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Φσλόγξαθνο ηνπ Έληηζνλ 

Ο θωνογράθος, κοινώς γραμμόθωνο, (αγγλ. Phonograph) είναι μια 

από ηις πρώιμες ζσζκεσές για ηην εγγραθή και αναπαραγωγή ήτοσ. 

Καηαζκεσάζηηκε από ηον Αμερικανό Τόμας Άλβα Ένηιζον (Thomas A. 

Edison) (1847 – 1931) ηο 1877. Χρηζιμοποιούζε μια βελόνα για να 

καηαγράθει ηον ήτο ζε ένα κύλινδρο με ασλάκια, επικαλσμμένο με 

αλοσμινόταρηο, ο οποίος περιζηρεθόηαν με ζηαθερή ηατύηηηα. Η ιδέα ηης 

εγγραθής ήτοσ με παρόμοιο ηρόπο σπήρτε από ηοσλάτιζηον μιζό αιώνα 

πριν, αλλά ο Ένηιζον με ηην καηαζκεσή ηοσ ηης έδωζε ζάρκα και οζηά. 

  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%87%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%82_%CE%88%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BF%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/1877
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B5%CE%BB%CF%8C%CE%BD%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_(%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Fonograf_01_ubt.jpeg
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Η εθεύξεζε ηνπ 

θσλνγξάθνπ ην 1877 από 

ηνλ Thomas Edison 

αθνινπζήζεθε από 

πνιινύο κηκεηέο. 

Τν 1886 ν Alexander 

Graham Bell, ν μάδειθνο 

ηνπ Chichester Bell θαη 

έλαο βνεζόο ηνπ ν 

Charles S.Tainter, 

θαηνρπξώλνπλ δίπισκα 

επξεζηηερλίαο γηα 

ζεκαληηθέο βειηηώζεηο 

ζηνλ αξρηθό θσλόγξαθν 

ηνπ Edison, κε θαζπζηέξεζε έμη εηώλ απ΄ ηε ζηηγκή πνπ 

μεθίλεζαλ ηελ έξεπλά ηνπο. Ολνκάδνπλ ηε κεραλή ηνπο 

Graphophone (γξαθόθσλν) πνπ έγηλε ε βάζε ηεο επηρείξεζεο 

ηεο COLUMBIA. 

Καη νη δύν εθεπξέζεηο ρξεζηκνπνίεζαλ έλαλ θύιηλδξν, πνπ 

θαηέγξαθε ηνλ ήρν ζε έλα απιάθη, θαζώο απηόο 

πεξηζηξεθόηαλ. Η θύξηα δηαθνξά κεηαμύ ηνπ θσλνγξάθνπ θαη 

ηνπ γξαθόθσλνπ, ηνπιάρηζηνλ αξρηθά, ήηαλ όηη ην 

graphophone ρξεζηκνπνίεζε ην θεξί σο κέζν θαηαγξαθήο αληί 

γηα ην θύιιν αινπκηλίνπ-θαζζίηεξνπ, θαη ε θαηαγξαθή 

θόπεθε ή ζκηιεύηεθε ζην θεξί αληί γηα ηελ απνηύπσζε ζε 

αλάγιπθν. 

Όπσο αθξηβώο ην graphophone ην 1887 δαλείζηεθε 

πνιιέο ηδέεο από ηνλ Edison, νκνίσο ν "βειηησκέλνο 

θσλόγξαθνο" ηνπ Edison ην 1888 μαλαδαλείδεηαη από ην 

graphophone. Σύληνκα θαη νη δύν κεραλέο ήηαλ έηνηκεο γηα 

πώιεζε ή κίζζσζε ζην θνηλό. 

http://4.bp.blogspot.com/_ZlID1yK50KE/Sr0TxpxSNRI/AAAAAAAABi0/BiJ4R9bf2eQ/s1600-h/%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C.1.jpg
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Τνλ Ιαλνπάξην ηνπ 1889 ε COLUMBIA Phonograph Co. 

