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εισαγωγή
• Όλοι ονειρευόμαστε ένα καινοτόμο σχολείο με 

ένα πρόγραμμα ευέλικτο που θα διαμορφώνεται 
σύμφωνα με τις ανάγκες, τις ικανότητες, τα 
ενδιαφέροντα και τις προσδοκίες των μαθητών, 
όπου θα κυριαρχεί η βιωματική μάθηση
και η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας
και που θα έχει σαν στόχο την πολύπλευρη 
ανάπτυξη του ατόμου. 

• Το μάθημα της Τεχνολογίας στο Γυμνάσιο και 
στο Ενιαίο Λύκειο είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για 
τη νέα αυτή εκπαιδευτική προσέγγιση.



(http://users.ilei.sch.gr/kkotsanas/technology/index.html)

• Μέσα από την επιλεκτική παρουσίαση 100  
μαθητικών κατασκευών που υλοποιήθηκαν στο 
εργαστήριο Τεχνολογίας του Γυμνασίου 
Κρεστένων θα επιχειρηθεί (εκτός των παραπάνω)
να δειχτεί η διαθεματικότητα της διδακτικής της 
Τεχνολογίας και η πολλαπλή συμβολή της στην 
εκπαιδευτική κοινότητα .



Έργα …Τεχνολογίας 
από το Γυμνάσιο Κρεστένων

• Αρχαία Ελληνική τεχνολογία
• Παραδοσιακή τεχνολογία
• Σύγχρονη τεχνολογία



Υδραυλικός τροχός της Περαχώρας
Αναπαράσταση του αρχαιοελληνικού μηχανισμού άντλησης νερού που βρέθηκε σε ανασκαφές στην
Περαχώρα Κορινθίας.
Αποτελείται από ένα μεγάλο κατακόρυφο τροχό που φέρει χάλκινα δοχεία και περιστρέφεται μέσω
εμπλεκομένων τροχών με τη βοήθεια ζώων. Τα δοχεία γεμίζουν στο κατώτερο σημείο του τροχού και
στη συνέχεια ανατρέπονται σε αύλακα στο ψηλότερο σημείο της διαδρομής τους.
(Έχει προστεθεί ηλεκτρική κίνηση για προσομοίωση της λειτουργίας του και ένα πλαστικό δοχείο
για την ανακύκλωση του νερού)

Κατασκευή στο 
εργαστήριο: Π. 
Καλογεροπούλου, Φ. 
Τσαγδής,  κ.ά.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΕΡΓΑ…ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ





Αυτόματο άνοιγμα θυρών ναού μετά από θυσία στον βωμό του
Αναπαράσταση της επινόησης του Ήρωνα του Αλεξανδρέως, που επέτρεπε το άνοιγμα των θυρών
ενός ναού μετά από θυσία στον βωμό του.
Με τη φωτιά της θυσίας θερμαίνεται ο αέρας του δοχείου του βωμού και διαστελλόμενος πιέζει νερό
σε άλλο συγκοινωνούν δοχείο. Το πιεζόμενο νερό μέσω σιφωνιού μεταφέρεται σε δοχείο επί ζυγού
και προκαλεί την εκτροπή προς το μέρος του. Ο ζυγός εκτρεπόμενος παρασύρει σε περιστροφή
τους δύο άξονες των θυρών και προκαλεί το άνοιγμά τους. Μετά το τέλος της θυσίας μέσω του
σιφωνιού δημιουργείται αντίστροφη κίνηση του νερού και ο ζυγός εκτρέπεται προς την αντίθετη
κατεύθυνση και προκαλεί το κλείσιμο των θυρών.

Κατασκευή στο εργαστήριο : 
Ναός: Γιαννακοπούλου, 
Δημητρακοπούλου, Γιάννου, 
Γκότση, Δεσκερέ, κ.ά.  
Μηχανισμός: Τσαγδής, 
Δημητρόπουλος, κ.ά.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
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Αιολόσφαιρα του Ήρωνα 
O πρόδρομος της ατμομηχανής, που με την προσθήκη μιας τροχαλίας θα μπορούσε να είχε
οδηγήσει την Ελληνιστική εποχή (αν δεν ανακοπτόταν από τη Ρωμαϊκή κατάκτηση) στη Βιομηχανική
επανάσταση, με απρόβλεπτες συνέπειες για την ανθρωπότητα.
Πάνω από έναν λέβητα υπάρχουν δύο σωλήνες και γύρω από τα καμπυλωμένα άκρα τους
εδράζεται μία σφαίρα με δύο ακροφύσια. Όταν θερμανθεί το νερό του λέβητα, ατμοποιείται και
περνώντας από τους δύο κατακόρυφους σωλήνες εισέρχεται στη σφαίρα και εξέρχεται με ταχύτητα
από τα δύο ακροφύσια εξαναγκάζοντάς την σε αντίθετη περιστροφή.

Κατασκευή στο 
εργαστήριο: Μ. Κυριαζής, 
Β. Μπριασούλης, Ρ. 
Μπεκρής,  κ.ά.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
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Κατακόρυφος Μυκηναϊκός αργαλειός (Ο «ιστός» των αρχαίων Ελλήνων)
Με τις λεπτομέρειες του σκύφου του Chiusi
Με τη λειτουργικότητα των στημόνων του κρατήρα από το Pristicci
Με τη διάταξη των αγνύθων της ληκύθου της Νέας Υόρκης
Ο αργαλειός κατασκευάσθηκε από μαθητές του Γυμνασίου Κρεστένων στο εργαστήριο Τεχνολογίας
του σχολείου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στην «αναβίωση των Ηραίων» για την ύφανση του
πέπλου της Ήρας, γι΄ αυτό και φέρει σε Γραμμική Β την επιγραφή «στην πότνια Ήρα».
Για την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκαν εικονογραφικές πληροφορίες από 23 αρχαία αγγεία, που
αλληλοσυμπληρώνονταν (αλλά και αλληλοαναιρούνταν μερικές φορές).

Κατασκευή στο εργαστήριο: 
Γ. Βασιλόπουλος, Κ. 
Αρβανίτη,  Κ. Τσιβερδή, Ε. 
Αρβανίτη, Ν. Αντωνίου, Τ. 
Τσαφαλόπουλος, Τ. Αλέρτας, 
Δ. Τζούμας, Γ. Χατζής, Μ. 
Σπήλιος, Ρ. Μπεκρής, Ν. 
Γκότσης, Χ. Βασιλόπουλος,  
Δ. Ευσταθόπουλος.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



Κατακόρυφος Μυκηναϊκός αργαλειός (Ο «ιστός» των αρχαίων Ελλήνων)
Αποτελείται από τους 4 «ιστόποδες» ή «κελέοντες», επάνω στους οποίους είναι στερεωμένο το
«αντίον» (το πάνω οριζόντιο κυλινδρικό ξύλο), απ’ όπου κρέμεται ο «στήμων» (τα νήματα) και ο
«καίρος» (το κάτω οριζόντιο κυλινδρικό ξύλο). Για το τέντωμα του στημονιού δένονταν στο κάτω
μέρος του οι «αγνύθες» ή «λεαί» (πήλινα, λίθινα ή μολύβδινα υφαντικά βάρη πυραμιδικής κυρίως
μορφής ). Η εναλλαγή των στημόνων γινόταν με τη βοήθεια του «μίτου», δηλαδή των θηλιών που
έφερε ο «κανών», το μικρό οριζόντιο κυλινδρικό ξύλο που τραβούσε η υφάντρα πίσω – μπροστά
εναλλάξ, ώστε να περνά το «πηνίον» (κουβάρι) με την «κρόκη» (νήμα) ανάμεσα στους στήμονες. Η
ύφανση γινόταν από κάτω προς τα πάνω και το υφασμένο πανί τυλιγόταν στο «αντίον».

Κατασκευή στο εργαστήριο: 
Γ. Βασιλόπουλος, Κ. 
Αρβανίτη,  Κ. Τσιβερδή, Ε. 
Αρβανίτη, Ν. Αντωνίου, Τ. 
Τσαφαλόπουλος, Τ. Αλέρτας, 
Δ. Τζούμας, Γ. Χατζής, Μ. 
Σπήλιος, Ρ. Μπεκρής, Ν. 
Γκότσης, Χ. Βασιλόπουλος,  
Δ. Ευσταθόπουλος

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
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Ελαιοπιεστήριο
(Τύπου συμπίεσης λοστού)

Αναπαράσταση του αρχαιότερου ελαιοπιεστηρίου τύπου «συμπίεσης λοστού».
Υπολείμματά του ανακαλύφθηκαν στη νήσο Θηρασία. Η μοναδική απεικόνισή του υπάρχει σε
ανάγλυφο του 6ου αιώνα π.Χ., που βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο, ενώ έχει περιγραφεί από τον
Κάτωνα τον Πρεσβύτερο.
Ο ελαιοπολτός τοποθετημένος σε σακιά συμπιεζόταν με τη βοήθεια μοχλού και αντιβάρου από
πέτρες.

