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Ο΄ αοηυ ημ μένμξ δίκμομε πιμφζημ πιενμθμνηαθυ οιηθυ γηα ηηξ έκκμηεξ πιενμθυνεζε, μέζα 
μαδηθήξ εκεμένςζεξ, παναπιενμθυνεζε, απ’ υπμο μπμνείηε κα ακηιήζεηε υπη μυκμ ηηξ  

 

 
 

Γνωστικό υλικό    Β΄ 

Β΄ 

ΜΕΣΑ ΜΑΖΘΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

Το εκπαιδεσηικό σλικό ηης Φρονηιζηηριακής Εκπαίδεσζης 
Τζιάρα διανέμεηαι δωρεάν αποκλειζηικά από ηον ψηθιακό 

ηόπο ηοσ schooltime.gr 
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απαηημφμεκεξ γκχζεηξ γηα ηεκ ακάπηολε ζπεηηθχκ ζεμάηςκ, αιιά θαη κα δηεονφκεηε ημ 

γκςζηηθυ ζαξ πεδίμ. 

 

ΠΠΘΘΕΕΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΕΕΕΕ  ––  ΓΓΚΚΕΕΙΙΓΓΡΡΩΩΕΕ  

 

 Ονηζμυξ ηεξ πιενμθυνεζεξ - εκεμένςζεξ 
 

Πιενμθυνεζε – Γκεμένςζε είκαη ε πνάλε, ε εκένγεηα ημο κα πανέπεη ή κα παίνκεη 

θακείξ πιενμθμνίεξ, κα εκεμενχκεη ή κα εκεμενχκεηαη γηα έκα ζέμα. 

 

 Γηαηί είκαη απαναίηεηε ε ζοκεπήξ εκεμένςζε ημο ζφγπνμκμο ακζνχπμο; 
 

Ο έκημκμξ νοζμυξ δςήξ 

Δμφμε ζηεκ επμπή ηςκ πμιιαπιχκ απαηηήζεςκ, βηχκμομε μηα πναγμαηηθυηεηα 

ηεξ μπμίαξ ηα παναθηενηζηηθά είκαη μ ηαπφξ νοζμυξ εθηφιηλεξ ηςκ γεγμκυηςκ, ε 

αδηάθμπε νμή ηςκ πναγμάηςκ, μ έκημκμξ νοζμυξ δςήξ. Ε επηζηήμε πανμοζηάδεη 

ζοκεπχξ κέα επηηεφγμαηα, ναγδαίεξ ελειίλεηξ ζεμεηχκμκηαη ζε παγθυζμημ επίπεδμ 

(πνεμθμπίεξ, πυιεμμη, δεμημονγία κέςκ θναηχκ, θ.ά.). Ννμθεημέκμο μ άκζνςπμξ κ’ 

ακηαπμθνηζεί ζ’ αοηή ηεκ θαηάζηαζε έπεη ακάγθε ηεκ εκεμένςζε γφνς απυ 

δεηήμαηα πμο αθμνμφκ ηεκ πνμζςπηθή, ηεκ θμηκςκηθή αιιά θαη ηε δηεζκή δνάζε. 

 

Ε μηθμομεκηθή δηάζηαζε ηεξ ζφγπνμκεξ δςήξ 

Οήμενα επηθναηεί έκα πκεφμα παγθμζμημπμίεζεξ, μεηαδίδμκηαη εηδήζεηξ πμο 

αθμνμφκ ζε δηάθμνμοξ ιαμφξ ακά ημκ θυζμμ θαη ζοκεηδεημπμημφμε υηη ηα γεγμκυηα 

πμο πναγμαημπμημφκηαη μαθνηά μαξ, μαξ αθμνμφκ θαη μαξ επενεάδμοκ με δηάθμνμοξ 

ηνυπμοξ. 

 

Ε ζςζηή πμιηηηθή πανέμβαζε 

Μ πμιίηεξ ζηα πιαίζηα ηεξ δεμμθναηηθήξ θμηκςκίαξ επηζομεί κα εκεμενχκεηαη, 

πνμθεημέκμο κα δηαμμνθχκεη ηεκ πμιηηηθή ημο ζοκείδεζε θαη κα είκαη ζε ζέζε κα 

πανεμβαίκεη με έκα θνηηηθυ, επμηθμδμμεηηθυ ηνυπμ, γηα ημ θαιυ ημο ζοκυιμο. 

 

Ε μνζή εθηίμεζε θαη ιήρε απμθάζεςκ 

ιμη μη άκζνςπμη επηζομμφκ πνηκ ιάβμοκ θάπμηα απυθαζε, κα εκεμενχκμκηαη 

ακαθμνηθά με ημ ζέμα πμο ημοξ απαζπμιεί, κα ζθέθημκηαη, κα θνίκμοκ, κα ζογθνίκμοκ 

θαη ακάιμγα κα πνάηημοκ. 

 

Ε επηθμηκςκία με ηηξ άιιεξ γεκηέξ 

Ε εκεμένςζε πνμςζεί ηεκ επηθμηκςκία ηςκ ακζνχπςκ μεηαλφ ημοξ. Ηαζχξ δε 

δηακφμοκ υιμη ηεκ ίδηα ειηθηαθή θάζε, ε εκεμένςζε βμεζά ζημ κα γίκμκηαη γκςζηέξ μη 

ηδηαηηενυηεηεξ ηεξ θάζε ειηθίαξ θαη έηζη κα οπάνπεη πκεφμα δηαιυγμο μεηαλφ ημοξ. 
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 Αλία ηεξ πιενμθυνεζεξ-εκεμένςζεξ 
 

Ε ζεμαζία ηεξ πιενμθυνεζεξ εζηηάδεηαη ζηα ελήξ: 

 μ άκζνςπμξ επηθμηκςκεί εοθμιυηενα με ημ πενηβάιιμκ ημο, ένπεηαη ζ’ επαθή με 

ηε δεμημονγία, με ηα ένγα ημο πκεομαηηθμφ πμιηηηζμμφ 

 ε είδεζε αζθεί δηαπαηδαγςγηθυ νυιμ, παηδεοηηθυ ένγμ, έπεη μμνθςηηθή απμζημιή 

 μ άκζνςπμξ αζθεί ηεκ θνίζε ημο, εκδεπμμέκςξ ηθακμπμηεί ηεκ πενηένγεηά ημο, 

ζε ηειηθή ακάιοζε δηαπηζηχκεη ημκ πμιοζπηδή θμηκςκηθυ ημο νυιμ, ηεκ εοζφκε 

ημο πμο μνημζεηείηαη απυ ηε ζοκμιηθή δναζηενηυηεηά ημο ζημ πχνμ θαη ημ πνυκμ 

 πνμβιεμαηίδεηαη πάκς ζε δεηήμαηα πμο άπημκηαη ημο δεμυζημο εκδηαθένμκημξ, 

πάκς ζηα θαίνηα ζφγπνμκα παζμγεκή πνμβιήμαηα, γκςνίδεη ηεκ θμοιημφνα άιιςκ 

ιαχκ, ημο δίκεηαη ε εοθαηνία κα ημπμζεηεζεί ζημ δήηεμα ηεξ πμιηηηζηηθήξ ημο 

ηαοηυηεηαξ 

 μέζς ηεξ είδεζεξ εκεμενχκεηαη γηα ηεκ θίκεζε ηςκ πμιηηηθχκ εγεηχκ, γηα ηηξ 

απμθάζεηξ ημοξ, γηα ηηξ ηδέεξ πμο δηαμμνθχκμοκ πμιηηηθά «πηζηεφς» 

 ηαοηυπνμκα, εοαηζζεημπμηείηαη γηα ηα παγθυζμηα πνμβιήμαηα, γηα ημκ 

οπμζηηηζμυ, γηα ηε μυιοκζε θαη ηε νφπακζε ηεξ αημυζθαηναξ, γηα ηηξ πμιεμηθέξ 

ζοννάλεηξ θαη ηηξ πνμζπάζεηεξ εηνεκηθήξ δηεοζέηεζεξ ηςκ δηαθμνχκ ακάμεζα 

ζημοξ ιαμφξ 

 απμδεζμεφεηαη απυ δεηζηδαημμκίεξ, πνμιήρεηξ ή πνμθαηαιήρεηξ πμο ημκ 

θναημφκ δέζμημ, εγθιςβηζμέκμ ζηεκ αημμηθυηεηά ημο 

 γκςνίδεη ηηξ επηζηεμμκηθέξ επηηεφλεηξ, ηηξ ηαηνηθέξ ακαθαιφρεηξ 

 με ηεκ είδεζε μπμνεί κα θαιιηενγεζεί ημ δεμμθναηηθυ θνυκεμα θαη ήζμξ, μπμνεί 

μ άκζνςπμξ κ’ ακαζεςνήζεη ηε ζηάζε ημο απέκακηη ζε ζέμαηα θαη γεγμκυηα 

 με ηε δηάδμζε ηςκ εηδήζεςκ επηηογπάκεηαη ε ζοκείδεζε απυ ημκ άκζνςπμ ημο 

μηθμομεκηθμφ ημο νυιμο, εκχ ηαοηυπνμκα μέζς ηεξ πμιηηηζηηθήξ αιιειεπίδναζεξ 

πνμζεγγίδεη ζοκακζνχπμοξ ημο πμο θαημηθμφκ ζε άιιμ μένμξ ημο πιακήηε 

 ε ζθέρε ημο απειεοζενχκεηαη απυ ημ δμγμαηηζμυ, ηεκ απμιοηυηεηα, θαζχξ 

ακηημεηςπίδεη πμιοπνηζμαηηθά θαη εκεμενχκεηαη πμιοθςκηθά γηα ηα 

δηαδναμαηηδυμεκα ζημκ θμηκςκηθυ βίμ 

 γίκεηαη γκχζηεξ ζφγπνμκςκ θηιμζμθηθχκ νεομάηςκ, κέςκ πμιηηηθχκ ακηηιήρεςκ 

 απμθηά ηζημνηθέξ γκχζεηξ πμο ζομβάιιμοκ ζηεκ απυθηεζε αοημγκςζίαξ, ζηεκ 

αοημθνηηηθή, ζημκ αοημέιεγπμ 

 πιενμθμνείηαη γηα ηηξ πμιηηηθέξ ή μηθμκμμηθέξ αηαζζαιίεξ, αλημιμγεί, απμννίπηεη 

 ειέγπεη ηεκ θοβένκεζε, ηηξ δναζηενηυηεηεξ ηςκ βμοιεοηχκ, ζηειηηεφεη θαζεηί 

πμο ακηηζηναηεφεηαη ζημ θμηκςκηθυ ζομθένμκ 

 θαοηενηάδεη ημ ποδαίμ, ημ εοηειέξ, πνμδηαηίζεηαη ζεηηθά απέκακηη ζημ δηάιμγμ, 

ηεκ αμενυιεπηε θαη επμηθμδμμεηηθή θνηηηθή. 

 

ΙΙΓΓΑΑ  ΙΙΑΑΔΔΖΖΗΗΕΕ  ΓΓΚΚΕΕΙΙΓΓΡΡΩΩΕΕ  

 

 

 
 Ονηζμυξ ηςκ Ι.Ι.Γ. 
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Ιέζα μαδηθήξ εκεμένςζεξ είκαη ημ ζφκμιμ ηςκ έκηοπςκ θαη ειεθηνμκηθχκ 

μέζςκ με ηα μπμία μεηαδίδμκηαη εηδήζεηξ, πιενμθμνίεξ, γεγμκυηα, ηδέεξ, γκχζεηξ 

ζε απενηυνηζημ ανηζμυ ακζνχπςκ. 

 

 

 

 

 

 Σφπμξ 

 

 

 Ραδηυθςκμ 

 

 Σειευναζε 

 

 Δηαδίθηομ 

 

 

ΣΣΤΤΠΠΟΟ  

 

 Ονηζμυξ 
 

Σφπμξ ιέγεηαη ε ηοπμγναθία θα γεκηθυηενα ε δεμμζημγναθία, ημ ζφκμιμ ηςκ 

εθεμενίδςκ θαη ηςκ πενημδηθχκ πμο εθδίδμκηαη, πμο εθζέημοκ δηάθμνα ζέμαηα θαη 

έπμοκ ςξ ζηυπμ κα εκεμενχζμοκ, αιιά θαη κα ροπαγςγήζμοκ ημκ ακαγκχζηε. 

 

 Ε εθεμενίδα θαη ηα είδε ηεξ 
 

Ε εθεμενίδα ακάιμγα με ηεκ χνα ηεξ θοθιμθμνίαξ ηεξ δηαθνίκεηαη ζε: 

 πνςηκή 

 απμγεομαηηκή 

 

Ακάιμγα με ημ πενηεπυμεκυ ηεξ δηαθνίκεηαη ζε: 

 πμιηηηθή 

 μηθμκμμηθή 

 αζιεηηθή 

 

 

 Ζζημνηθή ακαδνμμή 
 

 Γηα πνχηε θμνά εθδίδεηαη εβδμμαδηαία εθεμενίδα ημ 1631 ζηε Γαιιία απυ ημ 

γηαηνυ θαη βαζηιηθυ ηζημνημγνάθμ Theophraste Renandot (1586-1653). 

 Ηαζεμενηκέξ εθεμενίδεξ θοθιμθμνμφκ γηα πνχηε θμνά ζηεκ Αγγιία ημ 1702 θαη 

ζηε Γαιιία ημ 1771. 

 Γίδε ηςκ Ι.Ι.Γ. 

εμενήζημξ 
 

πενημδηθυξ 
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 Ε πνχηε εθεμενίδα ζηεκ ειεφζενε Γιιάδα θοθιμθυνεζε ζηεκ Ηαιαμάηα ημ 1821 

με ημκ ηίηιμ: «Γιιεκηθή άιπηγλ». Πεκ επμπή ημο Ηαπμδίζηνηα εθδίδμκηαη μη 

εθεμενίδεξ: «Φίιμξ ημο κυμμο» θαη «Απυιιςκ». Οηηξ ειιεκηθέξ πανμηθίεξ ηεξ 

δηαζπμνάξ απυ ημ ηέιμξ ημο ΖΕ’ αηχκα άνπηζε ε έθδμζε εθεμενίδςκ, υπςξ ζηε 

Βηέκκε απυ ημ 1791 ηεξ εθεμενίδαξ πμο επημειμφκηαη μη αδειθμί Ιανθίδεξ 

Νμοιίμο. 

