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Κνπηί, θνπηάθη, πνπ ζε θξαηνύζα πάλσ κνπ όηαλ ην ’ζθαδα 

Γηα λα κελ ζπάζνπλ νη ιπρλίεο ζνπ, 

’ έθεξα απ’ ην ζπίηη ζην πινίν θη απ’ ην πινίν ζην ηξαίλν, 

Κνληά ζην θξεβάηη κνπ, κέζα ζηνλ πόλν κνπ 

Σν ηειεπηαίν πξάγκα ηε λύρηα, ην πξώην πξάγκα ην πξσί, 

Γηα λα κε πάςνπλε λα κνπ κηιάλε νη ερζξνί κνπ 

Γηα ηηο λίθεο ηνπο θαη γηα ηα βάζαλά κνπ, 

Γώζ’ κνπ ηελ ππόζρεζε πσο δελ ζα βνπβαζείο μαθληθά. 

Μπέξηνιλη Μπξερη 

ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

Δ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία απνηειεί 

κηα κειέηε θαη θξηηηθή ζεψξεζε ηνπ 

ξαδηνθψλνπ. Σν ξαδηφθσλν γηα καο ηνπο 

εθήβνπο απνηειεί έλαλ ζεκαληηθφ 

παξάγνληα δηαζθέδαζεο θαη ελεκέξσζεο. 

Ο ρψξνο ηνπ ξαδηνθψλνπ ζπλερψο 

εμειίζζεηαη κέζσ ηεο ηερλνινγίαο θαη 

αλαπηχζζεηαη. ε απηήλ ηελ εξγαζία 

θχξηνο ζηφρνο καο είλαη λα 

ελεκεξψζνπκε ηνπο ζπκκαζεηέο καο γηα 

ηελ πνιχπιεπξε θαη πνιπδηάζηαηε 

κνξθή ηεο ξαδηνθσλίαο.  

ην 1
ν
 Κεθάιαην ζα θάλνπκε 

αλαθνξά ζηε γέλλεζε θαη ηελ εμέιημε 

ηνπ ξαδηνθψλνπ παγθφζκηα αιιά θπζηθά 

θαη ζηελ Βιιάδα. Θα θάλνπκε θαη κηα 

κηθξή αλαθνξά ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην 

πνπ δηέπεη ηνπ θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

αιιά θαη ηελ εζηθή πνχ έρεη σο έλα 

ζεκαληηθφ κέζν ελεκέξσζεο. Βίλαη 

γλσζηφ φηη ην ξαδηφθσλν θαη φια ηα 

Μ.Μ.Β. έρνπλ κηα εζηθή θαη έλα 

ξπζκηζηηθφ πιαίζην πνπ πξνσζεί ηελ 

θνηλσληθνπνίεζε θαη ηελ πνιηηηθή 

δηαπαηδαγψγεζε ηνπ αηφκνπ αιιά θαη 

ηελ πξνπαγάλδα σο κέζν εμνπζίαο ησλ 

ηζρπξψλ. 

ην επφκελν θεθάιαην ζα 

αζρνιεζνχκε  κε ηελ  Σερλνινγία ηνπ 

Ραδηνθψλνπ. Σν ξαδηφθσλν ππήξμε ε 

βάζε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο ηειεφξαζεο, 

ηνπ αζχξκαηνπ ηειεθψλνπ αθφκα  θαη 

ηνπ θνχξλνπ κηθξνθπκάησλ. πνπ θαη αλ 

πάκε θαη ζηαζνχκε, παληνχ γχξσ καο 

ππάξρεη κεηάδνζε ξαδηνθπκάησλ . Σα 

ξαδηνθχκαηα κεηαθέξνπλ κνπζηθή, 

ζπλνκηιίεο, εηθφλεο θαη δεδνκέλα, αθφκα 

θαη ζηελ άιιε άθξε ηεο γήο.  Ώθφκα θαη 

αλ ηα ξαδηνθχκαηα είλαη αφξαηα θαη κε 

αληρλεχζηκα ζηνπο αλζξψπνπο, έρνπλ 

αιιάμεη εληειψο ηελ θνηλσλία. 
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ην 3
ν
 θεθάιαην εξεπλήζακε  ηηο 

εθαξκνγέο ηνπ ξαδηνθψλνπ. Σξαληδίζηνξ 

ιεγφηαλ φηαλ πξσηνεκθαλίζηεθε ην 

ξαδηφθσλν ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ 

αηψλα θαη 

ηψξα κηιάκε γηα ηληεξλεηηθφ ξαδηφθσλν. 

Δ  εμέιημή ηνπ ζε ιηγφηεξν απφ 100 

ρξφληα είλαη ξαγδαία. 

Σα επαγγέικαηα θαη νη 

επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο ζην ρψξν ηνπ 

ξαδηνθψλνπ ήηαλ ην ζέκα πνπ 

επεμεξγαζηήθακε ζην 4
ν
 θεθάιαην. Έλαο 

ρψξνο δχζθνινο θαη ιίγν «θιεηζηφο» 

φζνλ αθνξά ηηο ζέζεηο εξγαζίαο, αθνχ νη 

πηπρηνχρνη ζρνιψλ πνπ είλαη άκεζα 

ζπλπθαζκέλεο κε ηηο αληίζηνηρεο ζπνπδέο 

είλαη  ιηγνζηέο. Καη απηφο ν 

επαγγεικαηηθφο ρψξνο πξέπεη λα 

ζπλαγσληζζεί  ηνπο εθάζηνηε 

«αιεμηπησηηζηέο» πνπ βξίζθνληαη λα  

 

 

εξγάδνληαη σο παξνπζηαζηέο, 

ξαδηνθσληθνί παξαγσγνί, ερνιήπηεο 

ρσξίο ηα αλάινγα πξνζφληα. 

ην 5
ν
 θεθάιαην θάλνπκε κηα 

αλαθνξά ,πεξηζζφηεξν είλαη ζαλ 

εγρεηξίδην, γηα ηε δεκηνπξγία ελφο 

ξαδηνθσληθνχ ζηαζκνχ ζην δηαδίθηπν. 

Γεληθά, ην ξαδηφθσλν είλαη έλα κέζν 

πνπ έρεη κέιινλ ιφγσ ησλ δνξπθνξηθψλ 

δηθηχσλ θαη θπξίσο ηεο έληαμεο ηνπ ζηνλ 

ξπζκφ θαη ζηε θηινζνθία ηεο θνηλσληθήο 

θαη πξνζσπηθήο καο δσήο.   

Καη ε έξεπλα απηή ηειεηψλεη κε ηα 

ζπκπεξάζκαηα καο. 
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ABSTRACT  

 

In this project our goal is to inform 

the public about the multilateral and 

multidimensional aspects of radio 

broadcasting. Initially, with the creation 

of a radio broadcast we can stimulate the 

imagination of listeners and make them 

understand better the meaning of the 

radio by the use of some special words 

and sounds. 

It is known that radio and the Mass 

Media in general have a morality code 

and a functional frame which promotes 

the socialization and political education 

of the individual. Propaganda can also be 

used as a means of imposing power. 

Frequently, the producer and the 

listener create a relationship with they 

can control the roles they play. Therefore, 

the radio can be regarded as a source of 

information available to the general 

public which can inform the listener  

 

 

freely, but within the principles set to 

frame it. These principles have to serve 

the public interest. Therefore, we can 

describe it as a conventional political 

constant. 

Although, as mentioned above, 

socialization by means of the radio pre-

supposes control exercised by the 

Authorities and the political intervention 

of society, it is exposed to those people 

who would like to exploit it. The topic 

discussed on the radio is not to transform 

the civilized listener into an infuriated 

member of the crowd, but to create those 

conditions which will help active 

listeners to move more towards the field 

of inter-action. 

Generally speaking, the radio is 

means with future due to the existence of 

satellite nets mainly because it is part of 

the philosophy of our social and personal 

life. 
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ΕΙΑΓΨΓΗ 

Σν ξαδηνθσληθφ θαη ην φιν 

ξαδηνηειενπηηθφ ηνπίν, φπσο 

δηακνξθψλεηαη ζήκεξα είλαη πξντφλ 

θπξίσο εμειίμεσλ, θαζψο θαη ζεζκηθψλ 

παξεκβάζεσλ πνπ αθνινχζεζαλ. Πξηλ ηε 

ζέζπηζε λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ξαδηνθσληθψλ ζηαζκψλ 

ην ηνπίν  πεξηγξάθεηαη σο άλαξρν. 

Σν ξαδηφθσλν είλαη κηα αθηίλα 

πνιηηηζκνχ, θξηηηθήο ζθέςεο, 

δεκηνπξγηθφηεηαο, ζπληξνθηάο . 

Δ ζπκβνιή ηνπ ξαδηνθψλνπ 

ζεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθή δηφηη κε ηνλ 

ηξφπν πνπ εθπέκπεηαη επεξεάδεη ηε 

ζπκπεξηθνξά θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ 

αθξναηή. Βπνκέλσο, ζθνπφο ηεο 

εξγαζίαο καο είλαη λα παξνπζηάζνπκε κε 

θαηαλφεζε θαη επνκέλσο κε αθξίβεηα ην 

θνηλσληθφ έξγν ηεο ξαδηνθσληθήο 

παξαγσγήο ζηνλ ηνκέα ηεο ςπραγσγίαο 

θαη ησλ ζρέζεσλ ησλ αλζξψπσλ.  

 

 

 

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ  ΕΡΨΣΗΜΑΣΑ 

ηελ ελφηεηα απηή γίλεηαη ε 

παξάζεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ 

καο. Αειαδή γηα ην 

πνηεο είλαη νη 

επηπηψζεηο ηνπ 

ξαδηνθψλνπ ζηελ 

πνιηηηθή θαζψο θαη ηελ 

επηξξνή ηνπ ζε απηφλ ηνλ 

ηνκέα. Σν πψο απηφ 

εμειίρζεηε ζηα ρξφληα σο 

θνηλσληθφο ζεζκφο? Θα 

αζρνιεζνχκε κε ηελ 

ςπρνινγία θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

δηεγείξεη ην ξαδηφθσλν ζηνλ αθξναηή 

φπσο επίζεο θαη γηα ην πνηνο είλαη ν 

ζηφρνο ηνπ. Θα ζαο ελεκεξψζνπκε γηα 

ηελ εζηθή απηνχ ηνπ Μ.Μ.Β θαη γηα ην 

πνην είλαη ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην ζην 

νπνίν εληάζζεηαη. Σέινο ζα 

αλαθεξζνχκε γηα ην πνηα είλαη ε 

ηερλνινγία, νη εθαξκνγέο θαη ηα 

επαγγέικαηα ηνπ ξαδηνθψλνπ. 

 

 

 



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε εξγαζία κε 

επηηπρία θαη ζηνλ πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν 

έπξεπε λα ζπλεξγαζηνχκε φινη καδί θαη 

λα πξνρσξάκε ζηα δηάθνξα εμειηθηηθά 

ζηάδηα βάζεη ελφο ζρεδίνπ. ην πξψην 

κάζεκα , θηηάμακε ηε δνκή θαη 

θαηαλείκακε ηελ εξγαζία ,ψζηε φινη λα 

εξγαζηνχλ ην ίδην . Γηα ηελ απνπεξάησζε 

ηεο εξγαζίαο καο βνήζεζε ην δηαδίθηπν 

θαζψο θαη δηάθνξεο άιιεο πεγέο , απφ 

εθεκεξίδεο ηεο επνρήο θαη έγγξαθα. Σε 

βηβιηνγξαθία πνπ καο ρξεζίκεπζε γηα 

ηελ άληιεζε πιεξνθνξηψλ καο ηελ 

έδσζε ε θ. Κνζκάηνπ ε νπνία ππήξμε 

ρξήζηκε βνεζφο.  

Γηα ηελ θαιχηεξε δηεμαγσγή ηεο 

εξγαζίαο δεκηνπξγήζακε έλα  

εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν αθνξνχζε ηηο 

ζρέζεηο ησλ Βιιήλσλ θαη εηδηθφηεξα ησλ 

εθήβσλ κε ην ξαδηφθσλν. Σν κνηξάζακε 

ζηνπο ζπκκαζεηέο καο, κε ζθνπφ λα 

θαηαγξάςνπκε ηα απνηειέζκαηα ζηελ 

εξγαζία καο θαη λα δηακνξθψζνπκε ην 

πιηθφ κε ην νπνίν ζα εξγαζηνχκε. 

 

 

 

Κάζε νκάδα αλέιαβε ην ππφζεκα πνπ 

ηεο αλαηέζεθε θαη αλαδήηεζε άξζξα θαη 

πεγέο ζην δηαδίθηπν αθνχ ήηαλ δχζθνιν 

λα θάλνπκε έξεπλα ζε βηβιία. 

Βπεμεξγαζηήθακε ηα θείκελα κε ην 

Micrososft Word θαη Excel. 

Δ παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο καο 

απνθαζίζηεθε λα γίλεη κε δχν 

πξνγξάκκαηα. Σν πξψην είλαη ην 

Goaniomate ,κε ην  νπνίν κε αξθεηά 

επράξηζηε δηάζεζε θαη ρηνχκνξ 

δεκηνπξγήζακε ηελ εηζαγσγή ηεο 

εξγαζίαο καο ζε κνξθή animation. ηνλ 

θαζέλα απφ εκάο δφζεθε κηα κνξθή 

cartoon. H εηζαγσγή απηή  δεκνζηεχζεθε 

θαη ζην YouTube.  

Σν δεχηεξν πξφγξακκα  πνπ 

ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηελ παξνπζίαζε 

ηεο εξγαζίαο καο είλαη ην prezi. 

Πξφθεηηαη γηα κηα online εθαξκνγή πνπ 

καο επηηξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε  

αξθεηά εχθνια εληππσζηαθέο κε-

γξακκηθέο παξνπζηάζεηο. 

Βπίζεο κέζα ζηελ εξγαζία καο 

έρνπκε βάιεη θαη αξθεηέο ζπλδέζεηο ζην 

δηαδίθηπν ψζηε λα ππάξρεη κηα πην άκεζε 

επαθή ηνπ αλαγλψζηε κε ηα άξζξα καο. 

 

 

 

http://goanimate.com/
http://youtu.be/kOUueCC0mRw
http://www.prezi.com/
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1  

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΡΑΔΙΟΥΨΝΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝΙΑ 

1.1 . ΙΣΟΡΙΚΗ  ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΟΤ 

ΡΑΓΙΟΦΩΝΟΤ 

 

Γχξσ ζηα 1873 ν Μάμγνπει πξφηεηλε 

ηελ ζεσξία ηνπ ειεθηξνκαγλεηηζκνχ, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία έλα 

ειεθηξνκαγλεηηθφ θχκα
1

 κπνξεί λα 

κεηαδνζεί ρσξίο λα κεζνιαβεί θάπνην 

θπζηθφ κέζν. Σν 1883 ν Υεξηο (Hertz) 

επαιήζεπζε ηε ζεσξία ηνπ Μάμγνπει γηα 

ηνλ ειεθηξνκαγλεηηζκφ θαη αλαθάιπςε 

ηα ξαδηνθχκαηα.  

Σν 1895, ν παηέξαο ηνπ ξαδηνθψλνπ 

Γνπιηέικνο Μαξθφλη θαηφξζσζε λα 

κεηαδψζεη ερεηηθά ζήκαηα Μνξο 

δηακέζνπ εξηδηαλψλ θπκάησλ. Οη επηηπρίεο 

ηνπ Μαξφλη θαη άιισλ εξεπλεηψλ φπσο 

ηνπ Φέξληηλαλη Φέζσλαλ (Reginald 

Fessenden) θαη ηνπ Λε ληε Φφξεζη (Lee 

de Forest) απνηεινχλ ηελ απαξρή ηεο 

αλάπηπμεο ηεο ξαδηνθσλίαο.  

                                                           
1 χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Maxwell ην 

ειεθηξνκαγλεηηθφ θχκα δεκηνπξγείηαη απφ θάζε παιιφκελν 
ειεθηξηθφ θνξηίν αιιά θαη γεληθφηεξα απφ θάζε θνξηίν κε 

επηηάρπλζε.  

 

Γχξσ ζηα 1897, ν Μαξθφλη 

επαιεζεχεη ηα πεηξάκαηα ηνπ Υεξηο θαη 

θαηαθέξλεη λα ζηείιεη αζχξκαην ζήκα ζε 

απφζηαζε 3km. Με ηε ζπζθεπή απηή ν 

Εηαιφο Μαξθφλη πεγαίλεη ζηελ Ώγγιία - 

πνπ ήηαλ ε κεγαιχηεξε λαπηηθή δχλακε 

ηεο επνρήο - θαη ηδξχεη ηελ εηαηξεία 

'Marconi Wireless telegraph', ε νπνία 

πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηε λαπζηπινΎα. Σα 

ξαδηνθχκαηά ηνπ δελ κεηέδηδαλ θσλή 

αιιά ζήκαηα Μνξο.
2
 

Δ ξαδηνθσλία, ε νπνία ζπλίζηαηαη 

ζηε κεηάδνζε νκηιηψλ, κνπζηθήο θαη 

ιφγνπ ζε κεγάιεο απνζηάζεηο ρσξίο ηε 

κεζνιάβεζε αγσγψλ, αιιά κε 

ειεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα, θαη ζηε ιήςε 

ηνπο απφ εηδηθνχο δέθηεο, απνηειεί 

πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο εθεχξεζεο ησλ 

ειεθηξνληθψλ ιπρληψλ
3
.. 

                                                           
2
Σιματα Μόρσ: Ο Κώδικας Μορς είναι μια μζκοδοσ για 

μετάδοςθ πλθροφορίασ με παλμοφσ μικρισ και μεγάλθσ 
διάρκειασ ι ςθμάδια -τελείεσ και παφλεσ. Επινοικθκε για τθ 
μετάδοςθ μθνυμάτων μζςω τθλεγράφου ςτα μζςα του 1830 
από τον Σάμιουελ Μορσ. 

3
 Λπρλία νλνκάδεηαη ζήκεξα θαη ε ζχγρξνλε 

ειεθηξνληθή ζπζθεπή, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο πνκπνχο 
θαη ζηνπο δέθηεο ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ, ζηε 

ξαδηνθσλία, ζηελ ηειεφξαζε θαη ζε πνηθίιεο ειεθηξνληθέο 

ζπζθεπέο θαη φξγαλα. Δ ζπζθεπή απηή απνηειείηαη απφ 

http://el.wikipedia.org/wiki/1873
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1883
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CE%BB%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82_%CE%9C%CE%BF%CF%81%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%81%CF%84%CE%B6%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AC_%CE%9A%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B7_%CE%BD%CF%84%CE%B5_%CE%A6%CF%8C%CF%81%CE%B5%CF%83%CF%84
http://el.wikipedia.org/wiki/1897
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AC%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%B5%CE%BB_%CE%9C%CE%BF%CF%81%CF%82
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 Πξηλ απφ ην 1914 δεκηνπξγνχληαη ζε 

φιεο ηηο ρψξεο πεηξακαηηθέο 

ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο. ηηο ΔΠΏ 

θνηηεηέο αξρίδνπλ λα κεηαδίδνπλ δειηία 

εηδήζεσλ θαη κνπζηθά πξνγξάκκαηα. ην 

ΐέιγην αλακεηαδίδνπλ κηα ζπλαπιία 

θιαζηθήο κνπζηθήο. Ο εθεπξέηεο Λη Νηε 

Φνξέ, πξνζεγγίδνληαο έλα βηνκεραληθφ 

ζρέδην, ην νπνίν δελ ζα θαηαθέξεη φκσο 

λα θέξεη ζε πέξαο κφλνο ηνπ, νξγαλψλεη 

ην 1908 ηε κεηάδνζε κηαο ζπλαπιίαο απφ 

ηνλ Πχξγν ηνπ Άηθει θαη, ην 1910, ηελ 

αλακεηάδνζε κηαο παξάζηαζεο κε ηνλ 

Καξνχδν απφ ηε Μεηξνπφιηηαλ πεξα 

ηεο Νέαο Τφξθεο. Ώιιά ν Λη ληε Φνξέ 

παξαγθσλίδεηαη απφ ηηο κεγάιεο 

ακεξηθαληθέο βηνκεραληθέο εηαηξείεο, πνπ 

δελ ζέινπλ λα ηνλ αληακείςνπλ γηα ηηο 

επξεζηηερλίεο ηνπ, κε απνηέιεζκα απηνί 

νη πεηξακαηηζκνί λα κελ έρνπλ ζπλέρεηα. 

 ηε Γαιιία νη κφλεο ηαθηηθέο 

εθπνκπέο είλαη ε ελεκέξσζε γηα ηελ 

ψξα, πνπ απφ ην 1910 κεηαδίδεηαη δχν 

θνξέο ηελ εκέξα απφ ηνλ Πχξγν ηνπ 

Άηθει, ηα δειηία θαηξνχ θαη ην 

ρξεκαηηζηήξην. ιεο απηέο νη εθπνκπέο 

δηαθφπηνληαη, φκσο, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ πνιέκνπ απφ ηηο ζηξαηησηηθέο αξρέο.  

ηαζκόο ζηελ ηζηνξία ηνπ 

ξαδηνθψλνπ απνηειεί ε έκπλεπζε ελφο 

                                                                                  
γπάιηλν πεξίβιεκα, θελφ απφ αέξα ή γεκάην κε αέξην, κε 

πνιχ ρακειή πίεζε. Μέζα ζην γπάιηλν πεξίβιεκα πεξηέρνληαη 

ειεθηξφδηα θαη θηλνχληαη ειεθηξνληθνί θνξείο ειεθηξηθψλ 
θνξηίσλ. Λπρλίεο κε εηδηθή ρξήζε είλαη ε ιπρλία θάξνο, ε 

ιπρλία ελίζρπζεο θ.ι.π. 

Ώκεξηθαλνχ, ηνπ Φξαλθ Κφλξαλη (Frank 

Conrad), ν νπνίνο εξγαδφηαλ σο 

κεραληθφο θαη εξαζηηερληθά αζρνιείην κε 

ην ξαδηφθσλν θαη ηνλ αζιεηηζκφ. Ο 

Κφλξαλη ηπραία "βγήθε ζηνλ αέξα" κε ην 

ξαδηφθσλν γηα λα κεηαδψζεη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ αγψλσλ. Ώπέθηεζε 

θαλαηηθφ θνηλφ. Ήηαλ ηφηε πνπ 

κεηαδφζεθε θαη ε πξψηε ξαδηνθσληθή 

δηαθήκηζε, ελφο θαηαζηήκαηνο ζηε 

γεηηνληά ηνπ Κφλξαλη. Σελ εθπνκπή ηνπ 

Κφλξαλη, πνπ νπζηαζηηθά ζεσξείηαη ν 

παηέξαο ηνπ ξαδηνθψλνπ, πήξε ε 

εηαηξεία Westinghouse, ηελ ππνζηήξημε 

ηερληθά θαη ηελ επαχμεζε. ηηο 20 

Ννεκβξίνπ 1920 ιεηηνχξγεζε ν πξψηνο 

ξαδηνθσληθφο ζηαζκφο, ν K.D.K.A., πνπ 

ιεηηνπξγεί 

αθφκε θαη 

ζήκεξα.                          

      ηηο 

αξρέο ηνπ 1920 

ε κε 

επαγγεικαηηθή ρξήζε ηεο αζχξκαηεο 

επηθνηλσλίαο πεξηνξίδεηαη ζε κεξηθνχο 

εξαζηηέρλεο, πνπ επηθνηλσλνχλ κεηαμχ 

ηνπο ζηα ζηελά πεξηζψξηα πνπ ηνπο 

επηηξέπνπλ νη ζηξαηησηηθέο αξρέο, νη 

νπνίεο δελ δείρλνπλ λα αλεζπρνχλ απφ 

ηελ αλάπηπμε ελφο κε ειεγρφκελνπ 

ζπζηήκαηνο δηαπξνζσπηθήο 

επηθνηλσλίαο, ελψ παξάιιεια 

ελζνπζηάδνληαη κε ηελ λέα ηερληθή, 

θαιιηεξγψληαο έηζη κηα ζεηηθή εηθφλα 

http://el.wikipedia.org/wiki/1914
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AD%CE%BB%CE%B3%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/1908
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%86%CE%B9%CF%86%CE%B5%CE%BB
http://el.wikipedia.org/wiki/1910
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%A5%CF%8C%CF%81%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1910
http://el.wikipedia.org/wiki/20_%CE%9D%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/20_%CE%9D%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1920
http://el.wikipedia.org/wiki/1920
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ηνπ λένπ κέζνπ. Λίγν πξηλ απφ ηνλ 

πφιεκν, ε ξαδηνεπηθνηλσλία ζηξέθεηαη 

πξνο ην κνληέιν ηεο ξαδηνκεηάδνζεο.  Δ 

ξαδηνκεηάδνζε
4
 εκθαλίδεηαη ηελ πεξίνδν 

1921-1922 ζρεδφλ ζπγρξφλσο ζε φια ηα 

βηνκεραληθά θξάηε. Γελληέηαη απφ ηηο 

αιιαγέο ηεο ηερλνινγίαο ησλ 

ξαδηνεπηθνηλσληψλ θαη απφ ηελ αλάγθε 

ησλ κεγάισλ εηαηξεηψλ ξαδηνειεθηξηθνχ 

πιηθνχ, πνπ αχμεζαλ θαηαθφξπθα ηελ 

παξαγσγή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πνιέκνπ, λα αλνηρηνχλ πξνο ηελ ηδησηηθή 

αγνξά, αθφκε θαη αλ νξηζκέλνη απφ ηνπο 

κεγαιχηεξνπο νκίινπο, ζηηο ΔΠΏ θπξίσο, 

αληηιακβάλνληαη κε θαζπζηέξεζε ηελ 

ζεκαζία ηεο ξαδηνκεηάδνζεο.  

