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ΙΣΤΟΡΙΚA ΣΤΟΙΧΕΙΑ

    Πριν από εκατόν σαράντα περίπου χρόνια, γύρω στα 
1873 ο  Μάξγουελ  έφερε  την  θεωρία  του 
ηλεκτρομαγνητισμού,  σύμφωνα  με  την  οποία  ένα 
ηλεκτρομαγνητικό  κύμα  μπορεί  να  μεταδοθεί  χωρίς  να 
μεσολαβεί κάποιο φυσικό μέσο. 
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    Το  1883 ο Χερτς (Hertz) επαλήθευσε τη θεωρία του 
Μάξγουελ για τον ηλεκτρομαγνητισμό και  ανακάλυψε τα 
ραδιοκύματα ενώ  το  1895,  ο  πατέρας  του  ραδιοφώνου 
Γουλιέλμος  Μαρκόνι κατόρθωσε  να  μεταδώσει  ηχητικά 
σήματα  Μορς διαμέσου  ραδιοκυμάτων.  Οι  επιτυχίες  του 
Μαρκόνι  και  άλλων  ερευνητών  όπως  του  Ρέτζιναλντ 
Φέσεντεν  (Reginald  Fessenden)  και  του  Λη  ντε  Φόρεστ 
(Lee de Forest) αποτελούν την απαρχή της ανάπτυξης της 
ραδιοφωνίας. 

 Γουλιέλμος Μαρκόνι - Ο μάγος των επικοινωνιών

     Γύρω στα  1897, ο Μαρκόνι επαληθεύει τα πειράματα 
του Χερτς  και  καταφέρνει  να στείλει  ασύρματο σήμα σε 
απόσταση  3km.  Με τη  συσκευή  αυτή  ο  Ιταλός  Μαρκόνι 
πηγαίνει  στην  Αγγλία -  που ήταν η μεγαλύτερη ναυτική 
δύναμη  της  εποχής  -  και  ιδρύει  την  εταιρεία  'Marconi 
Wireless  telegraph',  η  οποία  προσφέρει  υπηρεσίες  στη 
ναυσιπλοΐα. Τα ραδιοκύματά του δεν μετέδιδαν φωνή αλλά 
σήματα Μορς.

     Η  ραδιοφωνία,  η  οποία  συνίσταται  στη  μετάδοση 
ομιλιών, μουσικής και λόγου σε μεγάλες αποστάσεις χωρίς 
τη  μεσολάβηση  αγωγών,  αλλά  με  ηλεκτρομαγνητικά 
κύματα, και στη λήψη τους από ειδικούς δέκτες, αποτελεί 
πρακτική  εφαρμογή  της  εφεύρεσης  των  ηλεκτρονικών 
λυχνιών.  Άρχισε  να αναπτύσσεται  τη δεκαετία  του 1910 
στις ΗΠΑ. Για πρώτη φορά τα Χριστούγεννα του 1906 στην 
Νέα Υόρκη  ο Φάσεντεν μετέδωσε για πρώτη φορά φωνή 
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και  μουσική  μέσω  ραδιοκυμάτων.  Αργότερα  ήρθε  ο  ντε 
Φορέ για να εφεύρει την ηλεκτρονική λυχνία, η οποία ήταν 
η  μόνη  "μορφή"  ραδιοφώνου  για  τα  επόμενα  50-60 
χρόνια.  Μέχρι  τον  Α'  Παγκόσμιο  Πόλεμο το  ραδιόφωνο 
είναι ένα μέσο χρησιμοποιούμενο σε ερασιτεχνική βάση και 
δεν είναι καθόλου ανεπτυγμένο ούτε διαδεδομένο.

Φρανκ Κόνραντ

     Σταθμός στην ιστορία  του ραδιοφώνου αποτελεί  η 
έμπνευση  ενός  Αμερικανού,  του  Φρανκ  Κόνραντ  (Frank 
Conrad),  ο  οποίος  εργαζόταν  ως  μηχανικός  και 
ερασιτεχνικά  ασχολείτο  με  το  ραδιόφωνο  και  τον 
αθλητισμό.  Ο Κόνραντ  τυχαία  "βγήκε  στον  αέρα"  με  το 
ραδιόφωνο  για  να  μεταδώσει  τα  αποτελέσματα  των 
αγώνων.  Απέκτησε  φανατικό  κοινό.  Ήταν  τότε  που 
μεταδόθηκε  και  η  πρώτη  ραδιοφωνική  διαφήμιση,  ενός 
καταστήματος στη γειτονιά του Κόνραντ. Την εκπομπή του 
Κόνραντ,  που  ουσιαστικά  θεωρείται  ο  πατέρας  του 
ραδιοφώνου,  πήρε  η  εταιρεία  Westinghouse,  την 
υποστήριξε τεχνικά και την επαύξησε. Στις  20 Νοεμβρίου 
1920 λειτούργησε  ο  πρώτος  ραδιοφωνικός  σταθμός,  ο 
K.D.K.A., που λειτουργεί ακόμη και σήμερα. 

     Η ραδιομετάδοση εμφανίζεται την περίοδο 1921-1922 
σχεδόν συγχρόνως σε όλα τα βιομηχανικά κράτη. Γεννιέται 
από τις  αλλαγές της τεχνολογίας των ραδιοεπικοινωνιών 
και  από  την  ανάγκη  των  μεγάλων  εταιρειών 
ραδιοηλεκτρικού  υλικού,  που  αύξησαν  κατακόρυφα  την 
παραγωγή  τους  κατά  τη  διάρκεια  του  πολέμου,  να 
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ανοιχτούν  προς  την  ιδιωτική  αγορά,  ακόμη  και  αν 
ορισμένοι  από  τους  μεγαλύτερους  ομίλους,  στις  ΗΠΑ 
κυρίως, αντιλαμβάνονται με καθυστέρηση την σημασία της 
ραδιομετάδοσης.

     Στις αρχές του  1920 η μη επαγγελματική χρήση της 
ασύρματης  επικοινωνίας  περιορίζεται  σε  μερικούς 
ερασιτέχνες,  που  επικοινωνούν  μεταξύ  τους  στα  στενά 
περιθώρια που τους επιτρέπουν οι στρατιωτικές αρχές, οι 
οποίες δεν δείχνουν να ανησυχούν από την ανάπτυξη ενός 
μη ελεγχόμενου συστήματος διαπροσωπικής επικοινωνίας, 
ενώ  παράλληλα  ενθουσιάζονται  με  την  νέα  τεχνική, 
καλλιεργώντας έτσι μια θετική εικόνα του νέου μέσου. Λίγο 
πριν από τον πόλεμο, η ραδιοεπικοινωνία στρέφεται προς 
το  μοντέλο  της  ραδιομετάδοσης.  Πριν  από  το  1914 
δημιουργούνται  σε  όλες  τις  χώρες  πειραματικές 
ραδιοφωνικές  εκπομπές.  Στις  ΗΠΑ φοιτητές  αρχίζουν να 
μεταδίδουν  δελτία  ειδήσεων  και  μουσικά  προγράμματα. 
Στο  Βέλγιο αναμεταδίδουν  μια  συναυλία  κλασικής 
μουσικής. Ο εφευρέτης Λι Ντε Φορέ, προσεγγίζοντας ένα 
βιομηχανικό σχέδιο, το οποίο δεν θα καταφέρει όμως να 
φέρει  σε  πέρας  μόνος  του,  οργανώνει  το  1908 τη 
μετάδοση μιας συναυλίας από τον Πύργο του Άιφελ και, το 
1910, την αναμετάδοση μιας παράστασης με τον Καρούζο 
από τη Μετροπόλιταν Όπερα της  Νέας Υόρκης. Αλλά ο Λι 
ντε  Φορέ  παραγκωνίζεται  από  τις  μεγάλες  αμερικανικές 
βιομηχανικές  εταιρείες,  που  δεν  θέλουν  να  τον 
ανταμείψουν  για  τις  ευρεσιτεχνίες  του,  με  αποτέλεσμα 
αυτοί οι πειραματισμοί να μην έχουν συνέχεια. Στη Γαλλία 

