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ΠΡΟΛΟΓΟ
Ο πολιτιςμόσ μασ χτίςτθκε ςτθν αρχι αργά, πάνω ςτισ ςυςςωρευόμενεσ
εφευρζςεισ που μασ ζδωςαν τα εργαλεία για το κυνιγι, τθν αλιεία, τθ
μεταλλουργία, τθ γεωργία, τθ μζτρθςθ, τθ γραφι κ.α. Ζπειτα, με τθν
Αναγζννθςθ, οι εφευρζςεισ ζγιναν βροχι που οδιγθςε ςτθ Βιομθχανικι
Επανάςταςθ. Ύςτερα, όταν πια όλοσ ο πλανιτθσ είχε εξερευνθκεί και τα
αποκζματά του ςε ανόργανα και οργανικά υλικά ζγιναν πρϊτεσ φλεσ τθσ
παγκόςμιασ βιομθχανίασ, ιλκε θ εποχι του πλαςτικοφ, των θμιαγωγϊν,
τθσ πλθροφορικισ - θ εποχι τθσ υπερκατανάλωςθσ - όπου οι εφευρζςεισ
μετατράπθκαν από «ςπάνιεσ εκλάμψεισ ευφυΐασ» ςε κακθμερινό
φαινόμενο.
Αυτι τθν ιδζα μασ ζδωςε ο διευκυντισ ςυηθτϊντασ ςτα πρϊτα μακιματα
κακϊσ προβλθματιηόμαςταν για το κζμα με το οποίο κα αςχολθκοφμε.
Αναηθτϊντασ τρόπο να απεικονίςουμε τθν εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ ςτο
χρόνο, ςκεφτικαμε να ηωγραφίςουμε τα ςπουδαιότερα επιτεφγματα τθσ
ςτουσ τοίχουσ του αμφικζατρου του ςχολείου.

2|Η.Δ.Δ.

Πρόοδος της εργασίας
Με αυτό το ςκεπτικό ξεκινιςαμε να ψάχνουμε κζματα από τθν εξζλιξθ
τθσ τεχνολογίασ ςτο ίντερνετ και αναηθτοφςαμε τισ πιο αντιπροςωπευτικζσ
εικόνεσ. Αφοφ μαηζψαμε μεγάλο αρικμό κεμάτων ζγινε ψθφοφορία και
καταλιξαμε ςτα εννζα ςπουδαιότερα. τθ ςυνζχεια, χωριςτικαμε ςτισ
παρακάτω ομάδεσ εργαςίασ οι οποίεσ είναι:
 Ομάδα ηωγραφικισ
 Ομάδα φωτογραφίασ
 Ομάδα ςυντονιςτϊν /
επιτθρθτϊν
 Ομάδα παρουςίαςθσ