Σν 1926 εκθαλίδεηαη ζηελ αγνξά 

ξαδηνθσληθφο δέθηεο αξθεηά εχρξεζηνο, 

πνηνηηθφο θαη θζελφο. Ώπφ ηφηε ην 

ξαδηφθσλν θαηαθηά πνιχ επξχ θνηλφ. 

ηελ πνξεία εκθαλίδεηαη θαη ε ζχζηαζε 

ζρεηηθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ νξγάλσζε 

ηφζν ησλ ζηαζκψλ φζν θαη ησλ 

ζπρλνηήησλ εθπνκπήο. Δ εδξαίσζε, 

φκσο, ηνπ ξαδηνθψλνπ έξρεηαη κεηά ην 

1930. ε απηή ηελ πεξίνδν δεκηνπξγείηαη 

ην θαιά νξγαλσκέλν δίθηπν ζηαζκψλ 

(θξαηηθψλ θαη ηδησηηθψλ) ηφζν ζηελ 

Ώκεξηθή φζν θαη ζηελ Βπξψπε. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β' παγθνζκίνπ 

πνιέκνπ ην ξαδηφθσλν θαη ν Σχπνο 

                                                           
4
 Δ ξαδηνκεηάδνζε είλαη ε κεηάδνζε ζεκάησλ ρσξίο ηε 

ρξήζε θαισδίσλ κέζσ ηεο δηακφξθσζεο ειεθηξνκαγλεηηθψλ 

θπκάησλ ζε ζπρλφηεηεο ζπλήζσο κηθξφηεξεο απηήο ηνπ 

θσηφο. 

γίλνληαη δχν κέζα αληαγσληζηηθά κεηαμχ 

ηνπο, γηαηί ην ξαδηφθσλν απνθηά κεγάιν 

εηδεζενγξαθηθφ πεξηερφκελν. Δ ιήμε ηνπ 

Μεγάινπ Πνιέκνπ θέξλεη ην ξαδηφθσλν 

ζηελ αξρηθή ηνπ ηδηφηεηα θαη γίλεηαη 

μαλά έλα κέζν θπξίσο ςπραγσγηθφ. ηα 

ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '40 κε αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ '50 ην ξαδηφθσλν απνθηά 

έλα λέν αληαγσληζηή, ηελ ηειεφξαζε ε 

νπνία έρεη ζηα ρέξηα ηεο έλα πνιχ δπλαηφ 

φπιν έλαληη ηνπ ξαδηνθψλνπ, ηελ εηθφλα.  

Δ αθξνακαηηθφηεηα ηνπ ξαδηνθψλνπ 

πέθηεη θαηαθφξπθα θαη νη ξαδηνθσληθνί 

ζηαζκνί ςάρλνπλ ιχζεηο. Δ ιχζε έξρεηαη 

ην '50-'60 θαη ηελ εκθάληζε ηεο 

δεκνθηιέζηαηεο κνπζηθήο Rock'nRoll
5
. Δ 

                                                           

5  Σν ξνθ ελη ξνι (αγγι. rock and roll) είλαη είδνο 

κνπζηθήο πνπ αλαπηχρζεθε ζηηο Δλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο 
Ώκεξηθήο πεξί ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940 θαη γλψξηζε 

κεγαιχηεξε άλζηζε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1950.Δ έθξεμε έγηλε 

ην 1955 κε ηελ ηαηλία Black Bort Jungle(Γνχγθια ηνπ 
Μαπξνπίλαθα) κε ην ζάνπληξαθ ηεο ηαηλίαο "Rock Around 

the Clock".Θεσξείηαη πξφγνλνο ηεο ξνθ κνπζηθήο. Χο 

κνπζηθφο φξνο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ 
παξαγσγφ Άιαλ Φξηλη πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςεη ηε κνπζηθή 

πνπ έπαηδε ζην ξαδηφθσλν, έλα κίγκα κπινπδ θαη θάληξη 

κνπζηθήο.Σν φλνκα ξνθ λ ξνι ην έδσζε ν Άιαλ Φξηλη απφ ηνλ 
ζηίρν ελφο ηξαγνπδηνχ ηνπ Μπηι Υάιετ "rock,rock,rock 

everybody,roll,roll,roll everybody". εκαληηθνί εθπξφζσπνη 

ηνπ είδνπο ζεσξνχληαη νη Μπηι Υάιετ (Bill Halley), Φαηο 
Νηφκηλν (Fats Domino), Ληηι Ρίηζαξλη (Little Richard), Σζαθ 

Μπέξη (Chuck Berry) θαη Έιβηο Πξίζιετ (Elvis Presley). 

http://el.wikipedia.org/wiki/1921
http://el.wikipedia.org/wiki/1922
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
http://el.wikipedia.org/wiki/1926
http://el.wikipedia.org/wiki/1930
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%27_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%27_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Rock_%27n_Roll&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Black_Bort_Jungle&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%96%CE%BF%CF%8D%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%96%CE%BF%CF%8D%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%BA
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%BB%CE%B1%CE%BD_%CE%A6%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%84&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B6
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%AC%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%BB%CE%B1%CE%BD_%CE%A6%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%84&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B9%CE%BB_%CE%A7%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CF%8A
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B9%CE%BB_%CE%A7%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CF%8A
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%B1%CF%84%CF%82_%CE%9D%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%B1%CF%84%CF%82_%CE%9D%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%B9%CF%84%CE%BB_%CE%A1%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%84&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%83%CE%B1%CE%BA_%CE%9C%CF%80%CE%AD%CF%81%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%83%CE%B1%CE%BA_%CE%9C%CF%80%CE%AD%CF%81%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%B2%CE%B9%CF%82_%CE%A0%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%BB%CE%B5%CF%8A
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θξίζε μεπεξληέηαη θαη ην ξαδηφθσλν 

θαζηεξψλεηαη σο απνθιεηζηηθά 

ςπραγσγηθφ-κνπζηθφ κέζν. Μεηά απφ 

απηφ αθνινπζεί ε απνξξχζκηζε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ '70 θαη νπζηαζηηθά ην 

ξαδηφθσλν εηζέξρεηαη ζηελ ηειεπηαία 

θάζε ηεο σξηκφηεηάο ηνπ. Σηο ιπρλίεο 

αληηθαζηζηνχλ ηα κηθξά ηξαλδίζηνξ. Σν 

ξαδηφθσλν θαη ην θαζεηφθσλν 

ζπλδπάδνληαη ζε κηα ζπζθεπή.  

    Σν ζπκβαηηθό ξαδηόθσλν 

πεξηιακβάλεη δχν θαηεγνξίεο ηξφπνπ 

κεηάδνζεο ηα AM (δηακφξθσζε θαηά 

πιάηνο) θαη ηα FM (δηακφξθσζε θαηά 

ζπρλφηεηα). ηηο ζπρλφηεηεο απηέο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπγθεθξηκέλα κήθε 

θχκαηνο αλάινγα κε ην ζθνπφ (π.ρ. νη 

θνηλνί ξαδηνζηαζκνί εθπέκπνπλ ζηηο 

ζπρλφηεηεο FM 88-108). Άιιεο 

ζπρλφηεηεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα άιινπο 

ζθνπνχο φπσο π.ρ. απφ ηελ Ώζηπλνκία θαη 

ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία. 

   Βθηφο απφ ην ζπκβαηηθφ ξαδηφθσλν 

ππάξρεη θαη ην ξαδηφθσλν ηνπ 

Αηαδηθηχνπ, πνπ εθπέκπεη "stream audio" 

(δειαδή επηθνξηψλεηαη ην αξρείν ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν, ν ήρνο θνξηψλεηαη 

εθείλε ηελ ζηηγκή πνπ παίδεη) θαη ηέινο, 

ην Podcasting
6

 πνπ εθπέκπεη 

καγλεηνθσλεκέλα. 

                                                           
6 Σν Podcasting απνηειεί κία θίλεζε ηφζν εξαζηηερλψλ 

φζν θαη επαγγεικαηηψλ ζην δηαδίθηπν ήρνπ "κατ' αίτηση" 

δειαδή ήρνπ πνπ κπνξεί θαλείο λα αθνχζεη φπνηε ην δεηήζεη. 

Ο φξνο ξαδηφθσλν έρεη ραξαθηεξηζηεί ιαλζαζκέλνο γηα ηελ 

1.2. Ο  ΠΟΛΔΜΟ ΣΩΝ 

ΚΟΜΩΝ- ΟΣΑΝ ΟΙ 

ΑΡΔΙΑΝΟΙ ΔΙΔΒΑΛΑΝ 

ΣΗ ΓΗ 

Γηα κηα νιφθιεξε ψξα ν παληθφο θαη ην 

ράνο επηθξάηεζαλ  ζηηο ΔΠΏ εμ αηηίαο 

κηαο ―αζψαο‖ ξαδηνθσληθήο εθπνκπήο. 

ηαζκφο ζηελ παγθφζκηα ηζηνξία ηνπ 

ξαδηνθψλνπ είλαη ε εθπιεθηηθή εθπνκπή 

ηνπ Orson Welles 
7

ην 1938 ζην 

ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ πνπ εξγαδφηαλ.  

Δ εθπνκπή έγηλε δεκνθηιήο αθνχ 

κεηαδφζεθε θη φρη ζηε δηάξθεηα ηεο 

κεηάδνζήο ηεο. Οη ζηαηηζηηθέο ηεο 

                                                                                  
πεξηγξαθή ελφο podcast θαζψο ηα podcast είλαη ςεθηαθά 

αξρεία θαη φρη ξαδηνθχκαηα, θαη ζε αληίζεζε κε ην ξαδηφθσλν 
έρνπλ δηάξθεηα ζηνλ ρξφλν, θαη δελ απαηηνχλ εμνπιηζκφ 

κεγάινπ θφζηνπο. Σα podcast κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ απφ 

θαζέλα πνπ δηαζέηεη κηθξφθσλν, ινγηζκηθφ ερνγξάθεζεο, θαη 
ζχλδεζε ζην internet. Τπάξρνπλ επίζεο πνιιά podcast ηα 

νπνία έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ νξγαληζκνχο φπσο ην BBC, θαη 

ηελ Deutsche Welle. 
7  Ο Σδνξηδ Όξζνλ Γνπέιο (George Orson Welles) 

(1915 –1985), γλσζηφο σο Όξζνλ Γνπέιο, ήηαλ Ώκεξηθάλνο 

ζθελνζέηεο ζεάηξνπ θαη θηλεκαηνγξάθνπ, εζνπνηφο, 
ζελαξηνγξάθνο θαη παξαγσγφο. Έγηλε παγθνζκίσο γλσζηφο ην 

1938 κε ηε ξαδηνθσληθή κεηάδνζε "Ο Πφιεκνο Σσλ 

Κφζκσλ". ήκεξα είλαη θπξίσο γλσζηφο γηα ηελ ηαηλία ηνπ 
"Πνιίηεο Κέηλ", ζεσξνχκελε απφ πνιινχο σο κία απφ ηηο 

θαιχηεξεο ηαηλίεο φισλ ησλ επνρψλ. Ώλ θαη πνιιέο απφ ηηο 

ηαηλίεο ηνπ ζεσξνχληαη πιένλ θιαζηθήο αμίαο, ηα πεξηζζφηεξα 
θηλεκαηνγξαθηθά έξγα πνπ ζθελνζέηεζε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Πνιίηε Κέηλ, δελ γλψξηζαλ 

εκπνξηθή επηηπρία ζηελ επνρή ηνπο 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%B6%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%83%CE%B5%CF%84%CF%8C%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%84%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/BBC
http://el.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Welle
http://el.wikipedia.org/wiki/1915
http://el.wikipedia.org/wiki/1985
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
http://el.wikipedia.org/wiki/1938
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%9A%CF%8C%CF%83%CE%BC%CF%89%CE%BD_(%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%9A%CF%8C%CF%83%CE%BC%CF%89%CE%BD_(%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%AD%CE%B9%CE%BD&action=edit&redlink=1
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επνρήο ιέλε φηη ηελ άθνπζαλ 6,6 εθ. 

αθξναηέο. Ώπφ απηνχο ην 1,7 

πξνβιεκαηίζηεθε θαη ην 1,2 θνβήζεθε. 

Οη αξηζκνί θαίλνληαη κεγάινη, αιιά δελ 

είλαη εάλ ζθεθηεί θαλείο φηη ηελ ίδηα ψξα 

ην πξφγξακκα ηνπ NBC ην άθνπγαλ 30 

εθ. άλζξσπνη. 

Ση αθξηβψο φκσο είρε ζπκβεί πνπ 

πξνθάιεζε ηέηνην παληθφ ζηνπο 

Ώκεξηθαλνχο ? 

Μηα λχρηα ηνπ 1938, φηαλ νη 

Δλσκέλεο Πνιηηείεο γηφξηαδαλ ην 

Halloween, θαλείο δελ πεξίκελε απηφ πνπ 

ζα επαθνινπζνχζε. Ξαθληθά ην 

ξαδηνθσληθφ δίθηπν ΝBC κεηέδηδε φηη ε 

ρψξα δέρεηαη επίζεζε απφ εμσγήηλνπο. 

Σειηθά δελ είκαζηε κφλνη ζην χκπαλ 

θαη βξηζθφκαζηε ππφ εμαθάληζε. Δ 

ακεξηθαληθή θνηλσλία ζε ιίγεο ψξεο 

βξηζθφηαλ ζε καδηθή πζηεξία. Κάπνηνο 

κπνξεί λα πεη πσο ε ππεξβνιή είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ 

ακεξηθαλψλ. Χζηφζν, πσο ζα ζαο 

θαηλφηαλ λα αλνίγαηε ηε ηειεφξαζε θαη 

λα βιέπαηε ζην αγαπεκέλν ζαο δειηίν 

εηδήζεσλ ην ηίηιν ‗δερφκαζηε επίζεζε 

απφ εμσγήηλνπο;‘! 

Βθείλν ην βξάδπ ε παξνπζίαζε ζην 

ξαδηφθσλν, ηνπ βηβιίνπ  ―Ο Πφιεκνο 

ησλ θφζκσλ‖ (1898) ηνπ Άγγινπ 

ζπγγξαθέα Herbert George Wells 

(Πεξηγξάθεη ηελ εκπεηξία ελφο αλψλπκνπ 

αθεγεηή, πνπ δεη απφ θνληά ηελ εηζβνιή 

Ώξεηαλψλ ζηε Γε θαη ηηο θαηαζηξνθέο 

πνπ πξνθαινχλ ζηα πξνάζηηα ηνπ 

Λνλδίλνπ  )νδήγεζε ζε καδηθφ παληθφ 

θαζψο νη αθξναηέο πίζηεςαλ θάζε ιέμε 

ηνπ. Οη αθξναηέο δελ ζπλεηδεηνπνίεζαλ 

πσο ε αλαθνίλσζε ήηαλ θαληαζηηθή 

αιιά πίζηεςαλ φηη ζπληνλίζηεθαλ ζην 

ζηαζκφ αθξηβψο ηε ζηηγκή πνπ έπξεπε, 

γηα λα πξνζηαηεπζνχλ απφ ηελ εμσγήηλε 

απεηιή. 

Τπεχζπλνο γη απηήλ ηελ αλαζηάησζε 

ήηαλ ν εζνπνηφο  Orson Welles (1912-

1985). Γηα ην κπζηζηφξεκα απηφ, ν 

Welles είρε κηα θνβεξή ηδέα -γηα απηφ 

άιισζηε θαη απνθαινχηαλ ―ηξνκεξφ 

παηδί-.‖ Δ δξακαηνπνίεζε δελ ζα ήηαλ 

απιψο ζεαηξηθή. Θα ήηαλ ζαλ ξεπνξηάδ 

γηα θάηη πνπ ζπκβαίλεη εθείλε ηε ζηηγκή! 

Κξάηεζε, θπζηθά, κφλν ηα εμσηεξηθά 

γλσξίζκαηα ηνπ έξγνπ. Σε δξάζε, 

επηθαινχκελνο ηα ιφγηα πνπ είρε πεη 

θάπνηε ν ίδηνο ν ζπγγξαθέαο ηνπ 

―Πφιεκνπ ησλ Κφζκσλ‖: Σα θαληαζηηθά 

κπζηζηνξήκαηα δελ πξέπεη λα 

ζεσξνχληαη πξαγκαηηθά, κα λα 

http://youtu.be/Wf6omuz1MrM
http://youtu.be/Wf6omuz1MrM
http://youtu.be/Wf6omuz1MrM
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δηαβάδνληαη ζαλ έλα ζπλαξπαζηηθφ 

φλεηξν…» 

         χκθσλα κε ην ζελάξην ν 

ξεπφξηεξ βξίζθεηαη ζε θάπνην θεληξηθφ 

δξφκν ηεο Νέαο Τφξθεο γηα ξεπνξηάδ 

ξνπηίλαο βάδνληαο ηνπο αθξναηέο αξγά 

ζην θιίκα ηνπ ηφπνπ θαη ηνπ ρξφλνπ 

δξάζεο ―απνθνηκίδνληάο‖ ηνπο κε 

θιχαξεο θαη θνηλφηππεο πεξηγξαθέο κηαο 

ζπλεζηζκέλεο θαζεκεξηλήο εηθφλαο ζηνλ 

πνιπζχρλαζην δξφκν. 

Ξαθληθά έγηλε κηα ζχληνκε δηαθνπή, 

φπσο φηαλ πξφθεηηαη λα κεηαδνζεί 

θάπνηα εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα είδεζε 

θαη ν εθθσλεηήο αθνχζηεθε λα ιέεη κε 

έκθαζε:«Βπάλσ ζηνλ πιαλήηε Άξε 

παξαηεξνχληαη αιιεπάιιειεο 

κπζηεξηψδεηο εθξήμεηο!» 

ε ιίγν αθνινχζεζε αθφκα κία 

εληππσζηαθή είδεζε: «Έλαο 

κεηεσξφιηζνο, πξνεξρφκελνο απφ ηνλ 

Άξε, έπεζε πξν νιίγνπ ζηε Γε θαη 

ζπγθεθξηκέλα θνληά ζηελ πφιε Πξίλζηνλ 

ζηελ θνκεηεία ηεο Νέαο Τεξζέεο (Νηνχ 

Σδέξζευ)». 

Ώθνινχζεζε κηα ηξίηε αλαθνίλσζε, 

φηη δελ επξφθεηην γηα κεηεσξφιηζν, αιιά 

γηα δηαζηεκφπινην απφ ην νπνίν βγήθαλε 

αιιφθνηα θξηθηαζηηθά πιάζκαηα απφ ηνλ 

πιαλήηε Άξε! Ήηαλε νπιηζκέλα κε φπια 

πνπ εθηφμεπαλ κηα θνβεξή εκπξεζηηθή 

αθηίλα, ε νπνία έθαηγε ηα πάληα, φπνπ 

ζεκάδεπε! Πνιινί άλζξσπνη 

ζθνηψζεθαλ απφ απηήλ, έιεγε ε 

αληαπφθξηζε απφ ην ζεκείν πνπ είρε 

πέζεη ην αξεηαλφ δηαζηεκφπινην θαη φηη 

νη εηζβνιείο κέζα ζε ζηδεξέληα 

ηεξαηφκνξθα άξκαηα κάρεο 

θαηεπζχλνληαλ γνξγά πξνο ηε Νέα 

Τφξθε! 

ζνη αθξναηέο είραλ αλνίμεη ηα 

ξαδηφθσλά αθφηνπ είρε αξρίζεη ε 

εθπνκπή, παγηδεχηεθαλ απφ ηνλ 

ξεαιηζηηθά δξακαηηθφ ηξφπν ηεο 

αθήγεζεο, ηνπο αγσληψδεηο δηαιφγνπο 

θαη ηα ερεηηθά εθέ. 

Οη αθξναηέο είραλ ηελ εληχπσζε φηη 

ν εθθσλεηήο κηινχζε γηα αιεζηλέο 

ζθελέο πνπ δηαδξακαηίδνληαλ κπξνζηά 

ζηα κάηηα ηνπ. Δ εθπνκπή δηαθφπηνληαλ 

πφηε-πφηε θαη ηα εξηδηαλά κεηέθεξαλ 

κφλνλ ήρνπο θαη θσλέο πνπ παξέπεκπαλ 

ζε θαηαζηξνθή θαη θξίθε. Καη φηαλ ν 

―ξεπφξηεξ‖ επαλεξρφηαλ ζην κηθξφθσλν, 

γηα λεφηεξεο πιεξνθνξίεο, ε αγσλία ζηε 

θσλή ηνπ ήηαλ ρξσκαηηζκέλε κε έλα 

―θιηθ‖ έληαζεο παξαπάλσ. 

Σν απνηέιεζκα ηεο εθπνκπήο ήηαλ λα 

θαηαιεθζνχλ νη Ώκεξηθαλνί απφ άθξε ζε 

άθξε ηεο ρψξαο απφ πξσηνθαλή παληθφ, 

επεηδή ην δίθηπν ηνπ CBS είλαη 

παλεζληθήο εκβέιεηαο. ζνη απφ ηνπο 

αθξναηέο δελ είραλ αθνχζεη ζηελ αξρή 

ηεο εθπνκπήο φηη επξφθεηην γηα 

ξαδηνζθελνζεζία, λνκίζαλε πσο φζα 
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άθνπγαλ ήηαλ αιεζηλά θαη κεηέθεξαλ ηελ 

πιεξνθνξία, καδί κε ηνλ παληθφ ηνπο, ζε 

φζνπο δελ έηπρε λα παξαθνινπζνχλ ηελ 

εθπνκπή. 

ηελ αιεζνθάλεηα ηνπ γεγνλφηνο 

ζπλέβαιαλ δξαζηηθά θαη δπν αθφκα 

παξάγνληεο. Ο πξψηνο αθνχγεηαη, 

κάιινλ αζηείνο θαη αθειήο, αιιά δελ 

παχεη λα δείρλεη πσο ε ςπρνινγία ηεο 

κάδαο επεξεάδεηαη θαη απφ 

απξφβιεπηνπο παξάγνληεο 

Μπνξεί ν Welles  λα κελ είρε ζηνλ λνπ 

λα αλαθεξζεί αιιεγνξηθά ζηνλ λαδηζηηθφ 

θίλδπλν, φπσο ππέζεζαλ αξθεηνί απφ 

ηνπο 

αθξναηέο, 

πνπ 

πίζηεςαλ 

φηη ήηαλ 

απηήθννη 

κάξηπξεο 

ερζξηθήο 

εηζβνιήο, 

αιιά ν 

Γθαίκπειο
8

, πξντζηάκελνο ηεο 

λαδηζηηθήο πξνπαγάλδαο, πνπ 

εληππσζηάζηεθε, κειέηεζε κε πνιιή 

πξνζνρή ην αθξαίν απηφ θαηλφκελν 

καδηθήο ςπρνινγίαο θαη ελέηαμε ην 

                                                           
8  Ο Πάνπι Γηόδεθ Γθαίκπειο (γεξκ. Paul Joseph 

Goebbels) γελλήζεθε ζηηο 29 Οθησβξίνπ 1897 ζην Ράηη 
(Rheydt), δίδπκε πφιε ηνπ Μελρελγθιάληκπαρ θαη πέζαλε 

ζηηο 1 ΜαΎνπ 1945 ζην ΐεξνιίλν (εθηειέζηεθε απφ άλδξα ηεο 

θξνπξάο ηνπ θαηφπηλ δηθήο ηνπ εληνιήο). Ήηαλ απφ ηνπο 
γλσζηφηεξνπο Γεξκαλνχο εζληθνζνζηαιηζηέο. Καηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο εμνπζίαο ησλ εζληθνζνζηαιηζηψλ ήηαλ ππνπξγφο 

Αεκφζηαο Αηαθψηηζεο θαη Πξνπαγάλδαο 

ξαδηόθσλν
9

 ζηα βαξέα φπια ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα 

επεξεάδεη ςπρνινγηθά θαη λα θαηεπζχλεη 

ηηο κάδεο πξνο ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ 

εμππεξεηνχζαλ ηνπο ζθνπνχο ηεο 

πξνπαγάλδαο ηνπ. Ήμεξε πνιχ θαιά ηη 

έιεγε φηαλ δηαθήξπηηε φηη «όζν πην 

πξσηόγνλν (εμσθξεληθό, ζα ιέγακε) 

είλαη έλα επηρείξεκα, ηόζν πην 

απνηειεζκαηηθό είλαη ζηηο κάδεο. 

