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1. Εισαγωγικά στοιχεία

 Η εξέλιξη της επικοινωνίας είναι μέρος της εξέλιξης του ανθρώπου.

 Η επικοινωνία είναι μέρος της ανθρώπινης φύσης. Είναι μία ανθρώπινη ανάγκη.

 Η επικοινωνία είναι χρήσιμη για:       επιβίωση

κοινωνικοποίηση

 Πλέον ο άνθρωπος χρησιμοποιεί 2-3 διαφορετικά μέσα επικοινωνίας στην 

καθημερινή του ζωή.

Μέσω της επικοινωνίας ο άνθρωπος ενημερώνεται, κοινωνικοποιείται, 

εξελίσσεται, μαθαίνει και εξυπηρετείται.

 Ακόμη και η επιλογή ενός μέσου επικοινωνίας είναι πολύ σημαντική.



2. Ομιλία

 Άμεση ομιλία (face to face).

 Μετάδοση νοημάτων αφηγήσεων σκέψεων με τη χρήση της 
ανθρώπινης μνήμης (π. χ ραψωδοί).

 Πολλές φορές τα στοιχεία δεν είναι ακριβή.

 Η ομιλία αναπτύχθηκε για να ικανοποιήσει τις ανάγκες τις επιβίωσης.

 Η πρώτη μορφή ομιλίας, στις πρωτόγονες κοινωνίες, ήταν κραυγές ή 
φωνές.

 Η προφορική επικοινωνία είχε δεσπόζουσα θέση ως τις αγροτικές-
πατριαρχικές κοινωνίες.

 Αποτελεί μία μορφή επικοινωνίας που όλοι την χρησιμοποιούσαν (σε 
αντίθεση με την γραφή).



3. Οι πρώτες μορφές γραπτής επικοινωνίας

 Το 1500 π. Χ , έγιναν οι πρώτες προσπάθειες εγχάραξης 
παραστάσεων σε πέτρα (ζωγραφική των σπηλαίων). Οι 
σκοποί τη εγχάραξης αυτής ήταν κυρίως θρησκευτικοί.

 Πριν ακόμη και από τις παραστάσεις αυτές οι άνθρωποι 
συνήθιζαν να χαράσσουν απλές γραμμές σε κόκκαλα, πέτρες 
ή ξύλα για πρακτικούς σκοπούς.

 Το πρώτο σύστημα γραφής εμφανίζεται στην Μεσοποταμία 
από τους Σουμέριους.

 Το πρώτο «αλφάβητο» ήταν τα ιερογλυφικά. (Αίγυπτος 3500 
π. Χ)     προνόμιο λίγων η ανάγνωση και η γραφή.

 Η γραπτή επικοινωνία απαιτεί κώδικα αντιστοίχισης γραπτού 
σημείου και περιεχομένου.
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4. Εφεύρεση της τυπογραφίας

 Η τυπογραφία όπως την γνωρίζουμε σήμερα, αποτελεί ουσιαστικά ανακάλυψη 

των Κινέζων. Σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξε η ανακάλυψη του χαρτιού και η 

επιθυμία για καταγραφή των ιερών τους κειμένων. 

 Τον 11ο αι. μ.Χ., ο κινέζος Μπι Σένγκ ανακάλυψε πως μπορούσε να αναπαράγει 

κείμενα τοποθετώντας κεραμικές σφραγίδες με τα κατάλληλα γράμματα την μία δίπλα 

στην άλλη και χτυπώντας τες ταυτοχρόνως στο χαρτί.

 Το 1450, στη Μαγεντία ο Ιωάννης Γουτεμβέργιος κατασκεύασε τα πρώτα κινητά 

τυπογραφικά στοιχεία από κράμα μόλυβδου, κασσιτέρου και αντιμονίου. Το πρώτο 

βιβλίο που τύπωσε ο Γουτεμβέργιος ήταν η Βίβλος στην λατινική της μετάφραση.

 Τα βιβλία που τυπώνονταν ύστερα ήταν πολύ ακριβά, άρα ήταν προσιτά σε πολύ 

λίγους.

