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Σα Μ.Μ.Ε είλαη όξγαλα ελεκέξσζεο θαη πιεξνθόξεζεο 

ησλ πνιηηώλ, βνεζνύλ ζηε γλώζε θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ 

δηαιόγνπ, ηε δηάπιαζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη ηεο 

ππεπζπλόηεηαο. Αθόκε έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα 

πξνσζνύλ πνιηηηζκνύο θαη ηέρλεο άιισλ ιαώλ. 

Δπζηπρώο όκσο, ηα Μ.Μ.Ε έρνπλ θαη ηελ αξλεηηθή ηνπο 

πιεπξά, γηαηί πνιιέο θνξέο ιεηηνπξγνύλ σο όξγαλα 

παξαπιεξνθόξεζεο ζέινληαο λα παξαζύξνπλ ην θνηλό 

ζε έλαλ θόζκν πνπ δεκηνύξγεζαλ όπσο απηά ήζειαλ. 

Αθόκα, ζε πεξίπησζε πόιεκνπ ιεηηνπξγνύλ σο όξγαλα 

πξνπαγάλδαο ζέινληαο λα απνπξνζαλαηνιίζνπλ ηελ 

θνηλή γλώκε. 



 Έλα πξόγξακκα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

'60 νδήγεζε ζηελ έκπλεπζε θαη ζηελ 

πξαθηηθή πινπνίεζε ηνπ 

παγθόζκηνπ ηζηνύ (World  Wide Web, 

WWW). 

 

 Η δεθαεηία ηνπ '80 ζεσξείηαη ε αξρή 

ηεο Φεθηαθήο Επαλάζηαζεο.  

 

 Σε δεθαεηία ηνπ '80 νη ππνινγηζηέο 

έγηλαλ γηα πξώηε θνξά πξνζηηνί ζην 

επξύ θνηλό ζηηο αλαπηπζζόκελεο 

ρώξεο.  
 



 Σν ηέινο ηνπ 1999, βξήθε ζρεδόλ θάζε ρώξα ηνπ 

θόζκνπ λα έρεη ηνπιάρηζηνλ κία ζύλδεζε ζην 

δηαδίθηπν, ελώ πάλσ από ηνπο  κηζνύο Ακεξηθαλνύο 

ρξεζηκνπνηνύζαλ ήδε ην δηαδίθηπν ζε θαζεκεξηλή 

βάζε. 

 

 Υαξαθηεξηζηηθό ηεο ηαρείαο αλάπηπμεο είλαη ην όηη 

ην 1989 πεξίπνπ ην 15% ησλ Ακεξηθαλώλ θαηείρε 

ππνινγηζηή. ηηο αξρέο ηνπ 2000 ην πνζνζηό είρε 

εθηνμεπζεί ζην 51%. 

 

 ε απηή ηε δεθαεηία ηα θηλεηά ηειέθσλα έγηλαλ 

θαζεκεξηλή ζπλήζεηα ζηηο δπηηθέο ρώξεο, ελώ γηα 

πξώηε θνξά εκθαλίζηεθαλ ζηνπο θηλεκαηνγξάθνπο, 

δηαθεκίζεηο πνπ παξαθαινύζαλ ην θνηλό λα βάιεη ηα 

θηλεηά ηνπ ζην αζόξπβν. 

 





ΑΙΣΙΑ ΛΑΝΘΑΜΕΝΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΧΝ 

Μ.Μ.Ε.  
 

Από  τον πομπό 

 Αληαγσληζκόο κεηαμύ ησλ ΜΜΕ πνπ ζπρλά γίλεηαη 

αζέκηηνο. (ζηόρνο ε πξσηηά ζηελ πξνβνιή ηεο είδεζεο ). 

 

 Κξίζε αμηώλ, εζηθή ραιάξσζε, νπόηε βξίζθνληαη αξθεηνί 

νη νπνίνη δε ζέβνληαη ην θνηλσληθό ζύλνιν. 

 

 Ύπνπινη κεραληζκνί π.ρ. σξαηνπνίεζε, πιύζε 

εγθεθάινπ, εηθόλα, ήρνο, θίλεζε, θηλδπλνινγία, κεγάια 

γξάκκαηα θ.ιπ. πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηα ΜΜΕ θαη 

παξαζύξνπλ ηνπο δέθηεο. 