Μπνξείο λα δηαρεηξηζηείο ηηο κάδεο 

θάλνληάο ηεο λα πηζηέςνπλ νηηδήπνηε 

όζν απίζηεπην θη αλ είλαη, θηάλεη λα 

ηνπο μππλήζεηο ηνπο ρεηξόηεξνπο 

θόβνπο ηνπο… » 

Ο αληίθηππνο απηήο ηεο 

ξαδηνθσληθήο εθπνκπήο έδεημε ηε 

δχλακε πνπ είρε απνθηήζεη ην 

ξαδηφθσλν ζηηο πιαηηέο κάδεο, εηδηθά ζε 

κηα πεξίνδν πνπ είρε ηελ απφιπηε 

θπξηαξρία ζηελ ελεκέξσζε. Πξηλ ηελ 

εκθάληζε ηεο ηειεφξαζεο, ην ξαδηφθσλν 

ήηαλ ην πην γξήγνξν κέζν ελεκέξσζεο, 

πξνζηηφ ζηηο θαηψηεξεο θνηλσληθέο 

ηάμεηο.  

                                                           

9  ηηο 23 Ώπξηιίνπ απεπζχλεη, κέζσ ξαδηνθώλνπ, ην 

αθφινπζν θάιεζκα ζην ιαφ ηνπ ΐεξνιίλνπ:"αο θαιψ λα 
πνιεκήζεηε γηα ηελ πφιε ζαο. Πνιεκήζηε κε φ,ηη κέζν 

δηαζέηεηε, γηα ράξε ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ παηδηψλ ζαο, ησλ 

κεηέξσλ θαη ησλ παηέξσλ ζαο. Σα φπια ζαο ζα ππεξαζπίζνπλ 
φ,ηη κέρξη ζήκεξα ζεσξνχκε αγαπεκέλν, αιιά θαη ηηο 

επεξρφκελεο γελεέο. Να έρεηε ζάξξνο θαη ππεξεθάλεηα: Να 
είζηε επηλνεηηθνί θαη επηδέμηνη! Ο Γθανπιάηηεξ ζαο ζα 

βξίζθεηαη αλάκεζά ζαο. Ώπηφο θαη νη ζχληξνθνί ηνπ ζα 

παξακείλνπλ καδί ζαο. Δ ζχδπγνο θαη ηα παηδηά ηνπ είλαη θη 
απηνί εδψ. Ο άλζξσπνο πνπ θάπνηε άισζε ηελ πφιε κε 200 

κφλνλ άλδξεο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηψξα φια ηα κέζα γηα λα 

γαιβαλίζεη ηελ άκπλα ηεο πξσηεχνπζαο. Δ Μάρε ηνπ 
ΐεξνιίλνπ πξέπεη λα είλαη ην ζηληάιν πνπ ζα μεζεθψζεη 

νιφθιεξν ην έζλνο ζε κάρε..."[ 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/29_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1897
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%BD%CF%87%CE%B5%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%87
http://el.wikipedia.org/wiki/1_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1945
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CF%8E%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/23_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CF%8C%CE%B6%CE%B5%CF%86_%CE%93%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB%CF%82#cite_note-6
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Γεγνλφο πνπ εθκεηαιιεχηεθαλ 

θαζηζηηθά θαζεζηψηα, δειαδή λα έρνπλ 

ηνλ πιήξε έιεγρν ηνπ ξαδηνθψλνπ θαη 

ηνλ ΜΜΒ 

 1.3. ΣΟ ΡΑΓΙΟΦΩΝΟ ΣΗΝ 

ΔΛΛΑΓΑ 

  ηελ Βιιάδα ήδε απφ ην 1923 

άξρηζε κηα πξνζπάζεηα εγθαηάζηαζεο 

ξαδηνθσληθνχ πνκπνχ. Οη πεηξακαηηζκνί 

θξάηεζαλ αξθεηά ρξφληα. Ο πξψηνο 

ξαδηνθσληθφο ζηαζκφο εμέπεκςε ζηε 

Θεζζαινλίθε κε ηδησηηθή πξσηνβνπιία 

απφ ην ξαδηνειεθηξνιφγν Υξίζην 

Σζηγγηξίδε ην 1926 θαη 20 νιφθιεξα 

ρξφληα ιεηηνχξγεζε ζηελ πφιε, 

κεηαδίδνληαο ηαθηηθά εθπνκπέο.  

Ο πξψηνο φκσο εζληθφο 

ξαδηνθσληθφο ζηαζκφο ηδξχζεθε θαη 

ιεηηνχξγεζε ζηελ πεξηνρή ησλ Ώζελψλ, 

αθνχ ζηηο 25 Μαξηίνπ ηνπ 1893 

εγθαηληάζηεθε απφ ηνλ απφ ηφηε βαζηιηά 

Γεψξγην ΐ‘, ελψ ην 1945 ηδξχζεθε ην 

Δζληθό Ίδξπκα Ραδηνθσλία (Β.Ε.Ρ) πνπ 

αλέιαβε ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζηαζκνχ.  

Ώκέζσο κεηά ηελ απειεπζέξσζε 

άξρηζαλ λα ηδξχνληαη θη άιινη ζηαζκνί 

ζε δηάθνξεο πφιεηο ηεο ρψξαο πνπ 

ππάγνληαλ ζηε δηθαηνδνζία ηνπ Βζληθνχ 

Εδξχκαηνο Ραδηνθσλίαο, θαζψο θαη 

πνιινί ζηξαηησηηθή ζηαζκνί, ππφ ηε 

δηθαηνδνζία ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ. 

Ώπφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘70, 

αξρηθά ε κπάληα ησλ κεζαίσλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα ε δψλε ησλ FM θαηαθιχδεηαη 

απφ εθαηνληάδεο εξαζηηέρλεο, πνπ 

εθπέκπνπλ πνιππνίθηια πξνγξάκκαηα, 

ακθηζβεηψληαο αλνηρηά ην ξαδηνθσληθφ 

κνλνπψιην ηεο θξαηηθήο ξαδηνθσλίαο. 

Ραδηνζηαζκφ θαηαζθεχαζαλ, επίζεο, νη 

θνηηεηέο ηνπ ΒΜΠ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εμέξγεζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ θαηά ηεο 

Υνχληαο ην 1973. 

1.4. ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΒΗΜΑΣΑ 

ΣΗ ΔΛΔΤΘΔΡΗ 

ΡΑΓΙΟΦΩΝΙΑ  

Παξά ηα πνιχ κεγάια ηερληθά 

ξαδηνθσληθά πξνβιήκαηα ηεο Βιιάδαο, 

ζηε δεθαεηία ηνπ 1960 νη 

―ξαδηνπεηξαηέο‖ ή ―ξαδηνπεηξακαηηζηέο‖ 

ή ―ξαδηνεξαζηηέρλεο‖ ή ―ξαδηφθηινη‖ ή 

―εξαζηέο ηνπ ξαδηνθψλνπ‖ εθπέκπνπλ 

παξάλνκα ζηηο πεξηζζφηεξεο γεηηνληέο 

ηεο Ώζήλαο, ζηε Θεζζαινλίθε, ζηελ 

Πάηξα, ζηελ Κξήηε, ζηα Νεζηά θαη ζε 

πνιιά άιια κέξε φιεο ηεο Βιιάδαο, ζηα 

κεζαία θχκαηα. 

Οη εξαζηηερληθνί ξαδηνζηαζκνί 

πνιιαπιαζηάδνληαη ζηηο δεθαεηίεο 1960 

θαη 1970 κε ηνπο απφθνηηνπο ησλ 

ξαδηνηερληθψλ θαη ξαδηνειεθηξνινγηθψλ 
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ρνιψλ, ηελ ζπλέρεηα αθνινπζνχλ 

πνιινί ρνκπίζηεο κνπ κε πνιχ πάζνο θαη 

κεξάθη πεηξακαηίδνληαη κε απηνζρέδηεο 

ειεθηξνληθέο θαηαζθεπέο ηνπο θαη 

θηηάρλνπλ ηδηνθαηαζθεπαζκέλνπο 

ξαδηνθσληθνχο πνκπνχο. 

 Δ εμάπισζε είλαη κεγάιε θαη 

πεξλάεη ζηα FM. Οη πεξηζζφηεξνη απφ 

ηνπο κνπζηθνχο ξαδηνπεηξαηέο 

πξνέξρνληαη απφ ηα καζεηηθά λεαληθά 

δξψκελα θαη εθπέκπνπλ μέλα ξνθ θαη 

ιατθά ειιεληθά ηξαγνχδηα, 

πξνζπαζψληαο κε επηκνλή λα θηηάμνπλ 

ην δηθφ ηνπο επηθνηλσληαθφ ρψξν κε ηηο 

ηειεθσληθέο αθηεξψζεηο ελάληηα ζε κηα 

αξλεηηθά δηθαζηηθή θαη απζηεξά 

αζηπλνκεπφκελε θνηλσλία. Σν 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ζεκεξηλήο 

«ειεχζεξεο» ξαδηνθσλίαο νθείιεηαη ζε 

απηνχο πνπ κε ην πάζνο ηνπο γηα ηελ 

κνπζηθή θαη ηελ επηθνηλσλία αλνίμαλε 

ηνλ δξφκν. 

Από ηελ παξαλνκία ζηε 

λνκηκόηεηα 

Δ πεξίνδνο απφ ην 1974 σο ην 1990 

ζεσξείηαη φηη άιιαμε ηε ξνή ηεο ηζηνξίαο 

ζε φηη αθνξά ηελ ειιεληθή ξαδηνθσλία, 

κε ηελ εκθάληζε θαη ηδησηηθφ ξαδηφθσλν. 

Ώπφ ηνπο πεηξαηέο ηεο επνρήο (πνπ 

ζπλερίδνπλ ηελ παξάδνζε ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1960) σο ηνπο πξψηνπο λφκηκνπο 

ζηαζκνχο, ε πνξεία έρεη λα επηδείμεη 

ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο, φλεηξα, 

θπλεγεηά θαη ζίγνπξα πνιιά επηξάπεια..  

1.5. ΡΑΓΙΟΣΑΘΜΟ-"ΔΓΩ  

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ" 

 

Σν ‗ΒΑΧ ΠΟΛΤΣΒΥΝΒΕΟ‘ είλαη έλα 

Ραδηνθσληθφ γεγνλφο ζηαζκφο  ζηελ 

ηζηνξία ηεο Βιιεληθήο Ραδηνθσλίαο θαη 

ίζσο παγθφζκηα πξσηνηππία πνπ κηα 

εμέγεξζε ζπνπδάδνπζαο θαη εξγαδφκελεο 

λενιαίαο ελάληηα ζηε δηθηαηνξία ηεο 21 

Ώπξηιίνπ είρε ην δηθφ ηεο Ραδηνζηαζκφ. 

Ο Γηψξγνο Κπξιάθεο, κεηέπεηηα ηερληθφο 

ηεο ΒΡΣ, κηιάεη πάληα γηα ην "δηθφ ηνπ 

Πνιπηερλείν". Βίλαη ν ειεθηξνληθφο 

ξαδηνπεηξαηήο EASY RIDER, πνπ 

έθηηαμε ζε ρξφλν ξεθφξ ιίγσλ σξψλ, ην 

πνκπφ ηνπ ΒΑΧ ΠΟΛΤΣΒΥΝΒΕΟ κέζα 

ζηα εξγαζηήξηα ηεο ρνιήο 

Διεθηξνιφγσλ Μεραλνιφγσλ.  

ζπνπ λα αθνπζηεί θαιά ην "ΒΑΧ 

ΠΟΛΤΣΒΥΝΒΕΟ" κε (4) ιπρλίεο 807 

ζηελ έμνδν θαη κε πξφβιεςε γηα κηα 

ελδερφκελε ηζρχνο 813 ρξεηάζηεθε λα 

γίλνπλ εξστθέο ηερληθέο πξνζπάζεηεο. 
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΄Ώξηζηνο ξαδηνηερλίηεο ν Γηψξγνο 

Κπξιάθεο πξαγκαηνπνίεζε ηελ ηδέα λα 

απνθηήζνπλ νη ‗‘ειεχζεξνη 

πνιηνξθεκέλνη‘‘ ηνπ Πνιπηερλείνπ ηε 

δηθή ηνπο ξαδηνθσληθή θξαπγή θαη λα 

μεζεθψζνπλ κε ηα εξηδηαλά θχκαηα 

νιφθιεξν ηνλ Ώζελατθφ ιαφ θαη φρη 

κφλν, λα ηξέμεη γηα λα βνεζήζεη. ε ιίγε 

ψξα ην "ΒΑΧ ΠΟΛΤΣΒΥΝΒΕΟ" ην 

άθνπγε φιε ε Ώζήλα, γηαηί ηνλ έπηαλαλ 

θαη ηνλ αλακεηάδηλαλ θαη άιινη 

Ραδηνπεηξαηέο ζ‘ φιε ηελ Ώηηηθή, θη 

αθφκα ηνλ κεηάδηλαλ θαη μέλνη 

Ραδηνζηαζκνί, ην BBC Λνλδίλνπ, ην 

Παξίζη, ε Νηφυηζε ΐέιε Γεξκαλίαο, ζ‘ 

φιν ην θφζκν.  

Πξψηνο εθθσλεηήο πνπ έδσζε θαη ην 

φλνκα ηνπ ηαζκνχ ήηαλ ν 

κεηαιιεηνιφγνο Μίιηνο Υαξαιακπίδεο, 

χζηεξα ν Αεκήηξεο Παπαρξήζηνπ θαη 

ηειεπηαία ε Μαξία Αακαλάθε. Ο 

Γηψξγνο Κπξιάθεο ‗‘ν Ραδηνπεηξαηήο 

ησλ εμεγεξκέλσλ‘‘ ήηαλ άγξππλνο πάλσ 

απ‘ ην πνκπφ γηα λα Ώθνχγεηαη ε Φσλή 

ηεο Βιεπζεξίαο ... ‗‘ ΄Βιιελεο θαληάξνη 

είκαζηε αδέιθηα, δελ ζα καο ρηππήζεηε, 

δε ζα αθήζεηε λα ρπζεί αδειθηθφ 

αίκα...‘‘ Σειηθά κε ηελ είζνδν ηνπ ηαλθ, 

πξηλ ηε ζηγή ηνπ ηαζκνχ, ν Αεκήηξεο 

Παπαρξήζηνπ ζαλ ηέινο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζα απαγγείιεη κε ζπάλην 

ζζέλνο θαη ηξαγηθφ χθνο ηνλ Βζληθφ 

΄Τκλν 

1.6. ΔΛΔΤΘΔΡΗ 

ΡΑΓΙΟΦΩΝΙΑ 

31 Μαΐνπ ηνπ 1987 

Ήηαλ εθείλε ηελ Κπξηαθή, ζηηο 31 ΜαΎνπ 

ηνπ 1987, πνπ άξρηδε ε πεξηπέηεηα. 

ηαλ ζηνπο 98.4 κεγαθχθινπο απφ ηα 

FM νη Ώζελαίνη άθνπζαλ ηνλ Βζληθφ 

Όκλν θη φηαλ ακέζσο κεηά ν Αηεπζπληήο 

Γηάλλεο Σδαλεηάθνο θήξπηηε ηελ έλαξμε 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Αεκνηηθνχ 

Ραδηνζηαζκνχ θαη πξναλήγγεηιε ην 

κήλπκα ηνπ Αεκάξρνπ Ώζελαίσλ 

Μηιηηάδε Έβεξη, φια είραλ μεθηλήζεη. 

Αξφκνο επηζηξνθήο δελ ππήξρε. Οη 

πξνζπάζεηεο ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ζηαζκνχ 

Νίθνπ Ώπέξγε θαη φισλ ησλ άιισλ 

ζπληειεζηψλ ηειεζθφξεζαλ. Σν 

πξφγξακκα ηνπ "ΏΘΔΝΏ 9.84" ήηαλ ήδε 

ζηνλ αέξα.  

Οπσο άιισζηε "ζηνλ αέξα" ήηαλ φιν ην 

εγρείξεκα. Με ηνλ θίλδπλν απφ ζηηγκή ζε 

ζηηγκή λα ζηακαηήζνπλ ηα πάληα. 

Καζψο ν ζηαζκφο εμέπεκπε δίρσο άδεηα 

ιεηηνπξγίαο, δίρσο θαλ λνκηθφ πιαίζην 

θαηνρχξσζεο, ζα κπνξνχζε ν θάζε 

ηππνιάηξεο εηζαγγειέαο λα εηζβάιεη 

ζηνλ πξψην φξνθν ηνπ "λένπ 

Αεκαξρείνπ" ηεο νδνχ Ληνζίσλ θαη ηα 

ππφ ηηο νδεγίεο ηνπ αζηπλνκηθά φξγαλα 

λα ηζνπεδψζνπλ ηα πάληα..... 

Ο "ΏΘΔΝΏ 9.84" δελ μεθίλεζε απφ ην 

πνπζελά. Βίρε ήδε ζηξσζεί ν δξφκνο. 

Ώπφ ηνπο δεθάδεο ξαδηνπεηξαηέο, θάπνηνη 

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=eXGkeDh-SKQ&NR=1
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=eXGkeDh-SKQ&NR=1
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=eXGkeDh-SKQ&NR=1
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απφ ηνπο νπνίνπο είραλ - γηα ην πνιχ 

πεξηνξηζκέλν θνηλφ ηνπο- δψζεη δείγκαηα 

δεκηνπξγηθήο δνπιεηάο κε θαληαζία θαη 

έκπλεπζε. 

Σελ πξψηε κέξα ηνπ λένπ έηνπο 

αλαιακβάλνπλ επηζήκσο ηα θαζήθνληά 

ηνπο νη ηξεηο Αήκαξρνη ησλ ηξηψλ 

κεγάισλ πφιεσλ ηεο ρψξαο, νη 

ζξηακβεπηέο ησλ εθινγψλ ηνπ 

θζηλνπψξνπ ηνπ πεξαζκέλνπ ρξφλνπ. Ο 

Μηιηηάδεο Έβεξη ζηελ Ώζήλα , ν 

Ώλδξέαο Ώλδξηαλφπνπινο ζηνλ Πεηξαηά, 

ν σηήξεο Κνχβειαο ζηελ Θεζζαινλίθε. 

Καη νη ηξεηο είραλ πεξηιάβεη ζην 

πξνεθινγηθφ ηνπο πξφγξακκα ηε 

δέζκεπζε γηα ίδξπζε δεκνηηθψλ 

ξαδηνζηαζκψλ. Καη ελλννχζαλ λα 

πινπνηήζνπλ ηελ ππφζρεζε ηνπο. 

Καη ζην ηέινο ΜαΎνπ βγαίλεη ζηνλ αέξα ν 

"ΏΘΔΝΏ 9.84". 

Δ "ειεχζεξε ξαδηνθσλία" ( πνπ 

ζπλδέζεθε ηζηνξηθά κε ηνλ αζελατθφ 

ξαδηνζηαζκφ ) ήηαλ γεγνλφο. Μεηά απ' 

απηφ νπνηαδήπνηε απφπεηξα θίκσζεο 

γηλφηαλ πνιχ δχζθνιε. ρεδφλ αδχλαηε. 

Πνιιά ζηειέρε ησλ πξνδξνκηθψλ 

πξνζπαζεηψλ ηεο θξαηηθήο ξαδηνθσλίαο 

ήξζαλ λα πιαηζηψζνπλ ηνλ "ΏΘΔΝΏ 

9.84". 

Ώπφ ξαδηνπεηξαηέο έσο δηαλννχκελνπο - 

αλαδεηεηέο δηαχισλ ειεχζεξεο 

έθθξαζεο. Ήηαλ φκσο ην "Καλάιη 15" 

ηνπ Ρνχζνπ Κνχλδνπξνπ ( πνπ είρε ήδε 

κεηαηξαπεί ζε πνιηηηζηηθή - πνιηηηθή 

Κίλεζε- Κίλεκα ), πνπ θπνθφξεζε ην 

αζελατθφ εγρείξεκα. ην "Καλάιη 15" 

απεπζχλζεθε ν Μηιηηάδεο Έβεξη. Ο ίδηνο 

ν ηδξπηηθφο Αηεπζπληήο ηνπ "ΏΘΔΝΏ 

984", Γηάλλεο Σδαλεηάθνο , ήηαλ ηφηε ην 

θεληξηθφ ζηέιερνο ηεο θίλεζεο "Καλάιη 

15"... 

Ο αζελατθφο ιαφο ππνδέρηεθε κε 

ηδηαίηεξε ζεξκφηεηα ην Ρ/ ηνπ Αήκνπ 

Ώζελαίσλ. 

Οη πάληεο πεξίκελαλ εθείλε ηελ Κπξηαθή, 

ζηηο 31 ΜαΎνπ ηνπ 1987, λ' αθνχζνπλ ηελ 

"άιιε θσλή". έγηλε γλσζηφ ηφηε πσο ηα 

θαηαζηήκαηα ειεθηξνληθψλ αχμεζαλ 

θαηά 1000% ηηο πσιήζεηο ηνπο ζε 

ξαδηνθσλάθηα ηξαλδίζηνξ. Καη 

ππνρξεψζεθαλ ζε αιιεπάιιειεο 

εηζαγσγέο. 

Ήηαλ ηφηε πνπ άξρηζαλ νη Ώζελαίνη λα 

παίξλνπλ ηα ξαδηνθσλάθηα ζην γξαθείν, 

ζην καγαδί, ζηε δνπιεηά. Σφηε πνπ 

θξφληηζαλ λα εμνπιίζνπλ φινη ην 

απηνθίλεηφ ηνπο κε ξαδηνθαζεηφθσλν. 

Ήηαλ ε επνρή πνπ ηνπο κπεκέλνπο 

εξαζηέο θάπνησλ εθιεθηψλ θσλψλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηεο θξαηηθήο ξαδηνθσλίαο 

κε ηνλ πνιίηε- αθξναηή έπαηξλε άιιεο 

δηαζηάζεηο. 

Οη επνρέο άιιαδαλ... 

Σελ πεξηέξγεηα ησλ Ώζελαίσλ (ησλ 

θαηνίθσλ ηνπ ιεθαλνπεδίνπ γηα λα 

θπξηνιεθηνχκε,) δηαδέρηεθε ε 

ηθαλνπνίεζε. Κη εθείλε, ε εκπηζηνζχλε. 

Γηα ηνπο Ώζελαίνπο, ν "9.84" έγηλε πνιχ 
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γξήγνξα ην δηθφ ηνπο ξαδηφθσλν... 

Καζψο αηζζάλνληαλ φηη εθθξάδνληαη 

κέζα απ' απηφ. 

Χο έλα βαζκφ φηη ζπλδηακνξθψλνπλ θαη 

ην πξφγξακκα ηνπ...Ο ηχπνο ππνδέρηεθε 

κ' ελζνπζηαζκφ ζρεδφλ ην πείξακα ηνπ 

"ΏΘΔΝΏ 9.84". κε ηα ζεκεξηλά 

δεδνκέλα κνηάδεη απίζηεπην φηη νη 

επηηπρίεο αιιά θαη νη πεξηπέηεηεο ηνπ 

ζηαζκνχ γίλνληαλ ζπρλά πξσηνζέιηδνη 

ηίηινη ζηηο κεγαιχηεξεο αζελατθέο 

εθεκεξίδεο. 

Σηο εθεκεξίδεο πνπ θξφληηζαλ ηφηε (γηα 

πξψηε θνξά νη πεξηζζφηεξεο), λα 

ζεζκνζεηήζνπλ εηδηθέο ζηήιεο 

ξαδηνθψλνπ θαη λα "δηαπηζηεχζνπλ" 

εηδηθνχο ζπληάθηεο. Πξφθεηηαη γηα ηνπο 

"πξνγφλνπο" ηνπ ζεκεξηλνχ 

ξαδηνηειενπηηθνχ ξεπνξηάδ. 

Σν κηθξφ θαξάβη ζπλερίδεη ην δξφκν ηνπ. 

Ίζσο φρη φπσο μεθίλεζε, θαη πψο ζα 

κπνξνχζε. 

ια άιιαμαλ απφ ηφηε. 

ια αιιάδνπλ θαζεκεξηλά. 

πλερίδεη ην δξφκν ηνπ κε ηηο ίδηεο πάληα 

ηηο ηδξπηηθέο αξρέο. 

Βθ ησλ νπνίσλ πξψηε ήηαλ θαη 

παξακέλεη ν ζεβαζκφο ζηελ αηζζεηηθή 

ησλ αθξναηψλ. 

ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ εθαηνληάδεο 

"ξαδηνθσλάλζξσπνη" ηαμίδεςαλ κε ην 

θαξάβη. 

Κάπνηνη παξακέλνπλ αθφκα εδψ. 

Άιινη έθπγαλ θαη επέζηξεςαλ. 

Άιινη πήγαλ "ζ' άιιεο πνιηηείεο". 

Καη πνηνο δελ πέξαζε απφ ηνλ "9.84". 

