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ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΤΟ 

ΠΟΔΗΛΑΤΟ 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Το έργο που θα αναλύσω στην ενότητα αυτή είναι το ποδήλατο. Το ποδήλατο παίζει πολύ 
σημαντικό ρόλο στη ζωή των ανθρώπων. Σε αντίθεση με τα μεταφορικά μέσα που 
χρησιμοποιούν κινητήρα εσωτερικής καύσης, το ποδήλατο είναι το πιο φιλικό προς το 
περιβάλλον. Η ενέργεια που χρειάζεται είναι απολύτως ανακυκλώσιμη (τροφή) και δεν 
δημιουργεί κανένα απόβλητο (το απόβλητο που δημιουργεί είναι κι αυτό φιλικό προς το 
περιβάλλον). Δεν δημιουργεί θερμορύπανση. Δεν δημιουργεί ατμοσφαιρική ρύπανση. Δεν 
συμβάλλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, ούτε στη δημιουργία όξινης βροχής. 
 
Μεταφορά 

Ο άνθρωπος από πολύ παλιά χρησιμοποιούσε διάφορα μέσα μεταφοράς για να μπορεί να 

κινηθεί στην στεριά, στην θάλασσα και αργότερα αέρα και στο διάστημα.                                  

Το πρώτο μεταφορικό μέσο που χρησιμοποίησε στην ξηρά ήταν τα ζώα, ενώ στη θάλασσα 

η σχεδία. Η ανακάλυψη του τροχού στην Μεσοποταμία το 5.000π.Χ   έπαιξε σημαντικό 

ρόλο στις μετακινήσεις των ανθρώπων. Με την βοήθεια του τροχού ο άνθρωπος έφτιαξε 

τις πρώτες άμαξες, οι οποίες κινούνταν φυσικά με την δύναμη των ζώων. Για πολλούς 

αιώνες η κίνηση των μεταφορικών μέσων είτε ξηράς είτε θάλασσας, γινόταν μόνο  με την 

αιολική ενέργεια ή την μυϊκή δύναμη ανθρώπων και ζώων. Η ανακάλυψη της ατμομηχανής 

τον 17ο αιώνα αλλάζει ριζικά το προφίλ των μεταφορικών μέσων. Πολύ γρήγορα 

δημιουργείται το 1ο ατμοκίνητο τρένο, το 1ο ατμοκίνητο πλοίο και το 1ο ατμοκίνητο αμάξι. 

Με την ανακάλυψη των μηχανών εσωτερικής καύσης και ντίζελ τα μεταφορικά μέσα 

γίνονται πιο γρήγορα και πιο ευέλικτα καθώς επίσης εμφανίζονται και τα πρώτα 

αεροπλάνα. 

Επικοινωνία είναι η διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ 2 ή περισσότερων 

μερών. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος επικοινωνίας είναι ο γραπτός ή ο προφορικός λόγος. 

Γενικά ένα σύστημα επικοινωνίας περιλαμβάνει έναν πομπό, έναν δέκτη και έναν δίαυλο. 

Ο πομπός είναι αυτός που εκπέμπει την πληροφορία, ο δέκτης αυτός που λαμβάνει την 

πληροφορία και ο δίαυλος είναι το μέσο που θα ταξιδέψει η πληροφορία. Οι άνθρωποι 

από τα αρχαία χρόνια προσπαθούσαν να ανακαλύψουν τρόπους επικοινωνίας 

1.  Αγγελιοφόροι                                        

2. Ταχυδρομικά Περιστέρια 
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3. Ακουστικός Τηλέγραφος (κέρας Μ. Αλεξάνδρου) 

4. Οπτικά σήματα με φωτιά 

5. Φρυκτωρίες - οπτικός τηλέγραφος 

6. Υδραυλικός τηλέγραφος 

Στην σύγχρονη εποχή, από την ανακάλυψη του ηλεκτρισμού και μετά καθιερώθηκε ο 

όρος Ηλεκτρικές επικοινωνίες ή Τηλεπικοινωνίες, που αναφέρεται σε επικοινωνιακά μέσα 

που λειτουργούν με τη χρήση του ηλεκτρισμού και των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Η 

ανακάλυψη του ηλ. τηλέγραφου το  1838 από τον Σάμιουελ Μορς που μετέδιδε σήματα 

‘’Μορς’’ [παύλες - τελείες]  ήταν το ξεκίνημα της ενσύρματης επικοινωνίας. Το 1ο 

τηλέφωνο το εφηύρε ο Γκράχαμ Μπέλ, ενώ ο Μαρκόνι εδραίωσε την ασύρματη 

επικοινωνία. 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 
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          ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΗΚΕ 
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Αρχικά παίρνουμε το χοντρό σύρμα και  σχηματίζουμε ένα μεγάλο V (βε). Στη συνέχεια τις 

άκρες του τις γυρίζουμε ώστε να σχηματιστούν δύο κύκλοι. 