5

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
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/1910
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/1908
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AD%CE%BB%CE%B3%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
http://el.wikipedia.org/wiki/1914
http://el.wikipedia.org/wiki/1920
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
http://1.bp.blogspot.com/_svofNFjn1T0/S99jdSAexPI/AAAAAAAAAMU/5_htjBqHRBs/s1600/nordmendetransita.jpg


οι  μόνες  τακτικές  εκπομπές  είναι  η  ενημέρωση  για  την 
ώρα, που από το  1910 μεταδίδεται δύο φορές την ημέρα 
από  τον  Πύργο  του  Άιφελ,  τα  δελτία  καιρού  και  το 
χρηματιστήριο.  Όλες  αυτές  οι  εκπομπές  διακόπτονται, 
όμως, κατά τη διάρκεια του πολέμου από τις στρατιωτικές 
αρχές.

      

     Το 1926 εμφανίζεται στην αγορά ραδιοφωνικός δέκτης 
αρκετά  εύχρηστος,  ποιοτικός  και  φθηνός.  Από  τότε  το 
ραδιόφωνο  κατακτά  πολύ  ευρύ  κοινό.  Στην  πορεία 
εμφανίζεται  και  η  σύσταση  σχετικής  νομοθεσίας  για  την 
οργάνωση  τόσο  των  σταθμών  όσο  και  των  συχνοτήτων 
εκπομπής.  Η  εδραίωση,  όμως,  του  ραδιοφώνου  έρχεται 
μετά το 1930. Σε αυτή την περίοδο δημιουργείται το καλά 
οργανωμένο  δίκτυο  σταθμών  (κρατικών  και  ιδιωτικών) 
τόσο στην Αμερική όσο και στην Ευρώπη.

     Κατά  τη  διάρκεια  του  Β'  παγκοσμίου  πολέμου το 
ραδιόφωνο και ο Τύπος γίνονται δύο μέσα ανταγωνιστικά 
μεταξύ  τους,  γιατί  το  ραδιόφωνο  αποκτά  μεγάλο 
ειδησεογραφικό  περιεχόμενο.  Η  λήξη  του  Μεγάλου 
Πολέμου φέρνει το ραδιόφωνο στην αρχική του ιδιότητα 
και γίνεται ξανά ένα μέσο κυρίως ψυχαγωγικό. Στα τέλη 
της δεκαετίας του '40 με αρχές της δεκαετίας του '50 το 
ραδιόφωνο αποκτά ένα νέο ανταγωνιστή, την τηλεόραση η 
οποία έχει στα χέρια της ένα πολύ δυνατό όπλο έναντι του 
ραδιοφώνου,  την  εικόνα.  Η  ακροαματικότητα  του 
ραδιοφώνου  πέφτει  κατακόρυφα  και  οι  ραδιοφωνικοί 
σταθμοί  ψάχνουν λύσεις.  Η λύση έρχεται  το '50-'60 και 
την εμφάνιση της δημοφιλέστατης μουσικής  Rock 'n Roll. 
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Η κρίση  ξεπερνιέται  και  το  ραδιόφωνο  καθιερώνεται  ως 
αποκλειστικά ψυχαγωγικό-μουσικό μέσο.

     Τη δεκαετία του '60 αμφισβητείται στην  Ευρώπη το 
κρατικό  ραδιόφωνο,  γιατί  δεν  μετέδιδε  Ροκ  μουσική  και 
απορρίπτεται  από τη  νεολαία  της  εποχής.  Εμφανίζεται  η 
Πειρατική  Ραδιοφωνία  με  πρωτοπόρο  το  Radio  Caroline 
στην  Αγγλία, το οποίο εκπέμπει από ένα μικρό πλοίο έξω 
από τα χωρικά ύδατα της Αγγλίας και μεταδίδει μόνο Rock. 
Η ακροαματικότητά του είναι τόσο υψηλή, που απειλεί το 
BBC.  Ακολουθεί  ευρεία  διάδοση  αυτού  του  τύπου 
ραδιοφωνίας σε όλη την Ευρώπη.

Το ραδιόφωνο στην Ελλάδα
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Στην  Ελλάδα  ήδη  από  το  1923  άρχισε  μια  προσπάθεια 
εγκατάστασης  ραδιοφωνικού  πομπού.  Οι  πειραματισμοί 
κράτησαν αρκετά χρόνια. Ο πρώτος ραδιοφωνικός σταθμός 
εξέπεμψε στη Θεσσαλονίκη με ιδιωτική πρωτοβουλία από 
το  ραδιοηλεκτρολόγο  Χρίστο  Τσιγγιρίδη  το  1926 και  20 
ολόκληρα  χρόνια  λειτούργησε  στην  πόλη,  μεταδίδοντας 
τακτικά εκπομπές. Ο πρώτος όμως εθνικός ραδιοφωνικός 
σταθμός  ιδρύθηκε  και  λειτούργησε  στην  περιοχή  των 
Αθηνών,  αφού στις  25 Μαρτίου του 1938 εγκαινιάστηκε 
από τον τότε βασιλιά Γεώργιο Β΄, ενώ το 1945 ιδρύθηκε 
το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας (Ε.Ι.Ρ.) που ανέλαβε την 
ευθύνη  λειτουργίας  του  σταθμού.  Οι  πρώτοι  εκφωνητές 
της  ΕΙΡ  ήταν  η  αλησμόνητη  Αφροδίτη  Λαουτάρη,  η 
Αγγελική  Κοτσάλη  και  η  Κονταράτου.  Κατόπιν 
προστέθηκαν  ο  Μιχάλης  Κοφινιώτης,  λαμπρό αστέρι  της 
οπερέτας,  η  Νιόβη  Πηνιατόγλου,  ο  Κώστας 
Σταυρόπουολος,  ο  μετέπειτα  ιστορικός  αρχιεκφωνητής 
Τζων Βεϊνόγλου.
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Αμέσως μετά την απελευθέρωση άρχισαν να ιδρύονται κι 
άλλοι  σταθμοί  σε  διάφορες  πόλεις  της  χώρας  που 
υπάγονταν στη δικαιοδοσία του Ε.Ι.Ρ., καθώς και πολλοί 
στρατιωτικοί  σταθμοί,  υπό  τη  δικαιοδοσία  των  ενόπλων 
δυνάμεων (ΥΕΝΕΔ).  Από τα τέλη της δεκαετίας του '70, 
αρχικά η μπάντα των μεσαίων και  στη συνέχεια η ζώνη 
των  FM  κατακλύζεται  από  εκατοντάδες  ερασιτέχνες  (οι 
επονομαζόμενοι  και  "πειρατές"),  που  εκπέμπουν 
πολυποίκιλα  προγράμματα,  αμφισβητώντας  ανοιχτά  το 
ραδιοφωνικό  μονοπώλιο  της  κρατικής  ραδιοφωνίας. 
Ραδιοσταθμό κατασκεύασαν, επίσης, οι φοιτητές του ΕΜΠ 
κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του Πολυτεχνείου κατά της 
Χούντας το 1973.
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Από την πειρατική στην ιδιωτική 
ραδιοφωνία

Δεν  θα  ήταν  καθόλου  υπερβολή  να  πούμε  ότι  οι 
ερασιτεχνικοί  σταθμοί  ήταν  μια  μορφή  «ήρεμης 
επανάστασης»  στην  αισθητική,  στον  τρόπο  επικοινωνίας 
και  συμπεριφοράς.  Στην  ουσία  άνοιξαν  την  πόρτα  στην 
ξένη  μουσική,  δημιούργησαν  σχέσεις,  ανθρώπινη 
επικοινωνία  και  το  σημαντικότερο,  δημιούργησαν  ένα 
δεδομένο  που  έκανε  τους  ανθρώπους  να  θέλουν 
«ελεύθερη  ραδιοφωνία»  Κι  όλα  αυτά  χωρίς  κόστος. 
Οικονομικό  από  τη  μια,  αφού  οι  ίδιοι  χρηματοδοτούσαν 
μηχανήματα και δίσκους, χωρίς κανένα οικονομικό όφελος.

