
MME: επιχειρηματολογύα-επιμϋλεια Μαρύα Κϊππου 
 

1 
 

ΜΜΕ (ηχπνο, ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν, ηληεξλεη, βηβιίν, «έμππλα» θηλεηά)  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

ΜΜΕ 
Ηλεκτρονικόσ τύποσ 

Τηλεόραςη 
Διαδίκτυο-ίντερνετ 

΄Εντυποσ τύποσ 
(εφημερίδεσ, περιοδικά, 

βιβλία) 

Ραδιόφωνο 

Διαφορέσ 
Συνδυϊζει εικόνα, όχο, 
προφορικό  και γραπτό λόγο, 
γεγονόσ που το κϊνει ελκυςτικό  
 
• Προςφϋρεται πληθώρα 
επιλογών ενημϋρωςησ και 
ποικιλύα θεμϊτων (sites, blogs 
κ.λπ). 
• Παρϋχεται η δυνατότητα για 
"ζωντανϋσ" ςυνδϋςεισ με όλο τον 
κόςμο (ταχύτητα και αμεςότητα 
ενημϋρωςησ). 
• Η λειτουργύα του επύ 24ώρου 
βϊςεωσ επιτρϋπει τη χρόςη ςτο 
χρόνο επιλογόσ του χρόςτη 
 Η γνώςη κυκλοφορεύ ελεύθερη 

και οι πληροφορύεσ εύναι 
προςβϊςιμεσ ςτον κϊθε 
χρόςτη. 

e-books 
λεξικϊ, εγκυκλοπαύδειεσ, βιβλύα, 
παρουςιϊςεισ κ.λπ. 
Προςομοιώςεισ 
Μουςεύα 
Τηλεόραςη: μονόδρομη 
ενημέρωςη 
Διαδίκτυο: Αμφίδρομη 
ενημέρωςη 
• Εύναι διαδραςτικό μϋςο και 
επιτρϋπει την επικοινωνύα και 
την ανταλλαγό πληροφοριών και 
απόψεων(ϊμεςη δημοςύευςη 
ςχολύων [chats, fora...]).. 
Λόγοσ με ςτοιχεία 
προφορικού λόγου  
Η ποιότητα του λόγου εξαρτϊται 
από τη μόρφωςη και το επύπεδο 
των προςώπων που 
ςυμμετϋχουν ςε ενημερωτικϋσ ό 
ϊλλεσ εκπομπϋσ. 

Γραπτόσ λόγοσ, εικόνα, 
διαγρϊμματα κ.λπ. 
(μονοτροπικϊ και πολυτροπικϊ 
κεύμενα) 
 
• Υπερϋχει ςε 
αντικειμενικότητα που 
εξαςφαλύζεται από την επαρκό 
ανϊλυςη, την πολυφωνύα, το 
ςχόλιο, την τεκμηρύωςη των 
απόψεων αλλϊ και τη χρονικό 
απόςταςη από το γεγονόσ-
εύδηςη που καταγρϊφεται 
• Περιλαμβϊνει ποικιλία 
θεμάτων που 
ανταποκρίνονται ςε 
διαφορετικϊ ενδιαφϋροντα 
ευνοώντασ ϋτςι την 
επιμόρφωςη και την 
ενημϋρωςη ςε επιςτημονικϊ 
θϋματα 

 Παρϋχεται ςτον αναγνώςτη 
δυνατότητα επιλογήσ ςτον 
τόπο και το χρόνο 
ενημϋρωςησ καθώσ και 
ευχϋρεια πολλαπλών 
αναγνώςεων και μεγαλύτερησ 
εμβϊθυνςησ 
 
Μονόδρομη ενημέρωςη 
 
 
 
Ποιότητα λόγου 
• Χρηςιμοποιεύται προςεγμένη 
ςύνταξη και πλούςιο λεξιλόγιο 
που υπηρετεύ την ακρύβεια και 
τη ςαφόνεια και βοηθϊ ςτη 
γλωςςικό ευαιςθητοπούηςη του 
αναγνώςτη 
 

 
΄Ηχοσ-προφορικόσ λόγοσ 
 
 
 
 Ενημερώνει με ςυντομύα 

και αμεςότητα  
 Προςφϋρει ευκολύα ωσ 

προσ τον τόπο και χρόνο 
ενημϋρωςησ καθώσ 
βρύςκεται παντού( ςπύτι, 
εργαςύα, αυτοκύνητο…). 

 Επιτρϋπει την παρϊλληλη 
εναςχόληςη με ϊλλη 
δραςτηριότητα  π. χ  
οικειακϋσ εργαςύεσ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Μονόδρομη ενημέρωςη 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λόγοσ με ςτοιχεία 
προφορικού λόγου  
Η ποιότητα του λόγου 
εξαρτϊται από τη μόρφωςη 
και το επύπεδο των 
προςώπων που ςυμμετϋχουν 
ςε ενημερωτικϋσ ό ϊλλεσ 
εκπομπϋσ 
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Πρόςθετεσ λειτουργίεσ του διαδικτφου και των ζξυπνων κινητών 
Γηαδίθηπν «ΕΞΥΠΝΑ» ΚΙΝΗΤΑ 

 

 Video  

 Ζιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν 

 Μέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο 

 Σειεξγαζία 

 Σειεκάξθεηηγθ 

 Κξαηήζεηο ζέζεσλ 

 Σειεθπαίδεπζε 

 Πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγώλ 

 Σειεδηάζθεςε (δηάζθεςε πξνζώπσλ 

πνπ δε βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρώξν).  

 Σειεξγαζία (εξγαζία γηα νξηζκέλνπο 

επαγγεικαηίεο καθξηά από ηνλ ηόπν 

δνπιεηάο ηνπο). 

 e-banking 

 

 

Με ην ηληεξλεη επηηεινύληαη όιεο νη δπλαηέο 

ιεηηνπξγίεο 

Δθηόο από απηέο θαη 

 Φσηνγξαθίεο 

 Δπεμεξγαζία θσηνγξαθηώλ 

 Αθύπληζε 

 Αξηζκνκεραλή 

 Δπεμεξγαζία θεηκέλνπ 

 Οξγάλσζε / αξρεηνζέηεζε  

 Ζκεξνιόγην-ππελζπκίζεηο 

 Σαηλίεο 

 ύλδεζε κε ππνινγηζηέο 

 Ζρνγξάθεζε 

 Δλεκέξσζε θίλεζεο ηξαπεδηθώλ 

Λνγαξηαζκώλ 

 Μέηξεζε θαξδηαθώλ παικώλ 

 Παξαθνινύζεζε ζπλαγεξκώλ 

 Παξαθνινύζεζε νηθίαο ή επαγγεικαηηθώλ 

ρώξσλ 

 

 

Λειτουργίεσ 

Ενημερώνουν με  
 

 Δηδήζεηο γηα ηελ επηθαηξόηεηα 

 πλεδξηάζεηο ηνπ θνηλνβνπιίνπ 

 Γηαθεκίζεηο-ηειεπσιήζεηο 

 Αγγειίεο  

 πδεηήζεηο θαη ζπλεληεύμεηο από εηδηθνύο 

ζε νξηζκέλα ζέκαηα (πνιηηηθνύο, 

επηζηήκνλεο, αλαιπηέο, δεκνζηνγξάθνπο 

θ.ιπ.) 

