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Εισαγωγή 

 

Τι είναι επικοινωνία ? 

Επικοινωνία είναι θ διαδικαςία τθσ ανταλλαγισ πλθροφορίασ 

μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων μερϊν για τα οποία θ πλθροφορία 

ζχει νόθμα, οπότε αποκτά νόθμα και θ ανταλλαγι τθσ ωσ 

πράξθ. Επικοινωνία ζχουμε για παράδειγμα μεταξφ ζμβιων 

όντων με τθν ανταλλαγι ςκζψεων, μθνυμάτων, 

ςυναιςκθμάτων ι πλθροφορίασ μζςω τθσ ομιλίασ, τθσ εικόνασ, 

τθσ γραφισ, τθσ ςυμπεριφοράσ κλπ. 

 

Εικόνα είναι θ εμφάνιςθσ ενόσ ι περιςςότερων αντικειμζνων. 

Θ αποτφπωςθ αυτι μπορεί να γίνεται ςε μζςο όπωσ το χαρτί, 

ςτθ μνιμθ και τθν οκόνθ ενόσ υπολογιςτι ι μιασ 

φωτογραφικισ μθχανισ, ςτο ανκρϊπινο μυαλό κλπ. Θ εικόνα 

περιζχει ςυνικωσ πλθροφορία δφο ι τριϊν διαςτάςεων και θ 

«κινοφμενθ» εικόνα (βίντεο) ζχει τθν ζννοια τθσ απεικόνιςθσ 

με ςειρζσ εικόνων ςτον χρόνο του κζματοσ που αποτυπϊνεται. 

 

 

 

 

 



Πωσ οι εικόνεσ επθρεάηουν τθν διάκεςθ\ιδζεσ 

μασ? 

Χρθςιμοποιοφμε τισ εικόνεσ κακθμερινά ςτθν ηωι μασ 

εδϊ και πολλά χρόνια. Μποροφμε να επικοινωνιςουμε 

με βίντεο, emojis, και άλλα. Μια απλι εικόνα μπορεί να 

αλλάξει τθν ψυχολογία και να ελζγξει τθν διάκεςθ μασ 

πολφ εφκολα, ανάλογα με το περιεχόμενο τθσ. 

υγχρόνωσ μασ εμπνζει και μασ δίνει ιδζεσ.  

Η πρώτθ εφθμερίδα\περιοδικό: 

Ο Ελλθνικόσ Σφποσ γεννικθκε ςτα τζλθ του 18ου  αιϊνα 
ςτο χϊρο τθσ Ελλθνικισ διαςποράσ και ςτο πλαίςιο 
ιδιαίτερα ευνοϊκϊν ιςτορικϊν και κοινωνικϊν 
ςυγκυριϊν (εποχι διάδοςθσ των ιδεϊν του 
Διαφωτιςμοφ και οικονομικισ δφναμθσ των Ελλινων 
τθσ διαςποράσ).  
Θ πρϊτθ Ελλθνικι εφθμερίδα εκδόκθκε το 1784 ςτθ 
Βιζννθ - ςθμαντικό κζντρο Ελλθνικοφ εμπορίου και 
λίκνο τθσ Ελλθνικισ δθμοςιογραφίασ - από τον 
Ηακυνκινό τυπογράφο και εκδότθ Γεώργιο Βεντότθ. 
Ωςτόςο, τουρκικζσ διπλωματικζσ πιζςεισ προσ τισ 
αυςτριακζσ αρχζσ είχαν ωσ αποτζλεςμα τθν οριςτικι 
παφςθ τθσ ζκδοςθσ τον Ιοφλιο του ίδιου ζτουσ. 
 
 
 

 
 



ΣΟ ΤΣΗΜΑ BRAILLE 

          

 Κώδικας Μπράιγ νλνκάδεηαη ην ζύζηεκα γξαθήο θαη 

αλάγλσζεο ησλ ηπθιώλ. Τν όλνκά ηνπ νθείιεηαη ζηνλ 

εθεπξέηε ηνπ Λνπί Μπάηγ (ζηα Γαιιηθά Louis Braille). 

  Κάζε ηπθιόο κπνξεί κ’ απηό ην ζύζηεκα λα δηαβάδεη ςειαθώληαο ηηο ζηηγκέο 

κε ην δάρηπιν, δειαδή κε ηελ αίζζεζε ηεο  αθήο γίλεηαη αλάγλσζε. Τν 

ζύζηεκα Μπξάηγ έρεη έμη αλάγιπθεο θνπθθίδεο ζαλ ην θεθαιάθη κηαο 

θαξθίηζαο. Δίλαη ηνπνζεηεκέλεο αλά ηξεηο θαη κ’ απηέο γίλνληαη 63  

ζπλδπαζκνί, πνπ αληηζηνηρνύλ ζηα γξάκκαηα θαη ηνπο αξηζκνύο. Η γξαθή 

Μπξάηγ δηαβάδεηαη από αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά θαη από πάλσ πξνο ηα θάησ, 

όπσο αθξηβώο θαη ε γξαθή ησλ «βιεπόλησλ». 

 

 

 

 

 



 Ο Λοσί Μπράιγ  ήηαλ Γαιιηθήο θαηαγσγήο. Γελλήζεθε ζηηο 4 

Ιαλνπαξίνπ ην 1809 ζην ρσξηό Κνππβξέ (Coupvray) θνληά 

ζην Παξίζη θαη πέζαλε ζηηο 6 Ιαλνπαξίνπ ην 1852. Τπθιώζεθε 

ζην έλα κάηη πνιύ κηθξόο, ζηελ ειηθία ησλ ηξηώλ εηώλ, ύζηεξα 

από ηξαπκαηηζκό ζην κάηη κε αηρκεξό αληηθείκελν, θαζώο 

βνεζνύζε ηνλ παηέξα ηνπ ζηελ θαηαζθεπή εμαξηεκάησλ 

ίππεπζεο, ελώ αξγόηεξα ε κόιπλζε κεηαδόζεθε θαη ζην άιιν 

ηνπ κάηη, θαη σο ηελ ειηθία ησλ 5 εηώλ είρε κείλεη ηπθιόο. Οη 

γνλείο ηνπ ηνλ έζηεηιαλ ζην Βαζηιηθό Ιλζηηηνύην Τπθιώλ ζην 

Παξίζη, όπνπ εθπαηδεύνληαλ ηπθιά παηδηά. 

Ο Μπξάηγ όκσο δελ ήηαλ επραξηζηεκέλνο, γηαηί ην ζύζηεκα αλάγλσζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύζαλ ήηαλ δύζρξεζην κε ρνληξνύο ραξαθηήξεο θαη ηα βηβιία 

ήηαλ κόλν 14 κε απνηέιεζκα ην κάζεκα λα γίλεηαη πξνθνξηθά. Έηζη 

θαηάθεξε, κεηά από πξνζπάζεηεο πέληε εηώλ, λα δεκηνπξγήζεη έλα θαηλνύξην 

εηδηθό αιθάβεην γηα ηπθινύο. Απηό ην αιθάβεην πνπ έθηηαμε ν Μπξάηγ ήηαλ 

κηα αληηθαηάζηαζε ηνπ γξακκαηηθνύ αιθάβεηνπ, ησλ αξηζκώλ θαη ησλ 

ζεκείσλ ζηίμεο.  Όηαλ παξνπζίαζε ηελ κέζνδό ηνπ, άιινη έδεημαλ ηελ 

ηθαλνπνίεζή ηνπο, ελώ άιινη ππνζηήξημαλ πσο ην ζύζηεκα ήηαλ θνπξαζηηθό 

θαη όρη απνδνηηθό. 

