
Έκανα μια έρευνα στα λογότυπα του ANT1 καθώς κάθε χρόνο μέχρι το 2005 άλλαζαν.
Πιθανός λόγος το κίτρινο χρώμα του λογότυπου.Αν προσέξετε στην πάροδο των χρώνων 
η άκρη του νούμερου 1 στο λογότυπο έπερνε το χρώμα του φόντου απο πίσω η καμια φορά
το λογότυπο έβγαινε πιο άσπρο η πιο καμμένο.Περισσότερες λεπτομέριες στις παρακάτω φωτογραφίες.

1990
Εδώ βλέπουμε το λογότυπο με χοντρά 
γράμματα και αρκετά καθαρό

1991
Εδώ για περίεργο λόγο το λογότυπο 
είναι άσπρο.Επίσης δεν έχει την πάνω 
γραμμή στα γράμματα ΑΝ

1992
Το λογότυπο αυτό είναι πιο
''μαζεμένο''καθώς έχει μεγάλο
ύψος και μικρότερο πλάτος

1993Αυτό το λογότυπο είναι το ίδιο
που έβαλε ο σταθμός τον Ιούλιο
του 2017 για φόρο τιμής στον 
Μίνωα Κυριακόυ,Πρόεδρο του σταθμού



1994
Απο το 94 άρχισε να γίνεται μικρότερο
και να ''ποτίζει'' το χρώμα απο το φόντο

1995
Εδώ το λογότυπο είναι πιό ανοιχτόχρωμμο
και στο ίδιο μέγεθος με της προηγούμενης σεζόν

1996
Αυτή τη χρονιά το λογότυπο χρυσαφίζει

1997
Εδώ το λογότυπο είναι πιό ξεθοριασμένο

1998
Το 98 είναι ακόμα πιο καμμένο

1999
Αυτό το λογότυπο έχει σταματήσει να 
είναι τόσο χρυσό και ασπρίζει



2000
Εδώ παρόλλο κολλημένα τα γράμματα
διαβάζεται ευκολότερα και δεν καίγεται το 1

2001-2004
Το λογότυπο πέρνει ένα 
πιο καθαρό χρώμα και σχήμα
Επίσης όταν ''έτρεχαν'' τα crowl πάνω 
στην οθόνη άλλαζε λογότυπο και έμπαινε 
αυτό του 1993

2005-06
Η τελευταία μορφή του κίτρινου λογότυπου
όπου είναι και η καλύτερη,μεγάλη σε μέγεθος 
καθαρη σε χρώμα και δεν καίγεται

Διάφορα άλλα

Αυτό το σύμβολο δίπλα στο λογότυπο δεν ξέρω
τι είναι και γιατί.Το λογότυπο είναι κάπου στο 1992-93

Σπάνιο λογότυπο καθώς προβλήθηκε απο τα
χριστούγεννα του 99 μέχρι την παραμονή για να 
γιορτάσουν τα 10 χρόνια όπου το λογότυπο αυτό 
είναι πολυ πιο καθαρο και όμορφο σε σχέση αυτό 
που ήταν κανονικά εκείνη την περίοδο

Έρευνα anasta.idents

Τα λογότυπα και τα δικαιώματα 
ανήκουν καθαρά στον τηλεοπτικό
σταθμό ANT1