 Δθηαθηεο αλαθνηλώζεηο (γηα ηελ 

θπθινθνξία ζηνπο δξόκνπο, γηα θαηξηθά 

θαηλόκελα, απεξγίεο θ.ιπ.) 

 

 Πνηηζηηθέο εθδειώζεηο 

 πξνγξάκκαηα 

ηειεόξαζεο, ξαδηνθώλνπ, 

θηλεκαηνγξάθσλ, ζεάηξνπ 

 ηόπνο θαη ρξόλνο εθδειώζεσλ δηάθνξεο 

νηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

 δειηίν θαηξνύ 

 Αζηπλνκηθό ξεπνξηάδ 

 Magazino (ηαθηηθή ηειενπηηθή ή 

ξαδηνθσληθή εθπνκπή κε ζρόιηα, εηδήζεηο 

θαη πνηθηιία ζεκάησλ)  

Θέκαηα 

Δπηζηήκε-ηερλνινγία 

Αλαθαιύςεηο-εθεπξέζεηο 

Δθιατθεπηηθή πξνζέγγηζε 

επηζηεκνληθώλ θαη ηζηνξηθώλ 

έξγσλ. 

Ηζηνξία 

Ηαηξηθή 

Γηαηξνθή-πγεία 

΄Αζθεζε 

Αζζέλεηεο 

Κνηλωληθά 

Κηλήκαηα εηξήλεο 

Δζεινληηζκόο 

Κνηλσληθέο δξάζεηο (απεξγίεο, 

θηλεηνπνηήζεηο θ.ιπ.) 

Κνηλσληθά πξνβιήκαηα 

(όπσο ε κόιπλζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηα λαξθσηηθά, νη 

άζηεγνη, ε θξνληίδα ειηθησκέλσλ 

αηόκσλ ή εγθαηαιειεηκκέλσλ 

Δθπαηδεπηηθά 

εκηλάξηα 

πλέδξηα 

Πξνθεξύμεηο δηαγσληζκώλ 

Νόκνη-δηαηάγκαηα 

Οδεγίεο 

θ.ιπ. 

Πεξηβάιινλ-Οηθνινγηθό 

πξόβιεκα 

Πξνβνιή-αλάδεημε ηνπ 
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Πνιηηηθά 

Φήθηζε λόκσλ 

΄Δξγν ηεο βνπιήο 

Γεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ζεζκώλ 

Δθινγέο 

Πνιηηηθέο ζπγθεληξώζεηο 

΄Διεγρνο ηεο θπβέξλεζεο θαη όισλ 

γεληθά ησλ θνξέσλ εμνπζίαο, κε ηε 

δεκνζίεπζε πξάμεσλ  θαη 

παξαιείςεώλ  ηνπο.  

 

παηδηώλ, ε κέξηκλα γηα ηνπο 

νηθνλνκηθά αζζελείο ζπκπνιίηεο 

θ.ά.) 

 Οηθνλνκηθά 

Δπαγγέικαηα 

Οηθνλνκηθέο εμειίμεηο 

Δπηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Αζιεηηθά 

Αζιεηηθέο εθπνκπέο  

Μεηάδνζε αγώλσλ 

Σαμίδηα 

Θξεζθεπηηθά ζέκαηα 

νηθνινγηθνύ πξνβιήκαηνο 

Γξάζε νηθνινγηθώλ νκάδσλ 

Σερλνινγία θαη ηξόπνη 

παξαγσγήο 

Οηθνηνπξηζκόο 

Γηεζλή ζέκαηα 

ζπλερήο εηδεζενγξαθηθή 

θάιπςε δηεζλώλ εμειίμεσλ 

΄Αιια ζέκαηα 

Κεπνπξηθή, Μαγεηξηθή 

Γηαθόζκεζε 

Μόδα, Καηαζθεπέο θ.ιπ. 

Ψυχαγωγοφν 
Σαηλίεο (θνηλσληθέο, αζηπλνκηθέο, επηζηεκνληθήο 

θαληαζίαο θ.ιπ.) 

εηξέο 

Θεαηξηθά έξγα (πεξηερόκελν) 

Μνπζηθή 

Σξαγνύδηα-ζπλαπιίεο 

Κηλνύκελα ζρέδηα 

Ρηάιηηη ζόνπ 

Σειεπαηρλίδηα 

αηηξηθέο εθπνκπέο 
Εκπαιδεφουν ζμμεςα πξνβνιή ηνπηθνύ, εζληθνύ πνιηηηζκνύ θαη παξάδνζεο 

Δλεκέξωζε γηα 

Κπθινθνξία λέσλ βηβιίσλ 

Γηαιέμεηο, ζεκηλάξηα 

Κηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, ζέαηξν 

Μνπζηθέο εθδειώζεηο 

Μνπζεία 

Δθζέζεηο δσγξαθηθήο, γιππηηθήο 

θσηνγξαθίαο θ.ιπ. 

 Νηνθπκαληέξ 

 πδεηήζεηο θαη 

ζπλεληεύμεηο από εηδηθνύο 

ζε νξηζκέλα ζέκαηα 

(επηζηήκνλεο, αλαιπηέο, 

εθπαηδεπηηθνύο, γηαηξνύο, 

θαιιηηέρλεο θ.ιπ. 

