2. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΩΝ ΑΡΥΑΙΩΝ ΜΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ Η
ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΣΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟ
Βλζπουμε ότι από τα πολφ παλιά χρόνια ο άνκρωποσ ζβαλε το μυαλό του να
δουλζψει και επινόθςε αρκετοφσ τρόπουσ επικοινωνίασ. Βλζπουμε επίςθσ ότι οι
Αρχαίοι Ζλλθνεσ ςυνζβαλαν πολφ ςτισ τθλεπικοινωνίεσ. Οι τρόποι επικοινωνίασ που
επινόθςαν οι Αρχαίοι ιταν πολφπλοκοι και δφςκολοι ςτθν εφαρμογι τουσ.
Αργότερα τα πράγματα απλοποιικθκαν και φτάςαμε ςιμερα να μποροφμε να
επικοινωνοφμε με κάκε ςθμείο του πλανιτθ πολφ εφκολα και γριγορα. Τϊρα με τθ
βοικεια των δορυφόρων μποροφμε να παρακολουκοφμε ζνα γεγονόσ τθν ϊρα που
ςυμβαίνει όςο μακριά και να γίνεται (π.χ. αγϊνεσ, ειδιςεισ από όλο τον κόςμο).
Από τα περιςτζρια, ακολοφκουσ τθσ κεάσ Αφροδίτθσ, που ζςτελναν μθνφματα ςτουσ
ερωτευμζνουσ, μζχρι τισ φρυκτωρίεσ, που μετζδωςαν ςτισ Μυκινεσ το οπτικό
μινυμα για τθν πτϊςθ τθσ Τροίασ, ζωσ τουσ διαςτθμικοφσ δορυφόρουσ και
το Κντερνετ, θ ιςτορία των τθλεπικοινωνιϊν ςυνδζεται με τθν ανάγκθ του ανκρϊπου
να επικοινωνιςει, να διαδϊςει και να πλθροφορθκεί. Ο Σοφοκλισ, εξάλλου,
αποκαλεί κόρθ τθσ Ελπίδασ τθ κεά Φιμθ και θ Κριδα ιταν θ πρϊτθ
ουράνια μαντατοφόριςςα των κεϊν του Ολφμπου. Τθν Κριδα, όπωσ γνωρίηουμε,
διαδζχτθκε ο κεόσ Ερμισ. Από αυτό καταλαβαίνουμε ότι οι Αρχαίοι Ζλλθνεσ ζδιναν
πολλι μεγάλθ ςθμαςία ςτθν επικοινωνία και τθν πλθροφόρθςθ.
2.1 Αρχαία Ελλάδα

