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Τίτλος : Περιγραφή της ενότητας
στην οποία ανήκει το αντικείμενο
«Μεταφορές-Επικοινωνίες»
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Α) 10 Εφευρέσεις
Φωνoγράφος
Δημιουργός :Τόμας Έντισον
Χρονολογία :1877
Ο φωνογράφος, κοινώς γραμμόφωνο, (αγγλ. Phonograph) είναι μια
από τις πρώιμες συσκευές για την εγγραφή και αναπαραγωγή ήχου.
Κατασκευάστηκε από τον Αμερικανό Τόμας Άλβα Έντισον (Thomas
A. Edison) (1847 – 1931) το 1877. Χρησιμοποιούσε μια βελόνα για να
καταγράφει τον ήχο σε έναν κύλινδρο με αυλάκια, επικαλυμμένο με
αλουμινόχαρτο, ο οποίος περιστρεφόταν με σταθερή ταχύτητα. Η
ιδέα της εγγραφής ήχου με παρόμοιο τρόπο υπήρχε από τουλάχιστον
μισό αιώνα πριν, αλλά ο Έντισον με την κατασκευή του της έδωσε
σάρκα και οστά.
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Ηλεκτρικός λαμπτήρας
Δημιουργός : Τόμας Έντισον
Χρονολογία : 1879
Η εφεύρεση του ηλεκτρικού λαμπτήρα (ή αλλιώς
λυχνίας ή λάμπας) αποδίδεται συνήθως στον Τόμας
Έντισον (11 Φεβρουαρίου 1847-18 Οκτωβρίου 1931),
όμως η ομάδα του Έντισον απλά τελειοποίησε τα
χαρακτηριστικά του.Ο ηλεκτρικός λαμπτήρας είναι
τεχνητή πηγή φωτός τροφοδοτούμενη από ηλεκτρική
ενέργεια. Οι ηλεκτρικές λάμπες διακρίνονται, με
κριτήριο τον τρόπο λειτουργίας τους, σε λάμπες
πυράκτωσης, λάμπες τόξου και LED.
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Κινητοσκόπιο
Δημιουργός : Τόμας Έντισον
Χρονολογία : 1891
Το κινητοσκόπιο (Kinetoscope) ήταν μία μηχανή
παρουσίασης ταινιών, πρόδρομος της σύγχρονης
κινηματογραφικής μηχανής προβολής. Αναπτύχθηκε
από τον Ουίλλιαμ Ντίκσον στα εργαστήρια του
Αμερικανού εφευρέτη Τόμας Έντισον, στον οποίο
αποδίδεται και η αρχική σύλληψη της ιδέας
κατασκευής του. Η εφεύρεση του κινητοσκοπίου
συνδύαζε τη φωτογραφία και την τεχνολογία
αναπαράστασης της κίνησης της εικόνας,
προβάλλοντας διάτρητο φιλμ των 35 χιλιοστών. Η
εικόνα γινόταν ορατή με τη μέθοδο του στερεοσκοπίου.
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Τηλέφωνο
Δημιουργός : Αλεξάντερ
Γκράχαμ Μπελ
Χρονολογία : 1876
Το τηλέφωνο είναι μία συσκευή συνδιάλεξης η οποία μεταφέρει
τον ήχο μέσω ηλεκτρικών σημάτων. Συγκεκριμένα πρόκειται για
συσκευή που μετασχηματίζει τις ηλεκτρικές ταλαντώσεις σε
ηχητικές. Η συσκευή αυτή αποτελείται από πομπό και δέκτη και
συνδέεται με καλώδιο με το τηλεφωνικό κέντρο. Ο πομπός έχει
μέσα σ' ένα σωλήνα μια μετάλλινη πλάκα μπροστά σε
ηλεκτρομαγνήτη. Μόλις ακουστεί η φωνή μας επάνω στην
πλάκα, αυτή αρχίζει να κάνει παλμικές κινήσεις ισχυρές ή
αδύνατες, ανάλογα με τον τόνο που έχει η φωνή μας, που