 Εμππεξέηεζε πνιηηηθώλ ζθνπηκνηήησλ 

(ηδενινγηθή εμάξηεζε ησλ ΜΜΕ). Σα ΜΜΕ 

γίλνληαη ηα ίδηα ηδενινγία αληί λα είλαη θαλάιηα 

ηδενινγηώλ. Παξαπιεξνθνξνύλ, 

πξνπαγαλδίδνπλ . 

 

 Πξνώζεζε νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ: Σα 

ΜΜΕ έρνπλ κεηαηξαπεί ζε θεξδνζθνπηθέο 

επηρεηξήζεηο θαη ζπζηάδνπλ ζην όλνκα ηνπ 

θέξδνπο ηελ πνηόηεηα ηεο πιεξνθόξεζεο. 

 

   Πξνζσπηθέο θηινδνμίεο ησλ δεκνζηνγξάθσλ, 

θαλαηηζκόο . 

 





ΑΙΣΙΑ   ΛΑΝΘΑΜΕΝΗ   ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ   ΣΧΝ   
Μ.Μ.Ε. 

 
Από το δέκτη 

 Μεραληζκνί σξαηνπνίεζεο. πιύζεο εγθεθάινπ, ηερληθέο 
επεξεαζκνύ, ύπνπιεο κέζνδνη πξνπαγάλδαο. 

 

 Η επίδξαζε ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο ζηνλ πξνζσπηθό 
ιόγν 

 

 Λάζε από ηνπο παξνπζηαζηέο πνπ επεξεάδνπλ θαη ηε γεληθόηεξε 
έθθξαζε. 

 

 Με ηα πνιιά κε κεηαγισηηηζκέλα πξνγξάκκαηα πηνζεηνύκε μέλεο 
ιέμεηο θαη εθθξάζεηο. 

 

 ηξέθνπλ ηνπο αλζξώπνπο ζην θαηαλαισηηθό πλεύκα θαη ηνλ 
πιηθό επδαηκνληζκό, νπόηε ηνπο απνκαθξύλνπλ από αμίεο όπσο ηε 
γιώζζα. 

 

 



 

 πλζεκαηνινγία ησλ δηαθεκίζεσλ νδεγεί ζηελ 

θσδηθνπνηεκέλε έθθξαζε. 

 

 Υξεζηκνπνηνύληαη αθόκα βαξύγδνππεο θαη 

ζηνκθώδεηο εθθξάζεηο. 

 

 Καηαηγηζκόο κελπκάησλ ηα νπνία  κεηαηξέπνπλ 

ηνπο πνιίηεο ζε ζύκαηα πξνπαγάλδαο, ηνπο 

καδνπνηνύλ, ηνπο εηεξνθαηεπζύλνπλ θαη 

ζπξξηθλώλνπλ ηε ζθέςε ηνπο, γεγνλόο πνπ έρεη 

επηπηώζεηο θαη ζηε γιώζζα γηαηί είλαη άξξεθηε ε 

ζρέζε ζθέςεο θαη γιώζζαο. 

 

 Απνμελώλνπλ ηνπο αλζξώπνπο – πεξηνξίδνπλ ην 

δηάινγν ζηελ ηειεόξαζε. 

 

 

 

 



 Σα ΜΜΕ επεξεάδνπλ ζε κεγάιν 

βαζκό ηνλ ςπρηθό θόζκν ησλ 

αλζξώπσλ θαη δύλαληαη λα θζείξνπλ 

ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο. Οη άλζξσπνη 

ινηπόλ είλαη παγηδεπκέλνη ζε έλαλ 

πιαζκαηηθό θαη επηβιαβή θόζκν. 

 Απηόο πνπ παξαπιεξνθνξεί, αλ 

είλαη ε πεγή ηεο πιεξνθνξίαο, έρεη 

όιε ηελ επζύλε. Αλ δελ είλαη ε 

πξσηνγελήο πεγή ηεο πιεξνθνξίαο, 

αιιά απιώο κεηαθέξεη όζα γλσξίδεη, 

έρεη πεξηνξηζκέλε επζύλε ζην όηη δελ 

έρεη δηαζηαπξώζεη ηηο πεγέο ηνπ. Καηά 

ηελ παξαπιεξνθόξεζε γίλεηαη 

πξνβνιή ησλ επηιεγκέλσλ πηπρώλ 

ελόο γεγνλόηνο, γίλεηαη παξαπνίεζε 

ηεο αιήζεηαο θαη δηαβάιινληαη ηα 

εκπιεθόκελα πξόζσπα. ρεηηθά κε ηηο 

εηδήζεηο πνπ κεηαθέξνληαη από 

θάπνην Μέζν Μαδηθήο Ελεκέξσζεο 

(ΜΜΕ), κπνξεί λα ηζρύεη πεξίπησζε 

παξαπιεξνθόξεζεο. 