 

 Σα ζεηηθά ζημηπεία – Οη ιεηημονγίεξ ημο ηφπμο 

 

 Ημηκςκηθέξ 

Ε ακάγκςζε ημο ηφπμο ζεμαίκεη μοζηαζηηθά δηάιμγμ με ημκ θυζμμ. Γκςζημπμηεί ηα 

κέα παγθμζμίςξ, οπαγμνεφεη ηδέεξ, μεηαδίδεη αλίεξ. Νανέπεη έγθονε θαη έγθαηνε 

εκεμένςζε ζημοξ πμιίηεξ ζπεηηθά με πμιηηηθά, ζνεζθεοηηθά, θμηκςκηθά, πμιηηηζηηθά, 

εθπαηδεοηηθά, αζιεηηθά, θαιιηηεπκηθά δνχμεκα. Έηζη, ζοκηειεί ζηε δηαμυνθςζε ηεξ 

θμηκςκηθήξ ζομπενηθμνάξ ηςκ ακζνχπςκ, δίκμκηαξ μέζα απυ ηε ζεμαημιμγία ημο 

ενεζίζμαηα γηα πνμβιεμαηηζμυ θαη ζοδήηεζε.  

 

 Ιμνθςηηθέξ - Γπημμνθςηηθέξ 

Ιέζς ημο Πφπμο μη άκζνςπμη γκςνίδμοκ ηε δςή άιιςκ ιαχκ, ηεκ θμοιημφνα 

ημοξ, ηα ηδηαίηενα παναθηενηζηηθά ημοξ γκςνίζμαηα, γεκηθυηενα επημμνθχκμκηαη. 

Ηαιιηενγεί ημ κμο ημο ακζνχπμο θαη δηεονφκεη ημ γκςζηηθυ ημο μνίδμκηα. 

 

 Πμιηηηθέξ 

Απμηειεί ηεκ ηέηανηε ελμοζία, πμο ειέγπεη ηεκ θοβένκεζε θαη ηε βμοιή. Γίκαη μ 

αθνμγςκηαίμξ ιίζμξ ημο ειεφζενμο θαη δεμμθναηηθμφ πμιηηεφμαημξ. 

Γίκαη πνμζηάηεξ, θνμονυξ ηςκ ακαθαίνεηςκ δηθαηςμάηςκ ημο πμιίηε. Δηαθοιάηηεη 

ημ δεμμθναηηθυ πμιίηεομα, ημοξ ζεζμμφξ απυ θάζε άκμμε πανέμβαζε, απυ αοηανπηθά 

θαζεζηχηα ή εκένγεηεξ πμιηηηθχκ πνμζχπςκ. Πνμζακαημιίδεη πμιηηηθά ημοξ 

πμιίηεξ, πνμθεημέκμο κα έπμοκ απμθνοζηαιιςμέκε γκχμε θαη κα ηεκ εθθνάζμοκ, 

υηακ ημοξ δεηεζεί. Ακηαπμθνίκεηαη μοζηαζηηθά ζημ παναθηενηζμυ ημοξ ςξ ηέηανηε 

ελμοζία, πμο εθπνμζςπεί ηεκ θμηκή γκχμε θαη μεηαθένεη ζημοξ άνπμκηεξ ηε ιασθή 

βμφιεζε. 

 

 Πμιηηηζμηθέξ 

Μ Πφπμξ πνμβάιιεη παναδείγμαηα θαη πνυηοπα γηα μίμεζε ή θαη γηα απμθογή, 

θαζχξ απμηειεί μέζμ δηάδμζεξ πμιηηηζμηθχκ ζημηπείςκ θαη ζοκηειεί ζηε 

δεμημονγηθή δφμςζε ηςκ πμιηηχκ με ηεκ Πανάδμζε θαη ηα ηδηαίηενα πμιηηηζηηθά ημο 

ηυπμο ημοξ ζημηπεία 

 

 Φοπμιμγηθέξ 

Ε ακάγκςζε ημο Πφπμο επενεάδεη ηεκ ροπμιμγία ηςκ αηυμςκ. Μη εθεμενίδεξ ή 

ηα πενημδηθά με ηα αθεγήμαηα θαη ηηξ εηθυκεξ βμεζμφκ ηα άημμα κα εθημκχκμοκ ηα 

πάζε ημοξ, κα παιανχκμοκ, κα λεπκμφκ ημ θαζεμενηκυ ημοξ άγπμξ. 

 

 Πιενμθυνεζεξ 
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Μ Σφπμξ απμηειεί πνήζημμ υνγακμ ζηε ζφγπνμκε θαζεμενηκή δςή. Ε 

πμιοπιμθυηεηα ηεξ ζεμενηκήξ δςήξ θαζηζηά απαναίηεημ ημ έκηοπμ οιηθυ, 

πνμθεημέκμο κα ιαμβάκεη θάπμημξ ηηξ απαναίηεηεξ πιενμθμνίεξ γηα δηάθμνα 

θαιιηηεπκηθά γεγμκυηα (εθδειχζεηξ, ζεάμαηα), θαζχξ θαη γηα ζέμαηα επαγγειμα-

ηηθά (μηθνέξ αγγειίεξ εφνεζεξ ενγαζίαξ). 

 

 

 ομπηχμαηα παζμιμγίαξ ημο Σφπμο 

 

Ο θίηνηκμξ ηφπμξ: 

 Νανέπεη θαηεοζοκυμεκε πιενμθυνεζε, αιιμηςμέκεξ εηδήζεηξ 

 Αζθεί πνμπαγάκδα πμο ελοπενεηεί ζογθεθνημέκα πμιηηηθά ή μηθμκμμηθά 

ζομθένμκηα 

 Απμζηςπά ζεμακηηθά γεγμκυηα, πνμβάιιεη θαη δημγθχκεη δεοηενεφμοζαξ 

ζεμαζίαξ γεγμκυηα, ελοπενεηχκηαξ πάκηα ηδημηειείξ ζθμπμφξ. 

 Δεκ επηδηχθεη ηεκ μνζή πιενμθυνεζε, αιιά πνμθεημέκμο κα αολήζεη ηεκ 

θοθιμθμνία ημο, παναπμηεί ηεκ αιήζεηα, ελάπημκηαξ πμιηηηθά πάζε ή 

ζπηιχκμκηαξ ηεκ οπυιερε, ηεκ αλημπνέπεηα δηάθμνςκ πνμζςπηθμηήηςκ.  

 Βμμβανδίδεη ημκ ακαγκχζηε με μεκφμαηα επακαιαμβακυμεκα, πμο μδεγμφκ ζηεκ 

μαδηθή πιφζε εγθεθάιμο θαη ηεκ παζεηηθμπμίεζε ημο δέθηε. 

 οκεηδεηά εμπιέθεη ηεκ είδεζε με ημ ζπυιημ, εκχ πνεζημμπμηεί πεπηαίμοξ 

ηίηιμοξ με εμπνεζηηθυ παναθηήνα, ηηξ πενηζζυηενεξ θμνέξ άζπεημοξ με ημ 

πενηεπυμεκμ ηεξ είδεζεξ, μυκμ θαη μυκμ γηα κα εκηοπςζηάζμοκ θαη κα ςζήζμοκ 

ημκ πμιίηε κα αγμνάζεη ημ έκηοπμ. 

 Μη δεμμζημγνάθμη δηαπαηδαγςγμφκηαη κα ιεηημονγμφκ θενδμζθμπηθά θαη 

οπμθνηηηθά με γκχμμκα ημ θένδμξ θαη υπη ηεκ οπενέηεζε ημο ιεηημονγήμαηυξ 

ημοξ. 

 

 

 Πνμτπμζέζεηξ μνζήξ ιεηημονγίαξ ημο Σφπμο 

 

 Γιεοζενμηοπία / πιμοναιηζμυξ 

 

 Οηθμκμμηθή αοημκμμία. Απαιιαγή απυ ηεκ θεδεμμκία πμιηηηθχκ θαη 

μηθμκμμηθχκ ζομθενυκηςκ. Οομβμιή ημο θνάημοξ μέζς επηδμηήζεςκ γηα ηεκ 

ελογίακζε ηςκ μηθμκμμηθχκ ηςκ εθεμενίδςκ. 

 

 Γπαγγειμαηηθή αθεναηυηεηα θαη εοζοκεηδεζία ηςκ δεμμζημγνάθςκ / 

εθανμμγή ημο θχδηθα δεμμζημγναθηθήξ δεμκημιμγίαξ: ζεβαζμυξ ημο 

ακζνχπμο / πνμχζεζε ημο δεμυζημο ζομθένμκημξ / ακηηθεημεκηθή απυδμζε 

ηεξ πναγμαηηθυηεηαξ. 

 

 Αθφπκηζε ηεξ θνηηηθήξ ηθακυηεηαξ ημο θμηκμφ / ακαπνμζανμμγή ηςκ ζηυπςκ 

ηεξ παηδείαξ ζηε δηεφνοκζε ηςκ πκεομαηηθχκ μνηδυκηςκ ηςκ κέςκ αηυμςκ. 
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 Ώνημμ θμηκυ: δηαζηαφνςζε πιενμθμνηχκ, ζοζηεμαηηθή επελενγαζία 

εηδήζεςκ, δηανθήξ εκεμένςζε, δοκαηυηεηα δηάθνηζεξ ημο γεγμκυημξ απυ ημ 

ζπυιημ, ακηίζηαζε ζημκ ηδεμιμγηθυ δμγμαηηζμυ θαη θακαηηζμυ. 

 

ΔΔΕΕΙΙΟΟΖΖΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΟΟ  

 

 Ονηζμυξ  
 

Μ δεμμζημγνάθμξ είκαη εθείκμξ πμο ζογθεκηνχκεη εηδήζεηξ πμιηηηθήξ, θμηκςκηθήξ, 

πκεομαηηθήξ θαη πάζεξ θφζεςξ θαη ηηξ δηαδίδεη μέζς ημο Πφπμο θαη ηςκ 

ειεθηνμκηθχκ μέζςκ μαδηθήξ εκεμένςζεξ με ζηυπμ ηεκ πιενμθυνεζε ημο πμιίηε. 

 

 

 

 Ημηκςκηθή εοζφκε 

Μ δεμμζημγνάθμξ πνέπεη κα έπεη ζοκείδεζε ηεξ θμηκςκηθήξ ημο απμζημιήξ, κα 

ζομμεηέπεη ζηηξ θμηκςκηθέξ δηαδηθαζίεξ, κα αζθεί οπεφζοκα ηα θαζήθμκηά ημο, κα 

ζέβεηαη ημκ άκζνςπμ, ημοξ θμηκςκηθμφξ ζεζμμφξ, ηηξ αλίεξ θαη ηηξ παναδυζεηξ, κα 

εκδηαθένεηαη γηα ηεκ θμηκςκηθή πνυμδμ θαη κα δείπκεη εοαηζζεζία απέκακηη ζηα 

θμηκςκηθά ζομθένμκηα. 

 

 Γπαγγειμαηηθή αθεναηυηεηα 

Ε δεμμζημγναθία είκαη ιεηημφνγεμα θαη υπη επάγγειμα, εθυζμκ απυ ηεκ έγθονε 

πιενμθυνεζε θαη αμενυιεπηε θαη απνμθαηάιεπηε θνίζε ηεξ ελανηχκηαη μη 

απμθάζεηξ θαη μη εκένγεηεξ ηςκ πμιηηχκ. Μ δεμμζημγνάθμξ πνέπεη κα δηαζέηεη άνηηα 

επαγγειμαηηθή θαηάνηηζε, ζθαηνηθή παηδεία θαη μιυπιεονε θαιιηένγεηα, 

ακαπηογμέκε θνίζε θαη ακηίιερε – εθεονεηηθυηεηα, ηθακυηεηα ιυγμο – ηέπκε 

πεηζμφξ, επεμφζεηα – εκηημυηεηα, πκεφμα πεηζανπίαξ θαη δηθαημζφκεξ, εοζφηεηα, 

παννεζία, ήζμξ, εηιηθνίκεηα θαη γεκηθά επαγγειμαηηθή ζοκείδεζε. 

παννεζία: ημ ζάννμξ ηεξ γκχμεξ 

 

 εβαζμυξ ηεξ ηδηςηηθήξ δςήξ θαη ηεξ αλημπνέπεηαξ ημο ακζνχπμο 

Ο εοζοκείδεημξ δεμμζημγνάθμξ ζέβεηαη ημκ πνμζςπηθυ βίμ ηςκ επχκομςκ 

πμιηηχκμυκμ ημο μέιεμα είκαη ε δεμμζημγναθηθή ένεοκα, ε έγθονε, έγθαηνε θαη 

ακηηθεημεκηθή εκεμένςζε. 

 

εβαζμυξ ημο δεμυζημο ζομθένμκημξ (πνμάζπηζε ημο θμηκςκηθμφ 

ζομθένμκημξ) 

Αοηυξ απαηηεί ηεκ άζθεζε ημο ιεηημονγήμαημξ ηεξ δεμμζημγναθίαξ ζφμθςκα με ηηξ 

πνμεγμφμεκεξ ανπέξ πμο ακαιφζαμε. Γεκηθυηενα, μ δεμμζημγνάθμξ πνέπεη κα 

εκεμενχκεη – θαζμδεγεί ηεκ θμηκή γκχμε, κα οπενεηεί μυκμ ημ δεμυζημ ζομθένμκ 

 Ανπέξ (εζηθυξ θχδηθαξ) ηςκ δεμμζημγνάθςκ 
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(θαη υπη ζθμηεηκά θέκηνα με ηαπεηκά ζομθένμκηα θαη επηδηχλεηξ), κα απμθαιφπηεη θαη 

κα θαηαθνίκεη απμθάζεηξ ή πνάλεηξ πμο βιάπημοκ ημ δεμυζημ ζομθένμκ θαη κα μεκ 

ακαθμηκχκεη εηδήζεηξ πμο μπμνεί κα είκαη επηδήμηεξ γηα ηα εζκηθά ζέμαηα. 

 

 Εζηθή αθεναηυηεηα 

Μ “θαιυξ” δεμμζημγνάθμξ δηαζέηεη εζηθέξ ανπέξ θαη αλίεξ, πμο ημο απαγμνεφμοκ 

θάζε είδμοξ παναβίαζε ημο μνζμφ. Γίκαη έκηημμξ, αμενυιεπημξ, ηζπονυξ 

παναθηήναξ, δε πνεμαηίδεηαη θαη δεκ πνμθνίκεη ημ ηδηςηηθυ έκακηη ημο δεμυζημο 

ζομθένμκημξ. 

 

 Οη παναπάκς ανπέξ δεμκημιμγίαξ αθμιμοζμφκηαη απυ υιμοξ ημοξ 
δεμμζημγνάθμοξ; 

 

Οημ ζφγπνμκμ, ηεπκμιμγηθά ελειηγμέκμ θυζμμ, υπμο μη ακάγθεξ γηα εκεμένςζε 

είκαη αολεμέκεξ, μ νυιμξ ημο δεμμζημγνάθμο, ςξ ιεηημονγμφ ηεξ εκεμένςζεξ, δεκ 

έγθεηηαη μυκμ ζηε ζοιιμγή πιενμθμνηχκ, αιιά θαη ζηεκ ακηηθεημεκηθή θαη 

αμενυιεπηε πανμοζίαζή ημοξ ζημ θμηκυ. μςξ, ζοπκά μη δεμμζημγνάθμη δεκ 

εμθμνμφκηαη απυ ηηξ παναπάκς ανπέξ δεμκημιμγίαξ θαη ηυηε θαζίζηακηαη οπεφζοκμη 

παναπιενμθυνεζεξ θαη είκαη επηθίκδοκμη γηα ημ θμηκςκηθυ ζφκμιμ. 