          1)           

2) 
Αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε είναι να μην κόψουμε την άκρη που θα προεξέχει όσο 
μεγάλη και να είναι. (βλ. σχέδιο 2) 
Μετά θα πάρουμε την μεγάλη άκρη και θα την στρίψουμε έτσι ώστε να κλείσει το βε και να 
σχηματιστεί ένα τρίγωνο που πάλι όμως η άκρη του θα προεκτείνεται. 

3) 
Αφού το κάνουμε αυτό παίρνουμε τον ελαστικό μας σωλήνα και τον κόβουμε στα δυο. Το 
ένα κομμάτι το περνάμε από την άκρη που μας περισσεύει, το οδηγούμε μέχρι τον κύκλο 
και το τοποθετούμε με τέτοιο τρόπο ώστε να τον καλύψει. Με το άλλο κομμάτι 
καλύπτουμε τον  άλλο κύκλο. 
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 4) 
Ύστερα παίρνουμε την άκρη που περισσεύει και την διαμορφώνουμε κατάλληλα για να 
φτιαχτεί το κεφαλαίο γράμμα γάμα. 
 
 

 5) 
Στην συνέχεια παίρνουμε οκτώ καρφίτσες και τις τοποθετούμε στον ένα κύκλο. Θα 
προσέξουμε οι άκρες τους να τρυπάνε το σωλήνα και τα κεφάλια τους να είναι στραμμένα 
προς το κέντρο του κύκλου. Επίσης κάθε μία καρφίτσα θα πρέπει να έχει την απέναντι της. 
(βλ. σχέδιο 6) 
Έπειτα κάνουμε το ίδιο και στον άλλο κύκλο. 
 

 6) 
Όπως βλέπουμε οι καρφίτσες δεν είναι σταθερές γι' αυτό αφού ζεστάνουμε το πιστόλι 
σιλικόνης περίπου πέντε λεπτά θα κολλήσουμε τα κεφάλια των καρφιτσών. 
 
 



10 

 

 7) 
Αφού σταθεροποιηθούν, θα πάρουμε το λεπτό σύρμα και θα κόψουμε δυο κομμάτια, από 
δέκα εκατοστά το καθένα. Στη συνέχεια θα φτιάξουμε το παρακάτω σχήμα από το ένα 
κομμάτι και μετά θα κάνουμε το ίδιο και με το άλλο. 

 
Αφού τα φτιάξουμε θα καρφώσουμε την μακριά άκρη στον σωλήνα και την άλλη θα την 
κολλήσουμε με σιλικόνη στο ίδιο ακριβώς σημείο που είχαμε κολλήσει πριν τα κεφάλια 
των καρφιτσών(πάνω τους δηλαδή). 
 

 8) 
Μετά θα φτιάξουμε την σέλα. Θα πάρουμε 25εκ. από το λεπτό σύρμα και θα αρχίσουμε να 
το γυρνάμε γύρω-γύρω μέχρι να γίνει κάτι σαν λαβύρυνθος .(βλ. σχέδιο) 

 
Έπειτα με το καλάι θα την κολλήσουμε λίγο πιο μπροστά από την πίσω ρόδα. Προσοχή! 
Θα την κολλήσουμε 1εκ. πιο κάτω από την στροφή του γάμα. 
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 9) 
Στη συνέχεια θα πάρουμε 20εκ. σύρμα λεπτό και θα κάνουμε το παρακάτω σχήμα. 

 
Αφού το κάνουμε, θα το κολλήσουμε με σιλικόνη στην άκρη του γάμα. 
 

