
 1 

    

   Περιβαλλοντικη εργασια -7ου Γυμνασιου  Λαρισας 

 

 

  ΜΕΣΑ  

         ΜΑΖΙΚΗΣ  

                ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ΚΑΙ   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

 

 

 



 2 

ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΓΓΓΡΡΡΑΑΑΜΜΜΜΜΜΑΑΑ      ΠΠΠΕΕΕΡΡΡΙΙΙΒΒΒΑΑΑΛΛΛΛΛΛΟΟΟΝΝΝΤΤΤΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΕΕΕΚΚΚΠΠΠΑΑΑΙΙΙΔΔΔΕΕΕΥΥΥΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   

   

ΘΘΘέέέμμμααα:::      «««      ΜΜΜέέέσσσααα      ΜΜΜαααζζζιιικκκήήήςςς      ΕΕΕνννηηημμμέέέρρρωωωσσσηηηςςς      κκκαααιιι      ΠΠΠεεερρριιιβββάάάλλλλλλοοοννν   »»»   
   

ΚΚΚρρριιιτττήήήρρριιιααα   εεεπππιιιλλλοοογγγήήήςςς   θθθέέέμμμααατττοοοςςς:::  
    Η δύναμη που ασκούν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, στην προβολή των 

περιβαλλοντικών θεμάτων και στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδη-

σης.  

 

ΣΣΣτττόόόχχχοοοςςς   έέέρρρεεευυυννναααςςς:::   
1. Να γνωρίσουν οι μαθητές τα Μ.Μ.Ε. και την εξέλιξή τους. 

2. Να αναπτυχθεί η κριτική ικανότητα των μαθητών, σε σχέση με αυτά που  

   βλέπουν ή διαβάζουν στα Μ.Μ.Ε. 

3. Να παρακινηθούν τα τοπικά Μ.Μ.Ε. να ασχοληθούν με τα περιβαλλοντι-

κά προβλήματα της περιοχής μας και να τα  προβάλλουν εκτενέστερα. 

  

ΣΣΣκκκοοοπππόόόςςς::: 
1. Γνωριμία με τα σύγχρονα Μ.Μ.Ε.  

2. Μελέτη των περιβαλλοντικών θεμάτων, που προβάλλονται από τα Μ.Μ.Ε. 

3. Αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής προβολής τους. 

4. Ευαισθητοποίηση των τοπικών Μ.Μ.Ε., σε σχέση με το περιβάλλον. 

5. Ευαισθητοποίηση των μαθητών , σε σχέση με τα περιβαλλοντικά προ- 

    βλήματα. 

6. Δημιουργία Σχολικής Εφημερίδας, που θα προβάλλει τα περιβαλλοντικά  

    προβλήματα. 

 

ΜΜΜέέέθθθοοοδδδοοοςςς:::  
1. Χωρισμός σε ομάδες 

2. Διανομή ερωτηματολογίων 

3. Μελέτη εφημερίδων 

4. Μελέτη προγράμματος τηλεοπτικών σταθμών 

5. Μελέτη περιοδικών 

6. Δημιουργία σχολικής εφημερίδας 

7. Σύνθεση εργασίας 

8. Παρουσίαση εργασίας 
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ΣΣΣΥΥΥΜΜΜΜΜΜΕΕΕΤΤΤΕΕΕΧΧΧΟΟΟΝΝΝΤΤΤΕΕΕΣΣΣ         ΣΣΣΤΤΤΟΟΟ         ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΓΓΓΡΡΡΑΑΑΜΜΜΜΜΜΑΑΑ   
 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: 
Παττιχίδου   Κυριακή             ΠΕ  3 Μαθηματικός 

Χουρμουζιάδου   Δέσποινα    ΠΕ  5  Γαλλικών 
 

 

ΜΑΘΗΤΕΣ  ΤΟΥ  Β1: 
Αγγελακόπουλος  Χρήστος 

Αδάμος  Δημήτριος 

Ακριβούλη  Ελένη 

Αραμπατζής  Κων/νος 

Αργατζοπούλου  Αριάδνη 

Γκαραγκουνούλη  Ευαγγελία 

Γκλέτας    Κίμων 

Γκότσης  Σωτήριος 

Δαλακούρα   Ιωάννα 

Δημητσάς  Βασίλειος 

Ζαφειράκης   Κων/νος 

Κακαλιάγκας   Ελευθέριος 

Καλάτη  Χρυσούλα 

Καματσέλος  Σπυρίδων 

Καναβούρα  Μαρία 

Καράνης  Αχιλλέας 

Καράνης  Δημήτριος 

Καραπετσάνη  Χριστίνα 

Κολοβού  Ελίνα 
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ΠΠΠΕΕΕΡΡΡΙΙΙΕΕΕΧΧΧΟΟΟΜΜΜΕΕΕΝΝΝΑΑΑ   

   
1. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 

  2. ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 

  3. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

  4. ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 

  5. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 

  6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

  7. ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 

  8. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

  9. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΗ-ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ   ΣΤΗΝ  ΟΙΚΟΛΟ 

ΓΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  

 10. ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 11. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ  

 12. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

 13. ΤΑ ΝΕΑ 

 14. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 

 15. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

 16. ΕΡΩΔΙΟΣ –Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ 

 17. ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 18. ΕΤ-1 

 19. ΝΕΤ 

 20. ΕΤ-3 

 21. MEGA  CHANNEL 

 22. ANTENNA 

 23. TRT 

 24. ASTRA 

 25. NOVA 

 26. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

 27. ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 28. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 

 29. ΓΑΙΟΡΑΜΑ 

 30. NATIONAL GEOGRAPHIC 

 31. OXYGEN 

 32. INTERNET ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 33. ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΑΣ 

 34. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 



 5 

ΕΕΕΝΝΝΕΕΕΡΡΡΓΓΓΟΟΟΠΠΠΟΟΟΙΙΙΗΗΗΣΣΣΗΗΗ      ΠΠΠΟΟΟΛΛΛΙΙΙΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   
 

         Στους καταλόγους των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων διασφαλίζονται ατομικά, πo-

λιτικά και κοινωνικά δικαιώματα. Μας δι-

αφεύγει όμως, ότι για να ασκηθούν όλα 

αυτά, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συ-

νέχεια της ύπαρξης του ανθρωπίνου εί-

δους. Τι νόημα έχει το δικαίωμα στην ερ-

γασία, όταν δε θα μπορούν να προφυ-

λάξουν από τα μολυσμένα ύδατα που βρέ-

χουν περισσότερα του ενός κράτη, και από 

τις διαχεόμενες παντού υπεριώδεις ακτινοβολίες, το δικαίωμα στην 

ιδιοκτησία, όταν τα σπίτια μας θα καλυφθούν από την άνοδο των 

υδάτων που προκαλείται από το φαινόμενο του θερμοκηπίου, το δι-

καίωμα προστασίας της οικογένειας, όταν τα παιδιά μας, άλλα πα-

ραμορφωμένα από την πυρηνική ενέργεια, άλλα υποσιτισμένα, άλ-

λα ψυχικά ακρωτηριασμένα, γιατί ποτέ δε θα έχουν παίξει στην φύ-

ση, δε θα έχουν κανένα μέλλον πάνω στον πλανήτη; Τι να κάνουμε 

το δικαίωμα στη θρησκευτική ελευθερία, όταν κανείς δε θα πιστεύει 

σε κανένα Θεό με την κατάσταση που θα έχει επέλθει; 

 

        Το περιβάλλον, αναγκαίος όρος για την συνέχιση της ζωής, α-

πειλείται. Σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο έχουν   αρχί-

σει πλέον να λαμβάνονται έκτακτα μέτρα. Οι πολιτικές απo-κτούν 

την περιβαλλοντική τους διάσταση, νομοθετήματα προστα-τευτικά 

του περιβάλλοντος θεσπίζονται, έννοιες όπως η ανάπτυξη, απο-

κτούν νέα διάσταση, ο αριθμός των οικολογικών οργανώσεων πολ-

λαπλασιάζεται, η διεθνής πολιτική δραστηριότητα αυξάνεται. Προ-

σεγγίσεις ωστόσο που κρίνονται αποσπασματικές, ανεπαρκείς για 

την ουσιαστική αντιμετώπιση του ζητήματος. 

                                          .  

     Κανείς δε δικαιούται να μένει πλέον αμέτοχος. Θεωρούμε ότι 

μόνο η άμεση ενεργοποίηση του πολίτη δύναται να αποτελέσει 

τροχοπέδη στις αντιπεριβαλλοντικές επιλογές που λαμβάνονται 

στο όνομα της ανάπτυξης, και μοχλό πίεσης προς κυβερνήσεις 

και διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι αποτελούν κέντρα λήψης 

αποφάσεων.                       .  
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    Πως όμως μπορεί να γίνει εφικτή η ενεργοποίηση του πολίτη; 

Πρωτεύοντα ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή διαδραματίζει η   κρα-

τική πολιτική.  

       Η ανάγκη εισαγωγής και ενίσχυσης των προγραμμάτων εκ-

παίδευσης για την προστασία του περιβάλ-

λοντος με βάση τις τρέχουσες συνθήκες, κρί-

νεται επιτακτική. Στόχος η ενημέρωση που θα 

οδηγήσει στην ευαισθητοποίηση και με   την 

σειρά της στην ανάληψη δράσης κυρίως από 

τους νέους.   Έτσι η κοινωνία αποκτά ένα ιδιαί-

τερα δυ- ναμικό κομμάτι, έργα   από οικονομικά συμφέ-

ροντα και περιορισμούς, ικανό για ενεργό δράση και ουσιαστική πίε-

ση στην κρατική εξουσία. Άλλωστε   οι νέοι αποτελούν τη βάση της 

μελλοντικές ολοκλήρωσης οποιασδήποτε στρατηγικής για το περι-

βάλλον.                                    .   

      Στην κατεύθυνση αυτή της δημιουργίας ενεργοποιημένων 

πολιτών είναι δυνατό να συμβάλλουν και τα μέσα μαζικής   ενη-

μέρωσης ως φορείς άμεσης και προσιτής για όλους πλη-

ροφόρησης. Οφείλουν πλέον να εστιάσουν το ενδιαφέρον στην 

πραγματική διάσταση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, και 

όχι στην αποσπασματική παρουσίαση τους, όπως ισχύει μέ-

χρι  σήμερα.                           .     

       Μ’αυτόν τον τρόπο ο ενημερωμένος και έτοιμος να δράσει πολί-

της δε θα μπορεί να ανεχθεί ούτε το δικό του εξαναγκασμό   σε πα-

θητικότητα, ούτε την ολιγωρία των κρατικών και διεθνών οργάνων. 

Αντίθετα, θα ενεργοποιηθεί και θα ζητά να   ακουστεί και η δική του 

φωνή. 

        Κι εμείς επειδή πιστεύουμε ακριβώς, σ’ αυτή τη δύναμη που έ-

χουν τα Μ.Μ.Ε στην προώθηση των περιβαλλοντικών προβλη-

μάτων και στην πληροφόρηση των πολιτών, θα ασχοληθούμε με τον 

τρόπο που αντιμετωπίζουν τα Μ.Μ.Ε τα σημερινά προβλήματα και 

αν ο ρόλος τους είναι επαρκής. 

     

  Ποια είναι όμως αυτά τα Μ.Μ.Ε; Είναι ο ηλεκτρονικός τύπος                    

( τηλεόραση,  ραδιόφωνο, internet ) και ο έντυπος τύπος                                    

( εφημερίδες, περιοδικά ).  

Αξίζει να κάνουμε μια αναδρομή και να γνωρίσουμε την ιστορία 

του τύπου. 
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ΟΟΟΙΙΙ   ΕΕΕΦΦΦΗΗΗΜΜΜΕΕΕΡΡΡΙΙΙΔΔΔΕΕΕΣΣΣ   

   Η εφημερίδα είναι το πιο γνωστό έντυπο που εκδίδεται και κυκλο-

φορεί κάθε μέρα. Μπορεί όμως να εκδίδεται και 

κάθε μήνα όπως η εφημερίδα μας «ο ΕΡΩΔΙ-

ΟΣ». 

     Στην εφημερίδα περισσότερο δημοσιεύονται 

ειδήσεις αλλά και άρθρα, σχόλια, γνώμες για 

διάφορα ζητήματα, ακόμα αγγελίες, διαφημί-

σεις, ανέκδοτα σταυρόλεξα, καιρός, αστρο-

λογία κ.α. Με την εφημερίδα κάθε άνθρωπος 

πληροφορείται για διάφορα πράγματα όχι μο-

νάχα από τον τόπο του αλλά από όλο τον κόσμο.   

ΗΗΗ   ΙΙΙΣΣΣΤΤΤΟΟΟΡΡΡΙΙΙΑΑΑ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΕΕΕΦΦΦΗΗΗΜΜΜΕΕΕΡΡΡΙΙΙΔΔΔΑΑΑΣΣΣ 

      Εφημερίδες αποκαλούσαν στην αρχαιότητα τα πινάκια ή τους 

παπύρους, όπου καταγράφανε τα καθημερινά έσοδα και έξοδα του 

σπιτιού. Αργότερα πήρε τη σημασία των λογαριασμών και της κα-

ταγραφής των καθημερινών γεγονότων. Ήταν, δηλαδή, ένα είδος 

λογιστικού και λογοτεχνικού ημερολογίου. Όμως, αυτού του είδους 

τα ημερολόγια δεν τα είχαν σε υπόληψη οι αρχαίοι. Γι΄αυτό και ο 

Λουκιανός, πειραχτικά, χαρακτηρίζει κάποιους σύγχρονους του φι-

λοσόφους « εν εφημερίσι φιλοσοφούντας». Με την παραπάνω έν-

νοια χρησιμοποιείται η λέξη και στα βυζαντινά χρόνια κι ύστερα 

από αυτά, δίχως να μπορεί να ειπωθεί, πότε πήρε τη σημερινή σημα-

σία της. Ίσως ανάμεσα στον 16ο και 17ο αιώνα. 

    . Στην αρχαιότητα, ιδιώτες ή επίσημοι γρα-

φείς κρατούσαν ημερολόγια. Τέτοιους 

χρονικογράφους αναφέρει ο Φλάβιος Ιώ-

σηπος στην Ασσυρία και Βαβυλωνία. Παρό-

μοιοι υπήρχαν και στην Περσία, ενώ για την 

Αίγυπτο έχουμε ξεκάθαρες πληροφορίες     

(μεγάλη συλλογή παπύρων στο μουσείο του 

Λούβρου από το 1700 π. Χ.). Βέβαια γίνεται 

λόγος για εφημερίδες και στην εποχή του Σο-

λομώντα.  
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     Ακόμα και στον Τρωικό πόλεμο λέγεται, ότι εφημεριδογράφοι 

όπως ο Δίρφυς ο Κρητικός (για τους Αχαιούς) και ο Δάτης ο Φρύ-

γας (για τους Τρώες) χαράζανε σε λίθους τα γεγονότα του πολέμου. 

Ο Μέγας Αλέξανδρος διέταξε να γράφονται βασίλειοι ή βασιλικαί 

εφημερίδες, με κάθε είδους ειδήσεις ( στρατιωτικές, πολι-τικές και 

άλλες). Αναφέρονται μάλιστα και ονόματα συντακτών τους, όπως 

του Διόδοτου του Ερυθραίου και του Ευμένη του Καρδιανού. Φυ-

σικά αυτές οι εφημερίδες έμοιαζαν περισσότερο με τα «Χρονικά» 

της βυζαντινής εποχής, και δεν είχαν καμιά σχέση με τις εφημερίδες 

των νεώτερων χρόνων. Τα ρωμαϊκά όμως acta diurna είχαν πολλά 

από τα χαρακτηριστικά μιας σημερινής εφημερίδας. Διακόσια χρό-

νια π. Χ. έγραφαν τις ειδήσεις πάνω σε άσπρες σανίδες, που τις κρε-

μούσαν σε δημόσια μέρη, σαν ανακοινωθέντα, μαζί με τα νέα της 

ημέρας, για να πληροφορείται ο ρωμαϊκός λαός. Από την εποχή του 

Ιούλιου Καίσαρα ( 48π.Χ. ) αυτές οι τοιχοκολλήσεις ονομάζονται 

acta senatus. Ας σημειωθεί πως τα acta diurna εξακολουθούσαν να 

τοιχοκολλούνται ως την πτώση της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας το ( 

475μ.Χ. ) . 

     Στα μέσα του 6ου μ.Χ. αιώνα άρχισε στην Κίνα η έκδοση εφη-

μερίδων. Η πιο αρχαία είναι η «Τσιγκ Λάο» (Νέα του Πεκίνου) που 

αρχικά έβγαινε με ξύλινα στοιχεία ως το 911μ.Χ. Ξαναβγήκε το 1351 

και δεν έπαψε από τότε να κυκλοφορεί. Μια άλλη εφημερίδα, που 

έβγαινε για αιώνες, ήταν και η «Εφημερίδα του Πεκίνου». Στην Ευ-

ρώπη, αν και κυκλοφορούσαν κάποια φυλλάδια από τον 15ο αιώνα, 

όμως οι εφημερίδες με τον σημερινό χαρακτήρα τους, δεν είναι πα-

λιότερες από τον 17ο αιώνα. Σταθμό στην ιστορία των εφημερίδων 

αποτελεί η έκδοση «Gazetta» στη Βενετία, το 1600 και αργότερα το 

1609 ένα δωδεκασέλιδο έντυπο στο Στρασβούργο, που ανάμεσα 

στις ειδήσεις αναφέρει την ανακάλυψη του Γαλιλαίου και την τιμω-

ρία του. 
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ΤΤΤΕΕΕΧΧΧΝΝΝΟΟΟΛΛΛΟΟΟΓΓΓΙΙΙΚΚΚΕΕΕΣΣΣ   ΕΕΕΞΞΞΕΕΕΛΛΛΙΙΙΞΞΞΕΕΕΙΙΙΣΣΣ   

       Στις αρχές του αιώνα, όταν οι κυκλοφορίες μετρούνταν σε χιλιά-

δες, οι εφημερίδες τυπώνονταν σαν τα βιβλία, σε επίπεδα χειροκίνη-

τα ξύλινα πιεστήρια. Αργότερα, με την αύξηση της κυκλοφορίας και 

την ανάγκη μεγαλύτερης ταχύτητας, επινοήθηκαν κυλινδρικές μη-

χανές, κινούμενες με ατμό (μετά το 1814). Και αργότερα με ηλεκτρι-

σμό που μέσα σε λίγες ώρες τύπωναν, έκοβαν και δίπλωναν εκατο-

ντάδες χιλιάδες εφημερίδες. Στις απαρχές της δημοσιογραφίας οι ει-

δήσεις συλλέγονταν με ένα σύστημα λίγο-πολύ ανώνυμων επιστο-

λογράφων, πρακτόρων και ταχυδρόμων. Οι κύριοι παράγοντες ήταν 

εκείνοι, που έμεναν στην έδρα της έκδοσης και έγραφαν σχόλια πά-

νω στα γεγονότα. Καθώς όμως, οι εφημερίδες πολλαπλασιάζονταν, 

το προσωπικό άρχισε να συγκροτείται από ρεπόρτερ αποκλειστικής 

απασχόλησης, που στέλνονταν σε διάφορα μέρη, για συλλογή ειδή-

σεων.       

