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ΧΡ Ι ΣΤΟΥ Γ ΕΝΝΙ ΑΤΙ ΚΟ ΧΩΡ Ι Ο ΑΣΤΕΡ ΟΥ ΠΟΛΗΣ Ι ΩΑΝΝΙ ΝΩΝ
«Μουσ είο τη ς Αρχ αίας Ελ λ η ν ική ς Τεχ ν ολ ογ ίας »  Πάρκο Δ ειν οσ αύρω ν
Ενημερωτικό Δελτίο,
Στα πλαίσια της διοργάνωσης του μεγάλου Χριστουγεννιάτικου χωριού «Αστερούπολη Ιωαννίνων»
στο Παραλίμνιο Ψυχαγωγικό Πάρκο Ιωαννίνων έκτασης 52 στρεμμάτων, θα λειτουργήσει το «Μουσείο
της Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας» Κώστα Κοτσανά.
Το μουσείο θα ανοίξει τις πύλες του 17 Νοεμβρίου 2014 και θα δέχεται επισκέψεις με ξενάγηση
καθημερινά από 10π.μ.  9μ.μ. έως τις 27 Νοεμβρίου 2014. Από 28 Νοεμβρίου 2014  6 Ιανουαρίου 2015
θα λειτουργεί καθημερινά από 10π.μ. έως 10μ.μ.
Παράλληλα, με την έναρξη της Αστερούπολης Ιωαννίνων θα λειτουργήσει το Πάρκο Δεινοσαύρων,
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και έχει υλοποιηθεί με την επιστημονική επίβλεψη της αναπληρώτριας
καθηγήτριας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου κας Ευαγγελίας Τσουκαλά και του διεθνούς βεληνεκούς
ειδικού στα προβοσκιδωτά Dick Mol, επιστημονικός συνεργάτης στο μουσείο του Rotterdam στην
Ολλανδία. Τα μοντέλα των Ερπετών έχουν κατασκευαστεί υπό την εποπτεία του Γεωργίου Γεωργαλή,
ερευνητή ζωολογίας και παλαιοντολογίας σπονδυλωτών και υπεύθυνου Ερπετών και Αμφιβίων του Πάρκου
Δεινοσαύρων. Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα του τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. Περιλαμβάνει ζώα
που εμφανίστηκαν στην γη από την απαρχή της έως σήμερα, σε φυσικό μέγεθος, στατικά και με κίνηση.
Την ξενάγηση πραγματοποιούν Παλαιοντολόγοι από το Α.Π.Θ. και δίνουν στους επισκέπτες πληροφορίες
για το περιβάλλον και τις κλιματικές αλλαγές.
Η επίσκεψη των σχολείων θα πρέπει να γίνεται κατόπιν ραντεβού, προκειμένου να διασφαλίζεται η
οργάνωση, ασφάλεια των μαθητών.
Στόχος των προγραμματισμένων σχολικών επισκέψεων είναι η βιωματική επαφή των μαθητών με μια
σχετικά άγνωστη πτυχή του πολιτισμού των αρχαίων Ελλήνων και η διαπίστωση από αυτούς ότι η
αρχαιοελληνική τεχνολογία λίγο πριν το τέλος του αρχαιοελληνικού κόσμου ήταν εξαιρετικά όμοια με τις
απαρχές της σύγχρονης τεχνολογίας.
Η αξεπέραστη προσφορά των αρχαίων Ελλήνων στους τομείς της Φιλοσοφίας και των Καλών Τεχνών
είναι πασίγνωστη και δεν αμφισβητείται από κανένα. Το ίδιο γνωστή είναι και η προσφορά τους στο χώρο
των αρχαίων Επιστημών. Όμως η Τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων είναι σχετικά άγνωστη όπως και οι
απίστευτες επιδόσεις τους στον τομέα αυτό. Η έκθεση του μουσείου αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας
ξαναζωντανεύει με τα εκθέματά του
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
1) Ο υπολογιστικός μηχανισμός των Αντικυθήρων (ένα ...laptop από την αρχαιότητα).
