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Παγκόσμια Ημέρα Podcast: H σύγχρονη
εναλλακτική στο ραδιόφωνο
Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2021 – Στις 30 Σεπτεμβρίου γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Podcast, μια
μέρα αφιερωμένη σε ένα από τα πιο σύγχρονα μέσα επικοινωνίας. Ξέρουν όμως όλοι τι είναι τα
podcast και τι τα κάνει τόσο αρεστά στο κοινό; Η devolo είναι εδώ για να απαντήσει όλα τα
ερωτήματα.
Το δελτίο τύπου περιλαμβάνει:
•

Η ιστορία του podcast

•

Από niche σε mainstream

•

Ακούς πάντα και παντού

•

Αγαπημένα podcast στην Ελλάδα

•

Ισχυρό WiFi για άριστη ακρόαση

•

Τιμές και διαθεσιμότητα

Η ιστορία του podcast
Έχοντας κερδίσει σημαντική δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια, τα podcast παραμένουν σχετικά καινούρια.
Ταυτόχρονα, τα podcast είναι παλιά επειδή υπάρχουν εδώ και πολύ καιρό, τουλάχιστον όταν λαμβάνεται
υπόψη η ηλικία του Internet. Η ιδέα ξεκίνησε από τα πρώτα ραδιοφωνικά προγράμματα στο Internet. Από
τον Αύγουστο του 2000, για παράδειγμα, οι New England Patriots (αμερικανική ομάδα ποδοσφαίρου)
μετέδωσαν το πρόγραμμα "PFW in Progress", το οποίο, μετά τη ζωντανή μετάδοση, διατέθηκε για download
από το site της ομάδας. Την ίδια χρονιά, η μορφή αρχείου RSS (Rich Site Summary) υπέστη βασικές
εξελίξεις. Τα RSS feeds πήραν θέση ως εργαλείο για την παροχή νέων πληροφοριών σε ιστοσελίδες.
Αρχικά, αυτά χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για λογισμικό ανάγνωσης ειδήσεων, το οποίο ενημερώνει τους
χρήστες για τα τελευταία πρωτοσέλιδα των ειδησεογραφικών πυλών, χωρίς οι χρήστες να χρειάζεται να
επισκέπτονται απευθείας τις ιστοσελίδες. Το RSS απέκτησε επίσης τη δυνατότητα μετάδοσης για ήχο και
βίντεο το 2000. Έτσι γεννήθηκε το podcast: Εγγραφόμενα προγράμματα και εκπομπές που διατίθενται
αυτόματα στις τελικές συσκευές των χρηστών κατά τη δημοσίευση και μπορούν να αναπαραχθούν (και να
τεθούν σε παύση) ανά πάσα στιγμή.

Από niche σε mainstream
Κατά τα πρώτα του χρόνια, το podcast ήταν γνωστό σε λίγους. Τα περισσότερα μεταδίδονταν "από
τεχνολογικούς geek για τεχνολογικούς geek". Αυτό έχει αλλάξει πλέον, καθώς μάλιστα σύμφωνα με μελέτες
η πανδημία έχει βοηθήσει πολύ στο να αυξηθεί η δημοτικότητά τους. Στο top 5 των προτιμήσεων των
ακροατών είναι: οι ειδήσεις, η κωμωδία, άθληση και ξεκούραση και ακολουθεί η υγεία και ευεξία. Το δυνατό
σημείο των podcast, όμως, είναι το πόσο εξαιρετικά απλό είναι τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους
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ακροατές, να αρχίσουν να τα δημοσιεύουν και να τα ακούν. Για τους παραγωγούς, απαιτείται σχετικά μικρή
τεχνική προσπάθεια για την ηχογράφηση και τη δημοσίευση ενός podcast. Για τους ακροατές, υπάρχει
μεγάλος αριθμός εφαρμογών για εγγραφή και ακρόαση. Το αποτέλεσμα είναι μια μεγάλη γκάμα θεμάτων
που μπορούν εύκολα να εντοπιστούν από οποιονδήποτε. Από κριτικές βιβλίων και ταινιών έως συμβουλές
για νέους γονείς και από επιστημονικές συζητήσεις έως διασκεδαστικές εκπομπές, θεατρικά έργα και
συναρπαστικές σειρές, υπάρχει ένα podcast που ταιριάζει σε κάθε γούστο και κάθε θέμα.

