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«Οι σημαντικότερες εφευρέσεις των
Αρχαίων Ελλήνων»
 02/03/2013   Κανένα σχόλιο

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. Εγκαίνια Δευτέρα 4 Μαρτίου και
ώρα 6 το απόγευμα. Πρόκειται για μια διοργάνωση
του 2  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 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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κόσμο του
 11/07/2017

Το τελευταίο διάστημα
ακούσαμε πολλά που δεν τα

   

No upcoming events for today

διαφημίσεις

ο “α.τ.κ.” στα social media

τοπικά

“Η Χρυσή κινδυνεύει μόνο απ’
αυτούς που την έχουν κάνει
«άβατο»”

Τι κρύβει η «επαγγελματική»
δολοφονία του 59χρονου στον
Γέρακα

Το Ποτάμι: Ιδεοληπτική εμμονή
απέναντι στην ιδιωτική
πρωτοβουλία στο θέμα των

κτιρίων του Πολυτεχνείου Κρήτης

ελλάδα
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πυκνά σε κοινωνικά
ζητήματα  και
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Η Μυρτώ πέντε χρόνια μετά την επίθεση
στην Πάρο
 17/07/2017

Συνεχίζει σε εντατικούς
ρυθμούς τις θεραπείες
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Ιστοσελίδα: http://bit.ly/agonaskritis Social links:   

Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας.
Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες.
Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική του αρχή,
η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή. Ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που
μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα

έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

0 Comments Αγώνας της Κρήτης Login1

 Share⤤ Ταξινόμηση με βάση τα νεότερα

LOG IN WITH

OR SIGN UP WITH DISQUS 

Name

Start the discussion…

?

Be the first to comment.

 Recommend

διαβάστε επίσης

«βαστάει» η μνήμη.
Μπαίνουμε λοιπόν
κατευθείαν στο

14 Ιούλη του 1789: Η
Γαλλική Επανάσταση,
oι αβράκωτοι και η
ριζοσπαστική βία
 14/07/2017

«Ο Χριστός ήταν ο πρώτος
αβράκωτος», François
Chabot Γράφει ο Παναγιώτης
Ξηρουχάκης Η Γαλλική
Επανάσταση σαν

Αμερικάνικη
πολυεθνική σκοπεύει
να φτιάξει “mega
factories” ελιάς και
ελαιολάδου και στην
Κρήτη – Σε κίνδυνο τα
ελαιοτριβεία
 15/07/2017

Μορφή «χιονοστιβάδας»
παίρνουν οι αποκαλύψεις του
newx.gr για την άμεση
παρέμβαση Αμερικάνικης

Από τη Σούγια στο
Λουτρό Σφακίων η
Τζένιφερ Λόπεζ
 13/07/2017

Τα Χανιά και η Κρήτη
μετατρέπονται σε προορισμό
των διάσημων. Αυτές τις
ημέρες τις διακοπές της στο
νησί και

βίντεο | ηχητικά | gallery

Copyright © 1981-2014 ΚΡΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΕ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. | ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 51, ΧΑΝΙΑ, 73134, ΚΡΗΤΗ | ΤΗΛ.: 28210-74544 / 28215-00382 | FAX: 28215-01509

ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΚΑΝ+
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ+

Μια διδακτική ιστορία: 15 Ιουλίου 1965 –
Τα Ιουλιανά ή “τι συμβαίνει 
δημοκρατία απαξιώνεται” | Βίντεο
 15/07/2017

Γκασταρμπάιτερ: «400.000 τεμάχια»
Έλληνες από το σκλαβοπάζαρο του
εμφυλίου | Βίντεο
 24/06/2017

Οι τελευταίες στιγμές του κρητικού
αντιστασιακού της Μάχης της Κρήτης
Δημήτρη Δροσάκη σε τρεις φωτογραφίες
 22/05/2017

Nέο ντοκιμαντέρ για το Δίκτυο Natura 2000
στην Κρήτη και τη σημασία του για τη
διατήρηση του περιβάλλοντος και την
ευημερία | Βίντεο
 26/04/2017

ΑΓΏΝΑΣ ΤΗΣ ΚΡΉΤΗΣ
Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. >> 

    

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA

http://bit.ly/agonaskritis
http://www.facebook.com/agonaskritis
http://twitter.com/agonaskritis
https://agonaskritis.gr/author/admin/feed/
http://bit.ly/agonaskritis
https://disqus.com/home/forums/agonaskritis/
https://disqus.com/home/inbox/
https://agonaskritis.gr/%ce%b7-%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bf-%cf%81%ce%b9%ce%b6%ce%bf%cf%83%cf%80%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b9/
https://agonaskritis.gr/%ce%b7-%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bf-%cf%81%ce%b9%ce%b6%ce%bf%cf%83%cf%80%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b9/
https://agonaskritis.gr/%ce%b1%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ac%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%83%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%b5%cf%8d%ce%b5%ce%b9-%ce%bd%ce%b1-%cf%86/
https://agonaskritis.gr/%ce%b1%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ac%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%83%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%b5%cf%8d%ce%b5%ce%b9-%ce%bd%ce%b1-%cf%86/
https://agonaskritis.gr/5675477/
https://agonaskritis.gr/5675477/
https://agonaskritis.gr/66666666/
https://www.youtube.com/watch?v=FJwRDGaM9Gg
https://agonaskritis.gr/%ce%b3%ce%ba%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%bc%cf%80%ce%ac%ce%b9%cf%84%ce%b5%cf%81-400-000-%cf%84%ce%b5%ce%bc%ce%ac%cf%87%ce%b9%ce%b1-%ce%b2%ce%af%ce%bd%cf%84%ce%b5%ce%bf/
https://agonaskritis.gr/%ce%b3%ce%ba%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%bc%cf%80%ce%ac%ce%b9%cf%84%ce%b5%cf%81-400-000-%cf%84%ce%b5%ce%bc%ce%ac%cf%87%ce%b9%ce%b1-%ce%b2%ce%af%ce%bd%cf%84%ce%b5%ce%bf/
https://agonaskritis.gr/%ce%bf%ce%b9-%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b1%ce%af%ce%b5%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%ad%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ba%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b1%ce%bd/
https://agonaskritis.gr/%ce%bf%ce%b9-%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b1%ce%af%ce%b5%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%ad%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ba%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b1%ce%bd/
https://agonaskritis.gr/n%ce%ad%ce%bf-%ce%bd%cf%84%ce%bf%ce%ba%ce%b9%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ad%cf%81-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%af%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%bf-natura-2000-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%cf%81/
https://www.youtube.com/watch?v=HuQPAg-4X_E
http://agonaskritis.gr/about/
http://www.facebook.com/agonaskritis
https://plus.google.com/111099813145929466282/
http://twitter.com/agonaskritis
http://www.youtube.com/user/kritifm1015
https://agonaskritis.gr/feed/


17/7/2017 «Οι σημαντικότερες εφευρέσεις των Αρχαίων Ελλήνων» | Αγώνας της ΚρήτηςΑγώνας της Κρήτης

https://agonaskritis.gr/%C2%AB%CE%BF%CE%B9-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%C… 3/3