Ο Μπξάηγ απνγνεηεύηεθε, αιιά δελ ζηακάηεζε ηηο πξνζπάζεηεο θαη βξήθε 

ηξόπν ώζηε νη ηπθινί λα δηδάζθνληαη θαη καζεκαηηθά θαη κνπζηθή. Δθεύξε 

αθόκα θαη κηα γξαθνκεραλή, κε ηελ νπνία έρνπλ ηε δπλαηόηεηα νη ηπθινί λα 

γξάθνπλ, όπσο θαη νη βιέπνληεο. Τν έξγν ηνπ, αλαγλσξίζηεθε όζν δνύζε θαη 

εμαθνινπζεί λα ρξεζηκνπνηείηαη σο ζήκεξα.  

 

   

      



 Ο Ελληνικός Κώδικας Μπράιγ ή αιιηώο Ελληνικό Μπράιγ 

είλαη ε έθδνζε ηνπ θώδηθα Μπξάηγ  γηα ηελ γξαθή 

ηεο ειιεληθήο γιώζζαο. Υπάξρνπλ 2 εθδνρέο ηνπ ειιεληθνύ 

θώδηθα νπνίεο δηαθέξνπλ σο πξνο ιίγα γξάκκαηα: 

1.ν κώδικας Μπράιγ ηης ελληνικής γλώζζας ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη ζηα 

πιαίζηα ηεο θαλνληθήο επηθνηλσλίαο. 

2.ν διεθνής κώδικας Μπράιγ ηης ελληνικής γλώζζας ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηα Αγγιηθά θαη άιιεο γιώζζεο δηεζλώο γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ 

ειιεληθώλ γξακκάησλ ζηα καζεκαηηθά ή θαη γηα ηελ πνιπηνληθή γξαθή ηεο 

ειιεληθήο γιώζζαο ζε Μπξάηγ θαη άιιεο παξόκνηεο πεξηπηώζεηο. 

 

 

 

 



 

Η τεχνολογία ςε ςυνδυαςμό με το ςφςτθμα Braille 

   Σηηο κέξεο καο, ε ηερλνινγία είλαη απηή πνπ έρεη αλαπηπρζεί πεξηζζόηεξν 

από νπνηαδήπνηε άιιε επηζηήκε. Η ηεξάζηηα άλνδνο ηνπ βηνηηθνύ επηπέδνπ 

νθείιεηαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο.  Η ξαγδαία απηή αλάπηπμε, είρε 

ζθνπό ηελ εμππεξέηεζε ηνπ αλζξώπνπ. Σηόρνο ήηαλ λα γίλεη ε δσή ηνπ 

αλζξώπνπ επθνιόηεξε, κε πεξηζζόηεξεο αλέζεηο. Έηζη ιόγν ηεο εμέιημεο ηεο 

ηερλνινγίαο ε επηζηήκε έθηαζε ζε ηέηνην ζεκείν ώζηε λα δεκηνπξγεζνύλ πην 

εύθνιεο ζηελ ρξήζε ζπζθεπέο.  

~Τν πξώην θηλεηό ηειέθσλν πνπ ελζσκαηώλεη ην ζύζηεκα αλάγλσζεο 

Braille θαηαζθεύαζε ε βξεηαληθή εηαηξεία OwnFone. 

Πξόθεηηαη γηα ην  OwnFone Braille, ην νπνίν βαζίδεηαη ζην ζρέδην δύν 

παιαηόηεξσλ θηλεηώλ ηεο ίδηαο εηαηξείαο θαη ζα θνζηίδεη πεξίπνπ 74 επξώ. 

Η ζπζθεπή κπνξεί λα δηαζέηεη έσο θαη 4 πιήθηξα απεπζείαο θιήζεσλ κε 

ηππσκέλα επάλσ ηνπο ζε γξαθή Braille ηα νλόκαηα ησλ επαθώλ πνπ 
επηζπκεί ν ρξήζηεο. Μέζα από ηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο νη ελδηαθεξόκελνη 

ζα κπνξνύλ λα παξαγγέιλνπλ ηα νλόκαηα πνπ ζέινπλ λα απνηππσζνύλ ζηα 
πιήθηξα θαη ηνπο αξηζκνύο πνπ ζέινπλ λα ζπζρεηηζηνύλκε απηά, ελώ 
αλάινγε παξαγγειία κπνξεί λα γίλεη θαη γηα ηελ πίζσ πιεπξά ηεο ζπζθεπήο 

ζηε νπνία κπνξνύλ λα απνηππσζνύλ ρξήζηκεο γηα ην ρξήζηε πιεξνθνξίεο.  

Κάηη παξόκνην κπνξεί λα γίλεη θαη γηα ρξήζηεο πνπ δε γλσξίδνπλ αλάγλσζε 
ζην ζύζηεκα Braille θαη έρνπλ ειαθξώο κηθξόηεξν πξόβιεκα όξαζεο. Γηα 

απηνύο, ηα ζπγθεθξηκέλα θνπκπηά κπνξνύλ λα παξαγγειζνύλ είηε κε 
αλαγξαθή ησλ νλνκάησλ κε κεγάινπο επθξηλείο ραξαθηήξεο, είηε κε 

απνηύπσζε ηεο θσηνγξαθίαο ηνπ θάζε πξνζώπνπ επάλσ ζε θάζε θνπκπί. 

 

 

 

 

 

https://ownfone.myownfone.com/make-your-ownfone


 

 

 

 

~Δπίζεο έλα αξθεηά ζρεδηαζκέλν smartphone γηα ηπθινύο αλαπηύζζεηαη 

απηή ηε ζηηγκή ζηελ Ιλδία ζε κηα πξσηνβνπιία ηνπ Sumit Dagar θαη ηνπ Indian 

Institute of Technology (IIT). Τν ελ ιόγσ smartphone  δηαζέηεη εηδηθή νζόλε 

αθήο, ε ηερλνινγία ηεο νπνίαο βαζίδεηαη ζην ζύζηεκα Braille, κε ηξόπν πνπ 

λα επηηξέπεη ζηνπο ηπθινύο λα δηαβάδνπλ θαη λα πιεθηξνινγνύλ.  

  Η ηερλνινγία Shape Memory Alloy ηεο νζόλεο ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ 

ηδηόηεηα ησλ κεηάιισλ λα ζπκνύληαη ην αξρηθό ηνπο ζρήκα θαη λα 

επαλέξρνληαη ζε απηό έηζη ην πεξηερόκελν πνπ δέρεηαη  κεηαηξέπεη ζε κνηίβα 

ηνπ ζπζηήκαηνο Braille. Κάησ από ηελ νζόλε βξίζθεηαη έλα πιέγκα 

κηθξνζθνπηθώλ αθίδσλ νη νπνίεο θηλνύληαη πάλσ θαη θάησ ζρεκαηίδνληαο ηα 

θαηάιιεια θάζε θνξά ζύκβνια θαη αξηζκνύο ηνπ θώδηθα Braille.  Έηζη, νη 

ηπθινί κπνξνύλ λα δηαβάδνπλ ηα SMS ή ηα E-mails ηνπο, αγγίδνληαο ηελ 

νζόλε ηνπ smartphone ηνπο. 

  Πξόθεηηαη γηα έλα εμαηξεηηθά ρξήζηκν project. Γπζηπρώο όκσο άγλσζην 

παξακέλεη ην πόηε ζα είλαη έηνηκν γηα λα δηαηεζεί ζηελ αγνξά. 

 

 

 

 

 

 



Πωσ χρθςιμοποιείτε το ςφςτθμα Braille;   

   Η αλάγλσζε ηεο γξαθήο Braille, δελ εμαξηάηαη βέβαηα κόλν από ηελ αθή, 

αιιά θαη από ηελ θίλεζε. Καη απηό δηόηη ε πξόζιεςε ησλ πιεξνθνξηώλ 

γίλεηαη ζε κεγάιν βαζκό θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αληρλεπηηθώλ δαθηπιηθώλ 

θηλήζεσλ θαη όρη όηαλ ην δάθηπιν είλαη αθίλεην. Μέζσ ησλ αληρλεπηηθώλ 

θηλήζεσλ ν αλαγλώζηεο θαηαθέξλεη λα εληνπίζεη ηηο ζεηξέο  ηνπ θεηκέλνπ. 

