
Γενικά
Σε όλη τη διάρκεια της ιστο-

ρίας, οι τηλεπικοινωνίες στηρί-
χθηκαν: (α) στην αποστολή σηµά-
των µε φωτιές, καπνό, καθρέφτες,
περιστέρια (β) στην αποστολή ση-
µάτων µε µηχανικούς τρόπους
(σηµαφόροι), (γ) στον ηλεκτρο-
µαγνητισµό ενσύρµατα (ηλεκτρι-
κά σήµατα Mors, τηλέφωνο, τη-
λέτυπο, φαξ, κ.ά.) και (δ) στα η-
λεκτροµαγνητικά κύµατα (ασύρ-
µατη µορφή δηλ. τηλέφωνα, τη-
λεόραση, υπολογιστές).

Α. Στα χρόνια
του τηλέγραφου
Ήταν τα χρόνια του βασιλιά Ό-

θωνα στην Ελλάδα, το 1844, όταν στην Αµερική ο Σάµουελ Μορς
έδειξε σε πρώτη λειτουργία την εφεύρεσή του. Ήταν ο τηλέγρα-
φος, µε τον οποίο έστειλε το πρώτο ενσύρµατο µήνυµα µεταξύ
Ουάσιγκτον και Βαλτιµόρης. Από το επόµενο έτος (1845) άρχισε η
εγκατάσταση τηλεγράφων στην Ευρώπη (Γαλλία, Αγγλία και Ολ-
λανδία).

Στην Ελλάδα και συγκεκριµένα στο µεγαλύτερο1 εµπορικό λι-
µάνι της, τη Σύρο, εγκαινιάστηκαν οι ελληνικές τηλεπικοινωνίες, ε-

φόσον το 1856 έφτασε το πρώτο τηλεγράφηµα από τη Χίο (άλλο
σηµαντικό λιµάνι του Αιγαίου, που ήταν τότε υπό τουρκική κατο-
χή). Η χρησιµότητα του νέου µέσου ανάγκασε το ελληνικό κράτος
να το αναπτύξει. Έτσι, το 1859, Βαυαροί µηχανικοί ένωσαν τα τα-
χυδροµεία της Αθήνας και του Πειραιά µέσω εναέριας τηλεγραφι-
κής γραµµής. Στη Ελλάδα η πρώτη τηλεγραφική επικοινωνία ε-
γκαινιάστηκε το Φεβρουάριο του 1859 µε τρεις γραµµές, η πρώτη
Πειραιάς - Σύρος - Χίος, η δεύτερη Αθήνα - Πειραιάς και η τρίτη Α-
θήνα - Πάτρα.

Οι ανάγκες επικοινωνιών της χώρας µε το εξωτερικό επέβα-
λαν τη δηµιουργία τηλεγραφικής γραµµής. Τα χερσαία σύνορα της
Ελλάδος τότε ήταν στην κορυφογραµµή της Όθρυος2 και η Λαµία
ήταν ακριτική πόλη της. Κατασκευάστηκε λοιπόν την περίοδο αυ-
τή εναέρια τηλεγραφική γραµµή Λαµίας-Τουρκίας, που επέτρεπε
τη σύνδεση της Ελλάδας µε την Οθωµανική Τουρκία και την υπό-
λοιπη Ευρώπη.

Το ίδιο έτος (1859) το ελληνικό κράτος αγόρασε, από την εται-
ρεία Νουβάλ, το ποντισµένο καλώδιο Πειραιά - Σύρου και Χίου -
Σύρου. Με τον τρόπο αυτό έγινε δυνατή η υποθαλάσσια επικοι-
νωνία της Ελλάδος µε το εξωτερικό µέσω Τουρκίας. Όµως αυτά τα
υποβρύχια καλώδια, µετά από διετή συνεχή λειτουργία, έγιναν ά-
χρηστα. Έτσι µόνη επικοινωνία της Ελλάδος µε το εξωτερικό ήταν
η εναέρια γραµµή Λαµίας – Τουρκίας, που όµως ήταν βραδύτατη
και δύσχρηστη.

Το 1878 άρχισε η κατασκευή του δρόµου3 από τη Λαµία µέχρι
τον αυχένα ∆ερβέν Φούρκα, δηλ. τα ελληνοτουρκικά (τότε) σύνο-
ρα. Ταυτόχρονα έγινε και νέα εναέρια γραµµή σύνδεσης µε χερ-
σαίο τηλέγραφο της Ελλάδος µε την τότε οθωµανική Τουρκία.

Το 1887 οι επικοινωνίες εισέρχονται ως ιδιαίτερος τοµέας4

στον ελληνικό στρατό. Στο Υπουργείο Στρατιωτικών οργανώθηκε
τηλεγραφείο. Για το στρατό ξηράς δηµιουργήθηκε ένας λόχος Τη-
λεγραφητών (που υπαγόταν στο Μηχανικό).

Με απόφαση της τότε κυβερνήσεως (το έτος 1887) ενώθηκαν
οι ταχυδροµικές µε τις τηλεγραφικές υπηρεσίες σε µία, µε το ίδιο
προσωπικό.

Β. Από τον τηλέγραφο στο τηλέφωνο
Το 1876 ο αµερικανός Γκράχαµ

Μπελ ανακάλυψε το τηλέφωνο και α-
πό τον επόµενο χρόνο (1877) οργά-
νωσε στις ΗΠΑ µια τηλεφωνική εµπο-
ρική επιχείρηση.