αξρίδεη ηελ εκπνξηθή δσή ηεο, βαζηζκέλε ζηα δηπιώκαηα 

επξεζηηερλίαο ηεο πξνεγνύκελεο εηαηξείαο Graphophone Co. 

Πξηλ από ην 1894, ε COLUMBIA θαη ε επηρείξεζε ηνπ Edison 

είλαη κέξνο ηεο εηαηξείαο North American Phonograph, αιιά 

αξγόηεξα ρσξίδνληαη θαη γίλνληαη αληαγσληζηέο. Καη νη δύν 

επηρεηξήζεηο αξρίδνπλ ηηο πσιήζεηο θσλόγξαθσλ γηα ρξήζε 

σο κεραλώλ ππαγόξεπζεο. 

 

 
 

Οη αξρηθνί αγνξαζηέο ησλ λέσλ ζπζθεπώλ ήηαλ 

επηρεηξεκαηίεο, δηθεγόξνη, δεκνζηνγξάθνη δηθαζηεξίσλ, θαη άιινη 

πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ απηήλ ηελ πεξίνδν ηε ζηελνγξαθία γηα λα 

θαηαγξάςνπλ ηηο ζθέςεηο ή λα ζπλζέζνπλ ηηο επηζηνιέο ηνπο. Αλ θαη 

ε θαηαγξαθή ηνπ ήρνπ, σο κεραλή γηα ρξήζε από επηρεηξεκαηίεο, 

έρεη ηελ ηζηνξία ηνπ, ηνλ κεγαιύηεξν αληίθηππν θαηαγξαθήο ηνπ 

ήρνπ είραλ νη ρξήζεηο ςπραγσγίαο . 

Οη πξώηεο θαηαγξαθέο θσλνγξάθσλ θαη γξαθνθώλσλ ζην 

1890 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα παξνπζίαδαλ πνιπάξηζκα 

πξνβιήκαηα ζπκβαηόηεηαο. Καη νη δύν επηρεηξήζεηο παξνπζίαδαλ 

παξαιιαγέο ζηε βαζηθή ηερλνινγία (θύιηλδξνη καθξάο δηαξθείαο ή 

θύιηλδξνη κεγαιύηεξεο δηακέηξνπ) πνπ δελ κπνξνύζαλ λα παηρηνύλ 

ζηηο παιαηόηεξεο κεραλέο. 

Οη επηρεηξεκαηηθνί θσλνγξάθνη θαη γξακκόθσλα είραλ 

θησρέο πσιήζεηο ζηα πξώηα ρξόληα ηεο θπθινθνξίαο ηνπο θαη ε 
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βηνκεραλία θσλνγξάθσλ ήηαλ θνληά ζηελ πηώρεπζε. Αιιά ην 1899, 

νη ηνπηθνί αληηπξόζσπνη αλαθάιπςαλ έλαλ πην πξνζνδνθόξν ηξόπν 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο κεραλέο γηα δεκόζηα δηαζθέδαζε: Σηηο 

εκπνξηθέο ζηνέο, νη νπνίεο ήηαλ αξθεηά δεκνθηιείο εθείλε ηελ 

επνρή, ηνπνζεηήζεθαλ θσλόγξαθνη πνπ ιεηηνπξγνύζαλ κε 

θέξκαηα, θαη έπαηδαλ ηξαγνύδηα θαηαγεγξακκέλα ζε θπιίλδξνπο. Τν 

θνηλό ηνπο αγάπεζε. 

Οη δηάθνξεο επηρεηξήζεηο πνπ θαηαζθεύαδαλ θσλνγξάθνπο, 

γξήγνξα έθαλαλ ηηο απαξαίηεηεο κεηαηξνπέο θαη κεξηθέο απ΄ απηέο 

ηηο μαλαζρεδίαζαλ, έηζη ώζηε απηέο λα είλαη θηελέο θαη απιέο, 

ειπίδνληαο όηη νη άλζξσπνη ζα ηνπο αγόξαδαλ γηα ηα ζπίηηα ηνπο. 