Ο τρόποσ που βρικαμε για να ηωγραφίςουμε τισ εικόνεσ ιταν να τισ
προβάλουμε ςτον τοίχο με προβολζα, να ςχεδιάςουμε το περίγραμμα και
ςτθ ςυνζχεια να τισ βάψουμε.
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ΘΕΜΑΣΑ ΠΟΤ ΕΠΙΛΕΧΣΗΚΑΝ
 ΦΩΣΙΑ
Μια από τισ πρϊτεσ ανακαλφψεισ του ανκρϊπου είναι θ φωτιά θ
οποία τον βοικθςε να εξελιχκεί. Προκφπτει πωσ οι Νεάντερταλ -που
εμφανίςτθκαν πριν από 400.000 περίπου χρόνια και εξαφανίςτθκαν πριν
από περίπου 30.000 χρόνια- όχι μόνο άναβαν ςυςτθματικά φωτιζσ, αλλά
και ιταν από τουσ πρϊτουσ που το ζκαναν ςτθν Ευρϊπθ, χωρίσ να
αποκλείεται να μαγείρευαν κιόλασ. Κάποιοι αρχαιολόγοι εκτιμοφν ότι
υπάρχουν ενδείξεισ για ελεγχόμενθ φωτιά ιδθ πριν από 1,6 εκατ. χρόνια.
Ερευνθτζσ ανακάλυψαν ότι οι πρϊτεσ εςτίεσ φωτιάσ ςτθν Ευρϊπθ
φαίνεται να είναι ςυχνζσ ςε τοποκεςίεσ εγκατάςταςθσ των Νεάντερταλ,
άλλθ μια αναπάντεχθ ζνδειξθ ότι οι "ξάδελφοι" του homo sapiens ιταν πιο
εξελιγμζνοι νοθτικά από ότι πιςτεφουν οι περιςςότεροι επιςτιμονεσ, που
κεωροφν ότι οι Νεάντερταλ είχαν απλϊσ περιςταςιακά ανάψει φωτιζσ και
δεν ζκαναν ςυνεχι χριςθ τθσ.
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 ΣΡΟΧΟ
O τροχόσ, ωσ γνωςτόν, κεωρείται μια από τισ ςθμαντικότερεσ και
αρχαιότερεσ εφευρζςεισ. Θ αρχαιότερθ χριςθ τροχϊν είναι πικανά αυτι
των ομϊνυμων ςυςκευϊν τθσ αγγειοπλαςτικισ το 3.500 π.Χ. ςτθ
Μεςοποταμία. Κάρα με τροχοφσ ζχουν βρεκεί ςε προϊςτορικοφσ τάφουσ
ςτθν περιοχι του Καυκάςου οι οποίοι χρονολογοφνται γφρω ςτο 3.700
π.Χ..
Ο τροχόσ αποτελεί το αρχζτυπο τθσ πρωτόγονθσ τεχνολογίασ των
ςπθλαίων. τθν πραγματικότθτα όμωσ πρόκειται για κάτι τόςο εξελιγμζνο
που χρειάςτθκε περίπου 3.500 χρόνια για να ανακαλυφκεί. Μζχρι τότε –
τθν εποχι του χαλκοφ – οι άνκρωποι είχαν ιδθ μάκει πϊσ να
δθμιουργοφν κράματα μετάλλων, να καταςκευάηουν αρδευτικά κανάλια
και πλοία, ακόμθ και να ςχεδιάηουν ςφνκετα μουςικά όργανα όπωσ
άρπεσ!
Σο δφςκολο ςτθ ςφλλθψθ του τροχοφ όμωσ δεν είναι να φανταςτεί
κανείσ ζναν κφλινδρο να κυλάει ςτθν περιφζρειά του. Αντίκετα είναι το να
κατανοιςουμε πϊσ να ςυνδζςουμε μια ςτακερι πλατφόρμα ςτον
κφλινδρο αυτόν.
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 ΠΡΩΣΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Κατά τθν πορεία τθσ εξζλιξισ του, ο άνκρωποσ ζμακε να χρθςιμοποιεί
όλο και πιο ςφνκετα εργαλεία για να εκτελεί εργαςίεσ για τισ οποίεσ δεν
αρκοφςε θ απλι δφναμθ των μυϊν του. Σα πρϊτα εργαλεία ιταν
ακατζργαςτα κλαδιά, ρόπαλα και πζτρεσ που ο άνκρωποσ ζβριςκε ςτο
περιβάλλον του.
