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Πρώτη περίοδος

Πρώιμη Επικοινωνία

Φωτιά Ταχυδρομικά Περιστέρια

Αγγελιοφόροι (Ημεροδρόμοι)

Τυπογραφία (Εφημερίδες-έντυπα)

Φρυκτωρίες      Σημαφόρος Σήματα      Σημαίων
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1200 π.Χ.
Ο Όμηρος μιλάει για σήματα φωτιάς και σήματα καπνού στην Ιλιάδα.

700 π.Χ έως 300 π.Χ.
Ταχυδρομικά περιστέρια χρησιμοποιούνταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

200 π.Χ. έως 100 π.Χ.
Οι Αγγελιοφόροι πεζοί ή με άλογα ήταν κοινό φαινόμενο στην Αίγυπτο και στην Κίνα.
Είχαν χτιστεί ακόμα και σταθμοί ανεφοδιασμού για αγγελιοφόρους. Μερικές
φορές σήματα φωτιάς χρησιμοποιούνταν για την μετάδοση μηνυμάτων μεταξύ των
σταθμών, αντί ανθρώπων.

37 π.Χ.: Ηλιογράφος
Η Πρώτη καταγεγραμμένη χρήση καθρεπτών για αποστολή μηνυμάτων από
τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Τιβέριο.

11 π.Χ.
Οι Ρωμαίοι εγκαθιδρύουν ταχυδρομικές υπηρεσίες.

1588
Η άφιξη της Ισπανικής Αρμάδας ανακοινώθηκε με σήματα φωτιάς.

1714
Ο Άγγλος Henry Mill πατένταρε πρώτος την γραφομηχανή.

1791: O πρόδρομος του σημαφόρου
Οι αδελφοί Chappe παίρνουν άδεια από την Γαλλία για να στήσουν ένα σύστημα
αποστολής μηνυμάτων με κινητούς βραχίονες πάνω σε ένα στύλο, έτσι ώστε να
στέλνουν μηνύματα ο ένας στον άλλο, με την θέση των βραχιόνων να αναπαριστά
γράμματα του αλφαβήτου.

1793
Οι αδελφοί Chappe εγκαθιστούν το πρώτο εμπορικό σύστημα σημαφόρων μεταξύ δυο
τοποθεσιών κοντά στο Παρίσι. Ο Ναπολέων το λάτρεψε και σύντομα
κατασκευάστηκαν συστήματα σημαφόρων που κάλυπταν τις κυρίες πόλεις της
Γαλλίας. Σύντομα το σύστημα υιοθετήθηκε από την Ιταλία, την Γερμανία και την
Ρωσία με χιλιάδες άτομα να επανδρώνουν τους σταθμούς. Το σύστημα μπορούσε να
μεταδώσει περίπου 125 χαρακτήρες το λεπτό. Code books χρησιμοποιούνταν για την
αναπαράσταση ολόκληρων προτάσεων με λίγες κινήσεις. Οι σημαφόροι δεν ήταν τόσο
επιτυχείς στην Αγγλία λόγω της αιθαλομίχλης από την Βιομηχανική Επανάσταση.
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Υπήρχαν συστήματα σημαφόρων και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το τελευταίο σύστημα
εν λειτουργία ήταν στην Αλγερία και σταμάτησε να λειτουργεί το 1860.

Η Εξέλιξη των αρχαίων μέσων επικοινωνίας και η συμβολή τους στον
πολιτισμό

Από τα περιστέρια, ακολούθους της θεάς Αφροδίτης, που έστελναν μηνύματα στους
ερωτευμένους, μέχρι τις φρυκτωρίες, που μετέδωσαν στις Μυκήνες το οπτικό μήνυμα
για την πτώση της Τροίας, έως τους διαστημικούς δορυφόρους και το Ίντερνετ, η
ιστορία των τηλεπικοινωνιών συνδέεται με την ανάγκη του ανθρώπου να
επικοινωνήσει, να διαδώσει και να πληροφορηθεί. Ο Σοφοκλής, εξάλλου, αποκαλεί
κόρη της Ελπίδας τη θεά Φήμη και η Ίριδα ήταν η πρώτη ουράνια μαντατοφόρισσα των
θεών του Ολύμπου. Την Ίριδα, όπως γνωρίζουμε, διαδέχτηκε ο θεός Ερμής. Από αυτό
καταλαβαίνουμε ότι οι Αρχαίοι Έλληνες έδιναν πολλή μεγάλη σημασία στην
επικοινωνία και την πληροφόρηση.

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Ο πρώτος τύπος επικοινωνίας ήταν με πεζούς ή έφιππους δρομείς. Ο Φιδιππίδης έγινε
ο γνωστότερος αγγελιοφόρος δρομέας, που μετέφερε από τον Μαραθώνα στην Αθήνα
το μήνυμα της νίκης των Ελλήνων κατά των Περσών, ιδρύοντας εν αγνοία του αλλά
και προς τιμή του το αγώνισμα του Μαραθώνιου. Αλλά και το Ολυμπιακό αγώνισμα
της σκυταλοδρομίας είναι το κατάλοιπο αρχαίου ταχυδρομικού συστήματος. Η
σκυτάλη στην αρχαιότητα είχε το μεταφερόμενο μήνυμα.

Φρυκτωρίες

Φρυκτωρίες ( φρυκτός= πυρσός + ώρα =φροντίδα)
Η ανάγκη για κάτι γρηγορότερο από τους ταχυδρόμους, οδήγησε στην απόφαση να
δημιουργηθεί σύστημα μηνυμάτων με φωτιά. Όταν η Τροία έπεσε στα χέρια των
Ελλήνων η υπόλοιπη Ελλάδα το έμαθε μέσα σε μια ημέρα χρησιμοποιώντας αυτό το
σύστημα επικοινωνίας. Για την μετάδοση του μηνύματος χρησιμοποιήθηκε το
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σύστημα της πυρσείας δηλαδή η χρήση φωτεινών αναμεταδοτών από βουνοκορφή σε
βουνοκορφή. Η διαδρομή του συστήματος ήταν από την Ίδη της Τροίας στο Έρμαιο
της Λήμνου μετά στο όρος Άθω, στο Μάκιστο της Εύβοιας κατόπιν, μετά στον Εύριπο,
στον Κιθαιρώνα, στα Μέγαρα και τέλος στις Μυκήνες. Οι κορυφές των βουνών δεν
επιλέχθηκαν τυχαία. Ακόμα και σήμερα παρατηρούμε ότι υπάρχει καλή ορατότητα
μεταξύ τους.

Ανακλαστήρες ενίσχυσης

Ανακλαστήρες ενίσχυσης

Τα σήματα από τις φωτιές λέγεται ότι βοηθούσαν με ειδικούς ανακλαστήρες να φανούν
αρκετά μακριά. Όπως λέει η ιστορία, ο περίφημος φάρος της Αλεξάνδρειας
χρησιμοποίησε ειδικούς ανακλαστήρες και ίσως κάποιο ειδικό φακό, ώστε να στέλνει
το φως του στην μέγιστη δυνατή απόσταση. Λέγεται μάλιστα ότι παρατηρώντας μέσα
από αυτό το φακό υπήρχε η δυνατότητα να φανούν ευκολότερα τα μακρινά πλοία αλλά
και με τη βοήθεια του να καούν από μακριά εχθρικά πλοία.

ΑΛΛΟΙ ΛΑΟΙ

Οι Κινέζοι, οι Πέρσες, οι Καρχηδόνιοι όλοι έκαναν χρήση του οπτικού τηλέγραφου.
Οι Πέρσες χρησιμοποίησαν το σύστημα των φρυκτωριών κατά τις επιθέσεις τους
εναντίον της Ελλάδας. Είχαν επίσης οργανώσει ένα μυστικό δίκτυο επικοινωνίας στην
κορυφή της Πεντέλης με ασπίδες οι οποίες αντανακλούσαν τις ακτίνες του ήλιου. Το
σύστημα αυτό ονομάστηκε ηλιοτρόπιο ή ηλιογράφος και διατηρήθηκε για αρκετούς
αιώνες. Οι Ρωμαίοι όμως που έμαθαν τόσα πολλά από τους Έλληνες στα θέματα της
επιστήμης και της τέχνης και που ήταν και οι ίδιοι σπουδαίοι μηχανικοί συντέλεσαν
πολύ λίγο στην εξέλιξη της τηλεγραφίας. Είχαν εγκαταστήσει ένα μεγάλο σύστημα
φρυκτωριών. Οι στρατοί των αρχαίων είχαν ιδιαίτερο σύστημα σηματοδοτών και γι
αυτό το λόγο είχαν κτιστεί χιλιάδες πύργοι. Όταν πολιορκούσαν μια πόλη οι
επιτιθέμενοι έστηναν κοντάρια στα οποία είχαν στερεώσει πυρσούς και μετέδιδαν
σήματα. Την ημέρα χρησιμοποιούσαν και χρωματιστές σημαίες αντί για φωτιά.
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Κίνα (σωληνώσεις επικοινωνιών)

Μέσα στο περιβόητο Σινικό τείχος (περίπου 9 μέτρα ψηλό, με πύργους των 12 μέτρων
και μήκος 6400χιλ) υπάρχουν μεταλλικές σωλήνες. Φωνάζοντας μέσα σε αυτές η φωνή
φτάνει από το ένα φυλάκιο στο άλλο. Έτσι μεταδίδονταν τα μηνύματα κατά μήκος του
τείχους.

