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Δελτίο Τύπου για την Έκθεση Αρχαίας Ελληνικής
Τεχνολογίας
Από admin (http://31synedrio.emeimathias.gr/author/admin/) στα Νέα

(http://31synedrio.emeimathias.gr/category/%ce%bd%ce%ad%ce%b1/) στις Νοεμβρίου 02, 2014

Έκθεση Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας – Κώστα Κοτσανά 
«Οι σημαντικότερες εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων»
Στα πλαίσια του 31ου Μαθηματικού Συνεδρίου που θα διεξαχθεί στη Βέροια, 7-9 Νοεμβρίου 2014, το

Παράρτημα Ημαθίας της Ε.Μ.Ε., οι Δ/νσεις Β/θμιας και της Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας και η Κ.Ε.Π.Α. του Δήμου

Βέροιας συνδιοργανώνουν την φιλοξενία της περιοδεύουσας έκθεσης «Οι σημαντικότερες εφευρέσεις των

αρχαίων Ελλήνων» του Μουσείου Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κώστα Κοτσανά. 

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο Χώρο Τεχνών Δήμου Βέροιας από την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου έως Κυριακή 9

Νοεμβρίου. Οι ώρες λειτουργίας είναι Πέμπτη έως και Σάββατο 9:00-14:00 και 17:00-20:00 ενώ την Κυριακή

9:00-13:00. Η είσοδος είναι ελεύθερη. 

Σκοπός της κινητής έκθεσης αυτής όπως και του Μουσείου Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας είναι να αναδείξουν

αυτήν τη σχετικά άγνωστη πτυχή του αρχαιοελληνικού πολιτισμού και να αποδείξει ότι η τεχνολογία των

αρχαίων Ελλήνων λίγο πριν το τέλος του αρχαιοελληνικού κόσμου ήταν εξαιρετικά όμοια με τις απαρχές της

σύγχρονης τεχνολογίας μας. 

Για παράδειγμα οι κοχλίες και τα περικόχλια, οι οδοντωτοί τροχοί και οι κανόνες, οι τροχαλίες και οι ιμάντες,
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οι αλυσοτροχοί και οι αλυσίδες, οι υδραυλικοί ελεγκτές και οι βαλβίδες, οι προγραμματιστές και οι αυτόματοι

πλοηγοί (εξαρτήματα όλα της μηχανής ενός σύγχρονου αυτοκινήτου) είναι μερικά μόνο από τα εφευρήματα

των αρχαίων Ελλήνων που αποτέλεσαν τους θεμέλιους λίθους της πολύπλοκης τεχνολογίας τους. 

Αυτά τα κληροδοτήματα, ίδια και αναντικατάστατα, εξακολουθούν και σήμερα να αποτελούν τα δομικά

στοιχεία της σύγχρονης τεχνολογίας μας, αποδεικνύοντας περίτρανα πόσα περισσότερα (από όσα νομίζουμε)

χρωστά ο σύγχρονος Δυτικός Τεχνολογικός Πολιτισμός στους Έλληνες. 

Η έκθεση περιλαμβάνει, εικοσιτέσσερα εκθέματα φυσικού μεγέθους, ζωντανή επίδειξη, Power Point και Video

διάρκειας περίπου 30 λεπτών. Ο πίνακας των εκθεμάτων είναι: 

1) Ο υπολογιστικός μηχανισμός των Αντικυθήρων. 

2) Το σταθερό αυτόματο θέατρο του Ήρωνος (ο «κινηματογράφος» των αρχαίων Ελλήνων). 

3) Το κινητό αυτόματο θέατρο του Ήρωνος (το αυτοκινούμενο κουκλοθέατρο των αρχαίων Ελλήνων). 

4) Η μαγική κρήνη του Ήρωνος (μια «αεικίνητη» συσκευή που «παραβιάζει» της νόμους της υδροστατικής). 

5) Η ευφυής οινοχόη του Φίλωνος (η πρώτη «έξυπνη» συσκευή οικιακής χρήσης στην ιστορία). 

6) Το ξυπνητήρι του Πλάτωνος (η πρώτη συσκευή αφύπνισης παγκοσμίως). 

7) Ο αστρολάβος του Πτολεμαίου (το G.P.S. των αρχαίων Ελλήνων). 

8) Το αυτόματο άνοιγμα θυρών ναού μετά από θυσία στο βωμό του (ο πρώτος κτηριακός αυτοματισμός της

ιστορίας). 

9) Η αιολόσφαιρα του Ήρωνος (η πρώτη ατμομηχανή της ανθρωπότητας). 

10) Το αυτόματο σπονδείο με κερματοδέκτη (ο πρώτος αυτόματος πωλητής της ιστορίας) 

11) Η πυροσβεστική αντλία του Ήρωνος. 

12) Η αυτόματη θεραπαινίς του Φίλωνος (το πρώτο λειτουργικό ρομπότ της ιστορίας). 

13) Ο παντογράφος του Ήρωνος (η πρώτη συσκευή αντιγραφής, μεγέθυνσης και σμίκρυνσης παγκοσμίως). 

14) Ο τετράντας του Ιππάρχου (ο πρώτος εντοπιστής γεωγραφικού πλάτους καθημερινής χρήσης παγκοσμίως). 

15) Ο αυτόματος κρατήρας του Φίλωνος (η πρώτη αυτορρυθμιζόμενη συσκευή ελέγχου στάθμης παγκοσμίως). 

16) Η κούπα του Πυθαγόρα (η πρώτη εφαρμογή του αξονικού σιφωνίου παγκοσμίως) 

17) Η «φιλοσοφική λίθος» του Ήρωνος (μια «μαγική» συσκευή μετάλλαξης υγρών)

18) Η πόλις (ο πρόδρομος του σκακιού). 

19) Το οστομάχιον του Αρχιμήδους (το πρώτο παζλ της ιστορίας). 

20) Η κρυπτογραφική (Λακωνική) σκυτάλη. 

21) Ο κρυπτογραφικός δίσκος του Αινεία. 

22) Τα δίπτυχα κερωμένα πινακίδια. 

23) Ο υδραυλικός τηλέγραφος του Αινεία (η πρώτη συσκευή τηλεπικοινωνίας παγκοσμίως). 

24) Η διόπτρα του Αρχιμήδη.

για αναζήτηση, γράψτε εδώ...

Πρόσφατα άρθρα

Φωτογραφίες από το 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
(http://31synedrio.emeimathias.gr/%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%af%ce%b5%cf%82-
%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf-31-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%bf-
%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9/) 23/11/2014

Έκθεση Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας
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