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Καρμανιόλα το
ασφαλιστικό
νομοσχέδιο για την
κοινωνία και την
ενημέρωση

Δημόσιο: «Κούρεμα»
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Επίτευγμα - ορόσημο:
Εμβρυο έφτασε σε ηλικία
δύο εβδομάδων στον
«σωλήνα»! 5/5

Στους τρεις βασικούς
επιστήμονες που
ανακάλυψαν τα βαρυτικά
κύματα το φετινό Βραβείο
Κοσμολογίας Gruber 5/5

Τρία εκατ. δολάρια
μοιράστηκαν οι 1.015
επιστήμονες που
ανακάλυψαν τα βαρυτικά
κύματα - Ανάμεσά τους
πέντε Έλληνες 4/5

Ανακαλύφθηκαν τρεις νέοι
εξωπλανήτες που θα
μπορούσαν να φιλοξενούν
ζωή 4/5

Αναβλήθηκε για το 2020 η
δεύτερη φάση της κοινής
αποστολής ΕΕ-Ρωσίας
στον πλανήτη Άρη 2/5

Οσοι έχουν πολλούς
φίλους αντέχουν
περισσότερο το σωματικό
πόνο 29/4

Οι πρωτοπόροι της
Ευρώπης στην καινοτομία
και η Ελλάδα που
απουσιάζει 28/4

Ανακαλύφθηκε το γονίδιο
που επηρεάζει το πόσο
νέος φαίνεσαι 29/4

Ενα λεπτό πολύ έντονης
άσκησης ισοδυναμεί με 45
λεπτά ήπιας άσκησης 28/4

Λομονόσοφ: Το νέο
«καμάρι» των Ρώσων που
θα παρακολουθεί την
κοσμική ακτινοβολία και
τους επικίνδυνους
αστεροειδείς 28/4
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Η ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ "Η"
Το «ναι» στο ευρώ είναι
αδιαπραγμάτευτο
"Η" 5/5...»

REUTERS

ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΥΣΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

Το αυτοκίνητο στην... αρχαία Ελλάδα

Μια μοναδική περιοδεύουσα έκθεση υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (τομέας Έρευνας και
Τεχνολογίας) παρουσιάζεται για πρώτη φορά παγκοσμίως αυτόνομα
στο Κουρσούμ Τζαμί στα Τρίκαλα με διοργανωτή το δήμο Τρικκαίων
και την e-Τρίκαλα από 21 Σεπτεμβρίου 2015 μέχρι 15 Φεβρουαρίου
2016, με τίτλο «Το αυτοκίνητο στην αρχαία Ελλάδα από τους μυθικούς
αυτοκινούμενους τρίποδες του Ηφαίστου μέχρι το αυτοπλοηγούμενο
"υπάγον αυτόματο" του Ήρωνος».

 

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η έκθεση, μέσα από τη διατύπωση των
παρακάτω ερωτημάτων. Υπήρξε αυτοκίνητο στην αρχαία Ελλάδα και μάλιστα
με αυτόματη πλοήγηση (δηλ. χωρίς οδηγό); 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 (1800
χρόνια πριν τον …Cardan) και τροχοί τύπου Caster; Υπήρξε ατμοκίνηση και
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;

Υπήρξαν οι προϋποθέσεις στην αρχαία Ελλάδα για την δημιουργία ενός
αυτοκινήτου όμοιου με αυτού της σύγχρονης εποχής;

 

H 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
(www.kotsanas.com) που λειτουργεί στο Κατάκολο και την Αρχαία Ολυμπία
(Μουσείο Αρχιμήδη).
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«Σοκ και δέος στο Δημόσιο» - Δείτε το πρωτοσέλιδο
της «Ημερησίας του Σαββάτου» που κυκλοφορεί
εκτάκτως την Παρασκευή 

Ολα τα φορολογικά μέτρα - φωτιά που θα ισχύσουν
από την Κυριακή 

Παραλύει όλη η χώρα για δύο ημέρες και... έπεται
συνέχεια 

Θα γίνει πρωθυπουργός της Τουρκίας ο κουμπάρος
του Κώστα Καραμανλή; 

Αφορολόγητο κάτω από 9.000 ευρώ - Ποιοι θα
πληρώσουν περισσότερο φόρο 

Πρόωρες εκλογές βλέπει τώρα ο Economist 

Αυτή είναι η νέα ρύθμιση για τα τέλη κυκλοφορίας με
το μήνα - Τί προβλέπει 
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
Σύμβολο Τιμή Μετ % Ογκος

ΑΝΔΡΟ 11,57 0,00   0

ΑΝΕΚ 0,10 0,01  11,11 5000

ΑΝΕΜΟΣ 0,70 -0,01  -1,41 0

ΑΝΕΠ 0,42 0,00   0

ΑΝΕΠΟ 0,13 0,00   0

ΑΡΑΙΓ 8,34 0,09  1,09 2376

ΑΣΚΟ 0,36 0,00   0

ΑΣΤΑΚ 4,70 0,00   0
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ΑΤΕΚ 0,88 0,00   0

ΑΤΤ 0,15 0,00   471361

ΑΤΤΙΚ 0,01 0,00   0
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Γιατί το Βερολίνο φοβάται
τώρα για το κοινό νόμισμα
"Η" 5/5...»