 Το βιβλίο αποτέλεσε μέσο διαφωτισμού και γνώσης, ειδικά μετά την μαζική παραγωγή 

του (με την λινοτυπία).
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5. Η εφεύρεση του τηλέγραφου και του τηλεφώνου

 Η πρώτη τηλεγραφική μηχανή εφευρέθηκε από Σάμουελ Μορς τον το 1838. Ο 

Μορς σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να διαβιβάσει με δύο σύρματα ηλεκτρικό ρεύμα 

με διακοπές. Οι διακοπές θα αντιπροσώπευαν τα γράμματα του αλφαβήτου.

 Το αλφάβητο Μορς χρησιμοποιήθηκε και στην ασύρματη τηλεπικοινωνία (πλοία, 

εργοστάσια, αεροπλάνα). 

 Ο Αμερικανός φυσικός Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ εφηύρε το τηλέφωνο το 1876. Η 

συσκευή αυτή εκμεταλλεύονταν τους παλμούς που διαθέτει η φωνή και 

αποτελούνταν από έναν πομπό και έναν δέκτη (επικοινωνία σε κοντινή απόσταση)

 Το τηλέφωνο πέρασε διάφορες εξελίξεις για να φτάσει στη σημερινή του μορφή

(χειροκίνητα και αυτόματα τηλεφωνικά κέντρα).

 Αυτή η μορφή επικοινωνίας άνοιξε τον δρόμο προς την ενημέρωση και την 

κοινωνικοποίηση.



6. Ο Τύπος

 Ως εφημερίδα χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε έντυπη περιοδική έκδοση της 

οποίας η ύλη αφορά κατά πλειονότητα πρόσφατα γεγονότα.

 Την περίοδο 1750-1830, η έντονη επιθυμία επικοινωνίας των ομογενών με 

την πατρίδα τους, οδηγεί στην γέννηση του Τύπου.

 Ο κύριος λόγος ανάγνωσης μίας εφημερίδας είναι η ενημέρωση.

 Η εφημερίδα δημιούργησε στο κοινό την αίσθηση της «συνήθειας».

 Ο Τύπος δημιούργησε μία αγορά. Μια αγορά που παρέμενε σταθερή λόγω 

της προσωρινότητας των γεγονότων.

 Χρυσή εποχή εφημερίδων: 1955-1967.



7. Το Ραδιόφωνο

 Ξεκινά το 1920 με τον Μαρκόνι. Το 1927 ιδρύεται το B.B.C (British Broadcasting Corporation).

 1928: ιδρύεται στην Θεσσαλονίκη ο πρώτος τακτικός ραδιοφωνικό σταθμός στην Ελλάδα από τον Χρήστο 

Τσιγγιρίδη.

 Το ραδιόφωνο ήταν πολύ ακριβό και δυσεύρετο.

 Πρώτη μορφή ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

 Αίσθηση μαζικότητας και αμεσότητας.

 Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

 Μαζί με την εξέλιξη από την γραπτή επικοινωνία στην ηλεκτρονική, 

εξελίσσεται και το ακροατήριο.

 Αίσθηση συνήθειας.

 Μαζικά διαμορφωμένη κουλτούρα.



Ο Χρίστος Τσιγγιρίδης στο
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8. Τηλεόραση

 Πρώτο τηλεοπτικό σήμα: 1925 από τον Τζον Λόγκι Μπέρντ.

 1951: Το CBS μεταδίδει την πρώτη έγχρωμη εκπομπή.

 Αποτέλεσε τεχνολογική επανάσταση.

 Είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν νέα μοντέλα συμπεριφοράς και επικοινωνίας.

 Ενημέρωση και Ψυχαγωγία.

 Πρώτη δοκιμαστική μετάδοση εκπομπής στην Ελλάδα το 1965.

 Μετατόπιση βαρύτητας από τον έντυπο λόγο στον ηλεκτρονικό.

 Δεν απαιτεί κάποια ιδιαίτερη ικανότητα (π. χ όπως ο Τύπος απαιτεί ανάγνωση).

 Πραγματικά μαζικό ακροατήριο

Η πρώτη εικόνα 

στην τηλεόραση



8. Τηλεόραση

 Μεγάλη έμφαση στον πολιτικό λόγο.

 Η ψυχαγωγία «γέμιζε» τον τηλεοπτικό χρόνο.