Απηό είλαη πνιύ δηαθνξεηηθό από ηελ νπηηθή αλάγλσζε, όπνπ δηαβάδνπκε 

εζηηάδνληαο κε ηα κάηηα καο ζε έλα γξάκκα. Τν αθξνδάθηπιν ρξεζηκνπνηείηαη 

σο πιαίζην εληόο ηνπ νπνίνπ ζα αλαδεηεζεί ν εληνπηζκόο ησλ θνπθίδσλ. Η 

γξαθή δηαβάδεηαη από αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά θαη από πάλσ πξνο ηα θάησ 

όπσο αθξηβώο θαη ε γξαθή ησλ 

βιεπόλησλ.  

  Οη ηθαλνί αλαγλώζηεο ηνπ Μπξάηγ θαηά 

θαλόλα ρξεζηκνπνηνύλ θαη ηα δύν ρέξηα.  

Η ιεηηνπξγία ησλ δύν ρεξηώλ είλαη 

ελαιιαζζόκελε, ην έλα αληηθαζηζηά ην 

άιιν, ζπλήζσο ζηε κέζε ηεο γξακκήο 

ελόο θεηκέλνπ. Καζώο ην έλα ιακβάλεη ηε 

ιεθηηθή πιεξνθόξεζε ηνπ θεηκέλνπ δειαδή ζηελ αλαγλώξηζε ησλ ζπκβόισλ, 

ελώ ην άιιν εζηηάδεη ζηηο ρσξηθέο ιεηηνπξγίεο δειαδή ζηελ αλαγλώξηζε ηεο 

ζέζεο ηνπο. Ο αξηζηεξόο δείθηεο ζπλήζσο δελ αξρίδεη λα θηλείηαη πξνο κηα 

θαηλνύξγηα γξακκή πξνηνύ ν δεμηόο  δείθηεο λα έρεη νινθιεξώζεη ην ηειεπηαίν 

γξάκκα ηεο πξνεγνύκελεο γξακκήο.   

 

  

 

 

 

 

 

 

Μηθξόο Αλαγλώζηεο        

Emea.gr                                   
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ΕΙΚΟΝΑ 

Οριςμόσ : Εικόνα είναι θ αποτφπωςθ, θ απομνθμόνευςθ, τθσ 

εμφάνιςθσ ενόσ ι περιςςότερων αντικειμζνων. Θ αποτφπωςθ 
αυτι μπορεί να γίνεται ςε μζςο όπωσ το χαρτί, ςτθ μνιμθ και 
τθν οκόνθ ενόσ υπολογιςτι ι μιασ φωτογραφικισ μθχανισ, 
ςτο ανκρϊπινο μυαλό κλπ. Θ εικόνα περιζχει ςυνικωσ 
πλθροφορία δφο ι τριϊν διαςτάςεων και θ «κινοφμενθ» 
εικόνα (βίντεο) ζχει τθν ζννοια τθσ απεικόνιςθσ με ςειρζσ 
εικόνων ςτον χρόνο του κζματοσ που αποτυπϊνεται.  

   Ωσ λζξθ, θ εικόνα χρθςιμοποιείται επίςθσ για κάκε δφο 
διαςτάςεων ςχιμα, όπωσ ζνα χάρτθ, ζνα διάγραμμα, ζνα 
γράφθμα πίτασ, ι ζνα ηωγραφικό ζργο.  

    Μια φευγαλζα εικόνα ςυγκρατείται για μικρό χρονικό 
διάςτθμα. Σζτοια μπορεί να είναι αντανάκλαςι μασ που 
βλζπουμε ςε ζναν κακρζφτθ ι μια ςκθνι (καρζ) που 
εμφανίηεται ςε μια ταινία. Μια ςτακερι εικόνα, όπωσ μια 
φωτογραφία τυπωμζνθ ςε χαρτί, ζχει απομνθμονευκεί για 
περιςςότερο χρόνο. Μια εικόνα μπορεί να μορφϊνεται ςτο 
μυαλό κάποιου από τθ φανταςία του ι να αναςφρεται εφκολα 
από τθ μνιμθ του. 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF


Σφςτθμα Eπικοινωνίασ μζςω Aνταλλαγισ Eικόνων 

(PECS): 

 

Σο PECS ξεκινά με τθ διδαςκαλία ενόσ μακθτι ςτο να 
ανταλλάξει μια εικόνα με τον εκπαιδευτι του για να αποκτιςει 
το επικυμθτό αντικείμενο, ο οποίοσ (εκπαιδευτισ) εκπλθρϊνει 
αμζςωσ τθν επικυμία του μακθτι. Σο πρωτόκολλο 
εκπαίδευςθσ βαςίηεται ςτο βιβλίο του B.F. Skinner 
«Κατανόθςθ τθσ Λεκτικισ υμπεριφοράσ» (Verbal Behavior), 
με ςτόχο να διδάςκονται ςυςτθματικά λειτουργικοί λεκτικοί 

ςυντελεςτζσ (verbal operants) χρθςιμοποιϊντασ τεχνικζσ 
κακοδιγθςθσ (prompts) και ενιςχυτικζσ ςτρατθγικζσ, που κα 
ςυμβάλλουν ςτθν αυτόνομθ επικοινωνία. Δεν χρθςιμοποιοφμε 
λεκτικι κακοδιγθςθ, ζτςι ϊςτε να πετφχουμε τθν ανάπτυξθ 
τθσ άμεςθσ πρωτοβουλίασ και να αποφφγουμε τθν εξάρτθςθ 
του μακθτι από οποιαδιποτε μορφι ςτιριξθσ ι βοικειασ. Θ 
διδαςκαλία του ςφςτθματοσ ςυνεχίηεται με τθ διάκριςθ των 
εικόνων και ςτθ ςυνζχεια με τθ ςωςτι τοποκζτθςθ των 
εικόνων κατά τθ δθμιουργία προτάςεων. τα πιο 
προχωρθμζνα ςτάδια τα άτομα διδάςκονται να ςχολιάηουν 
πράγματα που παρατθροφν γφρω τουσ και να απαντοφν ςε 
απευκείασ ερωτιςεισ. Ζχει παρατθρθκεί ότι παιδιά 
προςχολικισ θλικίασ που χρθςιμοποιοφν τθ μζκοδο PECS 
αναπτφςςουν και ομιλία. 

Θ μζκοδοσ PECS ζχει ςθμειϊςει επιτυχία και με ενιλικεσ 
και εφιβουσ με εκτεταμζνεσ επικοινωνιακζσ, γνωςτικζσ 

και κινθτικζσ δυςκολίεσ. Οι αρχζσ τθσ μεκόδου PECS 
αναφζρονται ςτο Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο PECS (2θ ζκδοςθ) 
που γράφτθκε από τθν Lori Frost, MS, CCC / SLP και τον Andew 
Bondy, PhD. Σο εγχειρίδιο προςφζρει όλεσ τισ απαραίτθτεσ 
πλθροφορίεσ για τθν αποτελεςματικι εφαρμογι τθσ μεκόδου 
PECS. Κακοδθγεί τουσ αναγνϊςτεσ μζςω τθσ παρουςίαςθσ των 
ζξι ςταδίων του PECS ςτθ χριςθ του ςυςτιματοσ, παρζχοντασ 



παραδείγματα, χριςιμεσ πλθροφορίεσ, ιδζεσ για τθ χριςθ του, 
πίνακεσ δεδομζνων και αξιολογιςεισ / αναφορζσ προόδου. Σο 
εκπαιδευτικό αυτό εγχειρίδιο είναι αναγνωριςμζνο από 
επαγγελματίεσ ςτο χϊρο τθσ επικοινωνίασ και τθσ ανάλυςθσ 
ςυμπεριφοράσ, κακϊσ αποτελεί ζναν αποτελεςματικό και 
πρακτικό οδθγό ςε ζνα από τα πιο νεωτεριςτικά ςυςτιματα 
που είναι διακζςιμα. 

