
2/6/2016 Creta Voice  Έκθεση για τις σημαντικότερες εφευρέσεις των Αρχαίων Ελλήνων  Πολιτισμός

http://www.cretavoice.gr/article.asp?catid=4725&subid=2&pubid=24475 1/2

ΑΡΧΙΚΗ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 2/6/2016

ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ
Μαρίνος, Νικηφόρος,
Νικηφορία, Νικηφόρα,
Νίκη

αρχείο τευχών

επικοινωνία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΧΑΝΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Tweet 0

ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

1/3/2013

Έκθεση για τις σημαντικότερες εφευρέσεις των Αρχαίων
Ελλήνων

Με τη συνδιοργάνωση της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου θα πραγματοποιηθεί η Έκθεση
Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας «Οι σημαντικότερες εφευρέσεις των Αρχαίων Ελλήνων» στην
Βασιλική του Αγίου Μάρκου από 4- 27 Μαρτίου. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 4
Μαρτίου και ώρα 6 το απόγευμα.

Πρόκειται για μια διοργάνωση του 2ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου σε συνεργασία με το Μουσείο Αρχαίας
Ελληνικής Τεχνολογίας, το οποίο εδρεύει στο Κατάκωλο Ηλείας και έχει εμπνευστή και
δημιουργό το μηχανολόγο, Κωνσταντίνο Κοτσανά. Οι Έλληνες της αρχαιότητας εφηύραν
αυτοματισμούς, συσκευές για τη μέτρηση του χρόνου και τον υπολογισμό των οδικών και
ναυτικών αποστάσεων, κατασκεύασαν ανυψωτικούς μηχανισμούς, έφτιαξαν υδροτροχούς για
την άντληση νερού και δημιούργησαν υπολογιστές για τον προσδιορισμό της θέσης των άστρων,
την πρόγνωση των εκλείψεων και τον υπολογισμό μελλοντικών ημερομηνιών.

Ενδεικτικά θα πρέπει να αναφερθούν το αυτόματο ρολόι του Κτησίβιου, ο κινηματογράφος και η
πυροσβεστική αντλία του Ήρωνος, η αλυσιδωτή αντλία του Φίλωνος, οι ανυψωτικές μηχανές του
Αρχιμήδη, το πρώτο καταγεγραμμένο σύστημα συναγερμού στον κόσμο, και ο μηχανισμός των
Αντικυθήρων. Ταυτόχρονα μας κληροδότησαν βαρούλκα, μοχλούς, μεταλλικά ελατήρια, σφήνες,
πολύσπαστα, συστήματα τροχαλιών και ποικίλα εργαλεία.

Η κινητή έκθεση που θα φιλοξενηθεί στο Ηράκλειο περιλαμβάνει πενήντα λειτουργικά
ομοιώματα τέτοιων ευφυών μηχανισμών και επιτευγμάτων, η δημιουργία των οποίων στηρίζεται
σε πηγές της αρχαιοελληνικής και λατινικής γραμματείας, σε αραβικά χειρόγραφα, αλλά και σε
αγγειογραφικές πληροφορίες. Η έκθεση αυτή έχει ταξιδέψει σε πολλές πόλεις της Ελλάδας και
στο εξωτερικό (π.χ. Αρχαία Ολυμπία ως κεντρική εκδήλωση για την αφή της Ολυμπιακής φλόγας,
Θεσσαλονίκη, Μελβούρνη κ.α.). Η έκθεση που θα διαρκέσει 4- 27 Μαρτίου θα λειτουργεί
καθημερινά από τις 9:00- 14.00 & 17.00- 21:00 και το Σάββατο 09:00 -14:00 (ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟ).

Στα πλαίσια της έκθεσης θα πραγματοποιούνται ξεναγήσεις, ομιλίες, παρουσιάσεις και
παράλληλες επιστημονικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Η έκθεση απευθύνεται στην
εκπαιδευτική κοινότητα, όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, τους υπεύθυνους τουρισμού και
όλους τους κατοίκους του νησιού μας Για ομαδικές επισκέψεις παρακαλούμε μπορείτε να

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

«Ραβασάκια» από την εφορία σε 50.000
οφειλέτες με χρέη από 30 έως 500 ευρώ 2/6

Αύξηση εισφορών έως 30,87% για τους
ασφαλισμένους του ΟΓΑ 2/6

Σοβαρό εργατικό ατύχημα με θύμα εργαζόμενο
του δήμου Χανίων 2/6

Έρχονται στην Κρήτη οι εναλλακτικοί πάροχοι
ηλεκτρικής ενέργειας 2/6

Στα Χανιά αύριο ο Προκόπης Παυλόπουλος. Θα
επισκεφθεί το πάρκο "Χρήστος Πολέντας" 2/6

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 7ος αγώνας
Samaria Run στις 22 Μαΐου 2/6

ΙΤΕΠ: Ανοδική η πορεία του τουρισμού για το
2016 2/6

Πίστωση χρόνου δίνουν οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ
στην κυβέρνηση 2/6

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕ PDF

Απρίλιος 2016

» προηγούμενα τεύχη

SOCIAL MEDIA

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ραβασάκια» από την
εφορία σε 50.000
οφειλέτες με χρέη από
30 έως 500 ευρώ 2/6

Αύξηση εισφορών έως 30,87% για τους
ασφαλισμένους του ΟΓΑ 2/6

Capital controls: Σχέδιο για αύξηση του
εβδομαδιαίου ορίου ανάληψης μετρητών στα
550 ευρώ 1/6

