


Το 1963 ο Ζικοσ εξοικειώνεται με τθ μαφρθ ςυςκευι.                   
Τθν εποχι εκείνθ μόνο 3 ςτα 10 ελλθνικά ςπίτια διζκεταν ςτακερό τθλζφωνο.

88 χρόνια πριν ζνασ ΘΕΟΣ εφευρζτθσ από τθ Σκωτία άλλαξε για πάντα 

τον τρόπο επικοινωνίασ μασ. 

Ο Θζο μάσ εξθγεί πώσ. 



Μία ςθμαντικι εφεφρεςθ κατοχυρϊνεται 
με δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ,                                    
ςτισ 14 Φεβρουαρίου 1876.                          
Πρόκειται για το τθλζφωνο,                                
που ζμελλε να αλλάξει τουσ 

παραδοςιακοφσ τρόπουσ επικοινωνίασ.



Εφευρζτθσ του τθλεφϊνου κεωρείται ο διαπρεπισ κωτςζηοσ επιςτιμονασ και μθχανικόσ 
Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ (3 Μαρτίου 1847-2 Αυγοφςτου 1922).



Γεννικθκε ςτο Εδιμβοφργο τθσ κωτίασ και ο πατζρασ του 
ιταν ο Αλεξάντερ Μζβιλ Μπελ, γνωςτόσ ριτορασ                                
με εκδόςεισ βιβλίων για τθ βελτίωςθ τθσ παιδείασ 

των κωφάλαλων. 

Ο νεαρόσ τότε Μπελ εκπαιδεφτθκε από τον πατζρα του για να 
ςυνεχίςει το ζργο του.

Σο 1868 μαηί με τουσ γονείσ 
του ζφυγαν για τθν Αμερικι 

και εγκαταςτάκθκαν ςτον 
Καναδά.

Δίδαξε ςτο πανεπιςτιμιο τθσ Βοςτόνθσ ςε κεματολογία 
ςχετικά με τθ διδαςκαλία τθσ ομιλίασ των κωφάλαλων, 

δθμιουργϊντασ τον κϊδικα ομιλίασ τουσ με κινιςεισ των 
χεριϊν, των χειλιϊν και τθσ γλϊςςασ.

Παντρεφτθκε τθν κωφάλαλθ 
Μζιμπελ Χιοφμπαρντ και 

απζκτθςε δφο κόρεσ.



Από αυτι τθν κίνθςθ τθσ μεμβράνθσ δθμιουργοφνταν επαγωγικά κφματα 
τα οποία μεταφζρονταν μζςω καλωδίου ςτον άλλο μαγνιτθ όπου 

βριςκόταν ο άλλοσ ομιλθτισ. 

Το Πρώτο Τηλέφωνο

τθ ςυςκευι του Μπελ θ φωνι ζπεφτε πάνω ςτθ μεμβράνθ και τθν 
ζκανε να πάλλεται. (3)

Μια γραμμι από δυο καλϊδια ςυνζδεε τθ ςυςκευι αυτι με μια άλλθ 
παρόμοια. Και οι δυο ςυςκευζσ χρθςιμοποιικθκαν ωσ δζκτεσ και ωσ 

πομποί. (2)

Η ςυςκευι που χρθςιμοποιικθκε περιλάμβανε μια ελαςτικι μεμβράνθ 
από ςίδθρο, θ οποία βριςκόταν μπροςτά από ςιδθρομαγνθτικό πυρινα, 

περιτυλιγμζνο με μονωμζνο αγωγό. (1)

Η ςυςκευι αυτι χρθςίμευε μόνο για ομιλίεσ ςε κοντινι απόςταςθ.
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O Bell κατάφερε να επικοινωνιςει με τον βοθκό 
του που βριςκόταν ςτο άλλο δωμάτιο μζςω του 

τθλεφϊνου που είχε δθμιουργιςει, λζγοντάσ του 
τθ φράςθ που ζμεινε ςτθν ιςτορία: 

«Κφριε Watson, ελάτε εδϊ. Θζλω να ςασ δω».

Ένα μικρό θαύμα!



Το 1964 θ Καρζηθ προςπακεί να κατακτιςει τον 

«ΠαλιΑλζκο» με φωνι γλυκιά ςαν κεράςι.

Το δικό μασ Κεράςι εξθγεί πώσ και γιατί το τθλζφωνο 

κατάφερε να κατακτιςει όλο τον κόςμο 



Πώς βοήθησε το Τηλέφωνο
τους ανθρώπους; 

Σο τθλζφωνο παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθ ηωι του ανκρϊπου. Η εφεφρεςθ 
αυτι βοθκάει ςτθν επικοινωνία μεταξφ των ανκρϊπων γιατί όταν 

βρίςκονται μακριά μθδενίηει τθν απόςταςθ μεταξφ τουσ.