Σήματα καπνού

Οι Ινδιάνοι της Βόρειας Αμερικής χρησιμοποιούσαν σήματα καπνού με κάποιο κώδικα
για τις επικοινωνίες τους.

Ταχυδρομεία Ίνκας

Η μέθοδος των αγγελιοφόρων – δρομέων εξελίχθηκε λίγο πολύ από όλους τους λαούς
αλλά γνώρισε εκπληκτική εξέλιξη από τους Ίνκας. Η μορφή επικοινωνίας που
χρησιμοποιήθηκε στα οροπέδια των Άνδεων ήταν με οργανωμένο σύστημα δρομέων.
Η ταχύτητα του δικτύου ήταν τέτοια που αυτοί που έμεναν στην πρωτεύουσα τους
πάνω στο βουνό έτρωγε φρέσκο θαλασσινό ψάρι της ίδιας ημέρας.

Σφυρίγματα

Οι Γκουάντσε, οι κάτοικοι των Καναρίων Νήσων, χρησιμοποιούσαν μια ειδική γλώσσα
σφυριγμάτων για να επικοινωνούν σε μεγάλες αποστάσεις. Λέγεται ότι με τα
σφυρίγματα αυτά μπορούσαν να επικοινωνούν σε απόσταση 4 χιλιομέτρων.

ΒΥΖΑΝΤΙΟ

Οι Βυζαντινοί είχαν τους καμινοβιγλάτορες δηλαδή τις βίγλες (παρατηρητήρια) και
τα καμίνια που διατηρούσαν άσβηστη τη φλόγα των πυρσών. Το σύστημα επικοινωνίας
των Βυζαντινών έφτανε μέχρι την ταρσό της Μικράς Ασίας μια απόσταση δηλαδή 700
χιλιομέτρων και η απόσταση από φανό σε φανό ήταν περίπου 100 χιλιόμετρα. Ο Κ.
Πορφυρογέννητος αναφέρει ότι το μήνυμα έφτανε στην Κωνσταντινούπολη σε μία
ώρα. Μετά την κατάκτηση του Βυζαντίου από τους Σταυροφόρους το 1204 αυτοί
χρησιμοποίησαν το τηλεπικοινωνιακό σύστημα των πύργων (οι Τούρκοι τους
ονόμαζαν κουλέδες). Είχαν φτιάξει πολλούς πύργους τους οποίους ονόμαζαν
και φανούς (Το Φανάρι της Κωνσταντινούπολης από αυτό πήρε το όνομά του).

ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ

Καμιά σημαντική αλλαγή δεν έγινε από την αρχαιότητα μέχρι τη Γαλλική επανάσταση
στις τηλεπικοινωνίες. Μόνο το τηλεσκόπιο (17ος αι) βοήθησε ώστε να γίνονται
κατανοητά οπτικά σήματα από πολύ μεγάλες αποστάσεις. Οι Ολλανδοί
χρησιμοποίησαν τους μύλους κολλώντας γράμματα στη φτερωτή ως σύστημα
επικοινωνίας δεδομένου ότι η γεωγραφική μορφή της χώρας τους είναι επίπεδη και οι
ανεμόμυλοι χιλιάδες.
Επίσης ο Conte(1792) χρησιμοποίησε αερόστατα για να μεταδώσει μηνύματα. Το κάθε
αερόστατο είχε 8 κυλίνδρους που ανεβοκατέβαιναν με χειρισμούς από το έδαφος και
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έτσι μπορούσε να μεταδώσει 256 διαφορετικά σήματα. Παρόμοια αερόστατα
χρησιμοποιήθηκαν κατά την πολιορκία του Παρισιού από τους Γερμανούς το 1871.

Εφημερίδες

«Εφηµερίδα1 είναι η ημερήσια, έντυπη έκδοση που περιέχει σχόλια, ειδήσεις, ανταποκρίσεις,
διαφημίσεις, και οτιδήποτε άλλο έχει σχέση µε την επικαιρότητα,
πρωινές/απογευματινές/καθημερινές/κυριακάτικες.

Οι Εφημερίδες στον αρχαίο κόσμο

Οι πρώτες εφημερίδες εντοπίστηκαν αρχικά στην εποχή του Μ. Αλεξάνδρου. Οι
«Βασίλειες Εφημερίδες» όπως τις αποκαλούσαν ήταν ημερήσια φύλλα όπου
περιέγραφαν ότι συνέβαινε καθημερινά στο βασίλειο της Μακεδονίας. Επίσης περιείχε
λεπτομερή καταγραφή των γεγονότων του πολιτικού και στρατιωτικού κόσμου καθώς
και τις προσωπικές ασχολίες του βασιλιά, σπουδαίες ακροάσεις και μερικές
πληροφορίες όσον αφορά το οικονομικά του κράτους. Υπεύθυνος για τη σύνταξη των
εφημερίδων ήταν ο Ευµενές ο Καρδιανός τον οποίο ο ίδιος ο Αλέξανδρος είχε διορίσει
ως επικεφαλή της εταιρίας ενημέρωσης και καταγραφής. Τα αντίγραφα αυτών των
εφημερίδων φυλάσσονταν και ήταν απόρρητα στο ευρύ κοινό. Πρόσβαση είχαν µόνο
άτομα απολύτου εμπιστοσύνης του Αλεξάνδρου. Παρ’ όλο που οι «Βασίλειες
Εφημερίδες» του Αλεξάνδρου είναι γνωστές ακόμα και σήμερα δεν είναι απόλυτα
βέβαιο πως ήταν δική του εφεύρεση. «2 Κάποιοι ιστορικοί ερευνητές υποστηρίζουν
πως οι εφημερίδες του Αλεξάνδρου αποτελούσαν τη συνέχεια μιας παλιότερης
παράδοσης των Μακεδόνων βασιλιάδων για τη δημιουργία εφημερίδων που έπαιρναν
το όνομα του εκάστοτε βασιλιά που νοιάζονταν για τη σύνταξη του.» Στην αρχαία
Ρώμη το 48π.Χ. µε εντολή του Ιούλιου Καίσαρα εκδίδονταν τα actadiurna ή
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actasenatus που περιείχαν πολιτικές ειδήσεις και διάφορες άλλες πληροφορίες. Πέρα
από τη Μακεδονία επίσης, εφημερίδες είχαν βασιλιάδες της Περσίας, της Αιγύπτου και
άλλων ανατολικών χωρών. Επιπρόσθετα και στην αρχαία Ελλάδα σε διάφορες πόλης,
μετά τους κήρυκες που μετέδιδαν τις ειδήσεις προφορικά εμφανίστηκαν κάποιοι
δημόσιοι γραφιάδες που ετοίμαζαν τις ειδήσεις σε γραπτή μορφή. Τέλος μέσα από την
αρχαία ελληνική λογοτεχνία γίνεται αναφορά σε ένα ιστορικό έργο µε τίτλο «Εφημερίς
του Τρωικού πολέµου»3 που αποδίδεται σε κάποιον Κρητικό και η οποία φυλασσόταν
στις Αιγές την παλιά πρωτεύουσα του μακεδονικού κράτους, εκεί που παραδοσιακά
θάβονταν οι βασιλείς.

Σήματα ξεχωριστών αλφαβητικών σημαιών
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Δεύτερη περίοδος

Ενσύρματη Επικοινωνία

Τηλέγραφος (υδραυλικός τηλέγραφος)

Τηλέτυπος

Τηλέφωνο

Τηλεομοιότυπο
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Τηλέγραφος

Υδραυλικός τηλέγραφος

O υδραυλικός τηλέγραφος είναι ένα σύστημα επικοινωνίας σε μεγάλες αποστάσεις
που εφευρέθηκε τον 4ο αιώνα π.Χ. από τον Αρκάδα στρατηγό Αινεία τον Τακτικό.
Σύμφωνα μ' αυτόν, όσοι επιθυμούσαν να μεταδώσουν κάποια μηνύματα πήγαιναν σε
έναν λόφο και εκεί γέμιζαν ένα κάδο με νερό. Στον απέναντι λόφο υπήρχε ένας ακριβώς
ίδιος κάδος με την ίδια βρύση στη βάση του κάδου. Οι δύο κάδοι είχαν μια κατακόρυφη
ράβδο η οποία επέπλεε σε πλωτήρα μέσα στο νερό και είχε χαραγμένα πάνω της
διάφορα μηνύματα. Κάθε φορά που ήθελαν να στείλουν ένα σήμα, ανύψωναν έναν
πυρσό και οι δύο σταθμοί (πομπός και δέκτης) άνοιγαν τις βρύσες τους την ίδια στιγμή.
Το νερό έβγαινε με τον ίδιο ρυθμό και όταν η επιφάνειά του νερού στον σταθμό
του πομπού έφθανε στο μήνυμα που ήθελαν να στείλουν, κατέβαζαν τον πυρσό και
έκλειναν τη βρύση. Τότε μπορούσε ο δέκτης να διαβάσει το μήνυμα πάνω στη ράβδο.
Αυτός μετά μετέδιδε το μήνυμα στον επόμενο στη σειρά σταθμό και από εκεί σε
άλλους.
Ο υδραυλικός τηλέγραφος απαιτούσε πολύ καλό συγχρονισμό των δύο σταθμών για
να μπορέσει να δουλέψει σωστά.

