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Βέβαια, στον καιρό του δεν ανα-φέρθηκε στις τηλεπικοινωνίες,µιας και αυτές ήταν σε νηπιακόστάδιο. Η εξέλιξή τους είχε σταµατήσειαιώνες πριν, όπως και όλες οι επιστή-µες, από τον µαύρο µεσαίωνα που πλά-κωνε την Ευρώπη. Κάθε ιδέα που είχετην ρίζα της στην Ελλάδα είχε εξοβελι-στεί «εις το πυρ το εξώτερον», µε απο-τέλεσµα ο σύγχρονος πολιτισµός ναχρειαστεί ένα τεράστιο και χαµένο χρο-νικό διάστηµα για να αναγεννήσει τοελληνικό φως. Μετά από αιώνες οι επι-στήµες γίνονταν πάλι αντικείµενο έρευ-νας και µέσα σε έναν σχεδόν αιώνα ηεξέλιξή τους ήταν ραγδαία. Οι τηλεπι-κοινωνίες σήµερα είναι ο ταχύτερααναπτυσσόµενος κλάδος, που µέσα σε150 περίπου χρόνια πέρασε από τιςπρώτες ενσύρµατες τηλεγραφικέςµεταδόσεις στις δορυφορικές ασύρµα-τες και ευρυζωνικές αναµεταδόσεις απότο ένα άκρο του πλανήτη στο άλλο.Οι τηλεπικοινωνίες, όµως, έχουν τηναρχή τους στον τηλέγραφο; Όχι βέβαια.Η επικοινωνία σε µεγάλες αποστάσειςκαι η οπτική κυρίως µετάδοση µηνυµά-των χάνεται στις απαρχές της ιστορίας.Η ανάγκη της διάδοσης ειδήσεων ανά-µεσα στις πόλεις-κράτη της αρχαίαςΕλλάδας έκανε τους προγόνους µας ναεπινοήσουν αρκετούς τρόπους επικοι-νωνίας και τηλεπικοινωνίας.Η επικοινωνία κατ΄ αρχήν αναπτύχθηκεµε τους αγγελιαφόρους και τους

ταχυδρόµους. Ηµεροδρόµους τους ανα-φέρει ο Ηρόδοτος. Το µήνυµα δινότανπροφορικά στον αγγελιαφόρο, ο οποίοςδιένυε την απόσταση που τον χώριζεαπό τον αποδέκτη και το έλεγε. Με τηνανακάλυψη της γραφής το µήνυµα

δινόταν πλέον γραπτό. Και για ναδιανύσει µεγαλύτερες αποστάσεις, τοίδιο γραπτό µήνυµα µεταφερόταν δια-δοχικά από περισσότερους δροµείςµέχρι τον παραλήπτη. Με την εξηµέρω-ση του αλόγου ο ταχυδρόµος παρέµενεο ίδιος, άλλαζε όµως άλογο κάθε βράδυστους σταθµούς που σταµατούσε γιαξεκούραση ή διανυκτέρευση.Η ταχυδροµική επικοινωνία έπασχε σεκάτι βασικό. Στο χρόνο µετάδοσης τουµηνύµατος, ο οποίος ισοδυναµούσε µετο χρονικό διάστηµα που απαιτείτο γιατην κίνηση του δροµέα ή ιππέα από το