 10) 
Ύστερα θα πάρουμε τα χρωματιστά συρματάκια και θα τα τυλίξουμε  γύρω από τις λαβές 
του τιμονιού. Της αριστερής λαβής το φρένο αφού το τυλίξουμε θα το πάμε  μέχρι το πάνω 
μέρος πίσω ρόδας, ενώ της δεξιάς λαβής το φρένο μέχρι την μπροστινή ρόδα. 
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 11) 
Μετά θα πάρουμε το καπάκι από το κουτί του καφέ και θα κόψουμε το γύρω-γύρω και 
μετά στα δύο για τους προφυλακτήρες . 
 
 

 12) 
Έπειτα θα πάρουμε το ελατήριο που βρίσκεται στο μανταλάκι και με το καλάι θα το 
κολλήσουμε στην ανάποδη κορυφή του τριγώνου. 
 
 

 13) 
Μετά θα πάρουμε 3-4εκ. λεπτό σύρμα και με την σιλικόνη θα το κολλήσουμε δίπλα από τα 
πετάλια για να είναι το πατάκι. 
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 14) 
Στη συνέχεια θα κόψουμε με το κοπίδι το κουτί της μπύρας, σε δύο ίδια σχήματα που θα 
είναι σαν μεγάλες σταγόνες. Μετά θα τα κολλήσουμε με σιλικόνη για να γίνουν ένα. Θα 
πρέπει όμως όταν τα κολλήσουμε και γίνουν ένα να  έχουμε βάλει το έξω μέρος του 
κουτιού της μπύρας από μέσα με αποτέλεσμα η σταγόνα μας να είναι ασημί. Όταν θα 
έχουν κολληθεί πολύ καλά μεταξύ τους θα κάνουμε μια τρύπα στο κάτω μέρος της 
σταγόνας. 

Από την τρύπα της θα περάσουμε το ένα πετάλι και την άκρη της θα την 
κολλήσουμε στο σιδεράκι του πίσω πεταλιού που είναι κολλημένο στα κεφάλια των 
καρφιτσών. 
 
 

 15) 
Τέλος διακοσμούμε το ποδήλατο μας με το φωτάκι που το τοποθετούμε πάνω στον 
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προφυλακτήρα της μπροστινής ρόδας.(Το πολύ λεπτό σύρμα το χρησιμοποιούμε άμα 
θέλουμε για διάφορες ενώσεις). 
 
 

 

 16) 
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 

 

Η πρώτη εμφάνιση του ποδηλάτου, με τελείως διαφορετική  κατασκευή από τα σημερινά, 

ήταν γύρω στο 1750 στη Νυρεμβέργη. Αυτός ο πρώτος παππούς του ποδηλάτου ήταν τόσο 

απλός που δεν είχε ούτε πετάλια, ούτε τιμόνι, και ήταν εξολοκλήρου κατασκευασμένος 

από ξύλο. 

Ο επόμενος πρόγονος του ποδηλάτου ήταν η draisienne. Κατασκευάστηκε το 1817 από τον 

γερμανό Καρλ Φον Ντραίς. 

Βελτίωσε την κατασκευή του ο σκωτσέζος Κίρκπατρικ Μακμίλαν βάζοντας πετάλια το 

1839. 

Το 1860 ο γάλλος Πιέρ Μισώ άλλαξε την κατασκευή συνδέοντας τα πετάλια με τον 

μπροστινό τροχό. 

Το 1870 οι βρετανοί Τζέιμς Στάρλεϊ και Γουίλλιαμ Χίλμαν σχεδίασαν ποδήλατο με πολύ 

μεγαλύτερο μπροστινό τροχό. 

Το 1885 από τον Τζον Κεμπ Στάρλεϊ έγινε η κυριότερη μετατροπή. Από τότε, το ποδήλατο 

πήρε την κλασική του εμφάνιση με τις δυο ίδιες ρόδες, την αλυσίδα που δίνει κίνηση στην 

πίσω ρόδα και τις μεταλλικές ακτίνες. 

Τρία χρόνια μετά, το 1888,ο γιατρός J.B. Ντάνλοπ , θέλοντας να κάνει τις βόλτες του γιού 

του με το ποδηλατάκι του πιο άνετες, άλλαξε τα υπάρχοντα λάστιχα, από καουτσούκ σε 

λάστιχα πεπιεσμένου αέρα! 

