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Για την Ελλάδα με όπλο την αλήθεια. Μαθαίνοντας τη
φύση, την κοινωνία, τον εαυτό μας. Μαθαίνοντας ξανά
να ζούμε! Ecology is not just a trend. It's Life itself.
Ecosophy: The Olympian Way. 奥林山方式

ΥΠΗΡΞΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ;

Posted by Βισάλτης στο Ιανουαρίου 23, 2016

Από τον Κώστα Κοτσανά 

Υπήρξε «αυτοκίνητο» στην αρχαία Ελλάδα και µάλιστα µε αυτόµατη πλοήγηση, δηλαδή
χωρίς οδηγό; Πότε και πού; Πώς γινόταν ο προγραµµατισµός του; Ποιες 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 πώς εκτελούσε οπισθοπορεία; Σε τι είδους οδόστρωµα κινούνταν;

Ενσωµατώθηκαν ενδεικτικά όργανα µέτρησης (π.χ., χιλιοµετρητές) σε τροχοφόρα οχήµατα;
Επινοήθηκαν σύνδεσµοι τύπου Cardan (1.800 χρόνια πριν τον… Cardan) και τροχοί τύπου
Caster;

https://olympia.gr/
https://www.facebook.com/VISALTIS1
https://olympiada.files.wordpress.com/2016/01/cf223-mhxanismos_antikythera.jpg
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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 τη δηµιουργία ενός
αυτοκινήτου όµοιου µε αυτού της σύγχρονης εποχής;

Στα ερωτήµατα αυτά θα απαντήσει ο Κώστας Κοτσανάς στη διάρκεια οµιλίας του µε τίτλο
«Το “αυτοκίνητο” στην αρχαία Ελλάδα (Από τους µυθικούς αυτοκινούµενους τρίποδες του
Ηφαίστου µέχρι το αυτοπλοηγούµενο “υπάγον αυτόµατο” του Ήρωνος)» που θα
πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016, και ώρα 18:00, στο Κεντρικό κτίριο του
Μουσείου Ηρακλειδών (Ηρακλειδών 16, Θησείο).

Στην παρουσίαση µέσα από πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, αναλυτικά σχέδια και
λεπτοµερείς βιβλιογραφικές αναφορές από την αρχαία ελληνική γραµµατεία, θα αποδειχθεί
για άλλη µια φορά ότι η πορεία του δυτικού τεχνολογικού πολιτισµού δεν είχε µια αύξουσα
καµπυλόγραµµη εξέλιξη, όπως συνήθως γνωρίζαµε, αλλά ότι σηµειώθηκε µια ταχύτατη
ανάπτυξη και κορύφωση κατά τον 3ο αι. π.Χ., µια υποχώρηση και απώλεια αυτής της
τεχνολογίας στους επόµενους αιώνες και µια σταδιακή επανάκτησή της µόλις τον 13ο αι. µ.Χ.

Η οµιλία πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της έκθεσης «Οι σηµαντικότερες εφευρέσεις των
αρχαίων Ελλήνων» που παρουσιάζεται στο παράρτηµα του Μουσείου Ηρακλειδών (Απ.
Παύλου 37, Θησείο) έως και την Κυριακή 8 Μαΐου 2016. Την επιµέλεια της έκθεσης έχει ο
Κώστας Κοτσανάς.

www.archaiologia.gr

www.visaltis.net

This entry was posted on Ιανουαρίου 23, 2016 στις 3:45 µµ and is filed under ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, ή
trackback from your own site.

5 Σχόλια to “ΥΠΗΡΞΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ;”

1. Βισάλτης said

Ιανουαρίου 23, 2016 στις 3:46 µµ
https://olympia.gr/2016/01/23/υπηρξε-αυτοκινητο-στην-αρχαια-ελλαδα/#respond

Απάντηση

2. Μ.Γ said

http://www.archaiologia.gr/blog/2016/01/19/%CF%85%CF%80%CE%AE%CF%81%CE%BE%CE%B5-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC/
http://%20www.visaltis.net/
https://olympia.gr/category/%ce%95%ce%a0%ce%99%ce%9a%ce%91%ce%99%ce%a1%ce%9f%ce%a4%ce%97%ce%a4%ce%91/
https://olympia.gr/2016/01/23/%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%be%ce%b5-%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b1%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b4%ce%b1/feed/
https://olympia.gr/2016/01/23/%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%be%ce%b5-%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b1%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b4%ce%b1/trackback/
https://www.facebook.com/VISALTIS1
https://olympia.gr/2016/01/23/%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%be%ce%b5-%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b1%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b4%ce%b1/#comment-2552104
https://olympia.gr/2016/01/23/%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%be%ce%b5-%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b1%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b4%ce%b1/?replytocom=2552104#respond


17/7/2017 ΥΠΗΡΞΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ; olympia.gr

https://olympia.gr/2016/01/23/%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%BE%CE%B5-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%… 3/4

Ιανουαρίου 23, 2016 στις 5:48 µµ
Ας µας πει κατι ο ερευνητης και για τα ασυρµατα τηλεφωνα των αρχαιων Ελληνων (κατι
που τεκµαιρεται απο το οτι σε καµµια ανασκαφη δεν ανακαλυφθηκαν καλωδια σταθερης
τηλεφωνιας !).

Απάντηση

3. SXOLIASTHS said

Ιανουαρίου 23, 2016 στις 7:40 µµ
ΓΙΑΤΙ;; ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΝΕΑ;;;

Απάντηση

4. Αννα said

Ιανουαρίου 23, 2016 στις 7:58 µµ
Δεν το αποκλείω.Το πιθανώτερο είναι! Μιά δεκαετία γιά µιά ώρα σε εκείνα τα χρόνια,
ανάµεσα σ’αυτούς τούς ανθρώπους ανταλλάσω!

Απάντηση

5. αννα χαθη said

Ιανουαρίου 23, 2016 στις 9:08 µµ
οχι µονο αυτοκινητα και ελικοπτερακια DRONE υπηρχαν.

Απάντηση

« Γευµα Σαµαρά-Βενιζέλου στο αµαρτωλό Βυζαντινόν του Χιλτον
Νεοφιλελέ παραλήρηµα Κικίλια «Οχι στην αναδιανοµη των κερδων γιατι κάνει τους
φτωχούς τεµπέληδες» »
 

Blog στο WordPress.com.
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