Ξαθληάδεηαη θαλείο φηαλ αξρίδεη λα 

ζπκάηαη. 

Καη λα απαξηζκεί. 

ινη ή ζρεδφλ φινη, φπνπ θη αλ βξέζεθαλ 

φπνπ θη αλ βξίζθνληαη κεηέθεξαλ θάηη 

απφ ην πλεχκα ηνπ "ΏΘΔΝΏ 9.84". 

Καη φινη θξαηνχλ ζηελ θαξδηά ηνπο κηα 

ζέζε γηα ηηο "κέξεο ξαδηνθψλνπ ηνπ 

1987... 

http://www.athina984.gr/984fm/istoria 

1.7. ΗΘΙΚΗ ΣΟΤ 

ΡΑΓΙΟΦΩΝΟΤ   

Ο ξφινο ηνπ ξαδηνθψλνπ ζηελ 

θνηλσλία είλαη ζεκαληηθφο. Ώθξηβψο 

επεηδή βξίζθεηαη ζε άκεζε επαθή κε ηνλ 

αθξναηή ,πξνυπνζέηεη φηη σο κέζν 

ελεκέξσζεο αιιά θαη σο πνιηηηθφ θαη 

πνιηηηζηηθφ κέζν, είλαη αλεμάξηεην απφ 

ηελ εμνπζία θαη δελ αζρνιείηαη κε ηελ 

πξνπαγάλδα νχηε εμππεξεηεί κνλνπψιηα. 

 ε κηα δεκνθξαηία φιεο νη 

θνηλσληθέο δπλάκεηο πξέπεη λα κπνξνχλ 

λα εθθξάδνληαη ηζφηηκα κέζσ 

ξαδηνθψλνπ, επηβεβαηψλνληαο ζηελ 

πξάμε ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ απφςεσλ 

θαη ηδεψλ (πνιηηηζηηθφο πινπξαιηζκφο). 

Σν ξαδηφθσλν δίλεη ζηνλ 

απνκνλσκέλν αθξναηή έλα αίζζεκα 

επηθνηλσλίαο  κε ηνπο άιινπο  αθξναηέο, 

http://www.athina984.gr/984fm/istoria
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θαη κε ηελ έλλνηα απηή δεκηνπξγείηαη έλα  

πξαγκαηηθφ αλζξψπηλν «δίθηπν». 

Σν ξαδηφθσλν είλαη έλα «ηπθιφ 

κέζνλ επηθνηλσλίαο» .Ση ελλννχκε κε 

απηφ. Κχξην ζπζηαηηθφ ηνπ ζα ιέγακε φηη 

είλαη ε θαληαζία ηνπ αθξναηή ηνπ. Ο 

αθξναηήο ηελ ψξα πνπ αθνχεη θάπνην 

ξαδηνθσληθφ πξφγξακκα κπνξεί 

ηαπηφρξνλα λα αζρνιείηαη  θαη κε θάηη 

άιιν (κπνξεί λα εξγάδεηαη , λα νδεγεί 

θιπ) αιιά κπνξεί θαη λα κελ θάλεη θάηη 

θαη λα γεκίδεη ηε κνλαμηά ηνπ κε ηνπο 

ήρνπο θαη ηεο θσλέο πνπ αθνχεη. Βθεί 

ινηπφλ κε ηε θαληαζία ηνπ παίδεη ην 

παηρλίδη ησλ ιέμεσλ θαη ησλ εηθφλσλ 

αθνχ ηηο ιέμεηο θαη ηνπο ήρνπο πνπ 

αθνχεη ηηο κεηαηξέπεη  ν ίδηνο ζε εηθφλεο. 

Ώηκνζθαηξηθή κνπζηθή, δξακαηνπξγηθή 

ηέρλε, ςπραγσγία, «λεφηεξα λέα» απφ 

φια ηα ΜΜΒ ζπλδένπλ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα κε ηε θαληαζία. 

Σν ξαδηφθσλν ζηεξίδεηαη 

απνθιεηζηηθά ζηνλ ήρν, γηα απηφ θαη 

βξίζθεηαη ζε άκεζε θαη ακθίδξνκε 

επηθνηλσλία κε ηνλ αθξναηή.  

       Δ έιιεηςε εμάξηεζεο ηνπ αθξναηή 

απφ ην ζπγθεθξηκέλν ρψξν ηνπνζέηεζεο 

ηεο ζπζθεπήο ιήςεο, ε ππθλφηεηα 

θάιπςεο ηνπ ρξφλνπ εθπνκπψλ, ε 

ηεξάζηηα αχμεζε ησλ επηινγψλ, ε 

εμεηδίθεπζε ησλ πξνγξακκάησλ 

πξνθαινχλ αλαηαξάμεηο ζην πεδίν (θαη ην 

βαζκφ) πξνζηαζίαο ηεο πιεξνθφξεζεο. 

Δ ειεπζεξία δηάδνζεο ηεο γλψκεο 

ιεηηνπξγεί θαη σο πνιηηηθφ δηθαίσκα. 

Έηζη θαη ην ξαδηφθσλν κπνξεί λα 

πιεξνθνξεί ηνλ αθξναηή ειεχζεξα  αιιά 

κέζα ζηα  πιαίζηα ησλ  αξρψλ πνπ 

ζέηνπλ ε αληηθεηκεληθόηεηα θαη ε 

ηζόηεηα ησλ φξσλ ζηε κεηάδνζε ησλ 

πιεξνθνξηώλ θαη ε εμαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο  ησλ εθπνκπψλ . 

Δ ζρέζε Αεκνθξαηίαο θαη 

Αηθαησκάησλ ηνπ Ώλζξψπνπ –ζην ρψξν 

ησλ ΜΜΒ– έρεη δχν ηνπιάρηζηνλ 

«επαθέο»: 

1. Σελ ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ θαη  

2. Σν δεκφζην ζπκθέξνλ. 

ίγνπξα ην ξαδηφθσλν εμππεξεηεί ην 

δεκφζην ζπκθέξνλ θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπληζηά δεκφζηα εμνπζία (άξζξν 6§2, Ν. 

2328/95) θαζψο ε πνηφηεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ε αληηθεηκεληθή 

ελεκέξσζε, ε δηαζθάιηζε ηεο 

πνιπθσλίαο θαη ε πξναγσγή ηνπ 

πνιηηηζκνχ αθνξνχλ φινπο ηνπο πνιίηεο. 

            Σν ξαδηφθσλν δεζκεχεηαη λα 

ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ: 

 ζεβαζκφο ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

θαη ηεο ηδησηηθήο ζθαίξαο,  

  αιήζεηα θαη αληηθεηκεληθφηεηα 

  θαζήθνλ ζεβαζκνχ ησλ 

απφςεσλ, πνπ απνξξένπλ απφ ην 

θαζήθνλ δηακφξθσζεο ηεο θνηλήο 

γλψκεο. 
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Σν ξαδηφθσλν δελ πξέπεη λα 

απνγπκλψλεη ηνπο ραξαθηήξεο ή λα 

θαηαζθεπάδεη ιεθηηθά αξλεηηθνχο ήξσεο.  

           Ώλ ε ηειεφξαζε δελ πξέπεη λα 

γίλεη ν «καηάθηαο» ηεο ηδησηηθήο δσήο, 

θαηά ηνλ ίδην ιφγν ην ξαδηφθσλν πξέπεη 

λα απνθχγεη ηελ πξνζθπγή ζε 

ςηζπξηζκνχο θαη ζε αθξηηνκπζίεο, ή ζε 

σηαθνπζηέο. Σν κηθξφθσλν ζην 

ξαδηφθσλν απνθηά εθθξαζηηθφ 

ραξαθηήξα θαη δελ έρεη ζρέζε κε ηελ 

αδηαθξηζία ηεο θάκεξαο .ην ξαδηφθσλν, 

ν δεκνζηνγξάθνο θαη ν θάζε ζπκκεηέρσλ 

ζέιεη λα αθνπζηεί θαη φρη λα επηδεηρζεί. 

Ο αθξναηήο δελ είλαη θαηαλαισηήο 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ νχηε πξέπεη ην 

ηειέθσλν ηνπ αθξναηή λα ζπκβάιιεη 

ζηε καδηθή απηαπάηε ηεο ζπκκεηνρήο.  

 

         Ο θνηλσληθόο ξόινο  ηνπ 

ξαδηνθψλνπ πξνυπνζέηεη απεκπινθή 

απφ ηελ εμνπζία θαη κεηαηφπηζή ηνπ πξνο 

ηελ πνιηηηθή παξέκβαζε ηεο θνηλσλίαο. 

Σν ξαδηφθσλν ζπκβάιιεη ζηελ πνιηηηθή 

δηαπαηδαγψγεζε θαη ζηελ θνηλσληθή 

εζηθή θαη δελ πξέπεη λα αζρνιείηαη κε 

πξνπαγάλδα ή νιηγνπψιηα.  

1.8. ΣΙ  ΠΑΡΑΓΔΙ ΚΑΙ 

ΠΡΟΚΑΛΔΙ ΜΙΑ 

ΡΑΓΙΟΦΩΝΙΚΗ 

ΔΚΠΟΜΠΗ 

 Φαληαζία ησλ αθξναηψλ. 

 Ώπφδνζε λνεκαηηθνχ πιαηζίνπ 

ηεο εθπνκπήο  

 Σεθκεξίσζε πάλσ ζηε 

ζεκαηνινγία πνπ πξνηείλεηαη  

 Βπηλφεζε θαη ρξεζηκνπνίεζε 

ηδεψλ θαη ξαδηνθσληθψλ 

<<επξεκάησλ>> 

1.9. ΙΓΙΑΙΣΔΡΟΙ ΣΤΠΟΙ 

ΡΑΓΙΟΦΩΝΟΤ : 

1.9.1.Web radio: 

Βίλαη  έλαο ηχπνο ξαδηνθψλνπ, φπνπ 

ν αθξναηήο κπνξεί λα ην αθνχζεη κέζσ 

ηνπ Αηαδηθηχνπ. Βίλαη ηδηαίηεξα 

δεκνθηιέο ζηνπο λένπο αλζξψπνπο, αιιά 

φιν θαη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο αξρίδνπλ λα 

εμνηθεηψλνληαη θαη λα ην ρξεζηκνπνηνχλ.   

1.9.2.Δθθιεζηαζηηθό 

ξαδηόθσλν:  

Έλαο ηδηαίηεξνο ηχπνο ξαδηνθψλνπ 

είλαη ην εθθιεζηαζηηθφ ξαδηφθσλν ην 

νπνίν έρεη σο ζθνπφ ην άθνπζκα θπξίσο 

ιεηηνπξγηψλ, ηε κεηάδνζε ηνπ κελχκαηνο 

ηνπ Βπαγγειίνπ ζηνπο αλζξψπνπο θαη φρη 

ηελ ελεκέξσζε ζηελ κνπζηθή παηδεία θαη 

ζηελ απξφζσπε πιεξνθφξεζε. 
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Δ Βθθιεζία ηεο Βιιάδνο δηαηππψλεη 

ηνλ ιφγν ηεο κέζα ζην λαφ, κέζα ζηελ 

θνηλσλία. ην ξαδηφθσλν βιέπεη, φρη 

κφλν έλα κέζν πιεξνθφξεζεο, αιιά έλα 

λέν θαη άκεζν ηξφπν λα πξνβάιιεη θαη λα 

παξνπζηάζεη ην νξζφδνμν ήζνο θαη λα 

πξνσζήζεη ηνλ λενειιεληθφ πνιηηηζκφ. 

Ώπφ απηφ φκσο θαη κφλν πεγάδνπλ 

έλα ζσξφ εξσηήκαηα: πψο ζα κεηαδνζεί 

ην κήλπκα ηνπ Βπαγγειίνπ; πνηνο είλαη ν 

ηξφπνο πνπ ζα πξέπεη λα πξνζεγγηζηεί 

ξαδηνθσληθά απφ ηνπο αθξναηέο καο; ηη 

ζα πεηχρνπλ κέζα απφ φιε ηελ παξνπζία 

ηνπ; κέζα ζε κηα θνηλσλία πνπ 

βνκβαξδίδεηαη απφ ηα ΜΜΒ αιιά θαη 

ζπγρξφλσο ζ΄ έλα κεγάιν βαζκφ 

θαζνδεγείηαη απφ απηά. 

Ο ξφινο ηνπ 

Ραδηνθψλνπ ηεο 

Βθθιεζίαο είλαη λα 

πξνζθέξεη ζηνπο 

αλζξψπνπο ην ιφγν 

ηνπ Θενχ. Άξα, ν 

θαζέλαο απφ καο ζα 

πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ πσο φηη 

ιέεη ζην ξαδηφθσλν, ν θάζε αθξναηήο, ζα 

ην εθιάβεη σο επίζεκε ζέζε ηεο 

Βθθιεζίαο. Βπνκέλσο, επηβάιιεηαη λα 

είλαη πξνζεθηηθνί ζηελ επηινγή ηνπ 

πιηθνχ πνπ παξνπζηάδνπλε ζηελ εθπνκπή 

ηνπο, λα απνηειεί επίζεκε ζέζε ηεο 

Βθθιεζίαο θαη φρη πξνζσπηθή ηνπο 

εθηίκεζε ή πεπνίζεζε, ηδηαίηεξα ζε 

ζέκαηα δνγκαηηθήο θχζεσο. Άιισζηε, νη 

αθξφηεηεο ζε θακηά πεξίπησζε δελ 

νηθνδνκνχλ. 

Έρνπκε ινηπφλ ην εμήο δήηεκα: ν 

κέζνο αθξναηήο έρεη ζπλδέζεη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ξαδηνθψλνπ κε ηε 

ραιάξσζε, ηελ ςπραγσγία, ηελ εξεκία 

θαη θπξίσο κε ηε κνπζηθή. Βδψ φκσο 

ηίζεηαη θαη άιιν εξψηεκα: πνηνο είλαη ν 

αθξναηήο ηνπ ξαδηνθψλνπ απηνχ; Θα 

ιέγακε ινηπφλ, φηη ε κνξθή ηνπ 

ξαδηνθψλνπ πξέπεη λα είλαη ηέηνηα, ψζηε 

λα ηαηξηάδεη, ζηνπο αλζξψπνπο πνπ 

απεπζχλεηαη θαη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα 

λα ηνπο πξνζεγγίζεη θαη λα ηνπο 

κεηαδψζεη ηα κελχκαηα ηεο Οξζφδνμεο 

πίζηεο.  

Σν ζεκείν επαθήο κε ηνλ θφζκν, 

κέζα απφ ην ξαδηφθσλν, 

είλαη θπξίσο ε κνπζηθή. 

Πξψην ινηπφλ ζεκείν 

πνπ πξέπεη λα καο 

απαζρνιεί αξθεηά είλαη 

ε κνπζηθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. 

ηηο εθπνκπέο ιφγνπ, ε κνπζηθή 

πξέπεη λα είλαη αλάινγε κε ην ζέκα πνπ 

δηαπξαγκαηεχνληαη, λα είλαη επράξηζηε 

θαη ελδηαθέξνπζα ζην απηί ηνπ αθξναηή. 

Ώπηφ φπσο θαηαιαβαίλεηε είλαη πνιχ πην 

ζεκαληηθφ γη΄ απηνχο πνπ θάλνπλ 

εθπνκπέο κφλν κε κνπζηθή. ε φ,ηη 

αθνξά ην ζεκαηνιφγην ησλ εθπνκπψλ 

ηνπο, είλαη ινγηθφ λα ζέινπλε λα ηνπο 
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αθνχλε φινη νη άλζξσπνη θαη πξέπεη λα 

θαιχπηνπλε ηα ελδηαθέξνληα φισλ.  

Βίλαη ζεκαληηθφ νη πιεξνθνξίεο πνπ 

δίλνπλε, ε ελεκέξσζε πνπ θάλνπλε, ν 

ιφγνο πνπ απεπζχλνπλε, λα είλαη φια 

αιεζηλά θαη ζχκθσλα κε ην Βπαγγέιην 

θαη ηελ επίζεκε ζέζε ηεο Βθθιεζίαο. 

Πξέπεη νη πιεξνθνξίεο πνπ δίλνπλε λα 

είλαη πξντφλ δηθήο ηνπο ζσζηήο 

ελεκέξσζεο.  

Σν ξαδηφθσλν ηεο Βθθιεζίαο φρη 

κφλν πξέπεη λα βξίζθεηαη κέζα ζηα 

γεγνλφηα ηεο δσήο, αιιά λα ηα 

παξνπζηάδεη κε ηνλ κνλαδηθφ ηξφπν πνπ 

απηή κπνξεί, λα ηα απνγπκλψλεη απφ ηα 

ζηνηρεία εθείλα πνπ ζθνπφ έρνπλ λα ηα 

παξαπνηνχλ ζηα κάηηα ηνπ θνηλνχ θαη λα 

δίλεη ην δηθφ ηεο ζρνιηαζκφ, κέζα 

δειαδή απφ ηε κπζηηθή ζρέζε πνπ 

νθείιεη ν θάζε ρξηζηηαλφο λα θαιιηεξγεί 

κε ηνλ Θεφ θαη ηνλ πιεζίνλ.  

Ώθήζακε ηειεπηαίν ην ζέκα ηεο 

αλακεηάδνζεο ησλ εθθιεζηαζηηθψλ 

αθνινπζηψλ απφ ην ξαδηφθσλν , γηαηί 

αθξηβψο απνηειεί μερσξηζηφ θεθάιαην 

θαη δελ έρεη λα θάλεη κε ηε δηθή ηνπ 

ζπλδξνκή θαη παξνπζία. Δ αλακεηάδνζε 

ηεο Θείαο Λεηηνπξγίαο, ηνπ Βζπεξηλνχ, 

ησλ Εεξψλ Παξαθιήζεσλ θαη ηνπ 

Ώπνδείπλνπ, είλαη νξφζεκα κέζα ζην 

θαζεκεξηλφ πξφγξακκα ηνπ ξαδηνθψλνπ 

ηεο Βθθιεζίαο. 

1.10.ΣΟ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

ΚΑΙ ΣΑ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΟΤ 

 

1.10.1. Μεζνδνινγία:  

ιε ε νκάδα καδί έθηηαμε έλα 

θαηάινγν κε εξσηήκαηα πνπ ζα βάδακε 

ζην εξσηεκαηνιφγην. Σα 

επεμεξγαζηήθακε θαη ηππψζακε 100 

εξσηεκαηνιφγηα. ια ηα 

εξσηεκαηνιφγηα ήηαλ αλψλπκα θαη ε 

ζπκκεηνρή πξναηξεηηθή. Σα κνηξάζακε 

ζηνπο ζπκκαζεηέο καο ζην ζρνιείν 

αιιά θαη ζε γλσζηνχο θαη θίινπο, ψζηε 

λα έρνπκε έλα γεληθφηεξν πιήζνο 

εξσηνχκελσλ θαη  νη απαληήζεηο καο λα 

είλαη φζν ην δπλαηφλ πην έγθπξεο. 

Βπεμεξγαζηήθακε ηηο απαληήζεηο ζην 

EXCEL θαη θηηάμακε θαη ηα αληίζηνηρα 

δηαγξάκκαηα ζε θάζε εξψηεζε. 
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1.10.2.Σν εξσηεκαηνιόγην 

ΡΑΓΙΟΦΩΝΟ: ΜΔΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 Ση ψξεο αθνχο ξαδηφθσλν? 

  

Πξσί                       Μεζεκέξη                  ΐξάδπ    

 Πνηα κέζα ρξεζηκνπνηείο γηα ελεκέξσζε? 

Ραδηφθσλν         Εληεξλεη       Πεξηνδηθά          Βθεκεξίδεο           Σειεφξαζε    

 

 Πνηνπο ξαδηνθσληθνχο  ζηαζκνχο αθνχο? 

3ν πξαγξακκα    lampsi   skai    

ant 1   love radio   star   

athens dj   mad   αξηζηεξα    

derty   minore    δξνκνο   

flash    nova sport   ελ ιεπθσ    

galaxy   oasis   ερνξακα   

gold radio    orange   θξεηε   

happy    play    κεισδηα    

kiss fm    rock    ξεκπεηηθν    

kosmos   sfaira   ξπζκνο   

 

 Ση πξνηηκάο λα αθνχο ζην ξαδηφθσλν? 

      Μνπζηθή                  Βηδήζεηο              Ώζιεηηθά 

   

 

  

   

 

 

 
 

ΦΥΛΟ: ΑΓΟΡΙ          ΚΟΡΙΤΣΙ 

ΗΛΙΚΙΑ: 10-15   15-20    20-25    25-30     30-35     35-40     40+ 

ΜΟΡΦΩΣΗ   ΓΥΜΝΑΣΙΟ         ΛΥΚΕΙΟ          ΑΕΙ           ΤΕΙ             ΙΕΚ    
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 Πνπ αθνχο ξαδηφθσλν? 

πίηη               Ώπηνθίλεην                    Café 

 Ώθνχο ξαδηφθσλν κέζσ δηαδηθηχνπ? Ναη            ρη   

 Υξεζηκνπνηείο ην θηλεηφ ζνπ ηειέθσλν σο ξαδηφθσλν?   Ναη          ρη  

 Βκπηζηεχεζαη ηελ ελεκέξσζε κέζσ ξαδηνθψλνπ?  Ναη         ρη 

 Έρεηο ηειεθσλήζεη ζε ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ?  Ναη        ρη 

 Ώλ κπνξνχζεο λα θάλεηο κηα ξαδηνθσληθή εθπνκπή, πνην ζα ήηαλ ην ζέκα ηεο? 

Γεληθνχ ελδηαθέξνληνο         Πνιηηηθή           Μνπζηθή              Ώζιεηηθά     

                                                                    Δπραξηζηνύκε γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο 

1.10.3.Απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

Δ  δεηγκαηνιεςία δηεμήρζε 

κεηαμχ 100 αηφκσλ εθ ησλ 

νπνίσλ ην 53% ήηαλ αγφξηα  

θαη ην 47% ήηαλ θνξίηζηα . Χο 

πξνο ηα αγφξηα ην 53% είραλ 

ειηθίεο 15-20 ελψ σο πξνο ηα 

θνξίηζηα ην 79% ήηαλ θαη απηφ 

ειηθίαο 15-20. 

      

19% 

53% 
4% 

2% 
2% 2% 

18% 

ΗΛΙΚΙΕ ΑΓΟΡΙΩΝ 

10-15 ετων 15-20 ετων 20-25 ετων 25-30 ετων 

30-35 ετων 35-40 ετων 40+ 

   

  

53% 
47% 

ΦΤΛΟ 

ΑΓΟΙΑ ΚΟΙΤΣΙΑ 
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Ο βαζηθφο θνξκφο ηεο δεηγκαηνιεςίαο καο βαζηδφηαλ θπξίσο ζε αγφξηα επηπέδνπ 

ιπθείνπ (73%) θαη ΏΒΕ(18%) ελψ ζηα θνξίηζηα παξφηη ην (81%) βαζηδφηαλ ζε παηδηά 

ιπθείνπ, ην 13% ήηαλ παηδηά γπκλαζίνπ θαη ζε απηφ νθείιεηαη ε  κεγάιε δηαθνξά κε ηα 

αγφξηα.  

 

 

ε απηή ηελ εξψηεζε ην 63% ησλ 

αηφκσλ απάληεζαλ βξάδπ εθ ησλ νπνίσλ 

ην 50% ήηαλ αγφξηα. Σα άηνκα πνπ 

απάληεζαλ κεζεκέξη (21%) βαζίδνληαλ ζε 

θνξίηζηα (20%) θάηη ην νπνίν δειψλεη φηη 

ηα θνξίηζηα ην κεζεκέξη δηαβάδνπλ  ζε 

αληίζεζε κε ηα αγφξηα. Δ βξαδηλή επηινγή 

δειψλεη φηη ν αθξναηήο πξνηηκάεη λα 

αθνχεη ξαδηφθσλν γηα ραιάξσζε.  

 

8% 

79% 

2% 11% 

ΗΛΙΚΙΕ ΚΟΡΙΣΙΩΝ 

10-15 ετων 15-20 ετων 35-40 ετων 40+ 

13% 

81% 

4% 2% 

ΜΟΡΦΩΗ ΚΟΡΙΣΙΩΝ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΕΙ ΤΕΙ 

4% 

73% 

13% 
6% 4% 

ΜΟΡΦΩΗ ΑΓΟΡΙΩΝ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΕΙ ΤΕΙ ΙΕΚ 

16% 

21% 
63% 

ΣΙ ΩΡΕ ΑΚΟΤ 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 

ΡΩΙ ΜΕΣΗΜΕΙ ΒΑΔΥ 
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Δ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 

(84%) απάληεζε φηη πξνηηκάεη 

ηνλ ειεχζεξν ρξφλν λα αθνχεη 

κνπζηθή ζην ξαδηφθσλν. 

Ώμηνπξφζεθην είλαη ην 

πνζνζηφ ηνπ12% πνπ αθνχεη 

αζιεηηθά εθ ησλ νπνίσλ φια 

είλαη αγφξηα.   

