιώνουν τη φανταστική βία ως πραγµατική. «Συνήθως τα 
µωρά που είναι µικρής ηλικίας δεν αντιλαµβάνονται ακριβώς το τι 
γίνεται. (...) Εξαρτάται τι θα δουν. Αν δουν ας πούµε σε έργα, σε 
προγράµµατα να µαλλώνουν ή να δέρνουν, µπορεί να το κάµουν, 
αναλόγως», σύµφωνα µε τη συνεντευξιαζόµενη αρ. 2. Η 
συνεντευξιαζόµενη αρ. 8 σηµείωσε ότι τα παιδιά χρειάζονται 
προστασία από τις σκηνές βίας διότι αυτές «επηρεάζουν την 
ψυχολογία τους και µετά µπορούν να εφαρµόσουν και οι ίδιοι όταν 
δεν περάσει το δικό τους την ίδια τακτική, µπορεί ό,τι βλέπουν στις 
ταινίες να το µιµηθούν στους συµµαθητές τους». Η 
συνεντευξιαζόµενη αρ. 9 τόνισε ότι τα παιδιά µπορεί να υποστούν 
ψυχικά τραύµατα, γι' αυτό χρειάζονται προστασία. 
 
Η συνεντευξιαζόµενη αρ. 12 έθεσε το θέµα από την άποψη της 
δυνατότητας των παιδιών να επιλέξουν κατάλληλα τηλεοπτικά 
προγράµµατα και να αποκωδικοποιήσουν µε κριτική άποψη τα 
µηνύµατά τους: Τα παιδιά χρειάζονται προστασία από την τηλεοπτική 
βία «διότι δεν µπορούν από µόνοι τους να επιλέξουν τι θα δουν. Ό,τι 
τους προσφέρουν το βλέπουν. Ούτε µπορούν να αντιληφθούν ποιό 
είναι το καλό ή το κακό. Τα βλέπουν όλα σαν ένα έργο, αλλά µετά 
άµα παραστεί ανάγκη, θα το εφαρµόσουν και στην πράξη».  
 
Την ίδια άποψη διατυπώνει και η συνεντευξιαζόµενη αρ. 22: «Εγώ 
αυτό που κάνω µε τα δικά µου τα παιδιά, τους λέω πως ό,τι βλέπετε 
στην τηλεόραση είναι ψέµατα εκτός από τις ειδήσεις. Τα παιδιά µου 
το πίστεψαν και το λένε και σε άλλους ότι ό,τι βλέπουµε στην 
τηλεόραση είναι ψέµατα. ∆ηλαδή δεν µπορεί να βλέπει έναν να 
σκοτώνει κάποιο και να του λέω είναι αλήθεια ή να τον πυροβολεί 
και ύστερα να σηκώνεται και περπατά και να πει ότι έτσι συµβαίνει 
και στην πραγµατικότητα».  
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Ο συνεντευξιαζόµενος αρ. 33 τόνισε τον ρόλο των γονιών σε αυτό 
το ζήτηµα, επισηµαίνοντας παράλληλα ότι αυτός δεν µπορεί να 
εφαρµοστεί πάντοτε: «Όπως έχει καταντήσει το θέµα, δεν µπορούµε 
συνέχεια να είµαστε µε τα παιδιά και να ελέγχουµε τι βλέπουν στην 
τηλεόραση. Πέραν τούτου, προσπαθούµε σαν γονείς να θέσουµε 
κάποιες αρχές στα παιδιά µας, εξηγώντας ότι αυτά που βλέπουν δεν 
µπορούν να εφαρµοστούν στην πράξη, ούτε στο σχολείο ούτε  εκτός 
σχολείου, εναντίον ούτε µεγάλων ούτε µικρών. Πιστεύω σε αυτό τον 
τοµέα έχουµε καταφέρει να εξηγήσουµε και γι' αυτόν τον λόγο δεν 
βλέπουµε µια χειροτέρευση της συµπεριφοράς των παιδιών µας 
µεταξύ τους, αλλά και έναντι των φίλων και συµµαθητών τους». 
 
Είναι προφανές ότι µε τις απαντήσεις αυτές εκφράζεται η ανησυχία 
των γονιών για τις επιδράσεις της τηλεοπτικής βίας στα παιδιά. 
Παράλληλα, απορρέει µια πατερναλιστική αντιµετώπιση έναντι των 
παιδιών, τα οποία παρουσιάζονται ως ευάλωτα και αδύνατα να 
αποκρούσουν ή να διαφύγουν από αρνητικές επιδράσεις κατά την 
παρακολούθηση προγραµµάτων µε βίαιο περιεχόµενο. Ωστόσο, τα 
παιδιά είναι σε θέση να αποκωδικοποιήσουν κριτικά τα µηνύµατα που 
εκπέµπονται από την τηλεόραση, εφόσον κατέχουν τα ανάλογα 
εφόδια γνώσεων.  
 
Ο σχετικός πίνακας µε τις απαντήσεις των γονιών ακολουθεί: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 
Ανάγκη προστασίας των παιδιών 
από την τηλεοπτική βία 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Χρειάζονται 
οπωσδήποτε 667 54.2 55.3 55.4 

Χρειάζονται πολύ 387 31.5 32.1 32.1 
Χρειάζονται και δεν 
χρειάζονται. 

110 8.9 9.1 8.8 

Χρειάζονται ελάχιστα 31 2.5 2.6 2.5 
∆εν χρειάζονται 
καθόλου 4 .3 .3 0.5 

∆εν ξέρω 8 .7 .7 0.7 

 

Σύνολο 1207 98.1 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 23 1.9     
Σύνολο 1230 100.0     
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4.7. Αντιλήψεις των γονιών για τους παράγοντες που φέρουν 
ευθύνη για την προστασία των παιδιών από την τηλεοπτική 
βία 
 
Τα αξιοσηµείωτα ευρήµατα σε αυτή την ερώτηση είναι ότι οι γονείς 
αναλαµβάνουν µεγάλο µερίδιο της ευθύνης, ενώ απαλλάσουν το 
εκπαιδευτικό σύστηµα από την ευθύνη για προστασία των παιδιών σε 
σχέση µε τις επιδράσεις από την τηλεοπτική βία. 
 
Συγκεκριµένα, η απάντηση ότι οι γονείς φέρουν απόλυτα την ευθύνη 
για προστασία των παιδιών από την τηλεοπτική βία συγκέντρωσε 
ποσοστό 45.1%, ενώ η απάντηση ότι φέρουν ευθύνη σε µεγάλο 
βαθµό συγκέντρωσε ποσοστό 33.3%, δηλαδή συνολικά 80.5%.  
 
Αντίστοιχα ψηλά ήταν τα ποσοστά για τους τηλεοπτικούς σταθµούς 
(37.4% στην απάντηση ότι φέρουν απόλυτα ευθύνη και 44% στην 
απάντηση ότι φέρουν ευθύνη σε µεγάλο βαθµό, συνολικά 83.6%), 
καθώς και για τους αρµόδιους φορείς (35.4% στην απάντηση ότι 
φέρουν απόλυτα ευθύνη και 41.2% στην απάντηση ότι φέρουν 
ευθύνη σε µεγάλο βαθµό). 
 
Αντιθέτως, τα ποσοστά των γονιών, οι οποίοι απέδωσαν την ευθύνη 
στο εκπαιδευτικό σύστηµα ήταν πολύ χαµηλά. Η απάντηση ότι το 
εκπαιδευτικό σύστηµα φέρει απόλυτα την ευθύνη για την προστασία 
των γονιών συγκέντρωσε ποσοστό 10.9% και η απάντηση σε µεγάλο 
βαθµό 27.6%. Τα ψηλά ποσοστά απαντήσεων στις ενδιάµεσες 
κλίµακες για την ευθύνη του εκπαιδευτικού συστήµατος ως προς την 
προστασία των παιδιών από την τηλεοπτική βία καταδεικνύουν ότι οι 
γονείς θεωρούν ότι το εκπαιδευτικό σύστηµα µπορεί να 
διαδραµατίσει µόνο ενισχυτικό ρόλο σε µια τέτοια προσπάθεια. 
 
Οι γονείς δεν αποδίδουν οποιαδήποτε ευθύνη στα παιδιά όσον αφορά 
την προστασία τους από την τηλεοπτική βία. Τα ποσοστά των 
απαντήσεων που δηλώνουν ότι φέρουν ευθύνη τα ίδια τα παιδιά 
είναι πολύ χαµηλά (4.8% ότι φέρουν απόλυτα ευθύνη και 13.2% ότι 
φέρουν ευθύνη σε µεγάλο βαθµό). Σύµφωνα µε τους γονείς τα 
παιδιά είτε φέρουν ευθύνη µόνο σε µικρό βαθµό (35.6%) ή καθόλου 
(23.5%).  
 
Αυτά τα ευρήµατα καταδεικνύουν µια µάλλον πατερναλιστική 
αντιµετώπιση των παιδιών, αφού θεωρείται ότι τα ίδια δεν µπορούν 
να έχουν τη δυνατότητα να κρίνουν και να αποφεύγουν τις 
επιδράσεις της τηλεοπτικής βίας. Υποβαθµίζεται επίσης ως ρόλος του 
εκπαιδευτικού συστήµατος στην παροχή γνώσεων ως προς την 
τηλεόραση, στην καλλιέργεια συνηθειών τηλεθέασης και δεξιοτήτων 
για αξιολογική χρήση της τηλεόρασης, αλλά και για κριτική 
πρόσληψη των µηνυµάτων που απορρέουν από τηλεοπτικές σκηνές 
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βίας. 
 
Γιατί οι γονείς θεωρούν ότι έχουν οι ίδιοι περισσότερο την ευθύνη 
για την προστασία των παιδιών από την τηλεοπτική βία; ∆ιότι «οι 
γονείς τους έφεραν στον κόσµο και τα αγαπούν πιο πολύ από 
οποιοδήποτε και πρέπει να τα προστατεύουν πρώτα οι γονείς και 
µετά εκείνοι που έχουν τους σταθµούς», σύµφωνα µε τη 
συνεντευξιαζόµενη αρ. 1. Την ίδια περίπου απάντηση, 
παραπέµποντας στην γονική αγάπη, δίνει και η συνεντευξιαζόµενη 
αρ. 2: «∆ιότι ποιος άλλος εννά νοιαστεί; Ο γονιός εννά νοιαστεί, από 
κεί και πέρα είναι και θέµα του τι παρουσιάζει κάθε τηλεόραση, κάθε 
σταθµός, αλλά πρώτα πρώτα εν ο γονιός και αν του επιτρέψει του 
µωρού να δει κάτι, ας πούµε». Το ίδιο και η συνεντευξιαζόµενη αρ. 
31, η οποία είπε ότι «πρέπει να ελέγχεις τι βλέπειι το µωρό σου, δεν 
πρέπει να το έχεις ανεξέλεγκτο». Ο συνεντευξιαζόµενος αρ. 25 έθεσε 
το θέµα της γονικής ευθύνης σε γενικότερο πλαίσιο: «Γιατί οι γονείς 
πρέπει να µεγαλώσουν σωστά τα παιδιά». Αντίθετα ο 
συνεντευξιαζόµενος αρ. 33 εναποθέτει την ευθύνη στους 
υπεύθυνους των τηλεοπτικών σταθµών, σηµειώνοντας «όταν 
βλέπουν απόγευµα τηλεόραση τα παιδιά, δεν µπορούµε να είµαστε 
µαζί τους». Την ίδια άποψη εκφράζει και η συνεντευξιαζόµενη αρ. 8, 
η οποία σηµείωσε ότι την ευθύνη έχουν τα κανάλια που «πρέπει να 
προειδοποιούν ότι έχει σκηνές βίας». Και η συνεντευξιαζόµενη αρ. 
12: «Οι επιτροπές που αποφασίζουν για τα προγράµµατα που θα 
παρουσιάσουν στο κανάλι τους και γενικά οι υπεύθυνοι των 
τηλεοπτικών σταθµών».  
 
Εποµένως, οι γονείς αναλαµβάνουν µε την ευθύνη που απορρέει από 
τον γονικό τους καθήκον, πλην όµως επισηµαίνουν ότι 
αντιµετωπίζουν αντικειµενικές δυσκολίες, που σχετίζονται µε την 
παρουσία τους στο σπίτι. Γι' αυτό και εναποθέτουν ευθύνες στους 
τηλεοπτικούς σταθµούς για τα προγράµµατα που επιλέγουν για να 
προβάλουν. 
 
Στη συνέχεια παρατίθενται αναλυτικά οι πίνακες που αφορούν τη 
σχετική ερώτηση: 
 



 100

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1 
Οι τηλεοπτικοί σταθµοί 
φέρουν ευθύνη 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Απόλυτα 460 37.4 38.4 37.8 
Σε µεγάλο βαθµό 541 44.0 45.2 46.0 
Σε αρκετό βαθµό 158 12.8 13.2 13.1 
Σε µικρό βαθµό 27 2.2 2.3 2.2 
Καθόλου 3 .2 .3 0.3 
∆εν ξέρω 9 .7 .8 0.6 

 

Σύνολο 1198 97.4 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 32 2.6     
Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2 
Οι αρµόδιοι φορείς 
φέρουν ευθύνη 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Απόλυτα 436 35.4 37.2 38.5 
Σε µεγάλο βαθµό 507 41.2 43.3 42.6 
Σε αρκετό βαθµό 167 13.6 14.3 14.0 
Σε µικρό βαθµό 35 2.8 3.0 3.0 
Καθόλου 10 .8 .9 0.9 
∆εν ξέρω 16 1.3 1.4 1.1 

 

Σύνολο 1171 95.2 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 59 4.8     
Σύνολο 1230 100.0     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3 
Οι γονείς φέρουν ευθύνη 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Απόλυτα 555 45.1 46.4 45.6 
Σε µεγάλο βαθµό 409 33.3 34.2 35.0 
Σε αρκετό βαθµό 150 12.2 12.5 12.3 
Σε µικρό βαθµό 64 5.2 5.3 5.7 
Καθόλου 15 1.2 1.3 1.2 
∆εν ξέρω 4 .3 .3 0.2 

 

Σύνολο 1197 97.3 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 33 2.7     
Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.4 
Το εκπαιδευτικό σύστηµα 
φέρει ευθύνη 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Απόλυτα 134 10.9 11.5 11.9 
Σε µεγάλο βαθµό 340 27.6 29.3 29.0 
Σε αρκετό βαθµό 313 25.4 27.0 27.2 
Σε µικρό βαθµό 254 20.7 21.9 22.5 
Καθόλου 98 8.0 8.4 7.7 
∆εν ξέρω 22 1.8 1.9 1.9 

 

Σύνολο 1161 94.4 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 69 5.6     
Σύνολο 1230 100.0     
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.5 
Τα ίδια τα παιδιά 
φέρουν ευθύνη 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Απόλυτα 59 4.8 5.1 5.0 
Σε µεγάλο βαθµό 162 13.2 13.9 12.9 
Σε αρκετό βαθµό 200 16.3 17.2 17.6 
Σε µικρό βαθµό 438 35.6 37.7 38.3 
Καθόλου 289 23.5 24.9 25.2 
∆εν ξέρω 14 1.1 1.2 1.0 

 

Σύνολο 1162 94.5 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 68 5.5    
Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.6 
Άλλοι παράγοντες 
φέρουν ευθύνη 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

 Άλλοι παράγοντες 37 3.0 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 1193 97.0     
Σύνολο 1230 100.0     
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4.8. Αντιλήψεις των γονιών για τη σήµανση της 
καταλληλότητας τηλεοπτικών εκποµπών 
 
Απόλυτα χρήσιµη θεωρούν οι γονείς τη σήµανση των τηλεοπτικών 
εκποµπών ως προς την καταλληλότητά τους για τα παιδιά. Το 
ποσοστό των γονιών που θεωρούν τη σήµανση ως απόλυτα χρήσιµη 
ανέρχεται σε 60.1%, ενώ εκείνοι που τη θεωρούν ως πολύ χρήσιµη 
ανέρχεται σε 14.8%. Πολύ χαµηλό είναι το ποσοστό των γονιών που 
θεωρούν ότι η σήµανση των τηλεοπτικών εκποµπών δεν είναι 
καθόλου χρήσιµη (2.3%), όπως επίσης κι εκείνων που θεωρούν ότι η 
σήµανση µπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσµατα (κεντρίζοντας 
την περιέργεια των παιδιών να παρακολουθήσουν τηλεοπτικά 
προγράµµατα που θεωρούνται ακατάλληλα για παιδιά). Το ποσοστό 
των γονιών που έδωσαν αυτή την απάντηση είναι 3.4%. 
 
Φυσικά είναι άλλο ερώτηµα κατά πόσο οι γονείς χρησιµοποιούν τη 
σήµανση για ρυθµίζουν την τηλεθέαση εκ µέρους των παιδιών τους. 
Το ζήτηµα αυτό διερευνήθηκε µε επόµενες ερωτήσεις, οι οποίες 
αφορούν τις στάσεις και τις συµπεριφορές των γονιών σε σχέση µε 
την παιδική τηλεθέαση. 
 
Πάντως κατά τις προσωπικές συνεντεύξεις, εξηγώντας γιατί θεωρούν 
χρήσιµη τη σήµανση των τηλεοπτικών εκποµπών ορισµένοι γονείς 
ανέφεραν ότι και τα ίδια τα παιδιά έχουν συνηθίσει πλέον και 
γνωρίζουν ότι όταν στο πρόγραµµα είναι κατάλληλο για µεγαλύτερες 
ηλικίες τότε δεν πρέπει να το παρακολουθήσουν (συνεντευξιαζόµενη 
αρ. 2). Άλλοι γονείς όµως επισήµαναν τα κενά στο σύστηµα, που και 
πάλι σχετίζονται µε τη δική τους φυσική παρουσία στο σπίτι: 
«Παρόλο που θα µπορούσε να υπάρξει σήµανση και στα καρτούνς, 
ενόσω τα παιδιά είναι µόνα τους δεν µπορούµε να το ελέγξουµε, 
εκτός και αν υπάρχει κάποιος τρόπος να κλειδώνονται τα 
προγράµµατα µε κώδικα. Στα κανάλια δεν γίνεται να κλειδωθούν 
µόνο σε αποκωδικοποιητές», ανέφερε ο συνεντευξιαζόµενος αρ. 33. 
Προδήλως ορισµένοι γονείς θεωρούν ανεπαρκές το µέτρο της 
σήµανσης και επιζητούν πιο δραστικές µεθόδους µε αποτροπή της 
πρόσβασης σε ακατάλληλα τηλεοπτικά προγράµµατα. Η αντίληψη 
αυτή παραπέµπει σε αυταρχικά µοντέλα γονικού ελέγχου και 
προστασίας των παιδιών, ακυρώνει το στοιχείο της εµπιστοσύνης 
που είναι απαραίτητο στην οµαλή εξέλιξη της σχέσης γονιών και 
παιδιών. Αφαιρεί επίσης από την προοπτική να αναπτύξουν τα παιδιά 
αυτονοµία στη χρήση της τηλεόρασης και των άλλων ΜΜΕ, αφού θα 
µεγαλώνουν σε αποστειρωµένο περιβάλλον υπερπροστατευτισµού.  
 
Από την άλλη, η συνεντευξιαζόµενη αρ. 31, ενώ θεωρεί ότι είναι 
χρήσιµη η σήµανση των τηλεοπτικών, εντούτοις σηµειώνει ότι 
µπορεί να οδηγεί σε ανεπιθύµητες παρεκκλίσεις, διότι «κάποτε βάζει 
σε πειρασµό τα µωρά, γιατί λαλεί σου, κάτω των 12, άρα κάτι έχει, 
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να το δω. Αν βάζουν τέτοια προγράµµατα ακατάλληλα πιο αργά το 
βράδυ στο πρόγραµµα θα είναι καλύτερα». Ωστόσο, αυτό µπορεί να 
αποφευχθεί µε την ανάλογη συµπεριφορά των γονιών, µε τις 
εξηγήσεις προς τα παιδιά γιατί τα συγκεκριµένα προγράµµατα 
χαρακτηρίζονται ως ακατάλληλα για την ηλικία τους. 
 
Στη συνέχεια παρατίθεται ο πίνακας µε τις απαντήσεις των γονιών. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 8 
Χρησιµότητα σήµανσης 
τηλεοπτικών εκποµπών 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Απόλυτα χρήσιµη 739 60.1 61.3 61.0 
Πολύ χρήσιµη 178 14.5 14.8 14.9 
Αρκετά χρήσιµη 128 10.4 10.6 10.6 
Ελάχιστα χρήσιµη 82 6.7 6.8 7.2 
Καθόλου χρήσιµη 28 2.3 2.3 2.4 
Φέρνει τα αντίθετα 
αποτελέσµατα 42 3.4 3.5 3.4 

∆εν ξέρω 8 .7 .7 0.6 

 

Σύνολο 1205 98.0 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 25 2.0     

Σύνολο 1230 100.0     
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4.9. Αντιλήψεις των γονιών παραβιάσεις της νοµοθεσίας από 
τηλεοπτικούς σταθµούς, σε σχέση µε την προβολή σκηνών 
βίας 
 
Οι γονείς έχουν τη γνώµη ότι οι τηλεοπτικοί σταθµοί παραβιάζουν, 
αν όχι συνεχώς, πάντως συχνά, τη νοµοθεσία που αφορά την 
προβολή σκηνών βίας. Η δήλωση ότι οι τηλεοπτικοί σταθµοί 
παραβιάζουν συνεχώς τη σχετική νοµοθεσία συγκέντρωσε ποσοστό 
15.9% των απαντήσεων από τους γονείς, η δήλωση ότι παραβιάζουν 
συχνά τη νοµοθεσία συγκέντρωσε ποσοστό 41.6% και η δήλωση ότι 
κάποτε την παραβιάζουν συγκέντρωσε ποσοστό 25.6%, ενώ 
αντιθέτως η δήλωση σπάνια και ποτέ συγκέντρωσαν αντίστοιχα 
ποσοστά 8.5% και 1.7%. 
 
Επιχειρώντας να διερευνηθεί πώς αιτιολογούν την άποψή τους οι 
γονείς σε σχέση µε την παραβίαση ή την εφαρµογή της νοµοθεσίας 
από τους τηλεοπτικούς σταθµούς, µέσα από τις προσωπικές 
συνεντεύξεις µε γονείς διαφάνηκε µια διιστάµενη εκτίµηση του 
παράγοντα ανταγωνισµός. Σύµφωνα µε τη συνεντευξιαζόµενη αρ. 1, 
«λόγω του ανταγωνισµού οι σταθµοί µεταξύ τους προσπαθούν να 
είναι µέσα στα πλαίσια της νοµοθεσίας». ∆ηλαδή αποδίδεται µια 
θετική επίδραση από τον ανταγωνισµό. Η συνεντευξιαζόµενη 
απέδωσε την εφαρµογή της νοµοθεσίας στις καλές προθέσεις των 
υπευθύνων των τηλεοπτικών σταθµών: «Υπάρχει τόση 
αντικοινωνική συµπεριφορά και στα σχολεία και γενικά στα λύκεια 
και στα γυµνάσια, που διερωτούνται και τούτοι τι φταίει και 
προσπαθούν να βρουν τρόπους να την αντιµετωπίσουν».  
 
Αντιθέτως η συνεντευξιαζόµενη αρ. 12 επισήµανε αρνητικές 
επιπτώσεις από τον ανταγωνισµό: «Για να έχουν παραπάνω 
ακροαµατικότητα και για να δείξουν στον κόσµο ότι εµείς 
παρουσιάζουµε ποικίλα θέµατα, χωρίς όµως να νοιώθουν ότι αυτό 
που κάνουν έχει αντίκτυπο στα παιδιά». Η ίδια συµπλήρωσε ότι «ο 
καθένας συναγωνίζεται τον δίπλα του, ποιος θα επιβιώσει καλύτερα, 
γι' αυτό κάθε λίγο ακούµε και τις στατιστικές που προβάλλουν, ότι 
εµείς είµαστε το πρώτο κανάλι. Με αυτά προσπαθούν να τραβήξουν 
τον κόσµο προς το δικό τους κανάλι». Στην επιδίωξη για µεγαλύτερα 
µερίδια τηλεθέασης απέδωσε τις παραβιάσεις της νοµοθεσίας από 
τηλεοπτικούς σταθµούς και η συνεντευξιαζόµενη αρ. 31. Ο 
συνεντευξιαζόµενος αρ. 22 δήλωσε εµφαντικά ότι σηµειώνονται 
παραβάσεις της νοµοθεσίας, «αλλά βρίσκουν τρόπους και τους 
καλύπτουν. Ίσως χρειάζεται αλλαγή η νοµοθεσία». 
 
Από τις προσωπικές συνεντεύξεις, διαφάνηκε ότι οι γονείς δεν 
γνωρίζουν τις πρόνοιες της νοµοθεσίας, γι' αυτό και ήταν 
επιφυλακτικοί στο να διατυπώσουν άποψη στο ερώτηµα κατά πόσο 
οι τηλεοπτικοί σταθµοί παραβιάζουν ή όχι τη νοµοθεσία, η οποία 
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ρυθµίζει τη λειτουργία τους. Ορισµένοι από τους γονείς δήλωσαν 
ευθέως την άγνοιά τους κατά τις συνεντεύξεις, ενώ άλλοι 
επικαλέστηκαν τα όσα άκουσαν ή τη γενική εντύπωση που επικρατεί, 
προκειµένου να εκφέρουν γνώµη στο συγκεκριµένο ερώτηµα. Ως εκ 
τούτου διαπιστώνεται ήδη ένα σηµαντικό έλλειµµα, το οποίο 
επιχειρήθηκε να υπολογιστεί και ποσοτικά, µε ερωτήσεις που 
συµπεριλήφθηκαν στο ερωτηµατολόγιο, το οποίο κλήθηκαν να 
συµπληρώσουν οι συµµετέχοντες στην έρευνα. 
 
Στη συνέχεια παρατίθενται οι απαντήσεις των γονιών στην ερώτηση 
που αφορά την αντίληψη που έχουν σε σχέση µε τις παραβιάσεις ή 
την εφαρµογή της νοµοθεσίας από τους τηλεοπτικούς σταθµούς: 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 9 
Παραβιάσεις 
νοµοθεσίας 
από τηλεοπτικούς 
σταθµούς 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Συνεχώς 196 15.9 16.1 15.9 
Συχνά 512 41.6 41.9 43.1 
Κάποτε 315 25.6 25.8 25.2 
Σπάνια. 105 8.5 8.6 8.6 
Ποτέ 21 1.7 1.7 1.8 
∆εν ξέρω 72 5.9 5.9 5.4 

 

Σύνολο 1221 99.3 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 
9 .7     

Σύνολο 1230 100.0     
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4.10. Γνώσεις των γονιών για βασικές πρόνοιες της 
νοµοθεσίας για τη λειτουργία των τηλεοπτικών σταθµών 
 
Με συγκεκριµένες ερωτήσεις επιχειρήθηκε να διακριβωθεί κατά πόσο 
οι γονείς είναι γνώστες βασικών προνοιών της νοµοθεσίας, που 
αφορά τη λειτουργία των τηλεοπτικών σταθµών. ∆ιαφάνηκε ότι σε 
αρκετά ψηλά ποσοστά οι γονείς έχουν άγνοια, ακόµη και για 
σηµαντικές παραµέτρους της νοµοθετικής ρύθµισης της λειτουργίας 
των τηλεοπτικών σταθµών.  
 
Αξιοσηµείωτο είναι το εύρηµα ότι µεγάλο ποσοστό γονιών (30.6%) 
έδωσε λανθασµένη απάντηση στο ερώτηµα κατά πόσο υπάρχει 
νοµοθετική πρόνοια, µε την οποία απαγορεύεται η προβολή 
διαφηµίσεων παιδικών παιχνιδιών σε ώρες οικογενειακής ζώνης, 
µέχρι τις 9 µ.µ., ενώ µεγάλο ποσοστό έχει αµφιβολίες κατά πόσο 
ισχύει κάτι τέτοιο (20.2%). 
 
Σε ορισµένες άλλες ερωτήσεις δεν µπορούν να θεωρηθούν 
ικανοποιητικά τα ποσοστά των ορθών απαντήσεων που δίνουν οι 
γονείς για βασικές πρόνοιες της νοµοθεσίας ως προς το 
ραδιοτηλεοπτικό πεδίο. 
 
Συγκεκριµένα, ένα καθόλου αµελητέο ποσοστό γονιών (12.7%) 
δήλωσαν ότι οι τηλεοπτικοί σταθµοί έχουν δικαίωµα να προβάλλουν 
ό,τι θέλουν, όποιες ώρες θέλουν. Μεγάλο είναι το ποσοστό των 
γονιών (23%) που έχουν αµφιβολίες κατά ως προς το κατά πόσο 
έχουν ή δεν έχουν οι τηλεοπτικοί σταθµοί αυτό το δικαίωµα. Άλλοι 
γονείς δήλωσαν ευθέως ότι δεν γνωρίζουν (8.6%). 
 
Στο ερώτηµα κατά πόσο ο κρατικός τηλεοπτικός σταθµός είναι 
υποχρεωµένος να προβάλλει ό,τι θέλει η κυβέρνηση, µεγάλο 
ποσοστό γονιών απάντησε καταφατικά (9.4%), ενώ άλλοι είχαν 
αµφιβολίες κατά πόσο αυτό ισχύει ή όχι (20.6%). Οι µισοί γονείς 
έδωσαν την ορθή απάντηση ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο (49.5%), ενώ 
άλλοι δήλωσαν άγνοια (17.3%). 
 
Αµφιβολίες έχουν πολλοί γονείς (29.1%) ως προς το κατά πόσο 
ισχύει η απαγόρευση στους τηλεοπτικούς σταθµούς να προβάλλουν 
σκηνές έντονης βίας σε ώρες οικογενειακής ζώνης, ενώ 18% των 
γονιών έδωσαν λανθασµένη απάντηση ότι δεν υπάρχει τέτοια 
απαγόρευση. Την ορθή απάντηση έδωσαν λιγότεροι από τους µισούς 
γονείς (42%), ενώ το 8.7% δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν. 
 
Άγνοια φαίνεται να υπάρχει ανάµεσα στους γονείς και για το κρίσιµο 
ζήτηµα της προβολής τηλεοπτικών σκηνών αυτοκτονίας σε ώρες 
οικογενειακής ζώνης. Το 17.6% έδωσαν λανθασµένη απάντηση, 
δηλώνοντας ότι δεν απαγορεύεται η προβολή τέτοιων σκηνών, ενώ 
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26.9% εκδήλωσαν τις αµφιβολίες τους για ύπαρξη σχετικής πρόνοιας 
στη νοµοθεσία. Το 10.5% των γονιών δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν τι 
ισχύει για το ζήτηµα αυτό. 
 
Πιο ενήµεροι διαπιστώνεται να είναι οι γονείς ως προς την 
απαγόρευση που υπάρχει για την αποκάλυψη της ταυτότητας των 
γονιών που κατηγορούνται για κακοποίηση παιδιών τους. Το 64.4% 
των ερωτηθέντων δήλωσαν ορθά ότι υπάρχει µια τέτοια νοµοθετική 
πρόνοια, το 13.8% εξέφρασαν αµφιβολίες, ενώ 7.1% έδωσαν τη 
λανθασµένη απάντηση ότι δεν απαγορεύεται κάτι τέτοιο. Το 12.1% 
των γονιών ανέφεραν ότι δεν γνωρίζουν για την ύπαρξη σχετικής 
πρόνοιας στη νοµοθεσία. 
 
Από τις απαντήσεις των γονιών επιβεβαιώνεται το εµφανές έλλειµµα 
στην ενηµέρωση των γονιών ως προς τη νοµοθεσία που ρυθµίζει τη 
λειτουργία των τηλεοπτικών σταθµών και ειδικότερα σε πρόνοιες που 
έχουν στόχο να αποτρέψουν την έκθεση των παιδιών σε τηλεοπτικές 
σκηνές βίας. 
 
Οι αναλυτικοί πίνακες των απαντήσεων στις σχετικές ερωτήσεις 
ακολουθούν: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10.1 
Οι ιδιωτικοί 
τηλεοπτικοί σταθµοί 
έχουν δικαίωµα να 
προβάλλουν ό,τι 
θέλουν, όποιες ώρες 
θέλουν. 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ισχύει 156 12.7 13.0 13.6 
Ισχύει και δεν 
ισχύει 

283 23.0 23.6 23.5 

∆εν ισχύει 652 53.0 54.5 54.7 
∆εν ξέρω 106 8.6 8.9 8.2 

 

Σύνολο 1197 97.3 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 
33 2.7     

Σύνολο 1230 100.0     

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.2 
 Απαγορεύεται στους 
τηλεοπτικούς 
σταθµούς προβάλλουν 
διαφηµίσεις παιδικών 
παιχνιδιών µέχρι τις 9 
µ.µ. 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ισχύει 370 30.1 31.1 32.6 
Ισχύει και δεν 
ισχύει 

248 20.2 20.9 20.3 

∆εν ισχύει 376 30.6 31.6 32.0 
∆εν ξέρω 195 15.9 16.4 15.1 

 

Σύνολο 1189 96.7 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 41 3.3     

Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.3 
Ο κρατικός 
τηλεοπτικός σταθµός 
είναι υποχρεωµένος να 
προβάλλει ό,τι θέλει η 
κυβέρνηση. 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ισχύει 116 9.4 9.7 8.6 
Ισχύει και δεν 
ισχύει 253 20.6 21.2 22.2 

∆εν ισχύει 609 49.5 51.1 53.4 
∆εν ξέρω 213 17.3 17.9 15.9 

 

Σύνολο 1191 96.8 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 
39 3.2     

Σύνολο 1230 100.0     
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10.4 
Απαγορεύεται στους 
τηλεοπτικούς 
σταθµούς να 
προβάλλουν σκηνές 
έντονης βίας σε ώρες 
οικογενειακής ζώνης. 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ισχύει 516 42.0 42.9 42.4 
Ισχύει και δεν 
ισχύει 

358 29.1 29.8 29.9 

∆εν ισχύει 221 18.0 18.4 19.4 
∆εν ξέρω 107 8.7 8.9 8.3 

 

Σύνολο 1202 97.7 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 
28 2.3     

Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.5 
Απαγορεύεται στους 
τηλεοπτικούς 
σταθµούς να 
προβάλλουν σκηνές 
αυτοκτονίας σε ώρες 
οικογενειακής ζώνης. 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ισχύει 524 42.6 43.7 43.8 
Ισχύει και δεν 
ισχύει 

331 26.9 27.6 27.6 

∆εν ισχύει 216 17.6 18.0 18.4 
∆εν ξέρω 129 10.5 10.8 10.2 

 

Σύνολο 1200 97.6 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 30 2.4     

Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.6 
Απαγορεύεται στους 
τηλεοπτικούς 
σταθµούς να 
ανακοινώνουν τα 
ονόµατα γονιών που 
κατηγορούνται για 
κακοποίηση των 
παιδιών τους. 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ισχύει 792 64.4 66.1 66.1 
Ισχύει και δεν 
ισχύει 

170 13.8 14.2 14.0 

∆εν ισχύει 87 7.1 7.3 7.8 
∆εν ξέρω 149 12.1 12.4 12.1 

 

Σύνολο 1198 97.4 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 32 2.6     

Σύνολο 1230 100.0     
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4.11. Αξιολόγηση της νοµοθεσίας που αφορά την 
καταλληλότητα των τηλεοπτικών προγραµµάτων  
 
Στις απαντήσεις τους οι γονείς φαίνεται ότι αποφεύγουν να 
δηλώσουν άγνοια ως προς την αξιολόγηση της νοµοθεσίας που 
αφορά την καταλληλότητα των τηλεοπτικών προγραµµάτων, ωστόσο 
από το ψηλό ποσοστό που συγκέντρωσε η απάντηση «έτσι κι έτσι» 
διαφαίνεται η αδυναµία ή έλλειψη ενηµέρωσης για τη νοµοθεσία. Τα 
ποσοστά στις ακραίες τιµές είναι πολύ χαµηλά. Σε ποσοστό 3.3% οι 
γονείς θεωρούν τη νοµοθεσία απόλυτα επαρκή, σε ποσοστό 9.4% 
εντελώς ανεπαρκή, ενώ σε ποσοστό 0.2% υπερβολικά αυστηρή. Οι 
µέσες τιµές συγκέντρωσαν µεγαλύτερα ποσοστά, τα οποία όµως 
αντισταθµίζονται. Το 19.5% θεωρούν τη νοµοθεσία αρκετά επαρκή, 
ενώ το 21.8% θεωρούν τη νοµοθεσία κάπως ανεπαρκή.  
 
Κατά τις προσωπικές συνεντεύξεις επιχειρήσαµε να διερευνήσουµε 
πού οφείλεται η άγνοια των γονιών για βασικές πρόνοιες της 
νοµοθεσίας, µε την οποία ρυθµίζεται η λειτουργία των τηλεοπτικών 
σταθµών και καθορίζονται όρια µε στόχο την προστασία των 
ανηλίκων από ανεπιθύµητες επιδράσεις της τηλεοπτικής βίας. Η 
συνεντευξιαζόµενη αρ. 1 ανέφερε ότι «δεν έτυχε να πέσει στα χέρια 
µου κάτι που να αναφέρει τις πρόνοιες της νοµοθεσίας που αφορά 
τους τηλεοπτικούς σταθµούς ή τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης γενικά, 
ούτε τον Τύπο». Σύµφωνα µε την ίδια δεν υπάρχει σωστή 
ενηµέρωση για το θέµα αυτό. Η συνεντευξιαζόµενη αρ. 12 ανέφερε 
ότι δεν έτυχε να ενηµερωθεί. Ο συνεντευξιαζόµενος αρ. 22 έδωσε 
διαφορετική ερµηνεία για την άγνοια της νοµοθεσίας, αναφέροντας 
ότι δεν έτυχε να ασχοληθεί ο ίδιος.  
 
Η συνεντευξιαζόµενη αρ. 31 ανέφερε ότι έτυχε ενηµέρωσης σε 
προγράµµατα της οργάνωσης πολυτέκνων, για τα θέµατα της 
τηλεόρασης, χαρακτήρισε τη νοµοθεσία χαλαρή για τους 
τηλεοπτικούς σταθµούς, αλλά δεν ήταν σε θέση να αναφέρει 
ορισµένα χαρακτηριστικά παραδείγµατα. Ως γενική αρχή ανέφερε ότι 
θα έπρεπε να παρεµβαίνει η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης και να θεσπίσει 
πιο αυστηρούς κανονισµούς. «Εκείνος που θέλει να βλέπει έργα µε 
βία να πάρει ένα dvd να το δει. ∆εν είναι ανάγκη να δείχνει τέτοια 
έργα η τηλεόραση», συµπλήρωσε. 
 
Ακολουθεί ο πίνακας µε τις απαντήσεις των γονιών στη σχετική 
ερώτηση: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11 
 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Απόλυτα επαρκής 41 3.3 3.4 3.3 
Αρκετά επαρκής 240 19.5 19.9 20.2 
Έτσι κι έτσι 445 36.2 36.9 37.3 
Κάπως ανεπαρκής 268 21.8 22.2 22.0 
Εντελώς ανεπαρκής 116 9.4 9.6 10.0 
Υπερβολικά αυστηρή 3 .2 .2 0.3 
∆εν ξέρω 93 7.6 7.7 6.9 

 

Σύνολο 1206 98.0 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 24 2.0     
Σύνολο 1230 100.0     
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4.12. ∆ιάρκεια παιδικής τηλεθέασης τις καθηµερινές 
 
Ένα µεγάλο ποσοστό παιδιών, σύµφωνα µε τις δηλώσεις των γονιών, 
δαπανά πολλές ώρες παρακολουθώντας τηλεόραση τις καθηµερινές. 
Το ποσοστό των γονιών που ανέφεραν ότι τα παιδιά τους 
παρακολουθούν τηλεόραση µέχρι 3 ώρες ανέρχεται σε 29.7%, µέχρι 
4 ώρες 8.4%, ενώ περισσότερες από 4 ώρες 4.9%. ∆ηλαδή το 
ποσοστό των παιδιών που ξεπερνούν το γενικώς αποδεκτό όριο των 
2 ωρών ανέρχεται σε 39%. Σηµειώνεται επίσης το εύρηµα ότι είναι 
αµελητέο το ποσοστό των γονιών που δηλώνουν ότι δεν µπορούν να 
γνωρίζουν πόσες ώρες δαπανούν τα παιδιά τους για την 
παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραµµάτων.  
 
Πολύ µικρό επίσης είναι το ποσοστό των παιδιών που δεν 
παρακολουθούν καθόλου τηλεόραση, όπως δήλωσαν οι γονείς 
(0.9%) ή παρακολουθούν πολύ λίγο (15.9%). 
 
Μέσα από τις προσωπικές συνεντεύξεις διαφάνηκε ότι οι γονείς 
θεωρούν ότι τα παιδιά τους παρακολουθούν υπερβολικά πολλές 
ώρες τηλεόραση. Η συνεντευξιαζόµενη αρ. 1 ανέφερε ότι και οι δύο 
ώρες είναι πολλές, πάντως θα ήθελε τα παιδιά να έκαναν κάτι άλλο, 
όπως π.χ. «παιχνίδι µε άλλα µέλη της οικογένειας ή µε τους φίλους 
του, κάποια άλλη δραστηριότητα, π.χ. αθλητισµό». Για τον 
συνεντευξιαζόµενο αρ. 2 οι 3-4 ώρες που παρακολουθούν 
τηλεόραση τα παιδιά δεν είναι ούτε πολλές ούτε λίγες «µετά από µια 
κουραστική µέρα και διάβασµα». Η συνεντευξιαζόµενη αρ. 8 στο 
ερώτηµα αυτό απάντησε ότι «εξαρτάται τι παρακολουθούν. Αν 
παρακολουθούν ντοκιµαντέρ ή οτιδήποτε - γιατί έχω και το National 
Geografic - δεν µε πειράζει. Θα µάθουν κάτι. Αλλά να βλέπουν 
τούτες τις σειρές... Αµα είναι κάτι επιµορφωτικό δεν µε πειράζει να 
κάτσουν αρκετές ώρες, αλλά να είναι από το πρωί µέχρι το βράδυ 
και να βλέπουν χαζοµάρες, ναι, πειράζει µε».  
 
