
ΠΡΟΣΒΑΣΗ στον χώρο της έκθεσης

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
για τον προγραμματισμό

εκπαιδευτικής επίσκεψης:
τηλ.: 2431079995

email: citymobil2@e-trikala.gr
URL:www.trikala-tourism.gr

Η πόλη των Τρικάλων για μια ακόμη φορά πρωτοπορεί και 
βρίσκεται ένα βήμα μπροστά από τις εξελίξεις!

Από την 1 Σεπτεμβρίου και για έξι μήνες, έως τις 29 Φεβρουαρίου 
2016, θα βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου 

ενδιαφέροντος για τις ευφυείς αστικές μεταφορές, καθώς 
γίνεται η πρώτη πόλη στον κόσμο που "χρησιμοποιεί" σε 
πραγματικές κυκλοφοριακές συνθήκες, αυτοματοποιημένα 
λεωφορεία χωρίς οδηγό εντός του αστικού ιστού.

Παράλληλα με το μεγάλο πείραμα, πραγματοποιείται στο χώρο 
του Κουρσούμ Τζαμί η έκθεση "Το Αυτοκίνητο στην Αρχαία 

Ελλάδα", δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες όχι μόνο να 
επιβιβαστούν στα οχήματα του μέλλοντος, αλλά και να δουν από 

κοντά το πρώτο αυτοπλοηγούμενο όχημα, που σχεδιάστηκε από 
τον  Ήρωνα.

στην Αρχαία Ελλάδα
το Αυτοκίνητο

ΤΡΙΚΑΛΑ | ΚΟΥΡΣΟΥΜ ΤΖΑΜΙ
21/09/2015 έως 15/02/2016

από τους μυθικούς
αυτοκινούμενους...
τρίποδες του Ηφαίστου
μέχρι το αυτοπλοηγούμενο
"υπάγον αυτόματο"
του Ήρωνος 

The car in ancient Greece
from the mythical automotive tripods of Hephaestus
to the self-navigating “mobile automaton” of Heron

του ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Κώστα Κοτσανά

Ε Κ Θ Ε Σ Η

from the

Museum of Ancient Greek Technology
Kostas Kotsanas  

Καθημερινά: 9π.μ. - 15μ.μ.
Σαββατοκύριακο: 10π.μ. - 20μ.μ.
Γενική Είσοδος: 3 €
Μαθητικά - ομαδικά: 2 €

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

Πίνδου 20, Καλαμπάκα
Τηλ.: 24320 24959 

www.meteoramuseum.gr
email: info@meteoramuseum.gr
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Πολιτισμού
Παιδείας και Θρησκευμάτων



Πότε και πού; Πώς γινόταν ο προγραμματισμός του; 
Ποιές ήταν οι διάφορες πηγές ενέργειας για την 
αυτόνομη κίνησή του;
Τι είδους κιβώτια ταχυτήτων διέθετε για την 
αυξομείωση της ροπής και της ταχύτητάς του;
Πώς έστριβε αυτόματα αριστερά, δεξιά και πως 
εκτελούσε οπισθοπορεία; Σε τι είδος οδόστρωμα 
κινούνταν;
Ενσωματώθηκαν ενδεικτικά όργανα μέτρησης (π.χ. 
χιλιομετρητές) σε τροχοφόρα οχήματα;
Επινοήθηκαν σύνδεσμοι τύπου Cardan και τροχοί 
τ ύ π ο υ  C a s t e r ;  Υ π ή ρ ξ ε  α τ μ ο κ ί ν η σ η  κ α ι  
αεριοπροώθηση στην αρχαία Ελλάδα;
Χρησιμοποιήθηκαν η ιμαντοκίνηση, η οδοντοκίνηση 
και η αλυσοκίνηση για τη μετάδοση της κίνησης; 
Εφαρμόστηκαν κινηματικοί μηχανισμοί για τη 
μετατροπή της περιστροφικής κίνησης σε 
παλινδρομική και το αντίστροφο;
Χρησιμοποιήθηκαν έμβολα και κύλινδροι, βαλβίδες 
εισαγωγής και εξαγωγής, ελατήρια, αλυσοτροχοί, 
οδοντωτοί τροχοί και κανόνες, κοχλίες και 
περικόχλια;
Είναι δυνατόν ένα όχημα επί ειδικού κεκλιμένου 
επιπέδου να κινηθεί ελεύθερα ανωφερικά;
Σε όλα αυτά τα ερωτήματα η συγκεκριμένη έκθεση 
(με λειτουργικά εκθέματα, αναλυτικά σχέδια και 
λεπτομερείς πληροφορίες) απαντά θετικά με την 
εγκυρότητα και την αξιοπιστία του Μουσείου 
Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κώστα Κοτσανά 
που λειτουργεί στο Κατάκολο και την Αρχαία 
Ολυμπία (Μουσείο Αρχιμήδη).
Η εξέλιξη της σημερινής μας τεχνολογίας θα ήταν 
αμφίβολη χωρίς την ανέξοδη «επανάκτηση» από το 
Δυτικό πολιτισμό (μετά από 1500 χρόνια ωρίμανσης) 
αυτής της αξιοθαύμαστης λησμονημένης 
αρχαιοελληνικής τεχνολογίας. Η εξερεύνηση αυτής 
της εποχής που η τεχνολογία αιχμής δεν 
κατοχυρωνόταν αποδεικνύει περίτρανα πόσα 
περισσότερα (από όσα νομίζουμε) χρωστά ο 
σύγχρονος Δυτικός Τεχνολογικός Πολιτισμός στους 
Έλληνες.

