


Η πρώτη εικόνα από τηλεόραση 30-
γραμμών το 1930 Πέρασαν ακριβώς 79 
χρόνια για την εξέλιξη αυτή, αφού τον 
Απρίλιο του 1927 μεταδόθηκε στις ΗΠΑ το 
πρώτο δελτίο ειδήσεων από την 
τηλεόραση. 





 Η ιστορία της Ελληνικής τηλεόρασης 
αρχίζει το 1951 οπότε με τον νόμο 
1663 προβλέπεται η ίδρυση και 
λειτουργία ραδιοτηλεοπτικών 
σταθμών. Η έγχρωμη μετάδοση στην 
Ελληνική τηλεόραση με το σύστημα 
Secam εισέρχεται το 1979. Μέχρι 
τότε η τηλεόραση πέρασε από 
πολλά στάδια. 



 Jons Berzelious, Paul Nipkow , 
Zuorkin και Farnsworth οι οποίοι 
ο ένας αναπληρώνει τους 
υπόλοιπους και έτσι μετά από 
κάποιο χρονικό  διάστημα 
κατασκευάστηκε η πρώτη 
τηλεόραση.   



1ος Farnsworth 2ος Paul Nipkow 3ος    
Jons Berzelious 



 Στην μέρες μας η τηλεόραση έχει εξελιχτεί 
σε πολύ μεγάλο βαθμό . Η τεχνολογία έχει 
κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο .Έτσι μέσο της 
τεχνολογίας η τηλεόραση έχει πολύ μεγάλη 
ποιότητα στην ανάλυση του ήχου της και 
της οθόνης. Έχουν δημιουργηθεί παρά 
πολλές εταιρίες που κατασκευάζουν 
τηλεόρασης όπως: Philips, Samsung, 
Panasonic, Siemens κ.τ.λ.      



 Περίπου το 84% των ανθρώπων 
έχουν  τηλεόραση στα σπίτια τους . 
Αυτό το ποσοστό μας δείχνει πόσο 
σημαντική είναι η τηλεόραση. Χωρίς 
αυτήν οι άνθρωποι δεν θα μπορούν 
να ενημερώνονται, ψυχαγωγούνται 
και να βλέπουν ταινίες, σειρές,  
ντοκιμαντέρ και εκπομπές.   



Στις 1 Νοέμβριου 2013 στο 
γενικό Λύκειο Αυλώνα έγιναν 
σε μαθητές και καθηγητές 
ερωτήσεις σύμφωνα με την 
τηλεόραση. 

Δείτε τα αποτελέσματα: 



 Α.1-2  30% 

 Β.2-3  42% 

 Γ.3-4   20% 

 Παραπάνω 8% 



 Α. ψυχαγωγία 35% 

 Β. ενημέρωση  32% 

 Γ. Επειδή βαριέμαι 13% 

 Δ. Άλλο 20% 



 Α. Mega 25% 

 Β. Σκαι 33%  

 Γ. Star 22% 

 Δ. άλλο 20% 



 Α. λίγο 11% 

 Β. μέτρια 32% 

 Γ. πολύ 47% 

 Δ. παρά πολύ 10% 



 Α. θετικά 49% 

 Β. αρνητικά 51% 



 Α. ναι 67% 

 Β. όχι 33% 



 Α. ενημερωτικά 34% 

 Β. ψυχαγωγικά  36% 

 Γ. σειρές 28% 

 Δ. άλλο 2% 
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 Μουρατάι Μάριος 

 Στρουμπούλης Δημήτρης  

 Πάντος Σωτήρης  

 Σίδερης Παναγιώτης 

 Τζιρίνης Γιώργος 

 Σινγκ Νάβτζοτ 

 

 Υπεύθυνη καθηγήτρια ήταν η κυρία Ψαρρού Ξένια   




