
Οι προτάσεις των εκθεμάτων 

προέρχονται κυρίως από τα 

παρακάτω τεχνολογικά 

μουσεία: 

TECHNOPOLIS  

(Βέλγιο, Mechelen) 

CITÉ DES SCIENCES  

(Γαλλία, Παρίσι) 

TECHNORAMA  

(Ελβετία, Winterthur) 

HEUREKA  

(Φιλανδία, Vandaa) 

Μουσείο Αρχαίας 

Ελληνικής Τεχνολογίας  

(Ελλάδα, Κατάκολο) 
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1 και μοναδικό 

 

1-to-Make 

Σε αυτή την διαδραστική 
έκθεση οι επισκέπτες 
καλούνται να μετατρέψουν τις 
δικές τους ιδέες σε 
πραγματικότητα. Τα εκθέματα 
καλύπτουν διάφορα θέματα, 
όπως το φως, τη φυσική, 
κινούμενα σχέδια, μουσική 
ακόμα και την ποίηση. 

Χωρίς προκαθορισμένο τελικό 
αποτέλεσμα 

Γίνεται χρήση των  νόμων της 
φυσικής για να ξεπεραστούν οι 
δυνάμεις τριβής, για να 
οικοδομηθεί μια δομή που να 
αντέχει στη δοκιμασία δόνησης 
ή να οδηγηθεί το φως στην 
επιθυμητή κατεύθυνση. 

Οι λάτρεις της τέχνης μπορούν 
να σχεδιάσουν ένα εκπληκτικό 
μωσαϊκό, να συνθέσουν ένα 
τρομερό μουσικό κομμάτι 
κλασικής μουσικής ή να 
χρησιμοποιώντας λεξότουβλα 
για να δημιουργήσουν ένα 
ποίημα. 
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1 και μοναδικό 

 

1-to-Make 

Φτιάξτε ένα rollercoaster:  

Βάλτε τα διάφορα μέρη από το 
μαγνητικό τοίχο. Μπορεί να 
σας καθοδηγήσει την μπάλα με 
ασφάλεια μέσω ενός βρόχου; 

DJ επί τω έργω:  

Πήγαινε και κάθισε πίσω από 
την κονσόλα μίξης για να 
αρχίσει η σύνθεση του δικού 
σας τραγουδιού. 

Δεν είναι κάθε σκιά η ίδια: 
Στρογγυλό ή τετράγωνο; 
Εξαρτάται από τον τρόπο που 
το βλέπει κανείς: η σκιά ενός 
αντικειμένου αλλάζει με τη 
γωνία πρόσπτωσης του 
φωτός. 

Φτιάξε το δικό σου 
animation:  

Χρησιμοποιήστε την τεχνική 
του stop motion (παγωμένο 
καρέ) για να δημιουργήσετε τη 
δική σας ταινία κινουμένων 
σχεδίων. 
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Ψευδαισθήσεις  

illusions 

Δεν θα πιστεύετε στα μάτια 
σας, ούτε στις υπόλοιπες 
αισθήσεις σας, στην έκθεση 
«ψευδαισθήσεις» 

Στα διαδραστικά εκθέματα, οι 
επισκέπτες βιώνουν αυτό 
που συμβαίνει «όταν τα 
μάτια τους τραβήξουν το 
πόδι τους» και μάθουν γιατί 
ξεγελαστήκαν. 

Από εμπειρία, ο εγκέφαλός 
σας έχει μάθει να λύνει και 
να οργανώνει τη συνεχή 
χαοτική ροή δεδομένων από 
τις αισθήσεις. Αλλά μερικές 
φορές το μυαλό σας παίρνει 
το δικό του τρόπο και η κοινή 
λογική δεν είναι η λύση. 