2.1.1 Σαχυδρομικά περιζηέρια
Γνωςτοί χαριτωμζνοι αγγελιοφόροι τθσ ιςτορίασ είναι τα ταχυδρομικά περιςτζρια.
Ζχουν τθν άνεςθ να επιςτρζφουν ςτθν φωλιά τουσ από πολφ μακρινζσ αποςτάςεισ
μεταφζροντασ και μικρά μθνφματα δεμζνα ςε μικρι κικθ πάνω τουσ. Εντυπωςιακι
και ανεξιγθτθ είναι και θ ικανότθτά τουσ να ξαναβρίςκουν τθν φωλιά τουσ από
μεγάλεσ αποςτάςεισ, ακόμα κι αν αυτι ζχει μετακινθκεί ςε κάποια απόςταςθ απ'
τθν αρχικι τθσ κζςθ ι ακόμα κι όταν αυτι είναι διαρκϊσ μετακινοφμενθ π.χ. ςε
πλοίο.Η ταχυδρομικι χριςθ των περιςτεριϊν είναι γνωςτι απ' τθν αρχαιότθτα και
ςυνεχίςτθκε μζχρι και ςτον δεφτερο παγκόςμιο πόλεμο, όπου κάποια περιςτζρια
παραςθμοφορικθκαν για τισ ικανότθτζσ τουσ. Ακόμα και ςιμερα ο ςτρατόσ των
ΗΡΑ και του Καναδά διατθρεί ταχυδρομικά περιςτζρια για περίπτωςθ ζκτακτθσ
ανάγκθσ.
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2.1.2 Φρυκτωρίεσ (φρυκτόσ = πυρςόσ και ώρα = φροντίδα)
Η ανάγκθ για κάτι γρθγορότερο από τουσ ταχυδρόμουσ, οδιγθςε ςτθν απόφαςθ να
δθμιουργθκεί ςφςτθμα μθνυμάτων με φωτιά. Πταν θ Τροία ζπεςε ςτα χζρια των
Ελλινων θ υπόλοιπθ Ελλάδα το ζμακε μζςα ςε μια θμζρα χρθςιμοποιϊντασ αυτό το
ςφςτθμα επικοινωνίασ. Για τθν μετάδοςθ του μθνφματοσ χρθςιμοποιικθκε το
ςφςτθμα τθσ πυρςείασ δθλαδι θ χριςθ φωτεινϊν αναμεταδοτϊν από βουνοκορφι
ςε βουνοκορφι. Η διαδρομι του ςυςτιματοσ ιταν από τθν Κδθ τθσ Τροίασ ςτο
Ζρμαιο τθσ Λιμνου μετά ςτο όροσ Άκω, ςτο Μάκιςτο τθσ Εφβοιασ κατόπιν, μετά
ςτον Εφριπο, ςτον Κικαιρϊνα, ςτα Μζγαρα και τζλοσ ςτισ Μυκινεσ. Οι κορυφζσ των
βουνϊν δεν επιλζχκθκαν τυχαία. Ακόμα και ςιμερα παρατθροφμε ότι
υπάρχει καλι ορατότθτα μεταξφ τουσ.
Οι φρυκτωρίεσ εκμεταλλευόμενεσ τα νθςιά του Αιγαίου και τθν ορεινι μορφολογία
του Ελλαδικοφ χϊρου, χρθςιμοποιοφν τθν φωτιά και ζναν κϊδικα αναπαράςταςθσ
γραμμάτων (παρόμοιο του κϊδικα Μορσ) για τθν μετάδοςθ αξιόπιςτων μθνυμάτων
ςε πολλά χιλιόμετρα (ζωσ και 130). Στθν ουςία μιλάμε για τθν προϊςτορία
του τθλζγραφου. Αν ιταν νφχτα, οι υπεφκυνοι ςτρατιϊτεσ ςτθν φρυκτωρία
(φρυκτωροί) άναβαν λαμπρζσ φωτιζσ για τθν μετάδοςθ ςθμάτων, ενϊ κατά τθν
διάρκεια τθσ θμζρασ χρθςιμοποιοφςαν πυκνό καπνό
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2.1.3 κυταλοδρομία
Ο πρϊτοσ τφποσ επικοινωνίασ ιταν με πεηοφσ ι ζφιππουσ δρομείσ.
Ο Φιλιππίδθσ ζγινε ο γνωςτότεροσ αγγελιοφόροσ δρομζασ μεταφζροντασ από τον
Μαρακϊνα ςτθν Ακινα το μινυμα τθσ νίκθσ των Ελλινων κατά των Ρερςϊν,
ιδρφοντασ, εν αγνοία του αλλά και προσ τιμι του, το αγϊνιςμα του μαρακϊνιου.
Αλλά και το ολυμπιακό αγϊνιςμα τθσ ςκυταλοδρομίασ είναι το κατάλοιπο αρχαίου
ταχυδρομικοφ ςυςτιματοσ. Η ςκυτάλθ ςτθν αρχαιότθτα είχε το μεταφερόμενο
μινυμα. Λζγεται ότι οι Σπαρτιάτεσ τθν χρθςιμοποιοφςαν ςυςτθματικά.
Η μζκοδοσ των αγγελιοφόρων - δρομζων χρθςιμοποιικθκε λίγο πολφ απ' όλουσ
τουσ λαοφσ, αλλά γνϊριςε εκπλθκτικι εξζλιξθ απ' τουσ Κνκασ. H μορφι επικοινωνίασ
που χρθςιμοποιικθκε ςτα οροπζδια των 'Ανδεων ιταν με οργανωμζνο δίκτυο
δρομζων. Η ταχφτθτα του δικτφου ιταν τζτοια που ο Κνκα ςτθν πρωτεφουςά του
ψθλά πάνω ςτο βουνό λάβαινε κι ζτρωγε φρζςκο καλαςςινό ψάρι τθσ ίδιασ μζρασ.

2.1.4 Τδραυλικόσ Σθλζγραφοσ (ο τθλζγραφοσ του Αινεία)
Γφρω ςτα 330 π.χ. ο Αρκάδασ ςτρατθγόσ Αινείασ ο Τακτικόσ επινόθςε ζνα ζξυπνο
ςφςτθμα τθλεγραφίασ. Στουσ ςθματοδοτικοφσ ςτακμοφσ υπιρχαν 2 πανομοιότυποι
κάδοι κυλινδρικοί γεμάτοι με νερό μζχρι το ίδιο ςθμείο που είχαν ςτθ βάςθ τουσ
από μια βρφςθ ίδιασ διαμζτρου, ϊςτε όταν ζτρεχε νερό θ ροι του να ιταν ίδια και
ςτουσ δφο κάδουσ. Το φψοσ των κάδων ιταν περίπου 1,50 μζτρα και το πλάτοσ τουσ
περίπου μιςό μζτρο. Ράνω ςτο νερό του κάκε κάδου επζπλεε ζνα ξφλινο ραβδί που
ιταν κάκετα ςτθριγμζνο ςε ζναν κυλινδρικό φελό που είχε διάμετρο λίγο μικρότερθ
από τουσ κάδουσ. Το ραβδί ιταν χωριςμζνο ςε παράλλθλουσ κφκλουσ που είχαν
απόςταςθ περίπου 6 εκατοςτά μεταξφ τουσ. Στα κενά αυτϊν των κφκλων ιταν
ςθμειωμζνεσ διάφορεσ κωδικοποιθμζνεσ πλθροφορίεσ ςτρατιωτικισ κυρίωσ φφςθσ
οι ίδιεσ και ςτουσ 2 κάδουσ. Η επικοινωνία γινόταν ωσ εξισ όταν επρόκειτο να
μεταδοκεί ζνα μινυμα. Ειδοποιοφςαν τον επόμενο ςτακμό υψϊνοντασ ζναν πυρςό.
Πταν ο επόμενοσ ςτακμόσ ειδοποιοφςε και αυτόσ με ζναν πυρςό ότι ιταν ζτοιμοσ,
ο πομπόσ φψωνε τον πυρςό του και πάλι και τότε άνοιγαν και οι δφο τισ βρφςεσ
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ταυτόχρονα. Πταν το ραβδί κακϊσ κατζβαινε ζφτανε ςτο μινυμα που ικελαν να
μεταδϊςουν τότε ο πομπόσ ζςβθνε τον πυρςό και τότε ζκλειναν και οι δφο βρφςεσ.
Το μινυμα είχε μεταδοκεί. Το ςφςτθμα αυτό βαςίηεται ςτο ςυγχρονιςμό κινιςεων
πομποφ και δζκτθ.