  

ΟΟΟΡΡΡΓΓΓΑΑΑΝΝΝΩΩΩΣΣΣΗΗΗ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΕΕΕΦΦΦΗΗΗΜΜΜΕΕΕΡΡΡΙΙΙΔΔΔΑΑΑΣΣΣ  

      Από άποψη καθαρά οργανωτική την εφημερίδα την οργανώνει ο 

αρχισυντάκτης ή ο διευθυντής ο οποίος συγκεντρώνει και καταχωρεί 

την ύλη που του δίνουν οι συντάκτες. Οι συντάκτες παίρνουν τις ει-

δήσεις από το υπουργείο. Όταν συγκεντρωθεί η ύλη στέλνεται στο 

τυπογραφείο. Στη συνέχεια ακολουθεί η εκτύπωση σε μεγάλα κυ-

λινδρικά πιεστήρια που λειτουργούν με ρεύμα. Η εκτύπωση  δεν δι-

αρκεί πάνω από 2 ως 3 ώρες. Και τέλος από την στιγμή που τελειώ-

νει η εκτύπωση όλη την διαδικασία να τα μεταφέρουν στα περίπτερα 

και στα διάφορα άλλα μαγαζιά είναι δουλειά των πρακτορείων τύ-

που. 
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ΗΗΗ   ΙΙΙΣΣΣΤΤΤΟΟΟΡΡΡΙΙΙΑΑΑ   ΤΤΤΟΟΟΥΥΥ   ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΗΗΗΝΝΝΙΙΙΚΚΚΟΟΟΥΥΥ   ΤΤΤΥΥΥΠΠΠΟΟΟΥΥΥ   
 

     Ή ιστορία του Ελληνικού 

Τύπου αρχίζει να γράφεται 

στη Bιέννη το 1784 με την έκ-

δοση της πρώτης εφημε-

ρίδας στην Ελληνική γλώσ-

σα, από τον Γεώργιο Βεντότη. 

Το 1790 εμφανίζεται η δεύτερη 

δισεβδομαδιαία, η "Εφημερίς", 

πάλι στη Βιέννη από τον Πού-

πλιο Μαρκίδη. Τριάντα χρόνια 

αργότερα - το 1821 στην Κα-

λαμάτα - ο Δημήτριος Υψη-

λάντης, αδελφός του Αλέξαν-

δρου, εκδίδει την ημερήσια ε-

φημερίδα "Σάλπιγξ Ελλη-

νική". 

        Το πρώτο μεγάλο ορόση-

μο της περιόδου των μεγά-

λων αλλαγών στον ελληνικό Τύπο είναι το 1873. Την 1η Οκτω-

βρίου του 1873 εκδίδεται από τον Δημήτριο Κορομηλά στην Αθήνα η 

πρώτη ημερήσια ελληνική εφημερίδα με τον τίτλο «Εφημερίς». Ηταν 

τετρασέλιδη και «καθαρώς ειδησεογραφική, εν αντιθέσει προς τα 

άλλα δημοσιογραφικά όργανα της εποχής» Είναι ενδεικτικό πως η 

«Εφημερίς» κυκλοφορούσε με «διανομείς» και επωλείτο στους δρό-

μους από εφημεριδοπώλες. Το δεύτερο μεγάλο ορόσημο στην πορεία 

των αλλαγών είναι το έτος 1875. Μεταξύ 1873 και 1875 ο Σπύρος 

Τσαγγάρης διείδε πρώτος πως η οργανωμένη πώληση των εφημερί-

δων θα μπορούσε να αποβεί «προσοδοφόρος επιχείρησις». Το 1875 

συνένωσε πολλούς μικρούς και μεμονωμένους εφημε-ριδοπώλες και 

συνέπτυξε το πρώτο στην Ελλάδα πρακτορείο εφημερίδων με την 

επωνυμία «Σπύρος Τσαγγάρης». Μεταξύ 1875 και 1877, ο Τσαγγάρης 

κατάφερε να συνενώσει και άλλους εφημεριδοπώλες και δημιούρ-

γησε το Κεντρικόν Πρακτορείον Εφημερίδων «Σπύρος Τσαγγά-

ρης» (1877).  
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    Η οικονομική εξέλιξη του πρακτορείου ήταν ραγδαία και αυτό 

φαίνεται από το γεγονός πως το 1880 ο Τσαγγάρης χρηματοδότησε 

τον Βλάση Γαβριηλίδη να εκδώσει πολιτικοσατιρική εφημερίδα. Η 

εφημερίδα πρόκοψε και εντός μιας τριετίας, δηλαδή το 1883, εξελί-

χθηκε στην ιστορική ημερήσια πολιτική εφημερίδα «Ακρό-πολις»  

       Το τρίτο μεγάλο ορόσημο στην εξέλιξη του Τύπου αυτή την περί-

οδο έδωσε η γενικότερη εξέλιξη της τεχνολογίας και της οικο-νομίας, 

που είχε αποτέλεσμα την ανάπτυξη του πρώτου δικτύου του ελ-

ληνικού σιδηροδρόμου. Η επέκταση του σιδηροδρομικού δικτύου 

έγινε σταδιακά. Ετσι, το 1869 συνεδέθη μόνο η Αθήνα με τον Πει-

ραιά. Η επέκταση των μαζικών συγκοινωνιών και μεταφορών 

και το πέρασμά τους από το «βιοτεχνικό επίπεδο» (άμαξες κ.λπ.) 

στο «βιομηχανικό» (σιδηρόδρομος) συνέβαλε στην επέκταση των 

αθηναϊκών εφημερίδων εκτός της Αθήνας. Ο ελληνικός σιδη-

ρόδρομος, όπως συνέβη άλλωστε και διεθνώς, συνέδεσε τον Τύπο 

μιας πόλης (Αθήνα) πρώτα με τις γειτονικές πόλεις (Πειραιάς) και 

αργότερα με την επαρχία.                                  . 

        Η περίοδος που ακολουθεί από τη δεκαετία του 1870 μέχρι τις 

πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα για τον αθηναϊκό Τύπο είναι ως 

προς την παραγωγή, περίοδος σταδιακής ανάπτυξης και εκσυγ-

χρονισμού. Αυτά τα χρόνια εκδίδονται ιστορικές αθηναϊκές εφημε-

ρίδες και εμφανίζονται σημαντικές προσωπικότητες στον αθηναϊκό 

Τύπο. Αυξάνουν σταδιακά οι ημερήσιες αθηναϊκές εφημερίδες κα-

θώς εκδίδονται το 1883 η εφημερίδα «Ακρόπολις» από τον Βλάση 

Γαβριηλίδη, το 1889 η εφημερίδα «Εστία» από 

τον Γεώργιο Δροσίνη, το 1896 η εφημερίδα 

«Εμπρός» από τον Δημήτριο Καλαποθάκη. 

Αντιστοίχως, την ίδια περίοδο αυξάνουν και οι 

μη ημερήσιες εφημερίδες, συμβάλλοντας και 

αυτές στο εύρος και στην ποικιλία του αθηνα-

ϊκού Τύπου. 

    Σημαντικότερες μη ημερήσιες εφημερίδες 

της περιόδου θεωρούνται το «Εθνικό Πνεύ-

μα» (1866), η «Εφημερίς των Συζη-τήσεων» 

(1870), η «Πρωία» (1874) και ο «Ρωμιός» (1883) 

του Γιώργου Σουρή. 
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    Από τα πρώτα χρόνια του 20ού αιώνα εμφανίζονται νέες μαζικές 

εφημερίδες, που προοιωνίζονται επερχόμενες ανακατατάξεις ή 

καταγράφουν αυτές που ήδη συμβαίνουν.                  .           

    Οι μεγάλες ανακατατάξεις, που συνέβησαν τα αμέσως επόμενα 

χρόνια, με τους Βαλκανικούς Πολέμους, τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο 

και τη Μικρασιατική Καταστροφή, δημιούργησαν μια νέα κατά-

σταση για την Ελλάδα (υπερδιπλασιασμός της χώρας και του πλη-

θυσμού). Οι ανακατατάξεις και η γεωγραφική επέκταση της Ελλά-

δας βρίσκει τον αθηναϊκό Τύπο της περιόδου αρκετά οργα-νωμένο 

και σε άνθηση. Έτσι, εύκολα επεκτείνεται στις νέες περιοχές και ε-

παρχίες. 

     Η περίοδος 1915-1935 χαρακτηρίζεται από μια εκδοτική διεύ-

ρυνση, που οφείλεται κυρίως στις πολιτικές ανακατατάξεις της πε-

ριόδου. Όμως τη μαζική διάσταση στο έντυπο σύστημα επι-

κοινωνίας τη δίδει η οικονομική επέκταση της περιόδου. Μέσα σε αυ-

τές τις συνθήκες εμφανίζονται μερικές από τις σημαντικές ημε-

ρήσιες πολιτικές εφημερίδες της Αθήνας. Ανάμεσά τους διακρί-

νονται η «Καθημερινή», (15/9/1919) του Γεωργίου Βλάχου, το 

«Ελεύθερον Βήμα» (6/2/1922) του Δημητρίου Λαμπράκη, η 

«Βραδινή» (18/11/1923), εφημερίδα των συντακτών, η «Πρωία» 

(1/11/1925) των αδελφών Γεωργίου και Στεφάνου Πεσμαζόγλου και 

τα «Αθηναϊκά Νέα» (28/5/1931) του Δημητρίου Λαμπράκη. 

    Σε αυτή την περίοδο της 

πρώτης εκβιομηχάνισης και 

της οικονομικής διεύρυνσης, εί-

ναι χαρακτηριστικό πως ανοί-

γουν νέοι εκδοτικοί ορίζοντες 

πέρα από τα όρια της πολι-

τικής. Ετσι, αυτή την περίοδο 

εκδίδονται η σημαντική εβδο-

μαδιαία οικονομική εφημερίδα 

«Οικονομικός Ταχυδρόμος», το 1926, του Δημητρίου Λαμπράκη 

(που αργότερα μετετράπη στο γνωστό περιοδικό που εκδίδεται μέχρι 

σήμερα), αλλά και μαζικά λαϊκά περιοδικά ποικίλης ύλης. όπως το 

«Ρομάντσο», το 1934 (που έμελλε μεταπολεμικά να παίξει μεγάλο 

ρόλο στην εξέλιξη του αναγνωστικού κοινού στις λαϊκές τάξεις).  
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      Με την έκδοση του 

«Οικονομικού Ταχυ-

δρόμου» επιχειρείται να 

καλυφθούν τα ενδια-

φέροντα και οι ανάγκες 

πληροφόρησης των οι-

κονομικά ισχυρών τά-

ξεων της εποχής και με 

το «Ρομάντσο» καλύ-

πτονται τα ενδιαφέροντα και οι ανάγκες ψυχαγωγίας των λαϊκών 

τάξεων.  

          Η γερμανική κατοχή, από την άποψη της επικοινωνίας, ή-

ταν, για την Ελλάδα μια σκοτεινή περίοδος. Όσες αθηναϊκές εφη-

μερίδες δεν έκλεισαν, περιορίστηκαν σε τοπικό επίπεδο, καθώς ό,τι 

πιο ενδιαφέρον είχαν να γράψουν ήταν οι διανομές άρτου και τροφί-

μων. Συνάμα, ο παράνομος αντιστασιακός Τύπος, αν και είναι 

πλούσιος και ενδιαφέρων, ήταν εντελώς διαφορετικός. Έτσι, ο αθη-

ναϊκός Τύπος ουσιαστικά ξανάρχισε τη διαδρομή του το 1944 σαν 

από την αρχή. 

         Με την απελευθέρωση της χώρας από τους Γερμανούς, οι ελλη-

νικές εφημερίδες, ελεύθερες από κάθε πολιτική λογοκρισία, συνέχι-

σαν να κυκλοφορούν μέσα από το δίκτυο που ήδη υπήρχε από την 

κατοχή. Όμως αυτό δεν κράτησε πολύ, καθώς με την έκρηξη του εμ-

φυλίου στις 3 Δεκεμβρίου του 1944 οι αθηναϊκές εφημερίδες διέκο-

ψαν την κυκλοφορία τους. Η κυκλοφορία τους επαναλήφθηκε στα-

διακά μόνο μετά τη λήξη των εχθροπραξιών στην Αθήνα. Τα πρώτα 

μεταπολεμικά χρόνια (1945-1952) χαρακτηρίζονται από την οργάνω-

ση της επέκτασης του δικτύου διανομής εφημερίδων στην επαρχία 

με την ανάπτυξη πλήρους δικτύου υποπρακτορείων σε όλη την Ελ-

λάδα. Γεγονός που αποτέλεσε την αφετηρία για την εξάπλωση του 

αθηναϊκού Τύπου και πάλι στην επαρχία μετά την κατοχή. Η επόμε-

νη περίοδος (1954-1960), η οποία ακολούθησε τα πρώτα δύσκολα με-

ταπολεμικά χρόνια, χαρακτηρίζεται από γρήγορη οικονομική ανά-

πτυξη και σταδιακή πολιτική εξομάλυνση, που στο χώρο του Τύπου 

αποτυπώνονται με τη σταδιακή αύξηση και βελ-τίωση των ημερήσι-

ων εφημερίδων, τη συνεχή αύξηση των κυκλο-φοριών, την αύξηση 

των εκδιδόμενων τίτλων με την επανεμφάνιση ή την καθιέρωση ει-

δικών περιοδικών εντύπων.  
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    Ολα αυτά οδηγούν στην αύξηση της έντυπης επικοινωνίας, η ο-

ποία και καταγράφεται στα μέσα της δεκαετίας του 1950.  

        Στην περίοδο της δικτατορίας (1967-1973) ο Τύπος εκδήλωσε α-

ντίθεση με διάφορους τρόπους Η αντίθεση των εφημερίδων δεν πε-

ριορίστηκε στην ειδησεογραφική κάλυψη και αρθρογραφία. Στα πα-

ραδείγματα περιλαμβάνεται το κλείσιμο της «Μεσημβρινής» και 

της «Καθημερινής» με πρωτοβουλία της Ελένης Βλάχου, εκδότριας 

των δύο εφημερίδων, αμέσως μετά το πραξικόπημα του Απριλίου. Η 

«Ελευθερία», εφημερίδα του Κέντρου, διέκοψε την έκδοσή της την ί-

δια περίοδο. Οι συνθήκες όμως ήταν διαφορετικές. Ο εκδότης της, 

Πάνος Κόκκας, καταδικάστηκε αμέσως μετά το πραξικόπημα, αλλά 

διέφυγε από την Ελλάδα αποφεύγοντας τη σύλληψη και καταδίκη 

του. Η οικογένειά του σταμάτησε την έκδοση της εφημερίδας.  

     Δύο από τις σημαντικότερες εφημερίδες της Αριστεράς, η «Αυγή» 

και η «Δημοκρατική Αλλαγή», έκλεισαν τις πρώτες ώρες της 21ης 

Απριλίου έπειτα από επέμβαση του Στρατού. Ανάλογο με το κλείσι-

μο της «Βραδυνής» ήταν και το τέλος της «Χριστιανικής» και η ε-

κτόπιση του εκδότη της Νίκου Ψαρουδάκη. Λίγες ημέρες μετά την 

ανατροπή του Γεωργίου Παπαδόπουλου και την ανάληψη της εξου-

σίας από τον Δημήτριο Ιωαννίδη, η «Χριστιανική» δημοσίευσε ένα 

άρθρο με τίτλο «Ο τύραννος έπεσε, να πέσει και η τυραννία». Το άρ-

θρο αυτό ήταν και αιτία του κλεισίματός της. 

    Επίσημες στατιστικές της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Εκδοτών Ε-

φημερίδων έδειξαν ότι το 1990 υπήρχαν στην Ελλάδα 132 ημερήσι-

ες εφημερίδες και 115 εβδομαδιαίες. Κατά την περίοδο 1986-1987 

κυκλοφορούσαν 129 ημερήσιες εφημερίδες, ενώ την περίοδο 1988-

1989 υπήρχαν 113. Όσο για τις εβδομαδιαίες εφη-μερίδες, αριθμού-

νται σε 114 το 1986-1987 και σε 116 το 1988-1989 («132 καθημερινές», 

1991).    
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      Περισσότερες του 25% των γενικής κυκλο-

φορίας πολιτικών εφημερίδων εκδίδονται στην 

Αθήνα και έχουν εθνική κυκλοφορία. Από το 

σύνολο των ημερήσιων εφημερίδων, περίπου 20 

ειδικεύονται στα αθλητικά και τα οικονομικά. 

