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ΤΡΙΚΩΛΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ,
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ Η «ΜΑΓΕΜΕΝΗ»
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ (ΦΩΤΟ-VIDEO)

Εντυπωσιασμένη και υπερήφανη για τα επιτεύγματα των αρχαίων
Ελλήνων, δήλωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Οικονομίας Ανάπτυξης και
Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, κατά την επίσκεψη της στην έκθεση με τις
«Μαγεμένες»  και στην έκθεση «Οι σημαντικότερες εφευρέσεις των
Αρχαίων Ελλήνων» του Κώστα Κοτσανά, που φιλοξενούνται σε περίπτερο
της Δ.Ε.Θ.

Η κ.Κουντουρά, επισκέφτηκε τις εκθέσεις, στο πλαίσιο της παρουσίας της
στο συνέδριο «Destination Thessaloniki» και συνοδευόμενη από τον
πρόεδρο της ΔΕΘ Τάσο Τζήκα, τον διευθύνοντα σύμβουλο Κυριάκο

Θάνου για Βγενόπουλο: Αθλιότητες και κατασκευασμένα, αισχρά ψεύδη  Συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας του δήμου Θεσσαλονίκης στο Μέγαρο ΜουσικήςΕΙΔΗΣΕΙΣ
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TAG ΑΡΧΑΙΕΣ ΔΕΘ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

Ποζρικίδη και τον γενικό διευθυντή της ΔΕΘ Αλέξη Τσαξιρλή, έμαθε  για
την ιστορία των «Μαγεμένων», και είδε από κοντά τις πολύ
ενδιαφέρουσες εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων.

Έδειξε μάλιστα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την τρίκωλο ανυψωτική μηχανή

του 6ου αιώνα πχ, τον πρώτο γερανό κατακόρυφης ύψωσης παγκοσμίως,
τον οποίο χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες για την ανύψωση
βαρέων αντικειμένων, ακόμη και για την κατασκευή του Παρθενώνα. Δεν
έχασε βέβαια την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει τον μηχανισμό, για να δει
πως δούλευε.

Την ώρα της επίσκεψης, η υπουργός δεν είπε όχι, στην πρόσκληση να

φωτογραφηθεί με μαθητές του 7ου Γυμνασίου Κατερίνης, οι οποίοι
πραγματοποιούσαν εκπαιδευτική εκδρομή.

(http://press724.gr/wp-content/uploads/2015/11/kountoura-mathites-
katerinis-e1447412830190.jpg)

Δείτε το σχετικό video με τις εφευρέσεις και τι δήλωσε η κ.Κουντουρά,
μετά την επίσκεψη της στις 2 εκθέσεις:

Ρεπορτάζ : Αλέξης Αλεξιάδης

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

press724.gr - Επίσκεψη Έ.Κουντουρά στην έκθεση ...
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