 Διαμόρφωση καταναλωτών μέσα από την τηλεόραση.

 Στην συνέχεια, έγινε εμπορική, ιδιωτική τηλεόραση.

 Τα «target groups» οργανώνουν και την διαφημιστική δραστηριότητα 

κάθε εκπομπής.

 Υβρίδια εκπομπών.

 Άσκηση σε ζάπινγκ.

 Τον Σεπτέμβρη του 1972 ξεκίνησε η συστηματική καταγραφή της τηλεθέασης στην Ελλάδα.

 Το περιεχόμενο κάθε εκπομπής συνδέεται στενά με τις διαφημίσεις που θα προβληθούν και με το ακροατήριο το 
οποίο θα παρακολουθήσει την εκπομπή.



Δέκτης του 1928 Δέκτης του 1938
Η πρώτη έγχρωμη συσκευή το 1954

Τηλεόραση το 1956

Σημερινή τηλεόραση Τηλεόραση του μέλλοντος



9. Κινητά Τηλέφωνα

 Χρήση παρόμοιων συσκευών στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

 1973: επίσημη ημερομηνία εφεύρεση του πρώτου κινητού τηλεφώνου από τον 

Μάρτιν Κούπερ (Motorola).

 Δεκαετία 1990: απογείωση κινητών τηλεφώνων.

 Στην Ελλάδα η κινητή τηλεφωνία έκανε την εμφάνισή της το 1992, με την 

προκήρυξη διαγωνισμού από την κυβέρνηση Μητσοτάκη για τη χορήγηση δύο 

αδειών.

 Αρχές 2000: κινητά τρίτης γενιάς.

 Νέα χρήση κινητών τηλεφώνων (video- κλήση, chat, φωτογραφική μηχανή, 

παιχνίδια, μουσική κ. α)

 Σήμερα τα κινητά είναι μικροί υπολογιστές.



Ο Μάρτιν Κούπερ με το πρώτο κινητό τηλέφωνο

Κινητά τηλέφωνα 

δεκαετίας 1990

Σημερινά κινητά τηλέφωνα



10. Διαδίκτυο

 Ο πρώτος υπολογιστής ήταν ο ENIAC (1946) και δεν είχε την χρήση που ασκούμε εμείς 

σήμερα σε έναν υπολογιστή.

 Μετά το ARPANET (1969), με την δημιουργία του World Wide Web (1989) και του 

Internet 2 (1992), ο υπολογιστής απέκτησε και άλλες χρήσεις (online chats, games, music, 

video κ. α)

 Σήμερα υπάρχουν εκατομμύρια site με χιλιάδες δυνατότητες. 

 Το 2003, εμφανίζεται το Myspace και μία νέα εποχή ξεκινά.

 Οι χρήστες μιλούν μεταξύ τους, «ανεβάζουν» φωτογραφίες και γράφουν σχόλια.

 Το 2004, το Facebook ξεκινά να κερδίζει μεγάλο μερίδιο των χρηστών.

 Το 2006, το Twitter μπαίνει δυναμικά στο πεδίο των Social Media.

 Το 2010, εμφανίστηκε το Instagram.



11. Το μέλλον της επικοινωνίας

 Σήμερα, τα άτομα μπορούν να δουν και να μάθουν τα πάντα ηλεκτρονικά.

 Ηλεκτρονικό ραδιόφωνο, ηλεκτρονικές εφημερίδες, ενημερωτικά sites και blogs.

 Τα social media συνεχώς θα εξελίσσονται και θα αλλάζουν (π. χ ello)

 Ο ελεύθερος χρόνος έχει γίνει χρόνος κατανάλωσης.

 Οι άνθρωποι «δουλεύουν» ως καταναλωτές ακόμη και στον ελεύθερο 

τους χρόνο.

 Ο ανταγωνισμός των Μ.Μ.Ε είναι ανταγωνισμός για την κατανάλωση 

(προγραμμάτων και διαφημίσεων).

 Πολυδιαυλικά Μ.Μ.Ε. Με τις συγχωνεύσεις αυξάνεται το κέρδος.

 Μετατόπιση ρόλων. Από παραγωγοί γίναμε καταναλωτές.
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