
 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
 

Η τηλεόραση είναι ένα σύστημα τηλεπικοινωνίας που 
χρησιμεύει στη μετάδοση και λήψη κινούμενων εικόνων και ήχου 
εξ αποστάσεως. Αποτελεί το κυριότερο και δημοφιλέστερο Μέσο 
Μαζικής Επικοινωνίας και η χρήση της είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη 
σε όλο τον κόσμο.  

Η λέξη προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό 
πρόθεμα "τηλε-" (="μακριά") και τη λέξη "όραση". 

Ο τηλεοπτικός δέκτης λαμβάνει το τηλεοπτικό σήμα είτε 
ασύρματα είτε ενσύρματα. Η ασύρματη λήψη γίνεται με δύο 
τρόπους: Ο ένας τρόπος είναι η λήψη με κεραία στραμμένη σε 
κάποιο επίγειο σταθμό εκπομπής (που βρίσκεται στην κορυφή 
κάποιου βουνού). Ο δεύτερος τρόπος είναι η λήψη από δορυφόρο 
μέσω δορυφορικής κεραίας (πιάτο) και ειδικού δέκτη.  

Αρχικά, το τηλεοπτικό σήμα ήταν ασπρόμαυρο. Αργότερα 
επιχειρήθηκε η μετάδοση έγχρωμου σήματος. Τέθηκε ως 
απαραίτητη προϋπόθεση η συμβατότητα μεταξύ ασπρόμαυρων και 
έγχρωμων εκπομπών. Ο έγχρωμος τηλεοπτικός δέκτης θα 
έπρεπε να λειτουργεί τόσο με έγχρωμες όσο και με ασπρόμαυρες 
εκπομπές σημάτων. Επίσης, ο ασπρόμαυρος δέκτης θα έπρεπε να 
μπορεί να λάβει ένα έγχρωμο σήμα (το οποίο, φυσικά, θα 
προέβαλλε ασπρόμαυρο). 

 

 

 

 

 
 



Ο ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ  ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 
 

Ο Τζον Λότζι Μπερντ είναι ο δημιουργός της συσκευής 
μπροστά στην οποία δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλον τον 
πλανήτη καθηλώνονται με τις ώρες. Ο Μπερντ έγραψε το όνομά 
του ανεξίτηλα στην ανθρώπινη ιστορία ως ο εφευρέτης της 
τηλεόρασης, αλλά δεν έμεινε εκεί, αφού το όνομά του συνδέθηκε 
και με άλλες, πολύ σημαντικές ανακαλύψεις, όπως το ραντάρ και οι 
οπτικές ίνες 

Φυσικά η τηλεόραση δεν είχε μέλλον αν δεν κατέγραφε 
κίνηση. Έτσι ο Μπερντ ρίχτηκε στη δουλειά για να αρχίσει να 
αναβαθμίζει άμεσα την τεχνολογία ώστε η συσκευή του να είναι 
λειτουργική 

Τζον Μπερντ γεννήθηκε το 1888 στην πόλη 
Χέλενσμπουργκ της Σκωτίας και εισήλθε αμέσως στον κόσμο της 
θεολογίας και της θρησκείας καθώς ο πατέρας του ήταν 
πρεσβυτεριανός ιερέας. Αμέσως μόλις ενηλικιώθηκε, 
αντιλαμβανόμενος ότι στην πατρίδα του δεν είχε και πολλές 
ευκαιρίες, την εγκαταλείπει και πηγαίνει στη μητρόπολη της 
Μεγάλης Βρετανίας, το Λονδίνο. Αρχισε να εργάζεται ως 
ιδιωτικός υπάλληλος, αλλά η αγάπη του για τη μηχανική, τα μοτέρ 
και τον ηλεκτρισμό ήταν τέτοια που δεν τον κράτησε πολύ πίσω 
από γραφεία 

 

 

 

 

 

 



Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 

Τηλεόραση είναι η συσκευή που προβάλλει εικόνες και ήχους σε 
μακρινές αποστάσεις με τη βοήθεια ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. 
Οι πρώτες επιτυχείς τηλεοπτικές μεταδόσεις έγιναν από τον 
Τζων Λότζι Μπαίρντ (John Logie Baird), μεταξύ 1928 και 1935 
στη Μ. Βρετανία, χρησιμοποιώντας τους πομπούς μεσαίων 
κυμάτων του BBC. 