Ηλεκτρικός τηλέγραφος

Ο ηλεκτρικός τηλέγραφος είναι μια διάταξη με την οποία γραπτά σημεία
μεταδίδονται από τον ένα σταθμό στον άλλο με τη βοήθεια του ηλεκτρικού ρεύματος.
Κάθε τηλεγραφικό σύστημα αποτελείται από:

 την πηγή της ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι ηλεκτρική στήλη, γεννήτρια ή
συσσωρευτής,

 το μηχάνημα - πομπό για την παραγωγή διακοπτόμενου ηλεκτρικού ρεύματος,
 τη γραμμή για τη μεταβίβαση του ρεύματος από τον ένα σταθμό στον άλλο και
 το μηχάνημα - δέκτη για τη λήψη των διακοπτόμενων ρευμάτων και τη μετατροπή

τους σε γραπτά, ηχητικά ή οπτικά σημεία.

Τηλέγραφος του Μορς 1837

Η πρώτη τηλεγραφική μηχανή εφευρέθηκε από τον Σάμιουελ Μορς το 1838. Ο Μορς
σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να διαβιβάσει με δύο σύρματα ηλεκτρικό ρεύμα με
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διακοπές. Οι διακοπές θα αντιπροσώπευαν τα γράμματα του αλφαβήτου. Έτσι
επινόησε ένα αλφάβητο, που αποτελείται από ρεύμα μικρής και μεγάλης διάρκειας
(στιγμές και γραμμές ή παύλες). Ο συνδυασμός στιγμών και γραμμών δίνει όλο το
αλφάβητο και τους αριθμούς 0 ως 9.
Το σύστημα Μορς τέθηκε σε εφαρμογή. Η πρώτη σπουδαία τηλεγραφική επικοινωνία
έγινε μεταξύ Ουάσιγκτον και Βαλτιμόρης στις Η.Π.Α. Αργότερα η ενσύρματη
τηλεπικοινωνία τελειοποιήθηκε. Στην αρχή τα σήματα Μορς τα κατέγραφε η συσκευή
λήψης πάνω σε ταινία. Κατόπιν χρησιμοποιήθηκαν ηχεία και η λήψη γινόταν κύρια με
το αφτί.
Ο ενσύρματος τηλέγραφος αποτελείται από ένα διακόπτη, από έναν ηλεκτρονόμο, από
μια μπαταρία και τις γραμμές σύνδεσης. Μαζί με αυτά υπάρχει και ένας ωρολογιακός
μηχανισμός, που ξετυλίγει μια χάρτινη κορδέλα, πάνω στην οποία γίνεται η εγγραφή
σημάτων του Μορς που εκπέμπει ο ανταποκριτής. Γράφονται δηλαδή αυτόματα κατά
τη λήψη των σημάτων οι στιγμές και οι γραμμές που αποτελούν τα γράμματα των
λέξεων.

Ο τηλέγραφος στην Ελλάδα

Η πρώτη τηλεγραφική γραμμή ήταν υποβρύχια μεταξύ Πειραιά και Σύρου.
Ταυτόχρονα περίπου κατασκευάστηκαν δύο εναέριες γραμμές Αθηνών – Πειραιώς και
Αθηνών – Αιγίου – Πατρών. Τα πρώτα τηλεγραφεία δημιουργήθηκαν στην Αθήνα,
στην Σύρο, στο Αίγιο και στην Πάτρα. Κατά το έτος 1859 αγοράστηκε από το κράτος
το παρά της εταιρείας Νουβάλ καταδυθέν καλώδιο Σύρου – Χίου και έτσι η Ελλάδα
επικοινώνησε δια του καλωδίου Πειραιώς – Σύρου και Σύρου – Χίου μετά του
εξωτερικού μέσω Τουρκίας. Τα καλώδια αυτά μετά από διετή συνεχή λειτουργία
έγιναν άχρηστα και η μόνη συγκοινωνία με το εξωτερικό γινόταν με την εναέριο
γραμμή Λαμίας – Τουρκίας η οποία ήταν και αργή και ανώμαλη. Τότε το κράτος
ανέθεσε στην αγγλική εταιρεία Ράλλη και Βιννέ το αποκλειστικό προνόμιο με τις ίδιες
δαπάνες και τους ίδιους κινδύνους εγκατάστασης υποβρυχίων γραμμών οι οποίες
συνέδεαν τα παράλια της Ελλάδας μεταξύ τους και με το εξωτερικό. Το προνόμιο αυτό
παρατάθηκε αργότερα (1878) στην διάδοχο της εταιρείας Ράλλη αγγλική εταιρεία
«Ήστερν» η οποία ανέλαβε να συμπληρώσει το υποβρύχιο δίκτυο της Ελλάδος τόσο
του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού. Η εταιρεία αυτή εξυπηρετεί μέχρι σήμερα την
υποβρύχια ανταπόκριση της Ελλάδος και μέρος της εσωτερικής. Μέχρι το έτος 1887 η
τηλεγραφική υπηρεσία λειτουργούσε ξεχωριστά από την ταχυδρομική, με ίδιο
προσωπικό και κατόπιν οι δύο υπηρεσίες ενώθηκαν σε μία. Το σύστημα το οποίο
εξυπηρετεί από της εισαγωγής του τηλεγράφου στην Ελλάδα την τηλεγραφική
ανταπόκριση ήταν του Μόρς. Από το 1914 άρχισε παράλληλα η λειτουργία και του
ταχύτερου και τυπωτικού συστήματος Χιούζ, καλουμένου συνήθως Ουγκ, το δε έτος
1921 εισήχθηκε και το πολύ ταχύτερο σύστημα Βωδό, το οποίο εξυπηρετούσε τις
μεγάλες αρτηρίες του εσωτερικού και την μετά του εξωτερικού ανταπόκριση δια μέσου
της χερσαίας συγκοινωνίας Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Βελιγραδίου.
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Τηλέτυπος

Τηλέτυπο (teletypewriter, Teletype ή TTY για TeleTYpe/TeleTYpewriter) καλούμε
μια ηλεκτρομηχανική γραφομηχανή η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να
στέλνει/λαμβάνει τυπωμένα μηνύματα από σημείο σε σημείο. Συνήθως με ένα ζεύγος
καλωδίων.
Το 1910, η Εταιρεία Morkrum σχεδίασε και εγκατέστησε το πρώτο εμπορικό σύστημα
τηλετυπίας για τις ταχυδρομικές γραμμές Εταιρεία Telegraph μεταξύ της Βοστόνης και
της Νέας Υόρκης.Βασισμένη πάνω σε ένα μοναδικό πενταψήφιο κώδικα για κάθε
χαρακτήρα, με την αποστολή και λήψη παλμικών σειρών ρεύματος, μπόρεσε να
επετεύχθη η αποστολή γραπτών μηνυμάτων. Η μηχανή αυτή ανάλογα τον συνδυασμό,
του πενταψήφιου κώδικα που λάμβανε, εκτύπωνε και ένα γράμμα. Πληκτρολογώντας
τώρα, ανάλογα με το γράμμα που χτυπούσες, έβγαινε και ο αντίστοιχος κώδικας, που
αυτός μπορούσε να αποθηκευτεί σε κάποια ειδική ταινία, η να αποσταλεί άμεσα.
Ο τηλετυπικός κώδικας για κάθε εκτυπωμένο γράμμα έχει ένα ειδικό κώδικα που
αποτελείται από πέντε ίσα διαδοχικά χρονικά διαστήματα.
Κατά την διάρκεια του διαστήματος μπορεί να υπάρχει ρεύμα η όχι.
Εάν έχουμε ροή ρεύματος το διάστημα καλείται space
Εάν όχι τότε το διάστημα καλείται mark
Σε κάθε κύκλο υπάρχουν επτά διαστήματα. Το 1 και 7 προσδιορίζουν την αρχή και το
τέλος και 2 - 6 είναι η πληροφορία για το γράμμα.
Οι ωθήσεις mark διεγείρουν τον ηλεκτρομαγνήτη ενώ οι space όχι.
Οι άλλες ωθήσεις χρησιμεύουν για την προετοιμασία της μηχανής.
Από 1-6 τα διαστήματα έχουν ίσιο χρόνο ενώ το 7 έχει 1.42 φόρες μεγαλύτερος ώστε
να κτυπηθεί το γράμμα.
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Ο κώδικας του αλφάβητου

Αναλόγως του γράμματος αντιστοιχεί και μοναδικός κώδικας, έτσι βλέπουμε, για το
γράμμα R ο κώδικας ήταν mark-space-mark–space-space, για τo γράμμα Y...................
ακριβώς το αντίθετο
Αυτός είναι και ο λόγος που χρησιμοποιούσαν αυτά τα γράμματα για τεστ:
RYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYR
Ήταν απαραίτητα πριν την επαφή, επειδή με αυτόν τον συνδυασμό, κινούνταν όλοι οι
βραχίονες.
Ο απαιτούμενος χρόνος του για κάθε μονάδα διαστήματος, είναι 22 χιλιοστά του
δευτερολέπτου, με μέσο όρο 5 γράμματα η λέξη, αυτό δίνει 60 λέξεις το λεπτό.
Η ταχύτητα του μοτέρ είναι σημαντική και καθοριστική για την αποφυγή λαθών. Ο
κάθε χειρίστης οφείλει να ελέγχει και να ρυθμίζει την σωστή ταχύτητα.

