
  

““Από τους βιγλάτορες των λόφων Από τους βιγλάτορες των λόφων 
στους δορυφόρους του διαστήματος”στους δορυφόρους του διαστήματος”

ﾠ Περιβαλλοντική Ομάδα 
3ου Γυμνασίου Ηγουμενίτσας



  

Από τους βιγλάτορες των 
λόφων....



  

....στους δορυφόρους του 
 διαστήματος



  

Η Περιβαλλοντική ΟμάδαΗ Περιβαλλοντική Ομάδα
Τμήμα Γ1Τμήμα Γ1

1.1.   Αναστασιάδη ΙωάνναΑναστασιάδη Ιωάννα

2.2.   Ανδρέου ΑποστόληςΑνδρέου Αποστόλης

3.3.   Βαγγελή ΕυθυμίαΒαγγελή Ευθυμία

4.4.   Γιούργα ΧρυσούλαΓιούργα Χρυσούλα

5.5.   Ευαγγέλου ΜιχάληςΕυαγγέλου Μιχάλης

6.6.   Ζαραβούτσης ΔιονύσηςΖαραβούτσης Διονύσης

7.7.   Κανάκης ΑποστόληςΚανάκης Αποστόλης

8.8.   Κατσιμάνη ΑθηνάΚατσιμάνη Αθηνά

9.9.   Κολιούσης Γιώργος Κολιούσης Γιώργος 

Τμήμα Γ2Τμήμα Γ2

1.1. Κούλιας ΜιχάληςΚούλιας Μιχάλης 9.9. Μάστορας Απόστολος Μάστορας Απόστολος

2.2. Κουλούρη ΦωτεινήΚουλούρη Φωτεινή          10. 10. Μάστορας Δημήτριος Μάστορας Δημήτριος

3.3. Κρίστο ΚατερίναΚρίστο Κατερίνα           11.11. Ματρακούκα Ελευθερία Ματρακούκα Ελευθερία

4.4. Λιόντος ΒαγγέληςΛιόντος Βαγγέλης           12.12. Μίχου Χριστίνα Μίχου Χριστίνα

5.5. Λούπα ΜαργαρίταΛούπα Μαργαρίτα           13.13. Μούλερ Ντανιέλα Μούλερ Ντανιέλα

6.6. Λώλος Αλέξανδρος        Λώλος Αλέξανδρος        14.14. Μουρούτη Μαριάντα Μουρούτη Μαριάντα

7.7. Μαζαράκη ΕλένηΜαζαράκη Ελένη           15.15. Νανούσης Γιώργος Νανούσης Γιώργος

8.8. Μακρή ΝικολέταΜακρή Νικολέτα           16.16. Νικολάου Άγγελος Νικολάου Άγγελος



  

Μέρος 1ο Μέρος 1ο 



  

Τηλεπικοινωνιών συνέχεια...Τηλεπικοινωνιών συνέχεια...
● Πέρυσι σας μιλήσαμε για την προσπάθεια τηλεπικοινωνίας στον 

αρχαίο κόσμο
● Σας αφήσαμε να αναρωτιέστε τι έγινε από κει και πέρα
● Για αιώνες ακόμα οι άνθρωποι εξακολούθησησαν να επικοινωνούν 

με αυτούς τους αρχαίους τρόπους
● Πολύ αργότερα, με το τέλος των μεσαιωνικών χρόνων, άρχισαν να 

αναπτύσσονται νέοι τρόποι επικοινωνίας
● Οι πρώτες μεγάλες τομές στην επικοινωνία έγιναν κατά το 19ο 

αιώνα 
● Κατά τον 20ο αιώνα, όμως, έγινε η μεγάλη επανάσταση στην 

επικοινωνία με την ανάπτυξη της τεχνολογίας
● Τον 21ο αιώνα προχωρούμε ολοταχώς προς ένα μέλλον όπου η 

επικοινωνία και η πληροφορία θα είναι και η ουσία του 
ανθρώπινου πολιτισμού ....



  

ΚαμινοβιγλάτορεςΚαμινοβιγλάτορες
● H μετάδοση των πληροφοριών με 

τη χρήση  φρυκτωριών 

συνεχίστηκε και κατά τους 

βυζαντινούς χρόνους. 

