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Στην Κρήτη οι σημαντικές τεχνολογικές εφευρέσεις των
αρχαίων Ελλήνων
Έκθεση στο Ενυδρείο Κρήτης
«Σημαντικές τεχνολογικές εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων» είναι το θέμα της έκθεσης η οποία
θα πραγματοποιηθεί από 29 Ιουνίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2016 στο Ενυδρείο Κρήτης
CRETAquarium.
Η έκθεση, που θεωρείται μοναδική, περιλαμβάνει τις σημαντικότερες εφευρέσεις των αρχαίων
Ελλήνων ρίχνοντας φως σε άγνωστες πτυχές της ζωής στην αρχαία Ελλάδα. Έχει δημιουργηθεί
από το Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας του Κώστα Κοτσανά, που λειτουργεί στο
Κατάκολο και την Αρχαία Ολυμπία, και περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
Στο πλαίσιο της έκθεσης παρουσιάζονται «λειτουργικά ομοιώματα εξαιρετικών εφευρέσεων,
μηχανισμών και επινοήσεων των αρχαίων Ελλήνων που δημιουργήθηκαν κατόπιν πολύχρονης
ενδελεχούς έρευνας και μελέτης της αρχαιοελληνικής, λατινικής και αραβικής γραμματείας, των
αγγειογραφικών πληροφοριών και των ελάχιστων σχετικών αρχαιολογικών ευρημάτων. Η αρχή
της ατμομηχανής, αυτοματοποιημένα ρολόγια και ξυπνητήρια, αυτοκινούμενα κουκλοθέτρα και
«κινηματογράφοι», λειτουργικά ρομπότ, αστρονομικά και μετρικά όργανα ακριβείας, ανυψωτικά
μηχανήματα, ευφυείς μηχανές με κερματοδέκτη και κρυπτογραφημένοι τρόποι επικοινωνίας,
απαριθμούν μόνο μερικές από τις επινοήσεις του αρχαίου Ελληνισμού».
Το Ενυδρείο Κρήτης, σε μία προσπάθεια ανάδειξης αυτής της άγνωστης πτυχής του
αρχαιοελληνικού πολιτισμού, φιλοξενεί 25 πιστά αντίγραφα αυτών των συναρπαστικών
εφευρέσεων.
Ο επισκέπτης, με τη βοήθεια πλούσιου οπτικοακουστικού υλικού και ξεναγών, έχει τη
δυνατότητα να κατανοήσει την υψηλής στάθμης τεχνολογία της εποχής και να αντιληφθεί ότι η
τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων λίγο πριν το τέλος του αρχαιοελληνικού κόσμου ήταν
εξαιρετικά όμοια με τις απαρχές της σύγχρονης τεχνολογίας μας.

Χάνονται το ένα μετά το άλλο τα πλέον
αξιόλογα αρχιτεκτονικά κτίρια του ιστορικού
κέντρου της Θεσσαλονίκης και μαζί τους η
ιστορική μνήμη της πόλης

Πώς μπορείτε να ξεναγηθείτε σε έναν
χώρο αρχαιολογικού ενδιαφέροντος
Πού μπορεί να απευθυνθεί ο Έλληνας ή ξένος
επισκέπτης αρχαιολογικού χώρου που θέλει να
ξεναγηθεί από έναν ειδικό; Πόσο κοστίζει μια
ξενάγηση; Υπάρχουν μη πιστοποιημένοι ξεναγοί
και τι πρέπει να προσέχει ένας επισκέπτης; Στα
ερωτήματα απαντά η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Ξεναγών.

Tα αρχαιολογικά γεγονότα της χρονιάς
στην Ελλάδα
Οι ανασκαφές στα Τζαννάτα της Κεφαλονιάς, οι
εκθέσεις για τη Μακεδονία, η αποψίλωση της
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας από τις εφεδρείες
αλλά και η δημιουργία της ιστοσελίδας του
"Αιγέα" χαρακτήρισαν το 2011
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