
 (http://herakleidon-

art.gr/el/index.cfm?get=exhibits&show=upcoming&ItemID=96)

Κεντρική (/) // Δράσεις (/δράσεις) // Εκδηλώσεις που πέρασαν (/εκδηλώσεις-που-πέρασαν)

// «ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»!

«ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ»!

Συνεχίζεται στο αγαπημένο Μουσείο Ηρακλειδών στο κέντρο της πόλης, η νέα και ιδιαίτερα
ενδιαφέρουσα έκθεση με τίτλο «Οι σημαντικότερες εφευρέσεις των Αρχαίων Ελλήνων», απ’ ευθείας
από το «Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κώστα Κοτσανά», παρουσιάζοντας λειτουργικά
ομοιώματα μερικών από τις σημαντικότερες εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων!

(http://www.prasinizo.gr)
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Εναρμονισμένη απόλυτα με τη βασική τρίπτυχη φιλοσοφία του Μουσείου Ηρακλειδών «Επιστήμη, Τέχνη
και Μαθηματικά», σε μια συνεχή προσπάθεια εκλαϊκευσης της επιστήμης από το 2004, η έκθεση «Οι
σημαντικότερες εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων» παρουσιάζει λειτουργικά ομοιώματα μερικών από
τις σημαντικότερες εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων, από το «ρομπότ-υπηρέτρια» του Φίλωνος και τον
υδραυλικό τηλέγραφο του Αινεία μέχρι τον «κινηματογράφο» του Ήρωνος, κι από το αυτόματο ωρολόγιο
του Κτησίβιου και τον αστρολάβο του Πτολεμαίου μέχρι τον αναλογικό υπολογιστή των Αντικυθήρων.

Τα εκθέματα προέρχονται από το Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κώστα Κοτσανά, που
λειτουργεί στο Κατάκολο και στην Αρχαία Ολυμπία, τα οποία δημιουργήθηκαν κατόπιν πολύχρονης
ενδελεχούς έρευνας και μελέτης της αρχαιοελληνικής, λατινικής κι αραβικής γραμματείας, των
αγγειογραφικών πληροφοριών και των ελάχιστων σχετικών αρχαιολογικών ευρημάτων.

Η έκθεση, υπό τον σχεδιασμό και την επιστημονική επιμέλεια του ιδρυτή του Μουσείου Αρχαίας
Ελληνικής Τεχνολογίας Κώστα Κοτσανά, έχει στόχο να αναδείξει αυτή τη σχετικά άγνωστη πτυχή του
αρχαιοελληνικού πολιτισμού και να αποδείξει ότι η τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων λίγο πριν το τέλος
του αρχαιοελληνικού κόσμου ήταν συγκλονιστικά όμοια με τις απαρχές της σύγχρονης τεχνολογίας μας.
Μια σημαντική πολιτιστική πρωτοβουλία, που προωθεί διεθνώς την εικόνα της Ελλάδας ως βάσης του
δυτικού πολιτισμού.

«Οι κοχλίες και τα περικόχλια, οι οδοντωτοί τροχοί και οι κανόνες, οι τροχαλίες και οι ιμάντες, οι
αλυσοτροχοί και οι αλυσίδες, τα έμβολα και οι κύλινδροι, τα ελατήρια, οι υδραυλικοί ελεγκτές και οι
βαλβίδες, οι προγραμματιστές και οι αυτόματοι πλοηγοί (εξαρτήματα όλα
της μηχανής ενός σύγχρονου αυτοκινήτου) είναι μερικά μόνο από τα
εφευρήματα των αρχαίων Ελλήνων που αποτέλεσαν τους θεμέλιους
λίθους της πολύπλοκης τεχνολογίας τους», αναφέρει ο δημιουργός της
έκθεσης Κώστας Κοτσανάς. «Αυτά τα κληροδοτήματα, ίδια και
αναντικατάστατα, εξακολουθούν και σήμερα να αποτελούν τα δομικά
στοιχεία της σύγχρονης τεχνολογίας, η εξέλιξη της οποίας θα ήταν
αμφίβολη χωρίς την ανέξοδη κι απροβλημάτιστη υιοθέτησή τους• απλώς
χρειάστηκε πάνω από μια χιλιετία ωρίμανσης για να επανακτήσει η
ανθρωπότητα αυτήν την αξιοθαύμαστη, λησμονημένη τεχνολογία. Η
εξερεύνηση αυτής της εποχής που η τεχνολογία αιχμής δεν
κατοχυρωνόταν αποδεικνύει περίτρανα πόσα περισσότερα (από όσα
νομίζουμε) χρωστά ο σύγχρονος δυτικός τεχνολογικός πολιτισμός στους
Έλληνες».

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα διατίθενται παράλληλα στα πωλητήρια και των δύο κτιρίων
του μουσείου και τα βιβλία: «Αρχαία ελληνική τεχνολογία. Οι εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων» και «Τα
μουσικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων» για μια ακόμη πιο ολοκληρωμένη εικόνα της έκθεσης την οποία
θα μπορούμε να πάρουμε και μαζί μας!

(http://www.prasinizo.gr)

http://www.prasinizo.gr/


Δείτε ΕΔΩ (https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.882155588497403.1073741837.106138276099142&type=3)αποκλειστικές φωτογραφίες
από την επίσκεψή μας στα εγκαίνεια της έκθεσης! 

«ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ» INFO: 
ΠΟΥ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ: Απ. Παύλου 37, 11851 Θησείο (Στάση ΗΣΑΠ Θησείο) 
ΠΟΤΕ: Από την 1 Αυγούστου 2015 έως και Κυριακή 8 Μαίου 2016 
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Καθημερινά & σαββατοκύριακο 10:00-18:00, Πέμπτη 10:00-20:00 
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: 4€

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΞΕΝΑΓΗΣΕΩΝ: 
Το Μουσείο Ηρακλειδών διοργανώνει σειρά ξεναγήσεων, σε συνεργασία με τον επιμελητή της έκθεσης
«Οι σημαντικότερες εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων», Κώστα Κοτσανά. 
Κόστος κατ’ άτομο (συμπεριλαμβανομένου του εισιτηρίου εισόδου): Γενική ξενάγηση 6 € – Διαδραστική
ξενάγηση (διαδραστικές δραστηριότητες με τα εκθέματα) 10 €Διάρκεια:
Από μιάμιση έως δύο ώρες 
Δηλώσεις συμμετοχής: Καθημερινά 10:00-18:00 
T: 211 01 26 486  
E: annex@herakleidon-art.gr (mailto:annex@herakleidon-art.gr)

Βρείτε το Μουσείο Ηρακλειδών στο Facebook ΕΔΩ
(https://www.facebook.com/pages/Herakleidon-
Museum/121486411201719?fref=ts)!

Επίσημη ιστοσελίδα Μουσείου Ηρακλειδών: www.herakleidon-art.gr  (http://herakleidon-
art.gr/el/index.cfm)

Επίσημη ιστοσελίδα Μουσείου Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας: www.kotsanas.com
(http://www.kotsanas.com) 

Χορηγός Επικοινωνίας: www.prasinizo.gr 

Photo credits: www.zinovia-photography.gr 

(http://www.prasinizo.gr)
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