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 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:  
 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ 



ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

• Ο όρος Τεχνολογία προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις τέχνη και λόγος. 
 
• Η Τεχνολογία μπορεί να αναφερθεί σε υλικά αντικείμενα που χρησιμοποιούνται 
από την ανθρωπότητα, όπως μηχανές, λογισμικό ή σκεύη, αλλά επίσης μπορεί να 
περιλαμβάνει ευρύτερα θέματα, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων, μεθόδων 
οργάνωσης και τεχνικών.  
 
• Η τεχνολογία έχει επηρεάσει την κοινωνία και το περιβάλλον της με διάφορους 
τρόπους. Σε κάποιες κοινωνίες η τεχνολογία έχει βοηθήσει να αναπτυχθούν πιο 
προηγμένες οικονομίες και έχει κάνει δυνατή την άνοδο μιας τάξης που διαθέτει 
ελεύθερο χρόνο. 
• Πολλές τεχνολογικές διαδικασίες παράγουν ανεπιθύμητα προϊόντα, και 
εξαντλούν τους φυσικούς πόρους σε βάρος της γης και του περιβάλλοντός της.  
• Φιλοσοφικές αντιπαραθέσεις έχουν προκύψει σχετικά με την τωρινή και τη 
μελλοντική χρήση της τεχνολογίας στην κοινωνία, με διαφωνίες για το αν η 
τεχνολογία βελτιώνει την κατάσταση του ανθρώπου ή την χειροτερεύει.  
•Παρόλα αυτά, η τεχνολογία έχει διευκολύνει την ζωή του ανθρώπου σε πολλούς 
τομείς και πολλοί από μας δεν έχουμε σκεφτεί καν πως θα ήταν χωρίς αυτή! 



TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ 
ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ Π.Χ 

  





 
 

Η τεχνολογία της αρχαιότητας τέθηκε φυσικά και στην υπηρεσία 
της θρησκείας!  

Με την βοήθεια της τότε τεχνολογίας, κάποιες πόρτες άνοιγαν 
αυτόματα ταυτόχρονα με το άναμμα της φωτιάς στον βωμό 
και κάποιες φορές κάποια αγάλματα άρχιζαν να κινούνται!  

Ο Ήρωνας και ο Κτησίβιος λέγεται ότι είχαν φτιάξει συσκευές που 
μόλις άναβαν οι βωμοί του ναού μία πέτρινη σάλπιγγα ηχούσε 

αυτόματα προσκαλώντας τους πιστούς. 
 

 Επίσης αυτόματα έπεφτε μέσα στο ναό μία λεπτή βροχή 
αρωματισμένου νερού, διάφορα μεταλλικά πουλιά άνοιγαν το 

ράμφος τους και κελαηδούσαν, κάποια αγάλματα κινούνταν ή και 
πετούσαν! 

 Λέγεται επίσης ότι έλεγχαν αποτελεσματικά τον φωτισμό μέσα κι 
έξω απ' το ναό προκαλώντας ακόμη και τεχνητή ομίχλη. 

 Όταν οι πιστοί έκαναν μια θυσία στον βωμό (άναβαν φωτιά και 
θυσίαζαν ένα ζώο) τότε η θερμότητα μεταφερόταν από την φωτιά 

στο δοχείο του νερού που βρισκόταν από κάτω της.  
Με αποτέλεσμα η πίεση που θα δημιουργηθεί να διώξει αρκετό 

νερό προς τον κουβά που φαίνεται στην μέση της φωτογραφίας. 
Όσο ποιο βαρύς γινόταν αυτός ο κουβάς τόσο ποιο πολύ 

τραβούσε το σχοινί που ήταν δεμένο στις κολόνες τις πόρτας, 
αναγκάζοντας την έτσι να ανοίξει. Όταν η φωτιά έσβηνε, έπεφτε η 
πίεση και  έτσι γύρναγε το νερό στο δοχείο, ανέβαινε ο κουβάς και 
κατέβαινε το βαρίδιο (δεξιά στην φωτογραφία) με αποτέλεσμα να 

κλίσει η πόρτα. 

 

Αυτόματες πόρτες  



Ατμοστρόβιλος του Ήρωνα 
 

 

Η πρώτη ατμομηχανή ανακαλύφθηκε απo 
τον Ήρωνα. 
 
Ένα κλειστό δοχείο που όταν το νερό που 
είχε τοποθετηθεί μέσα του άρχιζε να βράζει, 
ο ατμός κατευθυνόταν με σωλήνες στο 
πάνω μέρος σε μία σφαίρα με δύο 
αντιδιαμετρικές εφαπτομενικά εξόδους.  
 
Η ταχύτητα εξόδου του ατμού συνδυασμένη 
με την κατάλληλη άρμοση της σφαίρας την 
έκαναν να περιστρέφεται με ταχύτητα 
ανάλογη του βρασμού του νερού.  
 