Θ μζκοδοσ PECS είναι απολφτωσ επιτυχισ 
αν ςυνδυαςτεί κατάλλθλα με ςτοιχεία 
ανάλυςθσ τθσ ςυμπεριφοράσ. Σο εγχειρίδιο 
προςφζρει πολλζσ προτάςεισ για το πϊσ 
μπορεί να γίνει αξιολόγθςθ ενιςχυτϊν, 
τεχνικϊν διδαςκαλίασ, απόςυρςθ οποιαςδιποτε βοικειασ και 
για άλλα παρόμοια κζματα. Οι ςυγγραφείσ ενκαρρφνουν τουσ 
χριςτεσ του PECS να δθμιουργιςουν ζνα περιβάλλον, που κα 
προωκεί και κα ενκαρρφνει τθν επικοινωνία μζςα από τθν 
προςζγγιςθ τθσ Pyramid ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Σο 
εγχειρίδιο κάνει ςφντομθ αναφορά ςε όλεσ τισ πτυχζσ τθσ 
Pyramid και ςτο πϊσ μποροφν να μπουν ςε εφαρμογι ςε 
διαφορετικά πλαίςια. 

 
 

 



Η γλώςςα του ςώματοσ ςυνδζεται άμεςα με τθν 

επικοινωνία των ανκρώπων μζςο τθσ εικόνασ : 

 

Οι περιςςότεροι αποκαλοφν "γλϊςςα του ςϊματοσ" όλα 

εκείνα τα ςτοιχεία που αφοροφν το νόθμα και τθν πρόκεςθ τθσ 

επικοινωνίασ με τουσ άλλουσ τα οποία παίρνουμε από κάποιεσ 

χειρονομίεσ, εκφράςεισ του προςϊπου κακϊσ και από τθ 

ςτάςθ του ςϊματοσ, οτιδιποτε δθλαδι δεν ςυμπεριλαμβάνει 

λεκτικι επικοινωνία. Όπωσ κάκε γλϊςςα, θ γλϊςςα του 

ςϊματοσ αποτελείται από λζξεισ, προτάςεισ και ςτίξθ. Κάκε 

χειρονομία είναι ςαν μια ξεχωριςτι λζξθ και μια λζξθ μπορεί 

από μόνθ τθσ να ζχει πολλζσ ςθμαςίεσ. Μόνο όταν τθ βάλλεισ 

μζςα ςε μια πρόταςθ μαηί με άλλεσ λζξεισ μπορείσ να 

καταλάβεισ πλιρωσ το νόθμά τθσ (Rosenthal 1964). Οι 

χειρονομίεσ ζρχονται οργανωμζνεσ ςε «προτάςεισ» και λζνε 

ςυνεχϊσ τθν αλικεια για τα ςυναιςκιματα ι τθ διάκεςθ του 

ατόμου. Σο «διαιςκθτικό» άτομο είναι εκείνο που μπορεί να 

διαβάηει τισ ςιωπθλζσ προτάςεισ και να τισ παραβάλλει με 

ακρίβεια, με τισ προφορικζσ προτάςεισ του άλλου ατόμου. Οι 

ειδικοί τθν ονομάηουν "ςιωπθλι επικοινωνία" αλλά αφορά το 

ίδιο πράγμα: Μια δεφτερθ πθγι ανκρϊπινθσ επικοινωνίασ, θ 

οποία ςυχνά είναι πολφ πιο αποτελεςματικι και αξιόπιςτθ ςτο 

να κατανοιςει κανείσ τι ςυμβαίνει γφρω του, από ότι οι ίδιεσ 

οι λζξεισ. Σο να γνωρίηει κανείσ καλά τα ςτοιχεία και τα 

χαρακτθριςτικά τθσ γλϊςςασ του ςϊματοσ και να μπορεί να 

εξάγει ςωςτά ςυμπεράςματα είναι ζνα μεγάλο πλεονζκτθμα 

διότι μπορεί ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ να καταλάβει τι 

ςκζφτεται το άτομο που βρίςκεται απζναντί του, πότε του λζει 

ψζματα, τι αιςκιματα κρφβει κ.α.  



φμφωνα με τον Birdwhistill επικοινωνία είναι: θ αποςτολι και 

λιψθ ςκζψεων, δεδομζνων,  ςυμπεριφορϊν και 

ςυναιςκθμάτων – μζςω ενόσ ι περιςςοτζρων μζςων – που 

προκαλοφν αντίδραςθ (Birdwhistill 1978).  

 

Η κυριαρχία τθσ εικόνασ: 

 H κυριαρχία τθσ εικόνασ ζηε επηθνηλσλία ησλ ζύγρξνλσλ 

θνηλσληώλ δελ είλαη έλα ηπραίν γεγνλόο. 

Οφείλεται ςε ζνα ςφνκετο πλζγμα οικονομικϊν, κοινωνικϊν, 

πολιτικϊν και πολιτιςτικϊν ςυνκθκϊν που διαμορφϊνονται 

ςτθν ϊριμθ και φςτερθ νεωτερικότθτα.  Από τθν άλλθ πλευρά, 

θ καταςκευι τθσ εικόνασ δεν είναι μια αυκόρμθτθ διαδικαςία. 

Μεταξφ άλλων, πολλά κοινωνιολογικά παραδείγματα ζχουν 

αςκιςει και αςκοφν άμεςθ και ζντονθ επιρροι ςτον τρόπο με 

τον  οποίο οι παραγωγοί τθσ τθλεοπτικισ και τθσ 

κινθματογραφικισ εικόνασ καταςκευάηουν ςτο προϊόν 

τουσ τθν πραγματικότθτα. Σο μάκθμα αποςκοπεί αφενόσ να 

κατανοιςουν οι φοιτθτζσ/τριεσ τθν προζλευςθ και τθ 

λειτουργία τθσ εικόνασ ςτο ςφγχρονο κόςμο και αφετζρου να 

εκπαιδευτοφν ςτον τρόπο με τον οποίο οριςμζνεσ από 

τισ πλζον ςθμαντικζσ κοινωνιολογικζσ κεωρίεσ, 

χρθςιμοποιοφνται για τθν παραγωγι προγραμμάτων 

εικόνασ και για τθν καταςκευι τθσ πραγματικότθτασ ς’ αυτά. 

Πρόκειται για τθν ανάπτυξθ μιασ ικανότθτασ, θ οποία είναι ςε 

κζςθ να υποβοθκιςει τόςο τθν αποκωδικοποίθςθ όςο και τθ 

κωδικοποίθςθ αντίςτοιχων μθνυμάτων . 

