
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

RAM RULERS 
Μουσείο Υπολογιστών και Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών  
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Λίγα λόγια για μας... 

Tο RAM RULERS είναι το πρώτο και μοναδικό ιδιωτικό μουσείο στην Κρήτη 

αφιερωμένο στην ιστορία της πληροφορικής και της ψηφιακής ανάπτυξης. Το 

Μουσείο Υπολογιστών και Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών δεν είναι απλώς ένας 

εκθεσιακός χώρος, αλλά διαθέτει πλήρως λειτουργικά μηχανήματα και 

προσφέρει στους επισκέπτες του μια διαδραστική εμπειρία με συστήματα 

υπολογιστών και κονσολών από τη δεκαετία του 1970 και μετά. Τα εκθέματά 

μας προέρχονται από την προσωπική συλλογή των ιδρυτών του μουσείου και 

η κύρια εστίασή μας είναι σε συστήματα που χρησιμοποιούνταν στο σπίτι και 

στα σχολεία και όχι σε μεγάλα συστήματα υπολογιστών και κεντρικούς 

υπολογιστές της πρώιμης ψηφιακής εποχής.  

Στο Μουσείο θα ταξιδέψετε στις "χρυσές δεκαετίες" των υπολογιστών και του 

gaming χρησιμοποιώντας ρετρό υπολογιστές όπως Sinclair Spectrum, Amstrad, 

Commodore, Amiga, Atari, Acorn. Θα δείτε τις πρώτες κονσόλες Pong και θα 

παίξετε σε κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών από τους γίγαντες του gaming 

Nintendo, Sega, Sony και Microsoft. 

 

Γιατί RAM; Γιατί RULERS; 

Την δεκαετία του ‘80 όπου ξεκίνησαν την κυριαρχία τους οι πρώτοι οικιακοί 

υπολογιστές, δεν υπήρχε η δυνατότητα μόνιμης αποθήκευσης δεδομένων σε 

σκληρούς δίσκους όπως σήμερα. Η RAM (Random Access Memory- Μνήμη 

Τυχαίας Προσπέλασης) ήταν η βραχύβια μνήμη που έλεγχε τη λειτουργία και 

την ταχύτητα του εκάστοτε υπολογιστή και καθόριζε την ικανότητα και την 

ποιότητά του. Αυτός που έλεγχε τη RAM, λοιπόν, ήταν ο κυρίαρχος (RULER) της 

δύναμης του υπολογιστή. Έτσι εμπνεύστηκε το όνομά του το μουσείο 

πληροφορικής RAM RULERS.  

Εκείνη τη ρομαντική εποχή που ήμασταν και εμείς (πιο) νέοι, η RAM των 

υπολογιστών έγινε RAM δική μας και λόγω της τότε ηλικίας μας μετατράπηκε 

σε ROM - μόνιμη μνήμη - και δεν ξεχάσαμε ποτέ το ξεκίνημα της τεχνολογίας 

που τώρα τη θεωρούμε δεδομένη...  Μαθαίνοντας την ιστορία μπορούμε να 

κατανοήσουμε καλύτερα την τωρινή εποχή και να προβλέψουμε -ίσως- την 

επόμενη. Σας καλούμε, λοιπόν, να ταξιδέψετε μαζί μας πίσω στον χρόνο και να 

γίνετε και εσείς RAM RULERS!  

 

Καλώς Ήρθατε! 
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Η έκθεση του μουσείου 

Η συλλογή μας περιλαμβάνει εκθέματα που καλύπτουν όλη την εξέλιξη των 

οικιακών υπολογιστών από το 1980 -έτος μηδέν για τους οικιακούς 

υπολογιστές- και μετά, και την διαδοχή τους από τους προσωπικούς 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές (PCs) από το 1985 μέχρι σήμερα. Επίσης, 

διαθέτουμε μια πλήρη συλλογή από κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών που έφεραν 

την ψηφιακή διασκέδαση σε κάθε σπίτι, από το 1972 έως και σήμερα.   