Κατασκευή στο 
εργατήριο: Κ. 
Αρβανίτη, Α. 
Γαργαρόπουλος, κ.ά.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
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Ύσπληγα
Μηχανισμός που χρησιμοποιούνταν στην αρχαία Ελλάδα κατά τους Ολυμπιακούς και άλλους
αγώνες, για να αποφεύγεται η πρόωρη εκκίνηση των αθλητών.
Αποτελούνταν από δύο κατακόρυφους πασσάλους, που έφεραν δύο οριζόντια σχοινιά (το ένα στο
ύψος των γονάτων και το άλλο στο ύψος της κοιλιάς των αθλητών).
Όταν ο αφέτης τραβούσε το σχοινί απομανδάλωσης των πασσάλων, αυτοί έπεφταν απότομα στο
έδαφος λόγω της δύναμης της «νευράς» (στριμμένων νεύρων ζώων ή μαλλιών γυναικών) που
υπήρχε στη βάση τους και επέτρεπαν την εκκίνηση των αθλητών.

Κατασκευή στο 
εργαστήριο: 
Γαργαρόπουλος, 
Τζιούτζιας, Αρβανίτη, 
κ.ά.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
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Ύσπληγα (σε φυσικό μέγεθος)
Η ύσπληγα κατασκευάστηκε προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στην εκδήλωση του Γυμνασίου
Κρεστένων με θέμα «Αναπαράσταση των αρχαίων ολυμπιακών αγωνισμάτων και αρχαίων
ελληνικών παιχνιδιών».
Επιλέχθηκε ο σχεδιασμός και η κατασκευή ενός ελαφρού τύπου φορητού μηχανισμού με την
εφαρμογή γνωστών τεχνικών από την πολιορκητική μηχανική της εποχής (ράβδοι απομανδάλωσης
αντί του κρίκου σκανδαλισμού) και σύμφωνα με τα πρότυπα της ύσπληγας της Νεμέας, ο οποίος
δεν απαιτεί όμως τη χρήση λίθινων βάσεων και που πιστεύουμε ότι θα ήταν πιθανή η χρήση του
στην Ολυμπία τόσο στο Στάδιο όσο και για τις προπονήσεις στο Γυμνάσιο.

Κατασκευή στο εργαστήριο: 
Σ. Σταματελόπουλος, Γ. 
Νιάρχος, Φ. Μεντές, Μ. 
Καλογερόπουλος, Α. 
Γαργαρόπουλος, Ξ. Τσούρας, 
Τ. Τσαφαλόπουλος, κ.ά.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
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Πυρσεία & Φρυκτωρίες
Μέθοδος οπτικής μετάδοσης μηνυμάτων με περίπλοκο σύστημα πυρσών μεταξύ υψωμάτων που 
απείχαν έως και 100 χλμ. Με απλοϊκή χρήση της πυρσείας έγινε γνωστή σε μια ημέρα η πτώση της 
Τροίας (Αισχύλου, «Αγαμέμνων»). Σε κατάλληλα επιλεγμένα υψώματα κτίζονταν οι «φρυκτωρίες». 
Κάθε φρυκτωρία περιλάμβανε δύο τοίχους με πέντε πυρσούς, τοποθετημένους στον καθένα. 
Μεταξύ των τοίχων υπήρχε ειδική διόπτρα για τη διάκριση από τον «φρυκτωρό» των δεξιών ή 
αριστερών πυρσών της απέναντι φρυκτωρίας. Επίσης διέθετε συγκεκριμένη πινακίδα με χωρισμένα 
τα γράμματα της αλφαβήτου σε πέντε οριζόντιες γραμμές και κάθετες στήλες. Οι αριστεροί πυρσοί 
από το μέρος του παρατηρητή αναφέρονταν στον αριθμό της κάθετης στήλης, ενώ οι δεξιοί στον 
αριθμό της οριζόντιας γραμμής. Για παράδειγμα, όταν ανάβονταν δύο αριστεροί πυρσοί και 
τέσσερις δεξιοί, γινόταν εκπομπή του γράμματος «Ρ». Τα μηνύματα τη νύκτα μεταδίδονταν με το 
φως των πυρσών, ενώ τη μέρα με τον καπνό τους.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
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Κατασκευή στο εργαστήριο: 
Δ. Κόλλιας, Φ. Μεντές, Κ. 
Αρβανίτη, Α. 
Γαργαρόπουλος, κ.ά.





Οριζόντιος καθιστός αργαλειός
Οριζόντια διάταξη ύφανσης των αρχαίων πολιτισμών

Η καθιστή υφάντρα τέντωνε το στημόνι δένοντας το ένα αντί γύρω από τη
μέση της και το άλλο από έναν πάσσαλο απέναντί της.
Η εναλλαγή του στημονιού γινόταν με τη βοήθεια του καίρου (μιτάρι) και
του αποστάτη (λεπτό σανίδι).

Κατασκευή στο εργαστήριο: Γιακουμή, Δημοπούλου, Γκερμπούρα, Γιαννακοπούλου, κ.ά.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
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Ελέπολη
Αναπαράσταση της αρχαιοελληνικής
πολιορκητικής μηχανής, που επινόησε ο
Επίμαχος ο Αθηναίος το 306 π.Χ.,
μηχανικός του Δημητρίου του Πολιορκητή.
Αποτελούνταν από έναν πολυώροφο
ξύλινο πύργο επικαλυμμένο με άκαυστα
υλικά και μετακινούνταν με τη βοήθεια
τροχών. Όταν κατόρθωνε να πλησιάσει το
τείχος, κινητή γέφυρα κατέβαινε από το
ψηλότερο σημείο της και επέτρεπε στους
οπλίτες να πηδήσουν στα τείχη. Ήταν
εξοπλισμένη με καταπέλτες και
πολεμοφόδια, ενώ στη βάση της διέθετε
αιωρούμενο πολιορκητικό κριό για την
υπονόμευση των τειχών.
Πρωτοχρησιμοποιήθηκε εναντίον της
Σαλαμίνας της Κύπρου το 306 π.Χ. και της
Ρόδου το 307 π.Χ. Αργότερα
χρησιμοποιήθηκε από τους Ρωμαίους,
τους Βυζαντινούς και τους Άραβες.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
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Κατασκευή στο εργαστήριο: Μ. Καλογερόπουλος, 
Λ. Φωτόπουλος, Η. Σταυρόπουλος.



Καταπέλτης
Αναπαράσταση της πολιορκητικής μηχανής τύπου καταπέλτη–εκτοξευτή λίθων, που κατασκεύασε το
320 π.Χ. ο Διάδης ο Πελλαίος, ο μηχανικός του Αλεξάνδρου, και χρησιμοποιήθηκε στις εκστρατείες
του μεγάλου στρατηλάτη.
Η κινητήρια δύναμή του οφείλεται στη δύναμη ελατηρίων από στριμμένα νεύρα ζώων ή μαλλιά
γυναικών («νευρά»).
Οι χειριστές με μοχλούς περιέστρεφαν τον άξονα (που διέθετε μηχανισμό μανδάλωσης και βραχίονα
απελευθέρωσης), οπότε η «ολκός», δηλαδή η ξύλινη ράβδος με το αυλάκι, συρόταν προς τα πίσω
και τότε τοποθετούσαν τον λίθο. Κατόπιν απελευθέρωναν τον άξονα και ο λίθος εκτοξευόταν.

Κατασκευή στο εργαστήριο: 
Καλογερόπουλος, Δ. 
Κολαϊτης, Γ. Κοτσανάς, Κ. 
Κυριαζής, κ.ά.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
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Ο «υδραυλικός τηλέγραφος» του Αινεία
Μέθοδος αποστολής προσυμφωνημένων μηνυμάτων, που περιέγραψε ο Αινείας ο Τακτικός (βλ.
Πολύβιο) από το 350 π.Χ. Χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά μηνυμάτων στην αχανή αυτοκρατορία
του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Αποτελείται από δύο όμοια δοχεία με νερό, όπου επιπλέουν δύο πλωτήρες από φελλό, στη μέση
των οποίων είναι στερεωμένα δύο κυλινδρικά στελέχη με προσυμφωνημένα μηνύματα. Ο χειριστής
«πομπός» ανεβάζοντας έναν αναμμένο δαυλό δίνει σήμα στον χειριστή «λήπτη» για την αποστολή
μηνύματος. Κατεβάζοντας τον δαυλό, ταυτόχρονα και οι δύο ελευθερώνουν τα στόμια εκκένωσης
των συσκευών τους. Όταν φανεί στη συσκευή του «εκπομπού» το επιθυμητό μήνυμα, ανεβάζοντας
τον δαυλό, δίνει σήμα στον «λήπτη» και ταυτόχρονα και οι δύο σταματούν την εκροή. Λόγω
ομοιότητας των συσκευών, των στομίων εκροής και της ίδιας στάθμης του ύδατος, το επιθυμητό
προσυμφωνημένο μήνυμα εμφανίζεται και στη συσκευή του λήπτη.