Ο Emile Βerliner ην 1896 ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ Eldridge 

Johnson, έλα κεραληθό από ην Camden ηνπ New Jersey, πνπ 

ζρεδίαζε έλα βειηησκέλν γξακκόθσλν γηα ηελ επηρείξεζε ηνπ 

Βerliner. Σύληνκα νη δύν έλσζαλ ηηο δπλάκεηο ηνπο γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηελ επηρείξεζε Victor Talking Machine Company, 

ην 1901. Η Victor ζηηο απαξρέο ηνπ 20νπ αηώλα έγηλε έλαο από ηνπο 

κεγαιύηεξνπο θαηαζθεπαζηέο ησλ "νκηινπζώλ κεραλώλ" θαη ησλ 

δίζθσλ.  

 
 

Από ην 1897, ν Δ.Βerliner είρε ζπκθσλήζεη γηα ηελ ίδξπζε 

ελόο θιάδνπ ηεο επηρείξεζήο ηνπ ζην Λνλδίλν. Αλ θαη ήηαλ επίζεκα 

γλσζηή σο Gramophone Company, ήηαλ πεξηζζόηεξν γλσζηή από 

ην εκπνξηθό ζήκα ησλ δίζθσλ ηνπ, πνπ νλνκαδόηαλ HIS MASTER 
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VOICE, ή HMV, θαη από ην Νipper ην ζθπιάθη, ην νπνίν έγηλε 

αξγόηεξα ε καζθόη γηα ηε Victor. Ο Emile Berliner, δεκηνύξγεζε 

επίζεο ηελ επηρείξεζε Deutsche Grammofon κε ηνλ αδειθό ηνπ, ην 

1898. Σύληνκα, νη ηξεηο επηρεηξήζεηο (Edison, Victor, θαη 

COLUMBIA) ήηαλ νη κεγαιύηεξεο επηρεηξήζεηο δίζθσλ θαη 

ζπζθεπώλ ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, ελώ ε HMV θαη ηα δηάθνξα 

ππνθαηαζηήκαηα πνπ ζπζηάζεθαλ από ηνλ Edison θαη ηελ 

COLUMBIA θπξηαξρνύζαλ ζηελ αγνξά ηεο Δπξώπεο. Πσινύζαλ 

πεξίπνπ 3 εθαηνκκύξην δίζθνπο αλά έηνο κέρξη ην 1900 ζηηο ΗΠΑ 

κόλν. Η επηηπρία ηεο βηνκεραλίαο δίζθσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

επόκελσλ δύν δεθαεηηώλ απνηέιεζε θαηλόκελν. Σύληνκα, ε 

βηνκεραλία δίζθσλ ήηαλ κηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο βηνκεραλίεο 

ζηνλ θόζκν. 

Ο Γαλόο εθεπξέηεο Valdemar Poulsen θαηνρπξώλεη δίπισκα 

επξεζηηερλίαο ην 1898 γηα ηελ πξώηε ζπζθεπή καγλεηηθήο 

θαηαγξαθήο ηνπ ήρνπ. 

Τν 1900 γίλνληαη εγγξαθέο ζε δίζθνπο γξακκνθώλνπ - 

γπςηιάθα κε 78 ζηξνθέο θαη δηάξθεηαο 3 ιεπηώλ. Τν 1902, ελώ 

ππάξρνπλ ήδε εγγξαθέο θιαζζηθήο θαη ιατθήο κνπζηθήο, αξρίδεη ηηο 

ερνγξαθήζεηο ν δηάζεκνο ηελόξνο Henrico Carouso κε κεγάιε 

επηηπρία, γεγνλόο πνπ ζπλέβαιε θαη ζηελ εμάπισζε ηνπ δίζθνπ. 

