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«Σημαντικές Τεχνολογικές Εφευρέσεις των
Αρχαίων Ελλήνων» στο Ενυδρείο Κρήτης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
     

     

1° ΘΕΜΑ ΚΡΗΤΗ ΕΛΛΑΔΑ ΥΓΕΙΑ – ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΘΡΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ SPORTS ΣΧΟΛΙΑ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Πα.Γ.Ν.Η. – ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Η κινητή έκθεση του Μουσείου Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας του
Κώστα Κοτσανά που φωτίζει άγνωστες πτυχές από τη ζωή στην
αρχαία Ελλάδα.

Μια μοναδική έκθεση με τις σημαντικότερες εφευρέσεις των αρχαίων
Ελλήνων έχει δημιουργηθεί από το Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής
Τεχνολογίας του κ. Κώστα Κοτσανά, που λειτουργεί στο Κατάκολο και

την Αρχαία Ολυμπία και περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο. Λειτουργικά ομοιώματα εξαιρετικών
εφευρέσεων, μηχανισμών και επινοήσεων των αρχαίων Ελλήνων δημιουργήθηκαν κατόπιν πολύχρονης
ενδελεχούς έρευνας και μελέτης της αρχαιοελληνικής, λατινικής κι αραβικής γραμματείας, των αγγειογραφικών
πληροφοριών και των ελάχιστων σχετικών αρχαιολογικών ευρημάτων!

Η αρχή της ατμομηχανής, αυτοματοποιημένα ορολόγια 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 απο
τις επινοήσεις του αρχαίου Ελληνισμού.

Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων Ο αστρολάβος του Πτολεμαίου Ο παντογράφος του Ήρωνος 

Σε μία προσπάθεια ανάδειξης αυτής της άγνωστης πτυχής του αρχαιοελληνικού πολιτισμού, το Ενυδρείο
Κρήτης φιλοξενεί 25 πιστά αντίγραφα των συναρπαστικών αυτών 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!

Ο Κώστας Κοτσανάς, επιμελητής και δημιουργός της έκθεσης, εκτός απο το μουσείο Αρχαίας Ελληνικής
Τεχνολογίας και το μουσείο Αρχαίων Ελληνικών Οργάνων και Παιχνιδιών http://kotsanas.com/ που
λειτουργούν στο Κατάκολο, έχει δημιουργήσει ένα νέο μουσείο αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας στο κέντρο
Ελληνικών σπουδών του University of Connecticut http://kotsanas.com/events/gb/154/ancient-greek-

technology, με στόχο να περιοδεύσει σε όλη την αμερικανική ήπειρο.

Διάρκεια έκθεσης: 29/6/2016 – 30/9/2016 

Μέρες & ώρες λειτουργίας: Καθημερινά και Σαβ/κα εκτός Τετάρτης, 9:30 – 15:00 

Εισιτήρια Έκθεσης: 4€ κανονικό 

2€ μειωμένο (ηλικίες 5-17 και >65, φοιτητές, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, άνεργοι)
Εισιτήρια Έκθεσης & Ενυδρείο: 11€ κανονικό 

8€ μειωμένο (ηλικίες 5-17 και >65, φοιτητές, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, άνεργοι)
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ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΖΩΝΤΑΝΑ LIVESTREAM Κολυμβητικοί
αγώνες ανοικτής κατηγορίας
«ΤΣΕΤΣΟ ΓΚΟΛΟΜΕΕΒ»

  2 Ιουλ 2016, 05:01

Nova Απολυμαντικής – Μηχανουργείο
Ανδρικάκης (ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ)

  2 Ιουλ 2016, 04:52

1ο ΕΓΟΗ Beach Soccer «Στον τελικό η
Nova Απολυμαντική» (VIDEO)

  2 Ιουλ 2016, 04:27

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΟΥΒΩΝ – ΩΡΑΡΙΟ
ΘΕΡΙΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

  1 Ιουλ 2016, 11:17

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Πα.Γ.Ν.Η. – ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

  1 Ιουλ 2016, 11:13

«Το μεγάλο μας τσίρκο» του Ιάκωβου
Καμπανέλη 1η Ιουλίου από τη
θεατρική ομάδα των μαθητών του
10ου Γυμνασίου Ηρακλείου

  1 Ιουλ 2016, 10:58

Ξεκινά στις 4 Ιουλίου το 8ο Διεθνές
Συμπόσιο Γλυπτικής στο Βενεράτο

  1 Ιουλ 2016, 10:55

Όλοκληρώθηκε το Εργασιακό
Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου
ΔΟΠΑΦΜΑΗ – Νικητές οι προπονητές
(VIDEO)