σηµείο αποστολής στο σηµείο παραλα-βής. Κάποιες φορές δε, που µεταξύ τωνδύο σηµείων µεσολαβούσε εχθρική ήεµπόλεµη περιοχή, τα πράγµατα γίνον-ταν ακόµα πιο δύσκολα. Κι αυτά χωρίςνα υπολογίσουµε άλλους κινδύνους,ληστές, άγρια ζώα, σωµατική καταπόν-ηση, καιρικές συνθήκες. Η εκτέλεσητου ταχυδροµικού καθήκοντος κατέστηηρωισµός σε τέτοιες δύσκολες κατα-στάσεις. Θυµηθείτε τον Φειδιππίδη.Από τον Μαραθώνα στη Σπάρτη γιαβοήθεια, επιστροφή στο πεδίο τηςµάχης κι από εκεί στην Αθήνα για ναµεταφέρει την είδηση της νίκης και ναξεψυχήσει. Ο Μαραθώνιος δρόµοςµπορεί να γίνεται ακόµα προς τιµή του,πόσοι όµως από τους σηµερινούςκάτοικους του ελληνικού χώρου, τονγνωρίζουν και τον τιµούν;Η ανάγκη για πιο άµεση επικοινωνία,τηλεπικοινωνία, δηµιούργησε τις φρυ-κτωρίες. Το µήνυµα µεταδιδόταν απόκορυφή σε κορυφή µέχρι τον τελικόαποδέκτη µε τη χρήση δυνατής φωτιάς
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Φρυκτωρίες
«Ό,τι κινείται στον κόσµο σήµερα, έχει τις ρίζες του στηνΕλλάδα. Το αλφάβητο, η γλώσσα, τα µαθηµατικά, η αστρο-νοµία, η φυσική, η δηµοκρατία, η µουσική, το θέατρο, ηφιλοσοφία, η ποίηση…». ∆ανείζοµαι τα παραπάνω από τονΆγγλο φιλόσοφο Thomas Taylor, γιατί αν τα ισχυριστείκάποιος Έλληνας σήµερα, θα αποκοµίσει διάφορες ταµπέλεςκαι χαρακτηρισµούς.

Η ανάγκη για πιο άµεσηεπικοινωνία, τηλεπικοι-νωνία, δηµιούργησε τιςφρυκτωρίες. Το µήνυµαµεταδιδόταν από κορυφήσε κορυφή µέχρι τοντελικό αποδέκτη µε τηχρήση δυνατής φωτιάς ήπυκνού καπνού.
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ή πυκνού καπνού. Η µετάδοση περιορ-ιζόταν κατ΄ αρχάς στα όρια της οπτικήςεπαφής, σταδιακά όµως ένα πυκνόδίκτυο φρυκτωριών κάλυπτε µε τησυνεχή αναµετάδοση τεράστιες απο-στάσεις! Για να δώσουµε τον ορισµότης φρυκτωρίας, θα αρχίσουµε µε τηνετυµολογία της λέξης: «φρυκτός» είναιο πυρσός, για την ακρίβεια ο πυρσόςπου εκτός της λαµπερής φλόγαςαναδύει και πυκνό λευκό καπνό. Φρυ-κτωρία είναι η όλη φροντίδα ναυπάρχει πάντα έτοιµο το κατάλληλοκαύσιµο υλικό, που θα δώσει άµεσαέναν ή περισσότερους «φρυκτούς». Γιατην οργάνωση των φρυκτωριώνυπεύθυνοι ήταν οι φρυκτωροί, στρα-τιώτες µε τη συγκεκριµένη ειδικότητα –κάτι σαν τους διαβιβαστές (∆Β) τουστρατού µας – που γνώριζαν την τεχνι-κή µετάδοσης και ήταν γνώστες προ-συµφωνηµένων κωδικών. Οι φρυκτωρίες αναπτύχθηκαν σε πλεο-νεκτικές γεωγραφικά θέσεις, σε κορυφ-ές κυρίως της ηπειρωτικής και νησιωτι-κής χώρας. Επίσης σε ακρωτήρια καισε οικοδοµήµατα που δέσποζαν σεµεγάλες πεδινές εκτάσεις. Στην πιοαπλή της λειτουργία η µετάδοση γινό-ταν ως εξής: µε την παραλαβή τουµηνύµατος από τον πρώτο φρυκτωρόαυτός άναβε µία φωτιά, την οποία έβλε-πε ο φρυκτωρός της επόµενης κορυφήςκαι άναβε κι αυτός, όπως και ο επόµε-νος από αυτόν. Μέχρι τον τελευταίο, οοποίος έλεγε στον άρχοντα του ότι είδεφωτιά. Αυτό σήµαινε – στην πιο απλήµορφή της φρυκτωρίας επαναλαµβάνω– µια προσυµφωνηµένη είδηση. Πχ.Ότι έφυγε ο στόλος για την Τροία.Για τη µετάδοση µεγαλύτερων µηνυµά-των χρησιµοποιήθηκαν κώδικες, στουςοποίους αντιστοιχούσε ένα γράµµα σεκάθε συνδυασµό κινήσεων πουαπέκρυπταν και εµφάνιζαν την φωτιά,ή συνδυασµούς οριζοντίων και καθέ-των κινήσεων ενός ή δύο φρυκτών. Μεαυτή την εξέλιξη το έργο του φρυκτωρ-ού έγινε πιο σύνθετο. Παραλάµβανε τοµήνυµα και το έκανε ει δυνατόνσυντοµότερο, πιο λακωνικό. Στησυνέχεια το κρυπτογραφούσε (ΚΤ) καιδιάλεγε την κατάλληλη κατεύθυνσηστην οποία θα το έστελνε. Επίσης επέ-λεγε την ώρα, ανάλογα µε την εποχήκαι τις κρατούσες καιρικές συνθήκες.Σε παραλαβή µηνύµατος, αντίστοιχα,φρόντιζε να παρατηρεί σε συγκεκριµέ-νες κατευθύνσεις. Εκεί που ήταν οι πιοκοντινές σε αυτόν φρυκτωρίες. Με τοπου έβλεπε µια φωτιά να ανάβει,κατέγραφε τα σήµατα, στη συνέχεια τααποκρυπτογραφούσε και µε ένα πυρσό