Ταινία διάτρητη (η συνηθέστερη μορφή)

Το τι έλεγε μια ταινία, μπορούσε εύκολα και να διαβαστεί (με το μάτι) εφόσον γνώριζες
τον κώδικα.
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Η Ιστορία του τηλεφώνου

Το τηλέφωνο είναι μία συσκευή συνδιάλεξης η οποία μεταφέρει τον ήχο μέσω
ηλεκτρικών σημάτων. Συγκεκριμένα πρόκειται για συσκευή που μετασχηματίζει τις
ηλεκτρικές ταλαντώσεις σε ηχητικές. Η συσκευή αυτή αποτελείται από πομπό και
δέκτη και συνδέεται με καλώδιο με το τηλεφωνικό κέντρο. Ο πομπός έχει μέσα σ' ένα
σωλήνα μια μετάλλινη πλάκα μπροστά σε ηλεκτρομαγνήτη. Μόλις ακουστεί η φωνή
μας επάνω στην πλάκα, αυτή αρχίζει να κάνει παλμικές κινήσεις ισχυρές ή αδύνατες,
ανάλογα με τον τόνο που έχει η φωνή μας, που επηρεάζουν τον ηλεκτρομαγνήτη. Με
τη βοήθεια του ηλεκτρικού ρεύματος, τα ηχητικά κύματα περνούν από το καλώδιο και
φτάνουν στον δέκτη που έχει κι αυτός έναν ηλεκτρομαγνήτη μ' ένα διάφραγμα μπροστά
του. Το διάφραγμα του δέκτη με τη σειρά του αρχίζει να έχει παλμικές κινήσεις από τα
ηχητικά κύματα του πομπού που μεταδίδει ο ηλεκτρομαγνήτης. Μ' αυτόν τον τρόπο η
ανθρώπινη ομιλία ξανακούγεται στο ακουστικό με την αναπαραγωγή των ήχων. Ο
πομπός και ο δέκτης ενός τηλεφώνου είναι τοποθετημένοι σ' ένα όργανο που λέγεται
ακουστικό.
Πολλοί ήταν εκείνοι που προσπάθησαν να κατασκευάσουν ένα μηχάνημα που θα
μπορούσε να μεταβιβάσει τον ήχο διαμέσου του ηλεκτρισμού. Αυτό το κατάφερε ο
Αμερικανός φυσικός Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ το 1876. Η συσκευή που
χρησιμοποιήθηκε περιλάμβανε μια ελαστική μεμβράνη από σίδηρο, η οποία βρισκόταν
μπροστά από σιδηρομαγνητικό πυρήνα, περιτυλιγμένο με μονωμένο αγωγό. Μια
γραμμή από δυο καλώδια συνέδεε τη συσκευή αυτή με μια άλλη παρόμοια. Και οι δυο
συσκευές χρησιμοποιήθηκαν ως δέκτες και ως πομποί. Στη συσκευή του Μπελ η φωνή
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έπεφτε πάνω στη μεμβράνη και την έκανε να πάλλεται. Η συσκευή αυτή χρησίμευε
μόνο για ομιλίες σε κοντινή απόσταση.
Μετά την εφεύρεση όμως του μικροφώνου από τον Αμερικανό Ντέιβιντ Χιουζ (David
Edward Hughes) το 1877, το τηλέφωνο άρχισε να εξελίσσεται και να χρησιμοποιείται
για τη σύνδεση μακρινών αποστάσεων. Το μικρόφωνο αυτό περιλάμβανε μικρή ράβδο
από άνθρακα η οποία περιβαλλόταν από δυο στρώματα άνθρακα. Στην αρχή
μικρόφωνο και ακουστικό ήταν τοποθετημένα μαζί. Το τηλέφωνο πέρασε διάφορες
εξελίξεις για να φτάσει στη σημερινή του μορφή.
Στα χειροκίνητα τηλεφωνικά κέντρα ο συνδρομητής για να καλέσει το κέντρο έστρεφε
μια μαγνητοηλεκτρική μηχανή που είχε το τηλέφωνό του και η τηλεφωνήτρια ρωτούσε
τον συνδρομητή με ποιον αριθμό θέλει να μιλήσει. Στα ημιαυτόματα τηλεφωνικά
κέντρα ο συνδρομητής συνδέεται με το κέντρο αμέσως μόλις σηκώσει το ακουστικό.
Τα αυτόματα τέλος τηλεφωνικά κέντρα είναι η πιο εξελιγμένη μορφή που
χρησιμοποιείται σήμερα σ' όλο τον κόσμο. Ο συνδρομητής, χωρίς να έχει καμιά επαφή
με το κέντρο, μπορεί να μιλήσει απευθείας με τον αριθμό που ζητάει.

Το τηλέφωνο στην Ελλάδα

1892: Η κυβέρνηση Χαριλάου Τρικούπη (υπουργός εσωτερικών με αρμοδιότητα τις
τηλεπικοινωνίες ο Γ. Θεοτόκης) ψηφίζει νόμο «περί τηλεφωνικής συγκοινωνίας», ο
οποίος κατοχυρώνει το κρατικό μονοπώλιο.
1895: Η Γενική Διεύθυνση των «Τ.Τ.» (Ταχυδρομείων, Τηλέγραφων)
συμπεριλαμβάνει στην αρμοδιότητα της και την Τηλεφωνική Υπηρεσία. Έτσι
δημιουργείται η Διεύθυνση των Τ.Τ.Τ του υπουργείου Εσωτερικών.
1897: Ιδρύεται το Τηλεφωνικό κέντρο Νέου Φαλήρου και διπλασιάζεται η
χωρητικότητα του Τηλεφωνικού Κέντρου Αθηνών.
1902: Ο αριθμός των συνδρομητών Αθηνών, Πειραιώς και Νέου Φαλήρου δεν ξεπερνά
τους 400.
1907: Εγκαθίσταται στην Πάτρα τηλεφωνικό κέντρο τοπικής συστοιχίας τύπου
Ericsson, δυναμικότητας 100 συνδρομητών.
1908: Με το νόμο ΓΣΟΖ’(3277) της 8ης Απριλίου, ιδρύεται το σώμα των
τηλεφωνητριών. Αποφασίζεται η εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου τοπικής
συστοιχίας τύπου Ericsson, δυναμικότητας 800 παροχών στο κτίριο του Ταχυδρομείου
Αθηνών που τελικά θα λειτουργήσει το 1911.
1912-1915: Μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης αναρτώνται δύο μεταλλικά
κυκλώματα μεταξύ Αθηνών και Θεσσαλονίκης, ένα κύκλωμα μεταξύ Αθηνών και
Πατρών, καθώς και μερικά άλλα κυκλώματα μικρότερης σημασίας.
1914: Με το νόμο 276 του 1914 συστήνεται το υπουργείο Συγκοινωνιών, όπου
μεταφέρεται η υπηρεσία των Τ.Τ.Τ. ως Γενική Διεύθυνση.
1920: Η αστική τηλεφωνική υπηρεσία διαθέτει 5.267 χειροκίνητα τηλέφωνα σε όλη τη
χώρα. Οι υπεραστικές συνδιαλέξεις φτάνουν τις 100.000.
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1922: Ιδρύεται υπουργείο Τ.Τ.Τ. το οποίο καταργείται το 1923 και οι υπηρεσίες του
επανέρχονται στο υπουργείο Συγκοινωνιών.
1923: Η αστική τηλεφωνία επεκτείνεται στην Καλαμάτα, το Βόλο, την Κέρκυρα, τη
Ζάκυνθο, τα Χανιά, το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο,τις Σέρρες, την Ξάνθη, και άλλες πόλεις.
1925: Δημιουργείται στο υπουργείο Τ.Τ.Τ, Τμήμα Ασυρμάτου με σκοπό την οργάνωση
της ασύρματης επικοινωνίας με τα εκτός υπάρχοντος δικτύου νησιά.
Μάιος 1926: Υπογράφεται σύμβαση με την Εταιρία Τηλεφωνικών και Ηλεκτρικών
Έργων Αμβέρσας ‘The New Antwerp Telephone and Electrical Works’, που προβλέπει
την ίδρυση Ανώνυμης Ελληνικής Τηλεφωνικής Εταιρίας (Α.Ε.Τ.Ε).
8 Φεβρουαρίου 1930: Υπογράφονται δύο συμβάσεις με την εταιρία Siemens & halske,
στην οποία έχουν περιέλθει η πλειοψηφία των Μετοχών της Τ.Ν.Α.Τ & Ε.W. Με αυτή
τη σύμβαση εκχωρείται στην εταιρία το προνόμιο της κατασκευής, συντήρησης και
εκμετάλλευσης των αστικών και προαστιακών τηλεφωνικών δικτύων στην Ελλάδα,
αλλά και του υπεραστικού δικτύου. Οι συμβάσεις επικυρώνονται από τη Βουλή και τη
Γερουσία και αποκτούν ισχύ από 6-5-1930.
1931: Τηλεφωνική σύνδεση της Ελλάδας με τη Βουλγαρία και την Γιουγκοσλαβία.
1932-1934: Τηλεφωνική σύνδεση πρώτα της Θεσσαλονίκης και μετά της Αθήνας, με
ολόκληρη την Ευρώπη.
1940-1944: Κατά την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, της Κατοχής και της
Αντίστασης κατά του Άξονα οι Τηλεπικοινωνίες ακολουθούν τη μοίρα όλης της χώρας.
Τα τηλεφωνικά και τηλεγραφικά δίκτυα παθαίνουν τεράστιες ζημιές, ενώ οι
πληροφορίες ελέγχονταν διοικητικά και μέσω της λογοκρισίας από τον κατακτητή.
1946-1949: Απελευθέρωση, ανασυγκρότηση, εμφύλιος.
1946: Το 75% των μετοχών της γερμανικής ΑΕΤΕ περνάει στο δημόσιο.
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Τηλεομοιότυπο  (ΦΑΞ)