Όηαλ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο δεζκεύνληαη από πνιηηηθέο ή 

άιιεο ζθνπηκόηεηεο, παξέρνπλ κνλόπιεπξε ελεκέξσζε, 

εμππεξεηνύλ ηελ πξνπαγάλδα νξηζκέλσλ θνηλσληθώλ ηάμεσλ, 

ππνβάιινπλ ηδέεο ζην ιαό θαη έηζη ηνλ παξαζύξνπλ ζε πνιιά 

ιάζε.  

 

Πνιύ ζεκαληηθή επίδξαζε είλαη ε εξσνπνίεζε εγθιεκαηηώλ θαη 

δεκνζίεπζε ζρεηηθώλ θεηκέλσλ θαη ξεπνξηάδ πνπ δηαβξώλνπλ 

ηελ εζηθή ζπλείδεζε ηδηαίηεξα ησλ λέσλ. Επίζεο ηππνπνηνύλ ηε 

δσή κε ηελ πξνβνιή δηαθόξσλ ηξόπσλ νκηιίαο θαη γεληθόηεξεο 

ζπκπεξηθνξάο. Σέινο δελ πξέπεη λα αγλνήζνπκε ην γεγνλόο όηη 

ε ηειεόξαζε εηδηθόηεξα, απνμελώλεη ηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, 

ζηεξεί ηνλ δηάινγν θαη ηελ επηθνηλσλία ησλ κειώλ ηεο. 

Παξεκπνδίδεη ζνβαξά κεξηθέο θνξέο ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο, 

επίζεο απνραπλώλεη θαη κεηαηξέπεη ηνπο ηειεζεαηέο ζε 

παζεηηθνύο δέθηεο. 

 

 



  ηελ επνρή καο ηα Μ.Μ.Ε έρνπλ 

παξνπζηάζεη ζεκαληηθή ηερλνινγηθή 

αλάπηπμε. Σα Μ.Μ.Ε έρνπλ θηάζεη ζε 

ζεκείν όινη λα αζρνινύληαη καδί ηνπο κε 

απνηέιεζκα λα είλαη κέζα ζηα 

εθπιεθηηθόηεξα επηηεύγκαηα. Πξέπεη λα 

νκνινγήζνπκε πσο είλαη έλαο 

θαζνξηζηηθόο παξάγνληαο ζηε δσή ηνπ 

ζύγρξνλνπ αλζξώπνπ θαη απηό γηαηί ηνλ 

βνεζάεη θάπνηεο θνξέο ζηε δηακόξθσζε 

ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπ. ήκεξα είλαη 

έλα ζύλνιν εηδεζενγξαθηθώλ κέζσλ πνπ 

απεπζύλνληαη ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία θαη 

απηό γηαηί γλσζηνπνηνύλ ζηα επξύηεξα 

ζηξώκαηα όια ηα γεγνλόηα ηεο δεκόζηαο 

δσήο. 



 Η ηειεόξαζε απνηειεί έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα 

ηερλνινγηθά επηηεύγκαηα. 

 

 Από αξραηνηάησλ ρξόλσλ νη κεηαθνξέο θαη νη 

επηθνηλσλίεο απνηεινύζαλ βαζηθνύο παξάγνληεο 

γηα ηελ πνιηηηζηηθή, θνηλσληθή θαη θαιιηηερληθή 

αλάπηπμε ησλ αλζξώπηλσλ όλησλ ώζπνπ θζάζακε 

ζηα ζύγρξνλα ηερλνινγηθά επίπεδα θαη 

επηηεύγκαηα.  

 

 Η ηειεόξαζε απνηειεί έλα ζύζηεκα 

ηειεπηθνηλσλίαο. Η δύλακε πνπ αζθεί πάλσ ζηνλ 

αλζξώπηλν λνπ είλαη ηεξάζηηα .Η επηξξνή πνπ αζθεί 

πάλσ καο έρεη ζεηηθά θαη αξλεηηθά απνηειέζκαηα.  