τα αναµετάδιδε στην κοντινή πόλη τηνοποία υπηρετούσε. Ο χρόνος µετάδοσης ενός µηνύµατοςµειώθηκε έτσι δραστικά. Το δίκτυο τωνεπικοινωνιών επεκτάθηκε πέραν τουοδικού δικτύου. Οι ειδήσεις µεταδίδον-ταν στην επικράτεια µέσω δευτερευόν-των αναµεταδόσεων και, το κυριότερο,µηδενίζονταν αποστάσεις που χρειά-

ζονταν διαφορετικό µέσο από τοαρχικό. Π.χ. Ο δροµέας ή ιππέαςταχυδρόµος θα έπρεπε να κολυµπήσει ήνα πάρει καράβι για να πάει το µήνυµασε ένα νησί. Ακόµα δυσκολότερα ήταναν έπρεπε ένα µήνυµα να διασχίσει τοΑιγαίο και από την ηπειρωτική Ελλάδανα φτάσει στα µικρασιατικά παράλια,στην Ιωνία.Τα προβλήµατα, που ανέκυψαν µε τηνεφαρµογή των φρυκτωριών, ήταν αρκε-τά µα όχι άλυτα. Το κυριότερο ήταν ότιδεν µπορούσαν να µεταδοθούν – µεεξαντλητικές λεπτοµέρειες – ειδήσειςµεγάλες σε όγκο. Αυτό θα απαιτούσεµεγάλο χρόνο µετάδοσης, τεράστιαποσότητα καύσιµης ύλης, περισσότεροπροσωπικό και διαρκείς ιδανικές καιρι-κές συνθήκες. Για να αντιµετωπισθεί,τα µηνύµατα περικόπτονταν ώστε ναπεριλαµβάνουν µόνο τον αναγκαίοαριθµό λέξεων που θα απέδιδαν το µήν-υµα χωρίς να το αλλοιώνουν. Άλλο πρόβληµα ήταν το απόρρητο, πουέδειχνε να µην υπάρχει, όταν το µήν-υµα εκπεµπόταν από την κορυφή ενόςβουνού. Πέραν των φίλιων δυνάµεων,το µήνυµα το έβλεπαν και εχθρικάµάτια, τα οποία υπέκλεπταν την πληρο-φορία. Στα πρώιµα χρόνια εφαρµογήςτων φρυκτωριών το πρόβληµα αυτόλυνόταν από µόνο του: Οι µη Έλληνες–βάρβαροι κατά το ρητό – δεν γνώρι-ζαν για τις φρυκτωρίες. Βουτηγµένοιστην αµάθεια και τις δεισιδαιµονίες,ζητούσαν από τους ιερείς τους να τουςεξηγήσουν τα φωτεινά σήµατα από τηνκορυφή του βουνού. Οι ιερείς ταεξηγούσαν µε τον µεταφυσικό (και επι-κερδή) τρόπο και η βουτιά στην αµάθ-