31°

0Like

http://www.cretavoice.gr/default.asp?catid=4722
http://www.cretavoice.gr/summary.asp?catid=4724
http://www.cretavoice.gr/summary.asp?catid=4747
http://www.cretavoice.gr/summary.asp?catid=4748
http://www.cretavoice.gr/summary.asp?catid=4726
http://www.cretavoice.gr/summary.asp?catid=4725
http://www.cretavoice.gr/summary.asp?catid=4727
http://www.cretavoice.gr/summary.asp?catid=4731
http://www.cretavoice.gr/r.asp?catid=4722
http://www.cretavoice.gr/article.asp?catid=4778
http://www.cretavoice.gr/article.asp?catid=4777
javascript:search.submit()
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.cretavoice.gr%2Farticle.asp%3Fcatid%3D4725%26subid%3D2%26pubid%3D24475&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Creta%20Voice%20-%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B9%CF%82%20%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%82%20%CE%B5%CF%86%CE%B5%CF%85%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CF%89%CE%BD%20-%20%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.cretavoice.gr%2Farticle.asp%3Fcatid%3D4725%26subid%3D2%26pubid%3D24475
http://www.cretavoice.gr/summary.asp?catid=4725
http://engine.tech.netuse.gr/filesystem/images/20130301/low/prototype_LARGE_t_19_10725.JPG
http://www.cretavoice.gr/article.asp?catid=4768&subid=2&pubid=85303
http://www.cretavoice.gr/article.asp?catid=4768&subid=2&pubid=85303
http://www.cretavoice.gr/article.asp?catid=4768&subid=2&pubid=85299
http://www.cretavoice.gr/article.asp?catid=4766&subid=2&pubid=85279
http://www.cretavoice.gr/article.asp?catid=4765&subid=2&pubid=85282
http://www.cretavoice.gr/article.asp?catid=4765&subid=2&pubid=85226
http://www.cretavoice.gr/article.asp?catid=4765&subid=2&pubid=85275
http://www.cretavoice.gr/article.asp?catid=4748&subid=2&pubid=85301
http://www.cretavoice.gr/article.asp?catid=4735&subid=2&pubid=85306
http://stats.tech.netuse.gr/rx.asp?nWebSrvID=110000&nCatID=4757&nLevelId=-2&target=http%3A%2F%2Fissuu%2Ecom%2Fcretavoice%2Fdocs%2Fcreta%5Fvoice%5Fapril%5F2016%3FworkerAddress%3Dec2%2D52%2D23%2D172%2D232%2Ecompute%2D1%2Eamazonaws%2Ecom&npubid=83935
http://stats.tech.netuse.gr/rx.asp?nWebSrvID=110000&nCatID=4757&nLevelId=-2&target=http%3A%2F%2Fissuu%2Ecom%2Fcretavoice%2Fdocs%2Fcreta%5Fvoice%5Fapril%5F2016%3FworkerAddress%3Dec2%2D52%2D23%2D172%2D232%2Ecompute%2D1%2Eamazonaws%2Ecom&npubid=83935
http://www.cretavoice.gr/article.asp?catid=4778
http://www.facebook.com/pages/Cretavoice/487399111300631?ref=ts&fref=ts
https://twitter.com/CretaVoice
http://www.cretavoice.gr/summary.asp?catid=4768
http://www.cretavoice.gr/article.asp?catid=4768&subid=2&pubid=85303
http://www.cretavoice.gr/article.asp?catid=4768&subid=2&pubid=85299
http://www.cretavoice.gr/article.asp?catid=4768&subid=2&pubid=85259
http://www.taxydromiki.gr/


2/6/2016 Creta Voice  Έκθεση για τις σημαντικότερες εφευρέσεις των Αρχαίων Ελλήνων  Πολιτισμός

http://www.cretavoice.gr/article.asp?catid=4725&subid=2&pubid=24475 2/2

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τοπικές Ειδήσεις

Γεγονότα

Εθνικές Εκλογές 2015

Πολιτική

Οικονομία

Αφιερώματα

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Περιφέρεια Κρήτης

Δήμος Χανίων

Δήμοι Ν. Χανίων

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ναυτιλία

ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Ποδόσφαιρο

Α' Εθνική

Β' Εθνική

Γ' Εθνική

Τοπικό

Γυναικείο
ποδόσφαιρο

Πόλο

Βόλλεϊ

Άλλα αθλήματα

ΥΓΕΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΓΥΝΑΙΚΑVOICE

CV ΕΞΟΔΟΣ

αρχείο τευχών

επικοινωνία

Στα Χανιά το φεστιβάλ
"Orange Water 2"

Μάγεψαν τα παιδιά της
Παιδικής Χορωδίας του
δήμου Πλατανιά

Οι παράλληλες εκδηλώσεις
της έκθεσης Γεωργιάδη,
στην Δημοτική Πινακοθήκη

Το ντοκιμαντέρ "Το
ραδιόφωνο στο πατάρι" θα
προβληθεί στο νεόριο Μόρο

Ολοκλήρωση δημιουργικών
προγραμμάτων για παιδιά
και εφήβους στις
Βιβλιοθήκες του Δήμου
Χανίων

Γνωριμία με παραδοσιακά
μουσικά όργανα της Κρήτης
στο ΚΔΑΠ Δήμου Χανίων

Παρουσίαση βιβλίου του
Νικόλα Σμυρνάκη στον
Ιστιοπλοϊκό όμιλο

Τα παιδιά που βραβεύθηκαν
στον διαγωνισμό
ζωγραφικής του Ι.Ο. Χανίων

επικοινωνείτε: Νίκος Ψυχογυιός, Υπεύθυνος καθηγητής για τη λειτουργίας έκθεσης, 6977-
080093, Άντυ Δενδρινού, Υπεύθυνη καθηγήτρια για ραντεβού σχολείων και οργανωμένων
ομάδων 2810-360741. Για περισσότερες πληροφορίες: aet1.weebly.com.
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