2.1.5 Ο τθλζγραφοσ του Πολφβιου
Ο Ζλλθνασ ιςτορικόσ Ρολφβιοσ είχε επινοιςει ζνα ςφςτθμα ςθματοδότθςθσ, όπου
τα γράμματα τθσ αλφαβιτου ιταν χωριςμζνα ςε πζντε ομάδεσ πζντε ςτιλεσ από
πζντε γράμματα ςτθν κάκε μία. (Η τελευταία ςτιλθ είχε ζνα γράμμα λιγότερο).
Μετά τισ ςτιλεσ αυτζσ τισ ζγραφαν ςε πζντε πινακίδεσ. Η μετάδοςθ του
μθνφματοσ γινόταν πάλι με πυρςοφσ. Ο πομπόσ πρϊτα υψϊνει τον πυρςό από
αριςτερά για να δείξει ποια πινακίδα πρζπει να προςζξει ο δζκτθσ ζναν πυρςό για
τθν 1θ πινακίδα δφο για τθν 2θ κτλ. Ύςτερα υψϊνει τον πυρςό από δεξιά για να
δείξει ποιο γράμμα πρζπει να προςζξει ο άλλοσ. Θα πρζπει επίςθσ να ζχουν μια
διόπτρα για να βλζπουν καλφτερα.

2.1.6 Ανακλαςτιρεσ ενίςχυςθσ
Τα ςιματα από τισ φωτιζσ λζγεται ότι βοθκοφςαν με ειδικοφσ ανακλαςτιρεσ να
φανοφν αρκετά μακριά. Ππωσ λζει θ ιςτορία, ο περίφθμοσ φάροσ τθσ Αλεξάνδρειασ
χρθςιμοποίθςε ειδικοφσ ανακλαςτιρεσ και ίςωσ κάποιο ειδικό φακό, ϊςτε να
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ςτζλνει το φωσ του ςτθν μζγιςτθ δυνατι απόςταςθ. Λζγεται μάλιςτα ότι
παρατθρϊντασ μζςα από αυτό το φακό υπιρχε θ δυνατότθτα να
φανοφν ευκολότερα τα μακρινά πλοία αλλά και με τθ βοικεια του να καοφν από
μακριά εχκρικά πλοία.

2.1.7 Ακουςτικόσ τθλζγραφοσ
Κάποιεσ αναφορζσ λζνε για ειδικζσ μεταλλικζσ ςυςκευζσ (τθλεβόεσ) που
χρθςιμοποιικθκαν από τον ςτρατό του Μεγάλου Αλεξάνδρου για τισ ακουςτικζσ
επικοινωνίεσ. Η εμβζλειά τουσ λζγεται ότι ιταν περίπου 2500 μζτρα. Είχαν τθ
μορφι μεταλλικϊν κυκλικά αναδιπλωμζνων χωνιϊν που κρεμάηονταν ςε τρίποδα.
Κάποιοι λζνε ότι εδϊ ζχουμε και τθν πρϊτθ μορφι ακουςτικοφ ραντάρ που ζδινε τθ
δυνατότθτα ακρόαςθσ μακρινϊν κινιςεων των εχκρϊν. Το ακουςτικό ραντάρ
ξαναχρθςιμοποιικθκε με επιτυχία ςτον 20οαιϊνα για ζγκαιρθ προειδοποίθςθ των
Άγγλων όταν πλθςίαηαν τα Γερμανικά βομβαρδιςτικά