Τν 1906 ε επηρείξεζε νκηινπζώλ κεραλώλ Victor (Victor 

Talking Machine Company) κηα ζρεηηθά πξόζθαηε επηρείξεζε, 

πξνζθέξεη ην πξώην "Victrola " ηεο, έλα γξακκόθσλν, πνπ 

ηνπνζεηνύζε ην ρσλί κέζα ζην θηβώηην, αληί εμσηεξηθά. 
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Γραμμόφωνα 

 

Η ηδέα κηαο αιεζηλά θηελήο κεραλήο, πνπ ζα κπνξνύζε λα 

αλαπαξάγεη ( αιιά όρη λα θαηαγξάςεη ) ηε κνπζηθή, ήηαλ ε 

έκπλεπζε γηα κηα αθόκα επηηπρέζηεξε ηερλνινγία, ην γξακκόθσλν. 

Ο ίδηνο ν Edison είρε ζθεθηεί γηα έλαλ θσλόγξαθν δίζθσλ, 

αιιά ήηαλ ν Emile Βerliner, έλαο Γεξκαλόο κεηαλάζηεο ζηηο ΗΠΑ, 

πνπ έδσζε ηε λέα ώζεζε. Η ζθέςε ηνπ Βerliner λα ρξεζηκνπνηήζεη 

έλαλ δίζθν αληί ελόο θπιίλδξνπ - ώζηε ε θαηαγξαθή ησλ ήρσλ λα 

γηλόηαλ ζε ζπλερή γξακκή από ηελ πεξηθέξεηα πξνο ην θέληξν, 

επάλσ ζε δίζθνπο από εηδηθή πιαζηηθή ύιε γξακκέλνπο θαη από ηηο 

δπν πιεπξέο - ζα εμαζθάιηδε κεγάιν αξηζκό αληηγξάθσλ ζε 

δίζθνπο. 

Τν 1894 ή ην 1895- ν Emile Berliner, εηζάγεη ην γξακκόθσλν 

ζηηο ΗΠΑ (1889 ζηελ Δπξώπε), ρξεζηκνπνηώληαο έλα δίζθν αληί 

ελόο θπιίλδξνπ. Η θαηαγξαθή ηνπ ήρνπ γηλόηαλ ζε νξηδόληηεο 

επίπεδεο απιαθώζεηο, αληί ηεο κεζόδνπ «ιόθσλ θαη θνηιάδσλ» ηνπ 

Edison. Ο Edison είρε πεηξακαηηζηεί κε ηνπο δίζθνπο ην 1878, αιιά 

είρε απνθαζίζεη λα κελ ηνπο ρξεζηκνπνηήζεη. Πνιινί ζεσξνύζαλ 
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όηη ε θαηαθόξπθε κέζνδνο («ιόθσλ θαη θνηιάδσλ») νδεγνύζε ζε 

θαιύηεξεο ερνγξαθήζεηο από ηελ νξηδόληηα. 

Από ην 1893 άξρηζε λα πνπιάεη ηα θηελά γξακκόθσλά ηνπ θαη 

δίζθνπο ησλ επηά ηληζώλ πνπ θαηαζθεπάδνληαλ από ζθιεξό 

ιάζηηρν. 

Οη δίζθνη θαηαζθεπάδνληαλ κε κεγάιε πίεζε πιαζηηθήο ύιεο 

πάλσ ζε κεηαιιηθή κήηξα. Η κήηξα θαηαζθεπαδόηαλ από κηα 

αξρηθά θέξηλε πιάθα, ε νπνία επηκεηαιισλόηαλ κε ηε 

γαιβαλνπιαζηηθή κέζνδν. 

