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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

Η 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 και η χρήση της είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη 

σε όλο τον κόσμο. Ο όρος καλύπτει ολόκληρο το φάσμα των 

τεχνικών χαρακτηριστικών και των δραστηριοτήτων που αφορούν 

τα τηλεοπτικά προγράμματα, καθώς και τη μετάδοσή τους. 

Συνήθως, λέγοντας "τηλεόραση" εννοούμε τη συσκευή, δηλαδή 

τον δέκτη, ο οποίος λαμβάνει το (τηλεοπτικό) σήμα που 

εκπέμπουν οι τηλεοπτικοί σταθμοί σε συγκεκριμένες συχνότητες (ή 

αλλιώς κανάλια) με την οθόνη που απεικονίζει το αποτέλεσμα της 

εκπομπής (μετατροπή του σήματος σε εικόνα και ήχο). 

Η λέξη προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό 

πρόθεμα "τηλε-" (="μακριά") και τη λέξη "όραση". 

Ο τηλεοπτικός δέκτης λαμβάνει το τηλεοπτικό σήμα είτε 

ασύρματα είτε ενσύρματα. Η ασύρματη λήψη γίνεται με δύο 

τρόπους: Ο ένας τρόπος είναι η λήψη με κεραία στραμμένη σε 

κάποιο επίγειο σταθμό εκπομπής (που βρίσκεται στην κορυφή 

κάποιου βουνού). Ο δεύτερος τρόπος είναι η λήψη από δορυφόρο 

μέσω δορυφορικής κεραίας (πιάτο) και ειδικού δέκτη. Στην 

ενσύρματη λήψη έχουμε την καλωδιακή τηλεόραση (στην Ελλάδα 

λειτουργεί σε περιορισμένη κλίμακα στην Πλάκα, τα Εξάρχεια και 

το Κολωνάκι) και τη λήψη μέσω δικτύου (IPTV). Τα τελευταία 

χρόνια, η ανάπτυξη της ευρυζωνικής δικτύωσης (καθώς και οι νέες 

τεχνικές συμπίεσης τηλεοπτικού σήματος) κατέστησε ικανή τη 

μετάδοση τηλεοπτικού προγράμματος μέσω Διαδικτύου. Πρόσφατα 



έχει ξεκινήσει και η μετάδοση τηλεοπτικού σήματος μέσω δικτύου 

κινητής τηλεφωνίας (Mobile TV). 

Αρχικά, το τηλεοπτικό σήμα ήταν ασπρόμαυρο. Αργότερα 

επιχειρήθηκε η μετάδοση έγχρωμου σήματος. Τέθηκε ως 

απαραίτητη προϋπόθεση η συμβατότητα μεταξύ ασπρόμαυρων και 

έγχρωμων εκπομπών. Ο έγχρωμος τηλεοπτικός δέκτης θα έπρεπε 

να λειτουργεί τόσο με έγχρωμες όσο και με ασπρόμαυρες εκπομπές 

σημάτων. Επίσης, ο ασπρόμαυρος δέκτης θα έπρεπε να μπορεί να 

λάβει ένα έγχρωμο σήμα (το οποίο, φυσικά, θα προέβαλλε 

ασπρόμαυρο). 

 

Ο ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ  ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 

Ο Τζον Λότζι Μπερντ είναι ο δημιουργός της συσκευής 

μπροστά στην οποία δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλον τον 

πλανήτη καθηλώνονται με τις ώρες. Ο Μπερντ έγραψε το όνομά 

του ανεξίτηλα στην ανθρώπινη ιστορία ως ο εφευρέτης της 

τηλεόρασης, αλλά δεν έμεινε εκεί, αφού το όνομά του συνδέθηκε 

και με άλλες, πολύ σημαντικές ανακαλύψεις, όπως το ραντάρ και οι 

οπτικές ίνες 

Φυσικά η τηλεόραση δεν είχε μέλλον αν δεν κατέγραφε 

κίνηση. Έτσι ο Μπερντ ρίχτηκε στη δουλειά για να αρχίσει να 

αναβαθμίζει άμεσα την τεχνολογία ώστε η συσκευή του να είναι 

λειτουργική 

Τζον Μπερντ γεννήθηκε το 1888 στην πόλη 

Χέλενσμπουργκ της Σκωτίας και εισήλθε αμέσως στον κόσμο της 

θεολογίας και της θρησκείας καθώς ο πατέρας του ήταν 



πρεσβυτεριανός ιερέας. Αμέσως μόλις ενηλικιώθηκε, 

αντιλαμβανόμενος ότι στην πατρίδα του δεν είχε και πολλές 

ευκαιρίες, την εγκαταλείπει και πηγαίνει στη μητρόπολη της 

Μεγάλης Βρετανίας, το Λονδίνο. Άρχισε να εργάζεται ως ιδιωτικός 

υπάλληλος, αλλά η αγάπη του για τη μηχανική, τα μοτέρ και τον 

ηλεκτρισμό ήταν τέτοια που δεν τον κράτησε πολύ πίσω από 

γραφεία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 

Τηλεόραση είναι η συσκευή που προβάλλει εικόνες και ήχους σε 

μακρινές αποστάσεις με τη βοήθεια ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. 