Σύµφωνα µε τη συνεντευξιαζόµενη αρ. 12, λιγότερες ώρες στην 
τηλεόραση σηµαίνει ότι «περισσότερες ώρες θα ασχοληθεί µε το 
διάβασµα κάποιου βιβλίου, να αποκτήσει κάποιες άλλες γνώσεις που 
είναι πιο χρήσιµες». Η συνεντευξιαζόµενη αρ. 23 είπε ότι το παιδί 
της βλέπει 5-6 ώρες τηλεόραση, είναι υπερβολικές, οµολογεί, αλλά 
το παιδί δεν αποµακρύνεται από την τηλεόραση, παραµόνο όταν 
«αρχίσουν οι ειδήσεις ή κάτι άλλο που δεν της αρέσει για να πάει να 
διαβάσει».  
 
Ο συνεντευξιαζόµενος αρ. 25 αναφέρει ότι το παιδί του αφιερώνει 
καθηµερινά 4-5 ώρες στην τηλεόραση, παραδέχεται ότι είναι πολλές 
και σηµειώνει µάλιστα ότι «κάθεται πολύ κοντά και αυτό βλάφτει». 
Προσέθεσε επίσης ότι εξαιτίας αυτού το παιδί έβαλε βάρος. Εξέφρασε 
παράλληλα και αίσθηµα ενοχής, σηµειώνοντας ότι «πολλές φορές η 
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τηλεόραση είναι λύση, δηλαδή να βλέπουν τηλεόραση τα παιδιά κι 
εµείς να κάνουµε κάτι άλλο».  
 
Η συνεντευξιαζόµενη αρ. 31 σηµείωσε ότι δύο ώρες παρακολουθεί 
τηλεόραση το παιδί της, αλλά θεωρεί ότι είναι πολλές, διότι 
διαβάζουν επίσης πολλές ώρες, πηγαίνουν και φροντιστήρια, οπόταν 
δεν έχουν χρόνο να ψυχαγωγηθεί ή να ασχοληθεί µε κάτι άλλο 
ωφέλιµο.  
 
Ο συνεντευξιαζόµενος αρ. 33 αποδίδει τις πολλές ώρες τηλεθέασης 
του παιδιού του στο ότι «της αρέσει τόσο πολύ η τηλεόραση που 
προτιµά αντί να πάει µιαν επίσκεψη µε τους γονείς της ή να πάει 
κάπου αλλού ή έστω µια βόλτα µε το αυτοκίνητο, θα προτιµήσει να 
µείνει µόνη της στο σπίτι να βλέπει τηλεόραση παρά να βγει έξω». 
 
Οι απαντήσεις των γονιών στη σχετική ερώτηση του 
ερωτηµατολογίου φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 12 
∆ιάρκεια παιδικής τηλεθέασης 
τις καθηµερινές 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

∆εν παρακολουθεί τηλεόραση 11 .9 .9 1.0 
Μέχρι 1 ώρα 196 15.9 16.1 16.1 
Μέχρι 2 ώρες 477 38.8 39.1 40.5 
Μέχρι 3 ώρες 365 29.7 29.9 28.9 
Μέχρι 4 ώρες 103 8.4 8.4 8.2 
Περισσότερες από 4 ώρες 60 4.9 4.9 4.9 
∆εν µπορώ να ξέρω 7 .6 .6 0.6 

 

Σύνολο 1219 99.1 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 11 .9     
Σύνολο 1230 100.0     
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4.13. ∆ιάρκεια παιδικής τηλεθέασης τα σαββατοκυρίακα 
 
Το ποσοστό των παιδιών που παρακολουθούν υπερβολικά πολλές 
ώρες τηλεόραση αυξάνεται δραµατικά κατά τα σαββατοκυρίακα, 
όπως συνάγεται από τις απαντήσεις των γονιών στο 
ερωτηµατολόγιο. Συγκεκριµένα, το 30.7% των γονιών δήλωσαν ότι 
τα παιδιά τους παρακολουθούν τηλεόραση µέχρι 3 ώρες, το 23.7% 
µέχρι 4 ώρες, ενώ περισσότερες από 4 ώρες το 23%.  
 
Συνολικά το ποσοστό των γονιών που δηλώνουν ότι τα παιδιά τους 
αναλώνουν µπροστά στην τηλεόραση πάνω από 2 ώρες ανέρχεται σε 
77.4%. Αντίστοιχα µειώνεται σηµαντικά το ποσοστό των γονιών που 
δηλώνουν ότι τα παιδιά τους τα σαββατοκυρίακα παρακολουθούν 
πολύ λίγο τηλεόραση (καθόλου 0.2%, µέχρι 1 ώρα 4.1% και µέχρι 2 
ώρες 16.9%).  
 
Στο ερώτηµα γιατί αυξάνονται τόσο πολύ οι ώρες τηλεθέασης κατά 
τα σαββατοκυρίακα, οι συνεντευξιαζόµενοι γονείς το απέδωσαν στο 
ότι τα παιδιά είναι απασχοληµένα µε τα µαθήµατα και τα 
φροντιστήρια τις καθηµερινές, οπόταν χρησιµοποιούν τον ελεύθερό 
τους χρόνο για κάτι που αισθάνονται ότι στερούνται. Άλλοι γονείς 
σηµείωσαν ότι στην περίπτωσή τους η τηλεθέαση τα σαββατοκυρίακα 
µειώνονται διότι είναι και οι γονείς στο σπίτι, οπόταν µπορούν να 
ασχοληθούν περισσότερο µε τα παιδιά και να τα αποσπάσουν από 
την τηλεόραση. Ο συνεντευξιαζόµενος αρ. 22 επισήµανε ότι το 
σαββατοκυρίακο βλέπουν τα παιδιά πιο συχνά ταινίες dvd και σε 
αυτή την περίπτωση υπεισέρχεται πιο έντονα το στοιχείο της 
επιλογής. 
 
Στη συνέχεια παρατίθεται ο πίνακας µε τις απαντήσεις των γονιών 
για τις ώρες τηλεθέασης των παιδιών: 
  
ΠΙΝΑΚΑΣ 13 
∆ιάρκεια παιδικής 
τηλεθέασης 
τα σαββατοκυρίακα 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

∆εν παρακολουθεί 
τηλεόραση 3 .2 .2 0.2 

Μέχρι 1 ώρα 50 4.1 4.1 4.2 
Μέχρι 2 ώρες 208 16.9 17.0 16.5 
Μέχρι 3 ώρες 377 30.7 30.9 31.4 
Μέχρι 4 ώρες 291 23.7 23.9 24.3 
Περισσότερες από 
4 ώρες 283 23.0 23.2 22.8 

∆εν µπορώ να 
ξέρω 

8 .7 .7 0.6 

 

Σύνολο 1220 99.2 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 10 .8     
Σύνολο 1230 100.0     
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4.14. Αναφορές των γονιών για επιδράσεις της τηλεοπτικής 
βίας στα ίδια τα παιδιά τους 
 
Με την ερώτηση αυτή επιδιώχθηκε να διαπιστωθεί κατά πόσο οι ίδιοι 
οι γονείς παρατήρησαν οποιεσδήποτε αλλαγές στη συµπεριφορά των 
παιδιών τους εξαιτίας της τηλεοπτικής βίας. Στις δυνητικές 
απαντήσεις στο ερώτηµα «Μπορείτε να αναφέρετε κατά πόσο έχετε 
παρατηρήσει αλλαγές στη συµπεριφορά του παιδιού ή των παιδιών 
σας, για τις οποίες πιστεύετε ότι οφείλονται στην παρακολούθηση 
σκηνών βίας σε τηλεοπτικά προγράµµατα», περιλήφθηκαν τόσο 
αρνητικές αλλαγές, όσο και θετικές. Τα ευρήµατα είναι σηµαντικά. 
 
Το 29.4% των γονιών δήλωσαν ότι συχνά παρατήρησαν πως το 
παιδί τους γίνεται πιο ευαίσθητο στα παθήµατα των άλλων, ενώ το 
37.2% δήλωσαν ότι αυτό συµβαίνει κάποτε και το 4.7% συνεχώς. 
Αθροιστικά το ποσοστό των γονιών που παρατήρησαν στη µια ή την 
άλλη συχνότητα τέτοιες θετικές επιδράσεις της τηλεοπτικής βίας 
ανέρχεται σε 71.2%. 
 
Την απάντηση ότι παρατήρησαν συνεχώς πως το παιδί τους επιδιώκει 
να προστατεύει τους άλλους για να µην πάθουν κακό έδωσαν το 
4.4% των γονιών, συχνά το 18.7% και κάποτε το 30.9%. Το σύνολο 
του ποσοστού των γονιών που παρατήρησαν αυτή τη θετική 
επίδραση από την παρακολούθηση τηλεοπτικών σκηνών βίας 
ανέρχεται σε 54%. 
 
Την παρατήρηση ότι το παιδί τους αποκτά φιλειρηνικές τάσεις 
έκαναν συνεχώς το 4.6%, συχνά το 19.1% και κάποτε το 29.3%. Το 
συνολικό ποσοστό είναι 43%. 
 
Μια άλλη θετική επίδραση από την παρακολούθηση τηλεοπτικών 
σκηνών βίας µπορεί να είναι η απόκτηση περισσότερης 
αυτοπεποίθησης. Το ποσοστό των γονιών που έδωσαν αυτή την 
απάντηση είναι πιο µικρό. Το 1.5% δήλωσαν συνεχώς, το 9.5% 
συχνά και το 25.9% κάποτε, δηλαδή συνολικά 39.5%. 
 
Ανησυχητικά ψηλά είναι τα ποσοστά των γονιών που διαπιστώνουν 
στη συµπεριφορά των παιδιών τους αρνητικές επιδράσεις από την 
παρακολούθηση τηλεοπτικών σκηνών βίας. 
 
Το 6.2% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι παρατήρησαν συνεχώς πως 
το παιδί τους γίνεται νευρικό και αντιδραστικό λόγω της 
παρακολούθησης σκηνών βίας από την τηλεόραση, το 21.2% συχνά 
και το 28% κάποτε. Το σύνολο των γονιών που έδωσαν αυτές τις 
απαντήσεις ανέρχεται σε 55.4%. 
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Πολλοί γονείς απέδωσαν στην παρακολούθηση τηλεοπτικών σκηνών 
βίας την εκδήλωση επιθετικών τάσεων από τα παιδιά τους, τα οποία 
µιµούνται αυτά που βλέπουν στην τηλεόραση. Το 6.3% δήλωσαν ότι 
αυτό συµβαίνει συνεχώς, το 18.5% συχνά και το 24.5% κάποτε. 
Συνολικά το ποσοστό των γονιών που συνδέουν την τηλεοπτική βία 
µε επιθετικές τάσεις των παιδιών τους στη µια ή την άλλη συχνότητα 
ανέρχεται σε 49.3%. 
 
Συνεχώς παρατήρησαν ότι το παιδί τους βλέπει εφιάλτες ύστερα από 
την παρακολούθηση τηλεοπτικών σκηνών βίας, ανέφεραν το 3.1% 
των ερωτηθέντων γονιών, συχνά το 9.2% και κάποτε το 22.3%. Το 
συνολικό ποσοστό των γονιών που έδωσαν σχετικές απαντήσεις είναι 
34.6%. 
 
Το 4.1% των γονιών δήλωσαν ότι παρατήρησαν συνεχώς πως το 
παιδί τους φοβάται µε το παραµικρό ύστερα από την παρακολούθηση 
τηλεοπτικών σκηνών βίας, το 12.4% συχνά και το 20.9% κάποτε. 
Συνολικά το ποσοστό των γονιών που δηλώνουν ότι παρατήρησαν 
τέτοιες αλλαγές στη συµπεριφορά των παιδιών τους ανέρχεται σε 
37.4%. 
 
Το ερώτηµα αυτό τέθηκε και κατά τις προσωπικές συνεντεύξεις µε 
γονείς, οι οποίοι ανέφεραν εµπειρίες από τη συµπεριφορά των 
παιδιών τους. Η συνεντευξιαζόµενη αρ. 1 αναφέρει ότι η κόρη της 
αντιδρά στις τηλεοπτικές σκηνές βίας, ενώ ο γιος της φοβάται. 
Σύµφωνα µε τον συνεντευξιαζόµενο αρ. 22, το παιδί του µπορεί να 
µιµηθεί συνήθως κάποιες γκριµάτσες, να επαναλάβει κάποιες ατάκες 
ή να πηδήξει στον καναπέ, στο κρεβάτι κ.λπ. Τη µίµηση πράξεων 
που είδε στην τηλεόραση αναφέρει και η συνεντευξιαζόµενη αρ. 31 
στην περίπτωση της κόρης της.  
 
Ο συνεντευξιαζόµενος αρ. 33 παρατήρησε κάποια αντίδραση στην 
κόρη του στη συµπεριφορά µε την αδελφή της, αλλά προσέθεσε ότι 
«η κατάσταση δεν είναι ανεξέλεγκτη. Είναι υπό έλεγχο, γιατί είµαστε 
εκεί. Αν δεν είναι η γυναίκα µου, είµαι εγώ και το αντίστροφο». Η 
συνεντευξιαζόµενη αρ. 23 επισηµαίνει ότι το παιδί της «κάποτε 
αγριεύει», παρακολουθώντας βίαιες σκηνές στην τηλεόραση. 
 
Στις περιπτώσεις που οι γονείς αναφέρουν ότι δεν παρατήρησαν να 
επηρεάζονται τα παιδιά τους από την τηλεοπτική βία, το αποδίδουν 
στο γεγονός ότι κάθονται µαζί τους και τους εξηγούν γι' αυτά που 
βλέπουν στην τηλεόραση (συνεντευξιαζόµενη αρ. 2). Άλλοι γονείς το 
αποδίδουν στο ότι δεν αφήνουν τα παιδιά να παρακολουθήσουν 
βίαιες σκηνές. Η συνεντευξιαζόµενη αρ. 8 αναφέρει ότι οι κόρες της 
όταν δουν στην τηλεόραση κάτι που τους προκαλεί φόβο 
«φωνάζουν, µάµα κλείσε την τηλεόραση ή έλα να δεις ή δεν θα 
κοιµούµαστε. Το καταλαβαίνουν από µόνες τους». 
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Από τις απαντήσεις διαφαίνεται η σηµασία της παρουσίας των 
γονιών, τόσο για την άµβλυνση πιθανών επιδράσεων που 
ενδεχοµένως ασκεί η τηλεοπτική βία στα παιδιά, όσο και για την 
αποτροπή της πρόσβασης τηλεοπτικών σκηνών βίας στους µικρούς 
τηλεθεατές. 
 
Στη συνέχεια παρατίθενται αναλυτικά οι σχετικοί πίνακες των 
απαντήσεων στη συγκεκριµένη ερώτηση. 



 118

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14.1 
Γίνεται πιο δραστήριο 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Συνεχώς 42 3.4 3.6 3.1 
Συχνά 209 17.0 18.0 17.9 
Κάποτε 358 29.1 30.8 30.6 
Σπάνια 245 19.9 21.1 21.5 
Καθόλου 308 25.0 26.5 26.9 

 

Σύνολο 1162 94.5 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 68 5.5    

Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 14.2 
Αποκτά περισσότερη 
αυτοπεποίθηση 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Συνεχώς 19 1.5 1.6 1.3 
Συχνά 117 9.5 10.2 9.9 
Κάποτε 319 25.9 27.7 28.6 
Σπάνια 297 24.1 25.8 25.3 
Καθόλου 400 32.5 34.7 34.9 

 

Σύνολο 1152 93.7 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 
78 6.3     

Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 14.3 
Γίνεται νευρικό και 
αντιδραστικό 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Συνεχώς 76 6.2 6.5 5.9 
Συχνά 261 21.2 22.3 21.4 
Κάποτε 345 28.0 29.5 30.6 
Σπάνια 250 20.3 21.3 21.9 
Καθόλου 239 19.4 20.4 20.2 

 

Σύνολο 1171 95.2 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 59 4.8     

Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 14.4 
Εκδηλώνει επιθετικές 
τάσεις, µιµούµενο 
αυτά που βλέπει στην 
τηλεόραση 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Συνεχώς 78 6.3 6.6 6.1 
Συχνά 227 18.5 19.2 18.6 
Κάποτε 301 24.5 25.4 26.1 
Σπάνια 249 20.2 21.0 21.6 
Καθόλου 328 26.7 27.7 27.5 

 

Σύνολο 1183 96.2 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 47 3.8     

Σύνολο 1230 100.0     
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ΠΙΝΑΚΑΣ 14.5 
Γίνεται πιο ευαίσθητο 
για τα παθήµατα 
των άλλων 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Συνεχώς 56 4.6 4.7 4.1 
Συχνά 362 29.4 30.6 29.7 
Κάποτε 457 37.2 38.7 39.6 
Σπάνια 187 15.2 15.8 16.1 
Καθόλου 120 9.8 10.2 10.5 

 

Σύνολο 1182 96.1 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 
48 3.9     

Σύνολο 1230 100.0     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14.6 
Βλέπει εφιάλτες 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Συνεχώς 38 3.1 3.2 2.5 
Συχνά 113 9.2 9.6 9.5 
Κάποτε 274 22.3 23.3 22.6 
Σπάνια 350 28.5 29.8 30.4 
Καθόλου 400 32.5 34.0 34.9 

 

Σύνολο 1175 95.5 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 55 4.5     

Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 14.7 
Φοβάται µε το 
παραµικρό 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Συνεχώς 50 4.1 4.2 3.9 
Συχνά 152 12.4 12.8 12.6 
Κάποτε 257 20.9 21.7 21.9 
Σπάνια 373 30.3 31.5 31.8 
Καθόλου 351 28.5 29.7 29.9 

 

Σύνολο 1183 96.2 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 
47 3.8     

Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 14.8 
Επιδιώκει να 
προστατεύει 
τους άλλους  

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Συνεχώς 54 4.4 4.7 4.3 
Συχνά 230 18.7 19.8 19.4 
Κάποτε 380 30.9 32.8 32.5 
Σπάνια 293 23.8 25.3 26.5 
Καθόλου 202 16.4 17.4 17.3 

 

Σύνολο 1159 94.2 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 71 5.8     

Σύνολο 1230 100.0     
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ΠΙΝΑΚΑΣ 14.9 
Αποκτά φιλειρηνικές 
αντιλήψεις 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Συνεχώς 56 4.6 4.9 4.6 
Συχνά 235 19.1 20.6 20.8 
Κάποτε 360 29.3 31.6 31.3 
Σπάνια 230 18.7 20.2 20.9 
Καθόλου 259 21.1 22.7 22.4 

 

Σύνολο 1140 92.7 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 
90 7.3     

Σύνολο 1230 100.0     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14.10 
Άλλες αλλαγές 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

 Άλλες 
αλλαγές 63 5.1 100.0 100.0 

 Ελλείπουσες 
Τιµές 

1167 94.9     

Σύνολο 1230 100.0     
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4.15. Πρακτικές γονικού ελέγχου της παιδικής τηλεθέασης, σε 
συνάρτηση µε τη σήµανση των τηλεοπτικών εκποµπών 
 
Μεγάλο κενό διαπιστώνεται στην αξιοποίηση της σήµανσης των 
τηλεοπτικών εκποµπών ως προς την καταλληλότητά τους για τα 
παιδιά. Το ερώτηµα ήταν: «Τι γίνεται συνήθως, όταν στην 
τηλεόραση παρουσιάζεται το σήµα ότι το πρόγραµµα είναι κατάλληλο 
για άτοµα άνω των 12 ετών;» και απευθυνόταν στους γονείς σε 
σχέση µε τα παιδιά τους που είναι κάτω των 12 ετών. 
 
Το 8% των γονιών απάντησαν ότι συνεχώς αφήνουν τα παιδιά τους 
να παρακολουθούν τέτοια προγράµµατα, το 13.1% συχνά και το 
28.7% κάποτε. Φαίνεται εποµένως ότι ένα σηµαντικό ποσοστό των 
γονιών εφαρµόζουν µοντέλο χαλαρού γονικού ελέγχου για την 
παιδική τηλεθέαση. Αντιθέτως το ποσοστό των γονιών που σπάνια 
αφήνουν τα παιδιά τους κάτω των 12 ετών να παρακολουθήσουν 
τηλεοπτικές εκποµπές µε αποτρεπτικό σήµα ανέρχεται σε 21.4% και 
σχεδόν ποτέ 24.1%. 
 
Πολλοί γονείς ασκούν πατερναλιστικό έλεγχο, ζητώντας από τα 
παιδιά να σβήσουν την τηλεόραση ή να αλλάξουν κανάλι, όταν το 
πρόγραµµα έχει τη σήµανση ότι είναι κατάλληλο για άτοµα άνω των 
12 ετών. Το ποσοστό των γονιών που δήλωσαν ότι αυτό συµβαίνει 
σχεδόν πάντοτε ανέρχεται σε 26.7% και συχνά 25.6%. 
 
Ακόµη περισσότεροι είναι οι γονείς που ασκούν αυταρχικό έλεγχο 
στην παιδική τηλεθέαση. Το 19.3% των γονιών δήλωσαν ότι σχεδόν 
πάντοτε σβήνουν την τηλεόραση ή αλλάζουν κανάλι, έστω κι αν 
αντιδρούν τα παιδιά, εφόσον η σήµανση είναι για άτοµα άνω των 12 
ετών. Στην ίδια πρακτική δήλωσαν ότι καταφεύγουν συχνά το 
23.4% των γονιών. 
 
Μικρό είναι το ποσοστό των γονιών που αφιερώνουν χρόνο να 
καθίσουν µαζί µε τα παιδιά τους για να τους εξηγήσουν γιατί το 
πρόγραµµα είναι ακατάλληλο για παιδιά άνω των 12 ετών. Κάτι 
τέτοιο κάνουν σχεδόν πάντοτε το 7% των γονιών και συχνά το 
15.3%. Αντίθετα σχεδόν ποτέ δήλωσαν το 27.2% και σπάνια το 
17.%. 
 
Μέσα από τις προσωπικές συνεντεύξεις µε γονείς επιδιώχθηκε να 
αναδειχθούν οι αιτίες πίσω από τις συγκεκριµένες συµπεριφορές των 
γονιών. Μια από τις µητέρες που εφαρµόζει µοντέλο χαλαρού 
γονικού ελέγχου στην παιδική τηλεθέαση, ανέφερε ότι το κάνει αυτό 
υποχωρώντας στην απαίτηση των παιδιών. Συγκεκριµένα η 
συνεντευξιαζόµενη αρ. 1 είπε: «∆εν µπορώ να τον αποτρέψω, γιατί 
βλέπει και play station, τα παιχνίδια που παίζουν ή στα game boy, 
γενικά το ό,τι βλέπει η νεολαία της ηλικίας του είναι µέχρι 16. (...) 
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ορισµένες φορές άµα θέλει να το δει, άµα είναι κάτι που το ξέρει, 
επιµένει να το δει». Η συνεντευξιαζόµενη αρ. 2 ανέφερε ότι ακόµη 
και αν είναι ακατάλληλο το τηλεοπτικό πρόγραµµα, µπορεί να 
αφήσει τα παιδιά να το παρακολουθήσουν, αλλά επικαλέστηκε το 
γεγονός ότι «συνήθως ακατάλληλα έργα βάζουν τα όταν κοιµούνται 
τα µωρά». 
 
Η συνεντευξιαζόµενη αρ. 12 ανέφερε ότι προσπαθεί να προτείνει 
κάποιο άλλο κανάλι που µπορεί να προβάλλει κάτι καλύτερο, αλλιώς 
«µπορεί να αρχίσουµε κάποια συζήτηση για να αποσπάσω την 
προσοχή, µέχρι να αρχίσει το έργο, να προχωρήσει η υπόθεση και να 
µην καταλαβαίνει το νόηµα». Η συγκεκριµένη µητέρα προσπαθεί να 
εφαρµόσει το µοντέλο γονικού ελέγχου που εδράζεται στη 
συµµετοχική τηλεθέαση, στον διάλογο και τη διαπραγµάτευση, αλλά 
φαίνεται ότι διαπιστώνεται αδυναµία να το διαχειριστεί κατάλληλα 
και να εξηγήσει στα παιδιά, γιατί δεν πρέπει να παρακολουθήσουν 
ακατάλληλα προγράµµατα. 
 
Από όσα ανέφερε ο συνεντευξιαζόµενος αρ. 22 φαίνεται ότι 
ακολουθεί το πατερναλιστικό µοντέλο, αφού δήλωσε ότι ο ίδιος 
αποφασίσει και λέει στα παιδιά τι θα παρακολουθήσουν, ωστόσο 
οµολογεί ότι «αν δεν είµαι κοντά, θα το δουν», το ακατάλληλο 
τηλεοπτικό πρόγραµµα που ελκύει τα παιδιά. 
 
Το αυταρχικό µοντέλο επιχειρεί να εφαρµόσει και η 
συνεντευξιαζόµενη αρ. 25, αφού όπως ανέφερε όταν υπάρχει το 
σήµα ότι το πρόγραµµα δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 12 
ετών, προσπαθεί να τα διώξει από την τηλεόραση, αλλά «πολλές 
φορές αυτό είναι πολύ δύσκολο». Το ίδιο πράττει, όπως η δήλωσε, 
και η συνεντευξιαζόµενη αρ. 31, αλλά «αν είναι ακατάλληλο είναι 
πειρασµός για τα παιδιά». Επίσης σηµείωσε ότι ο γονικός έλεγχος 
καθίσταται ανεφάρµοστος, από τη στιγµή που τα παιδιά διαθέτουν 
τηλεόραση στο υπνοδωµάτιό τους. 
 
Το µοντέλο της συµµετοχικής οικογενειακής τηλεθέασης εφαρµόζει ο 
συνεντευξιαζόµενος αρ. 33, αναφέροντας ότι όταν παρουσιάζονται 
ακατάλληλες σκηνές στην τηλεόραση, τότε αλλάζουν κανάλι από 
κοινού. Ανέφερε: «Είµαστε ανεκτικοί, µέχρι τα 16, µπορώ να πω και 
µέχρι τα 18 τα βλέπει. Πέραν τούτου δεν το επιτρέπουµε, αλλά ούτε 
κι εµείς τα βλέπουµε, όταν είναι εκεί τα παιδιά. Βάζουµε κάτι άλλο. 
∆εν θέλουµε να τους πούµε, µη βλέπετε τηλεόραση τώρα. (...) Εάν 
το έργο το βλέπουµε όλοι και διαπιστώσουµε ότι υπάρχει µια σκηνή 
βίας ή ακατάλληλη, οπωσδήποτε θα το αλλάξουµε, αλλά το 
βλέπουµε όλοι». 
 
Ο συνεντευξιαζόµενος αρ. 38 παραπέµπει σε µιαν άλλη πρακτική που 
χρησιµοποιεί η σύζυγός του, η οποία δεν αποπέµπει µεν το παιδί από 
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την τηλεόραση, ούτε του επιτρέπει να βλέπει, αλλά του ζητά να 
κλεινει τα µάτια ή να κοιτάζει αλλού όταν η προβαλλόµενη 
τηλεοπτική σκηνή θεωρείται ακατάλληλη για την ηλικία του. 
 
Συµπερασµατικά, διαφαίνεται ότι είναι µεγάλα τα ποσοστά των 
γονιών που εφαρµόζουν αναποτελεσµατικά µοντέλα γονικού 
ελέγχου, προκειµένου να προστατευτούν τα παιδιά από ενδεχόµενες 
αρνητικές επιδράσεις της τηλεοπτικής βίας. Τα µοντέλα αυτά 
χαρακτηρίζονται από το στοιχείο της επιβολής της θέλησης των 
γονιών, αντί της διαπραγµάτευσης και της ανάπτυξης αυτονοµίας 
στα παιδιά, ώστε να καταστούν κριτικοί χρήστες της τηλεόρασης, µε 
την επιλεκτική τηλεθέαση. 
 
Στη συνέχεια παρατίθενται οι αναλυτικοί πίνακες των απαντήσεων 
στη συγκεκριµένη ερώτηση: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 15.1 
Αφήνω τα παιδιά µου να 
το παρακολουθήσουν 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Σχεδόν πάντοτε 98 8.0 8.4 9.1 
Συχνά 161 13.1 13.7 14.6 
Κάποτε 353 28.7 30.1 30.8 
Σπάνια 263 21.4 22.5 22.1 
Σχεδόν ποτέ 296 24.1 25.3 23.4 

 

Σύνολο 1171 95.2 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 59 4.8     

Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 15.2 
Ζητώ από τα παιδιά µου 
να σβήσουν την 
τηλεόραση ή να 
αλλάξουν κανάλι και µε 
υπακούουν 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Σχεδόν πάντοτε 328 26.7 27.9 26.7 
Συχνά 315 25.6 26.8 26.8 
Κάποτε 248 20.2 21.1 20.9 
Σπάνια 174 14.1 14.8 15.5 
Σχεδόν ποτέ 111 9.0 9.4 10.0 

 

Σύνολο 1176 95.6 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 
54 4.4     

Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 15.3 
Πηγαίνω και σβήνω την 
τηλεόραση ή αλλάζω 
κανάλι, ακόµη κι αν 
αντιδρούν τα παιδιά µου 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Σχεδόν πάντοτε 237 19.3 20.4 19.0 
Συχνά 288 23.4 24.8 25.4 
Κάποτε 239 19.4 20.6 20.8 
Σπάνια 203 16.5 17.5 17.4 
Σχεδόν ποτέ 193 15.7 16.6 17.4 

 

Σύνολο 1160 94.3 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 
70 5.7     

Σύνολο 1230 100.0     
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ΠΙΝΑΚΑΣ 15.4 
Κάθοµαι και 
παρακολουθώ µαζί τους 
για να τους εξηγήσω 
γιατί είναι ακατάλληλο 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Σχεδόν πάντοτε 86 7.0 7.4 7.2 
Συχνά 188 15.3 16.2 17.1 
Κάποτε 333 27.1 28.7 28.8 
Σπάνια 217 17.6 18.7 19.5 
Σχεδόν ποτέ 335 27.2 28.9 27.4 

 

Σύνολο 1159 94.2 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 
71 5.8     

Σύνολο 1230 100.0     

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 15.5 
Άλλο 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

 Άλλο 56 4.6 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 1174 95.4     
Σύνολο 1230 100.0     
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4.16. Γονικές πρακτικές για αποτροπή ανεπιθύµητων 
συµπεριφορών των παιδιών 

 
Στόχος της ερώτησης αυτής ήταν να αναδειχθούν οι πρακτικές που 
εφαρµόζουν οι γονείς για την αποτροπή ανεπιθύµητων 
συµπεριφορών, όπως όταν κάνουν ενοχλητική φασαρία, όταν οι 
γονείς είναι απασχοληµένοι. Από τις απαντήσεις διαφάνηκε ότι είναι 
σχετικά περιορισµένα τα ποσοστά των γονιών που εφαρµόζουν 
δηµιουργικές πρακτικές και ωθούν τα παιδιά σε θετικές δράσεις.  
 
Οι περισσότεροι γονείς καταφεύγουν σε υποδείξεις προς τα παιδιά να 
διαβάσουν τα µαθήµατά τους, όταν αυτά κάνουν ενοχλητική 
φασαρία. Συγκεκριµένα το 33.5% δήλωσαν ότι αυτή την πρακτική 
εφαρµόζουν σχεδόν πάντοτε και 46.3% ότι την εφαρµόζουν συχνά 
(σύνολο 79.3%). Από αυτό συνάγεται ότι τα µαθήµατα του σχολείου 
συνιστούν µάλλον τιµωρία για την επαναφορά των παιδιών σε τάξη. 
Στην προτροπή προς τα παιδιά να διαβάσουν κάτι άλλο, εκτός των 
µαθηµάτων τους, καταφεύγουν σχεδόν πάντοτε το 11.2% των 
ερωτηθέντων γονιών και συχνά το 38.7% (σύνολο 49.9%). 
 
Ποσοστό 12% των γονιών δήλωσαν ότι σχεδόν πάντοτε σε τέτοιες 
περιπτώσεις ζητούν από τα παιδιά τους να βρουν κάποιο παιχνίδι για 
να παίξουν, ενώ ποσοστό 49.9% δήλωσαν ότι το κάνουν αυτό συχνά 
(σύνολο 61.9%). Μια άλλη θετική προσέγγιση τέτοιων καταστάσεων 
(όταν οι γονείς υποδεικνύουν στα παιδιά να βγουν έξω να παίξουν 
µε τους φίλους τους) συγκέντρωσε συνολικό ποσοστό 25.5% 
(σχεδόν πάντοτε 4.8% και συχνά 20.7%). 
 
Υπάρχουν όµως και σηµαντικά ποσοστά που καταφεύγουν στη χρήση 
της τηλεόρασης, του ντιβιντί ή του κοµπιούτερ για τη µετατροπή 
τους σε νταντά των παιδιών, για να αποφύγουν την ενοχλητική 
φασαρία των παιδιών. Συγκεκριµένα ποσοστό 2.4% των γονιών 
δήλωσαν ότι σχεδόν πάντοτε παραπέµπουν τα παιδιά στην 
τηλεόραση και 16.3% συχνά (σύνολο 18.7%), στο ντιβιντί σχεδόν 
πάντοτε 2.5% και συχνά 14.6% (σύνολο 17.1%) και στο κοµπιούτερ 
σχεδόν πάντοτε 2.7% και συχνά 19.5% (σύνολο 22.2%). 
 
Πιο αυταρχική στάση φαίνεται να τηρούν χαµηλά ποσοστά γονιών. 
Το 2% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι σχεδόν πάντοτε ζητούν από 
τα παιδιά τους να κλειστούν στο δωµάτιό τους, ενώ ποσοστό 8.9% 
δήλωσαν ότι το κάνουν αυτό συχνά (σύνολο 10.9%). Σηµαντικό 
είναι το ποσοστό των γονιών που ζητούν από τα παιδιά, την ώρα που 
επιδεικνύουν ανεπιθύµητη συµπεριφορά, να βοηθήσουν στις 
δουλειές του σπιτιού (σχεδόν πάντοτε 6.5%, συχνά 28.9%, σύνολο 
35.4%). 
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Τα ποσοστά που επιδεικνύουν ανοχή προς τις ενοχλητικές 
παρεκτροπές των παιδιών είναι πολύ χαµηλά. Ποσοστό 1% των 
γονιών δήλωσαν ότι σχεδόν πάντοτε αφήνουν τα παιδιά να κάνουν 
φασαρία, ενώ ποσοστό 5.8% δήλωσαν ότι το κάνουν αυτό συχνά 
(σύνολο 6.8%). 
 
Εφαρµόζοντας δηµοκρατικής υφής µοντέλο γονικού ελέγχου η 
συνεντευξιαζόµενη αρ. 1 δήλωσε ότι εξηγεί στον γιο της ότι πρέπει 
να σέβεται και την κοινωνία και τους φίλους του, να είναι ανεκτικός. 
Η συνεντευξιαζόµενη αρ. 8 ανέφερε ότι χρησιµοποιεί την 
απαγόρευση της τηλεθέασης ως µέσο τιµωρίας. Σε περιπτώσεις που 
δεν υπακούουν τα παιδιά, τότε απειλεί ότι «ή θα στερηθούν κάτι ή 
δεν θα ανάψει η τηλεόραση σήµερα για να δουν µίκι µάους. Πρώτα 
τις προειδοποιώ, µετά τις απειλώ και µετά φτάνουµε στην 
τηλεόραση». Μια άλλη πρακτική, την οποία χρησιµοποιεί η 
συνεντευξιαζόµενη αρ. 12, για να εξασφαλίσει την υπακοή των 
παιδιών είναι η αντιπαραβολή σεβασµού. «Του λέω ότι δεν είναι 
σωστό και ότι όπως εγώ σέβοµαι εσένα, πρέπει κι εσύ να µε σέβεσαι 
εµένα». Αυτό συνήθως έχει αποτέλεσµα, όπως δήλωσε η ίδια, αλλά 
στις περιπτώσεις που δεν υπακούει, «όταν θα χρειαστεί εκείνος 
ησυχία, τότε δεν κάνω ησυχία εγώ». Ο συνεντευξιαζόµενος αρ. 22 
θεωρεί ότι η στέρηση παιχνιδιών ή του κινητού τηλεφώνου από τα 
παιδιά, συνήθως είναι αποτελεσµατική στην προσπάθεια για 
διασφάλιση επιθυµητής συµπεριφοράς των παιδιών. Αξιοσηµείωτη 
είναι η δήλωση της συνεντευξιαζόµενης αρ. 23 ότι το παιδί της δεν 
κάνουν φασαρία «διότι παραµένει στην τηλεόραση συνέχεια». Στις 
τιµωρίες καταφεύγει και η συνεντευξιαζόµενη αρ. 31, θεωρώντας ότι 
φέρνουν αποτέλεσµα.  
 
Στη συνέχεια παρατίθενται αναλυτικά οι πίνακες για τη σχετική 
ερώτηση: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 16.1 
Να κλειστούν στο 
δωµάτιό τους για να µην 
τους ακούν 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Σχεδόν πάντοτε 25 2.0 2.2 2.1 
Συχνά 109 8.9 9.5 9.2 
Κάποτε 278 22.6 24.2 24.7 
Σπάνια 311 25.3 27.0 27.1 
Σχεδόν ποτέ 428 34.8 37.2 36.9 

 

Σύνολο 1151 93.6 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 
79 6.4     

Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 16.2 
Να βρουν κάποιο 
παιχνίδι να παίξουν 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Σχεδόν πάντοτε 147 12.0 12.4 10.7 
Συχνά 614 49.9 51.6 49.6 
Κάποτε 291 23.7 24.5 26.8 
Σπάνια 99 8.0 8.3 9.6 
Σχεδόν ποτέ 38 3.1 3.2 3.3 

 

Σύνολο 1189 96.7 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 41 3.3     

Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 16.3 
Να βγουν έξω να παίξουν 
µε φίλους τους 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Σχεδόν πάντοτε 59 4.8 5.1 4.6 
Συχνά 254 20.7 21.8 20.5 
Κάποτε 372 30.2 31.9 32.4 
Σπάνια 260 21.1 22.3 23.5 
Σχεδόν ποτέ 221 18.0 19.0 19.0 

 

Σύνολο 1166 94.8 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 
64 5.2     

Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 16.4 
Να παρακολουθήσουν 
τηλεόραση 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Σχεδόν πάντοτε 30 2.4 2.6 2.6 
Συχνά 200 16.3 17.2 15.6 
Κάποτε 432 35.1 37.1 37.2 
Σπάνια 296 24.1 25.4 26.8 
Σχεδόν ποτέ 206 16.7 17.7 17.9 

 

Σύνολο 1164 94.6 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 
66 5.4     

Σύνολο 1230 100.0     
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ΠΙΝΑΚΑΣ 16.5 
Να δουν κάποιο έργο 
στο dvd  

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Σχεδόν πάντοτε 31 2.5 2.7 2.3 
Συχνά 179 14.6 15.4 13.3 
Κάποτε 381 31.0 32.7 33.6 
Σπάνια 282 22.9 24.2 25.4 
Σχεδόν ποτέ 293 23.8 25.1 25.5 

 

Σύνολο 1166 94.8 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 
64 5.2     

Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 16.6 
Να διαβάσουν τα 
µαθήµατά τους 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Σχεδόν πάντοτε 412 33.5 34.8 31.4 
Συχνά 569 46.3 48.1 49.6 
Κάποτε 148 12.0 12.5 13.9 
Σπάνια 33 2.7 2.8 3.1 
Σχεδόν ποτέ 21 1.7 1.8 2.0 

 

Σύνολο 1183 96.2 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 
47 3.8     

Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 16.7 
Να διαβάσουν κάτι άλλο, 
εκτός των µαθηµάτων 
τους 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Σχεδόν πάντοτε 138 11.2 11.8 10.1 
Συχνά 476 38.7 40.5 39.9 
Κάποτε 325 26.4 27.7 28.9 
Σπάνια 163 13.3 13.9 14.6 
Σχεδόν ποτέ 72 5.9 6.1 6.5 

 

Σύνολο 1174 95.4 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 56 4.6     

Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 16.8 
Να παίξουν στο 
κοµπιούτερ 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Σχεδόν πάντοτε 33 2.7 2.8 2.4 
Συχνά 240 19.5 20.7 20.5 
Κάποτε 423 34.4 36.5 37.8 
Σπάνια 272 22.1 23.4 23.3 
Σχεδόν ποτέ 192 15.6 16.6 15.9 

 

Σύνολο 1160 94.3 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 
70 5.7     

Σύνολο 1230 100.0     

 



 130

ΠΙΝΑΚΑΣ 16.9 
Να βοηθήσουν στις 
δουλειές του σπιτιού 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Σχεδόν πάντοτε 80 6.5 6.8 6.4 
Συχνά 355 28.9 30.1 28.9 
Κάποτε 398 32.4 33.8 34.7 
Σπάνια 226 18.4 19.2 19.1 
Σχεδόν ποτέ 119 9.7 10.1 10.8 

 

Σύνολο 1178 95.8 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 
52 4.2     

Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 16.10 
Τους αφήνουν να κάνουν 
φασαρία 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Σχεδόν πάντοτε 12 1.0 1.0 0.8 
Συχνά 71 5.8 6.1 6.2 
Κάποτε 249 20.2 21.5 20.9 
Σπάνια 373 30.3 32.2 33.3 
Σχεδόν ποτέ 454 36.9 39.2 38.8 

 

Σύνολο 1159 94.2 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες 

Τιµές 
71 5.8     

Σύνολο 1230 100.0     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 16.11 
Άλλο 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

 Σύνολο 49 4.0 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 1181 96.0     
Σύνολο 1230 100.0     
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4.17. Γονικές πρακτικές για αποτροπή ανεπιθύµητης παιδικής 
τηλεθέασης 

 

Το δηµοκρατικό µοντέλο της διαπραγµάτευσης µε τα παιδιά φαίνεται 
να είναι το επικρατέστερο, ωστόσο είναι αξιοσηµείωτη και η 
εφαρµογή άλλων µοντέλων, αυταρχικών και πατερναλιστικών, που 
είναι συγκρουσιακά, στη διαχείριση της ανεπιθύµητης παιδικής 
τηλεθέασης. 

