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Τ α τελευταία χρόνια αναπτύσσεται στην 
Ευρώπη ένα νέο πρότυπο ψηφιακής 
τηλεόρασης, η επίγεια ψηφιακή τηλε-

όραση DVB-T (Digital Video Broadcasting-
Terrestrial). Το σύστημα χρησιμοποιείται 
σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, όπως είναι η 
Γερμανία, η Αγγλία, η Σουηδία και η Φινλανδία. 
Μέχρι το 2012, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες θα 
πρέπει να σταματήσουν την προβολή των 
αναλογικών προγραμμάτων και να εκπέμπουν 
ψηφιακά. Τι είναι όμως επίγεια ψηφιακή τη-
λεόραση;

Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση (Digital Terrestrial 
TV) είναι μια εφαρμογή της ψηφιακής τεχνο-
λογίας που παρέχει μεγαλύτερο αριθμό κανα-
λιών και/ή καλύτερη ποιότητα εικόνας και ήχου 
(AC3, Dolby ψηφιακό) μέσω μιας συμβατικής 
κεραίας αντί μιας δορυφορικής σύνδεσης. Για 
παράδειγμα, στο ίδιο κανάλι UHF μπορούν να 
εκπέμπουν μέχρι και 4 κανάλια με συμβατική 
ποιότητα εικόνας (Standard Definition TV), ή 

ένα κανάλι με εικόνα υψηλής ευκρίνειας (High 
Definition TV). Το τηλεοπτικό σήμα (εικόνα και 
ήχος) κωδικοποιείται με τον αλγόριθμο συμπί-
εσης MPEG (Motion Picture Expert Group). 
Υπάρχουν πολλά πρότυπα MPEG. Τα σημαντι-
κότερα για την ψηφιακή επίγεια τηλεόραση εί-
ναι το MPEG-2 και το MPEG-4.

Το πρότυπο για την επίγεια ψηφιακή τη-
λεόραση στην Ελλάδα, όπως και στην υπό-
λοιπη Ευρώπη, είναι το DVB-T (Digital Video 
Broadcasting-Terrestrial). Η λήψη της επίγειας 
ψηφιακής τηλεόρασης DTTV γίνεται μέσω σχετι-
κού δέκτη. Αυτός μπορεί να έχει τη μορφή μιας 
μικρής επιτραπέζιας συσκευής ή να είναι ενσω-
ματωμένος (στην τηλεόραση). Ο ψηφιακός δέ-
κτης αποκωδικοποιεί το σήμα που λαμβάνεται 
μέσω μιας συμβατικής κεραίας. Αυτό που πρέ-
πει να προσέξουν οι καταναλωτές είναι ο δέκτης, 
είτε είναι ενσωματωμένος στην τηλεόραση είτε 
έχει μορφή συσκευής, να υποστηρίζει το πρό-
τυπο MPEG-4. Στην Ελλάδα, η επίγεια ψηφιακή 
μετάδοση ξεκίνησε από το ΤΕΙ Κρήτης από το 
εργαστήριο Έρευνας και Ανάπτυξης τηλεπικοι-
νωνιακών συστημάτων PASIPHAE το Σεπτέμβριο 
του 2001 με δοκιμαστική εκπομπή σε όλο το 
Ηράκλειο Κρήτης και το 2006 η ΕΡΤ ξεκίνησε 
την ψηφιακή μετάδοση τριών καναλιών (σινέ+, 

σπορ+, πρίσμα+ και ΡΙΚ). Τον Ιούνιο του 2009 
ιδρύθηκε η εταιρία Digea A.E., που έχει αναλά-
βει την ψηφιακή εκπομπή των τηλεοπτικών προ-
γραμμάτων των ιδιωτικών καναλιών Alpha, Alter, 
Antenna, Makedonia TV, Mega, Σκάι και Star. Το 
Σεπτέμβριο του 2009, ξεκίνησε η μετάβαση των 
ελληνικών ιδιωτικών καναλιών εθνικής εμβέλει-
ας σε ψηφιακό σήμα, με πρώτη περιοχή εκπο-
μπής τον Κορινθιακό Κόλπο. Τον Ιανουάριο του 
2010 ξεκίνησε η ψηφιακή εκπομπή των τηλεο-
πτικών καναλιών στη Θεσσαλονίκη και μέσα στο 
πρώτο εξάμηνο του 2010 θα ξεκινήσει το ψηφι-
ακό σήμα και στην Αθήνα, Λάρισα και Πάτρα. 
Είναι σίγουρο ότι η επίγεια ψηφιακή τηλεόρα-
ση αποτελεί μια ευκαιρία για σύγκλιση ανάμεσα 
στις τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις και στις τη-
λεοπτικές εταιρίες. Ο αμφίδρομος χαρακτήρας 
του συστήματος υποστηρίζει πολλές υπηρεσί-
ες, αφού το κανάλι εκπομπής προσφέρει υψη-
λούς ρυθμούς μετάδοσης των δεδομένων. Στο 
μέλλον, μέσω της ψηφιακής τηλεόρασης, πολ-
λές υπηρεσίες θα μπορούν να προσφερθούν, 
όπως πρόσβαση στο διαδίκτυο, e-shopping, τη-
λεδιάσκεψη, βιντεόφωνο, τηλε-εκπαίδευση, τη-
λε-πλοήγηση και πληροφορίες οδήγησης (πχ η 
κίνηση στους δρόμους) κτλ.
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Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση

Ο διαδικτυακός τόπος www.poiein.gr είναι 
μία όαση στο νεοελληνικό χασμουρητό των 
νεολαίων στις καφετέριες πάνω από έναν 

καπουτσίνο. Στη φιλόξενη αυτή γωνιά, που ίδρυσε 
ο ποιητής - ψυχίατρος (ή μήπως θα έπρεπε να 
πω: ψυχίατρος - ποιητής;) Σωτήρης Παστάκας και 
συνεπικουρεί ο επίσης ποιητής Σπύρος Αραβανής, 
βρίσκουν χώρο και, ίσως, λόγο ύπαρξης πολλοί 
νέοι ποιητές που έβρισκαν μέχρι πρότινος ερμητι-
κά κλειστές τις πόρτες των μεγάλων (και μικρών) 
εκδοτικών οίκων. 

Ένα ποίημα την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα. 
Και βεβαίως, απολαμβάνει ο αναγνώστης αυτού του 
ηλεκτρονικού περιοδικού τα σχόλια, τους διαπληκτι-
σμούς, τι συγκρούσεις, τις ειρωνείες, τα μίση και τα 
πάθη (για έρωτες δεν ξέρω, κι αν ήξερα, δε θα ο-
μιλούσα). Δεν ξέρω πόσοι νεοσσοί της ποίησης α-
πογοητεύτηκαν από την αρνητική υποδοχή και δεν 
ξαναέγραψαν. 

Όμως, αν κρίνω από τα ονόματα (και τα ψευδώ-
νυμα) που εναλλάσσονται στις αναρτήσεις και στις 
επικρίσεις, μάλλον θέριεψαν και «ανδρώθηκαν» (ή 
«γυναικώθηκαν») πολλοί φερέλπιδες της ποίησης 
στον 21ο αιώνα. Διαβάζοντας με προσοχή κάθε μέ-
ρα αυτά τα πονήματα (άνισα τις περισσότερες φο-
ρές, χωρίς να λείπουν κάποια διαμάντια), αναρωτιέ-
μαι πού πάει, λοιπόν, η ποίηση. Είναι μια τέχνη πε-

ριττή, όπως αναρωτιούνται κάποιοι; Είναι μια τέχνη 
σε παρακμή; Μια αρρώστια ανίατη; Μια γάγγραι-
να, που πρέπει να κοπεί; Ή ακριβώς εκείνη η ελπί-
δα του μέλλοντος, απ’ όπου μπαίνει το υπερκόσμιο 
φως της Αλήθειας και της Ομορφιάς παρακάμπτοντας 
το πέπλο της λογικής; Προσωπικά πιστεύω το δεύτε-
ρο. Μόνο μέσα από τη φαντασία και τον εκπεφρα-
σμένο (χωρίς λογοκρισία) λόγο, μπορούμε να ελπί-
σουμε ότι ο άνθρωπος θα βγει από τα σπήλαια και 
θα οδεύσει στην επόμενη μετεξέλιξή του. Έπεσε στα 
χέρια μου το «ποιείν αλμανάκ 2009» και απόλαυσα 
τα σταχυολογημένα κείμενα που είχα διαβάσει και 
σε ηλεκτρονική μορφή. Χρήσιμο εργαλείο για τους 
ερευνητές και τους λάτρεις της μούσας Ερατώς. Για 
τους υπόλοιπους, υπάρχουν άλλοι διαδικτυακοί τό-
ποι, με άλλου είδους χαρές και απολαύσεις.

Περί ορέξεως…
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