επηρεάζουν τον ηλεκτρομαγνήτη. Με τη βοήθεια του ηλεκτρικού
ρεύματος, τα ηχητικά κύματα περνούν από το καλώδιο και
φτάνουν στο δέκτη που έχει κι αυτός έναν ηλεκτρομαγνήτη μ'
ένα διάφραγμα μπροστά του. Το διάφραγμα του δέκτη με τη
σειρά του αρχίζει να έχει παλμικές κινήσεις από τα ηχητικά
κύματα του πομπού που μεταδίδει ο ηλεκτρομαγνήτης. Μ' αυτόν
τον τρόπο η ανθρώπινη ομιλία ξανακούγεται στο ακουστικό με
την αναπαραγωγή των ήχων. Ο πομπός και ο δέκτης ενός
τηλεφώνου είναι τοποθετημένοι σ' ένα όργανο που λέγεται
ακουστικό.
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Τηλεόραση
Δημιουργός : Τζον Μπερντ
Χρονολογία : 1925
Η τηλεόραση είναι ένα σύστημα τηλεπικοινωνίας που
χρησιμεύει στη μετάδοση και λήψη κινούμενων
εικόνων και ήχου εξ αποστάσεως. Aποτελεί το
κυριότερο και δημοφιλέστερο Μέσο Μαζικής
Επικοινωνίας και η χρήση της είναι ιδιαίτερα
διαδεδομένη σε όλο τον κόσμο. Ο όρος καλύπτει
ολόκληρο το φάσμα των τεχνικών χαρακτηριστικών
και των δραστηριοτήτων που αφορούν τα τηλεοπτικά
προγράμματα, καθώς και τη μετάδοσή τους. Συνήθως,
λέγοντας "τηλεόραση" εννοούμε τη συσκευή, δηλαδή
τον δέκτη, ο οποίος λαμβάνει το (τηλεοπτικό) σήμα που
εκπέμπουν οι τηλεοπτικοί σταθμοί σε συγκεκριμένες
συχνότητες (ή αλλιώς κανάλια) με την οθόνη που
απεικονίζει το αποτέλεσμα της εκπομπής (μετατροπή
του σήματος σε εικόνα και ήχο).
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Αεροπλάνο
Δημιουργoί : Οι αδελφοί Ράιτ
Χρονολογία : 20ος αιώνας
Το αεροπλάνο είναι αεροσκάφος (πτητική συσκευή)
βαρύτερη από τον αέρα (σε αντίθεση με το αερόστατο),
με ακίνητες πτέρυγες (σε αντίθεση με το ελικόπτερο),
στις οποίες, εκ της ταχύτητας που αναπτύσσει,
δημιουργείται δύναμη άνωσης, που κρατά αυτή στον
αέρα. Η κίνηση προς τα εμπρός επιτυγχάνεται με την
προωθητική δύναμη του κινητήρα, ελικοφόρου ή
στροβιλοκινητήρα. Χρησιμοποιείται για τη μεταφορά
ανθρώπων και εμπορευμάτων, σε ειρηνικούς αλλά και
πολεμικούς σκοπούς.
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Ποδήλατο
Δημιουργός : Κιρκπάτρικ
Μακμίλαν
Χρονολογία : 1839
Ποδήλατο ονομάζεται το δίτροχο (μερικές φορές
τρίτροχο) όχημα, που κινείται καθώς ο αναβάτης του
χρησιμοποιεί τη μυϊκή δύναμη των ποδιών του. Το
ποδήλατο αποτελεί ένα ιδιαίτερα διαδεδομένο
μεταφορικό μέσο. Ο αριθμός των ποδηλάτων του
πλανήτη στις μέρες μας υπολογίζεται ότι ξεπερνά το ένα
δισεκατομμύριο. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του
ποδηλάτου αποτελεί η δυνατότητα του να
ανταποκρίνεται σε αρκετά διαφορετικές απαιτήσεις,
όπως είναι η μετακίνηση, η άθληση και η ψυχαγωγία.