Η παραγόμενη κυκλική κίνηση από την 
ατμομηχανή του Ήρωνα θα μπορούσε να 
δώσει κίνηση σε αρκετές μηχανές της 
εποχής 



Υπήρχαν και στην αρχαία Ελλάδα πιεστήρια που με 
την δύναμη που εφαρμόζεται σε έναν κοχλία 

καταφέρνουν να συμπιέζουν οτιδήποτε χρειαστεί.  
 

Η δύναμη όμως που απαιτείται για την λειτουργία 
τους είναι συνήθως μεγάλη κάνοντας ιδιαίτερα 

κουραστική την χρήση τους. 
Ο Ήρωνας λοιπόν κατανοώντας καλύτερα απ' τους 
υπόλοιπους την μηχανική των υγρών κατάφερε και 

έφτιαξε μερικές συσκευές ώστε να βγαίνει 
ευκολότερα το λάδι απ' τις ελιές με την βοήθεια 

υδραυλικής πρέσας.  
 

Αυτός ο τύπος πιεστηρίου αν και είναι 
δυσκολότερος κατασκευαστικά, μιας και απαιτεί 

σοβαρή κατασκευαστική ακρίβεια, δίνει πολύ 
καλύτερα αποτελέσματα μιας και ο 

πολλαπλασιασμός δυνάμεως που πετυχαίνει είναι 
εντυπωσιακός σε σχέση με το απλό μηχανικό 

πιεστήριο. 
Ο ίδιος βασικός τρόπος συμπίεσης χρησιμοποιείται 
μέχρι σήμερα στα περισσότερα πιεστήρια λαδιού, 

τυπογραφεία, ανυψωτικά μηχανήματα κλπ.   

Πιεστήριο λαδιού 



Ύδραυλις 
 

Ο Κτησίβιος εκτός των άλλων ασχολήθηκε 
και με την μουσική κατασκευάζοντας το 

πρώτο πληκτροφόρο όργανο. Η ύδραυλις 
ήταν ένα μουσικό όργανο που λειτουργούσε 
με πίεση που του παρείχαν αντλία αέρα και 
υδραυλικός μηχανισμός και οδηγούσε κατ' 

επιλογή των πλήκτρων ισάριθμους 
μεταλλικούς αυλούς. Ένας έξυπνα 

σχεδιασμένος και κατασκευασμένος 
μηχανισμός επέτρεπε σε μία αεραντλία να 
αποθηκεύει τον συμπιεσμένο αέρα σε μια 
δεξαμενή και με την βοήθεια υδραυλικού 
συστήματος να τον στέλνει με διαρκώς 
σταθερή πίεση για την λειτουργία του 

οργάνου. Έτσι κάθε πλήκτρο μπορούσε πάντα 
να στέλνει σε κάθε αυλό σταθερή πίεση αέρα. 
Ήταν ένα πληκτροφόρο μουσικό όργανο που 
μπορεί κάλλιστα να θεωρηθεί πρόδρομος του 

σημερινού αρμόνιου. 
 





Μνημειακή κατασκευή της Μυκηναϊκής Εποχής.  
Είναι χτισμένη στο 15ο χλμ. του δρόμου 
Ναυπλίου- Επιδαύρου, στο Αρκαδικό. 

Κατασκευάστηκε γύρω στο 1300 π.χ.και βρίσκεται 
κατά μήκος ενός καλοκατασκευασμένου 

μυκηναϊκού δρόμου, που συνδέει τις Μυκήνες και 
την Τίρυνθα με την Επίδαυρο.  

Αυτό το δρόμο χρησιμοποιούσαν κάποτε οι 
Μυκηναίοι πολεμιστές και από αυτόν περνούσαν 
οι πομπές με τα βασιλικά άρματα. 104 περίπου 
χρόνια πριν, ένας Γερμανός περιηγητής είχε το 

κουράγιο να καταγράψει τις 14 μυκηναϊκές 
γέφυρες που εξακολουθούσαν να υπάρχουν στην 

γη της Αργολίδας.  
Οι εναπομένουσες τρεις είναι οι γέφυρες 

Καζάρμα, Γαλούση και Αρκαδικού. Τα πρωτεία 
“επισημοποιήθηκαν” από το Cable News Network 

όταν αυτό γνωστοποίησε ότι “οι αρχαιότερες 
γέφυρες της Ευρώπης βρίσκονται στην Αργολίδα 
και είναι ηλικίας περίπου 3.400 ετών”.  Το ρεκόρ 
έχει καταχωρηθεί και στο Βιβλίο “Γκίνες” όπου 

και  χρονολογείται στα 1.600 π.Χ. 

Η αρχαιότερη γέφυρα 
της Ευρώπης και 
όλου του κόσμου 

 



Δίολκος 
 

 Η Δίολκος, ήταν  ειδικής κατασκευής 
πλακόστρωτος δρόμος που συνέδεε τις δύο άκρες 
του Ισθμού της Κορίνθου και πάνω στον οποίο 
σύρονταν κατά την αρχαιότητα από δούλους τα 
πλοία από τον Κορινθιακό στον Σαρωνικό Κόλπο 
και αντίστροφα.  
Η Δίολκος πρέπει να κατασκευάσθηκε είτε στα 
τέλη του 7ου αιώνα π.Χ., είτε, το πιθανότερο, στις 
αρχές του 6ου αιώνα π.Χ.  
Είχε τη μορφή δρόμου στρωμένου με κυβόλιθους 
κομμένους από πωρόλιθο. Το πλάτος της 
κυμαινόταν από 3,5 μέχρι 5 μέτρα.  
 