Στις ψευδαισθήσεις 
ανακαλύπτεις τους κανόνες 
του αντίχειρα του εγκεφάλου 
σας, και πώς να μετατρέψει 
αυτούς τους κανόνες 
εναντίον τους. 
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Ψευδαισθήσεις  

 

illusions 

Μην εμπιστεύεστε τις αισθήσεις 
σας 

Σταθήκατε πάνω από μια 
άβυσσο; Έχετε δει ποτέ ένα 
άτομο να εξαφανίζεται; Ένας 
κύλινδρος να ανηφορίζει μόνος 
του; Πώς μπορεί η ίδια 
επιφάνεια να έχει διαφορετική 
αίσθηση για τα δύο χέρια σας; 
ένα συνονθύλευμα από ράγες 
γίνεται μια σκάλα, εικόνες 
αιωρούνται στον αέρα. 

Βάζοντας το κεφάλι τους σε μια 
τρύπα, οι επισκέπτες γίνεται το 
κυρίως πιάτο από ένα 
εορταστικό γεύμα.  

Η φαντασία των επισκεπτών 
διεγείρεται από μια σφαιρική 
οθόνη TV, είδωλα, αντικείμενα 
αδύνατα να τα φανταστείς, τέχνη 
της κίνησης, μια απύθμενη 
τρύπα κ.α. 

 

5 



Υψηλή τεχνολογία Ρωμαίων  

 

High Tech Romans  

 

Εμπνευστείτε από τους 
αρχαίες τεχνολογίες!  

Στην έκθεση Υψηλή 
τεχνολογία Ρωμαίων, οι 
επισκέπτες μπορούν να 
απολαύσουν μαγευτικές 
ρωμαϊκές τεχνολογίες από 
πρώτο χέρι. Θα δείτε πόσο 
εφευρετικοί ήταν οι Ρωμαίοι 
και να εμπνευστείτε. Αυτό η 
κομψή έκθεση παρουσιάζει 
33 διαδραστικά εκθέματα 
υποδιαιρείται σε εννέα 
ενότητες. Μαζί με τα 
διαδραστικά εκθέματα 
υπάρχουν και  αρχαιολογικά 
ευρήματα από το βόρειο 
τμήμα της Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας.  

Οι επισκέπτες θα εκπλαγούν 
όταν ανακαλύψουν τον 
καινοτόμο χαρακτήρα των 
Ρωμαίων. 
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Υψηλή τεχνολογία Ρωμαίων  

 

High Tech Romans 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΕΣ: Οι επισκέπτες 
εξοικειώνονται με την ρωμαϊκή 
κατασκευή, το σχεδιασμό και 
τη δημιουργικότητα.  

ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ: πως οι 
Ρωμαίοι μετακινούνται 
γρήγορα  

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ: πώς οι 
ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν 
αποτελεσματικά την 
τεχνολογία, στον εφοδιασμό 
και στην τακτική για να 
κατακτήσουν νέα εδάφη.  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: οι 
επισκέπτες μπορούν να 
βιώσουν το πώς οι Ρωμαίοι 
επικοινωνούσαν με μηνύματα 
από τον ένα πύργο στον άλλο 
και πώς ήταν σε θέση να 
λύσουν με ακρίβεια 
περίπλοκες αριθμητικές 
πράξεις.  
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Υψηλή τεχνολογία Ρωμαίων  

 

High Tech Romans 

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ:  

Πλούσιοι Ρωμαίοι 
χρησιμοποίησαν πολλούς 
τρόπους για να κάνουν τη 
ζωή τους πιο άνετη.  

ΝΕΡΟ:  

εξηγεί πώς το νερό 
μεταφέρθηκε από φυσικές 
πηγές στα σημεία 
διανομής στις άκρες των 
ρωμαϊκών πόλεων 

ΜΗΧΑΝΕΣ:  

δείχνει πως μηχανήματα 
χρησιμοποιούνταν για να 
αυξηθεί η 
αποτελεσματικότητα της 
ανθρώπινης μυϊκής 
δύναμης. 
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Ο μαγικός κόσμος των φυτών  

 

Plantastic  

Αυτή η διασκεδαστική και 
διαδραστική έκθεση επιστήμης  
αποκαλύπτει τον υπέροχο κόσμο 
των φυτών και  δείχνει τον τρόπο 
που αλληλεπιδρούν με τους 
ανθρώπους, τα ζώα, έντομα και 
κάθε τι άλλο.  

