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ΕΚΘΕΗ ΜΟΤΕΙΟΤ ΑΡΥΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ 

«ΟΙ ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΕΡΕ ΕΦΕΤΡΕΕΙ ΣΩΝ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ» 

 

  Η Δεκνηηθή Κνηλσθειήο Επηρείξεζε Αηγηαιείαο από 

9 Ιανοςαπίος έυρ 26 Φεβποςαπίος 2013 πξόθεηηαη λα 

θηινμελήζεη ζην Πολιηιζηικό Κένηπο Αιγίος ηελ θηλεηή 

έθζεζε «Οι ζημανηικόηεπερ εθεςπέζειρ ηυν απσαίυν 

Ελλήνυν» ηνπ Μοςζείος Απσαίαρ Ελληνικήρ Σεσνολογίαρ 

ηος Κώζηα Κοηζανά. Η έθζεζε, ε νπνία απηή ηελ ζηηγκή ζηεγάδεηαη ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ηεο 

Αξραίαο Οιπκπίαο, είλαη πςίζηεο εθπαηδεπηηθήο αμίαο θαη πεξηιακβάλεη κηα εμαηξεηηθή ζπιινγή 

πελήληα (50) εληππσζηαθώλ εθζεκάησλ.  

Τα δεθάδεο αμηόπηζηα θαη ιεηηνπξγηθά νκνηώκαηα εθεπξέζεσλ μεθηλνύλ από ηελ πεξίνδν 

από ην 2000 π.Χ. κέρξη ην ηέινο ηνπ αξραίνπ ειιεληθνύ θόζκνπ. Τα εθζέκαηα ζπλνδεύνληαη από 

πινύζην νπηηθναθνπζηηθό πιηθό ελώ πνιιά από απηά είλαη δηαδξαζηηθά. Η έθζεζε είλαη 

ηαμηλνκεκέλε ζε ελόηεηεο θαη αθνινπζεί όιεο ηηο ζύγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο αληηιήςεηο ηεο 

Παηδαγσγηθήο θαη Μνπζεηαθήο Αγσγήο. Απεπζύλεηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα όισλ ησλ 

βαζκίδσλ θαη θπζηθά ζε όινπο ηνπο πνιίηεο, ελώ ηα Σαββαηνθύξηαθα ζα πιαηζηώλεηαη από ζρεηηθέο 

δηαιέμεηο θαη εξγαζηήξηα γηα παηδηά κε αξραηνειιεληθά παηρλίδηα. Η έθζεζε ζα ιεηηνπξγεί γηα ην 

θνηλό θαζεκεξηλέο & Σαββαηνθύξηαθα θαη ώξεο 09.00-13.00 & 17.00-20.00 κε ζπκβνιηθό 

εηζηηήξην, αξίαρ ενόρ (1) εςπώ, ελώ ηα έζνδα ζα δηαηεζνύλ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηνπ Εηδηθνύ 

Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο & Μέξηκλαο Αηόκσλ κε Εηδηθέο Αλάγθεο (Ε.Κ.Α.ΜΕ. / Α.κ.Ε.Α. Αηγίνπ). 

Πληποθοπίερ ζηο ηηλ: 26910 28210, e mail: dhkepaigialeias@gmail.com. 
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ΜΟΤΕΙΟ ΑΡΥΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ 



 

ΠΙΝΑΚΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΘΕΗ 

 

Σο ζηαθεπό αςηόμαηο θέαηπο ηος Ήπυνορ (ν «θηλεκαηνγξάθνο» ησλ Ειιήλσλ) 

Η αιολόζθαιπα ηος Ήπυνορ (ε πξώηε αηκνκεραλή ηεο αλζξσπόηεηαο) 

Ο ςπολογιζηικόρ μησανιζμόρ ηυν Ανηικςθήπυν (έλα «laptop» από ηελ αξραηόηεηα) 

Σο ςδπαςλικό υπολόγιο ηος Απσιμήδη (ην πξώην πδξαπιηθό σξνιόγην κε θηύπνπο ηεο 

ηζηνξίαο) 

Η αςηόμαηη ςπηπέηπια ηος Φίλυνορ (ην πξώην ιεηηνπξγηθό ξνκπόη ηεο ηζηνξίαο) 

Σο κινηηό αςηόμαηο θέαηπο ηος Ήπυνορ  (ην απηνθηλνύκελν θνπθινζέαηξν ησλ Ειιήλσλ) 

Σο ςδπαςλικό υπολόγιο ηος Κηηζίβιος (έλα ζαύκα ηνπ απηνκαηηζκνύ) 

Σο ξςπνηηήπι ηος Πλάηυνορ (ε πξώηε ζπζθεπή αθύπληζεο παγθνζκίσο) 

Ο ησηηικόρ ζςναγεπμόρ ηος Ήπυνορ (ν πξώηνο απηνκαηηζκόο πξνεηδνπνίεζεο ηεο ηζηνξίαο) 