Μόνο στην Αθήνα κυκλοφορούν τέσσερις ημε-

ρήσιες οικονομικές εφημερίδες (Ημερησία, Κέρ-

δος, Εξπρές και Ναυτεμπορική) και πέντε αθλη-

τικές («Φίλαθλος», «Φως», «Αθλητική», «Spor-

time», «Ωρα για Σπορ»).                                 

 

 

    Στα επαρχιακά κέντρα, όπως στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, την 

Καλαμάτα, το Βόλο, τη Λάρισα, τα Χανιά, τη Ζάκυνθο και την Κέρ-

κυρα, κυκλοφορούν περίπου 100 ημερήσιες εφημερίδες (βλέπε 

Δεμερτζής, 1991). Η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει τη μεγαλύτερη κίνη-

ση σε εφημερίδες εκτός Αθηνών. Οι εφημερίδες της Θεσ-σαλονίκης 

«Μακεδονία» και «Θεσσαλονίκη» του συγκροτήματος Βελλίδη διέ-

κοψαν την έκδοσή τους, το 1996, έπειτα από απεργιακές κινητοποιή-

σεις των εργαζομένων για «μη καταβολή δεδου-λευμένων».             

 

          Η Ελλάδα έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά κατανά-

λωσης εφημερίδων στην Ευρώπη, 121 φύλλα ανά 1.000 κατοί-

κους. Στην Ελβετία πωλούνται 387 φύλλα ανά 1.000 κατοίκου..                  

. 
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ΡΡΡΑΑΑΔΔΔΙΙΙΟΟΟΦΦΦΩΩΩΝΝΝΟΟΟ   

Η ραδιοφωνία είναι η ηλεκτρονική μετάδοση ρα-      

διοφωνικών σημάτων, προορισμένων για το ευρύ 

κοινό. Η ραδιοφωνία, υπό την έννοια αυτή, δεν πε-

ριλαμβάνει ούτε τις ιδιωτικές εκπομπές, ούτε τις 

στρατιωτικές επικοινωνίες. Γενικός σκοπός της 

ραδιοφωνίας, είναι η εκπομπή εκπαιδευτικών, 

ενημερωτικών και ψυχαγωγικών προγραμμά-

των, τα οποία στοχεύουν σε κάποια μεγάλη ακροαματικότητα.  

       Οι πρώτες ραδιοφωνικές εκπομπές πραγματοποιήθηκαν στις 

Η.Π.Α., από ενθουσιώδεις ερασιτέχνες. Η ταχεία ανάπτυξη της 

τεχνολογίας, είχε σαν αποτέλεσμα, την αύξηση στη ζήτηση, 

τόσο των ραδιοφωνικών συσκευών, όσο και των προγραμμά-

των. Το Νοέμβριο του 1920 τοποθετείται η έναρξη του πρώτου επί-

σημου ραδιοφωνικού σταθμού στον κόσμο, του KDKA στο Πίτσ-

μπεργκ των ΗΠΑ. Τη σκυτάλη για την Ευρώπη παίρνει η Μ. 

Βρετανία το 1922 με τους σταθμούς 2LO και BBC. 

     Το 1925-1926 (ο ακριβής χρόνος έναρξης αμφισβητείται μέχρι 

σήμερα) ξεκίνησε από την Θεσσαλονίκη το “Ράδιο Τσιγγιρίδη”, ο 

οποίος ήταν ο πρώτος ραδιοφωνικός σταθμός όχι μόνο στην Ελλά-

δα αλλά και στα Βαλκάνια. Το 1925-1926 εγκατέστησε στον κήπο 

του σπιτιού του, στην οδό Βασ. Ολγας 20, τον πρώτο ελληνικό ραδι-

οφωνικό σταθμό, αλλά και τον πρώτο σε ολόκληρα τα Βαλκάνια. 

Στηρίχτηκε αποκλειστικά στις δικές του δυνάμεις, χωρίς να έχει 

οποιαδήποτε υλική ή ηθική βοήθεια από το κράτος. Οι εκπομπές 

του σηματοδότησαν την έναρξη της ελληνικής 

παρουσίας στη ραδιοφωνία. Οι ελάχιστοι Θεσ-

σαλονικείς που διέθεταν ραδιόφωνα την επο-

χή εκείνη (σε όλη τη χώρα το 1926 υπήρχαν 

200 δέκτες) έκπληκτοι άκουσαν από τους 1334 

χιλιόκυκλους των μεσαίων κυμάτων τον εκ-

φωνητή να λέει: “Εδώ Ράδιο Τσιγγιρίδη” και 

αμέσως μετά ένα πρόγραμμα με τραγούδια 

της εποχής. 

   Η Ελληνική Ραδιοφωνία από το 1938 έως σήμερα υπηρετεί πιστά 

το τρίπτυχο ενημέρωση-ψυχαγωγία-επιμόρφωση και προσπαθεί 
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πάντα να συμβαδίζει με τις ανάγκες της εποχής αλλά και των α-

κροατών της. Το δημόσιο ραδιόφωνο είναι ένα ραδιόφωνο που μπο-

ρεί να μείνει κοντά σας όλες τις ώρες και να καλύψει όλα σας τα 

ενδιαφέροντα. Τα προγράμματά του απευθύνονται σε κάθε είδος 

κοινού και αφορούν κάθε προτίμηση.  

    Τα ραδιοφωνικά συστήματα μπορούν, βασικά, να καταταγούν με 

βάση δύο κατηγορίες: α) την νομική και εμπορική τους υπόσταση 

και β) ως προς τη διοίκηση και την ιδιοκτησία. Όλοι οι ραδιοφωνικοί 

σταθμοί υπάγονται, ως ένα βαθμό, στον κρατικό έλεγχο. Η ιταλική 

ραδιοτηλεόραση αποτελεί παράδειγμα οργανισμού που λειτουργεί 

μεταξύ κρατικής και ιδιωτικής επιχείρησης. Η λειτουργία εξα-

σφαλίζεται οικονομικά, τόσο από τις διαφημίσεις, όσο και από την 

κρατική επιχορήγηση. Ιδιωτικοί σταθμοί λειτουργούν σ’ όλο τον 

κόσμο. Ραδιοσταθμοί κοινής ωφελείας, επιδοτούμενοι πλήρως, από 

το κράτος και απαλλαγμένοι από διαφημίσεις, προσφέρουν, πολ-

λές φορές, προγράμματα υψηλής ποιότητας, για την πνευματική 

καλλιέργεια των ακροατών τους. Οι ιδιωτικοί σταθμοί, προκειμέ-

νου να πουλήσουν χρόνο για διαφημίσεις, σε υψηλή τιμή, επιδιώ-

κουν μεγάλη ακροαματικότητα. Για το σκοπό, αυτό, προσφέρουν 

στους ακροατές τους ελαφρά προγράμματα, που αρέσουν στο ευρύ 

κοινό, ενώ δεν διστάζουν να καταργήσουν ή να μεταβάλουν μια 

εκπομπή, μόλις αντιληφθούν την πτώση της ακροαματικότητας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

                                          

   



 18 

ΙΙΙΣΣΣΤΤΤΟΟΟΡΡΡΙΙΙΑΑΑ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΗΗΗΛΛΛΕΕΕΟΟΟΡΡΡΑΑΑΣΣΣΗΗΗΣΣΣ 
 

      Η τηλεόραση ανακαλύφθηκε από τον 

Μπαίρντ, που πραγματοποίησε μια τηλεο-

πτική μετάδοση με τη βοήθεια φωνητικού 

τροχού. Η πρώτη τηλεόραση που ανακα-

λύφθηκε είχε μέγεθος όπως ένα κουτί πα-

πουτσιών. Τη τηλεόραση άρχισαν να τη 

χρησιμοποιούν, για την ικανοποίηση στρα-

τιωτικών αναγκών κατά το Β΄ παγκόσμιο 

πόλεμο. Το 1989 ο Λαζάρ Βεγέ πρότεινε έναν τροχό με κάτοπτρα που 

βελτίωνε τη φωτεινή απόδοση της τηλεόρασης. Για την αναπα-

ραγωγή κινουμένων εικόνων βοηθούσαν οι ηλεκτρονικοί μέθοδοι 

που εφάρμοσαν. Η τηλεόραση άρχισε να γίνεται έγχρωμη το 1929, 

και την τελειοποίησαν οι Η.Π.Α. 
 

 

 

   

ΑΑΑΠΠΠΟΟΟΨΨΨΕΕΕΙΙΙΣΣΣ::: 
 

    Τα πλεονεκτήματα της τηλεόρασης είναι ότι γνωρίζουμε τι γί-

νεται σε άλλες χώρες, πόλεις. Τα παιδιά βλέπουνε διάφορα κινούμε-

να σχέδια και περνούν την ώρα τους.  

Τα μειονεκτήματα όμως είναι, ότι μερικοί άνθρωποι βλέπουν υ-

περβολικά πολύ τηλεόραση, με αποτέλεσμα να έχουν πρόβλημα 

στην όραση. Στην παλαιά εποχή γινόταν ακριβώς το αντίθετο, οι 

άνθρωποι δεν είχαν τηλεόραση και δεν είχαν αυτά τα προβλήματα.            

                                                       Ιωάννα Δαλακούρα B1 
 

     Πιστεύω, πως η τηλεόραση μας διασκεδάζει και μας ξεκουρά-

ζει, μας ενημερώνει για διάφορα θέματα και μας μαθαίνει πολλών 

λογιών πράγματα. Εκτός από καλά πράγματα, η τηλεόραση έχει και 

τα άσχημα όπως π.χ εάν παρακολουθούμε πολλές ώρες μας κουρά-

ζει στα μάτια και έχει ως αποτέλεσμα τη μυωπία και τον αστιγματι-

σμό. 

                             Αριάδνη Αργατζοπούλου B1 
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    Η τηλεόραση είναι, όπως γνωρίζουμε όλοι μια πολύ ελκυστική 

συσκευή. Σε τραβάει σαν μαγνήτης. Υπάρχουν κάποιες ψυχα-

γωγικές εκπομπές, που ορισμένοι άνθρωποι παίζουν για να δοκιμά-

σουν τις γνώσεις τους. Επίσης υπάρχουν περιβαλλοντικές εκπομπές, 

που σου διηγούνται για το φυτικό και ζωικό κόσμο. Έτσι μαθαίνεις 

πολλά για τον κόσμο γύρω σου αλλά μαθαίνεις και για πολλούς πο-

λιτισμούς άλλων χωρών όπως λ.χ τα ήθη και τα έθιμα. 

 

    Στο σημερινό κόσμο αλλά και στο μέλλον η τηλεόραση θα προ-

σελκύει μικρούς και μεγάλους. Η τηλεόραση δεν είναι ότι καλύτερο 

για τα παιδιά. Επηρεάζουν τα μάτια και μερικές φορές αποσπούν τα 

παιδιά από τα μαθήματά τους.  

                                      Χρύσα Καλάτη B1 

  

Η τηλεόραση επηρέασε σημαντικά τη ζωή των ανθρώπων. Στα 

προηγούμενα χρόνια, πολύ παλιά οι άνθρωποι είχαν διάθεση για τη 

ζωή. Τα παιδιά παίζανε όλη μέρα ξένοιαστα και χαρούμενα. Οι γο-

νείς μαθαίνανε να διασκεδάζουν και να περνάνε την περισσότερη 

ώρα με τα παιδιά τους. 

    Στην σημερινή εποχή τα παιδιά δεν παίζουν στον ελεύθερο 

χρόνο τους, αλλά ξημεροβραδιάζονται ατέλειωτες ώρες μπροστά 

στη τηλεόραση. Οι γονείς δεν έχουν αρκετό χρόνο για να ασχολη-

θούν με τα παιδιά τους λόγω της εργασίας, κι όταν έχουν, απλά ξε-

κουράζονται μπροστά στη τηλεόραση.                                                                         

                                   Ελίνα Κολοβού B1                                                             
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ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΗΗΗΝΝΝΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΤΤΤΗΗΗΛΛΛΕΕΕΟΟΟΡΡΡΑΑΑΣΣΣΗΗΗ   

        21/09/1965 Μεταδίδεται η πρώτη πειραματική τηλεοπτική εκ-

πομπή του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας (ΕΙΡ) από το στούντιο 

3 των ραδιοφωνικών θαλάμων του Ζαππείου. Μερικούς μήνες αργό-

τερα, ο Πειραματικός Σταθμός Τηλεόρασης του ΕΙΡ μεταδίδει το 

πρώτο επίσημο τηλεοπτικό πρόγραμμα.   

      Η επίσημη πρεμιέρα είναι η 23 Φεβρουαρί-

ου 1966 και ώρα 6.30 το απόγευμα, όταν η Ελένη 

Κυπραίου καλησπερίζει επισήμως τους έλληνες 

τηλεθεατές. Το Εθνικό Ίδρυμα  Ραδιοφωνίας 

(ΕΙΡ) είναι πλέον γεγονός. Την ίδια χρονιά αρχί-

ζει να εκπέμπει δοκιμαστικά και ο σταθμός των 

Ενόπλων Δυνάμεων, η μετέπειτα Υπηρεσία Ε-

νημερώσεως Ενόπλων Δυνάμεων (ΥΕΝΕΔ).  

 

      Η Αθήνα του 1966 μετράει περίπου 1500 τηλεοπτικούς δέκτες, ο 

αριθμός των τηλεθεατών όμως είναι σίγουρα μεγαλύτερος. Το κοινό 

δε διστάζει μάλιστα να συγκεντρωθεί έξω από τις βιτρίνες των κα-

ταστημάτων ηλεκτρικών συσκευών για να παρακολουθήσει μαγε-

μένο, ασπρόμαυρα ταξιδιωτικά ντοκιμαντέρ. Το πρόγραμμα των 

πρώτων ημερών γεμίζει κυρίως με εκπομπές που μας προσφέρουν 

τηλεοπτικά προηγμένες χώρες.  

       Το επόμενο κεφάλαιο στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης 

γράφεται την περίοδο της δικτατορίας, που θα έρθει ένα χρόνο και 

δυο μήνες μετά την πρεμιέρα της ΕΙΡ.  

     Η δικτατορία θα δώσει ιδιαίτερο βάρος στην τηλεόραση, όχι μόνο 

για λόγους προπαγάνδας, αλλά και γιατί η τηλεόραση δίνει διέξοδο 

στα προβλήματα της καθημερινότητας. Ένα ψυχαγωγημένο κοινό, 

είναι όσο να ‘ναι, λιγότερο δυσαρεστημένο…  

       Οι ξένες και ελληνικές τηλεοπτικές σειρές που 

γράφουν ιστορία είναι το «Πέιτον Πλέις», «Ο φυ-

γάς», «Ο παράξενος ταξιδιώτης» και φυσικά «Ο 

άγνωστος πόλεμος», η κατασκοπική σειρά της 

ΥΕΝΕΔ, σε σενάριο Νίκου Φώσκολου και σκηνο-

θεσία Κώστα Κουτσομύτη, που κατέχει την πρώτη θέση τηλεθέασης 

όλων των εποχών, με ποσοστό 76%.  
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     Η σάτιρα του Κώστα Μουρσελά  «Εκείνος κι Εκείνος», με τους 

Βασίλη Διαμαντόπουλο και Γιώργο Μιχαλακόπουλο, αποτελεί εξαί-

ρεση στη λογοκρισία της εποχής και σημειώνει μεγάλη επιτυχία.  

     Χρονιά-ορόσημο για την ελληνική τηλεόραση θα αποδειχθεί 

το 1989, οπόταν, μετά τις εκλογές, η νέα κυβέρνηση Τζανετάκη 

θα ψηφίσει με τον νόμο 1866/89 την νομιμοποίηση της ιδιωτικής 

ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. Το μονοπώλιο της ΕΡΤ λαμβάνει 

τέλος.  

   

     Στις 20 Νοεμβρίου 1989 το MEGA CHANNEL, βρίσκεται στον αέ-

ρα. Την παραμονή του 1990 εκπέμπει ο ΑΝΤ1. Η εποχή της ιδιωτικής 

τηλεόρασης στην Ελλάδα έχει αρχίσει. Η ΕΡΤ1, η ΕΡΤ2 –και η «θεσ-

σαλονικιά» ΕΡΤ3–  θα έχουν να αντιμετωπίσουν στα επόμενα χρόνι-

α, την πληθώρα μεγάλων και μικρότερων ιδιωτικών σταθμών που 

θα εμφανιστούν, όπως το Σκάι –πλέον ALPHA, το STAR CHANNEL, 

το NEW CHANNEL –πλέον TEMPO, το ALTER, το SEVEN και άλλα 

πολλά. Η συνδρομητική τηλεόραση εκπροσωπείται από το FILMNET 

και τη δορυφορική NOVA  και τον ALPHA DIGITAL . 
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                  ΜΜΜΕΕΕΣΣΣΑΑΑ   ΜΜΜΑΑΑΖΖΖΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΕΕΕΝΝΝΗΗΗΜΜΜΕΕΕΡΡΡΩΩΩΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΜΜΜΑΑΑΘΘΘΗΗΗΤΤΤΕΕΕΣΣΣ   
 

Ο άνθρωπος των σύγχρονων πολι-       

τισμένων κοινωνιών, χαρακτηρίζεται από 

υψηλό βιοτικό επίπεδο, μόρφωση και ικα-

νή ενημέρωση, μέσω των Μ.Μ.Ε.  Τα Μέσα 

Μαζικής Ενημέρωσης, έντυπα και ηλε-

κτρονικά, διαδραματίζουν τα τελευ-

ταία χρόνια σημαντικό ρόλο στην 

κοινωνία και την πολιτική, στον πολι-

τισμό και τη διάδοση των ιδεών, στην ενημέρωση του πολίτη . 