 

 
 

Η θαηαγξαθή γηλόηαλ ζʼ έλα δίζθν ςεπδάξγπξνπ πνπ 

επελδύζεθε κε θεξί. Μόιηο ραξαζζόηαλ κηα θαηαγξαθή ζην θεξί, ν 

δίζθνο βπζηδόηαλ ζε έλα δηάιπκα νμένο, ην νπνίν εηζρσξνύζε, 

απνξξνθνύζε ην πιηθό θάησ από ην απιάθη θαη ράξαδε ηελ 

θαηαγξαθή ζηελ επηθάλεηα ηνπ ςεπδάξγπξνπ. Καηόπηλ, 

ρξεζηκνπνηώληαο κηα δηαδηθαζία ειεθηξνιπηηθήο επηκεηάιισζεο, ν 

δίζθνο ςεπδάξγπξνπ κεηαηξεπόηαλ ζηε κήηξα –stamper-, πνπ ζα 

κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα καδηθή παξαγσγή δίζθσλ, 
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αζθώληαο κεγάιε πίεζε πιαζηηθήο ύιεο - βνπιθαλίηε (ζθιεξό 

ιάζηηρν) - πάλσ ζ΄ απηή. 

Τα γξακκόθσλα ζηόρεπαλ ζηελ αγνξά ςπραγσγίαο, θαη νη 

νηθηαθέο εθδόζεηο ηνπο, δελ ήηαλ ηθαλέο γηα ερνγξάθεζε. Η λέα 

εθεύξεζε αξρηθά είρε έλα κεγάιν ρσλί γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ήρνπ, 

ην νπνίν θαηόπηλ ζπγρσλεύζεθε κέζα ζην θηβώηην ηεο ζπζθεπήο θαη 

ην δηάθξαγκα έγηλε κεηαιιηθό. Η ηαρύηεηα ηνπ πεξηζηξεθόκελνπ 

δίζθνπ ήηαλ 78 ζηξνθέο ην ιεπηό θαη ε λέα απηή ηειεηνπνίεζε ηεο 

ζπζθεπήο έδσζε ην γξακκόθσλν, πνπ απέδηδε πην θαζαξά θαη 

ζσζηά ηνπο ήρνπο.  

 

 
 

Γηα ηελ ηζηνξία θαη ηελ πεξηέξγεηα αο αλαθέξνπκε νηη νη 

πξώηεο εηδήζεηο πνπ έθηαζαλ ζηελ Διιάδα γηα ηελ εθεύξεζε ηνπ 

θσλνγξάθνπ ρξνλνινγνύληαη από ην 1877 ! Πξόθεηηαη γηα ξεπνξηάδ 

από ηηο επηδείμεηο ηνπ Kάξνινπ Kξό ζην Παξίζη θαη πεξηγξαθέο ηνπ 

κεραλήκαηνο ηνπ σο αμηνπεξίεξγνπ. H πην παιηά πάλησο γξαπηή 

αλαθνξά πνπ έρνπκε εληνπίζεη ζρεηηθά κε ην πόηε έθηαζαλ ηα 

γξακκόθσλα ζηελ Aζήλα, είλαη απηή ηνπ Aληώλε Bεξβεληώηε από 

ην βηβιίν ηνπ "H Aζήλα ηνπ 1900” 

Δθηόο από απηνύο ηνύο λεσηεξηζκνύο (αεξόζηαην, αεξνπιάλν, 

θηλεκαηνγξάθνο) έλα άιιν πεξίεξγν, ήηαλ ό θσλνγξάθνο, όπσο ηνλ 

έιεγαλ ηόηε. Mεγάιε αίζζεζε καο έθαλε λα αθνύκε ηελ θσλή ηνπ 

αλζξώπνπ πνπ έβγαηλε από έλα θνπηί. Eλα ηέηνην κεράλεκα ήηαλ 

εμαηξεηηθή πνιπηέιεηα ηόηε ζ' έλα θέληξν ςπραγσγίαο. Tν κεράλεκα 

απηό, ην είρε ηνπνζεηήζεη ν ηδηνθηήηεο ελόο θαθελείνπ ζηελ πιαηεία 

ηεο Mεηξνπόιεσο, επάλσ ζε έλα δέληξν θαη ζθεπαζκέλν όπσο ήηαλ 
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από ην ππθλό θύιισκα, πξνθαινύζε ηελ πεξηέξγεηα ησλ ζακώλσλ 

θαη ησλ δηαβαηώλ, νη νπνίνη δελ εκπνξνύζαλ λα δηαθξίλνπλ από πνύ 

ήξρεην ε θσλή..."  