 

Ση παναηενείηαη ζήμενα; 
 

Μ δεμμζημγνάθμξ: 

 Υνεζημμπμηεί ακεπηβεβαίςηεξ θαη φπμπηεξ ςξ πνμξ ηεκ πνμέιεοζή ημοξ 

πιενμθμνίεξ. 

 Παναιείπεη ζεμακηηθέξ πιενμθμνίεξ απυ ηεκ είδεζε. 

 Γκζςμαηχκεη ζπυιηα ζηα γεγμκυηα, πμο παναπιακμφκ ημκ ακαγκχζηε. 

 Τπενπνμβάιιεη αζήμακηα ζέμαηα, πμο απμπνμζακαημιίδμοκ ηεκ θμηκή 

γκχμε. 

 Τπμπίπηεη ζε ιασθηζμμφξ πμο θηάκμοκ ζηεκ οπενβμιή. 

 Γλοπενεηχκηαξ πνμζςπηθά ζομθένμκηα, ζηηγμαηίδεη πνμζςπηθυηεηεξ, 

δεμημονγχκηαξ δηάθμνα ζεκάνηα πμο ζπηιχκμοκ ηεκ οπυιερή ημοξ. 

 Ακαιαμβάκεη δηθαζηηθέξ ανμμδηυηεηεξ θαη μδεγείηαη ζε αοζαίνεηα 

ζομπενάζμαηα. 

 

 

 

 Σνυπμη ακηημεηχπηζεξ 
 

Μη δεμμζημγνάθμη: 

 Κα αζθμφκ ημ επάγγειμά ημοξ με εοζοκεηδεζία θαη ζοκαίζζεζε ηεξ θμηκςκηθήξ 

ημοξ εοζφκεξ. 
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 Κα ζηειηηεφμοκ μέζα απυ ηα ζοιιμγηθά ημοξ υνγακα ακάνμμζηεξ ζομπενηθμνέξ 

ηςκ ζοκαδέιθςκ ημοξ. 

 Κα αζθμφκ πίεζε ζηηξ επηπεηνήζεηξ ηςκ ΙΙΓ με ηε δφκαμε πμο ημοξ δίκεη μ 

ζοκδηθαιηζμυξ, χζηε κα επηθναηεί ζηεκ εκεμένςζε δηαθάκεηα. 

 

Σα ΙΙΓ: 

 Κα απελανηεζμφκ με ηεκ μηθμκμμηθή βμήζεηα ηεξ πμιηηείαξ απυ ηε πεηναγχγεζε 

ηςκ δηάθμνςκ μηθμκμμηθχκ ζομθενυκηςκ ηςκ ΙΙΓ. 

 Κα ζοκεκκμεζμφκ, χζηε κα ιεηημονγμφκ μέζα ζε έκα ζογθεθνημέκμ πιαίζημ θαη 

θάης απυ μνηζμέκεξ πνμτπμζέζεηξ. 

 Κα ζέβμκηαη ημοξ δεμμζημγνάθμοξ θαη ημ ένγμ ημοξ, χζηε κα μεκ ημοξ ελςζμφκ 

ζε αζέμηηεξ πνάλεηξ. 

 

Ε πμιηηεία: 

 Κα ζεζπίζεη βαζηθμφξ θακυκεξ με βάζε ημοξ μπμίμοξ ζα ιεηημονγμφκ ηα θακάιηα 

θαη ζα ενγάδμκηαη μη δεμμζημγνάθμη. 

 Κα εκδοκαμχζεη ημοξ μεπακηζμμφξ ειέγπμο ηεξ εκεμένςζεξ θαη επηβμιήξ 

πμηκχκ, υηακ αοημί θαηαζηναηεγμφκηαη. 

 Κα δηαθυρεη ηε δηαπιμθή ηςκ ΙΙΓ με ηζπονμφξ πμιηηηθμφξ θαη μηθμκμμηθμφξ 

πανάγμκηεξ. 

 Κα πανάζπεη θαηάιιειε εθπαίδεοζε μέζς ημο ζπμιείμο ή άιιςκ επημμνθςηηθχκ 

πνμγναμμάηςκ. 

 Κα ζοκδνάμεη ζημοξ δεμμζημγνάθμοξ, χζηε κα μπμνμφκ κα ακηηζηαζμφκ ζηε 

δφκαμε ηςκ ΙΙΓ με ηεκ πμημηηθή ημοξ δμοιεηά. 

 

Οη πμιίηεξ: 

 Κα αλημιμγμφκ θνηηηθά ηεκ πμηυηεηα ηεξ εκεμένςζεξ πμο ημοξ πανέπεηαη απυ ηα 

δηάθμνα θακάιηα. 

 Κα πενηζςνημπμημφκ ημοξ δεμμζημγνάθμοξ θαη ηηξ εθπμμπέξ πμο παναβηάδμοκ 

ημκ θχδηθα ηεξ δεμμζημγναθηθήξ δεμκημιμγίαξ. 

 Κα ζοζηήζμοκ ζοιιυγμοξ, χζηε κα μπμνμφκ κα ακηηδνμφκ μμαδηθά απέκακηη ζηηξ 

παναβηάζεηξ ηςκ δεμμζημγνάθςκ. 

 

 

 Ε Σειευναζε 

 

Ε ηειευναζε είκαη έκα ζφζηεμα ηειεπηθμηκςκίαξ πμο πνεζημεφεη ζηε μεηάδμζε 

θαη ιήρε θηκμφμεκςκ εηθυκςκ θαη ήπμο ελ απμζηάζεςξ. Aπμηειεί ημ θονηυηενμ θαη 

δεμμθηιέζηενμ Ιέζμ Ιαδηθήξ Γπηθμηκςκίαξ θαη ε πνήζε ηεξ είκαη ηδηαίηενα 

δηαδεδμμέκε. Μ υνμξ θαιφπηεη μιυθιενμ ημ θάζμα ηςκ ηεπκηθχκ δναζηενημηήηςκ 

πμο αθμνμφκ ηα ηειεμπηηθά πνμγνάμμαηα, υπςξ θαη ηε μεηάδμζή ημοξ. 

Οοκεζέζηαηα, ιέγμκηαξ "ηειευναζε" εκκμμφμε ηε ζοζθεοή, δειαδή ημ δέθηε, μ 

μπμίμξ ιαμβάκεη ημ (ηειεμπηηθυ) ζήμα πμο εθπέμπμοκ μη ηειεμπηηθμί ζηαζμμί ζε 

ζογθεθνημέκεξ ζοπκυηεηεξ(ή αιιηχξ θακάιηα) με ηεκ μζυκε πμο απεηθμκίδεη ημ 

απμηέιεζμα ηεξ εθπμμπήξ (μεηαηνμπή ημο ζήμαημξ ζε εηθυκα θαη ήπμ). 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7&action=edit
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CE%AF
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 Οη ςθέιεηεξ ηεξ ηειευναζεξ 

 

 Γκεμένςζε 

Ννςηανπηθυξ ζθμπυξ ηεξ ηειευναζεξ είκαη ε έγθαηνε, έγθονε εκεμένςζε γφνς 

απυ δηάθμνα ζέμαηα (μηθμκμμηθέξ δναζηενηυηεηεξ, δηεζκείξ πμιηηηθέξ ελειίλεηξ, 

επηηεφγμαηα επηζηήμεξ, θαιιηηεπκηθά γεγμκυηα, αζιεηηθέξ εθδειχζεηξ, θ.ά). 

 Οηθμομεκηθυηεηα 

Γθαημμμφνηα άκζνςπμη μπμνμφκ κα βιέπμοκ ηεκ ίδηα ζηηγμή έκα γεγμκυξ ή κα 

αθμφκ ημκ ίδημ μμηιεηή. Έηζη, δηαμμνθχκεηαη ε μηθμομεκηθή ζοκείδεζε. 

Ηαηαιαβαίκμομε, δειαδή, πςξ υ,ηη ζομβαίκεη ζηεκ πενημπή μαξ, ζηεκ ήπεηνυ μαξ, 

ζημκ πιακήηε μιυθιενμ μαξ αθμνά άμεζα ή έμμεζα. 

 Πμιηηηθμπμίεζε - Ημηκςκηθμπμίεζε 

Έκκμηεξ, υπςξ ημ θνάημξ, μ κυμμξ, ε ελμοζία, ε δηθαημζφκε, ε ειεοζενία γίκμκηαη 

γκςζηέξ ζε πμιιμφξ γηα πνχηε, ίζςξ, θμνά απυ ηεκ πνμβμιή εθπμμπχκ ή ένγςκ. 

 ηήνηγμα δεμμθναηίαξ 

Γθθνάδεη υιεξ μη απυρεηξ, ζηενίδεη ηεκ ειεοζενία ηεξ έθθναζεξ, δίκμκηαξ ημ 

ενέζηζμα γηα ακάπηολε ηεξ θνηηηθήξ ηθακυηεηαξ ημο πμιίηε. 

 Ιυνθςζε 

Ιεηαδίδεη μμνθςηηθά μεκφμαηα, πμο θαζχξ ζοκδοάδμοκ ηεκ εηθυκα θαη ημ ιυγμ, 

μπμνμφκ κα απμηοπςζμφκ με μεγαιφηενε εοθμιία ζημκ πμιίηε. Έηζη, 

θαιιηενγείηαη ημ πκεφμα, ε ροπή θαη ακαπηφζζεηαη ε εοαηζζεζία ημο πμιίηε. 

 Φοπαγςγία 

Γθθνάδεη ημ ςναίμ ζε υιεξ ηηξ μμνθέξ ηέπκεξ. Πμ ςναίμ δηεγείνεη ηα 

ζοκαηζζήμαηά μαξ θαη έηζη, δηαπιάζεηαη μ εζςηενηθυξ θυζμμξ ημο ηειεζεαηή. 

Δίκεηαη ε δοκαηυηεηα ζε υιμοξ κα γκςνίζμοκ ηε γμεηεία ηεξ ηέπκεξ, κα 

ροπαγςγεζμφκ θαη κα πενάζμοκ μενηθέξ απυ ηηξ χνεξ ημο ειεφζενμφ ημοξ 

πνυκμο, δηαζθεδάδμκηαξ. 

 

 Σα ανκεηηθά ζημηπεία ηεξ ηειευναζεξ 

 

 Ηαηεοζοκυμεκε πιενμθυνεζε 

Πνμβάιιμκηαη επηιεθηηθά μνηζμέκεξ πηοπέξ εκυξ γεγμκυημξ θαη θάπμηεξ άιιεξ 

απμθνφπημκηαη, με απμηέιεζμα κα δηαζηνεβιχκεηαη ε αιήζεηα, ελοπενεηχκηαξ 

ακχηενα μηθμκμμηθά θαη πμιηηηθά ζομθένμκηα. 
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 Ννμβμιή πνμηφπςκ εγθιεμαηηθυηεηαξ, βίαξ, δηαθζμνάξ 

Νμιιέξ ηειεμπηηθέξ εθπμμπέξ πνμβάιιμοκ πνυηοπα εγθιεμαηηθυηεηαξ, βίαξ, 

δηαθζμνάξ πμο μδεγμφκ ζημκ εθμαοιηζμυ ηςκ ζοκεηδήζεςκ θονίςξ ηςκ κέςκ. 

Νανμοζηάδμοκ ςξ αλίεξ ηα πνυηοπα ηεξ απάηεξ θαη ηεξ πνήζεξ αζέμηηςκ μέζςκ 

γηα ηεκ θαηάθηεζε εκυξ ζηυπμο. 

 Απμμυκςζε ακζνχπςκ 

Άκζνςπμη θάζε ειηθίαξ θαζειχκμκηαη μπνμζηά ζηεκ μζυκε ηεξ ηειευναζεξ. 

Γμεηεομέκμη απυ ημ ζέαμα πάκμοκ ηεκ επαθή, ηεκ επηθμηκςκία με ημ πενηβάιιμκ 

ημοξ. Οφδογμη, θίιμη, ζοκηνμθηέξ πνμηημμφκ ηεκ παζεηηθή αθνυαζε αθυμε θαη ακ 

έπμοκ πμιιά κα πμοκ. Ε οπενβμιηθή παναθμιμφζεζε ηεξ ηειευναζεξ 

απμπαοκχκεη, απμμαθνφκεη, απμλεκχκεη ημοξ ακζνχπμοξ. 

 Γιςζζηθή έκδεηα 

Ε εηθυκα εθημπίδεη ημ ιυγμ, ημκ εμπμδίδεη κα εθδειςζεί, κα ακαπηοπζεί. Ιηα 

εηθυκα μπμνεί κα ακηηθαηαζηήζεη μηα πενηγναθή. Αθυμε, ηα γιςζζηθά ιάζε ηςκ 

πανμοζηαζηχκ δηάθμνςκ εθπμμπχκ ζε ζοκδοαζμυ με ηεκ αιιμίςζε πμο οθίζηαηαη 

ε γιχζζα ζηα ηειεμπηηθά δηαθεμηζηηθά μεκφμαηα γηα ιυγμοξ εκηοπςζηαζμμφ δεκ 

θαιιηενγμφκ ζςζηά ηε γιχζζα θαη μη άκζνςπμη δεκ αζθμφκηαη ζημ ζςζηυ 

άθμοζμα ηεξ γιχζζαξ ημοξ. 

 Πνμβμιή θαηακαιςηηθχκ πνμηφπςκ 

Ε ηειευναζε πνμβάιιεη έκημκα ημ εθζογπνμκηζμέκμ θαηακαιςηηθυ πνυηοπμ ηςκ 

δοηηθμεονςπασθχκ πςνχκ. Ιάιηζηα ημ απμηοπχκεη με ηέημημ ηνυπμ, χζηε δεκ 

αθήκεη πενηζχνημ επηιμγήξ ζημ ζεαηή. Ρπάνπεη θίκδοκμξ, ιμηπυκ, μη ηειεζεαηέξ 

κα απμδεπζμφκ άθνηηα ηα πνυηοπα αοηά θαη οημζεηχκηαξ ηα ζηε δςή ημοξ κα 

απεμπμιήζμοκ ηα ζημηπεία εθείκα πμο δηαθνίκμοκ ημκ λεπςνηζηυ πμιηηηζμυ ημοξ. 

 Αδνάκεηα ημο ζχμαημξ 

Ε ζοκεπήξ παναθμιμφζεζε ηεξ ηειευναζεξ με πνμζειςμέκμ ημ βιέμμα ζε έκα 

ζογθεθνημέκμ ζεμείμ αθηκεημπμηεί ημ θηκεηηθυ ζφζηεμα ημο ζχμαημξ. 