Φαίνεται ότι τα πλοία σύρονταν επάνω σε 
πλατφόρμες από δούλους, γιατί ίχνη από οπλές 
ζώων ή κάποιο μηχάνημα δεν είναι ορατά.  
 
Το πότε ακριβώς έπαυσε να χρησιμοποιείται η 
Δίολκος είναι άγνωστο. Γεγονός πάντως θεωρείται 
ότι τη χρησιμοποιούσαν επί αρκετούς αιώνες. 



Αυτόματοι τρίποδες 
 

Πρόκειται για προγραμματιζόμενους, 
αυτοκινούμενους τρίποδες που σύμφωνα με τον 
Όμηρο κατασκεύασε ο Ήφαιστος «με ρόδες χρυσές 
για να μπορούν αυτόματα να μπαίνουν στων θεών τη 
σύναξη και πάλι μόνοι τους να γυρνούν στο οίκημα».  
Ο μηχανισμός παραγωγής της κίνησης του τρίποδα 
αποτελούνταν από  
α) κλεψύδρα κυλινδρικής μορφής γεμάτη με κεχρί, 
 β) ένα μολύβδινο βάρος τοποθετημένο εντός της 
κλεψύδρας, 
 γ) δύο σχοινιά που συνέδεαν το βάρος και τους 
άξονες των δύο πίσω τροχών με τη βοήθεια θηλιών 
και εγκάρσιων πείρων και  
δ) το συρταρωτό διακόπτη έναρξης της κίνησης.  
Ο μηχανισμός προγραμματισμού των κινήσεων 
αποτελούνταν από τριών ειδών περιελίξεις των 
σχοινιών πάνω στους δύο ανεξάρτητους κινητήριους 
άξονες των τροχών.  
Ο συνδυασμός περιελίξεων σε κάθε κινητήριο άξονα 
εξασφάλιζε την οποιαδήποτε επιθυμητή αυτόματη 
πορεία του τρίποδα στο χώρο, τις απαιτούμενες 
στάσεις του και τέλος την επιστροφή του στο σημείο 
εκκίνησης. 



Μηχανισμός των Αντικυθήρων 
 

Ανακαλύφθηκε σε ναυάγιο ανοικτά  των Αντικυθήρων μεταξύ 
Κυθήρων & Κρήτης. Με βάση τη μορφή των επιγραφών που 
φέρει χρονολογείται μεταξύ 150 π.χ. και του 100 π.χ. Ο 
μηχανισμός είναι η αρχαιότερη σωζόμενη διάταξη με γρανάζια.  
Είναι φτιαγμένος από μπρούντζο σε ένα ξύλινο πλαίσιο. 
Η πιο αποδεκτή θεωρία  υποστηρίζει ότι ήταν ένας αναλογικός 
υπολογιστής σχεδιασμένος για να υπολογίζει τις κινήσεις των 
ουρανίων σωμάτων.  
Τα αποτελέσματα την έρευνας επιβεβαίωσαν ότι ο μηχανισμός 
φέρει 30 οδοντωτούς τροχούς οι οποίοι περιστρέφονται γύρω 
από 10 άξονες. Έχουν διαβαστεί αρκετές από τις επιγραφές που 
υπήρχαν στις πλάκες και στους περιστρεφόμενους δίσκους, οι 
οποίες εμπεριέχουν αστρονομικούς και μηχανικούς όρους, και 
έχουν χαρακτηριστεί από τους ειδικούς ως ένα είδος 
"εγχειριδίου χρήσης" του οργάνου.  
Ο μηχανισμός αυτός έδινε, κατά την επικρατέστερη άποψη, τη 
θέση του ήλιου & της σελήνης καθώς &τις φάσεις της σελήνης. 
Μπορούσε να εμφανίσει τις εκλείψεις ηλίου &σελήνης 
βασιζόμενος στον βαβυλωνιακό κύκλο του Σάρου. Τα καντράν 
του απεικόνιζαν τουλάχιστον δύο ημερολόγια, ένα ελληνικό 
βασισμένο στον Μετωνικό κύκλο και ένα αιγυπτιακό, που ήταν 
και το κοινό "επιστημονικό" ημερολόγιο της ελληνιστικής 
εποχής. 