Από τθν εφεφρεςι του μζχρι και ςιμερα, το τθλζφωνο βοθκάει τισ 
κοινωνικζσ ςχζςεισ μεταξφ των ανκρϊπων.



Επίςθσ, μζςα από το τθλζφωνο πραγματοποιοφνται εμπορικζσ 
ςυμφωνίεσ ακόμα και μεταξφ ανκρϊπων από διαφορετικά κράτθ.

Μία ςθμαντικι βοικεια που ζχει προςφζρει το τθλζφωνο είναι και θ 
μετάδοςθ ειδιςεων αλλά και ζκτακτων γεγονότων από όλο τον κόςμο.



Το 1965 θ Αλίκθ δίνει παραγγελία ςτον κυρ Στζφανο.

Ο γνωςτόσ μασ Στζφανοσ (Στεφ) παρουςιάηει τθν εξζλιξθ                                
του τθλεφώνου ανά δεκαετία μζςα από εικόνεσ.
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Το 1964 ο Θααανααάςθσ δεν κζλει να ….του το πει!

Εμείσ πάλι κα ςασ ποφμε και τθ κετικι αλλά και τθν 
αρνθτικι επιρροι του τθλεφώνου.



Με ποιουσ τρόπουσ επθρεάηει

τον ςφγχρονο άνκρωπο;

κετικά

ι

αρνθτικά



Θετικι επιρροι

Μποροφν οι άνκρωποι να μιλοφν μεταξφ τουσ ανεξάρτθτα από τον τόπο που βρίςκονται.

Γριγορθ μετάδοςθ πλθροφοριϊν

Πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ και ειδιςεισ από όλο τον κόςμο



Η δυνατότθτα τθλεφωνικισ επικοινωνίασ μείωςε τθν ανάγκθ τθσ άμεςθσ επαφισ των 
ανκρϊπων και υποβάκμιςε τθν ανάπτυξθ των ανκρϊπινων ςχζςεων. 

Αρνθτικι επιρροι

Σθν εποχι που δεν υπιρχαν τθλζφωνα οι άνκρωποι 
ςυναντιόνταν και επικοινωνοφςαν πιο άμεςα και ουςιαςτικά.

Ειδικοί εκφράηουν τθν άποψθ ότι θ γλϊςςα του ςϊματοσ εκπροςωπεί το 70% τθσ 
επικοινωνίασ και δθλϊνει τθ διάκεςθ και τα ςυναιςκιματα αυτϊν που επικοινωνοφν.

Πώσ 
είςαι; Πολφ καλά!                   

Δεν φαίνεται; 

Πώσ 
είςαι; 

Πολφ καλά!                   



Σο τθλζφωνο ζγινε κατά καιροφσ μζςο παρακολοφκθςθσ και υποκλοπϊν και οδιγθςε 
ςε ςοβαρζσ πολιτικζσ κρίςεισ και ςυγκροφςεισ, 

ακόμθ και ςε πολζμουσ.

Αρνθτικι επιρροι

Το ςκάνδαλο Watergate
To 1972 ςτθν Ουάςιγκτον, ομάδα 

υποκινοφμενθ από τον Ρεπουμπλικάνο 
πρόεδρο των ΗΠΑ, Νίξον, διζρρθξε τα 

γραφεία του Δθμοκρατικοφ κόμματοσ για 
να τοποκετιςει τθλεφωνικοφσ «κοριοφσ». 

Ο Ψυχρόσ Πόλεμοσ (1947-1991)
Μετά τθ λιξθ του 2ου Παγκοςμίου Πολζμου, οι δφο 

ιςχυρότερεσ δυνάμεισ ςτον πλανιτθ, ΗΠΑ και οβιετικι Ζνωςθ, 
ανταγωνίηονταν ποια κα γίνει θ μοναδικι υπερδφναμθ. Οι 

τθλεφωνικζσ υποκλοπζσ είχαν τθν τιμθτικι τουσ ςε ζναν πόλεμο 
προπαγάνδασ και καταςκοπείασ.



Σο πιο εφχρθςτο και διαδεδομζνο ςτθ χριςθ, αςφρματο τθλζφωνο, κρφβει ςοβαροφσ κινδφνουσ για τθν υγεία 
μασ, όπωσ βλάβεσ ςτθν εγκεφαλικι λειτουργία, λόγω τθσ εκπομπισ ακτινοβολίασ.