Οτιδήποτε προβάλλεται μέσα από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρω-

σης όχι μόνο δεν αμφισβητείται ως προς την αλήθεια του, αλλά 

γίνεται και η προσωπική αλήθεια του καθενός από εμάς. Ότι δεν 

υπάρχει στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ότι δεν βγαίνει στις ει-

δήσεις, - στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στην εφημερίδα,- τε-

λικά δεν περιλαμβάνεται στον κόσμο μας. Δεν είναι καν αλήθεια. 

Η πραγματικότητά μας διαμορφώνεται από αυτά . 

        Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο παίζουν στη διαμόρφωση της 

προσωπικότητας των παιδιών. Τα ΜΜΕ, πολλές φορές έχουν α-

ντικαταστήσει την οικογένεια , ακόμα και το ίδιο το σχολείο. 

Σύμφωνα με απαντήσεις, που έδωσαν οι μαθητές της περιβαλ-

λοντικής ομάδας, σε ερωτηματολόγιο, που τους δόθηκε, με θέμα 

τα ΜΜΕ, τα συμπεράσματα είναι πολύ σημαντικά. 

       Το μέσο, που όλοι οι μαθητές γνωρίζουν και  παρακολουθούν 

ανεξαιρέτως, είναι η τηλεόραση. Οι ώρες που αφιερώνουν καθη-

μερινά στην τηλεόραση είναι πάρα πολλές, σε σχέση με τον ε-

λεύθερο χρόνο τους. Οι περισσότεροι μαθητές βλέπουν τηλεό-

ραση 4- 5 ώρες την ημέρα. Προτιμούν τα ιδιωτικά κανάλια και τα 

προγράμματα που τους αρέσουν είναι τα cartoon, ταινίες, σήριαλ, 

τηλεπαιχνίδια. Τους αρέσει να βλέπουν ντοκιμαντέρ σχετικά με 

το περιβάλλον, κυρίως στα κρατικά κανάλια και θα ήθελαν να 

υπάρχουν περισσότερες εκπομπές στην τηλεόραση σε σχέση με 

το περιβάλλον. 
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      Εφημερίδες , κυρίως τοπικές,  μπαίνουν σχεδόν σε όλα τα σπί-

τια και οι περισσότεροι μαθητές δηλώνουν ότι διαβάζουν ή έ-

στω, ξεφυλλίζουν τις εφημερίδες. 

     Βρίσκουν ότι οι εφημερίδες δεν ασχολούνται ιδιαίτερα με το 

περιβάλλον, πέρα από ορισμένα άρθρα, που αναφέρονται στην 

επικαιρότητα.   

        Όσο για τα περιοδικά, διαβάζουν κυρίως κόμικς, νεανικά 

περιοδικά, περιοδικά για την τηλεόραση και ηλεκτρονικά όπως 

το playstation tips, κυρίως τα αγόρια, τα οποία προτιμούν επίσης 

και τα ανδρικά περιοδικά 

        Το ραδιόφωνο κατέχει την τελευταία θέση στις προτιμήσεις 

τους. Οι ώρες που αφιερώνουν σ’ αυτό είναι πολύ περιορισμένες. 

Ακούνε συνήθως, τοπικούς ραδιοσταθμούς και προτιμούν τις 

μουσικές εκπομπές. 

 

      Απ’ όλα αυτά , μπορούμε να συμπεράνουμε, ότι τα ΜΜΕ παί-

ζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση, αλλά και στη 

διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών. Έχουν λοιπόν 

χρέος , να ενημερώνουν σωστά, αλλά και να μην τα θυσιάζουν 

όλα ,στο βωμό της τηλεθέασης και του εύκολου κέρδους. Πρέπει 

να αντιληφθούν τον παιδευτικό ρόλο που παίζουν σε σχέση με 

τα παιδιά μας. 
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ΠΠΠΑΑΑΝΝΝΕΕΕΛΛΛΛΛΛΑΑΑΔΔΔΙΙΙΚΚΚΗΗΗ      ΕΕΕΡΡΡΕΕΕΥΥΥΝΝΝΑΑΑ      ΓΓΓΙΙΙΑΑΑ      ΤΤΤΟΟΟ      ΠΠΠΕΕΕΡΡΡΙΙΙΒΒΒΑΑΑΛΛΛΛΛΛΟΟΟΝΝΝ    

 
      

 

 

        

     Περιορισμένη και ελλιπής είναι η γνώση των Ελλήνων για τα 

περιβαλλοντικά προβλήματα ενώ, όπως δηλώνουν οι ίδιοι, αυτό 

οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι δεν υπάρχει συστη-

ματική ενημέρωση. 

     Σ’ αυτούς τους δύο άξονες συνοψίζονται τα βασικότερα συμπε-

ράσματα της πρώτης πανελλαδικής μελέτης με θέμα την περιβαλ-

λοντική συνείδηση του Έλληνα, η οποία διενεργήθηκε από την εται-

ρεία δημοσκοπήσεων «Focus» για λογαριασμό της Ελληνικής Εται-

ρείας Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρο-

νομιάς. 

     Είναι χαρακτηριστικό ότι εννιά στους δέκα ερωτηθέντες απά-

ντησαν καταφατικά στην ερώτηση αν τα περιβαλλοντικά προβλή-

ματα είναι σημαντικά, ενώ παράλληλα μόνο ένα 12% απάντησε θε-

τικά στην ερώτηση αν ο Έλληνας είναι φιλικός προς το περι-βάλλον. 

     Όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα των ερευνών, ελάχιστα εί-

ναι τα προβλήματα του περιβάλλοντος τα οποία ο μέσος Έλληνας 

μπορεί να απαριθμήσει αυθόρμητα. Σ’ αυτά συγκαταλέγονται η ρύ-

πανση της ατμόσφαιρας, η καταστροφή των δασών, η ρύπανση 

των ακτών και των θαλασσών. Ακολουθούν τα σκουπίδια, τα βι-

ομηχανικά απόβλητα, η τρύπα του όζοντος και η μείωση και ε-

ξαφάνιση ορισμένων φυτών και ζώων. 

 

     Όσο για την ενημέρωσή τους για θέματα που σχετίζονται με 

το περιβάλλον, οι  ερωτηθέντες απάντησαν στην πλειονότητά 

τους ότι αυτή προέρχεται από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

και κατά κύριο λόγο 74% από την τηλεόραση. 

 

    Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι τρεις στους τέσσερις 

Έλληνες ανέφεραν την τηλεόραση ως σημαντικότερη πηγή για 

να μάθουν τι συμβαίνει στον πλανήτη.  
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    Με μικρότερα ποσοστά ακολουθούν οι εφημερίδες, τα πε-

ριοδικά και τα ραδιόφωνα, ενώ, ιδιαίτερα μικρά είναι τα ποσο-

στά εκείνων που δήλωσαν ότι ενημερώνονται  γι αυτά τα θέματα 

από τα σχολεία, από την προσωπική εμπειρία με το περιβάλλον, 

τον κοινωνικό περίγυρο και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις. 

       Γεγονός είναι πάντως, ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα δήλω-

σαν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από την ενημέρωση που έχουν για 

τα περιβαλλοντικά θέματα και προβλήματα. Σε μεγάλο ποσοστό 

απάντησαν ότι η ενημέρωση που λαμβάνουν είναι «ελλιπής και α-

ποσπασματική, με προβολή μεμονωμένων γεγονότων. 

     Συγκεκριμένα, μόνο το 25% του κοινού δηλώνει πολύ ή αρκετά 

ικανοποιημένο, ενώ καθόλου ικανοποιημένο εμφανίζεται το 34%. 

Χαμηλότερα είναι τα ποσοστά σχετικά με το βαθμό ικανοποίησης 

από την ενημέρωση για την προστασία του περιβάλλοντος και τις 

λύσεις των προβλημάτων. Έτσι, πολύ ικανοποιημένο δηλώνει το 12% 

ενώ το 57% δηλώνει το ακριβώς αντίθετο. 

     Σχεδόν όλοι γνωρίζουν την ύπαρξη των Περιβαλλοντικών Οργα-

νώσεων, ωστόσο ελάχιστοι (5%) δηλώνουν μέλη μιας τέτοιας οργά-

νωσης. Οι λόγοι που προβάλλουν είναι η έλλειψη ελεύθερου χρόνου 

και ενημέρωσης. Παρ’ όλα αυτά απέδειξαν ότι διακατέχονται  από 

υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης στο έργο τους.  Ειδικά οι νέοι σε ηλικία 

άνθρωποι φαίνεται ότι εμπιστεύονται περισσότερο αυτές τις οργα-

νώσεις. 

     Είναι χαρακτηριστικό ότι, παρόλο που οι πολίτες αποδίδουν στο 

κράτος τον πρωταρχικό ρόλο για να κάνει το «πρώτο βήμα», ανα-

γνωρίζουν και τη συμβολή της ατομικής συμπεριφοράς για την προ-

στασία του περιβάλλοντος.  Ιδιαίτερα σημαντικό και ελπι-δοφόρο 

είναι το γεγονός ότι οι νέοι σε ηλικία άνθρωποι παρου-σιάζονται 

περισσότερο ευαισθητοποιημένοι στα θέματα περι-βάλλοντος 

και στην ατομική πρωτοβουλία. 
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ΟΟΟ   ΡΡΡΟΟΟΛΛΛΟΟΟΣΣΣ   ΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΜΜΜΗΗΗ---ΚΚΚΥΥΥΒΒΒΕΕΕΡΡΡΝΝΝΗΗΗΤΤΤΙΙΙΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΟΟΟΡΡΡΓΓΓΑΑΑΝΝΝΩΩΩΣΣΣΕΕΕΩΩΩΝΝΝ      ΣΣΣΤΤΤΗΗΗΝΝΝ   

ΟΟΟΙΙΙΚΚΚΟΟΟΛΛΛΟΟΟΓΓΓΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΕΕΕΥΥΥΑΑΑΙΙΙΣΣΣΘΘΘΗΗΗΤΤΤΟΟΟΠΠΠΟΟΟΙΙΙΗΗΗΣΣΣΗΗΗ   ΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΠΠΠΟΟΟΛΛΛΙΙΙΤΤΤΩΩΩΝΝΝ 

Το περιβάλλον είναι αναμφίβολα ένα 

κοινωνικό αγαθό και η υποβάθμισή του σήμερα 

είναι προϊούσα. Οι αιτίες δεν είναι εύκολο να 

αναλυθούν, γιατί κρύβονται βαθιά μέσα στον 

σύγχρονο τρόπο ζωής που απομακρύνει τον 

άνθρωπο από τη φύση. Ο σύγχρονος αν-

θρωπος δεν αγαπά τη φύση, γιατί δεν τη γνω-

ρίζει. Δεν γνωρίζει τη φύση, γιατί δεν έχει πολ-

λές ευκαιρίες να τη γνωρίσει. Όταν ο άνθρωπος (και κυρίως το παιδί) 

δεν αγαπά τη φύση, αυτό έχει σαν συνέπεια να μην αγαπά τον άν-

θρωπο - έχει αποδειχτεί ότι η σοβαρότητα των εσωτερικών προβλη-

μάτων μιας κοινωνίας είναι συνάρτηση του βαθμού από-ξένωσης 

της κοινωνίας αυτής από τις φυσικές πηγές και δυνάμεις. Προφανής 

λοιπόν και άμεση είναι η αναγκαιότητα της περιβαλλοντικής συ-

νείδησης του σημερινού και του αυριανού πολίτη. Στη σημερινή 

"κοινωνία της μιας χρήσεως", ο ρόλος της περιβαλλοντικής εκ-

παίδευσης γίνεται όλο και πιο σημαντικός. 

Για τους περισσότερους ανθρώπους σήμερα, η έννοια της α-

ειφορίας είναι είτε άγνωστη είτε δευτερεύουσας σημασίας. Ζούμε 

σήμερα στην κοινωνία της πληροφορίας - και η πληροφορία δυ-

στυχώς όλο και υποκαθιστά το βίωμα. Η περιβαλλοντική ευαι-

σθητοποίηση πρέπει να ξεφύγει από το επίπεδο του διδακτισμού ή 

της απλής πληροφόρησης, προς το επίπεδο της εμπειρίας. Αυτό ση-

μαίνει:                          .  

α) Για τον σημερινό πολίτη, ότι πρέπει με κάθε τρόπο να έρθει σε 

άμεση επαφή με τη φύση, ώστε αφ' ενός να γνωρίσει ο ίδιος και από 

πρώτο χέρι τα πραγματικά προβλήματα και αφ' ετέρου να συνειδη-

τοποιήσει, βοηθούμενος από συνανθρώπους του που είναι περιβαλ-

λοντικά ευαισθητοποιημένοι, το σημαντικό ρόλο που έχει ως κοι-

νωνική μονάδα και δύναμη.                               . 

β) Για το παιδί, ότι πρέπει με κάθε τρόπο να έρθει σε άμεση επαφή 

με τη φύση, ώστε με τη δύναμη αφομοίωσης που διαθέτει, να γίνει ο 

καλύτερος εργάτης για την αυριανή βιώσιμη κοινωνία. Το παιδί δέ-

χεται εύκολα το μήνυμα και το κάνει πράξη.  
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Με πρεσβευτές τις μικρές ηλικίες, μπορούμε να πετύχουμε 

διαμόρφωση συνείδησης και για τις υπόλοιπες. Είναι απόλυτα ανα-

γκαίο τα παιδιά να βγαίνουν έξω στη φύση όσο γίνεται πιο συχνά. Η 

περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι κυρίως πράξη, όχι θεωρία. Τα 

προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης έχουν ιδιαίτερη αξία 

όταν οδηγούν τους νέους στη φύση, αναζητώντας τρόπους προσέγ-

γισης με αυτή. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για μια χώρα σαν την 

Ελλάδα, που διαθέτει καλό καιρό και ένα φυσικό περιβάλλον πολύ-

μορφο και πλούσιο.                                                   . 

Έπειτα από αυτά, ο ρόλος των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων 

αφορά:                          . 

α) στη μελέτη του περιβάλλοντος, ως υποδομή για τη γνώση και τη 

δράση, 

β)στην ενημέρωση προς κάθε κατεύθυνση για τα περιβαλ-

λοντικά προβλήματα, γιατί μόνο ο ενημερωμένος πολίτης μπορεί 

να γνωρίζει και να επαγρυπνεί και να δρα για την αειφορία και                                           

. γ) στη δράση, η οποία περνά πρώτα μέσα από την ενίσχυση της 

περιβαλλοντικής παιδείας και συνείδησης των ίδιων των μελών και 

έπειτα μέσα από την μαζικοποίηση των απαραίτητων κινητο-

ποιήσεων, όταν αυτές υπαγορεύονται από το κοινωνικό κόστος 

των περιβαλλοντικών προβλημάτων. 
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ΜΜΜΑΑΑΘΘΘΗΗΗΤΤΤΕΕΕΣΣΣ         ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ      ΠΠΠΕΕΕΡΡΡΙΙΙΒΒΒΑΑΑΛΛΛΛΛΛΟΟΟΝΝΝ   
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Το περιβάλλον και η προστασία του ενδιαφέρει αρκετά τους 

μαθητές, οι οποίοι φαίνονται αρκετά ενημερωμένοι και ευαισθη-

τοποιημένοι σε σχέση με αυτό. 

         Σύμφωνα με απαντήσεις που έδωσαν σε σχετικό ερωτη-

ματολόγιο, πιστεύουν ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι 

θέμα των αρμόδιων φορέων του κράτους, αλλά πολύ περισ-

σότερο είναι θέμα όλων των πολιτών. Μας αφορά όλους γιατί 

όλοι συμβάλουμε στη ρύπανση και όλοι είμαστε φταίχτες. Όλοι 

οι άνθρωποι με τη συμβολή τους πρέπει να αντιμετωπίσουν τη 

ρύπανση του περιβάλλοντος. Πιστεύουν, πως το σχολείο και οι 

περιβαλλοντικές ομάδες συμβάλλουν πολύ, στην ενημέρωση και 

στην ευαισθητοποίηση των μαθητών, όπως επίσης, και οι διά-

φορες περιβαλλοντικές οργανώσεις, στις οποίες αρκετοί μαθητές 

εξέφρασαν την επιθυμία να συμμετέχουν. 

      Θεωρούν ότι το κυριότερο πρόβλημα της συνοικίας τους, αλ-

λά και ολόκληρης της πόλης είναι τα σκουπίδια, τα οποία υπάρ-

χουν στους δρόμους. Πιστεύουν ότι ο Δήμος πρέπει να δραστηρι-

οποιηθεί, περισσότερο, σε ότι αφορά στα σκουπίδια, αλλά το ίδιο 

πρέπει να κάνουν και οι πολίτες.  

      Προτείνουν δε να βοηθήσουν και οι ίδιοι στην επίλυση του 

προβλήματος με διάφορους τρόπους, όπως: 

 Γράφοντας άρθρα στην σχολική εφημερίδα, που θα ενημε-

ρώνουν τους πολίτες για τα θέματα του περιβάλλοντος. 
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 Κάνοντας παρατηρήσεις, σε όποιον βλέπουν να ρυπαίνει το 

περιβάλλον. 

 Οργανώνοντας ομάδες, που θα μπορούσαν να πάνε σε κο-

ντινές περιοχές και να τις καθαρίσουν. 

 Μοιράζοντας στους πολίτες ενημερωτικά φυλλάδια. 

 Τοποθετώντας ταμπέλες, που να υπενθυμίζουν, ότι δεν 

πρέπει να πετάμε τα σκουπίδια κάτω, αλλά στα καλάθια. 

 Δημιουργώντας κάποιες αφίσες. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

      Συμπεραίνουμε λοιπόν, ότι το σχολείο βρίσκεται σε καλό δρόμο, 

όσον αφορά την ευαισθητοποίηση των μαθητών. Μόνο του, όμως δεν 

μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα, πρέπει να βοηθηθεί και από 

τους αρμόδιους φορείς, αλλά κυρίως από τα Μέσα Μαζικής Ενημέ-

ρωσης, τα οποία ασκούν τεράστια επιρροή στη νεολαία και μπορούν 

να βοηθήσουν πολύ, ώστε να διαμορφωθούν σωστοί αυριανοί πολί-

τες. 