Κατασκευή στο 
εργαστήριο: Μεντές, 
Καλογερόπουλος, 
Κολαϊτης, 
Γαργαρόπουλος, 
Αρβανίτη, κ.ά.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΕΡΓΑ…ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ





Πέτρινο ελαιοτριβείο
Ζωοκίνητο πέτρινο ελαιοτριβείο κλασικών χρόνων (πιστό αντίγραφο σωζόμενου στην Ακρόπολη της 
αρχαίας Σπάρτης).
Αποτελείται από δύο κυλινδρικά λιθάρια που περιστρέφονται με τη βοήθεια ζώων σε κατάλληλα 
λαξευμένο γούβωμα συμπαγούς πέτρας. 

Κατασκευή στο 
εργαστήριο από 
γύψο και ξύλο: 
Σταματελόπουλος, 
Παπαδόπουλος,  
κ.ά.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΕΡΓΑ…ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ





Ποδοκίνητος τόρνος
Αναπαράσταση του ποδοκίνητου τόρνου που περιγράφει ο Βιτρούβιος. Ένα από τα αρχαιότερα
γνωστά μηχανήματα, που δίνουν μορφή επιφανείας εκ περιστροφής με αφαίρεση υλικού.
Το κατεργαζόμενο κομμάτι περιστρέφεται αριστερόστροφα με το πάτημα του ποδομοχλού και
κατόπιν δεξιόστροφα, λόγω της δύναμης επαναφοράς της λυγισμένης ράβδου. Το κοπτικό εργαλείο
εφαρμόζει πάνω στο περιστρεφόμενο κομμάτι ο τεχνίτης.

Κατασκευή στο εργαστήριο: 
Μαντάς, Κωστόπουλος, κ.ά.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΕΡΓΑ…ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



Μονάγκων καταπέλτης
Πολιορκητική μηχανή εκτόξευσης λίθων

Χρησιμοποιήθηκε σε όλη την αρχαιότητα έως τους Βυζαντινούς χρόνους (οπότε αντικαταστάθηκε
από τα πυροβόλα).
Η απαιτούμενη ενέργεια εξασφαλίζεται από την ισχυρή συστροφή των σχοινιών στήριξης της δοκού
εκτόξευσης. Η κάθοδός της επιτυγχάνεται με την περιστροφή ενός άξονα από τους χειριστές, με
μηχανισμό μανδάλωσης-απελευθέρωσης.
Η προσθήκη κουτάλας είναι μεσαιωνική επινόηση.

Κατασκευή στο 
εργαστήριο: Μ. 
Τσαγδής, Γ. 
Τσαμπούκος, κ.ά.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΕΡΓΑ…ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



Γωνιόμετρο
Όργανο υπολογισμού της γωνιακής
απόστασης της κατακορύφου ενός τόπου ως
προς τη διεύθυνση του ήλιου (ή αστέρα).
Αποτελούνταν από έναν υποδιαιρεμένο δίσκο,
με δύο αντιδιαμετρικά τοποθετημένα
προσοφθάλμια και με τη δυνατότητα να
στρέφεται γύρω από την κατακόρυφο και το
κέντρο του. Με ένα τέτοιο πιθανόν όργανο ο
Ερατοσθένης, στοχεύοντας τον ήλιο,
προσδιόρισε την περιφέρεια της γης.

Κατασκευή στο εργαστήριο: Φωτόπουλος, 
Φλέσσιας, κ.ά.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΕΡΓΑ…ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



Κηλώνιο ή Σαντούφ
Πανάρχαιο σύστημα άντλησης νερού, που επινόησαν οι πολιτισμοί της Μεσοποταμίας.
Αποτελείται από έναν μοχλό, ο οποίος στη μια άκρη φέρει το δοχείο άντλησης και στην άλλη μια
πέτρα ως αντίβαρο. Ο χειριστής χρησιμοποιεί το βάρος του σώματός του για την κάθοδο του
δοχείου και το αντίβαρο για την άνοδο του γεμάτου με νερό δοχείου.

Κατασκευή στο εργαστήριο: 
Κουτσουρούμπας, 
Κοτσόπουλος, 
Γαλανοπούλου, Γιακουμή, 
κ.ά.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΕΡΓΑ…ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ





Τετράντας
Ουράνιο ρολόι αραβικής επινόησης

Για τη μέτρηση του χρόνου ο χειριστής του οργάνου στόχευε τον ήλιο μέσα από τα δύο στόχαστρα.
Ένα κινητό κουμπί πάνω στο νήμα του βαριδίου ρυθμιζόταν με βάση τα ζωδιακά σημεία (μήνες)
που υπήρχαν στο χείλος του οργάνου. Το νήμα κρεμόταν ελεύθερα και την ώρα έδειχνε η θέση του
κουμπιού πάνω στους ωριαίους κύκλους που ήταν χαραγμένοι πάνω στο όργανο.

Κατασκευή στο εργαστήριο: 
Ν. Αδαμόπουλος, κ.ά.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΕΡΓΑ…ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



Μονοκόλωνος ανυψωτικός γερανός
Ανυψωτικό μηχάνημα της αρχαιότητας

Με αυτόν κτίστηκε ο Παρθενώνας και τα άλλα λαμπρά κτίσματα του αρχαιοελληνικού πολιτισμού. 
Διαθέτει δύο βαρούλκα. Με το ένα ανυψώνεται η κολώνα και με το άλλο το άγκιστρο.

Κατασκευή στο εργαστήριο: 
Μ. Τσαγδής.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΕΡΓΑ…ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



Αλφάδι 
Πρόγονος του σημερινού αλφαδιού. Μ’ αυτό κτίστηκαν τα ζιγκουράτ της Μεσοποταμίας, οι 
πυραμίδες της Αιγύπτου και οι ναοί των Ελλήνων. 
Ελέγχει την οριζοντιότητα ή την κλίση των επιφανειών.

Κατασκευή στο 
εργαστήριο: Ά. 
Ζαφειροπούλου,
Κ. Καραμπέτσου, 
κ.ά.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΕΡΓΑ…ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



Πρωτόγονος αναπτήρας ή τρυπάνι
Ένα πρωτόγονο εργαλείο για το άναμμα της φωτιάς αλλά και την εκτέλεση τρυπανισμού (διάνοιξη
οπών).
Ο χειριστής περνά τη χορδή του τόξου γύρω από το κυλινδρικό στέλεχος του τρυπανιού και με
παλινδρομικές κινήσεις του τόξου περιστρέφει το τρυπάνι.

Κατασκευή στο 
εργαστήριο: 
Μαντάς

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΕΡΓΑ…ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



Εγχάρακτη παράσταση καθιστής μορφής
Προσπάθεια αναπαραγωγής σε ξύλο εγχάρακτης παράστασης, σε πλακαρό βότσαλο, ανθρώπινου
σώματος σε καθιστή συνεσταλμένη στάση (νεολιθική εποχή, Θεσσαλία).

Κατασκευή στο εργαστήριο: 
Μαντάς

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΕΡΓΑ…ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



Χειροκίνητος μύλος
Χειροκίνητος μύλος που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες για το άλεσμα των δημητριακών και 
εξακολουθούσε να είναι σε χρήση μέχρι πρόσφατα.
Αποτελείται από δύο κυλινδρικές πέτρες («τριβείο» και «τριπτήρα» ή αλλιώς «ιγδίο» και «ύπερο»), 
απ’ τις οποίες η κάτω είναι σταθερή, ενώ η επάνω περιστρέφεται από τη χειρολαβή. Ο καρπός 
εισέρχεται από το κεντρικό άνοιγμα της επάνω πέτρας, αλέθεται ανάμεσα στις πέτρες και εξέρχεται 
λόγω της φυγόκεντρης δύναμης από την περιφέρεια.

Κατασκευή στο 
εργαστήριο: Λ. 
Σπήλιος, 
Μ. Καλογερόπουλος,  
Γ. Τζιούτζιας, κ.ά.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΕΡΓΑ…ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



Ζωοκίνητος μύλος
Ζωοκίνητος μύλος αλέσματος δημητριακών ή λειοτρίβησης άλλων υλικών.
Αποτελείται από έναν λίθο σχήματος κόλουρου κώνου, που περιστρέφεται με τη βοήθεια ζώου 
γύρω από κεντρικό στύλο πάνω σε λίθινο δάπεδο.