 

 

Οη πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο (36) απεπζχλνληαλ ζηνλ ειιεληθφ ζηαζκφ MAD πνπ 

πξεζβεχεη ηελ κνπζηθή ελεκέξσζε θάηη ην νπνίν δείρλεη φηη ε κνπζηθή παίδεη κεγάιν ξφιν 

ζηε δσή ησ εθήβσλ (θπξίσο) . 

 

 

3ο προγραμμα; 5 
ant1; 10 

athens dj; 33 
derty; 12 

flash; 4 
galaxy; 9 

happy; 16 
kosmos; 13 

lampsi; 20 
love radio; 24 

mad; 36 
minore; 7 

nova spor; 18 
oasis; 12 

orange; 10 
play; 10 

rock; 14 
sfaira; 35 

skai; 13 
star; 3 

δρομοσ; 31 
εν λευκω; 5 

μελωδια; 7 
ρυκμοσ; 28 

real; 4 
energy; 4 

vfm; 3 

3ο προγραμμα 

athens dj 

flash 

happy 

lampsi 

mad 

nova spor 

orange 

rock 

skai 

δρομοσ 

μελωδια 

real 

vfm 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 

ΠΟΙΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΑΚΟΤ? 

84% 

4% 
12% 

ΣΙ ΑΚΟΤ ΣΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΑ 
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Δ πιεηνλφηεηα (73%) 

πξνηηκάεη λα αθνχεη 

ξαδηφθσλν ζην ζπίηη είηε 

γηα ιφγνπο  αζθάιεηαο θαη 

εξεκίαο είηε γηα ιφγνπο 

μεθνχξαζεο θαη ραιάξσζεο 

.( Λακβάλνπκε ππφςε ην 

γεγνλφο φηη ην πεξηζζφηεξν 

κέξνο ηεο δεηγκαηνιεςίαο 

βαζίδεηαη ζε εθήβνπο. )  

 

 

 

Ήηαλ αλακελφκελν φηη ε ζεηηθή ζηάζε ησλ αλζξψπσλ πξνο ηελ παξαπάλσ εξψηεζε ζα 

ήηαλ πςειή , φπσο θαη έγηλε. Θέινπκε λα ηνλίζνπκε φηη ην 29% ησλ αλζξψπσλ 

απάληεζαλ φρη , θάηη ην νπνίν δειψλεη φηη θάπνηνη αθξναηέο (20-40+) πξνηηκνχλ ηνλ 

παηξνπαξάδνην ηξφπν γηα λα αθνχζνπλ ξαδηφθσλν.(ζπζθεπέο ξαδηνθψλσλ θ.ιπ.) 

 

 

 

71% 

29% 

ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΕΙ ΣΟ ΚΙΝΗΣΟ ΟΤ 
ΣΗΛΕΦΩΝΟ Ω ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ? 

ΝΑΙ  ΠΧΙ 

73% 

27% 

0% 

ΠΟΤ ΑΚΟΤ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ? 

ΣΡΙΤΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ CAFÉ 
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Βδψ ζέινπκε λα 

επηζεκάλνπκε φηη ην 60% 

ησλ αλζξψπσλ απάληεζαλ 

φρη , θάηη ην νπνίν δειψλεη 

φηη ε δηάδνζε ηνπ 

ξαδηνθψλνπ κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ δελ είλαη ηφζν 

αλεπηπγκέλε . 

 

Φπζηνινγηθά ην 84% 

ηνπ ξαδηνθψλνπ είπε φρη 

δηφηη δελ εκπηζηεχεηαη θαη 

ηφζν πνιχ ηελ ελεκέξσζε 

κέζσ ηνπ ξαδηνθψλνπ ή δελ 

ηνικάεη  λα κηιήζεη 

δεκνζίσο δηφηη δελ ζέιεη λα 

εθηεζεί  . 

 

 

ε απηή ηελ εξψηεζε 

ην 60% επηιεγεί ηε 

κνπζηθή θάηη ην νπνίν 

επηβεβαηψλεηαη θαη ζην 

γξάθεκα κε ηελ εξψηεζε : 

ηη αθνχο ζην ξαδηφθσλν 

,δηφηη ν εξσηψκελνο 

πξνηηκά λα θάλεη κηα 

εθπνκπή κνπζηθήο θαη γεληθά πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο  . 

ΝΑΙ 
40% 

0ΧΙ 
60% 

ΑΚΟΤ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΜΕΩ 
ΔΙΑΔΤΚΣΙΟΤ 

16% 

84% 

ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΣΗΛΕΦΩΝΟ Ε 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΑΘΜΟ? 

ΝΑΙ ΠΧΙ 

21% 

7% 
60% 

12% 

ΑΝ ΜΠΟΡΟΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΣΙ 

ΘΕΜΑΣΟ ΘΑ ΗΣΑΝ  
ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ 

ΡΟΛΙΤΙΚΗ 
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Γηα ην πνηα κέζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ελεκέξσζε νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη φπσο 

θαίλεηαη ζην γξάθεκα πξνηηκνχλ ηα Μ.Μ.Β φπσο ηελ TV θαη ην INTERNET ,ηα νπνία 

πξνζθέξνπλ κηα κεγάιε πνηθηιία απφ επηινγέο θαη εθαξκνγέο : Ώπηφ δείρλεη ηελ κεγάιε 

επηξξνή ηεο ηερλνινγίαο ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ. 
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ΠΟΙΑ ΜΕΑ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΕΙ ΓΙΑ 
ΕΝΗΜΕΡΩΗ 
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1.11. Η πξνπαγάλδα θαη ν 

ξόινο ηεο ζην ξαδηόθσλν. 

 

Πξνπαγάλδα είλαη ε πξνζπάζεηα πνπ 

γίλεηαη απφ ζπγθεθξηκέλε νκάδα ή 

θνξέα, πξνθεηκέλνπ λα επεξεαζηεί ε 

άπνςε, ε ζέζε ή ε αληίιεςε αλζξψπσλ 

ζε ζέκαηα ηα νπνία είλαη ζαθψο 

ζπλδεδεκέλα κε κεγάιεο ή κηθξέο 

θνηλσληθέο νκάδεο. 

Ο ξφινο απηφο ηεο «θαζνδήγεζεο » 

έγηλε ακέζσο θαηαλνεηφο απφ πνιιέο 

θπβεξλήζεηο θαη ην ξαδηφθσλν σο λέν 

κέζν επηθνηλσλίαο θαη ςπραγσγίαο ήηαλ 

έλαο πνιχ εχθνινο ηξφπνο εμππεξέηεζεο 

ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο. 

 Βηδηθά  ν ΐ΄ παγθφζκηνο πφιεκνο θαη 

ε κεηαπνιεκηθή επνρή ήηαλ ε πεξίνδνο 

πνπ ην θπξηφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

απνηεινχζαλ νη ηδενινγηθέο δηακάρεο κε 

απνηέιεζκα λα γίλεη ην ξαδηφθσλν  ην 

θπξηφηεξν φπιν πξνπαγάλδαο θαη 

επεξεαζκνχ ησλ καδψλ.  

Πνιιά θξάηε δεκηνχξγεζαλ 

ζηαζκνχο κε πνιχ ηζρπξφ ζήκα θαη 

αξθεηέο  θνξέο απηφ ην ζήκα « θάιππηε 

» πην αδχλακα ζήκαηα αληίπαισλ 

ζηαζκψλ θξαηψλ θαη ηδενινγηψλ. 

 

Δ δεκηνπξγία  Αηεζλψλ  

Σειεπηθνηλσληαθψλ  Οξγαληζκψλ  

ειέγρνπ νδήγεζε κεηά ην ηέινο ηνπ 

Φπρξνχ Πνιέκνπ ζηελ θαηάξγεζε απηψλ 

ησλ ξαδηνθσληθψλ ηερλνινγηθψλ 

παξαλνκηψλ θαη πξνπαγαλδηζηηθψλ 

αθξνηήησλ. 

 

 

Παξφια απηά αθφκα θαη ζήκεξα ζε 

δεκνθξαηηθέο θαη κε ρψξεο 

εμαθνινπζνχλ λα παξαηεξνχληαη 

θαηλφκελα ξαδηνθσληθήο πξνπαγάλδαο. 

 



ΕΝΟΣΗΣΑ 2 :ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΡΑΔΙΟΥΨΝΟΤ 

2.1 ΡΑΔΙΟΥΨΝΟ ΚΑΙ ΕΙΔΗ 

ΡΑΔΙΟΥΨΝΟΤ 

 Σν Ραδηφθσλν είλαη  κηα ζπζθεπή 

πνπ ιεηηνπξγεί σο ξαδηνδέθηεο-

κεηαηξνπέαο  φπνπ ιακβάλεη ηηο 

ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο ησλ 

ξαδηνθσληθψλ ζηαζκψλ θαη ηηο 

κεηαηξέπεη ζε ήρν. Σα ξαδηνθσληθά 

θχκαηα εθπέκπνληαη απφ ηνλ πνκπφ θαη 

θηάλνπλε ζην δέθηε δειαδή ην 

ξαδηφθσλν. Σα θχκαηα  απηά 

απνθσδηθνπνηνχληαη απφ ηε ζπζθεπή θαη 

κεηαηξέπνληαη ζε ειεθηξηθφ ξεχκα θαη 

ζηε ζπλέρεηα ζε ήρν, πνπ είλαη ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα ηνπ ξαδηνθψλνπ. 

Ραδηνθσλία επίζεο ζεσξείηαη θαη φιε 

ε δηαδηθαζία εθπνκπήο θαη ιήςεο 

ξαδηνθπκάησλ  

2.1.2 ΕΙΔΗ ΡΑΔΙΟΥΨΝΟΤ: 

1.Σν αλαινγηθό ή ζπκβαηηθό 

ξαδηόθσλν. Βδψ ν ηξφπνο δηακφξθσζεο 

ηνπ ζήκαηνο έρεη σο απνηέιεζκα ην 

δηαρσξηζκφ ησλ ζπρλνηήησλ γηα ρξήζε 

απφ ην ΏΜ θαη ηα FΜ, ελψ αλάινγα κε 

ην ζθνπφ νξίδνληαη ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηνρέο ζπρλνηήησλ φπσο ηα εκπνξηθά 

ξαδηφθσλα ζηελ Βπξψπε θαη ζηελ 

Ώκεξηθή εθπέκπνπλ ηηο ζπρλφηεηεο FΜ  

 

87.5-108. Άιιεο πεξηνρέο 

ζπρλνηήησλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο φπσο απφ ηελ 

αζηπλνκία θαη ηελ ππξνζβεζηηθή. 

2.Σν ςεθηαθφ ξαδηφθσλν, ην νπνίν 

ιεηηνπξγεί ζηελ πεξηνρή πνιχ πςειψλ 

ζπρλνηήησλ θαη δηαζέηεη πνιιψλ εηδψλ 

πξφζζεηεο δηαδξαζηηθέο ππεξεζίεο. Βίλαη 

αξθεηά δηαδεδνκέλν ζηε ΐξεηαλία, αιιά 

αλαπηχζζεηαη αξγά ιφγσ ηνπ πςεινχ 

θφζηνπο ησλ δεθηψλ. 

3.Σν δηαδηθηπαθφ ξαδηφθσλν , πνπ 

είλαη ξαδηφθσλν ηνπ δηαδηθηχνπ πνπ 

εθπέκπεη αξρεία ξνήο. ηελ Βιιάδα κηα 

πξνζπάζεηα εγθαηάζηαζεο ξαδηνθσληθνχ 

πνκπνχ άξρηζε ην 1923. 

4.Σν δνξπθνξηθφ ξαδηφθσλν , ην 

νπνίν ρξεζηκνπνηεί θαλάιηα ζηα πιαίζηα 

ηνπ πξνηχπνπ ηεο δνξπθνξηθήο ςεθηαθήο 

ηειεφξαζεο , νχησο ψζηε λα 

κεηαδίδνληαη κφλν ήρνο. 

2.2 ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΕ 

ΑΡΦΕ-ΑΡΦΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Μεηάδνζε ξαδηνθσληθνχ 

πξνγξάκκαηνο: Ώθνχγνληαη ζην 

ξαδηφθσλν κηα εθπνκπή, δε κπνξνχκε 

εχθνια λα θαληαζηνχκε ηε δηαδξνκή πνπ 
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θάλεη κέρξη λα  θηάζεη ζε εκάο. Σν ζήκα 

θηάλεη ζηα ξαδηφθσλα καο κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ξαδηνκεηάδνζεο. 

Έλα ζχζηεκα ξαδηνκεηάδνζεο 

απνηειείηαη απφ: 

 Σνλ πνκπφ 

 Σνλ αλακεηαδφηε, έλα ζχζηεκα 

ιήςεο θαη κεηάδνζε ζήκαηνο. Ο 

αλακεηαδφηεο ζπιιακβάλεη ην ζήκα 

πνπ ηνλ ζηέιλεη ν πνκπφο ή ν 

πξνεγνχκελνο αλακεηαδφηεο, ην 

εληζρχεη θαη ην ζηέιλεη ζηνλ επφκελν 

αλακεηαδφηε κέρξη λα θηάζεη ην 

ζήκα ζηνλ δέθηε. 

 Σνλ δέθηε, ε ζπζθεπή πνπ 

ζπιιακβάλεη ην ζήκα πνπ ζηέιλνπλ 

ν πνκπφο θαη ν αλακεηαδφηεο θαη ην 

κεηαηξέπεη ζην ερεηηθφ ζήκα πνπ 

αθνχκε απφ ηα ξαδηφθσλα καο. 

 Σν κηθξφθσλν 

 Σν κεγάθσλν 

 Σα αθνπζηηθά  

 Σελ θεξαία  

Δ κεηάδνζε ηνπ ξαδηνθσληθνχ 

πξνγξάκκαηνο γίλεηαη κέζσ κηαο εηδηθήο 

θαηεγνξίαο πνπ νλνκάδνληαη 

ξαδηνθχκαηα. Διεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα 

κε κήθε θχκαηνο απφ 1m έσο 10m θαη 

ζπρλφηεηα απφ 10kHz έσο 100.000 

MHZ. Υξεζηκνπνηνχληαη ζην ξαληάξ. 

 

 

1.Ο πνκπόο 

Ο πνκπφο απνηειεί επί ην πιείζηνλ 

κέξνο ελφο ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο. Ο 

πνκπφο είλαη κηα ειεθηξνληθή ζπζθεπή 

πνπ ζπλήζσο κε ηε βνήζεηα κηαο θεξαίαο, 

εθπέκπεη ζήκαηα πνπ πεξηέρνπλ 

πιεξνθνξίεο φπσο ην ξαδηνθσληθφ, ην 

ηειενπηηθφ ή ζήκα άιισλ 

ηειεπηθνηλσληψλ. Αέρεηαη θάπνηα 

δεδνκέλα ηα νπνία κεηαζρεκαηίδεη ή 

θσδηθνπνηεί γηα λα κεηαδνζνχλ ζε 

θάπνην θαλάιη ή κέζν κεηάδνζεο.  

Χο κέζα κεηάδνζεο κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ ν θελφο ρψξνο, δηζχξκαηα 

θαιψδηα, νπηηθέο ίλεο θ.α. Παξάδεηγκα 

πνκπψλ είλαη απηνί ηεο ηειεφξαζεο, ηνπ 

ξαδηνθψλνπ, επίγεηνη πνκπνί πξνο 

ηειεπηθνηλσληαθνχο δνξπθφξνπο. ηελ 

πιεξνθνξηθή πνκπφο κπνξεί λα ζεσξεζεί 

έλα modem, ην νπνίν δέρεηαη ξνή 

ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία 

κεηαηξέπεη ζε αλαινγηθφ ζήκα πξηλ ηα 

απνζηείιεη ζην ηειεθσληθφ δίθηπν. Γηα 

λα έρεη λφεκα ε απνζηνιή δεδνκέλσλ 

πξέπεη λα ππάξρεη θάπνηνο παξαιήπηεο ή 

δέθηεο ν νπνίνο  θάλεη ηελ αληίζηξνθε 

εξγαζία. Αειαδή κεηαηξέπεη ηα δεδνκέλα 

ηνπ θαλαιηνχ κεηάδνζεο ζηα πξσηνγελή 

πνπ έιαβε ν πνκπφο.  

 2. Σν κηθξόθσλν 
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Σν κηθξφθσλν είλαη ζπζθεπή πνπ 

κεηαηξέπεη ηα 

ερεηηθά 

θχκαηα ζε 

ειεθηξηθέο 

ηαιαληψζεηο. 

Δ ρξεζηκφηεηα ηνπ είλαη κεγάιε γηαηί 

δηακνξθψλεη ηα ειεθηξηθά ζήκαηα πνπ 

δέρεηαη, αλάινγα κε ηελ επίδξαζε ησλ 

ερεηηθψλ θπκάησλ. Οη δηακνξθσκέλεο 

ειεθηξηθέο ηαιαληψζεηο κεηαθέξνληαη 

κέζσ ζπξκάησλ ή θεξαίαο θαη κπνξνχλ 

λα κεηαηξέπνπλ ζηνλ αξρηθφ ήρν. 

 Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθά είδε 

κηθξνθψλσλ: 

 Μηθξόθσλν Άλζξαθα 

Σν κηθξφθσλν άλζξαθα απνηειείηαη 

απφ έλα κεηαιιηθφ ζψκα κέζα ζην νπνίν 

είλαη ηνπνζεηεκέλν έλα κηθξφ δνρείν, ην 

νπνίν έρεη κνλσηηθέο ηδηφηεηεο. Δ 

ιεηηνπξγία ηνπ κηθξνθψλνπ απηνχ έρεη 

ζρέζε κε ηελ κεηαβνιή ηεο ειεθηξηθήο 

αληίζηαζεο ησλ θφθθσλ ηνπ άλζξαθα, 

εμαηηίαο ηεο κεηαβνιήο ηεο πίεζεο πνπ 

αζθείηαη ζην δηάθξαγκα απφ ηα ερεηηθά 

θχκαηα. 

 Μηθξόθσλν Σαηλίαο  

      Σν κηθξφθσλν ηαηλίαο 

απνηειείηαη απφ κηα ιεπηή πηπρσηή 

ηαηλία, ζπλήζσο απφ αινπκίλην, ε νπνία 

κπνξεί θαη πάιιεηαη ειεχζεξα κέζα ζην 

ειεθηξηθφ πεδίν πνπ δεκηνπξγεί έλαο 

ηζρπξφο καγλήηεο. Σν κηθξφθσλν απηφ 

έρεη θαηεπζπλφκελε ιήςε απφ δχν 

αληίζεηεο θαηεπζχλζεηο θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηαπηφρξνλε 

εμππεξέηεζε δχν νκηιεηψλ, ιφγσ ηεο 

θαιήο ηνπ απφθξηζεο. 

 Γπλακηθό κηθξόθσλν 

      Σν δπλακηθφ κηθξφθσλν 

απνηειείηαη απφ έλαλ ηζρπξφ καγλήηε θ‘ 

έλα πελίν ηνπνζεηεκέλν αλάκεζα ζηνπο 

πφινπο ηνπ, ψζηε λα θηλείηαη ειεχζεξα. 

Δ ιεηηνπξγία ηνπ βαζίδεηαη ζην 

θαηλφκελν ηεο επαγσγήο : φηαλ ερεηηθά 

θχκαηα πέθηνπλ ζην δηάθξαγκα, ην πελίν 

πάιιεηαη ζην πεδίν ηνπ καγλήηε, 

ηέκλνληαη νη καγλεηηθέο γξακκέο θη 

εκθαλίδεηαη ζηα άθξα ηνπ πελίνπ 

επαγσγηθή ηάζε. Υξεζηκνπνηείηαη 

θπξίσο ζε κηθξνθσληθέο εγθαηαζηάζεηο 

πνπ απαηηνχλ ηδηαίηεξε πηζηφηεηα. Σν 

κηθξφθσλν πήξε ηελ νλνκαζία ηνπ απφ 

ηνλ Νηέηβηλη Υηνπδ, ν νπνίνο επηλφεζε 

κηα δηάηαμε κεηαθνξάο ήρνπ πνπ ήηαλ 

ηφζν επαίζζεηε, πνπ ηε ζεσξνχζε θάηη 

ζαλ ‗κηθξνζθφπην ήρνπ‘ θαη ηελ νλφκαζε 

‗κηθξφθσλν‘ 

 Ππθλσηηθό κηθξόθσλν  

Δ ιεηηνπξγία ηνπ ζηεξίδεηαη ζηηο 

κεηαβνιέο ρσξεηηθφηεηα ελφο 

ελζσκαησκέλνπ ππθλσηή ζχκθσλα κε 

ηηο κεηαβνιέο ηεο πίεζεο πνπ 
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πξνθαινχληαη απφ ηα ερεηηθά θχκαηα. 

Βίλαη ν πιένλ ζχγρξνλνο θαη απνδνηηθφο 

– απφ άπνςε πνηφηεηαο – ηχπνο 

κηθξνθψλνπ. Μεγάθσλν είλαη ε ζπζθεπή 

πνπ κεηαηξέπεη ειεθηξηθέο ηαιαληψζεηο 

ζε ήρν. Σα πεξηζζφηεξα κεγάθσλα 

δηάζεηαλ έλα ράξηηλν ή πιαζηηθφ θψλν 

ζπλδεδεκέλν κε έλα θηλεηφ πελίν. Σα 

ξεχκαηα πνπ δηέξξεαλ ην πελίν 

δεκηνπξγνχλ καγλεηηθά πεδία. 

Ώπνηέιεζκα είλαη ε εκθάληζε κηαο 

δχλακεο πνπ έιθεη θαη απσζεί δηαδνρηθά 

ησλ θψλν θαζψο αληηζηξέθεηαη ε θνξά 

ησλ πεδίσλ. Ο θψλνο απσζεί θαη έιθεη 

ηνλ αέξα δεκηνπξγψληαο ηα ερεηηθά 

θχκαηα πνπ θηάλνπλ ζηα απηηά καο. 

3.Σν Μεγάθσλν 

      Βίλαη 

κηα 

ειεθηξνκεραληθή δηάηαμε πνπ 

κεηαηξέπεη ειεθηξηθέο ηαιαληψζεηο ζε 

ήρν. Σα πεξηζζφηεξα κεγάθσλα 

δηαζέηνπλ έλα ράξηηλν ή πιαζηηθφ θψλν 

ζπλδεδεκέλν κε έλα θηλεηφ πελίν. Σα 

ξεχκαηα πνπ δηαξξένπλ ην πελίν 

δεκηνπξγνχλ καγλεηηθά πεδία. 

Ώπνηέιεζκα είλαη ε εκθάληζε κηαο 

δχλακεο πνπ έιθεη ηνλ αέξα 

δεκηνπξγψληαο ηα ερεηηθά θχκαηα πνπ 

θηάλνπλ ζηα απηηά καο. 

4.Αθνπζηηθά 

      Σα αθνπζηηθά είλαη κηα ζπζθεπή 

πνπ κεηαηξέπεη ηελ ειεθηξηθή 

ηαιάλησζε ζε ήρν. Σα αθνπζηηθά είλαη 

ρξήζηκα δηφηη ηελ δπλαηφηεηα λα αθνχεη 

θαλείο κνπζηθή ή θάπνηα εθπνκπή φπνηα 

είλαη γχξσ ηνπ. ΐαζίδνληαη ζηελ ίδηα 

αξρή κε ην κεγάθσλν. Καη ε ρξήζε ηνπο 

πξνεγήζεθε ηεο ρξήζεο ηνπ κεγαθψλνπ. 

5.Η θεξαία  

ηελ ξαδηνειεθηξνινγία, θεξαία 

είλαη κηα δηάηαμε, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα λα εθπέκπεη ή λα δέρεηαη 

ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία. 

Ώθξηβέζηεξα ε θεξαία κεηαηξέπεη ηελ 

ειεθηξνκαγλεηηθή ελέξγεηα πνπ νδεχεη 

ζε κηα γξακκή κεηαθνξάο ή έλα 

θπκαηνδεγφ ζε ειεθηξνκαγλεηηθφ θχκα 

ζην ρψξν θαη αληίζηξνθα.  

εκεξηλή Βηθφλα: ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ξαδηνθψλνπ ζπλέιαβε απνθαζηζηηθά ε 

ηερλνινγία ησλ θπθισκάησλ, έηζη 

ζήκεξα είλαη δπλαηή ε θαηαζθεπή 

ηδηαίηεξα κηθξψλ ξαδηνθσληθψλ δεθηψλ, 

ηφζν κηθξφ ψζηε λα ελζσκαηψλνληαη ζε 

ζπζθεπέο, φπσο α θηλεηά ηειέθσλα. Σν 

ξαδηφθσλν παξακέλεη ζεκαληηθφο 

θνξέαο ηφζν πιεξνθνξηψλ φζν θαη 

κνπζηθήο ή αθξναζηηθήο δηαζθέδαζεο 

θαη ε κφλε ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηνπο 
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αλζξψπνπο πνπ ζέινπλ λα 

ελεκεξψλνληαη θαη λα δηαζθεδάδνπλ, 

θάλνληαο παξάιιεια θαη θάπνηα άιιε 

εξγαζία 

2.3 ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ DAB 

Ώλαγλσξίδνπκε, φηη έλα απφ ηα πην 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο 

ηερλνινγίαο είλαη ε εμέιημε. Έηζη, θαη ε 

ηερλνινγία DAB απνηειεί ζπλέρεηα ησλ 

ζπρλνηήησλ ΏΜ θαη FM. Ώπηφ ζεκαίλεη 

φηη ζηακαηάκε λα «αθνχκε» φπσο 

άθνπγαλ αλαινγηθά νη θίινη ηνπ 

ξαδηνθψλνπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη 

1970, θαζψο κε ην DAB ηα πξάγκαηα 

αιιάδνπλ θαη ν ήρνο κπαίλεη ζε ςεθηαθφ 

απιάθη.  