 

 



Μθ λεκτικι επικοινωνία:  κεωρείται ςυνικωσ θ διαδικαςία 
επικοινωνίασ κατά τθν οποία ςτζλνουμε και δεχόμαςτε μθ 
λεκτικά (κυρίωσ οπτικά) μθνφματα. Θ γλϊςςα δεν είναι θ μόνθ 
πθγι επικοινωνίασ, υπάρχουν επίςθσ κι άλλεσ. Μθνφματα 
μποροφν να ςταλοφν μζςω χειρονομιϊν και αγγιγμάτων 
(απτικι επικοινωνία), μζςω τθσ γλϊςςασ του ςϊματοσ ι τθσ 
ςτάςθσ, τθσ ζκφραςθσ του προςϊπου και οπτικισ επαφισ. 
Νοιματα μποροφν επίςθσ να κοινοποιθκοφν μζςω 
αντικειμζνων ι χειροποίθτων ζργων (δθλαδι ροφχα, 
κομμϊςεισ ι αρχιτεκτονικι), ςφμβολα και εικόνεσ (ι γραφικά). 
Ο λόγοσ εμπεριζχει μθ λεκτικά ςτοιχεία γνωςτά ωσ 
παραγλωςςικά, ςυμπεριλαμβανομζνου τθσ ποιότθτασ τθσ 

φωνισ, τον τόνο, τθν ζνταςθ και τον τρόπο ομιλίασ. Ο χορόσ 
κεωρείται επίςθσ μία μορφι μθ λεκτικισ επικοινωνίασ. 
Παρομοίωσ, τα γραπτά κείμενα ζχουν μθ λεκτικά ςτοιχεία, 
όπωσ είναι ο γραφικόσ χαρακτιρασ, θ χωρικι διάταξθ των 
λζξεων. 

Μολαταφτα, οι περιςςότερεσ μελζτεσ, ςχετικά με τθ μθ λεκτικι 
επικοινωνία, ζχουν επικεντρωκεί ςτθν πρόςωπο με πρόςωπο 
αλλθλεπίδραςθ, θ οποία μπορεί να ταξινομθκεί ςε τρεισ 
κυρίωσ κατθγορίεσ: περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ ςτισ οποίεσ θ 
επικοινωνία λαμβάνει χϊρα, ςτα βαςικά χαρακτθριςτικά 
εκείνων που επικοινωνοφν και ςτισ ςυμπεριφορζσ των 
επικοινωνοφντων κατά τθ διάρκεια τθσ αλλθλεπίδραςθσ.  

Μθ λεκτικι επικοινωνία είναι θ διαδικαςία κατά τθν οποία οι 
άνκρωποι μποροφν να γίνουν πομποί και δζκτεσ μθνυμάτων 
χρθςιμοποιϊντασ ωσ κφριο μζςο τισ ανκρϊπινεσ 
αιςκιςεισ(ακοι, όραςθ, όςφρθςθ, αφι) ωσ κϊδικεσ 
επικοινωνίασ. Μια υγιισ επικοινωνία απαιτεί και από τα δφο 
τθσ μζρθ(λεκτικι και μθ λεκτικι επικοινωνία) να βρίςκονται ςε 
αρμονία και να ςυνδυάηονται απόλυτα ζτςι ϊςτε μαηί με τα 
λεγόμενα μασ να διζπονται και οι ανάλογεσ κινιςεισ.  

 



Θ μθ λεκτικι επικοινωνία επικεντρϊνεται κυρίωσ ςτο πωσ λζμε 
κάτι. Κακϊσ επίςθσ είναι τα πάντα εκτόσ από τισ λζξεισ, Θ μθ 
λεκτικι επικοινωνία είναι πολφ ςθμαντικι ςτθ κακθμερινι μασ 
ηωι για τον λόγο ότι μπορείσ να κατανοιςεισ τουσ ανκρϊπουσ 
από τθ ςτάςθ του ςϊματοσ κ.λπ. και αυτό ποικίλει ςε άτομα 
διαφορετικισ κουλτοφρασ. 

 

 

 

 

Πηγές : eureka.lib.,                                                      

https://sites.google.com/site/giorgospleios,                                                        
https://el.wikipedia. 
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ΒΙΒΛΙΑ 

 

Σο βιβλίο,  ςτο διεκνζσ ςφςτθμα επικοινωνίασ παίηει και 

ςιμερα ζναν ςθμαντικό ρόλο ωσ μζςο μαηικισ επικοινωνίασ. 

Επικεντρϊνεται ςτθν μετάφραςθ , επίςθσ ,  το βιβλίο είναι 

υλικόσ φορζασ γραπτοφ ι και εικαςτικοφ περιεχομζνου. 

Παγκοςμίωσ εννοείται ωσ βαςικι 

κατθγορία ζντυπου λόγου και αποτελείται από αρικμό 

ςυνδεδεμζνων τεμαχίων χαρτιοφ και εξϊφυλλο.  

 Θ αξία και το περιεχόμενο του 

βιβλίου ςυνδζκθκε περιςςότερο με τθ λογοτεχνία, τθν 

επιςτιμθ, και τθ κρθςκεία Με τθν ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ 

το βιβλίο εμφανίηεται τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ και ςε μθ 

υλικοφσ φορείσ όπωσ το θλεκτρονικό βιβλίο (e-book) και το 

ακουςτικό βιβλίο (audio book).   

Πθγι : https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF


Πότε γεννικθκε το βιβλίο ?  

 

Οι πρόγονοι των ςθμερινϊν βιβλίων ιταν πιλινεσ πλάκεσ 

πάνω ςτισ οποίεσ ζγραφαν χρθςιμοποιϊντασ ζνα είδοσ 

γραφίδασ. Οι πλάκεσ αυτζσ χρθςιμοποιικθκαν από τουσ 

ουμζριουσ, τουσ Βαβυλϊνιουσ και άλλουσ λαοφσ τθσ 

Μεςοποταμίασ.  

 

Θ επόμενθ εξζλιξθ ςτθν ιςτορία τθσ καταγραφισ του λόγου 

ιταν οι πάπυροι που χρθςιμοποιικθκαν από τουσ αρχαίουσ 

Αιγυπτίουσ, Ζλλθνεσ και Ρωμαίουσ. Ο πάπυροσ είναι ζνα υλικό 

που μοιάηει με χαρτί και προζρχεται από το ομϊνυμο φυτό 

που μεγαλϊνει ςτισ όχκεσ του Νείλου.  Ιταν φτιαγμζνα ςε 

μορφι ρολοφ, το μικοσ του οποίου ζφτανε μερικζσ φορζσ και 

τα 40 μζτρα. 



Σα πρϊτα τυπωμζνα βιβλία εμφανίςτθκαν ςτθν Κίνα τον 6ο 

αιϊνα μ.Χ. Σο πρϊτο βιβλίο το οποίο είναι γνωςτό το ότι ζχει 

τυπωκεί με ξφλινα ςτοιχεία είναι μια Κινζηικθ ζκδοςθ ενόσ 

βουδιςτικοφ κειμζνου το 868 μ.Χ. 

 

Πθγι:  http://49gym-athin.att.sch.gr/students/books/bookshistory.htm 

 

Πωσ μπορεί ζνα βιβλίο να μασ κάνει να                            

επικοινωνιςουμε?  

Τπάρχουν βιβλία που μασ εξθγοφν αναλυτικά πωσ μποροφμε 

να επικοινωνιςουμε με διαφόρουσ τρόπουσ.  

 Βιβλία ςχετικά με τθν νοθματικι επικοινωνία  

 Βιβλία με κζμα τθν γλϊςςα του ςϊματοσ  

 Βιβλία για μάκθςθ ξζνων γλωςςϊν 

 Βιβλία με ςφςτθμα Braille  
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ε κάκε ζνα από τα παραπάνω βιβλία που αναφζραμε 

υπάρχει ζνασ κωδικόσ πίςω από ζνα βιβλίο  με ονομαςία  

ISBN που είναι μοναδικόσ ςε κάκε βιβλίο.  