 

Η κεγάιε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ηειεηνπνίεζε ηα 

κέζα δξαζηεξηνηήησλ κε απνηέιεζκα : 
 

Οηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

 

 πγθηλνύλ ηα αλζξσπηζηηθά αηζζήκαηα ησλ 

αλζξώπσλ, ηνπο πξνηξέπνπλ ζε έξγα αγάπεο θαη 

αλζξσπηζκνύ. 

 

 Φπραγσγνύλ, κνξθώλνπλ, εθιατθεύνπλ ηηο 

επηζηεκνληθέο γλώζεηο θαη ηηο θάλνπλ πξνζηηέο ζηνπο 

πνιινύο.  

 

 

 



Επίζεο κεηξηάδνπλ ηνλ αλαιθαβεηηζκό, πξνσζνύλ 

ηνλ πνιηηηζκό.  

 

 

Είλαη γεγνλόο πιένλ όηη κπήθακε ζε λέα θάζε ηεο 

δσήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κέζσλ καδηθήο 

ελεκέξσζεο ζηνλ ηόπν καο.  

 

Σεξάζηηεο νη πξννπηηθέο, νπσζδήπνηε όκσο θαη 

κεγάινη νη θίλδπλνη, αλ δελ ππάξμνπλ ζνβαξέο 

αληηκεησπίζεηο θαη αληίζηνηρεο ξπζκίζεηο.  

 

 



ηηο κέξεο καο ρξεζηκνπνηνύληαη ηα ηειεηόηεξα κέζα, 

ώζηε ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο λα επηθέξνπλ όιν 

θαη πεξηζζόηεξν ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ θνηλσλία.  

 

Αλαπηύζζνπλ ην πνιηηηθό θξηηήξην ηνπ ιανύ θαη 

δηακνξθώλνπλ θηιειεύζεξν ην πνιηηηθό ηνπ ήζνο.  

Έπεηηα πιεξνθνξνύλ ηνπο πνιίηεο . 

Γλσζηνπνηνύλ ηηο ζέζεηο ησλ θνκκάησλ. αζθνύλ 

δεκόζην έιεγρν. 

Απνθαιύπηνπλ αδηθίεο θαη εγθιήκαηαπξνσζνύλ ηνλ 

ηνπξηζκό.  

Εληζρύνπλ ηελ εζληθή ζπλείδεζε 

Δηαηεξνύλ ηελ παξάδνζε 

 



 Σα κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο είλαη πεγέο 

άληιεζεο πιεξνθνξηώλ. 

 Γλσζηνπνηνύληαη ηα ζεηηθά 

θαη ηηκεηηθά γηα κηα πνιηηεία. 

Επαηζζεηνπνηνύληαη νη 

άιινη ιανί. 

Δξαζηεξηνπνηνύληαη όινη . 

Επηηπγράλεηαη κε ιίγα ιόγηα 

ε αιιεινβνήζεηα πξνο ηελ 

θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηεο 

ηνπηθήο αιιά θαη ηεο 

παγθόζκηαο θνηλόηεηαο. 
 



 

Οη ζεηηθέο επηδξάζεηο πνπ πξναλαθέξακε κπνξνύλ λα 

επηηεπρζνύλ κέζσ ησλ παξαθάησ:  

 

Απόθηεζε νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο αλεμαξηεζίαο. 

 

Εθαξκνγή θαη αλαβάζκηζε ησλ θαλόλσλ 

ιεηηνπξγίαο.  

 

Πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί όηη ε γλώζε είλαη δύλακε, 

άξα ηα Μ.Μ.Ε. πνπ δηνρεηεύνπλ πνιιέο 

πιεξνθνξίεο έρνπλ κεγάιε δύλακε. 

 

 

 

 



ΠΗΓΕ 

http://influence.bafree.net/negative-influences-of-media-on-the-society.php 

http://lyk-kampan.kil.sch.gr/Efimerida_2.htm 

http://el.wikipedia.org/wiki 

http://7gym-laris.lar.sch.gr/ergasies/katapeltis.htm#Ι._ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ_-

_ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ_ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

stefanu.wordpress.com  

influence-of-media.wikispaces.com 

http://www.hellenic-college.gr/works/helcolpedia/projects/communications/picture/tv-

kotsanaki-2013.pdf 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%BB%

CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7 

 



 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ: 

Μαργαρίτα Κατσώρτη 

Πέτρος Μπάκας 

Άννα Τσώμοσ 