Ναναμειείηαη ε ζςμαηηθή άζθεζε, γεγμκυξ ελαηνεηηθά ανκεηηθυ ηδηαίηενα γηα 

ημοξ κέμοξ ακζνχπμοξ. 

 

 Πχξ μπμνμφμε κα ακηημεηςπίζμομε ηα ανκεηηθά ζημηπεία ηεξ ηειευναζεξ; 

 

 Οοζηαζηηθή παηδεία 

Ε παηδεία απμηειεί αζπίδα ζε θάζε θαθυβμοιε πνμζπάζεηα πανμπήξ 

ακαληυπηζηςκ πιενμθμνηχκ. Ο μμνθςμέκμξ δεκ ανθείηαη ζε αοηά πμο βιέπεη ή 

αθμφεη, αιιά ράπκεη κα βνεη, κα ελεγήζεη ηα αίηηα ηςκ γεγμκυηςκ, κα θνίκεη, κα 

ειέγπεη. Δηαζέηεη ημ ζςζηυ θνηηήνημ επηιμγήξ ηςκ εθπμμπχκ εθείκςκ, πμο 

δηαθνίκμκηαη γηα ηεκ πμηυηεηά ημοξ ζε επίπεδμ εκεμένςζεξ θαη επηθμηκςκίαξ. 

 Σήνεζε θακυκςκ δεμμζημγναθηθήξ δεμκημιμγίαξ 
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Μ δεμμζημγνάθμξ μθείιεη κα έπεη ακηηιεθζεί ημ νυιμ ημο θαη κα αζθεί ημ 

επάγγειμά ημο ςξ ιεηημφνγεμα. Γίκαη απαναίηεημ, ιμηπυκ, κα ζέβεηαη ηεκ θμηκή 

γκχμε θαη κα έπεη πάκηα ςξ ζηυπμ ημο ηεκ ακηηθεημεκηθή θαη μιυπιεονε 

εκεμένςζή ηεξ. 

 ςζηή δηαπαηδαγχγεζε απυ ηεκ μηθμγέκεηα 

Ε μηθμγέκεηα είκαη θαιυ κα πνμζακαημιίδεη ηα κεανά μέιε ηεξ ζηεκ 

παναθμιμφζεζε ηςκ ηειεμπηηθχκ εθείκςκ πνμγναμμάηςκ πμο έπμοκ πμιιά κα 

ημοξ πνμζθένμοκ ζε γκςζηηθυ θαη ροπηθυ επίπεδμ. 

 ςζηή δηαπαηδαγχγεζε απυ ημ ζπμιείμ 

Πμ ζπμιείμ επηβάιιεηαη κα ελεγήζεη ζημοξ μαζεηέξ υηη πνέπεη κα 

ακηημεηςπίδμοκ με θνηηηθυ πκεφμα ηεκ ηειευναζε, θαζχξ απμηειεί έκα μέζμ ζηα 

πένηα ημο ακζνχπμο.  

 

 Σμ ναδηυθςκμ 

 

To ναδηυθςκμ είκαη ε ζοζθεοή πμο ιαμβάκεη ηηξ εθπμμπέξ ναδημθςκηθχκ 

ζηαζμχκ. Πα ναδημθςκηθά θφμαηα εθπέμπμκηαη απυ ημκ πμμπυ θαη θηάκμοκ ζημ 

δέθηε (δειαδή ημ ναδηυθςκμ). Πα θφμαηα αοηά απμθςδηθμπμημφκηαη απυ ηε ζοζθεοή 

θαη πανάγμοκ ήπμ πμο είκαη θαη ημ ηειηθυ απμηέιεζμα ημο ναδημθχκμο. Ξαδηυθςκμ 

επίζεξ ζεςνείηαη θαη υιε ε δηαδηθαζία εθπμμπήξ θαη ιήρεξ ναδημθομάηςκ. 

 

 Ωθέιεηεξ ημο ναδημθχκμο 
 

-μεηαδίδεη άμεζα θαη δςκηακά ηηξ εηδήζεηξ 

-μεηαδίδεη μμοζηθή, πμο «ελεμενχκεη» ηα ήζε 

-εκεμενχκεη, μμνθχκεη θαη ροπαγςγεί ημκ αθνμαηή 

-ακηαπμθνίκεηαη ζε υιεξ ηηξ ειηθίεξ 

-είκαη απχνηζημξ ζφκηνμθμξ ζηε μμκαληά θαη ηεκ πιήλε ημο ακζνχπμο. 

 

 Δεμηέξ ημο ναδημθχκμο 

 

-παναπμηεί ηεκ αιήζεηα 

-με ηεκ πνμπαγάκδα ημο θάκεη «πιφζε εγθεθάιμο» ζημοξ πμιίηεξ 

-αιιμηχκεη θαη δημγθχκεη ηα γεγμκυηα 

-ελοπενεηεί ηδεμιμγηθέξ θαη πμιηηηθέξ ζθμπημυηεηεξ. 

 

 Σμ δηαδίθηομ - INTERNET 

 

Πμ δηαδίθηομ είκαη έκα ζφκμιμ απυ εθαημμμφνηα δηαζοκδεδεμέκμοξ οπμιμγηζηέξ 

πμο εθηείκεηαη ζπεδυκ ζε θάζε γςκηά ημο πιακήηε θαη πανέπεη ηηξ οπενεζίεξ 

ημο ζε εθαημμμφνηα πνήζηεξ.  

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1&action=edit
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Ιία απυ ηηξ οπενεζίεξ ημο δηαδηθηφμο είκαη ημ ίκηενκεη (internet). Απμηειείηαη 

απυ δηάθμνεξ ηζημζειίδεξ, μη μπμίεξ πενηιαμβάκμοκ πιεζχνα πιενμθμνηχκ πάκς ζε 

πμηθίια ζέμαηα. 

Απμηειεί έκα “Παγθυζμημ Ειεθηνμκηθυ Υςνηυ”, μη “θάημηθμη” ημο μπμίμο, 

ακελάνηεηα απυ οπεθμυηεηα, ειηθία, ζνήζθεομα θαη πνχμα, μμηνάδμκηαη 

πιενμθμνίεξ θαη ακηαιιάζζμοκ ειεφζενα απυρεηξ πένα απυ γεςγναθηθά θαη 

θμηκςκηθά ζφκμνα. Οφμθςκα με ηηξ ζπεηηθέξ εθηημήζεηξ, αοηυξ μ παγθυζμημξ ηζηυξ 

οπμιμγηζηχκ θαη πνεζηχκ ανηζμεί ζήμενα πάκς απυ δέθα εθαημμμφνηα 

οπμιμγηζηέξ θαη εθαηυ εθαημμμφνηα πνήζηεξ, εκχ επεθηείκεηαη δηανθχξ με 

εθζεηηθμφξ νοζμμφξ. 

 

 Υαναθηενηζηηθά ημο INTERNET 

 Έκα βαζηθυ παναθηενηζηηθυ ημο ίκηενκεη είκαη υηη μπμνεί κα ζοκδέεη 

οπμιμγηζηέξ δηαθμνεηηθμφ ηφπμο, δειαδή, οπμιμγηζηέξ πμο μπμνεί κα 

δηαθένμοκ υζμκ αθμνά ηεκ ανπηηεθημκηθή ημο οιηθμφ (hardware), ημ 

ιεηημονγηθυ ζφζηεμα πμο πνεζημμπμημφκ θαη ημ πνςηυθμιιμ δηθηφςζεξ πμο 

εθανμυδεηαη ζημ ημπηθυ ημοξ δίθηομ. Αθνηβχξ ελαηηίαξ αοηήξ ηεξ εοειηλίαξ 

ημο, ελαπιχζεθε ζε μιυθιενμ ημκ πιακήηε θαηά ηε δηάνθεηα ηςκ ηειεοηαίςκ 

δεθαεηηχκ. 

 Έκα άιιμ εκδηαθένμκ παναθηενηζηηθυ ημο ίκηενκηεη είκαη υηη είκαη 

απμθεκηνςμέκμ θαη αοημδηαπεηνηδυμεκμ. Δεκ οπάνπεη δειαδή θάπμημξ 

θεκηνηθυξ μνγακηζμυξ πμο κα ημ δηεοζφκεη θαη κα παίνκεη ζοκμιηθά 

απμθάζεηξ ζπεηηθά με ημ είδμξ ηςκ πιενμθμνηχκ πμο δηαθηκμφκηαη, ηηξ 

οπενεζίεξ πμο πανέπμκηαη απυ ημοξ δηάθμνμοξ οπμιμγηζηέξ ημο ή ηε 

δηαπείνηζή ημο. Ηαζέκα απυ ηα μηθνυηενα δίθηοα πμο ημ απμηειμφκ δηαηενεί 

ηεκ αοημκμμία ημο θαη είκαη ημ ίδημ οπεφζοκμ γηα ημ είδμξ ηςκ πιενμθμνηχκ 

πμο δηαθηκεί, ηηξ οπενεζίεξ πμο πνμζθένμοκ μη οπμιμγηζηέξ ημο θαη ηε 

δηαπείνηζή ημο. 

  

 Ση μαξ πνμζθένεη ημ Internet 

Μη άκζνςπμη πνεζημμπμημφκ ημ ίκηενκεη βαζηθά γηα δφμ πνάγμαηα: 

α) γηα κα ακηιήζμοκ πιενμθμνίεξ θαη 

β) γηα κα επηθμηκςκήζμοκ με άιιμοξ ακζνχπμοξ πμο είκαη θη αοημί πνήζηεξ ημο. 

α) Ιπμνμφμε κα ζεςνήζμομε ημ Internet ζακ μηα ηενάζηηα απμζήθε 

πιενμθμνίαξ, μηα παγθυζμηα βηβιημζήθε. Οημοξ οπμιμγηζηέξ ημο, βνίζθμκηαη 

απμζεθεομέκα πηιηάδεξ Gigabytes πιενμθμνίαξ, ανθεηά απυ ηα μπμία δηαηίζεκηαη 

ειεφζενα ζημοξ πνήζηεξ ημο. Έηζη, ιμηπυκ, έπμομε ηε δοκαηυηεηα κα 

πνεζημμπμημφμε απμμαθνοζμέκεξ βάζεηξ δεδμμέκςκ, κα ακαθηάμε ανπεία με 
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πνμγνάμμαηα, εηθυκεξ, θείμεκα, θιπ., κα έπμομε πνυζβαζε ζε βηβιημζήθεξ, κα 

δηαβάδμομε ειεθηνμκηθέξ εθεμενίδεξ θαη πενημδηθά, αθυμε θαη κα παναθμιμοζμφμε 

ναδημθςκηθά πνμγνάμμαηα. 

β) Πμ ίκηενκεη είκαη επίζεξ έκα μέζμ πμο μαξ επηηνέπεη κα ενπυμαζηε ζε 

επαθή με άιιμοξ ακζνχπμοξ γνήγμνα θαη εφθμια. Ιπμνμφμε, ιμηπυκ, κα 

ακηαιιάλμομε ειεθηνμκηθά μεκφμαηα ή κα μηιήζμομε “δςκηακά” με έκα θίιμ μαξ πμο 

βνίζθεηαη π.π. ζηηξ ΕΝΑ, ζηεκ Ηίκα ή ζε θάπμημ άιιμ μένμξ ημο θυζμμο, κα 

γκςνίζμομε θαηκμφνγημοξ ακζνχπμοξ, κα εγγναθμφμε ζε ιίζηεξ ζοδεηήζεςκ εάκ 

μαξ εκδηαθένμοκ μη απυρεηξ ηςκ άιιςκ γφνς απυ θάπμημ ζέμα ή αθυμε κα παίλμομε 

μηα ζεηνά απυ παηπκίδηα με πμιιμφξ ακηηπάιμοξ ηαοηυπνμκα πμο μπμνεί κα 

βνίζθμκηαη δηαζθμνπηζμέκμη ζε δηάθμνα μένε ηεξ γεξ. 

Ιε ημ ίκηενκεη, ιμηπυκ, μπμνμφμε κα θάκμομε ημ γφνμ ημο θυζμμο, πςνίξ κα 

πνεηαζηεί κα μεηαθηκεζμφμε απυ ημκ οπμιμγηζηή μαξ 

(www.uth.gr) 

 

 Ανκεηηθά ζημηπεία ίκηενκεη 

 

 Μη πνήζηεξ εζίδμκηαη ζηε πνήζε ημο 

 Απμμμκχκμκηαη απυ ημ θμηκςκηθυ ημοξ πενηβάιιμκ, εθυζμκ πμιιέξ επηζομίεξ 

ημο ηθακμπμημφκηαη μέζα απυ ηεκ πιμήγεζή ημοξ ζημ internet. 

 άκεηαη ε άμεζε ακζνχπηκε επηθμηκςκία. 

 Πα μεκφμαηα πμο πνμβάιιμκηαη ζηηξ δηάθμνεξ ηζημζειίδεξ είκαη αμθίβμιεξ 

πμηυηεηαξ. 

 Δεκ οπάνπμοκ αζθαιηζηηθέξ δηθιείδεξ, πνμθεημέκμο κα μεηαδίδμκηαη μυκμ μη 

πνήζημεξ, ςθέιημεξ πιενμθμνίεξ. Ρπάνπεη πιήνε ειεοζενία ζηε δηαθίκεζε 

θάζε ηφπμο πιενμθμνίαξ. 

 Ε πνυζβαζε ζημ ίκηενκεη είκαη πμιφ εφθμιε αθυμε θαη γηα ηα μηθνά παηδηά, με 

απμηέιεζμα κα δέπμκηαη ενεζίζμαηα θαη εηθυκεξ πμο δεκ ηαηνηάδμοκ ζηεκ 

ειηθία ημοξ θαη κα δηαζηνεβιχκμοκ ηεκ πναγμαηηθυηεηα. 

 

ΠΠΑΑΡΡΑΑΠΠΘΘΕΕΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΕΕΕΕ  

 

 

 

Παναπιενμθυνεζε είκαη ε ζθυπημε δηάδμζε ρεοδχκ ή παναπμηεμέκςκ 

εηδήζεςκ, με ζηυπμ κα μδεγεζεί ε θμηκή γκχμε πνμξ μνηζμέκε θαηεφζοκζε θαη 

κα ελοπενεηεζμφκ ηδημηειή ζομθένμκηα. 

 Ονηζμυξ παναπιενμθυνεζεξ 

http://www.uth.gr/
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[Ννμζμπή: Πνμπαγάκδα: ε με θάζε μέζμ ζοζηεμαηηθή πνμζπάζεηα μμκυπιεονμο 
επενεαζμμφ ηεξ θμηκήξ γκχμεξ πνμξ μνηζμέκε θαηεφζοκζε]. 

 

 

 

 Δηαζηνέβιςζε θαη παναπμίεζε ηεξ αιήζεηαξ. 