πγθεθξηκέλα, ην Digital Audio 

Broadcasting είλαη κηα πιαηθφξκα 

επίγεηαο κεηάδνζεο θαη ιήςεο ςεθηαθνχ 

ήρνπ θαη άιισλ πιεξνθνξηψλ, φπσο 

θηλνχκελεο εηθφλαο, θεηκέλνπ θαη 

γξαθηθψλ. Ο αθξναηήο - ιήπηεο, γηα λα 

ιάβεη ην εθπεκπφκελν ερεηηθφ ζήκα θαη 

ηηο πιεξνθνξίεο, ρξεζηκνπνηεί δέθηεο 

DAB, πνπ είηε ελζσκαηψλνληαη ζε 

ξάδην/CD απηνθηλήηνπ είηε ζε 

επηηξαπέδηεο αιιά θαη θνξεηέο ζπζθεπέο 

ηχπνπ walkman. Φπζηθά, φπσο αξκφδεη 

ζε θάζε λέα ηερλνινγία θαη, ελ 

πξνθεηκέλσ, ςεθηαθή, ε πνηφηεηα ηνπ 

ήρνπ είλαη πςειή θαη αγγίδεη ηα επίπεδα 

ηεο πνηφηεηαο πνπ έρνπκε αθνχγνληαο 

έλα δίζθν CD.  

Με ιίγα ιφγηα, ην DAB επηιέγεη 

ζπλερψο ηελ θαιχηεξε δπλαηή 

«δηαδξνκή», ψζηε λα θηάζεη ην ζήκα ζην 

δέθηε. Σν ζήκα DAB είηε ην ιακβάλνπκε 

είηε φρη. Αελ ππάξρνπλ παξάζηηα, 

δηαθνπέο ή ζηεξενθσληθή θαη 

κνλνθσληθή ιήςε. Ο ήρνο είλαη 

ζπκπηεζκέλνο θαηά ην πξφηππν MPEG1 

Audio Layer II, ελψ ην bitrate (ξπζκφο 

κεηάδνζεο) ησλ αξρείσλ ηνπ DAB 

κπνξεί λα μεθηλήζεη απφ ηα 128kbps θαη 

λα αγγίμεη αθφκα θαη ηα 320kbps.  

ΐέβαηα, γηα λα είλαη ζε ζέζε ν 

αθξναηήο λα απνιαχζεη ηελ πνηφηεηα ηεο 

απφδνζεο ηνπ ςεθηαθνχ ξαδηνθψλνπ ζα 

πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα αγνξάζεη 

δέθηεο DAB, έηζη ψζηε λα ηνπο 

ρξεζηκνπνηήζεη φπνπ βξίζθεηαη (ζην 

ζπίηη, ην απηνθίλεην, ην ηξέλν ή ην 

γξαθείν). Γεγνλφο ην νπνίν ζα εληζρχζεη 

ζε κεγάιν βαζκφ ηηο πσιήζεηο ησλ 

θαηαζθεπαζηψλ ειεθηξνληθψλ 

αλαιψζηκσλ θαη δεθηψλ, ζε νιφθιεξν 

ηνλ θφζκν. Ώμίδεη λα αλαθεξζεί, φηη ην 

θφζηνο ελφο νηθηαθνχ δέθηε DAB 

μεθηλάεη απφ 100€ πεξίπνπ θαη κπνξεί λα 

θηάζεη έσο θαη ηα 1.500€, ηε ζηηγκή πνπ 

ην θφζηνο ελφο αλαινγηθνχ ξαδηνθψλνπ 

μεθηλά απφ ηα 10€!  

 



 
 

 

40 

 

 

2.3.1ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ 

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ DAB 

Δ ηερλνινγία DAB δε ιεηηνπξγεί 

ζήκεξα κφλν σο κέζν κεηάδνζεο ηεο 

ςεθηαθήο ξαδηνθσλίαο, πνιχ 

πεξηζζφηεξν απνηειεί έλα ζχζηεκα 

επέιηθηεο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ κε 

ξπζκφ 1,7 Mbit/sec (1,7 εθαηνκκχξηα bit 

αλά δεπηεξφιεπην). Ώπηφο ν ξπζκφο 

κεηάδνζεο επηηξέπεη φρη κφλν ηελ 

εθπνκπή ξαδηνθσληθψλ πξνγξακκάησλ, 

αιιά ηαπηφρξνλα ηε κεηάδνζε θεηκέλσλ, 

εηθφλσλ θαη δεδνκέλσλ.  

Πξαθηηθά, απηφ γηα ηνλ θαηαλαισηή 

ζεκαίλεη φηη ζην δειηίν θαηξνχ κπνξεί λα 

δεη παξάιιεια ηε ζρεηηθή εηθφλα κε ηηο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο, ελψ ζηε κεηάδνζε 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ νδηθή θπθινθνξία 

κπνξεί λα κειεηήζεη έλαλ ράξηε κε 

ελδείμεηο γηα ην κπνηηιηάξηζκα. 

Βπίζεο, είλαη δπλαηή ε κεηάδνζε 

θηλνχκελσλ εηθφλσλ ζε κνξθή MPEG 

θαη ε ιήςε ηνπο ζην απηνθίλεην ρσξίο 

δηαηαξαρέο. 

Μεηαμχ άιισλ, ε ηερλνινγία DAB 

επηηξέπεη ηελ απνζηνιή Fax ζε έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο παξαιήπηεο, δηαδηθαζία 

πνπ εθηειείηαη ζε ειάρηζηα 

δεπηεξφιεπηα. Ώξθεί ν ρξήζηεο, απφ ηελ  

 

πιεπξά ηνπ, λα έρεη έλα PC κε θάξηα 

DAB θαη έλα πξφγξακκα απνζηνιήο Fax. 

 Ξερσξηζηφ ελδηαθέξνλ 

παξνπζηάδνπλ ηα κπνπθέηα ππεξεζηψλ 

πνπ ππνζηεξίδεη ην DAB. Με ηνλ φξν 

κπνπθέην ελλννχκε πσο γίλεηαη εθηθηή ε 

παξνρή ζεκαηηθψλ ππεξεζηψλ φπσο 

News, Sport, Jazz, Rock θαη Dance. 

Μπνξνχλ, δειαδή, λα δεκηνπξγεζνχλ 

πξνγξάκκαηα πνπ ζα αθνξνχλ, γηα 

παξάδεηγκα, έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο 

κνπζηθήο, φπσο Rock, πνπ ζα «παίδνπλ» 

24 ψξεο ην εηθνζηηεηξάσξν απηφ ην 

είδνο. 

2.3.2.ΔΤΚΟΛΙΕ ΣΗΝ 

ΕΞΑΠΛΨΗ ΣΟΤ 

ΤΣΗΜΑΣΟ DAB 

H Media Corporation ηεο 

ηγθαπνχξεο, έλαο απφ ηνπο 

κεγαιχηεξνπο εκπνξηθνχο 

ξαδηνηειενπηηθνχο νξγαληζκνχο ηεο 

ρψξαο, έρεη αλαθνηλψζεη φηη ζα 

ζηακαηήζεη ηελ ππεξεζία ςεθηαθήο 

εθπνκπήο ξαδηνθψλνπ, ηελ 1ε 

Αεθεκβξίνπ. 

        Δ MediaCorp ήηαλ ν πξψηνο 

ηειενπηηθφο νξγαληζκφο ζηε 

Ννηηναλαηνιηθή Ώζία πνπ μεθίλεζε ηελ 

ππεξεζία DAB (1999). Ήηαλ επίζεο  
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αξθεηά εηιηθξηλήο ζην λα 

δηθαηνινγήζεη ηελ απφθαζε γηα ηε 

δηαθνπή ηεο: « ε αχμεζε ηεο 

αθξνακαηηθφηεηαο έρεη παξακείλεη 

ζηάζηκε .Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ηαρεία 

αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αθξναηψλ κέζσ 

online streaming θαη εθαξκνγψλ 

ηειεθψλνπ έρεη δείμεη φηη απηέο νη 

πιαηθφξκεο ππεξεηνχλ ηνπο αθξναηέο 

πην απνηειεζκαηηθά  απφ ηελ πιαηθφξκα 

DAB 

Δ εηαηξεία απηή ήηαλ ν απνθιεηζηηθφο 

παξνρέαο DAB ζηε ηγθαπνχξε. 

        Δ ηγθαπνχξε είλαη απιψο ε 

ηειεπηαία ζε κηα απμαλφκελε ιίζηα 

ρσξψλ πνπ εγθαηαιείπνπλ ηελ 

ςεθηνπνίεζε ησλ ξαδηνθσληθψλ 

εθπνκπψλ. ηε Φηλιαλδία δηαθφπεθε ε 

ππεξεζία DAB ην 2005, ηελ ίδηα ρξνληά 

πνπ ε νπεδία ζηακάηεζε ηελ πεξαηηέξσ 

επέλδπζε ζε ςεθηαθέο ππνδνκέο γηα ην 

ξαδηφθσλν ηεο. Δ Καλαδηθή 

ξαδηνηειεφξαζε άξρηζε ηε ζηαδηαθή 

θαηάξγεζε ησλ εθπνκπψλ DAB πέξπζη. 

Δ Γεξκαλία, φπνπ έρεη δηαθνπεί ε 

ρξεκαηνδφηεζε γηα ππνδνκέο DAB απφ 

ην 2009, επαλελεξγνπνίεζε ηελ ππεξεζία 

κε κηα βειηησκέλε παξαιιαγή ηεο 

ηερλνινγίαο απηφ θαινθαίξη, αιιά δελ 

έρεη κεγάιεο ειπίδεο νχηε κε απηφ. Δ 

Πνξηνγαιία απελεξγνπνίεζε ην δίθηπφ 

ηεο ην ηξέρνλ έηνο, θαη ε Εζπαλία έρεη  

 

κεηψζεη δξαζηηθά ηελ αθνζίσζή ηεο 

ζην DAB. Δ Γαιιία, κία απφ ηηο ρψξεο 

πνπ βνήζεζε ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ηερλνινγίαο DAB, ζπλερίδεη λα αλαβάιεη 

ην ιαλζάξηζκά ηνπ. 

         ην Δλσκέλν ΐαζίιεην - ε πξψηε 

ρψξα πνπ μεθίλεζε ηελ ππεξεζία DAB 

πεξίπνπ 15 ρξφληα πξηλ - έρνπλ πνπιεζεί 

κφλν 14 εθαηνκκχξηα δέθηεο DAB. Ώπηφ 

ππνινγίδεηαη ζε ιηγφηεξν απφ έλα εθαη. 

επξψ εηεζίσο, ρσξίο λα ππνινγίδνληαη νη 

αληηθαηαζηάζεηο. Σν Δλσκέλν ΐαζίιεην 

έρεη ζέζεη σο ζηφρν γηα ηε ζηαδηαθή 

θαηάξγεζε ησλ αλαινγηθψλ ππεξεζηψλ 

εθπνκπήο ηνπ ξαδηνθψλνπ ην 2015, αιιά 

ν ππνπξγφο Πνιηηηζκνχ, Βπηθνηλσληψλ 

θαη ησλ δεκηνπξγηθψλ βηνκεραληψλ Ed 

Vaizey πξφζθαηα ζρνιίαζε φηη ε 

πξνζεζκία απηή δελ είλαη ραξαγκέλε ζε 

πέηξα. 

  Δ θίλεζε ηεο ηγθαπνχξεο είλαη 

αμηνζεκείσηε, επεηδή νη 

ξαδηνηειενπηηθνί ηεο θνξείο είλαη νη 

πξψηνη πνπ πνληάξνπλ αλνηρηά ζην 

Αηαδίθηπν σο θχξηα ςεθηαθή 

ξαδηνθσληθή πιαηθφξκα γηα ην κέιινλ. 

Άιινη ξαδηνηειενπηηθνί νξγαληζκνί 

έρνπλ ππαηληρζεί πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε, αιιά θαλείο δελ είλαη 

πξφζπκνο λα ην πεη δπλαηά γηα λα κελ 

ηεζεί ζε θίλδπλν ε απνθιεηζηηθφηεηα ζηηο 

ξαδηνζπρλφηεηεο πνπ απνιακβάλνπλ   



 

ΕΝΟΣΗΣΑ 3: ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΣΟΤ ΡΑΔΙΟΥΨΝΟΤ 

3.1 ΡΑΔΙΟΚΑΕΣΟΥΨΝΟ 

Σν Καζεηφθσλν ή Cassette 

deck φπσο νλνκάζηεθε θαη θαζηεξψζεθε 

απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία είλαη 

αλαινγηθή ειεθηξνληθή ζπζθεπή 

αλαπαξαγσγήο ήρνπ κε καγλεηηθή 

ηερλνινγία πνπ παξνπζηάζηεθε απφ ηελ 

εηαηξεία PHILIPS ζηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ '60. Δ ζπζθεπή απηή 

ππήξμε ελ κέξεη δηάδνρνο ηεο παιηάο, 

απνθιεηζηηθά επαγγεικαηηθήο, 

ηερλνινγίαο αλαπαξαγσγήο/εγγξαθήο 

κέζσ καγλεηηθψλ κπνκπηλψλ 7 ή 

10.5 ηληζψλ αιιά θαη λέν πξντφλ κε 

θαηλνηφκα ραξαθηεξηζηηθά. 

Σν Ραδηνθαζεηφθσλν είλαη ν 

ζπλδπαζκφο θαζεηφθσλνπ κε 

δέθηε ξαδηνθψλνπ ζε κία ζπζθεπή. 

Σερλνινγία ηνπ θαζεηόθσλνπ :Σν 

θαζεηφθσλν αλαπαξάγεη ή εγγξάθεη ηνλ 

ήρν κέζσ ηεο θαζέηαο ρξεζηκνπνηψληαο 

κηα καγλεηηθή θεθαιή αλάγλσζεο θαη 

κηα εγγξαθήο. Δ ιεπηή καγλεηηθή 

ηαηλία ηεο θαζέηαο, πιάηνπο 0,15 ηληζψλ,  

 

επηζηξσκέλε κε νμείδηα ηνπ ζηδήξνπ 

θαη ηπιηγκέλε ζε θαξνχιηα, ηνπνζεηείηαη 

ζε ζέζε ππνδνρήο ηνπ θαζεηνθψλνπ θαη 

εθάπηεηαη επί ηεο θεθαιήο ηνπ. Κηλείηαη 

κε ζηαζεξή ηαρχηεηα (4,75 

εθαηνζηά/δεπηεξφιεπην γηα ηηο θαζέηεο 

ήρνπ ηνπ εκπνξίνπ) θαη ην θαζεηφθσλν 

κεηαηξέπεη ηηο αλαινγηθά εγγεγξακκέλεο 

καγλεηηθέο πιεξνθνξίεο ζε θαηάιιεια 

ειεθηξηθά κεηαβαιιφκελν ζήκα πνπ 

θαηαιήγεη ζε εληζρπηή ελζσκαησκέλν ή 

εμσηεξηθφ ψζηε λα αλαπαξαρζεί ν ήρνο 

κέζσ ησλ ερείσλ ελζσκαησκέλσλ ε 

εμσηεξηθψλ. Σν αθξηβψο αληίζεην γίλεηαη 

ζηελ εγγξαθή. Σν θαζεηφθσλν ινηπφλ 

δηαζέηεη έλα ειεθηξηθφ θηλεηήξα πνπ 

πεξηζηξέθεη ηηο εμνρέο πνπ θνπκπψλνπλ 

ζηα θαξνχιηα ηεο θαζέηαο. Δ ηαρχηεηα 

πεξηζηξνθήο κπνξεί λα είλαη θαλνληθά 

κπξνζηά γηα αθξφαζε κνπζηθήο, γξήγνξε 

πεξηζηξνθή εκπξφο ή πίζσ γηα 

αλαδήηεζε θνκκαηηνχ θαη επηιέγεηαη κε 

ηα αληίζηνηρα πιήθηξα. Τπάξρεη θαη έλα 

πιήθηξν θφθθηλνπ ρξψκαηνο πνπ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%87%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/Philips
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8A%CE%BD%CF%84%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%83%CE%AD%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%85%CF%84%CE%AE%CF%82
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παηψληαο ην, ην θαζεηφθσλν εγγξάθεη 

ερεηηθά ζήκαηα είηε απφ κηθξφθσλν είηε 

απφ αιιή πεγή (Πηθάπ, Ραδηφθσλν, άιιν 

θαζεηφθσλν). Μεγάιν πιενλέθηεκα ηεο 

κεζφδνπ απηήο είλαη ε δπλαηφηεηα κε 

απνκαγλήηηζε ηεο θαζέηαο λα ηελ 

επαλεγξάςνπκε πνιιέο θνξέο. Έηζη ην 

θαζεηφθσλν ηεο Philips ήηαλ ε πξψηε 

ζπζθεπή εγγξαθήο καδηθήο 

θαηαλάισζεο. Βπίζεο ην θαζεηφθσλν 

ιφγσ ηεο εχθνιεο αληηγξαθήο ηεο 

θαζέηαο, επέηξεςε ηελ παξάλνκε 

αληηγξαθή θαη ρξήζε, κνπζηθήο θαη 

ινγηζκηθνχ πνπ πξνζηαηεχεηαη απφ 

πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ηφζν 

ζηελ Βιιάδα φζν θαη ζηνλ ππφινηπν 

θφζκν. 

3.1.2.ΙΣΟΡΙΑ 

ΚΑΕΣΟΥΨΝΟΤ ΚΑΙ ΣΑ 

ΕΙΔΗ ΣΟΤ 

Σα πξψηα θαζεηφθσλα ήηαλ απιέο 

κνλνθσληθέο θνξεηέο ζπζθεπέο κε 

ελζσκαησκέλν κηθξφθσλν, ψζηε λα 

κπνξεί θαλείο λα ερνγξαθήζεη αλά πάζα 

ζηηγκή θαη νπνπδήπνηε. Ώθνινχζεζε ην 

θαζεηφθσλν απηνθηλήηνπ κε ηεξάζηηα 

εκπνξηθή επηηπρία. Σα κεγάια 

θνξεηά ζηεξενθσληθά θαζεηφθσλα κε 

ελζσκαησκέλα ερεία θαη πνιιέο θνξέο 

δηπιέο ζπζθεπέο ήηαλ ε ζπλέρεηα. 

Ώμηνζεκείσηα είλαη θαη ηα Hi-

end θαζεηφθσλα, ζπζθεπέο κε πςειή 

πηζηφηεηα ήρνπ πνπ έθηαζαλ ζην 

απνθνξχθσκα ηνπο κε ηα ζξπιηθά πιένλ 

κνληέια ησλ 

εηαηξεηψλ Nakamichi θαη Teac. Σέινο ηα 

θαζεηφθσλα ρξεζηκνπνηνχλην θαη απφ 

ηνπο πξψηνπο νηθηαθνχο ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο φπσο νη Sinclair 

ZX80, ZX81 θαη ZX Spectrum σο κέζν 

αλάγλσζεο/εγγξαθήο 

πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ(software). 

3.1.3 ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ 

ΚΑΕΣΟΥΨΝΟΤ 

Βθηφο απφ ην θαζεηφθσλν πνπ 

εθεχξε πξψηε ε Philips παξνπζηάζηεθαλ 

θαη δπν αθφκε ηερλνινγίεο ε κηα 

λσξίηεξα(eight-track) θαη ε άιιε πνιχ 

αξγφηεξα (κηθξνθαζεηφθσλν). Δ 

ζχγρξνλε ηνπ θαζεηνθψλνπ ήηαλ ην 

νθηαδσληθφ (eight-track) κε ηζρπξή 

παξνπζία σο ζπζθεπή απηνθηλήηνπ , θαη 

πνιχ κεηαγελέζηεξα ηα αλαινγηθά 

κηθξνθαζεηφθσλα γηα επαγγεικαηηθή 

ρξήζε(θπξίσο απφ δεκνζηνγξάθνπο) κε 

κηθξφηεξε καγλεηνηαηλία πιάηνπο 1/8 

ηληζψλ, ηαρχηεηαο 1 θαη 5/16 ips(3,33 

εθαηνζηφκεηξσλ αλά δεπηεξφιεπην) ζε 

πεξίβιεκα δηαζηάζεσλ 5,5 Υ 3,3 Υ 0,7 

εθαηνζηφκεηξσλ. Καη νη δχν ηερλνινγίεο 

είλαη πιένλ θαηεξγεκέλεο ε κελ πξψηε 

ήδε απφ ηελ επνρή πνπ κεζνπξαλνχζε ην 

θιαζηθφ θαζεηφθσλν(αξρέο δεθαεηίαο 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CF%80&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BD%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%87%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%BF%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Hi-end&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Hi-end&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/Nakamichi
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Teac&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/Sinclair_ZX80
http://el.wikipedia.org/wiki/Sinclair_ZX80
http://el.wikipedia.org/wiki/Sinclair_ZX81
http://el.wikipedia.org/wiki/ZX_Spectrum
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C
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'80) ε δε δεχηεξε απφ ηηο πνιχ πην 

εχρξεζηεο ςεθηαθέο ζπζθεπέο. 

3.1.4.ΣΑ ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ 

ΚΑΙ ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΟΤ 

ΚΑΕΣΟΥΨΝΟΤ 

Σν θαζεηφθσλν είρε ζεκαληηθά 

κεηνλεθηήκαηα φπσο ηελ ρακειή 

πνηφηεηα ήρνπ ιφγσ ζνξχβνπ πνπ 

εηζήγαγε ζην ζήκα, ηελ ζεηξηαθή ινγηθή 

εχξεζεο ησλ tracks, ηελ κεηνχκελε 

πνηφηεηα ζε θάζε αληηγξαθή θαη ελ γέλεη 

ην γεγνλφο φηη ήηαλ αλαινγηθή 

ηερλνινγία θαη φρη ςεθηαθή. ηα κέζα 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80 εκθαλίζηεθε 

ην CD (ςεθηαθή ζπζθεπή δίζθνπ νπηηθήο 

ηερλνινγίαο laser) ην νπνίν κε βαζηθφ 

ηνπ φπιν ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα ήρνπ, 

ζηγά ζηγά θαη ξαγδαία φηαλ εκθαλίζηεθε 

ε ηερλνινγία CD-

R/W(εγγξαθήο/επαλεγγξαθήο), 

ππνζθέιηζε απνιχησο ηελ παιηά θαη 

πνιχ πεηπρεκέλε, καγλεηηθή ηερλνινγία. 

 

 1)Ο Μαξθφλη θηηάρλεη ηα πξψηα 

καγλεηφθσλα κεηαιιηθήο ηαηλίαο γηα 

ην BBC ην 1960 

 2) Φνξεηφ καγλεηφθσλν 

κπνκπίλαο ΏΜΡΒΥ, 1958 

 3)Βμσηεξηθή καγλεηνθσληθή  ιήςε 

NAGRA, ην 1963 

 4) ) Φνξεηφ καγλεηφθσλν 

κπνκπίλαο TELEFUNKEN ην 1960 

 5)Μφληκα καγλεηφθσλα ηνπ Β.Ε.Ρ 

ηνπ 1960 

3.2 ΥΨΝΟΓΡΑΥΟ EDISSON 

Με ηε δηάδνζε ηνπ ξαδηνθψλνπ είλαη 

αλαπφζπαζηα ζπλδεδεκέλε θαη ε 

εθεχξεζε ηνπ Γξακκνθψλνπ πνπ έγξαθε 

θαη αλακεηέδηδε ηνλ ήρν. Δ πξψηε 

πξαθηηθή ζπζθεπή πνπ κπνξνχζε λα 

γξάθεη θαη λα παξάγεη πάιη ηνλ ήρν ήηαλ 

ν θχιηλδξνο ηνπ Edison, ην 1878. 

Αεθάδεο θσλνγξάθνη άξρηζαλ λα 

θπθινθνξνχλ κφιηο ν Edison είρε 

επηηχρεη θαη ηελ επηλφεζε ηνπ 

κηθξνθψλνπ αθνπζηηθνχ γηα ηε 

κηθξνθσλία. 

Δ αθξηβήο επξεζηηερλία ζηηο ΔΠΏ 

ηεο 19/2/1878 είρε ηνλ ηίηιν 

«Φσλνγξάθνο» ή «Οκηινχζα πζθεπή». 

