
Ο ΜΙΚΕΣ (Μιχάλης) ΨΑΛΙΔΑΣ SV1AF και η TV του ΕΙΡ. 
Γράφει ο Γιάννης Σταματόπουλος, SV1HE 

 
Ο Μικές ήταν ηλεκτρολόγος/μηχανολόγος του ΕΜΠ, άριστος ηλεκτρονικός, ιδρυτικό 
μέλος της ΕΕΡ με αύξοντα αριθμό 14. Μέχρι το 1967, όπου εδιώχθη από την χούντα, 
υπηρετούσε ως Διευθυντής Α' μηχανικός στο τότε ΕΙΡ. Ήταν γιος ανώτερου 
αξιωματικού της τότε Ελληνικής Βασιλικής Αεροπορίας, έμενε στο Κολωνάκι στην 
οδό Ηροδότου 26. Ήταν και αυτός ένας Ελληνας που ασχολείτο με την ερασιτεχνική 
εκπομπή από το τέλος της δεκαετίας του 30. 
 
Φοιτητής του Πολυτεχνείου ήταν όταν συνελήφθη από την Γενική Ασφάλεια. Αφού 
βρέθηκε στο σπίτι του ένας δέκτης ασυρμάτου, ο γνωστός NATIONAL mod. HRO, 
μικρόφωνο, συνθηματικές κάρτες επικοινωνίας από το Σιδηρούν Παραπέτασμα 
(QSL) και πολλά εξαρτήματα, όπως λυχνία εκπομής και ένα ταλαντοσκόπιο 
ιδιοκατασκεύης του, που μπορεί με όλα αυτά να κατασκευασθεί πομπός ασυρμάτου, 
κατηγορήθηκε και αυτός μαζί με το Γεράρδο, τον Κουκούλη και το Λιανό για 
κομμουνιστής κατάσκοπος και συνεργάτης του Μάρκου Βαφιάδη! Βέβαια όλοι αυτοί 
αφέθηκαν ελεύθεροι μετά από 10/ήμερο. 
 
Ο Μικές Ψαλίδας, φανατικός υποστηριχτής της ιδέας της Τηλεόρασης, μάταια 
προσπαθούσε να πείσει την Διεύθυνση του ΕΙΡ και το Υπουργείο Συγκοινωνιών, 
ώστε να προβούν σε μειοδοτικό διαγωνισμό εγκαταστάσεως σταθμού τηλεόρασης 
στην Ελλάδα. Όταν διαπίστωσε ότι χτυπούσε σε λάθος πόρτα, άλλαξε πορεία. 
Αποφάσισε να πάει στο Μοναστηράκι, με δικά του χρήματα αγόρασε μια λυχνία 
εκπομπής κεραμική 300 Βαττ και ό,τι άλλα υλικά δεν είχε στη συλλογή του και 
άρχισε την συναρμολόγηση του πειραματικού σταθμού τηλεόρασης του τότε ΕΙΡ τον 
Οκτώβριο του 1955.  
 
Η όλη κατασκευή ήταν συναρμολογημένη επάνω σε σιδεροκατασκευή ντέξιον. Για 
κάμερα χρησιμοποίησε μία ασπρόμαυρη της εποχής, που ποτέ δεν είπε στο φίλο του 
το Γεράρδο πώς κατόρθωσε να εισάγει από το εξωτερικό, αφού είχε απίστευτους 
τελωνειακούς δασμούς και απαιτούνταν ειδική άδεια. Το μόνιτορ ήταν ένας δέκτης 
τηλεόρασης από αυτούς που είχανε εισαχθεί κατά καιρούς στην Ελλάδα, 
στερεωμένος και αυτός στην όλη σιδηροκατασκευή. Η ισχύς εκπομπής ήταν μόνον 
30 Βαττ, αφού η λυχνία ήταν η μοναδική! 
 
Κατά τις δοκιμαστικές εκπομπές, που έκανε μόνον τις μεσημβρινές ώρες μετά τις 12, 
έπαιρνε πληροφορίες ποιότητας μόνο από τον Γεώργιο Γεράρδο, που χρησιμοποιούσε 
δέκτες της εποχής, που είχαν έρθει στο Εργαστήριο Ραδιομηχανικής για επισκευή, 
και από τον μοναδικό δέκτη που υπήρχε στα Πατήσια στο σπίτι του Γιάννη 
Σταματόπουλου (SV1HE), Ιταλικής κατασκευής, μάρκας RADIO ALLOCCHIO 
BACCHINI. 
 
Οι εκπομπές φυσικά ήταν ζωντανές και οι ταινίες που παρουσίαζε προβάλλονταν σε 
οθόνη, και έτσι έπαιρνε η κάμερα. Μοναδικός εκφωνητής ήταν ο αείμνηστος Φρέντυ 
Γερμανός,  
 
Στις 23 Φεβρουαρίου 1966 το όνειρό του, και χιλιάδων Ελλήνων, γίνεται 
πραγματικότητα, οι δοκιμές τελείωσαν και άρχισαν πλέον τακτικές εκπομπές της 
Ελληνικής Τηλεόρασης, ισχύος 250 Βάττ, από τον 5ο όροφο του ΟΤΕ στην Γ' 



Σεπτεμβρίου, με τηλεπαρουσιάστρια την Ελένη Κυπραίου.  
 
Τα τελευταία χρόνια η τηλεόραση της ΕΤ1 στις 23 Φεβρουαρίου, στην εκπομπή ΣΑΝ 
ΣΗΜΕΡΑ κάνει εκτενή αναφορά στον Μιχάλη Ψαλίδα και στον πρώτο σταθμό 
τηλεόρασης που κατασκεύασε. 
 
Ο Μικές έφυγε από τη ζωή ύστερα από επιπλοκή χειρουργικής επέμβασης στη 
σπονδυλική στήλη στίς 10 Δεκεμβρίου 2006. 
 