Αυτονομία κίνησης σε τροχοφόρα οχήματα.
Η αυτονομία κίνησης ως άλλη μια παγκόσμια 
καινοτομία επινοείται στην αρχαία Ελλάδα με 
διάφορες μορφές:

 Μετάδοση κίνησης σε άξονες και τροχούς 
Η μετάδοση κίνησης ως παγκόσμια καινοτομία επινοείται 
στην αρχαία Ελλάδα και με τις τρεις κύριες μορφές της: 
α) Ιμαντοκίνηση
β) Οδοντοκίνηση
 γ) Αλυσοκίνηση

Προγραμματισμός και αυτόματη πλοήγηση σε 
οχήματα
Η αυτοκίνηση και η αυτόματη πλοήγηση ταυτόχρονα 
πρωτοεμφανίζεται από τον Όμηρο (8ος αιώνας π.Χ.) 
στην εικοστή ραψωδία της «Ιλιάδας». Εκεί ο ποιητής 
των Ελλήνων πλάθει τους είκοσι «αυτόματους» 
τρίποδες με «χρυσές» ρόδες που κατασκεύασε ο 
Ήφαιστος, ο τεχνολόγος Ολύμπιος θεός.
Οι αυτόματοι τρίποδες του Ηφαίστου και το 
αυτοπλοηγούμενο αυτοκίνητο γίνεται πραγματικότητα 
την ελληνιστική εποχή από τους Αλεξανδρινούς 
μηχανικούς του 3ου αιώνα π.Χ. και κυρίως από το 
Φίλωνα τον Βυζάντιο. Η κινητήρια δύναμη οφείλεται 
συνήθως στην ελεγχόμενη κάθοδο ενός μολύβδινου 
βάρους (δυναμική ενέργεια). 
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α. Εμπροσθοπορεία
β. Δεξιά στροφή εμπρός
γ. Αριστερή στροφή εμπρός
δ. Ακινησία
ε. Οπισθοπορεία

Υπήρξε αυτοκίνητο
στην αρχαία Ελλάδα
και μάλιστα με
αυτόματη πλοήγηση
(δηλ. χωρίς οδηγό); 

Ο εργατοκύλινδρος 
παραγωγής κίνησης 

της ελέπολης του Ποσειδωνίου

Η αιολόσφαιρα του Ήρωνος 
(1ος αι. μ.Χ.) 
(η πρώτη «ατμομηχανή» της 
ιστορίας)
Πρόκειται για τον πρόδρομο του 
ατμοστροβίλου, που με την 
προσθήκη μιας τροχαλίας για τη 
μετάδοση της κίνησης, θα 
μπορούσε να έχει οδηγήσει την 
ελληνιστική εποχή στη 
Βιομηχανική επανάσταση, με 
απρόβλεπτες συνέπειες για την 
ανθρωπότητα.

α. Χειροκίνητοι μηχανισμοί 
επιβατών για την κίνηση 
οχημάτων
β. Δυναμική ενέργεια 
(ελεγχόμενη πτώση βάρους)
γ. Κουρδιστά ελατήρια

Ο μηχανισμός 
των Αντικυθήρων (2ος αι. π.Χ.)

(αρχαιολογικό εύρημα με 30 τουλάχιστον 
συνεργαζόμενους οδοντωτούς τροχούς)

Το υδραυλικό ωρολόγιο 
του Κτησιβίου (3ος αι. π.Χ.)
(η πρώτη εφαρμογή οδοντωτών 
τροχών, κανόνων  και ατέρμονων 
κοχλιών παγκοσμίως)

Ο «βαρουλκός» του Αρχιμήδη (3ος αι. π.Χ.) 
Πρόκειται για ένα μηχανισμό που αποτελούνταν από 
συμπλεκόμενους ατέρμονες κοχλίες και οδοντωτούς τροχούς 
εντός κιβωτίου και χρησιμοποιούνταν για την ανύψωση ή έλξη 
μεγάλων φορτίων με την εφαρμογή ελάχιστης δύναμης.

Η ανεμοκίνητη ύδραυλις (1ος αι. μ.Χ.) 
(η πρώτη αξιοποίηση της αιολικής
ενέργειας παγκοσμίως)
Πρόκειται για την πρώτη ουσιαστική
αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας
παγκοσμίως για την κίνηση μιας μηχανής.

του ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - Κ. ΚΟΤΣΑΝΑΕ Κ Θ Ε Σ Η

Ατμοκίνηση και αεριοπροώθηση 

Μετατροπή της περιστροφικής κίνησης
σε παλινδρομική (και αντιστρόφως)

Κιβώτια ταχυτήτων στην αρχαία Ελλάδα

Το οδόμετρο του Αρχιμήδη (3ος αι. π.Χ.)
(ο πρώτος ...χιλιομετρητής της ιστορίας)

Μετρητικά όργανα ένδειξης
(χιλιομετρητές)

Η πυροσβεστική αντλία
των Κτησιβίου 

και Ήρωνος (3ος αι. π.Χ.) 
(η πρώτη εφαρμογή εμβόλων,

κυλίνδρων &βαλβίδων
εισαγωγής & εξαγωγής

παγκοσμίως)

Έμβολα και κύλινδροι, βαλβίδες
και υδραυλικοί ελεγκτές

Κοχλίες και περικόχλια,
ελατήρια και τροχοί

αναστολής («επίσχεστρα»), 
σύνδεσμοι Cardan και γωνίες Caster
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