Κατασκευή στο 
εργαστήριο: 
Φλέσσιας, Σπήλιος, 
Καλογερόπουλος, 
Τζιούτζιας, κ.ά.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΕΡΓΑ…ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ





Κίθαρις
Η επτάχορδη ομηρική κίθαρις

Μεγαλοπρεπές έγχορδο όργανο με ξύλινο αντηχείο, που συνόδευε το τραγούδι («κιθαρωδεία») σε
μουσικούς αγώνες και άλλες δημόσιες εκδηλώσεις.

Κατασκευή στο 
εργαστήριο: Φ. 
Κοτσορώνη, Γ. 
Κηπουρού, Γ. 
Θανάσουλας, κ.ά.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΕΡΓΑ…ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



Φόρμιγξ 
Η τετράχορδη ομηρική φόρμιγξ

Έγχορδο όργανο των μυκηναϊκών χρόνων.

Κατασκευή στο 
εργαστήριο: Α. 
Τσούρα, Α. 
Μπέρτσου, Α. Κιάμου, 
κ.ά.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΕΡΓΑ…ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



Βάρβιτος 
Η διονυσιακή επτάχορδη βάρβιτος

Έγχορδο όργανο συνοδευτικό των διονυσιακών τελετουργιών.

Κατασκευή στο 
εργαστήριο: Β. 
Γιακουμή, Σ. 
Γκερμπούρα,  Ζ. 
Αθανασοπούλου, κ.ά.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΕΡΓΑ…ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



Κιθάρα
Η επτάχορδη κιθάρα

Έγχορδο όργανο, όπως διαμορφώθηκε τον 6ο αιώνα π.Χ. με τις καινοτομίες του Τερπάνδρου.

Κατασκευή στο 
εργαστήριο: Ν. 
Καραχρήστου, Ε. 
Δημοπούλου, Α. 
Μπέρτσου, Κ. 
Αρβανίτη.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΕΡΓΑ…ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



Aυλός ή Βόμβυξ
Απλός αυλός με 4 κυρίως τρυπήματα

Πνευστό όργανο, που αποτελείται από έναν καλαμένιο, ξύλινο ή οστέϊνο κύλινδρο, τον «βόμβυκα», 
στον οποίο προσαρμόζονται οι «γλωττίδες» και ο  «όλμος» (επιστόμιο).

Κατασκευή στο 
εργαστήριο: Μαντάς.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΕΡΓΑ…ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



Κρόταλα 
Αρχαιότατο κρουστό όργανο από καλάμι, πηλό ή χαλκό

Παιζόταν όπως οι ισπανικές καστανιέτες από γυναίκες που χόρευαν ή από σατύρους της συνοδείας 
του Διονύσου.

Κατασκευή στο 
εργαστήριο: Δ. 
Κόλλιας, Γ. 
Θανάσουλας.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΕΡΓΑ…ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



Κρουπέζα
Κρουστό όργανο που προσαρμοζόταν στο πόδι και συνόδευε με ρυθμικά χτυπήματα την αύληση ή 
τις χορευτικές κινήσεις.
Κατασκευή στο εργαστήριο: Διονυσόπουλος, Φλέσσιας, Κόλλιας. 

Κατασκευή στο 
εργαστήριο: 
Διονυσόπουλος, 
Φλέσσιας, Κόλλιας.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΕΡΓΑ…ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



Κύμβαλα
Ζεύγος μεταλλικών κυμβάλων

Κρουστά όργανα, που κρούονταν με τα χέρια και συνδέονταν με οργιαστικές τελετουργίες.

Κατασκευή στο 
εργαστήριο:  Ψευδός.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΕΡΓΑ…ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



Σείστρο 
Κρουστό όργανο αιγυπτιακής προέλευσης.

Κατασκευή στο 
εργαστήριο: 
Κουτσουρούμπας, 
Κανελλόπουλος.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΕΡΓΑ…ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



Σύριγξ 
Η ποιμενική επτακάλαμος σύριγξ

Το πανάρχαιο πνευστό όργανο των ποιμένων και του προστάτη τους θεού Πανός. 
Αποτελείται από 5 ή 7 ή 9 ανισομήκεις καλαμένιους αυλούς δεμένους ή συγκολλημένους με κερί.

Κατασκευή στο 
εργαστήριο: 
Δρακόπουλος.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΕΡΓΑ…ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



Πένταθλο
Μηχανισμός αναπαράστασης του αρχαίου πεντάθλου

Απεικονίζεται μια ναόσχημη πρόσοψη στοάς του Γυμνασίου της Αρχαίας Ολυμπίας. Οι αθλητές
εμφανίζονται να αγωνίζονται ανά δύο στα αγωνίσματα του πεντάθλου με την πιθανή τους σειρά
(δρόμος, άλμα, ακόντιο, δίσκος και πάλη). Το περιστρεφόμενο δάπεδο κινείται από ηλεκτρικό
μηχανισμό, που τροφοδοτείται με μπαταρία 4.5 V.

Κατασκευή στο 
εργαστήριο: Λ. 
Σκούφης, Ν. 
Γαννικοπούλου, Α. 
Γαργαρόπουλος, κ.ά.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΕΡΓΑ…ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



Πένταθλο
Μηχανισμός αναπαράστασης 

του αρχαίου πεντάθλου

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΕΡΓΑ…ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



Μπαρουτόμυλος
Υδροκίνητη μονάδα παραγωγής μπαρούτης. Αποτελείται από: α) Τη «φτερωτή», η οποία
περιστρέφεται από την κινητική ενέργεια του νερού, που φέρνει ο «κάναλος» από ψηλά β) Τον
άξονα με τα έκκεντρα «κουτάλια», που μεταδίδουν την κίνηση στα «κουτάλια» των «κοπανιών»
ανασηκώνοντάς τα (έχουμε δηλαδή μετατροπή της περιστροφικής κίνησης σε ευθύγραμμη) γ) Τα
«κοπάνια» για τη λειοτρίβηση, τη συσσωμάτωση των πρώτων υλών (νίτρο, κάρβουνο, θείο) με
πτώση – κρούση (όταν παύει η ανύψωσή τους από τα «κουτάλια» του άξονα) μέσα στα «γουδιά»
(δοχεία πρώτων υλών) δ) Τη «γυαλίστρα», κυλινδρικό περιστρεφόμενο βαρέλι με συρταρωτό
άνοιγμα, όπου μπαίνει η «κοπανισμένη» μπαρούτη για την επιλείωση και αύξηση της πυκνότητας
των κόκκων της ε) Τα «πανιά», περιστρεφόμενα σανίδια, όπου δένονται και περιστρέφονται
γρήγορα σακιά με κόκκους μπαρούτης, για ν’ απαλλαγούν από τη σκόνη που εμπεριέχουν, ώστε να
μη λερώνονται τα όπλα και τα χέρια των χειριστών τους. Στην κατασκευή έχει προστεθεί ηλεκτρικός
μηχανισμός κίνησης για την προσομοίωση της λειτουργίας της.

Κατασκευή στο 
εργαστήριο: Λ. 
Σπήλιος, Ξ. Τσούρας, 
Μ. Καλογερόπουλος, 
Λ.  Φωτόπουλος, Φ. 
Μεντές, κ.ά.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΕΡΓΑ…ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



Μπαρουτόμυλος



Μαντάνι ή Ρασοτριβή
Υδροκίνητη μονάδα για το κοπάνισμα βρεγμένων μάλλινων υφασμάτων με στόχο τη βελτίωση της
αντοχής, της συνεκτικότητας και της αδιαβροχοποίησής τους. Αποτελείται από έναν άξονα με
φτερωτή υδροκίνησης στο ένα άκρο του και τέσσερα έκκεντρα στερεωμένα στο υπόλοιπο μήκος
του. Πάνω από τον άξονα κρέμονται σχεδόν κατακόρυφα τέσσερα στελέχη με μορφή σφυριού
(κοπάνια) αρθρωμένα σε ισχυρό πλαίσιο, που εδράζεται στο έδαφος. Με την περιστροφή του άξονα
μέσω των εκκέντρων, τα σφυριά εκτελούν ταλάντωση και επιστρέφοντας στη θέση ηρεμίας τους
χτυπούν με δύναμη το βρεγμένο ύφασμα, που βρίσκεται πάνω σε οριζόντια τοποθετημένο κορμό.
Στην κατασκευή έχει προστεθεί ηλεκτρικός μηχανισμός κίνησης για την προσομοίωση της
λειτουργίας της.