Μόνο  η  ευχαρίστηση  του  τηλεφώνου  που  χτυπάει,  των 
μηνυμάτων που «φτερουγίζουν» στον αέρα για να βρουν 
τους αποδέκτες τους και της μουσικής που φανέρωναν τις 
γνώσεις  του  «πειρατή».  Το  φόβο  και  την  αγωνία  της 
εξουσίας,  από  την  άλλη,  που  καραδοκούσε  με  τα 
ραδιογωνιόμετρα για να συλλάβει τους «πειρατές» και να 
κατασχέσει τα μηχανήματα. Αυτή η «ήρεμη επανάσταση» 
είχε  στην πλάτη  της  πολλά χρόνια  φυλακής και  μεγάλη 
αντίδραση της εξουσίας, όπως όλες οι επαναστάσεις.
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Οι  σταθμοί  μετακινούνταν  συνέχεια,  τα  τηλέφωνα 
άλλαζαν,  οι  κεραίες  έπαιρναν  τη  μορφή  ενός  τυχαίου 
καλωδίου, σιωπούσαν για ένα διάστημα και ξανάρχιζαν σε 
άλλη συχνότητα και οι «πιστοί» ακολουθούσαν.

Μια  τεράστια  συνωμοσία  «πειρατών»  κα  ακροατών, 
εναντίον της εξουσίας, που παρά το λυσσαλέο κυνήγι δεν 
κατάφερε να την σταματήσει.

Για  τους  περισσότερους «πειρατές»  το  να στήσουν  έναν 
σταθμό και να εκπέμπουν ήταν ένα σύντομο παιχνίδι που 
το  εγκατέλειπαν  μόλις  οι  υποχρεώσεις  της  ζωής 
(στρατιωτικό,  δουλειά,  οικογένεια)  τους  πίεζαν.  Μερικοί 
όμως, το πήραν πιο σοβαρά, επέμεναν, είχαν κι αυτό το 
κάτι  διαφορετικό  στην  παρουσίαση  και  προχώρησαν, 
βελτιώνοντας το σήμα και τα μηχανήματα τους, αλλά και 
παρακολουθώντας  τη  μουσική  εξέλιξη  δημιουργώντας 
πολλούς και μόνιμους fans.

Ο απόηχος των «πειρατών» ήταν αυτός  που άνοιξε  τον 
δρόμο  στην  «Ελεύθερη  ραδιοφωνία»,  όπως  ονομαζόταν 
στην αρχή μέχρι  που διαπιστώθηκε ότι  ο τίτλος δεν της 
ταίριαζε και μετατράπηκε σε «ιδιωτική ραδιοφωνία».
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Στα πλαίσια τη γενικής εκσυγχρονιστικής προσπάθειας και 
προσαρμογής  των  δομών  στις  προδιαγραφές  της 
Ευρωπαϊκής  Κοινότητας,  εκσυγχρονίστηκε  και  ο  θεσμός 
της ραδιοφωνίας.

Με  το  νόμο  1730/1987  ιδρύθηκε  νομικό  πρόσωπο 
ιδιωτικού δικαίου για τη ραδιοφωνία και  την τηλεόραση, 
που λειτουργεί με τη μορφή ανώνυμης εταιρίας με έδρα 
την  Αθήνα.  Με  την  Υπουργική  απόφαση 
14631/Ζ2/2691/29.5.87  καθορίστηκαν  οι  προϋποθέσεις 
και  οι  όροι  ίδρυσης  ραδιοσταθμών  τοπικής  ισχύος,  από 
Δήμους και κοινότητες.

Τέλος  με  το  προεδρικό  διάταγμα  25/1988  έχουμε  την 
"απελευθέρωση"  της  ιδιωτικής  ραδιοφωνίας,  καθώς 
τέθηκαν οι όροι ίδρυσης τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών 
και  από φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Σήμερα η κατανομή 
των  ραδιοφωνικών  συχνοτήτων  γίνεται  από  το  Εθνικό 
Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο (ΕΣΡ)
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ΤΕΧΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Λειτουργία του ραδιοφώνου
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Η αρχή λειτουργίας του ραδιοφώνου, όπως και γενικά της 
ραδιοτηλεγραφίας, είναι η συνέχεια της τηλεγραφίας. Θα 
μπορούσαμε να την ονομάσουμε,  ασύρματη τηλεγραφία. 
Πρόκειται για τη μετάδοση ηχητικών κυμάτων σε μεγάλες 
αποστάσεις,  χωρίς  να  μεσολαβεί  μεταλλικός  αγωγός. 
Χρησιμοποιούνται  ηλεκτρομαγνητικά  κύματα  μεγάλου 
σχετικού  μήκους.  .  Ραδιοφωνία   θεωρείται   όλη  η 
διαδικασία εκπομπής και λήψης ραδιοκυμάτων.

Μετάδοση ραδιοφωνικών σημάτων

Όταν ακούμε στο ραδιόφωνο μια εκπομπή, δε μπορούμε 
να φανταστούμε την διαδρομή που κάνει μέχρι να φτάσει 
σε  εμάς.  Το σήμα φτάνει  στα ραδιόφωνα μας μέσω του 
συστήματος ραδιομετάδοσης.
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   πομπός  ραδιομετάδοσης

Ένα σύστημα ραδιομετάδοσης αποτελείται από:

 τον πομπό
 τον αναμεταδότη, ένα σύστημα λήψης και μετάδοσης 
σήματος. Ο αναμεταδότης συλλαμβάνει το σήμα που του 
στέλνει ο πομπός, ή ο προηγούμενος αναμεταδότης, το 
ενισχύει και το στέλνει στον επόμενο αναμεταδότη μέχρι 
να φτάσει το σήμα στον δέκτη.
 τον δέκτη, η συσκευή που συλλαμβάνει το σήμα που 
στέλνουν  ο  πομπός  και  ο  αναμεταδότης  και  το 
μετατρέπει  στο  ηχητικό  σήμα  που  ακούμε  από  τα 
ραδιόφωνά μας.
 το μικρόφωνο
 το μεγάφωνο
 τα ακουστικά

Η μετάδοση του ραδιοφωνικού προγράμματος γίνεται μέσω 
μιας  ειδικής  κατηγορίας  κυμάτων  που  ονομάζονται 
ραδιοκύματα. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα με μήκη κύματος 
από  1  cm  έως  10  m  και  συχνότητας  από  10  Khz  έως 
100.000 MHz. Χρησιμοποιούνται στα ραντάρ.