Θ ςυνειδθτι καταςκευι των εργαλείων ξεκίνθςε ςτθν εποχι του
λίκου, όταν οι κυνθγοί τροφοςυλλζκτεσ καταςκεφαςαν εργαλεία κοπισ,
αιχμζσ βελϊν, πρωτόγονα αγκίςτρια και ςκεφθ μεταφοράσ. Ζχουν βρεκεί
εργαλεία κοπισ φτιαγμζνα από λίκο τα οποία είναι πολφ αιχμθρά και
πολφ δφςκολα ςτθν καταςκευι τουσ, που γινόταν χτυπϊντασ τον οψόλικο
με κόκαλα. Σθ χριςθ λίκινων εργαλείων ακολοφκθςε θ ανάπτυξθ τθσ
μεταλλουργίασ και θ χριςθ χάλκινων και αργότερα ςιδερζνιων εργαλείων.
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 ΣΤΠΟΓΡΑΦΙΑ
Μια πρωτόγονθ μορφι τυπογραφίασ είναι θ χριςθ ςφραγιδόλικων
από τουσ Βαβυλϊνιουσ και άλλουσ αρχαίουσ λαοφσ. Σο ςχζδιο που ικελαν
να τυπϊςουν οι αρχαίοι λαοί, το χάραηαν πρϊτα πάνω ςε μία ςφραγίδα ι
μία πζτρα. Κατόπιν βουτοφςαν τθ ςφραγίδα ςε χρϊμα ι ςε πθλό και τθν
πίεηαν πάνω ςε μία λεία ελαςτικι επιφάνεια για να μείνει το αποτφπωμά
τθσ.
τθν εμφάνιςθ τθσ τυπογραφίασ ςυνζβαλε θ Κίνα ςτθν ανακάλυψθ
του χαρτιοφ τθν περίοδο τθσ Δυναςτείασ Χαν (206 π.Χ. – 220 μ.Χ.). Από τθ
μια, το χαρτί ιταν το πλζον κατάλλθλο υλικό λόγω τθσ αντοχισ και του
χαμθλοφ κόςτουσ του. Σα αρχαιότερα δείγματα τθσ κινεηικισ τυπογραφίασ
είναι ανάγλυφα τυπωμζνα γράμματα και ηωγραφιζσ ςε ξφλινθ επιφάνεια
και χρονολογοφνται ςτο 200 μ.Χ.
Σον 15ο αιϊνα μ.Χ. ο Ιωάννθσ Γουτεμβζργιοσ, καταςκεφαςε τα πρϊτα
κινθτά τυπογραφικά ςτοιχεία από κράμα μολφβδου–καςςίτερου–
αντιμονίου. Σο πρϊτο βιβλίο που τφπωςε ο Γουτεμβζργιοσ ιταν θ Βίβλοσ
ςτθν λατινικι τθσ μετάφραςθ.
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 ΣΗΛΕΦΩΝΙΑ
Ο Γκράχαμ Μπελ αςχολικθκε με τθ μετάδοςθ φωνισ με τθ χριςθ του
θλεκτριςμοφ όταν τα πειράματά του αποδείχκθκαν επιτυχι, κακϊσ
διαβιβάςτθκε θ πρϊτθ πλιρθσ πρόταςθ μζςω του τθλεφϊνου: "Watson,
ζλα εδϊ, ςε κζλω ". Σο 1876 το Γραφείο Ευρεςιτεχνίασ των Θ.Π.Α ζδωςε
ςτον Μπελ το ςχετικό δίπλωμα που κατοχφρωνε τθ ςυςκευι που
μεταδίδει τον ιχο και τθ φωνι τθλεγραφικϊσ.
Θ ςυςκευι που χρθςιμοποιικθκε περιελάμβανε μια ελαςτικι
μεμβράνθ από ςίδθρο, που βριςκόταν μπροςτά από ζνα ςιδθρομαγνθτικό
πυρινα, περιτυλιγμζνο με μονωμζνο αγωγό. Μια γραμμι από δυο
καλϊδια ςυνζδεε τθ ςυςκευι αυτι με μια άλλθ παρόμοια. τθ ςυςκευι
του Μπελ θ φωνι ζπεφτε πάνω ςτθ μεμβράνθ και τθν ζκανε να πάλλεται.
Αυτό τον κακιζρωςε ςαν τον πρϊτο που εφάρμοςε τισ κυματοειδείσ
μορφζσ των θλεκτρικϊν ρευμάτων.
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 Ο ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΟ ΔΙΑΣΗΜΑ
Θ πρϊτθ επιτυχισ τροχιακι εκτόξευςθ ιταν θ αποςτολι του
ςοβιετικοφ