 

 
 

Απηή ε πξώηε εκθάληζε ησλ γξακκνθώλσλ επάλσ 

ζηα...δέληξα ηεο Αζήλαο επηβεβαηώλεηαη θαη από πξνθνξηθέο 

καξηπξίεο παιηώλ Αζελαίσλ γιεληδέδσλ, κνπζηθώλ θιπ. Όκσο ε 

δξάζε ηνπο ήηαλ αξθεηά πεξηνξηζκέλε γηαηί θαη αθξηβά 

κεραλήκαηα ήζαλ, αιιά ην ζπνπδαηόηεξν, ζην ξεπεξηόξην ηνπο δελ 

ππήξραλ αθόκα παξά ειάρηζηα ειιεληθά ηξαγνύδηα. Ωζηόζν, κε ην 

ηέινο ηεο πξώηεο δεθαεηίαο ηνπ αηώλα, αξρίδνπλ λα θζάλνπλ νη 

δίζθνη κε ειιεληθά ηξαγνύδηα πνπ εθδίδνληαλ ζην εμσηεξηθό 

(Σκύξλε, Πόιε θαη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο) 

Tη ζήκαλε γηα ηε κνπζηθή ν δίζθνο θσλνγξάθνπ, ήηαλ 

αδύλαην θαη λα ην θαληαζηεί θαλείο ηόηε. Γηα λα απνηηκεζεί ε αμία 

ησλ ερνγξαθήζεσλ ηεο πξώηεο επνρήο ηεο δηζθνγξαθίαο, πξέπεη 

λα ινγαξηάζνπκε απαξαίηεηα θαη νξηζκέλνπο θαζνξηζηηθνύο 

παξάγνληεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θύζε, ηελ παξαγσγή, θαη ηε 

δηάδνζε απηήο ηεο κνπζηθήο. πεγή:Ellinikosfm.com 
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Σην θσλνγξάθν, ε βειόλα πνπ θαηέγξαθε ηνλ ήρν ήηαλ 
ζπλδεδεκέλε κε έλα είδνο θσλαγσγνύ κε ηξόπν ώζηε λα ιακβάλεη 
κεραληθά ηεο δνλήζεηο πνπ πξνθαινύζε ν ήρνο πνπ πεξλνύζε κέζα 
ζ' απηόλ. Η βειόλα παιιόηαλ θάζεηα πξνο ηελ επηθάλεηα ηνπ 
θπιίλδξνπ θαη δηακόξθσλε ην αινπκηλόραξην δεκηνπξγώληαο 
"θνξθέο θαη θνηιίεο". Ο θύιηλδξνο πεξηζηξεθόηαλ κε ην ρέξη, κε ηελ 
βνήζεηα κηαο καληβέιαο, πνπ ήηαλ πξνζαξκνζκέλε ζηνλ άμνλά ηνπ. 
Αξγόηεξα ν Έληηζνλ αληί γηα θπιίλδξνπο επηθαιπκκέλνπο κε 
αινπκηλόραξην άξρηζε λα ρξεζηκνπνηεί θέξηλνπο θπιίλδξνπο ζηηο 
ζπζθεπέο ηνπ. Απηό είρε σο απνηέιεζκα ηελ δπλαηόηεηα δηαγξαθήο 
κηαο ερνγξάθεζεο, αθαηξώληαο ηελ επηθάλεηα ηνπ θέξηλνπ 
θπιίλδξνπ κε ηελ ρξήζε αηρκεξήο ιεπίδαο. 