 Γπηιεθηηθή θαη απμζπαζμαηηθή πνμβμιή μνηζμέκςκ πηοπχκ εκυξ γεγμκυημξ → 

ζθυπημμξ ημκηζμυξ θαη οπμγνάμμηζε μνηζμέκςκ ζεμείςκ θαη απυθνορε θάπμηςκ 

άιιςκ → πιεμμειήξ εκεμένςζε. 

 Ιεηάδμζε ρεοδχκ εηδήζεςκ – δοζθήμηζε. 

 Δηαπιμθή ημο γεγμκυημξ με ημ ζπυιημ ζηεκ είδεζε. 

 νήζε θμνηηζμέκςκ (“επενχκ”) ηίηιςκ. 

 Ιέγεζμξ ηςκ άνζνςκ, ζέζε ημοξ ζηε ζειηδμπμίεζε ηεξ εθεμενίδαξ ή ε ζεηνά 

ηςκ εηδήζεςκ (ε πημ ζεμακηηθή είδεζε πανμοζηάδεηαη πνχηε) θαη μ πνυκμξ πμο 

αθηενχκεηαη ζε θάζε ζέμα ζημ ναδηυθςκμ ή ζηεκ ηειευναζε. 

 

 

 

Ε ζςζηή πιενμθυνεζε πνέπεη: 

                                           ακηηθεημεκηθυηεηα 

 κα δηαθνίκεηαη απυ:                οπεοζοκυηεηα 

                                                   πιενυηεηα 

 κα είκαη έγθονε θαη αθνηβήξ 

 κα δίκεηαη έγθαηνα 

 κα με δέπεηαη πανεμβάζεηξ απυ θάζε είδμοξ “θέκηνα” 

 κα έπεη θαηάιιειε μνγάκςζε (φπανλε εηδηθεομέκμο πνμζςπηθμφ, γκχζε 

ζεμάηςκ θιπ.)  

 

 

 

 Τπμηαγή ηςκ Ι.Ι.Γ. ζε πμιηηηθά / θμμμαηηθά ζομθένμκηα θαη ζθμπημυηεηεξ 

Πα πμιηηηθά θέκηνα πνεζημμπμημφκ ηα Ι.Ι.Γ. γηα κα πνμςζήζμοκ ηεκ θμμμαηηθή 

ηδεμιμγία ημοξ, κα αολήζμοκ ηε δφκαμή ημοξ, κα αολήζμοκ ηεκ επηννμή ημοξ ζημ ιαυ 

θαη κα εδναηχζμοκ ηεκ θναηηθή ελμοζία. Έηζη ηα Ι.Ι.Γ. γίκμκηαη οπμπείνημ* ηεξ 

εθάζημηε θναηηθήξ ελμοζίαξ ή δηάθμνςκ πμιηηηθχκ θμμμάηςκ θαη ιεηημονγμφκ ςξ 

θενέθςκά* ημοξ. 

 Σνυπμη παναπιενμθυνεζεξ 

 Υαναθηενηζηηθά ζςζηήξ πιενμθυνεζεξ 

 Αίηηα ηεξ παναπιενμθυνεζεξ 
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*οπμπείνημξ –α –μ = αοηυξ πμο βνίζθεηαη οπυ ηεκ ελμοζία θάπμημο θαη εθηειεί ηηξ εκημιέξ 

ημο ΟΡΚ. οπμηειήξ, οπελμφζημξ ΑΚΠ. ακελάνηεημξ, αοηελμφζημξ.  
*θενέθςκμ (ημ): ημ πνυζςπμ πμο εθθνάδεη ηηξ απυρεηξ άιιμο, πμο μηιά θαη δνα ζφμθςκα με 

ηηξ επηζομίεξ άιιμο. 

 

 Τπμηαγή – ελάνηεζε ηςκ Ι.Ι.Γ. απυ μηθμκμμηθά ζομθένμκηα 

Δηάθμνμη μηθμκμμηθμί θμνείξ (π.π. εηαηνείεξ, πνεμαηηζηενηαθμί θφθιμη, 

ζοκηεπκίεξ θηι.), απυ ημοξ μπμίμοξ ελανηχκηαη μηθμκμμηθά ηα Ι.Ι.Γ. 

(πνεμαημδυηεζε), πνμθεημέκμο κα αολήζμοκ ηα θένδε ημοξ, δηαδίδμοκ ρεοδείξ ή 

παναπμηεμέκεξ πιενμθμνίεξ (απμθνφπημοκ εηδήζεηξ πμο ζίγμοκ θμνείξ ηεξ 

μηθμκμμηθήξ ελμοζίαξ, ηοπυκ αηαζζαιίεξ θαη πανάκμμεξ δναζηενηυηεηεξ) θαη μέζς 

ηεξ δηαθήμηζεξ επηδηχθμοκ ηεκ αφλεζε ηςκ πςιήζεςκ ηςκ πνμσυκηςκ ημοξ. 

 

 Ομάδεξ πμιηηηζηηθήξ επηννμήξ θαη δοκάμεηξ θμηκςκηθήξ πίεζεξ 

Ννυθεηηαη γηα πανάγμκηεξ πμο πνεζημμπμημφκ ηεκ παναπιενμθυνεζε με ζηυπμ  

ημοξ ηεκ πνμχζεζε ηςκ ζέζεχκ ημοξ, ηεκ ελαζθάιηζε θφνμοξ, ηε  ζογθέκηνςζε 

ελμοζίαξ θαη ημκ πνμζειοηηζμυ.* 

 
*πνμζειοηηζμυξ, μ:  

1. ε πνμζπάζεηα θάπμημο κα μεηαβάιεη ηηξ ζνεζθεοηηθέξ πεπμηζήζεηξ ή ημ ζνήζθεομα 

άιιςκ με αζέμηηα μέζα (π.π. με βία, απεηιή, εθμεηάιιεοζε ηεξ ακάγθεξ, ηεξ 

θμοθυηεηαξ ή ηεξ απεηνίαξ θάπμημο, με θαηάπνεζε ελμοζίαξ ζε πενίπηςζε εηδηθήξ 

ζπέζεξ ελμοζίαξ ή μένημκαξ, υπςξ ζε πενηπηχζεηξ επηηνμπείαξ, γμκηθήξ μένημκαξ 

θιπ.). 

2. (γεκηθυη.) ε πνμπαγακδηζηηθή πνμζπάζεηα επενεαζμμφ ηςκ ακηηιήρεςκ (πμιηηηθχκ, 

ηδεμιμγηθχκ, θηιμζμθηθχκ θιπ.) θάπμημο θαη πνμζεηαηνηζμμφ ημο ςξ μμμσδεάηε ή 

μπαδμφ. 

 

 Ε με ηήνεζε ηςκ ανπχκ ηεξ δεμμζημγναθηθήξ δεμκημιμγίαξ απυ ηεκ  πιεονά 

ηςκ δεμμζημγνάθςκ 

Μη δεμμζημγνάθμη πμιιέξ θμνέξ επηδηχθμοκ ηεκ πνμζςπηθή ημοξ ακάδεηλε θαη ηεκ 

αφλεζε ηεξ δεμμηηθυηεηάξ ημοξ, θαιφπημοκ μμκυπιεονα θαη μενμιεπηηθά ηα 

γεγμκυηα, ημκίδμοκ ή απμθνφπημοκ πηοπέξ εκυξ γεγμκυημξ, οπμηάζζμκηαη ζε 

ηδημηειείξ ζθμπμφξ θαη εμπιέθμοκ ηεκ είδεζε με ημ ζπυιημ. 

 

 

 Αδηαθμνία, παζεηηθμπμίεζε ημο ζφγπνμκμο ακζνχπμο 

Μη αολεμέκεξ οπμπνεχζεηξ δεκ αθήκμοκ ζημκ άκζνςπμ ειεφζενμ πνυκμ θαη 

δηάζεζε γηα εκαζπυιεζε με ηα θμηκά, με απμηέιεζμα κα με δίκεη ηεκ πνέπμοζα 

ζεμαζία θαη κα μεκ αλημιμγεί ζςζηά ηηξ πιενμθμνίεξ πμο ιαμβάκεη απυ ηα Ι.Ι.Γ. 
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 Υαμειυ μμνθςηηθυ επίπεδμ 

Ηαζηζηά αδφκαηε ηεκ θνηηηθή επελενγαζία ηςκ πιενμθμνηχκ θαη ζοκηενεί ηεκ 

παναπιενμθυνεζε. 

 

 

 

 Γηα ημ άημμμ 

Παζεηηθμπμίεζε αηυμμο 

Ιε ημκ θαηνυ, ιυγς ηεξ ζοζηεμαηηθήξ θαη θαηεοζοκυμεκεξ πιενμθυνεζεξ, αημκεί 

ε θνηηηθή δηάζεζε θαη ε επηζομία γηα έιεγπμ ηεξ γκεζηυηεηαξ θαη δηαζηαφνςζεξ 

ηςκ πιενμθμνηχκ. Ο πμιίηεξ μεηαηνέπεηαη ζε παζεηηθυ δέθηε ηςκ μεκομάηςκ, 

δέπεηαη ακεπελένγαζημ υ,ηη ημο πνμζθένεηαη, μδεγείηαη ιμηπυκ ζηεκ  πκεομαηηθή 

θαη ηδεμιμγηθή πεηναγχγεζε, πάκεη ηεκ ειεοζενία ζθέρεξ θαη μ  κμοξ ημο 

αηπμαιςηίδεηαη ζε πνμθαζμνηζμέκμ ηνυπμ ζθέρεξ, με ζοκέπεηα ζηαδηαθά κα 

μεηαηνέπεηαη ζε οπήθμμ. 

 

 Γηα ηεκ θμηκςκία 

Ε θμηκή γκχμε πεηναγςγείηαη. 

 Ηαηαννέμοκ ηα ακζνςπηζηηθά ηδεχδε – θαιιηενγείηαη μ αμμναιηζμυξ* θαη μ 

ανηβηζμυξ*, θιμκίδμκηαη μη ογηείξ εζηθέξ ανπέξ θαη αλίεξ, θονηανπεί θιίμα 

θαποπμρίαξ, ακαζθάιεηαξ, αβεβαηυηεηαξ. 

 Δημγθχκμκηαη μη θμηκςκηθέξ ακηζυηεηεξ, ηα θμηκςκηθά πνμβιήμαηα. 

 Τπμζθάπημκηαη ηα ζεμέιηα ηεξ δεμμθναηίαξ, θαζχξ θαηαζηναηεγείηαη ημ 

δεμμθναηηθυ δηθαίςμα  ηεξ ζθαηνηθήξ θαη ακηηθεημεκηθήξ εκεμένςζεξ, 

απμπνμζακαημιίδεηαη ε θμηκή γκχμε απυ ηα θαίνηα θαη μοζηχδε δεηήμαηα, δεκ 

οπάνπεη έιεγπμξ ηεξ ελμοζίαξ θαη πνμβμιή ηεξ ιασθήξ επηηαγήξ θαη έηζη 

οπάνπεη θίκδοκμξ ακάδεηλεξ απoιοηανπηθχκ θαζεζηχηςκ. 

 
*αμμναιηζμυξ (μ) = μ ηνυπμξ δςήξ θαη ζομπενηθμνάξ πμο δηέπεηαη απυ έιιεηρε 

εζηθχκ εκδμηαζμχκ θαη πμο μπμνεί κα μδεγεί ζε ακαηζποκηία θαη έθιοζε ηςκ εζχκ. 

*ανηβηζμυξ (μ) = ε πνεζημμπμίεζε θάζε μέζμο (ζεμηημφ θαη αζέμηημο) γηα ηε γνήγμνε 

ακάδεηλε ζε δηάθμνμοξ πχνμοξ (πμιηηηθή, μηθμκμμία θιπ.). ΟΡΚ. θαηνμζθμπηζμυξ, 

ηοπμδηςθηηζμυξ. 

 

 

 

 Πμιφπιεονε θαη ακζνςπηζηηθή παηδεία 

Ε θαηάιιειε παηδεία έπεη ηε δοκαηυηεηα κα δηεονφκεη ημοξ πκεομαηηθμφξ 

μνίδμκηεξ ημο ακζνχπμο θαη κα θαιιηενγήζεη ηεκ θνηηηθή ημο ηθακυηεηα. Πμ άημμμ 

ιμηπυκ ζα μπμνεί κα επελενγάδεηαη θνηηηθά, κα απμθςδηθμπμηεί θαη κα αλημιμγεί 

ζςζηά ηα μεκφμαηα πμο δέπεηαη. 

   οκέπεηεξ ηεξ παναπιενμθυνεζεξ 

 Σνυπμη ακηημεηχπηζεξ ηεξ παναπιενμθυνεζεξ 
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 Ακελανηεημπμίεζε ηςκ Ι.Ι.Γ. 

Ε απνυζθμπηε ιεηημονγία ηςκ μέζςκ μαδηθήξ εκεμένςζεξ πνμτπμζέηεη ηεκ 

ακελανηεημπμίεζή ημοξ απυ θάζε είδμοξ θφθιμοξ ζομθενυκηςκ, μηθμκμμηθχκ θαη 

πμιηηηθχκ. Έηζη, ηα Ι.Ι.Γ. ζα πάρμοκ κα είκαη θενέθςκα πμιηηηθχκ ηδεμιμγηχκ θαη 

θμμμαηηθήξ πνμπαγάκδαξ. 

 

 Σήνεζε δεμμζημγναθηθήξ δεμκημιμγίαξ 

Μη δεμμζημγνάθμη έπμοκ πνέμξ κα ζοκεηδεημπμηήζμοκ ημ νυιμ θαη ηεκ εοζφκε 

ημοξ, κα θαηακμήζμοκ υηη αζθμφκ ιεηημφνγεμα θαη επμμέκςξ κα εθανμυδμοκ ηηξ 

ανπέξ ηεξ δεμμζημγναθηθήξ δεμκημιμγίαξ, χζηε κα επηηειμφκ ζςζηά ημ ένγμ ημοξ. 

 

 Έιεγπμξ ηςκ θέκηνςκ πιενμθυνεζεξ απυ ηεκ πμιηηεία 

Πμ θνάημξ μθείιεη κα ζοζηήζεη υνγακα, ηα μπμία ζα πναγμαημπμημφκ ειέγπμοξ 

ζηα Ι.Ι.Γ., γηα κα δηαπηζηχζμοκ ηεκ μνζή ιεηημονγία ημοξ. 

 

 Οηθμγέκεηα 

Μ νυιμξ ηεξ είκαη ηδηαίηενα ζεμακηηθυξ, θαζχξ απμηειεί ημ θμνέα αγςγήξ πμο 

θαζμνίδεη ηεκ ακάπηολε ηςκ παηδηχκ. Μθείιεη κα δηαπαηδαγςγεί ζςζηά ημοξ κέμοξ, 

κα ημοξ βμεζά κα ακηηιαμβάκμκηαη ζςζηά ηε γφνς ημοξ πναγμαηηθυηεηα, κα μλφκεη 

ηεκ θνίζε ημοξ θαη γεκηθά κα δηαμμνθχκεη ηζπονέξ πνμζςπηθυηεηεξ. 

