
 

                     Τα οφέλη του Τύπου στην εποχή μας 

                         

Αρχείο: Εφημερίδα ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ - Πρωτοσέλιδο της 28 ης Οκτωβρίου 1940 

Με αφορμή την πρωτοβουλία του σχολείου μας να κυκλοφορήσει 

ηλεκτρονική εφημερίδα  αποφάσισα να συντάξω αυτό το άρθρο σχετικά με τα 

οφέλη του Τύπου. Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο στη καθημερινή μας ζωή. Σ’ αυτά ανήκουν η τηλεόραση, ο Τύπος, το 

ραδιόφωνο και το διαδίκτυο. Ωστόσο από αυτά τα τέσσερα υπερτερεί ο Τύπος, 

λόγω των εξαίρετων ωφελειών που προσφέρει σε όλους τους τομείς της 

καθημερινότητας του ανθρώπου.  

Τι είναι όμως έντυπος Τύπος; Έντυπος Τύπος ορίζεται το σύνολο των 

εκδιδόμενων εφημερίδων και περιοδικών. Κάθε είδους έντυπα που αποβλέπουν 

στην ειδησεογραφία και την πληροφόρηση. Από αυτόν, άτομα νέα σε ηλικία και 

όχι μόνο μπορούν να αποκομίσουν αρκετές γνώσεις, συνεπώς να έχουν μια 

ολοκληρωμένη άποψη για το περιβάλλον που τους περικλείει. 

Επομένως, μια από τις θετικές επιδράσεις του είναι ότι αποτελεί πηγή 

πληροφόρησης. Γιατί ο Τύπος ενημερώνει τους πολίτες για όσα συμβαίνουν 

καθημερινά σε διεθνή και παγκόσμια κλίμακα. Ως απόρροια, ο δέκτης έχει την 

δυνατότητα να σχηματίσει μια διεξοδική άποψη για όσα συμβαίνουν γύρω του. 

Αξίζει να σημειωθεί επίσης πως ο Τύπος έχει τη δύναμη να επηρεάζει την κοινή 

γνώμη και αυτό οφείλεται στο ίδιο το γραπτό κείμενο το οποίο διατηρείται στον 

χρόνο, με αποτέλεσμα ο αναγνώστης να έχει την ευκαιρία να το διαβάζει 

επανειλημμένα και να προβληματίζεται σχετικά με το περιεχόμενό του. Τέλος, ο 

αναγνώστης μπορεί αναμφισβήτητα να εμπιστευτεί τον Τύπο, καθώς όλα τα 

κείμενα είναι έγκυρα και υπογραφόμενα από τους κειμενογράφους. 

Συμπληρωματικά συμβάλλει και σε κοινωνικό επίπεδο. Διότι, αποβαίνει 

σπουδαίο μορφωτικό μέσο, αφού καλλιεργεί και προωθεί τις επιστήμες, συντελεί 

στην πνευματική άνοδο του λαού. Επιπρόσθετα, στηλιτεύει την αδικία, 

παρουσιάζοντας προβλήματα που απασχολούν άμεσα την κοινωνία, προτείνοντας 

λύσεις. Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε, πως ο Τύπος συντελεί στην 



εύρυθμη λειτουργία της δημοκρατίας, επειδή καθιερώνει τον δημιουργικό διάλογο 

και καλλιεργεί πνεύμα αμοιβαίας κατανόησης και σεβασμού των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. 

Σε μια εποχή που όλα ρέουν γρήγορα, η ενημέρωση πρέπει να προβάλλεται 

με ταχύτατους ρυθμούς. Το φαινόμενο αυτό συνήθως εξυπηρετεί η τηλεόραση, η 

οποία υπερτερεί έναντι του Τύπου σε αυτό το κομμάτι. Όμως, σημαντικό  είναι να 

κατανοήσουμε στο έπακρο τα προτερήματα που μας προσφέρει ο έντυπος λόγος. Η 

οικογένεια είναι παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει την νοοτροπία του νέου και 

να τον ωθήσει στην ανάγνωση εφημερίδων ή περιοδικών. Επίσης, καθοριστική 

είναι και η συμβολή του σχολείου που αποτελεί το άμεσο περιβάλλον του νέου και 

έχει την ικανότητα με την Παιδεία που του παρέχει, να τον οδηγήσει στην 

αναζήτηση πληροφοριών από τον έντυπο λόγο και όχι από την τηλεόραση, το 

ραδιόφωνο ή το διαδίκτυο. 

Από τη πλευρά του Τύπου πρέπει να τηρείται η Αρχή της Δημοσιογραφικής 

Δεοντολογίας. Η αντικειμενική  παρουσίαση των γεγονότων είναι επιβεβλημένη. 

Ας σημειωθεί ακόμη πως ένας συντάκτης, θεμιτό είναι ,να σέβεται τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, γιατί έτσι δεν καταλύει την δημοκρατία. Τέλος προτείνεται σαν λύση 

η διασταύρωση των ειδήσεων, η οποία προσδίδει περισσότερη αντικειμενικότητα 

και κερδίζει την εμπιστοσύνη του αναγνώστη. 

Επιλογικά, όταν ο Τύπος είναι φιλελεύθερος και αμερόληπτος και δεν 

αποσκοπεί σε πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα, επιτελεί θετικές λειτουργίες 

για το άτομο και την κοινωνία. 

                                                                                  Λάζαρος Τσιαΐρης, Β6  

 

 

 

 