Στην Ελλάδα, η κυβέρνηση του
Χαριλάου Τρικούπη (το 1892) ψήφισε
το νόµο «περί τηλεφωνικής συγκοι-
νωνίας». Ο νόµος αυτός κατοχύρωνε
το µονοπώλιο των ταχυδροµικών, τη-
λεγραφικών και τηλεφωνικών υπηρε-
σιών (τα πασίγνωστα τότε τρία Τ).
Ταυτόχρονα αποφασίστηκε η εγκατά-
σταση τηλεφώνων στην Ελλάδα.

Η τηλεγραφία συνέχισε να ανα-

πτύσσεται. Στα χέρια της αγγλικής ιδιωτικής εταιρείας Eastern
Telegraph, αλλά υπό τον έλεγχο του ελληνικού κράτους, η τηλε-
γραφία ενώθηκε ως ενιαία υπηρεσία (το 1892) - στην αρχή µε τα
Ταχυδροµεία και από το 1895 και µε την τηλεφωνία – στη διεύ-
θυνση των Τ.Τ.Τ., που αρχικά λειτούργησε στο Υπουργείο Εσωτε-
ρικών.

Στα µέσα του 1892, ταυτόχρονα µε την κατασκευή της σιδηρο-
δροµικής γραµµής5 στη Φθιώτιδα, κατασκευάστηκε και ο σιδηρο-
δρ. τηλέγραφος6 από την Αγία Μαρίνα Φθιώτιδος µέχρι το Λιανο-
κλάδι και από εκεί µέχρι τις Βαρδάτες, από το ∆ιοµήδη Σεµτέλο, ά-
ριστο γνώστη των τηλεγράφων του Κράτους. Ο ίδιος είχε αναλά-
βει και θα συνέχιζε την εργασία του προς το Μπράλο (παράλληλα
µε την κατασκευή της σιδηροδροµικής γραµµής).

Στις παραµονές των πρώτων Ολυµπιακών Αγώνων του 1896
στην Αθήνα λειτουργούσαν 90 τηλεφωνικές γραµµές, εκ των ο-
ποίων µία στα ανάκτορα. Τον ίδιο χρόνο εγκαταστάθηκαν τα πρώ-
τα τηλεφωνικά κέντρα των 30 συνδροµητών το κάθε ένα, στην Α-
θήνα (δύο) και στον Πειραιά (ένα).

Στον ελληνοτουρκικό πόλεµο του 1897, στις µεραρχίες (όπως
τότε ονοµάστηκαν) Θεσσαλίας και Ηπείρου αντίστοιχα, ανέλαβαν
την υπηρεσία διαβιβάσεων (έγινε πρώτη χρήση του όρου στο
στρατό) ένας Λόχος και µια ∆ιµοιρία τηλεγραφητών.

Στις αρχές του 20ού αιώνα, οι συνδροµητές τηλεφώνου ήταν
400, ενώ αντίθετα τα τηλεγραφεία που λειτουργούσαν σ’ όλη την
Ελλάδα ήταν 232.

Με το νέο Οργανισµό του ελληνικού Στρατού το έτος 1910,
δηµιουργήθηκε (υπό το Μηχανικό) µία Μοίρα Τηλεγραφητών µε
2 λόχους.

Η έναρξη του Α’ Βαλκανικού Πολέµου το 1912 βρήκε τον ελ-
ληνικό στρατό να διαθέτει για πρώτη φορά Ελληνικό Τάγµα Επι-
κοινωνιών7 (µε 2 λόχους Τηλεγραφητών κι ένα λόχο ασυρµάτων).
Ο λόχος ασυρµάτων είχε 2 σταθµούς ασυρµάτου επάνω σε άµα-
ξες, 2 σε ηµίονους και 2 φορητούς, που λειτουργούσαν µε ποδο-
κίνητες γεννήτριες. Με τον τρόπο αυτό γινόταν η επικοινωνία του
αρχιστρατήγου µε τις µεραρχίες. Αντίθετα, µε τις µικρότερες µονά-
δες γινόταν ευρεία χρήση αγγελιαφόρων και ενσύρµατου τηλε-
γράφου.

Μετά τη νικηφόρα λήξη των Βαλκανικών πολέµων, ο ελληνι-
κός στρατός - το Νοέµβριο του 1913 - συγκρότησε 2 Συντάγµατα
Τηλεγραφητών (σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα). Η κυβέρνηση βλέ-
ποντας τη µεγάλη σηµασία των επικοινωνιών, από το 1914, µε νό-
µο απέκτησε το δικαίωµα να επιστρατεύει τους υπαλλήλους των
ΤΤΤ (για στρατιωτική υπηρεσία όταν χρειαστεί).

Πάντως η διείσδυση του τηλεφώνου στην ελληνική αγορά
παρέµενε αργή σε σχέση µε την τηλεγραφία. Το 1922 οι συνδρο-
µητές τηλεφωνικών γραµµών στην Ελλάδα δεν ξεπερνούσαν τις
2.000. Στη διάρκεια του έτους 1925 ανταλλάχθηκαν 5,5 εκατ. τη-
λεγραφήµατα, δηλαδή περίπου ένα για κάθε κάτοικο της χώρας.

Το 1923 λειτουργεί στη Γερµανία το πρώτο αυτόµατο υπερα-
στικό κέντρο. Στις επόµενες δεκαετίες και ιδιαίτερα µετά το Β’ Πα-
γκόσµιο πόλεµο, η αυτοµατοποίηση επεκτείνεται σε πολλά εθνικά
και διεθνή δίκτυα. Στη Θεσσαλονίκη, από το έτος 1926, λειτούρ-
γησε µεταλλάκτης 1.200 συνδροµητών.