 

Τέθηκε στους γονείς το ερώτηµα «Τι κάνετε συνήθως όταν το παιδί ή 
τα παιδιά σας επιµένουν να βλέπουν τηλεόραση, αντί να κάνουν τα 
µαθήµατά τους;». Τα µεγαλύτερα ποσοστά συγκέντρωσε η απάντηση 
«Τους εξηγώ και κάνουµε συµφωνία ότι θα τους αφήσω να δουν 
τηλεόραση µόλις τελειώσουν τα µαθήµατά τους». Συγκεκριµένα το 
25.9% των γονιών απάντησαν ότι το κάνουν αυτό σχεδόν πάντοτε 
και το 43.7% ότι το κάνουν συχνά (σύνολο 96.6%). 

 

Σηµαντικά ποσοστά συγκέντρωσαν όµως και αυταρχικές ή 
πατερναλιστικές συµπεριφορές γονικού ελέγχου. Ποσοστό 21.6% 
των γονιών απάντησαν ότι σχεδόν πάντοτε σβήνουν την τηλεόραση, 
έστω αν αντιδρούν τα παιδιά, ενώ ποσοστό 31.6% απάντησαν ότι το 
κάνουν αυτό συχνά (σύνολο 53.2%). Με φωνές προσπαθούν να 
ελέγξουν την ανεπιθύµητη παιδική τηλεθέαση το 15.6% σχεδόν 
πάντοτε και το 32% συχνά (σύνολο 47.6%).  

 

Εκδηλώνονται όµως και ακραίες συµπεριφορές, σε χαµηλά ποσοστά 
µεν, αλλά όχι αµελητέα, δεδοµένου ότι υπάρχουν και γονείς που 
οµολογούν ότι καταφεύγουν στην άσκηση βίας. Η απάντηση ήταν 
«Τους τραβώ µε το ζόρι και στην έσχατη ανάγκη τους δίνω κανένα 
χαστούκι». Σχεδόν πάντοτε το κάνει αυτό, δήλωσε το 1.1% των 
ερωτηθέντων γονέων, ενώ συχνά το 2% (σύνολο 3.1%). Κάποτε 
ασκεί βία για να αποµακρύνει τα παιδιά από την τηλεόραση, δήλωσε 
το 7.5% των γονιών και σπάνια το 23.6%. 

 

Οι απειλές ότι οι γονείς θα στερήσουν κάτι από τα παιδιά είναι επίσης 
µια µορφή ψυχολογικής βίας. Σε αυτές τις απειλές καταφεύγουν 
σχεδόν πάντοτε το 2.5% των γονιών και συχνά το 16.2% (σύνολο 
18.7%). 

 

Τις υποσχέσεις για αγορά καταναλωτικών αγαθών έναντι της 
αποµάκρυνσης από την τηλεόραση χρησιµοποιούν σχεδόν πάντοτε 
το 1.1% των γονιών και συχνά το 5.4% (σύνολο 6.5%). 
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Πιστή στην εφαρµογή δηµοκρατικού µοντέλου γονικού ελέγχου, η 
συνεντευξιαζόµενη αρ. 1 ανέφερε ότι επιτρέπει στο παιδί της ώς ένα 
ορισµένο σηµείο, να βλέπει τηλεόραση, του εξηγεί και επιµένει µέχρι 
να καταλήξουν σε συµβιβασµό. Η συνεντευξιαζόµενη αρ. 2, ενώ 
δήλωσε ότι στην οικογένεια λειτουργούν βάσει συµφωνιών, ωστόσο 
οµολογεί ότι «συνήθως όταν τους πω ότι κάτι δεν πρέπει να το 
κάνουν, δεν το κάνουν». Εποµένως οι «συµφωνίες» µπορεί να είναι 
προϊόν µονοµερούς επιβολής και όχι διαπραγµάτευσης και 
συµβιβασµού. Το αυταρχικό µοντέλο εκφράζεται µε πρακτικές όπως 
«σβύνουµε την τηλεόραση από την πρίζα (...) για να καταλάβουν ότι 
δεν υπάρχει περίπτωση να ανάψει», σύµφωνα µε τη 
συνεντευξιαζόµενη αρ. 8. Την ίδια πρακτική χρησιµοποιεί και ο 
συνεντευξιαζόµενος αρ. 25, εξηγώντας ότι «επειδή είµαστε γονείς, 
είµαστε υπεύθυνοι να την προστατεύσουµε (σ.σ. την κόρη µας)».  

 

Ο συνεντευξιαζόµενος αρ. 27 διατυπώνει την πεποίθηση ότι τα 
παιδιά τα ελκύει η βία, γι' αυτό είναι δύσκολο να τεθούν φραγµοί. Ο 
συνεντευξιαζόµενος αρ. 33 ανέφερε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, που 
η κόρη του επιµένει να βλέπει τηλεόραση, αντί να κάνει τα µαθήµατά 
της, τότε αρχίζουν (µε τη σύζυγό του) να της φωνάζουν, γιατί «δεν 
παίρνει από λόγια, θέλει φωνές». 

 

Ακολουθούν οι αναλυτικοί πίνακες των απαντήσεων στην ερώτηση 
αυτή: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 17.1 
Τους βάζω τις φωνές 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Σχεδόν πάντοτε 192 15.6 16.4 15.4 
Συχνά 393 32.0 33.6 33.2 
Κάποτε 309 25.1 26.5 28.3 
Σπάνια 185 15.0 15.8 15.5 
Σχεδόν ποτέ 89 7.2 7.6 7.5 

 

Σύνολο 1168 95.0 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 62 5.0     
Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 17.2 
Τους τραβώ µε το ζόρι και 
στην έσχατη ανάγκη τους 
δίνω κανένα χαστούκι. 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Σχεδόν πάντοτε 14 1.1 1.2 1.2 
Συχνά 24 2.0 2.1 2.0 
Κάποτε 92 7.5 8.0 7.4 
Σπάνια 290 23.6 25.2 25.5 
Σχεδόν ποτέ 733 59.6 63.6 63.9 

 

Σύνολο 1153 93.7 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 77 6.3     
Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 17.3 
Σβήνω την τηλεόραση και ας 
αντιδρούν. 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Σχεδόν πάντοτε 266 21.6 22.6 21.1 
Συχνά 389 31.6 33.0 32.8 
Κάποτε 265 21.5 22.5 23.1 
Σπάνια 166 13.5 14.1 14.9 
Σχεδόν ποτέ 92 7.5 7.8 8.1 

 

Σύνολο 1178 95.8 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 52 4.2     
Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 17.4 
Τους υπόσχοµαι να τους 
αγοράσω κάτι που τους 
αρέσει. 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

 Σχεδόν πάντοτε 14 1.1 1.2 1.3 
 Συχνά 66 5.4 5.7 5.9 
 Κάποτε 191 15.5 16.5 16.5 
 Σπάνια 313 25.4 27.0 27.3 
 Σχεδόν ποτέ 574 46.7 49.6 48.9 
 Σύνολο 1158 94.1 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 72 5.9     
Σύνολο 1230 100.0     
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ΠΙΝΑΚΑΣ 17.5 
Τους απειλώ ότι θα τους 
στερήσω κάτι που τους 
αρέσει. 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

 Σχεδόν πάντοτε 31 2.5 2.7 2.5 
 Συχνά 199 16.2 17.2 17.3 
 Κάποτε 353 28.7 30.5 29.9 
 Σπάνια 248 20.2 21.4 22.0 
 Σχεδόν ποτέ 328 26.7 28.3 28.3 
 Σύνολο 1159 94.2 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 71 5.8     
Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 17.6 
Τους εξηγώ και κάνουµε 
συµφωνία ότι θα τους 
αφήσω να δουν τηλεόραση 
µόλις τελειώσουν τα 
µαθήµατα. 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Σχεδόν πάντοτε 318 25.9 26.6 24.5 
Συχνά 538 43.7 44.9 45.3 
Κάποτε 219 17.8 18.3 19.7 
Σπάνια 81 6.6 6.8 6.5 
Σχεδόν ποτέ 41 3.3 3.4 4.0 

 

Σύνολο 1197 97.3 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 33 2.7     
Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 17.7 
Τους αφήνω να βλέπουν 
τηλεόραση για να ακούσουν 
παρατηρήσεις από τον 
δάσκαλο ή τη δασκάλα 
επειδή δεν έκαναν τα 
µαθήµατά τους, ίσως έτσι 
συνετιστούν. 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Σχεδόν πάντοτε 7 .6 .6 0.5 
Συχνά 14 1.1 1.2 1.1 
Κάποτε 81 6.6 7.0 6.7 
Σπάνια 216 17.6 18.8 19.3 
Σχεδόν ποτέ 833 67.7 72.4 72.4 

 

Σύνολο 1151 93.6 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 79 6.4    
Σύνολο 1230 100.0     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 17.8 
Άλλο 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

 Άλλο 48 3.9 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 1182 96.1    
Σύνολο 1230 100.0    
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4.18. Αποτελεσµατικότητα πρακτικών γονικού ελέγχου στην 
παιδική συµπεριφορά 

 

Με την ερώτηση «Πότε τα παιδιά σας υπακούουν και δεν ξανακάνουν 
κάτι που τους απαγορεύσατε;» επιχειρήθηκε να διερευνηθεί η 
αποτελεσµατικότητα των πρακτικών γονικού ελέγχουν στην παιδική 
συµπεριφορά. Από τις απαντήσεις των γονιών προκύπτει ότι 
δηµοκρατικές πρακτικές ελέγχου είναι πιο αποτελεσµατικές από 
άλλες πρακτικές, αυταρχικές και πατερναλιστικές, πρακτικές 
επιβολής, τιµωρίας ή δελεασµού. 

 

Συγκεκριµένα ποσοστό 25.9% των γονιών απάντησαν ότι πάντοτε τα 
παιδιά υπακούουν όταν τους εξηγούν και κάνουν συµφωνία να δουν 
τηλεόραση µόλις τελειώσουν τα µαθήµατά τους, ενώ ποσοστό 38.7% 
των γονιών δήλωσαν ότι αυτό συµβαίνει συχνά (σύνολο 64.6%). 
Μεγάλα είναι επίσης τα ποσοστά των γονιών που ανέφεραν ότι οι 
υποσχέσεις προς τα παιδιά ότι θα κάνουν κάτι πιο ενδιαφέρον από 
του να δουν τηλεόραση έχουν αποτέλεσµα. Ποσοστό 17.2% των 
γονιών δήλωσαν ότι αυτές οι υποσχέσεις φέρνουν πάντοτε 
αποτέλεσµα, ενώ ένα άλλο ποσοστό που ανέρχεται στο 32.4% των 
ερωτηθέντων γονέων έδωσαν την απάντηση συχνά (σύνολο 49.6%). 

 

Οι αυταρχικές πρακτικές γονικού ελέγχου συγκέντρωσαν 
χαµηλότερα ποσοστά στις απαντήσεις των γονιών ως προς την 
αποτελεσµατικότητά τους. Η απάντηση ότι πάντοτε «τα παιδιά 
υπακούουν όταν τους βάλω τις φωνές» συγκέντρωσε ποσοστό 7.4% 
και συχνά 24.1% (σύνολο 31.5%). Το 5.6% των γονιών απάντησαν 
ότι πάντοτε τα παιδιά υπακούουν όταν τους σβήνουν την τηλεόραση 
«µε το έτσι θέλω» και συχνά το 15.3% (σύνολο 20.9%). Οι βίαιες 
πρακτικές γονικού ελέγχου είναι εντελώς αναποτελεσµατικές, 
σύµφωνα µε τις απαντήσεις των γονιών. Μόνο ποσοστό 2.3% των 
γονιών δήλωσαν ότι αυτό έχει πάντοτε αποτέλεσµα και 3.3% συχνά 
(σύνολο 5.6%). 

 

Σχετικά µικρά είναι και τα ποσοστά των γονιών που δήλωσαν ότι 
έχουν αποτελεσµατικότητα οι απειλές για στέρηση από τα παιδιά 
οτιδήποτε τους αρέσει, ως τιµωρία. Το 7% των γονιών δήλωσαν ότι 
παρόµοιες απειλές πάντοτε έχουν αποτέλεσµα, ενώ το 23.6% συχνά 
(σύνολο 30.6%). Οι υποσχέσεις για αγορά καταναλωτικών αγαθών 
ως πρακτική γονικού ελέγχου της παιδικής συµπεριφοράς έχει επίσης 
χαµηλές τιµές αποτελεσµατικότητας. Ποσοστό 6.5% των γονιών 
ανέφεραν ότι οι υποσχέσεις αυτές έχουν πάντοτε αποτέλεσµα και 
16.4% συχνά (σύνολο 22.9%).  
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Από τις προσωπικές συνεντεύξεις προκύπτει ότι οι γονείς 
εφαρµόζουν συγκεκριµένα µοντέλα γονικού ελέγχου, ανάλογα µε τις 
δικές τους αντιλήψεις και ιδιοσυγκρασία, έστω κι αν αυτά µπορεί να 
µην είναι απολύτως αποτελεσµατικά. Η συνεντευξιαζόµενη αρ. 1, η 
οποία εφαρµόζει δηµοκρατικό, διαπραγµατευτικό µοντέλο γονικού 
ελέγχου, σηµειώνει ότι «του µιλώ πολύ, µπορεί να µην ακούει, 
µπορεί να ακούει το ένα τρίτο, αλλά ας είναι...». Αυτό κάνει διότι 
θεωρεί ότι αυτό είναι το σωστό. «Πιστεύω ότι και ο ίδιος από µόνος 
του αρκετές φορές µπορεί να καταλάβει ασχέτως αν το ξανακάνει. 
(...) Συνήθως αντιγράφει εκείνα που ακούει, απόψεις που ακούει που 
άλλους, είτε είναι µέλη της οικογένειας, είτε είναι στο σχολείο στην 
παρέα. Όµως αντιλαµβάνοµαι ότι πολλές φορές όταν κάτσεις να του 
εξηγήσεις κάποια πράγµατα, είτε για φαινόµενα που γίνονται γενικά 
στο κόσµο ή και στις ειδήσεις, η γνώµη του ανατρέπεται». Η 
συνεντευξιαζόµενη αρ. 8 θεωρεί ότι το αυταρχικό µοντέλο είναι 
αποτελεσµατικό, όταν εφαρµόζεται µε συνέπεια. Τα παιδιά 
υπακούουν, σύµφωνα µε την ίδια, «όταν εφαρµόζω τις απειλές 
µου». Το ίδιο και για τη συνεντευξιαζόµενη αρ. 12, η οποία αναφέρει 
ότι ο γιος της υπακούει όταν ξέρει ότι θα έχει συνέπειες. Την ίδια 
άποψη συµµερίζεται και ο συνεντευξιαζόµενος αρ. 19, οποίος 
αναφέρει ότι είναι κάθετος στις απαγορεύσεις του και ότι όταν 
θυµώνει πολύ µε τα παιδιά τον ακούει η γειτονιά. 

 

Ο συνεντευξιαζόµενος αρ. 22 θεωρεί ότι έχουν αποτέλεσµα οι 
τιµωρίες µε τη στέρηση αγαθών, παιχνιδιών, του κινητού τηλεφώνου 
κ.λπ. Για τη συνεντευξιαζόµενη αρ. 23 οι φωνές δεν έχουν 
αποτέλεσµα, γιατί, όπως υποστηρίζει, αυτό θέλει να κάνει το παιδί, 
στο τέλος θα το κάνει. Ο συνεντευξιαζόµενος αρ. 33 αναφέρει ότι 
όταν εξηγεί στην κόρη του ότι ένα πράγµα δεν είναι καλό, τότε 
υπακούει, παρόλο που αυτό έρχεται σε αντίφαση µε προηγούµενες 
αναφορές του, ότι η κόρη του «δεν παίρνει από λόγια και θέλει 
φωνές» όταν αντί να κάνει τα µαθήµατά της παρακολουθεί 
τηλεόραση. 

 

∆ιαφαίνεται ότι οι γονείς καταφεύγουν σε µοντέλα αρνητικού 
γονικού ελέγχου (απαγορεύσεις, απειλές, τιµωρίες κ.λπ.), αντί 
θετικού (προτροπές, υποσχέσεις, επιβραβεύσεις κ.λπ.), θεωρώντας 
ότι αυτά είναι πιο αποτελεσµατικά για τη ρύθµιση της συµπεριφοράς 
των παιδιών. Παραδέχονται όµως ότι η αποτελεσµατικότητα είναι 
περιστασιακή και παροδική. Ενώ στις περιπτώσεις που εφαρµόζεται 
το δηµοκρατικό µοντέλο, οι γονείς δηλώνουν ότι αυτό µπορεί να έχει 
πιο µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα και τα παιδιά αυτορρυθµίζουν τη 
συµπεριφορά τους. 
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Στη συνέχεια παρατίθενται αναλυτικοί πίνακες των σχετικών 
απαντήσεων: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 18.1 
Όταν τους βάλω τις φωνές. 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Σχεδόν πάντοτε 91 7.4 7.9 8.3 
Συχνά 297 24.1 25.9 26.3 
Κάποτε 373 30.3 32.5 32.9 
Σπάνια 245 19.9 21.3 20.8 
Σχεδόν ποτέ 142 11.5 12.4 11.6 

 

Σύνολο 1148 93.3 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 82 6.7     
Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 18.2 
Όταν τους τραβώ µε το ζόρι 
και στην έσχατη ανάγκη τους 
δίνω κανένα χαστούκι. 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Σχεδόν πάντοτε 28 2.3 2.6 2.9 
Συχνά 41 3.3 3.7 3.8 
Κάποτε 163 13.3 14.9 14.5 
Σπάνια 300 24.4 27.3 28.5 
Σχεδόν ποτέ 565 45.9 51.5 50.3 

 

Σύνολο 1097 89.2 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 133 10.8     
Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 18.3 
Όταν τους σβήνω την 
τηλεόραση µε το έτσι θέλω. 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

 Σχεδόν πάντοτε 69 5.6 6.1 5.8 
 Συχνά 188 15.3 16.8 16.4 
 Κάποτε 288 23.4 25.7 26.8 
 Σπάνια 294 23.9 26.2 26.2 
 Σχεδόν ποτέ 283 23.0 25.2 24.7 
 Σύνολο 1122 91.2 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 108 8.8     
Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 18.4 
Όταν τους υπόσχοµαι να 
τους αγοράσω κάτι που τους 
αρέσει. 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Σχεδόν πάντοτε 80 6.5 7.2 7.2 
Συχνά 202 16.4 18.1 19.1 
Κάποτε 323 26.3 28.9 28.6 
Σπάνια 240 19.5 21.5 22.1 
Σχεδόν ποτέ 272 22.1 24.4 23.0 

 

Σύνολο 1117 90.8 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 113 9.2     
Σύνολο 1230 100.0     

 
 



 139

ΠΙΝΑΚΑΣ 18.5 
Όταν τους απειλώ ότι θα 
τους στερήσω κάτι που τους 
αρέσει. 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Σχεδόν πάντοτε 86 7.0 7.6 7.3 
Συχνά 290 23.6 25.7 25.6 
Κάποτε 324 26.3 28.7 28.2 
Σπάνια 214 17.4 18.9 20.1 
Σχεδόν ποτέ 216 17.6 19.1 18.7 

 

Σύνολο 1130 91.9 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 100 8.1     
Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 18.6 
Όταν τους εξηγώ και 
κάνουµε συµφωνία ότι θα 
δουν τηλεόραση µόλις 
τελειώσουν τα µαθήµατά 
τους. 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Σχεδόν πάντοτε 319 25.9 27.5 26.2 
Συχνά 476 38.7 41.0 40.6 
Κάποτε 231 18.8 19.9 21.0 
Σπάνια 87 7.1 7.5 7.9 
Σχεδόν ποτέ 49 4.0 4.2 4.3 

 

Σύνολο 1162 94.5 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 68 5.5     
Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 18.7 
Όταν τους υπόσχοµαι να 
κάνουν κάτι άλλο πιο 
ενδιαφέρον, αντί να δουν 
τηλεόραση. 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Σχεδόν πάντοτε 212 17.2 18.5 18.0 
Συχνά 399 32.4 34.8 33.7 
Κάποτε 344 28.0 30.0 30.8 
Σπάνια 132 10.7 11.5 12.3 
Σχεδόν ποτέ 61 5.0 5.3 5.2 

 

Σύνολο 1148 93.3 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 82 6.7     
Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 18.8 
Όταν τους κάνει 
παρατηρήσεις ο δάσκαλος ή 
η δασκάλα τους. 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Σχεδόν πάντοτε 115 9.3 10.5 9.9 
Συχνά 218 17.7 19.9 20.1 
Κάποτε 261 21.2 23.9 24.6 
Σπάνια 205 16.7 18.8 18.7 
Σχεδόν ποτέ 294 23.9 26.9 26.7 

 

Σύνολο 1093 88.9 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 137 11.1     
Σύνολο 1230 100.0     
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ΠΙΝΑΚΑΣ 18.9 
Άλλο 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

 Άλλο 25 2.0 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 1205 98.0     
Σύνολο 1230 100.0     
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4.19. Γονικές συµπεριφορές ως προς την παιδική τηλεθέαση 

 

Μεγάλα είναι τα ποσοστά των γονιών που γίνονται δέκτες 
ερωτήσεων από τα παιδιά σε σχέση µε κάτι που είδαν στην 
τηλεόραση, όπως φαίνεται από τις δηλώσεις των ιδίων. 
Συγκεκριµένα ποσοστό 16.9% δήλωσαν ότι πάντοτε τα παιδιά 
ρωτούν για κάτι που είδαν στην τηλεόραση, ενώ ποσοστό 54.8% 
συχνά (σύνολο 71.7%). Οι γονείς που συζητούν µε τα παιδιά τους 
για κάτι που έδειξε η τηλεόραση ανέρχεται σε 14.1% για την 
απάντηση πάντοτε και σε 49.5% συχνά (σύνολο 63.6%). 

 

Λιγότεροι είναι οι γονείς που ενδιαφέρονται να µάθουν κατά πόσο τα 
παιδιά κατάλαβαν κάτι που είδαν στην τηλεόραση. Ποσοστό 8.5% 
απάντησαν ότι αυτό συµβαίνει πάντοτε και 43.7% συχνά (σύνολο 
52.2%). Παράλληλα οι γονείς ανέφεραν σε ποσοστό 17.7% ότι 
πάντοτε προσπαθούν να µάθουν οι ίδιοι και να εξηγήσουν στα 
παιδιά, όταν δεν γνωρίζουν την απάντηση στις ερωτήσεις τους για 
κάτι που είδαν στην τηλεόραση. Το ποσοστό που ανέφεραν ότι αυτό 
συµβαίνει συχνά είναι 42% (σύνολο 49.7%). Πολύ λίγοι είναι οι 
γονείς που απάντησαν ότι παραπέµπουν σε εγκυκλοπαίδειες όταν δεν 
γνωρίζουν την απάντηση στις ερωτήσεις των παιδιών (1.9% πάντοτε 
και 8.3% συχνά, σύνολο 10.2%).  

 

Ακόµη λιγότεροι είναι εκείνοι οι γονείς που καλούν τα παιδιά τους να 
απευθυνθούν στον δάσκαλο ή τη δασκάλα τους για τις δύσκολες 
ερωτήσεις για κάτι που είδαν στην τηλεόραση (0.7% πάντοτε, 5.3% 
συχνά, σύνολο 6%). 

 

Κατά τις προσωπικές συνεντεύξεις διαφάνηκε ότι οι γονείς που 
εφαρµόζουν το δηµοκρατικό µοντέλο επιδιώκουν να έχουν τα παιδιά 
τους κριτική αντίληψη για όσα βλέπουν στην τηλεόραση. Η 
συνεντευξιαζόµενη αρ. 1 είπε ότι «προσπαθώ να του εξηγώ και να 
δικαιολογώ την απάντηση, για να µπορεί και ο ίδιος να έχει µια βάση 
και να ξέρει ότι δεν είναι στερεότυπη απάντηση, ότι έχει µια 
δικαιολογία». Η συνεντευξιαζόµενη αρ. 2 προσπαθεί να αποφύγει να 
απαντήσει όταν το παιδί ρωτά για κάτι που είδε στην τηλεόραση και 
δεν «είναι επιτρεπτό». Η συνεντευξιαζόµενη αρ. 12 απάντησε ότι 
προτιµά να δηλώσει ευθέως ότι δεν γνωρίζει την απάντηση, «παρά 
να του δώσω µιαν απάντηση που µπορεί να τον βλάψει».  

 

Ο συνεντευξιαζόµενος αρ. 19 σηµειώνει ότι συνήθως τα παιδιά του 
τον ρωτούν σε σχέση µε σκηνές ενηλίκων που προβάλλονται από 
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την τηλεόραση, όπως «γιατί την εφίλησε;», «τι κάµνουν τωρά;» 
κ.λπ. 

Η συνεντευξιαζόµενη αρ. 31 αναφέρει ότι τα παιδιά της ρωτούν 
συνήθως «γιατί κάνουν έτσι, γιατί την εκτύπησε, γιατί την 
εσκότωσε» και εκείνη απαντά «διότι είναι έργο», δηλαδή επιδιώκει 
να εξηγήσει στα παιδιά ότι πρόκειται για κατασκευασµένη 
πραγµατικότητα. Ωστόσο, προκύπτει το ζήτηµα κατά πόσο οι γονείς 
έχουν τα εφόδια να αναλύσουν τα µηνύµατα των οπτικοακουστικών 
Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. 

 

Από τις απαντήσεις των γονιών προκύπτει ότι ελάχιστοι είναι οι 
γονείς, οι οποίοι εµπλέκονται στην αποκωδικοποίηση των µηνυµάτων 
που δέχονται τα παιδιά από την τηλεόραση. Στις πλείστες 
περιπτώσεις εναπόκειται στα παιδιά να ρωτήσουν, ενώ οι γονείς δεν 
παίρνουν συχνά την πρωτοβουλία, ρωτώντας τα παιδιά για τα 
προβαλλόµενα τηλεοπτικά προγράµµατα. 

 

Ακολουθούν οι αναλυτικοί πίνακες για τις σχετικές απαντήσεις: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 19.1 
Το παιδί ή τα παιδιά µε 
ρωτούν για κάτι που είδαν 
στην τηλεόραση. 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Πάντα 208 16.9 17.3 16.3 
Συχνά 674 54.8 56.1 56.6 
Κάποτε 244 19.8 20.3 20.8 
Σπάνια 63 5.1 5.2 5.5 
Καθόλου 12 1.0 1.0 0.9 

 

Σύνολο 1201 97.6 100.0   
 Ελλείπουσες Τιµές 29 2.4     
Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 19.2 
Ρωτώ το παιδί ή τα παιδιά 
µου αν κατάλαβαν κάτι που 
είδαν στην τηλεόραση. 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Πάντα 104 8.5 8.7 7.9 
Συχνά 538 43.7 45.1 45.3 
Κάποτε 408 33.2 34.2 35.3 
Σπάνια 111 9.0 9.3 9.2 
Καθόλου 31 2.5 2.6 2.4 

 

Σύνολο 1192 96.9 100.0   
 Ελλείπουσες Τιµές 38 3.1     
Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 19.3 
Συζητούµε µε το παιδί ή τα 
παιδιά µου για κάτι που 
έδειξε η τηλεόραση. 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Πάντα 173 14.1 14.4 13.1 
Συχνά 609 49.5 50.7 51.1 
Κάποτε 322 26.2 26.8 27.4 
Σπάνια 85 6.9 7.1 7.3 
Καθόλου 13 1.1 1.1 1.2 

 

Σύνολο 1202 97.7 100.0   
 Ελλείπουσες Τιµές 28 2.3     
Σύνολο 1230 100.0     
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ΠΙΝΑΚΑΣ 19.4 
Λέω στο παιδί ή στα παιδιά 
µου να ρωτήσουν τον 
δάσκαλο ή τη δασκάλα τους, 
όταν µου κάνουν δύσκολες 
ερωτήσεις για κάτι που είδαν 
στην τηλεόραση. 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Πάντα 9 .7 .8 0.6 
Συχνά 65 5.3 5.5 5.7 
Κάποτε 160 13.0 13.5 13.3 
Σπάνια 392 31.9 33.1 33.5 
Καθόλου 559 45.4 47.2 46.9 

 

Σύνολο 1185 96.3 100.0   
 Ελλείπουσες Τιµές 45 3.7     
Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 19.5 
Λέω στο παιδί ή στα παιδιά 
µου να διαβάσουν την 
εγκυκλοπαίδεια, όταν µου 
κάνουν δύσκολες ερωτήσεις 
για κάτι που είδαν στην 
τηλεόραση. 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Πάντα 23 1.9 1.9 2.1 
Συχνά 102 8.3 8.6 9.0 
Κάποτε 229 18.6 19.4 20.3 
Σπάνια 375 30.5 31.8 32.2 
Καθόλου 452 36.7 38.3 36.4 

 

Σύνολο 1181 96.0 100.0   
 Ελλείπουσες Τιµές 49 4.0     
Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 19.6 
Προσπαθώ να µάθω και να 
το εξηγήσω στα παιδιά µου, 
όταν µου κάνουν ερωτήσεις 
για κάτι που είδαν στην 
τηλεόραση και δεν το ξέρω. 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Πάντα 218 17.7 18.3 17.6 
Συχνά 517 42.0 43.3 43.4 
Κάποτε 304 24.7 25.5 26.0 
Σπάνια 113 9.2 9.5 9.3 
Καθόλου 42 3.4 3.5 3.7 

 

Σύνολο 1194 97.1 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 36 2.9     
Σύνολο 1230 100.0     
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4.20. Προτρεπτικές πρακτικές των γονιών για την παιδική 
τηλεθέαση 

 

Καθόσον ο γονικός έλεγχος συνίσταται όχι µόνο από αρνητικές, 
απαγορευτικές πρακτικές, αλλά και από θετικές, προτρεπτικές 
πρακτικές, επιχειρήθηκε να διερευνηθεί κατά πόσο οι γονείς 
χρησιµοποιούν τέτοιες πρακτικές στον έλεγχο της παιδικής 
τηλεθέασης. Στους γονείς που συµµετείχαν στην έρευνα τέθηκε το 
ερώτηµα «Τι κάνετε συνήθως όταν προβάλλεται από την τηλεόραση 
ένα επιµορφωτικό πρόγραµµα, όπως ντοκιµαντέρ για τη φύση, για 
κοινωνικά θέµατα, για ιστορικά θέµατα κ.λπ.;». 

 

Μεγάλο ποσοστό γονιών απάντησαν ότι προσφεύγουν σε 
προτρεπτικές πρακτικές γονικού ελέγχου. Συγκεκριµένα ποσοστό 
25.3% δήλωσαν ότι πάντοτε λένε στα παιδιά τους ότι θα ήταν καλό 
να παρακολουθήσουν µαζί επιµορφωτικά προγράµµατα που 
προβάλλονται από την τηλεόραση, ενώ ποσοστό 44.3% δήλωσαν ότι 
το κάνουν αυτό συχνά (σύνολο 69.3%). Κάπως µικρότερα είναι τα 
ποσοστά των γονιών που κάθονται και παρακολουθούν µόνοι τους 
τα προγράµµατα αυτά (πάντοτε 21.3% και συχνά 37.3%, σύνολο 
58.6%). 

 

Τα ποσοστά των γονιών που δήλωσαν ότι αναγκάζουν τα παιδιά τους 
να παρακολουθήσουν τέτοια προγράµµατα µαζί τους είναι µικρά. 
Σχεδόν πάντοτε δήλωσαν το 3% και συχνά το 13.2%. Αµελητέα 
είναι τα ποσοστά που αναγκάζουν τα παιδιά να παρακολουθήσουν µε 
το ζόρι µόνα τους επιµορφωτικά τηλεοπτικά προγράµµατα (σχεδόν 
πάντοτε 0.5% και συχνά 1.1%, σύνολο 1.6%). 

 

Οι γονείς που δήλωσαν ότι αφήνουν τα παιδιά να παρακολουθήσουν 
µόνα τους ό,τι θέλουν από την τηλεόραση είναι 6.7% σχεδόν 
πάντοτε και 20.9% συχνά (σύνολο 27.6%). 

 

Οι γονείς όταν καταφεύγουν σε προτρεπτικές πρακτικές και βρίσκουν 
µερικές φορές ανταπόκριση. Η συνεντευξιαζόµενη αρ. 1 δήλωσε ότι 
η πρώτη αντίδραση του γιου της είναι θετική, αλλά «µπορεί µετά να 
µην τον τραβήξει για πολλή ώρα» ένα επιµορφωτικό πρόγραµµα. 
Ωστόσο, ο ανταγωνισµός µε άλλα προγράµµατα που προσελκύουν τα 
παιδιά είναι έντονος. «Αν έχει στην τηλεόραση κάτι άλλο που 
προτιµούν, όπως π.χ. κωµική σειρά, θα µου πουν, άφησ' το, θα το 
δούµε αύριο το επιµορφωτικό», σύµφωνα µε τη δήλωση της 
συνεντευξιαζόµενης αρ. 8. Ο συνεντευξιαζόµενος αρ. 12 αναφέρει 
ότι µόνο τυχαία µπορεί να πετύχουν κάποιο επιµορφωτικό 
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πρόγραµµα, αλλά η κόρη του δεν ανταποκρίνεται. Σύµφωνα µε τον 
συνεντευξιαζόµενο αρ. 33, τα παιδιά του «για λίγο µόνο 
ανταποκρίνονται. Τα ενδιαφέροντά τους είναι στη µουσική, να 
βλέπουν ταινίες, ξένες σειρές που παίζουν έφηβοι, προτιµούν να 
βλέπουν εκείνα τα έργα, παρά να βλέπουν ντοκιµαντέρ για τη φύση 
ή µπορεί ακόµα για ζώα, λιοντάρια, φίδια που τα φοβούνται». 

 

Φαίνεται ότι υπάρχει υστέρηση στην καλλιέργεια θετικών 
τηλεοπτικών συνηθειών, κάτι το οποίο µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε 
συστηµατικό τρόπο και όχι µε στιγµιαίες παροτρύνσεις για 
κατάλληλες τηλεοπτικές επιλογές. 

 

Οι αναλυτικοί πίνακες των σχετικών απαντήσεων ακολουθούν: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 20.1 
Κάθοµαι και το 
παρακολουθώ, εφόσον µε 
ενδιαφέρει, έστω κι αν έχω 
άλλες ασχολίες. 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Σχεδόν πάντοτε 262 21.3 21.9 23.2 
Συχνά 459 37.3 38.4 39.8 
Κάποτε 333 27.1 27.9 26.8 
Σπάνια 103 8.4 8.6 7.5 
Σχεδόν ποτέ 38 3.1 3.2 2.7 

 

Σύνολο 1195 97.2 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 35 2.8     
Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 20.2 
Αναγκάζω τα παιδιά µου να 
το παρακολουθήσουµε µαζί. 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Σχεδόν πάντοτε 37 3.0 3.2 3.5 
Συχνά 162 13.2 13.9 14.9 
Κάποτε 337 27.4 28.9 29.2 
Σπάνια 327 26.6 28.0 26.8 
Σχεδόν ποτέ 305 24.8 26.1 25.6 

 

Σύνολο 1168 95.0 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 62 5.0     
Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 20.3 
Λέω στα παιδιά µου ότι θα 
ήταν καλό να το 
παρακολουθήσουµε µαζί. 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Σχεδόν πάντοτε 311 25.3 25.7 26.7 
Συχνά 545 44.3 45.0 45.5 
Κάποτε 254 20.7 21.0 20.1 
Σπάνια 69 5.6 5.7 5.4 
Σχεδόν ποτέ 32 2.6 2.6 2.3 

 

Σύνολο 1211 98.5 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 19 1.5     
Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 20.4 
Αναγκάζω τα παιδιά µου να 
καθίσουν να το 
παρακολουθήσουν µε το 
ζόρι µόνα τους. 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Σχεδόν πάντοτε 6 .5 .5 0.5 
Συχνά 13 1.1 1.1 1.2 
Κάποτε 63 5.1 5.4 5.5 
Σπάνια 260 21.1 22.2 22.8 
Σχεδόν ποτέ 827 67.2 70.7 70.0 

 

Σύνολο 1169 95.0 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 61 5.0     
Σύνολο 1230 100.0     



 148

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 20.5 
Αφήνω τα παιδιά µου να 
παρακολουθούν µόνα τους 
ό,τι θέλουν από την 
τηλεόραση. 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Σχεδόν πάντοτε 82 6.7 7.0 7.4 
Συχνά 257 20.9 21.9 22.7 
Κάποτε 309 25.1 26.3 26.3 
Σπάνια 265 21.5 22.6 23.2 
Σχεδόν ποτέ 261 21.2 22.2 20.4 

 

Σύνολο 1174 95.4 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 56 4.6     
Σύνολο 1230 100.0     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 20.6 
Άλλο 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

 Άλλο 27 2.2 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 1203 97.8     
Σύνολο 1230 100.0     
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4.21. Συµπεριφορές των γονιών για την άσκηση ελέγχου 
στους τηλεοπτικούς σταθµούς 

 
Μια σηµαντική παράµετρος του ρόλου των γονιών στην προστασία 
των παιδιών από την τηλεοπτική βία είναι οι δηµόσιες παρεµβάσεις 
για βελτίωση του ραδιοτηλεοπτικού περιεχοµένου, ούτως ώστε να 
αποφεύγεται η προβολή τηλεοπτικών σκηνών που ενδεχοµένως να 
επηρεάσουν αρνητικά τα παιδιά. Η παράµετρος αυτή τέθηκε υπό 
εξέταση µε τη συγκεκριµένη ερώτηση: «Τι κάνετε συνήθως όταν ένα 
τηλεοπτικό πρόγραµµα προκαλεί την αγανάκτησή σας;». 
 
Από τις απαντήσεις των γονιών διαφαίνεται ότι απειροελάχιστοι 
γονείς αποτείνονται στους τηλεοπτικούς σταθµούς ή στις αρµόδιες 
Αρχές για να διαµαρτυρηθούν ή για να υποβάλουν το παράπονό 
τους. Συγκεκριµένα, ποσοστό µόλις 0.6% των γονιών απάντησε ότι 
σχεδόν πάντοτε επικοινωνεί µε τις αρµόδιες υπηρεσίες (Αρχή 
Ραδιοτηλεόρασης, Επιτροπές ∆εοντολογίας, κρατικές υπηρεσίες κ.ά.) 
για να προβούν σε καταγγελία, όταν ένα τηλεοπτικό πρόγραµµα 
προκαλεί την αγανάκτησή τους. Ποσοστό 0.9% δήλωσε ότι το κάνει 
αυτό συχνά (σύνολο 1.5%). Προς τους τηλεοπτικούς σταθµούς 
αποτείνεται διαµαρτυρόµενο σε τέτοιες περιπτώσεις σχεδόν πάντοτε 
µόνο το 1.1% και συχνά το 2% (σύνολο 3.1%). 
 
Στις πλείστες περιπτώσεις οι γονείς απλώς αλλάζουν κανάλι, όταν 
ένα τηλεοπτικό πρόγραµµα προκαλεί την αγανάκτησή τους. Αυτό 
είναι που κάνουν σχεδόν πάντοτε, όπως δήλωσαν οι ίδιοι στο 
ερωτηµατολόγιο της έρευνας, το 54% και συχνά το 32.5% (σύνολο 
86.5%). Την απάντηση ότι πάντοτε σβύνουν την τηλεόραση έδωσαν 
το 25.8% και συχνά το 22.2% (σύνολο 48%). Μια µερίδα γονιών 
µοιράζονται µε γνωστούς και φίλους την αγανάκτησή τους για 
τηλεοπτικά προγράµµατα που τους ενόχλησαν. Οι απαντήσεις σε 
αυτή την απάντηση κατανεµήθηκαν ως εξής: σχεδόν πάντοτε 13.3% 
και συχνά 32.1%, σύνολο 45.4%. 
 
Παρόµοια είναι τα ποσοστά των γονιών που απάντησαν ότι ύστερα 
από την παρακολούθηση τηλεοπτικού προγράµµατος που προκάλεσε 
την αγανάκτησή τους ασχολούνται µε κάτι άλλο και το ξεχνούν, 
σχεδόν πάντοτε το 16% των γονιών, συχνά το 30.2%, σύνολο 
46.2%. 
 
Πολύ µικρά ποσοστά γονιών δήλωσαν ότι συνεχίζουν να 
παρακολουθούν το τηλεοπτικό πρόγραµµα που προκάλεσε την 
αγανάκτησή τους για να δουν πού θα καταλήξει. Σχεδόν πάντοτε 
απάντησε το 2.3% των γονιών και συχνά το 5.7%, σύνολο 8%. 
 
Οι λόγοι για τους οποίους οι γονείς καταφεύγουν στις συγκεκριµένες 
πρακτικές αναζητήθηκαν µέσα από τις προσωπικές συνεντεύξεις µε 
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γονείς. Η συνεντευξιαζόµενη αρ. 1 φαίνεται ότι καταφεύγει στην πιο 
προσιτή λύση, αλλάζοντας κατάλληλη, ενώ δεν καταφεύγει στην 
Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, παρόλο που θα το ήθελε, αλλά δεν έχει τον 
χρόνο να ασχοληθεί, σύµφωνα µε την ίδια.  
 