  

Αντλίες αέρος 
 

Οι αντλίες αυτές σχεδιασμένες και 
πρωτοκατασκευασμένες απ' τον Κτησίβιο 
χρησιμοποιήθηκαν τόσο στην ύδραλιν όσο 

και σε άλλες του κατασκευές. Φυσικά 
μεταγενέστερους κατασκευαστές τις 

χρησιμοποίησαν σαν πολύτιμο εργαλείο. 
Μπορούν να αντλήσουν τόσο νερό όσο και 
αέρα ανάλογα με τον βαθμό στεγανότητας 

που επιτεύχθηκε στην κατασκευή. Σε πολλές 
εφαρμογές χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα 
λόγω απλότητας της κατασκευής αλλά και 

αξιοπιστίας. 
Οι εμβολοφόροι κινητήρες εσωτερικής 

καύσης που έχουμε και στα αυτοκίνητα μας 
βασίζονται στο ίδιο βασικό σχέδιο της 

αντλίας του Κτησίβιου, το οποίο βέβαια έχει 
μετεξελιχθεί κατάλληλα. 



Φορητό ηλιακό ρολόι 
 
 

Ένα από τα μοναδικά σε αξία σωζόμενα 
ηλιακά ρολόγια και ένα από τα λίγα 

φορητά ρολόγια της αρχαιότητας. Με 
διάμετρο 8 εκατοστών και πιθανό 

εμπνευστή τον Ίππαρχο, το ηλιακό ρολόι 
των Φιλίππων χρονολογείται τον 3ο μ.Χ. 

αιώνα. Έχει χαραγμένα πάνω του τα 
ονόματα τεσσάρων πόλεων με τα 

γεωγραφικά τους πλάτη: την 
Αλεξάνδρεια, τη Ρώμη, τη Ρόδο και τη 

Βιέννη. Εκτός από την αναφορά της ώρας 
μπορεί, επίσης, να εντοπίσει τις 

συντεταγμένες ενός αστέρα ή του ήλιου 
ως γωνιόμετρο. 



Ένα οδόμετρο 2.000 ετών 
 

 
Ένα όργανο που εφηύραν οι αρχαίοι Έλληνες 

περισσότερα από 2.000 χρόνια πριν, για να 
μετρούν τις αποστάσεις από περιοχή σε 

περιοχή του τότε γνωστού κόσμου. Με τη 
βοήθειά του οι πεζοπόροι ή τα τμήματα του 

στρατού γνώριζαν την απόσταση που 
καλούνταν να διανύσουν. Η αναπαράστασή 
του έγινε με βάση στοιχεία που παραθέτει ο 

Ήρωνας, ενώ εικάζεται ότι αποτελεί επινόηση 
του Αρχιμήδη, καθώς λειτουργούσε με 

ατέρμονα κοχλία μια δική του εφεύρεση. Η 
δεύτερη εκδοχή του οδομέτρου, που 

παρουσιάζεται στην έκθεση, αποτελεί έναν 
μηχανισμό ο οποίος προσαρμοζόμενος στους 

τροχούς μιας άμαξας κατέγραφε την 
απόσταση που είχε διανυθεί. Λειτουργούσε 

με ξύλινα γρανάζια. 



Ποδοκίνητος τόρνος 
 
 
 

Μηχάνημα κατεργασίας μεταλλικών ή 
ξύλινων αντικειμένων που δίνει μορφή 

επιφανείας εκ περιστροφής με αφαίρεση 
υλικού. Η ανώτερη άκρη ενός τυλιγμένου στο 

αντικείμενο σχοινιού προσδένεται σε μια 
εύκαμπτη πακτωμένη οριζόντια ράβδο και η 

κατώτερη έκκεντρα σε ένα ποδοκίνητο 
άξονα. Το κατεργαζόμενο μεταλλικό ή ξύλινο 
αντικείμενο περιστρέφεται αριστερόστροφα 

με το πάτημα του ποδομοχλού από τον 
τεχνίτη και κατόπιν δεξιόστροφα, λόγω της 

δύναμης επαναφοράς της λυγισμένης 
ράβδου. Το κοπτικό εργαλείο στηρίζεται στην 
εμπρόσθια οριζόντια δοκό και εφαρμόζεται 

πάνω στο περιστρεφόμενο κομμάτι. 





Βυζαντινοί και αραβικοί μηχανισμοί 
Το έτος 1983 εντοπίστηκε 

από το Βρετανικό Μουσείο 

ένας μηχανισμός από τον 5ο 

ή 6ο αιώνα μ. Χ. , ο οποίος 

αποτελεί φορητό ρολόι-

ημερολόγιο. ». Ο 

μηχανισμός αυτός φέρει 

επάνω του χαραγμένα σε 

ελληνική γλώσσα τα 

τοπωνύμια των γνωστών 

πόλεων τη βυζαντινής 

εποχής, τα γεωγραφικά 

πλάτη αυτών των πόλεων, 

συντομογραφίες για τα 

ονόματα των μηνών του 

ιουλιανού ημερολογίου, τα 

ονόματα ημερών κ.ά.  



Το άροτρο. 
Το βαρύ σιδερένιο άροτρο με 

ρόδες ήταν σε σύγκριση με το 

παλιό ξύλινο μια επανάσταση.  

Με τη χρήση του σιδερένιου 

αρότρου, το οποίο πιθανόν να είναι 

σλάβικης προέλευσης, ήταν 

δυνατή μια συστηματική 

ανάδευση του εδάφους που, μετά 

τη σπορά, καλυπτόταν πάλι με τη 

σβάρνα.  

