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Η περιπέτεια της κινητής τηλεφωνίας ξεκίνησε αμέσως μετά τον Β' Παγκόσμιο 
Πόλεμο, με τις πρώτες προσπάθειες των Σουηδών, Φιλανδών και Αμερικανών. Όμως, 
ως ληξιαρχική πράξη γέννησής της θεωρείται η 3η Απριλίου 1973. 

Ήταν ένα μουντό ανοιξιάτικο πρωινό στη Νέα Υόρκη. Ο δόκτωρ Μάρτιν Κούπερ της 
Motorola, περπατώντας σ' ένα δρόμο της αμερικάνικης μεγαλούπολης ήξερε ότι 
έγραφε ιστορία. Στα δυο του χέρια κρατούσε μια συσκευή που έμοιαζε με φορητό 
ασύρματο. Είχε ύψος 25 εκατοστά και βάρος 900 γραμμάρια. Ήταν το πρώτο 
σύγχρονο κινητό τηλέφωνο με τον κωδικό MotorolaDynaTAC. Σχημάτισε τον αριθμό 
του βασικού ανταγωνιστή του, Τζόελ ΄Ενγκελ, που δούλευε για λογαριασμό της Bell 
Labs. 

«Γεια σου Τζο, σου μιλάω από ένα αληθινό κινητό τηλέφωνο» του είπε. «Παρότι δεν 
είχαμε τις καλύτερες των σχέσεων, μου συμπεριφέρθηκε πολύ ευγενικά», δήλωσε 
χρόνια αργότερα ο Κούπερ σε μια συνέντευξή του. Η Bell πήρε τη ρεβάνς το 1978, 
κατασκευάζοντας το πρώτο δοκιμαστικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, που ήταν 
αναγκαίο για την εξέλιξη και την εμπορική εκμετάλλευση του κινητού. 

Το πρώτο αυτοματοποιημένο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας λειτούργησε στις αρχές της 
δεκαετίας του '80 στη Σκανδιναβία. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '80 τα κινητά 
τηλέφωνα ήταν ογκώδη για να μεταφέρονται στην τσέπη κι έτσι ήταν εγκατεστημένα 
κυρίως σε αυτοκίνητα. Το πρώτο κινητό που έλαβε άδεια έγκρισης ήταν το μοντέλο 
της Μοτορόλα DynaTAC8000X. Υπήρξε η ναυαρχίδα των λεγόμενων κινητών 
πρώτης γενιάς (1G). 



 
Στην αρχή της δεκαετίας του '90 άρχισε η απογείωση των κινητών τηλεφώνων, με την 
ψηφιοποίηση δικτύων (GSM) και συσκευών. Τα κινητά έγιναν μικρότερα (100-200 
γραμμάρια), χωρούσαν στην παλάμη και έμπαιναν έστω και με δυσκολία στην τσέπη 
του χρήστη τους. Περάσαμε έτσι στα κινητά της δεύτερης γενιάς (2G), που παρείχαν 
και άλλες ευκολίες, όπως την αποστολή σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) και τη 
λήψη φωτογραφιών. 

Στις αρχές του 21ου αιώνα ήλθαν τα κινητά τρίτης γενιάς (3G), με τις απεριόριστες 
δυνατότητες των πολυμέσων. Σήμερα, η διείσδυση του κινητού τηλεφώνου στον 
πλανήτη ξεπερνά το 30%, με αλματώδη άνοδο στις φτωχές χώρες του πλανήτη και 
κυρίως στην Αφρική. Η φιλανδική εταιρεία Nokia, με μερίδιο αγοράς 36%, κατέχει 
την πρώτη θέση στις πωλήσεις κινητών τηλεφώνων παγκοσμίως. 

Στην Ελλάδα η κινητή τηλεφωνία έκανε την εμφάνισή της το 1992, με την 
προκήρυξη διαγωνισμού από την κυβέρνηση Μητσοτάκη για τη χορήγηση δύο 
αδειών. Ο αποκλεισμός του ΟΤΕ από τη διαδικασία αδειοδότησης προκάλεσε θύελλα 
διαμαρτυριών κατά της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση αντέτεινε την αφερεγγυότητα του 
οργανισμού (καθυστερήσεις στις συνδέσεις σταθερών τηλεφώνων που έφθανε και τα 
15 χρόνια, Υπόθεση Τόμπρα κ.ά.), αλλά και τα οικονομικά οφέλη, που θα είχε από τη 
χορήγηση των αδειών σε ιδιωτικές εταιρείες. Τελικά, οι δύο άδειες κατακυρώθηκαν 
στην Panafon (νυν Vodafone), πολυμετοχική εταιρεία με επικεφαλής την αγγλική 
Vodafone, και στην ιταλική Telestet (μετέπειτα TIM και νυν WIND). 