2.2 Μορφζσ επικοινωνίασ ςε άλλουσ λαοφσ
Οι Κινζηοι, οι Ρζρςεσ, οι Καρχθδόνιοι όλοι ζκαναν χριςθ του οπτικοφ τθλζγραφου.
Οι Ρζρςεσ χρθςιμοποίθςαν το ςφςτθμα των φρυκτωριϊν κατά τισ επικζςεισ τουσ
εναντίον τθσ Ελλάδασ. Είχαν επίςθσ οργανϊςει ζνα μυςτικό δίκτυο επικοινωνίασ
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ςτθν κορυφι τθσ Ρεντζλθσ με αςπίδεσ οι οποίεσ αντανακλοφςαν τισ ακτίνεσ του
ιλιου. Το ςφςτθμα αυτό ονομάςτθκε θλιοτρόπιο ι θλιογράφοσ και διατθρικθκε για
αρκετοφσ αιϊνεσ.
Οι ωμαίοι όμωσ που ζμακαν τόςα πολλά από τουσ Ζλλθνεσ ςτα κζματα τθσ
επιςτιμθσ και τθσ τζχνθσ και που ιταν και οι ίδιοι ςπουδαίοι μθχανικοί ςυντζλεςαν
πολφ λίγο ςτθν εξζλιξθ τθσ τθλεγραφίασ. Είχαν εγκαταςτιςει ζνα μεγάλο ςφςτθμα
φρυκτωριϊν. Οι ςτρατοί των αρχαίων είχαν ιδιαίτερο ςφςτθμα ςθματοδοτϊν και γι
αυτό το λόγο είχαν κτιςτεί χιλιάδεσ πφργοι. Πταν πολιορκοφςαν μια πόλθ οι
επιτικζμενοι ζςτθναν κοντάρια ςτα οποία είχαν ςτερεϊςει πυρςοφσ και μετζδιδαν
ςιματα. Τθν θμζρα χρθςιμοποιοφςαν και χρωματιςτζσ ςθμαίεσ αντί για φωτιά.
2.2.1 Κίνα( ςωλθνώςεισ επικοινωνιών)
Μζςα ςτο περιβόθτο Σινικό τείχοσ (περίπου 9 μζτρα ψθλό, με πφργουσ των 12
μζτρων και μικοσ 6400χιλ) υπάρχουν μεταλλικζσ ςωλινεσ. Φωνάηοντασ μζςα ςε
αυτζσ θ φωνι φτάνει από το ζνα φυλάκιο ςτο άλλο. Ζτςι μεταδίδονταν τα
μθνφματα κατά μικοσ του τείχουσ.