Ακούς πάντα και παντού
Ένα μεγάλο μέρος της αυξανόμενης δημοτικότητας των podcast οφείλεται στο iPod της Apple, το όνομα του
οποίου, καθόλου τυχαία, συνέβαλε στη λέξη "podcast". Η Apple αναγνώρισε την τάση από νωρίς και
μετέτρεψε το iTunes στο πρώτο κομβικό σημείο πρόσβασης για podcasts, με μια ιδιαίτερα προσβάσιμη
λειτουργία μεταφοράς αρχείων μεταξύ υπολογιστή και iPod. Και ενώ το iTunes παραμένει ακόμα μια
σημαντική πλατφόρμα για podcast, τα περισσότερα από αυτά είναι πλέον διαθέσιμα εντελώς δωρεάν. Ένα
ευρύ φάσμα εφαρμογών και λογισμικού podcast για όλα τα κοινά λειτουργικά συστήματα δίνει στους
ακροατές την ελευθερία να επιλέξουν πού και πώς θέλουν να ακούσουν τις αγαπημένες τους εκπομπές.
Εξαίρεση σε αυτό είναι οι εκπομπές που παρέχονται αποκλειστικά από υπηρεσίες streaming, όπως το
Spotify, και συμπεριλαμβάνονται στην πληρωμένη συνδρομή τους.
Με την τεράστια ποικιλία θεμάτων, την ευελιξία και τη διαθεσιμότητα όλο το 24ωρο, δεν αποτελεί έκπληξη ότι
η δημοτικότητα των podcast αυξάνεται. Σε αντίθεση με τα old school ραδιοφωνικά προγράμματα, το
περιεχόμενο των podcast περιμένει τον ακροατή του και όχι το αντίστροφο. Τα επεισόδια μπορούν να
βρεθούν και να αναπαραχθούν εβδομάδες και μήνες μετά την αρχική δημοσίευση. Η αναπαραγωγή μπορεί
να διακοπεί, να επαναληφθεί, να προωθηθεί γρήγορα και να συνεχιστεί ανά πάσα στιγμή. Αυτά τα
πλεονεκτήματα καθιστούν τα podcast εξαιρετικά κατάλληλα, μεταξύ άλλων, για να γεμίσουν τον χρόνο σας,
όπως όταν ταξιδεύετε, στο δρόμο προς τη δουλειά, στην αναμονή μιας υπηρεσίας ή όταν καθαρίζετε.

Αγαπημένα podcast στην Ελλάδα
Σύμφωνα με το Chartable, στο top 3 των podcast που ακούν οι χρήστες στο Spotify είναι το «Παρακαλώ
Υποδεχτείτε...» με τον Λάμπρο Φισφή και διαφορετικούς καλεσμένους κάθε φορά, το «To Εξωφρενικά
Σημαντικό Πόντκαστ» του Μάκη Παπασημακόπουλου από το Gazzetta.gr που ασχολείται με την
επικαιρότητα και το «History Podcast - Πανελλήνιες» με τον Ακίνδυνο Σαράκη να αφηγείται την ιστορία της Γ’
Λυκείου για μαθητές και λάτρεις της ιστορίας. Εξίσου δημοφιλή podcast μέσα στο top 30, είναι το «The Brain
Hacking Academy» που σε οδηγεί προς την αυτογνωσία, το «Όσα ξέρει η Μαρία» με τη Μαρία Σολωμού, η
οποία λαμβάνει μηνύματα και συμβουλεύει τους ακροατές της και αλλά και το «Αληθινά εγκλήματα» της Lifo
Podcasts που παρουσιάζει όλα τα εγκλήματα που συγκλόνισαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι
σήμερα. Όλα τα παραπάνω podcast είναι διαθέσιμα δωρεάν στο Spotify, το Apple Podcasts και το Google
Podcasts.
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Ισχυρό WiFi για άριστη ακρόαση
Πριν φτάσει ένα podcast στα αυτιά του ακροατή, πρέπει πρώτα να βρει το δρόμο του σε μια συσκευή
αναπαραγωγής, η οποία, είναι συνήθως ένα smartphone. Κατ 'αρχήν, τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας αρκούν
για τη μετάδοση ενός podcast, αλλά οι συχνοί ακροατές μπορεί να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα
δεδομένα τους κατά τη διάρκεια ενός μήνα. Έτσι, αυτό που προτείνουμε, είναι να κατεβάζετε τα podcast που
θέλετε να ακούσετε, ώστε να είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Εδώ παίζει μεγάλο ρόλο το WiFi, για να
μπορέσετε να απολαμβάνετε τα podcast σας. Άλλωστε, κανείς δεν θα ήθελε η λήψη ενός επεισοδίου podcast
να διαρκέσει περισσότερο από τον χρόνο αναπαραγωγής του.
Όταν υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στο WiFi του σπιτιού, μπορεί τα podcast να καθυστερήσουν και τότε
υπάρχει πρόβλημα. Η devolo βελτιώνει τα οικιακά δίκτυα από το 2002 και προσφέρει το τέλειο εργαλείο, το
devolo Magic, για να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του WiFi. Οι προσαρμογείς devolo Magic είναι μικροί
και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σχεδόν οποιαδήποτε πρίζα για να επεκτείνουν το εύρος του
υπάρχοντος δικτύου, μέσω της υπερσύγχρονης λειτουργίας Mesh με τέλειες συνδέσεις για όλες τις συσκευές
και smart control για τα data. Αυτό διευκολύνει την επίτευξη καλύτερης κάλυψης σε μεγαλύτερα σπίτια και
διαμερίσματα, έτσι ώστε τα αγαπημένα σας προγράμματα να μπορούν να μεταφορτωθούν γρήγορα, ακόμη
και από τον κήπο, χωρίς τίποτα να εμποδίζει την απόλαυση του αγαπημένου σας επεισοδίου ή εκπομπής.