        Όταν ο μαθητής ενημερώνεται σωστά από τα Μ.Μ.Ε 

,εμφανίζεται ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος, σε θέματα που αφο-

ρούν το περιβάλλον, μέσα στο οποίο ζει και τις συνθήκες στις 

οποίες διαβιώνει. Οτιδήποτε προβάλλεται μέσα από τα Μέσα 

Μαζικής Ενημέρωσης όχι μόνο δεν αμφισβητείται ως προς την 

αλήθεια του, αλλά γίνεται και η προσωπική αλήθεια του καθε-

νός από εμάς. Ότι δεν υπάρχει στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, 

ότι δεν βγαίνει στις ειδήσεις, -στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, 

στην εφημερίδα,- τελικά δεν περιλαμβάνεται στον κόσμο μας. Τα 

Μ.Μ.Ε., λοιπόν, μπορούν να συμβάλλουν σοβαρά, εάν το θέλουν, 

στη διαμόρφωση της περιβαλλοντικής συνείδησης του πολίτη 

και ιδιαίτερα των νέων.  
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    Πόσο όμως αυτό επιτυγχάνεται; Κατά πόσο επιτυγχάνεται αυ-

τός ο στόχος; Ασχολούνται τα Μ.Μ.Ε με τα περιβαλλοντικά προ-

βλήματα σε βάθος ή μόνο επιφανειακά και μόνο όταν τους εξυ-

πηρετεί οικονομικά: 

    Σ’ αυτά τα ερωτήματα προσπαθήσαμε να απαντήσουμε μελε-

τώντας τον ηλεκτρονικό και έντυπο ημερήσιο και εβδομαδιαίο 

τύπο. Μελετήσαμε κάποιες εφημερίδες και το πρόγραμμα μερι-

κών τηλεοπτικών σταθμών και καταλήξαμε σε σημαντικά συ-

μπεράσματα.  
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ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΗΗΗΝΝΝΙΙΙΚΚΚΕΕΕΣΣΣ   ΕΕΕΦΦΦΗΗΗΜΜΜΕΕΕΡΡΡΙΙΙΔΔΔΕΕΕΣΣΣ   
Στην Ελλάδα κυκλοφορούν πολλές ημερήσιες εφημε-

ρίδες είτε πανελλαδικές είτε τοπικές. Επειδή βέβαια ή-

ταν αδύνατο να μελετήσουμε όλες τις εφημερίδες, για 

το πώς παρουσιάζουν τα περιβαλλοντικά θέματα, ε-

ξετάσαμε δειγματοληπτικά τέσσερις από αυτές. Τρεις 

Αθηναϊκές – Ελευθεροτυπία, Τα Νέα , Καθημερινή και 

μία τοπική - Ελευθερία 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

Έθνος 

Μακεδονία 

Θεσσαλονίκη 

Αγγελιοφόρος 

Το Βήμα 

Τα Νέα 

Ελευθεροτυπία 

Απογευματινή 

Αδέσμευτος 

Αδέσμευτος Τύπος 

Η Καθημερινή 

Η Αυγή 

Ριζοσπάστης 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 

Αθλητική Μακεδονίας Θράκης 

Παοκτσής 

Πρωταθλητής 

Φίλαθλος 

Sport Line 

Sport News 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

Ημερησία 

Eco2Day 

Ισοτιμία 

Κέρδος 

Ναυτεμπορική 

Οικονομία 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

Ποντίκι 

Χρυσή Ευκαιρία 

http://www.hyper.gr/makthes/
http://www.hyper.gr/makthes/
http://www.agelioforos.gr/
http://tovima.dolnet.gr/
http://ta-nea.dolnet.gr/
http://www.enet.gr/
http://www.apogevmatini.gr/
http://www.adesmeftos.aias.net/
http://www.adesmeytos.gr/
http://www.kathimerini.gr/
http://www.avgi.org/nea-avgi/main_page.asp
http://www.rizospastis.gr/
http://www.athlitiki.gr/
http://www.paok.de/paoktsis/index.html
http://www.protathlitis.gr/
http://www.filathlos.gr/
http://www.sport.gr/
http://www.sportnews.gr/
http://www.imerissia.gr/
http://www.eco2day.gr/
http://www.isotimia.gr/
http://www.kerdos.gr/
http://www.nautemporiki.gr/
http://www.oikonomianet.gr/
http://members.tripod.com/~yiannich/HN/pontiki.htm
http://www.enet.gr/xe/
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ΕΕΕΛΛΛΕΕΕΥΥΥΘΘΘΕΕΕΡΡΡΙΙΙΑΑΑ   

Η Ελευθερία έκανε την πρώ-         

τη της εμφάνιση στη Λάρισα, 

το πρωινό της 19ης 

Oκτωβρίου 1922 ως εβδομαδιαία εφημερίδα. Δυο μήνες αργότερα (15 Δεκεμ-

βρίου), καθιερώνεται ως καθημερινή εφημερίδα . 

         Το 1986 ο Παν. Δημητρακόπουλος, μετατρέπει την Ελευθερία σε Δη-

μοσιογραφικό Oργανισμό και προγραμματίζει τα μελλοντικά εκδοτικά του 

βήματα, το πρώτο βήμα γίνεται με την έκδοση του μηνιαίου έγxρωμου πε-

ριοδικού ποικίλης ύλης Θεσσαλικές Επιλογές, τον Oκτώβριο του 

1986. Το περιοδικό κυκλοφορεί την τελευταία Κυριακή κάθε μήνα, μαζί με 

την Ελευθερία. 

        Το 1992, εκδίδεται ο Reporter, ένα εβδομαδιαίο κυριακάτικο περιο-

δικό, έxοντας ως βασική φιλοσοφία, με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και έρευνες, 

την κάλυψη της αθέατης πλευράς της καθημερινότητας, της ειδησεο-

γραφίας και των προσώπων. Σήμερα ο Reporter κυκλοφορεί κάθε τελευ-

ταία Κυριακή του μήνα, μαζί με το περιοδικό κουλτούρας Πολιτισμός, 
που εκδίδεται από το 1997 και καλύπτει θέματα σxετικά με τις τέxνες και τα 

γράμματα. 

      Η Ελευθερία είναι  ημερήσια πρωινή εφημερίδα και είναι η μεγα-

λύτερη τοπική εφημερίδα της Ελλάδας. Έχει 24 σελίδες και στοιχίζει 0,30 €. 

Στις σελίδες της μπορεί να βρει κανείς κυρίως τοπικές ειδήσεις, αλλά και 

θέματα σχετικά με την ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ – τον 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ – ΣΧΟΛΙΑ – ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  - ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. 

Στην εφημερίδα δεν υπάρχουν σελίδες σχετι-

κές με το περιβάλλον, υπάρχουν όμως εκτενή 

άρθρα που αναφέρονται κατά καιρούς στα 

διάφορα τοπικά περιβαλλοντικά θέματα.  

    Στα δε ένθετα θεσσαλικές επιλογές, 

Πολιτισμός και Reporter  υπάρχουν 

πολλά άρθρα, που προβάλλουν την περιοχή 

με τις ομορφιές και τα προβλήματά της, αλλά 

και αφιερώματα σε άλλες γωνιές του πλανή-

τη μας. 
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                        ΤΤΤΑΑΑ   ΝΝΝΕΕΕΑΑΑ   
      ΤΑ ΝΕΑ είναι ημερήσια απογευματινή εφη-

μερίδα. Έχει 80 σελίδες και στοιχίζει 1,20 €. Στις 

διάφορες σελίδες της θα βρούμε τα εξής θέματα: 

 

ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ – ΓΝΩΜΕΣ -ΣΧΟΛΙΑ  -

ΜΙΚΡΟΠΟΛΙ-ΤΙΚΟΣ - ΕΛΛΑΔΑ - ΚΟΣΜΟΣ - ΟΡΙ-

ΖΟΝΤΕΣ - ΒΙΒΛΙΟ-ΔΡΟΜΙΟ - ΟΜΑΔΑ - ΣΤΑΥΡΟ-

ΛΕΞΟ - ΘΕΑΜΑΤΑ-Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

  

      Με ΤΑ ΝΕΑ του σαββατο-

κύριακου κυκλοφορεί και το 

περιοδικό life style   ταχυδρόμος. 
Ιδιαίτερες σελίδες για το περιβάλλον και τη φύση δεν 

υπάρχουν στην εφημερίδα, εκτός από τα άρθρα επι-

καιρότητας. Υπάρχουν όμως οι καταπληκτικές ΔΙΑ-

ΔΡΟΜΕΣ του Γιάννη Ντρενογιάννη, κάθε βδομάδα, 

που είναι οδοιπορικά σε διαφορετικές γωνιές της πα-

τρίδας μας. 

   

ΣΣΣτττοοοννν   δδδρρρόόόμμμοοο   τττοοουυυ   κκκρρρααασσσιιιοοούύύ         ---            ΚΚΚΑΑΑΤΤΤΩΩΩ    ΟΟΟΛΛΛΥΥΥΜΜΜΠΠΠΟΟΟΣΣΣ   
 

 

 

       Πολλά είναι τα σημάδια που οριοθετούν μια περιοχή 

από την οποία όλοι μας σχεδόν έχουμε περάσει και ελά-

χιστοι έχουν σταθεί για να γνωρίσουν καλύτερα. Το πλέ- ον 

διακριτό απ' όλα τα σημάδια είναι ο Όλυμπος, η μυθική 

κατοικία των θεών, το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας. Άλ-

λα σημάδια, εξίσου σημαντικά, είναι η Κοιλάδα των Τε-

μπών - το πέρασμα από τη Θεσσαλία στη Μακεδονία, ο ποταμός 

Πηνειός με τις εκβολές του και μια συστάδα από ονομαστά χω-

ριά που ήκμασαν από τον 16ο έως τον 19ο αιώνα. Σε μερικά 

από αυτά θα ταξιδέψουμε σήμερα, πάνω σε μια βαθυκόκκινη 

διαδρομή, σαν το χρώμα από το φυτό ριζάρι που έβαφαν κά-

ποτε τα νήματα και σαν το χρώμα του κρασιού που παράγεται 

σήμερα με την ταμπέλα «ανώτερης ποιότητας». Ξεκινώντας 

από την παραθαλάσσια έκταση του Δέλτα του Πηνειού και κα-

ταλήγοντας στην ορεινή λεκάνη της Καλλιπεύκης, η περιοχή του 

Κάτω Ολύμπου δεν φαίνεται να διατηρεί στενούς δεσμούς με τον 

κύριο ορεινό όγκο του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου. Είναι ένα εύκολο πέ- ρα-

σμα ή ένα μικρό «σκαλοπάτι», εάν προτιμάτε, πριν προσεγγίσουμε τις οριακές κορυφές και από-

τομες χαράδρες. Είναι ένα μέρος φιλικό στον άνθρωπο, που προσφέρεται για εγκατάσταση και 

καλλιέργεια. Είναι ένα κομμάτι που γνώρισε ακμή σε δύσκολους καιρούς και τώρα προσπαθεί 

να χαράξει μια νέα πορεία στον «δρόμο του κρασιού». 

του Γιάννη Ντρενογιάννη, 

http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nta_nea.list_by_topic?entypo=A&fyllo=17333&topic=01
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nta_nea.list_by_topic?entypo=A&fyllo=17333&topic=02
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nta_nea.list_by_topic?entypo=A&fyllo=17333&topic=05
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nta_nea.list_by_topic?entypo=A&fyllo=17333&topic=18
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nta_nea.list_by_topic?entypo=A&fyllo=17333&topic=19
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nta_nea.list_by_topic?entypo=A&fyllo=17333&topic=20
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nta_nea.list_by_topic?entypo=A&fyllo=17333&topic=20
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nta_nea.list_by_topic?entypo=A&fyllo=17333&topic=21
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nta_nea.list_by_topic?entypo=A&fyllo=17333&topic=10
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nta_nea.print_unique?e=A&f=17333&m=P78&aa=1
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nta_nea.print_unique?e=A&f=17333&m=P78&aa=1
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nta_nea.list_by_topic?entypo=A&fyllo=17333&topic=15
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nta_nea.list_by_topic?entypo=A&fyllo=17333&topic=16
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ΕΕΕΛΛΛΕΕΕΥΥΥΘΘΘΕΕΕΡΡΡΟΟΟΤΤΤΥΥΥΠΠΠΙΙΙΑΑΑ   
 

                                                 για  να μη μένετε θεατές στα γεγονότα 

                                                                   

      Η ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ είναι απογευματινή αδέσμευτη 

εφημερίδα που κυκλοφορεί για 27η χρονιά. Έχει 64 σελίδες 

και στοιχίζει 1,20 €. Στις σελίδες της θα βρούμε θέματα 

που αφορούν την ΠΟΛΙΤΙΚΗ – τον ΚΟΣΜΟ – την ΕΛΛΑ-

ΔΑ – την ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – τον ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ – τον ΠΟΛΙΤΙ-

ΣΜΟ  - τις ΤΕΧΝΕΣ – την ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ. Το μεγάλο, όμως, 

ατού της Ελευθεροτυπίας είναι τα ένθετά της. Κάθε μέρα 

κυκλοφορεί και ένα διαφορετικό ένθετο περιοδικό, μαζί με την εφημερίδα.  
 

Την Κυριακή κυκλο- 

φορεί το περιοδικό Ε 
με θέματα life style. 

 

 

 

Την Τρίτη τα καταπληκτικά ΙΑΤΡΙΚΑ – ένας πλήρης 

ιατρικός οδηγός με αφιερώματα σε διάφορες ασθένειες, αλλά και 

συμβουλές για έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής και διατροφής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Το Σάββατο με το γεωτρόπιο είναι αφιερωμένο στο περι-

βάλλον. Πρόκειται για ένα περιοδικό που δεν έχει τίποτα να 

ζηλέψει από τα μεγάλα περιβαλλοντικά περιοδικά. Να τι γρά-

φουν μικροί μαθητές σε γράμμα που έστειλαν στο περιοδικό: 

«στην αρχή σε ξεφυλλίσαμε ξαφνιασμένοι.  Ώσπου, χωρίς να το καταλάβου-

με, χαθήκαμε απορροφημένοι στους νέους κόσμους που μας παρουσίαζες. 

Άγνωστες χώρες, τόποι μακρινοί με άλλες συνήθειες και τρόπους ζωής, ό-

πως επίσης πολλά άγνωστα ακόμα για εμάς και πανέμορφα μέρη της πατρί-

δας μας. Τόσες πληροφορίες με εικόνες όμορφες και ζωντανές από είδη ζώ-

ων και φυτών απ’ όλο τον πλανήτη. Πολλά από τα θέματά σου έχον χρησι-

μοποιηθεί για διάφορες εργασίες μας.  

   Πραγματικά πρόκειται για ένα πολύ αξιόλογο περιοδικό, που κοστίζει μάλιστα 

και ελάχιστα, σε αντίθεση με τα άλλα περιοδικά του είδους του. 

Την Τετάρτη κυ-

κλοφορεί το 9 αφιε-

ρωμένο στα κόμιξ. 

Κάθε Πέμπτη τα Ι-

ΣΤΟΡΙΚΑ μας ξενα-

γούν στα διάφορα ι-

στορικά γεγονότα με 

έναν τρόπο απλό αλλά 

και επιστημονικό. 

Και κάθε Παρα-

σκευή η Βιβλιο-

θήκη μας ξεναγεί 

στον κόσμο του βι-

βλίου 
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ΑΑΑΠΠΠΟΟΟΔΔΔΗΗΗΜΜΜΗΗΗΤΤΤΙΙΙΚΚΚΑΑΑ   ΠΠΠΟΟΟΥΥΥΛΛΛΙΙΙΑΑΑ   

Αδιάκοποι φτερωτοί ταξιδευτές, χαμόγελα της άνοιξης, 

προάγγελοι του θέρους. Πελαργοί, ερωδιοί, τα εξ ουρανού 

καλούδια του Θεού. Κάθε χρόνο από Νότο προς Βορρά και 

τανάπαλιν. Να μας θυμίζουν τις μέρες τις καλές. 
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ΗΗΗ   ΚΚΚΑΑΑΘΘΘΗΗΗΜΜΜΕΕΕΡΡΡΙΙΙΝΝΝΗΗΗ   

      Η «Καθημερινή», κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στις 15/9/1919 από  τον 

Γεώργιο Βλάχο. Είναι Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα. Στοι-

χίζει 0,90 € και έχει 40 σελίδες. Από τις 40 σελίδες της οι 20 αναφέρονται στην 

οικονομία, σε ξεχωριστό ένθετο και οι υπόλοιπες 20 σε θέματα επικαιρότη-

τας. Η θεματολογία των σελίδων της είναι η εξής: ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ – ΤΟ ΘΕΜΑ 

– ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ – ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ – ΑΠΟΨΕΙΣ – ΠΟΛΙΤΙ-

ΣΜΟΣ – ΑΤΖΕΝΤΑ – ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ – ΑΘΛΗΤΙΚΑ – ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΣΚΟΠΙΑ. 

    Ειδικές σελίδες για το περιβάλλον δεν υπάρχουν στην εφημερίδα, χωρίς 

αυτό όμως να αποκλείει κάποια σποραδικά άρθρα στις διάφορες σελίδες, 

που αφορούν θέματα επικαιρότητας. Υπάρχει, όμως στην εφημερίδα του 

Σαββάτου το ένθετο «Οι ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ πάνε παντού» αφιερωμένο στα 

παιδιά, όπου θα δούμε αρκετές σελίδες που αγγίζουν περιβαλλοντικά θέμα-

τα και που ευαισθητοποιούν τους μικρούς αναγνώστες, μέσα από τα διά-

φορα παιχνίδια. Επίσης στο ένθετο της Κυριακής  «7 ημέρες» το οποίο κά-

θε φορά είναι αφιερωμένο σε διαφορετικά θέματα, συναντάμε θέματα για 

το περιβάλλον.  