 Οδνηπνξηθά 

 Δθπαηδεπηηθή 

ηειεόξαζε 

 Ηζηνξηθνί πεξίπαηνη 

 Αθηεξώκαηα 

 Βηνγξαθίεο 

 Παηρλίδηα γλώζεσλ 

Σαηλίεο επνρήο 

Ζ κεραλή ηνπ ρξόλνπ 
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Δλλνηνινγηθέο δηεπθξηλίζεηο-εηδηθό ιεμηιόγην 

Γεκνζηνγξαθία θαιείηαη ε ζπιινγή ,ε θαηαγξαθή θαη ε δεκνζίεπζε ή παξνπζίαζε 

εηδήζεσλ ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο (έληππνο θαη ειεθηξνληθόο ηύπνο) Δπνκέλσο ε 

δεκνζηνγξαθία ζπληζηά κηα επηθνηλσληαθή πξάμε ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ ν δεκνζηνγξάθνο 

(πνκπόο)-ην κέζν (πξνθνξηθόο ή γξαπηόο δεκνζηνγξαθηθόο ιόγνο)-ν αλαγλώζηεο ή 

αθξναηήο-δέθηεο 

Δίδε ηεο δεκνζηνγξαθίαο είλαη ε εηδεζενγξαθία θαη ε εξκελεπηηθή δεκνζηνγξαθία 

Δηδεζενγξαθία νλνκάδεηαη ε θαηαγξαθή θαη παξνπζίαζε ησλ εηδήζεσλ 

Φήκε: πιεξνθνξία, είδεζε πνπ ε πεγή ηεο δελ είλαη γλσζηή, ειεγκέλε, εμαθξηβσκέλε· 

δηάδνζε 

Δξκελεπηηθή δεκνζηνγξαθία : Με ηνλ όξν εξκελεπηηθή δεκνζηνγξαθία αλαθεξόκαζηε ζε 

θείκελα ηνπ ηύπνπ όπσο άξζξα, ζρόιηα, ρξνλνγξαθήκαηα, γεινηνγξαθίεο, πνπ εξκελεύνπλ 

θαη ζρνιηάδνπλ ηα γεγνλόηα, ηηο εηδήζεηο ηεο επηθαηξόηεηαο. 

Διεπζεξία ηνπ ηύπνπ θαιείηαη ην δηθαίσκα πνπ έρνπλ όινη νη άλζξσπνη λα εθθξάδνπλ θαη 

λα δεκνζηνπνηνύλ ειεύζεξα ηε γλώκε ηνπο , λα κεηαδίδνπλ θαη λα δέρνληαη πιεξνθνξίεο 

ρσξίο μέλε παξέκβαζε. 

Μέζα καδηθήο ελεκέξωζεο: ύλνιν ηερλνινγηθώλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε 

κεηάδνζε πιεξνθνξηώλ, εηδήζεσλ, γλώζεσλ, ηδεώλ ζε απεξηόξηζην αξηζκό αηόκσλ.  

Κνηλή γλώκε θαιείηαη ην ζύλνιν ησλ ηδεώλ θαη πεπνηζήζεσλ ηεο πιεηνςεθίαο κηαο 

θνηλσλίαο πνπ αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα θνηλσληθήο δσήο (νηθνλνκηθά, πνιηηηθά, αηζζεηηθά, 

εθπαηδεπηηθά, επηζηεκνληθά, δηεζλείο εμειίμεηο θ.ι.π.) 

Μάδα:Με ηνλ όξν κάδα ελλννύκε έλα αδηαθνξνπνίεην ζύλνιν αλζξώπσλ, πνπ έρνπλ ράζεη 

ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπο, δειαδή έλα ζύλνιν αλζξώπσλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη από 

νκνηνκνξθία. 

Πιεξνθόξεζε θαιείηαη ε κεηάδνζε πιεξνθνξηώλ αλαθνξηθά κε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

πξαγκαηηθόηεηαο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πνιηηηθή, νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη 

εζηθνπλεπκαηηθή δσή. 

Δλεκέξωζε θαιείηαη ε πξνζπάζεηα αηόκσλ θαη θνηλσληθώλ νκάδσλ λα παξαθνινπζνύλ  ηηο 

θαζεκεξηλέο εμειίμεηο ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο θαη ε πξνζπάζεηα  λα πιεξνθνξνύληαη 

από πνηθίιεο πεγέο ώζηε λα δηακνξθώλνπλ ζθαηξηθή γλώκε. 

Λεηηνύξγεκα: ραξαθηεξηζκόο επαγγέικαηνο πνπ έρεη έλαλ επξύ θαη ζνβαξό θνηλσληθό ξόιν. 

Αλαθέξεηαη ζηα επαγγέικαηα ζηα νπνία ε πξνζθνξά πξνο ηνλ ζπλάλαζξσπν δελ είλαη 

δπλαηόλ λα εθηηκεζεί κε ρξήκα. 

Γεκνζηνγξαθηθή δενληνινγία : ύλνιν αληηιήςεσλ θαη πεπνηζήζεσλ κε βάζε ηηο νπνίεο 

πξέπεη λα αζθείηαη ε δεκνζηνγξαθία 

Αληηθεηκεληθή πιεξνθόξεζε θαιείηαη ε ακεξόιεπηε θαη αληηθεηκεληθή παξνπζίαζε ησλ 

γεγνλόησλ ρσξίο ζηξεβιώζεηο, παξαπνηήζεηο θαη ππνθεηκεληθά ζρόιηα. 

Κξηηηθή θαιείηαη ε  αμηνιόγεζε πξνζώπσλ, ζεζκώλ, ελεξγεηώλ, απνθάζεσλ, θαιιηηερληθώλ 

εθδειώζεσλ θαη επηζηεκνληθώλ έξγσλ , εθπαηδεπηηθώλ ζεκάησλ, ηεο επηθαηξόηεηαο γεληθόηεξα θαη 

όισλ ησλ δεηεκάησλ πνπ κπνξεί άκεζα ή έκκεζα λα ελδηαθέξνπλ ηελ θνηλσλία. Ζ δεκνζηνγξαθηθή 

θξηηηθή εθθξάδεηαη είηε κε ηελ εξκελεπηηθή δεκνζηνγξαθία είηε κε ζρόιηα. 
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ρόιην: Με ηνλ όξν ζρόιην ελλννύκε ηελ έθθξαζε ηεο γλώκεο ή ησλ ζπλαηζζεκάησλ ή θαη 

ηεο ζηάζεο ηνπ δεκνζηνγξάθνπ απέλαληη ζηα γεγνλόηα. 