Γ. Από την ενσύρµατη στην ασύρµατη επικοινωνία
Η διαρκής έρευνα των φυσικών επιστηµόνων, αλλά και η εφευ-

ρετική ικανότητα των ανθρώπων έφερναν πάντα την εξέλιξη. Έτσι
το 1895 ο Ιταλός Γουλιέλµο Μαρκόνι (Marconi), χρησιµοποιώντας
το διεγέρτη του Χερτζ8, πέτυχε για πρώτη φορά την ασύρµατη εκ-
ποµπή και λήψη σηµάτων. Το 1897 απέκτησε δίπλωµα ευρεσιτε-
χνίας για ασύρµατη µετάδοση και το 1901 έστειλε το πρώτο υπε-
ρατλαντικό σήµα. Επίσης έγινε
και η πρώτη ασύρµατη µετάδο-
ση ήχου.

Μεγάλος σταθµός στην ι-
στορία του ασυρµάτου ήταν η
εφεύρεση, το 1904, της διοδι-
κής λυχνίας από τον Αµερικανό
Φλέµινγκ (Fleming). Το 1906 έ-
γινε η πρώτη ασύρµατη αµφί-
δροµη υπερατλαντική επικοι-
νωνία και η πρώτη ραδιοφωνι-
κή εκποµπή µε µουσικό περιε-
χόµενο. Το ίδιο έτος η πρώτη

διάσκεψη για την ασύρµατη τηλεγραφία που έγινε στο Βερολίνο,
υιοθέτησε το SOS ως σήµα κινδύνου. Η ανυπολόγιστη αξία του α-
συρµάτου στη ναυσιπλοΐα αποδείχθηκε το 1912 στην τραγωδία
του ατµοπλοίου “Τιτανικός”, κατά την οποία πολλοί ναυαγοί δια-
σώθηκαν9 χάρη στον ασύρµατο.

Στην Ελλάδα η πρώτη συστηµατική εκµετάλλευση του ασύρ-
µατου τηλέγραφου έγινε το 1909. Μέχρι το τέλος του Α’ Παγκο-
σµίου Πολέµου, ο ασύρµατος χρησιµοποιήθηκε µόνο για τη δια-
βίβαση σηµάτων µορσικού αλφαβήτου.

Το 1921 Έλληνες αξιωµατικοί εκπαιδεύτηκαν στην Αγγλία και
παρέλαβαν τους πρώτους σταθµούς ασυρµάτου µε λυχνίες. Το ε-
πόµενο έτος (1922) στάλθηκαν ασύρµατοι στη Στρατιά Μικράς Α-
σίας, που όµως δεν χρησιµοποιήθηκαν (λόγω της κατάρρευσης
του µετώπου).

Το 1923 ιδρύθηκε και λειτούργησε η πρώτη Σχολή Ασυρµατι-
στών για το στρατό στην Αθήνα. Επίσης άρχισαν οι τηλεπικοινω-
νίες10 µε την εµπορική ναυτιλία (οι γνωστοί “µαρκόνηδες” των ελ-
ληνικών πλοίων).

Το 1925 γίνεται από την Ελλάδα η πρώτη µεγάλη παραγγελία
23 ασυρµάτων (µάρκας TELEFUNKEN) Γερµανίας, µε ισχύ 8 έως
200 Watts.

∆. Από την Α.Ε.Τ.Ε. στον Ο.Τ.Ε.
Το 1931 είναι το έτος που ξεκί-

νησε η ανάπτυξη των τηλεφωνι-
κών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Ι-
δρύθηκε η Ανώνυµος Ελληνική
Τηλεφωνική Εταιρεία (ΑΕΤΕ). Επί-
σης η αστική τηλεφωνία επεκτά-
θηκε σε αρκετές ακόµα ελληνι-
κές πόλεις.

Στο νοµό Φθιωτιδοφωκί-
δος11 στη διάρκεια του 1929
προγραµµατίστηκαν να τοποθε-
τηθούν12 46 τηλέφωνα, σε χωριά
όπως Σπαρτιά, Τσερνοβίτι, Κο-
µποτάδες, Μεξιάτες, Αρχάνι,
Πλατύστοµο, Γραµµένη, Μοσχο-
καρυά, Παύλο, Σεγδίτσα, και
∆ωρίδα (Τριζώνια, Καλλιθέα,
Μακρυνή, Λούτσα, Καρνεζά).

Με την ανάπτυξη της τηλε-
φωνίας µειώθηκε αρχικά το εν-
διαφέρον για την τηλεγραφία. Η
εφεύρεση όµως το 1931 του τη-
λέτυπου, που επέτρεπε την εκτύ-
πωση του κειµένου κατευθείαν,
έδωσε νέα ώθηση στην τηλεγρα-
φία. Στη διάρκεια της δεκαετίας
1930-40 τοποθετήθηκαν αστικά
τηλεφωνικά κέντρα σε µεγάλες
πόλεις, µε τηλεφωνικούς θαλά-
µους και γίνονταν συνδέσεις µε
άλλες γειτονικές χώρες.

Η κρατική υπηρεσία T.T.T.,
που επόπτευε τις δύο εταιρείες
(ΑΕΤΕ και Eastern Telegraph), α-
νέλαβε, µαζί µε τα ταχυδροµεία
και δύο ακόµα τοµείς: τη χειροκί-
νητη υπεραστική τηλεφωνία, τη διεθνή και στις µικρές πόλεις τα
τηλεγραφήµατα εσωτερικού.