Η συνεντευξιαζόµενη αρ. 2 σβύνει την τηλεόραση, στην περίπτωση 
που το προβαλλόµενο πρόγραµµα της προκαλεί ενόχληση, όµως δεν 
αποτείνεται στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, διότι «δεν µπορείς να 
υποχρεώσεις τον σταθµό να λειτουργεί βάσει του καθενός τα 
δεδοµένα».  
 
Η συνεντευξιαζόµενη αρ. 8 πήρε την πρωτοβουλία να επικοινωνήσει 
µε τηλεοπτικό σταθµό για να εκφράσει τη διαµαρτυρία της: «Ήταν 
ένα έργο που το έδειχναν η ώρα 7, που εσφάζαν µες το µπάνιο µε 
αίµατα και πριόνια. Έγινα έξαλλη. Πήρα στον σταθµό και έκανα 
παράπονο, είπαν θα το δούµε. ∆εν ξέρω αν το σταµάτησαν». Η 
συνεντευξιαζόµενη αρ. 12, εφαρµόζοντας το δηµοκρατικό µοντέλο 
γονικού ελέγχου, ανέφερε ότι συζητά µε τα παιδιά, λέγοντας ότι 
«πρέπει να σταµατήσουµε να το βλέπουµε αυτό το έργο και 
συµφωνούµε να αλλάξουµε κανάλι, ίσως βρούµε κάτι καλύτερο, 
αλλά αν δεν τα καταφέρουµε, µάλλον θα το δούµε». Η ίδια έτυχε µια 
- δυό φορές να τηλεφωνήσει σε κάποιο κανάλι για να διαµαρτυρηθεί, 
αλλά δεν τα κατάφερε να επικοινωνήσει, διότι το τηλέφωνο ήταν 
συνεχώς κρατηµένο.  
 
Ο συνεντευξιαζόµενος αρ. 22 απέδωσε το γεγονός ότι δεν εκφράζει 
τη διαµαρτυρία του για τηλεοπτικά προγράµµατα που τον ενοχλούν, 
διότι «είναι σαν να ρίχνω αυγά πάνω στους τοίχους». Τον ίδιο λόγο 
επικαλείται και ο συνεντευξιαζόµενος αρ. 25: «Πολλές φορές λέω 
της γυναίκας µου κάποιος πρέπει να κάνει παράπονο γι' αυτό το 
πράµα, αλλά ποιός θα σε ακούσει». Ο συνεντευξιαζόµενος αρ. 33 
επισηµαίνει: «Όταν είχα δοκιµάσει κάτι τέτοιο µε ένα σταθµό, η 
ανταπόκριση δεν ήταν και τόσο άµεση. Γι' αυτό πλέον κάνουµε 
ζάπινγκ. Υπάρχει τόση επιλογή στην τηλεόραση, που δεν µπορώ να 
πω ότι το πρόβληµα µένει στο σπίτι. Το βγάζουµε εµείς έξω από το 
σπίτι». 
 
Στη συνέχεια παρατίθενται οι πίνακες µε τις δηλώσεις των γονιών σε 
κάθε απάντηση στη σχετική ερώτηση: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 21.1 
Συνεχίζω να το 
παρακολουθώ για να δω 
πού θα καταλήξει. 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Σχεδόν πάντοτε 28 2.3 2.4 2.3 
Συχνά 70 5.7 6.1 5.9 
Κάποτε 150 12.2 13.0 12.5 
Σπάνια 331 26.9 28.7 28.8 
Σχεδόν ποτέ 575 46.7 49.8 50.5 

 

Σύνολο 1154 93.8 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 76 6.2     
Σύνολο 1230 100.0     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 21.2 
Σβύνω την τηλεόραση. 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Σχεδόν πάντοτε 317 25.8 27.3 25.3 
Συχνά 273 22.2 23.5 22.7 
Κάποτε 226 18.4 19.4 19.4 
Σπάνια 193 15.7 16.6 18.0 
Σχεδόν ποτέ 153 12.4 13.2 14.5 

 

Σύνολο 1162 94.5 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 68 5.5     
Σύνολο 1230 100.0     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 21.3 
Αλλάζω κανάλι. 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Σχεδόν πάντοτε 664 54.0 55.2 55.8 
Συχνά 400 32.5 33.3 33.0 
Κάποτε 82 6.7 6.8 6.6 
Σπάνια 37 3.0 3.1 3.1 
Σχεδόν ποτέ 19 1.5 1.6 1.5 

 

Σύνολο 1202 97.7 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 28 2.3     
Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 21.4 
Επικοινωνώ µε τους 
υπεύθυνους του σταθµού, 
για να διαµαρτυρηθώ. 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Σχεδόν πάντοτε 13 1.1 1.1 1.1 
Συχνά 25 2.0 2.2 2.5 
Κάποτε 75 6.1 6.5 6.5 
Σπάνια 166 13.5 14.3 14.8 
Σχεδόν ποτέ 878 71.4 75.9 75.1 

 

Σύνολο 1157 94.1 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 73 5.9     
Σύνολο 1230 100.0     
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ΠΙΝΑΚΑΣ 21.5 
Επικοινωνώ µε τις αρµόδιες 
υπηρεσίες (Aρχή 
Pαδιοτηλεόρασης, 
Eπιτροπές ∆εοντολογίας, 
κρατικές υπηρεσίες κ.ά.) για 
να προβώ σε καταγγελία. 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Σχεδόν πάντοτε 7 .6 .6 0.6 
Συχνά 11 .9 1.0 1.1 
Κάποτε 46 3.7 4.0 3.9 
Σπάνια 93 7.6 8.1 8.7 
Σχεδόν ποτέ 992 80.7 86.3 85.7 

 

Σύνολο 1149 93.4 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 81 6.6     
Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 21.6 
Μοιράζοµαι µε γνωστούς και 
φίλους την αγανάκτησή µου. 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Σχεδόν πάντοτε 163 13.3 13.9 13.2 
Συχνά 395 32.1 33.8 33.1 
Κάποτε 304 24.7 26.0 26.1 
Σπάνια 175 14.2 15.0 15.5 
Σχεδόν ποτέ 133 10.8 11.4 12.0 

 

Σύνολο 1170 95.1 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 60 4.9     
Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 21.7 
Ασχολούµαι µε κάτι άλλο και 
το ξεχνώ. 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Σχεδόν πάντοτε 197 16.0 17.1 17.1 
Συχνά 372 30.2 32.4 31.8 
Κάποτε 315 25.6 27.4 28.1 
Σπάνια 148 12.0 12.9 12.8 
Σχεδόν ποτέ 117 9.5 10.2 10.2 

 

Σύνολο 1149 93.4 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 81 6.6     
Σύνολο 1230 100.0     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 21.8 
Άλλο 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

 Άλλο 14 1.1 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 1216 98.9     
Σύνολο 1230 100.0     
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4.22. Αντιλήψεις των γονιών για τους παράγοντες αποτροπής 
των αρνητικών επιδράσεων της τηλεοπτικής βίας στα παιδιά 

 
Στόχος της ερώτησης αυτής ήταν να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των 
γονιών ως προς τους παράγοντες που θα µπορούσαν να συµβάλουν 
σε αποτροπή των αρνητικών επιδράσεων της τηλεοπτικής βίας στα 
παιδιά. 
 
Από τις απαντήσεις των γονιών φαίνεται να προέχει ελαφρά ο ρόλος 
αρµοδίων υπηρεσιών και της τυπικού, θεσµικού ελέγχου των 
ραδιοτηλεοπτικών σταθµών. Συγκεκριµένα, ποσοστό 43.2% των 
γονιών δήλωσαν ότι ο στόχος για αποτροπή των αρνητικών 
επιδράσεων της τηλεοπτικής βίας στα παιδιά µπορεί να επιτευχθεί 
απόλυτα µε κίνητρα προς τους τηλεοπτικούς σταθµούς για καλύτερα 
προγράµµατα, ενώ ποσοστό 38.5% ανέφερε ότι αυτό µπορεί να 
επιτευχθεί σε µεγάλο βαθµό.  
 
Μεγάλα ήταν τα ποσοστά των γονιών που έδωσαν έµφαση στις 
απαγορεύσεις και µε αυστηρότερες ποινές προς τους τηλεοπτικούς 
σταθµούς. Ποσοστό 40.3% των γονιών απάντησε ότι οι 
απαγορεύσεις µπορούν απόλυτα να αποτρέψουν αρνητικές 
επιδράσεις των σκηνών βίας στα παιδιά και ποσοστό 38% σε µεγάλο 
βαθµό (σύνολο 78.3%). Το ποσοστό των γονιών που προκρίνει ως 
απόλυτα αποτελεσµατικό παράγοντα τις αυστηρότερες ποινές προς 
τους τηλεοπτικούς σταθµούς ανέρχεται σε 44.1% και σε µεγάλο 
βαθµό 32% (σύνολο 76.1%). 
 
Η απάντηση ότι οι παρεµβάσεις των ίδιων των τηλεθεατών προς τους 
τηλεοπτικούς σταθµούς µπορεί να φέρει αποτελέσµατα σε απόλυτο 
βαθµό συγκέντρωσε την προτίµηση του 26.1% των ερωτηθέντων 
γονιών και σε µεγάλο βαθµό του 35% από αυτούς (σύνολο 61.1%). 
 
Η εκπαίδευση ως παράγοντας αποτροπής ενδεχόµενων αρνητικών 
επιδράσεων στα παιδιά από την τηλεοπτική βία βρίσκεται περίπου 
στα ίδια επίπεδα στην αξιολόγηση που κάνουν οι γονείς µε τη 
σχετική ερώτηση της έρευνας. Ποσοστό 35.7% των γονιών 
απάντησε ότι η εκπαίδευση των παιδιών και των νέων στη χρήση της 
τηλεόρασης µπορεί να αποτελέσει σε απόλυτο βαθµό παράγοντα 
αποτροπής των αρνητικών επιδράσεων της τηλεοπτικής βία και 
ποσοστό 35% σε µεγάλο βαθµό (σύνολο 70.7%). Ποσοστό 26.6% 
των γονιών απάντησαν ότι η εκπαίδευση των ίδιων των γονιών 
µπορεί σε απόλυτο βαθµό να αποτελέσει τέτοιο παράγοντα και 
ποσοστό 34.8% των γονιών απάντησε σε µεγάλο βαθµό (σύνολο 
61.4%). 
 
Κατά τις προσωπικές συνεντεύξεις διαφάνηκε ότι γονείς που 
εφαρµόζουν δηµοκρατικής υφής µοντέλο γονικού ελέγχου δίνουν 
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έµφαση στον ρόλο των γονιών. Συγκεκριµένα, η συνεντευξιαζόµενη 
αρ. 1, απαντώντας στη σχετική ερώτηση, ανέφερε ότι χρειάζεται οι 
γονείς «να µπορούν να επεµβαίνουν µε κάποιο τρόπο, έστω 
πληροφοριακά, µε τους σταθµούς να έχουν άµεση επαφή ή να 
υπάρχει µια γραµµή που να ξέρει ο κόσµος ότι παίρνω ένα τηλέφωνο 
ή ένα υπεύθυνο άτοµο, το οποίο να συντονίζει το όλο θέµα και να 
µπορεί ο κάθε γονιός να λέει την άποψή του». Έµφαση στον ρόλο 
των γονιών έδωσε και η συνεντευξιαζόµενη αρ. 2, τονίζοντας ότι 
«εξαρτάται από τον κάθε γονιό αν επιτρέπει του µωρού να δει κάτι 
που δεν πρέπει». Το ίδιο και ο συνεντευξιαζόµενος αρ. 12, ο οποίος 
υπογράµµισε ότι οι γονείς πρέπει να καθοδηγούν τα παιδιά. Η 
συνεντευξιαζόµενη αρ. 23 τόνισε ότι πρέπει να κάνουν παράπονα οι 
γονείς, όταν προβάλλονται ακατάλληλα προγράµµατα που µπορεί να 
είναι επιβλαβή για τα παιδιά.  
 
Άλλοι γονείς επισήµαναν ότι η ευθύνη είναι σε εκείνους που 
καταρτίζουν το πρόγραµµα, ώστε να µην προβάλλουν ταινίες βίας 
µέχρι τις 10 το βράδυ, όπως ανέφερε η συνεντευξιαζόµενη αρ. 8. 
Στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης επέρριψε την ευθύνη ο 
συνεντευξιαζόµενος αρ. 33, σηµειώνοντας: «Η ευθύνη της Αρχής 
Ραδιοτηλεόρασης είναι πιο µεγάλη από τα κανάλια, διότι τα κανάλια 
προσπαθούν να ανταγωνιστούν µεταξύ τους και γι' αυτό τον λόγο αν 
τους επιβάλει κάτι ο νόµος, τότε είµαστε βέβαιοι ότι θα 
υπακούσουν». 
 
Από τις απαντήσεις των γονιών φαίνεται ότι ο λόγος που δίνουν 
έµφαση στον γονικό έλεγχο για την προστασία των παιδιών από την 
τηλεοπτική βία είναι το αίσθηµα της γονικής ευθύνης, αλλά και το 
ότι θεωρούν αυτό τον τρόπο πιο αποτελεσµατικό. Εν µέρει, µε αυτό 
τον τρόπο απαλλάσσουν τα τηλεοπτικά κανάλια από την υποχρέωση 
να προβάλλουν κατάλληλα, παιδαγωγικά προγράµµατα, αντί 
προγραµµάτων που βρίθουν από µηνύµατα βίαιης συµπεριφοράς. 
 
Ακολουθούν αναλυτικοί πίνακες µε τις απαντήσεις των γονιών στη 
σχετική ερώτηση: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 22.1 
Με απαγορεύσεις προς τους 
τηλεοπτικούς σταθµούς για 
να µην προβάλλουν σκηνές 
βίας. 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Απόλυτα 496 40.3 41.6 41.8 
Σε µεγάλο βαθµό 467 38.0 39.2 39.2 
Σε αρκετό βαθµό 152 12.4 12.8 12.1 
Σε µικρό βαθµό 56 4.6 4.7 5.1 
Καθόλου 21 1.7 1.8 1.9 

 

Σύνολο 1192 96.9 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 38 3.1     
Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 22.2 
Με αυστηρότερες ποινές 
προς τους τηλεοπτικούς 
σταθµούς. 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Απόλυτα 542 44.1 46.1 47.2 
Σε µεγάλο βαθµό 393 32.0 33.4 33.1 
Σε αρκετό βαθµό 150 12.2 12.8 11.9 
Σε µικρό βαθµό 59 4.8 5.0 5.1 
Καθόλου 32 2.6 2.7 2.7 

 

Σύνολο 1176 95.6 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 54 4.4     
Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 22.3 
Με κίνητρα προς τους 
τηλεοπτικούς σταθµούς για 
καλύτερα προγράµµατα. 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Απόλυτα 531 43.2 44.8 44.0 
Σε µεγάλο βαθµό 473 38.5 39.9 40.6 
Σε αρκετό βαθµό 127 10.3 10.7 10.7 
Σε µικρό βαθµό 33 2.7 2.8 2.9 
Καθόλου 20 1.6 1.7 1.8 

 

Σύνολο 1184 96.3 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 46 3.7     
Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 22.4 
Με εκπαίδευση των γονιών 
για τη χρήση της 
τηλεόρασης. 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Απόλυτα 327 26.6 28.0 26.1 
Σε µεγάλο βαθµό 428 34.8 36.7 36.9 
Σε αρκετό βαθµό 245 19.9 21.0 21.2 
Σε µικρό βαθµό 115 9.3 9.9 11.3 
Καθόλου 51 4.1 4.4 4.5 

 

Σύνολο 1166 94.8 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 64 5.2     
Σύνολο 1230 100.0     
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ΠΙΝΑΚΑΣ 22.5 
Με εκπαίδευση των παιδιών 
και των νέων για τη χρήση 
της τηλεόρασης. 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Απόλυτα 439 35.7 37.0 34.9 
Σε µεγάλο βαθµό 430 35.0 36.3 37.3 
Σε αρκετό βαθµό 212 17.2 17.9 18.5 
Σε µικρό βαθµό 79 6.4 6.7 7.1 
Καθόλου 25 2.0 2.1 2.2 

 

Σύνολο 1185 96.3 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 45 3.7     
Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 22.6 
Με παρεµβάσεις των ίδιων 
των τηλεθεατών προς τους 
τηλεοπτικούς σταθµούς. 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Απόλυτα 321 26.1 27.3 25.6 
Σε µεγάλο βαθµό 426 34.6 36.2 37.4 
Σε αρκετό βαθµό 241 19.6 20.5 19.8 
Σε µικρό βαθµό 140 11.4 11.9 12.7 
Καθόλου 48 3.9 4.1 4.4 

 

Σύνολο 1176 95.6 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 54 4.4     
Σύνολο 1230 100.0     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 22.7 
Με άλλους τρόπους 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

 Με άλλους τρόπους 31 2.5 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 1199 97.5     
Σύνολο 1230 100.0     
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4.23. ∆ιάρκεια γονικής τηλεθέασης κατά τις καθηµερινές 

 

Περιορισµένη είναι η διάρκεια της παρακολούθησης τηλεοπτικών 
προγραµµάτων από τους γονείς κατά τις καθηµερινές, όπως φαίνεται 
από τις απαντήσεις στη σχετική ερώτηση. Υπενθυµίζεται ότι στο 
δείγµα είχαν περιληφθεί γονείς που έχουν παιδιά ηλικίας 9-12 ετών. 

 

Ποσοστό 31.3% απάντησαν ότι παρακολουθούν τηλεόραση µέχρι µια 
ώρα, ενώ µέχρι δύο ώρες το ποσοστό ανέρχεται σε 37.2%. Μέχρι 
τρεις ώρες παρακολουθεί τηλεόραση το 18%, µέχρι τέσσερις ώρες το 
5.6%, ενώ περισσότερες από τέσσερις ώρες παρακολουθεί το 3.1%. 
Μικρό ποσοστό γονιών (4%) απάντησε ότι δεν παρακολουθεί 
καθόλου τηλεόραση τις καθηµερινές. 

 

Ακολουθεί ο πίνακας για τη διάρκεια της τηλεθέασης από τους γονείς 
κατά τις καθηµερινές:  

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 23 
 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

∆εν παρακολουθώ τηλεόραση 49 4.0 4.0 3.3 
Μέχρι 1 ώρα 385 31.3 31.6 29.9 
Μέχρι 2 ώρες 457 37.2 37.5 38.9 
Μέχρι 3 ώρες 222 18.0 18.2 19.4 
Μέχρι 4 ώρες 69 5.6 5.7 5.7 
Περισσότερες από 4 ώρες 38 3.1 3.1 2.8 

 

Σύνολο 1220 99.2 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 10 .8     
Σύνολο 1230 100.0     
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4.24. ∆ιάρκεια γονικής τηλεθέασης κατά τα σαββατοκυρίακα 

 

Η γονική τηλεθέαση αυξάνεται σε µεγάλο βαθµό κατά τα 
σαββατοκυρίακα, όπως φαίνεται από τις απαντήσεις που έδωσαν οι 
γονείς στο ερωτηµατολόγιο της έρευνας.  

 

Οι γονείς που αφιερώνουν µέχρι µια ώρα µπροστά στην τηλεόραση 
ανέρχεται σε 16%, µέχρι δύο ώρες σε 33.2%, µέχρι τρεις ώρες σε 
26.1%, µέχρι τέσσερις ώρες σε 14.6% και περισσότερες από 
τέσσερις ώρες σε 7.4%. Το ποσοστό των γονιών που δήλωσαν ότι 
δεν παρακολουθούν καθόλου τηλεόραση µειώνεται σε 2% από 4% 
που είναι κατά τις καθηµερινές. ∆ηλαδή σχεδόν οι µισοί γονείς 
αφιερώνουν πάνω από δύο ώρες µπροστά στην τηλεόραση κατά τα 
σαββατοκυρίακα. 

 

Ακολουθεί ο πίνακας για τη διάρκεια της τηλεθέασης από τους γονείς 
κατά τα σαββατοκυρίακα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 24 
 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

∆εν παρακολουθώ τηλεόραση 25 2.0 2.0 1.7 
Μέχρι 1 ώρα. 197 16.0 16.1 14.9 
Μέχρι 2 ώρα. 408 33.2 33.4 33.3 
Μέχρι 3 ώρα. 321 26.1 26.3 27.5 
Μέχρι 4 ώρα. 179 14.6 14.7 15.1 
Περισσότερες από 4 ώρες 91 7.4 7.5 7.4 

 

Σύνολο 1221 99.3 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 9 .7     
Σύνολο 1230 100.0     
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4.25. Τηλεοπτικές επιλογές των γονιών 

 

Το τηλεοπτικό ρεπερτόριο των γονιών περιλαµβάνει κυρίως το δελτίο 
ειδήσεων και τις χιουµοριστικές κυπριακές και ελληνικές σειρές. Αυτό 
προκύπτει από τις απαντήσεις των γονιών στο ερώτηµα που 
αφορούσε τις τηλεοπτικές τους επιλογές. Το ερώτηµα ήταν: «Ποιά ή 
ποιές εκποµπές παρακολουθήσατε εσείς τις τελευταίες τρεις µέρες 
από την τηλεόραση;». Επιλέγηκε να οριστεί το διάστηµα των τριών 
ηµερών, ώστε να αναδειχθούν συνήθειες τηλεθέασης και να 
αποφευχθούν συµπτωµατικές καταστάσεις της προηγούµενης µέρας. 

 

Από τις απαντήσεις διαπιστώθηκε ότι το 83.5% των ερωτηθέντων 
γονιών παρακολούθησαν δελτίο ειδήσεων, το 43.1% χιουµοριστική 
κυπριακή σειρά και το 31.6% χιουµοριστική ελληνική σειρά. Τα 
ποσοστά τηλεθέασης άλλων εκποµπών είναι µικρότερα. Τα 
τηλεπαιχνίδια συγκέντρωσαν ποσοστό 29.3%, τα επιµορφωτικά 
ντοκιµαντέρ 27.7%, τα αθλητικά προγράµµατα 24.9%, οι ξένες 
ταινίες - κωµωδίες 23%, οι τηλεοπτικές συζητήσεις 22.5%. οι 
δραµατικές σειρές - σαπουνόπερες 16.3%, τα κινούµενα σχέδια 
15.1%, οι ξένες ταινίες - δράµα 12.6%, τα ρεάλιτι σόου 4.6%. 
Ποσοστό 1.5% των γονιών δήλωσαν ότι δεν παρακολούθησαν 
καθόλου τηλεόραση. 

 

Οι γονείς που επιχειρούν να καλλιεργήσουν στα παιδιά θετικές 
συνήθειες τηλεθέασης, φαίνεται ότι το ίδιο πράττουν και οι ίδιοι. Η 
συνεντευξιαζόµενη αρ. 1 παρακολουθεί µόνο δύο ώρες και επιλέγει 
τα προγράµµατα προτού καθίσει µπροστά στην τηλεόραση. Προτιµά 
επιµορφωτικές εκποµπές και συγκεκριµένο πρόγραµµα («Μεσηµέρι 
µε την Ελίτα»), διότι «έχει θέµατα που τα αγγίζει σε βάθος και 
απασχολούν όλη την κοινωνία, είτε θέµατα υγείας, είτε θέµατα 
θρησκείας». Η συνεντευξιαζόµενη αρ. 2 επιλέγει επίσης τις εκποµπές 
που θα παρακολουθήσει την τηλεόραση και προτιµά τις ειδήσεις για 
να είναι ενηµερωµένη, όπως είπε. Η συνεντευξιαζόµενη αρ. 8 βλέπει 
µόνο τις ειδήσεις για τον ίδιο λόγο, το ίδιο και η συνεντευξιαζόµενη 
αρ. 12, η οποία δηλώνει παράλληλα ότι δεν της αρέσει η τηλεόραση. 
Ο συνεντευξιαζόµενος αρ. 22 δήλωσε ότι βλέπει ό,τι προβάλλει η 
τηλεόραση την ώρα που δεν είναι απασχοληµένος, αλλά σηµειώνει 
ότι το Σάββατο αφιερώνει λιγότερες ώρες στην τηλεόραση, διότι 
«δεν έχει τίποτε καλό».  

 

Ως συντροφιά χρησιµοποιεί την τηλεόραση και η συνεντευξιαζόµενη 
αρ. 12, «συνήθως το πρωί, επειδή είµαι σπίτι µόνη µου, κάνοντας τις 
δουλειές στην κουζίνα έχω και την τηλεόραση συντροφιά, ακούω 
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µόνο δηλαδή. ∆εν θα καθίσω απέναντι από την τηλεόραση ειδικά για 
να παρακολουθήσω το πρόγραµµα». 

 

Για τη συνεντευξιαζόµενη αρ. 31 η παρακολούθηση τηλεόρασης 
ήταν µια διέξοδος για συντροφιά, καθόσον βρίσκεται καθηλωµένη µε 
σπασµένο πόδι. Ωστόσο, επιλέγει από ό,τι δείχνουν τα κανάλια και 
προτιµά τις εκποµπές «Άλλαξέ το» και «Πάµε πακέτο».  

Ο συνεντευξιαζόµενος αρ. 33 επιλέγει να παρακολουθεί τις ειδήσεις 
και πολιτικές συζητήσεις. Αναφέρει επίσης ότι «την ώρα που 
προβάλλονται οι ειδήσεις είναι η ώρα που τρώµε. γι' αυτό και 
βλέπουµε όλοι µαζί ειδήσεις». Εννοείται ότι εκείνη την ώρα δεν 
τίθεται θέµα επιλογής, καθόσον όλα τα κανάλια έχουν την ίδια ώρα 
τα δελτία ειδήσεων. Ωστόσο, είναι σηµαντικό ότι η παρακολούθηση 
των ειδήσεων µετατρέπεται σε οικογενειακή δραστηριότητα, που 
συνοδεύει µια άλλη λειτουργία της οικογένειας. 

 

Ακολουθούν οι σχετικοί πίνακες µε τις απαντήσεις των γονιών στο 
ερώτηµα για τις τηλεοπτικές τους επιλογές: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 25.1 
Κινούµενα σχέδια 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ναι  186 15.1 15.2 14.4 
Όχι 1036 84.2 84.8 85.6 

 

Σύνολο 1222 99.3 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 8 .7     
Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 25.2 
∆ραµατική σειρά -
σαπουνόπερα 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ναι  200 16.3 16.4 14.0 
Οχι 1020 82.9 83.6 86.0 

 

Σύνολο 1220 99.2 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 10 .8     
Σύνολο 1230 100.0     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 25.3 
∆ελτίο ειδήσεων 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ναι  1027 83.5 84.0 85.0 
Όχι 195 15.9 16.0 15.0 

 

Σύνολο 1222 99.3 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 8 .7     
Σύνολο 1230 100.0     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 25.4 
Ξένη ταινία κωµωδία 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ναι  283 23.0 23.2 24.1 
Όχι 938 76.3 76.8 75.9 

 

Σύνολο 1221 99.3 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 9 .7     
Σύνολο 1230 100.0     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 25.5 
Ξένη ταινία - δράµα 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ναι  155 12.6 12.7 12.0 
Όχι 1066 86.7 87.3 88.0 

 

Σύνολο 1221 99.3 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 9 .7     
Σύνολο 1230 100.0     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 25.6 
Ξένη ταινία δράσης 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ναι  168 13.7 13.8 15.6 
Όχι 1053 85.6 86.2 84.4 

 

Σύνολο 1221 99.3 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 9 .7     
Σύνολο 1230 100.0     
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ΠΙΝΑΚΑΣ 25.7 
Αθλητικό πρόγραµµα 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ναι  306 24.9 25.1 35.1 
Όχι 915 74.4 74.9 64.9 

 

Σύνολο 1221 99.3 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 9 .7     
Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 25.8 
Χιουµοριστική κυπριακή 
σειρά 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ναι  530 43.1 43.4 42.2 
Όχι 691 56.2 56.6 57.8 

 

Σύνολο 1221 99.3 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 9 .7     
Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 25.9 
Χιουµοριστική ελληνική 
σειρά 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ναι  389 31.6 31.9 31.8 
Όχι 831 67.6 68.1 68.2 

 

Σύνολο 1220 99.2 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 10 .8     
Σύνολο 1230 100.0     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 25.10 
Επιµορφωτικό πρόγραµµα 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ναι  341 27.7 27.9 29.7 
Όχι 881 71.6 72.1 70.3 

 

Σύνολο 1222 99.3 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 8 .7     
Σύνολο 1230 100.0     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 25.11 
Συζήτηση 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ναι  277 22.5 22.7 24.6 
Όχι 945 76.8 77.3 75.4 

 

Σύνολο 1222 99.3 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 8 .7     
Σύνολο 1230 100.0     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 25.12 
Ρεάλιτι σόου 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ναι  57 4.6 4.7 4.7 
Όχι 1165 94.7 95.3 95.3 

 

Σύνολο 1222 99.3 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 8 .7     
Σύνολο 1230 100.0     
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ΠΙΝΑΚΑΣ 25.13 
Τηλεπαιχνίδι 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ναι  360 29.3 29.5 28.4 
Όχι 862 70.1 70.5 71.6 

 

Σύνολο 1222 99.3 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 8 .7     
Σύνολο 1230 100.0     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 25.14 
Άλλο πρόγραµµα 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ναι  56 4.6 4.6 4.3 
Όχι 1165 94.7 95.4 95.7 

 

Σύνολο 1221 99.3 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 9 .7     
Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 25.15 
∆εν παρακολούθησα 
τηλεόραση 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ναι  19 1.5 1.6 1.2 
Όχι 1203 97.8 98.4 98.8 

 

Σύνολο 1222 99.3 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 8 .7     
Σύνολο 1230 100.0     
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4.26. Συµµετοχική τηλεθέαση των γονιών µε τα παιδιά 
 
Στο κρίσιµο ερώτηµα που αφορούσε τη συµµετοχική τηλεθέαση των 
γονιών µε τα παιδιά, φαίνεται ότι τα τηλεοπτικά προγράµµατα που 
προτιµούνται για από κοινού παρακολούθηση είναι οι χιουµοριστικές 
κυπριακές σειρές, τα δελτία ειδήσεων, τα κινούµενα σχέδια, οι 
χιουµοριστικές ελληνικές σειρές και τα τηλεπαιχνίδια. Αυτά τα 
στοιχεία όµως παρουσιάζουν ορισµένες αντιφάσεις στις απαντήσεις 
των γονιών σε σύγκριση µε την προηγούµενη ερώτηση. Η ερώτηση 
ήταν: «Ποιά ή ποιές εκποµπές παρακολουθήσατε τις τελευταίες τρεις 
µέρες µαζί µε το παιδί ή τα παιδιά σας που πηγαίνουν στη ∆', την Ε', 
Στ' τάξη του ∆ηµοτικού Σχολείου;». 
 
Το ποσοστό των γονιών που απάντησαν ότι παρακολούθησαν µαζί µε 
τα παιδιά τους κυπριακές χιουµοριστικές σειρές ανέρχεται σε 53.7%, 
ενώ εκείνοι που στην προηγούµενη ερώτηση απάντησαν ότι 
παρακολούθησαν τέτοιες εκποµπές ανερχόταν µόνο σε 43.1%. 
Κινούµενα σχέδια, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις, 
παρακολούθησαν µαζί µε τα παιδιά 32.8% των γονιών, ενώ στην 
προηγούµενη ερώτηση απάντησαν ότι παρακολούθησαν κινούµενα 
σχέδια µόνο 15.1% των γονιών. 
 
Από το 83.5% των γονιών που παρακολούθησαν δελτίο ειδήσεων, 
όπως απάντησαν στην προηγούµενη ερώτηση, το ποσοστό των 
γονιών που παρακολούθησαν δελτίο ειδήσεων µαζί µε τα παιδιά τους 
ανέρχεται σε 45%, δηλαδή περίπου οι µισοί. Για τα επιµορφωτικά 
ντοκιµαντέρ καταγράφηκε συµµετοχική παρακολούθηση των γονιών 
µε τα παιδιά σε ποσοστό 18.8%, ενώ οι γονείς που δήλωσαν ότι 
παρακολούθησαν τέτοια  προγράµµατα ήταν περισσότεροι 27.7%. 
 
Ελληνικές χιουµοριστικές σειρές µαζί µε τα παιδιά παρακολούθησαν, 
όπως οι ίδιοι δήλωσαν το 31.9%, ενώ στην προηγούµενη ερώτηση 
το ποσοστό που παρακολούθησαν τέτοιες εκποµπές ήταν το ίδιο 
(31.6%). Η ίδια κατάσταση και µε τα τηλεπαιχνίδια, τα οποία 
δήλωσαν ότι παρακολούθησαν µαζί µε τα παιδιά το 29.1%, που είναι 
περίπου το ίδιο ποσοστό των γονιών που απάντησαν και στην 
προηγούµενη ερώτηση (29.3%). 
 
Οι γονείς που δήλωσαν ότι δεν παρακολούθησαν τηλεόραση µαζί µε 
τα παιδιά τις τελευταίες τρεις µέρες ανέρχεται σε 5.2%. Στην 
προηγούµενη ερώτηση, οι γονείς που δεν παρακολούθησαν καθόλου 
τηλεόραση ανερχόταν σε 1.5%. 
 
Από τις προσωπικές συνεντεύξεις των γονιών, οι ίδιοι αποδίδουν 
στην έλλειψη χρόνου το γεγονός ότι δεν παρακολουθούν συχνά 
τηλεοπτικές εκποµπές µαζί µε τα παιδιά. Η συνεντευξιαζόµενη αρ. 1 
ανέφερε ότι «τις ώρες που βλέπω εγώ τηλεόραση ο Αντρέας πάει για 
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ύπνο». Η συνεντευξιαζόµενη αρ. 2 είπε ότι ήταν επιλογή των 
παιδιών το ότι παρακολούθησαν µαζί βραζιλιάνικα έργα, 
µεταγλωττισµένες σαπουνόπερες «που αρέσουν στα παιδιά». 
Ειδήσεις παρακολούθησε µαζί µε τα παιδιά η συνεντευξιαζόµενη αρ. 
8, διότι, όπως είπε «ήταν δική µου επιλογή, αλλά εµάθαν και τα 
µωρά ότι η ώρα 8.30 θα δούµε τις ειδήσεις». Η συνεντευξιαζόµενη 
αρ. 12 ανέφερε ότι δεν παρακολούθησε καµιά εκποµπή µε τα παιδιά, 
διότι «έτσι συµβαίνει συνήθως, δεν επιδιώκουµε να παρακολουθούµε 
µαζί εκποµπές». Η συνεντευξιαζόµενη αρ. 23 δήλωσε ότι 
παρακολουθεί δραµατικές σειρές µαζί µε την κόρη της, διότι είναι 
εκποµπές που αρέσουν και στις δύο. Ο συνεντευξιαζόµενος αρ. 25 
παρακολούθησε µαζί µε το παιδί του κυπριακή χιουµοριστική σειρά 
(«Ζωή ποδήλατο»), διότι περισσότερο αρέσει στο παιδί. 
 
Πιο αναλυτικά τα στοιχεία αυτά στους πίνακες που ακολουθούν: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 26.1 
Κινούµενα σχέδια 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ναι  403 32.8 33.0 32.8 
Όχι 818 66.5 67.0 67.2 

 

Σύνολο 1221 99.3 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 9 .7     
Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 26.2 
∆ραµατική σειρά - 
σαπουνόπερα 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ναι  128 10.4 10.5 9.1 
Όχι 1093 88.9 89.5 90.9 

 

Σύνολο 1221 99.3 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 9 .7     
Σύνολο 1230 100.0     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 26.3 
∆ελτίο ειδήσεων 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ναι  553 45.0 45.3 45.1 
Όχι 668 54.3 54.7 54.9 

 

Σύνολο 1221 99.3 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 9 .7     
Σύνολο 1230 100.0     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 26.4 
Ξένη ταινία - κωµωδία 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ναι  235 19.1 19.2 20.0 
Όχι 986 80.2 80.8 80.0 

 

Σύνολο 1221 99.3 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 9 .7     
Σύνολο 1230 100.0     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 26.5 
Ξένη ταινία - δράµα 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ναι  24 2.0 2.0 1.8 
Όχι 1197 97.3 98.0 98.2 

 

Σύνολο 1221 99.3 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 9 .7     
Σύνολο 1230 100.0     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 26.6 
Ξένη ταινία δράσης 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ναι  47 3.8 3.8 4.1 
Όχι 1174 95.4 96.2 95.9 

 

Σύνολο 1221 99.3 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 9 .7     
Σύνολο 1230 100.0     
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ΠΙΝΑΚΑΣ 26.7 
Αθλητικό πρόγραµµα 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ναι  238 19.3 19.5 25.2 
Όχι 983 79.9 80.5 74.8 

 

Σύνολο 1221 99.3 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 9 .7     
Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 26.8 
Χιουµοριστική κυπριακή 
σειρά 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ναι  660 53.7 54.1 53.5 
Όχι 561 45.6 45.9 46.5 

 

Σύνολο 1221 99.3 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 9 .7     
Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 26.9 
Χιουµοριστική ελληνική 
σειρά 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ναι  392 31.9 32.1 31.9 
Όχι 829 67.4 67.9 68.1 

 

Σύνολο 1221 99.3 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 9 .7     
Σύνολο 1230 100.0     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 26.10 
Επιµορφωτικό ντοκιµαντέρ 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ναι  231 18.8 18.9 20.0 
Όχι 990 80.5 81.1 80.0 

 

Σύνολο 1221 99.3 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 9 .7     
Σύνολο 1230 100.0     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 26.11 
Συζήτηση 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ναι  23 1.9 1.9 2.0 
Όχι 1198 97.4 98.1 98.0 

 

Σύνολο 1221 99.3 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 9 .7     
Σύνολο 1230 100.0     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 26.12 
Ρεάλιτι σόου 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ναι  32 2.6 2.6 2.9 
Όχι 1189 96.7 97.4 97.1 

 

Σύνολο 1221 99.3 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 9 .7     
Σύνολο 1230 100.0     
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ΠΙΝΑΚΑΣ 26.13 
Τηλεπαιχνίδι 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ναι  358 29.1 29.3 28.3 
Όχι 863 70.2 70.7 71.7 

 

Σύνολο 1221 99.3 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 9 .7     
Σύνολο 1230 100.0     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 26.14 
Άλλο πρόγραµµα 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ναι  16 1.3 1.3 1.1 
Όχι 1205 98.0 98.7 98.9 

 

Σύνολο 1221 99.3 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 9 .7     
Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 26.15 
∆εν παρακολουθήσαµε µαζί 
τηλεόραση 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ναι  64 5.2 5.2 4.7 
Όχι 1157 94.1 94.8 95.3 

 

Σύνολο 1221 99.3 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 9 .7     
Σύνολο 1230 100.0     
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4.27. Τηλεοπτικές επιλογές των παιδιών 

 
Ψηλά στις τηλεοπτικές επιλογές των παιδιών, µε βάση τις απαντήσεις 
των γονιών, βρίσκονται τα κινούµενα σχέδια και οι χιουµοριστικές 
κυπριακές σειρές. Οι τηλεοπτικές αυτές εκποµπές συγκέντρωσαν 
ποσοστά 73% και 61.1% αντίστοιχα. Η ερώτηση ήταν: «Ποιά ή ποιές 
εκποµπές παρακολούθησε τις τελευταίες τρεις µέρες στην τηλεόραση 
το παιδί ήτα παιδιά σας που πηγαίνουν στη ∆', την Ε', Στ' τάξη του 
∆ηµοτικού Σχολείου;». Σηµειώνεται ότι οι γονείς που απάντησαν ότι 
παρακολούθησαν τέτοιες εκποµπές µαζί µε τα παιδιά τους ανερχόταν 
σε 32.8% και 53.7% αντίστοιχα. 
 
Το 33.3% των γονιών δήλωσαν ότι τα παιδιά τους παρακολούθησαν 
δελτίο ειδήσεων, ενώ εκείνοι που δήλωσαν ότι παρακολούθησαν µαζί 
µε τα παιδιά τους δελτίο ειδήσεων ήταν 45%. Κι εδώ υπάρχει µια 
αντίφαση στις δηλώσεις των γονιών. ∆εν µπορεί το ποσοστό των 
παιδιών που παρακολούθησαν δελτίο ειδήσεων να είναι λιγότερο από 
το ποσοστό των παιδιών που παρακολούθησαν δελτίο ειδήσεων µαζί 
µε τους γονείς τους. 
 
Το ίδιο ποσοστό γονιών (33.3%) δήλωσαν ότι τα παιδιά τους 
παρακολούθησαν χιουµοριστική ελληνική σειρά (κάπως λιγότεροι 
από εκείνους που δήλωσαν ότι παρακολούθησαν τέτοια εκποµπή µαζί 
µε τα παιδιά τους, 31.9%). Ποσοστό 33.9% των γονιών ανέφεραν 
ότι τα παιδιά τους παρακολούθησαν τηλεπαιχνίδια, δηλαδή σχεδόν 
όσο και το ποσοστό των γονιών που δήλωσαν ότι παρακολούθησαν 
µαζί µε τα παιδιά τους τέτοιες εκποµπές (29.1%). 
 
Από τις συζητήσεις µε γονείς διαφάνηκε ότι οι γονείς αφήνουν τα 
παιδιά να επιλέγουν από µόνα τους, χωρίς οι ίδιοι να έχουν ακριβή 
γνώση για τις επιλογές των παιδιών τους. 
 