2.2.2. ιματα καπνοφ
Οι Ινδιάνοι τθσ Βόρειασ Αμερικισ χρθςιμοποιοφςαν ςιματα καπνοφ με κάποιο
κϊδικα για τισ επικοινωνίεσ τουσ.
2.2.3 Σαχυδρομεία Ινκασ
Η μζκοδοσ των αγγελιοφόρων – δρομζων εξελίχκθκε λίγο πολφ από όλουσ τουσ
λαοφσ αλλά γνϊριςε εκπλθκτικι εξζλιξθ από τουσ Κνκασ. Η μορφι επικοινωνίασ που
χρθςιμοποιικθκε ςτα οροπζδια των Άνδεων ιταν με οργανωμζνο ςφςτθμα
δρομζων. Η ταχφτθτα του δικτφου ιταν τζτοια που αυτοί που ζμεναν ςτθν
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πρωτεφουςα τουσ πάνω ςτο βουνό ζτρωγε φρζςκο καλαςςινό ψάρι τθσ ίδιασ
θμζρασ.
2.2.4 φυρίγματα
Οι Γκουάντςε, οι κάτοικοι των Καναρίων Νθςιϊν, χρθςιμοποιοφςαν μια ειδικι
γλϊςςα ςφυριγμάτων για να επικοινωνοφν ςε μεγάλεσ αποςτάςεισ. Λζγεται ότι με
αυτά τα ςφυρίγματα μποροφςαν να επικοινωνοφν μζχρι και ςε αποςτάςεισ 4
χιλιομζτρων. Ο Αυςτριακόσ Δρ. Ντομινίκ Ουζλφερ που μελζτθςε αυτι τθν
ιδιόμορφθ γλϊςςα το 1940 κατζγραψε ζνα λεξιλόγιο αποτελοφμενο από 2.909
λζξεισ! Η γλϊςςα αυτι των ςφυριγμάτων Σίλμπο, διαςϊηεται μζχρι ςιμερα ςτο νθςί
Γκομζρα, περιλαμβάνει τζςςερισ ιχουσ για φωνιεντα και δφο για ςφμφωνα.
Σιμερα γίνονται προςπάκειεσ να παραμείνει ηωντανι. Ραρόμοιεσ αναφορζσ
υπάρχουν και για κάποια χωριά τθσ Ελλάδασ που κάποιοι μποροφν ακόμα να
επικοινωνοφν με ςφυρίγματα.
2.2.5 Ο Δίςκοσ τθσ Φαιςτοφ
Ο Δίςκοσ τθσ Φαιςτοφ που χρονολογείται ςτθν αρχι των Νεοανακτορικϊν χρόνων
(17οσ π.Χ. αιϊνασ), φζρει ςθμεία τθσ "ιερογλυφικισ γραφισ" και ςτισ δφο όψεισ,
που αποτυπϊκθκαν με ςφραγίδεσ, όταν ο πθλόσ ιταν νωπόσ. Ρρόκειται λοιπόν για
τθν παλαιότατθ ζνδειξθ τυπογραφίασ ςτον κόςμο, αναπαραγωγισ γραπτϊν
κειμζνων με καλοφπια ςθμείων. Και οι δφο επιγραφζσ ζχουν αποτυπωκεί ςε
ςπειροειδι διάταξθ, από τθν περιφζρεια προσ το κζντρο. Συνολικά τα ςθμεία ςτισ
δυο όψεισ του δίςκου είναι 242. Αυτά διαρρυκμίηονται ςε 61 ομάδεσ (λζξεισ), ποφ θ
κάκε μία χωρίηεται από τθν άλλθ με κάκετεσ εγχάρακτεσ γραμμζσ. Ο αρικμόσ των
ςθμείων ςε κάκε λζξθ ποικίλλει από δφο ζωσ επτά. Οι λζξεισ ςτθν Α πλευρά του
δίςκου είναι 30 ενϊ ςτθν Β πλευρά του είναι 31. Τα διαφορετικά ςφμβολα είναι 45
(και ςφμφωνα με τον ςυγγραφζα Α. Βαςιλάκθ δεν απεικονίηεται πάντα το ίδιο
γράμμα τοφ ςυμβατικοφ ελλθνικοφ κρθτικοφ αλφάβθτου, ςε κάκε ζνα από αυτά).
Επίςθσ, να αναφζρουμε ότι υπάρχουν δεκαπζντε ςφμβολα και ςτισ δφο πλευρζσ
του, ποφ ζχουν μία υπογεγραμμζνθ, άλλοτε πλάγια και άλλοτε κάκετθ προσ το
ςφμβολο. Τα ςφμβολα αυτά απαντοφν μόνο ςτθν αρχι λζξεων και θ υπογεγραμμζνθ
προςτζκθκε με μία γραφίδα.
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2.2.6 Ηλιογράφοσ
Ο Ηλιογράφοσ ανικει ςτα επίγεια Μετεωρολογικά όργανα και πρόκειται για
αυτόνομο όργανο που μετρά τθν θμεριςια θλιοφάνεια, δθλαδι πόςεσ ϊρεσ οι
ακτίνεσ του θλιακοφ φωτόσ δεν εμποδίηονταν από ςφννεφα ςτθ διάρκεια μιασ
θμζρασ.
Ηλιογράφοσ Cambell
Ο θλιογράφοσ Cambell ι Cambell-Stokes αποτελείται από μια γυάλινθ ςφαίρα που
φζρεται επί μεταλλικοφ ςτελζχουσ ςε μεταλλικι βάςθ. Η ςφαίρα αυτι από το πίςω
μζροσ και ςε μικρι απόςταςθ ςχεδόν περιβάλλεται από μια ομόκεντρθ ςφαιρικι
ηϊνθ ςε μορφι ηωδιακοφ που μπροςτά όμωσ παραμζνει ανοικτι. Στο εςωτερικό
αυτισ τθσ ςφαιρικισ ηϊνθσ τοποκετείται ειδικι χάρτινθ ταινία ςυνικωσ χρϊματοσ
ανοικτοφ γαλάηιου.
Κατά τθν διάρκεια τθσ θμζρασ όταν οι ακτίνεσ του ιλιου δεν εμποδίηονται από
ςφννεφα θ κερμικι ενζργεια του Ήλιου που ςυγκεντρϊνεται ςτθν κυρία εςτία τθσ
ςφαίρασ που αντανακλά ςτθ χάρτινθ ταινία καίει αυτι ςχθματίηοντασ ζτςι μια
ςυνεχι γραμμι ι τόξο (ςφνολο ίχνουσ καμζνων ςθμείων). Αν αντίκετα κατά τθν
διάρκεια τθσ θμζρασ εμποδίηεται περιοδικά τότε περιοδικά καμζνα τμιματα κα
παρουςιάηει και θ ταινία. Πταν τφχει θμζρα νεφοςκεπισ τότε θ χάρτινθ ταινία δεν
κα περιζχει οφτε ζνα ίχνοσ καμζνου ςθμείου.
Η ταινία του θλιογράφου φζρει 8 κάκετεσ διαγραμμίςεισ που αντιςτοιχοφν ςε 9
ϊρεσ με ενδιάμεςεσ τθσ θμίςειασ ϊρασ ενϊ τα οριηόντια καμζνα τμιματα
λαμβάνουν λατινικά γράμματα π.χ. Α, Β, C, κ.λπ. Εφλογο κεωρείται ότι θ ταινία αυτι
αντικακίςταται κακθμερινά μετά τθν δφςθ του Ηλίου.Ο θλιογράφοσ τοποκετείται
με τζτοιο προςανατολιςμό ϊςτε οι θλιακζσ ακτίνεσ κακϋ όλθ τθν θμζρα
προςπίπτοντασ ςτθ ςφαίρα νϋ αντανακλϊνται ςτθ ταινία. Επειδι τα μεςθμβρινά
φψθ του Ηλίου και τα θμεριςια τόξα του δεν είναι τα ίδια για κάκε θμζρα ςτο
εςωτερικό τθσ ςφαιρικισ ηϊνθσ υπάρχουν τρεισ αυλακϊςεισ για τθν τοποκζτθςθ
τθσ κατάλλθλθσ ταινίασ κατά εποχι.