Σα ζρόιηα κπνξεί λα είλαη: 

-ζεηηθά, επηδνθηκαζηηθά, επαηλεηηθά εγθσκηαζηηθά, επκελή 

-θξηηηθά, αλαιπηηθά, ηεθκεξησκέλα, αληηθεηκεληθά 

-αξλεηηθά, κεξνιεπηηθά, εκπαζή, δεθηηθά, δνγκαηηθά, εηξσληθά, θαπζηηθά, ζαξθαζηηθά, 

επηθξηηηθά, δπζκελή 

Παξαπιεξνθόξεζε: Ζ ζθόπηκε πξνζπάζεηα δηαζηξέβισζεο ησλ εηδήζεσλ θαη ησλ 

πξαγκαηηθώλ γεγνλόησλ κε ζθνπό ηελ εμαπάηεζε ηεο θνηλήο γλώκεο. Καιείηαη θαη 

θαηεπζπλόκελε πιεξνθόξεζε. ηελ πεξίπησζε απηή παξαβηάδνληαη βαζηθέο αξρέο ηνπ 

θώδηθα δεκνζηνγξαθηθήο δενληνινγίαο  θαη ζε αθξαίεο πεξηπηώζεηο αμηνπνηνύληαη ηερληθέο 

πξνπαγάλδαο. 

Πξνπαγάλδα θαιείηαη ε ρξήζε κεζόδσλ ρεηξαγώγεζεο ηεο θνηλήο γλώκεο (ξεηνξηθά θαη 

ζνθηζηηθά ηερλάζκαηα, αλεμαθξίβσηεο πιεξνθνξίεο, παξαπνηεκέλα ζηνηρεία, δηαζηξέβισζε 

ηεο αιήζεηαο) κε ζθνπό ηνλ έιεγρν ή ηνλ απνπξνζαλαηνιηζκό ηεο θνηλήο γλώκεο. 

Δπηρεηξείηαη κε απηό ηνλ ηξόπν ε παγίδεπζε/εμαπάηεζε ηνπ δέθηε κε ζθνπό λα ζπλαηλέζεη  

ζε απνθάζεηο πνπ απνζθνπνύλ ζηελ επηδίσμε ηδηνηειώλ ζθνπώλ αληίζεησλ κε ην δεκόζην 

ζπκθέξνλ. 

Σύπνο: ην ζύλνιν ησλ εληύπσλ (εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά) πνπ εθδίδνληαη θαη θπθινθνξνύλ 

θαζεκεξηλά ή ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

Κίηξηλνο ηύπνο: Με ηνλ όξν απηό ελλννύκε ην ζύλνιν ησλ εθεκεξίδσλ θαη ησλ πεξηνδηθώλ 

κε ζθαλδαινζεξηθό πεξηερόκελν πνπ δελ ηεξεί ηηο αξρέο ηνπ θώδηθα δεκνζηνγξαθηθήο 

δενληνινγίαο κε ζθνπό ηνλ εληππσζηαζκό θαη ηελ αύμεζε ηεο θπθινθνξίαο. 

Ζιεθηξνληθόο ηύπνο κε ηνλ όξν απηό ελλννύκε ην ζύλνιν ησλ ειεθηξνληθώλ κέζσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη σο δίαπινη πιεξνθόξεζεο δει. ηελ ηειεόξαζε, ην ξαδηόθσλν, ην 

δηαδίθηπν. 

Γηαδίθηπν-Ηληεξλεη:΄Δηζη θαιείηαη ην παγθόζκην δίθηπν ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ πνπ 

είλαη ζπλδεδεκέλνη κεηαμύ ηνπο ειεθηξνληθά. Σν δηαδίθηπν επηηειεί πνιιέο ιεηηνπξγίεο αιιά 

απηό πνπ ην δηαθνξνπνηεί από ηα άιια κέζα ελεκέξσζεο είλαη ν ηεξάζηηνο όγθνο 

πιεξνθνξηώλ ζηνλ νπνίν έρνπλ πξόζβαζε νη ρξήζηεο. 

Σύπνο-Σέηαξηε εμνπζία:  
Ο ηίηινο ηεο Σέηαξηεο εμνπζίαο δίλεηαη κε βάζε ηηο ηξεηο (πξνεγνύκελεο) εμνπζίεο : 

 λνκνζεηηθή 

 εθηειεζηηθή 

 δηθαζηηθή 

θαη κε ηε ινγηθή όηη όιεο ηνπο ππάξρνπλ γηα ηνλ ίδην ζθνπό, ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο βιέπε Γηαηί ν ηύπνο νλνκάδεηαη ηέηαξηε εμνπζία 

Σειενπηηθόο αλαιθαβεηηζκόο θαιείηαη ε αδπλακία ηνπ αλαγλώζηε ή αθξναηή λα 

εξκελεύζεη θαη λα επεμεξγαζηεί θξηηηθά ηα κελύκαηα ηνπ δεκνζηνγξαθηθνύ ιόγνπ. Γει. ε 

αδπλακία ηνπ λα εληνπίζεη θαη λα δηαθξίλεη ην ζρόιην από ηελ είδεζε, ηε κεξνιεπηηθή ή 

πξνπαγαλδηζηηθή παξνπζίαζε ησλ εηδήζεσλ. 

Βηβιίν: ζύλνιν ρεηξόγξαθσλ ή ηππσκέλσλ θύιισλ πνπ είλαη δεκέλα θαη θαιύπηνληαη από 

εμώθπιιν θαη εθδίδνληαη ζε πνιιά αληίηππα κε ζθνπό λα δηαβαζηνύλ από ην θνηλό. Σα 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1
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βηβιία ηαμηλνκνύληαη ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην πεξηερόκελό ηνπο, ηε κνξθή ηνπο ή ην 

ζθνπό ηνπο. 

Κόκηθο: πξόθεηηαη γηα εηθνλνγξαθεκέλεο αζπξόκαπξεο ή έγρξσκεο ηζηνξίεο κε 

πεξηπεηεηώδεο, ρηνπκνξηζηηθό, ζαηηξηθό θ.ι.π. πεξηερόκελν. Απεπζύλνληαη πεξηζζόηεξν ζε 

παηδηά θαη λεαξέο ειηθίεο αιιά θαη ζε ελήιηθεο. Γεκνζηεύνληαη σο απηνηειείο ηζηνξίεο ζε 

πεξηνδηθά είηε ζε ζπλέρεηεο ζε εθεκεξίδεο. 

Ρηάιηηη ζόνπ:  Με ηνλ όξν απηό ελλννύκε ηειενπηηθέο εθπνκπέο πνπ θαηαγξάθνπλ ηζηνξίεο 

ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ζηηο νπνίεο πξσηαγσληζηνύλ απινί άλζξσπνη, νη νπνίνη 

δεκνζηνπνηνύλ/εθζέηνπλ ζε εηδηθνύο ή ζην θνηλό πξνζσπηθά πξνβιήκαηα.  