 

 

 

 

Ο αρικμόσ ISBN ( Διεκνισ μοναδικόσ αρικμόσ βιβλίου) είναι 

ζνασ μοναδικόσ διεκνισ αρικμόσ για μονογραφίεσ. Οι 

αρικμοί ISBN δίνονται από τθν Διεκνι Τπθρεςία ISBN που 

εδρεφει ςτο Βερολίνο μζςω των αντίςτοιχων Εκνικϊν 

Γραφείων ISBN. τθν Ελλάδα ςτεγάηεται ςτθν Εκνικι 

Βιβλιοκικθ. Σo ΙSBN αποτελείται από δζκα ψθφία 

χωριςμζνα ςε τζςςερα μζρθ. Θ καταγραφι του ζχει τθν 

μορφι π.χ. ISBN 0 571 08989 5   ι   ISBN 90-70002-34-5  

τον ISBN 0 571 089895 οι επιμζρουσ αρικμοί δθλϊνουν:  

A. Σο 0 –τθ χϊρα ι τθν περιοχι γλϊςςασ (μζχρι 5 ψθφία) 

B. 571- Εκδότθσ μζχρι 7 ψθφία 

C. 08989- Αρικμόσ ζκδοςθσ του ςυγκεκριμζνου Εκδότθ  

D. 5- ψθφίο ελζγχου 



 

 

Πλεονεκτιματα χριςθσ του ISBN  

 

 Σα 10 ψθφία του αντικακιςτοφν μεγάλεσ βιβλιογραφικζσ 

εγγραφζσ εξοικονομϊντασ τον τρόπο αυτό χρόνο 

απαςχόλθςθσ του προςωπικοφ και αποφεφγοντασ λάκθ 

ςτισ καταγραφζσ των βιβλίων όπωσ ςτισ διαδικαςίεσ 

εντοπιςμοφ και προμικειασ. 

 Θ διανομι τουσ μπορεί να γίνει με το ISBN 

 Εξυπθρετεί τθν εμπορικι διακίνθςθ των βιβλίων.  

 Εξυπθρετεί τθν προμικεια και ανταλλαγι ζτοιμων 

βιβλιογραφικϊν εγγραφϊν. 

 
Πθγι: http://www.nlg.gr/el/node/73 - genikes 
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Κόμικς 

Σα κώμικ  (comics), αναφζρονται και ωσ «θ ζνατθ τζχνθ»                           

είναι μια μορφι οπτικισ τζχνθσ, που αποτελείται από 

διαδοχικζσ εικόνεσ που ςυνικωσ ςυνδυάηονται με κείμενο, ο 

οποίο ωσ εκφερόμενοσ λόγοσ τοποκετείται ςε ςυννεφάκια 

κειμζνου, ωσ περιγραφι ςε λεηάντεσ, ωσ θχθτικό εφζ ςε 

ςυννεφάκι με αιχμζσ, κ.λπ. είλαη ακέηξεηα, θάζε ύθνπο, κεγέζνπο 

θαη  ζρήκαηνο. 

 

 

 

Δθμιουργία 

 τα μζςα τθσ δεκαετίασ του '40, ξαφνικά, οι εκδότεσ των 

εικονογραφθμζνων ιςτοριϊν, οι οποίεσ, μζχρι τότε, 

απευκφνονταν ςε ενιλικεσ, ανακαλφπτουν ζνα νζο κοινό: αυτό 

των παιδιών. Θ πρϊτθ ιςτορία κόμικσ ιταν ελβετικισ 

καταγωγισ με δθμιουργό τον Ροδόλφο Σόπφερ. Σθν δεκαετία 

του ‘30 ζκαναν τθν εμφάνιςθ τουσ ςτθν Αμερικι ο οφπερμαν 

και ο Μίκυ Μάουσ. 



 Σθν δεκαετία ’40-’50 κατακλφηουν τθν αγορά χιλιάδεσ κόμικσ 

με υπεριρωεσ, με κζματα πολεμικά, αςτεία, μακάβρια, ςε 

Αμερικι και Ευρϊπθ. 

 

Επικοινωνία με κόμικσ 

  

Ο Scott McCloud, ςτο Understanding κόμικσ, επιχείρθςε να 

εξθγιςει με πιο “επιςτθμονικό” τρόπο τθ γλϊςςα του Μζςου. 

Κφριοσ άξονασ των απόψεων του McCloud, είναι θ 

επικοινωνιακι ικανότθτα των κόμικσ. Ο McCloud αντιμετωπίηει 

τα κόμικσ, ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ζρευνάσ του, ωσ Μζςα 

Επικοινωνίασ και μάλιςτα τουσ προςδίδει και μια ιδιαίτερθ 

κζςθ, λόγω ςυγκεκριμζνων χαρακτθριςτικϊν τουσ. Από τότε 

μζχρι ςιμερα, τα κόμικσ ζχουν πλζον αρχίςει να 

κακιερϊνονται, όχι πια ςαν παιδικά αναγνϊςματα (μόνο), 

αλλά ωσ ζνα μζςο αφιγθςθ που μπορεί να πει τα πάντα.  

 

 



Οι δθμιουργοί μζςα από τον αφαιρετικό λόγο και τισ 

ελλειπτικζσ εικόνεσ προςπακοφν να εξωτερικεφςουν τα 

αιςκιματά τουσ, να μετατρζψουν τισ όμορφεσ ιδζεσ ςε 

μθνφματα, να αςκιςουν τθν κριτικι τουσ μζςα από 

ευρθματικζσ κωδικοποιιςεισ, να επικοινωνιςουν με το κοινό 

τουσ. Ζτςι, ςτα κόμικσ το ςτοιχείο τθσ δθμιουργίασ, αλλά και 

τθσ επικοινωνίασ, είναι ςυχνά εντονότερο απ' ό, τι ςτισ άλλεσ 

τζχνεσ. 

 

 

 

 



Αρχιτεκτονικά σχεδία 

Σχζδιο ονομάηεται θ απεικόνιςθ ενόσ πράγματοσ ι μιασ 

καταςκευισ με γραφικι φλθ ςε χαρτί. Με τθν εμφάνιςθ των 

υπολογιςτϊν και των γραφικϊν δυνατοτιτων τουσ θ ζννοια 

ζχει επεκτακεί, ϊςτε να περιλαμβάνει και θλεκτρονικζσ 

μορφζσ οι οποίεσ αν εκτυπωκοφν αποδίδουν ζνα ςχζδιο. Σο 

ςχζδιο μπορεί να είναι απλό και κακθμερινό ι να 

χρθςιμοποιείται ςε επιςτιμεσ μθχανικϊν και ςτισ καλζσ τζχνεσ. 

Ανάλογα με τθ φφςθ και το ςκοπό του το ςχζδιο υπακοφει ςε 

κατάλλθλουσ κανόνεσ, ϊςτε οτιδιποτε να ςχεδιάηεται να 

αντιςτοιχεί ςε μια ςυγκεκριμζνθ λεπτομζρεια. 

 

 

 

 

 

 



Το Αρχιτεκτονικό - Οικοδομικό Σχζδιο ζχει ωσ αντικείμενο το 

λειτουργικό και αιςκθτικό ςχεδιαςμό των κτιρίων και των 

λεπτομερϊν τουσ. Σα αρχιτεκτονικό - οικοδομικό ςχζδια 

αποτελοφν τθ βάςθ για τθν ανζγερςθ ενόσ κτιρίου. Πολλζσ 

φορζσ ονομάηονται Γενικά καταςκευαςτικά ςχζδια, γιατί είναι 

το μζςο επικοινωνίασ όλων όςων αςχολοφνται με καταςκευι 

τθσ οικοδομισ. 