Με βάζε απηή ηελ πξώηε ζπζθεπή, ν επίζεο Ακεξηθαλόο Emil 
Berliner (1851-1929), επηλόεζε δέθα ρξόληα αξγόηεξα κηα άιιε 
ζπζθεπή, ην γξακκόθσλν (Gramophone), πνπ αληί γηα θέξηλν 
θύιηλδξν ρξεζηκνπνηνύζε κηα θπθιηθή πιάθα (δίζθν) από κίγκα 
γνκαιάθαο (shellac) γηα λα θαηαγξάθεη ηνλ ήρν. 

Τν έηνο 1881 πξνζπάζεζε ν εθεπξέηεο ηνπ ηειεθώλνπ Μπει 
λα βειηηώζεη ην θσλόγξαθν ηνπ Έληηζνλ. Γηα ην ζθνπό απηό 
θάιπςε ηνλ μύιηλν θύιηλδξν κε θεξί, πάλσ ζην νπνίν ζα 
ραξαζζόηαλ ην απιάθη ηνπ ήρνπ. Η πξνζπάζεηα απηή έδσζε 
θαιύηεξα απνηειέζκαηα, θπξίσο όκσο δελ επέηξεπε ηελ 
ερνγξάθεζε άζρεησλ ζνξύβσλ, όπσο ε θαηαζθεπή ηνπ Έληηζνλ. Τν 
1886 δήισζε γηα επξεζηηερλία κηα όκνηα θαηαζθεπή κε επίζηξσζε 
θεξηνύ ζην θύιηλδξν ν Charles Sumner Tainter (Ταίηληεξ, 1854-
1940) θαη ην νλόκαζε γξαθόθσλν (graphophone). Δλαληίνλ ηνπ 
Ταίηληεξ θηλήζεθε δηθαζηηθά ν Έληηζνλ, ζεσξώληαο όηη επξόθεηην 
γηα θινπή πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. 

Τν 1888 αληηθαηέζηεζε ν ίδηνο ν Έληηζνλ ην θύιιν θαζζηηέξνπ 
κε ζηξώκα ζθιεξνύ θεξηνύ θαη ηνπνζέηεζε ζηε ζπζθεπή έλα 
κεραληθό θηλεηήξα κε βαξύδη. Αξγόηεξα ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο 
κεραληθόο θηλεηήξαο κε ειαηήξην θαη καληβέια γηα θνύξδηζκα θαη 
ζηε ζπλέρεηα, ζε κεξηθά κνληέια, έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο, αλ θαη 
νη ειεθηξηθνί θηλεηήξεο ήηαλ εθείλε ηελ επνρή θαη γηα αξθεηέο 
δεθαεηίεο αθόκα νγθώδεηο θαη αθξηβνί. Γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ήρνπ 
ρξεζηκνπνίεζε ν Έληηζνλ ην ραξαθηεξηζηηθό ρσλί πνπ βιέπνπκε ζε 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CF%89%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B2%CE%AD%CE%BB%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B5%CF%81%CE%AF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81_%CE%93%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%87%CE%B1%CE%BC_%CE%9C%CF%80%CE%B5%CE%BB
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B5%CF%81%CE%AF&action=edit&redlink=1
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εηθόλεο θαη θσηνγξαθίεο ηνπ θσλνγξάθνπ. Οη θύιηλδξνη ηνπ 
Έληηζνλ πεξηείραλ κνπζηθή ή νκηιία δηάξθεηαο πεξίπνπ 2 ιεπηώλ. 
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Όλα τα υλικά που χρηςιμοποίηςα τα είχα από 

παλαιότερεσ καταςκευζσ . Το μόνο που ςτοίχιςε ήταν το 

μελάνι ςτον εκτυπωτή και η βιβλιοδζτηςη τησ εργαςίασ:  