Η έκθεση εξηγεί  πώς 
χρησιμοποιούμε τα φυτά στην 
καθημερινή μας ζωή συχνά χωρίς 
να το συνειδητοποιούμε αυτό και 
γιατί είναι απαραίτητα για την 
επιβίωση του πλανήτη.  

Σαράντα μεγάλα διαδραστικά multi 
media εκθέματα καθώς και 
παιχνίδια ξεδιπλώνουν τα μυστικά 
αυτού του καταπληκτικού κόσμου, 
όπου οι επισκέπτες μπαίνουν σ 
έναν μαγικό κόσμο με γιγάντια 
φυλλώδη στέγαστρα, συμπαγείς 
λοβούς σπόρων, τεράστια ριζικά 
συστήματα και περίεργα τεχνητά 
δέντρα. 

Υπάρχουν τομείς, όπου οι 
επισκέπτες μπορούν να 
χαλαρώσουν και να εμπνευστούν 
από τη φύση ή να μάθουν 
περισσότερα σχετικά με επίκαιρα 
θέματα και τις επιπτώσεις τους στα 
φυτά, όπως η βιοποικιλότητα και η 
κλιματική αλλαγή. 
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Ο μαγικός κόσμος των φυτών  

 

Plantastic  

Η έκθεση χωρίζεται σε 5 ενότητες:  

Κίνηση: Τα φυτά δεν μπορούν να 
έχουν πόδια, αλλά μπορούν να 
κινηθούν! Το τμήμα αυτό διαθέτει 
σούπερ σπόρους, βρώσιμα καρπών 
και σπόροι που μεταφέρονται με τον 
αέρα. 

Σίτιση: Τα φυτά δεν χρειάζεται να πάνε 
στα μαγαζιά για φαγητό ...  κάνουν τις 
δικές τους. Σε αυτή την ενότητα θα 
βρείτε  μία τρομακτική γιγάντια διωναία, 
μια εντυπωσιακή σήραγγα  κάτω από 
ένα δέντρο και λουλούδια που 
κινούνται με  το ήλιο.  

Αναπαραγωγή: Εδώ οι επισκέπτες  
εξετάσουμε επικονιαστές,  όπως οι 
μέλισσες και μαθαίνουν πώς  γύρη 
μπορεί να παρασυρθεί  από τον άνεμο.  

Επιβίωση: Τα φυτά υπήρχαν πολύ 
πριν από τους δεινόσαυρους και  έχουν 
βρει αμέτρητους τρόπους για να 
προσαρμοστούν και  εξελίσσονται.  

Χορήγηση: Πολλά φυτά που 
χρησιμοποιούνται από τους 
ανθρώπους για να τραφούν και να 
επιβιώσουν. Σε αυτή την ενότητα, τα 
δέντρα γίνονται  όργανα, οι επισκέπτες 
συλλέγουν άγρια φρούτα και «πρόγονοι 
των φυτών» διηγούνται πώς έζησαν 
στα προηγούμενα χρόνια. 