Σο αημοηηλεβόλο ηος Απσιμήδη (ην πξώην θαλόλη ηεο ηζηνξίαο) 

Η πςποζβεζηική ανηλία ηος Ήπυνορ (ε πξώηε εκβνινθόξα θαηαζιηπηηθή αληιία ηεο 

αλζξσπόηεηαο) 

Η ύδπαςλιρ ηος Κηηζίβιος (ην πξώην πιεθηξνθόξν κνπζηθό όξγαλν ηεο ηζηνξίαο) 

Σο οδόμεηπον ηος Απσιμήδη (ην πξώην…ηαμίκεηξν ηεο ηζηνξίαο) 

Η ηπίκυλορ ανςτυηική μησανή (ν πξώηνο γεξαλόο θαηαθόξπθεο αλύςσζεο ηεο 

αλζξσπόηεηαο) 

Ο ςδπαςλικόρ κοσλίαρ ηος Απσιμήδη  
Η ύζπληξ (ν πξώηνο αζιεηηθόο κεραληζκόο ηεο ηζηνξίαο) 

Η διόπηπα ηος Ήπυνορ (έλαο ζενδόιηρνο θαη έλαο ρσξνβάηεο από ην…παξειζόλ) 

Ο ςδπαςλικόρ ηηλέγπαθορ ηος Αινεία (ε πξώηε ζπζθεπή ηειεπηθνηλσλίαο παγθνζκίσο) 

Σο ςδπαςλικό αςηόμαηο ηυν θθεγγομένυν οπνέυν και ηηρ επιζηπαθείζηρ γλαςκόρ  
(ν πξώηνο απηνκαηηζκόο επαλαιακβαλόκελνπ ζεάκαηνο κε παξαγσγή θίλεζεο θαη ήρνπ) 

Ο γαζηπαθέηηρ (ν πξώηνο θαηαπέιηεο) 

Σο αςηόμαηο άνοιγμα θςπών ναού μεηά από θςζία ζηο βυμό ηος (ν πξώηνο θηεξηαθόο 

απηνκαηηζκόο ηεο ηζηνξίαο) 

Ο ηεηπάνηαρ ηος Ιππάπσος (ν πξώηνο εληνπηζηήο γεσγξαθηθνύ πιάηνπο θαζεκεξηλήο ρξήζεο 

παγθνζκίσο)  

Ο αζηπολάβορ ηος Πηολεμαίος (ην G.P.S. ησλ αξραίσλ Ειιήλσλ) 

Η εςθςήρ οινοσόη ηος Φίλυνορ  (ε πξώηε «έμππλε» ζπζθεπή νηθηαθήο ρξήζεο ζηελ ηζηνξία) 

Η κούπα ηος Πςθαγόπα (ε πξώηε εθαξκνγή ηνπ αμνληθνύ ζηθσλίνπ παγθνζκίσο) 

Η ιπηάμενη πεπιζηεπά ηος Απσύηα (ε πξώηε απηόλνκε πηεηηθή κεραλή ηεο αλζξσπόηεηαο) 

Σο αςηόμαηο ζπονδείο με κεπμαηοδέκηη (ν πξώηνο απηόκαηνο πσιεηήο ηεο ηζηνξίαο) 

Η μησανή κοπήρ θηλςκών ζπειπυμάηυν ηος Ήπυνορ (ν πξώηνο ζπεηξνηόκνο ηεο ηζηνξίαο) 

Ο πανηογπάθορ ηος Ήπυνορ (ε πξώηε ζπζθεπή αληηγξαθήο, κεγέζπλζεο θαη ζκίθξπλζεο 

παγθνζκίσο) 

Ο «ελληνικόρ» νεπόμςλορ ηος ηπάβυνορ (ε πξώηε αμηνπνίεζε ηεο πδξαπιηθήο ελέξγεηαο 

παγθνζκίσο) 

Η ανεμοκίνηηη ύδπαςλιρ (ε πξώηε αμηνπνίεζε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο παγθνζκίσο) 

Η μαγική κπήνη ηος Ήπυνορ (κηα «αεηθίλεηε» ζπζθεπή πνπ παξαβηάδεη ηνπο λόκνπο ηεο 

πδξνζηαηηθήο) 

Σο μονόσοπδο ηος Πςθαγόπα (ην πξώην επηζηεκνληθό κνπζηθό όξγαλν παγθνζκίσο) 

Η πόλιρ (ν πξόγνλνο ηνπ ζθαθηνύ) 

 Η πεζζεία ηηρ ηηλίαρ  (ην ηάβιη ησλ αξραίσλ Ειιήλσλ) 

Σο οζηομάσιον ηος Απσιμήδη  (ην πξώην παδι ηεο ηζηνξίαο) 

Η κπςπηεία ζκςηάλη 

Ο κπςπηογπαθικόρ δίζκορ ηος Αινεία  

Σα δίπηςσα κεπυμένα πινακίδια κλπ. 