Σέηνηεο εθπνκπέο είλαη: 

 όνπ γηα ηαιέληα εζνπνηίαο, κνπζηθήο, modeling 

 Παηγλίδηα επηβίσζεο ή ζπλύπαξμεο κε αγλώζηνπο 

 Γηαγσληζκνί καγεηξηθήο 

 Θεακαηνπνίεζε ηνπ αλζξώπηλνπ πόλνπ 

Πνιηηηζκηθή δηείζδπζε θαη ΜΜΔ « Πνιηηηζκηθή δηείζδπζε» θαιείηαη ην θαηλόκελν εθείλν 

θαηά ην πνίν νη αλεπηπγκέλεο ρώξεο επηβάιινπλ-δηνρεηεύνπλ ηνλ πνιηηηζκό ηνπο, ηηο αμίεο, 

ηνλ ηξόπν δσήο, ηε κόδα, ηα πξντόληα, ηηο ζπλήζεηέο ηνπο ζε άιιεο ρώξεο-ιηγόηεξν 

αλεπηπγκέλεο 

 

Πιεξνθνξίεο 

1. Θεηηθέο θαη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ησλ ΜΜΕ (ηχπνο, ηειεφξαζε, δηαδίθηπν) 

2. Ποιεσ είναι οι διαφορζσ των ΜΜΕ (πλεονεκτιματα- μειονεκτιματα) 
3. Εικόνα και λόγοσ (διαφορζσ -υπεροχι του γραπτοφ λόγου) 
4. Γιατί θ τθλεόραςθ παραγκωνίηει το βιβλίο 
5. Κρίςθ του τφπου  
6. Κιτρινιςμόσ του τφπου 
7. Γιατί ο τφποσ καλείται 4θ εξουςία 
8. Πξνυπνζέζεηο νξζήο ιεηηνπξγίαο ησλ ΜΜΕ 

9. Γηαηί ν ηχπνο ζηεξίδεη ηελ δεκνθξαηία-πξνυπνζέζεηο 

10. Δικαίωμα για ελευκερία τθσ πλθροφόρθςθσ και επικοινωνίασ 
11. Ελευκερία ζκφραςθσ-ελευκεροτυπία 
12. Λογοκριςία 
13. Περιπτώςεισ παραβίαςθσ τθσ ιδιωτικότθτασ από τα ΜΜΕ 
14. Πνηα πξέπεη λα είλαη ε ζηάζε ησλ αλζξψπσλ απέλαληη ζηα ΜΜΕ 

15. Πψο κπνξεί λα ζπκβάιεη ην ζρνιείν ζηελ νξζή αληηκεηψπηζε ησλ ΜΜΕ-ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ θαζεκεξηλνχ θαηαηγηζκνχ πιεξνθνξηψλ 

16. Μπνξνχλ ηα ΜΜΕ λα ζπκβάιινπλ ζηε γλσξηκία θαη αιιεινθαηαλφεζε ησλ 

ιαψλ; 

17. Πνηεο είλαη νη αξρέο ηνπ θψδηθα δεκνζηνγξαθηθήο δενληνινγίαο  

18. Κοινωνικι και πολιτικι αποςτολι του δθμοςιογράφου 
19. Θεηηθά απνηειέζκαηα ηεο έγθαηξεο θαη έγθπξεο πιεξνθφξεζεο 

20. Τερληθέο ηεο παξαπιεξνθφξεζεο-αηηίεο-ζπλέπεηεο-ηξφπνη αληηκεηψπηζεο 

 

 Παράγοντεσ/προχποκζςεισ  διαμόρφωςθσ τθσ κοινισ γνώμθσ 
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 Ο κετικόσ και αρνθτικόσ ρόλοσ τθσ κοινισ γνώμθσ 
 Κοινι γνώμθ και εξουςία 
 Διεκνοποίθςθ των Μζςων Ενθμζρωςθσ 

Παξαδείγκαηα επηρεηξεκαηνινγίαο 

Ελεκέξσζε 

Οη πνιίηεο ελεκεξψλνληαη γηα ηα επηηεχγκαηα θαη ηηο αλαθαιχςεηο ησλ επηζηεκφλσλ 

ζε ζεκαληηθνχο ηνκείο φπσο είλαη ε ηαηξηθή θη ε ηερλνινγία, αιιά θαη γηα πην 

πξαθηηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, φπσο επηινγέο 

ςπραγσγίαο, θαηξηθέο ζπλζήθεο, θπθινθνξηαθά πξνβιήκαηα θ.ά. 

 

Γλψζεηο 

Μέζα απφ εθιατθεπηηθά άξζξα θαη δνθίκηα, νη πνιίηεο κπνξνχλ λα έξζνπλ ζ’ επαθή 

κε επηζηεκνληθά ζπγγξάκκαηα θαη θηινζνθηθέο πξαγκαηείεο, πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα 

κε ηε βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο 

Πνιηηηθή 

 Μέζσ ησλ δηαθφξσλ πνιηηηθψλ ζπδεηήζεσλ βνεζά ηνπο πνιίηεο λα 
δηεηζδχζνπλ ζην πνιηηηθφ γίγλεζζαη ηεο ρψξαο 

 Φηινμελψληαο εθπξνζψπνπο δηαθφξσλ πνιηηηθψλ παξαηάμεσλ ζε αλάινγεο 
εθπνκπέο ζπκβάιιεη ζηελ πνιπθσλία θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο πνιίηεο 
λα ελεκεξσζνχλ γηα ζεζκνχο θαη λνκνζρέδηα, δηακνξθψλνληαο άπνςε θαη λα 
ειέγρνπλ, επνκέλσο, απνηειεζκαηηθφηεξα ηελ πνιηηηθή εγεζία 

 Πξαγκαηνπνηνχλ θαζεκεξηλφ θαη ζπρλά ηδηαίηεξα απζηεξφ έιεγρν ηεο 
θπβέξλεζεο θαη φισλ γεληθά ησλ θνξέσλ εμνπζίαο, δεκνζηνπνηψληαο πξάμεηο 
θαη παξαιείςεηο ηνπο.  

