
Ολοκληρώθηκαν 14 μαθήματα Ελληνικής Παιδείας που παρουσίασε ο ομότιμος καθηγητής του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου Ιωάννης Ν. Χατζόπουλος. Τα μαθήματα αυτά πραγματοποιήθηκαν από 18 

Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι 18 Δεκεμβρίου 2021 και περιέχουν θεμελιακό υλικό της παιδείας που δεν 

διδάσκεται στα σχολεία. Τα μαθήματα βρίσκονται στο διαδίκτυο youtu.be στους παρακάτω συνδέσμους 

και μπορείτε να τα προωθήσετε όπου κρίνεται απαραίτητο:  

Διάλεξη-1:https://youtu.be/0aJDyQxkBPI 
Νόμοι και Κανόνες στη Φύση, η Ελληνική Παιδεία, ο ενάρετος άνθρωπος, Εσωτερική ισορροπία, Εξωτερική 

ισορροπία. 

 

Διάλεξη-2: https://youtu.be/GEwmb2dVT14  
Εισαγωγή στην Εσωτερική και εξωτερική ισορροπία (Πλάτων, Αριστοτέλης), Μαθηματική θεώρηση. 

 

Διάλεξη-3: https://youtu.be/kS8p5iRbbFs 
Εσωτερική  και Εξωτερική ισορροπία, Μαθηματική  ανάλυση, Σχέσεις, παράμετροι, διαγράμματα. 

 

Διάλεξη-4: https://youtu.be/5Vq9DXKXp9o 
Αφιερωμένο στην Ελληνική γλώσσα, Στατιστική. 
 

Διάλεξη-5: https://youtu.be/2GmYZdLuWUc 
Φύση: νόμοι και κανόνες ο ρόλος της ισορροπίας, Στατιστική-1, Πιθανότητες, στατιστική. 
 

Διάλεξη-6: https://youtu.be/LejG0CWvMgo  
Γλώσσα, Φιλοσοφία και μαθηματικά-1, Μαθηματικοί χώροι, εσωτερική ισορροπία και ο Χώρος της νόησης, 
εξωτερική ισορροπία και το μοντέλο του ανθρώπινου λάθους. 
 

Διάλεξη-7: https://youtu.be/5fTiZaG3a3U  
Φιλοσοφία και μαθηματικά, μοντέλο ανθρωπίνου λάθους, προκατάληψη και επιπτώσεις, αποκάλυψη ιδιότητας 
Υπέρτατης Οντότητας. 
 

Διάλεξη-8: https://youtu.be/CiAtO9VM5gw 
Στατιστική, προκατάληψη, Ψηφιακή Εικόνα, ανάλυση, σύνθεση, ενίσχυση. 
 

Διάλεξη-9: https://youtu.be/Lkj9rtWnyHk  
Προκατάληψη και συνέπειες, Υπέρτατη οντότητα και Θέωση. Εικόνα, αναλογική, ψηφιακή, ανάλυση, 
σύνθεση, ενίσχυση. 
 

Διάλεξη-10: https://youtu.be/B9amX6qTbwk 
Αναδιοργάνωση των προγραμμάτων σπουδών σε όλες τις βαθμίδες, ώστε το σύστημα της εκπαίδευσης να 
παρέχει παιδεία που στοχεύει στον ενάρετο άνθρωπο. 
 

Διάλεξη-11: https://youtu.be/u9-VN254-4o  
Απομυθοποίηση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Προγραμματισμός Η/Υ. Τεχνητή νοημοσύνη. Πως ο 
διδασκόμενος πρέπει να είναι πιο έξυπνος από τη μηχανή και όχι απλά πατητής πλήκτρων. 
 

Διάλεξη-12: https://youtu.be/OxhET48QG8g 
Αστρονομία, η ουράνιος σφαίρα, επίγειες και ουράνιες συντεταγμένες, το ηλιακό μας σύστημα, χρόνος. 
 

Διάλεξη-13: https://youtu.be/bhKQ0v5EE74 
Σύγχρονες θεωρίες περί σύμπαντος, το Ορφικό αυγό και το σύμπαν, Ο αιθέρας, Νευρώνες και νευρωνικά 
δίκτυα, διαδίκτυο, Κοινωνικά μέσα δικτύωσης, Που βαδίζουμε; 
 

Διάλεξη-14: https://youtu.be/5hrwTioUhNI 
Τελική εξέταση, Αξιολόγηση, Απολογισμός  

 

Συνοδευτικό υλικό: https://www2.env.aegean.gr/labs/Remote_sensing/Software/Ελληνική Παιδεία Υλικό.rar  
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Τα βίντεο είναι δημόσια και μπορείτε να τα κατεβάσετε ως εξής: Βάλτε στο διαδίκτυο (με copy/paste) τη 

διεύθυνση: https://yt1s.com/en101 και μετά Enter 

Στη θέση <Search or paste Youtube link here> βάλτε με copy/paste τη διεύθυνση μιάς από τις πιο πάνω 

διαλέξεις και πατήστε <Convert> 

Πατήστε το <Get link> και μετά <Download> Κάντε πλοήγηση και επιλέξτε ένα υποκατάλογο στο 

σκληρό σας δίσκο για να αποθηκεύσετε το βίντεο και πατήστε το πλήκτρο για αποθήκευση Σε λίγα 

λεπτά θα έχει αποθηκευτεί. 

 

https://yt1s.com/en101