 
η πρώτη τηλεόραση, έδειχνε απλά κινούμενες εικόνες 

 

 
η τηλεόραση μεγαλώνει, 30 εκ. από την Telefunken 

Στο σύστημα αυτό οι εικόνες αποτελούνταν μόνο από 30 γραμμές 
και δεν μπορούσαν να αναπαραχθούν οι μικρές λεπτομέρειες. 
Το 1940, τη χρονιά που ξέσπασε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, 
οι τακτικές τηλεοπτικές εκπομπές διακόπηκαν. 
Μετά τον πόλεμο ξαναρχίζουν οι μεταδόσεις, αλλά ήταν λιγότερες 
σε αριθμό. 



Το 1946 δώδεκα εμπορικοί τηλεοπτικοί σταθμοί λειτουργούσαν 
στις ΗΠΑ και οι πωλήσεις τηλεοπτικών συσκευών ανέβηκαν 
κατακόρυφα. 

 
από τα πρώτα μοντέλα μετά τον πόλεμο 

 

η πρώτη 24 ιντσών έρχεται από την Αμερική 

 

από τις πρώτες "φορητές" 



 

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

 

Μετά ακολουθεί η έγχρωμη τηλεόραση το 1953. Στούντιο 
έγχρωμης τηλεόρασης. Τα φώτα και οι οθόνες που κρέμονται από 
το ταβάνι αφήνουν περισσότερο χώρο ελεύθερο για να κινηθεί το 
συνεργείο. 

 

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

 

 



Το 1965, ο δορυφόρος Early Bird αναμετέδιδε εκπομπές 
τηλεόρασης μεταξύ Η.Π.Α. και Ευρώπης.  

 

Στις 23 Φεβρουαρίου 1966 ξεκινάει και στην Ελλάδα η τηλεοπτική 
περιπέτεια, ασπρόμαυρη στην αρχή και με μικρή εμβέλεια. Οι 
τηλεοράσεις δε, που υπήρχαν στην Αθήνα δεν ήταν πάνω από 
1000!! 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 λειτουργούν στην Αμερική 1300 
τηλεοπτικοί σταθμοί και το 98% των αμερικανικών νοικοκυριών 
διαθέτει τηλεόραση. Οι εκπομπές πραγματοποιούνται κάτω από 
καλύτερες τεχνικές συνθήκες και είναι έγχρωμες. 

 
19 ιντσών, έγχρωμη! 

 



 

 

Philips 14CT2006 - 1984 
 

 
 

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

Από το 1988 επίσης, ξεκινά και η αναμετάδοση των πρώτων 
δορυφορικών καναλιών. Είναι η εποχή που οι ταράτσες των 
σπιτιών αλλάζουν ραγδαία όψη, όταν στις ήδη εγκατεστημένες 
μεγάλες κεραίες των VHF προστίθενται οι λίγο πιο κομψές 
κεραίες UΗF που προορίζονται για την λήψη των νέων καναλιών. 
Έτσι, εμφανίστηκαν δειλά-δειλά τα πρώτα τεράστια πιάτα στις 
αθηναϊκές ταράτσες και στη συνέχεια και των άλλων πόλεων. 
Τέλος το 1994 εμφανίζεται το πρώτο συνδρομητικό κανάλι, το 
Filmnet, που προσέφερε εμπορικές ταινίες και ζωντανούς αγώνες 
ποδοσφαίρου. 



 

Στα σπίτια πλέον αρχίζουμε να προτιμάμε "ντιζαϊνάτες" συσκευές 
plasma και home cinema για τέλειο αποτέλεσμα σε εικόνα και ήχο  

 
Συσκευές plasma 

 
 

 
  

home cinema 
 
 
 

 
 