Πέτυχαν έτσι μεγαλύτερες 

εσοδείες & με μικρότερο χρόνο. 

Ήταν αρκετό να οργωθεί ένα 

χωράφι στη μια κατεύθυνση, ενώ 

παλαιότερα, με το ξύλινο άροτρο 

έπρεπε το όργωμα να γίνει και σε 

εγκάρσια κατεύθυνση 



Το Μηχανικό Ρολόι 

Η κατασκευή μηχανικών ρολογιών 
αποτελεί ένα από τα σημαντικά 
άλματα στην πορεία της Τεχνικής.  

Μέχρι τότε μέτραγαν ς με αρκετή 
ακρίβεια τις γεωμετρικές διαστάσεις 
και το βάρος των σωμάτων, ο χρόνος 
δεν ήταν όμως δυνατόν ακόμα να 
μετρηθεί με ακρίβεια - μέχρι που 
κατασκευάστηκαν τα μηχανικά 
ρολόγια. Με τη χρήση των ρολογιών 
επήλθε και μια μεταβολή αντιλήψεων: 
ενώ μέχρι τότε έπρεπε να 
ανταποκρίνονται οι ανθρώπινες 
κατασκευές στη φύση (π.χ. χάρτης), 
στο εξής γινόταν αξιολόγηση της 
φύσης σύμφωνα με τις ενδείξεις 
οργάνων μέτρησης (μήκους, μάζας, 
χρόνου).  

Σταδιακά, με τη διάδοση των 
οργάνων, εισάγεται πλέον μια 
αντικειμενικότητα, γιατί το όργανο 
επιβάλλει το μέτρο σύγκρισης που 
γίνεται απ' όλους αποδεκτό.  

 



Τυπογραφία 
 

Ο εκπαιδευμένος χρυσοχόος 

Gutenberg πειραματιζόταν από το 

1434 με κινητούς ξύλινους 

χαρακτήρες. Μετά από διάφορες 

προσπάθειες πέτυχε ο Γουτεμβέργιος 

το 1441, χάρις σε ένα βελτιωμένο 

μελάνι, να αξιοποιήσει εκτυπωτικά 

και τις δύο όψεις μιας σελίδας 

χαρτιού. Το 1448 είχε βελτιώσει 

αυτός ο πεισματικός ερευνητής την 

τεχνική και κατασκεύαζε με 

χαλύβδινα κοπίδια μεμονωμένους 

μεταλλικούς χαρακτήρες, από ένα 

κράμα μολύβδου, κασσίτερου και 

αντιμονίου. Έτσι έκανε την εμφάνισή 

του στην Ευρώπη ένα νέο προϊόν 

μαζικής παραγωγής, το τυπωμένο 

βιβλίο. 





Μικροσκόπιο Στα τέλη του 16ου αιώνα σκέφτηκε ο 

Ολλανδός οπτικός Zacharias 

Janssen  να τοποθετήσει 

επάλληλους μεγεθυντικούς φακούς 

για να παρατηρήσει πολύ μικρότερα 

αντικείμενα. αυτή ήταν καταρχάς 

και η ιδέα του μικροσκοπίου.  

Με ένα σωλήνα, στα άκρα του 

οποίου τοποθετήθηκαν δύο 

μεγεθυντικοί φακοί 

κατασκευάστηκε το πρώτο απλοϊκό 

μικροσκόπιο, με τη βοήθεια του 

οποίου, αφού αυτό βελτιώθηκε 

σταδιακά, άρχισε μια θυελλώδης 

εξέλιξη στην επιστήμη της 

Βιολογίας.  

Εκείνη την εποχή, κάθε 

παρατήρηση ιστού ζώου ή φυτού 

μέσα από το μικροσκόπιο οδηγούσε 

σε μια νέα ανακάλυψη! 

 



Τηλεσκόπιο 
Το επόμενο βήμα ήταν  να 

κατασκευαστεί  ένα τηλεσκόπιο 

για παρατήρηση μακρινών 

αντικειμένων.  

Η ανακάλυψη αυτή έγινε τυχαία 

από τον επίσης Ολλανδό οπτικό 

Hans Lippershey ο οποίος 

κάποια στιγμή είδε μέσα από ένα 

συνδυασμό φακών ένα 

καμπαναριό ναού πολύ κοντά, 

αλλά ανεστραμμένο.  

Την εποχή εκείνη βρισκόταν σε 

εξέλιξη ο «ογδοηκονταετής 

πόλεμος» για την απελευθέρωση 

της Ολλανδίας από την Ισπανία 

και ο Lippershey διέκρινε τη 

στρατιωτική σημασία του 

τηλεσκοπίου.  



Το αερόστατο 
Το φθινόπωρο του 1782 

κατασκεύασαν οι Μονγκολφιέρ ένα 

επιμήκες μπαλόνι από μεταξωτό 

ύφασμα και το τροφοδότησαν με 

ζεστό αέρα από την καύση χόρτων 

και μαλλιού.  