Κατασκευή στο 
εργαστήριο: Φ. Μεντές, 
Μ. Καλογερόπουλος, 
Η. Σταυρόπουλος, Γ. 
Τζιούτζιας, κ.ά.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΕΡΓΑ…ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



Ανεμόμυλος
Αιολική μονάδα άλεσης
δημητριακών
Από τον άνεμο η κίνηση μεταδίδεται
στην πτερωτή, τον οριζόντιο άξονα,
τα γρανάζια, τον κατακόρυφο άξονα
και τέλος την πάνω μυλόπετρα. Ο
καρπός από τη χοάνη πέφτει στο
άνοιγμα της περιστρεφόμενης
μυλόπετρας, αλέθεται ανάμεσα στις
δύο μυλόπετρες (την κινούμενη και
τη σταθερή) και εξέρχεται
περιφερειακά λόγω της φυγόκεντρης
δύναμης. Η χοάνη είναι εφοδιασμένη
με ρυθμιστή παροχής καρπού,
ανάλογα με την ταχύτητα
περιστροφής.
Διαθέτει ηλεκτρικό μηχανισμό
κίνησης για την προσομοίωση της
λειτουργίας του.

Κατασκευή στο εργαστήριο: Μπατζάκα, 
Πολυτσοπούλου, Λέφας, Τσαγδής, κ.ά.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΕΡΓΑ…ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



Αργαλειός
Καθιστός αργαλειός πλήρους λειτουργικότητας. Αποτελείται από: α) τα δύο «αντιά». Το πίσω αντί,
κυλινδρικό ξύλο όπου τυλίγεται το στημόνι και το μπροστινό αντί, όπου τυλίγεται το υφασμένο πανί,
β) την «απολυταριά», δηλαδή τον μακρύ μοχλό που περιστρέφει και τεντώνει το στημόνι στο πίσω
αντί, γ) το «σφίχτη», δηλαδή τον κοντό μοχλό που περιστρέφει το μπροστινό αντί για να τυλίγεται το
υφασμένο πανί, δ) το «χτένι», που αποτελείται από πολλά λεπτά καλαμένια δοντάκια και που
βοηθά στο σφίξιμο της ύφανσης, ε) τα «μιτάρια», που είναι κατασκευασμένα όπως το χτένι, με τη
διαφορά ότι αντί για καλαμάκια φέρουν ζεύγη νημάτων με κόμπο στη μέση τους, στ) τις
«πατήθρες», δηλαδή ξύλινα σανίδια σαν τσόκαρα που κινούνται από τα πόδια της υφάντρας και
ανεβοκατεβάζουν εναλλάξ τα (αναρτημένα από ζεύγος τροχαλιών) μιτάρια, ζ) τη «σαΐτα», που φέρει
το υφάδι για την ύφανση.

Κατασκευή στο 
εργαστήριο: Τσούρα, 
Χούσου, 
Σπηλιόπουλoυ, κ.ά.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΕΡΓΑ…ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



Αργαλειός



Ανέμη και Σβίγα
Εργαλεία νηματοποίησης

Περιστρέφοντας το χειροστρόφαλο της σβίγας, το νήμα ξετυλίγεται από την ανέμη και τυλίγεται στο
καρούλι της σβίγας.

Κατασκευή στο 
εργαστήριο από τις: 
Κίζυλη, Χούσου, 
Αθανασοπούλου, 
Γιακουμή, κ.ά.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΕΡΓΑ…ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



Βαρούλκο
Βαρούλκο ανύψωσης κάδων νερού τοποθετημένο πάνω σε πηγάδι.

.

Κατασκευή στο 
εργαστήριο: Χαντάντ 
Ναμπίχα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΕΡΓΑ…ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



Ζωοτρόπιο
Ένα παιχνίδι του Μεσαίωνα, πρόγονος όλων των σύγχρονων συσκευών μετάδοσης κινούμενης
εικόνας, αφού έχει την ίδια αρχή λειτουργίας. Τραβώντας το σχοινάκι, το τύμπανο με τις εικόνες
περιστρέφεται και κοιτάζοντας από το παραθυράκι και την αντίστοιχη κινούμενη σχισμή
(διάφραγμα), οι περιστρεφόμενες εικόνες δίνουν την εντύπωση της κίνησης, αφού το ανθρώπινο
μάτι δεν μπορεί να ξεχωρίσει δύο διαφορετικές εικόνες, που προβάλλονται με διαφορά μικρότερη
του 1/10 του δευτερολέπτου.

Κατασκευή στο 
εργαστήριο: Β. 
Ζαφειροπούλου, Δ. 
Καραμπέτσου.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΕΡΓΑ…ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



Εξάντας
Ναυτικό όργανο για την εύρεση του γεωγραφικού στίγματος. Η αρχή λειτουργίας του στηρίζεται στη
διαφορετική γωνία πρόσπτωσης των ακτίνων του ήλιου και των αστέρων την ίδια ώρα σε τόπους με
διαφορετικό γεωγραφικό στίγμα. Ο χειριστής περιστρέφει τη ράβδο του οργάνου, ώστε από το
προσοφθάλμιο να παρατηρεί άμεσα τον ορίζοντα (επιφάνεια της θάλασσας) και έμμεσα (μέσω των
δύο κατόπτρων) τον ήλιο ή τους αστέρες. Διαβάζοντας τη βαθμολογημένη ένδειξη και
παραβάλλοντάς την σε πινακίδα ωρών – γεωγραφικό μήκος – ενδείξεων οργάνου εντοπίζει το
γεωγραφικό στίγμα που βρίσκεται.

Κατασκευή στο 
εργαστήριο: Α. Πλατή, 
Κ.  Κυριαζής,  κ.ά.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΕΡΓΑ…ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



Νερόμυλος
Υδροκίνητη μονάδα άλεσης
δημητριακών με κατακόρυφη
φτερωτή.
Από την πτώση του νερού η κίνηση
μεταδίδεται στη φτερωτή, στον
οριζόντιο άξονα, στα γρανάζια, στον
κατακόρυφο άξονα και τέλος στην
πάνω μυλόπετρα. Ο καρπός από
τη χοάνη πέφτει στο άνοιγμα της
περιστρεφόμενης μυλόπετρας,
αλέθεται ανάμεσα στις δύο
μυλόπετρες (την κινούμενη και τη
σταθερή) και εξέρχεται
περιφερειακά λόγω της
φυγόκεντρης δύναμης. Διαθέτει
ηλεκτρική αντλία για την
επανακυκλοφορία του νερού, που
απαιτείται για την προσομοίωση της
λειτουργίας του.

Κατασκευή στο εργαστήριο: Φ. Τσαγδής, Κ. Παναγόπουλος, 
Γ. Φώτης, Γ. Χειμώνας, Γ. Κουσκουλής, κ.ά.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΕΡΓΑ…ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



Παντογράφος
Συσκευή αντιγραφής σχεδίων κ.ά. Η γραφίδα ακολουθεί την κίνηση της ακίδας και διαγράφει
ισομεγέθη σχέδια, σχέδια σε σμίκρυνση ή σχέδια σε μεγέθυνση, ανάλογα με τα γεωμετρικά
χαρακτηριστικά των βραχιόνων.

Κατασκευή στο 
εργαστήριο: Ν. 
Καραχρήστου, Α. 
Κιάμου, κ.ά.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΕΡΓΑ…ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



Πλάστιγγα
Είδος ζυγού ζύγισης μεγάλων φορτίων, τύπου τριών μοχλών, που υποπολλαπλασιάζει τη δύναμη
εξισορρόπησης του φορτίου.

Κατασκευή στο 
εργαστήριο: Δ. Κίζυλη, 
Γ. Κοτσανάς, Ν. 
Καραχρήστου, κ.ά.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΕΡΓΑ…ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



Ανεμοδείκτης - Ανεμόμετρο
Διάταξη που δείχνει την κατεύθυνση 
του ανέμου, το όνομά του και την 
ταχύτητά του.

Κατασκευή στο εργαστήριο: 
Αμπατζής, Ασημακόπουλος, 
Γιάννου, Δημοπούλου, 
Αδαμοπούλου, κ.ά.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΕΡΓΑ…ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



Αερόστατο
Η ανύψωσή του
επιτυγχάνεται με την
είσοδο των θερμών
αερίων της καύσης (άρα
και ελαφρύτερων του
αέρα) από τον καυστήρα
(βαμβάκι με οινόπνευμα)
του κανίστρου μέσα στο
μπαλόνι.

Κατασκευή στο 
εργαστήριο: 
Κουτσοπούλου, Λινού, 
κ.ά.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΕΡΓΑ…ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



Πυξίδα
Όργανο προσανατολισμού

Αποτελείται από μια μαγνητισμένη βελόνα, που επιπλέει στο νερό και επομένως δείχνει προς τον
μαγνητικό Βορά (Ν). Περιστρέφουμε το κουτί, ώσπου η μύτη της βελόνας να ευθυγραμμιστεί με το
σημείο Ν.