 Οη πνιίηεο ελεκεξψλνληαη έγθαηξα γηα ηνπο ζρεδηαζκνχο θαη ηηο απνθάζεηο 
ησλ πνιηηηθψλ θαη κπνξνχλ έηζη κε ηε ζπλαίλεζε ή κε ηε δπλακηθή αληίδξαζή 
ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηακφξθσζε ή ηελ αλαδηακφξθσζε ηνπ 
θπβεξλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

 Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο πνιίηεο λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, λα 
δηαηππψζνπλ ηα πξνβιήκαηά ηνπο θαη λα θαλεξψζνπλ ηνλ πξαγκαηηθφ 
αληίθηππν πνπ έρνπλ ζηε δσή ηνπο νη εθάζηνηε πνιηηηθέο απνθάζεηο. 
 

Κνηλσληθά ζέκαηα 

 Αληηκεησπίδνληαο κε ζεβαζκφ ηηο κεηνλνηηθέο νκάδεο ηεο θνηλσλίαο θαη 

δεκηνπξγψληαο έλα ζεηηθφ θιίκα απέλαληη ζηε δηαθνξεηηθφηεηα. 

 Επαηζζεηνπνηεί ηελ θνηλή γλψκε γηα πνηθίια θνηλσληθά πξνβιήκαηα, 

 Ελεκεξψλεη γηα ηελ θπθινθνξία δηαθφξσλ πξντφλησλ κέζσ ηεο δηαθήκηζεο 

θαη ζπκβάιιεη (κέζσ ηεο θνηλσληθήο δηαθήκηζεο) ζηελ αθχπληζε ησλ 

πνιηηψλ. 

 Με ηελ πξνβνιή ζπληνληζκέλσλ δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θνηλσληθψλ 

δεηεκάησλ εληζρχεηαη ην αίζζεκα ζπιινγηθφηεηαο ησλ πνιηηψλ. 

Δηεζλή ζέκαηα 

Η ζπλερήο εηδεζενγξαθηθή θάιπςε ηνπηθψλ θαη δηεζλψλ εμειίμεσλ πξνζθέξεη ζηνπο 

πνιίηεο ηε δπλαηφηεηα λα παξακέλνπλ ελήκεξνη γηα φια ηα ζεκαληηθά γεγνλφηα θαη 

λα δηακνξθψλνπλ κηα νινθιεξσκέλε άπνςε γηα θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά 
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δεηήκαηα, πνπ ελ δπλάκεη επεξεάδνπλ ηνλ αηνκηθφ ή δεκφζην βίν ηνπο.  

 

Ψπραγσγία 

Τα Μ.Μ.Ε. πξνζθέξνπλ πνηθίιεο δπλαηφηεηεο ςπραγσγίαο, φπσο ε πξνβνιή κέζσ 

ηεο ηειεφξαζεο θηλεκαηνγξαθηθψλ έξγσλ θαη ςπραγσγηθψλ εθπνκπψλ, ε κεηάδνζε 

αζιεηηθψλ αγψλσλ ή κνπζηθψλ εθδειψζεσλ θ.ά. Ελψ, κε ηε ζπλδξνκή ηνπ 

δηαδηθηχνπ, νη δπλαηφηεηεο ςπραγσγίαο επεθηείλνληαη αθφκε πεξηζζφηεξν αθνχ 

κέζσ απηνχ είλαη εθηθηέο ηφζν νη επηινγέο πνπ θάπνηε παξείρε απνθιεηζηηθά ε 

ηειεφξαζε, αιιά θη αθφκε πεξηζζφηεξεο, αθνχ ην δηαδίθηπν πξνζθέξεη πξφζβαζε ζε 

βηβιία, ηαηλίεο, κνπζηθή, παηρλίδηα θαη πιήζνο άιισλ ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 
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Ψηφιακή τεχνολογία-πληροφορική 

ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

 
 

ΔΠΗΣΔΤΓΜΑΣΑ 

 

 

ΚΗΝΓΤΝΟΗ-ΑΝΖΤΥΗΔ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΕΧΖ 

 

Σειεξγαζία 

Μείσζε κεηαθηλήζεσλ 

Μείσζε ηνπ ρξόλνπ εξγαζίαο 

Μείσζε ραξηηνύ (πξνζηαζία πεξηβάιινληνο) 

 

Γεωξγία-Κηελνηξνθία 

Ζιεθηξνληθά ζπζηήκαηα ζπγθέληξσζεο 

πιεξνθνξηώλ γηα ηνλ θαηξό, ην έδαθνο, ην 

λεξό ζα θάλνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζπζηάζεηο 

ζηνλ αγξόηε. 

Ρνκπόη: γηα κεηαθύηεπζε, ζπγθνκηδή 

Άξκεγκα αγειάδσλ 

Drones γηα ζηνρεπκέλνπο ςεθαζκνύο 

Βηνκεραλία 

Απηνκαηηζκόο ιεηηνπξγίαο εξγνζηαζίσλ 

Ρνκπόη ζηελ παξαγσγή 

(κείσζε θνζηνινγίσλ, αύμεζε ηεο 

παξαγσγήο, αληαγσληζηηθόηεηα) 

 

Σξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο 

Μεραλνγξαθεκέλεο δηαδηθαζίεο 

 

Ζιεθηξνληθό εκπόξην 

Σειεκάξθεηηγθ 

 

΄Διεγρνο-πξνζηαζία-ζπζηήκαηα 

αζθάιεηαο ζπηηηώλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

Ζιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν 

Οκάδεο θνηλώλ ελδηαθεξόλησλ (chat rooms) 

΄Αλζξσπνη κε εηδηθέο αλάγθεο, Αζζελείο, 

Κάηνηθνη απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρώλ 

Μέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο 

Πξόζβαζε ηνπ πνιίηε ζηε δεκόζηα 

πιεξνθόξεζε (εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΕΧΖ 

 

Δθηόπηζε ηνπ αλζξώπνπ από ηα 

κεραλήκαηα ζην ρώξν εξγαζίαο 

Κάζε ξνκπόη αληηθαζηζηά 4 ζέζεηο εξγαζίαο 

Δμεηδίθεπζε ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο 

ηέηνηα πνύ κόλν ιίγνη-άξηηα επηζηεκνληθά 

εθπαηδεπκέλνη ζα εξγάδνληαη κε εμαηξεηηθά 

πςειέο ακνηβέο 

Πιήζνο αλέξγωλ 

Δμαθάληζε παξαδνζηαθώλ επαγγεικάηωλ 

Νέα επαγγέικαηα εκθαλίδνληαη πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηελ ηερλνινγία αηρκήο 

( αλαιπηέο ινγηζκηθνύ, εξεπλεηέο 

βηνηερλνινγίαο, εηδηθνί επηζηεκνληθήο 

έξεπλαο θ.α.) 