 

 Μ ίδημξ μ άκζνςπμξ: 

 κα αζθεί θνηηηθυ έιεγπμ ζηηξ πιενμθμνίεξ 

 κα ειέγπεη θαη κα δηαζηαονχκεη ηηξ πιενμθμνίεξ 

 κα ζοζπεηίδεη γεγμκυηα, θαηαζηάζεηξ θαη θαηκυμεκα 

 κα ακηημεηςπίδεη ηηξ πιενμθμνίεξ πςνίξ ηδεμιμγηθή, θμμμαηηθή πνμθαηάιερε 

 κα ζοκεηδεημπμηεί ηηξ ανκεηηθέξ ζοκέπεηεξ ηεξ παναπιενμθυνεζεξ 
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Ρεηά – Απμθζέγμαηα – Απυρεηξ 

Οπεηηθά με ηεκ πιενμθυνεζε, ηεκ παναπιενμθυνεζε θαη ηα μέζα μαδηθήξ 

εκεμένςζεξ. 

 

«Πληροφορούμαι σημαίνει ενημερώνομαι για όσα συμβαίνουν γύρω μου. 

Ενημερώνομαι σημαίνει διαμορφώνομαι, δηλαδή, τελικά μορφώνομαι 

πώς να βλέπω και να κατανοώ τα πράγματα, τους ανθρώπους, το 

σύμπαν. 

(Jean le Duc) 

 

Ο πολιτισμός είναι συγκερασμός πληροφοριών. 

(Γ. Καψάλης) 

 

Οι πληροφορίες μετριάζουν την παράτολμη παρόρμηση να πλεύσουμε σε 

άγνωστα νερά, κινδυνεύοντας να χαθούμε, να ναυαγήσουμε. 

(Jean Baudrillard, 1986) 

 

«Ο δημοσιογράφος είναι ο κρίκος σύνδεσης εξουσίας και λαού». 

Ουώλτερ Λίπμαν 

 

«Δίχως εφημερίδες τα πάντα είναι σκότος». 

Δημ. Ψαθάς 

 

«Ο τύπος είναι στην ουσία η πρώτη εξουσία». 

Ν. Σ. Αρίπολος 

 

«Η μαζική επικοινωνία δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή, είναι απλώς μια 

δύναμη, και, όπως οποιαδήποτε άλλη δύναμη μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

καλά ή άσχημα» 

ALDOUS HUXLEY 

 

«Πιστεύουμε ότι μια χώρα αξίζει συχνά ό,τι αξίζει ο Τύπος της …». 

ALBERT CAMUS 

 

«Αν και καλύπτει κάποτε σκοπούς μηχανορράφων, 

Το έργο είναι άγιον των δημοσιογράφων». 

Αλ. Σούτσος 
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Οημ μένμξ αοηυ ζα βνείηε παναζέμαηα απυ ημκ εμενήζημ θαη πενημδηθυ ηφπμ, απυ ημ 
δηαδίθηομ, θαζχξ θαη απμζπάζμαηα θεημέκςκ ή θαη μιυθιενα θείμεκα πμο αθμνμφκ ηηξ 
έκκμηεξ πμο έπμοκ ακαιοζεί. Ε ακάγκςζή ημοξ ζα ζαξ βμεζήζεη ζηεκ θαιφηενε θαηακυεζε 
θαη εμπέδςζε ημο γκςζηηθμφ οιηθμφ πμο πνμεγήζεθε θαη ζα εμβαζφκεη ηεκ θνίζε ζαξ. 

 

Ιέζα Ιαδηθήξ Γπηθμηκςκίαξ: Ε 4ε ελμοζία 

Δηεζκχξ επηθναηεί γηα ηα Ιέζα Ιαδηθήξ Γπηθμηκςκίαξ μ υνμξ «mass media». 

Ρπμδειχκεη ηα ζφγπνμκα μέζα μεηάδμζεξ μεκομάηςκ πμο αγθαιηάδμοκ ημ εονφηαημ 

θμηκυ, ηε «μάδα». Έπμοκ πενάζεη πάκς απυ 150 πνυκηα απυ ηυηε πμο μ Πφπμξ, ημ 

βηβιίμ θαη ε αθίζα ήηακ ηα θφνηα μέζα εκεμένςζεξ ηςκ ακζνχπςκ. 

Πμ ηέιμξ ημο αηχκα μαξ ζεμαδεφεηαη απυ ηεκ ηεπκμιμγηθή επακάζηαζε θαη ηεκ 

έθνελε ηςκ επηθμηκςκηχκ. Μη δμνοθυνμη άμεζεξ μεηάδμζεξ, ε θαιςδηαθή ηειευναζε 

θαη μ ειεθηνμκηθυξ οπμιμγηζηήξ έπμοκ ζηε ζεμενηκή θμηκςκία ηε δοκαηυηεηα 

ηαοηυπνμκεξ μεηάδμζεξ ημο μεκφμαημξ ή ηεξ πιενμθμνίαξ ζε εθαημμμφνηα 

ακζνχπμοξ ζε υιμ ημκ θυζμμ. 

Ρπάνπεη μ ιεγυμεκμξ «δηαθοβενκεηηθυξ πχνμξ» ή ημ «πιακεηηθυ πςνηυ», ζημ 

μπμίμ, μυιηξ θαηαπςνείηαη ε πιενμθμνία -  θαη αοηυ ζήμενα γίκεηαη ηαπφηαηα – 

ακαμεηαδίδεηαη μέζς ημο δηαδηθηφμο (Internet) ζηα πέναηα ηεξ γεξ. 

Οηηξ μένεξ μαξ ε ηεπκμιμγία ηςκ Ιέζςκ Ιαδηθήξ Γπηθμηκςκίαξ έπεη ηενάζηηα 

ελέιηλε θαη απνμζδυθεηε θάζε θμνά πνήζε. 

Οηα ΙΙΓ ακήθμοκ: μπηηθμαθμοζηηθά μέζα (ναδηυθςκμ, ηειευναζε, 

θηκεμαημγνάθμξ), Πφπμξ, βηβιίμ, μμοζηθή, βίκηεμ, δηαθήμηζε, δηεζκή πναθημνεία 

εηδήζεςκ. Άιια απυ αοηά, ηα πενηζζυηενα, πνεζημμπμημφκ ηεκ ειεθηνμκηθή ηεπκηθή 

θαη άιια, ειάπηζηα, επημέκμοκ ζηεκ παναδμζηαθή ηοπμγναθία. […] 

Γηζαγςγή ζημ Δίθαημ θαη 

ημοξ Νμιηηηθμφξ Θεζμμφξ, 

Β΄Γκηαίμο Θοθείμο, ΜΓΔΒ 

 

 

 

 

 

 
 

Ανα- γνωστικό  

υλικό 

   Γ΄ 
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Σμ ιίθκμ ηεξ ειιεκηθήξ δεμμζημγναθίαξ 

 

Ο ειιεκηθυξ ηφπμξ ηεξ Βηέκκεξ 

 

Ε πνμεημημαζία θαη ημ λεθίκεμα ημο ειιεκηθμφ Σφπμο, ζηα ηέιε ημο 18μο αη., 

δεκ πναγμαημπμηήζεθε μέζα ζημκ ειιαδηθυ πχνμ, υπμο μη θηιειεφζενεξ ηδέεξ ιυγς 

ημο ημονθηθμφ δογμφ ήηακ δφζθμιμ κα ακαπηοπζμφκ, αιιά έλς απ’ αοηυκ ζηε 

μείδμκα Οζςμακηθή Αοημθναημνία, υπμο ήθμαδακ εμπμνηθά θαη πκεομαηηθά μεγάιεξ 

ειιεκηθέξ πανμηθίεξ. 

Ε ηενάζηηα δηάδμζε θαη θαιιηένγεηα ηςκ ηδεχκ θαη ηςκ θμηκςκηθμπμιηηηθχκ 

ζέζεςκ ημο ανπαίμο ειιεκηθμφ πκεφμαημξ, πμο βνήθακ ηεκ πμιηηηθή ημοξ 

έθθναζε ζημ ηδεμιμγηθυ οπυβαζνμ ηεξ Γαιιηθήξ Γπακαζηάζεςξ, ζοκεηέιεζε ζημ 

λεζήθςμα ηςκ εζκμηήηςκ θαη ηδηαίηενα ηςκ Γιιήκςκ ναγηάδςκ, με θφνημοξ 

εθθναζηέξ ημοξ ημοξ ιυγημοξ ηεξ δηαζπμνάξ θαη ημοξ εμπυνμοξ, πναγμαηεοηάδεξ 

θαη θαναβμθφνεδεξ, πμο ήηακ θμνείξ ηεξ εμπμνηθήξ μεηαπμηεηηθήξ θαη γεκηθυηενα 

μηθμκμμηθήξ δςήξ ζηεκ Γονχπε. 

Οη πνχηεξ ειιεκηθέξ εθεμενίδεξ είδακ ημ θςξ ζηεκ πνςηεφμοζα ηεξ 

Αοζηνίαξ, ηε Βηέκκε. Οε δέθα πηιηάδεξ πενίπμο οπμιμγίδμκηαη μη Έιιεκεξ ηεξ 

Βηέκκεξ ηεξ επμπήξ ηςκ Καπμιευκηηςκ πμιέμςκ. Απυ ηηξ ηάλεηξ ημο βγήθακ μη 

ζμβανμί έμπμνμη, μη δάζθαιμη, μη ιυγημη θη εθείκμη πμο εημίμαζακ ημ δνυμμ απ’ υπμο 

ζα πενκμφζε ε ειεοζενία γηα ηεκ Γιιάδα. 

 

Ο κεχηενμξ ειιεκηθυξ ηφπμξ 

Απανπή ημο θμμμαηηθμφ Σφπμο 

 

Ε μεηαπμιίηεοζε ημο 1862 βνίζθεη ημκ ειιεκηθυ Σφπμ ζηεκ ανπή εκυξ 

μνγαζμμφ ηεπκηθήξ θαη δεμμζημγναθηθήξ ακαζογθνμηήζεςξ. Βειηηχκμκηαη μη 

εγθαηαζηάζεηξ, θαζηενχκεηαη μ ζεζμυξ ηςκ επαγγειμαηηχκ ακηαπμθνηηχκ θαη μη 

ζοκηάθηεξ πςνίδμκηαη ζε εηδηθυηεηεξ. 

Ζδηαίηενα μεηά ηεκ παναπχνεζε ημο Οοκηάγμαημξ ημο 1864 παναθμάδμοκ μη 

θαζανά πμιηηηθέξ εθεμενίδεξ πμο αγςκίζηεθακ γηα ηεκ ακάπηολε ηςκ ζοκηαγμαηηθχκ 

ειεοζενηχκ ημο ιαμφ. Αθμιμοζεί πενίμδμξ μεηαβαηηθή, ζηε δηάνθεηα ηεξ μπμίαξ, μη 

εθδηδυμεκεξ εθεμενίδεξ έπμοκ πιέμκ έκημκμ θμμμαηηθυ παναθηήνα. 

Πυηε άνπηζακ κα πμιηηηθμπμημφκηαη μη εθεμενίδεξ θαη κα γίκμκηαη υνγακα εγεηχκ 

δηάθμνςκ θμμμάηςκ, υπςξ μ «Γζκμθφιαλ» (1862) ημο Θναζφβμοιμο Δαΐμε, ημ 

«Γζκηθυ Νκεφμα» (1868 – 1876) ημο Αι. Ημομμοκδμφνμο, ε «Ώνα» (1875 – 1888) 

ημο ανίιαμο Πνηθμφπε, ε «Γθεμενίξ ηςκ Οοδεηήζεςκ» (1870 – 1893) ημο Γπαμ. 

Δειεγεχνγε θαη ε «Ννςία» (1874 – 1904) ημο Θεμδ. Δειηγηάκκε. …  

Ο ηφπμξ απυ ημ 1901 έςξ ημ 1944 

Ο εθζογπνμκηζμυξ ημο Σφπμο 

Ο εηθμζηυξ αηχκαξ βνήθε ηεκ ειιεκηθή δεμμζημγναθία ζε ακαδεμημονγηθυ 

μνγαζμυ. Ε ιεγυμεκε βημμεπακηθή πενίμδμξ ηςκ εθεμενίδςκ θοθιμθμνίαξ βνίζθεηαη 

ζημ απμθμνφθςμα ηςκ επηηεφλεχκ ηεξ. Ε ναγδαία ελέιηλε ζηα ηεπκηθά θαη γεκηθά 

εθδμηηθά μέζα, ημ κέμ ζπήμα ηςκ εθεμενίδςκ, μη δεμμζημγναθηθέξ απμζημιέξ θαη 
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θαμπάκηεξ, ζοκηειμφκ ζηεκ αφλεζε ημο ηηνάδ ηςκ εθεμενίδςκ, εκχ ηα πμιοζέιηδα με 

πιμφζηα εηθμκμγνάθεζε θαηαθημφκ δηανθχξ έδαθμξ. 

Απυ ημ 1909 μ Σφπμξ ακηακαθιά ηηξ μεηαβμιέξ πμο έθενε ζηεκ Γιιάδα ημ 

ακέβαζμα ζηεκ ελμοζία δοκάμεςκ πνμμδεοηηθχκ ηεξ αζηηθήξ ηάλεςξ, με θφνημοξ 

εθθναζηέξ ημκ Γιεοζένημ Βεκηδέιμ θαη ημ Ηυμμα ηςκ Φηιειεοζένςκ. Ακηακαθιά 

επίζεξ ηε ζφγθνμοζε αοηχκ ηςκ δοκάμεςκ με ηηξ ζοκηενεηηθέξ δοκάμεηξ θαη ημο 

παιαημθμμμαηηζμμφ, πμο ζοζπεηνχζεθακ γφνς απυ ηε δοκαζηεία. 

Νάκμξ Ηανοθυπμοιμξ, 200 νυκηα Γιιεκηθμφ Πφπμο, 1784 – 1984 
 

Ο Σφπμξ ςξ εθθναζηήξ θαη δηαμμνθςηήξ ηεξ θμηκήξ γκχμεξ 

[…] Ε άιιε ιεηημονγία ημο Πφπμο είκαη ε δηαμυνθςζε ηεξ Ημηκήξ Γκχμεξ, 

ζοκέπεηα θαη απμηέιεζμα ηεξ έθθναζεξ. Μ ηνυπμξ δειαδή πμο μεηαθένεη, πμο 

πανμοζηάδεη ηα γεγμκυηα, μδεγεί ζηε δηαμυνθςζε απυ ημ θμηκυ μηαξ άπμρεξ πάκς 

ζημ πενηζηαηηθυ πμο πανμοζηάδεη. Ηαη ημφημ ζομβαίκεη γηα πμιιμφξ ιυγμοξ. Ννχηα – 

πνχηα μη άκζνςπμη πμο γνάθμοκ, μη δεμμζημγνάθμη, έπμοκ πμιηηηθέξ, μηθμκμμηθέξ 

θαη ζοκαηζζεμαηηθέξ ζέζεηξ. Ακ ιμηπυκ ημ πνυβιεμα πμο πανμοζηάδμοκ, ζομθςκεί με 

ηηξ απυρεηξ ημοξ, υζμ θη ακ ζέιμοκ κα είκαη ακηηθεημεκηθμί, ημ ημκίδμοκ θαη έηζη εμείξ 

επενεαδυμαζηε. 