 

10 



11 

Ο μαγικός κόσμος των φυτών  

 

Plantastic  

Μερικά παραδείγματα των 

εκθεμάτων: 

- Τροφικές αλυσίδες  

- Αρωματικά λουλούδια  

- Αρσενικό συναντά θηλυκό  

- Μειώστε το αποτύπωμα 

του ποδιού σας  

- Κήπος «Άγριας Ζωής» 

- Τα φυτά που ακολουθούν 

τον ήλιο 

- «Ακανθώδη» θέματα  

- Φυτό- κουίζ  



Απολαύστε το γεύμα σας  

 

Enjoy your meal 

 

 

Τρόφιμα από μια 
διαφορετική οπτική γωνία 

Η σωστή διατροφή σχετίζεται 
με το κέφι, τη χαρά και 
φυσικά με την υγεία. Η 
απόκτηση τροφής για τον 
άνθρωπο είναι μια φυσική 
ανάγκη και ένα σημαντικό 
θέμα. Η έκθεση αυτή, με ένα 
διασκεδαστικό και εκκεντρικό 
σχεδιασμό, είναι ανοιχτή σε 
όλους. Περιέχει ένα 
«γήπεδο» όπου διαφορετικά 
τρόφιμα συναγωνίζονται σε 
«κούρσα» το ένα το άλλο, 
μια συνεδρία γευσιγνωσίας 
βασιζόμενη στην αίσθηση και 
καρότσια αγορών που 
αναλύουν διαφορετικά 
προϊόντα. Αυτή η έκθεση 
περιέχει και ένα κέντρο 
πληροφοριών, όπου οι 
επισκέπτες μπορούν να 
κάνουν μάθουν λεπτομερείς 
πληροφορίες σχετικά με τα 
θέματα της έκθεσης. 
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Απολαύστε το γεύμα σας  

 

Enjoy your meal 

Η έκθεση καλύπτει πέντε 
θέματα: 

Γιατί τρώτε: Τι σας 
παρακινεί να βρείτε τροφή; 

Feel-good food: Πώς να 
τρώτε καλά και να 
απολαύσετε το φαγητό σας, 
διατηρώντας παράλληλα μια 
ισορροπημένη διατροφή. 

Έρευνα Τροφίμων: Δώστε 
νόημα σε ό, τι τρώτε. 

 Δεν μετράει η γεύση: 
Μάθετε σχετικά με το τι 
τρώνε άλλοι πολιτισμοί και 
τις συνήθειές τους. 

 Υπεύθυνος διατροφής: 
Γνωρίστε τα βασικά 
ζητήματα που σχετίζονται με 
τα τρόφιμα. 
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Μυστικά μακροζωίας 

 

Long may you live 

Στην έκθεση αντικείμενα όπως 
η υγεία,  η φυσική κατάσταση 
και η ευτυχία επιδεικνύονται σε 
εκθέματα και κουίζ που 
συμμετέχει ενεργά ο 
επισκέπτης .Οι επισκέπτες 
μαθαίνουν περισσότερα για το 
πώς να ζήσουν μία καλή ζωή 
σε μεγαλύτερη ηλικία, για 
σωματικές και ψυχικές 
ικανότητες, τη διάρκεια ζωής 
των ανθρώπων και ζώων, την 
επιρροή του αλκοόλ και των 
ναρκωτικών κτλ… 

Κατά την άφιξή τους οι 
επισκέπτες παραλαμβάνουν 
ένα μοναδικό, προσωπικό 
βραχιόλι και  το χρησιμοποιούν 
για να προσδιορίσουν τον 
εαυτό τους σε κάθε έκθεμα σε 
όλη την διάρκεια της επίσκεψή 
τους. Στο τέλος της επίσκεψής 
τους, παίρνουν μια έντυπη 
έκδοση των αποτελεσμάτων 
τους. 
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Μυστικά μακροζωίας 

 

Long may you live 

Μερικά παραδείγματα των 
εκθεμάτων  

- Φάτε για να ιδρώσετε. 

- Ποιανού παιδί είναι αυτό;  

- Τι σας κάνει ευτυχισμένους;  

- Ανεβείτε σε μια αναπηρική 
καρέκλα 

- Πόσο ευτυχισμένοι είστε; 

- Έχετε καλύτερη μνήμη από 
μεγαλύτερους / νεότερους 
επισκέπτες;  

- Σύγκριση των πνευμόνων 
καπνιστών με μη καπνιστών.  

