
 

Στριπτίζ νεαρών ψυχών για τηλεθέαση 

Πόση αξιοπρέπεια μπορεί να καταπατηθεί στο βωμό της τηλεθέασης; Άπλετη προφανώς. Αυτό 
συνειδητοποίησα όταν κάποιος κύριος, φανερά ενοχλημένος από όσα είδε σε ένα επεισόδιο του 
Greece΄s Next Top Model με ρώτησε ποια η άποψη μου για την εν λόγω εκπομπή. Και έτσι, 
αναγκάστηκα να την παρακολουθήσω, εντρυφώντας στον κατά τ΄άλλα εκλεπτυσμένο  κόσμο της 
μόδας.  

Για όσους δεν γνωρίζουν πρόκειται για μια εκπομπή που κρίνει και εκπαιδεύει νεαρές κοπέλες με 
σκοπό να γίνουν top models.  

Μα αυτό από μόνο του δεν είναι αρκετό για να ανεβάσει την τηλεθέαση η συγκεκριμένη εκπομπή. 
Για αυτό πέρα από τα ημίγυμνα κορίτσια που καλούνται να παίρνουν «σέξι» πόζες, πέραν από τα 
προσβλητικά σχόλια, πέραν από το bulling, τα κορίτσια αν θέλουν να παραμείνουν στο παιχνίδι για 
να γίνουν μοντέλα (!) καλούνται να κάνουν τους κασκαντέρ κάνοντας κατάβαση σε στυλ πασαρέλας 
από ένα κτήριο 30 μέτρων κρεμασμένες από σκοινιά, τρέμοντας και κλαίγοντας. 

Και όλος αυτός ο εξευτελισμός  γίνεται πάνω σε νεαρά κορίτσια, με άγουρες προσωπικότητες, 
παραζαλισμένα από τα φώτα της δημοσιότητας. Και απευθύνεται αυτή η εκπομπή στο νεανικό κοινό 
και δή στο γυναικείο το οποίο το παρακολουθεί δημιουργώντας τα δικά του πρότυπα ή χαϊδεύοντας 
τις δικές του ανασφάλειες, βλέποντας τον διασυρμό των άλλων γυναικών. Δυστυχώς δεν μπορώ να 
συμμεριστώ την άποψη ότι πρόκειται για ένα ανάλαφρο παιχνίδι που το παρακολουθεί κανείς για 
να ξεκουράζεται και να σχολιάζει στα social media με έξυπνες ατάκες. Λυπούμαι, αλλά αυτή μας η 
αδιαφορία για όσα εκπέμπουν οι δέκτες μας, αυτή μας η αποχαύνωση  και αυτή μας η 
αυτοικανοποίηση για μερικά likes, εκτρέφουν τον εξευτελισμό του ανθρώπινου είδους και δη του 
γυναικείου φύλου. Ούτε και μπορώ να συμφωνήσω με την άποψη ότι είναι επιλογή του καθενός να 
αποφασίζει τί θέλει να παρακολουθεί. Διότι όταν έντεχνα με έχουν εκπαιδεύσει σε αυτού του είδους 
την τηλεόραση, τότε αυτή θα αναζητήσω. 

Το θέμα όμως είναι γιατί ενώ είναι η δεύτερη σεζόν που προβάλλεται αυτή η εκπομπή, δεν έχει 
επέμβει κάποιος από όλους αυτούς τους φορείς που θέλουν να προάγουν την ισότητα και να 
προβάλουν υγιή πρότυπα;. Το θέμα είναι γιατί ως κοινωνία καταντήσαμε έτσι, ώστε να 
απολαμβάνουμε τον εξευτελισμό του ανθρώπινου είδους και το ανήθικο στριπτίζ των νεαρών 
ψυχών; 
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