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Σύνοψη του μαθήματος 
Το μάθημα μελετά τις συνθήκες εμφάνισης και εξέλιξης των βασικών Μ.Μ.Ε. Στο 
πλαίσιο αυτό ιδιαίτερη σημασία αποκτά η εξέταση των κοινωνικών και 
πολιτισμικών παραγόντων που συνέβαλαν στην ανάπτυξη του κάθε ΜΜΕ αλλά και 
αντίστροφα η επίδραση αυτού του μέσου, τόσο μέσα από τις τεχνικές όσο και τις 
οικονομικές ή συμβολικές του διαστάσεις, στο ευρύτερο πολιτικό, κοινωνικό και 
πολιτισμικό περιβάλλον. Παράλληλα θα επισημανθούν οι ιδιαιτερότητες της 
ιστορικής διαδρομής των ΜΜΕ στην Ελλάδα. Τέλος, θα επιχειρηθεί μια αποτίμηση 
της συνολικής ιστορικής εξέλιξης των MME μέχρι σήμερα και θα διατυπωθούν 
εκτιμήσεις για τις συγκρούσεις ή τις συνέργειές τους καθώς και τις μελλοντικές 
προοπτικές τους. Πιο συγκεκριμένα, έμφαση θα δοθεί κυρίων στην ιστορική 
διαδρομή της τυπογραφίας και του Τύπου, του ραδιοφώνου, του κινηματογράφου, 
της τηλεόρασης, των διαδικτύου και των ψηφιακών μέσων. 
 
Σκοπός του μαθήματος 
α. να κατανοηθεί η διαδικασία εμφάνισης και ανάπτυξης των τεχνολογιών και των 
θεσμών μαζικής επικοινωνίας σε συνάρτηση με το κοινωνικό/πολιτισμικό 
περιβάλλον τους.  
β. να αναδειχτούν διαφορές αλλά και κοινοί τόποι μεταξύ των ΜΜΕ και τις 
εξέλιξής τους 
γ. να μελετηθούν οι βασικές συμφωνίες ή ιδιομορφίες της ιστορίας των ελληνικών 
ΜΜΕ σε σχέση με τις ευρύτερες συνθήκες εγκαθίδρυσής τους στις χώρες της 
δύσης. 
δ. να εκπονήσουν οι φοιτητές μια πρώτη άσκηση ιστορικού ερευνητικού 
ενδιαφέροντος 
 
Διάγραμμα του μαθήματος 
1-2. Θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα της ιστορίας των MME 
3-4. Τυπογραφία- Τύπος ημερήσιος και περιοδικός 
5. Ραδιοφωνία 
6-7. Κινηματογράφος 
8-9. Τηλεόραση-βίντεο 
10-11. Διαδίκτυο/Ψηφιακά Μέσα 
12. Σύντομη ιστορία των ελληνικών ΜΜΕ 
13. Συμπεράσματα – Προοπτικές 
 
Ύλη Μαθήματος 

 Σύγγραμμα: J-N.Jeanneney, Η ιστορία των ΜΜΕ, Παπαδήμας, Αθήνα, 1999 

 Ηλεκτρονικός φάκελος σημειώσεων με αποσπάσματα κειμένων από την 
προτεινόμενη βιβλιογραφία. Γι’ αυτό το σκοπό είναι απαραίτητο οι 



φοιτητές να εγγραφούν στο σχετικό χώρο του μαθήματος στην πλατφόρμα 
blackboard. 

 
Αξιολόγηση 
O βαθμός προκύπτει κατά 50% από την υποχρεωτική γραπτή άσκηση και κατά 50% 
από τις γραπτές εξετάσεις. Επίσης οι φοιτητές μπορούν να ενισχύσουν το βαθμό 
τους με εθελοντική παρουσίαση κάποιου θέματος στα πλαίσια του μαθήματος 
(θέμα που θα οριστεί σε συνεννόηση με διδάσκοντα). 
 
α)Γραπτή άσκηση:  
Για τη φετινή χρονιά (2013-14) η άσκηση περιλαμβάνει ως στόχο την 
αποκρυπτογράφηση, οργάνωση και ταξινόμηση του ψυχαγωγικού προγράμματος 
της ελληνικής τηλεόρασης μέσα από τον Τύπο. Κάθε φοιτητής-φοιτήτρια θα 
αναλάβει σε συνεργασία με το διδάσκοντα την καταγραφή και διάρθρωση του 
τηλεοπτικού προγράμματος μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Περισσότερες 
λεπτομέρειες για την άσκηση θα αναρτηθούν στο blackboard. 
(Οι φοιτητές περασμένων ετών που έχουν δώσει άλλη γραπτή άσκηση διατηρούν 
το βαθμό τους) 
 
β) Εξετάσεις.  
Στις γραπτές εξετάσεις θα τεθούν τρία ζητήματα από την εξεταστέα ύλη από τα 
οποία οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να απαντήσουν στο ένα υποχρεωτικά και να 
επιλέξουν να απαντήσουν σε ένα από τα υπόλοιπα δύο ζητήματα.  
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Blackboard 
 
Για την παρακολούθηση του μαθήματος, την διάθεση σημειώσεων και άλλου 
χρήσιμου υλικού αλλά και την παράδοση της έρευνάς τους οι φοιτητές/τριες πρέπει 
να χρησιμοποιούν το blackboard.  Βασική προϋπόθεση είναι να έχουν ενεργό 
ιδρυματικό λογαριασμό στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Πληροφορίες για την 
απόκτησή του υπάρχουν στη σχετική ιστοσελίδα του Κέντρου Λειτουργίας Δικτύου 
του ΑΠΘ. Εάν ο λογαριασμός έχει απενεργοποιηθεί, θα πρέπει να ζητηθεί η 
ενεργοποίησή του.  

Από εκεί και πέρα για να αποκτήσουν πρόσβαση οι φοιτητές/τριες στο 
συγκεκριμένο μάθημα πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής 5 βήματα: 

 

1. Κάνετε login στο Blackboard  
2. Επιλέγετε από το οριζόντιο μενού στο επάνω μέρος της 

σελίδας "Μαθήματα" 
3. Στην καρτέλα "Αναζήτηση μαθήματος", γράφετε μέρος του τίτλου του 

μαθήματος που σας ενδιαφέρει ή τον κωδικό του, ο οποίος αναφέρεται στον 
Οδηγό Σπουδών (δηλαδή ΓΕ0700 για το συγκεκριμένο μάθημα) 

4. Αφού εμφανιστεί η σελίδα με το αποτέλεσμα της αναζήτησης, τοποθετείτε 
το δείκτη του ποντικιού επάνω στον κωδικό του μαθήματος. 

5. Εμφανίζεται ένα βελάκι, το οποίο πρέπει να πατήσετε για να εμφανιστεί το 
μενού "Εγγραφή" που πρέπει να επιλέξετε. 

6. Με την επιλογή αυτή, ο διδάσκων λαμβάνει μήνυμα με τα στοιχεία των 
φοιτητών και τους καταχωρεί στον κατάλογο εκείνων που έχουν πρόσβαση 
στο συγκεκριμένο μάθημα. 

 
 

http://noc.auth.gr/services/personal/accounts/AccountNew.html

