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ΕΛΛΑΔΑ 

 
Ένας από τους πιο όμορφους μύθους 
της Ελληνικής Μυθολογίας, σε ότι έχει 
σχέση με την Κρήτη, είναι ο Μύθος για 
τον Τάλω .Το ίδιο το όνομα από μόνο 
του καταδεικνύει την υπερβατική 
καταγωγή του, εφόσον ο Δίας στην 
Κρήτη αποκαλούνταν Ταλλαιός, όπου 
στην αρχαία κρητική διάλεκτο « ταλως » 
ονομαζόταν ο ήλιος, σύμφωνα με τις 
περιγραφές του Ησύχιου. Ο Τάλως ήταν 
ένα γιγάντιο χάλκινο δημιούργημα, ένας 
φύλακας του πανέμορφου από όλες τις 
απόψεις νησιού της Κρήτης, το οποίο 
σύμφωνα με τον Απολλώνιο 

κατασκευάστηκε από τον θεό Ήφαιστο και δόθηκε ως δώρο στον Μίνωα για 
να προστατεύει την Κρήτη από τους εχθρούς της. Ο Απολλώνιος ο Ρόδιος 
αναφέρει ότι ο Τάλως ήταν ένα δώρο του Δία προς την Ευρώπη για να φυλάει 
την ίδια και τα παιδιά της, που γεννήθηκαν από την ερωτική τους σχέση. Η 
Ευρώπη κατόπιν το χάρισε στον Μίνωα. Ο Πλάτωνας παρουσιάζει τον Τάλω 
σαν αδελφό του Ροδάμανθη και του Μίνωα. Οι πηγές αναφέρουν ότι ήταν μια 
ηλιακή θεότητα ή οποία έφτασε στην Γη και πήρε την μορφή ήρωα, αλλά και 
κριτή . Αυτό διαφαίνεται από τις πληροφορίες που μας δίνει ο ίδιος ο 
Πλάτωνας, ο οποίος αναφέρει πως ο Τάλως είχε σαν καθήκον του ανάμεσα 
στα άλλα να επισκέπτεται τα χωριά της Κρήτης και να εφαρμόζει τον νόμο, ο 
οποίος ήταν γραμμένος πάνω σε χάλκινες πλάκες. Όλες οι προδιαγραφές του 
μύθου για τον Τάλω είναι προδιαγραφές ενός υπερφυσικού ρομπότ ή 
ανδροειδούς: μεγάλη ταχύτητα, τεράστια δύναμη εκτόξευσης βαρών, υγρά 
μπαταρίας, αυτοθέρμανση. Επίσης σκοπός του ήταν να αναχωρεί από την 
βάση του στην Φαιστό και να κάνει τον γύρο του νησιού τρεις φορές την 
ημέρα καθώς και να εκσφενδονίζει βράχους στα ξένα πλοία που 
προσπαθούσαν να εισβάλλουν στην Κρήτη ή να βγάζει φωτιά από το σώμα 
του καίγοντας τους εχθρούς. Εάν σκεφτούμε ότι η ακτογραμμή της Κρήτης 
είναι γύρω στα 1.000 χιλιόμετρα, τότε θα έπρεπε να τρέχει με 150 χιλιόμετρα 
την ώρα! Για κάποιους άλλους ο Τάλως παρουσιάζεται με φτερά σαν 
συμβολισμός στην ταχύτητα με την οποία έτρεχε γύρω από το νησί. 
Χαρακτηριστικός είναι και ο “θάνατος” του Τάλω, όταν από την Κρήτη 
περνούσαν οι Αργοναύτες ο Ποίας, πατέρας του Φιλοκτήτη, τόξευσε το 
χάλκινο καρφί στη φτέρνα του Τάλω, το έβγαλε από τη θέση του και χύθηκε ο 
ιχώρ. Αν αυτά είναι πράγματι στοιχεία ενός μύθου, τότε ο μύθος αναφέρεται 
σε κάποιο ρομπότ, ίσως από τα πιο εξελιγμένα που κατασκεύασε ο 
Ήφαιστος. Διέθετε μία και μοναδική φλέβα, η οποία ξεκινούσε από το λαιμό 
και κατέληγε στον αστράγαλό του, όπου ένα χάλκινο καρφί ή βίδα έκλεινε την 
έξοδό της. Μέσα στη φλέβα του Τάλω κυλούσε ο ιχώρ, δηλαδή “το αίμα των 
αθανάτων”, θείο υγρό που του έδινε ζωή. 
 
 



Ιστορική αναδροµή 
 
 
• Ο Αρχύτας ο Ταραντίνος (428 - 347 π.Χ.) λέγεται πως κατασκεύασε 
µία ιπτάµενη µηχανή (῾῾πετοµηχανή᾿᾿ ή ῾῾περιστερά᾿᾿) που κινούνταν µε ατµό 
και µπορούσε να διανύσει απόσταση µέχρι και 200µ. 
 
• Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων (≈ 150 - 100 π.Χ.) 
είναι ο αρχαιότερος αυτοματισμός που σώζεται ως 
σήµερα (Αρχ. Μουσείο Αθηνών). Μπορούσε να 
προβλέψει τις ϑέσεις των πλανητών. 
 
