Τηλεόραση
Είναι ένα σύστημα τηλεπικοινωνίας που
χρησιμεύει στη μετάδοση και λήψη
κινούμενων εικόνων και ήχου εξ
αποστάσεως. Αποτελεί το κυριότερο και
δημοφιλέστερο Μέσο Μαζικής
Επικοινωνίας (ΜΜΕ) και η χρήση της είναι
ιδιαίτερα διαδεδομένη σε όλο τον κόσμο.

Μειονεκτήματα Τηλεόρασης
•
•

•
•

Υψηλό απόλυτο κόστος
Υψηλός ανταγωνισμός
Χαμηλή επιλεξιμότητα κοινού
Zapping

Πλεονεκτήματα Τηλεόρασης
•

•

•
•

Παρέχει υψηλή κάλυψη (reach) και
συχνότητα (frequency)
Είναι σφοδρό μέσο (ήχος, εικόνα,
κίνηση)
Δημιουργεί κύρος
Έχει φθηνό CPM (κόστος ανά χιλιάδα)
Υπάρχουν στοιχεία από έρευνες

Ορισμός Τηλεοπτικής Διαφήμισης
Ως διαφήμιση νοείται η μονομερής επικοινωνία
και μετάδοση πληροφοριών με πειστικό τρόπο
για προϊόντα και υπηρεσίες ή ιδέες όπου ο
διαφημιζόμενος είναι εμφανής. Άλλος ορισμός
της διαφήμισης είναι "μορφή μονομερούς
επικοινωνίας που είναι σαφές ποιος πληρώνει
για αυτήν και η οποία χρησιμοποιεί κανάλια
μαζικής επικοινωνίας για να προωθήσει την
υιοθέτηση/ αποδοχή αγαθών, υπηρεσιών,
προσώπων ή ιδεών".

Περιεχόμενο Διαφήμισης
Η διαφήμιση αποτελεί μια μορφή επικοινωνίας για ένα προϊόν, έχει σαφή σχεδιασμό,
είναι αισθητικά ελκυστική και έχει ευφυές περιεχόμενο που στοχεύει να πείσει το
στόχο της να καταλήξει σε μια απόφαση επιθυμητή για το διαφημιζόμενο. Σκοπός της
διαφήμισης κατά κανόνα είναι να αυξήσει τις πωλήσεις ενός προϊόντος ή να το κάνει
αποδεκτό από όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό ατόμων αναφερόμενη στα θετικά
στοιχεία του προβαλλόμενου. Παράλληλα μπορεί να ενημερώνει το κοινό για την τιμή,
τη διαθεσιμότητα, τους τυχόν κινδύνους από τη χρήση του προβαλλομένου είδους
Το κείμενο, ο ήχος και η εικόνα σε οποιοδήποτε είδος διαφήμισης είναι σχεδιασμένα
έτσι ώστε να είναι ενδιαφέροντα και να τραβούν την προσοχή του κοινού, να έχουν τα
κατάλληλα χρώματα, την κατάλληλα μουσική επένδυση.
Κάθε διαφήμιση αποτελεί ένα μήνυμα το οποίο είναι κωδικοποιημένο και έχει ως
πομπό την επιχείρηση και δέκτη το καταναλωτικό κοινό. Η εκτέλεση του
διαφημιστικού μηνύματος μπορεί να γίνει με πολλούς και διάφορους τρόπους.
Μπορεί να έχει στοιχεία χιούμορ, σεξ, συγκινησιακά φορτισμένες εικόνες, αναφορά
χαρακτηριστικών του προϊόντος, κ.α. Φυσικά ανάλογα το διαφημιστικό μέσο η
εκτέλεση μπορεί να πάρει συγκεκριμένες μορφές, έτσι για μια διαφήμιση σε περιοδικό
η οποία δεν μπορεί να έχει κινούμενη εικόνα μπορεί να ενδείκνυται η αναγραφή των
χαρακτηριστικών του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση η εκτέλεση του μηνύματος
εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την αγορά στόχο δηλαδή από το κοινό στο
οποίο απευθύνεται η επιχείρηση με την διαφήμισή της.