Από εκεί και μετά πέρασαν 59 χρόνια και το 1947 αντικαταστάθηκε ο μεταλλικός σκελετός 

με αλουμίνιο, ίδιο με αυτό που χρησιμοποιούσαν στα αεροπλάνα. 

Το 1965 βγήκε στην αγορά ένα μίνι ποδήλατο, και φτάνοντας στο 1970 είδαμε την 

εμφάνιση του mountain bike! 

Σήμερα υπάρχουν τα kit bike ,τα οποία μπορούν να αποσυναρμολογηθούν  σε 19 μέρη και 

να μεταφερθούν σε τσάντα!!! Επίσης κυκλοφορούν ήδη τα ηλιακά ποδήλατα με 

επαναφορτιζόμενη μπαταρία!     
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΟΥ 

ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ  ΠΟΔΗΛΑΤΟ 

 

Βασικές αρχές λειτουργίας του ποδηλάτου 

Για ελαφρύτερο πάτημα,(πιο χαμηλές σχέσεις μετάδοσης)  τα γρανάζια που βρίσκονται 

πιο κοντά προς το εσωτερικό του ποδηλάτου είναι μικρό μπροστά και μεγάλο πίσω. Ενώ 

για βαρύ πάτημα(υψηλές σχέσεις μετάδοσης)τα γρανάζια που βρίσκονται  πιο κοντά προς 

το εσωτερικό του ποδηλάτου είναι μεγάλο μπροστά και μικρό πίσω. Αποφεύγουμε τους 

ακραίους συνδυασμούς που αναγκάζουν την αλυσίδα να βρίσκεται σε πολύ πλάγια θέση. 

Αυτοί οι συνδυασμοί αναφέρονται σε μεγάλο γρανάζι εμπρός (πολύ δεξιά) με μεγάλο 

γρανάζι πίσω (πολύ αριστερά) και σε μικρό γρανάζι εμπρός (πολύ αριστερά) με μικρό 

γρανάζι πίσω (πολύ δεξιά). Ειδικά ο συνδυασμός των μικρών γραναζιών εμπρός και πίσω, 

εκτός του ότι προκαλεί θόρυβο (η αλυσίδα τρίβεται επάνω στον εμπρός εκτροχιαστή), 

είναι μη αποδοτικός και φθείρει την αλυσίδα πολύ γρήγορα. 

Ποδήλατο και Φυσική 

 Βοήθησε(με τους μεγάλους τροχούς )1ο να μπορεί το ποδήλατο να έχει μεγάλη ταχύτητα , 

2ο να έχει ελαφριά πεταλιά ή βαριά και 3ο να έχει λιγότερη  αντίσταση. Η Φυσική 

αντίσταση  μειώνεται όταν ο ποδηλάτης χαμηλώνει το ύψος όπου βρίσκεται το τιμόνι. 

Συμβουλές από χημικούς και τεχνολόγους 

Οι μπροστινοί οδοντωτοί δίσκοι, είναι το πολύ 3 και  πίσω λέγονται γρανάζια και είναι το 

πολύ 10.Για να βρω πόσες ταχύτητες έχει ένα ποδήλατο πολλαπλασιάζω δίσκους επί 

γρανάζια Για εύκολο πενταλάρισμα  στην ανηφόρα πρέπει λίγα δόντια στον μπροστινό 

δίσκο και πολλά δόντια στα πίσω γρανάζια. Τα στεφάνια πρέπει να είναι ελαφριά. 

Στεφάνια με τετράγωνο κόψιμο, είναι πιο άνετα ενώ στεφάνια με τρίγωνο κόψιμο έχουν 

λιγότερη αντίσταση στον αέρα. Οι περισσότεροι τροχοί έχουν 32 ακτίνες για μειωμένο 

βάρος και μικρότερη αντίσταση. Το χείλος που συγκρατεί το ελαστικό πάνω στο στεφάνι, 

θα πρέπει να είναι από κέβλαρ (είδος πλαστικού)και όχι συρμάτινο . Το πάχος του 

λάστιχου καθορίζει την πίεση του αέρα που παίρνει, άρα την μαλακότητά του και την 

αντίσταση στο δρόμο. Το 20 νούμερο είναι λεπτό για αγωνίσματα και ελαφρύ αναβάτη. Το 

28 νούμερο είναι πολύ ανθεκτικό για σωματώδη ποδηλάτη. Τα ελαστικά τούμπουλαρ είναι 

για αγωνιστική χρήση 500γρ. ελαφρύτερα από εκείνα που δέχονται σαμπρέλα.  
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Για τον σκελετό χρησιμοποιούσαν συνήθως αλουμίνιο, υλικό πολύ ελαφρύ που δεν 

σκουριάζει. 