Κατασκευή στο 
εργαστήριο: 
Μπριασούλη, κ.ά.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΕΡΓΑ…ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



Ιστιοφόρο
Αναπαράσταση  τρικάταρτου ιστιοφόρου

Κατασκευή στο 
εργαστήριο: 
Θανάσουλας, 
Δρακόπουλος.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΕΡΓΑ…ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



Άροτρα 
Εργαλεία οργώματος του εδάφους

Κατασκευή στο 
εργαστήριο: 
Γεωργόπουλος, 
Μαντάς, κ.ά.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΕΡΓΑ…ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



Χυτό ψάρι
Χυτό γύψινο αντικείμενο σε ξύλινο καλούπι

Κατασκευή στο 
εργαστήριο: 
Γεωργόπουλος, 
Τσαγδής, κ.ά.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΕΡΓΑ…ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



Ζυγός
Είδος ζυγού με αναρτημένους
δίσκους εκατέρωθεν της φάλαγγας

Κατασκευή στο 
εργαστήριο: Ν. 
Αδαμοπούλου, Γ. 
Δημοπούλου, κ.ά.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΕΡΓΑ…ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



Παλάτζα
Είδος ζυγού με έναν βραχίονα, έναν
δίσκο ζύγισης και ένα κινητό αντίβαρο.

Κατασκευή στο 
εργαστήριο: Α. Λένας.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΕΡΓΑ…ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



Ηλεκτρονικός υπολογιστής
Αποτελείται από διακόπτες, μικρορελέ, πύλες
OR & AND, διόδους, λαμπάκια κ.ά.
Διαθέτει πληκτρολόγιο, κεντρική μονάδα και
οθόνη. Έχει δυνατότητα πρόσθεσης αριθμών
από το 0 έως το 7 (3 bits).
Tρόπος λειτουργίας:
Βάλτε το γενικό διακόπτη του πληκτρολογίου
στη θέση ΟΝ.
Πατήστε έναν αριθμό από το πληκτρολόγιο Α
(θα εμφανισθεί στην οθόνη ο αριθμός).
Πατήστε το πλήκτρο + (θα εμφανισθεί στην
οθόνη το +).
Πατήστε έναν αριθμό από το πληκτρολόγιο Β
(θα εμφανισθεί στην οθόνη).
Πατήστε το πλήκτρο = (θα εμφανισθεί στην
οθόνη) και αυτόματα θα υπολογισθεί και θα
εμφανισθεί το αποτέλεσμα της πρόσθεσης.

Κατασκευή στο εργαστήριο: (πληκτρολόγιο) Καραχρήστου, Κιάμου, Χειμώνας, Μεντές, Πλατή, 
(κεντρική μονάδα) Κοτσανάς, Μεντές, Χειμώνας, Κυριαζής, Μπουρογιαννόπουλος, (οθόνη) Τζούμα, 
Φλέσσια, Πλατή, κ.ά.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΕΡΓΑ…ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



Σεισμογράφος
Συσκευή καταγραφής επίκεντρου και μεγέθους σεισμών. 

Διαθέτει τρεις αιωρούμενες ράβδους με γραφίδα στις άκρες τους και τρία καταγραφικά. Καταγράφει
σεισμικές δονήσεις σε τρεις κατευθύνσεις (δύο οριζόντιες, κάθετες μεταξύ τους και μία κατακόρυφη).
Η συνισταμένη και των τριών υποδεικνύει την διεύθυνση δράσης της σεισμικής δόνησης. Με τη
συνδυασμένη χρήση δύο τέτοιων ομοίων συσκευών τοποθετημένων σε δύο απομακρυσμένα
σημεία εντοπίζεται το επίκεντρο του σεισμού. Το μέγεθος του σεισμού προσεγγίζεται από τη
συγκριτική ανάλυση προηγούμενων καταγραφών με τα αντίστοιχα πραγματικά.

Κατασκευή στο 
εργαστήριο: Τσαγδής, 
Χάντζιος, κ.ά.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΕΡΓΑ…ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



Τηλέγραφος
Συσκευή αποστολής και λήψης κωδικοποιημένων σημάτων Μορς

Με έναν διακόπτη ο λήπτης θέτει σε κίνηση τη χάρτινη ταινία. Ο αποστολέας πατά το μπουτόν
τροφοδοσίας του ηλεκτρομαγνήτη στιγμιαία ή παρατεταμένα, οπότε έλκεται με ανάλογη διάρκεια η
οριζόντια ράβδος, με αποτέλεσμα η γραφίδα στην άκρη της να καταγράφει αντίστοιχα τελείες και
παύλες. Λειτουργεί με δύο μπαταρίες 4,5 Volt.

Κατασκευή στο 
εργαστήριο: Φ. 
Τσαγδής , Ν. Σκούφης, 
κ.ά.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΕΡΓΑ…ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



Τυπογραφείο
Αποτελείται από: α) τον κάτω περιστρεφόμενο κύλινδρο επικαλυμμένο με απορροφητικό υλικό για
τον εμποτισμό και τη μεταφορά της μελάνης στον μεσαίο κύλινδρο, β) τον μεσαίο κύλινδρο που
φέρει ανάγλυφα τα στοιχεία εκτύπωσης (τη λέξη ΚΡΕΣΤΕΝΑ ανεστραμμένη) κατασκευασμένα από
απορροφητικό υλικό για τον εμποτισμό και τη μεταφορά της μελάνης στο χαρτί εκτύπωσης, γ)τον
πάνω κύλινδρο για την προώθηση του χαρτιού εκτύπωσης, δ) το ρολό του χαρτιού εκτύπωσης και
το πλαίσιο εμποτισμού μελάνης και ε) τον μηχανισμό κίνησης, την μπαταρία, τον διακόπτη και τις
απαραίτητες καλωδιώσεις.

Κατασκευή στο 
εργαστήριο: Α. 
Γιαννικοπούλου, Α. 
Ζιάτα, Φ. Ζωγόγιαννη, 
Ν. Γκότση, Γ. 
Δημητροπούλου, Α. 
Δημητρουλοπούλου.
.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
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ΣΥΓΧΡΟΝΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



Φωτεινός σηματοδότης
Αποτελείται από: α) ένα φανάρι με
τρία ζεύγη λαμπτήρων (πράσινο,
κόκκινο, πορτοκαλί), β) έναν
περιστρεφόμενο κύλινδρο
χρονισμού (χωρισμένο σε έξι
δακτυλίους), γ) έξι επαφές
ηλεκτροδότησης των λαμπτήρων
(μία για κάθε λαμπτήρα), δ) το
σύστημα τροφοδοσίας (4,5 V), ε)
έναν διακόπτη ON-OFF και στ) τις
απαραίτητες καλωδιώσεις. Καθώς ο
κύλινδρος περιστρέφεται από τον
ηλεκτροκινητήρα, βρίσκεται
συνεχώς με τάση λόγω της πλαϊνής
επαφής και κάθε δακτύλιός του
μεταφέρει χρονισμένα το ρεύμα
(ανάλογα με το αν είναι μονωμένος
ή όχι στο σημείο εκείνο) στην
αντίστοιχη επαφή και από εκεί στον
αντίστοιχο λαμπτήρα.

Κατασκευή στο εργαστήριο: Π. Αλέρτας, Β. Αδαμόπουλος, 
Α. Αντωνίου, Κ. Βίτσας, Σ. Γιανκούλα, Γ. Γιακουμή, Π. 
Γιαννακόπουλος, Κ. Γιαννακόπουλος.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΕΡΓΑ…ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



Σχεδιογράφος 
Αποτελείται από: α) δύο οδοντωτές ράβδους (μια κατακόρυφη και μια οριζόντια), β) δύο
κινούμενους φορείς (ο ένας φέρει την πέννα σχεδίασης και ο άλλος ολόκληρο το σύστημα της
οριζόντιας ράβδου), γ) το χειριστήριο (τεσσάρων κατευθύνσεων) και δ) το σύστημα τροφοδοσίας
(4,5 V). Τρόπος λειτουργίας: Πατώντας τα πλήκτρα ↑ ή ↓ του χειριστηρίου, ο φορέας που φέρει την
οριζόντια ράβδο κινείται προς τα επάνω ή κάτω κατά μήκος της κατακόρυφης ράβδου, οπότε η
πέννα σχεδιάζει μια κατακόρυφη γραμμή προς τα επάνω ή κάτω αντίστοιχα, ενώ πατώντας τα
πλήκτρα ← ή → ο φορέας που φέρει την πέννα σχεδίασης κινείται προς τα αριστερά ή δεξιά κατά
μήκος της οριζόντιας ράβδου, οπότε η πέννα σχεδιάζει μια οριζόντια γραμμή προς τα αριστερά ή
δεξιά αντίστοιχα. Πατώντας δυο γειτονικά πλήκτρα ταυτόχρονα, η πέννα εκτελεί μια συνδυασμένη
κίνηση και σχεδιάζει μια πλάγια γραμμή.