Πιο αναλυτικά στοιχεία για τις τηλεοπτικές προτιµήσεις των παιδιών 
στους πίνακες που ακολουθούν: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 27.1 
Κινούµενα σχέδια 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ναι  898 73.0 73.7 73.7 
Όχι 320 26.0 26.3 26.3 

 

Σύνολο 1218 99.0 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 12 1.0     
Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 27.2 
∆ραµατική σειρά - 
σαπουνόπερα 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ναι  263 21.4 21.6 21.8 
Όχι 955 77.6 78.4 78.2 

 

Σύνολο 1218 99.0 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 12 1.0     
Σύνολο 1230 100.0     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 27.3 
∆ελτίο ειδήσεων 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ναι  409 33.3 33.6 32.6 
Όχι 807 65.6 66.4 67.4 

 

Σύνολο 1216 98.9 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 14 1.1     
Σύνολο 1230 100.0     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 27.4 
Ξένη ταινία - κωµωδία 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ναι  225 18.3 18.5 19.0 
Όχι 991 80.6 81.5 81.0 

 

Σύνολο 1216 98.9 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 14 1.1     
Σύνολο 1230 100.0     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 27.5 
Ξένη ταινία - δράµα 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ναι  22 1.8 1.8 1.6 
Όχι 1194 97.1 98.2 98.4 

 

Σύνολο 1216 98.9 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 14 1.1     
Σύνολο 1230 100.0     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 27.6 
Ξένη ταινία δράσης 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ναι  59 4.8 4.9 5.2 
Όχι 1157 94.1 95.1 94.8 

 

Σύνολο 1216 98.9 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 14 1.1     
Σύνολο 1230 100.0     
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ΠΙΝΑΚΑΣ 27.7 
Αθλητικό πρόγραµµα 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ναι  274 22.3 22.6 25.1 
Όχι 941 76.5 77.4 74.9 

 

Σύνολο 1215 98.8 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 15 1.2     
Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 27.8 
Χιουµοριστική κυπριακή 
σειρά 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ναι  751 61.1 61.8 61.5 
Όχι 464 37.7 38.2 38.5 

 

Σύνολο 1215 98.8 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 15 1.2     
Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 27.9 
Χιουµοριστική ελληνική 
σειρά 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ναι  409 33.3 33.6 34.0 
Όχι 807 65.6 66.4 66.0 

 

Σύνολο 1216 98.9 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 14 1.1     
Σύνολο 1230 100.0     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 27.10 
Επιµορφωτικό ντοκιµαντέρ 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ναι  178 14.5 14.6 15.6 
Όχι 1038 84.4 85.4 84.4 

 

Σύνολο 1216 98.9 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 14 1.1     
Σύνολο 1230 100.0     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 27.11 
Συζήτηση 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ναι  21 1.7 1.7 1.6 
Όχι 1195 97.2 98.3 98.4 

 

Σύνολο 1216 98.9 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 14 1.1     
Σύνολο 1230 100.0     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 27.12 
Ρεάλιτι σόου 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ναι  39 3.2 3.2 3.4 
Όχι 1177 95.7 96.8 96.6 

 

Σύνολο 1216 98.9 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 14 1.1     
Σύνολο 1230 100.0     
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ΠΙΝΑΚΑΣ 27.13 
Τηλεπαιχνίδι 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ναι  417 33.9 34.3 33.3 
Όχι 799 65.0 65.7 66.7 

 

Σύνολο 1216 98.9 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 14 1.1     
Σύνολο 1230 100.0     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 27.14 
Άλλο πρόγραµµα 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ναι  30 2.4 2.5 2.2 
Όχι 1187 96.5 97.5 97.8 

 

Σύνολο 1217 98.9 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 13 1.1     
Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 27.15 
∆εν παρακολούθησε 
τηλεόραση 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ναι  12 1.0 1.0 0.9 
Όχι 1205 98.0 99.0 99.1 

 

Σύνολο 1217 98.9 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 13 1.1     
Σύνολο 1230 100.0     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 27.16 
∆εν έχω υπόψη µου 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ναι  14 1.1 1.2 1.4 
Όχι 1203 97.8 98.8 98.6 

 

Σύνολο 1217 98.9 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 13 1.1     
Σύνολο 1230 100.0     
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4.28. Προτιµήσεις τηλεοπτικών καναλιών από τους γονείς 
 
Όσον αφορά τα τηλεοπτικά κανάλια που παρακολουθούν συνήθως οι 
γονείς, τις περισσότερες προτιµήσεις συγκεντρώσουν τα κυπριακά 
κανάλια ανοικτής λήψης (79.6%) και ακολουθούν τα συνδροµητικά 
κανάλια (36.2%) και τα ξένα δορυφορικά κανάλια (8.7%). 
 
Στο ερώτηµα γιατί προτιµούν τα συγκεκριµένα κανάλια, οι γονείς 
κατά τις προσωπικές συνεντεύξεις επικαλέστηκαν κυρίως το γεγονός 
ότι θεωρούν πως προσφέρουν σωστή ενηµέρωση µε τις ειδήσεις και 
ότι προβάλλουν καλές τηλεοπτικές σειρές. Μια άλλη εξήγηση που 
έδωσαν οι γονείς είναι ότι «την ώρα που καθόµαστε στην τηλεόραση 
έχουν τα έργα που θέλουµε να δούµε» (συνεντευξιαζόµενη αρ.2). 
Άλλοι γονείς επικαλέστηκαν τη δύναµη της συνήθειας 
(συνεντευξιαζόµενη αρ. 8). Παρατίθεται ο σχετικός πίνακας 
  
ΠΙΝΑΚΑΣ 28.1 
Μόνο κυπριακά κανάλια 
ανοικτής λήψης 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ναι  979 79.6 81.0 79.6 
Όχι 230 18.7 19.0 20.4 

 

Σύνολο 1209 98.3 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 21 1.7     
Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 28.2 
Συνδροµητικά κανάλια 
(Άλφα, Λουµιέρ, Μivision, 
Nova)  

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ναι  443 36.0 36.6 39.6 
Όχι 766 62.3 63.4 60.4 

 

Σύνολο 1209 98.3 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 21 1.7     
Σύνολο 1230 100.0     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 28.3 
Ξένα συνδροµητικά κανάλια 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ναι  107 8.7 8.9 9.8 
Όχι 1101 89.5 91.1 90.2 

 

Σύνολο 1208 98.2 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 22 1.8     
Σύνολο 1230 100.0     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 28.4 
Κανένα 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ναι  9 .7 .7 0.6 
Όχι 1200 97.6 99.3 99.4 

 

Σύνολο 1209 98.3 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 21 1.7     
Σύνολο 1230 100.0     



 174

4.29. Αριθµός τηλεοπτικών συσκευών στην οικογένεια 
 
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των γονιών όσον αφορά 
τον αριθµό των τηλεοπτικών συσκευών που χρησιµοποιούνται από 
την οικογένεια. Ποσοστό 24.1% των γονιών δήλωσαν ότι η 
οικογένειά τους χρησιµοποιεί τρεις τηλεοπτικές συσκευές και πάνω. 
Τα περισσότερα νοικοκυριά (54.1%) διαθέτουν δύο τηλεοράσεις, 
ενώ µόνο ποσοστό 21% των οικογενειών διαθέτουν µόνο µια 
τηλεοπτική συσκευή. 
 
Ο πίνακας µε τις απαντήσεις των γονιών παρατίθεται στη συνέχεια: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 29 
 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Μία 258 21.0 21.1 20.3 
∆ύο 665 54.1 54.5 55.6 
Τρεις και άνω 297 24.1 24.3 24.1 

 

Σύνολο 1220 99.2 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 10 .8     
Σύνολο 1230 100.0     
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4.30. Ηλεκτρονικός εξοπλισµός στο υπνοδωµάτιο των παιδιών 
 
Σχεδόν οι µισοί γονείς δήλωσαν ότι τα παιδιά τους ηλικίας 9-12 ετών 
(που πηγαίνουν στη ∆', Ε', Στ' τάξη του ∆ηµοτικού Σχολείου) 
διαθέτουν κοµπιούτερ στο υπνοδωµάτιό τους (48.9%). Μεγάλο είναι 
και το ποσοστό των γονιών που δήλωσαν ότι τα παιδιά αυτά 
διαθέτουν και τηλεόραση στο υπνοδωµάτιό τους (36.4%), όπως 
επίσης βιντεοπαιχνίδια (27.8%), dvd player (21.1%) και ίντερνετ 
(18.5%). 
 
Σηµειώνεται ότι στην ερώτηση αυτή παρουσιάζεται µεγάλο ποσοστό 
ελλειπουσών τιµών (11.7%). 
 
Αναζητώντας τους λόγους που οι γονείς εφοδιάζουν τα υπνοδωµάτια  
των παιδιών µε ηλεκτρονικό εξοπλισµό ή αποφεύγουν κάτι τέτοιο, 
διαπιστώθηκαν µια σειρά από ενδιαφέρουσες ερµηνείες. Η 
συνεντευξιαζόµενη αρ. 1 ανέφερε ότι δεν επιτρέπει στο παιδί της να 
έχει τηλεόραση στο υπνοδωµάτιό του, ώστε να ασκεί έλεγχο και να 
ξέρει η ίδια τι παρακολουθεί το παιδί. H συνεντευξιαζόµενη αρ. 23 
είπε ότι αρνήθηκαν να τοποθετήσουν τηλεόραση στο υπνοδωµάτιο 
της κόρης τους, παρόλο που το ζήτησε, διότι «ύστερα δεν θα βγαίνει 
από το δωµάτιό της, αν της βάλουµε τηλεόραση». Ο 
συνεντευξιαζόµενος αρ. 25 ανέφερε ότι το παιδί τους δεν έχει 
τηλεόραση στο υπνοδωµάτιό του, αλλά στο σπίτι διαθέτουν τρεις 
τηλεοράσεις, ώστε το κάθε µέλος της οικογένειας να µπορεί να 
παρακολουθήσει την εκποµπή της αρεσκείας του. 
 
Η συνεντευξιαζόµενη αρ. 2 είπε ότι «για να µην κοιµούνται στο 
σαλόνι, βάλαµε τηλεόραση στο δωµάτιό τους για να κοιµούνται στο 
κρεβάτι τους». Η συνεντευξιαζόµενη αρ. 8 απάντησε ότι 
παρουσιάστηκε η ανάγκη για τηλεόραση στο δωµάτιο των παιδιών, 
όταν έρχονταν στο σπίτι φιλοξενούµενοι που έφερναν dvd για να 
δουν ένα έργο «όταν βαριούνταν να παίξουν». Η συνεντευξιαζόµενη 
αρ. 12 είπε ότι αγόρασαν τηλεόραση όταν το ζήτησε ο γιος τους για 
να παίζει play station.  
 
Ακολουθούν αναλυτικοί πίνακες των απαντήσεων των γονιών στη 
σχετική ερώτηση: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 30.1 
Τηλεόραση 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ναι  448 36.4 41.3 41.7 
Όχι 638 51.9 58.7 58.3 

 

Σύνολο 1086 88.3 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 144 11.7     
Σύνολο 1230 100.0     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 30.2 
Κοµπιούτερ 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ναι  601 48.9 55.3 55.2 
Όχι 485 39.4 44.7 44.8 

 

Σύνολο 1086 88.3 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 144 11.7     
Σύνολο 1230 100.0     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 30.3 
Ίντερνετ 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ναι  227 18.5 20.9 20.9 
Όχι 858 69.8 79.1 79.1 

 

Σύνολο 1085 88.2 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 145 11.8     
Σύνολο 1230 100.0     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 30.4 
DVD Player  

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ναι  260 21.1 23.9 24.5 
Όχι 826 67.2 76.1 75.5 

 

Σύνολο 1086 88.3 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 144 11.7     
Total 1230 100.0     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 30.5 
Βιντεοπαιχνίδια 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ναι  342 27.8 31.5 33.2 
Όχι 744 60.5 68.5 66.8 

 

Σύνολο 1086 88.3 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 144 11.7     
Σύνολο 1230 100.0     
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4.31. Κατάρτιση γονιών σε θέµατα επιδράσεων της 
τηλεόρασης στα παιδιά 
 
Ένα µεγάλο ποσοστό των γονιών (76.6%) απάντησαν ότι δεν 
παρακολούθησαν οποιαδήποτε µαθήµατα, όπως σε σεµινάρια, 
διαλέξεις κ.λπ. που αφορούν τις επιδράσεις της τηλεόρασης στα 
παιδιά. Αναδεικνύεται έτσι το έλλειµµα που παρουσιάζεται στην 
εκπαίδευση, κατάρτιση και επιµόρφωση των γονιών για το κρίσιµο 
ζήτηµα των επιδράσεων που µπορεί να ασκείται από την 
παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραµµάτων. 
 
Στη συνέχεια παρατίθεται ο σχετικός πίνακας των απαντήσεων των 
γονιών: 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 31 
 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ναι  272 22.1 22.4 21.7 
Όχι 942 76.6 77.6 78.3 

 

Σύνολο 1214 98.7 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 16 1.3     
Σύνολο 1230 100.0     
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4.32. Πηγές κατάρτισης των γονιών σε θέµατα επιδράσεων 
της τηλεοπτικής βίας στα παιδιά 
 
Οι περισσότεροι γονείς που δήλωσαν ότι έτυχαν κάποιας 
επιµόρφωσης ή κατάρτισης για τα θέµατα των επιδράσεων της 
τηλεοπτικής βίας στα παιδιά, ανέφεραν ότι αυτό έγινε σε 
επιµορφωτικά µαθήµατα και διαλέξεις και όχι µέσα από την τυπική 
εκπαίδευση, στο σχολείο, το κολέγιο ή το πανεπιστήµιο. 
 
Ακολουθεί ο σχετικός πίνακας µε τις απαντήσεις των γονιών: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 32 
 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Κατά τη φοίτηση στο σχολείο 38 3.1 5.0 5.0 
Κατά τη φοίτηση σε Κολέγιο 12 1.0 1.6 6.6 
Κατά τη φοίτηση σε Πανεπιστήµιο 17 1.4 2.2 8.9 
Σε επιµορφωτικά µαθήµατα ή 
διαλέξεις 

159 12.9 21.0 29.9 

∆εν έχω παρακολουθήσει  490 39.8 64.7 94.6 
Κατά τη φοίτηση στο σχολείο και κατά 
τη φοίτηση σε Πανεπιστήµιο  

3 .2 .4 95.0 

Κατά τη φοίτηση στο σχολείο και σε 
επιµορφωτικά µαθήµατα ή διαλέξεις  

13 1.1 1.7 96.7 

Κατά τη φοίτηση σε Κολέγιο και κατά 
τη φοίτηση σε Πανεπιστήµιο  

1 .1 .1 96.8 

Κατά τη φοίτηση σε Κολέγιο και σε 
επιµορφωτικά µαθήµατα ή διαλέξεις  3 .2 .4 97.2 

Κατά τη φοίτηση σε Πανεπιστήµιο και 
σε επιµορφωτικά µαθήµατα ή 
διαλέξεις  

16 1.3 2.1 99.3 

Κατά τη φοίτηση στο σχολείο, κατά τη 
φοίτηση σε Κολέγιο και σε 
επιµορφωτικά µαθήµατα ή διαλέξεις  

2 .2 .3 99.6 

Κατά τη φοίτηση στο σχολείο, κατά τη 
φοίτηση σε Πανεπιστήµιο και σε 
επιµορφωτικά µαθήµατα ή διαλέξεις  

1 .1 .1 99.7 

Κατά τη φοίτηση σε Κολέγιο, κατά τη 
φοίτηση σε Πανεπιστήµιο και σε 
επιµορφωτικά µαθήµατα ή διαλέξεις  

2 .2 .3 100.0 

 

Σύνολο 757 61.5 100.0   
 Ελλείπουσες Τιµές 473 38.5     
Σύνολο 1230 100.0     
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4.33. Ενηµέρωση των γονιών για επιδράσεις της τηλεόρασης 
στα παιδιά 
 
Στο ερώτηµα «∆ιαβάζετε βιβλία ή άρθρα που αφορούν τις επιδράσεις 
της τηλεόρασης στα παιδιά;» ποσοστό 5.7% των γονιών απάντησαν 
ότι το κάνουν αυτό συνεχώς και ποσοστό 23.1% ότι το κάνουν 
συχνά. Μεγάλο ποσοστό των γονιών (38.3%) απάντησαν ότι κάποτε 
διαβάζουν βιβλία ή σχετικά άρθρα, ποσοστό 21.1% σπάνια και 
ποσοστό 10.2% ποτέ.  
 
Στη συνέχεια παρατίθεται ο σχετικός πίνακας µε τις απαντήσεις των 
γονιών: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 33 
 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Συνεχώς 70 5.7 5.8 5.5 
Συχνά 284 23.1 23.5 23.5 
Κάποτε. 471 38.3 38.9 38.5 
Σπάνια 260 21.1 21.5 21.4 
Ποτέ 125 10.2 10.3 11.1 

 

Σύνολο 1210 98.4 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 20 1.6     
Σύνολο 1230 100.0     
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4.34. Ανταπόκριση των γονιών  για  επιµορφωτικά µαθήµατα 
όσον αφορά τις  επιδράσεις της τηλεόρασης στα παιδιά 
 
Σε ψηλά ποσοστά καταγράφηκε η ανταπόκριση των γονιών στην 
ερώτηση «Θα παρακολουθούσατε επιµορφωτικά µαθήµατα για τις 
επιδράσεις της τηλεόρασης στα παιδιά, αν σας το πρότειναν από τον 
Σύνδεσµο Γονέων ή από άλλο αρµόδιο φορέα;». Το ποσοστό των 
καταφατικών απαντήσεων ανέρχεται σε 76% και των αρνητικών σε 
22.1%. 
 
Ακολουθεί ο πίνακας στον οποίο παρουσιάζονται αναλυτικά οι 
απαντήσεις των γονιών στη σχετική ερώτηση: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 34 
 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ναι  935 76.0 77.5 76.6 
Όχι 272 22.1 22.5 23.4 

 

Σύνολο 1207 98.1 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 23 1.9     
Σύνολο 1230 100.0     
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4.35. Αιτιολόγηση για την ανταπόκριση των γονιών σε 
επιµορφωτικά προγράµµατα όσον αφορά επιδράσεις της 
τηλεόρασης στα παιδιά 
 
Ο λόγος που επικαλούνται οι πλείστοι γονείς, για να δικαιολογήσουν 
την αρνητική τους απάντηση στην παρακολούθηση επιµορφωτικών 
προγραµµάτων, όσον αφορά τις επιδράσεις της τηλεόρασης στα 
παιδιά, είναι η έλλειψη χρόνου. Συγκεκριµένα, το ποσοστό γονιών 
που έκαναν αυτή τη δήλωση ανέρχεται στο 65.4%, από όσους 
ανέφεραν ότι δεν πρόκειται να παρακολουθήσουν τέτοια 
προγράµµατα. Ποσοστό 16.3% των γονιών αυτών ανέφεραν ότι δεν 
έχουν κάτι σηµαντικό να µάθουν από παρόµοια προγράµµατα, ενώ 
το 10% των γονιών θεωρούν τέτοια προγράµµατα αχρείαστα. Μόνο 
3.5% των γονιών, από όσους απάντησαν ότι δεν πρόκειται να 
παρακολουθήσουν επιµορφωτικά προγράµµατα, δήλωσαν ότι αυτά 
τα θέµατα είναι δουλειά των δασκάλων. 
 
Μέσα από τις προσωπικές συνεντεύξεις, αναδείχθηκαν ορισµένες 
εξηγήσεις για τη στάση αυτών των γονιών. Η συνεντευξιαζόµενη αρ. 
2 ανέφερε ότι «αν αντιµετώπιζαν τα παιδιά µου κάποιο πρόβληµα και 
έπρεπε να παρακολουθήσω κάποια σεµινάρια ναι, αλλά δεν 
εχρειάστηκε». Η συνεντευξιαζόµενη αρ. 8 εξήγησε ότι είναι πρόθυµη 
να παρακολουθήσει τέτοια σεµινάρια, διότι θέλει «να δει πώς θα 
αντιµετωπίσει αυτό το φαινόµενο. Τώρα που είναι µικρές τις ελέγχω. 
Μεγαλώνοντας πιστεύω ότι δεν θα µπορώ, θα είναι δύσκολο». Η 
συνεντευξιαζόµενη αρ. 12 απάντησε καταφατικά, διότι «τουλάχιστον 
θα µπορούσα να κατασταλάξω µε τις δικές µου σκέψεις, αν 
συµβαδίζουν και οι σκέψεις των άλλων, για να πάρω τις πιο σωστές 
αποφάσεις». Θετικά απάντησε και η συνεντευξιαζόµενη αρ. 31, διότι 
εκείνα που παρακολούθησε ήδη ήταν ωφέλιµα. 
 
Ο συνεντευξιαζόµενος αρ. 33 επικαλέστηκε την έλλειψη χρόνου, για 
την παρακολούθηση παρόµοιων επιµορφωτικών προγραµµάτων, 
παρόλο που στο παρελθόν συµµετείχε σε προγράµµατα για τις 
σχέσεις γονιών και παιδιών. Κατά την άποψη του 
συνεντευξιαζόµενου αρ.22 τέτοια σεµινάρια είναι αχρείαστα: «∆εν 
χρειάζεται. Βαρεθήκαµε τα σεµινάρια. Το πρόβληµα δεν είναι ούτε τα 
επιµορφωτικά σεµινάρια, ούτε τίποτε άλλο. Το πρόβληµα είναι ότι 
πρέπει να βρεθεί η κατάλληλη τοµή και να µην προβάλλουν οι 
σταθµοί σκηνές βίας τουλάχιστον πριν από τις ειδήσεις». 
 
Ακολουθεί ο σχετικός πίνακας:  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 35.1 
Λόγω έλλειψης χρόνου 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ναι  179 14.6 66.8 65.4 
Όχι 89 7.2 33.2 34.6 

 

Σύνολο 268 21.8 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 962 78.2     
Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 35.2 
∆ιότι θεωρώ αχρείαστα 
τέτοια µαθήµατα 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ναι  27 2.2 10.1 10.0 
Όχι 241 19.6 89.9 90.0 

 

Σύνολο 268 21.8 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 962 78.2     
Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 35.3 
∆ιότι δεν θεωρώ ότι έχω κάτι 
σηµαντικό να µάθω σε αυτό 
το θέµα 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ναι  39 3.2 14.6 16.3 
Όχι 229 18.6 85.4 83.7 

 

Σύνολο 268 21.8 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 962 78.2     
Σύνολο 1230 100.0     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 35.4 
∆ιότι αυτά τα θέµατα είναι 
δουλειά των δασκάλων 

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον 
Ποσοστό 

Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ναι  7 .6 2.6 3.5 
Όχι 261 21.2 97.4 96.5 

 

Σύνολο 268 21.8 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 962 78.2     
Σύνολο 1230 100.0     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 35.5 
Για άλλο λόγο 

Συχνότητα Ποσοστό 
Ισχύον 

Ποσοστό 
Σταθµισµένο 
Ποσοστό 

Ναι  39 3.2 14.6 13.4 
Όχι 229 18.6 85.4 86.6 

 

Σύνολο 268 21.8 100.0 100.0 
 Ελλείπουσες Τιµές 962 78.2     
Σύνολο 1230 100.0     
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5. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 
 
Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν να εξεταστεί η εφαρµογή των 
µοντέλων γονικού ελέγχου και ρύθµισης της παιδικής τηλεθέασης, 
ειδικότερα στην περίπτωση που προβάλλονται σκηνές βίας σε 
τηλεοπτικά προγράµµατα. Με βάση τα ευρήµατα από την ανάλυση 
των εµπειρικών δεδοµένων που συγκεντρώθηκαν, µπορούν να 
διατυπωθούν τα ακόλουθα γενικά συµπεράσµατα: 
 
5.1. Μεγάλη η έκταση και η συχνότητα της τηλεοπτικής βίας 
 
Tο πρόβληµα της τηλεοπτικής βίας είναι υπαρκτό στην κυπριακή 
κοινωνία, σύµφωνα µε τους ερωτηθέντες γονείς στο πλαίσιο της 
έρευνας αυτής. Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις τους, η 
πλειοψηφία των γονιών θεωρεί ότι η βία προβάλλεται από τα 
κυπριακά τηλεοπτικά κανάλια σε υπερβολικό ή έστω σε µεγάλο 
βαθµό.  
 
Οι σκηνές βίας που παρουσιάζονται µε περισσότερη συχνότητα από 
τους τηλεοπτικούς δέκτες και µπορεί να επηρεάσουν τα παιδιά είναι 
οι ληστείες, οι συµπλοκές µε γροθιές, οι πυροβολισµοί, όπως 
αποφαίνονται οι γονείς. Επισηµαίνονται επίσης µέσα από την έρευνα 
τα προγράµµατα µε µεγαλύτερη συχνότητα σκηνών βίας, που είναι, 
σύµφωνα µε τις απαντήσεις των γονιών, οι κινηµατογραφικές ταινίες 
δράσης, τα δελτία ειδήσεων, οι δραµατικές σειρές διαρκείας - 
σαπουνόπερες και τα κινούµενα σχέδια.  
 
Είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι οι γονείς κατονοµάζουν τα δελτία 
ειδήσεων ως τηλεοπτικά προγράµµατα που περιέχουν πληθώρα 
σκηνές βίας, αφού, όπως αναφέρθηκε, από τις επιστηµονικές 
έρευνες προκύπτει ότι η τηλεοπτική βία µπορεί να επηρεάσει 
περισσότερο τα παιδιά, όταν το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο 
διαδραµατίζονται οι σκηνές βίας προσοµοιάζει προς το κοινωνικό 
περιβάλλον των παιδιών. Επίσης επισηµαίνεται ότι οι γονείς 
εντοπίζουν µεγάλα ποσοστά βίας στα προγράµµατα που 
απευθύνονται ειδικά στα παιδιά, δηλαδή στα κινούµενα σχέδια. 
Ωστόσο, οι γονείς τοποθετούν τις κυπριακές και τις ελληνικές 
χιουµοριστικές σειρές χαµηλά στον κατάλογο των τηλεοπτικών 
προγραµµάτων µε βίαιο περιεχόµενο, προφανώς διότι δεν 
κατατάσσουν στις βίαιες συµπεριφορές τη φυσική και λεκτική βία 
(χαστούκια, σπρωξιές, υβρισίες κ.λπ.) που έχουν σκοπό την 
πρόκληση γέλιου. Παραβλέπεται έτσι το γεγονός ότι προβάλλονται 
πρότυπα βίαιης συµπεριφοράς µε τον µανδύα του αστείου, τα οποία 
µπορεί να υιοθετηθούν από τα παιδιά.  
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Από την έρευνα προκύπτει ανακολουθία στις αντιλήψεις των γονιών 
για τις µορφές της βίας. Η χρήση αισχρών λέξεων θεωρείται 
απαράδεκτη πράξη βίας από τους γονείς σε µεγάλο ποσοστό, ενώ, 
όπως επισηµάνθηκε προηγουµένως, θεωρείται αποδεκτή πράξη βίας 
όταν γίνεται υπό τη µορφή αστείου σε τηλεοπτικές χιουµοριστικές 
σειρές. Η προειδοποίηση για εγκατάλειψη θεωρείται από τους γονείς 
ως περισσότερο απαράδεκτη πράξη βίας, παρά οι δυνατές φωνές. 
Όσον αφορά τη φυσική βία, παρουσιάζεται σαφής διαχωρισµός 
συγκεκριµένων πράξεων βίας. Η γροθιά στην κοιλιά, το ρίξιµο 
αντικειµένου, η κλωτσιά στο πόδι και το χαστούκι στο πρόσωπο 
θεωρούνται πολύ πιο απαράδεκτες πράξεις βίας από το χαστούκι στο 
χέρι και το τράβηγµα του αυτιού. Αυτό ανάγεται στις παραδοσιακές 
αντιλήψεις και τρόπους επιβολής της πειθαρχίας τόσο στην 
οικογένεια, όσο και στην εκπαίδευση.  
 
Πάντως, οι πιο απαράδεκτες µορφές βίας, κατά τους γονείς, είναι 
εκείνες που έχουν σεξουαλική χροιά, όπως ο εξαναγκασµός σε 
σεξουαλική επαφή, ο εξαναγκασµός σε γδύσιµο µπροστά σε άλλους, 
ο εξαναγκασµός για παρακολούθηση σεξουαλικών σκηνών κ.ά. 
 
5.2. Τηλεοπτικές επιλογές και υπερβολική διάρκεια της 
παιδικής τηλεθέασης 
 
Η υπερβολική διάρκεια της παιδικής τηλεθέασης αναδεικνύεται από 
τις δηλώσεις των γονιών, οι οποίοι σε µεγάλα ποσοστά ανέφεραν ότι 
τα παιδιά τους αναλώνουν περισσότερες από δύο ώρες στην 
παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραµµάτων καθηµερινώς. 
Περισσότερες των δύο ωρών τηλεθέασης καθηµερινώς θεωρούνται 
ως υπερβολικές καθόσον στερούν πολύτιµο χρόνο από τα παιδιά που 
θα µπορούσαν να αφιερωθούν σε άλλες δραστηριότητες ωφέλιµες 
για την ψυχοσωµατική τους ανάπτυξη (διάβασµα, παιχνίδι, 
συναναστροφή µε άλλα παιδιά και µε τους γονείς κ.λπ.). Κατά τα 
σαββατοκυρίακα η παιδική τηλεθέαση αυξάνεται δραµατικά, 
σύµφωνα µε τις δηλώσεις των ίδιων των γονιών.  
 
Για τη µεγάλη διάρκεια της παιδικής τηλεθέασης φαίνεται να έχουν 
µερίδιο ευθύνης και ορισµένοι γονείς, οι οποίοι, όπως δήλωσαν οι 
ίδιοι, παραπέµπουν τα παιδιά στην παρακολούθηση τηλεοπτικών 
προγραµµάτων, όταν αυτά κάνουν ενοχλητική φασαρία. Επίσης το 
φαινόµενο της υπερβολικής διάρκειας της παιδικής τηλεθέασης 
αποδίδεται και στο γεγονός ότι οι πλείστες οικογένειες διαθέτουν 
πάνω από µία τηλεοπτική συσκευή, ενώ σχεδόν τα µισά παιδιά 
διαθέτουν τηλεοπτική συσκευή και ηλεκτρονικό υπολογιστή στο 
υπνοδωµάτιό τους. Αυτό προφανώς αποτελεί παράγοντα 
ανεξέλεγκτης παιδικής τηλεθέασης, όχι µόνο ως προς τη διάρκεια, 
αλλά και ως προς το περιεχόµενο των προγραµµάτων. Για την 
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επισήµανση αυτή εννοείται ότι λαµβάνεται υπόψη η περιορισµένη 
κατάρτιση των παιδιών ως προς την κριτική χρήση της τηλεόρασης. 
 
Εκτός από τη διάρκεια έχει σηµασία και το είδος, η ποιότητα και το 
περιεχόµενο των τηλεοπτικών εκποµπών που παρακολουθούν τα 
παιδιά. Ψηλά στις προτιµήσεις των πλείστων παιδιών, όπως δήλωσαν 
οι ερωτηθέντες γονείς, είναι τα κινούµενα σχέδια, τα οποία βρίθουν 
από σκηνές βίας και οι κυπριακές χιουµοριστικές σειρές, στις οποίες 
υπάρχει επίσης έντονο το στοιχείο της βίας, αλλά διαλανθάνει της 
προσοχής, λόγω του ότι καλύπτεται από το πέπλο του αστείου. 
 
Η διάρκεια της γονικής τηλεθέασης είναι αρκετά µικρότερη σε 
σύγκριση µε εκείνη των παιδιών. Μόνο σε µικρά ποσοστά οι γονείς 
υπερβαίνουν τις δύο ώρες στην παρακολούθηση τηλεοπτικών 
προγραµµάτων. Παρατηρείται όµως το ίδιο φαινόµενο της 
δραµατικής αύξησης της τηλεθέασης κατά τα σαββατοκυρίακα και 
στην περίπτωση των γονιών, όπως συµβαίνει και µε τα παιδιά.  
 
Οι γονείς περιλαµβάνουν στις τηλεοπτικές τους προτιµήσεις κυρίως 
το δελτίο ειδήσεων, το οποίο έχει βίαιο περιεχόµενο, όπως ανέφεραν 
οι ίδιοι οι γονείς, καθώς και χιουµοριστικές κυπριακές και ελληνικές 
τηλεοπτικές σειρές, στις οποίες είναι συχνές οι πράξεις βίας που 
αποσκοπούν στην πρόκληση γέλιου.  
 
5.3. Αρνητικές επιδράσεις της τηλεοπτικής βίας στα παιδιά 
 
Η τηλεοπτική βία, όπως αντιλαµβάνονται οι πλείστοι γονείς, 
επηρεάζει αρνητικά όλα ή έστω πολλά παιδιά. Γονείς ανέφεραν 
µάλιστα συγκεκριµένα περιστατικά και καταστάσεις από τις 
προσωπικές τους εµπειρίες και παρατηρήσεις σε σχέση µε τη 
συµπεριφορά των παιδιών τους. Επισήµαναν αλλαγές στη 
συµπεριφορά των παιδιών τους, τα οποία µιµούνται τις τηλεοπτικές 
πράξεις βίας, συµπεριφέρονται αντιδραστικά, γίνονται πιο επιθετικά, 
παρουσιάζουν δυσλειτουργίες στον ύπνο. Φαίνεται όµως ότι 
επικρατούν ανάµεσα στους γονείς µονοδιάστατες και ισοπεδωτικές 
αντιλήψεις για το πώς ασκούνται οι επιδράσεις της τηλεοπτικής βίας 
στα παιδιά.  
 
Oι εµπειρικές αντιλήψεις των πλείστων ερωτηθέντων γονιών 
συνίστανται στο ότι η τηλεοπτική βία αναπαράγει τη βία στην 
πραγµατική ζωή, προκαλεί ανεπιθύµητες συµπεριφορές ή και 
τραυµατικές καταστάσεις στα παιδιά. Oι επιστηµονικές έρευνες όµως 
είναι διχασµένες όσον αφορά τις επιδράσεις της τηλεοπτικής βίας και 
τους µηχανισµούς αυτών των επιδράσεων, άνκαι φαίνεται ότι η 
πλειοψηφία των ερευνών συνηγορεί στο ότι οι τηλεοπτικές σκηνές 
βίας έχουν ως αρνητικές επιδράσεις σε µερίδα παιδιών, υπό 
ορισµένες προϋποθέσεις. 
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Σηµειώνεται παράλληλα ότι µερίδα γονιών επισήµανε θετικές 
επιδράσεις από την παρακολούθηση τηλεοπτικών σκηνών βίας, όπως 
το ότι τα παιδιά καθίστανται πιο ευαίσθητα για τα παθήµατα των 
άλλων, επιδιώκουν να προστατεύσουν άλλους για να µην πάθουν 
κακό, αποκτούν φιλειρηνικές αντιλήψεις κ.λπ. Εποµένως προκύπτει 
ότι τα µηνύµατα από την τηλεοπτική βία δεν είναι µονοσήµαντα, 
αλλά µπορούν να αποκωδικοποιούνται µε διαφορετικούς τρόπους, 
γεγονός που µπορεί να επιφέρει διαφορετικές αλλαγές στη 
συµπεριφορά και τις αντιλήψεις των µικρών τηλεθεατών. 
 
5.4. Γονικές πρακτικές για προστασία των παιδιών από την 
τηλεοπτική βία 
 
Οι πλείστοι γονείς είναι κατηγορηµατικοί ότι τα παιδιά χρειάζονται 
οπωσδήποτε προστασία από την τηλεοπτική βία. Ο λόγος που 
επικαλούνται είναι το γεγονός ότι τα παιδιά δεν είναι σε θέση να 
αντιληφθούν τι είναι κοινωνικά αποδεκτό και τι όχι, τι είναι 
πραγµατικό και τι φανταστικό, µε αποτέλεσµα να επηρεάζονται 
αρνητικά από την παρακολούθηση τηλεοπτικών σκηνών βίας. Από 
αυτή την αντίληψη όµως απορρέει µια πατερναλιστική προσέγγιση 
έναντι των παιδιών, υποβαθµίζεται η δυνατότητα αυτονοµίας των 
παιδιών και µειώνεται η προοπτική για εκπαίδευση και επιµόρφωση 
των παιδιών στα θέµατα που έχουν να κάνουν µε τη χρήση της 
τηλεόρασης και την αποκωδικοποίηση των µηνυµάτων που 
προβάλλονται από τις τηλεοπτικές οθόνες. Αυτό διαφαίνεται και από 
το γεγονός ότι στις απαντήσεις τους οι γονείς τοποθέτησαν πολύ 
χαµηλά την ευθύνη των ίδιων των παιδιών για αυτοπροστασία από 
ακατάλληλα τηλεοπτικά προγράµµατα. 
 
Φαίνεται όµως ότι οι γονείς αναλαµβάνουν µεγαλύτερο µερίδιο 
ευθύνης από ό,τι τους αναλογεί όσον αφορά την ανάγκη για 
προστασία των παιδιών από την τηλεοπτική βία. Πλείστοι γονείς 
απάντησαν ότι την ευθύνη για την προστασία των παιδιών την έχουν 
πρωτίστως οι ίδιοι οι γονείς, ενώ αφήνουν ουσιαστικά εκτός ευθυνών 
το εκπαιδευτικό σύστηµα, το οποίο όµως θα µπορούσε, µε 
συστηµατικό και οργανωµένο τρόπο, να αναπτύξει στα παιδιά 
δεξιότητες χρήσης της τηλεόρασης, να προσφέρει γνώσεις για 
κριτική πρόσληψη των τηλεοπτικών µηνυµάτων. 
 
Ευθύνες αποδίδουν οι γονείς επίσης στους τηλεοπτικούς σταθµούς, 
οι οποίοι περιλαµβάνουν στο ρεπερτόριό τους ακατάλληλα και 
ενδεχοµένως επιβλαβή για τα παιδιά προγράµµατα µε σκηνές βίας. 
Σε µικρότερο βαθµό καταλογίζεται ευθύνη και στις αρµόδιες 
υπηρεσίες, οι οποίες καλούνται από τους γονείς να πάρουν µέτρα για 
την προστασία των παιδιών.  
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Είναι διαδεδοµένη η αντίληψη ανάµεσα στους γονείς ότι οι 
τηλεοπτικοί σταθµοί παραβιάζουν τη νοµοθεσία που αφορά την 
προστασία των παιδιών από τηλεοπτικές σκηνές βίας και γενικότερα 
από ακατάλληλα τηλεοπτικά προγράµµατα. ∆ιαπιστώθηκε όµως ότι 
δεν κατέχουν σε επαρκή βαθµό γνώσεις για τις πρόνοιες της 
νοµοθεσίας, γι' αυτό και δεν ήταν σε θέση να διατυπώσουν άποψη 
στο ερώτηµα κατά πόσο η σχετική νοµοθεσία είναι επαρκής ή όχι.  
 
Σύµφωνα µε την πλειοψηφία των γονιών η σήµανση της 
καταλληλότητας των τηλεοπτικών εκποµπών είναι χρήσιµη, ωστόσο 
στην πράξη αυτό δεν φαίνεται να αξιοποιείται σε επαρκή βαθµό ή 
χρησιµοποιείται µε λανθασµένο τρόπο. Πολλοί γονείς δήλωσαν ότι 
αφήνουν τα παιδιά τους να παρακολουθούν προγράµµατα µε τη 
σήµανση ότι είναι ακατάλληλα για την ηλικία τους, ενώ άλλοι 
δήλωσαν ότι επιβάλλουν στα παιδιά τους να µην παρακολουθούν 
προγράµµατα µε τέτοια σήµανση.  
 
Οι ίδιοι οι γονείς περιορίζονται στο να αλλάζουν κανάλι όταν ένα 
τηλεοπτικό πρόγραµµα προκαλεί την αγανάκτησή τους για το 
περιεχόµενό του. ∆εν προβαίνουν σε παρεµβάσεις προς τα 
τηλεοπτικά κανάλια, προς αρµόδιους φορείς, όπως είναι οι επιτροπές 
δεοντολογίας και η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για να 
καταθέσουν καταγγελία ή να διατυπώσουν το παράπονό τους. Αυτό 
αποδίδεται στην αντίληψη ότι τέτοιες δράσεις είναι 
αναποτελεσµατικές, είτε λόγω αδυναµίας των αρµοδίων φορέων, είτε 
λόγω της ισχύος που απέκτησαν τα συγκροτήµατα ΜΜΕ. Αυτό 
φαίνεται και από τις απαντήσεις που έδωσαν οι γονείς σε σχετικό 
ερώτηµα για τους παράγοντες αποτροπής των αρνητικών 
επιδράσεων της τηλεοπτικής βίας στα παιδιά. Οι γονείς τοποθέτησαν 
χαµηλά τις παρεµβάσεις προς τους τηλεοπτικούς σταθµούς, ενώ ως 
πιο αποτελεσµατικούς τρόπους προκρίνουν τα κίνητρα προς τους 
τηλεοπτικούς σταθµούς και τις αυστηρότερες ποινές σε περιπτώσεις 
παράβασης της νοµοθεσίας. Αυτό παραπέµπει στην αντίληψη ότι οι 
τηλεοπτικοί σταθµοί, ως κερδοσκοπικοί οργανισµοί µπορούν να 
χειραγωγηθούν προς επιθυµητές κατευθύνσεις µε το δέλεαρ του 
οικονοµικού κέρδους ή άλλου οφέλους. Ακόµη πιο χαµηλά 
τοποθέτησαν οι γονείς την εκπαίδευση των παιδιών στα θέµατα της 
τηλεόρασης ως παράγοντα αποτροπής των αρνητικών επιδράσεων 
της τηλεοπτικής βίας. 
 