- Πώς εύπλαστος είστε;  

- Πόσο υγείες ήταν το 
τελευταίο γεύμα σας; 
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Η μάχη των δύο φύλλων 

 

The gender experiment 

«Το πείραμα των δύο φύλων» 
είναι μία  διαδραστική έκθεση 
σχετικά με τα ταλέντα των 
γυναικών και ανδρών.  

Υπάρχουν πολλά διαδραστικά 
εκθέματα στα οποία μπορούν 
οι επισκέπτες να συμμετέχουν,  
οι επισκέπτες λαμβάνουν 
μέρος σε ένα πείραμα όπου 
ανακαλύπτουν σε τι οι γυναίκες 
μπορούν να κάνουν καλύτερα 
από ό, τι  άνδρες και σε τι οι 
άνδρες μπορούν να κάνουν 
καλύτερα  από ό, τι οι 
γυναίκες. Μια έκθεση για 
κορίτσια και αγόρια  όλων των 
ηλικιών.  

Σε αυτή την έκθεση μπορούν 
να ανακαλύψουν τις δικές τους   
μα και τα ταλέντα και τις 
δεξιότητες του άλλου. Με 
αυτόν τον τρόπο «το πείραμα 
των φύλων»  αφήνει τις 
γυναίκες και τους άνδρες να 
ανακαλύψουν  ότι η επιστήμη 
και η τεχνολογία δεν είναι 
αποκλειστικά  «δουλειά των 
ανδρών». 
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Η μάχη των δύο φύλλων 

 

The gender experiment 

Το μοναδικό σύστημα 
καταχώρισης επιτρέπει  Να 
συγκρίνετε το σκορ σας σε κάθε  
έκθεμα με το μέσο αρσενικό και  
θηλυκό επισκέπτη. Κατά την 
άφιξή σας παίρνετε ένα βραχιόλι  
όπου αναγράφεται ένας 
μοναδικός γραμμοκώδικας. Με 
αυτόν τον τρόπο το κάθε έκθεμα  
χρησιμοποιεί αυτόματα τη 
γλώσσα και το φύλο των 
επισκεπτών. Εμφανίζει το 
αποτέλεσμά σας και τους μέσους 
όρους.  

 Στο τέλος της επίσκεψης, 
μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε 
μια αναφορά με τα προσωπικά 
σας αποτελέσματα και όλους 
τους μέσους όρους. 

Επιπλέον σε άλλα εκθέματα 
μπορεί ο επισκέπτης να 
καθορίσει το φύλο δύο σκελετών,  
Να αποδώσει το φύλο σε 
διαφορετικές μυρωδιές, να δείξει   
Τον Βορρά, να γίνει μια 
ανθρώπινη μπαταρία. 
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Μίμηση 

 

Imitation 

Οι επισκέπτες στην έκθεση, 
θα ανακαλύψουν διάφορες 
πτυχές της μίμησης.  
Μαθαίνουμε με το να 
μιμούμαστε άλλους  και 
εμπνεόμαστε από  
δημιουργίες άλλων 
ανθρώπων. Μερικές φορές η 
μίμηση μας πηγαίνει πολύ 
μακριά και οδηγεί στην 
παραχάραξή της.  