H Telestet ξεκίνησε την εμπορική της εκμετάλλευση στις 29 Ιουνίου 1993 και η 
Panafon την 1η Ιουλίου του ίδιου χρόνου. Η Cosmote, συμφερόντων ΟΤΕ, ήταν o 
τρίτος παίκτης της αγοράς (Ιανουάριος 1998) και η Q, εταιρεία του ομίλου Φέσσα, ο 
τέταρτος (19 Ιουνίου 2002). H Q στη συνέχεια εξαγοράσθηκε από την TIM 
(Ιανουάριος 2006) κι έτσι σήμερα δραστηριοποιούνται τρεις εταιρείες, WIND, 
Vodafone και Cosmote, που είναι η ηγέτιδα στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας. 



Τους πρώτους μήνες του 1993 τα κινητά τηλέφωνα λειτουργούσαν μόνο στην Αττική 
και τα νησιά του Σαρωνικού. Το κόστος ήταν απαγορευτικό για τους πολλούς. Οι 
συσκευές στοίχιζαν από 700-1400€, το τέλος ενεργοποίησης 85€, το μηνιαίο πάγιο 
40€ και το λεπτό ομιλίας 0,25€. Έτσι, μόνο 1000 ήταν οι συνδρομητές τις πρώτες 
μέρες του Ιουλίου. 

Οι εκτιμήσεις των «ειδικών» έκαναν λόγο για 200.000 συνδρομητές μέσα σε μια 
δεκαετία. Απέτυχαν παταγωδώς στις προβλέψεις τους. 13 χρόνια μετά, 
λειτουργούσαν στη χώρα μας 13.551.000 συσκευές (Δεκέμβριος 2006), που 
καλύπτουν το 120,5% του ελληνικού πληθυσμού, γεγονός που κατατάσσει την 
Ελλάδα στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως σε αναλογία πληθυσμού και κινητών 
τηλεφώνων. 

 
 

Η  Εξέλιξη των κινητών τηλεφώνων με το πέρασμα των χρόνων 

 1947 - Γεννιέται η ιδέα του κινητού τηλεφώνου, όταν οι επιστήμονες των 
AT&T(Cingular) συνειδητοποιούν ότι ένας πομπός μικρής εμβέλιας μπορεί να 
μεταμορφωθεί σε πομπό μεγάλης εμβέλειας συνδέοντας πολλές <<κυψέλες>> 
ενός τοπικού δικτύου. 

 1950s - Διαδίδονται τα τηλέφωνα στο αυτοκίνητο. Το 1954 στο <> o 
businessman με το γελοίο όνομα Larrabee πραγματοποιεί μια κλήση από το 
τηλέφωνο της λιμουζίνας του. 

 1970s - Οι Rich&famous στη Βρετανία εμφανίζονται όλο και περισσότερο να 
χρησιμοποιούν τηλέφωνο στο αυτοκίνητο.  

 1973 - Ο Dr. Martin Cooper της Motorola κάνει το πρώτο τηλεφώνημα στον 
ανταγωνιστή του Joel Engel(AT&T Bell Labs) περπατώντας στους δρόμους 
της Νέας Υόρκης χρησιμοποιώντας το Motorola DynaTAC. 

 1979 - Αρχίζει η λειτουργία του πρώτου εμπορικού δικτύου κινητής 
τηλεφωνίας στο Τόκιο. 

 1983 - Ο Dr. Martin Cooper παρουσιάζει το DynaTAC 8000X που στοιχίζει 
2,500$. 

 1984 - Παρά της τσιμπημένες τιμές των κινητών τηλεφώνων περίπου 300.000 
άνθρωποι στον κόσμο έχουν στην κατοχή τους ένα. 

 1989 - Η Motorola παρουσιάζει το MicroTac. Έκπληκτοι αφελείς τρέχουν να 
αποκτήσουν το τηλέφωνο θαύμα που δεν είναι δύσκολο στην χρήση και 
κυρίως στην μεταφορά. 

 1990 - Έρχεται η δεύτερη γενιά κινητής τηλεφωνίας (2G) 
συμπεριλαμβανομένου του GSM και στις ΗΠΑ πραγματοποιείται το πρώτο 
ψηφιακό τηλεφώνημα από κινητό. 

 1991 - Η Ευρώπη ακολουθεί το παράδειγμα των ΗΠΑ καθώς ανοίγει το 
πρώτο GSM ευρωπαϊκό δίκτυο. 

 1992 - Κυκλοφορεί το περίφημο Νοκια 101 και κλέβει τις εντυπώσεις. 
 1996 - Λανσάρεται στην αγορά το Motorola StarTAC το πρώτο Clamshell 

κινητό και το μικρότερο της εποχής του. Λίγο αργότερα, Βραβεύεται ως ένα 
από τα 50 σημαντικότερα gadgets του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα. 