     Τέλος, το Νοέμβριο του 2002 κυκλοφορεί για πρώτη φορά σε μορφή ενθέ-

του στην Κυριακάτικη Καθημερινή το μηνιαίο περιοδικό "ΟΙΚΟ" με θέμα-

τα οικολογίας και περιβάλλοντος. Το περιοδικό που λέει όσα θα ήθελε να 

πει η ίδια η Φύση. Η Καθημερινή επιδιώ-

κει να αναβιώσει τη χαμένη σχέση μας με 

το περιβάλλον. Στόχος του περιοδικού εί-

ναι η ευαισθητοποίηση του ανα-γνώστη 

πάνω σε θέματα φύσης και οικο-λογίας 

που μας απασχολούν. Κυκλοφορεί το τρί-

το Σάββατο του μήνα . Πρόκειται για μια 

όμορφη έκδοση, με πολλά χρώματα και 

εικόνες του κόσμου που χάνεται, με το 

θαύμα της φύσης, σχόλια και ειδή-σεις 

σχετικά με το περιβάλλον. Ελπίζουμε η 

προσπάθεια της "Καθημερινής" να βρει 

μιμητές και στον υπόλοιπο Τύπο ( ορι-

σμένοι έχουν ένθετα για το ...Κυνήγι! ) . 

Τέτοιες πρωτοβουλίες συμβάλλουν σημα-

ντικά στην ευαισθητοποίηση των πολι-

τών για το περιβάλλον. 
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Κανένα εργαστήριο δεν θα μπορούσε να με «πλάσει» . Με 

όσα μου χάρισε η φύση επιβιώνω 35.000.000 χρόνια. «Ανα-

στέλλω» την εγκυμοσύνη μου μέχρι να μπορέσω να θρέ-

ψω το έμβρυο. Τον χειμώνα, που είναι δύσκολο να βρω 

τροφή, πέφτω σε λήθαργο. Την περίοδο της νάρκης « α-

νακυκλώνω» τ’ απόβλητα μου. Απομείναμε μόνο 160 στην 

Ελλάδα. Θα βοηθήσετε να μη χαθώ για πάντα; 

 

   

 

 



 38 

            ΒΒΒΙΙΙΒΒΒΛΛΛΙΙΙΟΟΟΡΡΡΑΑΑΜΜΜΑΑΑ   

 
 
 
 
     ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟΝ 
  ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟ ΑΞΙΟΥ 

 
 
 

            ΒΒΒΙΙΙΒΒΒΛΛΛΙΙΙΟΟΟΡΡΡΑΑΑΜΜΜΑΑΑ   

 
 
 
 
Λάρισα… η πόλη μας 

ΕΕΕΡΡΡΩΩΩΔΔΔΙΙΙΟΟΟΣΣΣ   ---   ΗΗΗ      ΕΕΕΦΦΦΗΗΗΜΜΜΕΕΕΡΡΡΙΙΙΔΔΔΑΑΑ      ΜΜΜΑΑΑΣΣΣ   

 
                                                          ΜΗΝΙΑΙΑ   ΣΧΟΛΙΚΗ    ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ                        

                                                                              7ου   ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΛΑΡΙΣΑΣ  
                   ΕΤΟΣ 1      ΤΕΥΧΟΣ  7                Κάρλας & Σικελιανού τ.κ  41336  Λάρισα  

                     ΑΠΡΙΛΗΣ - ΜΑΗΣ   2002            041- 571737 – 579590          fax 041-571737  

                   ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ  0,60  €                                          mail @7gym-laris.lar.sch.gr                                                                     
 

Ερωδιός είναι το όνομα που διαλέξαμε για  την εφημερίδα του  σχολείου μας.  

Προτιμήσαμε  αυτό το όνομα,  γιατί είμαστε  ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι,  σε 

οτιδήποτε αφορά  το περιβάλλον  και  στην εφημερίδα μας θα βρείτε αρκετά   

άρθρα που να έχουν  σχέση με αυτό.   

       Το πρώτο τεύχος δημιουργήθηκε τον Οκτώβρη του 2001. Εφημερίδες στάλ-

θηκαν σε όλα τα Γυμνάσια της πόλης και σε κάποια περιφερειακά, καθώς και 

σε διάφορους φορείς . Από παντού δεχθήκαμε συγχαρητήρια και καλή κριτι-

κή. Πάνω σ’ αυτό ελπίζουμε να έχουμε πολλούς μιμητές το έργου μας, γιατί 

αυτό κάνει τα παιδιά να αγαπήσουν περισσότερο το σχολείο και να ξεφεύγουν 

από τη ρουτίνα και το άγχος τους, χωρίς αυτό, βέβαια, να επηρεάζει τις επιδό-

σεις τους στο σχολείο. Η εφημερίδα στάλθηκε επίσης στα τοπικά Μ.Μ.Ε., τα 

οποία μας τίμησαν γράφοντας τις εντυπώσεις τους και διατυπώνοντας τα 

συγχαρητήριά τους.  

    Από τότε πέρασαν αρκετοί μήνες και ο Ερω-

διός συμπλήρωσε αισίως τα 11 τεύχη, συνοδευό-

μενος μάλιστα κάθε μήνα από το ένθετο ΒΙΒΛΙ-

ΟΡΑΜΑ που είναι κάθε μήνα αφιερωμένο σε ένα 

διαφορετικό θέμα. 

  Στις σελίδες της εφημερίδας μας θα βρείτε 

θέματα που αφορούν την ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΗ ΦΥΣΗ, ΕΚΔΡΟΜΕΣ, ΛΑΟ-

ΓΡΑΦΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ, ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ, 

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΑΦΙΕΡΩ-

ΜΑΤΑ, ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ, ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ, ΤΗΝ ΕΛ-

ΛΑΔΑ, ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ, ΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ, και γενικά οτιδήποτε συμβαίνει 

στο σχολείο μας, οποιαδήποτε δραστηριότητά μας, προβάλλεται μέσα από τις 

σελίδες του Ερωδιού. Από τις 24 σελίδες του Ερω-

διού οι 6 τουλάχιστον κάθε φορά αναφέρονται σε 

θέματα που αφορούν το περιβάλλον. Πιστεύουμε 

με αυτόν τον τρόπο, και μέσω της εφημερίδας μας, 

αλλά και των άλλων δραστηριοτήτων μας – Τα-

μπλό, περιβαλλοντικές εκδρομές, αφίσες κ.λ.π) - ότι 

έχουν ευαισθητοποιηθεί αρκετά οι μαθητές μας σε 

ότι αφορά το περιβάλλον και ότι αυτό είναι ένα βί-

ωμα που θα τους ακολουθεί σε όλη τους τη ζωή. 
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ΤΤΤΗΗΗΛΛΛΕΕΕΟΟΟΡΡΡΑΑΑΣΣΣΗΗΗ   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ      ΠΠΠΕΕΕΡΡΡΙΙΙΒΒΒΑΑΑΛΛΛΛΛΛΟΟΟΝΝΝ   
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                                                  ΕΕΕΤΤΤ---111      

Η ΕΤ 1 αποτελεί πολυσυλλεκτικό δίκτυο εθνικής 

εμβέλειας με πληθυσμιακή κάλυψη 98,8%. Η φυσιο-

γνωμία του καναλιού, διαμορφώνεται από τις επιλογές του προγράμματος, που 

έχουν κυρίως ψυχαγωγικό, μορφωτικό και πολιτιστικό χαρακτήρα. Το τηλεοπτι-

κό πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες των τηλεθεατών και περι-

λαμβάνει καθημερινά ειδικά διαμορφωμένες ζώνες που αποτελούν και σταθερά 

σημεία συνάντησης. Περιλαμβάνει: δελτία ειδήσεων, ελληνικές και ξένες κινη-

ματογραφικές ταινίες, τηλεταινίες, ελληνικές τηλεοπτικές σειρές, ντοκιμαντέρ, 

μουσικές εκπομπές, ζωντανές μουσικές συναυλίες, παιδικές εκπομπές, αθλητι-

κές εκπομπές, ενημερωτικά και πολιτιστικά talk show.  

Η ΕΤ-1 προβάλλει ελληνικό πρόγραμμα σε ποσοστό 65% και ξένο πρόγραμμα σε 

ποσοστό 35% (ευρωπαϊκό 75% και διεθνές 25%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατηγορία Προγράμματος Ώρες Προγράμματος Ποσοστό (%) 

Ειδήσεις 337 4,5 % 

Αθλητικές Εκπομπές 117 1,5 % 

Αθλητικές Εκδηλώσεις 674 8,4 % 

Ελληνικές Ταινίες 363 4,5 % 

Ξένες Ταινίες 485 6,0 % 

Ελληνικές Σειρές 316 4,0 % 

Ξένες Σειρές 474 6,0 % 

Ελληνικό Παιδικό Πρόγραμμα 189 2,4 % 

Ξένο Παιδικό Πρόγραμμα 814 10,0 % 

Παιχνίδια 58 1,0 % 

Επιμορφωτικές Εκπομπές 146 2,0 % 

Ελληνικά Ντοκιμαντέρ 166 2,0 % 

Ξένα Ντοκιμαντέρ 79 1,0 % 

Ελαφρά Ελληνική Μουσική 203 2,5 % 

Ελαφρά Ξένη Μουσική 57 1,0 % 

Shows 90 1,0 % 

Talk Shows 179 2,2 % 

Μαγκαζίνο 2.295 28,5 % 

Σύνολο 8.060 100 % 
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                                                                                                                                 NNNEEETTT   

Η Νέα Ελληνική Τηλεόραση αποτελεί εθνικής εμ-

βέλειας δίκτυο, με πληθυσμιακή κάλυψη 98,8%. Η 

φυσιογνωμία του καναλιού διαμορφώνεται από εκπομπές, κυρίως ενημε-

ρωτικού, ειδησεογραφικού και πολιτιστικού χαρακτήρα. Το πρόγραμμα της 

ΝΕΤ περιλαμβάνει εκτεταμένα δελτία ειδήσεων, (τρία ημίωρα και τρία ωριαία 

δελτία κατά την διάρκεια του 24ωρου), που καλύπτουν με εγκυρότητα, αντικει-

μενικότητα και ψυχραιμία τα μεγάλα γεγονότα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Ε-

πίσης ενημερωτικές εκπομπές που αφορούν τους τομείς της οικονομίας, της πο-

λιτικής, της κοινωνίας και του πολιτισμού, έρευνες και ρεπορτάζ για διεθνή γε-

γονότα, ντοκιμαντέρ εθνολογικού, επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχο-

μένου, εκπομπές που αφορούν ειδικές κοινωνικές κατηγορίες πληθυσμού.  

     Η ΝΕΤ προβάλλει ελληνικό πρόγραμμα σε ποσοστό 70,3% και ξένο πρό-

γραμμα σε ποσοστό 29,7%. Το 32,86% του προγράμματος της ΝΕΤ καλύπτεται 

από ντοκιμαντέρ. 

Κατηγορία  Προγράμματος 
Ώρες Προγράμμα-
τος 

Ποσοστό 
(%) 

Ειδήσεις 1.504 17,28 % 

Αθλητικές Εκπομπές, Μεταδόσεις 164 1,88 % 

Εκπαιδευτική τηλεόραση 156 1,79 % 

Βουλή (μεταδόσεις και εκπομπές) 269 3,00 %- 

Ενημερωτικές εκπομπές 335 3,85 % 

Οικονομικές εκπομπές 48 0,55 % 

Αγροτική ενημέρωση 25 0,28 % 

Με Αρετή και Τόλμη 25 0,28 % 

Εκπομπές έρευνας 60 0,68 % 

Πολιτιστικές εκπομπές 96 1,10 % 

Μουσικά προγράμματα 95 1,09 % 

Ενημερωτικά/Ψυχαγωγικά 131 1,50 % 

Μεγάλες παραστάσεις - Κλασσική 
Μουσική 

140 1,60 % 

Μαγκαζίνο 2.152 24,73 % 

Ελληνικές ταινίες 215 2,40 % 

Ξένες ταινίες 425 4,88 % 

Ελληνικό Ντοκιμαντέρ 1.545 17,75 % 

Ξένο Ντοκιμαντέρ 1.315 15,11 % 

Σύνολο 8.700 100 % 
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                                                                                                                                                               ΕΕΕΤΤΤ---333      

Η Ελληνική Τηλεόραση 3, είναι το τρίτο περιφερειακό τηλε-

οπτικό κανάλι το οποίο εκπέμπει από τη Θεσσαλονίκη. Το 

πρόγραμμα του δίνει έμφαση σε θέματα που αφορούν ι-

διαίτερα τον πληθυσμό της Βορείου Ελλάδος καθώς και 

τον βαλκανικό περίγυρο.  

     Η ΕΤ-3 εξοπλισμένη με τα πλέον σύγχρονα συστήματα λήψης και επε-

ξεργασίας εικόνας και ήχου εκπέμπει ημερήσιο πρόγραμμα 20 ωρών, από το 

οποίο το 55% αντιστοιχεί σε εσωτερικές παραγωγές και το υπόλοιπο σε συμπα-

ραγωγές και μισθωμένο πρόγραμμα.  

      Στο τηλεοπτικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται, καθημερινά, τέσσερις ζώνες 

ενημέρωσης, δύο ζώνες νεανικών και μουσικών προγραμμάτων, ζώνη ντοκιμα-

ντέρ, εκπομπή λόγου και ελληνικών και ξένων ταινιών.  

      Κατά αναλογία, ποσοστό 28% του προγράμματος αντιστοιχεί σε ενημε-

ρωτικές εκπομπές και ειδήσεις, 6% σε αθλητικά προγράμματα, 32% σε ψυχαγω-

γικά, μουσικά και νεανικά προγράμματα, 13% σε μορφωτικά, παιδικά προγράμ-

ματα και ντοκιμαντέρ και 17% σε μισθωμένο πρόγραμμα.  

Κατηγορία Προγράμματος Ώρες Προγράμματος Ποσοστό (%) 

Πληροφόρηση 24,5 22,79 

Αθλητικά 10 9,3 

Ψυχαγωγία 22 20,47 

Παιδικά Προγράμματα 3 2,79 

Ντοκιμαντέρ παραγωγής ΕΤ-3 2 1,86 

Ντοκιμαντέρ - Συμπαραγωγές 6 5,58 

Ξένες ταινίες 19,5 18,14 

Όπερες 3 2,79 

Ξένες σειρές 6 5,58 

Κινούμενα σχέδια 2,5 2,33 

Σύνολο 107,5 100 

 

Στο πρόγραμμα της ΕΤ3 τα ντοκιμαντέρ αποτελούν το 7,44% του συνολικού προ-

γράμματος 
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MMMEEEGGGAAA   CCCHHHAAANNNNNNEEELLL   
  

Το MEGA CHANNEL είναι το πρώτο ιδιωτικό 

κανάλι που λειτούργησε το 1989. Είναι το δεύτε-

ρο σε ακροαματικότητα ελληνικό κανάλι. Εχει 

πανελλήνια εμβέλεια και εκπέμπει σε 24ωρη βάση. Εκπέμπει και δορυφορι-

κά-καλω-διακά ως Mega Cosmos.  
 

ΤΤΤΟΟΟ   ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΓΓΓΡΡΡΑΑΑΜΜΜΜΜΜΑΑΑ   ΤΤΤΟΟΟΥΥΥ   ΜΜΜΕΕΕΓΓΓΑΑΑ   CCCΗΗΗΑΑΑΝΝΝΝΝΝΕΕΕLLL   

 

 

 

 

 

 Ειδήσεις  EURO 

 Ενώπιος Ενωπίω  Σήμερα με την 'Αννα 

 Διαξιφισμοί  Πρώτη Έκδοση 

 Prive  Όλα για την υγεία 

 Ανατροπή  Σε πρώτο πλάνο 

 Οι Φάκελοι   

 Γκρίζες Ζώνες   

 Μαζί   

 Όσα φέρνει η ώρα   

 

 

Κάπου σε ξέρω  

Είσαι το ταίρι μου  

Σ' αγαπώ μ' αγαπάς  

Δέκα λεπτά κήρυγμα 

 
Champions League  

 
Disney Club 

Στο πρόγραμμα του Το MEGA CHANNEL δεν 

υπάρχουν καθόλου ντοκιμαντέρ, ούτε εκπο-

μπές που να έχουν σχέση με το περιβάλλον, 

εκτός από κάποια θέματα επικαιρότητας. 

