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Για πρώτη φορά παγκοσμίως , παρουσιάζεται στο Καρσούμ Τζαμί των Τρικάλων , μια εντελώς ανατρεπτική έκθεση του Μουσείου Αρχαίας Ελληνικής
Τεχνολογίας Κώστα Κοτσανά.
Μέσω της έκθεσης αυτής που θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου , τίθενται ερωτήματα όπως:
 
• Χρησιμοποιήθηκαν σύνδεσμοι τύπου Cardan 1.1800 χρόνια πριν την εφεύρεσή τους…?
• Χρησιμοποιήθηκαν έμβολα , ατμοκίνηση και αεροπροώθηση στην αρχαία Ελλάδα..?
• Υπήρξαν οι προϋποθέσεις για την κατασκευή οχημάτων παρόμοιας τεχνολογίας με τα σημερινά…?
 
Αυτά και άλλα πολλά ερωτήματα απαντώνται στον εκθεσιακό χώρο με στοιχεία και εκθέματα που θα σας εκπλήξουν…!
 

 
Όπως είναι ευρύτερα γνωστό στις μέρες μας ολοένα και περισσότερο , η ανθρώπινη Ιστορία δεν είχε γραμμική εξέλιξη όπως κάποτε πιστεύαμε… , αλλά
κάνοντας κύκλους ξεκινούσε και πάλι από την αρχή…!
 
Έτσι λοιπόν πολλοί είναι εκείνοι που πιστεύουν πως υπήρξε μια επιστημονική και τεχνολογική κορύφωση στον αρχαίο Ελληνικό κόσμο κατά τον 3ο π.χ. αιώνα
, και μετά μια σταδιακή “απώλεια” γνώσης μέχρι και τον 14ο μ.χ. αιώνα όπου ξεκίνησε ξανά η πρόοδος…!
Αξίζει να την επισκεφτείτε , και ενδεχομένως να εκπλαγείτε…..!
 
Κωνσταντίνος Ζαΐμης
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