Το φαξ (fax, συντομογραφία της λέξης facsimile ή telefacsimile, αδόκιμος όρος στα
Ελληνικά: τηλεομοιοτυπία) είναι μια τεχνολογία τηλεπικοινωνιών που
χρησιμοποιείται για την μετάδοση κειμένων, σχεδίων ή φωτογραφιών με τη χρήση
ειδικών συσκευών, μέσω ενός δικτύου τηλεφωνίας σταθερής ή δορυφορικής.
Παρόλο που οι επιχειρήσεις συνήθως υποστηρίζουν κάποιου είδους επικοινωνίας μέσω
Fax, η τεχνολογία αυτή έχει δεχτεί μεγάλου είδους ανταγωνισμό από εναλλακτικές
τεχνολογίες στηριζόμενες στο Internet. Παρολ' αυτά οι συσκευές fax ακόμα διατηρούν
πολλά πλεονεκτήματα.

Το φαξ στον 21ο αιώνα

Παρόλο που οι επιχειρήσεις συνήθως διατηρούν κάποιου είδους δυνατότητα
αποστολής φαξ, η τεχνολογία αντιμετωπίζει αυξημένο ανταγωνισμό από εναλλακτικές
βασισμένες στο Ίντερνετ. Σε κάποιες χώρες, επειδή οι ηλεκτρονικές υπογραφές στα
συμβόλαια δεν αναγνωρίζονται ακόμα από τον νόμο, αλλά αντιθέτως τα σταλμένα με
φαξ συμβόλαια με αντίγραφα υπογραφών αναγνωρίζονται, οι μηχανές φαξ
απολαμβάνουν συνεχή υποστήριξη από τις επιχειρήσεις.[1] Στην Ιαπωνία, τα φαξ
χρησιμοποιούνται εκτενώς λόγω πολιτισμικών και γραφημικών λόγων και είναι
διαθέσιμα σε πάνω από 81% των μικρών αγορών σε όλη τη χώρα. Οι μηχανές φαξ
αυτών συνήθως εκτυπώνουν το ελαφρώς σμικρυμένο περιεχόμενο του απεσταλμένου
στην απόδειξη παράδοσης.
Σε πολλά εταιρικά περιβάλλοντα, οι αυτόνομες μηχανές φαξ έχουν αντικατασταθεί
από εξυπηρετητές φαξ και άλλα μηχανογραφικά συστήματα, ικανά για την λήψη και
αποθήκευση εισερχόμενων φαξ ηλεκτρονικά, και στην συνέχεια την δρομολόγησή
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τους σε χρήστες υπό έντυπη μορφή ή μέσω ασφαλούς, κρυπτογραφημένου email. Το
πλεονέκτημα των συστημάτων αυτών είναι η μείωση του κόστους μέσω της εξάλειψης
αχρείαστων εκτυπώσεων και της μείωσης του αναγκαίου αριθμού εισερχόμενων
αναλογικών γραμμών τηλεφώνου για ένα δεδομένο γραφείο.
Η κάποτε διαδεδομένη μηχανή φαξ έχει αρχίσει να εξαφανίζεται επίσης από τα
περιβάλλοντα μικρού γραφείου και γραφείου στο σπίτι. Πάροχοι, VoIP και e-mail
διαθέτουν υπηρεσίες εξυπηρετητών φαξ απομακρυσμένης πρόσβασης, οι οποίες
επιτρέπουν στους χρήστες την αποστολή και λήψη φαξ χρησιμοποιώντας τους
υπάρχοντες λογαριασμούς e-mail τους, χωρίς την ανάγκη ειδικού υλικού ή γραμμών
φαξ. Οι προσωπικοί υπολογιστές έχουν εδώ και καιρό τη δυνατότητα διαχείρισης φαξ
χρησιμοποιώντας αναλογικά μόντεμ ή ISDN, εξαλείφοντας την ανάγκη για αυτόνομες
μηχανές φαξ. Αυτές οι λύσεις είναι ιδανικές για χρήστες οι οποίοι σπάνια έχουν ανάγκη
φαξ.
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Τρίτη περίοδος

Ασύρματη Επικοινωνία

Κινητή Επικοινωνία – Κινητό

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Γραπτά μηνύματα (κινητό, instant message)

Τηλεδιασκέψεις (skype)
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Ασύρματο δίκτυο

Ως ασύρματο δίκτυο χαρακτηρίζεται το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, συνήθως
τηλεφωνικό ή δίκτυο υπολογιστών, το οποίο χρησιμοποιεί, ραδιοκύματα ως φορείς
πληροφορίας. Τα δεδομένα μεταφέρονται μέσω ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, με
συχνότητα φέροντος η οποία εξαρτάται κάθε φορά από τον ρυθμό μετάδοσης
δεδομένων που απαιτείται να υποστηρίζει το δίκτυο. Η ασύρματη επικοινωνία, σε
αντίθεση με την ενσύρματη, δεν χρησιμοποιεί ως μέσο μετάδοσης κάποιον τύπο
καλωδίου. Σε παλαιότερες εποχές τα τηλεφωνικά δίκτυα ήταν αναλογικά, αλλά σήμερα
όλα τα ασύρματα δίκτυα βασίζονται σε ψηφιακή τεχνολογία και, επομένως, κατά μία
έννοια, είναι ουσιαστικώς δίκτυα υπολογιστών.
Στα ασύρματα δίκτυα εντάσσονται τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, οι δορυφορικές
επικοινωνίες, τα ασύρματα δίκτυα ευρείας περιοχής (WWAN), τα ασύρματα
μητροπολιτικά δίκτυα (WMAN), τα ασύρματα τοπικά δίκτυα (WLAN) και τα
ασύρματα προσωπικά δίκτυα (WPAN).

Κινητή Επικοινωνία – Κινητό τηλέφωνο

Η ιστορική εξέλιξη του κινητού τηλεφώνου

Η αναζήτηση του “κινητού” τηλεφώνου ήταν το απολύτως λογικό βήμα μετά την
πρώτη επίδειξη ασύρματης επικοινωνίας μεταξύ στεριάς και πλοίων. Η αρχή έγινε
πολύ νωρίτερα από ότι φανταζόμαστε αλλά χρειάστηκαν δεκαετίες για να αρχίσουν να
παίρνουν τα πράγματα τη γνώριμη μορφή τους και να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε
όλοι ένα κινητό στο χέρι.
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Τα «προϊστορικά» χρόνια

Το 1908 έγινε ο πρώτος ισχυρισμός για κατασκευή ασύρματου τηλεφώνου από τον
καθηγητή Albert Jahnke, τον οποίο όχι απλά δεν πίστεψε κανείς, αλλά του ασκήθηκε
και δίωξη για απάτη. Δεν ξέρουμε την τύχη του, ξέρουμε όμως ότι το 1918 έγιναν
δοκιμές για την επικοινωνία στους συρμούς των Γερμανικών Σιδηροδρόμων μέχρι η
υπηρεσία να παγιωθεί μέχρι το 1926 ως παροχή σε επιβάτες Α’ θέσης. Ο κόσμος είχε
ήδη φανταστεί με επιτυχία το μέλλον αφού από το 1907 μέχρι το 1931 είχαν εμφανιστεί
πολλά comic strips με την ιδέα των κινητών τηλεφώνων αλλά και σχετικές προβλέψεις
σε βιβλία λογοτεχνίας, όπως το Conrad’s Ride To The South Sea του Erich Käster. Η
εξέλιξη συνεχίστηκε τη δεκαετία του 1940 με την ενσωμάτωση ογκωδών και
ενεργοβόρων, μη συμβατών μεταξύ τους, κινητών τηλεφώνων στο αυτοκίνητα
πολυτελείας. Μέσα στην ίδια δεκαετία, συγκεκριμένα το 1946, στήθηκαν τα πρώτα
ασύρματα δίκτυα με μικρή χωρητικότητα για παράλληλες συνομιλίες, αλλά με κακή
συμβατότητα με συσκευές και σίγουρα μικρή εμβέλεια. Όταν ήρθε η έμπνευση για τις
λεγόμενες κυψέλες, το ενδεχόμενο της ανάπτυξης δικτύου με ουσιαστική κάλυψη
άρχισε να γίνεται πιο ρεαλιστικό, κυρίως οικονομικά. Όλα τα κινητά τηλέφωνα ήταν
βαριά κι ασήκωτα για τα σύγχρονα δεδομένα, αλλά το 1961 κιόλας η Σοβιετική Ένωση
είχε αναπτύξει πρωτότυπο κινητό τηλέφωνο τσέπης με βάρος μόλις 70 γραμμαρίων.
Το 1965 η βουλγαρική Radioelektronika έδειξε ότι με μια βάση-μετατροπέα, μπορούσε
να δημιουργήσει ασύρματο πομπό, μετά τη σύνδεση με κανονική γραμμή, που να
εξυπηρετεί μέχρι και 15 άτομα.