5.5. Μοντέλα γονικού ελέγχου και ρύθµισης της παιδικής 
τηλεθέασης 
 
Από τις απαντήσεις των γονιών στο ερωτηµατολόγιο µπορούν να 
κατηγοριοποιηθούν τα µοντέλα γονικού ελέγχου και ρύθµισης της 
παιδικής τηλεθέασης, κατά τον ακόλουθο τρόπο: 
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α) Αυταρχικοί γονείς. Κύριο χαρακτηριστικό αυτού του τύπου γονιών 
είναι η επιβολή της θέλησης στα παιδιά για τον έλεγχο της παιδικής 
τηλεθέασης και ειδικότερα για την προστασία τους από την 
τηλεοπτική βία. Στις πρακτικές που εφαρµόζουν οι αυταρχικοί γονείς 
περιλαµβάνεται η διακοπή της παρακολούθησης συγκεκριµένων 
τηλεοπτικών προγραµµάτων, παρά τις αντιδράσεις των παιδιών. 
Μάλιστα έχουν προκύψει από τις προσωπικές συνεντεύξεις και 
ακραίες συµπεριφορές, όπως η άσκηση φυσικής βίας για την 
αποµάκρυνση των παιδιών από την τηλεόραση. Αυτού του τύπου οι 
γονείς αναµένουν από τις αρµόδιες αρχές να επιβάλλουν 
αυστηρότερες ποινές και πρόστιµα προς τους τηλεοπτικούς 
σταθµούς, ώστε να µην προβάλλουν τηλεοπτικά προγράµµατα που 
µπορεί να είναι επιβλαβή για τα παιδιά. 
 
β) Οι πατερναλιστές γονείς έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό την 
καθοδήγηση των παιδιών, µέσω των απαγορεύσεων και όχι πειθούς. 
Μπορεί επίσης να έχουν τάσεις υπερπροστατευτικότητας, στερώντας 
από τα παιδιά τη δυνατότητα για αυτονοµία στις δράσεις και τις 
επιλογές τους. Αυτού του τύπου οι γονείς µπορεί να µην 
παρεµβαίνουν άµεσα οι ίδιοι για να σβήσουν την τηλεόραση, όταν η 
σήµανση της εκποµπής δεικνύει ότι δεν είναι κατάλληλη για την 
ηλικία των παιδιών, ωστόσο χρησιµοποιούν άλλους τρόπους για τον 
έλεγχο της παιδικής τηλεθέασης, όπως ο δελεασµός µε την αγορά 
αγαθών ή η απειλή για στέρηση αγαθών κ.λπ. Οι γονείς αυτής της 
κατηγορίας µπορεί να καταφεύγουν σε παρεµβάσεις προς τους 
τηλεοπτικούς σταθµούς, µε παράπονα και καταγγελίες για τη χαµηλή 
ποιότητα και το ακατάλληλο περιεχόµενο τηλεοπτικών 
προγραµµάτων. 
 
γ) Οι αδιάφοροι γονείς χαρακτηρίζονται από την παθητική στάση που 
τηρούν έναντι της παιδικής τηλεθέασης. Αφήνουν τα παιδιά να 
παρακολουθούν ανεξέλεγκτα οποιαδήποτε προγράµµατα και για όσες 
ώρες θέλουν οι ίδιοι, χωρίς να θέτουν φραγµούς ή κανόνες για 
ρύθµιση της παιδικής τηλεθέασης. Επίσης, η συµµετοχή τους στην 
παιδική τηλεθέαση είναι παθητική κι αυτό µπορεί να αποτελεί 
ενθάρρυνση για τα παιδιά να παρακολουθούν ακατάλληλα 
προγράµµατα. Παθητικότητα διακρίνει επίσης τη στάση τους έναντι 
της ποιότητας ή της ακαταλληλότητας των τηλεοπτικών 
προγραµµάτων. 
 
δ) Οι δηµοκρατικοί γονείς διακρίνονται από τη διάθεση για 
διαπραγµάτευση µε τα παιδιά, µε στόχο τη ρύθµιση και όχι τον 
έλεγχο της παιδικής τηλεθέασης. Χαρακτηριστικό γνώρισµα των 
δηµοκρατικών γονιών είναι επίσης η συµµετοχική τηλεθέαση µαζί µε 
τα παιδιά, αλλά µε ενεργητικό τρόπο. Οι δηµοκρατικοί γονείς 
επιδιώκουν να συζητούν µε τα παιδιά, σε µια προσπάθεια κριτικής 
πρόσληψης και αποκωδικοποίησης των µηνυµάτων που απορρέουν 
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από τηλεοπτικά προγράµµατα. Στόχος των γονιών αυτών είναι η 
αυτορρύθµιση στην παιδική τηλεθέαση, ώστε τα παιδιά να έχουν 
αυτονοµία στη χρήση της τηλεόρασης, µε κριτικό τρόπο και 
αξιολογικές προσεγγίσεις. 
 
Σηµειώνεται ότι εντοπίζονται διάφορες διαβαθµίσεις σε αυτά τα 
µοντέλα γονικού ελέγχου και ρύθµισης της παιδικής τηλεθέασης, 
ανάλογα µε τις πρακτικές που εφαρµόζουν οι γονείς, αλλά και τη 
συχνότητα µε την οποία εφαρµόζουν αυτές τις πρακτικές. Για 
παράδειγµα, ορισµένοι γονείς µπορεί να είναι περισσότερο 
αυταρχικοί εφόσον χρησιµοποιούν φυσική βία για να αποµακρύνουν 
τα παιδιά από την τηλεόραση ή λιγότερο αυταρχικοί εφόσον 
επιβάλλουν τη θέλησή τους µε πιο ήπιες µορφές εξαναγκασµού.   
 
5.6. Επικρατέστερα µοντέλα γονικού ελέγχου στην κυπριακή 
κοινωνία 
 
Τα µοντέλα γονικού ελέγχου και ρύθµισης της παιδικής τηλεθέασης 
δεν εφαρµόζονται µε αµιγή τρόπο από τους γονείς. Μπορεί κάποιοι 
γονείς σε µια φάση της ζωής τους να εφαρµόζουν συγκεκριµένο 
µοντέλο και σε µιαν άλλη φάση της ζωής τους να εφαρµόζουν 
κάποιο άλλο. Ακόµη και στο ίδιο χρονικό διάστηµα µπορεί να 
εφαρµόζουν διαφορετικά µοντέλα γονικού ελέγχου, ανάλογα από τη 
διάθεσή τους ή την ψυχική τους κατάσταση. Μπορεί επίσης να 
εφαρµόζουν διαφορετικά µοντέλα γονικού ελέγχου για το πρώτο ή 
για το δεύτερο παιδί, για το αγόρι ή για το κορίτσι της οικογένειας ή 
για να αντιµετωπίσουν διαφορετικές καταστάσεις (π.χ. όταν 
προβάλλονται ακατάλληλα προγράµµατα ή όταν τα παιδιά επιµένουν 
να βλέπουν τηλεόραση αντί να κάνουν τα µαθήµατά τους). Αυτή η 
πραγµατικότητα δυσχεραίνει την ανάδειξη των επικρατέστερων 
µοντέλων, ωστόσο αυτή η δυνατότητα υπάρχει, εάν ληφθούν υπόψη 
οι πρακτικές που εφαρµόζουν συνήθως οι γονείς. 
 
Από τις δηλώσεις των ίδιων των γονιών στο ερωτηµατολόγιο 
φαίνεται ότι στην κυπριακή κοινωνία υιοθετείται περισσότερο το 
δηµοκρατικό µοντέλο. Πάνω από το 70% των γονιών δήλωσαν ότι 
εξηγούν στα παιδιά και κάνουν συµφωνία µαζί τους ότι θα 
µπορέσουν να δουν τηλεόραση µόλις κάνουν τα µαθήµατά τους 
(Πίνακας 17.6). Τα ψηλά ποσοστά αυτά ενδεχοµένως να οφείλονται 
στο γεγονός ότι οι γονείς θέλουν να φαίνονται «καλοί» στην 
ανατροφή των παιδιών τους. Όµως έχει σηµασία το ότι 
συνειδητοποιούν ότι αυτός είναι ο ενδεδειγµένος τρόπος 
συµπεριφοράς έναντι των παιδιών. Πάντως, είναι πολύ λιγότεροι οι 
γονείς (24%) που δήλωσαν ότι κάθονται µαζί µε τα παιδιά τους για 
να τους εξηγήσουν γιατί ένα πρόγραµµα είναι ακατάλληλο για την 
ηλικία τους (Πίνακας 15.4). 
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Το πατερναλιστικό µοντέλο γονικού ελέγχου της παιδικής 
τηλεθέασης εντοπίζεται σε ανησυχητικά ποσοστά. Περισσότεροι από 
τους µισούς είναι οι γονείς που δήλωσαν ότι συµπεριφέρονται 
πατερναλιστικά προς τα παιδιά, ζητώντας τους να σβήσουν την 
τηλεόραση ή να αλλάξουν κανάλι, όταν το πρόγραµµα είναι 
ακατάλληλο για την ηλικία τους σύµφωνα µε τη σήµανσή του 
(Πίνακας 15.2). Από τη σύγκριση των στοιχείων διαπιστώνεται ότι 
υπάρχουν γονείς που µπορεί να εφαρµόζουν διάφορες πρακτικές που 
εντάσσονται σε διαφορετικά µοντέλα γονικού ελέγχου της παιδικής 
τηλεθέασης. 
 
Το αυταρχικό µοντέλο είναι εξίσου διαδεδοµένο ανάµεσα στους 
γονείς. Οι µισοί γονείς δήλωσαν ότι σχεδόν πάντοτε ή συχνά 
καταφεύγουν στις φωνές για να τερµατίσουν τα παιδιά τους την 
τηλεθέαση και να κάνουν τα µαθήµατά τους (Πίνακας 17.1) ή 
σβήνουν την τηλεόραση, έστω κι αν αντιδρούν τα παιδιά (Πίνακας 
17.3). Λίγοι είναι όµως οι γονείς που δήλωσαν ότι καταφεύγουν σε 
ακραίες πρακτικές που εντάσσονται το αυταρχικό µοντέλο. Μόνο 3% 
των γονιών δήλωσαν ότι τραβούν τα παιδιά µε το ζόρι και στην 
έσχατη ανάγκη τους δίνουν χαστούκι για να τα αποµακρύνουν από 
την τηλεόραση, προκειµένου να κάνουν τα µαθήµατά τους (Πίνακας 
17.2). 
 
Ο τύπος του αδιάφορου γονιού εµφανίζεται µε µικρότερη συχνότητα, 
αφού ποσοστό περίπου 23% των γονιών δήλωσαν ότι αφήνουν τα 
παιδιά τους να παρακολουθήσουν ένα πρόγραµµα, η σήµανση του 
οποίου δεικνύει ότι είναι ακατάλληλο για την ηλικία τους (Πίνακας 
15.1). Σε αµελητέο βαθµό εµφανίζεται ο τύπος του αδιάφορου 
γονιού, όταν πρόκειται για τα µαθήµατα. Συγκεκριµένα, είναι κάτω 
από το 2% το ποσοστό των γονιών που δήλωσαν ότι αφήνουν τα 
παιδιά τους να παρακολουθήσουν τηλεόραση αντί να κάνουν τα 
µαθήµατά τους (Πίνακας 17.7). 
 
5.7. Καταλληλότερα µοντέλα γονικού ελέγχου 
 
Οι ίδιοι οι γονείς αναγνωρίζουν, όπως προκύπτει και από τις 
απαντήσεις τους, ότι οι πρακτικές γονικού ελέγχου που εντάσσονται 
στο δηµοκρατικό µοντέλο, µπορεί να είναι πιο αποτελεσµατικές ως 
προς τη ρύθµιση της παιδικής τηλεθέασης, αλλά και της προστασίας 
των παιδιών από την τηλεοπτική βία. Αυτό φαίνεται από τα ποσοστά 
(σχεδόν 70%) που συγκέντρωσε η δήλωση ότι τα παιδιά συχνά ή 
σχεδόν πάντοτε υπακούουν, όταν οι γονείς τούς εξηγούν και κάνουν 
συµφωνία ότι θα δουν τηλεόραση µόλις τελειώσουν τα µαθήµατά 
τους (Πίνακας 18.6). Αντίθετα, χαµηλά είναι τα ποσοστά που 
συγκέντρωσαν άλλες δηλώσεις για πρακτικές που σχετίζονται µε 
πατερναλιστικά ή αυταρχικά µοντέλα, επιβολή της θέλησης, απειλές, 
εξαναγκασµός κ.λπ.  
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Η διαπραγµάτευση µε τα παιδιά, οι συναινετικές αποφάσεις, ο 
αλληλοσεβασµός µπορεί να αποτελέσει το υπόβαθρο την καλλιέργεια 
τηλεοπτικών συνηθειών, για περιορισµό της υπερβολικής παιδικής 
τηλεθέασης, για επιλογές ποιοτικών και ωφέλιµων τηλεοπτικών 
προγραµµάτων, για αποφυγή ενδεχόµενων αρνητικών επιδράσεων 
της τηλεοπτικής βίας. 
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6. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 
 
 
 
Με βάση τα ευρήµατα και τα συµπεράσµατα της έρευνας µπορούν να 
κατατεθούν προς συζήτηση ορισµένες εισηγήσεις για την εκπόνηση 
πολιτικής και τη λήψη µέτρων από αρµόδιους φορείς, αλλά και από 
τους ίδιους τους γονείς. Τα µέτρα και οι δράσεις που προτείνονται 
αφορούν δύο επίπεδα ως προς τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, 
µακροπρόθεσµα και βραχυπρόθεσµα.  
 
6.1. Εκπόνηση στρατηγικής και προώθηση πολιτικών για 
στήριξη των γονιών 
 
Από την έρευνα τεκµηριώθηκε το κενό που παρουσιάζεται στην 
κυπριακή κοινωνία, σε σχέση µε την εκπαίδευση των γονιών για την 
επιτέλεση του γονικού τους ρόλου και ειδικότερα στη διαχείριση της 
παιδικής τηλεθέασης, καθώς και των ενδεχόµενων αρνητικών 
επιδράσεων από την τηλεοπτική βία. Oι γονείς βρίσκονται ενώπιον 
του σοβαρού καθήκοντος της ανατροφής των παιδιών, χωρίς να 
έχουν τύχει ουσιαστικής εκπαίδευσης για τις στοιχειώδεις αρχές της 
παιδαγωγικής, χωρίς να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για την 
ψυχοσωµατική ανάπτυξη των παιδιών. Tο αποτέλεσµα είναι να 
αναπαράγονται αναποτελεσµατικά και αναχρονιστικά µοντέλα 
γονικού ελέγχου, τόσο ως προς την παιδική τηλεθέαση, όσο και 
γενικότερα ως προς την παιδική συµπεριφορά.  
 
6.2. Εκπαίδευση των γονιών στους γονικούς ρόλους  
 
Για να είναι αποδοτική η εκπαίδευση των γονιών στους γονικούς 
ρόλους χρειάζεται να είναι συστηµατική και συγκροτηµένη και όχι 
αποσπασµατική και ασυντόνιστη. Εποµένως, µόνο µέσα από το 
εκπαιδευτικό σύστηµα µπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Η 
εκπαίδευση στους γονικούς ρόλους χρειάζεται να αρχίζει από το 
σχολείο, ώστε σταδιακά να εµπεδώνονται γνώσεις, πρακτικές, 
συνήθειες και σύγχρονα µοντέλα γονικού ελέγχου ή καλύτερα 
γονικής συµβολής στην ψυχοσωµατική ανάπτυξη των παιδιών, 
καθόσον η ίδια η ορολογία περί ελέγχου παραπέµπει σε 
πατερναλιστικές προσεγγίσεις.  
 
Εξάλλου, η εκπαίδευση στους γονικούς ρόλους από τη σχολική 
ηλικία θα συµβάλει στο να αντιλαµβάνονται τα παιδιά τις δυσκολίες 
που αντιµετωπίζουν οι γονείς στην επιτέλεση του γονικού τους 
ρόλου και θα συµβάλει στην αποκατάσταση σχέσεων που 
διαταράζονται στην οικογένεια, λόγω της δηµιουργίας 
συγκρουσιακών καταστάσεων.  
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Η εκπαίδευση των γονιών στους γονικούς ρόλους µέσω άλλων 
φορέων, όπως οι Οµοσπονδίες και οι Σύνδεσµοι Γονέων, η Σχολή 
Γονέων κ.λπ. µπορεί να λειτουργεί συµπληρωµατικά και ανανεωτικά, 
ύστερα από την αποφοίτηση από το σχολείο. Είναι όµως απαραίτητος 
ο συντονισµός µεταξύ αυτών των φορέων, πράγµα που µπορεί να 
επιτευχθεί µε τη δηµιουργία συντονιστικού φορέα, ο οποίος µπορεί 
να προσφέρει σηµαντική ενίσχυση, εκτός των άλλων, µε τη 
δηµιουργία κέντρου τεκµηρίωσης, βάσης δεδοµένων, βιβλιοθήκης 
κ.λπ. 
 
6.3. Εκπαίδευση των γονιών στην κριτική χρήση των ΜΜΕ 
 
Η εκπαίδευση στην κριτική χρήση των ΜΜΕ και στην κριτική 
πρόσληψη των µηνυµάτων τους, σε αυτό που ονοµάζεται 
οπτικοακουστική παιδεία ή αλφαβητισµός στα ΜΜΕ, είναι επίσης 
απαραίτητο να αρχίζει από τη σχολική ηλικία, µέσα από το 
εκπαιδευτικό σύστηµα. Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά θα αποκτούν τις 
αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε όχι µόνο να αποτρέπονται 
ενδεχόµενες αρνητικές επιδράσεις στα παιδιά από ακατάλληλα 
τηλεοπτικά προγράµµατα, αλλά να µπορούν τα παιδιά να αξιοποιούν 
δηµιουργικά τα ΜΜΕ για την ψυχοσωµατική τους ανάπτυξη.  
 
Εξάλλου, αργότερα ως ενήλικες πλέον και ως γονείς, θα µπορούν να 
επιτελέσουν µε πιο αποδοτικό τρόπο τον ρόλο τους σε σχέση µε την 
εµπλοκή τους στην παιδική τηλεθέαση. Η ραγδαία εξέλιξη των 
τεχνολογιών επικοινωνίας θέτει επιτακτικά αυτό τον στόχο, γεγονός 
που επισηµάνθηκε και από ευρωπαϊκά σώµατα. 
 
6.4. Ενηµέρωση των γονιών για τηλεοπτικά προγράµµατα 
 
Η ενηµέρωση των γονιών σε σχέση µε τα προβαλλόµενα τηλεοπτικά 
προγράµµατα, µπορεί να είναι πιο πλήρης, παράλληλα προς τη 
σήµανση των εκποµπών. Μπορεί, είτε µε δελτία τύπου, είτε πριν από 
τη µετάδοση ενός τηλεοπτικού προγράµµατος να δίνονται 
πληροφορίες και εξηγήσεις για το περιεχόµενό του και για τους 
λόγους που κατετάγη σε συγκεκριµένη κατηγορία ως προς την 
καταλληλότητά του. Αυτό θα βοηθήσει τους γονείς στη συζήτηση µε 
τα παιδιά για το περιεχόµενο και τα µηνύµατα που εκπέµπονται από 
συγκεκριµένα τηλεοπτικά προγράµµατα. 
 
Οι τηλεοπτικοί σταθµοί θα µπορούσαν να περιλάβουν στα 
προγράµµατά τους ειδικές εκποµπές για τη γλώσσα των 
οπτικοακουστικών ΜΜΕ, ώστε οι γονείς και γενικότερα οι τηλεθεατές 
να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που 
συνιστούν την οπτικοακουστική παιδεία ή τον αλφαβητισµό στα 
ΜΜΕ. 
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6.5. Ενηµέρωση των γονιών για τη νοµοθεσία και τα 
δικαιώµατα των τηλεθεατών 
 
Θα µπορούσε να αναληφθεί µια εκστρατεία σε πρώτο στάδιο και σε 
δεύτερο στάδιο να δηµιουργηθούν σχετικοί µηχανισµοί για τη 
συνεχή ενηµέρωση των γονιών, ως προς τις πρόνοιες της 
νοµοθεσίας, που ρυθµίζει τη λειτουργία των ΜΜΕ, καθώς και για τα 
δικαιώµατα των τηλεθεατών. 
 
Θα µπορούσε να δίνεται µεγαλύτερη δηµοσιότητα στις αποφάσεις της 
Αρχής Ραδιοτηλεόρασης για την επιβολή κυρώσεων σε τηλεοπτικούς 
σταθµούς, σε σχέση µε παραβίαση της νοµοθεσίας. Με αυτό τον 
τρόπο καθίσταται πιο ευκρινής η αξιολόγηση τηλεοπτικών εκποµπών 
που θεωρούνται ακατάλληλες για παιδιά ή ακόµη και επιβλαβείς.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 

Ερωτηµατολόγιο 
για συνεντεύξεις κλειστού τύπου 

µε γονείς 
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Αγαπητοί γονείς, 
 
Το ερωτηµατολόγιο που επισυνάπτεται αφορά επιστηµονική έρευνα 
µε θέµα τη βία στην τηλεόραση και τις όποιες επιδράσεις της στα 
παιδιά. Απευθύνεται στους γονείς που έχουν παιδιά στη ∆’, στην Ε’ 
και την Στ’ τάξη του ∆ηµοτικού Σχολείου.  
 
Την έρευνα πραγµατοποιούν το Πανεπιστήµιο Κύπρου, το 
Πανεπιστήµιο Frederick και το Κέντρο Ερευνών «Σύνθεσις», µε 
συνεργαζόµενους φορείς την Παγκύπρια Συνοµοσπονδία Συνδέσµων 
Γονέων ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης και τη Συµβουλευτική Επιτροπή για 
την Καταπολέµηση και την Πρόληψη της Βίας στην Οικογένεια. Η 
έρευνα εγκρίθηκε για χρηµατοδότηση από το κρατικό  Ίδρυµα 
Προώθησης Έρευνας (Κωδικός έρευνας: ΚΟΙΝΩ 0506/36). 
 
Απώτερος στόχος της έρευνας είναι η αξιολόγηση της κατάστασης 
και η υποβολή εισηγήσεων για το καλό των παιδιών όλων µας. Η 
βοήθειά σας σ’ αυτή την προσπάθεια είναι πολύτιµη. Σας 
παρακαλούµε θερµά να συµπληρώσετε το ερωτηµατολόγιο, είτε ο 
πατέρας, είτε η µητέρα. ∆εν υπάρχουν σωστές και λανθασµένες 
απαντήσεις. Όλες οι απαντήσεις είναι χρήσιµες και θα µας 
βοηθήσουν στην εξαγωγή συµπερασµάτων. Είναι σηµαντικό να 
καταγράψετε από µόνοι σας ό,τι εσείς πιστεύετε και ό,τι πραγµατικά 
συµβαίνει. Σας διαβεβαιώνουµε ότι θα τηρηθεί απόλυτη εχεµύθεια. 
Εξάλλου, δεν χρειάζεται να γράψετε το όνοµά σας, διότι το 
ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο.  
 
Σηµειώστε µε κύκλο τους αριθµούς ή βάλτε «ν» στο κουτάκι, 
ανάλογα, για την απάντηση που θεωρείτε ως την πιο κατάλληλη. 
Υπολογίζουµε ότι για να απαντήσετε το ερωτηµατολόγιο θα χρειαστεί 
να αφιερώσετε µόνο περίπου 15 – 20 λεπτά. Αφού το 
συµπληρώσετε, τοποθετείστε το στον φάκελο που σας έχουµε 
στείλει. Σφραγίστε τον φάκελο και δώστε τον στο παιδί σας για να 
τον επιστρέψει στον δάσκαλο ή στη δασκάλα του το συντοµότερο. 
 
Ευχαριστούµε θερµά για την ανταπόκριση! Με εκτίµηση, 

 
∆ρ Χρύσανθος Χρυσάνθου 
Επιστηµονικός υπεύθυνος της έρευνας, 
Τµήµα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Κύπρου 



 197

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ, ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

 
1. Σε ποιό βαθµό, κατά τη γνώµη σας, υπάρχει, εάν υπάρχει, 

το στοιχείο της βίας στα προγράµµατα των κυπριακών 
τηλεοπτικών σταθµών; 

1.Υπάρχει σε υπερβολικό βαθµό.   
2.Υπάρχει σε µεγάλο βαθµό. 
3.Υπάρχει σε κανονικό βαθµό. 
4.Υπάρχει σε µικρό βαθµό. 
5.∆εν υπάρχει σχεδόν καθόλου.  
6.∆εν ξέρω.  

 
2. Τι είδους επιδράσεις, κατά τη γνώµη σας, ασκούν στα 

παιδιά οι σκηνές βίας που προβάλλονται στην τηλεόραση; 
 Σε όλα 

τα παιδιά  
Σε πολλά 
παιδιά  

Σε 
αρκετά 
παιδιά  

Σε 
ελάχιστα 
παιδιά 

Σε 
κανένα 
παιδί 

∆εν 
ξέρω 

 
1. Θετικές 

      

 
2. Αρνητικές 

      

 
3.Ουδέτερες 

      

 
3. Πόσο συχνά, κατά τη γνώµη σας, προβάλλονται από 
κυπριακούς τηλεοπτικούς σταθµούς σκηνές βίας που 
αφορούν τα πιο κάτω; 

 Συνεχώς  Συχνά Κάποτε Σπάνια Ποτέ 
1. Συµπλοκές µε γροθιές      
2. Αναπαράσταση τεράτων      
3. Βρισιές και καυγάδες      
4. Εµπρησµοί      
5. Πυροβολισµοί      
6. Βασανιστήρια      
7. Βιασµοί      
8. Κακοποίηση ζώων      
9. Αυτοκτονίες      
10.∆ολοφονίες      
11.Ληστείες      
12.Πόλεµος - µάχες      
13. Άλλες. Ποιές; …………..  
.................................... 
………………………………………… 
……………………………………….. 
………………………………………. 
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4. Ποιές από τις παρακάτω συµπεριφορές θεωρείτε ως βία; 
(Βαθµολογείστε στην κλίµακα 1-5, όπου στο 1= απαράδεκτη 
πράξη και στο 5= αποδεκτή πράξη). 

 1 2 3 4 5 
1.Σπρώξιµο      
2.Τράνταγµα      
3.Τσίµπηµα      
4.Τράβηγµα αφτιού      
5.Τράβηγµα µαλιών      
6.Χαστούκι στο χέρι      
7.Χαστούκι στο πρόσωπο       
8.Κλοτσιά στο πόδι      
9.Γροθιά στην κοιλιά      
10.Ρίξιµο αντικειµένου      
11.∆υνατές φωνές      
12.Λεκτική προειδοποίηση και απειλή      
13.Επίµονο βλέµµα      
13.Προειδοποίηση για εγκατάλειψη      
14.Χρήση αισχρών λέξεων      
15.Τιµωρία µε αποµόνωση στο 
δωµάτιο 

     

16.Απαγόρευση εξόδου από το σπίτι      
17.Στέρηση φιλοδωρήµατος ή 
καταναλωτικών αγαθών 

     

18.Εξαναγκασµός σε σεξουαλική 
επαφή 

     

19.Ανεπιθύµητο άγγιγµα      
20.Ανεπιθύµητο φιλί      
20.Εξαναγκασµός για γδύσιµο 
µπροστά σε άλλους 

     

21.Εξαναγκασµός για 
παρακολούθηση σεξουαλικών 
σκηνών 

     

22.Αποκάλυψη προσωπικών 
δεδοµένων 
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5. Σε ποιά τηλεοπτικά προγράµµατα εντοπίζετε να υπάρχουν, 
εάν υπάρχουν, σκηνές βίας που µπορεί να βλάψουν τα παιδιά; 

 Συνεχώς Συχνά Κάποτε Σπάνια Ποτέ 
 
1.Στα κινούµενα σχέδια 

     

2.Στις δραµατικές σειρές 
(σαπουνόπερες) 

     

 
3. Στα δελτία ειδήσεων 

     

4. Στις ξένες κινηµατογραφικές 
ταινίες - κωµωδίες 

     

5. Στις ξένες κινηµατογραφικές 
δραµατικές ταινίες 

     

6. Στις ξένες κινηµατογραφικές 
ταινίες δράσης 

     

 
7.Σε αθλητικά προγράµµατα 

     

8.Στις κυπριακές χιουµοριστικές 
σειρές 

     

9. Στις ελληνικές χιουµοριστικές 
σειρές 

     

10.Στα επιµορφωτικά 
ντοκιµαντέρ 

     

 
11.Στις συζητήσεις  

     

 
12.Στα ρεάλιτι σόου 

     

 
13.Στα τηλεπαιχνίδια 

     

14.Σε άλλα προγράµµατα. 
Ποιά;..................................... 
........................................... 
........................................... 
............................................ 
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6. Σε ποιό βαθµό, κατά τη γνώµη σας, τα παιδιά χρειάζονται, 
εάν χρειάζονται, προστασία από τις σκηνές βίας που 
προβάλλονται από την τηλεόραση; 

1. Χρειάζονται οπωσδήποτε. 
2. Χρειάζονται πολύ. 
3. Χρειάζονται και δεν χρειάζονται. 
4. Χρειάζονται ελάχιστα. 
5. ∆εν χρειάζονται καθόλου. 
6. ∆εν ξέρω. 

 
 

7. Εάν τα παιδιά χρειάζονται προστασία από την τηλεοπτική 
βία, ποιοί, κατά τη γνώµη σας, έχουν αυτή την ευθύνη; 

 Απόλυτα Σε 
µεγάλο 
βαθµό 

Σε 
αρκετό 
βαθµό 

Σε 
µικρό 
βαθµό 

Καθόλου ∆εν 
ξέρω 

1.Οι τηλεοπτικοί 
σταθµοί. 

      

2.Οι αρµόδιοι 
φορείς. 

      

 
3.Οι γονείς. 

      

4.Το εκπαιδευτικό 
σύστηµα. 

      

 
5.Τα ίδια τα παιδιά. 

      

6.Άλλοι 
παράγοντες. 
Ποιοι;…………………. 
……………………………… 
………………………...... 
 

      

 
 

8. Ποιά η γνώµη σας για τη σήµανση της καταλληλότητας των 
τηλεοπτικών προγραµµάτων (δηλαδή όταν αναφέρεται πριν 
από κάθε εκποµπή ότι είναι κατάλληλο για συγκεκριµένες 
ηλικίες); 

1. Απόλυτα χρήσιµη. 
2. Πολύ χρήσιµη. 
3. Αρκετά χρήσιµη. 
4. Ελάχιστα χρήσιµη. 
5. Καθόλου χρήσιµη. 
6. Φέρνει τα αντίθετα αποτελέσµατα. 
7. ∆εν ξέρω. 
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9. Σε ποιό βαθµό, κατά τη γνώµη σας, οι κυπριακοί 
τηλεοπτικοί σταθµοί παραβιάζουν, εάν παραβιάζουν, τη 
νοµοθεσία που αφορά την προβολή σκηνών βίας; 

1. Συνεχώς. 
2. Συχνά. 
3. Κάποτε. 
4. Σπάνια. 
5. Ποτέ. 
6. ∆εν ξέρω. 

 
10. Τι από τα πιο κάτω ισχύει ή δεν ισχύει, µε βάση τη 
νοµοθεσία (ανεξάρτητα αν η νοµοθεσία εφαρµόζεται ή όχι); 

 Ισχύει Ισχύει και 
δεν ισχύει 

∆εν ισχύει ∆εν ξέρω 

1.Οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθµοί 
έχουν δικαίωµα να προβάλλουν 
ό,τι θέλουν, όποιες ώρες θέλουν. 

    

2.Απαγορεύεται στους 
τηλεοπτικούς σταθµούς 
προβάλλουν διαφηµίσεις παιδικών 
παιχνιδιών µέχρι τις 9 µ.µ. 

    

3.Ο κρατικός τηλεοπτικός σταθµός 
είναι υποχρεωµένος να προβάλλει 
ό,τι θέλει η κυβέρνηση. 

    

4.Απαγορεύεται στους 
τηλεοπτικούς σταθµούς να 
προβάλλουν σκηνές έντονης βίας 
σε ώρες οικογενειακής ζώνης. 

    

5.Απαγορεύεται στους 
τηλεοπτικούς σταθµούς να 
προβάλλουν σκηνές αυτοκτονίας 
σε ώρες οικογενειακής ζώνης. 

    

6.Απαγορεύεται στους 
τηλεοπτικούς σταθµούς να 
ανακοινώνουν τα ονόµατα γονιών 
που κατηγορούνται για 
κακοποίηση των παιδιών τους. 

    

 
11. Πώς κρίνετε τη νοµοθεσία, που αφορά την καταλληλότητα 
των τηλεοπτικών προγραµµάτων; 

1. Απόλυτα επαρκής. 
2. Αρκετά επαρκής. 
3. Έτσι κι έτσι. 
4. Κάπως ανεπαρκής. 
5. Εντελώς ανεπαρκής. 
6. Υπερβολικά αυστηρή. 
7. ∆εν ξέρω. 
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(Σηµείωση: Πάτε καλά! Έχετε προχωρήσει αρκετά. Οι ακόλουθες 
ερωτήσεις αφορούν το παιδί ή τα παιδιά σας που πηγαίνουν στη ∆’, 
την Ε’ ή και την Στ’ τάξη του ∆ηµοτικού Σχολείου. Παρακαλούµε 
προχωρείστε µέχρι το τέλος!). 
 
12. Πόσες ώρες συνήθως παρακολουθεί τηλεόραση τις 
καθηµερινές το παιδί ή τα παιδιά σας; (Αν έχετε περισσότερα 
από ένα παιδιά, σηµειώστε για το καθένα ξεχωριστά). 

 Αγόρι Κορίτσι  Αγόρι Κορίτσι                  
1.∆εν παρακολουθεί 
τηλεόραση 

     

2.Μέχρι 1 ώρα      
3.Μέχρι 2 ώρες      
4.Μέχρι 3 ώρες      
5.Μέχρι 4 ώρες      
6.Περισσότερες από 4 ώρες      
7.∆εν µπορώ να ξέρω      

 

13. Πόσες ώρες παρακολουθεί συνήθως το παιδί ή τα παιδιά 
σας τηλεόραση τα σαββατοκυρίακα και τις αργίες; (Αν έχετε 
περισσότερα από ένα παιδιά, σηµειώστε για το καθένα 
ξεχωριστά). 

 Αγόρι Κορίτσι  Αγόρι Κορίτσι  
1.∆εν παρακολουθεί 
τηλεόραση 

     

2.Μέχρι 1 ώρα      
3.Μέχρι 2 ώρες      
4.Μέχρι 3 ώρες      
5.Μέχρι 4 ώρες      
6.Περισσότερες από 4 ώρες      
7.∆εν µπορώ να ξέρω      
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14. Μπορείτε να αναφέρετε κατά πόσο έχετε παρατηρήσει 
αλλαγές στη συµπεριφορά του παιδιού ή των παιδιών σας, για 
τις οποίες πιστεύετε ότι οφείλονται στην παρακολούθηση 
σκηνών βίας σε τηλεοπτικά προγράµµατα;  

 Συνεχώς Συχνά Κάποτε Σπάνια Καθόλου 
 
1.Γίνεται πιο 
δραστήριο. 

     

 
2.Αποκτά 
περισσότερη 
αυτοπεποίθηση. 

     

 
3.Γίνεται νευρικό και 
αντιδραστικό. 

     

 
4.Εκδηλώνει 
επιθετικές τάσεις, 
µιµούµενο αυτά που 
βλέπει στην 
τηλεόραση. 

     

 
5.Γίνεται πιο 
ευαίσθητο για τα 
παθήµατα των 
άλλων. 

     

 
6.Βλέπει εφιάλτες. 
 

     

 
7.Φοβάται µε το 
παραµικρό. 

     

 
8.Επιδιώκει να 
προστατεύει τους 
άλλους για να µην 
πάθουν κακό. 

     

 
9. Αποκτά 
φιλειρηνικές 
αντιλήψεις. 

     

 
10.Άλλες αλλαγές. 
Ποιες; 
…………………............ 
............................ 
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15. Τι από τα παρακάτω γίνεται συνήθως, όταν στην 
τηλεόραση παρουσιάζεται το σήµα ότι το πρόγραµµα είναι 
κατάλληλο για άτοµα άνω των 12 ετών.  

 Σχεδόν 
πάντοτε 

Συχνά Κάποτε Σπάνια Σχεδόν 
ποτέ 

 
1.Αφήνω το/τα 
παιδί/ιά µου να το 
παρακολουθήσουν. 

     

 
2.Ζητώ από το/τα 
παιδί/ιά µου να 
σβήσουν την 
τηλεόραση ή να 
αλλάξουν κανάλι και 
µε υπακούει/ουν. 

     

 
3.Πηγαίνω και 
σβήνω την 
τηλεόραση ή αλλάζω 
κανάλι, ακόµη και 
αν αντιδρά/ούν 
το/τα παιδιά µου. 

     

 
4.Κάθοµαι και 
παρακολουθώ µαζί 
του/τους το 
πρόγραµµα για να 
του / τους εξηγήσω 
γιατί είναι 
ακατάλληλο. 

     

 
5.Άλλο. Τι; 
......................... 
.......................... 
.......................... 
.......................... 
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16. Τι λέτε συνήθως στο παιδί ή στα παιδιά σας, όταν κάνουν 
ενοχλητική φασαρία την ώρα που εσείς είσαστε 
απασχοληµένος/η;  

 Σχεδόν 
πάντοτε 

Συχνά Κάποτε Σπάνια Σχεδόν 
ποτέ 

 
1.Να κλειστούν στο 
δωµάτιό τους για να 
µην τους ακούτε. 

     

 
2.Να βρουν κάποιο 
παιχνίδι να παίξουν. 

     

 
3.Να βγουν έξω να 
παίξουν µε φίλους 
τους. 

     

 
4.Να παρακολουθήσουν 
τηλεόραση. 

     

 
5.Να δουν κάποιο έργο 
στο dvd (ντιβιντί). 

     

 
6.Να διαβάσουν τα 
µαθήµατά τους. 

     

 
7.Να διαβάσουν κάτι 
άλλο, εκτός των 
µαθηµάτων τους. 

     

 
8.Να παίξουν στο 
κοµπιούτερ. 

     

 
9.Να βοηθήσουν στις 
δουλειές του σπιτιού. 

     

 
10.Τους αφήνετε να 
κάνουν φασαρία. 

     

11. Άλλο. Τι; 
............................. 
............................. 
............................. 
.............................. 
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17. Τι κάνετε συνήθως, όταν το παιδί ή τα παιδιά σας 
επιµένουν να βλέπουν τηλεόραση, αντί να κάνουν τα 
µαθήµατά τους; 

 Σχεδόν 
πάντοτε 

Συχνά Κάποτε Σπάνια Σχεδόν 
ποτέ 

 
1.Τους βάζω τις φωνές. 

     

 
2.Τους τραβώ µε το ζόρι 
και στην έσχατη ανάγκη 
τους δίνω κανένα 
χαστούκι. 

     

 
3.Σβήνω την τηλεόραση 
και ας αντιδρούν. 

     

 
4.Τους υπόσχοµαι να τους 
αγοράσω κάτι που τους 
αρέσει. 

     

 
5.Τους απειλώ ότι θα τους 
στερήσω κάτι που τους 
αρέσει. 

     

 
6.Τους εξηγώ και κάνουµε 
συµφωνία ότι θα τους 
αφήσω να δουν 
τηλεόραση µόλις 
τελειώσουν τα µαθήµατα. 

     

 
7.Τους αφήνω να βλέπουν 
τηλεόραση για να 
ακούσουν παρατηρήσεις 
από τον δάσκαλο ή τη 
δασκάλα επειδή δεν 
έκαναν τα µαθήµατά τους, 
ίσως έτσι συνετιστούν. 

     

8.Άλλο. Τι; 
.................................. 
.................................. 
.................................. 
.................................. 
.................................. 
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18. Πότε το παιδί ή τα παιδιά σας υπακούουν και δεν 
ξανακάνουν κάτι που τους απαγορεύσατε; 

 Σχεδόν 
πάντοτε 

Συχνά Κάποτε Σπάνια Σχεδόν 
ποτέ 

 
1.Όταν τους βάλω 

τις φωνές. 

     

 
2.Όταν τους τραβώ µε το 
ζόρι και στην έσχατη 
ανάγκη τους δίνω κανένα 
χαστούκι. 

     

 
3.Όταν τους σβήνω 
την τηλεόραση µε το έτσι 
θέλω. 

     

 
4.Όταν τους υπόσχοµαι να 
τους αγοράσω κάτι που 
τους αρέσει. 

     

 
5.Όταν τους απειλώ ότι θα 
τους στερήσω κάτι που 
τους αρέσει. 

     

 
6.Όταν τους εξηγώ και 
κάνουµε συµφωνία ότι θα 
δουν τηλεόραση µόλις 
τελειώσουν τα µαθήµατά 
τους. 

     

 
7.Όταν τους υπόσχοµαι να 
κάνουν κάτι άλλο πιο 
ενδιαφέρον, αντί να δουν 
τηλεόραση. 

     

 
8.Όταν τους κάνει 
παρατηρήσεις ο δάσκαλος 
ή η δασκάλα τους. 

     

 
9. Άλλο. Τι; 
................................ 
................................ 
................................ 
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19. Τι ισχύει από τα πιο κάτω; 
 Συνεχώς Συχνά Κάποτε Σπάνια Καθόλου 
 
1.Το παιδί ή τα παιδιά µε 
ρωτούν για κάτι που είδαν 
στην τηλεόραση. 

     

 
2.Ρωτώ το παιδί ή τα 
παιδιά µου αν κατάλαβαν 
κάτι που είδαν στην 
τηλεόραση. 

     

 
3.Συζητούµε µε το παιδί ή 
τα παιδιά µου για κάτι που 
έδειξε η τηλεόραση. 