ηε κηα πιεπξά είρε έλα θνληφ ρσλί, ην 

κεγάθσλν κε άλνηγκα πξνο ηα πάλσ θαη 

είρε κηα αληίζηνηρε βειφλα. Έηζη φηαλ ν 

Edison είπε ην γλσζηφ «Δ Μαξία είρε 

έλα κηθξφ αξλάθη» έκεηλε έθπιεθηνο πνπ 

ζε θιάζκα ηνπ δεπηεξνιέπηνπ άθνπζε ηε 

θσλή ηνπ λα αθνχγεηαη απφ ηελ άιιε 

πιεπξά. Σν 1888 ν Edison θαηνρχξσζε 

ηελ παηέληα γηα κηα κεραλή κε θχιηλδξν 

απφ θεξί. Όζηεξα έγηλε ζπλεζηζκέλε θαη 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1_1980
http://el.wikipedia.org/wiki/CD
http://el.wikipedia.org/wiki/Laser
http://el.wikipedia.org/wiki/Laser
http://el.wikipedia.org/wiki/CD
http://el.wikipedia.org/wiki/CD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
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ε παζίγλσζηε παξάζηαζε ηνπ ζθχινπ, 

πνπ αλαγλσξίδεη ηε θσλή ηνπ θπξίνπ 

ηνπ, «HIS MASTER‘S VOICE». O 

Thomas Edison πνηέ δελ εθκεηαιιεχηεθε 

ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηεο παηέληαο γηα 

επίπεδν δίζθν, επηκέλνληαο ζηνπο 

θπιίλδξνπο κέρξη ηνλ Ώ΄ παγθφζκην 

πφιεκν. Με κεγάιε απξνζπκία έθηηαμε 

κφιηο ην 1912 θσλνγξάθν κε δίζθν 

επηκέλνληαο γηα ην πιενλέθηεκα ηεο 

εγγξαθήο ζε θχιηλδξν. 

Σν 1888 γξάθηεθε γηα πξψηε θνξά 

ιφγνο κε αλζξψπηλε θσλή θαη ηξαγνχδη 

ζε θσλνγξάθν γηα λα αξρίζνπλ απφ ην 

1890 νη πνιιαπιέο αληηγξαθέο, πνπ 

κπνξνχζαλ λα γίλνπλ κε ηε ρξήζε κηαο 

ζεηξάο κεραλψλ ή αληηγξάθνληαο απφ ηε 

κηα ζπζθεπή ζηελ άιιε. Δ δηζθνγξαθηθή 

θσλνγξαθία δηαδφζεθε γξήγνξα θαη 

απνηέιεζε ζηελ αξρή ζρεδφλ ην 

κνλαδηθφ ζχζηεκα δηάζσζεο, δηάδνζεο, 

θαηαγξαθήο θαη αλαπαξαγσγήο ηνπ 

ιφγνπ, ηεο κνπζηθήο θαη ηνπ ήρνπ, 

πξάγκα απαξαίηεην γηα ηε ξαδηνθσλία. 

3.3. 

ΡΑΔΙΟΕΡΑΙΣΕΦΝΙΜΟ 

3.3.1 Οριςμόσ 

Ο ξαδηνεξαζηηερληζκόο, γλσζηφο σο 

θαη ham radio, είλαη κηα ελαζρφιεζε πνπ 

απνιακβάλνπλ εθαηνκκχξηα άλζξσπνη ζε 

φιν ηνλ θφζκν. Βίλαη κηα πξαγκαηηθά 

ζπλαξπαζηηθή αζρνιία, γηαηί ζπλδπάδεη 

ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη ηνλ 

πεηξακαηηζκφ ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο θαη 

ηελ ειεθηξνληθή επηζηήκε κε ηελ 

επηθνηλσλία κέζσ αζπξκάηνπ κε 

γλσζηνχο θαη άγλσζηνπο αλζξψπνπο αλά 

ηνλ θφζκν. ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, 

πνιινί άξρηζαλ λα πεηξακαηίδνληαη θαη 

πέηπραλ ξαδηνεπηθνηλσλίεο  κεηαμχ ηνπο 

ζηηο πεξηνρέο ησλ καθξψλ θαη κεζαίσλ 

θπκάησλ. ηαλ φκσο απηέο νη πεξηνρέο 

ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ θάζκαηνο 

άξρηζαλ λα γίλνληαη θξαηηθά ή εκπνξηθά 

εθκεηαιιεχζηκε ζηέλεςαλ ηα πεξηζψξηα 

θαη νη ξαδηνεξαζηηέρλεο αλαγθάζηεθαλ 

λα κεηαηνπηζζνχλ απφ ηηο δψλεηο απηέο. 

Ο ξαδηνεξαζηηερληζκφο απέθηεζε ηελ 

επίζεκή ηνπ αλαγλψξηζε ζην 

Ραδηνηειεγξαθηθφ πλέδξην ηεο 

Οπάζηγθηνλ ην 1927. 

3.3.2.Ποιοι μπορούν να αςχοληθούν 

με το  Ραδιοεραςιτεχνιςμό. 

Με ην Ραδηνεξαζηηερληζκφ κπνξνχλ 

λα αζρνιεζνχλ φινη νη άλζξσπνη 

αλεμαξηήηνπ θχινπ θαη ειηθίαο. Παηδηά 

κέρξη θαη ηα 7 ηνπο ρξφληα έρνπλ ιάβεη 

άδεηα ξαδηνεξαζηηερληζκνχ θαη πνιινί 

ξαδηνεξαζηηέρλεο παξακέλνπλ ελεξγνί 

κέρξη ηα 80 ηνπο ρξφληα. Ώιιά θαη άηνκα 

κε εηδηθέο αλάγθεο απφ φιεο ηηο 

θνηλσληθέο ηάμεηο κπνξνχλ λα 

αζρνιεζνχλ κε ην Ραδηνεξαζηηερληζκφ. 
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Σα Άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο 

δηαπηζηψλνπλ φηη ν Ραδηνεξαζηηερληζκφ 

ηνπο αλνίγεη ηνλ θφζκν κέζα απφ ηελ 

άλεζε ηνπ ζπηηηνχ ηνπο. 

3.3.3.Σι προςφέρει ο 

Ραδιοεραςιτεχνιςμόσ. 

Ο  ξαδηνεξαζηηερληζκφο πξνζθέξεη 

πνιχηηκεο ππεξεζίεο ζηηο Οκάδεο 

Έθηαηεο Ώλάγθεο. Δ ζπκκεηνρή ζην 

Ραδηνεξαζηηερληζκφ είλαη επεξγεηηθή ζηα 

παηδηά (θαη γεληθφηεξα ζηνπο αλζξψπνπο 

πνπ ζα αζρνιεζνχλ) κε πνιινχο 

ηξφπνπο. Γηα παξάδεηγκα, 

κπνξνχλ λα κάζνπλ 

δηάθνξα ζέκαηα γηα ηελ 

Βπηζηήκε ηεο 

Διεθηξνληθήο, ηεο 

Φπζηθήο, ηεο 

Πιεξνθνξηθήο θαη ηεο Σερλνινγίαο, 

θαζψο καζαίλνπλ απαξαηηήησο ηε 

δηάδνζε ησλ θπκάησλ, ηε ιεηηνπξγία ηεο 

θεξαίαο, ηνπ πνκπνχ, ηνπ δέθηε θαη 

άιισλ εμαξηεκάησλ ηνπ ξαδηνθψλνπ. 

Βπίζεο, κπνξνχλ λα βειηησζνχλ νη 

γλψζεηο ελφο αηφκνπ ζηε Γεσγξαθία θαη 

λα εληζρπζνχλ νη δεμηφηεηέο ηνπ ζηελ 

πξνζσπηθή επηθνηλσλία. Σέινο, κε ηε 

ζπκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο, 

ζα κπνξέζεηε λα κάζεηε πφζε 

ηθαλνπνίεζε κπνξεί λα πξνζθέξεη ε 

θνηλσληθή πξνζθνξά. 

 

 

3.3.4 Πωσ γίνεται κανείσ 

Ραδιοεραςιτέχνησ και πόςο 

ςτοιχίζει ο Ραδιοεραςιτεχνιςμόσ. 

Ώξρηθά, κπνξείηε λα μεθηλήζεηε σο 

αθξναηέο, αιιά γηα λα εθπέκςεηε πξέπεη 

λα εθνδηαζηείηε κε κηα 

Ραδηνεξαζηηερληθή άδεηα. ζνη ζέινπλ 

λα ηελ απνθηήζνπλ, ζα πξέπεη λα 

πεξάζνπλ κηα εμέηαζε ζηε 

βαζηθή Διεθηξνληθή ζεσξία, 

ζηελ Πξαθηηθή θαη ζηνπο 

Καλνληζκνχο. Βίλαη κηα 

ζρεηηθά απιή δηαδηθαζία, 

θαζψο πνιινί λένη απφ 10 

σο 16 ρξνλψλ είλαη Ραδηνεξαζηηέρλεο, 

φπσο θαη πνιινί ελήιηθεο πνπ δελ έρνπλ 

ηειεηψζεη πνηέ ην ζρνιείν. Σν βαζηθφ 

θφζηνο γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηελ εγγξαθή 

θαη ηελ εθπαίδεπζε δελ μεπεξλά ην πνζφ 

ησλ 40 Βπξψ. Ώθνχ νινθιεξσζεί κε 

επηηπρία ε εμέηαζε, ιακβάλεηαη ην 

δηαθξηηηθφ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηαζκνχ, ην 

νπνίν θνζηίδεη 52 Βπξψ γηα ηελ έθδνζε 

ηεο άδεηαο θαη εηήζην θφζηνο γχξσ ζηα 

26 Βπξψ γηα ηελ ηζρχ ηεο άδεηαο. Ώθνχ 

ιεθζεί ε άδεηα, νη πεξηζζφηεξνη 

ξαδηνεξαζηηέρλεο μεθηλνχλ κε απιφ 

εμνπιηζκφ, ηνλ νπνίν ζηαδηαθά 

επεθηείλνπλ. Έλαο VHF FM 
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πνκπνδέθηεο ρεηξφο κπνξεί λα αγνξαζηεί 

πεξίπνπ κε 80 Βπξψ. Λακβάλνληαο φια 

ηα παξαπάλσ ππ φςε   ην θφζηνο 

απφθηεζεο ηεο άδεηαο θαη ηνπ 

εμνπιηζκνχ δελ μεπεξλάεη ην πνζφ ησλ 

200 Βπξψ. 

3.3.5. Ραδιοεραςιτεχνικέσ ενώςεισ 

Τπάξρνπλ πνιιέο Ραδηνεξαζηηερληθέο 

Βλψζεηο ζε φιν ηνλ θφζκν, ζηηο νπνίεο 

είλαη κέιε νη πεξίπνπ 6.000.000 

ξαδηνεξαζηηέρλεο ζηνλ θφζκν. ηελ 

Βιιάδα ηδξχζεθε ην 1958 ε Έλσζε 

Βιιήλσλ Ραδηνεξαζηηερλψλ (ΒΒΡ), ε 

"εζληθή" Ραδηνεξαζηηερληθή Έλσζε κε 

έδξα ηελ Ώζήλα, ε νπνία εθπξνζσπεί 

ηνπο Έιιελεο Ραδηνεξαζηηέρλεο ζηελ 

Αηεζλή Έλσζε Ραδηνεξαζηηερλψλ 

(IARU) θαη ζηηο Κξαηηθέο Ώξρέο, 

έρνληαο επίζεο ζεκαληηθφ έξγν ζε 

πνιινχο ηνκείο φπσο δηνξγαλψλνληαο 

εθδειψζεηο, εθπαηδεχνληαο ππνςήθηνπο 

ξαδηνεξαζηηέρλεο, εγθαζηζηψληαο δίθηπα 

ηειεπηθνηλσληψλ ζηηο Ραδηνεξαζηηερληθέο 

ζπρλφηεηεο, νξγαλψλνληαο Οκάδεο 

Έθηαθηεο Ώλάγθεο, δηαηεξψληαο 

ελεκεξσηηθφ ηζηφηνπν θαη εθδίδνληαο 

δηκεληαίν πεξηνδηθφ κε ηνλ ηίηιν SV 

NEA, θαζψο θαη αξθεηά άιια βηβιία θαη 

βνεζήκαηα. Βθηφο απφ ηελ ΒΒΡ 

ππάξρνπλ θαη πνιπάξηζκνη ηνπηθνί 

χιινγνη αλά ηε ρψξα, κε ζθνπφ ηνπο ηε 

δηάδνζε ηνπ Ραδηνεξαζηηερληζκνχ. 

3.3.6.Ακρόαςη Ραδιοεραςιτεχνικών 

ταθμών 

Βάλ επηζπκείηε λα αθνχζεηε 

ξαδηνεξαζηηέρλεο, ζα ρξεηαζηείηε έλα 

δέθηε. Αελ θάλεη κηα θαλνληθή ζπζθεπή 

ξαδηνθψλνπ, αιιά ρξεηάδεηαη κηα πνπ λα 

θαιχπηεη ηηο ζπρλφηεηεο ζηηο νπνίεο 

κεηαδίδνπλ νη ξαδηνεξαζηηέρλεο, θαη ε 

νπνία λα κπνξεί λα «απνθσδηθνπνηήζεη» 

ην εηδηθφ είδνο κεηάδνζεο νκηιίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη ξαδηνεξαζηηέρλεο. 

Ώπηφ ην είδνο νλνκάδεηαη "SSB" ή 

κνλνπιεπξηθή δηακφξθσζε. Φάμηε γηα ηε 

ξχζκηζε "SSB" ζην ξαδηνδέθηε βξαρέσλ 

θπκάησλ. Ώλ ππάξρεη, ηφηε κπνξείηε λα 

ζπλδέζεηε κηα θεξαία ζην δέθηε ζαο (έλα 

θαιψδην κήθνπο κεξηθψλ κέηξσλ ιίγν 

καθξηά απφ παξαπιήζηα θηίξηα είλαη 

αξθεηφ). πληνληζηείηε ζηηο αθφινπζεο 

ζπρλφηεηεο ζηηο ψξεο πνπ αλαθέξνληαη 

θαη ζα πξέπεη λα αθνχζεηε 

ξαδηνεξαζηηέρλεο. 

1.85 – 2.0 MHz θπξίσο ηα βξάδηα 

3.6 – 3.8 MHz θπξίσο ηα βξάδηα 

7.05 – 7.2 MHz ηηο πεξηζζφηεξεο 

ψξεο 

14.1 – 14.35 MHz ηηο πεξηζζφηεξεο 

ψξεο 

21.1 – 21.45 MHz θπξίσο ηηο ψξεο 

ηεο εκέξαο 
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Βλ  ηέιεη, ν Ραδηνεξαζηηερληζκφο 

είλαη κηα πνιχ επράξηζηε αζρνιία, άθξσο 

εθπαηδεπηηθή, ε νπνία έρεη παγθφζκηα 

εθηίκεζε, θαζψο ηνλ 21ν αηψλα νη 

ξαδηνεξαζηηερληθνί ζηαζκνί ζε φιν ηνλ 

θφζκν πξνβιέπεηαη λα μεπεξάζνπλ ηα 4 

εθαηνκκχξηα. 

3.4 ΡΑΔΙΟΜΕΣΑΔΟΗ 

Δ ξαδηνκεηάδνζε είλαη κηα 

κνλφδξνκε αζχξκαηε κεηάδνζε κέζσ 

ξαδηνθπκάησλ πνπ έρεη σο ζθνπφ λα 

θηάζεη ζε έλα επξχ θνηλφ. Οη ζηαζκνί 

κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ζε ξαδηνθσληθά 

δίθηπα γηα λα κεηαδψζνπλ έλαλ θνηλφ 

ηχπν ξαδηνθψλνπ. Δ ξαδηνκεηάδνζε 

κπνξεί λα γίλεη κέζσ θαισδηαθνχ 

ξαδηνθψλνπ, ηνπηθψλ ηειενπηηθψλ 

δηθηχσλ, δνξπθνξηθνχ ξαδηνθψλνπ θαη 

Internet Radio κέζσ Live Streaming ζην 

Αηαδίθηπν. Τπάξρνπλ δχν ηχπνη ζήκαηνο: 

ην αλαινγηθφ ζήκα θαη ην ςεθηαθφ ζήκα. 

Δ ξαδηνκεηάδνζε έρεη δηάθνξεο κνξθέο. 

ε απηέο πεξηιακβάλνληαη νη ζηαζκνί FM 

(κεηάδνζε θαηά ζπρλφηεηα) θαη νη AM 

(κεηάδνζε θαηά πιάηνο). Τπάξρνπλ 

επίζεο θαη άιινη ηχπνη ξαδηνθψλνπ, 

αλάκεζα ζ‘απηνχο θαη δηάθνξα 

εξαζηηερληθά, κε θεξδνζθνπηθά 

ξαδηφθσλα. Πνιινί ζηαζκνί κεηαδίδνπλ 

ζε κηθξνθχκαηα ρξεζηκνπνηψληαο 

ηερλνινγία AM ε νπνία κπνξεί λα 

κεηαδνζεί ζε αθηίλα ρηιηάδσλ 

ρηιηνκέηξσλ, θαη εηδηθά θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο λχρηαο. Γηα παξάδεηγκα, ην 

BBC™ κεηαδίδεη κέζσ κηθξνθπκάησλ 

ζηελ Ώθξηθή θαη ζηελ Ώζία. Δ Arbitron, 

κηα εηαηξεία ζηηο Δλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο 

Ώκεξηθήο θαζνξίδεη έλαλ ξαδηνθσληθφ 

ζηαζκφ σο έλαλ ζηαζκφ AM ή FM κε 

άδεηα απφ ηελ θπβέξλεζε, έλαλ HD 

ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ, έλαο 

αδεηνδνηεκέλνο απφ ηελ θπβέξλεζε 

ξαδηνθσληθφο ζηαζκφο πνπ κεηαδίδεη 

κέζσ Internet Streaming, έλαο 

δνξπθνξηθφο ξαδηνθσληθφο ζηαζκφο απφ 

ην XM Satellite Radio ή ην Sirius 

Satellite Radio, ή, ελδερνκέλσο, έλαλ 

ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ πνπ δελ έρεη άδεηα 

απφ ηελ θπβέξλεζε.  

3.5 ΣΑΘΜΟΙ  ΑΜ 

Οη  ζηαζκνί ΏΜ είλαη νη παιαηφηεξνη 

ζηαζκνί κεηάδνζεο πνπ αλαπηχρζεθαλ. 

Σα αξρηθά ΏΜ ζεκαίλνπλ Amplitude 

Modulation (=δηακφξθσζε πιάηνπο), 

έλαο ηξφπνο κεηάδνζεο  ξαδηνθπκάησλ 

,κεηαβάιινληαο ην πιάηνο ηνπ ζήκαηνο 

ηνπ αεξνκεηαθνξέα σο απάληεζε ζην 

πιάηνο ηνπ ζήκαηνο πνπ πξέπεη λα 

κεηαδίδεηαη. Έλα απφ ηα πιενλεθηήκαηα 

ηεο κεηάδνζεο ΏΜ  είλαη φηη ην ζήκα 

κπνξεί εχθνια λα κεηαηξαπεί ζε ήρν κε 

απιφ εμνπιηζκφ. Βάλ ην ζήκα είλαη 

αξθεηά ηζρπξφ, δελ ρξεηάδεηαη νχηε πεγή 

ελέξγεηαο θαζψο  γίλεηαη λα ρηηζηεί έλαο 

κε ηξνθνδνηνχκελνο θξπζηάιιηλνο 

δέθηεο ξαδηνθψλνπ. Χζηφζν, ην ζήκα 
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είλαη επάισην ζε παξεκβνιέο απφ 

θεξαπλνχο θαη άιιεο ειεθηξνκαγλεηηθέο 

παξεκβνιέο. 

3.6 ΣΑΘΜΟΙ  FM  

Σα αξρηθά FM ζεκαίλνπλ Frequency 

Modulation(=δηακφξθσζε ζπρλφηεηαο), 

θαη ζπκβαίλεη ζε κηθξνθχκαηα VHF 

κεηαμχ ησλ ζπρλνηήησλ 88 θαη 108 MHz 

παληνχ εθηφο απφ ηελ Εαπσλία θαη ηελ 

Ρσζία. Δ Εαπσλία ρξεζηκνπνηεί ηε δψλε 

κεηαμχ 76 θαη 90 ΜΔz , ελψ ε Ρσζία έρεη 

δχν δψλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο 

ζηε νβηεηηθή Έλσζε, 65,9 κε 74 MHz  

θαη ε δηεζλήο δψλε 87,5 κε 108 MHz. Οη 

ζηαζκνί FM  είλαη επξχηεξα γλσζηνί 

θαζψο ε πςειφηεξε πνηφηεηα ήρνπ θαη ε 

ζηεξενθσληθή κεηάδνζε έγηλαλ 

πεξηζζφηεξν θνηλά ζηε κνξθή απηή. 
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ΕΝΟΣΗΣΑ 4:ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΑ ΡΑΔΙΟΥΨΝΟΤ 

4.1 Σο προςωπικό του 

ραδιοφωνικού ςταθμού 

Γηα λα ιεηηνπξγήζεη ν ξαδηνθσληθφο 

ζηαζκφο ρξεηάδεηαη πξνζσπηθφ 

θαηάιιειν γηα λα παξάγεη ην 

ξαδηνθσληθφ πξντφλ, δεκνζηνγξάθνπο, 

παξαγσγνχο, ηερληθνχο, θαζψο θαη 

πξνζσπηθφ δηνηθεηηθήο ζηήξημεο -

ηειεθσλήηξηεο, γξακκαηεία, 

νηθνλνκηθνχο θαη δηνηθεηηθνχο 

ππαιιήινπο, θαζαξίζηξηεο θ.η.ι. Δ 

αλαινγία ηνπ πξνζσπηθνχ παξαγσγήο ζε 

ζρέζε κε ην πξνζσπηθφ ζηήξημεο, ζε έλα 

κνληέξλν Ρ/, είλαη 9 πξνο Βκείο ζα 

ζπγθεληξψζνπκε ην ελδηαθέξνλ καο ζην 

πξνζσπηθφ πνπ παξάγεη ην ξαδηνθσληθφ 

πξφγξακκα. Σα δεκνζηνγξαθηθά ΜΜΒ-

ξαδηφθσλα, πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο- ζε 

κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ 

ιεηηνπξγνχλ σο θεξδνθφξεο επηρεηξήζεηο. 

θνπφο ηνπο είλαη ην θέξδνο, νηθνλνκηθφ, 

πνιηηηθφ ή θάπνην άιιν. Σν νηθνλνκηθφ 

ηνπο θέξδνο πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηηο 

δηαθεκίζεηο. Ώθξνακαηηθφηεηα-

Αηαθεκίζεηο- Κέξδνο απνηεινχλ ηε 

ξαρνθνθαιηά ηνπ Ρ/.  

Ώο δνχκε ηψξα πνηνη παξάγνπλ ην 

ξαδηνθσληθφ πξντφλ -ην πξφγξακκα- θαη 

ηη θαζήθνληα έρνπλ. 

 Αεκνζηνγξάθνη 

 Παξαγσγνί. 

 πλεξγάηεο. 

 Ραδηνπαξνπζηαζηέο. 

 Μνπζηθνί επηκειεηέο 

(παξαγσγνί). 

 Σερληθνί ξαδηνθψλνπ 

(ερνιήπηεο). 

Σα επαγγέικαηα πνπ απαξηίδνπλ ην 

ξαδηφθσλν ζα αλαθεξζνχλ θαη ζα 

ζρνιηαζηνχλ ιεπηνκεξψο  παξαθάησ: 

Γεκνζηνγξάθνη: Αηαθξίλνληαη ζε 

δχν θαηεγνξίεο 

α) νπο ξεπόξηεξ ή εμσηεξηθνύο 

δεκνζηνγξάθνπο  

Ώπνηειεί ην θαηεμνρήλ 

ζεκαληηθφηεξν πξφζσπν γηα ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Ρ/. Ανπιεηά ηνπ 

είλαη λα θέξλεη ζην θψο  άγλσζηεο 

πνιιέο θνξέο ζε καο πηπρέο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο, λα ζρνιηάδεη ηελ 

επηθαηξφηεηα θαη λα παξνπζηάδεη ζην 

επξχ θνηλφ ηα θνηλσληθνπνιηηηθά 

δξψκελα. Βπηπιένλ, ζε θαζεκεξηλή 
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ζρεδφλ βάζε αλαδεηθλχεη θαζεκεξηλνχο 

βηνπαιαηζηέο θαη ηα νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ.  

β) πληάθηεο ή ζπληάθηεο ύιεο ή 

εζσηεξηθνύο δεκνζηνγξάθνπο 

Ώπηή ε θαηεγνξία ξεπφξηεξ 

επηκειείηαη ηελ παξνπζίαζε ηνπ ‗πιηθνχ‘ 

ην νπνίν, πξνέξρεηαη απφ ηνπο 

εμσηεξηθνχο δεκνζηνγξάθνπο, είηε απφ 

ηα μέλα πξαθηνξεία εηδήζεσλ θ.η.ι. 