Το μικρόφωνο
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Αρκετά  σημαντικό  είναι  η 
ποιότητα  του  μικροφώνου. 
Το  μικρόφωνο  είναι 
συσκευή που μετατρέπει τα 
ηχητικά  κύματα  σε 
ηλεκτρικές  ταλαντώσεις.  H 
χρησιμότητά  του  είναι 
μεγάλη  γιατί  διαμορφώνει 
τα  ηλεκτρικά  σήματα  που 
δέχεται,  ανάλογα  με  την 
επίδραση  των  ηχητικών 
κυμάτων.  Οι 
διαμορφωμένες  ηλεκτρικές 
ταλαντώσεις μεταφέρονται  μέσω σύρματος ή κεραίας και 
μπορούν  να  μετατραπούν  στον  αρχικό  ήχο.  Υπάρχουν 
διάφορα είδη μικροφώνων: 

α) μικρόφωνο άνθρακα 

Το  μικρόφωνο  άνθρακα  αποτελείται  από  ένα  μεταλλικό 
σώμα μέσα στο οποίο είναι τοποθετημένο ένα μικρό δοχείο, 
το  οποίο  έχει  μονωτικές  ιδιότητες.  Η  λειτουργία  του 
μικροφώνου  αυτού  έχει  σχέση  με  την  μεταβολή  της 
ηλεκτρικής αντίστασης των κόκκων του άνθρακα, εξαιτίας 
της μεταβολής της πίεσης που ασκείται στο διάφραγμα από 
τα ηχητικά κύματα.

β) μικρόφωνο ταινίας 

Το μικρόφωνο ταινίας αποτελείται από μια λεπτή πτυχωτή 
ταινία,  συνήθως  από  αλουμίνιο,  η  οποία  μπορεί  και 
πάλλεται  ελεύθερα  μέσα  στο  ηλεκτρικό  πεδίο  που 
δημιουργεί  ένας  ισχυρός  μαγνήτης.  Το  μικρόφωνο  αυτό 
έχει κατευθυνόμενη λήψη από δύο αντίθετες κατευθύνσεις 
και  χρησιμοποιείται  για  ταυτόχρονη  εξυπηρέτηση  δύο 
ομιλητών, λόγω της καλής του απόκρισης.

γ) δυναμικό μικρόφωνο 
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Το  δυναμικό  μικρόφωνο  αποτελείται  από  έναν  ισχυρό 
μόνιμο μαγνήτη κ' ένα πηνίο τοποθετημένο ανάμεσα στους 
πόλους του, ώστε να κινείται ελεύθερα. Η λειτουργία του 
βασίζεται  στο  φαινόμενο  της  επαγωγής:  όταν  ηχητικά 
κύματα πέφτουν  στο διάφραγμα,  το  πηνίο  πάλλεται  στο 
πεδίο  του  μαγνήτη,  τέμνονται  οι  μαγνητικές  γραμμές  κι 
εμφανίζεται  στα  άκρα  του  πηνίου  επαγωγική  τάση. 
Χρησιμοποιείται  κυρίως  σε  μικροφωνικές  εγκαταστάσεις 
που απαιτούν ιδιαίτερη πιστότητα. Το μικρόφωνο πήρε την 
ονομασία του από τον Ντέιβιντ Χιουζ, ο οποίος επινόησε 
μια  διάταξη  μεταφοράς  ήχου που ήταν  τόσο  ευαίσθητη, 
που  τη  θεωρούσε  κάτι  σαν  "μικροσκόπιο  ήχου"  και  την 
ονόμασε "μικρόφωνο" (microphone). 

δ) Πυκνωτικό μικρόφωνο: 

Η  λειτουργία  του  στηρίζεται  στις 
μεταβολές χωρητικότητας ενός  ενσωματωμένου πυκνωτή, 
σύμφωνα με τις μεταβολές της πίεσης που προκαλούνται 
από  τα  ηχητικά  κύματα.  Είναι  ο  πλέον  σύγχρονος  και 
αποδοτικός - από άποψη ποιότητας - τύπος μικροφώνου.

Το μεγάφωνο 
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μεγάφωνο

Μεγάφωνο είναι  μία  ηλεκτρομηχανική  διάταξη  που 
μετατρέπει  ηλεκτρικές  ταλαντώσεις  σε  ήχο.  Τα 
περισσότερα μεγάφωνα διαθέτουν ένα χάρτινο ή πλαστικό 
κώνο συνδεδεμένο με ένα κινητό πηνίο. Τα ρεύματα που 
διαρρέουν  το  πηνίο  δημιουργούν  μαγνητικά  πεδία. 
Αποτέλεσμα είναι η εμφάνιση μιας δύναμης που έλκει και 
απωθεί διαδοχικά τον κώνο καθώς αντιστρέφεται η φορά 
των  πεδίων.  Ο  κώνος  απωθεί  και  έλκει  τον  αέρα 
δημιουργώντας τα ηχητικά κύματα που φτάνουν στα αυτιά 
μας.

Ακουστικά

Τα ακουστικά είναι μια ακόμη συσκευή 
που  μετατρέπει  την  ηλεκτρική 
ταλάντωση σε ήχο. Τα ακουστικά είναι 
χρήσιμα διότι δίνουν την δυνατότητα να 
ακούει  κανείς μουσική  ή  κάποια 
εκπομπή όποια ώρα της ημέρας επιθυμεί 
χωρίς να παρενοχλεί όσους είναι γύρω 
του.  Βασίζονται  στην  ίδια  αρχή  με  το 
μεγάφωνο  και  η  χρήση  τους 
προηγήθηκε  της  χρήσης  του 
μεγαφώνου.

Το ταξίδι του σήματος
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Το σήμα που ταξιδεύει στο αέρα λέγεται ΦΕΡΟΝ, ακριβώς 
επειδή μεταφέρει επάνω του τον ήχο και τις πληροφορίες. 
Η διαδικασία φόρτωσης και μεταφοράς του ήχου και των 
πληροφοριών λέγεται ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ.

Υπάρχουν  διάφοροι  τρόποι  διαμόρφωσης  αλλά  οι  δύο 
βασικότεροι που χρησιμοποιούνται στο ραδιόφωνο είναι :

AM  (Aρχικά  των  αγγλικών  λέξεων  Amplitude
Modulation  =  Διαμόρφωση  κατά  πλάτος  και
FM  (Frequency  Modulation  =  Διαμόρφωση  κατά 
συχνότητα).

Τα  ραδιόφωνα  διαθέτουν  αντίστοιχα  κυκλώματα 
διαχωρισμού της ακουστικής πληροφορίας από το φέρον 
σήμα.  Για  το  διαμορφωμένο κατά πλάτος  σήμα (AM) το 
κύκλωμα λέγεται ΦΩΡΑΤΗΣ και για το διαμορφωμένο κατά 
συχνότητα (FM) λέγεται ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΗΣ.

Οι  διαδρομές που ακολουθούν τα δύο σήματα μέχρι να 
συναντηθούν είναι η ακόλουθες:

Α) ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

   1.  Μικρόφωνο  ή  άλλη  πηγή  ήχου  (το  μικρόφωνο 
μετατρέπει  τον  ήχο  σε  μικρές  μεταβολές  ηλεκτρικού 
ρεύματος)
   2. Προενισχυτής ακουστικών συχνοτήτων (ενισχύει τις 
μικρές  μεταβολές  του  ρεύματος)
   3.  Ενίσχυση  ισχύος  ακουστικών  συχνοτήτων
   4. Βαθμίδα διαμόρφωσης Εδώ "φορτώνεται" η ακουστική 
πληροφορία στο φέρον.