Οι επιστήμονες και τεχνικοί της 

εποχής έβλεπαν το αερόστατο σαν 

ένα μεγάλο παιχνίδι, εφόσον η 

πτήση του δεν μπορούσε να 

ελεγχθεί. Ένας τεχνικός, ο Jean-

Pierre Blanchard, παρουσίασε το 

1874 ένα αερόστατο με πτερύγια 

από βέργες και ύφασμα, αλλά οι 

δυνάμεις κατά την πτήση ήταν τόσο 

ισχυρές ώστε κατέστρεφαν κάθε 

κατασκευή που επινοήθηκε. 

 





Μηχανουργία, 
Εργαλειομηχανές Εργαλειομηχανές ονομάζονται 

μηχανές σταθερής θέσης με 

εξωτερική κίνηση, με τις οποίες 

γίνεται επεξεργασία τεμαχίων 

στερεού υλικού (π.χ. ξύλο, 

μέταλλο) για την δημιουργία 

διαφόρων προϊόντων.  

Γνωστότερη από τους αρχαίους 

χρόνους εργαλειομηχανή είναι ο 

τόρνος, άλλες είναι το δράπανο, η 

φρέζα, η πλάνη η πρέσα κ.ά.  

 





Μηχανές εσωτερικής καύσης 
(ΜΕΚ) 

 

Κινητήρες εσωτερικής καύσης 

ονομάζονται εκείνες οι 

κινητήριες μηχανές που 

μετατρέπουν την αποθηκευμένη 

στο καύσιμο χημική ενέργεια 

άμεσα σε κινητική, σε 

αντιδιαστολή με τις 

ατμομηχανές, στις οποίες 

παρέχεται στον ατμό θερμική 

ενέργεια υψηλής θερμοκρασίας 

από την (εξωτερική) καύση 

κάρβουνου, ξύλου κλπ.  



Αεροπλάνο &πτήσεις 
Οι Αμερικάνοι αδελφοί Wright, 

ο Wilbur και ο Or, 

κατασκεύασαν μια υποτυπώδη 

αεροδυναμική σήραγγα, στην 

οποία δοκίμασαν τις μηχανές 

πριν πετάξουν με αυτά, ενώ 

κατασκεύασαν 

τροποποιημένους κινητήρες, 

κατά το δυνατόν ελαφριά. 

 Το 1903 έγινε τελικά με 

επιτυχία η πρώτη πτήση στο 

Kitty Hawk της Βόρειας 

Καρολίνας από τον Όρβιλ Ράιτ. 

Η πτήση αυτή κράτησε 

περίπου 12 δευτερόλεπτα και 

κάλυψε απόσταση περίπου 35 

μέτρων.  





Πληροφορική 
 

Κατά τη διάρκεια και μετά το β' 

παγκόσμιο πόλεμο αυξήθηκαν 

σημαντικά οι ανάγκες για 

εκτεταμένους υπολογισμούς, τόσο 

για την ανάπτυξη πολεμικού 

εξοπλισμού, όσο και για τις 

ερευνητικές ανάγκες.   

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που 

είχαν κατασκευαστεί μέχρι αυτή την 

εποχή είχαν στόχο να εξυπηρετήσουν 

τέτοιες περίπου ανάγκες, παλαιότερα 

κυρίως για υπολογισμό της τροχιάς 

πλανητών, κομητών κ. ά.  

Αργότερα  οι υπολογιστές με λυχνίες 

ως διακόπτες on-off αποτέλεσαν την 

πρώτη γενιά μηχανών που 

διατηρήθηκαν μόνο για μερικά 

χρόνια στις εφαρμογές αιχμής. 

 



Γενετική : Η εξελικτική θεωρία 
μέχρι τις ημέρες μας Σύμφωνα με την εξελικτική θεωρία, 

η εμφάνιση της ζωής τοποθετείται 

σε μια εποχή που στην επιφάνεια 

της Γης επικρατούσαν συνθήκες 

πολύ διαφορετικές από τις 

σημερινές.  

Κάποια στιγμή προέκυψε ένα μόριο 

που μπορούσε  να αντιγράφει τον 

εαυτό του! Το πρώτο μόριο τέτοιου 

είδους ήταν μάλλον ένα μόριο RNA. 

Τον 20ο αιώνα ανακαλύφτηκε ότι το 

DNA είναι ο φορέας της γενετικής 

πληροφορίας.  

Σήμερα γνωρίζουμε ότι τυχαίες 

μεταλλάξεις στο DNA μπορούν να 

οδηγήσουν σε διαφορετικές 

παραγόμενες πρωτεΐνες 



Επιδράσεις της τεχνολογίας στην κοινωνία & 
τον πολιτισμό 
 Θετικά 
• Τις τελευταίες δεκαετίες η τεχνολογία έχει εξελιχθεί ραγδαία 

• Εισαγωγή τεχνολογικών μέσων στα σχολικά περιβάλλοντα.  Οι διαδραστικοί 

πίνακες και οι υπολογιστές έχουν συμβάλλει ώστε το μάθημα να γίνεται πιο 

ενδιαφέρον και μέσω αυτών οι μαθητές αποδίδουν καλύτερα.  

