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Κατά τα µέσα του δεκάτου ενάτου αιώνα η εκβιοµηχάνιση προχωρούσε µε ταχείς ρυθµούς. Μία από τις 
παρενέργειες ήταν η ανάγκη να υπάρχουν καύσιµα για τις µηχανές ατµού οι οποίες αποτελούσαν τη 
βασική πηγή ενέργειας στα εργοστάσια. Στη Γαλλία, αυτό άρχισε να γίνεται σηµαντικό πρόβληµα, καθώς 
τα αποθέµατα άνθρακα αποδείχθηκαν περιορισµένα και σχεδόν εξαντλήθηκαν. Το πρόβληµα ήταν ακόµη 
οξύτερο καθώς η µόνη δυνατή πηγή εισαγωγών ήταν η Αγγλία – ο παραδοσιακός (οικονοµικός) 
αντίπαλος της Γαλλίας. Ως εκ τούτου η γαλλική κυβέρνηση υποσχέθηκε οικονοµική βοήθεια σε όποιον 
ερευνητή ο οποίος θα πρότεινε ελπιδοφόρες λύσεις για την αποφυγή της εξάρτησης της Γαλλίας από τον 
αγγλικό άνθρακα. 

Αυτή ήταν στιγµή που ο Γάλλος καθηγητής 
Γυµνασίου Ωγκουστίν Μουσώ (Augustin Mou-
chot) εµφανίστηκε επί σκηνής. Ο Μουσώ 
συνδύασε δύο κατασκευές οι οποίες ήταν ήδη 
γνωστές: Έναν µαυρισµένο κοίλο κύλινδρο ο 
οποίος περιείχε νερό – µια παρόµοια κατασκευή 
είχε χρησιµοποιηθεί κατά τα τέλη του δέκατου 
όγδοου αιώνα από τον Οράς Μπενεντίκτ ντε 
Σωσύρ (Horace Benedict de Saussure) µε σκοπό 
να πειραµατισθεί ο τελευταίος πάνω στην 
ακτινοβολία της θερµότητας. Αυτό συνδυάστηκε 
µε ένα κοίλο κάτοπτρο το οποίος 
χρησιµοποιήθηκε για να εστιάσει την ηλιακή 
ακτινοβολία πάνω στον κύλινδρο. Ήδη το 1861 ο 
Μουσώ ήταν σε θέση να παράγει ατµό µε τη 
συσκευή του. Τα επόµενα χρόνια έθεσε σα σκοπό 
να βελτιώσει το «στήσιµό της» για να την 
καταστήσει πιο χρήσιµη για τεχνικούς σκοπούς. 
Οι προσπάθειές του υποστηρίζονταν οικονοµικά 
από τη γαλλική κυβέρνηση.  
  Τα άµεσα αποτελέσµατα που προέκυψαν ήταν 
δύο: Αφενός ο Μουσώ ήταν σε θέση να αναπτύξει 
την κατασκευή ηλιακών µαγειρικών συσκευών, οι 
οποίες χρησιµοποιήθηκαν ιδιαίτερα από το 
γαλλικό στρατό στις αποικίες της χώρας στη 
βόρεια Αφρική. Αυτές οι συσκευές επέτρεπαν 
στους στρατιώτες να ετοιµάζουν ζεστά γεύµατα, 
χωρίς να παράγουν καπνό, µια σηµαντική 
λεπτοµέρεια αν ειδωθεί από την στρατιωτική 
οπτική γωνία. Αυτές οι κουζίνες 
χρησιµοποιούνταν µέχρι και τον 20ο αιώνα.    
Το άλλο αποτέλεσµα των προσπαθειών του 
Μουσώ ήταν µια µηχανή, η οποία λειτουργούσε 
µε ατµό ο οποίος παραγόταν από την ηλιακή 
συσκευή του. Ο Μουσώ, επινόησε πολλές 
µηχανές, η µεγαλύτερη των οποίων εκτέθηκε στη 
διεθνή έκθεση του Παρισιού το 1878. Το κωνικό 
κάτοπτρο είχε διάµετρο πέντε περίπου µέτρων 
ενώ η µηχανή µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ως 
τυπογραφική µηχανή, ενώ µπορούσε να παράγει 
και πάγο. 

  Στο Μουσώ απονεµήθηκε το χρυσό µετάλλιο γι’ 
αυτή του τη µηχανή.  Ωστόσο µέχρι τότε τα 
πράγµατα είχαν και πάλι αλλάξει. Ένα βασικό 
πρόβληµα της µηχανής του Μουσώ ήταν το 
κάτοπτρο το οποίο ήταν επικαλυµµένο µε ένα 
ασηµένιο στρώµα, το οποία καθώς είχε την τάση 
να οξειδώνεται απαιτούσε το διαρκή καθαρισµό 
του, µειώνοντας κατά συνέπεια την 
αποδοτικότητα της µηχανής. Ωστόσο, µια άλλη 
εξέλιξη αποτέλεσε πολύ µεγαλύτερο πρόβληµα 
για τον Μουσώ. Ανακαλύφθηκαν νέα κοιτάσµατα 
άνθρακα στην ανατολική Γαλλία, µε συνέπεια να 
µην υπάρχει πλέον η ανάγκη για εναλλακτικές 
πηγές ενέργειας. Επιπροσθέτως, µια κυβερνητική 
αναφορά χαρακτήρισε τη µηχανή του Μουσώ ως 
οικονοµικά ασύµφορη. Ως αποτέλεσµα, η γαλλική 
κυβέρνηση σταµάτησε να υποστηρίζει οικονοµικά 
τις έρευνες του. Αυτό ήταν που έφερε και την 
εργασία του στο τέλος της 
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Το Ιστορικό Υπόβαθρο – Αναδροµή: Η ηλιακή κουζίνα 
σύµφωνα µε τον Ωγκουστίν Μουσώ γράφηκε από 
τον Peter Hering  µε την Υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής (έργο: 518094-LLP-1-2011-1-GR-
COMENIUS-CMP) και του Πανεπιστηµίου του 
Φλένσµπουργκ της Γερµανίας. Η δηµοσίευση αυτή 
αντανακλά τις απόψεις του συγγραφέα και µόνον και η 
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Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που αυτή 

περιέχει.  

 