Με ηελ νξγάλσζε ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ 

(ςπραγσγία, ηνπξηζηηθά επαγγέικαηα) 

κε ηελ θνηλσλία ηνπ ζεάκαηνο θαη ηεο 

δηαθήκηζεο (ηερληθνί νπηηθναθνπζηηθώλ 

εηδηθνηήησλ) 

κε ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηθά (ζπληήξεο 

έξγσλ ηέρλεο, ππνδνρή θνηλνύ) 

κε ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε θπζηθώλ 

πεξηνρώλ (έιεγρν κόιπλζεο, ζπληήξεζε 

πξαζίλνπ) 

κε ηελ νξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο  

( ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, εηδηθνί 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ, αξκόδηνη ζε ζέκαηα 

επελδύζεσλ, ζύκβνπινη δηνίθεζεο 

επηρεηξήζεσλ, εηδηθνί ζην κάξθεηηλγθ) 

 

Απμαλόκελε αμία γηα νηηδήπνηε ζα βξίζθεηαη 

ζε ςεθηαθή κνξθή (άπιν) ζε αληηδηαζηνιή 

κε ηηο πξνεγνύκελεο επνρέο όπνπ ε αμία 

βξηζθόηαλ ζηελ ύιε. 

 

 

 

 

Κνηλσληθή απνκόλσζε 

 

Δζηζκόο-εμάξηεζε από Ζ/Τ 
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θόκκαηα , νξγαλώζεηο , θηλήκαηα πνιηηώλ 

θ.ι.π.) 

πλαιιαγή κε δεκόζηεο ππεξεζίεο-κείσζε 

ηεο γξαθεηνθξαηίαο, εμππεξέηεζε πνιηηώλ 

πνπ κέλνπλ καθξηά από ηα αζηηθά θέληξα 

Ζιεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε 

 

ΦΤΥΑΓΧΓΗΑ 

Δμ απνζηάζεσο νκαδηθά παηγλίδηα 

Ζιεθηξνληθά παηρλίδηα 

 

 

ΑΦΑΛΔΗΑ 

πλαγεξκνί 

Σειεπηζηαζία ζε ζπζηήκαηα ειέγρνπ 

θαηνηθηώλ 

Κάκεξεο-δνξπθνξηθή παξαθνινύζεζε 

 

  

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Οη ππνινγηζηέο είλαη ζε ζέζε λα δώζνπλ 

ζηνλ άλζξσπν ην ρξόλν, ηα κέζα θαη ηε 

δηάζεζε λα αλαδεηήζεη ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπ. 

Γηα βίνπ κάζεζε-εθπαίδεπζε 

Δπηθνηλσλία 

Σειεδηάζθεςε 

Δλεκέξσζε γηα παγθόζκηα ζέκαηα 

Δλεκέξσζε/πκκεηνρή 

ζε ππεξεζληθνύο νξγαληζκνύο(Δ.Δ. Ο.Ζ.Δ.  

UNESCO, WWF, GREANPEACE, UNICEF 

, Μ.Κ.Ο. θ.ι.π 

 

ΠΟΛΗΣΗΜΟ 

Σέρλεο 

Εσγξαθηθή 

Κηλνύκελα γξαθηθά 

Σερληθέο κεηακνξθώζεηο 

(θσηνγξαθία-θηλεκαηνγξάθνο) 

Αξρηηεθηνληθή 

Μνπζηθή 

Μνπζεία 

(Δηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα) 

Απηόκαηνη κεηαθξαζηέο 

(εμνπδεηεξώλεηαη ην εκπόδηα ηεο 

επηθνηλσλίαο κε αιιόγισζζνπο) 

Ζιεθηξνληθά ιεμηθά ρεηξόο 

Quicktionary ηεο “seiko” 

Γηαπνιηηηζκηθή επαθή 

Γηάρπζε ησλ πνιηηηζκηθώλ πξντόλησλ 

Πξόζβαζε ζε άιινπο πνιηηηζκνύο 

Δηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα θαη ζρεδηαζκόο 

ζπηηηώλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ειεθηξνληθά παηρλίδηα-εζηζκόο ζηε βία 

 

 

 

Παξαβίαζε ηνπ απνξξήηνπ ηεο ηδησηηθήο 

δσήο, ρξήζε θαη αμηνπνίεζε πξνζσπηθώλ 

δεδνκέλσλ-ειεθηξνληθό θαθέισκα-

ειεθηξνληθά αξρεία πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ 

ζπζηήκαηα παξαθνινύζεζεο 

 

 

 

Γξήγνξε απαμίσζε ηεο γλώζεο θαη ηεο 

εμεηδίθεπζεοαλάγθεο κηαο δηα βίνπ 

εθπαίδεπζεο 

ζύγρπζε εηθνληθήο  πξαγκαηηθόηεηαο  θαη  

πξαγκαηηθόηεηαο-αιινηξίσζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΟΛΗΣΗΜΟ 

Κινπή πλεπκαηηθήο πεξηνπζίαο 

Πεηξαηεία 

Παηγλίδηα βίαο 

 

Φπραγσγία θαη θνηλσληθή δσή 

 

Μεηαζρεκαηηζκνί ζπληεινύληαη ζηελ 

θνηλσλία θαη κεηαηνπίδνληαη παξαδνζηαθέο 

αμίεο 

Πνιηηηζκηθή νκνηνκνξθία 

Πνιηηηζηηθόο ηκπεξηαιηζκόο 
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ΠΟΛΗΣΗΚΖ-ΓΗΔΘΝΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

Γηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο 

Πνιπθσλία, πινπξαιηζκόο, ελίζρπζε 

δεκνθξαηηθώλ ζεζκώλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΗΑΣΡΗΚΖ-Τγεία 

Τπεξππνινγηζηέο πνπ βνεζνύλ ζηελ ηαηξηθή 

δηάγλσζε-πξόιεςε-ζεξαπεία 

Αμνληθέο, καγλεηηθέο ηνκνγξαθίεο, 

ππεξερνγξαθήκαηα 

Γαζηξνζθόπεζε, θνινλνζθόπεζε 

Δζσηεξηθόο έιεγρνο ησλ νξγάλσλ 

Μηθξνρεηξνπξγηθή 

Λαπαξνζθόπεζε, laser 

Υξήζε ηερλεηώλ νξγάλσλ 

Δκθύηεπζε κηθξνηζίπ(απνθαηάζηαζε 

ηεηξαπιεγηθώλ ή παξαπιεγηθώλ αλζξώπσλ) 

Μεηάδνζε εγρεηξίζεσλ /ηνθεηώλ ζην 

δηαδίθηπν  

Σειε-ηαηξηθή 

 

Ννκηθέο επηζηήκεο 

(αμηνπνίεζε Σξάπεδαο Πιεξνθνξηώλ) 

Δγθιεκαηνινγία 

(αλίρλεπζε ζηνηρείσλ θ.ι.π.) 