•Με την εξάπλωση του CD οι εγκυκλοπαίδειες άρχισαν να αρχειοθετούν ολόκληρη 

την εγκυκλοπαίδεια  σε CD καθιστώντας πιο εύκολη την αναζήτηση πληροφοριών  

•Δεν επιβαρύνεται το περιβάλλον αποφεύγοντας τη σπατάλη χαρτιού και μελανιών 

για την έκδοση των τόμων. Επιπρόσθετα δε πρέπει να παραλειφθεί η μεγάλη 

προσφορά των σύγχρονων επικοινωνιακών μέσων που μέσω αυτών μερικά άτομα 

διευκολύνθηκαν που βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους.    

•Η επικοινωνία γίνεται αμεσότερη μέσω των υπολογιστών και τις ψηφιακές 

αίθουσες συζήτησης ( chat rooms ), έτσι δημιουργούνται νέοι δρόμοι για την 

επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. 



Αρνητικά 

•Εκτός από τα οφέλη της ανάπτυξης της τεχνολογίας υπάρχουν και αρκετές 

αρνητικές επιδράσεις, οι οποίες επηρεάζουν τόσο την κοινωνία όσο και τον 

πολιτισμό.  

•Αρκετές θέσεις εργασίας αντικαθίστανται από υπολογιστές και μηχανές.  

•Στην εκπαίδευση υπάρχει κίνδυνος υποκατάστασης του ρόλου δασκάλου και 

αποξένωσης του μαθητή από τον εκπαιδευτικό 

•Ο υπολογιστής απορροφά την προσοχή των παιδιών και ένα μεγάλο μέρος της 

συναισθηματικής τους ενέργειας και μπορεί να συμβάλει στην κοινωνική τους 

απομόνωση και στη μοναξιά.  

•Επίσης, μέσω της άμεσης και της διευρυμένης πληροφόρησης επηρεάζεται ο 

πολιτισμός, νέες ιδέες, αντιλήψεις εισχωρούν στον αρχαίο πολιτισμό μας και τον 

αλλοιώνουν.  

 



      Στη μέση μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που 
επηρεάζει πολλούς τομείς μεταξύ αυτών και την 
τεχνολογία / πληροφορική, βλέπουμε να εμφανίζονται 
κάποιες νέες τάσεις στο αγοραστικό κοινό όσων αφορά 
τη χρήση κάποιων ηλεκτρονικών συσκευών, αλλά και 
στον τομέα του λογισμικού και των ηλεκτρονικών 
παιχνιδιών όπου χάρη στο διαδίκτυο γίνονται ή έχουν 
γίνει ήδη σημαντικότατες αλλαγές που ίσως δεν τις 
αντιλαμβάνονται ή δεν τις δίνουν μεγάλη σημασία όλοι, 
ιδιαίτερα οι νέοι και οι απλοί χρήστες 



 Μέσα σε ελάχιστα χρόνια έχουμε 
δει μια τεχνολογική 
έκρηξη στον τομέα της κινητής 
τηλεφωνίας, φτάνοντας στο 
σήμερα όπου βλέπουμε 
καθημερινά νέα μοντέλα κινητών 
τηλεφώνων που έχουν ξεπεράσει 
σε δυνατότητες τους υπολογιστές 
που είχαμε στα σπίτια μας πριν 
από μια δεκαετία, προσφέροντας 
σε πραγματικά μικρά μεγέθη 
φορητούς υπολογιστές, με 
ενσωματωμένες ψηφιακές 
φωτογραφικές, βιντεοκάμερες, 
τηλεόραση, ραδιόφωνο, 
φωτογραφικά 
άλμπουμ, walkman, gps, πάσης 
φύσεως εφαρμογές και παιχνίδια 
και gadgets. 



 Στο τομέα των υπολογιστών ήδη 
τα notebooks φαίνεται να κερδίζουν τις 
προτιμήσεις των χρηστών, σε σχέση με τους 
κλασικούς υπολογιστές γραφείου κάτι που 
οφείλετε στη σημαντική μείωση των τιμών 
τους τα τελευταία χρόνια, αλλά και στην 
εξάπλωση των ασύρματων δικτύων. Η 
τελευταία μόδα που αγγίζει τα όρια της 
τρέλας στο εξωτερικό είναι τα ακόμα 
μικρότερα σε μέγεθος notebooks, τα 
λεγόμενα netbooks ή mini books που ήδη 
έχουν κερδίσει τις καρδιές αλλά και τις 
τσέπες των καταναλωτών, προσφέροντας σε 
πολύ λογικές τιμές (200 μέχρι 400 Ευρώ 
συνήθως οπότε αρκετά φθηνότερα και από 
τα περισσότερα tablets) σχεδόν τις 
περισσότερες δυνατότητες ενός κανονικού 
φορητού υπολογιστή, αλλά με μεγαλύτερη 
ευκολία μεταφοράς λόγω του μικρού τους 
μεγέθους. 