Οηε ζοκέπεηα μη εθδυηεξ ηςκ εθεμενίδςκ θαη ηςκ πενημδηθχκ είκαη θαη 

επηπεηνεμαηίεξ. Αοηυ ζεμαίκεη πςξ ε βαζηθυηενε ή μηα απυ ηηξ βαζηθέξ ημοξ 

επηδηχλεηξ είκαη ημ θένδμξ. Ηαη ημ ελαζθαιίδμοκ απυ ηεκ θοθιμθμνία ηςκ εκηφπςκ 

ημοξ, απυ ηηξ δηαθεμίζεηξ πμο πανμοζηάδμοκ, απυ ηηξ θναηηθέξ ακαθμηκχζεηξ πμο 

ημοξ πνμζθένμκηαη. Έηζη ιμηπυκ γίκμκηαη πενηζζυηενμ εκδμηηθμί ζηηξ πηέζεηξ. 

Πηέδμοκ ηα θυμμαηα θαη μάιηζηα ακ εθθνάδμοκ πμιφ θυζμμ, επμμέκςξ μεγάιε 

θοθιμθμνία, ή ακ ημ θυμμα πμο πηέδεη είκαη αοηυ με ημ μπμίμ ζομθςκεί μ εθδυηεξ. 

Πηέδμοκ μη ηδηςηηθέξ επηπεηνήζεηξ πμο δεμμζηεφμοκ δηαθεμίζεηξ, πηέδεη ε 

θοβένκεζε πμο πνμζθένεη ηηξ θναηηθέξ ακαθμηκχζεηξ ή αθυμα ηεκ αηέιεηα πάνημο, 

ηε δοκαηυηεηα δειαδή κα αγμνάδμοκ μη εθδυηεξ πανηί πςνίξ δαζμμφξ. 

Γπίζεξ οπάνπμοκ πενημδηθά, εθεμενίδεξ αιιά θαη βηβιία πμο είκαη θμμμαηηθά 

υνγακα, θονίςξ ηα δομ πνχηα. Αοηά εκεμενχκμοκ μμκυπιεονα, απυ ηε ζθμπηά ημο 

θυμμαημξ θαη έηζη δηαμμνθχκμοκ ηεκ Ημηκή Γκχμε υπςξ αοηά ζέιμοκ. Πμοιάπηζημκ 

υμςξ είκαη έκηημα, αθμφ ανθεηέξ θμνέξ ακαθένμοκ ζηεκ πνμμεηςπίδα ημοξ υηη είκαη 

θμμμαηηθά υνγακα. Ακηίζεηα άιιεξ εθεμενίδεξ θαη πενημδηθά ημκίδμοκ υηη είκαη 

αδέζμεοηα, ακελάνηεηα, ακηηθεημεκηθά, πςνίξ ζηεκ πναγμαηηθυηεηα κα έπμοκ θαμηά 

ζπέζε με ηα παναπάκς. 

Γ. Η. Ιαονμγηάκκε,  

“Δμθίμηα”  

 

Σα αίηηα ηεξ θνίζεξ 

Ακαλημπηζηία ημο ηφπμο. Πμιηηηθή θαη ηφπμξ 

ηακ, ιμηπυκ, μηιάμε γηα «θνίζε ημο ηφπμο», γηα θνίζε δειαδή ζηα μέζα 

πιενμθυνεζεξ θαη εκεμένςζεξ, εκκμμφμε ηεκ θνίζε πμο ζίγεη μιυθιενμ ημ ζφζηεμα 
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ηεξ ζθαίναξ, ακ ηεκ εκκμήζμομε ζπεμαηηθά μ’ αοηυκ ημκ ηνυπμ, πμο θιείκεη μέζα ηεξ 

υιεξ ηηξ δοκαηυηεηεξ μεηάδμζεξ μεκομάηςκ, πιενμθμνηχκ θαη γεγμκυηςκ. … 

{…} Ιηα βαζηθή αηηία ηεξ θνίζεξ είκαη ακαμθηζβήηεηα μ θιμκηζμυξ ηεξ αλημπηζηίαξ 

ηςκ εθεμενίδςκ. 

Πμ γηαηί θιμκίζηεθε ε αλημπηζηία ηςκ εθεμενίδςκ, δεκ είκαη ζέμα πμο ζεθχκεη 

μμκμιεθηηθή ή πενημνηζμέκε απάκηεζε. Ε αλημπηζηία είκαη μηα έκκμηα πμο ζηενίδεηαη 

πάκς ζε θαζανά θαη ζαθή δεμκημιμγηθά θνηηήνηα, είκαη ζοκάνηεζε ημο επηπέδμο ημο 

πνμζςπηθμφ μηαξ εθεμενίδαξ, είκαη ζοκάνηεζε ηςκ ζφγπνμκςκ μεζυδςκ έθδμζεξ, 

ελανηάηαη απυ ηεκ εοζοκεηδεζία ημο ζοκηάθηε, ημο εθδυηε θαη, ηδηαίηενα, ημο 

δηεοζοκηή ηεξ. Γίκαη απυννμηα ηεξ έκηημεξ θαη οπεφζοκεξ ή ακεφζοκεξ ζηάζεξ ηςκ 

πμιηηηθχκ απέκακηη ζημκ Πφπμ. Γίκαη, πμιιέξ θμνέξ, ελάνηεμα ημο θοθιμθμνηαθμφ 

ζηυπμο ή ηςκ μηθμκμμηθχκ εζυδςκ. Έπεη ζπέζε με ηεκ μνγάκςζε ηςκ ζεμενηκχκ 

εθεμενίδςκ, ε μπμία ίζποε θαη πνηκ απυ πεκήκηα πνυκηα. Ηαη, βέβαηα, έπεη απυιοηε 

θαη άμεζε επίδναζε μ νυιμξ πμο αζθεί ημ ζοκδηθαιηζηηθυ δεμμζημγναθηθυ ζςμαηείμ, 

ημ μπμίμ ζεςνείηαη ζεμαημθφιαθαξ μηαξ ακφπανθηεξ ζηε βάζε ηεξ, - γηα ηε πχνα 

μαξ ημοιάπηζημκ, - δεμμζημγναθηθήξ δεμκημιμγίαξ. Γίκαη πμιιέξ θμνέξ θαη 

απμηέιεζμα θηςπμφ έμροπμο δοκαμηθμφ, πμο εγθαζίζηαηαη ακαλημθναηηθά ζηηξ 

εθεμενίδεξ. Ηη αοηυ, γηαηί δεκ οπάνπμοκ θνηηήνηα εηζυδμο ζ’ αοηυ ημ ηυζμ ζεμακηηθυ 

επάγγειμα. Πέιμξ, είκαη μπςζδήπμηε ζοκάνηεζε ηεξ θαζεμενηκήξ ζηάζεξ ηςκ 

εθεμενίδςκ, πμο, ζηεκ πνμζπάζεηά ημοξ κα εκηοπςζηάζμοκ, οπενεθηημμφκ ζθυπημα 

ηα γεγμκυηα ή θαη ηα «δεμημονγμφκ» πμιιέξ θμνέξ απυ ημ ηίπμηα. … 

{…} Ακαληυπηζηε Γλμοζία ζεμαίκεη θαη (ζπεδυκ πάκημηε) ακαληυπηζημ Σφπμ. 

{…} Θα ακηηιεθζμφμε έηζη πυζμ επηθίκδοκμ είκαη γηα ημκ Σφπμ θαη θαη’ 

αθμιμοζία γηα ημκ Έιιεκα ακαγκχζηε, κα εκεμενχκεηαη με ακεηιηθνίκεηα απυ ηηξ 

δεμυζηεξ ανπέξ θαη ηεκ θοβένκεζε ημο ηυπμο. Νμιιά θέκηνα θναηηθήξ 

πιενμθυνεζεξ εθμεηαιιεφμκηαη ηεκ έιιεηρε εμπηζημζφκεξ ημο ιαμφ ζηηξ εθεμενίδεξ 

θαη πνμζπαζμφκ κα νίλμοκ πάκς ημο δηθέξ ημοξ παναιείρεηξ ή δηθά ημοξ ιάζε. 

ςνίξ ζαθήκεηα, πςνίξ αοημθνηηηθή ηηξ πενηζζυηενεξ θμνέξ, «εκαπμζέημοκ» ηηξ 

εοζφκεξ ημοξ ζημκ Πφπμ. Οοπκά οπεφζοκμη θμνείξ απακηάκε ζε ζπεηηθά ενςηήμαηα: 

«Λένεηε ηχνα πχξ δημγθχκμοκ ηα πνάγμαηα μη εθεμενίδεξ» … Ηαη θακείξ δεκ μπμνεί 

κα ημ ανκεζεί αοηυ. 

 

Θοθμφνγμξ Ημμίκεξ, Ε θνίζε ημο ειιεκηθμφ Πφπμο 
 

Γηζαγςγή 

 

ηακ μη ακζνςπμιυγμη άνπηζακ κα ζογθνίκμοκ ηηξ ζεμεηχζεηξ ημοξ ζπεηηθά με ημοξ 

ειάπηζημοξ εκαπμμείκακηεξ πνςηυγμκμοξ πμιηηηζμμφξ, ακαθάιορακ θάηη 

απνμζδυθεημ. Απυ ηηξ πημ απμμμκςμέκεξ θοιεηηθέξ θμηκςκίεξ ζηεκ Αθνηθή μέπνη 

ηα πημ απμμαθνοζμέκα κεζηά ημο Γηνεκηθμφ, μη άκζνςπμη είπακ μοζηαζηηθά ημκ 

ίδημ μνηζμυ γηα ημ ηη είκαη είδεζε. Δηαθνίκμκηακ απυ ηεκ ίδηα δηάζεζε γηα 

θμοηζμμπμιηυ. Αθυμε ακαδεημφζακ ηηξ ίδηεξ ηδηυηεηεξ ζημοξ αγγειηαθυνμοξ πμο 

επέιεγακ κα ζογθεκηνχκμοκ θαη κα μεηαθένμοκ ηα κέα ημοξ. Ήζειακ ακζνχπμοξ 

πμο μπμνμφζακ κα ηνέλμοκ γνήγμνα ζημ δηπιακυ ιυθμ, κα ζογθεκηνχζμοκ αθνηβείξ 

πιενμθμνίεξ γηα κα ηηξ μεηαθένμοκ πεηζηηθά. Οη ηζημνηθμί έπμοκ θαηαιήλεη ζημ 
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ζομπέναζμα υηη μη ίδηεξ βαζηθέξ εηδεζεμγναθηθέξ αλίεξ έπμοκ δηαηενεζεί ζημ 

πέναζμα ημο πνυκμο. «Μη άκζνςπμη έπμοκ ακηαιιάλεη έκα πακμμμηυηοπμ μείγμα 

εηδήζεςκ … ζε υιε ηε δηάνθεηα ηεξ Ζζημνίαξ θαη ζε υιμοξ ημοξ πμιηηηζμμφξ», έγναρε 

μ ηζημνηθυξ Mitchell Stephens. 

Νχξ ελεγμφμε αοηή ηε μοζηενηχδε ζοκάθεηα; Ε απάκηεζε, έπμοκ ζομπενάκεη 

ηζημνηθμί θαη θμηκςκημιυγμη, είκαη υηη ε είδεζε ηθακμπμηεί μηα βαζηθή ακζνχπηκε 

πανυνμεζε. Οη άκζνςπμη έπμοκ μηα εζςηενηθή ακάγθε – έκα έκζηηθημ – κα 

γκςνίδμοκ ηη ζομβαίκεη πένα απυ ηα υνηα ηεξ άμεζεξ εμπεηνίαξ ημοξ. Ε δοκαηυηεηα 

κα γκςνίδμομε γεγμκυηα ηα μπμία δεκ μπμνμφμε κα δμφμε μη ίδημη, γεκκά έκα 

αίζζεμα αζθάιεηαξ, ειέγπμο θαη ζηγμονηάξ. Ηάπμημξ ζογγναθέαξ ημ απμθάιεζε 

«πείκα γηα ακζνχπηκε εκεμένςζε». 

Έκα απυ ηα πνχηα πνάγμαηα πμο θάκμοκ μη άκζνςπμη υηακ ζοκακημφκ έκα θίιμ ή 

γκςζηυ είκαη κα ακηαιιάζζμοκ πιενμθμνίεξ. «Άθμοζεξ υηη; … «. Θέιμομε κα λένμομε 

ακ έπμοκ αθμφζεη υ,ηη θη εμείξ θαη ακ ημ έπμοκ αθμφζεη με ημκ ίδημ ηνυπμ. Οογθηκεί 

μηα θμηκή δηαπίζηςζε. Δηαμμνθχκμομε ζπέζεηξ, δηαιέγμομε θίιμοξ, θαηαιήγμομε ζε 

πνμζςπηθέξ θνίζεηξ πμο βαζίδμκηαη εκ μένεη ζημ ακ θαη θαηά πυζμ ακηηδνά θάπμημξ 

ζηεκ πιενμθυνεζε με ημκ ηνυπμ πμο ακηηδνμφμε θη εμείξ. 

Όηακ ε νμή ηςκ εηδήζεςκ εμπμδίδεηαη, «απιχκεηαη έκα ζθμηάδη» θαη 

μεγαιχκεη ε ακεζοπία. Νναθηηθά, μ θυζμμξ γίκεηαη πμιφ ήζοπμξ. Αηζζακυμαζηε 

μυκμη. 

… Υνεηαδυμαζηε εηδήζεηξ γηα κα δμφμε, κα αοημπνμζηαηεουμαζηε, κα 

δεμημονγμφμε δεζμμφξ, κα δηαπςνίδμομε επζνμφξ θαη θίιμοξ. Ε δεμμζημγναθία είκαη 

απιχξ ημ ζφζηεμα πμο δεμημονγμφκ μη θμηκςκίεξ γηα κα ελαζθαιίδμοκ ηηξ 

εηδήζεηξ αοηέξ. Γη’ αοηυ θαη εκδηαθενυμαζηε γηα ημ επίπεδμ ηςκ εηδήζεςκ θαη ηεξ 

δεμμζημγναθίαξ πμο έπμομε: επενεάδμοκ ηεκ πμηυηεηα ηεξ δςήξ μαξ, ηςκ ζθέρεχκ 

μαξ θαη ηεξ θμοιημφναξ μαξ. 