Το 1935, από τον ελληνικό στρατό συγκροτήθηκε ένα ακόµα
Τάγµα Τηλεγραφητών13 στη Θεσσαλονίκη.

Στις τηλεφωνικές υπηρεσίες, εκτός του τηλεφωνικού καταλό-
γου, άρχισε από το 1937 και η αυτόµατη αναγγελία14 της ώρας.

Στη Λαµία, από τον Απρίλιο του 1939, η Τηλεφωνική Εταιρία
γνωστοποίησε15 την έναρξη κατασκευής του δικτύου για το αυτό-
µατο τηλεφωνικό Κέντρο Λαµίας. Όσοι επιθυµούσαν αυτόµατο τη-
λέφωνο, έπρεπε να υποβάλουν αιτήσεις. Στις αρχές Αυγούστου
1939 έγιναν στη Λαµία τα εγκαίνια16 του τηλεφωνικού Κέντρου.

Με την έναρξη του πολέµου του ’40, στην Ελλάδα υπήρχαν
45.000 συνδροµητές τηλεφωνικών υπηρεσιών. Λειτουργούσαν 42
αυτόµατα τηλεφωνικά κέντρα και 5.500 κοινοτικά τηλεφωνεία.

Στη διάρκεια της Κατοχής τα τηλεφωνικά και τηλεγραφικά δί-
κτυα και οι αντίστοιχες εγκαταστάσεις έπαθαν τεράστιες ζηµιές, ε-
νώ οι πληροφορίες ελέγχονταν - διοικητικά και µέσω της λογοκρι-
σίας - από τον κατακτητή. Οι συνδέσεις µειώθηκαν. Οι υπόλοιπες
υπολειτουργούσαν. Ο ασύρµατος, το “χωνί” και ο αντιστασιακός
σύνδεσµος µπήκαν στη θέση του ενσύρµατου µέσου, που χάθη-
κε. Κι όταν τα στρατεύµατα Κατοχής υποχώρησαν, κατέστρεψαν κι
αυτό που είχε αποµείνει ή δεν είχε δηλωθεί.

Ακολούθησε ο Εµφύλιος, που ολοκλήρωσε την καταστροφή
κι ερήµωσε την ύπαιθρο. Παράλληλα όµως, άρχισε η αναδιοργά-
νωση στις τηλεπικοινωνίες, µε τη δηµιουργία του Ο.Τ.Ε.

E. Ο Ο.Τ.Ε. κατά την πρώτη µεταπολεµική δεκαετία
Ένα µήνα µετά τη λήξη του Εµφυλίου στην Ελλάδα έγιναν,

στις 10-11-1949, µε λαµπρότητα τα εγκαίνια. Το ευρύ κοινό της
χώρας δεν έδειξε ανάλογο ενδιαφέρον17.

Ο ΟΤΕ απέκτησε όλα τα περιουσιακά στοιχεία της ΑΕΤΕ (23 ε-
κατοµµύρια δολάρια). Υπόψη ότι η ΑΕΤΕ ανήκε κατά 75% στη
γερµανική Siemens Haske και είχε κρατικοποιηθεί18 τρία χρόνια
νωρίτερα, ως αντιστάθµισµα για τις καταστροφές των ναζί στην Ελ-
λάδα. Η Eastern Telegraph, ήλεγχε τις τηλεγραφικές επικοινωνίες
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(ενσύρµατες και ασύρµατες) εξωτερικού και διατήρησε αυτό το
µονοπώλιο µέχρι το 1953, οπότε πέρασε στη βρετανική εταιρία
Cable & Wireless, για να περιέλθει τελικά, το έτος 1957, το µονο-
πώλιο των τηλεγραφικών υπηρεσιών στον ΟΤΕ.

Το 1949, σε όλη τη χώρα λειτουργούσαν περίπου 60.000 αυ-
τόµατες τηλεφωνικές παροχές και άλλες 2.000 χειροκίνητες - τα
γνωστά «καβουρδιστήρια». Η τηλεφωνική επικοινωνία ήταν µάλ-
λον προνόµιο των κρατικών αρχών και αξιωµατούχων, καθώς και
των ιδιαίτερα πλουσίων της ε-
ποχής.

Σε όλη τη διάρκεια της
δεκαετίας 1940-50 η τηλεφω-
νική διείσδυση παρέµεινε σε
µια τηλεφωνική σύνδεση ανά
100 κατοίκους - όση δηλαδή
ήταν στα τέλη της δεκαετίας
του ’30 - ενώ το µεγαλύτερο
µέρος του δικτύου της ΑΕΤΕ
ήταν κατεστραµµένο από τον
πόλεµο. Η νέα τηλεφωνική ε-
ταιρεία (ΟΤΕ) είχε πολύ έργο
να επιτελέσει.

Νέα ώθηση στην τηλε-
γραφία έδωσε από το 1950 η
δηµιουργία των αυτόµατων
τηλετυπικών δικτύων (TELEX).

Με την είσοδο στη δεκαετία του ’50, οι ελληνικές στρατιωτικές
επικοινωνίες στηρίζονταν στους αγγελιαφόρους, σε ενσύρµατες
επικοινωνίες και σε σταθµούς ασυρµάτου (που ήταν ογκώδεις), οι
περισσότεροι των οποίων λειτουργούσαν µόνο σε τηλεγραφία.