 

 
Bar 

Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος  

Ο πιο αδύναμος κρίκος  

Σαν στο σπίτι σας  

Στην κουζίνα ολοταχώς  

Να η ευκαιρία  

Όσα Ζούμε  

 
Επιφάνεια  

Alma Libre  

Αέρινες Σιωπές  
Περί Ανέμων και Υδάτων  

Απαγορευμένη Αγάπη 

Για Μία Θέση Στον 'Hλιο 

 

http://www.megatv.com/enhmerwsh/eidiseis.asp
http://www.megatv.com/enhmerwsh/euro.asp
http://www.megatv.com/enhmerwsh/enopios.asp
http://www.megatv.com/enhmerwsh/simera.asp
http://www.megatv.com/enhmerwsh/diaxifismoi.asp
http://www.megatv.com/enhmerwsh/prwtiekdosi.asp
http://www.megatv.com/enhmerwsh/prive.asp
http://www.megatv.com/enhmerwsh/ygeia.asp
http://www.megatv.com/enhmerwsh/anatropi.asp
http://www.megatv.com/enhmerwsh/prwtoplano.asp
http://www.megatv.com/enhmerwsh/fakeloi.asp
http://www.megatv.com/enhmerwsh/gkrizwnes.asp
http://www.megatv.com/enhmerwsh/mazi.asp
http://www.megatv.com/enhmerwsh/wra.asp
http://www.megatv.com/ekpompes/kapou.asp
http://www.megatv.com/ekpompes/tairi.asp
http://www.megatv.com/ekpompes/sagapw.asp
http://www.megatv.com/ekpompes/dekalepta.asp
http://www.megatv.com/ekpompes/champions.asp
http://www.megatv.com/ekpompes/disney.asp
http://www.megatv.com/ekpompes/bar.asp
http://www.megatv.com/ekpompes/ekatomiriouxos.asp
http://www.megatv.com/ekpompes/adynamos.asp
http://www.megatv.com/ekpompes/spiti.asp
http://www.megatv.com/ekpompes/kouzina.asp
http://www.megatv.com/ekpompes/eukairia.asp
http://www.megatv.com/ekpompes/live.asp
http://www.megatv.com/ekpompes/epifaneia.asp
http://www.megatv.com/ekpompes/almalibre.asp
http://www.megatv.com/ekpompes/aerines.asp
http://www.megatv.com/ekpompes/peri.asp
http://www.megatv.com/ekpompes/apagoreumeni.asp
http://www.megatv.com/ekpompes/ilio.asp
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ΑΑΑΝΝΝΤΤΤΕΕΕΝΝΝΝΝΝΑΑΑ   

O Αntenna είναι το δεύτερο ιδιωτικό κανάλι που ξεκίνησε 

την πρωτοχρονιά του 1990. Είναι το πρώτο σε ακροα-

ματικότητα ελληνικό κανάλι. Εχει πανελλήνια εμβέλεια 

και εκπέμπει σε 24ωρη βάση. Εκπέμπει και δορυφορικά στον Intelsat 601 και 

καλωδιακά στην Αυστραλία.Στο πρόγραμμά του υπάρχουν εκπομπές ενημε-

ρωτικές, ειδησιογραφικές, talk show, ταινίες ελληνικές και ξένες, τηλε-

παιχνίδια, σήριαλς, παιδικές εκπομπές, αθλητικές κ.λ.π. Στο κανονικό του 

πρόγραμμα δεν υπάρχουν καθόλου ντοκιμαντέρ ή εκπομπές για το περι-

βάλλον. Τα περιβαλλοντικά θέματα αναφέρονται μόνο στα δελτία ειδήσεων 

ή σε κάποιες έκτακτες εκπομπές, αν υπάρξει κάποιο θέμα επίκαιρο. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06:05 ΜΑΛΙΣΤΑ ΚΥΡΙΕ 

06:55 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

07:00 ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 

10:05 ΠΡΩΙΝΟΣ ΚΑΦΕΣ 

11:00 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ1 ΣΕ 1' 

13:08 SUPER GAME 

13:12 ΤΑ ΦΡΑΟΥΛΟΠΟΥΛΑ 

13:15 ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ 

13:55 ΤΑ ΦΡΑΟΥΛΟΠΟΥΛΑ 

13:59 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤΕΝΝΑ 

14:55 ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 

15:00 ΝΤΑΝΤΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ 

15:40 SUPER GAME 

15:45 ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ 

16:25 BIG BROTHER 2 

16:30 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 

17:30 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤΕΝΝΑ 

17:42 Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 

17:45 SUPER GAME 

17:50 ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΖΩΗ 

18:40 ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟ 

19:15 BIG BROTHER 2 

19:20 Η ΛΑΜΨΗ 

20:00 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤΕΝΝΑ 

20:54 Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

20:56 ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ 

21:00 ΠΡΕΜΙΕΡΑ 

21:02 ΑΜΑΝ ΤΑ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ 

23:02 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ1 ΣΕ 1' 

23:05 BIG BROTHER 2 

00:05 ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

00:21 ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 

00:25 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

02:20 ΑΠΙΣΤΙΕΣ 
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TTTRRRTTT   
    H TRT το 1ο περιφερειακό κανάλι πανελ-

λαδικά με ποσοστά υπερδιπλάσια από τα άλ-

λα περιφερειακά κανάλια.  Ξεκίνησε στις 5 

Φεβρουαρίου 1990. Σήμερα η TRT, το κυρίαρχο 

κανάλι της Κεντρικής Ελλάδας, διαθέτει 5 

studios (Βόλο - Λάρισα - Καρδίτσα - Τρίκαλα - 

Αθήνα), σύγχρονες εγκαταστάσεις, άρτιο τε-

χνικό εξοπλισμό και υπεύθυνο ανθρώπινο δυ-

ναμικό. 

    Εκπέμπει τηλεοπτικό πρόγραμμα σε όλη την Κεντρική Ελλάδα ολό-

κληρο το 24ωρο. Το πρόγραμμά της είναι ελληνικό και ξένο, ψυχαγωγικό 

και ενημερωτικό, προσεγγίζει και ικανοποιεί το ευρύτερο τηλεοπτικό κοινό 

σε όλες τις ηλικίες και ομάδες. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στα τοπικά νέα, 

στα τοπικά αθλητικά, στις πολιτιστικές εκδηλώσεις και σε εκπομπές που 

αφορούν άμεσα την Κεντρική Ελλάδα, τα προβλήματα και την ανάπτυξή 

της.  
. 

09:00 ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ πρωινό μαγκαζίνο  

10:45 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ Lucky Luke 

12:45 ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΕΙΣ 

14:45 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

15:00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ 'Ζορρό' [Zorro]  

16:30 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ 'Νέο Κύμα' [74,5 New Wave] κοινωνική σειρά 

17:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

17:10 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ 'Δον Καμίλλο εναντίον Πεπόνε' [Don Camillo]  

18:00 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ 'Wild ones' ντοκυμαντέρ 

18:30 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ 'Ηρεμα νερά' [Aquas mansas] κοινωνική σειρά 

19:30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

20:25 ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ καθημερινό ρεπορτάζ επικαιρότητας 

20:35 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ 'Ο πόλεμος των Ρόδων' [La querra de las Rosas]  

21:15 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ 'Η ιστορία τους ονόμασε',  

23:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

23:45 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ 'Πάθος υπεράνω υποψίας' [Bodily Harm]  

01:15 MUSICSTAR μουσική εκπομπή με τον Αλέξανδρο Πετρίδη 

    
Στο πρόγραμμά της υπάρχουν κάποια ντοκιμαντέρ για το περιβάλλον και συχνά 

μέσα από τα δελτία ειδήσεων και τις ενημερωτικές εκπομπές προβάλλονται περι-

βαλλοντικά θέματα, που αφορούν τη Θεσσαλία κυρίως. 
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AAASSSTTTRRRAAA   
          Τo Astra είναι το δεύτερο σε θεαματικότητα θεσσα-

λικό κανάλι. Εκπέμπει με 24ωρο πρόγραμμα. Στο πρό-

γραμμά του βρίσκουμε κυρίως ενημερωτικές εκπο-μπές 

και τηλεαγορές. Στην καθημερινή εκπομπή «Πα-

ράθυρο στη Θεσσαλία» θα δούμε πολλές φορές θέμα-

τα που αφορούν τα τοπικά περιβαλλοντικά προβλήματα, καθώς και στα 

δελτία ειδήσεων θα δούμε εκτενή ανάλυση αυτών των θεμάτων.  

ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΓΓΓΡΡΡΑΑΑΜΜΜΜΜΜΑΑΑ   ΤΤΤΟΟΟΥΥΥ   AAASSSTTTRRRAAA   

08:00 - 09:00 ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIXER                                                                                                       

09:00 - 11:00 ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ                                                                                               11:00 - 

14:45 ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 

14:45 - 16:15 ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

Ενημερωτικό magazino που αναλύει φλέγοντα θέματα της  

τρέχουσας τοπικής επικαιρότητας με καλεσμένους από όλη τη          

Θεσσαλία, ανθρώπους που ανήκουν στο στο πολιτικό και              

κοινωνικό προσκήνιο του τόπου.                                                                                                     

16:15 - 17:00 ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΟΚΤΕΪΛ                                                                                                    

17:00 - 18:30 ASTRA OK! 

18:31 - 19:30 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 

(Με τη δημοσιογράφο Σοφία Σπανού.) 

19:30 - 21:00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ                                                                                                             

21:00 - 22:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 

(Με το δημοσιογράφο Γιάννη Γιαννακόπουλο.) 

 22:00 - 24:00 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ FORUM 

Μια δίωρη εκπομπή πολιτικού και κοινωνικού περιεχομένου με      

καλεσμένους ανθρώπους της τοπικής επικαιρότητας, κάνοντας      

βαθιά τομή σε καίρια θέματα που αφορούν τη Θεσσαλία.                                                                 

24:00 - 01:00 ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 

01:00 - 02:30 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ0                                                                                                                            

2:30 - 03:00 ΞΕΝΟ MIXER                                                                                                                                       

03:00 - 04:00 ASTRA MAD GAMES                                                                                              

04:00 - 06:00 ΞΕΝΟ MIXER                                                                                                                         

06:00 - 08:00 ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIXER                                                                                                                                                  
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NNNOOOVVVAAA   

Τον Δεκέμβριο του 1999 η Multichoice έθεσε σε λειτουργία τη 

NOVA, την πρώτη ψηφιακή, δορυφορική τηλεοπτική πλατφόρμα 

στην Ελλάδα, που με την επαναστατική τεχνολογία της 

προσφέρει τα δημοφιλέστερα προγράμματα του κόσμου, με 

δορυφορική ποιότητα εικόνας και ήχου. Ο πλούτος των προ-

γραμμάτων που περιλαμβάνονται στο μπουκέτο της ΝOVA, 

προσφέρουν στον τηλεθεατή μεγάλη δυνατότητα επιλογής, 24 

ώρες το 24ωρο, ανάλογα με την προτίμηση και την διά-

θεσή του. Εκτός των μεγαλύτερων ελληνικών τηλεοπτι-

κών σταθμών (Mega, Antenna, Star, New Tempo, Alter 5, ET 1, NET και Mad), και 

των διάφορων θεματικών καναλιών,το μπουκέτο της ΝOVA περιλαμβάνει  4 

Κανάλια με ντοκιμαντέρ   

                                             DDDiiissscccooovvveeerrryyy   CCChhhaaannnnnneeelll          . 
  

      Το κανάλι των ντοκιμαντέρ, σας ξεναγεί στον κόσμο 

της περιπέτειας και σας αποκαλύπτει μυστικά για την 

επιστήμη, την τεχνολογία, το περιβάλλον, την ιστορία 

και τις εξερευνήσεις. Με ελληνικούς υπότιτλους, κατά 

τη διάρκεια του προγράμματος.   

 

                                                   AAAnnniiimmmaaalll   PPPlllaaannneeettt  

   

      Ένα κανάλι όπου τα κατοικίδια συναντούν τα άγρια ζώα και 

εσείς βρίσκεστε στο κέντρο όλων αυτών. Ανακαλύψτε τον υπέροχο 

κόσμο της φύσης και των ζώων. Με ελληνικούς υπότιτλους, κατά 

τη διάρκεια του προγράμματος.   

 

TTTrrraaavvveeelll   CCChhhaaannnnnneeelll 
 

  

       Το ιδανικό πρόγραμμα για να ανακαλύψετε νέους ταξιδιωτικούς προορισμούς, 

καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για το πιο εξωτικό, περιπετειώδες, πολυτελές ή 

εκπαιδευτικό ταξίδι που ονειρευτήκατε ποτέ. Με ελληνικούς υπότιτλους, κατά τη 

διάρκεια του προγράμματος.   

 

                                    NNNaaatttiiiooonnnaaalll   GGGeeeooogggrrraaappphhhiiiccc   CCChhhaaannnnnneeelll 

 

 

 
    

 ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΗΗΗΝΝΝΙΙΙΚΚΚΑΑΑ   
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ΠΠΠΕΕΕΡΡΡΙΙΙΟΟΟΔΔΔΙΙΙΚΚΚΑΑΑ   

 
     Υπάρχει μια τεράστια ποικιλία ελληνικών περιοδικών, που καλύπτει ό-

λες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Υπάρχουν περιοδικά για τη γυναίκα, για 

τον άντρα, για την οικογένεια, επιστημονικά, λογοτεχνικά, αθλητικά, life 

style, μουσικά, οικονομικά, κόμιξ για την τηλεόραση και ένα σωρό άλλα. 

Από τις σελίδες αυτών των περιοδικών παρουσιάζονται αρκετά συχνά άρ-

θρα, που έχουν σχέση με την ελληνική φύση και το περιβάλλον.      

 

     Υπάρχουν όμως και ορισμένα περιοδικά που αναφέρονται αποκλειστικά 

στη φύση και στα περιβαλλοντικά προβλήματα. Αυτά είτε είναι διεθνή πε-

ριοδικά που κυκλοφορούν στην Ελλάδα – όπως το ΓΑΙΟΡΑΜΑ και το NA-

TIONAL GEOGRAPHIC είτε είναι ελληνικά περιοδικά – όπως το ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ και το OXYGEN. Μέσα από τις σελίδες αυτών των περιοδικών 

θα γνωρίσουμε τον κόσμο που μας περιβάλλει, πόσο εύθραυστος και πολύ-

τιμος είναι και πόσες προσπάθειες πρέπει να καταβάλλουμε για να τον 

κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας, έτσι ακριβώς, όπως τον παραλάβαμε από 

τους γονείς μας.  
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ΠΠΠΕΕΕΡΡΡΙΙΙΟΟΟΔΔΔΙΙΙΚΚΚΑΑΑ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ΓΓΓΙΙΙΑΑΑ   ΤΤΤΟΟΟ   ΠΠΠΕΕΕΡΡΡΙΙΙΒΒΒΑΑΑΛΛΛΛΛΛΟΟΟΝΝΝ   
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ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΗΗΗΝΝΝΙΙΙΚΚΚΟΟΟ   ΠΠΠΑΑΑΝΝΝΟΟΟΡΡΡΑΑΑΜΜΜΑΑΑ   

 

 

 

 

 

 

     

     Υπάρχει γύρω μας μια Ελλάδα άγνωστη και γοητευτική. Σ' αυτή την Ελ-

λάδα σας ξεναγεί το Ελληνικό Πανόραμα. Με γλαφυρά οδoιπορικά αλλά 

και ιστορικά και επιστημονικά άρθρα. 

      Ζωντανό και έγκυρο, με θαυμάσιο φωτογραφικό υλικό, το Ελληνικό Πα-

νόραμα είναι ένα περιοδικό διαχρονικής αξίας, μια μοναδική εγκυκλοπαί-

δεια. Για το φυσιολάτρη, τον περιηγητή, τον ερευνητή, τους νέους, όλη την 

ελληνική οικογένεια. 

     Κάθε δύο μήνες είναι πηγή έγκυρης πληροφόρησης για την ελληνική 

φύση, ιστορία, παράδοση, επιστήμη. Ταξιδέψτε μαζί του, ονειροπολήστε 

μέσα από τις σελίδες του, γνωρίστε σε βάθος την απρόσμενη ομορφιά της 

μικρής Ελλάδας, κοντινή αλλά τόσο άγνωστη. 

ΕΙΝΑΙ ΙΣΩΣ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 
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ΓΓΓΑΑΑΙΙΙΟΟΟΡΡΡΑΑΑΜΜΜΑΑΑ   
ούμε σ΄ένα κόσμο μεγάλο, παράξενο, μυστηριώδη και άγνωστο που συ-

νεχώς μεταβάλλεται. Σε ένα κόσμο με μία τεχνολογική εξέλιξη που αρχί-

ζει να ξεπερνάει τα όρια της φαντασίας μας και με ζωντανούς πολιτισμούς που 

θυμίζουν ξεχασμένες εποχές. Σε ένα κόσμο με καινούργιες επιστημονικές ανα-

καλύψεις αλλά και με άγνωστες ασθένειες που μας απειλούν. Σε ένα κόσμο με 

απέραντες εκτάσεις που μας προσκαλούν για ένα ταξίδι στην περιπέτεια, αλλά 

και με οικολογικά προβλήματα που θα μπορούσαν να εξαφανίσουν τον πλανή-

τη. Σε ένα κόσμο με άγριους πολέμους αλλά και με λαούς που προσπαθούν να 

δημιουργήσουν το μέλλον τους μέσα από την οικονομική ανάπτυξη. Σε ένα κό-

σμο που η ιστορία εξακολουθεί ακόμη να μας διδάσκει για το παρόν και το μέλ-

λον. Ζούμε σε ένα απέραντο σύμπαν που προσπαθούμε να το ανιχνεύσουμε 

ενώ γύρω μας κινείται ένας μικρόκοσμος που μόνο το μικροσκόπιο μπορεί να 

τον διακρίνει. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου τον πρώτο λόγο έχει η πληροφόρηση. 

Και ο καρπός της δεν είναι άλλος από τη γνώση. Σε κάθε τεύχος του 

EXPERIMENT-GAIORAMA 70.000 αναγνώστες αναζητούν μαζί μας την πληρο-

φορία γι΄αυτόν τον κόσμο. Δεν είναι μόνο γιατί έχουν την περιέργεια αλλά και 

γιατί ξέρουν ότι η γνώση είναι το μεγαλύτερο όπλο μας για το μέλλον. 
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NNNAAATTTIIIOOONNNAAALLL   GGGEEEOOOFFFRRRAAAPPPHHHIIICCC   
  

     Η Ίδρυση της National Geographic Society έγινε 

στην Ουάσιγκτονστις 13 Ιανουαρίου 1888, Έπειτα 

από εννέα μήνες γεννήθηκε το περιοδικό 

NATIONAL GEOGRAPHIC, το οποίο λίγα χρόνια 

αργότερα, σε μια εποχή όπου τα περιοδικά αγνοού-

σαν τη φωτογραφία, δημοσίευσε το πρώτο του με-

γάλο ρεπορτάζ: 11 σελίδες με ολοζώντανες εικόνες 

από το μυστηριώδες Θιβέτ. Από τότε κύλησε ένας 

αιώνας. Έκτοτε η NGS έχει χρηματοδοτήσει 7.000 

προγράμματα. Σήμερα η NGS, με τη συνδρομή των 

11 εκατομμυρίων μελών της σε όλο τον κόσμο, συνε-

χίζει να οργανώνει ερευνητικές αποστολές στις ο-

ποίες συμμετέχουν 200-300 επιστήμονες το χρόνο. 