Αρνθτικι επιρροι



Το 1961 ο Ηλιόπουλοσ οραματίηεται το ….                           
αςφρματο τθλζφωνο!

Ο οραματιςτισ Άρθσ ςχεδιάηει το τθλζφωνο του μζλλοντοσ.



Με βλζπετε κυμωμζνο. 
Σο μαρτφριό μου 

ξεκίνθςε ςτα τζλθ τθσ 
δεκαετίασ του ‘80 όταν 

εμφανίςτθκαν ςτθν 
αγορά τα κινθτά 

τθλζφωνα!

Οι άνκρωποι δεν είναι 
πια χαροφμενοι μαηί 

μου. Μόνο ςε καρτοφν 
εμφανίηομαι. Κι αν 

γκουγκλάρεισ το όνομά 
μου κα εμφανιςτεί το 

iPhone X!!!!

Περαςμζνα Μεγαλεία!Είςαι ο μοναδικόσ μου καυμαςτισ!



Μετά από                                       
μερικζσ διαφάνειεσ 

ςου υπόςχομαι                                 
ότι το iPhone X 

κα φάει τθ ςκόνθ ςου! 



ΙΔΕΑ ΝΟ 1

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ

Καλθμζρα! Ποιο παραμφκι κζλεισ να ςου πω ςιμερα; 
‘Η προτιμάσ να τραγουδιςουμε; Προβάλλω και 
ταινίεσ. Θεσ να δοφμε το Toy Story 3 για να με 

καυμάςεισ;  



Μπορώ να κάνω τα πάντα!
1. Παίηω μουςικι.

2. τον ςκλθρό μου δίςκο αποκθκεφω όλα 
τα μακιματα και κάνω μαηί ςου 

επανάλθψθ.
3. Καλϊ με τθ φωνι ςου όποιον μου πεισ.

4. Κάνω βιντεοκλιςθ.
5. τζλνω mails που μου υπαγορεφεισ. 

Σι το 
κεσ 

αυτό;



Είμαι το νζο τθλζφωνο βραχιόλι!
1. Τπενκυμίηω όλεσ τισ εργαςίεσ τθσ 

θμζρασ.
2. Προτείνω ςυνταγζσ και εβδομαδιαίο 

μενοφ.
3. Διακζτω κάμερα για να παρακολουκείτε 

τα παιδιά ςασ ςτα δωμάτιά τουσ.
4. Φυςικά παίηω μουςικι.

5. Βγάηω φωτογραφίεσ. 

Εςείσ απλά
Be happy!!!



Είμαι ιδανικό για εςάσ!
1. Τπενκυμίηω τα θμεριςια 

φάρμακα. 
2. Λειτουργϊ ςαν υπολογιςτισ 

και τθλεόραςθ.
3. Κάνω βιντεοκλιςθ.

4. Προβάλλω παλιζσ ταινίεσ 
αλλά και νζεσ.

5. Κλείνω ραντεβοφ για ιατρικζσ 
εξετάςεισ.

6. Διοργανϊνω και προτείνω 
ταξίδια. 



ΙΔΕΑ ΝΟ 2

Τηλέφωνα Υψηλής 

τεχνολογίας και φαντασίας!Σθλζφωνο με 
βιντεοκόνθ που 

είναι 
ταυτόχρονα και 

υπολογιςτισ. 
Διακζτει και 

οκόνθ αφισ για 
τα νοφμερα.

Σθλζφωνο Ρομπότ. 
Θα τον ονομάςω Bell.
Ο Bell κάνει τα πάντα. 

Είναι οικιακόσ 
βοθκόσ, παρζχει 

ιατρικζσ ςυμβουλζσ 
και πάνω από όλα 

είναι πιςτόσ 
ςφντροφοσ. Α…             

κι όταν βαριζται.. 
τθλεφωνεί!



Σθλζφωνο με 
ολόγραμμα.

Η βιντεοκλιςθ
αποτελεί παρελκόν! 

Σο ολόγραμμα παίρνει 
τθ μορφι του 

ςυνομιλθτι ςου και 
είναι τόςο ευαίςκθτο 
που πιάνει ακόμθ και 

τα ςυναιςκιματά του!



ΑΝΤΙΟ APPLE
Ευχαριςτϊ παιδιά 

τϊρα νιϊκω ςιγουριά ότι κα 
πρωταγωνιςτιςω ξανά ςτον 

κινθματογράφο και όχι μόνο ςτον 
ελλθνικό.                                                

Φεφγω για Χόλυγουντ!