Ηθοποιοί, μουσικοί, 
ζωγράφοι, 
κινηματογραφιστές ... είναι 
όλοι εκτεθειμένοι σε κάποιο 
είδος μίμησης. Οι επισκέπτες 
μπορούν να συνθέσουν ένα 
δικό τους ποπ συγκρότημα 
και να δώσουν τον καλύτερο 
εαυτό τους σε μία 
πραγματική ποπ συναυλία. 
Να γίνουν το αστέρι στο δικό 
τους βίντεο κλιπ ή να 
δημιουργήσουν ηχητικά εφέ 
για μια ταινία κινουμένων 
σχεδίων. 
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Μίμηση 

 

Imitation 

Οι επισκέπτες 

προκαλούνται να πουν τη 

διαφορά μεταξύ γνήσιου  

και ψεύτικου. Μαθαίνουν 

πώς να διακρίνουν ένα 

πραγματικό διαμάντι από 

ένα ψεύτικο, πώς να 

χρονολογήσουν έναν 

παλιό  πίνακα ζωγραφικής 

και  πώς να αναγνωρίσουν 

πλαστά χρήματα. Το κουίζ 

προσφέρει άφθονη τροφή 

για σκέψη σχετικά με τη 

λεπτή γραμμή μεταξύ 

αυθεντικού  και 

απομίμησης. Επιπλέον 

πώς να διακρίνουν τη 

διαφορά  μεταξύ 

πραγματικού και 

προσποιητού γέλιου. 
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Μίμηση 

 

Imitation 

Μερικά παραδείγματα 

των εκθεμάτων  

Τσάντα σχεδιαστή  

Ορίζοντας τη μόδα  

Μπορείς να μυρίσεις τη 

διαφορά;  

Μάσκες με νόημα  

Μπορείς να κάνεις μαγικά 

σαν αυτό; 

Εικόνες σκιάς  

Το ρομπότ που διαβάζει 

Αυτοπροσωπογραφία 
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20X0 – Ταξίδι στο μέλλον 

 

20X0 - A journey into the future 

 

 

Πάρε το τρένο του χρόνου: 
είμαστε μακριά από την πόλη του 
μέλλοντος όπου το έτος είναι 20X0! 
Η έκθεση αυτή είναι ένας 
προσομοιωτής της πόλης - ένα 
μέρος για να κάνετε τις επιλογές 
που θα διαμορφώσουν τον κόσμο 
του αύριο. 

Κεντρικό θέμα της έκθεσης είναι ο 
τρόπος ζωής, και η αειφορία. 

Καθώς οι επισκέπτες κινούνται στην 
έκθεση - φορώντας ένα βραχιολάκι 
προσωπική ID - κάνουν επιλογές οι 
οποίες έχουν αντίκτυπο για το 
μέλλον των κατοικιών, το φαγητό, 
τις μεταφορές, την κατανάλωση 
πηγών, και πολλά άλλα.  

Σε πραγματικό χρόνο, ο 
προσομοιωτής υπολογίζει την 
προσωπική βιωσιμότητας του 
επισκέπτη και το συγκρίνει με τις 
επιλογές που έγιναν από 
προηγούμενες επισκέπτες. 

 

21 



20X0 – Ταξίδι στο μέλλον 

 

20X0 - A journey into the future 

Από τα 20 εκθέματα, το 
μεγαλύτερο αξιοθέατο είναι ο 
διαστημικός ανελκυστήρας, 
που θέτει επιβάτες σε τροχιά 
γύρω από τη Γη 
αποκαλύπτοντας τον πλούτο 
των πληροφοριών σχετικά 
με τους τρόπους που θα 
χρησιμοποιηθεί το διάστημα 
στο μέλλον. Το ταξίδι προς 
την 20X0 πόλη περιλαμβάνει 
επίσης εκδρομές σε ένα 
εστιατόριο, βιβλιοθήκη, 
κατάστημα, και self-service 
κλινική. 

Η έκθεση 20X0 στόχο έχει να 
μας ξυπνήσει σε ό, τι το 
μέλλον μπορεί να κρατήσει. 
Το μέλλον είναι στα χέρια 
μας - ο καλύτερος τρόπος 
για να προβλέψουμε είναι να 
οικοδομήσουμε τον εαυτό 
μας. 
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Κινήσου και παίξε! 

 

Move and play! 