8

2.2.7 Ηλιογράφοσ Marvin
Ο Ηλιογράφοσ Marvin μοιάηει με μικρι διαφανι ευκφγραμμθ λάμπα φκοριςμοφ.
Στθρίηεται ςε κάκετο ςτζλεχοσ ςτο οποίο και ςτερεϊνεται το μζςον του οργάνου,
ςχεδόν ςε οριηόντια κζςθ. Η καταγραφι τθσ θλιοφάνειασ ςτο όργανο αυτό γίνεται
με θλεκτρικι μζκοδο.
2.2.8 Λακεδαιμονικι ςκυτάλθ (7οσ αιώνασ π.Χ.)
Η Λακεδαιμονικι ι κρυπτεία ςκυτάλθ, αποτελεί ουςιαςτικά τον πρϊτο κϊδικα
κρυπτογράφθςθσ με τθ μζκοδοτθσ μετάκεςθσ.
Το ςφςτθμα ςτθριηόταν ςτθ χριςθ δφο πανομοιότυπων ςκυταλϊν, ςτισ οποίεσ
τυλιγόταν μια λεπτι ταινία από κατεργαςμζνο δζρμα, με τζτοιο τρόπο ϊςτε να μθν
υπάρχουν κενά ανάμεςα ςτισ περιελίξεισΠταν θ ταινία ξετυλιγόταν, ιταν αδφνατθ θ
ανάγνωςθ του μθνφματοσ, παρά μόνο εάν τυλιγόταν πάλι με τον ίδιο τρόπο. Η μία
ςκυτάλθ κρατιόταν από τουσ ζφορουσ τθσ Σπάρτθσ και θ άλλθ από τον
Αρχιςτράτθγο που βριςκόταν ςε εκςτρατεία.

2.2.9 Κερωμζνα δίπτυχα πινακίδια (4οσ αιώνασ π.Χ.)
Τα δίπτυχα κερωμζνα πινακίδια, αποτελοφςαν ίςωσ μία από τισ ςυμαντικότερεσ
μεκόδουσ αποςτολισ μθνυμάτων.
Το μινυμα ςκαλιηόταν πάνω ςε κερί ι πίςςα που είχε απλωκεί για το λόγο αυτό
ςτθν επιφάνεια ξφλινων πλακϊν, ενωμζνων μεταξφ τουσ με κάποιο είδοσ
άρκρωςθσ. Για τθν αποτφπωςθ των λζξεων, εφόςον επρόκειτο για διαβακμιςμζνεσ
πλθροφορίεσ, εφαρμοηόταν κάποια προςυμφωνθμζνθ μζκοδοσ κωδικογράφθςςθσ
και θ γραφι γινόταν ανάποδα, ϊςτε να απαιτείται κάτοπτρο για τθν ορκι
ανάγνωςι τουσ
.
Χαρακτθριςτικό παράδειγμα παραλλαγισ του ςυςτιματοσ, είναι ο τρόποσ με τον
οποίο ο αυτοεξόριςτοσ ςτθν Ρερςία Σπαρτιάτθσ Δθμάρατοσ (4οσ αιϊνασ π.Χ.),
ζςτειλε ςτθ Σπάρτθ τθν πλθροφορία ότι ο βαςιλιάσ Ξζρξθσ ςκόπευε να
εκςτρατεφςει εναντίον τουσ. Σκάλιςε λοιπόν το μινυμα ςτθν ξφλινθ επιφάνεια των
πινακίδων και τισ κάλυψε με κερί. Κατόπιν ζςτειλε τισ φαινομενικά άδειεσ πινακίδεσ
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ςτθ Σπάρτθ, όπου θ γυναίκα του βαςιλιά Λεωνίδα Γοργϊ, μαντεφοντασ το τζχναςμα
αποκάλυψε τθν κρυμμζνθ πλθροφορία.

2.2.10 ΚΡΤΦΑΙΑΙ ΕΠΙΣΟΛΑΙ (4οσ αιώνασ π.Χ.)
Η μζκοδοσ των κρυφϊν επιςτολϊν, περιγράφεται από τον Αινεία τον Τακτικόμ ωσ
ζνα από τα χαρακτθριςτικότερα παραδείγματα κρυπτογραφικισ επικοινωνίασ των
Αρχαίων Ελλινων.
Η διαδικαςία κα μποροφςε να χαρακτθριςτεί εξαιρετικά απλι ζωσ αφελισ. Θα
πρζπει όμωσ να λθφκεί υπόψθ, αφενόσ θ χρονολογικι τοποκζτθςθ τθσ μεκόδου και
αφετζρου, το επίπεδο αντίλθψθσ των αντιπάλων των Ελλινων τθν εποχι εκείνθ.
Το κωδικοποιθμζνο μινυμα περιείχε "ανοιχτά" όλα τα ςφμφωνα, ενϊ τα φωνιεντα
αντικακίςταντο με ομάδεσ αρικμοφ ςτιγμάτων, ανάλογα με τθν κατά τάξθ αρίκμθςι
τουσ ςτο αλφάβθτο. Ο πίνακασ που ακολουκεί αποδίδει παραςτατικά τθ μζκοδο.