Η μόνιμη κεντρική έκθεση του Μουσείου Υπολογιστών και Ηλεκτρονικών 

Παιχνιδιών περιλαμβάνει:  

 Μουσείο Υπολογιστών 

o Οικιακούς μικροϋπολογιστές (Home micros) 

o Προσωπικούς υπολογιστές (Personal Computers, PCs) 

o Φορητούς προσωπικούς υπολογιστές 

(Portable Personal Computers, PPCs) 

o Αποθηκευτικά μέσα 

o Παιχνίδια και προγράμματα 

 

 Μουσείο κονσολών 

o Κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών (Game Consoles) 

o Φορητές κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών (Handheld 

Game Consoles) 

o Παιχνίδια 

 Arcade  

o Καμπίνα arcade με όλα τα παιχνίδια που κυκλοφόρησαν στις 

αίθουσες ψυχαγωγίας της δεκαετίας 80-90 (14.000 παιχνίδια!) 

 

 Software 

o Εκπαιδευτικά προγράμματα σε αποθηκευτικά μέσα της 

εποχής για χρήση με τους αντίστοιχους υπολογιστές.  

 

 Συλλεκτικά περιοδικά πληροφορικής, βιβλία και εγχειρίδια χρήσης 

o Ολοκληρωμένες σειρές περιοδικών πληροφορικής της δεκαετίας 

’80,  ‘90 και 2000, θεματικά βιβλία και εγχειρίδια χρήσης των 

υπολογιστών και του λογισμικού του μουσείου. Οι επισκέπτες 

μπορούν να τα διαβάσουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο μας 

«Γωνιά μελέτης (Study Corner)». 
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Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα 

Σε ποιους απευθύνεται 

Το Μουσείο Υπολογιστών και Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών είναι ο ιδανικός χώρος 

για τους λάτρεις της πληροφορικής, της τεχνολογίας και της ιστορίας της και 

για όσους ενδιαφέρονται να τη διδάξουν ή να μάθουν γι’αυτή. Απευθύνεται 

σε δασκάλους, σε καθηγητές της πληροφορικής και της τεχνολογίας, σε 

μαθητές όλων των βαθμίδων, σε φοιτητές, αλλά και σε γονείς που αναζητούν 

μια διασκεδαστική και εκπαιδευτική δραστηριότητα που μπορούν να 

μοιραστούν με τα παιδιά τους. Είναι ένας χώρος που μπορεί να αποτελέσει 

σημείο τομής για δυο - ή και τρεις - γενιές, φέρνοντας κοντά τους νοσταλγούς 

των μικροϋπολογιστών και των ουφάδικων, με τους δεινούς χρήστες των 

smartphones και του high definition gaming.  

 

 

Στόχοι 

Στόχοι του προγράμματος είναι οι επισκέπτες μας 

 να γνωρίσουν την εξέλιξη των υπολογιστών, της πληροφορικής και της 

τεχνολογίας μέσα από τη βιωματική μάθηση, 

 να εξοικειωθούν με τη χρήση οικιακών υπολογιστών, περιφερειακών και 

αποθηκευτικών μέσων δεκαετίας ’80, καθώς και κονσολών από το 1972 και 

μετά, γράφοντας κώδικα, φορτώνοντας προγράμματα και παίζοντας 

παιχνίδια στα εκθέματα του μουσείου, 

 να αναγνωρίσουν την αλματώδη και ταχύτατη ανάπτυξη της πληροφορικής 

μέσα σε μόλις τρεις δεκαετίες μέσα από την εκπαιδευτική ξενάγηση και τη 

διαδραστική τους εμπειρία στο Μουσείο. 
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Περιεχόμενο 

Η συλλογή του Μουσείου Υπολογιστών και Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών 

αποτελείται από μηχανήματα που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην 

εξέλιξη της πληροφορικής και της τεχνολογίας. Έχοντας στόχο να θυμηθούν οι 

παλιοί, αλλά και να μάθουν οι νεότεροι μέσα από τη σφαίρα της βιωματικής 

εκπαίδευσης, προσφέρουμε στους επισκέπτες μας μια πλήρως διαδραστική 

εμπειρία με συστήματα υπολογιστών και κονσολών από τη δεκαετία του 1970 

και μετά. 

Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού μας προγράμματος και των ξεναγήσεων, οι 

επισκέπτες του Μουσείου μαθαίνουν πως ξεκίνησαν και πως εξελίχτηκαν οι 

οικιακοί υπολογιστές. Χρησιμοποιούν τα διαφορετικά μοντέλα υπολογιστών 

που κυκλοφορούσαν τη δεκαετία του ’80 και του ‘90. Ενημερώνονται για την 

ιστορία και την πορεία κάθε κατασκευαστή και κάθε εταιρείας πληροφορικής 

της εποχής, κατανοώντας την ακμή και την παρακμή τους. Περιεργάζονται και 

ανακαλύπτουν διάφορες κρυφές λεπτομέρειες κάθε μηχανήματος και των 

περιφερειακών του. Γνωρίζουν όλα τα αποθηκευτικά μέσα της εποχής 

φορτώνοντας παιχνίδια και προγράμματα απο κασέτα, από δισκέτες 3, 3.5 και 

5 ¼ ιντσών σε διαφορετικά μηχανήματα και με διαφορετικές εντολές ανά 

μηχάνημα. Δουλεύουν σε γραφικό περιβάλλον δεκαετίας ’80 και γράφουν 

κώδικα σε BASIC και DOS. Διανύουν τη συναρπαστική διαδρομή από τα 8 στα 

16, στα 32, και τέλος στα 64bit. Δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους μεταφέροντας 

και χρησιμοποιώντας τους πρώτους φορητούς υπολογιστές. Κάνουν 

«ανατομία» σε PCs και μαθαίνουν όλα τα δομικά τους μέρη.   

Απολαμβάνουν την ψηφιακή διασκέδαση μιας άλλης εποχής ταξιδεύοντας με 

τον ΕΤ τον εξωγήινο στο ATARI 2600. Συγκρίνουν την ταχύτητα, την ποιότητα 

γραφικών και ήχου όλων των κονσολών βιντεοπαιχνιδιών, φορητών και μη, 

που κυκλοφόρησαν  από το 1972 μέχρι σήμερα παίζοντας το αγαπημένο τους 

παιχνίδι. Αναπτύσσουν τις κινητικές τους δεξιότητες χρησιμοποιώντας 

δεκάδες χειριστήρια -joysticks, controllers όλων των ειδών, μέχρι cockpit.  

Στο τέλος της εκπαίδευσης τους, τους απονέμεται το  αναμνηστικό συμμετοχής 

των RAM RULERS!!!  
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Χρήσιμες πληροφορίες 

o Ωράριο Επισκέψεων 

 Δευτέρα – Κυριακή 10:00 – 21:00, κατόπιν ραντεβού (τηλέφωνο 

κρατήσεων: 6982078868) 

o Διάρκεια εκπαιδευτικής επίσκεψης: 2-3 ώρες  

 

o Μέγιστος αριθμός επισκεπτών σύμφωνα με τα τρέχοντα υγειονομικά 

πρωτόκολλα. 

 

o Τιμή εισιτηρίου 

Ειδική τιμή για σχολική επίσκεψη: 3€ για εκπαιδευτική διαδραστική 

επίσκεψη, ΔΩΡΕΑΝ για συνοδούς εκπαιδευτικούς  

 

o Το Μουσείο ακολουθεί και εφαρμόζει πλήρως τα υγειονομικά 

πρωτόκολλα όπως αυτά ορίζονται από τους τρέχοντες κανονισμούς.  

 

o Για την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 

απαραίτητη η έγκαιρη τηλεφωνική κράτηση και η επιβεβαίωση της 

κράτησης μια βδομάδα πριν την επίσκεψη. 

 

o Σε περίπτωση που υπάρχουν ΑΜΕΑ στην ομάδα των επισκεπτών, 

παρακαλούμε να το αναφέρετε στην κράτησή σας.  
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Επικοινωνία 

Το Μουσείο Υπολογιστών και Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών RAM RULERS 

βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, πίσω από το Αρχαιολογικό 

Μουσείο Ηρακλείου.  

   

 
 
RAM RULERS  
Μουσείο Υπολογιστών και Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών 
Μεραμβέλλου 52 

Ηράκλειο Κρήτης, ΤΚ 71202 

 2810 287902 – 6982 078868 
 
 info@ramrulers.com  
 

https://ramrulers.com/ 

 

 

  

RAM RULERS 

mailto:info@ramrulers.com
https://ramrulers.com/
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Βρείτε μας στο διαδίκτυο 
 

@RamRulersComputerAndGamingMuseum 

@ramrulers 

@RamRulers 

https://www.linkedin.com/company/ram-rulers-computer-
gaming-museum 

 