Β)  ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ:

   1.  Ταλαντωτής
   2.  Απομονωτής (Buffer)
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   3.  Ενισχυτής μεγάλης ισχύος
   4.  Κεραία πομπού

 ενισχυτής ήχου

Στην διαμόρφωση κατά πλάτος η μίξη των δύο σημάτων 
γίνεται  στην  τελική  βαθμίδα  ενίσχυσης  ενώ  στη 
διαμόρφωση  κατά  συχνότητα  γίνεται  στην  βαθμίδα  του 
ταλαντωτή και δεν απαιτείται ενίσχυση ισχύος αλλά αρκεί 
ένας προενισχυτής.

Ο ραδιοφωνικός δέκτης

Το διαμορφωμένο σήμα εκπέμπεται  από το στούντιο του 
σταθμού και  φθάνει  μέχρι  τις κορφές των βουνών όπου 
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πλέον  είναι  εγκατεστημένοι  όλοι  οι  σταθμοί.  Εκεί 
λαμβάνεται από έναν ειδικό δέκτη ο οποίος συνδέεται με 
τον πομπό και από εκεί ακολουθεί την παραπάνω διαδρομή 
και  μέσω  της  κεραίας  του  πομπού  ταξιδεύει  μέχρι  τους 
δέκτες μας, όπου λαμβάνεται, ενισχύεται και διαχωρίζεται 
το  υψηλής  συχνότητας  ΦΕΡΟΝ  από  την  ακουστική 
συχνότητα η οποία τελικά οδηγείται στα μεγάφωνα.

Όσο και να εξηγηθεί η διαδικασία αυτή και η λειτουργία 
του ραδιοφώνου, πάντα θα υπάρχουν πολλές απορίες από 
τους μη ειδικούς.

To ραδιόφωνο είναι η συσκευή που λαμβάνει τις εκπομπές 
ραδιοφωνικών  σταθμών.  Λειτουργεί  ως  "ραδιοδέκτης  - 
μετατροπέας"  όπου  λαμβάνοντας  τις  ραδιοφωνικές 
εκπομπές, τις μετατρέπει σε ήχο. 

Τα ραδιοφωνικά  κύματα εκπέμπονται  από 
τον πομπό (ραδιοφωνικοί  σταθμοί)  και  φτάνουν 
στον δέκτη (δηλαδή  το  ραδιόφωνο).  Τα  κύματα  αυτά 
αποκωδικοποιούνται από τη συσκευή και μετατρέπονται σε 
ηλεκτρικό ρεύμα και στην συνέχεια σε ήχο, που είναι και 
το τελικό αποτέλεσμα του ραδιοφώνου.

Για να μετατραπούν όμως σε ήχο δεν είναι και τόσο απλό. 
Μέσα στο εσωτερικό του ραδιοφώνου υπάρχουν μια σειρά 
από μικρά εξαρτήματα όπως οι λυχνίες ή τα τρανζίστορ, τα 
πηνία, οι μετασχηματιστές και οι μεταβλητοί πυκνωτές τα 
οποία αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο που δέχεται το υψηλής 
συχνότητας σήμα από πολύ μακριά και καταφέρνουν  να 
το μετατρέψουν σε ήχο που ακούγεται από το μεγάφωνο 
της συσκευής.

Οι ραδιοφωνικές λυχνίες

Η  ηλεκτρονική  λυχνία  που  ήταν  εξέλιξη  της  λάμπας 
φωτισμού πυρακτώσεως έμεινε  για πολλά χρόνια βασικό 
στοιχείο  των  ραδιοφωνικών  ηλεκτρικών  κυκλωμάτων.  Η 
δίοδος  λυχνία  που  εφευρέθηκε  από  τον  Fleming  στην 
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Αγγλία αποτελούνταν από έναν γυάλινο κενό σωλήνα με 
δύο ηλεκτρόδια, την κάθοδο και την άνοδο. Η θέρμανση 
της καθόδου έφερνε εκπομπή ηλεκτρονίων που τραβούσε 
η θετικά φορτισμένη άνοδος.

Η δίοδος λυχνία μετέτρεπε το εναλλασσόμενο ρεύμα σε 
συνεχές και με άλλη διάταξη μπορούσε το διαμορφωμένο 
ραδιοκύμα να το μεταφέρει στα ακουστικά και να ακούσει 
ο  ακροατής  το  ραδιοφωνικό  ήχο  με  καθαρότητα  και 
ευκρίνεια. Οι δίοδες λυχνίες και οι κρυσταλλικοί φωρατές 
σαν  τον  γαληνίτη  επιτρέποντας  τη  φορά  του  ρεύματος 
προς μία μόνο διεύθυνση, ονομάστηκαν ημιαγωγοί.

                 

Ο Lee de Forest στην τριοδική λυχνία του πρόσθεσε ένα 
τρίτο  πλέγμα  από  λεπτό  σύρμα  μεταξύ  ανόδου  και 
καθόδου.  Αλλάζοντας  την  τάση  αυτού  του  πλέγματος 
ελεγχόταν  η  ροή  των  ηλεκτρονίων  και  η  ένταση  του 
ρεύματος στην άνοδο. Έτσι η τριοδική λυχνία μπορούσε να 
ενισχύει ένα ασθενικό εισερχόμενο σήμα και ήταν σε θέση 
να  μεγαλώνει  σημαντικά  την  ενίσχυση  και  πρακτική 
εφαρμογή  της  ασύρματης  τηλεφωνίας  και  ραδιοφωνίας 
τροφοδοτώντας ένα μεγάφωνο.

Ένας  από  τους  κυριότερους  τομείς  απόδοσης  της 
ηλεκτρονικής  τριόδου  λυχνίας  ήταν  η  βιομηχανία 
ραδιοφώνων, που προχώρησε με γρήγορους ρυθμούς τις 
τρεις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα. Η τρίοδος λυχνία 
εξελίχθηκε σύντομα σε τέτροδο και πέντοδο με αντίστοιχα 
τέσσερα και πέντε ηλεκτρόδια και στη δεκαετία του 1930 
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όλα σχεδόν τα σπίτια στις πολιτισμένες χώρες μπορούσαν 
να έχουν και από ένα ραδιοφωνικό δέκτη.

 

Τρανζίστορ – ημιαγωγοί

Στη δεκαετία του 1930 διαπίστωσαν πως οι ηλεκτρονικές 
λυχνίες  δεν  μπορούσαν  να  λαμβάνουν  ραδιοκύματα  με 
μικρό  μήκος  στα  βραχέα  και  υπερβραχέα  κύματα.  Για 
τέτοια κύματα χρειαζόντουσαν εξελιγμένοι ανιχνευτές. Οι 
έρευνες γι’ αυτούς τους ανιχνευτές εντάθηκαν πολύ με την 
εφεύρεση των ραντάρ των ανακλαστικών κυμάτων στο Β΄ 
Παγκόσμιο  Πόλεμο.  Από  αυτούς  τους  ανιχνευτές  των 
μικροκυμάτων  έγινε  η  εξελικτική  μεταβίβαση  στο  πρώτο 
τρανζίστορ.