Michael Spence
H διαχείριση του χρέους
σε έναν υπερχρεωμένο
κόσμο
"Η" 29/4...»

Αντιφάσεις στην
εξωτερική πολιτική των
ΗΠΑ
Ανατροπή και συνέχεια
"Η" 5/5...»

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΥΡΙΔΗΣ
Εκλογικός νόμος: Ο άσος
στο μανίκι του Τσίπρα
"Η" Online 4/5 10:38...»

ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΛΗΣ
Κραυγές εκλογών και
κύκλοι αυτοτραυματισμού
"Η" 22/4...»

ΕΦΟΡΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Αναλυτική λίστα με τους
φόρους και εισφορές που
πρέπει να πληρώσουμε
Καταιγίδα φόρων και εισφορών
φέρνει η συμφωνία με τους
δανειστές. Το επόμενο διάστημα
οι πολίτες θα βρεθούν...

ΕΡΓΑΣΙΑ

Αυτά είναι τα 10
επαγγέλματα που δεν
«τσάκισε» η κρίση στην
Ελλάδα
Επαγγέλματα που άντεξαν στην
κρίση και παρουσίασαν
αυξημένο αριθμό προσλήψεων
παρουσίασε σε έκθεση της η...

ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ
ΔΙΑΠΡΕΠΟΥΝ

Τρίτη στον κόσμο η Νομική
Σχολή του Πανεπιστημίου
Αθηνών
Την τρίτη θέση κατέκτησε η
ομάδα προπτυχιακών και
μεταπτυχιακών φοιτητών της
Νομικής Σχολής του
Πανεπιστημίου...

START UP

Ο «γκουρού» της
τεχνολογίας μιλά για την
καινοτομία
Δρ. Κένι Γκάμπριελ: Δεν υπάρχει

 

Μέσα από την θεματική αυτή έκθεση το μουσείο (για άλλη μια φορά)
αναδεικνύει αυτήν τη σχετικά άγνωστη πτυχή του αρχαιοελληνικού
πολιτισμού και αποδεικνύει ότι η τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων λίγο πριν
το τέλος του αρχαιοελληνικού κόσμου ήταν συγκλονιστικά όμοια με τις
απαρχές της σύγχρονης τεχνολογίας μας.

 

Η πορεία του δυτικού τεχνολογικού πολιτισμού, όπως ο κ. Κοτσανάς δηλώνει
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, δεν ήταν μια αύξουσα γραμμική εξέλιξη, όπως συνήθως
γνωρίζουμε, αλλά μια ταχύτατη ανάπτυξη και κορύφωση κατά τον 3ο αιώνα
π.Χ., μια υποχώρηση και απώλεια αυτής της τεχνολογίας στους επόμενους
αιώνες και μια σταδιακή επανάκτησή της, με τον 14ο αιώνα μ.Χ. να
ισοβαθμίζει την τεχνολογία αιχμής των αρχών του 2ου π.Χ. αιώνα.

 

Η εξέλιξη της σημερινής μας τεχνολογίας λοιπόν, διευκρινίζει ο ίδιος, 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.

Εκτύπωση Email 83Κοινοποιήστε Tweet

NEA ΣΕ 10'' NEWSROOM ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
6:00  Καρμανιόλα το ασφαλιστικό νομοσχέδιο για την κοινωνία και την ενημέρωση

6:00  Παραλύει όλη η χώρα για δύο ημέρες και... έπεται συνέχεια

6:00  Στουρνάρας: Πάντα το ΔΝΤ ζητούσε περισσότερα μέτρα, για να συμβιβαστεί
στη συνέχεια

5:59  Συντάξεις: Αυτές είναι οι τελικές περικοπές ύψους 8 δισ. ευρώ (πίνακας)

5:59  Τραμπ: Να αποχωρήσει η Βρετανία από την ΕΕ

5:59  Αφορολόγητο κάτω από 9.000 ευρώ - Ποιοι θα πληρώσουν περισσότερο
φόρο

5:59  Ολα τα φορολογικά μέτρα - φωτιά που θα ισχύσουν από την Κυριακή

0:50  Δείτε ένα εκπληκτικό ντοκιμαντέρ για τα ευρήματα στην Αμφίπολη (video)

