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Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2014

«Έκθεση αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας» του Κώστα Κοτσανά στην Κοζάνη

Το «Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης» θα έχει την τιμή και τη χαρά να φιλοξενήσει, τις
Διεθνούς φήμης «Έκθεση Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας» & «Έκθεση
Αρχαίων Μουσικών Οργάνων & Παιχνιδιών»  του καθηγητή Κώστα
Κοστανά, στους χώρους του.Η αξεπέραστη προσφορά των αρχαίων Ελλήνων
στους τομείς της Φιλοσοφίας και των Καλών Τεχνών είναι πασίγνωστη και δεν
αμφισβητείται από κανένα. Το ίδιο γνωστή είναι και η προσφορά τους στο χώρο
των Επιστημών. 

Όμως η Τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων είναι σχετικά άγνωστη όπως
και οι απίστευτες επιδόσεις τους στον τομέα αυτό. Η παρούσα έκθεση
αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας περιλαμβάνει 300 περίπου λειτουργικά
ομοιώματαεξαιρετικών εφευρέσεων του αρχαιοελληνικού τεχνολογικού
θαύματος (από το ρομπότ – υπηρέτρια του Φίλωνος μέχρι τον
κινηματογράφο του Ήρωνος και από το αυτόματο ωρολόγιο του Κτησιβίου μέχρι τον αναλογικό
υπολογιστή των Αντικυθήρων) που καλύπτουν την περίοδο από το 2000 π.Χ. μέχρι το τέλος του
αρχαίου ελληνικού κόσμου,κατόπιν 22χρονης έρευνας και μελέτης του κ. Κώστα Κοτσανά.

Πρόκειται για την εγκυρότερη και την πληρέστερη έκθεση του είδους της παγκοσμίως. Όλα τα
εκθέματα και το υποστηρικτικό τους υλικό έχουν δημιουργηθεί από τον ίδιο χωρίς καμιά επιχορήγηση από
οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και εκτίθενται μόνιμα στο ομώνυμο «Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής
Τεχνολογίας» και στο «Μουσείο Αρχαίων Ελληνικών Μουσικών Οργάνων και Παιχνιδιών» στο Κατάκολο, υπό
την αιγίδα του Δήμου Πύργου.

Δεκάδες ξένα σχολεία και πανεπιστήμια επισκέπτονται κάθε χρόνο το μουσείο, ενώ το Discovery Channel
πραγματοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα σε αυτό. Ένα ειδικό κοινό έχει ως αποκλειστικό ταξιδιωτικό
προορισμό το μουσείο αυτό.

Μέσα από την έκθεση δίνεται η δυνατότητα στους επισκέπτες να γνωρίσουν τις απίστευτες τεχνολογικές
επιδόσεις των αρχαίων Ελλήνων και να διαπιστώσουν ότι οι αρχαίοι Έλληνες α) είχαν ανακαλύψει έναν
«κινηματογράφο» ικανό να παρουσιάζει αυτόματα την πλοκή ενός μύθου με κινούμενη εικόνα και ήχο β) είχαν
επινοήσει (για ψυχαγωγικό δυστυχώς μόνο σκοπό) αυτοκινούμενα οχήματα (αυτοκίνητα) με αυτόματη
πλοήγηση, με κιβώτιο ταχυτήτων, υδραυλικές προγραμματιζόμενες βαλβίδες και άλλα περίπλοκα εξαρτήματα
γ) χρησιμοποιούσαν λειτουργικά ρομπότ με σκοπό να τους υπηρετούν δ) είχαν ανακαλύψει την αρχή του
ατμοστροβίλου ε) χρησιμοποιούσαν πολύπλοκα αστρονομικά μετρητικά όργανα ακριβείας (όπως έναν
αναλογικό υπολογιστή, ένα G.P.S, ένα θεοδόλιχοχωροβάτη, κ.ά.) που τους επέτρεπαν να υπολογίζουν με
ακρίβεια γεωδαιτικά και αστρονομικά στοιχεία στ) είχαν επινοήσει ευφυείς μηχανές με κερματοδέκτη ζ)
χρησιμοποιούσαν πολύπλοκα ανυψωτικά μηχανήματα ικανά να οικοδομούν πανύψηλα κτίσματα με
ολιγάριθμο προσωπικό η) διέθεταν ωρολόγια (και ξυπνητήρια) ικανά να λειτουργούν αυτόματα και αδιάκοπα
χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, κ.ά. Όλα αυτά αποδεικνύουν την υψηλής στάθμης τεχνολογία του
πολιτισμού των αρχαίων Ελλήνων που δεν είχε σχεδόν τίποτα να ζηλέψει από την πρώιμη
σύγχρονη τεχνολογία και που θα είχε οδηγήσει (αν οι οικονομικόκοινωνικοπολιτικές συνθήκες της
εποχής το επέτρεπαν) στη Βιομηχανική Επανάσταση από την ελληνιστική εποχή με απρόβλεπτες
συνέπειες για την ανθρωπότητα.

Τα εκθέματα συνοδεύονται από πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, όπως επεξηγηματικές πινακίδες και
γιγαντοαφίσες με πολλές πληροφορίες, αναλυτικά σχέδια, φωτογραφίες και πλήρεις βιβλιογραφικές αναφορές
ενώ πολλά από τα εκθέματα είναι διαδραστικά. Υπάρχουν σταθμοί προβολής βίντεο και κινουμένων σχεδίων
επίδειξης της λειτουργίας των μηχανισμών καθώς και προβολή ντοκυμαντέρ όπου ο εκθέτης εξηγεί τη
λειτουργία και τη σημασία των μηχανισμών.

Η Έκθεση που έχει φιλοξενηθεί σε πολλές πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, θα λειτουργήσει στους
χώρους του Εκθεσιακού Κέντρου Κοζάνης, από 25 Απριλίου έως και 23 Μαΐου 2014.  

Ώρες λειτουργίας:

Εγκαίνια 25/04/2014: 17:00 – 21:00

Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00 – 14:00 & 18:00 – 20:00

Μαθήτρια του
δημοτικού
σχολείου
"Χαρισίου Μούκα"
κατέκτησε το 1ο

Βραβείο "Αίσωπος" στον 15ο
Πανελλήνιο Διαγωνισμό
Παραμυθιού

Πιερία: Τραγωδία
με δύο παιδιά

Υπόθεση
Αγραφιώτου:
Εξελίξεις – Αυτός
σκότωσε την Άτυχη
69χρονη

Θανατηφόρο
τροχαίο ατύχημα
σε περιοχή των
Γρεβενών

Αν δεν πίνετε
ελληνικό καφέ, θα
ξεκινήσετε τώρα

Mαρτυρία: Ξέρω τι
έγινε με τον
Παντελίδη το
μοιραίο βράδυ

Πράσινο φως για
1.465 νέες
προσλήψεις σε
δήμους  38 θέσεις
στη Δυτική

Μακεδονία

Αρετή Κοσμίδου: Η
απίστευτη
μεταμόρφωση από
το The Voice. Πώς
είναι σήμερα

Δείτε τα
αποτελέσματα για
τις προσλήψεις
στα 8μηνα της ΔΕΗ
στην Π.Ε. Κοζάνης

Αποκάλυψη
Σνόουντεν:
Εξελιγμένος
πολιτισμός
βρίσκεται στα

έγκατα της Γης!

Τα δημοφιλέστερα της
εβδομάδας
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