Το 1953 εκδόθηκε ο πρώτος µεταπολεµικός τηλεφωνικός κα-
τάλογος. Στην ιστορία των τηλεπικοινωνιών της χώρας ήταν ο
δεύτερος που εκδόθηκε.

Η εγκατάσταση του πρώτου δικτύου ασύρµατης επικοινωνίας
σταθερών σηµείων σε πανελλαδική κλίµακα έγινε από το έτος
1954. Αυτό στη συνέχεια επεκτάθηκε από τις κύριες γραµµές Αθη-
νών - Θεσσαλονίκης µέχρι αρκετά δυσπρόσιτα ορεινά σηµεία της
χώρας και τα µεγάλα νησιωτικά κέντρα. Το παράκτιο δίκτυο του
ΟΤΕ περιελάµβανε 34 ενισχυτικούς και τερµατικούς (τηλεγραφι-
κούς και τηλεφωνικούς) σταθµούς µικροκυµάτων πολλαπλής επι-
κοινωνίας του γαλλικού οίκου LTM. Επίσης, περιελάµβανε την ε-
γκατάσταση 144 ποµπών, 144 δεκτών και 117 παραβολικών κατό-
πτρων. Έτσι, για πρώτη φορά στην ιστορία των ελληνικών τηλεπι-
κοινωνιών, οι κάτοικοι των νησιωτικών κέντρων µπορούσαν να ε-
πικοινωνούν τηλεφωνικά µε την ηπειρωτική Ελλάδα.

Το ίδιο έτος (1954) ήρθε στην Ελλάδα το τηλέφωνο µε το κα-
ντράν19, που πλέον αντικατέστησε την τηλεφωνήτρια.

Όµως στην περιφέρεια της Ελλάδας η κατάσταση είναι διαφο-
ρετική. Από τα χωριά µας λείπει το τηλέφωνο και επιπλέον έχουν
καταστραφεί και οι τηλεφωνικές γραµµές. Το 1956, στο χωριό Ρο-
βολιάρι ζητούν20 τηλέφωνο. Το αφαίρεσαν αντάρτες επί Κατοχής
και καταστράφηκε και η τηλεφ. γραµµή. Επίσης όλα τα ορεινά χω-
ριά δεν είχαν τηλέφωνο. Το 1957 έγινε επιτέλους τοποθέτηση21

τηλεφώνου στη Στρώµη. Το 1958 εγκρίθηκε η τοποθέτηση τηλε-
φώνου στην κοινότητα Φραντζή. Αντίθετα το έτος 1959, το χωριό
Καλαµάκι είναι χωρίς τηλέφωνο.

Το Μάρτιο του 1957, η εφηµερίδα “ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ” (του
Μιλτ. Αλεξανδρή) εξέδωσε σε βιβλίο τον “Κατάλογο Συνδροµη-
τών τηλεφώνων Λαµίας - Καρπενησίου”. Αυτός περιλάµβανε το
ονοµατεπώνυµο, την ιδιότητα-επάγγελµα, τη διεύθυνση του κατό-
χου και τον αριθµό τηλεφώνου, που ήταν τριψήφιος (π.χ. ο αριθ-

µός κλήσης του “Λαµιακού Τύπου” ήταν 3.60).
Πάντως, µέχρι το τέλος22 της δεκαετίας του ’50, η τηλεφωνική

διείσδυση στην Ελλάδα σχεδόν τριπλασιάστηκε (αντιστοιχούσαν
2,88 συνδέσεις/100 κατοίκους). Τα κοινοτικά23 τηλεγραφεία-τηλε-
φωνεία είχαν τετραπλασιαστεί και πλέον ξεπερνούσαν τα 6.500 σ’
ολόκληρη την Ελλάδα.

Το αστικό κέντρο του ΟΤΕ Λαµίας αρχικά είχε 400 αριθµούς
και το 1951 επεκτάθηκε µε 100 αριθµούς επιπλέον το δε 1956 µε
άλλους 200 αριθµούς. Από το 1960 προβλέφθηκε νέα αύξηση
κατά 300 αριθµούς (παροχές) ακόµα.

Το τραγούδι “Πάρε µε στο τηλέφωνο”, του συνθέτη Μανώλη
Χιώτη, που γράφτηκε το 1959 είναι ενδεικτικό της εισβολής του
τηλεφώνου στην (αστική πρώτα) ελληνική κοινωνία.

Ζ. Το αγαθό του τηλεφώνου επεκτείνεται και βελτιώνεται
Σε διεθνές επίπεδο, η τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών είναι αλ-

µατώδης. Έγιναν νέες ποντίσεις
καλωδίων24 για τη σταθερή τη-
λεγραφία και τηλεφωνία, ενώ
στο διάστηµα άρχισε η χρήση
των τεχνητών δορυφόρων25 για
τις ασύρµατες επικοινωνίες. Επί-
σης συνδυάστηκαν οι τεχνητοί
δορυφόροι µε τη µεγάλη ανά-
πτυξη των ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών και των ψηφιακών επι-
κοινωνιών στις διηπειρωτικές τη-
λεφωνικές και τηλεοπτικές επι-
κοινωνίες.

Η είσοδος στη δεκαετία του
’60 ήταν εκρηκτική σε νέες τε-
χνολογίες, σε ανάπτυξη των δικτύων στην Ελλάδα και βελτίωσή
τους, µε τεράστια ζήτηση σε τηλεφωνικές συνδέσεις.