... Ρπάνπμοκ μνηζμέκεξ ζαθείξ ανπέξ ζηηξ μπμίεξ ζομθςκμφκ μη δεμμζημγνάθμη – 

θαη ηηξ μπμίεξ δηθαημφκηαη κα πνμζδμθμφκ μη πμιίηεξ. Γίκαη ανπέξ μη μπμίεξ έπμοκ 

ελαζζεκήζεη θαη οπμπςνήζεη με ηα πνυκηα, αιιά, θαηά θάπμημ ηνυπμ, παναμέκμοκ 

πάκηα πνμθακείξ. Γίκαη μη βαζηθέξ ανπέξ ηεξ δεμμζημγναθίαξ. … 

1. Ε πνχηε οπμπνέςζε ηεξ δεμμζημγναθίαξ είκαη απέκακηη ζηεκ αιήζεηα. 

2. Ε δεμμζημγναθία μθείιεη πνχηα απ’ υια κα είκαη πηζηή ζημοξ πμιίηεξ. 

3. Ε πεμπημοζία ηεξ είκαη ε ζοκέπεηα ζηε δηαζηαφνςζε ηεξ πιενμθμνίαξ. 

4. Μη ιεηημονγμί ηεξ πνέπεη κα δηαηενμφκ ηεκ ακελανηεζία ημοξ απυ εθείκμοξ ηε 

δναζηενηυηεηα ηςκ μπμίςκ θαιφπημοκ δεμμζημγναθηθά. 

5. Ννέπεη κα ιεηημονγεί ζακ έκαξ ακελάνηεημξ ειεγθηήξ ηεξ ελμοζίαξ. 

6. Ννέπεη κα πανέπεη βήμα δεμυζηαξ θνηηηθήξ θαη ζοκαίκεζεξ. 

7. Ννέπεη κα πνμζπαζεί κα θάκεη ημ ζεμακηηθυ γεγμκυξ ειθοζηηθυ θαη μηθείμ. 

8. Ννέπεη κα πανμοζηάδεη ηηξ εηδήζεηξ θαηά ηνυπμ θαηακμεηυ θαη πενηεθηηθυ. 

9. Μη ιεηημονγμί ηεξ πνέπεη κα έπμοκ ημ δηθαίςμα κα εκενγμφκ με βάζε ηε 

ζοκείδεζή ημοξ. 

Ιπηι Ηυβαηξ – Πμμ Ξυδεκζηηι, Γηζαγςγή ζηε δεμμζημγναθία. 
 

Γπηδνάζεηξ ηεξ ηειευναζεξ 
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Απυ ηεκ ηειευναζε επενεάδεηαη εφθμια ε ζομπενηθμνά ηςκ παηδηχκ. Οοπκά 

ζεςνμφκ δηάζεμμοξ ηειεμπηηθμφξ ήνςεξ ή ηναγμοδηζηέξ πμο πνςηαγςκηζημφκ ζε 

video-clips ςξ παναδείγμαηα γηα μίμεζε. Δοζηοπχξ είκαη ζπάκηα ε παναθμιμφζεζε 

ζεηηθήξ θμηκςκηθήξ ζομπενηθμνάξ θαη ζοπκυηενε ε παναθμιμφζεζε ακηηθμηκςκηθήξ 

ζομπενηθμνάξ (βία, ζελ, ζαδμμαδμπηζμυξ, αθναίεξ θαηαζηάζεηξ). Αθυμε θαη ηα 

παηδηθά πνμγνάμμαηα θαη ηα θηκμφμεκα ζπέδηα πενηέπμοκ βία θαη πνμβάιιμοκ μηα 

ακηαγςκηζηηθή θαη πνμθιεηηθή ζομπενηθμνά. Ε ηειεμπηηθή βία (υπςξ θαη ε βία ζηηξ 

θηκεμαημγναθηθέξ ηαηκίεξ ή ζηα video-games) θάκεη ηα παηδηά πημ ακεθηηθά ζηεκ 

επηζεηηθυηεηα άιιςκ παηδηχκ, ιηγυηενμ ζοκαηζζεμαηηθά θαη ιηγυηενμ ανκεηηθά 

απέκακηη ζηε βία. 

Ε ηειευναζε επενεάδεη υιμοξ μαξ θαη ςξ θαηακαιςηέξ. Πνμβάιιεη έκακ ηνυπμ 

δςήξ υπμο θονηανπμφκ ηα πμιοηειή αοημθίκεηα, μη πηζίκεξ θαη ηα πηιηάδεξ πνμσυκηα, 

πμο ζεςνμφκηαη απαναίηεηα γηα ηεκ θαζεμενηκή μαξ δςή. Μη δηαθεμίζεηξ είκαη 

οπενβμιηθά ειθοζηηθέξ, με πμιιή, γνήγμνε θαη επακαιαμβακυμεκε δνάζε, με ςναία 

μμοζηθή θαη υμμνθα πνυζςπα. ζμ μεγαιφηενε επαθή έπμομε με ηεκ ηειευναζε, 

ηυζμ μεγαιχκμοκ μη οιηζηηθέξ απαηηήζεηξ μαξ. 

{…} Όιεξ μη πιενμθμνίεξ πμο δημπεηεφμκηαη μέζα απυ ηα Ι.Ι.Γ. πνέπεη κα 

γίκμκηαη ακηηθείμεκα ζοδήηεζεξ, εθηίμεζεξ θαη αμθηζβήηεζεξ. Μη γμκείξ μπμνμφκ κα 

επενεάζμοκ ημ είδμξ ηςκ θμηκςκηθχκ γκχζεςκ πμο παίνκμοκ ηα παηδηά απυ μηα 

εθπμμπή ζπμιηάδμκηαξ, ημκίδμκηαξ, θηιηνάνμκηαξ θαη ελεγχκηαξ αοηά πμο 

ζομβαίκμοκ ζηεκ μζυκε. Ε ζοδήηεζε βμεζάεη ζηε ζογθνάηεζε πιενμθμνηχκ θαη ζηε 

δηαμυνθςζε ηδεχκ. Γμκείξ θαη παηδηά παναθμιμοζμφκ μαδί ηειευναζε ή ηαηκίεξ, 

παίδμοκ παηπκίδηα ζημκ οπμιμγηζηή αιιά ζπάκηα θάκμοκ ζπυιηα. 

(www.gym-n-souliou.ser.sch.gr) 
 

Σμ δηαδίθηομ 

Οηεκ γεκηθή ημο έκκμηα, δηαδίθηομ είκαη έκα δίθηομ ειεθηνμκηθχκ οπμιμγηζηχκ πμο 

(δηα)ζοκδέεη άιια δίθηοα. Μ ακηίζημηπμξ αγγιηθυξ υνμξ internet πνμθφπηεη απυ ηε 

ζφκζεζε ιέλεςκ inter-network. 

Οηεκ πημ ελεηδηθεομέκε θαη πενηζζυηενμ πνεζημμπμημφμεκε μμνθή, με ημοξ υνμοξ 

Δηαδίθηομ, Ζκηενκέη ή Ίκηενκεη (με θεθαιαίμ ημ ανπηθυ γνάμμα) πενηγνάθεηαη ημ 

παγθυζμημ πιέγμα δηαζοκδεδεμέκςκ οπμιμγηζηχκ πενηιαμβακμμέκςκ θαη ηςκ 

οπενεζηχκ θαη πιενμθμνηχκ πμο πανέπεη ζημοξ πνήζηεξ ημο. Πμ Δηαδίθηομ 

πνεζημμπμηεί ηεκ μεηαγςγηθή μεηάδμζε παθέηςκ (packet switching) θαη ημ 

πνςηυθμιιμ επηθμηκςκίαξ TCP/IP. Έηζη μ υνμξ δηαδίθηομ θαηέιελε κα ακαθένεηαη 

ζημ παγθυζμημ αοηυ δίθηομ. Ε ηεπκηθή ηεξ ζφκδεζεξ δηθηφςκ με αοηυ ημκ ηνυπμ 

μκμμάδεηαη internetworking. 

 
Ε θμοιημφνα ημο Δηαδηθηφμο 

Σμ Ίκηενκεη επίζεξ έπεη μία μεγάιε επίδναζε ζηεκ γκχζε θαη ηε 

δηαμυνθςζε απυρεςκ. Ιέζα απυ ηεκ ακαδήηεζε ιέλεςκ-θιεηδηχκ (key words) μέζς 

ηεξ πνήζεξ μεπακχκ ακαδήηεζεξ, υπςξ ημ Google, εθαημμμφνηα άκζνςπμη έπμοκ 

εφθμιε θαη άμεζε πνυζβαζε ζε έκα ηενάζηημ, παγθυζμημ θαη πμηθίιμ υγθμ 

πιενμθμνηχκ. Οογθνηκυμεκμ με ηηξ έκηοπεξ εγθοθιμπαίδεηεξ θαη ηηξ παναδμζηαθέξ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7_%CF%80%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CF%89%CE%BD&action=edit
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CF%8C%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%BF_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Internetworking&action=edit
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE_%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/Google
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B3%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1
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βηβιημζήθεξ, ημ Ίκηενκεη ακηηπνμζςπεφεη μία λαθκηθή θαη απυημμε απμθέκηνςζε 

ηςκ πιενμθμνηχκ θαη ηςκ δεδμμέκςκ. Ε γιχζζα πμο πνεζημμπμηείηαη 

πενηζζυηενμ γηα ηεκ επηθμηκςκία ζημ Ίκηενκεη είκαη ε Αγγιηθή θονίςξ ιυγς ηεξ 

θαηαγςγήξ ημο Ίκηενκεη, ηεξ πνήζεξ ηεξ Αγγιηθήξ ζημκ πνμγναμμαηηζμυ ιμγηζμηθμφ 

θαη ζηεκ αδοκαμία ηςκ πνχηςκ γεκηχκ οπμιμγηζηχκ κα πνεζημμπμηήζμοκ άιιμοξ 

παναθηήνεξ πένακ ημο ιαηηκηθμφ αιθάβεημο. Πμ δίθηομ μεγάιςζε ανθεηά ηα 

ηειεοηαία πνυκηα θαη επανθέξ πενηεπυμεκμ είκαη πιέμκ δηαζέζημμ ζηηξ γιχζζεξ ηςκ 

πενηζζυηενμ ακεπηογμέκςκ πςνχκ. 

(el.wikipedia.org) 

Παναπιενμθυνεζε 

[…] Δεκ οπάνπεη αμθηβμιία, υηη έκα αδηυναημ πιέγμα άμεζςκ θαη έμμεζςκ ζομθενυκηςκ 

θαηεοζφκεη θαη δηαπιάζεη ημ ηειηθυ πνμσυκ, πμο αγμνάδμομε ζηα πενίπηενα. Αοηυ βέβαηα 

είκαη παναθηενηζηηθυ θάζε θαπηηαιηζηηθήξ επηπείνεζεξ θαη δε ζα πνέπεη κα ιεζμμκάμε υηη 

έκα θφιιμ, πμο ζ’ αγκμήζεη ημκ πανάγμκηα ζομθένμκηα – δηαζοκδέζεηξ θαη ζα ιεηημονγήζεη 

ζηε βάζε ηεξ αοζηενήξ δεμμζημγναθηθήξ δεμκημιμγίαξ θαη ακηηθεημεκηθυηεηαξ, ημ ιηγυηενμ 

πμο ζα πάζεη είκαη θάζε μμνθήξ δηαθήμηζε, πμο είκαη γκςζηυ ηη ζεμαζία έπεη γηα ηα 

μηθμκμμηθά θάζε εθεμενίδαξ. Γπμμέκςξ, είκαη μηα γεκηθυηενε μηθμκμμηθμ-θμηκςκηθή 

πναγμαηηθυηεηα, πμο ακηακαθιάηαη ζημκ ηνυπμ ιεηημονγίαξ ημο Σφπμο. 

    Ακ ελαηνέζεη θακείξ ηα ιεγυμεκα θμμμαηηθά έκηοπα, πμο εθθνάδμοκ ζογθεθνημέκα μαδηθά 

θμηκςκηθμ-πμιηηηθά ζομθένμκηα θαη επηδηχλεηξ, μ οπυιμηπμξ Σφπμξ είκαη ιηγυηενμ ή 

πενηζζυηενμ δεζμεομέκμξ με ηεκ έκκμηα υηη ε αμενμιερία ημο θηκείηαη μέζα ζηα δεδμμέκα 

πιαίζηα, πμο θαζμνίδμοκ ζθμηεηκέξ δηαζοκδέζεηξ θαη «ζθμπημυηεηεξ». Ιε ημκ ηνυπμ αοηυκ  

αζθαιχξ πναγμαημπμηείηαη έκα είδμξ μενηθήξ αοημθαηάνγεζεξ θαη αοημελμοδεηένςζεξ ημο 

Πφπμο, μ μπμίμξ πνάγμαηη είκαη ε ηέηανηε ελμοζία ζηε Δεμμθναηία, υηακ ιεηημονγεί ζςζηά. 

Πμιιέξ απυ ηηξ «αιήζεηεξ», πμο ζενβίνεη μ Σφπμξ υπη μυκμ δεκ ελοπενεημφκ ηε 

Δεμμθναηία, αιιά ζοζθμηίδμοκ ηα πνάγμαηα, δοζπεναίκμοκ ημκ πμιηηηθυ δηάιμγμ θαη 

πμιιέξ θμνέξ δεμημονγμφκ μηα αημυζθαηνα ηεπκεηήξ έκηαζε πμιφ επηθίκδοκεξ γηα ηεκ 

οπυζηαζή ηεξ. 

   Απυ ηε ζηηγμή, πμο μ ηνυπμξ πανμοζίαζεξ είκαη μμκμμενήξ, ακεπανθήξ ή θαη ιαζεμέκμξ, 

μ Σφπμξ ζομβάιιεη ζηε γεκηθή ζφγποζε θαη πνμπεηνμιμγία, πμο παναθηενίδεη ηεκ θμηκςκία 

ηεξ δηαθήμηζεξ, ημο οπενθαηακαιςηηζμμφ θαη ηεξ «αθζμκίαξ». Μ άκζνςπμξ, ακηί κα γίκεηαη 

θνηηηθυηενμξ θαη μνζμιμγηθυηενμξ, γίκεηαη υιμ θαη ζε μεγαιφηενμ βαζμυ ακεοζοκυηενμξ θαη 

ελςθαηεοζοκυμεκμξ, παζεηηθυξ δέθηεξ θαη «ζοιιέθηεξ πιενμθμνηχκ», υπςξ ηυζμ εφζημπα 

είπε έκαξ πμιφ ζεμακηηθυξ αμενηθακυξ ζεςνεηηθυξ. 

Βαζίιεξ Φίιηαξ,  

“Ημηκςκημιμγηθέξ πνμζεγγίζεηξ” 

 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CF%86%CE%AC%CE%B2%CE%B7%CF%84%CE%BF
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