 

 

 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

 

Κπβεξλεηηθή πνιηηηθή (κεραληζκνί 

εμαλδξαπνδηζκνύ ησλ καδώλ)-ρεηξαγώγεζε-

πξνπαγάλδα 

Σερληθέο κεηακνξθώζεηοvideo κε 

«θαηαζθεπαζκέλα πξόζσπα» λα δίλνπλ 

ζπλεληεύμεηο, λα θάλνπλ 

δηαγγέικαηαςπρνινγηθόο παληθόο 

Μνληάδ θσηνγξαθηώλ-video 

ληνθνπκέλησλζηξέβισζε ηεο θνηλήο 

γλώκεο 

Αληζόηεηεο αλάκεζα ζε πξνεγκέλεο 

ηερλνινγηθά ρώξεο θαη ππαλάπηπθηεο 

Γεκνθξαηηθό έιιεηκκ 

Ζιεθηξνληθόο Πόιεκνο 

δνξπθνξηθέο παξαθνινπζήζεηο 

ζύγρξνλα όπια (έμππλεο βόκβεο) 

θαηαζηξνθή ινγηζκηθώλ 

Ζιεθηξνληθέο παξεκβνιέο 

Καηαζηξεπηηθά κηθξόβηα (κεηαιιαγκέλα 

κηθξόβηα ζα «ηξώλε» επηιεθηηθά ηα 

ειεθηξνληθά ζηνηρεία 

Νέα ηάμε πξαγκάηωλ 

΄Αιινηε: Ο παξάγνληαο πνπ θαζόξηδε ηα 

θέληξα άζθεζεο ειέγρνπ ήηαλ ν νηθνλνκηθόο 

πινύηνο 

ήκεξα: Ζ δπλαηόηεηα  ειέγρνπ ησλ 

ηερλνινγηώλ αηρκήο. 

Νένο θαηζαξηθόο δεζπνηηζκόο 

 

 

 

Τγεία (όξαζε, αθηλεζία, νζηά, πνλνθέθαινη, 

έθζεζε ζε αθηηλνβνιία) 

Γηάζπαζε πξνζνρήο 

Τπεξθηλεηηθόηεηα 
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Γηαζηεκηθή 

Γηαζηεκηθά ηειεζθόπηα 

Με επαλδξσκέλεο απνζηνιέο 

δνξπθόξσλ/ξνκπόη 

Δηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα εθπαίδεπζεο 

αλζξώπσλ γηα δηαζηεκηθέο απνζηνιέο 

ζηελ εθπαίδεπζε 

Δμνκνηωηέο ζηελ εθπαίδεπζε αεξνπόξσλ 

θαη άιισλ εηδηθνηήησλ 

Πξνζνκνηώζεηο 

Δηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα 

 

Ναλνηερλνινγία 

Μεραλέο ζε κέγεζνο ηξίραο 

 

Μεραλέο γηα δνθηκέο πιηθώλ θαηαζθεπήο 

 

Γεωγξαθηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηώλ 

(ραξηνγξάθεζε, γεσγξαθηθέο 

ηδηαηηεξόηεηεογεσξγία, ππξόζβεζε, 

έιεγρνο κόιπλζεο πδάησλ αηκόζθαηξαο, 

αξραηνινγία, εζληθό θηεκαηνιόγην 

 

΄Διεγρνο ηεο θπθινθνξίαο 

Ραληάξ,Φσηεηλνί ζεκαηνδόηεο 

Φεθηαθέο πηλαθίδεο ελεκέξσζεο,Αεξνπιντα-

λαπζηπιντα, Gps 

 

Βηνξνκπνηηθή 

Δκθύηεπζε ειεθηξνληθώλ εμαξηεκάησλ ζε 

νξγαληζκνύο 

 

 ΑΝΘΡΧΠΟ 

 

Δληεηλόκελνη ξπζκνί ζε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο 

Σαρύηεηα δηεθπεξαίσζεο εξγαζηώλ ζηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή  

πγθερπκέλε δηάθξηζε αλάκεζα ζε ώξεο εξγαζίαο θαη αλάπαπζεο 

Μεηαθνξά επαγγεικαηηθώλ ππνζέζεσλ ζηνπο ρώξνπο νηθνγελεηαθήο εζηίαο 

απμαλόκελεο αλάγθεο εκπινθήο κε όγθνπο πιεξνθνξηώλ 

Οη εληεηλόκελνη ξπζκνί εληείλνπλ ηελ ελεξγεηηθόηεηα ηνπ αηόκνπ κε όιεο ηηο γλσζηέο 

βιαβεξέο ζπλέπεηεο (ςπρηζκόο, ζρέζεηο) 

 

Τπεξθαηαλαιωηηζκόο πνπ έρεη ζρέζε κε ηα ίδηα ηα πξντόληα Πιεξνθνξηθήο Σερλνινγίαο 

(θηλεηά, αλαιώζηκα, παηρλίδηα, p/c θ.ι.π.) 

 

Δγθιεκαηηθόηεηα (παηδηθή πνξλεία θ.ι.π.) 

 

Αληζόηεηεο 

Κίλδπλνο δεκηνπξγίαο κηαο θνηλσλίαο δπν ηαρπηήησλ κε θξηηήξηα ηε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο 

ζηηο λέεο ηερλνινγηθέο θαη επηθνηλσληαθέο εθαξκνγέο. 

Α΄νκάδα: εύξσζηα θνηλσληθά ζηξώκαηα πςεινύ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ-εμνηθείσζε κε λέα 

ηερλνινγηθά εξγαιεία θαη εθαξκνγέο 
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Β΄νκάδα: Σκήκαηα πιεζπζκνύ πνπ ραξαθηεξίδνληαη από νηθνλνκηθή δπζπξαγία, ρακειά 

γλσζηηθά πξνζόληα, αδπλακία πξνζαξκνγήο ζηηο επεξρόκελεο αιιαγέο (γ΄ειηθία) 

πεξηζώξην 