Κράματα αλουμινίου(συνδυασμός αλουμινίου με άλλα υλικά π.χ μαγνήσιο, σιλικόνη)για 

λιγότερους κραδασμούς. 

Τιτάνιο(κράμα αλουμινίου και βαναδίου)που είναι από τα πιο ανθεκτικά αλλά και ακριβά 

υλικά. 

Το ανθρακόνημα (γραφίτης) που δεν είναι μέταλλο είναι υπερβολικά ελαφρύ. Το 

πλεονέκτημά του είναι ότι τροποποιείται ανάλογα με τις ανάγκες. 
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ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Το ποδήλατο έχει  επηρεάσει αρκετά  την κοινωνία στις μέρες μας . Αυτό συμβαίνει, διότι 

έχει πολλά πλεονεκτήματα . Μερικά από αυτά είναι το ότι: δεν ξοδεύεις  χρήματα για 

καύσιμα  όπως στο αυτοκίνητο, εξοικονομείς μη ανανεώσημους πόρους , 

κοινωνικοποιήσαι ,δεν είσαι κλεισμένος απομονωμένος  π.χ στο αυτοκίνητο και επειδή 

έχεις χαμηλή ταχύτητα, μπορείς να επικοινωνείς με τους τριγύρω σου πολύ ευκολότερα. 

Επίσης έχεις πρόσβαση σε μέρη που δεν μπορείς να πας με Μ.Μ.Μ και σταματάς σε 

οποιοδήποτε σημείο για να θαυμάσεις το αξιοθέατο. Τέλος δεν ρυπαίνει το περιβάλλον, 

δεν κάνει θόρυβο και δεν χάνεται ο χρόνος σου στην περίπτωση που έχει μποτιλιάρισμα. 

Το ποδήλατο χρησιμοποιείται από τον κόσμο, όχι μόνο για τους λόγους που ανέφερα 

παραπάνω αλλά και γιατί αποτελεί ένα εργαλείο γύμνασης. Είναι πολύ καλός τρόπος για 

την γύμναση των γλοτιέων και των ποδιών. Οι αγώνες που χρησιμοποιείται  είναι οι 

γνωστοί ‘’αγώνες  ποδηλασίας’’. Είναι  ένα άθλημα το οποίο εμφανίζεται ακόμα και στους  

Ολυμπιακούς αγώνες.  
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 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

Τα υλικά που θα χρειαστούμε για το ποδήλατό μας είναι τα εξής:  

30εκ. σύρμα χοντρό 

16 καρφίτσες 

80εκ. σύρμα μαλακό λεπτό( ευλύγιστο) 

Ένα καπάκι nescafe πλαστικό και ευλύγιστο 

10εκ. πάρα πολύ λεπτό σύρμα 

πολύχρωμα συρματάκια 

Το ελατήριο που βρίσκεται στο μανταλάκι 

Ελαστικό σωλήνα περίπου 20εκ. (για λάστιχα ροδών) 

Ένα κουτί μπύρας 

Φωτάκι 

Πιστόλι σιλικόνης  

Καλάι 

Κοπίδι 

Πένσα 

Το χοντρό σύρμα θα βοηθήσει να σχηματιστεί στο ποδήλατό μας ένας γερός σκελετός. Το 

μόνο αρνητικό στοιχείο που έχει είναι ότι είναι αρκετά δύσπλαστο. Οι καρφίτσες 

χρησιμοποιούνται για τις ακτίνες του. Είναι οι κατάλληλες διότι οι ρόδες είναι μικρές 

,οπότε αυτές έχουν το ιδανικό μέγεθος. Θέλει όμως προσοχή όταν τις βάζουμε στα 

λάστιχα ροδών, γιατί τσιμπάνε πολύ! Το μαλακό σύρμα χρειάζεται για την σέλα, το τιμόνι, 

το κέντρο των ροδών και το πατάκι. Είναι πάρα πολύ ευλύγιστο και έτσι πλάθεις τα 

εξαρτήματα πολύ εύκολα! Από το καπάκι Nescafe χρειαζόμαστε μόνο το γύρω, γύρω, ώστε 

το γύρω, γύρω να το κόψουμε στη μέση και να φτιάξουμε τους προφυλακτήρες των ροδών. 