Πξνζπαζνχλ λα εμεγήζνπλ ζηνλ θφζκν 

απηά πνπ ζπκβαίλνπλ θαη παξάιιεια λα 

δψζνπλ ινγηθέο απαληήζεηο ζην ‗πψο‘, ην 

‗γηαηί‘ θαη ην  ‗πνηνο‘. Αίλνπλ κεγάιε 

έκθαζε ζηνλ ιφγν ηνπο θη απηφ δηφηη 

είλαη ην κφλν κέζν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

γηα λα γίλνληαη αληηιεπηνί. Πνιιέο θνξέο 

αιιάδνπλ, είηε ηελ ρξνηά, είηε ηελ έληαζε 

ηνπ ήρνπ ηεο θσλήο ηνπο γηα λα ηνλίζνπλ 

θάπνηα ζεκαληηθά ζεκεία. Απζηπρψο 

φκσο πνιιέο θνξέο θάλνπλ θαηάρξεζε 

ηεο ‗εμνπζίαο‘ πνπ δηαζέηνπλ, θαη 

κεξνιεπηνχλ ππέξ εθείλσλ πνπ 

εμππεξεηνχλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο. Έηζη, 

έρνπλ ηε δχλακε λα δηακνξθψλνπλ ηελ 

θνηλή γλψκε θαηά ην δνθνχλ θάζε θνξά. 

 

4.2 Ρεπορτάζ 

 Πνιηηηθό ξεπνξηάδ: Κφπνη ηεο 

πιεξνθφξεζήο ηνπ είλαη ε πνιηηηθή 

εγεζία . Κάζε κέξα, ζπλαληνχλ ηνλ 

θπβεξλεηηθφ εθπξφζσπν ζηελ αίζνπζα 

Σχπνπ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ Γεληθή 

Γξακκαηεία Σχπνπ θαη Πιεξνθνξηψλ 

απ΄ φπνπ αληινχλ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπο 

γηα ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο. 

 Οηθνλνκηθό ξεπνξηάδ: Σέηνηνπ 

ηχπνπ ξεπνξηάδ θαιχπηεηαη απφ ηνπο 

εμσηεξηθνχο δεκνζηνγξάθνπο πνπ 

θχξην αληηθείκελν ηεο ελαζρφιεζεο 

ηνπο είλαη ε εηδεζενγξαθία ηεο 

νηθνλνκίαο. Οη πεγέο ηνπο είλαη ηα 

Τπνπξγεία Οηθνλνκηθψλ. (Βζληθήο 

Οηθνλνκίαο, Οηθνλνκηθψλ, Βκπνξίνπ, 

ΐηνκεραλίαο), νη Σξάπεδεο, ηα 

Βπηκειεηήξηα, νη νηθνλνκηθνί 

παξάγνληεο, νη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο 

θ.ιπ. 

 Κνηλνβνπιεπηηθό ξεπνξηάδ: 

Καιχπηεηαη απφ ηνπο 

δεκνζηνγξαθηθνχο ζπληάθηεο ή 

ξεπφξηεξ ηεο βνπιήο. Πεγέο ηνπο ν 

πξφεδξνο ηεο βνπιήο, νη πνιηηηθνί 

αξρεγνί, νη βνπιεπηέο θ.ά.  

 Διεύζεξν ξεπνξηάδ: Βίλαη απφ ηηο 

πην ζεκαληηθέο αλ φρη ε πην 

ζεκαληηθή απφ ηνπο θιάδνπο ηεο 

δεκνζηνγξαθίαο. Γηα έλα 

ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ πνπ θχξηα 

ελαζρφιεζε ηνπ, είλαη ε θάιπςε ηεο 

επηθαηξφηεηαο απνηειεί δσηηθήο 

ζεκαζίαο θηλεηήξηα δχλακε. Ώπηνί, 

είλαη νη πξψηνη νη νπνίνη ζα βξεζνχλ 

ζ΄έλα  γεγνλφο, πνπ ζα ην 
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κεηαδψζνπλ πξψηνη θαη ζα θαη ζα ην 

δηαδψζνπλ. Γηα λα αζθήζεη θάπνηνο 

απηφ ην επάγγεικα, πξέπεη  λα έρεη 

φξεμε γηα έξεπλα θαη πεξηπέηεηα · 

αθνχ, είλαη έλα εμαηξεηηθά δχζθνιν 

επάγγεικα, ην νπνίν απαηηεί λα είζαη 

πάληα ζε εγξήγνξζε θαη πάληα 

έηνηκνο γηα φια ηα ελδερφκελα. 

Αίθαηα ην ειεχζεξν ξεπνξηάδ, 

ραξαθηεξίδεηαη σο ζρνιείν ηεο 

δεκνζηνγξαθίαο 

4.3 Οι ειδικότητεσ των 

εργαζομένων 

4.3.1 Παραγωγοί 

      Ο παξαγσγφο είλαη ην άηνκν 

εθείλν πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα ελφο πξνγξάκκαηνο. δειαδή 

φ,ηη παξάγεηαη θαη κεηαδίδεηαη απφ έλα 

ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ. Ο παξαγσγφο είλαη 

ζπλήζσο έκπεηξνο δεκνζηνγξάθνο πνπ 

έρεη ηε ζπλνιηθή θαη ηειηθή επζχλε γηα 

ηελ παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο - 

δειαδή ην αηζζεηηθφ ξαδηνθσληθφ 

απνηέιεζκα. Βίλαη απηφο πνπ ζπληνλίδεη 

κηα εθπνκπή θαη είλαη ππεχζπλνο γηα 

απηή θαη ηέινο είλαη ν ππεχζπλνο ξνήο, 

δειαδή ππεχζπλνο γηα ηε ζεηξά κε ηελ 

νπνία ζα βγνπλ ηα δηάθνξα ζέκαηα. 

4.3.2. υνεργάτεσ 

  Οη ζπλεξγάηεο είλαη εθείλνη πνπ 

ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ Ρ/, δειαδή δελ 

αλήθνπλ ζην κφληκν πξνζσπηθφ. Μπνξεί 

λα έρνπλ κηα δηθή ηνπο εθπνκπή, ή απιψο 

λα εξγάδνληαη γηα θάπνηα εθπνκπή. Οη 

ζπλεξγάηεο είλαη ζπλήζσο εηδηθνί ζε 

θάπνηνλ ηνκέα θαη κε απηή ηελ ηδηφηεηα 

πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηνλ Ρ/. 

ε κηα αγξνηηθή εθπνκπή κπνξεί λα είλαη 

αγξνλφκνη, νηλνιφγνη, γεσπφλνη, αγξφηεο, 

ελψ ν παξαγσγφο- ζπληνληζηήο ηεο 

εθπνκπήο είλαη δεκνζηνγξάθνο γλψζηεο 

ηνπ ζέκαηνο θαη ππεχζπλνο γη' απηήλ. 

4.3.3.Ραδιοπαρουςιαςτέσ- 

broadcasters 

Με ηελ εκθάληζε ησλ «πεηξαηψλ», νη 

νπνίνη φρη κφλν θαηαζθεπάδνπλ κφλνη ην 

ξαδηνθσληθφ ηνπο ζηαζκφ, αιιά θαη 

παξνπζηάδνπλ ην πξφγξακκα ηνπο, 

γελληέηαη θαη ν «ξαδηνπαξνπζηαζηήο». Ο 

ξαδηνπαξνπζηαζηήο παξνπζηάδεη ην 

πξφγξακκα, δειαδή πξνινγίδεη, ζπζηήλεη 

ηνπο πξνζθεθιεκέλνπο ζην ζηνχληην, 

παίξλεη ηηο ζπλεληεχμεηο, κηιά κε 

αθξναηέο ζην ηειέθσλν, παξνπζηάδεη ηα 

ζέκαηα θαη ηα ξεπνξηάδ, θαζψο θαη ηε 

κνπζηθή. Ο ξαδηνπαξνπζηαζηήο ζα 

πξέπεη λα ζθέθηεηαη γξήγνξα θαη λα 

μέξεη πάληα ηη ζα αθνινπζήζεη γηα λα 

πξνεηνηκάζεη ηα ηερληθά κέζα -ηηο 

καγλεηνηαηλίεο φπνπ είλαη γξακκέλα ηα 

ξεπνξηάδ, ηηο ηειεθσληθέο γξακκέο πνπ 

πεξηκέλνπλ νη αθξναηέο, λα βάιεη 
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δίζθνπο ζηα πηθ-απ, λα παξαθνινπζεί ην 

ξνιφη θαη λα αθνινπζεί ην πξφγξακκα- 

θαη ηέινο λα πξνζέρεη ηνλ ήρν ηεο 

εθπνκπήο ψζηε λα βγαίλεη ηέιεηα. Ο 

ξαδηνπαξνπζηαζηήο, παξ' φια ηα 

βνεζεηηθά ηερληθά κέζα πνπ δηαζέηεη, 

έρεη ηελ πην δχζθνιε δνπιεηά ζην 

ξαδηφθσλν, γηαηί είλαη ηερληθφο, 

ζπληνληζηήο, δεκνζηνγξάθνο, 

παξνπζηαζηήο θαη dj. 

4.3.4. Μουςικοί παραγωγοί 

  Βίλαη εθείλνη πνπ δηαιέγνπλ ηε 

κνπζηθή ζε πξνγξάκκαηα πνπ ε κνπ-ζηθή 

«ληχλεη» ην ξαδηνθσληθφ ιφγν. πλήζσο 

ν ξαδηνπαξνπζηαζηήο, θαζψο θαη νη 

ζπλεξγάηεο πνπ επηκεινχληαη δηθέο ηνπο 

εθπνκπέο, δηαιέγνπλ ηε δηθή ηνπο 

κνπζηθή ψζηε λα ππάξρεη αληηζηνηρία 

κεηαμχ ηνπ ξαδηνθσληθνχ ιφγνπ θαη ηεο 

αηκφζθαηξαο πνπ ζέινπλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ κε ηε κνπζηθή θαη ηνπο 

άιινπο ήρνπο πνπ ίζσο πιαηζηψλνπλ ηελ 

εθπνκπή ηνπο. Ώξθεηέο θνξέο ζε ηέηνηεο 

πεξηπηψζεηο ν ιφγνο δελ δέλεη κε ηε 

κνπζηθή, θαη ε αηηία είλαη ζπλήζσο ην 

γεγνλφο πσο ν κνπζηθφο επηκειεηήο δελ 

έρεη κπεη ζην πλεχκα ηεο εθπνκπήο. Δ 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ κνπζηθνχ 

επηκειεηή θαη ηνπ παξαγσγνχ είλαη κηα 

ζρέζε πνπ βαζίδεηαη ζηε ζχκβαζε πσο ε 

κνπζηθή πιαηζηψλεη ην ιφγν θαη φρη ην 

αληίζηξνθν. Βθεί πνπ ε κνπζηθή 

πξσηαγσληζηεί, π.ρ. ζηηο κνπζηθέο 

εθπνκπέο, ν ξαδηνθσληθφο ιφγνο 

βξίζθεηαη ζην ίδην επίπεδν κε ηε 

κνπζηθή, θαη ηφηε δελ έρνπκε κνπζηθή 

επηκέιεηα, αιιά κνπζηθή παξαγσγή. 

Ώθφκα, ηηο ψξεο πνπ ν Ρ/ κεηαδίδεη 

κφλν κνπζηθή, πάιη ππάξρεη κνπζηθή 

παξαγσγή θαη φρη επηκέιεηα. Ο κνπζηθφο 

επηκειεηήο (παξαγσγφο) πξέπεη λα 

ελαξκνλίδεηαη κε ηε κνπζηθή πνιηηηθή 

(policy) πνπ έρεη ν Ρ/. 

Αελ πξέπεη λα μερλάκε φηη ε εξγαζία 

ηνπ κνπζηθνχ επηκειεηή είλαη πνιχ 

ζπνπδαία γηαηί ε κνπζηθή θαη φρη ν ιφγνο 

θαζνξίδνπλ ην πξνθίι ελφο Ρ/ θαη καδί 

κε απηφ θαη ηελ αθξνακαηηθφηεηα, 

δειαδή πνηνπο έρνπκε γηα αθξναηέο. 

Βθηφο θαη αλ ν Ρ/ εηδηθεχεηαη ζε έλα 

κνλάρα ξαδηνθσληθφ είδνο πρ. ζηηο 

εηδήζεηο, ζε ζξεζθεπηηθέο εθπνκπέο 

θ.η.ι. 

4.3.5.Σεχνικοί ραδιοφώνου 

 πσο ν κνπζηθφο επηκειεηήο έηζη 

θαη ν ηερληθφο βξίζθνληαη ζηνλ Ρ/ γηα 

λα εμππεξεηνχλ ηα πξνγξάκκαηα. πσο 

είπακε, ν κνπζηθφο επηκειεηήο «ληχλεη» 

ην πξφγξακκα, ελψ ν ηερληθφο είλαη 

ππεχζπλνο γηα ην αθνπζηηθφ απνηέιεζκα 

ηεο εθπνκπήο, ηελ αθνπζηηθή πνηφηεηα. 

Τπάξρνπλ πξνγξάκκαηα πνπ ν ηερληθφο 

δελ ιακβάλεη κέξνο, φπσο ζηα 

πξνγξάκκαηα πνπ κεηαδίδεη ν 

ξαδηνπαξνπζηαζηήο, ή ζηηο κνπζηθέο 
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εθπνκπέο ηνπ dj .ΐέβαηα ππάξρνπλ 

αθφκα πνιινί Ρ/ πνπ ν dj βάδεη ηνπο 

δίζθνπο ζηα πηθ-απ θαη ν ηερληθφο έρεη 

ηελ ηειηθή ξχζκηζε ηνπ ήρνπ, δειαδή 

αλνηγνθιείλεη ην πνηελζηφκεηξν πνπ 

ξπζκίδεη ην κηθξφθσλν ηνπ dj . Ο 

ηερληθφο έρεη αλαβαζκηζηεί ζηηο κέξεο 

καο, απφ απιφο ξπζκηζηήο ηνπ ήρνπ, ζε 

παξαγσγφο θαη ξαδηνπαξνπζηαζηήο. 

Ώθφκα θαη αλ έρεη παξακείλεη ηερληθφο 

ήρνπ, ηψξα είλαη ππεχζπλνο γηα ην ζήκα 

πνπ εθπέκπεη ν Ρ/ θαη ξπζκίδεη ηνλ ήρν 

ζε πνιχπινθεο εθπνκπέο. Ο ιφγνο γηα 

ηνλ νπνίν άιιαμε ν ξφινο ηνπ ηερληθνχ 

ζην ξαδηφθσλν είλαη φηη πηα έρνπλ 

απινπνηεζεί ηα ηερληθά κέζα ηνπ 

ξαδηνθψλνπ θαη πνιιέο ιεηηνπξγίεο 

έρνπλ απηνκαηνπνηεζεί. 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5 

ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ WEB RADIO ΣΟΝ 

ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ ΜΑ 

Ώπνθαζίζακε κε ηα ππφινηπα παηδηά 

ηεο νκάδαο λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ 

ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ γηα λα παίδνπκε 

κνπζηθή θαη λα καο αθνχλε νη θίινη καο. 

Καηαξράο ρξεηαδφκαζηε ην winamp 

ην νπνίν είλαη έλα πνιχ γλσζηφ media 

player πνπ παίδεη κνπζηθή θαη βίληεν, 

φκσο ρξεηάδεηαη έλα plugin, ην Shoutcast 

Radio DSP θαη ηελ ζειίδα 

www.listen2myradio.com ε νπνία ζα 

θάλεη host ην ξαδηφθσλν καο. 

Σν winamp είλαη έλα πξφγξακκα πνπ 

πεξηέρεηαη ζε πνιιέο ηζηνζειίδεο γηα λα 

ην θαηεβάζεηε, αιιά ε επίζεκε ζειίδα 

ηνπ είλαη ε: 

http://www.winamp.com/ 

To Shoutcast Radio DSP ζα πξέπεη λα 

ελζσκαησζεί κε ην winamp θαη ην 

βξίζθνπκε ζην παξαθάησ ζχλδεζκν: 

http://yp.shoutcast.com/downloads/sh

outcast-dsp-1-9-0-windows.exe 

Βθφζνλ ινηπφλ ηα έρνπκε θαηεβάζεη 

ζηνλ ππνινγηζηή καο ζα πξέπεη αζθαιψο 

λα ηα εγθαηαζηήζνπκε θαη κεηά λα πάκε 

ζηελ ζειίδα www.listen2myradio.com 

θαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ 

ινγαξηαζκφ. Μφιηο ν ινγαξηαζκφο καο 

δεκηνπξγεζεί ζα καο ζηαιεί ζην email 

πνπ έρνπκε δψζεη έλαο ζχλδεζκνο γηα λα 

ηνλ ελεξγνπνηήζνπκε. Μφιηο 

ελεξγνπνηήζνπκε ηνλ ινγαξηαζκφ ζα 

πξέπεη λα επηζηξέςνπκε πάιη ζηελ 

ζειίδα απηήλ θαη λα θάλνπκε login. 

Ώκέζσο κεηά ηελ ζχλδεζε ζα καο 

εκθαλίζεη θάπνηεο επηινγέο νη νπνίεο ζα 

είλαη νη αθφινπζεο: 

radio installation 

http://www.listen2myradio.com/
http://www.winamp.com/
http://yp.shoutcast.com/downloads/shoutcast-dsp-1-9-0-windows.exe
http://yp.shoutcast.com/downloads/shoutcast-dsp-1-9-0-windows.exe
http://www.listen2myradio.com/
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Have problems with radio? Change 

server to a better one  player. 

Θα πξέπεη λα επηιέμνπκε ηελ πξψηε 

επηινγή δειαδή ην radio installation θαη 

εθεί ζα δνχκε λα ππάξρεη κία θφξκα, 

ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα επηιέμνπκε ην 

broadcaster password, έλα admin 

password, ην φλνκα ηνπ ξαδηνθψλνπ πνπ 

θηηάρλνπκε, θαζψο θαη ην url πνπ 

επηζπκνχκε 

http://1osxolikoradioiliou.listen2myradio.

com/ (απηφ ζα είλαη θαη ην host ηνπ 

ξαδηνθψλνπ καο).Μφιηο ηα 

ζπκπιεξψζνπκε απηά ζα πξέπεη λα 

παηήζνπκε ζην θνπκπί install πνπ είλαη 

αθξηβψο απφ θάησ θαη ζα δνχκε φηη ε 

ηζηνζειίδα απηή ζα καο δψζεη κία IP 

δηεχζπλζεο θαη έλα port (ζχξα). 

Σψξα ρσξίο λα θιείζνπκε ην 

παξάζπξν θαη κε ηα ζηνηρεία απηά πνπ ζα 

καο έρεη δψζεη ε ζειίδα δειαδή ηελ IP 

θαη ην port, ζα επηζηξέςνπκε ζην 

winamp γηα λα θάλνπκε ηηο απαξαίηεηεο 

ξπζκίζεηο θαη εθεί θαζψο ην winamp ζα 

είλαη ν player πνπ ζα παίδνπκε ηελ 

κνπζηθή γηα ην ξαδηφθσλν καο. 

Ώλνίγνπκε ινηπφλ ην winamp θαη πάκε 

Options θαη απφ εθεί Preferences.Βθεί ζα 

δνχκε ηα δηαζέζηκα plugins θαη ζα πάκε 

ζην DSP/Effect. 

Βθεί ζα δνχκε δχν επηινγέο αιιά 

εκάο καο ελδηαθέξεη ε επηινγή κε ηελ 

νλνκαζία Nullsoft Shoutcast Source DSP 

θαη παηάκε configure active plugin. 

 

Βπηινγή ηνπ plugin 

Μφιηο ην θάλνπκε απηφ ζα καο 

εκθαλίζεη έλα παξάζπξν κε θάπνηεο 

επηινγέο. Πάκε ζηελ θαξηέια Output θαη 

θάλνπκε ηηο παξαθάησ ξπζκίζεηο: 

Output Configuration Address—-

>ΐάδνπκε ηελ IP πνπ καο είρε δψζεη ην 

listen2myradio.com 

Port—–>Σν port πνπ καο είρε δψζεη 

ην listen2myradio.com 

Password——>Σν ίδην κε ην 

broadcaster password (πνπ είρακε νξίζεη 

θαηά ην radio installation) 
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Ρπζκίζεηο ηνπ Shoutcast 

Τπάξρεη επίζεο θαη κία άιιε επηινγή 

ζηελ ίδηα θαξηέια Output ε νπνία έρεη 

ηελ νλνκαζία Yellowpages θαη βξίζθεηαη 

δίπια απφ ην connection. Βθεί κπνξνχκε 

λα δψζνπκε κία πεξηγξαθή γηα ην 

ξαδηφθσλν καο θαζψο θαη ην host 

θηηάμακε απφ ην listen2myradio.com.Γηα 

παξάδεηγκα αλ ην host πνπ είρακε δψζεη 

ζην site 

http://1osxolikoradioiliou.listen2myradio.

com/ ήηαλ ζην πεδίν URL ηνπ 

Yellopages ζα πξέπεη λα βάινπκε ην ίδην 

host. 

Ρπζκίζεηο γηα ην Yellowpages 

Έπεηηα ειέγρνπκε αλ ην status ηνπ 

ξαδηνθψλνπ καο είλαη ζην ON επίζεο 

απφ ην site listen2myradio.com. Ώλ δελ 

είλαη ην γπξλάκε ζην ON (ππάξρεη 

αληίζηνηρν θνπκπί turn on/off κφιηο 

θάλνπκε login) θαη παηάκε ην connect 

πνπ βξίζθεηαη ζηελ θαξηέια Output απφ 

ην DSP Plugin. Μφιηο ζπλδεζεί φηη 

ηξαγνχδη παίδεηε ζην winamp ζα ην 

αθνχλε θαη νη θίινη ζαο αλ ηνπο δψζεηε 

ην host πνπ έρεηε επηιέμεη γηα λα έρεη ην 

ξαδηφθσλν ζαο. ηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε δειαδή ην host ήηαλ. 

Σν πξνζσπηθφ ζαο ξαδηνθψλν πιένλ 

είλαη έηνηκν θαη ζηείιηε ζε θίινπο θαη 

γλσζηνχο ην host ζαο γηα λα αθνχζνπλ ηα 

θνκκάηηα πνπ εζείο ζα παίμεηε. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Μέζα απφ ηελ εξεπλεηηθή καο 

εξγαζία δηαπηζηψζακε φηη ην ξαδηφθσλν 

απνηειεί έλαλ ζεκαληηθφ παξάγνληα 

ελεκέξσζεο, ςπραγσγίαο  αιιά θαη 

πνιηηηθήο ρεηξαγψγεζεο ησλ αθξναηψλ 

θαη θαηά ζπλέπεηα ησλ πνιηηψλ κηαο 

θνηλσλίαο. 

Ο ξφινο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ 

ηειεφξαζε θαη ηνλ έληππν θαη 

ειεθηξνληθφ ηχπν είλαη πην έληνλνο θαη 

άκεζνο αθνχ ππάξρεη κηα ακθίδξνκε 

ζρέζε αλάκεζα ζηνλ αθξναηή θαη ην 

γεγνλφο πνπ ζπκβαίλεη ζε αιεζηλφ ρξφλν. 

Μέζα απφ ηζηνξηθά γεγνλφηα, ην 

ξαδηφθσλν δηακφξθσζε ηνλ πνιηηηζκφ 

κηαο νιφθιεξεο επνρήο αιιά θαη ηελ 

παηδεία πνιιψλ γελεψλ παγθφζκηα. Χο 

πεγή ελεκέξσζεο έβαιε ζην πεξηζψξην 

ηεο θαζηεξσκέλεο απζεληίεο εηδηθά 

κηθξψλ θνηλσληψλ θαη πνιινί άλζξσπνη 

πνπ δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα κφξθσζεο 

θαη ην πνιηηηζηηθφ επίπεδν ήηαλ ρακειφ, 

κπφξεζαλ λα ελεκεξσζνχλ κέζα απφ 

ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο γηα ζέκαηα 

δηαηξνθήο, κνπζηθήο, ζεάηξνπ , είραλ 

απιέο θαη ζχληνκεο ζπκβνπιέο ηαηξηθήο . 

Ο θάζε αθξναηήο έλνησζε ηνλ 

εθθσλεηή σο δηθφ ηνπ άλζξσπν θαη 

ηειεθσλψληαο ζηνλ ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ 

ζπκκεηείρε ζηελ εμέιημε θάπνηνπ 

ζέκαηνο ιέγνληαο ηε γλψκε ηνπ θαη 

ζπκκεηέρνληαο ελεξγά. 

 Δ επηθνηλσλία ησλ αθξναηψλ ή 

ζεαηψλ κε ηνπο ζηαζκνχο εθπνκπήο 

απνηειεί ηα πξψηα βήκαηα 

δηαδξαζηηθφηεηαο θαη ακνηβαίαο 

απνζηνιήο κελπκάησλ, ε νπνία πήξε 

καδηθή κνξθή, απφ ηα ηέιε ηνπ 20νπ 

αηψλα, κε ηελ εηζαγσγή ησλ 

ππνινγηζηψλ θαη ηνπ Internet. 
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