2.2.11 Ηχθτικό κζρασ του Μεγάλου Αλεξάνδρου
Ο τρόποσ αυτόσ επικοινωνίασ (αναφζρεται από τον ιςτορικό Αρριανό)
χρθςιμοποιικθκε ςτισ εκςτρατείεσ του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αποτελείτο από
τρίποδο, φψουσ τεςςάρων περίπου μζτρων, ενωμζνο ςτθν κορυφι από τθν οποία
ξεκινοφςε ςχοινί, που κρατοφςε ςτρογγυλό κζρασ μεγάλου μεγζκουσ. Η ανάρτθςθ
ιταν τζτοια που επζτρεπε τθν περιςτροφι του κζρατοσ, ϊςτε το ςιμα να πθγαίνει
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προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ. Το θχθτικό ςιμα μποροφςε να ακουςτεί κακαρά,
ακόμα και ςε απόςταςθ τεςςάρων χιλιομζτρων ανάλογα με τθ μορφολογία του
εδάφουσ και τθν κατεφκυνςθ του ανζμου.

2.2.12 Κωδικό μοιρογνωμόνιο
Η κέζνδνο πνπ εδώ γηα ιόγνπο αλαθνξάο νλνκάδεηαη "θωδηθό κνηξνγλωκόλην",
απνηεινύζε έλα εμαηξεηηθά απιό ζύζηεκα θξππηνγξάθεζεο ζύληνκωλ κελπκάηωλ.
Σε δίζθν δηακέηξνπ 8-10 εθαηνζηώλ, άλνηγαλ πεξηκεηξηθά 24 νπέο (όζεο θαη ηα
γξάκκαηα ηνπ αιθαβήηνπ) θαη κία επηπιένλ ζην θέληξν. Επίζεο, επί λνεηήο
δηακέηξνπ κε άθξν κία από ηηο πεξηθεξεηαθέο νπέο, ππήξρε κηα ελδηάκεζε, ζε
απόζηαζε δύν πεξίπνπ εθαηνζηώλ από ην θέληξν. Η νπή απηή θαζόξηδε θαη ηε ζέζε
ηνπ πξώηνπ γξάκκαηνο ηνπ αιθαβήηνπ "Α", ελώ ηα ππόινηπα ζεωξείηαη όηη
αληηζηνηρνύζαλ ζεηξηαθά ζηηο ππόινηπεο 23 (Ο δαθηύιηνο κε ηα γξάκκαηα πνπ
θαίλεηαη ζηελ εηθόλα, δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, αιιά παξαηίζεηαη
γηα ιόγνπο θαηαλόεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο).
Ραραλλαγι του ςυςτιματοσ, μποροφςε να είναι ο κακοριςμόσ άλλου γράμματοσ
ςαν εναρκτιριο για τθν ςειριακι ανάγνωςθ. Αυτό γινόταν μετά από μυςτικι
προςυνεννόθςθ μεταξφ των επικοινωνιακϊν μερϊν. Το μινυμα αποτυπωνόταν με
τθ βοικεια λεπτοφ κορδονιοφ, το οποίο δενόταν ςτο κζντρο αι από κει περνοφςε
διαδοχικά από τισ οπζσ που αντιςτοιχοφςαν ςτα γράμματα του μθνφματοσ.
Στθν περίπτωςθ που ζνα γράμμα επαναλαμβανόταν, το κορδόνι περνοφςε δφο
φορζσ από τθν ίδια οπι, με περιζλιξθ γφρω από τθν περιφζρεια του δίςκου. Η
ανάγνωςθ του μθνφματοσ γινόταν από το τζλοσ προσ τθν αρχι, με το "ξετφλιγμα"
του κορδονιοφ.
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2.3 Η επικοινωνία ςτο Βυηάντιο
Οι Βυηαντινοί είχαν τουσ καμινοβιγλάτορεσ δθλαδι τισ βίγλεσ (παρατθρθτιρια) και
τα καμίνια που διατθροφςαν άςβθςτθ τθ φλόγα των πυρςϊν. Το ςφςτθμα
επικοινωνίασ των Βυηαντινϊν ζφτανε μζχρι τθν ταρςό τθσ Μικράσ Αςίασ μια
απόςταςθ δθλαδι 700χιλιομζτρων και θ απόςταςθ από φανό ςε φανό ιταν
περίπου 100 χιλιόμετρα. Ο Κ. Ρορφυρογζννθτοσ αναφζρει ότι το μινυμα ζφτανε
ςτθν Κωνςταντινοφπολθ ςε μία ϊρα. Μετά τθν κατάκτθςθ του Βυηαντίου από τουσ
Σταυροφόρουσ το 1204 αυτοί χρθςιμοποίθςαν το τθλεπικοινωνιακό ςφςτθμα των
πφργων (οι Τοφρκοι τουσ ονόμαηαν κουλζδεσ). Είχαν φτιάξει πολλοφσ πφργουσ τουσ
οποίουσ ονόμαηαν και φανοφσ (Το Φανάρι τθσ Κωνςταντινοφπολθσ από αυτό πιρε
το όνομά του).