Κάποτε λέγαμε “κινητό” και όλοι σκέφτονταν κάτι τέτοιο

Ουσιαστικά όλες αυτές οι υπηρεσίες ήταν η αρχή, το λεγόμενο 0G πριν από όλα τα
άλλα xG, δηλαδή γενιές δικτύων, που ξέρουμε ότι ακολούθησαν. Το 1949 ξεκίνησε η
εμπορική διάθεση του Mobile Telephone Service της αμερικανικής AT&T με 5.000
συνδρομητές και ανθρώπους να είναι υπεύθυνοι για την ολοκλήρωση της σύνδεσης. Ο
εξοπλισμός για το χρήση ζύγιζε… μόλις 36 κιλά! Οι περιορισμοί των περιστάσεων και
της τεχνολογίας ήταν τεράστιοι. Τα τηλέφωνα λειτουργούν σαν walkie-talkie, ενώ σε
κάθε πόλη μόλις τρεις παράλληλες συνδέσεις ήταν εφικτές ανά πάσα στιγμή. Το
Ηνωμένο Βασίλειο ακολούθησε το 1959 και το εν λόγω δίκτυο έφτασε να καλύπτει
αρκετές μεγάλες πόλεις μέχρι το 1972. Μέχρι τότε το “κινητό” τηλέφωνο σήμαινε
περισσότερο “ασύρματο” παρά πραγματικά κινητό. Το 1973 όμως ο Martin Cooper της
Motorola, με τη στήριξη του John F. Mitchell της ίδιας εταιρείας, κατασκεύασε το
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πρώτο πραγματικά κινητό τηλέφωνο που σημείωσε επιτυχία και κέρδισε τον κόσμο.
Ακόμη και έτσι, ήμασταν μόνο στην αρχή.

Γενιές δικτύων

Το πρώτο σύγχρονου τύπου κινητό τηλέφωνο και ο δημιουργός του

1G
Παρά τις δεκαετίες εξελίξεων η πρώτη “κανονική” γενικά δικτύων ήρθε στην αγορά το
1979 στην περίπτωση της Ιαπωνίας και το 1981 στις χώρες τις Βορείου Ευρώπης. Οι
ΗΠΑ περίμεναν περισσότερο, μέχρι το 1983, με το Ισραήλ να ακολουθεί το 1986 και
την Αυστραλία το 1987. Όλα αυτά τα πρώτα δίκτυα, μερικά εκ των οποίων έμειναν
ενεργά και μέχρι το 2008, ήταν αναλογικά, όχι ψηφιακά.
2G
Η δεύτερη γενιά δικτύων πέρασε στην ψηφιακή εποχή με δύο βασικά συστήματα: GSM
και CDMA. Το πρώτο το είδαμε στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, το δεύτερο όμως
επικράτησε στις ΗΠΑ και όχι μόνο. Η Φινλανδία έκανε την αρχή το 1991 και όλα τα
υπόλοιπα πήραν το δρόμο τους. Χάρη στο πρότυπο GSM είδαμε την επίσημη πρώτη
των μηνυμάτων SMS αλλά και τη δυνατότητα κατεβάσματος περιεχομένου (π.χ.
ringtones), ακόμη και τις πρώτες δοκιμές για πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου. Το
1999 η ιαπωνική NTT DoCoMo ήταν ο πρώτος πάροχος που φρόντισε να δώσει
πρόσβαση στο Internet μέσω αυτής της γενιάς δικτύων.

Τα πρώτα κινητά τηλέφωνα για δίκτυα GSM
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3G
Σύντομα ήταν ξεκάθαρο ότι ο κόσμος είχε απαίτηση για περισσότερη χρήση data και
έγιναν προσπάθειες για την οριοθέτηση της τρίτης γενιάς δικτύων με μεγαλύτερες
ταχύτητες μετάδοσης. Επειδή όμως ορίστηκαν κατώτατα όρια και όχι ακριβείς
προδιαγραφές, είδαμε πολλές παραλλαγές σε δίκτυα με τεράστιες αποκλίσεις (ευτυχώς
πάντα προς τα πάνω). Ενώ λοιπόν η μικρότερη εγγυημένη ταχύτητα σε δίκτυα 3G ήταν
περί τα 0,3 με 0,4 kbps, φτάσαμε σε ταχύτητα έως και 14.0 Mbps, ξεπερνώντας δηλαδή
για πολλούς ακόμη και τις ταχύτητες των οικιακών συνδέσεων δικτύου. Ο αριθμός των
χρηστών εκτινάχθηκε και το 2007 το 9% του πληθυσμού της Γης είχε πρόσβαση σε
τέτοια δίκτυα. Έτσι το Ιnternet ήρθε στο κινητό τηλέφωνο πιο κανονικά αυτήν τη φορά,
το media streaming έγινε γεγονός ενώ εμφανίστηκαν και πολλές συσκευές, που δεν
είναι κινητά τηλέφωνα, με υποστήριξη για τα δίκτυα κινητής, προκειμένου να έχουν
πρόσβαση στο Ιnternet ακόμη και εκτός βάσης.

4G
Και πάλι όμως οι ανάγκες αυξήθηκαν και προέκυψαν δύο προδιαγραφές 4ης γενιάς, οι
WiMAX και LTE. Η τελευταία επικράτησε σχετικά γρήγορα και εμφανίστηκε πρώτα
σε σκανδιναβικές χώρες από την TeliaSonera. Φυσικά και έφερε πολλαπλάσιες
ταχύτητες που σήμερα αγγίζουν ακόμη και τα 300 Mbps, κάτι που θα αργήσουμε να
δούμε σε οικιακές συνδέσεις, αλλά η βασική διαφορά της νέας γενιάς ήταν το πέρασμα
από παλαιάς κοπής δίκτυο σε δίκτυο IP. Κοινώς, κάθε συσκευή λειτουργεί με λογική
παρόμοια οποιασδήποτε άλλης δικτυωμένης συσκευής.

Το πρώτο smartphone διά χειρός IBΜ

Η αυγή του smartphone

Φυσικά, όλα τα παραπάνω καθόρισαν και τη δημιουργία του smartphone που, ως
τελείως βασική ιδέα ασύρματης μεταφοράς δεδομένων, διατυπώθηκε το 1909 από τον
Tesla, από τον Θεόδωρο Παρασκευάκο το 1971 και το 1974 κατοχυρώθηκε στον ίδιο
η σχετική πατέντα. Ο Θεόδωρος Παρασκευάκος δούλευε για την γνωστή μας Boeing
και έδειξε ότι είναι εφικτή η εξ αποστάσεως επικοινωνία μεταξύ συσκευών και
εξοπλισμού αεροπλάνων. Οι πρώτες συσκευές που κατασκευάστηκαν παραμένουν στα
χέρια του δημιουργού τους.

Ωστόσο, η IBM ήταν εκείνη που παρουσίασε κάτι που μπορεί να θεωρηθεί smartphone
με τη σύγχρονη έννοια, δηλαδή τηλέφωνο με λειτουργίες PDA. Το έδειξε στην έκθεση
COMDEX το 1992, το ονόμασε Simon Personal Communicator το 1993 και το διέθεσε
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στην αγορά το 1994. Ο όρος smartphone προέκυψε το 1995 για το PhoneWriter
Communicator της AT&T, αλλά δεν έγινε δημοφιλής χάρη σε αυτό το προϊόν.

Το Nokia 9000 Communicator όμως ήταν το smartphone που θυμούνται οι περισσότεροι ως πρώτο.

Πρώτα PDA και μετά smartphone

Το πρώτο Android smartphone απείχε πολύ από αυτό που θεωρούμε πλέον δεδομένο.