………….. 

    

     Το περιοδικό με τη μεγαλύτερη κυκλοφορία στον κόσμο γράφει τη δική του 

ιστορία από το 1888. Η φήμη του βασίζεται στην αντικειμενική αρθρογραφία, 

στη μοναδική εικονογράφηση που συνοδεύει τα άρθρα και διευκολύνει την 

κατανόησή τους, στους ασύγκριτους, σε ποιότητα και ακρίβεια, χάρτες και, 

φυσικά, στις εκπληκτικές φωτογραφίες που δημοσιεύει.  

       Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το NATIONAL 

GEOGRAPHIC διαβάζεται από 44.000.000 αν-

θρώπους σε όλο τον κόσμο, από τους οποίους 

11.000.000 είναι τακτικοί συνδρομητές. 

       Η κυκλοφορία της ελληνικής έκδοσης του 

NATIONAL GEOGRAPHIC υπήρξε ένα μεγάλο 

εκδοτικό γεγονός. Από την 1η Οκτωβρίου 1998 ο 

Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη προ-

σφέρει στον απαιτητικό Έλληνα αναγνώστη αυ-

τό το περιοδικό-μύθο. Στις σελίδες του ελλη-

νικού τεύχους φιλοξενείται η ύλη της πρωτό-

τυπης αμερικανικής έκδοσης, εμπλουτισμένη με 

θέματα που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα 

και τις προτιμήσεις του ελληνικού αναγνωστι-

κού κοινού. Ήδη 40.000 Έλληνες είναι συνδρομητές του NATIONAL 

GEOGRAPHIC ΕΛΛΑΔΑ. 
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OXYGEN 
   Το Oxygen μας προσφέρει μια περιπλάνηση 

στις χώρες του κόσμου ανιχνεύοντας εικόνες 

γνώσης και εξέλιξης. Είναι  το αυθεντικό ελ-

ληνικό περιοδικό για τη βιόσφαιρα, αφιε-

ρωμένο στην ελληνική φύση. 
 

  

 

 

 

EΝΑ ΜΙΚΡΟ ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 

 
ΚΑΛΥΜΝΟΣ - ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΣΕΛ. 24)  

       Ένα μικρό σύμπλεγμα τα νησιά της Καλύμνου, αντικρίζουν την 

Ανατολή, αγναντεύουν το πέλαγος και φλερτάρουν με τη Δύση. Νη-

σιά διαμάντια ανέγγιχτα στο χρόνο, με ποικιλία χρωμάτων και γαλά-

ζια ακρογιάλια, που αναμετρόνται με τον Ποσειδώνα κάθε φορά που 

οι ψαράδες τους βουτούν για σφουγγάρια. Πανέμορφα, μοναδικά νη-

σιά, φιλοξενούν ανθρώπους από την ίδια πάστα που εντυπωσιάζουν 

και αυτοί σαν την γη τους.                                                      . 

 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΣΥΝΟΡΑ (ΣΕΛ. 50) 
      Για τον καθένα από εμάς η φράση "συνοριακή γραμμή" έχει δια-

φορετικό νόημα. Για κάποιους είναι συνδεδεμένη με τη στρατιωτική 

θητεία, για άλλους είναι αιτία εθνικιστικών συζητήσεων, για κάποι-

ους τρίτους είναι τελωνεία και φυλάκια ενώ για άλλους, τους περισ-

σότερους, ταξίδι. Για την ομάδα που ξεκινούσε τη διάσχιση της βόρει-

ας συνοριακής γραμμής, ήταν μια επιπλέον πανιά κόκκινη γραμμή μαρκαδόρου, που διέσχιζε 

άπειρα γεωγραφικά σημεία στο διάβα της επάνω σε ένα μεγάλο χάρτη της Ελλάδας. Το τι επρό-

κειτο να δούμε δεν ήταν δυνατό να το φανταστούμε, παρά την προσπάθεια να είμαστε όσο το 

δυνατόν πιο "διαβασμένοι" στο σχεδιασμό της διαδρομής. Μετά όμως από δέκα μέρες περιπλά-

νησης άλλαξε εντελώς η εικόνα που είχαμε για τη Βόρεια Ελλάδα. Και σίγουρα συνοριακή 

γραμμή έπαψε να είναι η χοντρή απρόσωπη γραμμή στο χάρτη. Ήταν πια χρώματα, τοπία, 

πρόσωπα και συναισθήματα. 

    ΤΣΕΡΝΟΜΠΙΛ 2001 - Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΥΕΙ (ΣΕΛ. 66)  

   Η Ρώσικη Ρουλέτα. Μπορεί το τραγικό εργοστάσιο να έκλεισε όμως 

οι συνέπειες του μεγαλύτερου πυρηνικού ατυχήματος στην ιστορία 

της ανθρωπότητας είναι πολύ περισσότερες. Ο κίνδυνος ενός νέου 

Τσερνομπίλ παραμονεύει. Οι συνέπειες από τον μαύρο Απρίλη του 

1986 τώρα αρχίζουν να δείχνουν τις πραγματικές τους διαστάσεις.                                      

. 

  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

(ΣΕΛ. 126) 
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IIINNNTTTEEERRRNNNEEETTT      ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ      ΠΠΠΕΕΕΡΡΡΙΙΙΒΒΒΑΑΑΛΛΛΛΛΛΟΟΟΝΝΝ   
      Το διαδίκτυο είναι ένας θησαυρός πληροφόρησης, όπου ο καθένας μπο-

ρεί να βρει ότι επιθυμεί. Δυστυχώς ακόμη μόνο το 9% των ελληνικών νοικο-

κυριών διαθέτει σύνδεση με το διαδίκτυο, άρα η πληροφόρηση μέσω αυτού 

είναι πολύ περιορισμένη, σε αντίθεση με άλλες χώρες. Πιστεύουμε όμως ότι 

στα επόμενα χρόνια το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί και οι περισσότεροι νέοι 

θα μπορούν να ενημερώνονται από το internet. 

    Υπάρχουν χιλιάδες σελίδες στο διαδίκτυο που αναφέρονται στο περιβάλ-

λον. Άλλες είναι σελίδες περιβαλλοντικών οργανώσεων και άλλες σελίδες 

απλών χρηστών. Διαλέξαμε και παρουσιάζουμε μερικές από αυτές: 

 

http://www.ert.gr 
 

 

 

                                
Ένα πολύ καλό site από τη ΕΡΤ που περιέχει πολλά άρθρα σε σχέση με την οικολο-

γία και το περιβάλλον. 

http://www.wwf.gr   

 

 

 

       Οι Ελληνικές σελίδες του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση. Ενδι-

αφέροντα άρθρα, αφιερώματα, προτάσεις, περιβαλλοντική εκπαίδευση, εκστρα-

τείες και φυσικά το "Panda Club" για τους μικρότερους...οικολόγους. 

 

 http://www.ekpaz.gr 

                Πρόκειται για το γνωστό κέντρο προστασίας ζώων στην Αίγινα, τον πρώ-

το φορέα στη χώρα μας που απέκτησε επίσημη άδεια να κατέχει, μεταφέρει και 

περιθάλπει άγρια ζώα. Μπείτε στις σελίδες του και ενημερωθείτε για το κέντρο, 

για το ποια άγρια ζώα και πουλιά καταφθάνουν εκεί, για τις απελευ-θερώσεις των 

ζώων που είναι πλέον υγιή, όπως επίσης, για το τι πρέπει να κάνετε αν βρείτε ένα 

τραυματισμένο ζώο και πως μπορείτε να βοηθήσετε το κέντρο.         

http://www.ert.gr/
http://www.wwf.gr/
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http://www.in.gr  
            Ένα πολύ ενδιαφέρον site  με πολλές σελίδες  

                                   για το περιβάλλον. 

 

in.gr : Αγροτουρισμός : Φύση 

  
 

Θέματ 

• Το Σπήλαιο των Πηγών Αγγίτη  

• Το απολιθωμένο δάσος Νόστιμου Καστοριάς 
• Τα Φίδια 
• Ο Λύκος 
• Ο Γυπαετός 
• Τα Δελφίνια 
• Οι Εθνικοί Δρυμοί της Ελλάδας  
• Λιμνοθάλασσα Γιάλοβας 
• Τα Μανιτάρια  
• Οι Πεταλούδες της Πάρου 
• Οι Πρέσπες 
• Ο Αιγαιόγλαρος 
• Το Απολιθωμένο Δάσος της Λέσβου 

• Δάσος Δαδιάς - Λευκίμμης - Σουφλίου  
• Αναδάσωση:φυσική ή τεχνητή; 
• Οι ελληνικές θάλασσες 
• Ο ποταμός Νέστος 
• Η καφετιά αρκούδα 
• Το Σπήλαιο των Λιμνών 
• Μυθική αλκυόνη 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.ornithologiki.gr  

  Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία  

     Γνωρίστε τα πουλιά της Ελλάδας! Στις σελίδες 

αυτές θα βρείτε μια μεγάλη συλλογή από νέα, φωτο-

γραφίες και On-line βιβλία με συναρπαστικές πληρο-

φορίες για τη ζωή των πουλιών, τους βιοτόπους τους 

και την προστασία του περιβάλλοντος 

 

http://www.in.gr/
http://www.in.gr/
http://www.in.gr/agro
http://www.in.gr/agro/_fisi/Aggitis/Aggitis1.asp
http://www.in.gr/agro/_fisi/nostimo/nostimo1.asp
http://www.in.gr/agro/_fisi/Fidia/Fidia1.asp
http://www.in.gr/agro/_fisi/lykos/lykos1.asp
http://www.in.gr/agro/_fisi/Gypaetos/gyp_1.asp
http://www.in.gr/agro/_fisi/Delfinia/dolphin1.asp
http://www.in.gr/agro/_fisi/EthnikoiDrymoi/drimoi_1.asp
http://www.in.gr/agro/_fisi/Gialoba/GialobaNew1.asp
http://www.in.gr/agro/_fisi/Manitaria/manitari1.asp
http://www.in.gr/agro/_fisi/Petaloudes/Petaloudes_1.asp
http://www.in.gr/agro/_fisi/Prespes/Prespes1.asp
http://www.in.gr/agro/_fisi/Aigaioglaros/aigaiog1.asp
http://www.in.gr/agro/_fisi/Apolithomeno_Sigri/Sigri1.asp
http://www.in.gr/agro/_fisi/Dadia-cor/Dadia1.asp
http://www.in.gr/agro/_fisi/anadasoseis/anadasosi1.asp
http://www.in.gr/agro/_fisi/Thalassa_1/thalassa1.asp
http://www.in.gr/agro/_fisi/Nestos_1/nestos1.asp
http://www.in.gr/agro/_fisi/Arkouda/Arkouda1.asp
http://www.in.gr/agro/_fisi/Kastria/kastria1.asp
http://www.in.gr/agro/_fisi/alkioni/alkioni.asp
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ΤΤΤΑΑΑ   ΣΣΣΥΥΥΜΜΜΠΠΠΕΕΕΡΡΡΑΑΑΣΣΣΜΜΜΑΑΑΤΤΤΑΑΑ   ΜΜΜΑΑΑΣΣΣ    
 

 

 

 

 

 

 

      Τα Μ.Μ.Ε., λοιπόν, μπορούν να συμβάλλουν σοβαρά, εάν το θέλουν, στη 

διαμόρφωση της περιβαλλοντικής συνείδησης του πολίτη και ιδιαίτερα 

των νέων.  

       Πόσο όμως αυτό επιτυγχάνεται; Κατά πόσο επιτυγχάνεται αυτός ο στό-

χος; Ασχολούνται τα Μ.Μ.Ε με τα περιβαλλοντικά προβλήματα σε βάθος ή 

μόνο επιφανειακά και μόνο όταν τους εξυπηρετεί οικονομικά; 

    Σ’ αυτά τα ερωτήματα προσπαθήσαμε να απαντήσουμε μελετώντας τον 

ηλεκτρονικό και έντυπο ημερήσιο και εβδομαδιαίο τύπο. Μελετήσαμε κά-

ποιες εφημερίδες και το πρόγραμμα μερικών τηλεοπτικών σταθμών και 

καταλήξαμε σε σημαντικά συμπεράσματα:  

     1. Σε ότι αφορά τις εφημερίδες, είδαμε ότι οι περισσότερες δεν έχουν κα-

μία μόνιμη στήλη που να αφορά το περιβάλλον, μόνον όταν κάποιο θέμα 

απασχολεί την επικαιρότητα, μόνο τότε το προβάλλουν έντονα, ίσως γιατί 

μόνο τότε συνδέεται με το άμεσο κέρδος της εφημερίδας. Λίγες είναι αυτές, 

όπως η ΕΛΕΥ-ΘΕΡΟΤΥΠΙΑ και η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, που έχουν αφιερώσει ολό-

κληρο ένθετο για το περιβάλλον και είναι προς τιμήν τους, που δείχνουν 

κάποια ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση και καταλαβαίνουν τον ρόλο που πρέ-

πει να παίξουν και το χρέος τους. 
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2. Όσον αφορά την τηλεόραση, εκεί τα πράγματα είναι χειρότερα. Αν εξαι-

ρέσουμε τα κρατικά κανάλια και ιδιαίτερα τη ΝΕΤ, η οποία είναι μια όαση 

στο τηλεοπτικό χάος, και τη ΝΟVA βέβαια, που όμως δυστυχώς έχει λίγους 

θεατές, με τα καταπληκτικά κανάλια της, για την υπόλοιπη ιδιωτική τη-

λεόραση, το περιβάλλον και τα προβλήματά του λες και είναι ανύπαρκτα. 

Αν συμβεί βέβαια καμιά μεγάλη οικολογική καταστροφή, τότε τρέχουν όλοι 

και γεμίζουν τα κανάλια και τα παράθυρα με διάφορους «ειδικούς» που 

κόπτονται για το περιβάλλον και εξαπολύουν μύδρους εναντίον των διάφο-

ρων «υπευθύνων». Τότε βλέπετε τους ενδιαφέρει η τηλεθέαση και έχουν 

κέρδος να ενδιαφερθούν. Τις άλλες φορές ποιος θα παρακολουθήσει τα «α-

νιαρά θέματα» που έχουν σχέση με το περιβάλλον;  Εδώ φαίνεται η υποκρι-

σία των υπεύθυνων των καναλιών, που τα θυσιάζουν όλα στο βωμό του 

πρόσκαιρου κέρδους.  

      3. Ευτυχώς που υπάρχουν άνθρωποι ευαισθητοποιημένοι, που προσφέ-

ρουν μέσα από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις τεράστιο έργο, χωρίς να έ-

χουν κανένα οικονομικό συμφέρον. Σε μια επίσκεψή μας στο Κέντρο Περί-

θαλψης Άγριων Ζώων στη Θεσ-σαλονίκη, είδαμε νέους ανθρώπους, που α-

ντί να ξημεροβραδιάζονται σε μπαρ και καφετέριες, να προσφέρουν τις υ-

πηρεσίες τους, εντελώς εθελοντικά, σε άγρια και ταλαιπωρημένα ζώα, που 

άλλοι ασυνείδητοι συνάνθρωποί μας τα πυροβολούν ανελέητα.  

       

     Αυτό το έργο, αυτών των ανθρώπων πρέπει να προβάλλεται από τα 

Μ.Μ.Ε ώστε να ενημερωθεί ο κόσμος για το έργο που προσφέρουν και να 

βρεθούν μιμητές, που θα ακολουθήσουν το παράδειγμά τους. Αυτά είναι τα 

πρόσωπα που πρέπει να προβάλλονται ως πρότυπα στους νέους μας και όχι 

οι «χαζοτύποι» τύπου Bar και Big Brother, που παρελαύνουν κάθε μέρα από 

τα κανάλια και τα περιοδικά, προβάλλοντας την ανύπαρκτη «προσωπικό-

τητά » τους . 

      Πρέπει όλοι να καταλάβουμε το χρέος μας και να αναλάβουμε ο καθένας 

τις ευθύνες του, σε ότι αφορά τους νέους μας. Η πολιτεία, οι γονείς, οι εκ-

παιδευτικοί, η κοινωνία, τα Μ.Μ.Ε., όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να ενημε-

ρώσουμε τους νέους και ιδιαίτερα τους μαθητές, να τους ευαισθητοποιή-

σουμε, να τους κάνουμε να αγαπήσουν το περιβάλλον, γιατί αυτό είναι το 

σπίτι τους, έτσι ώστε να διαμορφωθούν οι σωστοί αυριανοί πολίτες, που θα 

σέβονται ο καθένας τον τόπο του και όλοι μαζί το μεγάλο μας σπίτι τη ΓΗ 

ΜΑΣ. 
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ΒΒΒΙΙΙΒΒΒΛΛΛΙΙΙΟΟΟΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΙΙΙΑΑΑ   
   

ΑΑΑννντττλλλήήήσσσαααμμμεεε   πππλλληηηρρροοοφφφοοορρρίίίεεεςςς   αααπππόόό   τττιιιςςς   εεεξξξήήήςςς   πππηηηγγγέέέςςς:::   

1. Εγκυκλοπαίδεια « Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα 

2.  Εφημερίδες 

3.  Περιοδικά 

4.  Τηλεοπτικά περιοδικά 

5.  Από το αφιέρωμα της Ελευθεροτυπίας  

 « Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

ΙΙΙΣΣΣΤΤΤΟΟΟΣΣΣΕΕΕΛΛΛΙΙΙΔΔΔΕΕΕΣΣΣ      σσστττοοο   IIINNNTTTEEERRRNNNEEETTT   

   

1. Των Τηλεοπτικών Καναλιών 

2. Των Εφημερίδων 

3. Των Περιβαλλοντικών Περιοδικών 

4. Των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων 

   