10

Ραδιόφωνο
Δημιουργός : Γουλιέλμος
Μαρκόνι
Χρονολογία : 1895
To ραδιόφωνο είναι η συσκευή που λειτουργεί ως
"ραδιοδέκτης - μετατροπέας" όπου λαμβάνοντας τις
ραδιοφωνικές εκπομπές των ραδιοφωνικών σταθμών
τις μετατρέπει σε ήχο. Τα ραδιοφωνικά κύματα
εκπέμπονται από τον πομπό και φτάνουν στον δέκτη
(δηλαδή το ραδιόφωνο). Τα κύματα αυτά
αποκωδικοποιούνται από τη συσκευή και
μετατρέπονται σε ηλεκτρικό ρεύμα και στην συνέχεια
σε ήχο, που είναι και το τελικό αποτέλεσμα του
ραδιοφώνου. Ραδιοφωνία, επίσης, θεωρείται και όλη η
διαδικασία εκπομπής και λήψης ραδιοκυμάτων.
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Γραφομηχανή
Δημιουργός : Πελεγκρίνο
Τούρρι
Χρονολογία : 1808
Η γραφομηχανή είναι μια μηχανική ή ηλεκτρομηχανική
συσκευή με την οποία μπορεί ο χρήστης να τυπώσει
ένα κείμενο σε χαρτί. Ο χειρισμός γίνεται με πλήκτρα,
ενώ το χαρτί προωθείται με τη βοήθεια ενός
κυλίνδρου. Μέχρι την δεκαετία του 1990 ήταν, μαζί με
την αριθμομηχανή, το σημαντικότερο αντικείμενο στα
γραφεία, αλλά σήμερα έχει αντικατασταθεί πλήρως
από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Κίνητρο της
δημιουργίας της γραφομηχανής ήταν η Τυπογραφία.
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Πιάνο
Δημιουργός : Μπαρτολομέο
Κριστοφόρι
Χρονολογία : 1711
Το πιάνο, (παλαιότερη ελληνική απόδοση:
κλειδοκύμβαλο), είναι μουσικό όργανο, που εντάσσεται
στην κατηγορία των χορδόφωνων η αλλιώς των
πληκτροφόρων. Παίζεται με πλήκτρα, τα οποία όταν
πατηθούν από τον πιανίστα σηκώνουν σφυράκια που
χτυπούν τις χορδές του, παράγοντας έτσι ήχους. Η
δυνατότητα να δίνει μια διαφορετική νότα από το κάθε
δάχτυλο και να κάνει κάθε νότα απαλή ή δυνατή, δίνει
στο πιάνο μια εκπληκτική ποικιλία έκφρασης. Το πιάνο
μπορεί να αποδώσει μουσική είτε ως σόλο όργανο, είτε
μέσα σε μια ορχήστρα. Αν και πολλοί πιστεύουν πως
χρησιμοποιείται κυρίως στην κλασική μουσική, το
πιάνο κατέχει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο και στην
τζαζ, την μπλουζ και το ροκ εν ρολ, καθώς και στη
λαϊκή μουσική όπου είτε κυριαρχεί είτε λειτουργεί ως
βοηθητικό για άλλα όργανα.
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Β) Χωρισμός της ενότητας Μεταφορές
σε χερσαίες- θαλάσσιες-εναέριεςδιαστημικές και της ενότητας
Επικοινωνίες σε επικοινωνίες
ενσύρματες και ασύρματες

Μεταφορές
Χερσαίες

Θαλάσσιες Εναέριες Διαστημικές

Βυτιοφόρο

Κανό

Αεροπλάνο

Διαστημόπλοιο

Αυτοκίνητο

Φορτηγό πλοίο

Τελεφερίκ

Διαστημικό

Μοτοσικλέτα

Πετρελαιφόρο

Ανεμόπτερο

Νταλίκα

Υποβρύχιο

Ελικόπτερο

Λεωφορείο

Επιβατικό πλοίο

Αερόστατο

Φορτηγό

Ιστιοφόρο

Παρά Πέντε

Μετρό

Ρυμουλκό

Αερόπλοιο

Παγοθραυστικό

Ταχύπλοο

Φορτηγό

Τρόλεϊ

Φέριμποτ

Τραμ

Υδροπλάνο

Τρένο

Δελφίνι

Ηλεκτρικός

Πολεμικό πλοίο

Λεωφορείο
Πύραυλος
Δορυφόρος

Αεροπλάνο
Επιβατικό
Στρατιωτικό
Ηλιακό

Ιδιωτικό Jet
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Επικοινωνίες
Ασύρματες

Ενσύρματες

Ραδιόφωνο

Σταθερό Τηλέφωνο

Τηλεόραση

Φαξ

Κινητό

Τηλέτυπος

Ασύρματο Τηλέφωνο

Modem

Ραντάρ

Κλειστό Κύκλο Ενδοσυνεννόησης

Δορυφόρος

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής

Walkie – Talkie

Ηχεία

G.P.S.
Modem
Συσκευή Bluetooth
Τάμπλετ
Λάπτοπ
Ασύρματος
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Τίτλος : Περιγραφή αντικειμένου –
Ιστορική Εξέλιξη
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Α)