Τιμές και διαθεσιμότητα
Η ιδανική λύση για τα προβλήματα στο WiFi στο σπίτι, είναι το devolo Magic 1 WiFi mini Starter Kit με δύο
προσαρμογείς στην τιμή των 99.90€. Το devolo Magic 2 WiFi next Starter Kit, είναι διαθέσιμο στα 199.90€
και προσφέρει έναν ισχυρό συνδυασμό για σύνδεση WiFi και Gigabit LAN που δίνει τη δυνατότητα και
ενσύρματης σύνδεσης. Το devolo Mesh WiFi 2 Starter Kit είναι το πιο ισχυρό προϊόν της σειράς με την πιο
πρόσφατη τεχνολογία mesh στην τιμή των 254.90€. Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Η devolo παρέχει εγγύηση κατασκευαστή τριών ετών για τις συσκευές της. Σε περίπτωση βλάβης εντός της
εγγύησης γίνεται άμεση αντικατάσταση του προϊόντος. Η τεχνική υποστήριξη παρέχεται Δε - Πα από 09:00
έως 17:00, στα ελληνικά, στο τηλ. +30 22210 84387 με χρέωση αστικής κλήσης από σταθερό τηλέφωνο. Η
τιμή διαφοροποιείται για κλήσεις από το εξωτερικό.
Το devolo Home Network app διατίθεται χωρίς χρέωση για iOS και Android συσκευές. Καθοδηγεί τον χρήστη
βήμα προς βήμα στη διαδικασία ρύθμισης και εκκίνησης κάνοντας τη διαχείριση του οικιακού δικτύου
εύκολη. Αυτό καθιστά την τεχνολογία προσβάσιμη, ακόμη και σε χρήστες που έχουν ελάχιστη ή καθόλου
εμπειρία με την τεχνολογία δικτύου.
Περισσότερες πληροφορίες για το πώς μπορείτε να έχετε ένα τέλειο οικιακό δίκτυο, επισκεφθείτε το
www.devolo.gr
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Σχετικά με την devolo
Η devolo κάνει το σπίτι και τις πρίζες πιο έξυπνα και εμπνέει τους καταναλωτές καθώς και τις επιχειρήσεις να
αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες του ψηφιακού κόσμου. Οι λύσεις οικιακής δικτύωσης devolo προσφέρουν Internet υψηλής
ταχύτητας και τέλειο Mesh WiFi σε οποιαδήποτε γωνιά του σπιτιού μέσω της υπάρχουσας ηλεκτρικής καλωδίωσης.
Επιπλέον, στον επαγγελματικό κλάδο, η devolo κάνει το όραμα του ολοκληρωμένου Internet of Things, πραγματικότητα.
Είτε εργάζεστε σε βιομηχανικά έργα είτε στον μεταβαλλόμενο κλάδο της ενέργειας, όπου απαιτούνται ασφαλείς
επικοινωνίες και δεδομένα υψηλής απόδοσης, όλοι οι επαγγελματίες βασίζονται στην devolo. Η εταιρεία ιδρύθηκε το
2002 και εκπροσωπείται σε 19 χώρες με τις δικές της θυγατρικές και συνεργάτες.