τθλεκατευκυνόμενου

δορυφόρου

ποφτνικ

1,

ςτισ

4

Οκτωβρίου 1957. Είχε δφο ραδιοςυςκευζσ αποςτολισ ςθμάτων, τα οποία
μποροφςαν να ακουςτοφν από κάκε ραδιόφωνο ςε όλθ τθν υδρόγειο. Θ
ανάλυςθ των ραδιοςθμάτων χρθςιμοποιικθκε για να ςυγκεντρϊςει τισ
πλθροφορίεσ για τθν πυκνότθτα των θλεκτρονίων τθσ ιονόςφαιρασ.
Θ πρϊτθ επανδρωμζνθ πτιςθ ςτο διάςτθμα ζγινε με το Βοςτόκ 1,
φζρνοντασ τον κοςμοναφτθ Γιοφρι Γκαγκάριν, κατά τθν ιςτορικι
θμερομθνία τθσ 12θσ Απριλίου 1961, ςε τροχιά γφρω από τθν υδρόγειο.
Θ πτιςθ του Γκαγκάριν αντιχθςε ςε όλθ τθν υδρόγειο όχι μόνο επειδι
παρουςίαηε τθν ανωτερότθτα του ςοβιετικοφ διαςτθμικοφ προγράμματοσ,
αλλά επειδι άνοιγε εξ ολοκλιρου μια νζα εποχι ςτθ διαςτθμικι
εξερεφνθςθ και ςτισ επανδρωμζνεσ διαςτθμικζσ πτιςεισ.
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 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ (FACEBOOK)
Σο πιο διαδεδομζνο κοινωνικό δίκτυο είναι το Facebook το οποίο το
ανακάλυψε ο Μαρκ Ηάκερμπεργκ ωσ μζλοσ του Πανεπιςτθμίου Χάρβαρντ.
Αρχικά δικαίωμα ςυμμετοχισ είχαν μόνο οι φοιτθτζσ του Χάρβαρντ ενϊ
αργότερα επεκτάκθκε για τθν Ivy League (χαρακτθριςμόσ μιασ ομάδασ
οκτϊ ελίτ πανεπιςτθμίων των ΘΠΑ). Σο όνομα τθσ ιςτοςελίδασ προζρχεται
από τα ζγγραφα παρουςίαςθσ των μελϊν πανεπιςτθμιακϊν κοινοτιτων
μερικϊν Αμερικάνικων κολεγίων και προπαραςκευαςτικϊν ςχολείων που
χρθςιμοποιοφςαν οι νεοειςερχόμενοι ςπουδαςτζσ για να γνωριςτοφν
μεταξφ τουσ. Tο 2005 το δικαίωμα πρόςβαςθσ επεκτάκθκε ςε μακθτζσ
ςυγκεκριμζνων λυκείων και μζλθ οριςμζνων μακθτικϊν κοινοτιτων, ενϊ
το 2006 θ υπθρεςία ζγινε προςβάςιμθ ςε κάκε άνκρωπο του πλανιτθ που
θ θλικία του ξεπερνοφςε τα 13 χρόνια.
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 Ο ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΟΤ ΒΙΣΡΟΤΒΙΟΤ
Ο Άνκρωποσ του Βιτροφβιου είναι διάςθμο ςχζδιο με ςυνοδευτικζσ
ςθμειϊςεισ του Λεονάρντο ντα Βίντςι, που φτιάχτθκε περίπου το 1490 ςε
ζνα από τα θμερολόγιά του. Απεικονίηει μία γυμνι αντρικι φιγοφρα ςε
δφο αλλθλοκαλυπτόμενεσ κζςεισ με τα μζλθ του ανεπτυγμζνα και
ςυγχρόνωσ εγγεγραμμζνθ ςε ζνα κφκλο και ζνα τετράγωνο. Σο ςχζδιο και
το κείμενο ςυχνά ονομάηονται Κανόνασ των Αναλογιϊν.
φμφωνα με τισ ςθμειϊςεισ του ντα Βίντςι ςτο ςυνοδευτικό κείμενο, οι
οποίεσ είναι γραμμζνεσ με κακρεπτιηόμενθ γραφι, το ςχζδιο ζγινε ωσ
μελζτθ των αναλογιϊν του (ανδρικοφ) ανκρϊπινου ςϊματοσ όπωσ
περιγράφεται ςε μια πραγματεία του Ρωμαίου αρχιτζκτονα Βιτροφβιου,
που είχε γράψει για το ανκρϊπινο ςϊμα:
Μπορεί να παρατθρθκεί από τθν εξζταςθ του ςχεδίου ότι ο
ςυνδυαςμόσ των κζςεων των χεριϊν και των ποδιϊν μπορεί να
δθμιουργιςει δεκαζξι διαφορετικζσ ςτάςεισ. Θ ςτάςθ με τα χζρια
εκτεταμζνα μακριά και τα πόδια ενωμζνα είναι εγγεγραμμζνθ ςτο
τετράγωνο. Θ ςτάςθ με τα χζρια ελαφρϊσ υψωμζνα και τα πόδια ανοικτά
εγγράφεται ςτον κφκλο.
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ΤΕΛΟΣ
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