Το λεπτό σύρμα είναι για να ενώσουμε την μπροστινή ρόδα με το σκελετό. Τα πολύχρωμα 

συρματάκια είναι για τα φρένα του ποδηλάτου. Τα χρώματα τους, επειδή ποικίλουν δίνουν 

μια ζωντάνια στο ποδήλατο. Είναι και αυτά πολύ ευλύγιστα. Το ελατήριο που βρίσκεται 

στο μανταλάκι το θέλουμε για τα πετάλια. Πρέπει το ελατήριο που θα διαλέξουμε να έχει 
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τις δύο άκρες του παράλληλες! Ο ελαστικός  σωλήνας χρειάζεται για τα λάστιχα των 

ροδών. ΠΡΟΣΟΧΗ: πρέπει να λυγίζει, ώστε να μπορεί να περαστεί πάνω από τον σκελετό 

χωρίς να κάνει βουναλάκια!!! Το κουτί μπύρας θα το κόψουμε σε σχήμα μεγάλης 

σταγόνας, για τον προφυλακτήρα που περνά μέσα του το πετάλι. Το φωτάκι μπαίνει στο 

τέλος για διακοσμητικό. Το πιστόλι σιλικόνης  το θέλουμε για να κολλήσουμε: τους 

προφυλακτήρες με τις ρόδες, το τιμόνι με το σκελετό, τις ακτίνες με το κέντρο της ρόδας 

και τα πετάλια με τον σκελετό. ΠΡΟΣΟΧΗ: καίει πολύ! Το καλάι χρειάζεται για να 

κολλήσουμε δύο σίδερα. Εμείς θα κολλήσουμε: τη σέλα με  το σκελετό και το πατάκι με 

αυτόν. Τα μειονεκτήματά του είναι ότι καίει πολύ και μυρίζει άσχημα. Τέλος το κοπίδι 

είναι για να κόψουμε το καπάκι Nescafe  και τον σωλήνα και η πένσα για να λυγίσουμε και 

να κόψουμε τα σίδερα. ΠΡΟΣΟΧΗ: το κοπίδι ΚΟΒΕΙ!!! 
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ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

30εκ. σύρμα χοντρό  3 ευρώ 

16 καρφίτσες  2 ευρώ 

40εκ. σύρμα μαλακό( ευλύγιστο)  3 ευρώ 

Ένα καπάκι nescafe πλαστικό και ευλύγιστο  

10εκ. πάρα πολύ λεπτό σύρμα  1 ευρώ 

πολύχρωμα συρματάκια  2 ευρώ 

Το ελατήριο που βρίσκεται στο μανταλάκι  

Ελαστικό σωλήνα περίπου 20εκ. (για λάστικα ροδών)  1,50 ευρώ 

Ένα κουτί μπύρας  2 ευρώ 

Φωτάκι  1 ευρώ 

Πιστόλι σιλικόνης  10 ευρώ 

Καλάι  5,39 ευρώ 

Κοπίδι  0,20 ευρώ 

Πένσα  20 ευρώ                                

Σύνολο 31 ευρώ και  9 λεπτά 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

Οι πήγες από όπου άντλησα πληροφορίες είναι οι εξής: 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CE%B1%CF

%84%CE%BF 

https://www.propaganda.net.gr/science/%CE%B7-

%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-

%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%85-

%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7-

%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7/ 

http://www.tovima.gr/science/article/?aid=431905 

http://coolweb.gr/istoria-tou-podilatou/ 

http://lntalis.wixsite.com/texnologia/--c17du 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%BF
https://www.propaganda.net.gr/science/%CE%B7-%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7/
https://www.propaganda.net.gr/science/%CE%B7-%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7/
https://www.propaganda.net.gr/science/%CE%B7-%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7/
https://www.propaganda.net.gr/science/%CE%B7-%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7/
https://www.propaganda.net.gr/science/%CE%B7-%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7/
http://www.tovima.gr/science/article/?aid=431905
http://coolweb.gr/istoria-tou-podilatou/
http://lntalis.wixsite.com/texnologia/--c17du