 Ορισμός
 Μέρη από τα οποία
αποτελείται
 Διάκριση(είδη
αντικειμένου)
 Υλικό Κατασκευής
 Φωτογραφίες
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 Ορισμός
Τούνελ
Μία σήραγγα είναι ένα υπόγειο πέρασμα. Ο
ορισμός του τι αποτελεί μία σήραγγα δεν είναι
καθολικά αποδεκτός. Παρ' όλα αυτά, γενικά, οι
σήραγγες έχουν τουλάχιστο δύο φορές
μεγαλύτερο μήκος από το πλάτος τους. Επιπλέον,
πρέπει να είναι πλήρως κλεισμένες από όλες τις
πλευρές, εκτός από τα ανοίγματα σε κάθε πλευρά.
Μία σήραγγα μπορεί να αποτελεί δίοδο για πεζούς,
ποδηλάτες, μηχανοκίνητα οχήματα, για
μεταφορικά μέσα σταθερής τροχιάς ή για πλοία.
Μερικές χρησιμοποιούνται ως υδραγωγεία,
κατασκευασμένες αποκλειστικά για την μεταφορά
νερού, για κατανάλωση, για
υδροηλεκτροπαραγωγή ή σαν αποχετευτικός
αγωγός, ενώ άλλες παρέχουν άλλες υπηρεσίες
όπως την φιλοξενία τηλεπικοινωνιακών
καλωδίων. Υπάρχουν ακόμα και σήραγγες για την
διέλευση ορισμένων σημείων από ζώα υπό
εξαφάνιση. Μερικές μυστικές σήραγγες έχουν
κατασκευαστεί ως μέσο για την είσοδο ή διαφυγή
από μια περιοχή.
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 Μέρη από τα οποία
αποτελείται

Η σήραγγα μπορεί να αποτελείται
από σκυρόδεμα που χυτεύεται
επιτόπου, προκατασκευασμένα
κομμάτια σκυροδέματος,
προκατασκευασμένα τόξα,
ατσάλινα τόξα. Παλαιότερα
χρησιμοποιούνταν τούβλα για την
κατασκευή. Το όρυγμα στην
συνέχεια επικαλύπτεται με
προσοχή στην εξισορρόπηση της
συμπίεσης των υλικών επικάλυψης
και η επιφάνεια αποκαθίσταται.
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 Διάκριση(είδη αντικειμένου)

Είδη Τούνελ
1. Υποθαλάσσια σήραγγα
2. Υπόγειο Τούνελ
3. Τούνελ

 Υλικό κατασκευής

Οι σήραγγες κατασκευάζονται
σε διάφορους τύπους υλικών,
από μαλακό πηλό μέχρι σκληρά
πετρώματα και η μέθοδος
εκσκαφής εξαρτάται από τις
συνθήκες του εδάφους.
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 Φωτογραφίες Αντικειμένου
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Β)
 Αρχική μορφή(ΕφευρέτηςΧρονολογία)
 Στάδια Εξέλιξης Αντικειμένου

 Αρχική μορφή(Εφευρέτης-Χρονολογία)