Κατασκευή στο 
εργαστήριο: Π. 
Τσαφαλόπουλος, Δ. 
Τζούμας, Ξ. Τσούρας, 
Τ. Τσαφαλοπούλου, Γ. 
Τζίβα, Σ. 
Σταματελόπουλος. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΕΡΓΑ…ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



Ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας (Ασανσέρ) Τεσσάρων στάσεων
Με προσομοίωση των εντολοδοτών της κίνησής του. Διαθέτει μικροδιακόπτη-αισθητήρα φόρτισης
θαλάμου, μικροδιακόπτη-αισθητήρα ασφάλισης πόρτας θαλαμίσκου και επιλογέα ανόδου-καθόδου
εντός και εκτός θαλαμίσκου. Σε περίπτωση που υπάρχει επιβάτης μέσα στον θάλαμο, δεν υπάρχει
δυνατότητα εξωτερικού χειρισμού του. Σε περίπτωση που η πόρτα του θαλάμου δεν έχει ασφαλίσει,
δεν υπάρχει δυνατότητα ούτε εσωτερικού ούτε εξωτερικού χειρισμού του. Λειτουργεί με μπαταρία
4,5 Volt.

Κατασκευή στο 
εργαστήριο: Χ. 
Τσαγδής, Π. 
Καλογεροπούλου, κ.ά.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
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ΣΥΓΧΡΟΝΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



Φωτογραφική μηχανή
Φωτογραφική μηχανή με διάφραγμα χαλκού και χειροκίνητο κλείστρο. Διαθέτει μοχλό εκτύλιξης και 
επανατύλιξης του φιλμ. Λειτουργεί με φιλμ 35 mm.

Κατασκευή στο 
εργαστήριο: Α. Πλατή, 
Ν. Καραχρήστου, Δ. 
Κίζυλη, κ.ά.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
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ΣΥΓΧΡΟΝΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



Συναγερμός
Αντικλεπτικό σύστημα προστασίας

Αποτελείται από τρεις μαγνητικές παγίδες (στα δύο παράθυρα και την πόρτα) συνδεδεμένες σε 
σειρά, δύο ηλεκτρομαγνητικούς διακόπτες (ρελέ), έναν «κρυφό» διακόπτη, μια σειρήνα, μια 
μπαταρία 4.5 V και τις απαραίτητες καλωδιώσεις.
Η σειρήνα ηχεί, όταν παραβιαστεί ένα παράθυρο ή πόρτα ή όταν κοπεί το καλώδιο συνδεσμολογίας 
τους, ενώ εξακολουθεί να χτυπά ακόμη και όταν εξαλειφθεί η αιτία ενεργοποίησης του συναγερμού, 
μέχρις ότου απενεργοποιηθεί ο «κρυφός» διακόπτης. 

Κατασκευή στο 
εργαστήριο: Αρβανίτη, 
Κολαϊτης, 
Βασιλοπούλου, 
Γαργαρόπουλος, 
Θανάσουλας, κ.ά.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΕΡΓΑ…ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



Ηλιακός θερμοσίφωνας
Συσκευή μετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε θερμική

Ο ήλιος θερμαίνει το υγρό του συλλέκτη κλειστού κυκλώματος, το οποίο κινούμενο ανοδικά (σαν
ελαφρύτερο) εισέρχεται στο δοχείο (θερμαίνει το νερό χρήσης) και ψυχρότερο πλέον (σαν
βαρύτερο) επιστρέφει στον συλλέκτη.

Κατασκευή στο 
εργαστήριο: 
Ασημακοπούλου, 
Αρβανίτη, Αντωνίου, 
Βαβλιάρας, Γκότση, 
κ.ά.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΕΡΓΑ…ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



Τανάλια – Πένσα
Κατασκευή στο εργαστήριο: Χαντάντ Ναμπίχα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΕΡΓΑ…ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ





Ηλεκτρικό κουδούνι
Μηχανισμός ηχητικού σήματος. Λειτουργεί με μπαταρία 1,5 Volt. Υλικά
κατασκευής: ξύλο, κονσερβοκούτι, βερνικωμένο χάλκινο σύρμα,
ξυλόβιδες, κοχλίες, περικόχλια, πινέζες.

Κατασκευή στο εργαστήριο: Ζαφειροπούλου, Καραμπέτσου, κ.ά

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΕΡΓΑ…ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



Ανεμιστήρας
Ανεμιστήρας φυγοκεντρικού τύπου, που περιστρέφει στρόβιλο. Υλικά
κατασκευής: Λαμαρίνα, κόντρα πλακέ, σύρμα, κασσιτεροκόληση και
ξυλόκολλα. Λειτουργεί με μπαταρία 4,5 Volt.

Κατασκευή στο εργαστήριο: Σταυροπούλου, Δημητρουλόπουλος, κ.ά.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΕΡΓΑ…ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



Πλανητάριο
Προσομοίωση της κίνησης Γης και Σελήνης περί τον Ήλιο. Διαπιστώνεται η διατήρηση της
σταθερής κλίσης του άξονα περιστροφής της Γης καθ’ όλη τη διάρκεια περιστροφής της περί τον
Ήλιο, γεγονός που εξηγεί το φαινόμενο των εποχών. Εντοπίζεται η φθινοπωρινή ισημερία (23
Σεπτεμβρίου) και η εαρινή ισημερία (21 Μαρτίου), καθώς και το χειμερινό ηλιοστάσιο (22
Δεκεμβρίου) και το θερινό ηλιοστάσιο (22 Ιουνίου). Διαπιστώνεται ότι μια πλευρά της Σελήνης είναι
πάντα αθέατη από τη Γη.

Κατασκευή στο 
εργαστήριο: Σπήλιου, 
Χρονοπούλου.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
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Αεροπλάνο
Μοντέλο αεροπλάνου με χειριστήριο και ντίζες για την προσομοίωση των
μηχανισμών πλοήγησης. Π.χ. Μοχλός εμπρός δεξιά - (ανέβασμα δεξιού
μπροστινού πτερυγίου-κατέβασμα αριστερού μπροστινού πτερύγιου-
δεξιά εκτροπή ουραίου πτερυγίου- ανέβασμα του πίσω οριζόντιου
πτερυγίου) – καθοδική στροφή του σκάφους προς τα δεξιά.

Κατασκευή στο εργαστήριο: Φώτης, Χειμώνας, Πολυζωγόπουλος, Παναγόπουλος, κ.ά.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΕΡΓΑ…ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



Περισκόπιο
Μηχανισμός κρυφής οπτικής παρατήρησης 

Χρησιμοποιείται σε υποβρύχια, για να μπορούν να βλέπουν πάνω από
την επιφάνεια του νερού ενώ είναι σε κατάδυση, στα άρματα μάχης,
κ.α. Προσφέρει έμμεση οπτική παρατήρηση μέσω δύο παράλληλα
τοποθετημένων κατόπτρων υπό γωνία 450 .

Κατασκευή στο εργαστήριο: Κυριαζής, κ.ά.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΕΡΓΑ…ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



Βιομηχανικός αργαλειός
Βιομηχανική διάταξη ύφανσης

Με ειδικό περιστρεφόμενο άξονα (αντί μιταριών) για την εναλλαγή του στημονιού. Με
περιστρεφόμενα αντιά. Δυνατότητα παραγωγής υφάσματος 20 εκ. x 100 εκ.

Κατασκευή στο 
εργαστήριο:
Ζωγόγιαννη, 
Δρακοπούλου, 
Γιαννακοπούλου, 
Γιάννου, κ.ά.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
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Κιβώτιο ταχυτήτων
Κιβώτιο ταχυτήτων με τροχαλίες και  ιμάντα 

(1η, 2η, 3η και όπισθεν)

Κατασκευή στο 
εργαστήριο: 
Τσαγδής, Σκούφης, 
κ.ά.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
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Φυγοκεντρικό ελαιοτριβείο
Ελαιοτριβείο φυγοκεντρικού τύπου δύο σειρών

Διακρίνονται με τη σειρά τα μηχανήματα: χοάνη, αναβατόριο,
αποφυλλωτικό, πλυντήριο, χοάνη και αναβατόριο πλυμένου
ελαιοκάρπου, σπαστήρας, μαλακτήρας, φυγοκεντρικό μηχάνημα και
διαχωριστήρες.