Το τρανζίστορ εφευρέθηκε το 1948 στα εργαστήρια BELL 
στο New Jersey και οφείλεται στο αποτέλεσμα θεωρητικών 
και  πειραματικών  ερευνών  στη  φυσική  στερεάς 
κατάστασης. Οι τρεις εφευρέτες του, Bardeen, Brattain και 
Shockley πήραν το βραβείο Νόμπελ Φυσικής το 1956. Η 
εμπορική εκμετάλλευση των τρανζίστορ άρχισε τη δεκαετία 
του 1950, όταν η ιαπωνική εταιρεία SONY, που ιδρύθηκε 
μετά  τον  Β΄  Παγκόσμιο  Πόλεμο  σαν  Tokyo 
Telecommunications  κατασκεύασε  το  πρώτο  ραδιόφωνο 
μπαταρίας με βάση το τρανζίστορ.
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Τρανζίστορ

Όλες  αυτές  οι  βελτιώσεις  προχώρησαν  σημαντικά  τη 
διάδοση  της  ραδιοφωνίας  και  έκαναν  δυνατή  την 
κατασκευή  εξελιγμένων  κυκλωμάτων  όπως  το  σύστημα 
μείωσης  του  θορύβου  Dolby,  την  εφεύρεση  του  Sound 
Dolby στις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1960. Με αυτόν τον τρόπο 
ο ηλεκτρονικός και ραδιοφωνικός ήχος απέκτησε καθαρή 
ένταση  στις  πιο  υψηλές  συχνότητες,  με  μεγάλο  λόγο 
ωφέλιμου  σήματος  προς  επιβλαβή  θόρυβο  και  μικρό 
ποσοστό παραμόρφωσης σε όλο το φάσμα των ακουστικών 
συχνοτήτων. Η πρόοδος της ενίσχυσης και μετάδοσης του 
ήχου  έφθασε  στο  ζενίθ  της  επιτυχίας  απόδοσής  της 
βάζοντας το μικροσκοπικό και  εύχρηστο ραδιοτρανζίστορ 
μπαταρίας, στα χέρια κάθε ανθρώπου.

      

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΜΕ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ

24



Είδη  ραδιοφώνου

            

Μπορούμε να διακρίνουμε τα ακόλουθα είδη ραδιοφώνου:

 Το  αναλογικό  ή  συμβατικό  ραδιόφωνο...  Εδώ  ο 
τρόπος διαμόρφωσης του σήματος  έχει  ως  αποτέλεσμα 
το  διαχωρισμό  των  συχνοτήτων  για  χρήση  από 
τα AM και  τα FM, ενώ ανάλογα με το σκοπό ορίζονται 
συγκεκριμένες περιοχές συχνοτήτων (π.χ. τα εμπορικά 
ραδιόφωνα  στην Ευρώπη και  την Αμερική εκπέμπουν 
στις  συχνότητες  FM  87.5-108).  Άλλες  περιοχές 
συχνοτήτων  χρησιμοποιούνται  για  συγκεκριμένους 
σκοπούς  όπως  π.χ.  από  την Αστυνομία και  την 
Πυροσβεστική.
 Το  ραδιόφωνο  με  υποφέρον  (subcarrier)  αποτελεί 
εξειδικευμένη χρήση της τεχνολογίας των ραδιοκυμάτων 
διαμόρφωσης κατά συχνότητα (FM), κυρίως στις ΗΠΑ, 
όπου  με  ειδικούς  δέκτες  είναι  δυνατή  η  λήψη 
περισσότερων του ενός σταθμών στην ίδια συχνότητα.
 Το ψηφιακό  ραδιόφωνο αποτελεί  νεότερο 
τεχνολογικά  επίτευγμα,  με  διάφορες  τεχνολογίες  που 
βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της δοκιμής ή της αρχικής 
εφαρμογής. Μεταξύ αυτών των τεχνολογιών, το DAB, το 
οποίο  λειτουργεί  στην  περιοχή  πολύ  υψηλών 
συχνοτήτων (VHF) και διαθέτει πολλών ειδών πρόσθετες 
διαδραστικές  υπηρεσίες  είναι  αρκετά  διαδεδομένο 
στην Βρετανία και  την Ιρλανδία,  αλλά  αναπτύσσεται 
αργά  λόγω  του  υψηλού  κόστους  των  δεκτών. 
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Παράλληλα υπάρχουν και άλλα πρότυπα, όπως το DRM, 
ένα ανοιχτό πρότυπο για τη διαμόρφωση κατά πλάτος 
(ΑΜ) και τις μπάντες μεσαίων και βραχέων.
 Το δορυφορικό  ραδιόφωνο,  το  οποίο  χρησιμοποιεί 
κανάλια  στα  πλαίσια  του  προτύπου  της  δορυφορικής 
ψηφιακής τηλεόρασης DVB, ούτως ώστε να μεταδίδεται 
μόνον ήχος.
 Το Διαδικτυακό  ραδιόφωνο (ραδιόφωνο  του 
Διαδικτύου,  που  εκπέμπει  αρχεία  ροής  (δηλαδή 
επιφορτώνεται το αρχείο σε πραγματικό χρόνο, ο ήχος 
φορτώνεται  εκείνη  την  στιγμή  που  παίζει)  και 
περιλαμβάνει  και  το Podcasting,  που είναι  η εμπορική 
ονομασία  της  μεταφόρτωσης  ηχογραφημένων 
εκπομπών.

Επιλογή ραδιοφωνικού σταθμού

Στο ραδιόφωνο μπορούμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε ένα 
μεγάλο  αριθμό  ραδιοφωνικών  σταθμών  ανάλογα  με  τι 
θέλουμε να ακούσουμε. Πώς όμως γίνεται η επιλογή ενός 
ραδιοσταθμού;  Γίνεται  με  την  χρήση  μεταβλητών 
πυκνωτών, οι οποίοι, δρώντας ως "φίλτρο" επιτρέπουν την 
διέλευση ορισμένων ραδιοφωνικών συχνοτήτων.
Τα  σύγχρονα  ραδιόφωνα  διαθέτουν  ένα  μεταβλητό  πυκνωτή  -  φίλτρου,  με  την 
βοήθεια του οποίου γίνεται η επιλογή σταθμών. Το φίλτρο αυτό συνοδεύεται από ένα 
σταθερής συχνότητας φίλτρο. Όταν στρέφουμε το κουμπί του ραδιοφώνου μας, το 
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μεταβλητό  φίλτρο  επιτρέπει  την  διέλευση  τη  συχνότητας  που  έχουμε  επιλέξει, 
απορρίπτοντας τις υπόλοιπες που είναι ανεπιθύμητες.

Το ραδιόφωνο σήμερα

Στην ανάπτυξη του ραδιοφώνου, ως συσκευής, συνέβαλε 
αποφασιστικά  η  τεχνολογία  των  ολοκληρωμένων 
κυκλωμάτων.  Έτσι,  σήμερα,  είναι  δυνατή  η  κατασκευή 
ιδιαίτερα  μικρών  ραδιοφωνικών  δεκτών,  τόσο  μικρών, 
μάλιστα, ώστε να ενσωματώνονται σε συσκευές όπως τα 
κινητά  τηλέφωνα.  Το  ραδιόφωνο  παραμένει  σημαντικός 
φορέας τόσο πληροφοριών όσο και μουσικής /ακροαστικής 
διασκέδασης  και  η  μόνη  εναλλακτική  λύση  για  τους 
ανθρώπους  που  θέλουν  να  ενημερώνονται  ή  να 
διασκεδάζουν,  κάνοντας  παράλληλα  και  κάποια  άλλη 
εργασία,  όπως,  π.χ.,  να  οδηγούν,  να  διαβάζουν  ή  να 
γράφουν.

