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Διονύσης Σαββόπουλος – Όλοι μαζί
ΜΠΟΡΟΥΜΕ 12/6/2017 Καλλιμάρμαρο

7o Athens Open Air Film Festival Ιούνιος –
Σεπτέμβριος 2017

Αστεροσκοπείο "The Theater of
Disappearance" - Adrián Villar Rojas
NEON 1/6-24/9/2017

ΘΕΪΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ: Cy Twombly και
Eλληνική Αρχαιότητα – 25/5 – 3/9/2017

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο - Το Αθέατο
Μουσείο αποκαλύπτει...

ΠΛΕΥΣΙΣ-Ναυπηγική και Ναυσιπλοΐα των
Ελλήνων από την αρχαιότητα έως τους
νεότερους χρόνους

«Οι Οδύσσειες της Προϊστορίας» - B'
Κύκλος κυριακάτικων περιπάτων στο
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

documenta 14 Αθήνα 8/4 - 16/7/2017

Ένας Αρχαίος Ελληνικός Υπολογιστής -
Μουσείο Ηρακλειδών

Παναθηναϊκό Στάδιο (Καλλιμάρμαρο)

Εκδηλώσεις στον Αργοσαρωνικό

Επισκέψιμο το Ωρολόγιο του Ανδρονίκου
Κυρρήστου (Αέρηδες)

Ζήσε τον Κήπο αλλιώς! 1 - 30/6/2017

Αστεροσκοπείο Αθηνών, γιορτάζει το
θερινό ηλιοστάσιο με βραδινή ξενάγηση.

Τα γενέθλια του Μουσείου Ακρόπολης
20/6/2017

Athens Gardens Festival 2017, 8-11
Ιουνίου Εθνικός Κήπος - Πεδίον Άρεως

6ο Athens Circus Festival στην Τεχνόπολη
2 - 5/6/2017

17ο Athens Technopolis Jazz Festival

Διεθνής Ημέρα Μουσείων 18/5 &
Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων 20/5/2017

13th Athens Digital Arts Festival 18 - 21
Μαΐου 2017

24ος Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας 7/5/2017

"Ας διαβάσουμε την Οδύσσεια" - Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο

Εαρινό Ράλι Κλασικών Αυτοκινήτων -
Poseidonion Grand Hotel Σπέτσες

Tweed Run - Ξενοδοχείο Ποσειδώνιο,
Σπέτσες 21-23/4/2017

Δωδώνη. Το Μαντείο των Ήχων -
Μουσείο Ακρόπολης 20/6/2016 –
31/3/2017

Αφιέρωμα στον ρωμαίο αυτοκράτορα
Αδριανό - Μουσείο Ακρόπολης 15/1 -
31/3/2017

Εκδηλώσεις (30)
< Εκδηλώσεις < «Οι σημαντικότερες εφευρέσεις των Αρχαίων Ελλήνων» Μουσείο Ηρακλειδών
1/8/2015 - 8/5/2016
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«Οι σημαντικότερες εφευρέσεις των Αρχαίων Ελλήνων»
Μουσείο Ηρακλειδών 1/8/2015 - 8/5/2016

  

«Οι σημαντικότερες εφευρέσεις των Αρχαίων Ελλήνων» Μουσείο Ηρακλειδών 1/ 8/ 2015 -
10/ 1/ 2016
 
από το μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας  Κώστα Κοτσανά 
Από την 1 Αυγούστου 2015 έως και τις 8 Μαίου 2016
Παράρτημα Μουσείου Ηρακλειδών (Απ. Παύλου 37, Θησείο)
 
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 (www.kotsanas.com), 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 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
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Από την Costa Del Sol στο Λυκαβηττό -
Φεστιβάλ Ισπανικής Γαστρονομίας 14-
31/3/2017

Δωρεάν Ξεναγήσεις σε Αρχαιολογικούς
χώρους & Γειτονιές της Αθήνας

Ψηφιακό Μουσείο της Ακαδημίας
Πλάτωνος

25η Μαρτίου στο Μουσείο Ακρόπολης

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
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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».  
 
Το Μουσείο Ηρακλειδών υπηρετεί από το 2004 την τέχνη, την παιδεία και τον πολιτισμό. Εμπνευστές και
ιδρυτές του μουσείου είναι ο Παύλος και η Άννα-Μπελίντα Φυρού. Σήμερα το μουσείο έχει
μετεξελιχτεί σε διαδραστικό κέντρο εκλαΐκευσης της επιστήμης. Με βασική φ ιλοσοφ ία του το
τρίπτυχο «Επιστήμη, Τέχνη και Μαθηματικά» , υλοποιεί καινοτόμα επιμορφωτικά
προγράμματα για μαθητές, εκπαιδευτικούς κ ι ενηλίκους στο κεντρικό του κτίριο
(Ηρακλειδών 16, Θησείο), καθώς και εκθέσεις έργων τέχνης και εκλαΐκευσης της επιστήμης
στο παράρτημά του (Απ. Παύλου 37, Θησείο).
 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κώστας Κοτσανάς, ιδρυτής Μουσείου Αρχαίας Ελληνικής
Τεχνολογίας  
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ: Απ. Παύλου 37, 11851 Θησείο (Στάση ΗΣΑΠ Θησείο)
Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινά & σαββατοκύριακο 10:00-18:00, Πέμπτη 10:00-20:00
Γενική είσοδος: 4€
 
Πρόγραμμα ξεναγήσεων
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
 
 Διαδραστικές ξεναγήσεις*
Κάθε Πέμπτη 18:00-19:30
Κάθε Σάββατο & Κυριακή 12:00-13:30 & 16:00-17:30
 
Κόστος κατ’ άτομο (συμπεριλαμβανομένου του εισιτηρίου εισόδου): 10,00 €

* Περιλαμβάνουν γενική ξενάγηση αλλά και διαδραστικές δραστηριότητες με τα εκθέματα.
 
 
Γενικές ξεναγήσεις σε οργανωμένες ομάδες, κατόπιν κρατήσεως 
Κόστος κατ’ άτομο (συμπεριλαμβανομένου του εισιτηρίου εισόδου): 6,00 €
 

Γράψτε εδώ το σχόλιό σας
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