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Θζμα: «Οι σημαντικότερες Εφευρζσεις των Αρχαίων Ελλήνων» στο Ενυδρείο Κρήτης CRETAquarium!.
Η κινθτι ζκκεςθ του Μουςείου Αρχαίασ Ελλθνικισ Τεχνολογίασ του Κϊςτα Κοτςανά που φωτίηει άγνωςτεσ
πτυχζσ από τθ ηωι ςτθν αρχαία Ελλάδα.
Μια μοναδικι ζκκεςθ με τισ ςθμαντικότερεσ εφευρζςεισ των αρχαίων Ελλινων ζχει δθμιουργθκεί από το
Μουςείο Αρχαίασ Ελλθνικισ Τεχνολογίασ Κϊςτα Κοτςανά, που λειτουργεί ςτο Κατάκολο και τθν Αρχαία
Ολυμπία και περιοδεφει ςε όλθ τθν Ελλάδα και τον κόςμο. Λειτουργικά ομοιϊματα εξαιρετικϊν
εφευρζςεων, μθχανιςμϊν και επινοιςεων των αρχαίων Ελλινων δθμιουργικθκαν κατόπιν πολφχρονθσ
ενδελεχοφσ ζρευνασ και μελζτθσ τθσ αρχαιοελλθνικισ, λατινικισ κι αραβικισ γραμματείασ, των
αγγειογραφικϊν πλθροφοριϊν και των ελάχιςτων ςχετικϊν αρχαιολογικϊν ευρθμάτων!
Η αρχι τθσ ατμομθχανισ, αυτοματοποιθμζνα ορολόγια και ξυπνθτιρια, αυτοκινοφμενα κουκλοκζτρα και
«κινθματογράφοι», λειτουργικά ρομπότ, αςτρονομικά και μετρικά όργανα ακριβείασ, ανυψωτικά
μθχανιματα, ευφυείσ μθχανζσ με κερματοδζκτθ και κρυπτογραφθμζνοι τρόποι επικοινωνίασ απαρικμοφν
μόνο μερικζσ απο τισ επινοιςεισ του αρχαίου Ελλθνιςμοφ.

Ο μθχανιςμόσ των Αντικυκιρων

Ο αςτρολάβοσ του Πτολεμαίου

Ο παντογράφοσ του Ήρωνοσ

Σε μία προςπάκεια ανάδειξθσ αυτισ τθσ άγνωςτθσ πτυχισ του αρχαιοελλθνικοφ πολιτιςμοφ, το Ενυδρείο
Κριτθσ φιλοξενεί 25 πιςτά αντίγραφα των ςυναρπαςτικϊν αυτϊν εφευρζςεων.
Ο επιςκζπτθσ, με τθ βοικεια πλοφςιου οπτικοακουςτικοφ υλικοφ και ξεναγϊν ζχει τθ δυνατότθτα να
κατανοιςει τθν υψθλισ ςτάκμθσ τεχνολογία τθσ εποχισ και να αντιλθφκεί ότι θ τεχνολογία των αρχαίων
Ελλινων λίγο πριν το τζλοσ του αρχαιοελλθνικοφ κόςμου ιταν εξαιρετικά όμοια με τισ απαρχζσ τθσ
ςφγχρονθσ τεχνολογίασ μασ!
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Ο Κϊςτασ Κοτςανάσ, επιμελθτισ και δθμιουργόσ τθσ ζκκεςθσ, εκτόσ απο το μουςείο Αρχαίασ Ελλθνικισ
Τεχνολογίασ και το μουςείο Αρχαίων Ελλθνικϊν Οργάνων και Παιχνιδιϊν http://kotsanas.com/ που
λειτουργοφν ςτο Κατάκολο, ζχει δθμιουργιςει ζνα νζο μουςείο αρχαίασ ελλθνικισ τεχνολογίασ ςτο κζντρο
Ελλθνικϊν ςπουδϊν του University of Connecticut http://kotsanas.com/events/gb/154/ancient-greektechnology, με ςτόχο να περιοδεφςει ςε όλθ τθν αμερικανικι ιπειρο.
Διάρκεια ζκκεςθσ: 29/6/2016 – 30/9/2016
Μζρεσ & ϊρεσ λειτουργίασ: 9:30 – 15:00
Ειςιτιρια: 4€, μειωμζνο
2€ (μαηί με επίςκεψθ ςτο Ενυδρείο, θλικίεσ 5-17 και >65, φοιτθτζσ, πολφτεκνοι, άνεργοι)
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτο τθλζφωνο: 2810-337788
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