 1999 - Το Matrix κάνει διάσημα τα κινητα μπανάνα 7110 και 8110. Ποτέ 
άλλοτε τα κινητά της Nokia δεν ήταν τόσο δημοφιλή. 



 2000 - Ξεκινά η λειτουργία των 3G δικτύων τα οποία επιτρέπουν στους 
συνδρομητές να μεταφέρουν τεράστιες ποσότητες data ασύρματα και να 
κάνουν βιντεοκλήσεις. Ωστόσο κανένας δεν κάνει το τελευταίο. 

 2001 - Κυκλοφορεί το SE T68 το πρώτο μαζικό έγχρωμο κινητό.  
 2004 - Οι πωλήσεις των ringtones φέτος ξεπερνούν τα 2,5 δις.$. 
 2007 - Σήμερα περίπου 1,3 δις άνθρωποι έχουν κινητό δηλαδή το 1/5 του 

πληθυσμού της Γής. 

 
 

Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας 

Ενα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας εκτός απο τα κινητα τηλέφωνα (τερματικούς 
σταθμούς) για να λειτουργήσει χρειάζετε κεραίες (σταθμούς βάσης) και τέλος τα 
ψηφιακά τηλεφωνικά κέντρα (κέντρα ελέγχου μεταγωγής κλήσεων). Οταν 
πραγματοποιούμε μια κλήση απο το κινητό μας τηλέφωνο το σήμα ταξιδεύει απο την 
συσκευή στον κοντινότερο σταθμό βάσης της περιοχής μας όπου και γίνεται η 
επεξεργασία του σήματος. και στη συνέχεια στο πλησιέστερο ψηφιακό τηλεφωνικό 
κέντρο. Στη συνέχεια ασύρματα ή μέσω καλωδίων το σήμα φτάνει στον κοντινότερο 
σταθμό βασης στην περιοχή που βρίσκετε ο συνδρομητής που θέλουμε να 
καλέσουμε. 

Για να κάνουμε μία κλήση από το κινητό μας τηλέφωνο, η συσκευή μας και η κεραία 
του σταθμού βάσης, εκπέμπουν και λαμβάνουν ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Τα 
ηλεκτρομαγνητικά κύματα αποτελούν το μέσο μεταφοράς μιας συνομιλίας (φωνή), 
ενός μηνύματος (SMS), μιας φωτογραφίας ή μουσικής και βίντεο (δεδομένα), που 
θέλουμε να μοιραστούμε κάποιον άλλο χρήστη. 

Αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούνται στην χώρα μας 3 εταιρίες κινητής τηλεφωνίας,η 
Cosmote, η Vodafone και η Wind. 

COSMOTE: 

Η Cosmote, μέλος του Ομίλου ΟΤΕ, ξεκίνησε την εμπορική της λειτουργία τον 
Απρίλιο του 1998 με κύριο στόχο την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στην 
Ελλάδα. H Εταιρία κατέχει την πρώτη θέση στην Ελληνική αγορά κινητής 
τηλεφωνίας. Από τον Οκτώβριο του 2000, η μετοχή της Εταιρίας διαπραγματεύεται 
στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Λονδίνου. 

VODAFONE: 

Η Vodafone ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1992, υπό την εμπορική ονομασία Panafon, με 
τη συμμετοχή των εταιριών Vodafone Group Plc., France Telecom, Ιντρακόμ και 
Data Bank. Τον Ιανουάριο του 2002 άλλαξε η εμπορική της ονομασία επισήμως από 
Panafon-Vodafone σε Vodafone. Το Δεκέμβριο του 1998 η εταιρία εισήχθη στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, καθώς και στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ενώ 
τον Ιούλιο 2004 η μετοχή της σταμάτησε να αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
και στα δύο Χρηματιστήρια. Κύριος μέτοχος της εταιρίας είναι το Vodafone Group 
Plc., το οποίο κατέχει το 99,878% των μετοχών της Vodafone 



WIND: 

Ιδρύθηκε το 1992 και ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στην ελληνική αγορά με την 
εμπορική επωνυμία TELESTET στις 29 Ιουνίου 1993. Το 2004, η εμπορική επωνυμία 
της εταιρείας άλλαξε σε ΤΙΜ και την επόμενη χρονιά, το 2005 η ΤΙΜ Ελλάς 
εξαγοράστηκε από τις εταιρείες διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων Apax Partners 
και Texas Pacific Group (TPG). Το 2006 η ΤΙΜ Ελλάς προχώρησε στην εξαγορά της 
Q Τηλεπικοινωνίες. Στις 7 Φεβρουαρίου 2007 η Weather Investments S.P.A. - 
εταιρεία που ελέγχει τον διεθνή τηλεπικοινωνιακό όμιλο Orascom - αποκτά την ΤΙΜ 
Ελλάς. Ως μέλος του ομίλου της Weather Investments η ΤΙΜ αλλάζει την επωνυμία 
της σε WIND. 
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