Παρά τον εκσυγχρονισµό του τηλεπικοινωνιακού δικτύου, οι
τηλεφωνικές συνδέσεις παρέµεναν ακριβές και απρόσιτες στο ευ-
ρύ κοινό. Η σταδιακή αύξηση του εισοδήµατος των Ελλήνων (τη
δεκαετία του ’60) δηµιούργησε λίστα µε εκκρεµείς αιτήσεις26 για
τηλεφωνικές συνδέσεις. Το µεγαλύτερο µέρος της επαρχίας παρέ-
µενε αποκοµµένο από τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και οι άν-
θρωποι ανέµεναν καρτερικά στα τηλεφωνεία της πόλης ή του χω-
ριού, όπου υπήρχαν, για να επικοινωνήσουν µε τους δικούς τους
που βρίσκονταν µακριά. Επιπλέον, εκείνη την περίοδο εκδηλώθη-
κε το µεγάλο ρεύµα εσωτερικής και εξωτερικής µετανάστευσης. Οι
επιστολές και τα τηλεγραφήµατα συνέχιζαν να αποτελούν τον βα-
σικό τρόπο επικοινωνίας, καθώς την εποχή εκείνη η χωρητικότητα
του δικτύου του ΟΤΕ δεν ξεπερνούσε τις 100.000 τηλεφωνικές
γραµµές, τις περισσότερες εκ των οποίων διαχειριζόταν ο ίδιος ο
ΟΤΕ στα τηλεφωνεία του.

Στη Λαµία, αγοράστηκε27 από τον ΟΤΕ, οικόπεδο28 στην πλα-
τεία Ελευθερίας και από τις 22-6-1961 άρχισαν εργασίες ανέγερ-
σης του κτιρίου για τη στέγαση µηχανηµάτων και υπηρεσιών του
ΟΤΕ. Έγινε αναθεώρηση29 των σχεδίων του κτιρίου, που µε την ο-
λοκλήρωση και λειτουργία του βελτίωσε την υποδοµή και παρα-
µένει µέχρι σήµερα το µεγαλύτερο κέντρο του νοµού.

Στην Ελλάδα έγινε το 1962 εγκατάσταση του πρώτου υποβρύ-
χιου καλωδίου µεταξύ Κρήτης και Σικελίας. Το 1966 προστέθηκε
και δεύτερο οµοαξονικό καλώδιο στον άξονα Αθηνών-Θεσσαλο-
νίκης. Το ίδιο έτος (1966) άρχισε η αυτοµατοποίηση του υπεραστι-
κού τηλεφωνικού δικτύου της χώρας, µε την εγκατάσταση αυτό-
µατων κέντρων σε 20 πόλεις.

Το 1969, οι ενεργές συνδέσεις είναι 723.000, ενώ οι εκκρεµείς
αιτήσεις έφτασαν τις 200.000. Ο ΟΤΕ την 5ετία 1964-69 επένδυσε
6,3 εκατ. δραχµές. Το προσωπικό του από 1.700 άτοµα που ήταν
το έτος 1949, έφτασαν τα 35.000 άτοµα το έτος 1970.

Στις 19-7-1969 θεµελιώθηκε και από το 1970 άρχισε να λει-
τουργεί (η πρώτη κεραία) το Κέντρο30 ∆ορυφορικών Επικοινωνιών
στις Θερµοπύλες, µε το οποίο για πρώτη φορά η χώρα επικοινω-
νούσε δορυφορικά µε ΗΠΑ, Καναδά και Βρετανία. Το 1972 προ-
στέθηκε και η δεύτερη κεραία.

Το 1970 ολοκληρώθηκε στη Θεσσαλονίκη η κατασκευή του
Πύργου στις εγκαταστάσεις της ∆ΕΘ, που αποτέλεσε το σήµα κα-
τατεθέν της Έκθεσης τα επόµενα χρόνια.

Στη δεκαετία του ’70, ο αριθµός των τηλεφωνικών συνδέσεων
θα τριπλασιαστεί αλλά, ταυτόχρονα, θα υπάρχουν περίπου 1 εκα-
τοµµύριο εκκρεµείς αιτήσεις.

Το 1970 στη Φθιώτιδα, το
εσωτερικό δίκτυο στην Πελα-
σγία συνδέθηκε31 µε το γενικό
δίκτυο του ΟΤΕ. Από την αρχή
του έτους 1973, οι αριθµοί
κλήσεως των τηλεφωνικών
συνδέσεων του Αστικού Κέ-
ντρου Λαµίας από τετραψήφιοι
έγιναν πενταψήφιοι32 προτάσ-
σοντας τον αριθµό 2. Από τον
Αύγουστο 1973 αυτοµατοποι-
ήθηκαν33 τα 18 χειροκίνητα τη-
λέφωνα του χωριού ∆ίκα-
στρου. Στο 1975, τοποθετήθη-
καν υπαίθριοι τηλεφ. θάλαµοι34 µε ειδικό νόµισµα για αυτόµατες
υπεραστικές συνδιαλέξεις σε Κάτω Τιθορέα, Αταλάντη και Λειβα-
νάτες. Επιπλέον αυτοµατοποιήθηκαν35 τα χειροκίνητα τηλεπικοι-
νωνιακά πρακτορεία σε Καρπενήσι, Ραφτόπουλο και Προυσσό.