2.3.1 Ωρονόμιο των Βυηαντινών
Οπτικό ςφςτθμα ταχείασ προειδοποίθςθσ των Βυηαντινϊν για τισ αραβικζσ
επιδρομζσ. Οι Βυηαντινοί είχαν εγκαταςτιςει μια ςειρά φρυκτωριϊν ςε κορυφζσ
βουνϊν που ξεκινοφςε από τθν νότια Μικρά Αςία και κατζλθγε ςτο Φάρο του
παλατιοφ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ (απόςταςθ 670 χλμ). Το μινυμα ζκανε λιγότερο
από μία ϊρα να φκάςει από το Λοφλο ςτθν Κωνςταντινοφπολθ.
Το ςφςτθμα τελειοποιικθκε από το Λζοντα το Φιλόςοφο ι Μακθματικό τον 9ο
αιϊνα μ.Χ., κατά τθν περίοδο τθσ βαςιλείασ του Θεόφιλου, με τθν προςκικθ δφο
ςυγχρονιςμζνων 'ωρολογίων', που το ζνα βριςκόταν ςτο Λοφλο και το άλλο ςτο
Φάρο του παλατιοφ. Κάκε μία από τισ 12 ϊρεσ ςυμβόλιηε και μία "υπόκεςθ". Ζτςι θ
1θ ϊρα ςυμβόλιηε "επιδρομι", θ 2θ "πόλεμο", θ 3θ "εμπρθςμό" κ.ο.κ. Σε
περίπτωςθ "επιδρομισ" των Αράβων οι παρατθρθτζσ του Λοφλου περίμεναν να
δείξει το 'ωρολόγιό' τουσ τθν 1θ ϊρα για να ανάψουν τθ φρυκτωρία και να δϊςουν
το ςφνκθμα ςτουσ επόμενουσ ορεινοφσ ςτακμοφσ, που ιταν κατά ςειρά ο Αργαίοσ,
ο Κςαμοσ (ι Σάμοσ), ο Αιγιαλόσ (ι Αίγιλον), ο Μάμασ (ι Πλυμποσ), ο Κφριηοσ (ι
Κίρκοσ), ο Μϊκιλοσ (ι Μοφκιλοσ), το όροσ του Αγίου Αυξεντίου (Σκοπόσ) και τζλοσ ο
Φάροσ του παλατιοφ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ.
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2.4 Η επικοινωνία ςτο Μεςαίωνα
Καμιά ςθμαντικι αλλαγι δεν ζγινε από τθν αρχαιότθτα μζχρι τθ Γαλλικι
επανάςταςθ ςτισ τθλεπικοινωνίεσ. Μόνο το τθλεςκόπιο (17οσ αι) βοικθςε ϊςτε να
γίνονται κατανοθτά οπτικά ςιματα από πολφ μεγάλεσ αποςτάςεισ. Οι Ολλανδοί
χρθςιμοποίθςαν τουσ μφλουσ κολλϊντασ γράμματα ςτθ φτερωτι ωσ ςφςτθμα
επικοινωνίασ δεδομζνου ότι θ γεωγραφικι μορφι τθσ χϊρασ τουσ είναι επίπεδθ
και οι ανεμόμυλοι χιλιάδεσ.
Το τθλεςκόπιο είναι ζνα όργανο ςχεδιαςμζνο για τθν παρατιρθςθ μακρινϊν
αντικειμζνων μζςω τθσ ςυλλογισ θλεκτρομαγνθτικισ ακτινοβολίασ Τα πρϊτα
γνωςτά ςχεδόν λειτουργικά τθλεςκόπια ανακαλφφκθκαν ςτισ Κάτω Χϊρεσ ςτισ
αρχζσ του 17ου αιϊνα. Ο όροσ «τθλεςκόπια» μπορεί να αναφζρεται ςε ζνα ευρφ
φάςμα
οργάνων
που
λειτουργοφν
ςτισ
περιςςότερεσ
περιοχζσ
του θλεκτρομαγνθτικοφ φάςματοσ.
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Επίςθσ ο Conte(1792) χρθςιμοποίθςε αερόςτατα για να μεταδϊςει μθνφματα. Το
κάκε αερόςτατο είχε 8 κυλίνδρουσ που ανεβοκατζβαιναν με χειριςμοφσ από το
ζδαφοσ και ζτςι μποροφςε να μεταδϊςει 256 διαφορετικά ςιματα. Ραρόμοια
αερόςτατα χρθςιμοποιικθκαν κατά τθν πολιορκία του Ραριςιοφ από τουσ
Γερμανοφσ το 1871.
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Like ςτην επικοινωνία:
Η εξελικτική πορεία των μορφών επικοινωνίασ.
«Από τισ φρυκτωρίεσ ςτο διαδίκτυο».
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χολικό ζτοσ: 2012-2013
Σάξθ Α, Σμιμα 2
Μάκθμα: Eρευνθτικι εργαςία « project»
Τπεφκυνθ κακθγιτρια: οφία Κουταλίδθ
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Ερευνθτικό υποερώτθμα:

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΩΝ ΑΡΥΑΙΩΝ ΜΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ Η ΤΜΒΟΛΗ
ΣΟΤ ΣΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟ

Ακθνά Νίκα - παρουςιάςτρια
Αναςταςία Πιτςάρου - ςυντονίςτρια
Ντανιζλα Μώρου - γραμματζασ
Κωνςταντίνα Πλζςςα - μζλοσ
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