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Θεσσαλονίκη: Το μετρό μπροστά σε
σημαντική αρχαιολογική αποκάλυψη
Όπως όλα δείχνουν, αποκαλύφθηκε ένα από τα
26 πολίσματα που υπήρχαν γύρω από το
Θερμαϊκό, τα οποία στη συνέχεια, επί βασιλιά
Κάσσανδρου, αποτέλεσαν τη Θεσσαλονίκη.

Οι 10 μεγαλύτερες αρχαιολογικές
ανακαλύψεις στην Ελλάδα το 2011
Παρά τους περιορισμούς σημαντικές
αρχαιολογικές ανακαλύψεις υπήρξαν σε όλη τη
χώρα με ευρήματα που θα μπορούσαν να
στηρίξουν ολόκληρα μουσεία.

Θεσσαλονίκη: Χάνονται 245 αξιόλογα
κτίρια στην καρδιά της πόλης
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

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΤΙΚΕΤΑ

Οι σημαντικότερες εφευρέσεις των
αρχαίων Ελλήνων: παρατείνεται η
έκθεση
από Archaeology Newsroom

Η αρχαία ελληνική τεχνολογία στη
Βιέννη
από Archaeology Newsroom
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Λίθινες τοξωτές γέφυρες
από Archaeology Newsroom

Όλα τα ρεκόρ έσπασε έκθεση έργων
του Ιερώνυμου Μπος
από Archaeology Newsroom
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Στο περίπτερο «3» της ΔΕΘ οι
«Μαγεμένες»
από Archaeology Newsroom

Από τη Βεργίνα στις Βρυξέλλες… από
τις Βρυξέλλες στη Θεσσαλονίκη…
από Archaeology Newsroom
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Το «ρομπότ-υπηρέτρια» του Φίλωνος
(φωτ. Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής
Τεχνολογίας Κώστα Κοτσανά).
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Εφευρέσεις και μουσικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων στη
ΔΕΘ
Στο περίπτερο 3

Δεκάδες εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων, από το «ρομπότ-υπηρέτρια» του Φίλωνος και τον
υδραυλικό τηλέγραφο του Αινεία μέχρι τον «κινηματογράφο» του Ήρωνος, καθώς και 42
ανακατασκευασμένα μουσικά όργανα, θα παρουσιαστούν στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της
80ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Ανάμεσα στις 40 εφευρέσεις και επινοήσεις, κάποιες από τις οποίες είναι ανατρεπτικές ακόμη και
με τα σημερινά δεδομένα, περιλαμβάνονται ακόμη από το αυτόματο ωρολόγιο του Κτησιβίου και
τον αστρολάβο του Πτολεμαίου μέχρι τον αναλογικό υπολογιστή των Αντικυθήρων.

Παράλληλα, μαζί με τις εφευρέσεις ξαναζωντανεύουν και τα μουσικά όργανα των αρχαίων
Ελλήνων σε μια ανεπανάληπτη έκθεση με 42 ανακατασκευασμένα μουσικά όργανα, που
προέρχονται από το Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κώστα Κοτσανά.

Τα όργανα δημιουργήθηκαν κατόπιν πολύχρονης ενδελεχούς έρευνας και μελέτης της
αρχαιοελληνικής, λατινικής κι αραβικής γραμματείας, των αγγειογραφικών πληροφοριών και των
ελάχιστων σχετικών αρχαιολογικών ευρημάτων. Είναι δε πλήρως λειτουργικά.

Μερικά από τα εκθέματα είναι το μονόχορδο, ο ελικώνας και το σύντονο του Πυθαγόρα, με τα
οποία ο σπουδαίος φιλόσοφος μελέτησε τις μουσικές κλίμακες και απέδειξε τις μαθηματικές
σχέσεις που τις καθορίζουν, η λύρα του Ερμή, η μεγαλοπρεπής κιθάρα του Απόλλωνα, η
πανδούρα, η περίφημη ομηρική φόρμιγγα και η αρχαϊκή κιθάρα, η διονυσιακή βάρβιτος, η
κιθάρα του Ορφέα, η πηκτίς της Σαπφούς, το τρίγωνο, η σαμβύκη, ο ελικών του Πτολεμαίου κ.ά.

Οι εφευρέσεις και τα μουσικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων θα εκτίθενται στο περίπτερο 3 του
εκθεσιακού κέντρου.

H έκθεση θα λειτουργήσει από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου
2015 με το εισιτήριο εισόδου της ΔΕΘ και σύμφωνα με το ωράριο της ΔΕΘ. Μετά το πέρας της
ΔΕΘ, η έκθεση θα συνεχίσει τη λειτουργία της έως τις 5 Ιανουαρίου 2016.
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