 Είναι πλέον εμφανές μετά από όλα 
αυτά τα στάδια που περάσαμε και 
περνάμε, ότι αυτό που ψάχνουμε 
τελικά οι περισσότεροι καταναλωτές, 
είναι μια «όλα σε ένα» συσκευή, που 
να μπορούμε όμως να την κουβαλάμε 
συνέχεια μαζί μας, όπως γίνετε με το 
κινητό μας και θα καλύπτει όλες μας 
τις ανάγκες για ψυχαγωγία, εικόνα και 
ήχο αλλά και προσωπική βοήθεια.Στην 
ουσία θέλουμε μια συσκευή που θα 
προσφέρει σε μέγεθος κινητού ή έστω 
μεταξύ κινητών και netbooks, όσα 
προσφέρουν τα top notebooks, με όσο 
το δυνατόν καλύτερες φωτογραφικές 
και βιντεοκάμερες και τις υπόλοιπες 
διαδεδομένες μικρές ηλεκτρονικές 
συσκευές και gadgets.  

  
 



 Είναι η λιγότερο 
κομπιουτεροποιημένη 
επιστήμη, επομένως 
αναμένονται ραγδαίες αλλαγές. 
Στις προβλέψεις για την 
Ιατρική δεν αναμένεται απλώς 
η από απόσταση διενέργεια 
επεμβάσεων και διοργάνωση 
ιατρικών συσκέψεων, που έτσι 
και αλλιώς ήδη είναι δυνατή, 
αλλά και η πλήρης 3-D 
απεικόνιση του σώματος 
ακόμη και σε ολόγραμμα, όπως 
και η συνταγογράφηση και 
διάγνωση μέσω υπολογιστή και 
χωρίς την παρέμβαση γιατρού. 



Ένα ιαπωνικό ρομπότ που λέγεται Asimo 
μπορεί να ανεβαίνει σκάλες, να τρέχει και να 
χορεύει. Ρομπότ «εργάζονται» ως ρεσεψιονίστ 
σε γραφεία, σερβιτόροι και φύλακες 
ασφαλείας.  

 
Μέχρι σήμερα οι άνθρωποι εμφανίζονται 
ιδιαίτερα «φιλικοί» στα ρομπότ και μπορούν 
εύκολα να συνηθίζουν στην παρουσία τους 
καθώς, αν μη τι άλλο, κάνουν τη δουλειά τους, 
είναι και ευγενικά!  

Ένας στους τρεις θα έχει ρομπότ στο σπίτι του 
έως το 2020. Ως το 2035 δε, οι στρατοί των 
κρατών θα αποτελούνται αποκλειστικά από 
ρομπότ.  

Γίνονται μάλιστα σκέψεις για το πώς θα 
μπορούσαν τα ρομπότ να αποκτήσουν 
ικανότητες που θα τα έκαναν πιο ανθρώπινα.  
 



 
Τα αυτοκίνητα έχουν αλλάξει πολύ με το 
πέρασμα του χρόνου.  
Σήμερα, κινούνται ομαλά και διαθέτουν άνετα 
καθίσματα, ενώ συστήματα κλιματισμού 
ρυθμίζουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό 
τους  
Είναι πολύ πιο ασφαλή, με ζώνες ασφαλείας 
και αερόσακους που φουσκώνουν σε 
περίπτωση ατυχήματος.  
Η ραγδαία εξέλιξη του αυτοκινήτου 
σημειώθηκε το 1920 και η τελειοποίησή του 
επέτρεψε στις φίρμες της εποχής εκείνης να 
κατασκευάσουν αυτοκίνητα πολυτελείας.  
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1895 
κατασκευάστηκαν στις ΗΠΑ μόλις 4 
αυτοκίνητα, ενώ το 1920 η παραγωγή τους 
εκεί έφτασε τα 2.000.000. Οι συνεχείς 
βελτιώσεις στον κινητήρα και στο αμάξωμα 
έκαναν φανερά από πολύ νωρίς τα τεράστια 
πλεονεκτήματα του αυτοκινήτου απέναντι 
στα άλλα μεταφορικά μέσα. 



 

 Θα μας βοηθήσει ή θα μας κατακτήσει η τεχνολογία; 
Θα καταστρέψει τον πλανήτη ή θα αναπτύξει τον 
πολιτισμό;  
Θα γνωρίσουμε τα άγνωστα για μας σήμερα «πράσινα 
ανθρωπάκια»; 
 

 Κανείς δεν ξέρει… 



 Οι ευεργετικές επιδράσεις της τεχνολογίας 

 Η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, η αύξηση του μέσου 
όρου ζωής, η μείωση του σωματικού μόχθου, η μείωση 
του χρόνου εργασίας και η βελτίωση της μετάδοσης 
γνώσεων και ιδεών. 

 Οι αρνητικές επιπτώσεις στη ζωή του ανθρώπου 

 Η απειλή καταστροφής, η αλλοτρίωση, η μόλυνση και 
η ρύπανση, η ψυχική φθορά, η νεύρωση και το άγχος, 
αυξημένη ανεργία, άρα και πολλή-παρανομία.. 

 


