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2ο ΕΠΑ.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ (/)

ΑΡΧΙΚΗ (/)

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ (/tauomicronsigmachiomicronlambdaepsiloniotaomicronmualphasigma.html)

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (/epsilonkappadeltaetalambdaomegasigmaepsiloniotasigma.html)

ΕΚΘΕΜΑΤΑ (/epsilonkappathetaepsilonmualphataualpha.html)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (/epsilonpiiotakappaomicroniotanuomeganuiotaalpha.html)

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ (/deltaetamuomicronsigmaiotaomicrontauetataualpha.html)

ΣΧΟΛΙΑ (/sigmachiomicronlambdaiotaalpha.html)

 (http://www.rapidcounter.com/signup.php)

(http://www.rapidcounter.com/) Επισκέπτες στη σελίδα

Τα Βίντεο ανά εκδήλωση από το Creta Live 

Η ΕΝΑΡΞΗ
Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΙΑ ΜΑΓΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
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Τα Βίντεο είναι ευγενική προσφορά του  
SPOT ΕΓΚΑΙΝΙΑ

(http://www.cretalive.gr/culture/view/to-polumhchano-
archaio-pneuma-jediplwnetai-sth-basilikh-tou-agiou-

markou/68443)

SPOT ΛΗΞΗ

(http://www.cretalive.gr/culture/view/eklepse-tis-
entupwseis-h-ekthesh-gia-thn-archaia-ellhnikh-

technologia/72678)

 (http://www.cretalive.gr)

04/03/2013 

ΕΓΚΑΙΝΙΑ 

ΒΙΝΤΕΟ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ

(http://www.youtube.com/watch?
v=Vyb0G1HTRe8&feature=youtu.be)

13/03/2003 

Αρχαία Επιστήμη 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

(http://www.youtube.com/watch?
v=5ABUVJJmYUc)

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ (http://www.youtube.com/watch?

v=VT6F66OE6SU&feature=youtu.behttp://www.youtube.com/watch?
v=VT6F66OE6SU&feature=youtu.be)

20/03/2013 

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

στην 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

(http://www.youtube.com/watch?
v=K3cdZQigShE&feature=youtu.be)

27/03/2013 

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ  
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(http://www.youtube.com/watch?
v=FxXYgTgN5H0&feature=youtu.be)
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Τηλεοπτικές εκπομπές 

Ραδιοφωνικές εκπομπές 

"Σύγχρονα θέματα 
από την  

Αρχαία Ελληνική
Επιστήμη" 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

(http://www.youtube.com/watch?
v=62on8IR-

9m4&feature=youtu.be)

ΣΗΜΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΝ

(http://www.youtube.com/watch?
v=XyrVu8S5dVY&feature=youtu.be)

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 27/3/2013

(http://www.youtube.com/watch?
v=TkyToE78lg8&feature=youtu.be)

Το τελευταίο βίντεο
είναι προσφορά της
"Τηλεόρασης από
τους Πολίτες"
(http://politestv.gr)
από τον Μάριο
Διονέλλη. 
Ευχαριστούμε
Μάριε!

Εκπομπή "ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ"  
ΕΚΠΟΜΠΗ

(http://www.youtube.com/watch?
v=KCHylttXBRg)

Εκποπή "ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ" 
ΕΚΠΟΜΠΗ

(http://www.youtube.com/watch?
v=dxL2R2zk3bA&feature=youtu.be)

04 / 3 / 2013 
Νίκος Ψυχογυιός 

Στην εκπομπή του Νίκου

Ψιλάκη

04 / 3 / 2013 
Νίκος Ψυχογυιός 
Στην εκπομπή  

του Γιώργου Σαχίνη

12 /3 /2013 
Νίκος Ψυχογυιός 
Πίσω σελίδες

με τον  
Μάριο Διονέλλη

12/3/2013 
Βαγγ. Σπηλιωτάκης

Στην εκπομπή του Νίκου

Ψιλάκη
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ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ ΜΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΣ 
επισκέπτριας της έκθεσής μας 

ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ ΜΙΛΗΣΑΝ 

Αρχαία ελληνική τεχνολογία
(έκθεση του 2ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου)
Μάρτιος 2013

Επιτέλους οι πρόγονοι μας άρχισαν να μιλούν και μίλησαν
δυνατά, καθαρά εφταφάνερα, σπάζοντας τη επιβαλλόμενη
σιωπή αιώνων και αιώνων. 
Οι πρόγονοι μας μάς μίλησαν στη Βασιλική του Αγίου
Μάρκου που φιλοξενούνται τώρα τα επιτεύγματα της
ασύλληπτης τεχνολογίας τους. Μίλησαν με τα έργα τους και
τα είπαν όλα, όσα σκοτεινές δυνάμεις δεν ήθελαν να
ακουστούν. Χρόνια τώρα προσπαθούσαν να πουν πολλά μα
η φωνή τους πνιγόταν στον απόηχο μιας μεθοδευμένης

Σε περίοπτη θέση 
*η μαγική του κούπα του Πυθαγόρα.
και το μονόχορδο του, με το τραγούδι του Σεικίλου να
ξεχύνεται από τα βάθη των αιώνων και να ακούγεται στο
χώρο της κατάμεστης Βασιλικής σαν σημερινό.
Ακολουθούσαν:
* Ο πολυβόλος καταπέλτης του Διονυσίου του
Αλεξανδρέως.
*Το ρολόι ξυπνητήρι του Πλάτωνος.
*Το ατμοτηλεβόλο του Αρχιμήδη.
*Η ύδραυλις του Κτησίβιου και τόσες άλλες εφευρέσεις που
κατέρριψαν την ανιστόρητη άποψη ότι οι Έλληνες
ασχολήθηκα μόνο με τη φιλοσοφία και τη θεωρία.
Τα πράγματα μιλούν από μόνα τους.
Οι Αρχαίοι Έλληνες στράφηκαν στην τεχνολογία από τα
βάθη των αιώνων. Πρώτος ο Προμηθέας θα δώσει στον
ανυπεράσπιστο άνθρωπο το ιερό πυρ, την έντεχνο σοφία. 
Γι’αυτό άλλωστε κι είχαν θεό μηχανικό, τον Ηφαιστο.
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μεσαιωνικού τύπου εγκληματικότητας. Δόγματα
ουρανοκατέβατα τούς έκλεισαν τα στόματα κι αν καμιά
φορά κατάφερναν να αρθρώσουν λόγο, σε κάποιες στιγμές
αναγέννησης, οι φωνές τους έφταναν σε «ώτα μη
ακουώντων».
Οι πρόγονοι μας οι δικοί μας πρόγονοι, που αν και κάποιους
απ’αυτούς τους διδαχτήκαμε ελλειπτικά και με λανθασμένο
τρόπο στα σχολεία μας, ποτέ δε φτάσαμε να καταλάβουμε
το μέγεθος της μεγαλοσύνης τους. Όλα τα είπαν, όλα τα
εποίησαν, όλα τα ανακάλυψαν. Αλλά ο απόγονος Έλληνας
έμεινε μακριά από όλα τους αυτά τα επιτεύγματα. Η
ελληνική παιδεία κάτω από το μαντύα
πολιτικοθρησκευτικών κατεστημένων κράτησε και κρατά