Κατασκευή στο εργαστήριο: Α. Χαντάντ, Τσουτσάνη, Σταυροπούλου,  Σκούφης, κ.ά.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
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Εργαλεία
Αλφάδι, σκεπάρνι, γωνιά, μαχαίρια

Κατασκευή στο 
εργαστήριο: 
Σπυρόπουλος, 
Δημητρόπουλος, 
Γεωργόπουλος, κ.ά.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
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Έκθεση στο Δημαρχείο Πύργου



Δεν είναι δυνατή η προβολή αυτής της εικόνας αυτή τη στιγμή.

Έκθεση στο Λάτσειο Μέγαρο Πύργου



Έκθεση στο Λάτσειο Μέγαρο Πύργου



Έκθεση τεχνοσταθμού στο Κατάκολλο







































































































Συμπεράσματα
Η διδακτική της Τεχνολογίας

α) βοηθά τους μαθητές μέσα από την κατασκευή, την έρευνα, τον 
πειραματισμό και την ανθρωποπλαστική ικανότητα ενός εργαστηρίου 
Τεχνολογίας:

• -να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες διαχείρισης τεχνολογικών προϊόντων,
• -να προσεγγίσουν πολλές και διαφορετικού είδους πηγές πληροφόρησης, 
• -να κατανοήσουν τις βασικές αρχές λειτουργίας μηχανισμών και 

μηχανημάτων, τους νόμους των Φυσικών Επιστημών, κ.ά. αφομοιώνοντας 
το απαιτούμενο γνωστικό υπόβαθρο, 

• -να εκφράσουν την αισθητική τους αντίληψη μέσα από τη σταδιακή εξέλιξη 
της μορφοποίησης ενός τελικού και χρηστικού προϊόντος, 

• -να αποκτήσουν την ικανότητα παραγωγής λύσεων στην αντιμετώπιση 
καθημερινών τεχνολογικών προβλημάτων, 

• -να κατανοήσουν τις οικονομικές, κοινωνικές, γεωγραφικές και πολιτιστικές 
διαμορφωτικές επιρροές στην ιστορική εξέλιξη των τεχνολογικών 
προϊόντων, 

• -να ανακαλύψουν και να καλλιεργήσουν κλίσεις και ενδιαφέροντα,
• -να βελτιώσουν την αυτοεκτίμησή τους μέσα από την ικανοποίηση της 

δημιουργικής διαδικασίας,
• -και να αναπτύξουν τύπους υγιούς κοινωνικοσυναισθηματικής 

συμπεριφοράς μέσα από την επικοινωνία και την συνεργασία στα πλαίσια 
της μαθητικής ομάδας παραγωγής έργου. 



β) ενθαρρύνει και προωθεί τη διεπιστημονική προσέγγιση των 
διαθεματικών της πεδίων μέσα από τη δραστηριοποίηση και 
συνεργασία  εκπαιδευτών διαφορετικών ειδικοτήτων (εκτός του 
Τεχνολόγου) που συνυπάρχουν στη σχολική κοινότητα. π.χ. η 
ανακατασκευή ενός αρχαίου μουσικού οργάνου  απαιτεί την 
εμπλοκή του φιλολόγου για την αναζήτηση αρχαίων μαρτυριών, του 
μουσικού για την κατανόηση των μουσικών κλιμάκων, του 
μαθηματικού για την κατανόηση των αριθμητικών αναλογιών, του 
υπευθύνου καλλιτεχνικών κ.ά. 

γ) παράγει ανατροφοδοτικά εποπτικό και λοιπό υλικό για τις 
εκπαιδευτικές ανάγκες άλλων επιστημονικών πεδίων (π.χ. 
πολιορκητικές μηχανές για το πεδίο της Ιστορίας, σεισμογράφο και 
ατμοπαραγωγό για το πεδίο των Φυσικών Επιστημών, σκηνικά για 
τη σχολική Θεατρική Ομάδα, κ.ά.) 

δ) αποτελεί εκπαιδευτικό εργαλείο στη συμβουλευτική του Σχολικού 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

και ε) λειτουργεί σαν μέσο προβολής της σχολικής κοινότητας και των 
μαθητικών δράσεων  (διοργάνωση εκθέσεων, παραγωγή και 
διάθεση χρηστικών αντικειμένων, κ.ά.)



επίλογος

Τέλος μέσα από τη διδακτική της Τεχνολογίας, με ένα 
μικρό εργαστήριο εξοπλισμένο με τα βασικά εργαλεία 
χειρός και τα στοιχειώδη υλικά κατεργασίας, ακόμη κι αν 
δεν πετύχουμε όλους τους παραπάνω στόχους, οι 
μαθητές μας τουλάχιστον θα είναι ικανοί να σχεδιάζουν, 
να χαράσσουν, να κατεργάζονται, να διαμορφώνουν, να 
συναρμολογούν διάφορα αντικείμενα και να 
κατασκευάζουν απλά ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά και 
υδραυλικά κυκλώματα αποκτώντας βασικές πρακτικές 
γνώσεις και δεξιότητες, απαραίτητες στην καθημερινή και 
εργασιακή ενασχόληση του σύγχρονου ενήλικα. 



προτάσεις

• αυτόνομο εργαστήριο Τεχνολογίας χώρος 
σε κάθε σχολείο
• εξασφάλιση του απαιτούμενου εξοπλισμού 
(εργαλεία, πάγκοι εργασίας, ερμάρια υλικών 
και προιόντων, κ.ά.)
• χρηματοδότηση  της προμήθειας των 
απαραίτητων υλικών



Κομφούκιος



Η πολύπλευρη ανάπτυξη των μαθητών 
μέσα από τη διδακτική της Τεχνολογίας

(παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού)

Κωνσταντίνος Κοτσανάς 
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός

Εκπαιδευτικός 
Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πύργου  

Πύργος, Ελλάδα
kkotsanas@hotmail.com



Φοίβος κι Αθηνά  
…και σκουπίδια πουθενά

Μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή 
οικολογικών έξυπνων κάδων 

ανακυκλούμενων και λοιπών υλικών,
με κίνητρο για την εκδήλωση 

της επιθυμητής συμπεριφοράς 

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πύργου

Διαγωνισμός μαθητικών ερευνών – κατασκευών για τα 20 χρόνια 
λειτουργίας του Ι.Τ.Ε.



Στάδια εργασίας

• Παρουσίαση του προβλήματος
• Διερεύνηση
• Καταιγισμός ιδεών
• Ανάπτυξη ιδέας
• Επιλογή βέλτιστης λύσης
• Κατασκευαστικά σχέδια
• Κατασκευή
• Δοκιμή - λειτουργία



Εισαγωγή άδειου 
αλουμινένιου κουτιού

Αυτόματη αναπαραγωγή 
ηχογραφημένου μηνύματος 

«Σε ευχαριστώ πολύ. Όμως είμαι 
ακόμα πολύ πεινασμένος. 

Φέρε μου άλλο ένα αλουμινένιο 
κουτάκι και άμα χορτάσω θα σου 

χαρίσω ένα όμορφο δώρο», 
εναλασσόμενος χρονισμένος 

φωτισμός των ματιών, κ.ά.

Αυτόματη εξαγωγή 
δώρου μετά από 

προκαθορισμένου
ς κύκλους 

λειτουργίας της 
συσκευής (κάθε 20 

άδεια κουτιά 
δωρίζει ένα 

αναψυκτικό και 
κάθε 40 κουτιά 

δωρίζει ένα 
κουκλάκι)

Αφαιρούμενος 
κάδος 

χωρητικότητας 
200 κουτιών









Κριτήρια επιλογής κατασκευής

•Δυνατότητα πρακτικής 
εφαρμογής πολλών αρχών 
και νόμων Φυσικών 
Επιστημών και 
Τεχνολογίας.

•Πρωτοτυπία θέματος 
κατασκευής.

•Πολυχρηστικότητα 
κατασκευής με οικολογικό, 
πολιτιστικό, ψυχαγωγικό, 
εκπαιδευτικό και 
κοινωνικοοικονομικό 
προσανατολισμό.



Η κατασκευή περιλαμβάνει:

• Απλά ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά 
κυκλώματα

• Εφαρμογή της θεωρίας των 
μοχλών, της οδοντοκίνησης, των 
αναστολέων κίνησης, κ.ά.

• Σύστημα καταγραφής και 
αναπαραγωγής ήχου.

• Χρονισμένο σύστήμα 
εναλλασσόμενης λειτουργίας 
λαμπτήρων.

• Δοσομετρικό σύστημα οδοντωτών 
τροχών και μηχανισμού 
αναστολής κίνησης.

• Μετρητική διάταξη αντικειμένων

• Αφαιρούμενο κάδο χωρητικότητας 
200 άδειων αλουμινένιων κουτιών











Κατασκευή σκηνικών
για το θεατρικό εργαστήρι του ΣΔΕ