εια γινόταν ακόµα βαθύτερη. Χαρακ-τηριστικό είναι το απόσπασµα από τηνΒίβλο, που αποδίδει στον Ύψιστο τηστήλη λευκού καπνού που προπορεύε-ται των Εβραίων την ηµέρα, ενώ τηννύχτα γίνεται στήλη φωτιάς! «…ο δεΚύριος προεπορεύετο αυτών, την ηµέρ-αν εν στύλω νεφέλης, δια να οδηγήαυτούς εν τη οδώ, την δε νύκτα εν στύλωπυρός…» Έξοδος κεφ.ΙΓ,21Η αµάθεια των «βαρβάρων» δεν ήταναρκετή για την ασφάλεια των µεταδιδό-µενων πληροφοριών. Επινοήθηκανκώδικες συνεννόησης και κυρίως προ-συµφωνηµένα µηνύµατα. Έτσι η απο-στολή ενός ή δύο γραµµάτων σήµαινεολόκληρη φράση. Για να το καταλάβο-υµε καλύτερα θα πρέπει να θυµηθούµετον κώδικα Q, όπου ο συνδυασµόςτριών γραµµάτων αντιστοιχεί σε ολόκ-ληρη και προσυµφωνηµένη φράση.Πρόβληµα για τις φρυκτωρίες ήταν καιοι καιρικές συνθήκες. Με µια επιπό-λαιη σκέψη θα καταλήγαµε στοσυµπέρασµα, ότι για την θέση των φρυ-κτωριών επιλέγονταν οι κορυφές τωνψηλότερων βουνών, όπως ο Όλυµποςτων 2.917 µέτρων, για παράδειγµα. Τοµεγαλύτερο ύψος θα έδινε πιο µακρινήεπικοινωνία. Κάτι τέτοιο δεν συνέβηκαι ίχνη κτισµάτων, που αποδεδειγµέναχρησίµευαν ως φρυκτωρίες, υπάρχουνσε βουνά µε χαµηλό σχετικά υψόµετρο,περίπου στα 1400 µέτρα. Η εξήγησηείναι απλή: Η πρόσβαση στην φρυ-κτωρία θα έπρεπε να ήταν εύκολη καισύντοµη. Επίσης, στα χαµηλά βουνάυπήρχαν πολύ κοντά και δέντρα πουέδιναν καύσιµη ύλη, κάτι που δενυπάρχει στα βουνά που είναι στα όριατης αλπικής ζώνης. Οι καιρικές συνθή-κες, ακόµα, είναι καλύτερες σε χαµηλό-τερου ύψους βουνά, πράγµα που επι-τρέπει και την επιβίωση των φρυ-κτωρών και την καλή ορατότητα απότην κορυφή. Η κορυφή του Ολύµπου,για παράδειγµα, είναι λιγότερες µέρεςορατή, από χαµηλότερες κορυφές όπωςτου Κιθαιρώνα ή των Γερανείων.Γενικά η χρήση χαµηλών κορυφώνέδινε ένα ευέλικτο δίκτυο επικοινωνίας,που απαιτούσε περισσότερους σταθµούςµικρής ισχύος, αξιόπιστο όµως σε όλεςτις καιρικές συνθήκες εκτός των ακρ-αίων φαινοµένων. Η σύγκριση µεσύγχρονα δίκτυα GSM έχει εξαιρετικήοµοιότητα: το λεκανοπέδιο των Αθη-νών δεν καλύπτεται από δυο δυνατούςσταθµούς στην Πάρνηθα και την Πεν-τέλη, αλλά από εκατοντάδες µικρότερ-ους. 
Συνεχίζεται στο επόµενο τεύχος…

Για τη µετάδοση µεγαλύτερωνµηνυµάτων χρησιµοποιήθη-καν κώδικες, στους οποίουςαντιστοιχούσε ένα γράµµα σεκάθε συνδυασµό κινήσεωνπου απέκρυπταν και εµφάνι-ζαν την φωτιά, ή συνδυασµούςοριζοντίων και καθέτων κινή-σεων ενός ή δύο φρυκτών.