Ακόμη  όμως  και  οι  πλέον  ειδικοί  δεν  θα  μπορέσουν  να 
ξεπεράσουν την μαγική επίδραση που ασκεί η επικοινωνία 
μέσω του ραδιοφώνου στους ανθρώπους που το αγαπούν.
Γι'αυτούς  που  θέλουν  να  μάθουν  περισσότερα  τεχνικά, 
υποσχόμαστε ότι θα επανέλθουμε.

Εργοστάσιο κατασκευής ραδιοφώνου
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Ψηφιακή  ραδιοφωνία

Σήμερα  ο  κόσμος  έγινε  μια  γειτονιά  με  την  διαστημική 
περιπέτεια, που άλλαξε ριζικά τον πολιτισμό μας, με την 
τεχνική τελειοποίηση να κυριαρχεί στη ζωή μας. Στην αρχή 
μιας  νέας  χιλιετίας  ζούμε  πια  στην εποχή της  ψηφιακής 
τεχνολογίας,  που  βασίζεται  στην  αρχή  της  πολύ  απλής 
λογικά, της λιγότερης σκέψης και της παροχής έτοιμης της 
πληροφορίας, αφού πολύ απλά μετράει τους άσσους και τα 
μηδενικά, πραγματικά απλή δουλειά. Αυτή είναι σήμερα η 
απαίτηση,  να  διαδοθεί  εύκολα  η  τεχνολογία  στον 
περισσότερο  κόσμο,  να  μειωθούν  οι  οικονομικές 
απαιτήσεις,  να  είναι  φτηνό  το  προϊόν,  να  αυξηθεί  ο 
αριθμός των δεκτών και των ακροατών, χρησιμοποιώντας 
απλές  λογικές,  που  όμως  με  την  αέναη  εξέλιξη  τους 
οδηγούν κάποτε στο χάος.

Το αναλογικό σήμα, αποτέλεσμα της προσπάθειας για πιστή 
μεταφορά και αναμετάδοση μιας αναλογίας δίνει τη θέση 
του  στη  ψηφιακή  τεχνολογία.  Το  πρόβλημα  με  την 
ψηφιακή επεξεργασία είναι ότι δε μπορεί να μεταδώσει την 
ολότητα  του  σήματος  γιατί  είναι  δειγματοληπτική.  Όσο 
λεπτομερέστατη  και  αν  είναι  η  δειγματοληψία,  κάτι  θα 
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λείπει από το όλο. Για αμέτρητα χρόνια το ανθρώπινο αυτί 
είναι αναλογικό όργανο και θα χρειάζεται για να ακούμε 
διαδοχικές  μετατροπές  του  αναλογικού  σε  ψηφιακό  και 
αντίθετα,  με  ύπαρξη  σε  κάθε  μετατροπή  έστω  και  ενός 
απειροελάχιστου λάθους. Ο αναλογικός ήχος των λυχνιών 
ήταν ζεστός και μελωδικός ενώ των τρανζίστορ ψυχρός και 
στατικός.

Σήμερα  το  ψηφιακό  ραδιόφωνο  με  τους  ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές  μας  πάει  πολύ  μακριά,  στα  όρια  μιας 
πολυσύνθετης  διαστημικής  πραγματικότητας.  Ας  μην 
ξεχνάμε όμως ότι τα φυσικά όρια ξεκινούν και καταλήγουν 
στην  αίσθηση  της  αναλογικής  ακοής  μας.  Άραγε  θα 
πραγματοποιηθεί το όραμα του Μαρκόνι: «Η επικοινωνίας 
μας  θα  γίνεται  κάποτε  συντονίζοντας  τα  δικά  μας 
ηλεκτρομαγνητικά  κύματα.  Θα  έρθει  η  στιγμή  που  τα 
καλώδια θα είναι τελείως άχρηστα»

  Η Ραδιοφωνία έχει ταχύτατη εξέλιξη σήμερα αφού γίνεται 
πλέον  από  αναλογική  ψηφιακή  και  αγγίζει  τα  όρια  του 
διαστήματος, με τις δορυφορικές αναμεταδόσεις. 
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ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
ΚΑΙ  ΣΤΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η  ανάγκη  της  επικοινωνίας  μεταξύ  των  ανθρώπων 
συνυπάρχει με την ανθρώπινη ύπαρξη. Η νοηματική ήταν 
το  πρώτο  εργαλείο  επικοινωνίας.  Η  δημιουργία  κοινής 
γλώσσας, ήταν το επόμενο. Ακολούθησε η γραφή. 

Πολλές  φορές,  οι  ανάγκες  απαιτούσαν  η  διάδοση  μιας 
πληροφορίας  να  γίνει μαζικά  και  γρήγορα. Αυτή  η 
πρακτική  ανάγκη  αποτέλεσε  την  αφετηρία  για  την 
δημιουργία των ΜΜΕ. 
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Από  την  αρχαιότητα,  καταγράφεται  η  ύπαρξη  και 
λειτουργία Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Ο «κήρυκας» που 
περιδιάβαινε την αρχαία Αγορά επιτελούσε αυτήν ακριβώς 
την  λειτουργία:  την μαζική  και  γρήγορη ενημέρωση. 
Πολλούς  αιώνες  αργότερα,  ο  ίδιος  λειτουργός  μας  έγινε 
γνωστός  και  προσιτός  με  το  τούρκικο  όνομά 
του: ντελάλης.
Οι  τεχνικές  επικοινωνίας  εξελίχθηκαν.  Ο  γραπτός  λόγος 
μπήκε  για  τα  καλά  στη  ζωή  μας  σαν  μέσο  μαζικής 
επικοινωνίας. Τον έβδομο αιώνα, οι Κινέζοι εξέδωσαν την 
πρώτη  έντυπη  εφημερίδα  στον  κόσμο.  Το  1605,  στο 
Στρασβούργο, κυκλοφόρησε η πρώτη εφημερίδα σταθερής 
κυκλοφορίας  στην  Ευρώπη,  η  RELATION.  Στα  νεότερα 
χρόνια,  αναπτύχθηκε  και το  ραδιόφωνο σαν  μέσο 
γρήγορης  και  μαζικής  ενημέρωσης.  Η  αμεσότητα  στην 
πληροφόρηση  σε  συνδυασμό  με  την  δυνατότητα 
επικοινωνίας  από τεράστιες  αποστάσεις αποτέλεσαν  την 
αιτία  που  καθιστά  το  μέσο  αυτό  βιώσιμο  μέχρι  σήμερα.
Με  την  εμφάνιση  του  ραδιοφώνου,  η  ζωή  μας  άλλαξε 
απότομα.  Ένα  καινούριο «εργαλείο»προστέθηκε  στο 
οπλοστάσιο  της  επικοινωνίας.  Το  ραδιόφωνο  μπήκε 
επιθετικά μέσα σε κάθε πόλη και σε κάθε χωριό, μέσα σε 
κάθε  σπίτι  και  σε  κάθε  δωμάτιο.  Αντιλαμβάνεται  κανείς 
πάρα  πολύ  εύκολα  πόση  επικοινωνιακή  δύναμη  κρύβει 
μέσα του αυτός ο μηχανισμός .
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Η επίδραση του ραδιοφώνου στη διαμόρφωση της «κοινής 
γνώμης» έγινε πολύ γρήγορα γνωστή σ' αυτούς που την 
είχαν  ανάγκη.  Στη  διάρκεια  του  περασμένου  αιώνα  τα 
μεγάλα  παιχνίδια  παιζόντουσαν  με  εργαλεία,  κυρίως, τις 
εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας και το ραδιόφωνο. Έως 
την εμφάνιση της  τηλεόρασης,  ο  ήχος  αποδείχθηκε  σαν 
τον  καλύτερο  τρόπο  όχι  μόνο  για  την  μετάδοση  μιας 
πληροφορίας,  αλλά  και  για  την  διαφημιστική  προώθηση 
προϊόντων.  Ακόμη  έγινε  ο  προσφιλέστερος  τρόπος 
διασκέδασης  για  αρκετά  χρόνια  ενώ   χρησιμοποιείται 
ευρύτατα  και  για εκπαιδευτικούς  σκοπούς.  Η υψηλή 
αποτελεσματικότητα στη  διαμόρφωση  της Κοινής 
Γνώμης αποτέλεσε  την  κύρια  αιτία  για  υψηλού  κόστους 
επενδύσεις  στον  συγκεκριμένο  χώρο.  Σε  χρόνο  ρεκόρ 
αναπτύχθηκαν  μεγάλα  δίκτυα,  με  δεκάδες  χιλιάδες 
πομπούς και αναμεταδότες, με εκατομμύρια εργαζόμενους 
στις  κάθε μορφής θέσεις  εργασίας  που δημιούργησαν οι 
ανάγκες  παραγωγής  προγραμμάτων  και  λειτουργίας  των 
σταθμών.  Η  χρηματοδότησή  τους  εξασφαλίστηκε  και 
συνεχίζει  να  εξασφαλίζεται  από  αυτούς  που  θέλουν να 
πουλήσουν ή να ελέγξουν κάποιες καταστάσεις.
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Από το   1930 το  ραδιόφωνο κατακτά  πολύ  ευρύ  κοινό, 
όπου  ο  κάθε  άνθρωπος  ήθελε  να  έχει  μια  συσκευή 
ραδιοφώνου στο σπίτι του για την ψυχαγωγία του και την 
ενημέρωσή  του.  Το  ραδιόφωνο  τη  δεκαετία  του  ’50, 
δέχθηκε  ένα  μεγάλο  πλήγμα  με  την  εισαγωγή  της 
τηλεόρασης. Όμως, το ραδιόφωνο άντεξε μέχρι και σήμερα 
λόγω  στο  ότι  ψυχαγωγεί,  ενημερώνει  και  εξάπτει  τη 
φαντασία των ακροατών. Στην ανάπτυξη του ραδιοφώνου, 
ως συσκευή, συνέβαλε η τεχνολογία των ολοκληρωμένων 
κυκλωμάτων  Έτσι,  σήμερα  είναι  δυνατή  η  κατασκευή 
ιδιαίτερα  μικρών  ραδιοφωνικών  δεκτών,  ώστε  να 
ενσωματώνονται σε συσκευές όπως τα κινητά τηλέφωνα. 
Το  ραδιόφωνο  παραμένει  σημαντικός  φορέας  τόσο 
πληροφοριών όσο  και  μουσικής  διασκέδασης  και  ως  μια 
εναλλακτική  λύση  για  τους  ανθρώπους  που  θέλουν  να 
ενημερώνονται  ή να διασκεδάζουν,  κάνοντας  παράλληλα 
και  κάποια  άλλη  εργασία,  όπως,  για  παράδειγμα  να 
οδηγούν, να διαβάζουν ή να γράφουν.