Οι πρώτες επιτυχείς τηλεοπτικές μεταδόσεις έγιναν από τον Τζων 

Λότζι Μπαίρντ (John Logie Baird), μεταξύ 1928 και 1935 στη Μ. 

Βρετανία, χρησιμοποιώντας τους πομπούς μεσαίων κυμάτων του 

BBC. 

 

η πρώτη τηλεόραση, έδειχνε απλά κινούμενες εικόνες 

 

 

η τηλεόραση μεγαλώνει, 30 εκ. από την Telefunken 

Στο σύστημα αυτό οι εικόνες αποτελούνταν μόνο από 30 γραμμές 

και δεν μπορούσαν να αναπαραχθούν οι μικρές λεπτομέρειες. 



Το 1940, τη χρονιά που ξέσπασε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, 

οι τακτικές τηλεοπτικές εκπομπές διακόπηκαν. 

Μετά τον πόλεμο ξαναρχίζουν οι μεταδόσεις, αλλά ήταν λιγότερες 

σε αριθμό. 

Το 1946 δώδεκα εμπορικοί τηλεοπτικοί σταθμοί λειτουργούσαν 

στις ΗΠΑ και οι πωλήσεις τηλεοπτικών συσκευών ανέβηκαν 

κατακόρυφα. 

 
από τα πρώτα μοντέλα μετά τον πόλεμο 

 

η πρώτη 24 ιντσών έρχεται από την Αμερική 

 



 

 

 

από τις πρώτες "φορητές" 

 

 

 

και μια φορητή "βαλίτσα", αλλά λίγο βαριά (50 κιλά) 



 

Μετά ακολουθεί η έγχρωμη τηλεόραση το 1953. Στούντιο 

έγχρωμης τηλεόρασης. Τα φώτα και οι οθόνες που κρέμονται από 

το ταβάνι αφήνουν περισσότερο χώρο ελεύθερο για να κινηθεί το 

συνεργείο. 

 

Να και το χρώμα!! (GRUNDIG T111O COLOR - 1969) 

 

Το 1965, ο δορυφόρος Early Bird αναμετέδιδε εκπομπές 

τηλεόρασης μεταξύ Η.Π.Α. και Ευρώπης.  

 

 



Στις 23 Φεβρουαρίου 1966 ξεκινάει και στην Ελλάδα η τηλεοπτική 

περιπέτεια, ασπρόμαυρη στην αρχή και με μικρή εμβέλεια. Οι 

τηλεοράσεις δε, που υπήρχαν στην Αθήνα δεν ήταν πάνω από 

1000!! 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 λειτουργούν στην Αμερική 1300 

τηλεοπτικοί σταθμοί και το 98% των αμερικανικών νοικοκυριών 

διαθέτει τηλεόραση. Οι εκπομπές πραγματοποιούνται κάτω από 

καλύτερες τεχνικές συνθήκες και είναι έγχρωμες. 

 

19 ιντσών, έγχρωμη! 

 

 



 

 

Philips 14CT2006 - 1984 

 

 

 

 

Philips 25PT7304 - 1998, η τηλεόραση με "νέα" όψη 

 

Από το 1988 επίσης, ξεκινά και η αναμετάδοση των πρώτων 

δορυφορικών καναλιών. Είναι η εποχή που οι ταράτσες των 

σπιτιών αλλάζουν ραγδαία όψη, όταν στις ήδη εγκατεστημένες 

μεγάλες κεραίες των VHF προστίθενται οι λίγο πιο κομψές κεραίες 



UΗF που προορίζονται για την λήψη των νέων καναλιών. Έτσι, 

εμφανίστηκαν δειλά-δειλά τα πρώτα τεράστια πιάτα στις αθηναϊκές 

ταράτσες και στη συνέχεια και των άλλων πόλεων. Τέλος το 1994 

εμφανίζεται το πρώτο συνδρομητικό κανάλι, το Filmnet, που 

προσέφερε εμπορικές ταινίες και ζωντανούς αγώνες ποδοσφαίρου. 