Τα καταςκευαςτικά ςχζδια πρζπει να είναι: 

 γραμμικά ςχεδιαςμζνα (με απόλυτθ ςαφινεια)  

  με εμφανι διαχωριςμό των γραμμϊν προβολισ από τισ 

γραμμζσ τομισ 

 με πλιρθ διαςταςιολόγθςθ παράλλθλθ προσ το κτίςμα 

με ενδείξεισ των υλικϊν 

  με απαραίτθτεσ καταςκευαςτικζσ επεξθγιςεισ 

 με ςυμβολιςμοφσ των χαρακτθριςτικϊν ςθμείων  

 

 

 

 

 



Στα Αρχιτεκτονικά-Οικοδομικά ςχζδια ενόσ κτιρίου 

περιλαμβάνονται κυρίωσ: 

 

 

 

 
1) Κατόψεισ όλων των ορόφων (πάνω και κάτω από το 

ζδαφοσ) 

2) Όψεισ 

3) Σομζσ 

4) Καταςκευαςτικζσ λεπτομζρειεσ.  

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



ΕΝΣΤΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ 

(ΕΦΗΜΕΡΙΔΕ,ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) 

Ειςαγωγι ζντυπου τφπου ςτθν Ελλάδα 

Θ ιςτορία του ζντυπου Σφπου 
ςτθν Ελλάδα από τθν εποχι τθσ 
μεταπολίτευςθσ και μετά. Αρχζσ 
που διζπουν τθν ειδθςεογραφία 
και τθ δθμοςιογραφία, πωσ 
λειτουργεί μία μεγάλθ 
εφθμερίδα ςτθν Ελλάδα και τι 
είδουσ επιρροζσ μπορεί με τθ 
γραμμι τθσ να αςκιςει ςτο 

αναγνωςτικό κοινό τθσ, κακϊσ 
επίςθσ και ςε άλλουσ τομείσ. 

 

 

Ανάλυςθ τρόπων με τουσ 
οποίουσ παρουςιάηεται μία 
είδθςθ και ποια τα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ τθσ. 

Τπάρχει αλλθλεξάρτθςθ και 
ςυςχζτιςθ των ελλθνικϊν ΜΜΕ 
και κυρίωσ του ζντυπου Σφπου με 
πολιτικζσ και οικονομικζσ 
δυνάμει 



 

 

 

Τφποσ 
Ο Σφποσ διαχωρίηεται  πλζον ςε θλεκτρονικό και 

παραδοςιακό. Θλεκτρονικόσ Σφποσ είναι θ τθλεόραςθ, 

οι ιςτοςελίδεσ (web pages) κλπ. Παραδοςιακόσ Σφποσ 

Σφποσ είναι οι εφθμερίδεσ τα περιοδικά κλπ. Κάπου ανάμεςα 

είναι και το ραδιόφωνο. 

Οριςμόσ Εφθμερίδασ: 

Ωσ εφθμερίδα χαρακτθρίηεται οποιαδιποτε ζντυπθ 

πεξηνδηθή έθδνζε ηεο νπνίαο ε πεξηερόκελε ύιε αθνξά 

κατά πλειονότθτα ειδθςεογραφία τρεχόντων γεγονότων τθσ 
περιόδου ςτθν οποία εκδίδεται (θμεριςια, εβδομαδιαία κ.λπ.). 
Αυτι είναι και θ ουςιϊδθσ διαφορά από το ζντυπο περιοδικό. 
Σο ςφνολο των εφθμερίδων και περιοδικϊν ονομάηεται 
γενικότερα Τφποσ διακρινόμενοσ ανάλογα ςε "θμεριςιο 
τφπο", "εβδομαδιαίο τφπο" κ.λπ. ι "περιοδικό τφπο", 
ειδικότερα για τα περιοδικά. Οι εφθμερίδεσ, όπωσ ομοίωσ και 
τα περιοδικά ςυγκαταλζγονται ςτα Μζςα Μαηικισ 

Ενθμζρωςθσ. 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%83%CE%B1_%CE%9C%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%83%CE%B1_%CE%9C%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%83%CE%B1_%CE%9C%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82


ιμερα με τθν θλεκτρονικι τεχνολογικι εξζλιξθ απαντάται και 
το είδοσ τθσ "θλεκτρονικισ εφθμερίδασ". 

Οι εφθμερίδεσ απευκφνονται ςε μεγάλο αρικμό αναγνωςτϊν 
είτε με ειδθςεογραφία γενικοφ περιεχομζνου είτε ειδικοφ, 
λαμβάνοντασ ανάλογουσ χαρακτθριςμοφσ, π.χ. πολιτικζσ, 
οικονομικζσ, ακλθτικζσ κ.λπ. 

Θ εκτφπωςι τθσ γίνεται ςυνικωσ ςε χαρτί χαμθλοφ κόςτουσ.  

Ιδιαίτερθ κατθγορία εφθμερίδων αποτελοφν οι επίςθμεσ 
κρατικζσ εφθμερίδεσ. Οι εφθμερίδεσ αυτζσ εκδίδονται με 
ευκφνθ αρμόδιων κρατικϊν αρχϊν (π.χ. Κυβζρνθςθ) και 
περιζχουν κείμενα που θ δθμοςίευςι τουσ επιβάλλεται από 
διάταξθ κάποιου Νόμου, είτε κείμενα που δθμοςιοποιοφνται 

προσ τουσ πολίτεσ ςτο πλαίςιο των αρχϊν τθσ διαφάνειασ και 
τθσ φανερισ δράςθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. Επίςθμθ 
εφθμερίδα του Ελλθνικοφ κράτουσ είναι θ Εφθμερίσ τθσ 
Κυβερνιςεωσ, που εκδίδεται από το Εκνικό Συπογραφείο. 

Θ πρϊτθ τυπωμζνθ εφθμερίδα κυκλοφόρθςε 
ςτθ Γερμανία το 1605. 

 

Εφθμερίδα και Δθμοκρατία  

Ιςτορικά οι εφθμερίδεσ υπιρξαν βάςθ και κεμζλιο τθσ 

δθμοκρατίασ γιατί οι πολίτεσ μποροφν να ζχουν μαηικά και 

φκθνά πρόςβαςθ ςε ειδιςεισ, πλθροφορίεσ αλλά και να 

εξωτερικεφςουν γνϊμεσ, να καταγγείλουν και να 

ςυμμετάςχουν ςτα κοινά. Θ ελευκερία του τφπου ςυχνά 

αποτελεί ζνδειξθ για το πόςο υγιισ ι όχι είναι μια δθμοκρατία. 

Μόνο όταν κάκε πολίτθσ, μζλοσ μιασ κοινωνίασ, ζχει το 

δικαίωμα να ςκζφτεται ελεφκερα, να εκφράηει τισ ςκζψεισ του 

και να τισ διαδίδει μπορεί το Δθμοκρατικό Πολίτευμα να  

λειτουργιςει.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A4%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1605


υμπεραςματικά, θ ανάγνωςθ εφθμερίδων ςυνδζεται με τθν 

ανάπτυξθ δθμοκρατικϊν ςυνειδιςεων μιασ και ζνασ πολίτθσ 

για να είναι ενεργόσ πρζπει να ενθμερϊνεται για το τι γίνεται 

ςτθ χϊρα του αλλά και ςτον κόςμο. Δεν είναι τυχαίο ότι θ 

ελευκεροτυπία και θ ελευκερία λόγου είναι βαςικά ςτοιχεία 

μιασ υγιοφσ δθμοκρατίασ και πωσ όταν καταλφεται μια 

δθμοκρατία ελζγχεται και ο τφποσ τθσ χϊρασ 

 

 

 Η ανάγνωςθ τθσ εφθμερίδασ ςε ατομικό επίπεδο 

. Θ ανάγνωςθ εφθμερίδων ςυμβάλλει ςτθν καλλιζργεια 

κριτικισ ςκζψθσ μιασ και παρατίκενται γεγονότα και απόψεισ. 