Χρονολογία : 6ος αιώνας π.Χ.
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Στάδια Εξέλιξης Αντικειμένου
Μέχρι πρόσφατα, τα τούνελ κατασκευάζονταν με διάφορους τύπους
υλικών, από μαλακό πηλό μέχρι σκληρά πετρώματα και η μέθοδος
εκσκαφής εξαρτάται από τις συνθήκες του εδάφους.
Τα Μηχανήματα Εκσκαφής Τούνελ σχετίζονται με πολλά
συμπληρωματικά στοιχεία που μπορούν να αυτοματοποιήσουν
ολόκληρη την διαδικασία εκσκαφής του τούνελ. Υπάρχουν πολλών
ειδών TBM που λειτουργούν σε ένα εύρος συνθηκών, από σκληρά
πετρώματα μέχρι έδαφος με θύλακες νερού. Ορισμένοι τύποι TBM
έχουν διαμερίσματα υπό πίεση στο μπροστινό μέρος, επιτρέποντας τα
να χρησιμοποιούνται σε δύσκολες συνθήκες όπως κάτω από υδάτινο
πυθμένα. Αυτό συμπιέζει το έδαφος μπροστά από την κεφαλή
εκσκαφής του TBM για να αντισταθμίσει στην πίεση του νερού. Ο
χειριστής εργάζεται υπό κανονική ατμοσφαιρική πίεση πίσω από το
συμπιεσμένο διαμέρισμα, αλλά μπορεί να χρειαστεί να εισέλθει στο
συμπιεσμένο διαμέρισμα για να αλλάξει ή να επιδιορθώσει τους
κόφτες. Αυτό απαιτεί ειδικές προφυλάξεις, όπως τοπική προεργασία
του εδάφους ή την ακινητοποίηση του TBM σε περιοχή χωρίς νερό.
Παρ όλες τις δυσκολίες, σήμερα προτιμούνται τα TBM από την
προηγούμενη μέθοδο της εκσκαφής σε ατμόσφαιρα υπό πίεση, με
έναν θάλαμο απομόνωσης και αποσυμπίεσης σε κάποια απόσταση
από το TBM, η οποία απαιτεί να εργάζονται οι χειριστές σε υψηλή
πίεση και να πρέπει να περνούν από θάλαμο αποσυμπίεσης στο τέλος
της βάρδιας τους, όπως οι δύτες.
Σήμερα υπάρχουν ακόμα μεγαλύτερα μηχανήματα, όπως για
παράδειγμα τα μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν για την
κατασκευή του περιφερειακού δρόμου της Μαδρίτης στην Ισπανία
και της σήραγγας Χονγκ Μινγκ στην Σανγκάη στην Κίνα.
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Τίτλος : Χρησιμότητα αντικειμένου στη
σύγχρονη κοινωνία.
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Α) Πως θα ήταν ο κόσμος αν έλειπε αυτό το
αντικείμενο;

 Αν το τούνελ έλειπε από τον κόσμο οι
συγκοινωνίες στα δύσβατα μέρη θα ήταν
δυσκολότερες και πιο χρονοβόρες.
 Επίσης,το τούνελ ή η σήραγγα έχουν
χρησιμοποιηθεί ως επί το πλείστον για να
παρακάμπτουν εμπόδια, ενώνοντας έτσι
σημεία που η επίγεια ή η ορατή επικοινωνία
μεταξύ τους έχει αποδειχθεί προβληματική.
Στον βιομηχανικό πολιτισμό το τούνελ
τρυπάει βουνά, χάνεται κάτω από τις
πολυκατοικίες τους δρόμους αλλά και τις
θάλασσες. Περικλείει αυτοκινητόδρομους,
ράγες τρένων και ηλεκτρικών τροχείων.
Β) Που χρησιμοποιείται αυτό το αντικείμενο;
 Το τούνελ χρησιμοποιείται κυρίως για την
διευκόλυνση της συγκοινωνίας σε δύσβατα
σημεία, που δεν είναι εύκολο να
κατασκευαστούν αυτοκινητόδρομοι.
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 Μερικές χρησιμοποιούνται ως υδραγωγεία,
κατασκευασμένες αποκλειστικά για την
μεταφορά νερού, για κατανάλωση, για
υδροηλεκτροπαραγωγή ή σαν
αποχετευτικός αγωγός, ενώ άλλες παρέχουν
άλλες υπηρεσίες όπως την φιλοξενία
τηλεπικοινωνιακών καλωδίων. Υπάρχουν
ακόμα και σήραγγες για την διέλευση
ορισμένων σημείων από ζώα υπό εξαφάνιση.
Μερικές μυστικές σήραγγες έχουν
κατασκευαστεί ως μέσο για την είσοδο ή
διαφυγή από μια περιοχή.
Γ)Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα για την
Κοινωνία, την Οικονομία και το Περιβάλλον.
Κοινωνία
Θετικά
Η διέλευση των
οχημάτων γίνεται πιο
γρήγορα με τη
βοήθεια του Τούνελ.

Αρνητικά
1) Μείωση του οξυγόνου σε
περιοχές στις οποίες υπάρχει
πράσινο που καταστρέφεται,με
αποτέλεσμα η μείωση να
αποφέρει σοβαρά προβλήματα
υγείας στους κατοίκους.
2) Ηχορρύπανση
28

Οικονομία
Θετικά

Αρνητικά

Το Τούνελ μπορεί να
Στα υποθαλάσσια τούνελ τα
διόδια έχουν υψηλό κόστος.
συντομεύσει τις
διαδρομές, με αποτέλεσμα
να υπάρχει μείωση
κατανάλωσης καυσίμων.