Μετά το 1980 η µεταβίβαση δεδοµένων (DATA – είδος τηλε-
γραφικών σηµάτων), µε µεγάλη ταχύτητα έκανε δυνατή τη διακί-
νηση µεγάλου όγκου πληροφοριών, που επεξεργάζονταν ηλε-
κτρονικοί υπολογιστές ενώ δηµιουργήθηκαν νέες δυνατότητες ε-
πικοινωνίας µε την ανάπτυξη ξεχωριστών «Υπηρεσιών», όπως
TELETEXT, FAX, VIDEOTEXT κλπ. Η αντικατάσταση των καλωδίων
µε δίκτυο οπτικών ινών επέτρεψε τη µεγάλη αύξηση της ταχύτητας
µετάδοσης δεδοµένων. Η κυριαρχία στο µέλλον των ασύρµατων
υπολογιστών τύπου τσέπης θα γενικευτεί.

Η τεχνολογία είναι πλέον αλµατώδης και δεν χρειάζεται να
κουράσουµε κι άλλο µε τις µεγάλες δυνατότητες που ανοίχθηκαν.
Το όνειρο του ανθρώπου για επικοινωνία µε πολυµέσα (ήχο, εικό-
να, γραφή, κλπ.) πραγµατοποιήθηκε. Είναι βέβαιο ότι βελτίωσε τη
ζωή του ανθρώπου, στην καθηµερινότητα, σε πρακτικές ανάγκες,
στην επαγγελµατική ζωή, ακόµα και στη διασκέδαση. Στη µοναξιά
του σηµερινού ανθρώπου έγινε γέφυρα, που - έστω και εικονικά -
έφερε την επαφή µε άλλους ανθρώπους σε όλο τον κόσµο (µε τη
χρήση του ∆ιαδικτύου).
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ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1 Αργότερα αναπτύχθηκε ο Πειραιάς και έγινε το µεγαλύτερο εµπορικό
λιµάνι της Ελλάδας.

2 Από το Στόµιο (είσοδος του κόλπου του Βόλου), µέσω ∆ερβέν
Φούρκας Κούρνοβου, Γιαννιτσού, κ.ά., µέχρι το Άκτιο (του Αµβρακικού
Κόλπου). Η Οροθετική αυτή γραµµή είχε 31 σταθµούς ελέγχου και ίσχυ-
σε µέχρι τις 24 Ιουνίου 1881.

3 εφ. ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ, αριθ. 734, 1-1-1878, Λαµία.
4 Τα επόµενα χρόνια απετέλεσαν Μονάδα ∆ιαβιβάσεων, η οποία έπαι-

ξε σηµαντικό ρόλο στους Βαλκανικούς πολέµους, στη Μικρασιατική Εκ-
στρατεία και στον πόλεµο του ’40.

5 Κωνσταντίνου Αθ. Μπαλωµένου: “Ο σιδηρόδροµος στη Φθιώτιδα”,
περιοδ. ΦΘΙΩΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2011, σελ. 114, Λαµία.

6 εφ. ΦΘΙΩΤΙΣ, ∆ευτέρα, 21-7-1892, Λαµία.
7 Περιλάµβανε επίσης ένα λόχο σιδηροδρόµων και ένα λόχο αεροπο-

ρίας.
8 Ο Χάινριχ Ρούντολφ Χερτς ή Χερτζ, (Heinrich Rudolf Hertz), (1857-

1894) ήταν Γερµανός φυσικός, ο πρώτος που πέτυχε την ασύρµατη εκπο-
µπή, µετάδοση και λήψη ραδιοκυµάτων.

9 Από το ατµόπλοιο “Carpathia” διασώθηκαν 700 άτοµα. Η σύγκρου-
ση του “Τιτανικού” µε το παγόβουνο έγινε στις 11.40’ µ.µ. της 14ης Απρι-
λίου 1912, βυθίστηκε δε στις 2.20’ π.µ. της 15ης Απριλίου. To
“Carpathia” έφτασε εκεί στις 3.30 π.µ.

10 Γίνονταν σε διαµόρφωση πλάτους (ΑΜ) σε βραχέα, µεσαία και µα-
κρά κύµατα. Το 1935 έγινε και η πρώτη εκποµπή µε διαµόρφωση συχνό-
τητας (γνωστή ως FM).

11 Ίσως η πρώτη σύνδεση τηλεφώνου στη Λαµία δόθηκε στον Ιατρικό
Σύλλογο Λαµίας, µε αριθµό 01. Στα µεταπολεµικά χρόνια έγινε τριψήφιος
και µε τις προσθήκες αριθµών κατέληξε 22001, ενώ σήµερα είναι
2231022001.

12 εφ. Η ΕΠΑΡΧΙΑ, φ. 151, σ.4, 19-6-1929, Λαµία.
13 Είναι γνωστό το ζεϊµπέκικο τραγούδι του Βασ. Τσιτσάνη, µε τίτλο “Το

Τάγµα Τηλεγραφητών”, που είναι αυτοβιογραφικό, εφόσον ο συνθέτης
του στρατεύτηκε και υπηρέτησε στη Θεσσαλονίκη, σ’ αυτό το Τάγµα. Το
τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε σε δίσκο το ίδιο έτος (1938).