Το χρονολόγιο της ελληνικής
τηλεόρασης
1958:Προκηρύσσεται διεθνής διαγωνισμός για την εγκατάσταση δικτύου τηλεοπτικών
πομπών χωρίς αποτέλεσμα
1959:Στο Καβούρι, στην 128 ΣΕΤΗ, την μονάδα της Αεροπορίας κατασκευάζεται ο
πρώτος τηλεοπτικός πομπός εμβέλειας τριών χιλιομέτρων.
3 Σεπτεμβρίου 1960:Εκπέμπει στην Θεσσαλονίκη ο πρώτος τηλεοπτικός σταθμός
από τον χώρο της ΔΕΘ. Οι εκπομπές που είναι όλες ζωντανές διαρκούν 22 μέρες και
την ευθύνη της εκπομπής του προγράμματος έχει η ΔΕΗ. Στην πρώτη εκπομπή, στις
οκτώ το βράδυ, ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής εγκαινίασε την
έκθεση. Ο Βασίλης Καζαντζής, ο Αλκης Στέας, ο Γιώργος Οικονομίδης και η Ραλλού
Μάνου ήταν οι πρώτοι που βοήθησαν τις εκπομπές του σταθμού.
1962:Η ΔΕΗ στο κτιριό της στην οδό Χαλκοκονδύλη εγκαθιστά τον πρώτο τηλεοπτικό
σταθμό. Εκπέμπει στο κανάλι 3 των VHF. Οι εκπομπές όμως σταματούν μετά από
παρέμβαση του ΕΙΡ.
1963:Η κυβέρνηση αποφασίζει να λετουργήσει τηλεοπτικός σταθμός από το Εθνικό
Ιδρυμα Ραδιοφωνίας (ΕΙΡ).
22 Σεπτεμβρίου 1964:Γίνεται από την Αθήνα η πρώτη διεθνής τηλεοπτική
μετάδοση. Ενα συνεργείο της Ιταλικής τηλεόρασης μετέδωσε απευθείας σε όλη την
Ευρώπη τους γάμους του τότε βασιλιά Κωνσταντίνου με την Αννα Μαρία. Ο πομπός
που έστελνε το σήμα στο δορυφόρο είχε στηθεί στον Λυκαβηττό κι οι λίγοι κάτοικοι
της πρωτεύουσας που είχαν τηλεοπτικό δέκτη μπορούσαν να δουν το πρόγραμμα.