Περιβάλλον
Θετικά

Αρνητικά
Η περιοχή με πράσινο
καταστρέφεται, για να
δημιουργηθεί το τούνελ.
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Τίτλος : Διαδικασία Κατασκευής
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Α) Πορεία Εργασίας – Στάδια
23-4-2015
Στις 23 Απριλίου ξεκίνησα την κατασκευή.
Αρχικά, με ένα ψαλίδι έκοψα το χαρτόνι στις
διαστάσεις που ήθελα.
Μετά με έναν χάρακα και μια μεζούρα σχεδίασα
τον αυτοκινητόδρομο.Έβαψα με διορθωτικό τις
διακεκομμένες γραμμές και με πράσινο
μαρκαδόρο τον δρόμο.
Για το τούνελ χρησιμοποίησα 2 αφρούς για να
σχηματίσω ένα βουνό.
24-5-2015
Αφού το άφησα να στεγνώσει το έσκαψα μ’ένα
μαχαίρι και του έδωσα το σχήμα του τούνελ.Τις
προσόψεις του τούνελ τις έφτιαξα με
χαρτόνι.Αφού τις σχεδίασα πρώτα, μετά τις
έκοψα με ψαλίδι και κόλλησα με
σιλικόνη.’Εβαψα το βουνό πάνω από το τούνελ
με πράσινο σπρέϊ.
Όταν στέγνωσε,κόλλησα το τούνελ με σιλικόνη
πάνω στον αυτοκινητόδρομο.Τέλος, πρόσθεσα
μερικά διακοσμητικά…
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Τίτλος : Κατάλογος εργαλείων – Υλικών –
Κόστος Κατασκευής
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Α) Κατάλογος Εργαλείων : Δικαιολόγηση
επιλογών

Ψαλίδι για να κόψω το χαρτόνι
Μαχαίρι για να σκάψω το τούνελ
Χάρακα για να χαράξω τον
αυτοκινητόδρομο
Μεζούρα για να μετρήσω τις διαστάσεις
Β) Κατάλογος Υλικών : Πίνακας με
διαστάσεις – Ποσότητα Υλικών
1 χαρτόνι 80*40
1 κόλλα Logo
1 UHU stick
1 διορθωτικό
1 σιλικόνη
1 πράσινο σπρέϊ
Διακοσμητικά από παλιό παιχνίδι
Μαρκάδορους
2 αφρούς πολυεμεθάνης
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Γ) Άχρηστα Υλικά
5 οδοντογλυφίδες
Χαρτόνι
Χαρτιά Α4
Δ) Κόστος Κατασκευής
1 κόλλα Logo 3 ευρώ
1 UHU stick 1.50 ευρώ
1 διορθωτικό 2 ευρώ
1 σιλικόνη 5 ευρώ
1 πράσινο σπρέϊ 3.50 ευρώ
2 αφρούς πολυεμεθάνης 7.50 ευρώ

Συνολικό κόστος : 22.50 ευρώ
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Τίτλος : Αυτοαξιολόγηση διαδικασίας
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Α) Αναγνώριση βοήθειας από συγγενείς, φίλους,
σχολείο, επαγγελματίες,σχολικό περιβάλλον
Στη κατασκευή με βοήθησε σε κάποια σημεία ο
πατέρας μου, ενώ στη γραπτή εργασία κανένας.

Β)Συμπεράσματα σχετικά με την κατασκευή του
αντικειμένου και τη γραπτή εργασία.
Κατά τη γνώμη μου, η γραπτή εργασία ήταν πιο
δύσκολη από την κατασκευή γιατί ήθελε πολλές
λεπτομέρειες και πολύ χρόνο.
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Τίτλος : Παρουσίαση βιβλιογραφίας –
Υπόλοιπων πηγών πληροφόρησης
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Βιβλιογραφία
1) el.wikipedia.org/wiki/ Ηλεκτρικός_λαμπτήρας
2) el.wikipedia.org/wiki/Σήραγγα
3) el.wikipedia.org/wiki/Φωνογράφος
4) el.wikipedia.org/wiki/Κινητοσκόπιο
5) el.wikipedia.org/wiki/Τηλέφωνο
6) el.wikipedia.org/wiki/Τηλεόραση
7) el.wikipedia.org/wiki/Αεροπλάνο
8) el.wikipedia.org/wiki/Ποδήλατο
9) el.wikipedia.org/wiki/Ραδιόφωνο
10) el.wikipedia.org/wiki/Γραφομηχανή
11) el.wikipedia.org/wiki/Πιάνο
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