 

Στα σπίτια πλέον αρχίζουμε να προτιμάμε "ντιζαϊνάτες" συσκευές 

plasma και home cinema για τέλειο αποτέλεσμα σε εικόνα και ήχο  

 

Συσκευές plasma 



 

 

 

home cinema 

 

Σήμερα 90 χρόνια μετά τη δημιουργία της, έχουμε πάψει να 

θεωρούμε την τηλεόραση μία απλή συσκευή  αναπαραγωγής 

εικόνας και ήχου. 

 

Πλέον οι έξυπνες τηλεοράσεις (Smart TV) έχουν δυνατότητα 

σύνδεσης στο Internet για πρόσβαση σε έναν ολόκληρο κόσμο 

απεριόριστων επιλογών ψυχαγωγίας, εύκολα και απλά. 



 

Smart TV 

 

Η ΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ 

ΑΝΘΡΩΠΟ  

 

Η τηλεόραση είναι ένα μέσο με το οποίο μπορούν οι άνθρωποι να 

ενημερώνονται, να ψυχαγωγούνται και να μπορούν να διδαχθούν 

διάφορα πράγματα. 

 

Ενημέρωση-μάθηση     

1. Μέσω της τηλεόρασης και των διάφορων ενημερωτικών 

εκπομπών που προβάλλονται μπορούμε να ενημερωνόμαστε  για 

διάφορες εξελίξεις που συμβαίνουν στο κόσμο. 

2. Μέσω των δελτίων ειδήσεων ενημερωνόμαστε για τις πολιτικές, 

οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις που γίνονται στην χώρα μας 

3.Με την εξέλιξη της τεχνολογίας ο άνθρωπος έχει την δυνατότητα 

να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω της τηλεόρασης (smart T.V) 

και μπορεί να ενημερώνεται μέσω μιας ευρύτερης γκάμας 

πληροφοριών. 



4. Με τα ντοκιμαντέρ ο άνθρωπος μπορεί να ενημερωθεί βαθύτερα 

για κάποια άγνωστα πράγματα τα οποία μπορεί να μην έχουν 

άμεση επίδραση στην ζωή του άλλα θα του έδιναν μια διαφορετική 

αντίληψη για τον κόσμο.  

5. Με τις διαφημίσεις ενημερωνόμαστε για διάφορα προϊόντα που 

μπορεί να μας φανούν χρήσιμα. Έτσι μέσω της  τηλεόρασης 

πληροφορούμαστε για διάφορα προϊόντα που κυκλοφορούν στην 

αγορά.   

6. Από εκπομπές ειδικού ενδιαφέροντος μπορούν οι τηλεθεατές να 

αποκτούν γνώσεις σχετικές με την υγεία, την διατροφή, την 

μαγειρική, την καλλιέργεια φυτών, την διακόσμηση κ.λπ. ενώ από 

την εκπαιδευτική τηλεόραση διδάσκονται οι τηλεθεατές ζωγραφική 

ή ξένες γλώσσες. 

 

Ψυχαγωγία 

1. Μέσω προγραμμάτων ψυχαγωγικού χαρακτήρα (π.χ. 

τηλεπαιχνίδια, σατυρικές εκπομπές κ.α.) ο άνθρωπος μπορεί να 

έχει μια ευχάριστη έκβαση για να ξεχαστεί από τα προβλήματά του 

και να διασκεδάσει. 

2. Στην τηλεόραση προβάλλονται διάφορες ταινίες ψυχαγωγικού 

χαρακτήρα οι οποίες αποτελούν μέσο διασκέδασης για πολλούς 

ανθρώπους. Τις βραδινές ώρες, τα σαββατοκύριακα και κυρίως τις 

ώρες όπου οι άνθρωποι ξεκουράζονται ή έχουν ελεύθερο χρόνο 

προβάλλονται οι ταινίες αυτές με σκοπό την υψηλή τηλεθέαση. 



3. Επίσης, η τηλεόραση προωθεί  τον αθλητισμό επειδή πολλοί 

αθλητικοί αγώνες προβάλλονται μέσο αυτής και έτσι οι άνθρωποι 

δεν χρειάζεται να πηγαίνουν να βλέπουν τους αγώνες από κοντά.  

4. Η προβολή παιδικών προγραμμάτων και εκπομπών που 

ψυχαγωγούν τα μικρότερα παιδιά όταν αυτά δεν έχουν σχολείο. 

  

 

 

Η ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 

ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ 

 

Στο παρακάτω κείμενο θα αναφερθούμε στις αρνητικές συνέπειες 

της τηλεόρασης όπου είναι οι εξής : 

 

Προπαγάνδα - Παραπληροφόρηση. 

Με την προβολή διαφόρων εκπομπών ή ταινιών οι οποίες 

περιέχουν μηνύματα  με σκοπό να επηρεάσουν τους τηλεθεατές 

τους και να τους στρέψουν προς μια συγκεκριμένη <<πορεία>>.  