περίπου 20 ευρώ.   
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4 Χαρτόνια Α4 

Εφημερίδεσ 

Κόλλα Ατλακόλ 

1 μεγάλο κουτί 

Χρώματα 

Μζταλλο 

Πηλό 

 

  

 

  

  

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.sigmalive.com/files/imagecache/full_image/files/node_images/6/0/9/49609/newspaper3.jpg&imgrefurl=http://www.sigmalive.com/news/greece/49609&usg=__awkQ9cyx15FsOGoJcahn6_yGLho=&h=323&w=448&sz=121&hl=el&start=12&zoom=1&tbnid=ORKOnoEw5lPR7M:&tbnh=125&tbnw=173&ei=1ZTBTd2dKozP4wbb2bTqBA&prev=/search?q=newspaper&hl=el&biw=1255&bih=459&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&iact=rc&dur=250&page=2&ndsp=12&ved=1t:429,r:3,s:12&tx=127&ty=30
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.alkitex.gr/images/paint6.jpg&imgrefurl=http://www.alkitex.gr/&usg=__U4dVeMHYtffLIYfVFKY3H_TUm3o=&h=252&w=203&sz=34&hl=el&start=12&zoom=1&tbnid=9T4KAHkJkWYWUM:&tbnh=130&tbnw=117&ei=OZfBTYWGDJPR4wau6-TeBA&prev=/search?q=%CF%87%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1&hl=el&biw=1255&bih=459&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&iact=rc&dur=327&page=2&ndsp=12&ved=1t:429,r:9,s:12&tx=74&ty=91
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://openwindow.gr/store/image.php?object_type=product&image_id=1643&imgrefurl=http://openwindow.gr/store/index.php?target=products&mode=search&subcats=Y&type=extended&avail=Y&pshort=Y&pfull=Y&pname=Y&pkeywords=Y&cid=0&q=&page=full_list&usg=__l3uFtYDlsGrOwrwumsF2NU_3fqo=&h=155&w=120&sz=3&hl=el&start=12&zoom=1&tbnid=xE5--ATEHDyjTM:&tbnh=124&tbnw=96&ei=0JfBTZIHi4jiBtGs6IQF&prev=/search?q=%CE%B1%CF%84%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CE%BB&hl=el&safe=active&biw=1255&bih=459&gbv=2&site=search&tbm=isch&itbs=1&iact=rc&dur=218&page=2&ndsp=15&ved=1t:429,r:8,s:12&tx=90&ty=77
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 Το γραμμόφωνο θ το πρώτο βιμα για τθ διάδοςθ τθσ 

μουςικισ με τεχνολογικά μζςα και τθν ζγγραφι-αποκικευςθ του 

ιχου. Αυτό ζδωςε τθ δυνατότθτα τθ διάδοςθ τθσ μουςικισ ςε όλο 

τον κόςμο. Όλοσ ο κόςμοσ πλζον άρχιςε να ακοφει και να γνωρίηει 

μουςικζσ και ιχουσ  από κάκε γωνιά τθσ γθσ. Η ανάπτυξθ μιασ 

νζασ βιομθχανίασ τθσ μουςικισ βιομθχανίασ ιταν πλζον γεγονόσ. 

Εργοςτάςια καταςκευισ γραμμοφώνων και δίςκων άνοιγαν το ζνα 

μετά το άλλο ςτθ δφςθ. Ο τρόποσ διαςκζδαςθσ άλλαξε, ο μουςικόσ 

ιχοσ των γραμμόφωνων μπικε ςε κάκε ςπίτι, οι όπωσ ςιμερα οι 

προςωπικοί υπολογιςτζσ.  
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Πθγι: Βικιπαιδεια  

Πθγι: Ellinikosfm.com 

Emile Berliner - The History of the Gramophone 

Emile Berliner (1851-1929 ) patented the gramophone. 

http://sfrang.com/historia/selida602.htm 
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