1964:Αρχίζει η πειραματική λειτουργία του σταθμού του ΕΙΡ από τους
ραδιοθαλάμους του Ζαππείου. Υπεύθυνος είναι το διεθυντικό στέλεχος του ΕΙΡ
Μιχάλης Γιαννακάκος.Το πρόγραμμα άρχιζε στις 11 το πρωί και ολοκληρωνόταν στη
μία το μεσημέρι.
1965:Αρχίζουν δοκιμαστικές εκπομπές από την ΥΕΝΕΔ από την Γεωγραφική
Υπηρεσία Στρατού.
5 Σεπτεμβρίου1965: Αρχίζει τις εκπομπές του το «Κανάλι 3» στη Θεσσαλονίκη. Ηταν
το πρώτο ιδιωτικό δίκτυο στην Ελλάδα.
25 Σεπτεμβρίου1965:Η αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Προεδρίας δίνει άδεια
τηλεοπτικών εκπομπών στο ΕΙΡ. οι εκπομπές σταμάτησαν τον Οκτώβριο της ίδιας
χρονιάς.
23 Φεβρουαρίου1966:Αρχίζει το τακτικό πρόγραμμα του ΕΙΡ
27 Φεβρουαρίου 1966:Αρχίζει το τακτικό πρόγραμμα της ΥΕΝΕΔ που τότε λεγόταν
ΤΕΔ.
1968:Η ΤΕΔ μετονομάζεται σε ΥΕΝΕΔ.
1969:Η ΥΕΝΕΔ αποκτά τον πρώτο της αναμεταδότη στην Θεσσαλονίκη. Εκεί
μεταφέρθηκε ο πρώτος της πομπός που λειτουργούσε στα Τουρκοβούνια. Το
εμπορικό της τμήμα με αφορμή την εξέλιξη αυτή αύξησε κατά 25% την τιμή των
διαφημίσεων.
1969:Πραγματοποιείται η πρώτη απευθείας σύνδεση μέσω Γιουροβίζιον. Είναι η
προσεδάφιση του διαστημοπλοίου «Απόλλων 12» στη Σελήνη. Στην περιγραφή ήταν
ο Ιάσων Μοσχοβίτης.
26 Οκτωβρίου 1969: Πραγματοποιείται η πρώτη επίσημη εξωτερική μετάδοση από
τον Πειραματικό Σταθμό του ΕΙΡ. Πρόκεται για τη δοξολογία για την απελευθέρωση
της Θεσσαλονίκης από τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου.
1970:Το ΕΙΡ γίνεται ΕΙΡΤ.
12 Οκτωβρίου 1971:Αρχίζει από την ΥΕΝΕΔ η μετάδοση του σήριαλ του Νίκου
Φώσκολου «ο άγνωστος πόλεμος». Το σήριαλ το έβλεπαν οι οκτώ στους δέκα
τηλεθεατές.
6 Ιανουαρίου 1979:Αρχίζουν οι πρώτες έγχρωμες εκπομπές στο σύστημα
SECAM.Το πρώτο έγχρωμο τηλεοπτικό πρόγραμμα είναι το σήριαλ “Εκάτη’’.

1982:Η ΥΕΝΕΔ μετονομάζεται σε ΕΤ2.
1988:Εμφανίζεται η εταιρεία AGB που μετρά την τηλεθέση των εκπομπών.
20 Νοεμβρίου 1989:Εκπέμπει ο πρώτος ιδιωτικός τηλεοπτικός σταθμός. Είναι το
Mega Channel.
31 Δεκεμβρίου 1989:Αρχίζει το βράδυ της πρωτοχρονιάς τη λειτουργία του ο
ΑΝΤΕΝΝΑ.
1989:Λίγο πριν τις εκλογές αρχίζει η δοκιμαστική λειτουργία του ο SKY.
1997:Η ΕΤ2 γίνεται ΝΕΤ και αποκτά ενημερωτικό προφίλ ενώ η ΕΤ-1 κρατά τον
ψυχαγωγικό της χαρακτήρα.
1998:Η Multichoise Hellas ανακοινώνει ότι σκοπεύει να λειτουργήσει ψηφιακή
πλατφόρμα παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών
Ιανουάριος 2000:Αρχίζει η λειτουργία της πρώτης ψηφιακής πλατφόρμας της
«Nova”.
16 Ιανουαρίου 2006: Η ΕΡΤ ξεκινά την μετάδοση επίγειων ψηφιακών
προγραμμάτων. Πρόκεται για τα κανάλια ΠΡΙΣΜΑ+ ,ΣΙΝΕ+ και ΣΠΟΡ+ .Το τελευταίο
είχε καλύψει τον Φεβρουάριο του 2006 με επιτυχία τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς
Αγώνες στο Τορίνο.

Οι μαθητές που συμμετείχαν ήταν οι:

Ρούσσου Αννέτα
Χότζα Αλεξάντερ
Παναγιωτοπούλου Ζένια
Μπάκο Σπαρτάκ
Μπαλόκας Σωτήρης
Μπούσι Κλέντις

Υπεύθυνη καθηγήτρια ήταν η κυρία Ψαρρού Ξένια