     

 
4.Λέω στο παιδί ή στα 
παιδιά µου να ρωτήσουν 
τον δάσκαλο ή τη δασκάλα 
τους, όταν µου κάνουν 
δύσκολες ερωτήσεις για 
κάτι που είδαν στην 
τηλεόραση. 

     

 
5.Λέω στο παιδί ή στα 
παιδιά µου να διαβάσουν 
την εγκυκλοπαίδεια, όταν 
µου κάνουν δύσκολες 
ερωτήσεις για κάτι που 
είδαν στην τηλεόραση. 

     

 
6.Προσπαθώ να µάθω και 
να το εξηγήσω στα παιδιά 
µου, όταν µου κάνουν 
ερωτήσεις για κάτι που 
είδαν στην τηλεόραση και 
δεν το ξέρω. 
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20. Τι κάνετε συνήθως όταν προβάλλεται από την τηλεόραση 
ένα επιµορφωτικό πρόγραµµα, όπως ντοκιµαντέρ για τη 
φύση, για κοινωνικά θέµατα, για ιστορικά θέµατα κ.λ.π.; 

 Σχεδόν 
πάντοτε 

Συχνά Κάποτε Σπάνια Σχεδόν 
ποτέ 

 
1.Κάθοµαι και το 
παρακολουθώ, εφόσον 
µε ενδιαφέρει, έστω κι 
αν έχω άλλες ασχολίες. 

     

 
2.Αναγκάζω τα παιδιά 
µου να το 
παρακολουθήσουµε 
µαζί. 

     

 
3.Λέω στα παιδιά µου ότι 
θα ήταν καλό να το 
παρακολουθήσουµε 
µαζί. 

     

 
4.Αναγκάζω τα παιδιά 
µου να καθίσουν να το 
παρακολουθήσουν µε το 
ζόρι µόνα τους. 

     

 
5.Αφήνω τα παιδιά µου 
να παρακολουθούν µόνα 
τους ό,τι θέλουν από 
την τηλεόραση. 

     

 
6.Άλλο. Τι; 
............................... 
............................... 
............................... 
............................... 
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21. Τι κάνετε συνήθως όταν ένα τηλεοπτικό πρόγραµµα 
προκαλεί την αγανάκτηση σας; 

 Σχεδόν 
πάντοτε 

Συχνά Κάποτε Σπάνια Σχεδόν 
ποτέ 

 
1.Συνεχίζω να το 
παρακολουθώ για να 
δω πού θα καταλήξει. 

     

 
2.Σβύνω την 
τηλεόραση. 

     

 
3.Αλλάζω κανάλι. 
 

     

 
4.Επικοινωνώ µε τους 
υπεύθυνους του 
σταθµού, για να 
διαµαρτυρηθώ. 

     

 
5.Επικοινωνώ µε τις 
αρµόδιες υπηρεσίες 
(Aρχή 
Pαδιοτηλεόρασης, 
Eπιτροπές 
∆εοντολογίας, 
κρατικές υπηρεσίες 
κ.ά.) για να προβώ σε 
καταγγελία. 

     

 
6.Μοιράζοµαι µε 
γνωστούς και φίλους 
την αγανάκτησή µου. 

     

 
7.Ασχολούµαι µε κάτι 
άλλο και το ξεχνώ. 

 

     

8.Άλλο. Τι; 
............................... 
............................... 
............................... 
............................... 
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22. Mε ποιούς τρόπους, κατά τη γνώµη σας, θα µπορούσαν να 
αποτραπούν τυχόν αρνητικές επιδράσεις της τηλεοπτικής βίας 
στα παιδιά;  

 Απόλυτα Σε 
µεγάλο 
βαθµό 

Σε 
αρκετό 
βαθµό 

 Σε 
µικρό 
βαθµό 

Καθόλου 

 
1.Με απαγορεύσεις προς τους 
τηλεοπτικούς σταθµούς για 
να µην προβάλλουν σκηνές 
βίας. 

     

 
2.Με αυστηρότερες ποινές 
προς τους τηλεοπτικούς 
σταθµούς. 

     

 
3.Με κίνητρα προς τους 
τηλεοπτικούς σταθµούς για 
καλύτερα προγράµµατα. 

     

 
4.Με εκπαίδευση των γονιών 
για τη χρήση της 
τηλεόρασης. 

     

 
5.Με εκπαίδευση των παιδιών 
και των νέων για τη χρήση 
της τηλεόρασης. 

     

 
6.Με παρεµβάσεις των ίδιων 
των τηλεθεατών προς τους 
τηλεοπτικούς σταθµούς. 

     

 
7.Με άλλους τρόπους. 
Ποιους; 
...………………………………………….. 
........................................ 
........................................ 
........................................ 
........................................ 
........................................ 
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23. Πόσες ώρες παρακολουθείτε εσείς τηλεόραση τις 
καθηµερινές; 

1. ∆εν παρακολουθώ τηλεόραση. 
2. Μέχρι 1 ώρα. 
3. Μέχρι 2 ώρες. 
4. Μέχρι 3 ώρες. 
5. Μέχρι 4 ώρες. 
6. Περισσότερες από 4 ώρες. 

 
24. Πόσες ώρες παρακολουθείτε εσείς τηλεόραση τα 
σαββατοκυρίακα και τις αργίες; 

1. ∆εν παρακολουθώ τηλεόραση. 
2. Μέχρι 1 ώρα. 
3. Μέχρι 2 ώρες. 
4. Μέχρι 3 ώρες. 
5. Μέχρι 4 ώρες. 
6. Περισσότερες από 4 ώρες. 

 
25. Ποιά ή ποιές εκποµπές παρακολουθήσατε εσείς τις 
τελευταίες τρεις µέρες από την τηλεόραση; 

1. Κινούµενα σχέδια. 
2. ∆ραµατική σειρά - σαπουνόπερα. 
3. ∆ελτίο ειδήσεων. 
4. Ξένη ταινία - κωµωδία. 
5. Ξένη ταινία – δράµα. 
6. Ξένη ταινία δράσης. 
7. Αθλητικό πρόγραµµα. 
8. Χιουµοριστική κυπριακή σειρά. 
9. Χιουµοριστική ελληνική σειρά. 
10. Επιµορφωτικό ντοκιµαντέρ. 
11. Συζήτηση. 
12. Ρεάλιτι σόου. 
13. Τηλεπαιχνίδι. 
14. Άλλο πρόγραµµα. Ποιό;............................................. 
15. ∆εν παρακολούθησα τηλεόραση. 

 
26. Ποιά ή ποιές εκποµπές που παρακολουθήσατε τις 
τελευταίες τρεις µέρες µαζί µε το παιδί ή τα παιδιά σας που 
πηγαίνουν στη ∆’ , Ε’, Στ΄τάξη του ∆ηµοτικού Σχολείου; 

1. Κινούµενα σχέδια. 
2. ∆ραµατική σειρά - σαπουνόπερα. 
3. ∆ελτίο ειδήσεων. 
4. Ξένη ταινία - κωµωδία. 
5. Ξένη ταινία – δράµα. 
6. Ξένη ταινία δράσης. 
7. Αθλητικό πρόγραµµα. 
8. Χιουµοριστική κυπριακή σειρά. 
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9. Χιουµοριστική ελληνική σειρά. 
10. Επιµορφωτικό ντοκιµαντέρ. 
11. Συζήτηση. 
12. Ρεάλιτι σόου. 
13. Τηλεπαιχνίδι. 
14. Άλλο πρόγραµµα. Ποιό; ............................................. 
15. ∆εν παρακολούθησαµε µαζί τηλεόραση. 
 

27. Ποια ή ποιές εκποµπές παρακολούθησε τις τελευταίες 
τρεις µέρες στην τηλεόραση το παιδί ή τα παιδιά σας που 
πηγαίνουν στη ∆’, Ε΄, Στ’ τάξη του ∆ηµοτικού Σχολείου;  

1. Κινούµενα σχέδια. 
2. ∆ραµατική σειρά - σαπουνόπερα. 
3. ∆ελτίο ειδήσεων. 
4. Ξένη ταινία - κωµωδία. 
5. Ξένη ταινία – δράµα. 
6. Ξένη ταινία δράσης. 
7. Αθλητικό πρόγραµµα. 
8. Χιουµοριστική κυπριακή σειρά. 
9. Χιουµοριστική ελληνική σειρά. 
10. Επιµορφωτικό ντοκιµαντέρ. 
11. Συζήτηση. 
12. Ρεάλιτι σόου. 
13. Τηλεπαιχνίδι. 
14. Άλλο πρόγραµµα. Ποιό; ............................................. 
15. ∆εν παρακολούθησε τηλεόραση. 
16. ∆εν έχω υπόψη µου. 

 
28. Ποιά τηλεοπτικά κανάλια παρακολουθείτε συνήθως; 

1. Μόνο τα κυπριακά κανάλια ανοικτής λήψης. 
2. Συνδροµητικά κανάλια (Αλφα, Λουµιέρ, Mivision, Nova). 
3. Ξένα δορυφορικά κανάλια. 
4. Κανένα. 

 
29. Πόσες τηλεοράσεις χρησιµοποιεί η οικογένειά σας; 

1. Μία 
2. ∆ύο 
3. Τρεις και άνω 
4. Καµία 

 
30. Τι διαθέτει το παιδί ή τα παιδιά της οικογένειάς σας που 
πηγαίνουν στη ∆’, Ε΄, Στ’ τάξη στο υπνοδωµάτιό του/τους; 

1. Τηλεόραση.  
2. Κοµπιούτερ. 
3. Ίντερνετ. 
4. DVD Player. 
5. Βιντεοπαιχνίδια. 
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31. Έχετε παρακολουθήσει οποιαδήποτε µαθήµατα 
(σεµινάρια, διαλέξεις κ.λπ.) που αφορούν τις επιδράσεις της 
τηλεόρασης στα παιδιά; 

1. Ναι 
2. Όχι 

 
32. Αν ναι, πού έχετε παρακολουθήσει µαθήµατα (σεµινάρια, 
διαλέξεις κ.λπ.) που αφορούν τις επιδράσεις της τηλεόρασης 
στα παιδιά; 

1. Κατά τη φοίτηση στο σχολείο. 
2. Κατά τη φοίτηση σε Κολέγιο. 
3. Κατά τη φοίτηση σε Πανεπιστήµιο. 
4. Σε επιµορφωτικά µαθήµατα ή διαλέξεις. 
5. ∆εν έχω παρακολουθήσει. 

 

33. ∆ιαβάζετε βιβλία ή άρθρα που αφορούν τις επιδράσεις της 
τηλεόρασης στα παιδιά; 

1. Συνεχώς. 
2. Συχνά. 
3. Κάποτε. 
4. Σπάνια. 
5. Ποτέ. 

 
34. Θα παρακολουθούσατε επιµορφωτικά µαθήµατα για τις 
επιδράσεις της τηλεόρασης στα παιδιά, αν σας το πρότειναν 
από τον Σύνδεσµο Γονέων ή από άλλο αρµόδιο φορέα; 

1. Ναι. 
2. Όχι. 

 
35. Αν όχι, γιατί; 

1. Λόγω έλλειψης χρόνου. 
2. ∆ιότι θεωρώ αχρείαστα τέτοια µαθήµατα. 
3. ∆ιότι θεωρώ ότι δεν έχω κάτι σηµαντικό να µάθω σε αυτό το 

θέµα. 
4. ∆ιότι αυτά τα θέµατα είναι δουλειά των δασκάλων.  
5. Για άλλο λόγο. Ποιόν;................................................ 
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∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
(Σηµείωση: Οι ερωτήσεις που ακολουθούν αποσκοπούν αποκλειστικά 
και µόνο στη στατιστική ανάλυση. Σχεδόν τελειώσατε...). 
 
36. Φύλο ερωτώµενου: 

1. Άνδρας 
2. Γυναίκα 

 
37. Ηλικία ερωτώµενου: 

1. Μέχρι 24 ετών 
2. 25 – 29 ετών 
3. 30 – 34 ετών 
4. 35 – 39 ετών 
5. 40 – 44 ετών 
6. 45 – 49 ετών 
7. 50 – 54 ετών 
8. 55 – 59 ετών 
9. 60 ετών και άνω 

 
38. Τόπος διαµονής ερωτώµενου: 

1. Αστική περιοχή 
2. Αγροτική περιοχή 

 

39. Επάγγελµα ερωτώµενου: 

1. ∆ηµόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος σε ηµικρατικό οργανισµό 
2. ∆ιευθυντικό στέλεχος σε δηµόσιο ή ηµικρατικό οργανισµό 
3. Μισθωτός ιδιωτικός υπάλληλος 
4. ∆ιευθυντικό στέλεχος ιδιωτικής εταιρείας 
5. Αυτοεργοδοτούµενος/η 
6. ∆εν εργάζοµαι 

 

40. Εργάζεστε πέραν των κανονικών ωραρίων; 

1. Πάντοτε 
2. Συχνά 
3. Κάποτε 
4. Σπάνια 
5. Ποτέ 
6. ∆εν εργάζοµαι καθόλου 

 
41. Μόρφωση ερωτώµενου: 

1. Απόφοιτος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης 
2. Απόφοιτος Γυµνασίου 
3. Απόφοιτος Λυκείου 



 216

4. Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής 
5. Απόφοιτος Κολεγίου 
6. Απόφοιτος Πανεπιστηµίου 
7. Κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου 
 

42. Ποιάς µορφής είναι η οικογένειά σας; 

1. Οικογένεια και µε τους δύο γονείς - συζύγους. 
2. Οικογένεια µόνο µε τον ένα γονιό, λόγω διαζυγίου. 
3. Οικογένεια µόνο µε τον ένα γονιό, λόγω χηρείας. 
4. Οικογένεια µε µητέρα και θετό πατέρα από δεύτερο γάµο. 
5. Οικογένεια µε πατέρα και θετή µητέρα από δεύτερο γάµο. 
6. Άλλης µορφής οικογένεια: ................................................ 

 
43. ∆ιαµένει άλλο πρόσωπο στην ίδια κατοικία µαζί σας; 

1. Πατέρας/µητέρα 
2. Πεθερός/ά 
3. Αδελφός/ή 
4. Οικιακή βοηθός 
5. Άλλος 
6. Κανένας 

 

44. Ποιός φροντίζει το παιδί ή τα παιδιά σας της ∆’, Ε’, Στ’ 
τάξης του ∆ηµοτικού Σχολείου, όταν λείπετε απ’ το σπίτι; 

1. Παππούς/γιαγιά ή άλλο συγγενικό πρόσωπο 
2. Οικιακή βοηθός 
3. Νηπιαγωγείο 
4. Βaby sitter  
5. Μένει µε το ή µε τα µεγαλύτερα παιδιά 
6. Μένει µόνο του / µόνα τους 

 
45. Πόσα παιδιά έχετε στη σηµερινή σας οικογένεια;  
 Αριθµός παιδιών  
Αγόρια  
Κορίτσια  
 
46. Τα παιδιά στη σηµερινή σας οικογένεια είναι ηλικίας: 
 Αριθµός Παιδιών 
 Αγόρια Κορίτσια 
Μέχρι 6 ετών   
6-8 ετών   
9 – 11 ετών   
12 – 14 ετών   
15 – 17 ετών   
18 ετών και άνω   
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47. Πόσα παιδιά της σηµερινής σας οικογένειας πηγαίνουν 
στη ∆’, Ε’, Στ’ τάξη του ∆ηµοτικού Σχολείου; 
 Αριθµός παιδιών  
Αγόρια  
Κορίτσια  
 
Αυτό ήταν! Ευχαριστούµε πολύ για τη συνεργασία!  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 

Ηµιδοµηµένο ερωτηµατολόγιο 
για συνεντεύξεις ανοικτού τύπου 

µε γονείς 
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ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΒΙΑ 

 
 

ΗΜΙ∆ΟΜΗΜΕΝΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ 

 
 
 
Α’ ΜΕΡΟΣ 
 
Καταγραφή δηµογραφικών στοιχείων: (φύλο, ηλικία, τόπος 

διαµονής, επάγγελµα, ώρες εργασίας, µόρφωση, µορφή οικογένειας, 
φροντίδα παιδιών, αριθµός παιδιών). 
 
 

Β’ ΜΕΡΟΣ 
 

1. Σε ποιό βαθµό, κατά τη γνώµη σας, υπάρχει, εάν βέβαια 
θεωρείτε ότι υπάρχει, το στοιχείο της βίας στα προγράµµατα 
των κυπριακών τηλεοπτικών σταθµών; (…) Πού στηρίζετε την 
άποψή σας; 

 
2. Τι είδους επιδράσεις ασκούν στα παιδιά οι σκηνές βίας που 

προβάλλονται από την τηλεόραση; (…) Γιατί το λέτε αυτό; 
 

3. Ποιές τηλεοπτικές σκηνές θα χαρακτηρίζατε ως βίαιες; (...) Οι 
καυγάδες είναι βία; Τα σπρωξίµατα; Γιατί; 

 
4. Ποιές από τις σκηνές βίας θα µπορούσαν να επιδράσουν πιο 

αρνητικά τα παιδιά, κατά τη γνώµη σας; 
 

5. Σε ποιά προγράµµατα, κατά τη γνώµη σας, υπάρχουν οι 
περισσότερες σκηνές βίας; 

 
6. Τα παιδιά, κατά τη γνώµη σας, χρειάζονται προστασία από τις 

επιδράσεις της τηλεοπτικής βίας; (…) Γιατί χρειάζονται ή δεν 
χρειάζονται προστασία; 

 
7. Ποιοί παράγοντες θεωρείτε εσείς ότι έχουν την ευθύνη για την 

προστασία των παιδιών από την τηλεοπτική βία; (…) Γιατί το 
νοµίζετε αυτό; 

 
8. Νοµίζετε ότι είναι χρήσιµη ή δεν είναι χρήσιµη η σήµανση των 

τηλεοπτικών εκποµπών; (...) Πού το αποδίδετε αυτό; 
Εξαρτάται από τους γονείς, τα παιδιά, τους ίδιους τους 
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τηλεθεατές, από τους τηλεοπτικούς σταθµούς ή από την Αρχή 
Ραδιοτηλεόρασης; 

 
9. Οι τηλεοπτικοί σταθµοί, κατά τη γνώµη σας, παραβιάζουν 

συχνά ή σε γενικές γραµµές εφαρµόζουν τη νοµοθεσία; (...) 
Γιατί την παραβιάζουν ή την εφαρµόζουν, αναλόγως; Σε ποιές 
περιπτώσεις;  

 
10. Μπορείτε να αναφέρετε κάποιες πρόνοιες της νοµοθεσίας 

που θεωρείτε ως πολύ βασικές; (...) Πώς ενηµερωθήκατε για 
τις πρόνοιες της νοµοθεσίας; 

 
11. Πώς κρίνετε τη νοµοθεσία για τη λειτουργία των 

τηλεοπτικών σταθµών; (...) Γιατί έχετε αυτή την άποψη; Τι θα 
µπορούσε να αλλάξει; 

 
12. Πόσες ώρες παρακολουθεί καθηµερινά το παιδί ή τα 

παιδιά σας που πηγαίνουν στην ∆’ – Στ’ ∆ηµοτικού τηλεόραση; 
(...) Θεωρείτε ότι είναι πολλές ή λίγες; Θα θέλατε να 
παρακολουθούν λιγότερο ή περισσότερο τηλεόραση; Γιατί; 

 
13. Πόσες ώρες παρακολουθεί τα σαββατοκυρίακα και τις 

αργίες το παιδί ή τα παιδιά σας που πηγαίνουν στην ∆’ – Στ’ 
∆ηµοτικού τηλεόραση; (...) Θεωρείτε ότι είναι πολλές ή λίγες; 
Θα θέλατε να έκαναν κάτι άλλο; 

 
14. Έχετε παρατηρήσει αλλαγές στη συµπεριφορά των 

παιδιών σας, οι οποίες µπορεί να οφείλονται στην 
παρακολούθηση σκηνών βίας από την τηλεόραση; (...) Πού το 
αποδίδετε αυτό; 

 
15. Τι κάνετε συνήθως όταν το σήµα στην τηλεόραση είναι 

κατάλληλο µόνο για άτοµα άνω των 12 ετών, την ώρα που 
παρακολουθεί(ούν) τηλεόραση το παιδί ή τα παιδιά σας που 
πηγαίνουν στη ∆’ – Στ’ ∆ηµοτικού; (...) Γιατί το κάνετε αυτό; 

 
16. Τι λέτε συνήθως στα παιδιά σας, όταν κάνουν φασαρία 

την ώρα που εσείς είστε απασχοληµένος/η; (...) Γιατί τους το 
λέτε αυτό; Έχει αποτέλεσµα; Τι κάνετε στις περιπτώσεις που 
δεν σας υπακούουν; 

 
17. Τι κάνετε συνήθως, όταν το παιδί ή τα παιδιά σας 

επιµένουν να βλέπουν τηλεόραση, αντί να κάνουν τα 
µαθήµατά τους; (...) Γιατί το κάνετε αυτό; Θεωρείτε ότι είναι 
σωστό ή αναγκάζεστε να το κάνετε; 
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18. Πότε το παιδί ή τα παιδιά σας υπακούουν και δεν 
ξανακάνουν κάτι που τους απαγορεύσατε; (...) Γιατί νοµίζετε 
ότι συµπεριφέρονται έτσι;  

 
19. Συζητάτε µε τα παιδιά σας κάτι που είδαν στην 

τηλεόραση; (...) Τι σας ρωτούν συνήθως; Εσείς τι απαντάτε; 
Όταν δεν ξέρετε την απάντηση, τι κάνετε; 

 
20. Τι κάνετε συνήθως όταν προβάλλεται από την τηλεόραση 

ένα επιµορφωτικό πρόγραµµα, όπως ντοκιµαντέρ για τη φύση, 
για κοινωνικά θέµατα, για ιστορικά θέµατα κ.λπ.; (...) Γιατί το 
κάνετε αυτό; Τα παιδιά σας ανταποκρίνονται, όταν τους 
ζητήσετε να δουν κάτι που εσείς θεωρείτε επιµορφωτικό; 

 
21. Τι κάνετε συνήθως όταν ένα τηλεοπτικό πρόγραµµα 

προκαλεί την αγανάκτηση σας; (...) Επικοινωνείτε µε τους 
τηλεοπτικούς σταθµούς, µε την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, για να 
κάνετε παράπονα; Γιατί; 

 
22. Mε ποιούς τρόπους, κατά τη γνώµη σας, θα µπορούσαν 

να αποτραπούν τυχόν αρνητικές επιδράσεις της τηλεοπτικής 
βίας στα παιδιά; (...) Γιατί νοµίζετε ότι αυτό θα είχε 
αποτελέσµατα; 

 
23. Πόσες ώρες παρακολουθείτε εσείς τηλεόραση τις 

καθηµερινές; (...) Παρακολουθείτε ό,τι προβάλλει η τηλεόραση 
την ώρα που δεν είστε απασχοληµένος/η ή επιλέγετε; 

 
24. Πόσες ώρες παρακολουθείτε εσείς τηλεόραση τα 

σαββατοκυρίακα και τις αργίες; (...) Παρακολουθείτε ό,τι 
προβάλλει η τηλεόραση την ώρα που δεν είστε 
απασχοληµένος/η ή επιλέγετε; 

 
25. Ποιά ή ποιές εκποµπές παρακολουθήσατε εσείς τις 

τελευταίες τρεις µέρες από την τηλεόραση; (...) Γιατί; Είναι οι 
εκποµπές που σας αρέσουν ή απλώς έτυχε; 

 
26. Ποιά ή ποιές εκποµπές που παρακολουθήσατε τις 

τελευταίες τρεις µέρες µαζί µε το παιδί ή τα παιδιά σας που 
πηγαίνουν στη ∆’ , Ε’, Στ΄τάξη του ∆ηµοτικού Σχολείου; (...) 
Ήταν δική σας επιλογή ή των παιδιών σας; 

 
27. Ποιά ή ποιές εκποµπές παρακολούθησε τις τελευταίες 

τρεις µέρες στην τηλεόραση το παιδί ή τα παιδιά σας που 
πηγαίνουν στη ∆’, Ε΄, Στ’ τάξη του ∆ηµοτικού Σχολείου; (...) 
Μόνα τους αποφάσισαν ή µε τη δική σας παρότρυνση; 

 



 222

28. Ποιά τηλεοπτικά κανάλια παρακολουθείτε συνήθως; (...) 
Γιατί επιλέγετε αυτά τα κανάλια; 

 
29. Πόσες τηλεοράσεις χρησιµοποιεί η οικογένειά σας; (...) 

Βλέπετε µαζί όλη η οικογένεια τηλεόραση; Γιατί; 
 

30. Το παιδί ή τα παιδιά της οικογένειάς σας που πηγαίνουν 
στη ∆’, Ε΄, Στ’ τάξη έχουν τηλεόραση στο υπνοδωµάτιό 
του/τους; (...) Πώς το αποφασίσατε; Ήταν δική τους 
απαίτηση; Κάνατε συµφωνία για το τι και πόσες ώρες θα 
παρακολουθούν τηλεόραση; 

 
31. Έχετε παρακολουθήσει οποιαδήποτε µαθήµατα 

(σεµινάρια, διαλέξεις κ.λπ.) που αφορούν τις επιδράσεις της 
τηλεόρασης στα παιδιά; (...) 

 
32. Αν ναι, πού έχετε παρακολουθήσει µαθήµατα (σεµινάρια, 

διαλέξεις κ.λπ.) που αφορούν τις επιδράσεις της τηλεόρασης 
στα παιδιά; 

 
33. Θα παρακολουθούσατε επιµορφωτικά µαθήµατα για τις 

επιδράσεις της τηλεόρασης στα παιδιά, αν σας το πρότειναν 
από τον Σύνδεσµο Γονέων ή από άλλο αρµόδιο φορέα; 

 
34. Αν όχι, γιατί; 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
 

Ενδεικτικές συνεντεύξεις 
ανοικτού τύπου 

µε γονείς 
µε τη χρήση ηµιδοµηµένου 

ερωτηµατολογίου 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΟΜΕΝΟΣ 1 

 
 
∆ηµογραφικά στοιχεία: 
 
Φύλο: Γυναίκα 
Ηλικία: 36 χρονών 
Τόπος διαµονής: Λεµεσός 
Επάγγελµα: Γραφέας 
Ώρες εργασίας: 7.30-14.30 και Πέµπτη µέχρι 6 το απόγευµα. 
Μόρφωση: Κολλέγιο 
Μορφή οικογένειας: Ζει µε τον άντρα και τα παιδιά της 
Φροντίδα των παιδιών: Η ίδια 
Αριθµός παιδιών: Τρία παιδιά, ηλικίας 3, 6 και 12. 
 
Η συνέντευξη: 
 
- Σε ποιο βαθµό κατά τη γνώµη σας υπάρχει εάν βέβαια θεωρείτε ότι 
υπάρχει, το στοιχείο της βίας στα προγράµµατα των κυπριακών 
τηλεοπτικών σταθµών; Πού στηρίζετε την άποψη σας; 
- Υπάρχει σε µεγάλο βαθµό, αρκετά. Έχει τηλεοπτικές σκηνές όχι 
µόνο για µωρά, εννοώ µίκυ µάους, έχει ταινίες που 
παρακολουθούνται που ηλικίες 10 χρονών και ακόµα 6 χρονών, που 
έχουν αρκετά βίαια στοιχεία µέσα, σκηνές τρόµου, βίας, φόνων.  
 
- Τι είδους επιδράσεις, νοµίζετε, ασκούν στα παιδιά οι σκηνές βίας 
που προβάλλονται από την τηλεόραση;  
-Στους µικρούς φόβο και στους µεγάλους βίαιες πράξεις 
 
- Γιατί το λέτε αυτό; 
- Η Ιωάννα αντιδρώντας. Ο Αντρέας, µε βίαιο τρόπο, φοβάται. 
 
- Ποιες τηλεοπτικές σκηνές θα χαρακτηρίζατε ως βίαιες; 
- Είναι πολλές: να χρησιµοποιάς µαχαίρι, όπλα τα χτυπήµατα. 
 
- Οι καυγάδες είναι βία;  
- Ναι. 
 
- Τα σπρωξίµατα; 
- Όχι τόσο. 
 
- Γιατί;  
- Ένα απλό σπρώξιµο όχι, αλλά ο καυγάς, η χρήση αιχµηρών 
αντικειµένων, η βίαιη στάση. 
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- Ποιές από τις σκηνές βίας θα µπορούσαν να επηρεάσουν πιο 
αρνητικά τα παιδιά κατά την γνώµη σας; 
- Οι σκηνές που έχουν αίµα και επιφέρουν θάνατο. 
 
- Σε ποια προγράµµατα κατά τη γνώµη σας υπάρχουν οι 
περισσότερες σκηνές βίας; 
- Τα προγράµµατα που απευθύνονται σε νεολαία, δηλαδή όχι οι 
καθηµερινές σειρές, όχι οι κυπριακές σειρές, τα action, θρίλερ ακόµα 
και τα µίκι µάους ταινίες, που βλέπουν τα απογεύµατα, έχουν σκηνές 
βίας. 
 
- Τα παιδιά κατά τη γνώµη  σας χρειάζονται προστασία από τις 
επιδράσεις της τηλεοπτικής βίας; 
- Οπωσδήποτε. 
 
- Γιατί χρειάζονται προστασία; 
- ∆ιότι πρέπει να ζούµε σε µια κοινωνία χωρίς βία, ξεκινώντας που 
την οικογένεια ως το σχολείο. 
 
- Ποιοί παράγοντες θεωρείτε εσείς ότι έχουν την ευθύνη για την 
προστασία των παιδιών από την τηλεοπτική βία; 
- Οι γονείς. 
 
- Γιατί το νοµίζετε αυτό; 
- Γιατί οι γονείς τους έφεραν στον κόσµο και τα αγαπούν πιο πολύ 
από οποιοδήποτε και πρέπει να τα προστατεύουν πρώτα οι γονείς και 
µετά εκείνοι που έχουν τους σταθµούς. 
 
- Νοµίζετε ότι είναι χρήσιµη ή δεν είναι χρήσιµη η σήµανση των 
τηλεοπτικών εκποµπών;  
- Είναι χρήσιµη. 
 
- Πού το αποδίδετε αυτό;  
- Εν’ χρήσιµη ειδικά στους γονείς που δεν ξέρουν τι θα ακολουθήσει 
και το ότι βλέπουν µέχρι µια ηλικία προσδιορίζει, πάει το µυαλό τι 
µπορεί να περιέχει η ταινία. 
 
- Εξαρτάται από τους γονείς τα παιδιά, τους ίδιους τους τηλεθεατές, 
από τους τηλεοπτικούς σταθµούς ή από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης; 
- Από τους γονείς. 
 
- Οι τηλεοπτικοί σταθµοί κατά τη γνώµη σας παραβιάζουν συχνά ή 
σε γενικές γραµµές εφαρµόζουν την νοµοθεσία;  
- Σε γενικές γραµµές την εφαρµόζουν, πιστεύω ότι την εφαρµόζουν, 
 
- Γιατί την εφαρµόζουν;  
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- Λόγω ανταγωνισµού οι σταθµοί µεταξύ τους προσπαθούν να είναι 
µέσα στα πλαίσια της νοµοθεσίας. 
 
- Μπορείτε να αναφέρετε κάποιες πρόνοιες της νοµοθεσίας που 
θεωρείτε ως πολύ βασικές;  
- Όχι, δεν γνωρίζω.  
 
- ∆εν ενηµερωθήκατε; 
- ∆εν έτυχε να πέσει στα χέρια µου κάτι που να αναφέρει τις 
πρόνοιες της νοµοθεσίας που αφορά τους τηλεοπτικούς σταθµούς ή 
τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης γενικά ούτε στον έντυπο... 
 
- Θεωρείτε δηλαδή ότι δεν υπήρχε ενηµέρωση; 
- Ναι, ναι.  
 
- Πόσες ώρες παρακολουθεί καθηµερινά το παιδί σας που πηγαίνει 
στην Στ’ ∆ηµοτικού τηλεόραση;  
- Καθηµερινές τουλάχιστον 2 ώρες. 
 
- Θεωρείτε ότι είναι πολλές ή λίγες;  
- Είναι πολλές. 
 
- Θα θέλατε να παρακολουθεί λιγότερο ή περισσότερο τηλεόραση;  
- Μπορεί όχι σε µεγάλο βαθµό, δηλαδή µισή ώρα µπορεί να είναι... 
και µια ώρα, αλλά εκείνη η µια ώρα να είναι για συγκεκριµένα 
πράγµατα. 
 
- ∆ηλαδή; 
- Να είναι προγράµµατα για εκπαίδευση και ψυχαγωγία να µην έχουν 
όµως βία κατά κύριο λόγο. 
 
- Πόσες ώρες παρακολουθεί τα σαββατοκυρίακα και τις αργίες το 
παιδί σας που πηγαίνει στην Στ ∆ηµοτικού τηλεόραση;  
- Αµαν τον αφήσεις µπορεί να φτάσει και το 6ώρο. 
 
- Θεωρείτε ότι είναι πολλές ή λίγες;  
- Πολλές.  
 
- Θα θέλατε να έκαναν κάτι άλλο; 
- Οπωσδήποτε. 
 
- Όπως, ας πούµε; 
Παιχνίδι µε άλλα µέλη της οικογένειας ή µε τους φίλους του, κάποια 
άλλη δραστηριότητα π.χ αθλητισµό. 
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- Έχετε παρατηρήσει αλλαγές στη συµπεριφορά του παιδιού σας οι 
οποίες µπορεί να οφείλονται στην παρακολούθηση σκηνών βίας από 
την τηλεόραση; 
- Ναι. 
 
- Πού το αποδίδετε αυτό; 
- Στο ότι είναι και η κοινωνία και το περιβάλλον που µεγαλώνουν τα 
παιδιά σήµερα και στο σχολείο γενικά η παρέα, το ένα µωρό µε το 
άλλο, «είδα το τάδε δες το και συ», «πώς το κάµνει, να 
δοκιµάσουµε». 
 
- Τι κάνετε συνήθως όταν το σήµα στη τηλεόραση είναι κατάλληλο 
µόνο για άτοµα άνω των 12 ετών, την ώρα που παρακολουθεί 
τηλεόραση το παιδί σας που πηγαίνει στην Στ’ ∆ηµοτικού, τον 
Αντρέα;  
- Συνήθως άνω των 12 ετών τα βλέπει. 
 
- Γιατί τον αφήνετε; 
- Εκείνο που δεν µπορώ να του το αποτρέψω γιατί βλέπει και play 
station τα παιχνίδια που παίζουν ή στα game boy γενικά το ότι 
βλέπει η νεολαία της ηλικίας του, είναι µέχρι 16. 
 
- Άρα δεν τον αποτρέπεις; 
- Αποτρέπω τον, αλλά ορισµένες φορές άµα θέλει να το δει, άµα 
είναι κάτι που το ξέρει, επιµένει να το δει 
 
- Τι λέτε συνήθως στο παιδί σας όταν κάνει φασαρία την ώρα που 
εσείς είστε απασχοληµένη; 
- Ότι πρέπει να σέβεται τους µεγαλύτερους ή οποιοδήποτε άλλο και 
να κάνει υποµονή αν θέλει να πει κάτι να περιµένει. 
 
- Γιατί του το λέτε αυτό;  
- Για να καταλάβει για να σέβεται και στην κοινωνία και γενικά και 
στους φίλους του ότι πρέπει να έχει υποµονή πρέπει να είναι 
ανεκτικός. 
 
- Έχει αποτέλεσµα;  
- Νοµίζω σε κάποιο βαθµό ναι. 
 
- Τι κάνετε στις περιπτώσεις που δεν σας υπακούει; 
- Μπορεί να φωνάξω, µπορεί να µπει µια τιµωρία 
 
- Τι κάνετε συνήθως όταν ο Αντρέας επιµένει να βλέπει τηλεόραση 
αντί να κάνει τα µαθήµατα του; 
- Προσπαθώ να το επιτρέπω ως ένα ορισµένο σηµείο, του µιλώ 
πολλά µπορεί να µεν µου ακούει, µπορεί να ακούει το 1/3, αλλά ας 
είναι... 
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- Γιατί το κάνετε αυτό;  
- Γιατί επιµένω και θέλω να έχει κάποιες αρχές. 
 
- Θεωρείτε ότι είναι σωστό ή αναγκάζεστε να το κάνετε; 
- Νοµίζω ότι είναι σωστό. 
 
- Πότε το παιδί σας υπακούει και δεν ξανακάνει κάτι που του 
απαγορεύσατε; 
- Πιστεύω ότι και ο ίδιος από µόνος του αρκετές φορές µπορεί να 
καταλάβει, ασχέτως αν το ξανακάνει, κατά βάθος καταλάβει, ξέρει 
ότι είναι λάθος που το κάµνει, απλά µπορεί να το δει το 
συγκεκριµένο πρόγραµµα γιατί θέλει να σχολιάσει αύριο, θέλει να 
είναι µες το πνεύµα, να µπορεί να µιλά µε τους υπόλοιπους  
 
- Γιατί νοµίζετε ότι συµπεριφέρεται έτσι; 
- Λόγω της κοινωνίας 
 
- Συζητάτε µε τον Αντρέα κάτι που είδε στην τηλεόραση; Τι σας 
ρωτά συνήθως;  
- Συνήθως αντιγράφει εκείνα που ακούει, απόψεις που ακούει που 
άλλους, είτε είναι µέλη της οικογένειας, είτε είναι στο σχολείο στην 
παρέα. Όµως αντιλαµβάνοµαι ότι πολλές φορές όταν κάτσεις να του 
εξηγήσεις κάποια πράγµατα, είτε για φαινόµενα που γίνονται γενικά 
στο κόσµο ή και στις ειδήσεις, η γνώµη του ανατρέπεται. 
 
- Εσείς τι απαντάτε;  
- Προσπαθώ να του εξηγώ και να του δικαιολογώ την απάντηση, για 
να µπορεί και ο ίδιος να έσσιει µια βάση και να ξέρει ότι ενεν 
στερεότυπη απάντηση, έχει µια δικαιολογία. 
 
- Όταν δεν ξέρετε την απάντηση, τι κάνετε; 
- Απλά του απαντώ ότι δεν γνωρίζω. 
 
- Τι κάνετε συνήθως όταν προβάλλεται από την τηλεόραση ένα 
επιµορφωτικό πρόγραµµα, όπως ντοκιµαντέρ για τη φύση, για 
κοινωνικά θέµατα, για ιστορικά θέµατα κτλ;  
- Ειδικά για την φύση και το περιβάλλον επιδιώκει και ο ίδιος να τα 
δει από µόνος του, αρέσει του, κοινωνικά όχι τόσο. Εννοώ, όταν 
περιπέσει στην αντίληψη µου, τους λέω να το δει. 
 
- Γιατί το κάνετε αυτό;  
- Ενδιαφέρει να µάθει πώς είναι η φύση, να είναι κοντά στη φύση να 
την αγαπά. 
 
- Το παιδί σας ανταποκρίνεται, όταν του ζητήσετε να δει κάτι που 
εσείς θεωρείτε επιµορφωτικό; 
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- Ναι, η πρώτη αντίδραση είναι θετική, µπορεί µετά να µην τον 
τραβήσει για πολύ ώρα. 
 
- Τι κάνετε συνήθως όταν ένα τηλεοπτικό πρόγραµµα προκαλεί την 
αγανάκτηση σας;  
- Αλλάζω κανάλι. 
 
- Επικοινωνείτε µε τους τηλεοπτικούς σταθµούς, µε την Αρχή 
Ραδιοτηλεόρασης για να κάνετε παράπονα;  
- Θα ήθελα πάρα πολύ, αλλά λόγω έλλειψης χρόνου δεν το κάνω. 
 
- Με ποιους τρόπους κατά τη γνώµη σας θα µπορούσαν να 
αποτραπούν τυχόν αρνητικές επιδράσεις της τηλεοπτικής βίας στα 
παιδιά; 
- Να µπορούν οι γονείς να επεµβαίνουν µε κάποιο τρόπο, έστω και 
πληροφοριακά, µε τους σταθµούς, να έχουν µια άµεση επαφή ή µια 
γραµµή που να ξέρει ο κόσµος ότι παίρνω ένα τηλέφωνο ή ένα 
υπεύθυνο άτοµο, το οποίο να συντονίζει το όλο θέµα και να µπορεί ο 
κάθε γονιός να λέει την άποψη του. 
 
- Γιατί νοµίζετε ότι αυτό θα είχε αποτελέσµατα; 
- Ναι και σίουρα το πρώτο βήµα είναι να  µιλάς µε τον αρµόδιο 
φορέα και µε το µωρό να τον φέρνεις στο σωστό δρόµο τι να βλέπει, 
να ξέρει τι τον ωφελεί και τι τον βλάπτει. 
 
- Πόσες ώρες παρακολουθείτε εσείς τηλεόραση τις καθηµερινές;  
- Συνήθως αργά το βράδυ µια ώρα, το πολύ 2 ώρες. 
 
- Παρακολουθείτε ό,τι προβάλλει η τηλεόραση την ώρα που δεν 
είστε απασχοληµένη ή επιλέγετε; 
- Επιλέγω προσπαθώ να επιλέγω. 
  
- Πόσες ώρες παρακολουθείτε εσείς τηλεόραση τα σαββατοκυρίακα 
και τις αργίες;  
- Το ίδιο. 
 
- Ποια ή ποιες εκποµπές παρακολουθήσατε εσείς τις τελευταίες τρείς 
µέρες από την τηλεόραση; 
- Συνήθως Αντένα βλέπω αργά το βράδυ µετά τις ειδήσεις και 
κάποιες επιµορφωτικές από το Σίγµα το µεσηµέρι την Ελίτα. 
 
- Γιατί;  
- Γιατί πιστεύω έχει θέµατα που τα αγγίζει σε βάθος και απασχολούν 
όλη την κοινωνία, είτε θέµατα υγείας είτε θέµατα θρησκείας. 
 