● Tην περίοδο αυτή λέγονται 

καμινοβιγλάτορες, λέξη η οποία 

προέρχεται από την κάμινο (που 

διατηρούσε άσβηστο το «άγγαρον 

πυρ») κα τη βίγλα 

(παρατηρητήριο).



  

● Mέχρι το τέλος του 16ου 

αι. μ.X., περίοδο κατά την 

οποία βελτιώθηκε το 

τηλεσκόπιο, οι επινοήσεις 

των Aρχαίων Eλλήνων 

αποτελούσαν τη βάση για 

τη μεταβίβαση κάθε 

πληροφορίας, 

συμβάλλοντας τα μέγιστα 

στην εξέλιξη των 

τηλεπικοινωνιών.
Βυζαντινή βίγλα στην Άνδρο



  

Τηλέγραφος    Τηλέγραφος    (1837)(1837)
Η σημαντική εξέλιξη στις τηλεπικοινωνίες σημειώθηκε με την 

εμφάνιση του ηλεκτρισμού. Η πρώτη εφαρμογή του ηλεκτρισμού 

στις τηλεπικοινωνίες ήταν ο τηλέγραφος, εφεύρεση του Αμερικανού 

εφευρέτη Σάμιουελ Μορς. Ο τηλέγραφος εφευρέθηκε το 1837 και 

αποτέλεσε το μεγάλο άλμα στην ιστορία των επικοινωνιών. 



  

ΤηλέγραφοςΤηλέγραφος
Τηλέγραφος ονομάζεται το μηχάνημα 

που μας επιτρέπει την επικοινωνία σε 

μεγάλες αποστάσεις 

χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο 

κώδικα (σήματα Μορς).

Ο  τηλέγραφος δημιουργεί 

ηλεκτρικές μεταβολές που 

προκαλούνται από τον αποστολέα. Οι 

μεταβολές μεταφέρονται στον 

αποδέκτη όπου και μετατρέπονται σε 

κατανοητά σήματα. 



  

Τηλέφωνο (1875)Τηλέφωνο (1875)
● Πολλοί προσπάθησαν να κατασκευάσουν ένα μηχάνημα που να 

μπορεί να μεταβιβάσει τον ήχο μέσω του ηλεκτρισμού. Αυτό το 
κατάφερε ο Αμερικανός φυσικός Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπέλ.

● Το 1876 στην έκθεση 
της Φιλαδέλφειας ο 
Γκράχαμ Μπελ 
παρουσίασε το 
τηλέφωνο που 
αποτέλεσε το επόμενο 
μεγάλο άλμα στην 
εξέλιξη των 
τηλεπικοινωνιών. 



  

Τηλέφωνο του 1876Τηλέφωνο του 1876



  

Τηλέφωνο του 1877Τηλέφωνο του 1877



  

Τηλέφωνα του 1892Τηλέφωνα του 1892



  

Τηλέφωνα του 1920Τηλέφωνα του 1920



  

Τηλέφωνα του 1936Τηλέφωνα του 1936



  

Τηλέφωνα του 1960Τηλέφωνα του 1960



  

Τηλέφωνα του 1970Τηλέφωνα του 1970

Τη δεκαετία του 1970 αρχίζουν να παράγονται και να 

χρησιμοποιούνται μαζικά τα ασύρματα τηλέφωνα περιορισμένης 

εμβέλειας και μεγάλων διαστάσεων.



  

Το πρώτο κινητό τηλέφωνοΤο πρώτο κινητό τηλέφωνο



  

Τηλέφωνα του 1990Τηλέφωνα του 1990
Επόμενος μεγάλος σταθμός 

στην ιστορία του 

τηλεφώνου είναι η 

εμφάνιση του μικρού σε 

μέγεθος κινητού στις αρχές 

της δεκαετίας του 1990.