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

http://www.crete2day.gr/
http://www.crete2day.gr/category/crete/heraklion/
http://www.crete2day.gr/category/crete/
http://www.crete2day.gr/category/crete/
http://www.crete2day.gr/category/crete/heraklion/
http://www.crete2day.gr/
http://www.crete2day.gr/2016/06/28/%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%84%ce%b5%cf%87%ce%bd%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b5%cf%86%ce%b5%cf%85%cf%81%ce%ad%cf%83%ce%b5%ce%b9/
http://www.crete2day.gr/about
http://www.crete2day.gr/terms-of-use
http://www.crete2day.gr/contact/
http://www.facebook.com/pages/Crete2day/128786773895784
http://twitter.com/Crete2day
http://www.crete2day.gr/feed/
https://plus.google.com/103433355590320017186/posts
http://www.youtube.com/user/crete2day
http://vimeo.com/user9800916
http://www.crete2day.gr/category/1st-issue
http://www.crete2day.gr/category/crete/
http://www.crete2day.gr/category/greece/
http://www.crete2day.gr/category/health-and-science/
http://www.crete2day.gr/category/articles-partners
http://www.crete2day.gr/category/specials/
http://www.crete2day.gr/category/sports/
http://www.crete2day.gr/category/opinions/
http://www.crete2day.gr/category/photo-stories/
http://www.crete2day.gr/2016/07/01/%cf%83%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%bf-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%b6%ce%bf%ce%bc%ce%b5%ce%bd%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%b1-%ce%b3-%ce%bd-%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b9%cf%83-%cf%83/
http://www.crete2day.gr/wp-content/uploads/280.jpg
https://www.youtube.com/watch?list=PLslGlrhSblHqnwbqBvgo0kAdxxD1yPrNx&v=FGtBySBXvZ8
http://www.crete2day.gr/2016/07/02/%ce%b6%cf%89%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%b1-livestream-%ce%ba%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%af-%ce%b1%ce%b3%cf%8e%ce%bd%ce%b5%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%b9%ce%ba%cf%84/
http://www.crete2day.gr/2016/07/02/%ce%b6%cf%89%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%b1-livestream-%ce%ba%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%af-%ce%b1%ce%b3%cf%8e%ce%bd%ce%b5%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%b9%ce%ba%cf%84/
http://www.crete2day.gr/2016/07/02/nova-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%bc%ce%b7%cf%87%ce%b1%ce%bd%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%ba/
http://www.crete2day.gr/2016/07/02/nova-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%bc%ce%b7%cf%87%ce%b1%ce%bd%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%ba/
http://www.crete2day.gr/2016/07/02/1%ce%bf-%ce%b5%ce%b3%ce%bf%ce%b7-beach-soccer-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b7-nova-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-vi/
http://www.crete2day.gr/2016/07/02/1%ce%bf-%ce%b5%ce%b3%ce%bf%ce%b7-beach-soccer-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b7-nova-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-vi/
http://www.crete2day.gr/2016/07/01/%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%bf-%ce%bb%cf%85%ce%ba%ce%b5%ce%b9%ce%bf-%ce%b3%ce%bf%cf%85%ce%b2%cf%89%ce%bd-%cf%89%cf%81%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bd%ce%b7%cf%83-%ce%bb/
http://www.crete2day.gr/2016/07/01/%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%bf-%ce%bb%cf%85%ce%ba%ce%b5%ce%b9%ce%bf-%ce%b3%ce%bf%cf%85%ce%b2%cf%89%ce%bd-%cf%89%cf%81%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bd%ce%b7%cf%83-%ce%bb/
http://www.crete2day.gr/2016/07/01/%cf%83%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%bf-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%b6%ce%bf%ce%bc%ce%b5%ce%bd%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%b1-%ce%b3-%ce%bd-%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b9%cf%83-%cf%83/
http://www.crete2day.gr/2016/07/01/%cf%83%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%bf-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%b6%ce%bf%ce%bc%ce%b5%ce%bd%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%b1-%ce%b3-%ce%bd-%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b9%cf%83-%cf%83/
http://www.crete2day.gr/2016/07/01/%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%bf-%ce%bc%ce%b1%cf%82-%cf%84%cf%83%ce%af%cf%81%ce%ba%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b9%ce%ac%ce%ba%cf%89%ce%b2%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%ce%bc/
http://www.crete2day.gr/2016/07/01/%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%bf-%ce%bc%ce%b1%cf%82-%cf%84%cf%83%ce%af%cf%81%ce%ba%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b9%ce%ac%ce%ba%cf%89%ce%b2%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%ce%bc/
http://www.crete2day.gr/2016/07/01/%ce%be%ce%b5%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%ac-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-4-%ce%b9%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%af%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%bf-8%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%ad%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%80/
http://www.crete2day.gr/2016/07/01/%ce%be%ce%b5%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%ac-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-4-%ce%b9%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%af%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%bf-8%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%ad%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%80/
http://www.crete2day.gr/2016/07/01/%cf%8c%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%8e%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%ac%ce%b8%ce%bb%ce%b7%ce%bc/
http://www.crete2day.gr/2016/07/01/%cf%8c%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%8e%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%ac%ce%b8%ce%bb%ce%b7%ce%bc/