- Είναι οι εκποµπές που σας αρέσουν ή απλώς έτυχε; 
- Μου αρέσουν. 
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- Ποια ή ποιές εκποµπές που παρακολουθήσατε τις τελευταίες τρείς 
µέρες µαζί µε το παιδί σας που πηγαίνει Στ' ∆ηµοτικού; 
- Μαζί δεν παρακολουθήσαµε. 
  
- Γιατί συνέβη αυτό; 
- Τις ώρες που βλέπω εγώ τηλεόραση ο Αντρέας πάει για ύπνο. 
 
- Ποια ή ποιές εκποµπές παρακολούθησε τις τελευταίες τρεις µέρες 
στην τηλεόραση ο Αντρέας;  
- Συνήθως τηλεοπτικές κυπριακές σειρές, 8-10, Βεντέτα, Ζωή 
Ποδήλατο, δεν τα ξέρω, βλέπει και ένα κοινωνικό, τις Γενιές της 
Σιωπής . 
 
- Μόνος του αποφασίζει ή µε τη δική σας παρότρυνση; 
- Ναι, δική του επιλογή. 
 
- Ποια τηλεοπτικά κανάλια παρακολουθείτε συνήθως;  
- Αντένα, Σίγµα και Ρικ1. 
 
- Γιατί επιλέγετε αυτά τα κανάλια; 
- Πιστεύω η ενηµέρωση είναι πιο σωστή και έχει καλές σειρές.   
 
- Πόσες τηλεοράσεις χρησιµοποιεί η οικογένεια σας;  
- Τρεις, αλλά καθηµερινά χρησιµοποιούµε τις δύο. 
 
- Βλέπετε µαζί όλη η οικογένεια τηλεόραση; 
- Όχι, διότι ο Αντρέας πάει για ύπνο. Βασικά ο Αντρέας βλέπει 
τηλεόραση µε τον πατέρα του, εγώ κάνω δουλειές και µετά που 
βλέπω εγώ ο Αντρέας πάει για ύπνο.  
 
- Ο Αντρέας έχει τηλεόραση στο δωµάτιό του;  
- Όχι. 
 
- Πώς το αποφασίσατε;  
- Το απαγορεύω. 
 
- Ήταν δική του απαίτηση;  
- Ήταν δική µας απόφαση. 
 
- Κάνατε συµφωνία για το τι και πόσες ώρες θα παρακολουθούν 
τηλεόραση; 
- Κατά κάποιο τρόπο ναι και αν θα πιάσει τηλεόραση στο δωµάτιο 
του µελλοντικά και πόση ώρα θα βλέπει για σκοπούς ελέγχου να 
ξέρω τι βλέπει. 
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- Έχετε παρακολουθήσει οποιαδήποτε µαθήµατα (σεµινάρια, 
διαλέξεις κ.λπ.) που αφορούν τις επιδράσεις της τηλεόρασης στα 
παιδιά; 
- Όχι, δεν έτυχε. 
 
- Θα παρακολουθούσατε επιµορφωτικά µαθήµατα για τις επιδράσεις 
της τηλεόρασης στα παιδιά, αν σας πρότειναν από τον σύνδεσµο 
γονέων ή από άλλο αρµόδιο φορέα; 
- Ναι, γιατί νοµίζω θα µε ωφελέσει να µάθω διάφορα. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΟΜΕΝΟΣ Αρ. 2 
 
 
 
 
∆ηµογραφικά στοιχεία: 
 
Φύλο: Γυναίκα 
Ηλικία: 38 χρονών 
Τόπος διαµονής: Λεµεσός 
Επάγγελµα: Οικοκυρά 
Μόρφωση: Απόφοιτος Λυκείου 
Μορφή οικογένειας: Ζει µε τον άντρα και τα παιδιά της 
Φροντίδα των παιδιών: Η ίδια 
Αριθµός παιδιών: Τέσσερα παιδιά, ηλικίας 9, 10, 12 και 15. 
 
Η συνέντευξη: 
 
- Σε ποιο βαθµό κατά τη γνώµη σας υπάρχει εάν βέβαια θεωρείτε ότι 
υπάρχει, το στοιχείο της βίας στα προγράµµατα των κυπριακών 
τηλεοπτικών σταθµών; 
- Ε, υπάρχει, βλέπουν πολλά πράµατα τα µωρά.  
 
- ∆ηλαδή τι πράµατα; 
- Μόνο και µόνο τις ειδήσεις να δεις, βλέπεις. 
 
- Τι  παρουσιάζουν δηλαδή; 
- Ναι, διάφορα. 
 
- Τι είδους επιδράσεις ασκούν στα παιδιά οι σκηνές βίας που 
προβάλλονται από την τηλεόραση;  
- Έχει µωρά που µπορεί να τα επηρεάσει τόσο πολλά που να τα 
χρησιµοποιήσουν µετά. 
 
- ∆ηλαδή να κάµουν κάτι που βλέπουν; 
- Ναι, µπορεί ναι. 
 
- Όπως π.χ. τι µπορεί να δουν; 
- Συνήθως τα µωρά είναι µικρής ηλικίας δεν αντιλαµβάνονται 
ακριβώς το τι γίνεται, εντάξει µπορεί, ξέρω γω, τι να σου πω 
ακριβώς, τωρά; Εξαρτάται τι θα δουν, αν δουν ας πούµε σε έργα ή 
σε προγράµµατα να µαλλώνουν ή να δέρνουν µπορεί να το κάµουν, 
αναλόγως. 
 
- Ποιες τηλεοπτικές σκηνές θα χαρακτηρίζατε ως βίαιες;  
- Τις σκηνές µε ξύλο. 
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- Οι καυγάδες είναι βία;  
- Ναι. 
 
- Τα σπρωξίµατα;  
- Ναι και αυτό. 
 
- Θεωρείτε ότι είναι κάτι το οποίο µπορούν να το πιάσουν τα µωρά 
να το χρησιµοποιήσουν; 
- Σίγουρα ένα µωρό ό,τι δει στην τηλεόραση κάµνει το.   
 
- Ποιές από τις σκηνές βίας θα µπορούσαν να επηρεάσουν πιο 
αρνητικά τα παιδιά κατά τη γνώµη σας; 
- Οι τσακωµοί. 
 
- Σε ποια προγράµµατα κατά τη γνώµη σας υπάρχουν οι 
περισσότερες σκηνές βίας; 
... (∆εν απαντά). 
 
- Τα παιδιά κατά τη γνώµη  σας χρειάζονται προστασία από τις 
επιδράσεις της τηλεοπτικής βίας; 
- Προστασία ή ίσως επεξήγηση να τους εξηγάς τι γίνεται. 
 
- Γιατί πρέπει να τους εξηγάς; 
- Ε, για να αντιλαµβάνονται το σωστό νόηµα, ας πούµε για κάτι που 
γίνεται γιατί άµαν το πάρουν όπως θέλουν, τα µωρά ερµηνεύουν το 
και όπως θέλουν. 
 
- Ποιοί παράγοντες θεωρείτε εσείς ότι έχουν την ευθύνη για την 
προστασία των παιδιών από την τηλεοπτική βία;  
- Οι γονείς πρώτα πρώτα. 
 
- Γιατί οι γονείς;  
- ∆ιότι ποιος άλλος θα νοιαστεί; Ο γονιός θα νοιαστεί, από κεί και 
πέρα είναι και θέµα του τι παρουσιάζει κάθε τηλεόραση, κάθε 
σταθµός, αλλά πρώτα πρώτα είναι ο γονιός και αν του επιτρέψει του 
µωρού να δει κάτι, ας πούµε. 
 
- Νοµίζετε ότι είναι χρήσιµη ή δεν είναι χρήσιµη η σήµανση των 
τηλεοπτικών εκποµπών;  
- Πολλά χρήσιµη. 
 
- Γιατί το θεωρείτε αυτό;  
- ∆ιότι εµάθαν και τα µωρά πλέον ότι κάτι που εν επιτρέπεται να το 
δουν µπορεί να µεν το δουν. 
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- Εξαρτάται από τους γονείς τα παιδιά, τους ίδιους τους τηλεθεατές, 
από τους τηλεοπτικούς σταθµούς ή από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης; 
- Εξαρτάται από τους τηλεοπτικούς σταθµούς, αν το τηρούν. 
 
- Οι τηλεοπτικοί σταθµοί κατά τη γνώµη σας παραβιάζουν συχνά ή 
σε γενικές γραµµές εφαρµόζουν την νοµοθεσία; 
- Νοµίζω την εφαρµόζουν κάπως. 
 
- Σε ποιες περιπτώσεις την εφαρµόζουν; 
- Σε έργα που εν πρέπει να τα δουν τα µωρά τζιαι κάποια 
προγράµµατα που εν αφορούν µικρές ηλικίες. 
 
- Μπορείτε να αναφέρετε κάποιες πρόνοιες της νοµοθεσίας που 
θεωρείτε ως πολύ βασικές; Πως ενηµερωθήκατε για τις πρόνοιες της 
νοµοθεσίας;  
- ∆εν γνωρίζω, δεν ασχολήθηκα. 
 
- Πώς κρίνετε τη νοµοθεσία για τη λειτουργία των τηλεοπτικών 
σταθµών;  
... (∆εν απαντά). 
 
- Πόσες ώρες παρακολουθούν καθηµερινά τα παιδιά σας που 
πηγαίνουν στην ∆’-Στ’ ∆ηµοτικού τηλεόραση;  
- 3-4 ώρες. 
 
- Θεωρείτε ότι είναι πολλές ή λίγες; 
- Μετά από µια µέρα κουραστική και διάβασµα και, ξέρω γω, είναι 
αρκετές, δεν είναι ούτε πολλές ούτε λίγες. Εντάξει, εξαρτάται, δεν 
είναι κάθε µέρα τις ίδιες ώρες. 
 
- Θα θέλατε να παρακολουθούν λιγότερο ή περισσότερο τηλεόραση;  
- Είναι κανονικές, βλέπουν τις ώρες που µπορούν να δουν. 
 
- Πόσες ώρες παρακολουθούν τα σαββατοκυρίακα και τις αργίες το 
παιδί ή τα παιδιά σας που πηγαίνουν στην ∆-Στ ∆ηµοτικού 
τηλεόραση; 
- Εκεί είναι πολλές, κάνουµε υπέρβαση.  
 
- Θα θέλατε να έκαναν κάτι άλλο; 
- Συνήθως κάνουν κάτι άλλο, αλλά βλέπουν και τηλεόραση. Θα 
προτιµούσα να µην ήταν τόσες πολλές ώρες Σαββατοκυρίακο ή στις 
αργίες ή στις διακοπές. 
 
- Τι άλλο θα µπορούσαν να κάνουν;  
- Να διαβάσουν ένα βιβλίο, να ασχοληθούν µε ένα επιτραπέζιο 
παιχνίδι. Κάµνουν τα, αλλά η παραπάνω τους αφοσίωση είναι στη 
τηλεόραση. 
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- Έχετε παρατηρήσει αλλαγές στη συµπεριφορά των παιδιών σας, οι 
οποίες µπορεί να οφείλονται στην παρακολούθηση σκηνών βίας από 
την τηλεόραση;  
- Εγώ όχι, επειδή εξηγώ τους τα, αν εν’ κάτι που εν πρέπει να το 
δουν. 
 
- Πού το αποδίδετε αυτό; 
- Βλέπουν εκείνα που πρέπει να δουν  
 
- Τι κάνετε συνήθως όταν το σήµα στη τηλεόραση είναι κατάλληλο 
µόνο για άτοµα άνω των 12 ετών, την ώρα που παρακολουθούν 
τηλεόραση τα παιδιά σας που πηγαίνουν στη ∆’-Στ’ ∆ηµοτικού;  
- Όταν είναι έργο που είναι και τόσο ακατάλληλο, µπορεί και να τους 
αφήσω να το δουν. Συνήθως έργα ακατάλληλα βάζουν όταν 
κοιµούνται τα µωρά. 
 
- Τι λέτε συνήθως στα παιδιά σας όταν κάνουν φασαρία την ώρα που 
εσείς είστε απασχοληµένη; 
- Να σταµατήσουν. 
 
-  Έχει αποτέλεσµα; 
- Κάποτε. 
 
- Τι κάνετε στις περιπτώσεις που δεν σας υπακούουν; 
- Ε, θα θυµώσω, θα φωνάξω και θα ακούσουν µετά οπωσδήποτε. 
 
- Τι κάνετε συνήθως τα παιδιά σας επιµένουν να βλέπουν 
τηλεόραση, αντί να κάνουν τα µαθήµατα τους; 
- Εµείς λειτουργούµε βάσει συµφωνιών, οπόταν την ώρα που είναι 
τα µαθήµατα είναι µαθήµατα, τελειώνουµε όλες µας τις δουλειές τζιαι 
τα µαθήµατα µας τζιαι µετά τηλεόραση. 
 
- Πότε τα παιδιά σας υπακούουν και δεν ξανακάνουν κάτι που τους 
απαγορεύσατε; 
- Συνήθως όταν τους πω ότι κάτι δεν πρέπει να το κάµουν δεν το 
κάµνουν. 
 
- Γιατί νοµίζετε ότι συµπεριφέρονται έτσι; 
- Εµάθαν. πρέπει από µικρά να τους εξηγάς και να µπαίνουν σε ένα 
πρόγραµµα. διαφορετικά παρεξηγούν τον ρόλο τους ύστερα. 
 
- Συζητάτε µε τα παιδιά σας κάτι που είδαν στην τηλεόραση;  
- Ναι, βεβαίως, πολλές φορές άµαν έχουν απορίες ρωτούν. 
 
- Τι σας ρωτούν συνήθως; 
- ∆ιάφορα και πράγµατα λογικά και  πράγµατα παράλογα. 
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- Εσείς τι απαντάτε;  
- Όσο πιο καλά µπορώ, ας πούµε κάτι που είναι επιτρεπτό θα τους το 
εξηγήσω, κάτι που δεν είναι επιτρεπτό, προσπαθώ µε κάποιο άλλο 
τρόπο να το αποφύγω. 
 
- Όταν δεν ξέρετε την απάντηση τι κάνετε; 
- Προσπαθώ να το αποφύγω, περνά, πάει. 
 
- Τι κάνετε συνήθως όταν προβάλλεται από την τηλεόραση ένα 
επιµορφωτικό πρόγραµµα, όπως ντοκιµαντέρ για την φύση, για 
κοινωνικά θέµατα, για ιστορικά θέµατα κ.λπ.;  
- Προτρέπω τους να το δουν, γιατί είναι ωραία πράµατα τούτα 
µαθαίνουν. 
 
- Γιατί το κάνετε αυτό;  
- Μαθαίνουν, εµπλουτίζουν τις γνώσεις τους βοηθά τους στο σχολείο 
και για να ξέρουν και οι ίδιοι. 
 
- Τα παιδιά σας ανταποκρίνονται, όταν τους ζητήσετε να δουν κάτι 
που εσείς θεωρείτε επιµορφωτικό; 
- Ναι, ναι. 
 
- Τι κάνετε συνήθως όταν ένα τηλεοπτικό πρόγραµµα προκαλεί την 
αγανάκτηση σας; 
- Σβήνω την τηλεόραση και τέλειωσε. 
 
- Επικοινωνείτε µε τους τηλεοπτικούς σταθµούς, µε την Αρχή 
Ραδιοτηλεόρασης για να κάνετε παράπονα;  
- Όχι, δεν έφτασα σε έτσι σηµείο. 
 
- Γιατί; 
- Εντάξει, άµαν δεν µου αρέσει κάτι, κλείνω την τηλεόραση µου, δεν 
µπορείς να υποχρεώσεις το σταθµό να λειτουργά βάσει του καθενός 
τα δεδοµένα. 
 
- Με ποιους τρόπους κατά τη γνώµη σας θα µπορούσαν να 
αποτραπούν τυχόν αρνητικές επιδράσεις της τηλεοπτικής βίας στα 
παιδιά; 
- Εξαρτάται από τον κάθε γονιό αν επιτρέπει του µωρού να δει κάτι 
που δεν πρέπει. Όλα είναι από το σπίτι, θα το δει και ο σταθµός, δεν 
νοµίζω να βάλουν κάτι τόσο παράλογο, διότι έχει και άλλες ηλικίες 
που θα δουν τηλεόραση, όχι µόνο τα µωρά. 
 
- Πόσες ώρες παρακολουθείτε εσείς τηλεόραση τις καθηµερινές;  
- Το ίδιο µε τα µωρά, 3-4 ώρες το βράδυ. 
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- Παρακολουθείτε ότι προβάλλει η τηλεόραση την ώρα που δεν είστε 
απασχοληµένη ή επιλέγετε; 
- Επιλέγουµε. Ό,τι µας αρέσει, τις ειδήσεις να ενηµερωνούµαστε  
 
- Πόσες ώρες παρακολουθείτε εσείς τηλεόραση τα σαββατοκυρίακα 
και τις αργίες;  
- Λίγο παραπάνω, εξαρτάται όταν δεν είµαι απασχοληµένη θα κάτσω 
στην τηλεόραση. 
 
- Παρακολουθείτε ό,τι προβάλλει η τηλεόραση την ώρα που δεν 
είστε απασχοληµένη ή επιλέγετε; 
- Έχει τόσα κανάλια τωρά που κάτι θα έχει να δεις. 
 
- Ποια ή ποιες εκποµπές παρακολουθήσατε εσείς τις τελευταίες τρεις 
µέρες από την τηλεόραση;  
- Κάποιες σειρές, τον Έρωτα, ειδήσεις, ποδόσφαιρο. 
 
- Γιατί; Είναι οι εκποµπές που σας αρέσουν ή απλώς έτυχε; 
- Όχι, θέλαµε να τα δούµε 
 
- Ποια ή ποιές εκποµπές που παρακολουθήσατε τις τελευταίες τρείς 
µέρες µαζί µε τα παιδιά σας που πηγαίνουν ∆’-Στ ∆ηµοτικού;  
- Βραζιλιάνικα έργα, µεταγλωττισµένα που αρέσουν στα παιδιά.  
 
- Ήταν δική σας επιλογή ή των παιδιών σας; 
- Των παιδιών παραπάνω, αλλά, εντάξει και κάποιες κυπριακές σειρές 
που είναι κωµικές. 
 
- Ποια ή ποιές εκποµπές παρακολούθησαν τις τελευταίες τρεις µέρες 
στην τηλεόραση τα παιδιά σας που πηγαίνουν στη ∆’, Ε’ Στ’ τάξη του 
δηµοτικού σχολείου; 
- Τούτα που είπα πριν, Βραζιλιάνικα και κωµικές σειρές. 
 
- Μόνα τους αποφάσισαν ή µε τη δική σας παρότρυνση; 
- Μόνα τους. 
 
- Ποια τηλεοπτικά κανάλια παρακολουθείτε συνήθως; 
- Συνήθως Αντένα και Σίγµα. 
 
-  Γιατί επιλέγετε αυτά τα κανάλια; 
- Τις ώρες που καθόµαστε στη τηλεόραση έχουν τα έργα που 
θέλουµε να δούµε . 
 
- Πόσες τηλεοράσεις χρησιµοποιεί η οικογένεια σας;  
- Τρεις. 
 
- Βλέπετε µαζί όλη η οικογένεια τηλεόραση; 
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- Ναι, περισσότερο το βράδι, µια-µιάµιση ώρα.  
  
-Γιατί; 
- Είναι η ώρα που καθόµαστε και βλέπουµε τηλεόραση πριν τον ύπνο 
 
- Τα παιδιά της οικογένειας σας που πηγαίνουν στο δηµοτικό έχουν 
τηλεόραση στο υπνοδωµάτιο τους; 
- Ναι. 
  
- Πώς το αποφασίσατε;  
- Για να µην κοιµούνται στο σαλόνι βάλαµε τηλεόραση στο δωµάτιο 
τους να κοιµούνται στα κρεβάτια τους. 
 
- Ήταν δική τους απαίτηση;  
- Ήταν δική µας επιλογή. 
 
- Κάνατε συµφωνία για το τι και πόσες ώρες θα παρακολουθούν 
τηλεόραση; 
 - Ναι, αλλά δεν προλαµβαίνουν, µόλις την ανοίξουν κοιµούνται.  
 
- Έχετε παρακολουθήσει οποιαδήποτε µαθήµατα (σεµινάρια, 
διαλέξεις κ.λπ.) που αφορούν τις επιδράσεις της τηλεόρασης στα 
παιδιά; 
- Όχι, δεν έτυχε. Αν υπήρχε, αρέσκει µου να παρακολουθώ έτσι 
πράγµατα να ενηµερώνουµαι. 
 
- Θα παρακολουθούσατε επιµορφωτικά µαθήµατα για τις επιδράσεις 
της τηλεόρασης στα παιδιά αν σας πρότειναν από το σύνδεσµο 
γονέων ή από άλλο αρµόδιο φορέα; 
- Αν αντιµετώπιζαν τα παιδιά µου κάποιο πρόβληµα και έπρεπε να 
παρακολουθήσω κάποια σεµινάρια ναι, αλλά δεν εχρειάστηκε. 
 
- Αν σας πρότειναν να πάτε; 
- Αν είχα το χρόνο, θα πήγαινα. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΟΜΕΝΟΣ Αρ. 33 
 
 
 
 
∆ηµογραφικά στοιχεία:  
 
Φύλο: Άντρας 
Ηλικία:47 χρονών 
Τόπος διαµονής: Λεµεσός 
Επάγγελµα: ∆ιευθυντής Ναυτιλιακής εταιρείας 
Μόρφωση: Πανεπιστήµιο 
Μορφή οικογένειας: Πυρηνική 
Φροντίδα παιδιών: Η σύζυγος µε τη βοήθεια των πεθερικών 
Αριθµός παιδιών: ∆ύο, ηλικίας 11 και 16 χρονών 
 
Η συνέντευξη 
 
- Σε ποιο βαθµό κατά τη γνώµη σας υπάρχει, εάν βέβαια θεωρείτε ότι 
υπάρχει, το στοιχείο της βίας στα προγράµµατα των κυπριακών 
τηλεοπτικών σταθµών; 
- Υπάρχουν δυστυχώς και είναι σε ώρες που τα παιδιά δεν 
κοιµούνται, δηλαδή πριν τις 10. Παράλληλα υπάρχουν και στα 
καρτούνς που παρακολουθούν τα παιδιά και τα οποία προσωπικά δεν 
µου αρέσουν. 
 
- Πού στηρίζετε την άποψη σας; 
- Το εδιαπίστωσαµεν. Αρχίσαµε µε τους Power rangers, τους οποίους 
είχαµε απαγορεύσει τότε να βλέπουν τα παιδιά. Πράγµατι έχουµε 
προχωρήσει και βλέπουµε ότι δυστυχώς η βία στα καρτούνς 
συνεχίζεται απ' όλα τα κανάλια. Κατά κάποιο τρόπο γίνεται κάπως 
ενδιαφέρον για τα παιδιά, που το βλέπω λίγο παράλογο  
 
- Τι είδους επιδράσεις ασκούν στα παιδιά οι σκηνές βίας που 
προβάλλονται από την τηλεόραση; 
- Μπορεί να τους δω µετά τα καρτούνς να µαλλώνουν, να κλωτσούν, 
επηρεάζονται. 
 
- Ποιες τηλεοπτικές σκηνές θα χαρακτηρίζατε ως βίαιες; 
- Όταν υπάρχουν χτυπήµατα, πυροβολισµοί, να βλέπουν τα αίµατα 
στα σώµατα των ανθρώπων. Τούτα... 
 
- Οι καυγάδες είναι βία; 
- Όχι δεν µπορώ να πω, γιατί υπάρχει η παρουσία µας που δεν 
επιτρέπει στα παιδιά να παρεκτρέπονται.  
 
- Τα σπρωξίµατα;  



 240

- Ναί, µιλούµε για σκηνές καράτε και έτσι πράµατα 
 
- Ποιές από τις σκηνές βίας θα µπορούσαν να επηρεάσουν πιο 
αρνητικά τα παιδιά, κατά τη γνώµη σας; 
- Αυτές οι σκηνές του καράτε που βλέπουν, γιατί έτυχε όταν ήταν η 
µεγάλη µου κόρη πιο µικρή µια περίπτωση που εχτύπησε στο σχολείο 
ένα αγόρι στην κοιλιά µε το πόδι της.  
 
-  Τα παιδιά κατά τη γνώµη  σας χρειάζονται προστασία από τις 
επιδράσεις της τηλεοπτικής βίας; 
- Ναι, αλλά πρώτα - πρώτα πρέπει να δουν και τα κανάλια αυτές τις 
περιπτώσεις. Όµως υπάρχει τόσος ανταγωνισµός µεταξύ των 
καναλιών που αναγκάζονται και αυτοί να προσαρµόζονται 
κατάλληλα. ∆υστυχώς στο όνοµα του ανταγωνισµού θυσιάζονται τα 
παιδιά µας, βλέποντας αυτά τα προγράµµατα 
 
- Γιατί χρειάζονται προστασία τα παιδιά; 
- Όπως έχει καταντήσει το θέµα δεν µπορούµε συνέχεια να είµαστε 
µε τα παιδιά και να ελέγχουµε τι βλέπουν στην τηλεόραση. Πέραν 
τούτου, προσπαθούµε σαν γονείς να θέσουµε κάποιες αρχές στα 
παιδιά µας, εξηγώντας ότι αυτά που βλέπουν δεν µπορούν να 
εφαρµοστούν στην πράξη, ούτε στο σχολείο ούτε  εκτός σχολείου, 
εναντίον ούτε µεγάλων ούτε µικρών. Πιστεύω σε αυτό τον τοµέα 
έχουµε καταφέρει να εξηγήσουµε και γι' αυτόν τον λόγο δεν 
βλέπουµε µια χειροτέρευση της συµπεριφοράς των παιδιών µας 
µεταξύ τους, αλλά και έναντι των φίλων και συµµαθητών τους. 
 
- Ποιοί παράγοντες θεωρείτε εσείς ότι έχουν την ευθύνη για την 
προστασία των παιδιών από την τηλεοπτική βία; 
- Τα κανάλια. Έχω αναφέρει ότι όταν βλέπουν απόγευµα τηλεόραση 
τα παιδιά, δεν µπορούµε να είµαστε µαζί τους. 
 
- Νοµίζετε ότι είναι χρήσιµη ή δεν είναι χρήσιµη η σήµανση των 
τηλεοπτικών εκποµπών; 
- Παρόλο που θα µπορούσε να υπάρξει σήµανση και στα καρτούνς, 
ενόσω τα παιδιά είναι µόνα τους δεν µπορούµε να το ελέγξουµε, 
εκτός και αν υπάρχει κάποιος τρόπος να κλειδώνονται τα 
προγράµµατα µε κώδικα. Στα κανάλια δεν γίνεται να κλειδωθούν 
µόνο σε αποκωδικοποιητές. 
  
- Εξαρτάται από τους γονείς τα παιδιά, τους ίδιους τους τηλεθεατές, 
από τους τηλεοπτικούς σταθµούς ή από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης; 
- Από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης 
 
- Οι τηλεοπτικοί σταθµοί κατά τη γνώµη σας παραβιάζουν συχνά ή 
σε γενικές γραµµές εφαρµόζουν την νοµοθεσία ; 
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- ∆εν µπορώ να ξέρω ακριβώς τι λέει η νοµοθεσία. Εκείνο που ξέρω 
είναι ότι σε ώρες τις οποίες τα παιδιά βλέπουν τηλεόραση, εννοώ 
πριν τις 10, υπάρχουν κανάλια που έχουν άµεσα τη βία στο 
πρόγραµµα τους  
 
- Γιατί την παραβιάζουν ή την εφαρµόζουν, αναλόγως;  
- Εάν τη παραβιάζουν, θα είναι τα κανάλια που είναι τοπικά, αλλά 
βλέπω ότι έχουν και αυτά αρχίσει να βάζουν τη σήµανση των 
ηλικιών. Πέραν τούτου, δεν ξέρω ακριβώς τον νόµο. 
 
- Μπορείτε να αναφέρετε κάποιες πρόνοιες της νοµοθεσίας που 
θεωρείτε ως πολύ βασικές; 
- Εάν και πάλι, υποθέτω, µια από αυτές είναι η σήµανση για την 
ηλικία, εντάξει... και πάλι επαναλαµβάνω, όταν οι γονείς δεν είναι 
µπροστά δεν παίζει ρόλο. 
 
- Πόσες ώρες παρακολουθεί καθηµερινά τηλεόραση το παιδί σας που 
είναι 11 χρονών;  
- Μπορεί να βλέπει µέχρι και 3 ώρες, νοουµένου ότι τα µαθήµατα της 
τα έχει κάνει. 
 
- Θεωρείτε ότι είναι πολλές ή λίγες;  
- Είναι πολλές. 
 
- Θα θέλατε να παρακολουθούν λιγότερο ή περισσότερο τηλεόραση; 
-Λιγότερες ώρες. 
 
- Γιατί; 
- ∆ιότι της αρέσει τόσο πολύ η τηλεόραση που προτιµά αντί να πάει 
µια επίσκεψη µε τους γονείς της ή να πάει κάπου αλλού ή έστω µια 
βόλτα µε το αυτοκίνητο, θα προτιµήσει να µείνει µόνη της σπίτι να 
βλέπει την τηλεόραση, παρά να βγεί έξω. 
 
- Τα σαββατοκυρίακα βλέπει περισσότερες ή λιγότερες ώρες;  
- Αρκετά πιο πολλές από τις 3 ώρες που βλέπει τις καθηµερινές. 
 
- Θα θέλατε να έκανε κάτι άλλο; 
- Εγώ θα την ήθελα να ακολουθήσει κάποιο άθληµα ή κάποιο 
µουσικό όργανο. Αυτή είναι µια κουβέντα την οποία έχουµε συχνά 
στο σπίτι. 
 
- Πώς αντιδρά; 
- Απλώς λέει ότι δεν την ενδιαφέρει, δεν της αρέσει. 
 
- Έχετε παρατηρήσει αλλαγές στη συµπεριφορά των παιδιών σας, οι 
οποίες µπορεί να οφείλονται στην παρακολούθηση σκηνών βίας από 
την τηλεόραση;  
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- Όπως σας έχω πει, υπάρχει κάποια αντίδραση µερικές φορές στη 
συµπεριφορά µε την αδελφή της, αλλά δεν µπορώ να πω ότι είναι 
ανεξέλεγκτη η κατάσταση. Είναι υπό έλεγχο, είµαστε εκεί, αν δεν 
είµαι εγώ, είναι η γυναίκα µου και το αντίστροφο 
 
- Τι κάνετε συνήθως όταν το σήµα στη τηλεόραση είναι κατάλληλο 
µόνο για άτοµα άνω των 12 ετών, την ώρα που παρακολουθεί 
τηλεόραση το παιδί σας που είναι 11 χρονών; 
- Να σας πω, είµαστε ανεκτικοί µέχρι τα 16, δηλαδή µπορώ να πω 
και µέχρι τα 18 τα βλέπει. Πέραν τούτου δεν επιτρέπουµε, αλλά ούτε 
εµείς τα βλέπουµε, όταν είναι εκεί τα παιδιά. Βάζουµε κάτι άλλο. ∆εν 
θέλουµε να τους πούµε, µη βλέπετε τηλεόραση τώρα. 
 
- Γιατί το κάνετε αυτό; 
- Εάν το έργο το βλέπουµε όλοι και δούµε ότι υπάρχει µια σκηνή 
βίας ή ακατάλληλη, οπωσδήποτε θα το αλλάξουµε, αλλά το 
βλέπουµε όλοι. 
 
- Τι λέτε συνήθως στα παιδιά σας όταν κάνουν φασαρία την ώρα που 
εσείς είστε απασχοληµένος;  
- Εξαρτάται από τη φασαρία. Συνήθως είναι ήσυχο παιδί η κόρη µου. 
Όπως σας έχω πει, είτε στον υπολογιστή θα είναι, είτε στην 
τηλεόραση, είτε θα διαβάζει τα µαθήµατα της, γι' αυτό δεν µπορώ να 
πω ότι είναι εκτός των ορίων όταν παίζει µε την αδελφή της. Είναι 
υπάκουα παιδιά. 
 
- Τι κάνετε συνήθως όταν η κόρη σας επιµένει να βλέπει τηλεόραση, 
αντί να κάνει τα µαθήµατα της; 
- Τότε αρχίζουµε να φωνάζουµε. 
 
- Γιατί το κάνετε αυτό;  
- ∆εν παίρνει από λόγια, θέλει φωνές... 
 
- Θεωρείται ότι είναι σωστό ή αναγκάζεστε να το κάνετε; 
- Αναγκάζοµαι. Παραπάνω η γυναίκα µου δηλαδή... 
 
- Πότε η κόρη σας υπακούει και δεν ξανακάνει κάτι που της 
απαγορεύσατε; 
- Όταν της εξηγούµε ότι αυτό το πράγµα δεν είναι καλό. 
 
- Γιατί νοµίζετε ότι συµπεριφέρονται έτσι; 
- Υπάρχει η αντίδραση στους έφηβους κυρίως, αλλά εµείς δεν 
αντιµετωπίζουµε αυτό το πράγµα µε την 11χρονη αλλά ούτε και µε 
τη 16χρονη. Το αντιµετωπίζαµε όταν ήταν 11χρονη. 
 
- Συζητάτε µε τα παιδιά σας κάτι που είδαν στην τηλεόραση;  
- Βέβαια, όχι µόνο για την τηλεόραση αλλά γενικά. 
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- Τι σας ρωτούν συνήθως;  
- Οπωσδήποτε διάφορα πράγµατα, τα οποία λένε κατά τη διάρκεια 
του έργου που δεν καταλάβει. 
 
- Εσείς τι απαντάτε;  
- Εµείς προσπαθούµε να εξηγήσουµε άµεσα. 
 
- Όταν δεν ξέρετε την απάντηση τι κάνετε; 
- Εάν δεν ξέρω την απάντηση, σηµαίνει δεν ξέρω και γω τι έβλεπα 
στο έργο, αλλά συνήθως δεν είναι πράγµατα τα οποία είναι εκτός του 
κόσµου που ζούµε. 
 
- Τι κάνετε συνήθως όταν προβάλλεται από την τηλεόραση ένα 
επιµορφωτικό πρόγραµµα, όπως ντοκιµαντέρ για τη φύση, για 
κοινωνικά θέµατα, για ιστορικά θέµατα κ.λπ.;  
- ∆εν µπορώ να πω ότι τους ενδιαφέρει. 
 
- Προσπαθείτε να τους πείσετε να το παρακολουθήσουν;  
- Τους λέω να το δουν. Μπορεί να έρτουν για λίγο, να δουν κάτι 
άµεσα για 5 λεπτά και να φύγουν. 
 
- Τα παιδιά σας ανταποκρίνονται, όταν τους ζητήσετε να δουν κάτι 
που εσείς θεωρείτε επιµορφωτικό; 
- Για λίγο µόνο ανταποκρίνονται. Τα ενδιαφέροντα τους είναι στη 
µουσική, να βλέπουν ταινίες, ξένες σειρές που παίζουν έφηβοι 
προτιµούν, να βλέπουν εκείνα τα έργα, παρά να βλέπουν 
ντοκιµαντέρ για τη φύση ή µπορεί ακόµα για ζώα, λιοντάρια, φίδια 
που τα φοβούνται.  
 
- Τι κάνετε συνήθως όταν ένα τηλεοπτικό πρόγραµµα προκαλεί την 
αγανάκτηση σας;  
- Αλλάσσουµε κανάλι, κάνουµε ζάπινγκ.  
 
- Επικοινωνείτε µε τους τηλεοπτικούς σταθµούς, µε την Αρχή 
Ραδιοτηλεόρασης για να κάνετε παράπονα;  
- Όταν είχα δοκιµάσει κάτι τέτοιο µε ένα ραδιοσταθµό, η 
ανταπόκριση δεν ήταν και τόσο άµεση, γι' αυτό πλέον κάνουµε 
ζάπινγκ. Υπάρχει τόση επιλογή στη τηλεόραση  και µε την καλωδιακή 
τηλεόραση, που δεν µπορώ να πω ότι το πρόβληµα µένει στο σπίτι. 
Το βγάζουµε εµείς έξω από το σπίτι. 
 
- Με ποιους τρόπους κατά τη γνώµη σας, θα µπορούσαν να 
αποτραπούν τυχόν αρνητικές επιδράσεις της τηλεοπτικής βίας στα 
παιδιά;  
- Έχουµε πει ότι θα προτιµούσαµε η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης να έχει 
πιο πολύ έλεγχο στα προγράµµατα τα ακατάλληλα, έστω και τα 
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καρτούνς που προβάλλονται κατά τις ώρες που τα παιδιά βλέπουν 
τηλεόραση. Γι' αυτό ακόµα µια φορά λέω ότι η ευθύνη της Αρχής 
Ραδιοτηλεόρασης είναι πιο µεγάλη από τα κανάλια, διότι τα κανάλια 
απλώς προσπαθούν να ανταγωνιστούν µεταξύ τους και γι' αυτό τον 
λόγο αν τους επιβάλει κάτι ο νόµος, τότε είµαστε βέβαιοι ότι θα 
υπακούσουν. 
 
- Πόσες ώρες παρακολουθείτε εσείς τηλεόραση τις καθηµερινές; 
- Εγώ πολύ λίγες ώρες, επειδή είµαι φοιτητής. Μιαν ώρα, µπορεί και 
ούτε τόσο... 
 
- Παρακολουθείτε ότι προβάλλει η τηλεόραση την ώρα που δεν είστε 
απασχοληµένος ή επιλέγετε; 
- Επιλέγω. 
 
- Πόσες ώρες παρακολουθείτε εσείς τηλεόραση τα σαββατοκυρίακα 
και τις αργίες;  
- Μπορεί να είναι 3, µπορεί και 5 ώρες κατά τη διάρκεια του βραδιού. 
 
- Ποια ή ποιες εκποµπές παρακολουθήσατε εσείς τις τελευταίες τρεις 
µέρες από την τηλεόραση;  
- Κυρίως τα πολιτικά και τις ειδήσεις. 
 
- Γιατί;  
- Λόγω των εκλογών.  
 
- Είναι οι εκποµπές που σας αρέσουν ή απλώς έτυχε; 
- Ναι, να επαναλάβω ότι οι ώρες που βλέπω τηλεόραση είναι λίγες, 
έχω πιεσµένο πρόγραµµα. 
 
- Ποια ή ποιές εκποµπές που παρακολουθήσατε τις τελευταίες τρεις 
µέρες µαζί µε τη µικρή σας κόρη;  
- Την ώρα που προβάλλονται οι ειδήσεις είναι η ώρα που τρώµε, γι' 
αυτό και βλέπουµε όλοι µαζί τις ειδήσεις. 
 
- Ήταν δική σας επιλογή ή των παιδιών σας; 
- Είναι επιλογή δική µας. 
 
- Ποια ή ποιές εκποµπές παρακολούθησε τις τελευταίες τρεις µέρες 
στην τηλεόραση η µικρή σας κόρη;  
- Τα προγράµµατα που βλέπουν µετά το µεσηµέρι µεταγλωττισµένα, 
µε έφηβους και το βράδυ τη Λέττυ. Τα κυπριακά προγράµµατα δεν 
την ενδιαφέρουν. 
 
- Μόνα της αποφάσισε ή µε τη δική σας παρότρυνση; 
- Ακούει από τις φίλες της, µόνη της. 
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- Ποια τηλεοπτικά κανάλια παρακολουθείτε συνήθως; 
- Το ΡΙΚ και Μέγα εµείς, ενώ τα παιδιά κάνουν ζάπινγκ µεταξύ Αντ1 
και Σίγµα.  
 
- Γιατί επιλέγετε αυτά τα κανάλια; 
- Το ΡΙΚ γιατί, όπως σας έχω πει, βλέπουµε τις ειδήσεις. τα παιδιά 
λόγω των προγραµµάτων που προβάλλονται, των 
µεταγλωττισµένων. 
 
- Πόσες τηλεοράσεις χρησιµοποιεί η οικογένεια σας;  
- Τρεις, κυρίως δύο όµως. 
 
- Βλέπετε µαζί όλη η οικογένεια τηλεόραση;  
- Όταν θα τρώµε όλοι µαζί τα σαββατοκυρίακα µπορεί να βλέπουµε 
όλοι µαζί.  
 
- Γιατί; 
- Τις καθηµερινές κάποιοι µπορεί να βλέπουν τηλεόραση, κάποιοι 
µπορεί να διαβάζουν.  
 
- Η µικρή σας κόρη έχει τηλεόραση στο υπνοδωµάτιο της; 
- Όχι, ούτε θα θέλαµε. Η ίδια θέλει, διότι έχουν οι φίλες της, αλλά 
εµείς είπαµε όχι.  
 
- Έχετε παρακολουθήσει οποιαδήποτε µαθήµατα (σεµινάρια, 
διαλέξεις κ.λπ.) που αφορούν τις επιδράσεις της τηλεόρασης στα 
παιδιά; 
- Όχι. 
 
- Θα παρακολουθούσατε επιµορφωτικά µαθήµατα για τις επιδράσεις 
της τηλεόρασης στα παιδιά, αν σας πρότειναν από το σύνδεσµο 
γονέων ή από άλλο αρµόδιο φορέα; 
- Εγώ νοµίζω σε αυτή την φάση της ζωής µου είναι δύσκολο, η 
γυναίκα µου όµως αν ήταν ώρες που θα τη βόλευαν ναι, ξέρω ότι θα 
ενδιαφερόταν. 
 
- Εσείς γιατί όχι; 
- Λόγω πιεστικού προγράµµατος. Είχα λάβει µέρος σε κάποιο 
σεµινάριο 3-4 ωρών για το approach των γονιών προς τα παιδιά. 
Τότε πήγα µε την κόρη µου την πιο µεγάλη. 
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