• Ο ΄Ηρων ο Αλεξανδρεύς (≈ 10 - 70 µ.Χ.) κατασκεύασε το πρώτο 
προγραµµατιζόµενο ϱοµπότ: ένα αυτοκινούμενο τρίκυκλο. 
 
• Ο ΄Αραβας Al-Jazari (1136 - 1206 µ.Χ.) 
κατασκεύασε το πρώτο ανθρωποειδές ροµπότ : ένα 
προγραµµατιζόµενο τυµπανιστή. 
 
• Ο Ιταλός Leonardo da Vinci (1452 - 1519 
µ.Χ.) σχεδίασε (και ίσως κατασκεύασε) ένα 
ανθρωποειδές ροµπότ µε πανοπλία. Το 
ροµπότ μπορούσε να ανασηκώνεται και 
να κινεί τα χέρια και το κεφάλι του. Είναι το 
παλαιότερο σχέδιο ανθρωποειδούς ϱοµπότ 
που σώζεται ως σήµερα. 
 
• Το 1898 ο Σέρβος Nikola Tesla 
παρουσίασε το πρώτο τηλεχειριζόµενο 
πλοίο. 
 
• Το 1930 η εταιρία Westinghouse Electric 
Corporation (Η.Π.Α.) κατασκευάζει το 
ανθρωποειδές ϱοµπότ Elektro που 
µπορούσε να µιλά, να περπατά, και να 
καπνίζει. 
 
• Το 1948 κατασκευάζεται το πρώτο αυτόνοµο ϱοµπότ Elsie στο 
πανεπιστήµιο του Bristol (Αγγλία), που κινούνταν µε ϐάση ερεθίσµατα 
που λάµβανε από αισθητήρες ϕωτός. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 



Η ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΗΜΕΡΑ 
 
Σήμερα η εξέλιξη της ρομποτικής είναι ραγδαία και ιδίως στον τομέα των 
οικιακών ρομπότ και ρομπότ ψυχαγωγίας. Στο χώρο αυτό υπάρχουν αρκετές 
και καταξιωμένες εταιρίες όπως η Sony Robots και η Honda Robots οι οποίες 
εξετάζονται αναλυτικότερα παρακάτω. 
 

SONY ROBOTS 
 
Η Sony Robots είναι μία από τις καταξιωμένες και μεγάλες εταιρίες στο χώρο 
των ηλεκτρονικών καθώς  και της ρομποτικής, καθώς και της τεχνητής 
νοημοσύνης.Ένα από τα είδη των ρομπότ τα οποία κατασκεύασε η Sony 
Robots είναι το QRIO SDR-4XII :Σχεδιασμένο για  χρήση μέσα στο σπίτι. Αυτό 
το συμπαγές δίποδο ρομπότ χαρακτηρίζεται από  την ενισχυμένη ασφάλεια 
και τη μεγάλη διάρκεια λειτουργίας, επίσης αυξήθηκε η ικανότητα για καλύτερη 
επικοινωνία. Επιπλέον το  QRIO τραγούδησε τα πρώτα τραγούδια που 
γράφτηκαν από  Ryuichi Sakamoto και επίσης μπορούσε να εκτελέσει και 
χορευτικές  επιδείξεις.Τελικά το  QRIO ήταν ένα πρωτότυπο, και δεν 
προωθήθηκε εμπορικά. 
 

HONDA ROBOTS 
 

Ο  ASIMO είναι το αποκορύφωμα δύο δεκαετιών 
έρευνας ρομποτικής  humanoid από τους 
μηχανικούς της  Honda.  Ο ASIMO μπορεί να 
τρέξει, να περπατήσει σε δρόμους ή σημεία με 
κλίσεις ακόμα και σε ανώμαλες επιφάνειες, να 
γυρίσει ομαλά, να αναρριχηθεί στα σκαλοπάτια 
και να φθάσει  να πιάσει  αντικείμενα. Ο  ASIMO 
μπορεί επίσης να κατανοήσει και να αποκριθεί 
στις απλές  φωνητικές εντολές. Έχει τη 
δυνατότητα να αναγνωρίσει τα πρόσωπα μιας 
συγκεκριμένης  ομάδας ατόμων. Αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί χρησιμοποιώντας τα μάτια του τα 
οποία είναι οι κάμερες του, ο  ASIMO μπορεί 
επίσης  να χαρτογραφήσει το περιβάλλον του και 
να καταχωρήσει τα  στάσιμα αντικείμενα. Μπορεί επίσης να αποφύγει τα 
εμπόδια καθώς κινείται μέσα στο περιβάλλον λειτουργίας  του. 
 
 
 
 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΗΓΕΣ  

http://ellas-andyindy.blogspot.com/2009/06/blog-post_9186.html 

http://www.robolab.tuc.gr/ASSETS/PAPERS_PDF/ROBOTICS/2_INTRO.pdf 
 

http://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/13964/1/Mantziaris_Msc2010.pdf  

http://ellas-andyindy.blogspot.com/2009/06/blog-post_9186.html
http://www.robolab.tuc.gr/ASSETS/PAPERS_PDF/ROBOTICS/2_INTRO.pdf
http://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/13964/1/Mantziaris_Msc2010.pdf