  

Τηλέφωνα του 21ου αιώναΤηλέφωνα του 21ου αιώνα



  

Τηλέφωνα του μέλλοντοςΤηλέφωνα του μέλλοντος



  

Παραδοσιακές μορφές επικοινωνίας

Το Ταχυδρομείο



  

Μέσα Μαζικής ΕπικοινωνίαςΜέσα Μαζικής Επικοινωνίας



  

Ο πρώτος Υπολογιστής: ENIACΟ πρώτος Υπολογιστής: ENIAC

Ο ΕΝΙΑC ήταν τεράστιος σε 
μέγεθος (καταλάμβανε έναν 
ολόκληρο όροφο), και έπρεπε να 
τον ελέγχουν συνεχώς ειδικοί 
επιστήμονες.



  

Ηλεκτρονικοί ΥπολογιστέςΗλεκτρονικοί Υπολογιστές
διαφόρων εποχώνδιαφόρων εποχών



  

Διαδίκτυο

Η ανακάλυψη του WWW σε 
συνδυασμό με την ευκολία απόκτησης 
πρόσβασης στο Internet προσέλκυσε 
έναν μεγάλο αριθμό καινούργιων 
χρηστών και έφερε την “έκρηξη” που 
παρακολουθήσαμε τα τελευταία 
χρόνια.



  

Μέσα κοινωνικής δικτύωσηςΜέσα κοινωνικής δικτύωσης
Ζούμε  στην κορύφωση της εποχής 
του facebook. Είμαστε καθημερινοί 
χρήστες αυτού του μέσου. Τα 
αποτελέσματα αυτής της συνήθειας 
θα τα συνειδητοποιήσουμε μετά 
από χρόνια.....



  

ΔορυφόροιΔορυφόροι
● Τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη γη 
●  Μέσω των δορυφόρων αυτών παρέχονται υπηρεσίες μεγάλων 

αποστάσεων, όπως τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής μετάδοσης, 
τηλεφωνικών επικοινωνιών και συνδέσεων ηλεκτρονικών 
υπολογιστών.



  

Οπτικές ίνεςΟπτικές ίνες
Η χρήση των οπτικών ινών 

στον τομέα τον 
τηλεπικοινωνιών έφερε την 

επανάσταση στις 
επικοινωνίες



  

Στο μέλλον τι;Στο μέλλον τι;
Ας ελπίσουμε ότι δε θα χαθούμε 

μέσα σε έναν κόσμο υπολογιστών 
και προγραμμάτων και θα 

παραμείνουμε άνθρωποι που 
επικοινωνούν face to face και που, 

πάνω από όλα, κρατούν την 
ανθρώπινη επαφή.



  

Μέρος 2ο Μέρος 2ο 

Εκδρομή στο ΚΠΕ Εκδρομή στο ΚΠΕ 
ΦιλιππιάδαςΦιλιππιάδας



  

1. Η Λίμνη Ζηρού1. Η Λίμνη Ζηρού

Η Λίμνη Ζηρού  
αποτελεί σημείο 

ιδιαίτερου φυσικού 
κάλλους



  

Ο χώρος του ΚΠΕΟ χώρος του ΚΠΕ
Στο χώρο που σήμερα 

λειτουργεί το ΚΠΕ 
Φιλιππιάδας υπήρχε 

παλιότερα η Παιδόπολη 
Ζηρού, η οποία λειτούργησε 
για πρώτη φορά τον Ιούνιο 

του 1948.



  

Το ΚΠΕ Φιλιππιάδας σήμεραΤο ΚΠΕ Φιλιππιάδας σήμερα

Από το 2009 στις 
εγκαταστάσεις της παλιάς 
παιδόπολης λειτουργεί το 
Κέντρο Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης Φιλιππιάδας



  

Το Όρραον αποτελεί μια εντυπωσιακή αρχαία 
ακρόπολη των Μολοσσών η οποία αποτελούσε 

φρούριο,  αλλά και σταθμό διακίνησης προϊόντων.

Επίσκεψη στο ΌρραονΕπίσκεψη στο Όρραον



  

Οι  λιθόκτιστες οικίες 
του Ορράου, σώζουν  και 

τους τοίχους του πάνω 
ορόφου ως τη στέγη, με 

τα παράθυρα, τις 
παραστάδες των θυρών 
και τις δοκοθήκες του 

άνω ορόφου.



  

Το γεφύρι της ΆρταςΤο γεφύρι της Άρτας



  

Ευχαριστούμε για την Ευχαριστούμε για την 
προσοχή σας!!!προσοχή σας!!!
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