τα Ελληνόπουλα μακριά από την αλήθεια, τη καταγωγή και
την ιστορία τους. Οι γνώσεις των εκπαιδευτικών σ’ αυτόν
τον τομέα ανεπαρκείς κι η γραμμή πλεύσης τους
περιορισμένη. 
Κι έτσι για χρόνια «βουβάθηκαν οι δεινοί συζητηταί κι
εμαράνθησαν οι των ύμνων ποιηταί». Των Ελλήνων τα
μυθεύματα ρίχτηκαν στην πυρά και ο ζωοποιός ελληνικός
έρως αποκεφαλίστηκε.
Η επιστημονική σκέψη αντικαταστάθηκε από τη
δεισιδαιμονία, η μελέτη των φυσικών φαινομένων από την
άκρατη θρησκοληψία, τα επιτεύγματα της επιστήμης ήταν
έργα διαβόλου και το γέλιο ονομάστηκε αμαρτία.
Κι όμως δεν υπάρχει αμφιβολία καμία, ότι η ελληνική
αρχαιότητα έχει χαραχτεί ανεξίτηλα στη μνήμην ολοκλήρου
της ανθρωπότητος ως μια κορυφαία περίοδος που επηρέασε
καταλυτικά τον πολιτισμό του πλανήτη γη. Ήταν μια λαμπρή
εποχή που γέννησε πλείστες όσες φωτεινές
προσωπικότητες, μύστες αληθινούς οι οποίοι με το
στοχασμό, την υψηλή ενατένιση αλλά και τη στέρεα λογική
τους, θεμελίωσαν τις έννοιες της επιστήμης, του λόγου,της
Δημοκρατίας, της τέχνης, της πνευματικότητος κι έδωσαν
απαντήσεις στα μεγάλα υπαρξιακά ερωτήματα.
Σκοτεινός μεσαίωνας σκέπασε για αιώνες αυτό το έργο και
την προσφορά τους στο παγκόσμιο γίγνεσται.
Μα να οι πρόγονοι μας τώρα μίλησαν και μίλησαν πολύ
καθαρά στην ψυχή τού κάθε Έλληνα. Καιρός ήταν. Το
πλήρωμα του χρόνου έχει φτάσει. Στη Βασιλική του Αγίου
Μάρκου οι εφευρέσεις και η τεχνογνωσία των Ελλήνων
βεβαίωναν του λόγου το αληθές 
Σχολεία οδηγημένα από τους δασκάλους και καθηγητές
τους, απλοί άνθρωποι, περίεργοι περαστικοί, μανάδες με
παιδιά στην αγκαλιά πέρασαν να δουν τα θαύμα των
Ελλήνων. 
Ανύποπτοι σε τέτοια μεγαλεία σεργιανούσαν κατάπληκτοι
το χώρο της έκθεσης κι έβλεπαν να ξεδιπλώνεται μπρος στα
μάτια τους μια άγνωστη γι’ αυτούς αρχαιότητα. Έβλεπαν
ποια ήταν η πραγματική καταγωγή τους.
Κι έβλεπαν τον Ήρωνα να παρουσιάζει στο ελληνικό κοινό
γεμάτος ικανοποίηση και χαρά 
*Το αυτόματο θέατρο,
*την αιολόσφαιρα,
*τον παντογράφο,
*τη διόπρα την κρήνη και τόσα άλλα.
Παραδίπλα ο Αρχιμήδης περηφανευόταν για το 
*ατμοτηλεβόλο του και 
*το υδραυλικό του ρολόι.