2) Το σταθερό αυτόματο θέατρο του Ήρωνος (ο κινηματογράφος» των αρχαίων Ελλήνων)
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3) Το κινητό αυτόματο θέατρο του Ήρωνος (το αυτοκινούμενο κουκλοθέατρο των αρχαίων Ελλήνων)
4) Η μαγική κρήνη του Ήρωνος (μια «αεικίνητη» συσκευή που παραβιάζει τους νόμους της
υδροστατικής)
5) Η ευφυής οινοχόη του Φίλωνος (η πρώτη «έξυπνη» συσκευή οικιακής χρήσης στην ιστορία)
6) Το ξυπνητήρι του Πλάτωνος (η πρώτη συσκευή αφύπνισης παγκοσμίως)
7) Ο αστρολάβος του Πτολεμαίου (το G.P.S. των αρχαίων Ελλήνων)
8) Το αυτόματο άνοιγμα θυρών ναού μετά από θυσία στο βωμό του (ο πρώτος κτηριακός αυτοματισμός
της ιστορίας)
9) Η αιολόσφαιρα του Ήρωνος (η πρώτη ατμομηχανή της ανθρωπότητας)
10) Το αυτόματο σπονδείο με κερματοδέκτη (ο πρώτος αυτόματος πωλητής της ιστορίας)
11) Η πυροσβεστική αντλία του Ήρωνος
12) Η αυτόματη θεραπαινίς του Φίλωνος (το πρώτο λειτουργικό ρομπότ της ιστορίας
13) Ο παντογράφος του Ήρωνος (η πρώτη συσκευή αντιγραφής, μεγέθυνσης και σμίκρυνσης
παγκοσμίως)
14) Ο τετράντας του Ιππάρχου (ο πρώτος εντοπιστής γεωγραφικού πλάτους καθημερινής χρήσης
παγκοσμίως)
15) Ο αυτόματος κρατήρας του Φίλωνος (η πρώτη υτορρυθμιζόμενη συσκευή ελέγχου στάθμης
παγκοσμίως)
16) Η κούπα του Πυθαγόρα (η πρώτη εφαρμογή του αξονικού σιφωνίου παγκοσμίως)
17) Η "φιλοσοφική λίθος" του Ήρωνος (μια "μαγική" συσκευή μετάλλαξης υγρών)
18) Η πόλις (ο πρόδρομος του σκακιού)
19) Το οστομάχιον του Αρχιμήδους (φυσικό μέγεθος) (το πρώτο παζλ της ιστορίας)
20) Η κρυπτογραφική (Λακωνική) σκυτάλη
21) Ο κρυπτογραφικός δίσκος του Αινεία
22) Τα δίπτυχα κερωμένα πινακίδια
23) Ο υδραυλικός τηλέγραφος του Αινεία (η πρώτη συσκευή τηλεπικοινωνίας παγκοσμίως)
24) Η διόπτρα του Αρχιμήδη
25) Το υδραυλικό αυτόματο των φθεγγομένων ορνέων και της επιστραφείσης γλαυκός (ο πρώτος
αυτοματισμός επαναλαμβανόμενου θεάματος με παραγωγή κίνησης και ήχου).
Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό Αστερούπολη θα λειτουργεί καθημερινά από 28 Νοεμβρίου 2014—6
Ιανουαρίου 2015 ώρες λειτουργίας 11π.μ.—11μ.μ. Γενική Είσοδος Δωρεάν.
Η Αστερούπολη & τα υπέροχα φωτισμένα λαμπιόνια
Ο Φούρνος του Άη Βασίλη θα σας διηγηθεί την ιστορία του ψωμιού.
Τα Κουλουρομπερδέματα σας περιμένουν να πλάσετε.
Η Τέχνη της Σοκολάτας θα σας αφήσει την πιο γλυκιά ανάμνηση
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