Πριν έρθει η εποχή του smartphone όμως, προηγήθηκε εκείνη του PDA (Personal
Digital Assistant) που αποτελούσε τελείως διαφορετική συσκευή από το κινητό
τηλέφωνο και βασιζόταν σε διάφορα λειτουργικά συστήματα όπως Palm OS,
BlackBerry OS και Windows CE/Pocket PC. Ως συνήθως η ενοποίηση είναι θέμα
χρόνου και το 1996 η HP παρουσίασε το OmniGo 700LX, έναν μικρό υπολογιστή
τσέπης που έτρεχε DOS αλλά, ταυτόχρονα, ήταν συμβατό με Nokia 2110 και μέσω
αυτού μπορούσε να πραγματοποιήσει κλήσεις, να στείλει μηνύματα, email και fax.
Αυτά έγιναν τον Μάρτιο του 1996 και μόλις τον Αύγουστο του ίδιου έτους η Nokia
παρουσίασε το θρυλικό Nokia 9000 Communicator που συνδύαζε ουσιαστικά PDA με
λειτουργικό GEOS V3.0 με πομποδέκτες του Nokia 2110 σε μία, κατά μία έννοια,
συσκευή. Οι συσκευές ήταν δύο στην πραγματικότητα, αλλά μοιράζονταν το ίδιο
“σώμα” και συνδέονταν με την άρμοση που φρόντιζε να διπλώνει η συσκευή. Tο 1999
μπήκε στο παιχνίδι η Qualcomm με το pdQ Smartphone, ακολούθησε το 2000 η
Ericsson με το R380, και η Palm το 2001 με το Kyocera 6035. Για μεγάλο χρονικό
διάστημα τα smartphones χρησιμοποιούσαν το λειτουργικό σύστημα Symbian της
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Psion, κάτι που άλλαξε βέβαια όταν εμφανίστηκαν στην αγορά τα iOS, Android και
BlackBerry OS αλλά όχι άμεσα. Μέχρι και το τέλος του 2010 το Symbian ήταν το πιο
δημοφιλές σύστημα.

Ο ρευστός χαρακτήρας του smartphone

Μέχρι το 2006 το smartphone ήταν επαγγελματική υπόθεση. Εκείνη τη χρονιά η Nokia
πήρε την απόφαση να απευθυνθεί και σε μη επαγγελματίες χρήστες με τη σειρά N. Η
πραγματική έκρηξη έγινε όμως το 2007 με το iPhone και το 2008 με την εμφάνιση των
πρώτων συσκευών με Android. Οι συνέπειες ήταν κοσμογονικές. Πολύ γρήγορα η
εικόνα του smartphone άλλαξε και έγινε μια συσκευή στην οποία κυριαρχεί η οθόνη
αφής και όχι το πληκτρολόγιο, ήρθαν τα app stores μεγάλη κλίμακας, ενώ Microsoft
και BlackBerry αναγκάστηκαν να ανασυνταχθούν και να παρουσιάσουν νέα
λειτουργικά συστήματα. Το webOS της Palm έδωσε καλά δείγματα αλλά δεν στάθηκε
εμπορικά και τελικά έγινε το λειτουργικό σύστημα των τηλεοράσεων της LG, αφού
έκανε πρώτα μια δεύτερη προσπάθεια, το ίδιο αποτυχημένη με την πρώτη, υπό την
σκέπη της HP.
Μέχρι το 2010 κανένα δημοφιλές smartphone δεν είχε κανονικό πληκτρολόγιο και η
BlackBerry έγινε σκιά του εαυτού της, η Microsoft αναγκάστηκε να αναπτύξει τα
Windows Phone, να συνάψει νέες σχέσεις με εταιρείες, να εξαγοράσει τελικά το τμήμα
συσκευών της Nokia για να καταφέρει να βρεθεί στην τρίτη θέση της κατάταξης με τα
δημοφιλέστερα λειτουργικά συστήματα για smartphones. Το Symbian “έσβησε”,
εξαφανίστηκε από προσώπου γης. Έτσι, με εξαίρεση την Microsoft, κανέναν “παλιός”
παίκτης δεν έμεινε όρθιος.

Τα δημοφιλέστερα λειτουργικά συστήματα

Android

Το Android είναι λογισμικό open source, δηλαδή ο πυρήνας του διατίθεται ελεύθερα
και δεν ανήκει σε κανέναν. Η ανάπτυξή του ξεκίνησε το 2003 από τον Andy Rubin με
την υποστήριξη των Google, Intel, HTC, ARM, Motorola, LG, Samsung και άλλων
που σχηματίζουν το λεγόμενο Open Handset Alliance που λειτουργεί μέχρι και σήμερα.
Το HTC Dream ήταν το πρώτο smartphone με λειτουργικό Android και ταυτόχρονα
έκανε την εμφάνισή του το Google Play Store που τότε λεγόταν Android Market. Το
γεγονός ότι το Android μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς χρέωση το έκανε πρώτη
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επιλογή για πολλούς κατασκευαστές και, κατ΄ επέκταση, το δημοφιλέστερο
λειτουργικό smartphone στον κόσμο από το 2010 μέχρι και σήμερα.

iOS

Το πρώτο iPhone όρισε ουσιαστικά τη γενικότερη σχεδιαστική φιλοσοφία ενός σύγχρονου smartphone.

Είναι ουσιαστικά άγνωστο το πότε ξεκίνησε η ανάπτυξη του λειτουργικού της Apple
για τις φορητές της συσκευές, διατέθηκε όμως το 2007 με την κυκλοφορία του πρώτου
iPhone. Η συσκευή ήταν μία από τις πρώτες που βασίστηκαν στην αφή με το χέρι, όχι
με γραφίδα, σε capacitive και όχι resistive οθόνες αφής και χωρίς φυσικό πληκτρολόγιο
και έγινε βάση για τη γραμμή που τελικά ακολούθησε ολόκληρη η αγορά. Το 2008
έγινε η επίσημη πρώτη του App Store μέσω του οποίου έγιναν 1 δισεκατομμύριο
downloads μέχρι και τον Ιανουάριο του 2015.

Windows Phone

Τα Windows Phone 7 εμφανίστηκαν σε πολλαπλές συσκευές ταυτόχρονα, αλλά η HTC ήταν εκείνη που
πίστεψε περισσότερο στο λειτουργικό της Microsoft καθώς αυτό έκανε τα πρώτα του βήματα.

Τα Windows Phone ήρθαν να αντικαταστήσουν τα Windows Mobile το 2010. Ήταν η
προσπάθεια της Microsoft να επανέλθει στο παιχνίδι. Συνέχισε να χρησιμοποιεί τον
πυρήνα Windows CE, φρόντισε όμως να διαφοροποιηθεί σημαντικά από τον
ανταγωνισμό στην αισθητική του λειτουργικού συστήματος, η οποία έγινε και βάση
για την εξέλιξη για κάθε έκδοση των Windows που ακολούθησε. Με τα Windows 8
έγινε το πέρασμα σε πυρήνα Windows NT και έτσι όλη η οικογένεια Windows ήρθε
λίγο πιο κοντά. Τα Windows 10 θα είναι τα πρώτα που, με τροποποιήσεις προφανώς,
θα έχουν ουσιωδώς κοινή βάση σε desktop, laptop, Xbox One, tablets και smartphones.
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Σύντομα οι ομάδες ανάπτυξης θα μπορούν να ετοιμάσουν εφαρμογές που να τρέχουν,
με πολύ λίγο κόπο, σε οτιδήποτε χρησιμοποιεί κάποια έκδοση των Windows 10.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι μια Υπηρεσία του Διαδικτύου, η οποία επιτρέπει τη
συγγραφή, αποστολή, λήψη και αποθήκευση μηνυμάτων με χρήση ηλεκτρονικών
συστημάτων τηλεπικοινωνιών. Γενικά ο όρος «ηλεκτρονικό ταχυδρομείο» αναφέρεται
στο σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Διαδικτύου που χρησιμοποιεί το Simple
Mail Transfer Protocol πρωτόκολλο, σε δικτυακά συστήματα που βασίζονται σε άλλα
πρωτόκολλα μεταφοράς μηνυμάτων, αλλά και σε διάφορα συστήματα μηνυμάτων σε
μικρά δίκτυα, υπερυπολογιστές, κλπ που επιτρέπουν στους χρήστες τους να στέλνουν
μηνύματα μεταξύ τους για την υποστήριξη ομαδικής συνεργασίας. Τα συστήματα σε
τοπικά δίκτυα ή σε δίκτυα intranet είναι πιθανόν να βασίζονται σε ιδιωτικά
πρωτόκολλα, που υποστηρίζονται από το συγκεκριμένο σύστημα, ή να είναι τα ίδια
πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται στα δημόσια δίκτυα. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
χρησιμοποιείται συχνά για τη μεταφορά ανεπιθύμητων μηνυμάτων σε μεγάλο όγκο
(σπαμ (spam)), αλλά υπάρχουν προγράμματα που μπορούν να «φιλτράρουν» και να
σταματήσουν ή να σβήσουν αυτόματα τα περισσότερα από αυτά.