Γι’αυτό είχαν και ρομπότ(Τάλως) και άλλες μηχανικές
κατασκευές.
Οι Έλληνες κληροδότησαν μηχανές επινοημένες και
κατασκευασμένες με βάση τους φυσικούς νόμους και τους
αριθμούς. Όλα είπε ο Πυθαγόρας είναι μαθηματικά, ακόμη
και η μουσική. Μίλησε για την μουσική των ουρανίων
σφαιρών και δημιούργησε τη μουσική κλίμακα.
Η ενασχόληση των Αρχαίων Ελλήνων όπως φαίνεται είναι
πολύπλευρη.
*Μηχανουργικές κατασκευές.
*Δίκτυα τηλεπικοινωνίας.
*Αμαξήλατη επικοινωνία.
*Δίχτυα σε όλον τον Ελλαδικό κόσμο.
*Ιατρική τεχνολογία.
*Αστρονομικά όργανα.
*Συστήματα υδροδότησης και ύδρευσης.
*Τεχνολογίες μετάλλου.
*Εγκαταστάσεις προστασίας πολεμικών πλοίων.
*Εγκαταστάσεις υγιεινής.
*Έλεγχος ποιότητος προϊόντων.
*Αρχαία ναυπηγεία.
*Ατομικός εξοπλισμός.
*Ελληνικά αυτόματα.
*Υφαντική τέχνη.
*Μηχανισμός προστασία του καταναλωτή,όλα είναι δικές
τους επινοήσεις και δικά τους κατασκευάσματα. 
Αυτή ήταν η τεχνολογία των Αρχαίων Ελλήνων λίγο πριν το
τέλος του κόσμου τους. Πάνω της στηρίχτηκε ο παγκόσμιος
πολιτισμός. 
Και εύλογα αναρωτιέται ο καθένας που θα είχε φτάσει
σήμερα η επιστήμη αν δεν ανακόπτονταν βιαίως η πορεία
αυτή προς τη γνώση; Αν δε έσβηνε ο ελληνικός αυτός φάρος
της σοφίας, της επιστήμης, της τέχνης; Αν δε
στραγγαλιζόταν ο ελεύθερος τρόπος σκέψης;
Εύλογη η απάντηση. Θα έφτανε εκεί που κάποιοι δεν
ήθελαν.
Κι έτσι έσβησε η ελληνική κοσμοθέαση.
Μα απόψε εδώ στην Βασιλική του Αγ. Μάρκου το πνεύμα το
ελληνικό δοξάστηκε και εγκαθιδρύθηκε πάλι στις καρδιές
των Ελλήνων. 
Τώρα που ένας άλλος μεσαίωνας έρχεται ο επανελληνισμός
μας καθίσταται αναγκαίος για να μπορέσουμε να αντέξουμε
τις όποιες δοκιμασίες.
Μόνο με παιδεία αμιγώς ελληνική θα μπορέσουμε να
περάσουμε αλώβητοι των καιρών τις δαιδαλώδεις παγίδες .
ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΩΡΑ!!!!!
«Γιατί πασχίζουν Έλληνα θεϊκέ να αφανίσουν
από το πρόσωπο της γης την άθλια φυλή σου».
Μπράβο, πολλά μπράβο στο 2ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου που
επιχείρησε τέτοιο μεγάλης σημασίας γεγονός, εν μέσω
βάρβαρων καιρών. Συγχαρητήρια στους καθηγητές τους και
σ’ όλους σ’ όσους βοήθησαν στη διαξαγωγή και επιτυχία
αυτής της έκθεσης. 

ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΩΡΑΚΗ
( δασκάλα) 

Ευχαριστούμε κα Ελένη Μανιωράκη
2ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου

    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

   Ο Πολιτισμός των Αρχαίων Ελλήνων αποτέλεσε πηγή
έμπνευσης στον τομέα των Γραμμάτων , των Επιστημών και
των Τεχνών, ενώ ιδιαίτερη αποδεικνύεται η συμβολή του
και στο χώρο της Τεχνολογίας. Οι πρόγονοί μας συνδύασαν
την Τέχνη με βασικούς κανόνες της Φυσικής, της
Γεωμετρίας, των Μαθηματικών, της Χημείας και της
Στατικής και προέβησαν στην κατασκευή σπουδαίων
συσκευών και πρωτότυπων μηχανισμών,  που βελτίωσαν και
διευκόλυναν τη ζωή τους.       Οι αρχαιοελληνικές αυτές

  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, θα έχουν τη χαρά και την
τύχη να δουν από κοντά οι φορείς και οι κάτοικοι του
νησιού μας στην έκθεση που διοργανώνει το σχολείο μας  σε
συνεργασία με το Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας,
το οποίο εδρεύει στο Κατάκωλο Ηλείας και έχει εμπνευστή
και δημιουργό το εκπαιδευτικό και μηχανολόγο,
Κωνσταντίνο Κοτσανά.