 

Οι διάφορες ενημερωτικές εκπομπές που προβάλλονται μπορεί να 

μας παρέχουν μια τεράστια ποικιλία πληροφοριών οι οποίες μπορεί 

να φανούν χρήσιμες αλλά κάποιες φορές δεν ανταποκρίνονται 

στην πραγματικότητα. 

 

Έτσι πολλές φορές οι τηλεθεατές μπορεί να αποδέχονται ή ακόμα 

και να υπερασπίζονται ακραίες καταστάσεις όπως παραβίαση 

ανθρώπινων δικαιωμάτων και αντιδημοκρατικές συμπεριφορές. 



Διαφήμιση - Καταναλωτισμός 

1.Μέσω της προβολής των διαφημίσεων, εκτός από την ευνοϊκή 

τους χρήση, μας προκαλούν να αγοράσουμε τα προϊόντα τους 

οδηγώντας μας στον καταναλωτισμό.  

 

2.Στις διαφημίσεις γίνεται η υπερεκτίμηση των προϊόντων τους με 

σκοπό την παραπλάνηση των καταναλωτών. 

 

Προβολή λανθασμένων πρότυπων και ιδανικών 

1.Οι εκπομπές οι οποίες προβάλλονται στην τηλεόραση 

δημιουργούν λάθος πρότυπα στους ανθρώπους. Μερικές φορές οι 

παρουσιαστές των εκπομπών αυτών είναι τα χειρότερα πρότυπα 

που υπάρχουν. 

 

2.Οι εκπομπές αυτές παρόλο τον ψυχαγωγικό τους χαρακτήρα 

προβάλουν λάθος μηνύματα στους ανθρώπους. Προβάλλουν 

οτιδήποτε με σκοπό την υψηλή ακροαματικότητα.  

 

3.Υπάρχουν κάποιες ταινίες οι οποίες προσβάλλουν την ηθική αξία 

των ανθρώπων και είναι ακατάλληλες για τους ανήλικους. 

 

Τηλεοπτικά θεάματα που μπορεί να είναι εύληπτα για τους 

τηλεθεατές ή θεάματα που εύκολα διεγείρουν συναισθήματα των 

τηλεθεατών προκαλούν αποπροσανατολισμό από τα σημαντικά 

προβλήματα, αλλοτρίωση και παθητικότητα. Αυτό καθιστά το 

άτομο και ειδικά τον έφηβο αδύναμο να αντιδράσει σε ότι θέλουν 



να του επιβάλλουν όσον αφορά τις κοινωνικές ή τις προτιμήσεις 

του στην τέχνη. 

 

Έτσι εύκολα μπορεί κάποιος να δέχεται τηλεοπτικές εκπομπές 

χαμηλής αισθητικής, την εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου ή 

την παραβίαση της ιδιωτικής ζωής.,  

 

Εθισμός και αντικοινωνικές συμπεριφορές    

Η μακρά και η συνεχής παρακολούθηση τηλεόρασης μπορεί να 

προκαλέσει εθισμό στην πλειοψηφία των τηλεθεατών και κυρίως 

στους έφηβους. Ο προγραμματισμός της ζωής μπορεί να γίνεται με 

βάση τα τηλεοπτικά προγράμματα ή τις τηλεοπτικές παροτρύνσεις 

έτσι ώστε η αυτενέργεια των ατόμων να περιορίζεται σημαντικά. 

 

Πολλές φορές εθισμένοι στην τηλεόραση άνθρωποι μένουν 

κλεισμένοι μέσα στο σπίτι τους χωρίς να έχουν σχεδόν καμία 

επαφή με τον έξω κόσμο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την έλλειψη 

επαφής και επικοινωνίας με άλλους ανθρώπους, των νέων και 

γενικότερα όλων των ανθρώπων.  

 

Βλάβες στην υγεία  

Η καθημερινή, πολύωρη παρακολούθηση τηλεόρασης μπορεί να 

προκαλέσει προβλήματα στην υγεία των ανθρώπων. 

Παραδείγματος χάριν μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην 

συγκέντρωση των ανθρώπων καθώς και παχυσαρκία καθώς οι 

περισσότεροι κάθονται μπροστά από την τηλεόραση τρώγοντας 

φαγητό. 



 

 

 

 

 

 

 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

www.wikipedia.gr 

www.tovima.gr 

www.egpaid.blogspot.com 

http://www.tsioulas.com/blog/3 

Αξιολόγηση της χρήσης τηλεόρασης από τους εφήβους 
Tεχνολογία Eπικοινωνιών Mark Sanders 1991 by Glencoe/McGraw-

Hill 

 

 