Η  φαντασία  γίνεται  πραγματικότητα  και  η  σκληρή 
πραγματικότητα  κατακερματίζεται  στο  άκουσμα  μιας 
ραδιοφωνικής  εκπομπής…της  αγαπημένης  σας 
ραδιοφωνικής εκπομπής.  
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Ο ρόλος του μουσικού ραδιοφώνου ήταν να  διασκεδάσει 
τους  ανθρώπους που  το  ακούν  (και  να  έχουν  μια 
συντροφιά).  Δεν  θα  ξεχάσω  όταν  ήμουν  μικρός  να 
περιμένουν  οι  γονείς  μου  στο  κρατικό  ραδιόφωνο  (δεν 
υπήρχε και άλλο) την εκπομπή «Τα τραγούδια της παρέας» 
για να χαρούν καλή μουσική. Η έλευση της τηλεόρασης το 
άλλαξε αυτό φυσικά.
Μετά, στα τέλη της δεκαετίας του ‘80 και  τις αρχές της 
δεκαετίας  του  ’90  ήταν η  μόνη  ενημέρωση  για  το  τι 
συμβαίνει μουσικά στο εξωτερικό.
Ξεκίνησε  δειλά-δειλά  και  το «εκπαιδευτικό»  μουσικό 
ραδιόφωνο άρχισαν άνθρωποι με βαθιές μουσικές γνώσεις 
να  ενημερώνουν-εκπαιδεύουν  τους  φίλους  της  μουσικής 
για  το  τι  έχει  συμβεί  και  τι  θα  συμβεί  στο  μέλλον  της 
μουσικής. Από τα μέσα των 90’s το ραδιόφωνο πήρε και 
τον ρόλο του διαμορφωτή στο τι ακούγεται σε μία πόλη. 
Ταυτόχρονα  όμως  ξεκίνησε  και  η εποχή  του 
έντονου/σκληρού  marketing  από  το  ραδιόφωνο  σε 
συνεργασία με τις δισκογραφικές εταιρείες. 
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Το  ραδιόφωνο  δεν  παρουσιάζεται  πια  ως  ένα  κυρίαρχο 
μέσο,  αλλά  ως  ένα  μέσο  με  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά. 
Πράγματι,  η  εποχή  κυριαρχίας  του  ραδιοφώνου  έχει 
περάσει  ανεπιστρεπτί.  Το  Ραδιόφωνο  δεν  είναι  το 
«υπεύθυνο για την κατάσταση της κοινωνίας μέσο» (όπως 
παρουσιάζεται η τηλεόραση), αλλά χαρακτηρίζεται από την 
ένταση  του  λόγου  και  της  μουσικής  που  μεταδίδει,  της 
αμεσότητας, αλλά και της υποβολής. Ο ακροατής πλάθει 
μόνος  του  τις  εικόνες  στο  μυαλό  του.  Το  ραδιόφωνο, 
μπορεί να γίνει προκλητικό γιατί βασίζεται στη δύναμη του 
αιχμηρού  λόγου.  Και  ίσως  πολλές  φορές  να  γίνει 
προσωπική υπόθεση ενός παρουσιαστή / παραγωγού.
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Όμως  παρόλο  που  η  τηλεόραση  έχει  πάρει  ένα  πολύ 
μεγάλο  μέρος  από  το  ρόλο που είχε  το  ραδιόφωνο τον 
περασμένο  αιώνα,  το  ραδιόφωνο  εξακολουθεί  να 
διαδραματίζει το δικό του ρόλο, στο  

      1) να διασκεδάζει και να ψυχαγωγεί μεγάλο μέρος του 
πληθυσμού  εύκολα  άμεσα,  οποιαδήποτε  στιγμή  και  με 
ελάχιστο κόστος .

      2) να ενημερώνει επιλεκτικά και εξειδικευμένα τόσο 
στο  χώρο  της  μουσικής  όσο  και  γενικά  στο  χώρο  της 
ενημέρωσης,  στο  σπίτι,  στο  αυτοκίνητο  ή  οπουδήποτε 
βρισκόμαστε.

     3) να προωθεί προϊόντα μέσω της διαφήμισης.

     4) να εκπαιδεύει

     5) συντροφεύει ανθρώπους που ζουν μόνοι τους. 

                

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1)   www.wikipedia.com

2)   www.google.com
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3)   Περιοδικό Popular Music,

4)   Αλ. Μπαλτζής  Μουσική και ΜΜΕ

5)   Radio listener Radioescucha
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