Επίςθσ, αναπτφςςονται και γλωςςικζσ δεξιότθτεσ μιασ και θ 

ανάγνωςθ μιασ εφθμερίδασ ςυνεπάγεται κατανόθςθ κειμζνου  

κακϊσ και θ διεφρυνςθ του λεξιλογίου Παράλλθλα, 

διαβάηοντασ εφθμερίδα πλουτίηουμε τισ γνϊςεισ μασ αλλά και 

εξαςκοφμαςτε ςτο να επεξεργαηόμαςτε πλθροφορίεσ. Θ 

Ανάγνωςθσ Μιασ Εφθμερίδασ Ωσ Ευχαρίςτθςθ Ζπειτα από 

ςυηιτθςθ καταλιξαμε ςτο ότι διαβάηοντασ μια εφθμερίδα 

απολαμβάνεισ τθν ςτιγμι διότι τθν ϊρα αυτι κα μποροφςεσ να 

κάνεισ κάτι βαρετό για παράδειγμα να ζβλεπεσ τθλεόραςθ. Θ 

ευχαρίςτθςθ τθσ ανάγνωςθσ μιασ εφθμερίδασ εξαρτάται 

επίςθσ και από τθν ςτάςθ του ςϊματόσ μασ, το μζροσ που 

κακόμαςτε αλλά και το τι επικρατεί γφρω μασ. Θ ανάγνωςθ 

μιασ εφθμερίδασ μπορεί να είναι χαλαρωτικι και ξεκοφραςτθ 

δραςτθριότθτα και ζνα διάλειμμα από ζνα δφςκολο 

πρόγραμμά. 

 



 

 

 Παρατθριςαμε πωσ θ ανάγνωςθ μιασ εφθμερίδασ 

προχποκζτει πιο ενεργι ςυμμετοχι ςε ςφγκριςθ με ζναν 

τθλεκεατι γιατί το μάτι του αναγνϊςτθ πθγαίνει από άρκρο ςε 

άρκρο ςε αντίκεςθ με τθν τθλεόραςθ όπου θ ροι δεν 

εξαρτάται από τον τθλεκεατι. Επίςθσ, ςε ςφγκριςθ με τθν 

τθλεόραςθ, ζνασ αναγνϊςτθσ μίασ εφθμερίδασ ζχει 

περιςςότερο ζλεγχο ςε ποιεσ πλθροφορίεσ κα ςτακεί 

περιςςότερο και ςε ποιεσ λιγότερο. υμπεραςματικά, ζνα 

φφλλο χαρτί τυπωμζνο με ειδιςεισ και απόψεισ ζχει τθ 

δυνατότθτα να προβλθματίςει, να ενθμερϊςει και να 

ψυχαγωγιςει. Επίςθσ, πολλοί άνκρωποι υποςτθρίηουν πωσ θ 

ευχαρίςτθςθ προζρχεται από το είδοσ των νζων που 

διαβάηουμε. ίγουρα, τϊρα που θ χϊρα μασ περνάει μια 

δφςκολθ περίοδο δεν είναι πολφ ευχάριςτο για τον κόςμο να 

διαβάηει εφθμερίδεσ που ζχουν κυρίωσ πολιτικό και 

οικονομικό περιεχόμενο αλλά θ ανάγκθ ενθμζρωςθσ είναι 

ιδιαίτερα αυξθμζνθ ςε καιροφσ όπου επικρατεί αναςφάλεια. 

Μια εφθμερίδα μπορεί να είναι χριςιμθ για όςουσ κζλουν να 

ενθμερϊνονται για εξελίξεισ.  

 

 

 

 

 

 



Σφγκριςθ Ενθμζρωςθσ από τθν Εφθμερίδα, τθν 

Τθλεόραςθ, το Διαδίκτυο 

Θ εφθμερίδα και θ τθλεόραςθ διακζτουν κακθμερινά ζνα 

υλικό για το τι κα δοφμε ι κα διαβάςουμε το οποίο όμωσ είναι 

εφιμερο ενϊ ςτο Διαδίκτυο μποροφμε όποια ςτιγμι 

κελιςουμε να το ψάξουμε αυτό το υλικό και ςυνικωσ να το 

βροφμε. Ζνα ζκτακτο γεγονόσ προβάλλεται ςυνικωσ πρϊτα 

ςτθν τθλεόραςθ και ςτο Διαδίκτυο. Παλιά, οι εφθμερίδεσ είχαν 

ζκτακτα παραρτιματα ςτθν περίπτωςθ ζκτακτων γεγονότων 

αλλά τϊρα ςπάνια κα μακευτεί πρϊτα κάτι ζκτακτο από τισ 

εφθμερίδεσ. Ζνα πλεονζκτθμα τθσ εφθμερίδασ είναι θ ευκολία 

ανάγνωςισ τθσ ςε μζρθ όπωσ το λεωφορείο ι θ παραλία. 

Σζλοσ, μια εφθμερίδα από τθ φφςθ τθσ είναι αναλϊςιμθ οπότε 

δεν μασ απαςχολεί αν τςαλακωκεί ι ςχιςτεί.   

 

 

 



Διαμάχθ ζντυπου και θλεκτρονικοφ τφπου 

Παράλλθλα με τθν ζκρθξθ του διαδικτφου τθν τελευταία 

δεκαετία ξεκίνθςε ο «πόλεμοσ» ανάμεςα ςτθν παραδοςιακι 

ζντυπθ ενθμζρωςθ και ςτθ θλεκτρονικι. Σα αποτελζςματα τθσ 

διαμάχθσ αυτισ αναδεικνφουν προσ το παρόν (και προσ το 

μζλλον ; ) νικθτι τθ δεφτερθ. φμφωνα με ζρευνεσ θ πτϊςθ 

ςτισ πωλιςεισ εφθμερίδων ανζρχεται ςε ποςοςτά τθσ τάξεωσ 

του 3%-55% δθμιουργϊντασ μεγάλα προβλιματα 

βιωςιμότθτασ ςτισ επιχειριςεισ. Εν αντικζςει όμωσ με τον 

ζντυπο τφπο ο θλεκτρονικόσ παρουςιάηει ραγδαία αφξθςθ ςτα 

νοφμερα του. Ολοζνα και περιςςότεροι χριςτεσ «χτυποφν» τισ 

ςυγκεκριμζνεσ ιςτοςελίδεσ ενϊ θ πίτα από τθν διαφθμιςτικι 

αγορά ςυνεχϊσ αυξάνεται. Σο γεγονόσ αυτό δίνει τθ 

δυνατότθτα να αναβακμίηουν όλο και πιο πολφ το προϊόν τουσ 

προςκζτοντασ νζεσ πιο διαδραςτικζσ εφαρμογζσ. Ζτςι 

προςφζρουν ςτον καταναλωτι ζνα πιο ενδιαφζρον και εξ 

οριςμοφ πιο εφκολα προςβάςιμο προϊόν. Καταλιγοντασ κα 

ικελα να επιςθμάνω ότι ειδικότερα ςτθν Ελλάδα υπάρχει 

ακόμθ μια αλλθλεξάρτθςθ ανάμεςα ςτα παραδοςιακά και τα 

θλεκτρονικά μζςα κακϊσ παρατθρείται το φαινόμενο ςε 

ειδικζσ καταςτάςεισ όπωσ απεργίεσ να ςταματάει θ γξήγνξε 

ξνή εηδήζεσλ επεηδή νη πεξηζζόηεξνη δεκνζηνγξάθνη 

ανικουν ςε ζντυπα μζςα και επικουρικά εργάηονται ςε 

ψθφιακά. Βζβαια αυτι είναι μια ςτρζβλωςθ τθσ αγοράσ θ 

οποία πολλοί πιςτεφουν ότι αργά ι γριγορα κα διορκωκεί.  



 

 

 

 

ΠΗΓΔΣ 

https://el.wikipedia.org , www.webvistas.org › , lyk-

lefkimm.ker.sch.gr/autosch/joomla15/.../Entupos%20Tupos.pdf  

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/