Η χαρά και η συγκίνηση 
της κίνησης  

Η έκθεση εμπνέει τους 
επισκέπτες να κινηθούν, 
να παίξουν και να 
διασκεδάσουν μαζί μέσω 
κοινών δραστηριοτήτων. 
Τα διαδραστικά εκθέματα 
είναι παιχνίδια 
διασκέδασης.  

Τα δύο τρίτα των 
εκθεμάτων έχουν 
σχεδιαστεί ώστε να είναι 
προσβάσιμα και στους 
επισκέπτες με 
περιορισμένη κινητικότητα. 
Από την άλλη πλευρά, η 
έκθεση προσφέρει επίσης 
την ευκαιρία για τον 
καθένα να βιώσει ό, τι είναι 
σαν να κινούνται σε μια 
αναπηρική καρέκλα.  
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Κινήσου και παίξε! 

 

Move and play! 

Μερικά 
παραδείγματα των 
εκθεμάτων  

Ποδόσφαιρο στον 
πάγκο 

Ντίσκο ντόνατ 

Ιστιοπλοΐα με κραυγές 

Νοσταλγική τένις  

Παιχνίδι χορού 

Σχοινοβασία 

Πόσο δυνατά μπορείς 
να κλοτσήσεις? 

Σταθμός σφυγμών 
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Αρχαία Ελληνική τεχνολογία 

Το μουσείο Αρχαίας 
Ελληνικής Τεχνολογίας  
λειτουργεί στο Κατάκολο 
Ηλείας από το 2011. Είναι 
δημιούργημα του  
Κωνσταντίνου Κωτσανά, ο 
οποίος έχει κατασκευάσει 
πάνω από 300 εκθέματα 
σχετικά με την Αρχαία 
Ελληνική τεχνολογία. Τα 
εκθέματα είναι κυρίως 
ομοιώματα εφευρέσεων 
αρχαίων Ελλήνων 

Σκοπός της έκθεσης είναι να 
αναδείξει αυτήν τη σχετικά 
άγνωστη πτυχή του 
αρχαιοελληνικού πολιτισμού 
και να αποδείξει ότι η 
τεχνολογία των αρχαίων 
Ελλήνων λίγο πριν το τέλος 
του αρχαιοελληνικού κόσμου 
ήταν εξαιρετικά όμοια με τις 
απαρχές της σύγχρονης 
τεχνολογίας μας. 

25 



Αρχαία Ελληνική τεχνολογία 

Παραδείγματα εκθεμάτων: 

Το σταθερό αυτόματο 

θέατρο του Ήρωνος (ο 

«κινηματογράφος» των 

αρχαίων Ελλήνων)  

Το υδραυλικό ωρολόγιο 

του Αρχιμήδη (το πρώτο 

υδραυλικό ωρολόγιο με 

κτύπους της ιστορίας) 

Η αυτόματη υπηρέτρια του 

Φίλωνος(το πρώτο 

λειτουργικό ρομπότ της 

ιστορίας)   

Ο πολυβόλος καταπέλτης 

του Διονυσίου(η πρώτη 

εφαρμογή της επίπεδης 

αλυσοκίνησης 

παγκοσμίως)  
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Αρχαία Ελληνική Tεχνολογία 

Παραδείγματα εκθεμάτων: 

Ο υπολογιστικός 

μηχανισμός των 

Αντικυθήρων (ένας 

«φορητός υπολογιστής» 

από την αρχαιότητα)  

Το ξυπνητήρι του 

Πλάτωνος (η πρώτη 

συσκευή αφύπνισης 

παγκοσμίως)  

Ο λιθοβόλος καταπέλτης 

του Φίλωνος (ο πρώτος 

μεγάλος λιθοβόλος 

καταπέλτης της ιστορίας)  

Η αιολόσφαιρα του 

Ήρωνος (η πρώτη 

ατμομηχανή της 

ανθρωπότητας)  
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 



Το ημιτελές σπίτι  

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑ!  