Ιστορική αναδρομή

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προϋπήρχε της έναρξης του Διαδικτύου, και ήταν στην
πραγματικότητα ένα κρίσιμο εργαλείο για τη δημιουργία του. Η ιστορία της
σύγχρονης, παγκόσμιας υπηρεσίας διαδικτυακού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου φτάνει
πίσω στο αρχές του ARPANET. Πρότυπα για την κωδικοποίηση μηνυμάτων
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προτάθηκαν ήδη από το 1973 (RFC 561). Ένα μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονταν στις αρχές της δεκαετίας του 1970
φαίνεται αρκετά παρόμοια με ένα βασικό μήνυμα κειμένου που αποστέλλονται στο
διαδίκτυο σήμερα.
Η μετατροπή του ARPANET στο Διαδίκτυο στις αρχές του 1980 συνοδεύτηκε και από
τη δημιουργία του πυρήνα των σημερινών υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Μορφή Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποτελείται από τρία στοιχεία:
 το φάκελο του μηνύματος,
 την επικεφαλίδα του μηνύματος και
 το κυρίως σώμα του μηνύματος.

Η επικεφαλίδα του μηνύματος περιέχει πληροφορίες ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων,
τουλάχιστον, της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του αποστολέα και μίας ή περισσότερων
διευθύνσεων παραληπτών. Συνήθως προστίθενται και περιγραφικές πληροφορίες,
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όπως ένα πεδίο επικεφαλίδας θέματος και μια χρονική σφραγίδα υποβολής του
μηνύματος.

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Πλεονεκτήματα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Μπορούμε να συνοψίσουμε τους λόγους για τους οποίους το Ηλεκτρονικό
Ταχυδρομείο χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στους εξής:

1. Είναι πολύ γρήγορο. Ένα μήνυμα μπορεί να μεταδοθεί σε λίγα λεπτά στην
άλλη άκρη της γης μεταφέροντας κείμενο, ήχο, εικόνα ή βίντεο.

2. Είναι αξιόπιστο. Για μεγαλύτερη ασφάλεια σε σημαντικά μηνύματα είναι
καλό να ζητάμε απαντητικό μήνυμα με επιβεβαίωση παραλαβής.

3. Είναι οικονομικό. Η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων δεν κοστίζει τίποτα,
αν είμαστε συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο.

4. Δεν χρειάζεται να είμαστε συνέχεια συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο, για να μη
χάσουμε κάποιο μήνυμα που έχει σταλεί σ’ εμάς. Αυτά αποθηκεύονται
αυτόματα στη θυρίδα μας. Όποτε και να συνδεθούμε στο Διαδίκτυο,
μπορούμε να τα παραλάβουμε και να τα διαβάσουμε.

Γραπτά μηνύματα (sms, instant messenger)

Short Message Service

Short Message Service γνωστό και ως SMS, είναι υπηρεσία της κινητής τηλεφωνίας,
με την οποία ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αποστείλει ή να παραλάβει σύντομο
γραπτό μήνυμα από άλλους χρήστες, στην οθόνη του κινητού του τηλεφώνου.

Η λέξη είναι ακρωνύμιο των αγγλικών λέξεων Short Message Service που σημαίνει
Υπηρεσία Σύντομου Μηνύματος και καθιερώθηκε για πρώτη φορά από τις εταιρείες
κινητής τηλεφωνίας το 1992. Ένα απλό γραπτό μήνυμα ορίζεται στους 160
αλφαριθμητικούς χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων και των κενών διαστημάτων.
Πέραν του ορίου αυτού, ένα μήνυμα ανάλογα με τις δυνατότητες κινητού τηλεφώνου
μπορεί να συνεχιστεί σε περισσότερους χαρακτήρες υπολογιζόμενο στη χρέωση του
ως δεύτερο μήνυμα κ.ο.κ.
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Ιστορία του sms

To SMS δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του '80 από μια φινλανδική μηχανικό
που ονομάζεται Matti Makkonen, για να υποστηρίξει μια άλλη ψηφιακή τεχνολογία
που ονομάζεται GSM (Global System for Mobile Communications). Η ιδέα προέκυψε
το 1984 κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας με δύο συναδέλφους σε μια πιτσαρία στην
Κοπεγχάγη. O Makkonen είχε ως στόχο να αναπτύξει ένα πολύ απλό σύστημα
ανταλλαγής μηνυμάτων που θα μπορούσε να λειτουργήσει ακόμα και όταν η συσκευή
λήψης έχει απενεργοποιηθεί ή ήταν έξω από την περιοχή κάλυψης του. Κανείς δεν
μπορούσε να προβλέψει τι θα συμβεί με τα SMS στο μέλλον. O Makkonen δεν τηρούσε
τα πρωτότυπα έγγραφα σχεδιασμού και δεν μπήκε καν στον κόπο να πατεντάρει την
εφεύρεση.

Το πρώτο μήνυμα SMS εστάλη το Δεκέμβριο του 1992 από έναν προσωπικό
υπολογιστή σε ένα κινητό τηλέφωνο στο δίκτυο GSM της Vodafone στο Ηνωμένο
Βασίλειο. Το κείμενο ήταν: «Καλά Χριστούγεννα». Η χρήση έχει αυξηθεί εκθετικά
από τότε. Το 2008, το περιοδικό Economist αναγνώρισε τον Makkonen τιμώντας τον
με το Βραβείο Καινοτομίας για την εφεύρεσή του.

Τα SMS είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας που επιτρέπει μικρά κομμάτια των
πληροφοριών, που ονομάζονται πακέτα δεδομένων ή μηνυμάτων, να παραδοθούν
μεταξύ των συσκευών. Για να αποφύγετε την υπερφόρτωση των συστημάτων που κατά
το χρόνο της εφεύρεσής τους έχουν πολύ μικρό εύρος ζώνης και αποθήκευσης, οι
δημιουργοί των SMS συμφώνησαν σε ένα μέγιστο μέγεθος των 160 χαρακτήρες για
κάθε μήνυμα. Αργότερα, υιοθέτησαν το πρότυπο του κατ 'ανώτατο όριο των 140
χαρακτήρων για τους χρήστες, και 20 χαρακτήρες για τον εσωτερικό έλεγχο
(δρομολόγηση μηνυμάτων, πακέτου πληροφορίες κεφαλίδας).

Το SMS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να στείλει ένα μήνυμα μεταξύ μόλις δύο ατόμων
ή να διανείμει το ίδιο μήνυμα σε μεγάλο αριθμό ατόμων ταυτόχρονα με την
ομαδοποίηση παραληπτών σε μια λίστα επαφών, ή με την αποστολή σε όλους τους
χρήστες μιας συγκεκριμένης περιοχής. Αυτό ονομάζεται SMS μετάδοση, και
χρησιμοποιείται από τις εταιρείες για την επικοινωνία με τις ομάδες των εργαζομένων,
ή να διανέμουν ειδήσεις, ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης από κυβερνητικές υπηρεσίες,
καθώς και άλλες πληροφορίες στους συνδρομητές του αιτήματος.

Το SMS έχει πολλά πλεονεκτήματα. Ανάμεσα σε δύο προσωπικές συσκευές, μπορεί
να είναι πιο διακριτικό από ό, τι άλλα είδη των μέσων μαζικής ενημέρωσης, γεγονός
που το καθιστά ιδανική μορφή επικοινωνίας, όταν οι συζητήσεις είναι ιδιωτικές. Για
το μεγαλύτερο μέρος, χρειάζεται λιγότερο χρόνο για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου
από το να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική κλήση ή να στείλετε ένα e-mail. Τα SMS
είναι φθηνότερα από ό, τι οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας. Μπορεί να σταλεί και
να ληφθεί οποτεδήποτε, και οπουδήποτε. Τα SMS είναι απλά στη χρήση και η
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τεχνολογία είναι διαθέσιμη στο 100% των κινητών τηλεφώνων που κατασκευάζονται
σήμερα.

Instant message

Η σύγχρονη ανταλλαγή μηνυμάτων, γνωστή ως «άμεσα μηνύματα» (instant messaging), αφορά
στην ανταλλαγή μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο και οι συμμετέχοντες είναι ταυτόχρονα
συνδεδεμένοι με την αντίστοιχη υπηρεσία. Σε περίπτωση που κάποιος από τους συμμετέχοντες
δεν είναι συνδεδεμένος, τα μηνύματα παραδίδονται αργότερα, οπότε έχουμε την περίπτωση
της ασύγχρονης ανταλλαγής μηνυμάτων. Οι πιο γνωστές εφαρμογές που ενσωματώνουν άμεσα
μηνύματα είναι το messenger, skype και viber.

Τηλεδιασκέψεις

Μια από τις σύγχρονες μορφές επικοινωνίας είναι η τηλεδιάσκεψη. Δηλαδή η
συνδιάσκεψη ενός αριθμού ατόμων, με μετάδοση εικόνας, ήχου και δεδομένων σε
πραγματικό χρόνο. Για να εξελίσσεται ομαλά μια τέτοια μετάδοση, απαιτείται ειδικός
εξοπλισμός -όπως κάμερα, μικρόφωνο, κλπ.- καθώς και σύνδεση που να εξασφαλίζει
υψηλή και σταθερή ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων. Από τις πιο γνωστές και ευρέως
διαδομένες εφαρμογές για τηλεδιάσκεψη είναι οι:

 Skype
 Big Blue Button
 oVo
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