14 Η αυτόµατη αναγγελία της ώρας µέσω του τηλεφώνου, µε την ανά-
λογη χρέωση, εφαρµόστηκε για πρώτη φορά στις 17 Ιανουαρίου 1937,
ηµέρα που άρχισε και η ισχύς του νέου τηλεφωνικού καταλόγου της Α-
νωνύµου Ελληνικής Τηλεφωνικής Εταιρείας (ΑΕΤΕ). Μέχρι τότε οι συν-
δροµητές καλούσαν την τηλεφωνήτρια και τη ρωτούσαν τι ώρα είναι, ε-
κείνη δε απαντούσε µε όλη την ευγένειά της. Από τότε όµως όσοι καλού-
σαν τον αριθµό 14 - µετέπειτα 141 και σήµερα 14844 - άκουγαν την ευ-
διάκριτη γυναικεία φωνή που είχε αποτυπωθεί σε ηχητική ταινία να τους
αναγγέλλει την ώρα.

15 εφ. Η ΕΠΑΡΧΙΑ, Μεγάλη Πέµπτη 6 Απριλίου 1939, Λαµία.
16 εφ. Η ΕΠΑΡΧΙΑ, φ. 1369, σ. 1, Τετάρτη 2 Αυγ. 1939, Λαµία.
17 Μόλις ένα µήνα µετά τη λήξη του εµφύλιου πολέµου, η ελληνική

κοινωνία ακόµα δεν είχε συνέλθει από το σοκ. Έτσι, η είδηση της δηµι-
ουργίας του ΟΤΕ πέρασε µάλλον στα ψιλά. Οι πολίτες της χώρας πολύ
λίγο ενδιαφέρονταν για τις πρωτοβουλίες του ελληνικού κράτους στις
τηλεπικοινωνίες. Αυτό που τους ενδιέφερε ήταν να εδραιωθεί η ειρήνη
και τους ανησυχούσαν περισσότερο ειδήσεις όπως η ρήξη του Τίτο µε τη
Σοβιετική Ένωση και οι ατοµικές βόµβες που αυτή κατείχε.

18 ενώ άλλες πηγές αναφέρουν, ότι οι µέτοχοι της ΑΕΤΕ αποζηµιώθη-
καν.

19 Το 1956 ποντίστηκε το πρώτο υποβρύχιο τηλεφωνικό καλώδιο µε-
γάλης χωρητικότητας, µεταξύ Αγγλίας και Αµερικής, για να καλύψει την
αυξηµένη ζήτηση διεθνών τηλεφωνικών κυκλωµάτων.

20 εφ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ, µε τίτλο “Τα χωριά µας ζητούν τηλεφωνικήν ε-
πικοινωνίαν”, 4-11-1956, σ. 3, Λαµία.

21 εφ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ, 24-1-1957, σ. 4, Λαµία.
22 Το 1959 αρχίζει η κατασκευή του κτιρίου για τηλεφωνικό Κέντρο Ο-

ΤΕ στην Άµφισσα, µε κόστος 1,2 εκατ. δρχ. για να λειτουργήσει από το
1960.

23 Στο 1958 αποφασίστηκε η εγκατάσταση τηλεφώνου στο χωριό Άνυ-
δρο Φθιώτιδας για επικοινωνία µε τη Λαµία. [εφ. “Εθνικός Αγών”, σ. 4,
16-3-1958, Λαµία].

24 Το 1956 ποντίστηκε το πρώτο υποβρύχιο τηλεφωνικό καλώδιο µε-
γάλης χωρητικότητας, µεταξύ Αγγλίας και Αµερικής, ώστε να καλύψει
την αυξηµένη ζήτηση διεθνών τηλεφωνικών κυκλωµάτων.

25 Από το 1958 άρχισε η εφαρµογή της ζεύξεως δύο σταθµών µε τη
χρήση τεχνητών δορυφόρων, που διακρίνονται σε παθητικούς και ενερ-
γούς. Οι παθητικοί ανακλούν απλώς τα ραδιοκύµατα που δέχονται, ενώ
οι ενεργοί τα λαµβάνουν, τα ενισχύουν κατάλληλα και τα µεταδίδουν ξα-
νά προς τη γη.

26 Ο ΟΤΕ δηµιούργησε υπόγεια δίκτυα, σκάβοντας όλους τους δρόµους.
27 εφ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ, 30-7-1961, σ. 1, Λαµία.
28 Ιδιοκτησίας των κληρονόµων Μ. Γεωργιάδη. Από το 19ο αιώνα, ή-

ταν εκεί το δίπατο σπίτι του νοµίατρου Φθιώτιδος Μελετίου Γεωργιάδη.
Το ισόγειο ενοικιαζόταν (στο 19ο αι.) ως συµβολαιογραφείο για αρκετά
χρόνια. Το 1941, βοµβαρδίστηκε από τους Γερµανούς και γκρεµίστηκε.
Παρέµεινε έτσι µέχρι τα µεταπολεµικά χρόνια, που αγοράστηκε από τον
ΟΤΕ.

29 εφ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ, 21-9-1961, σ. 1, Λαµία.
30 Έχει παραβολικό κάτοπτρο διαµέτρου 30 µ.
31 εφ. “Εθνικός Αγών”, σ. 3, 20-12-1970, Λαµία.
32 εφ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ, σ. 4, 28-1-1973, Λαµία.
33 εφ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ, σ. 4, 9-8-1973, Λαµία.
34 εφ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ, σ. 3, 7-8-1975, Λαµία.
35 εφ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ, 22-7-1976, σ. 4, Λαµία.
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Τµήµα της σελίδας 20, του Καταλόγου Συνδροµητών τηλεφώνων
Λαµίας-Καρπενησίου (1957)

Εξώφυλλο του τηλεφ. Καταλόγου (1957)

Από την εφ. “Εθνικός Αγών”,
(10-11-1968) Λαµία

Ο δορυφορικός σταθµός Θερµοπυλών
(σε µεταλλικό κέρµα)
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