Στόχος του ημιτελούς σπιτιού 
είναι να διδάξει τα παιδιά την 
οργάνωση έτσι ώστε να 
επιτευχθεί μια ομαδική 
προσπάθεια, καθώς τους 
επιτρέπει να ανακαλύψουν 
τις αρχές της ανέγερσης 
κατοικιών. Τα καθήκοντα 
κατανέμονται μεταξύ των 
εργαζομένων στις 
κατασκευές, που πρέπει να 
οργανωθούν για να 
εργαστούν από κοινού. 
Χρησιμοποιούν το γερανό 
για να υψώσουν τούβλα 
αφρού διαφορετικών 
σχημάτων και μεγεθών. 
Γεμίζουν τους κουβάδες και 
χρησιμοποιήστε τροχαλίες 
για να μεταφέρουν τα τούβλα 
στην κορυφή.  
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Το ημιτελές σπίτι 

Υπάρχει επίσης ένα χωνί 

για να στέλνονται τα μπάζα 

γρηγορότερα στο έδαφος. 

Μπορούν να 

χρησιμοποιούν καροτσάκια 

για να μετακινούν τα 

τούβλα. Ένας εξαιρετικός 

τρόπος για τη βελτίωση 

των κοινωνικών δεξιοτήτων 

των μικρών παιδιών.  
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Το ημιτελές σπίτι 

Παραδείγματα εκθεμάτων: 

- Η ημιτελής οικία 

- Ο γερανός 

- Ο κάδος και η τροχαλία  

- Το χωνί μπαζών 

- Τα καροτσάκια 

- Το φράγμα και το σημείο 
ελέγχου  

- Τα υλικά  

- Τα εξαρτήματα ασφαλείας  

- Οι φράκτες και οι 
ταμπέλες σήμανσης για 
τους εργοταξιακούς 
χώρους 
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Γκαράζ αυτοκινήτου 

 

Γκαράζ αυτοκινήτου 

Σε αυτό το έκθεμα το οποίο 

είναι ομοίωμα συνεργείου 

αυτοκινήτων οι μικροί 

επισκέπτες μπορούν  

Να βάλουν βενζίνη στο 

αυτοκίνητο.  

Να αλλάξουν λάστιχα. 

Να κάνουν service το 

αυτοκίνητο 

Να φτιάξουν το δικό τους 

αυτοκίνητο  (μέσω 

διαδραστικής οθόνης) 

Το έκθεμα αφορά παιδία 4-

8 ετών 
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Πιτσαρία 

Στην πιτσαρία οι μικροί 

επισκέπτες θα μπορούν 

να: 

Να ψήσουν την δικιά τους 

πίτσα 

Να πάρουν παραγγελία 

Να πακετάρουν τις πίτσες 

Να παραδώσουν την 

παραγγελία 

Να ψήσουν τα δικά τους 

κέικ 

Το έκθεμα αφορά παιδία 4-

8 ετών 
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Mini-market 

Αυτό το κατάστημα λειτουργεί 
μόνο αν υπάρχουν οι πελάτες, 
οι ταμίες και οι υπεύθυνοι 
ραφιών.  

Οι πελάτες γεμίζουν τα καλάθια 
και τα καρότσια τους με τις 
αγορές τους και να πάνε προς 
το ταμείο. Στη συνέχεια 
επιστρέφουν τα καλάθια και τα 
καρότσια τους.  

Οι ταμίες σαρώνουν τα 
προϊόντα και τα βάζουμε σε 
σακούλες, κάνουν το 
λογαριασμό και συλλέγουν τα 
χρήματα.  

Οι υπεύθυνοι ραφιών 
τοποθετούν τα προϊόντα πίσω 
στα ράφια του καταστήματος 
και δείχνουν την έξοδο στους 
πελάτες. 

Το έκθεμα αφορά παιδία 4-8 
ετών 
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