0:40  Θα γίνει πρωθυπουργός της Τουρκίας ο κουμπάρος του Κώστα Καραμανλή;

0:27  Την Κυριακή μετά τις 10 το βράδυ η ψήφιση του Ασφαλιστικού

0:24  Γιούνκερ: Μερικής απασχόλησης μεγάλος αριθμός Ευρωπαίων πολιτικών

OIKONOMIA

ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Αυτή είναι η νέα ρύθμιση για τα τέλη κυκλοφορίας με το
μήνα - Τί προβλέπει "Η" Online 5/5 20:11

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΓΝΩΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ Π. Μέισον: Εφικτή η συμφωνία για να
επιστρέψουν οι επενδύσεις "Η" Online 5/5 23:11

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΦΩΤΙΑ ΤΕΕ: Οι μηχανικοί που θα ψηφίσουν το ασφαλιστικό θα είναι
υπεύθυνοι για την καταστροφή του κλάδου "Η" Online 5/5 23:32

ΜΕΧΡΙΣ ΤΙΣ 16 ΜΑΙΟΥ Σε διαβούλευση ο αναπτυξιακός νόμος - Ποιοί μπορούν να
είναι δικαιούχοι και ποια είναι τα είδη ενισχύσεων "Η" Online 5/5 17:16

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ποιοι και πώς μπορούν να ενταχθούν
ξανά στη ρύθμιση των 100 δόσεων "Η" Online 5/5 11:58

ΕΥΣΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ Η Ελλάδα στους πιο δημοφιλείς καλοκαιρινούς
τουριστικούς προορισμούς των Ρώσων για το 2016 "Η" Online 5/5 17:12

Έσπασε το «φράγμα» των 600 μονάδων ο Γενικός
Δείκτης

Σημεία στήριξης αναζητά η Wall Street

Με θετικό πρόσημο τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Απώλειες για τις τουρκικές μετοχές εν αναμονή της
παραίτησης Νταβούτογλου

Περιμένοντας το... Ανάπτυξη Ανέστη

Ανοδική αντίδραση στο Χ.Α. με προσδοκίες για
συμφωνία

Χρηματιστήριο: Περιμένοντας το... Ανάπτυξη Ανέστη

ΑΓΟΡΕΣ

Λ. ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Β. ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΣΙΑ

ΛΟΝΔΙΝΟ FTSE 100 6091.07 -0.43%

ΠΑΡΙΣΙ CAC 40 4291.88 -0.64%

ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗ DAX 9813.62 -0.39%

ΜΟΣΧΑ RTS 904.6 -1.3%

ethnos.gr | ΕΠΙΛΟΓΗ

19:41 11/2 Θρήνος για την τραγωδία με το
ελικόπτερο - Δύο νεκροί, ένας αγνοούμενος

12:26 11/2 Νέα πρόκληση της Τουρκίας

22:39 11/2 Ντάισελμπλουμ: Πρόοδος αλλά και
ανοιχτά θέματα 

19:09 11/2 Αμεσα στο Αιγαίο οι νατοϊκές δυνάμεις 

10:20 8/2 Τρεις μοναδικές προσφορές 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

newsonly.gr
PHOTO GALLERY
Σοκάρουν οι εικόνες από
την Κινέττα - Στον
ταχογράφο ψάχνουν τα
αίτια [photos]

tff.gr
POP GALLERY
Η γυμνή αλήθεια... ∆ες
τη Ντορέττα
Παπαδημητρίου χωρίς
μακιγιάζ [photos]

tff.gr
POP GALLERY
Ψηφίσαμε τις 20 πιο
γυμνασμένες 50άρες της
showbiz [photos]

newsonly.gr
PHOTO GALLERY
National Geographic: Τα

Μάθε Αγγλικά Online
qenglish.gr/ΑγγλικάOnline

Για Αρχάριους έως Προχωρημένους. Προσφορά 47€ για Ετήσιο
Πρόγραμμα!

Θεραπεία Αιμορροΐδων
1 κόλπο για κιρσούς
Μειώθηκε η σύνταξή σας;
Επισκεφτείτε το Μιλάνο
Ξενοδοχειακός Εξοπλισμός
Karpathos trips
Μεταπτυχιακές Σπουδές
Πάγκοι Corian Dupont® Διαμορφώστε την επενδυτική

στρατηγική σας
Επιλέξτε από  
πληθώρα προϊόντων
Συναλλαγές σε μετοχές  
από μόλις 6 USD

Οι συναλλαγές σε επενδυτικά
προϊόντα ενέχουν κινδύνους.  
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