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Θέμα

«Οι σημαντικότερες εφευρέσεις των
αρχαίων Ελλήνων» στο Θησείο
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Ομοιώματα από το Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κώστα Κοτσανά στην

Αρχαία Ολυμπία και στο Κατάκολο παρουσιάζονται στο Μουσείο Ηρακλειδών στο

Θησείο. 

Στο Μουσείο Ηρακλειδών στο Θησείο οι φιλότεχνοι αλλά και οι ξένοι επισκέπτες θα

μπορούν από 1/8 ως 10/1 να θαυμάσουν μερικές από τις «Σημαντικότερες

εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων» μέσα από ομοιώματα που προέρχονται από το

Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κώστα Κοτσανά στην Αρχαία Ολυμπία και

στο Κατάκολο.
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Από το «ρομπότ-υπηρέτρια» του Φίλωνος και τον υδραυλικό τηλέγραφο του Αινεία

μέχρι τον «κινηματογράφο» του Ήρωνος, κι από το αυτόματο ωρολόγιο του

Κτησίβιου και τον αστρολάβο του Πτολεμαίου μέχρι τον αναλογικό υπολογιστή των

Αντικυθήρων, η έκθεση κάνει focus σε γνωστές και άγνωστες εφευρέσεις της

αρχαιότητας.

«Οι κοχλίες και τα περικόχλια, οι οδοντωτοί τροχοί και οι κανόνες, οι τροχαλίες και οι

ιμάντες, οι αλυσοτροχοί και οι αλυσίδες, τα έμβολα και οι κύλινδροι, τα ελατήρια, οι

υδραυλικοί ελεγκτές και οι βαλβίδες, οι προγραμματιστές και οι αυτόματοι πλοηγοί

(εξαρτήματα όλα της μηχανής ενός σύγχρονου αυτοκινήτου ) είναι μερικά μόνο από

τα εφευρήματα των αρχαίων Ελλήνων που αποτέλεσαν τους θεμέλιους λίθους της

Ο Παύλος Φυρός, ιδρυτής του Μουσείου Ηρακλειδών.

Αρχείο Θεμάτων >

Αιγυπτιακά παραμύθια, ντετεκτιβικές ιστορίες,
μουσικές εκπλήξεις για μικρά παιδιά αλλά και
διεισδυτικές ματιές στο σήμερα σε μια επιλογή από
τις νέες κυκλοφορίες.

Van Gogh Alive – The
experience: μια
multimedia έκθεση που
έχουν δει ήδη 10.000.000

θεατές έρχεται στην Αθήνα

Οι γλώσσες γιορτάζουν
και μοιράζουν δώρα!

Τι ψάχνει ο Σέρλοκ Χόλμς
στην Ελλάδα;

Και τα παιδιά πάνε
Επίδαυρο!

Free καλοκαιρινό
παιχνίδι στις
βιβλιοθήκες

Κατασκήνωση στην
καρδιά της Αθήνας

Ο Καραγκιόζης πάει
θάλασσα

Βουτιά σε... βαθιά νερά
στο Πλανητάριο

Αυτά είναι τα καλύτερα
παιδικά summer camps
της πόλης!

Τι είναι το fidget spinner
και γιατί όλη αυτή η
μανία;

Βγες με το παιδί σου και
την κάρτα αθηνόραμα
Club με 20 έως 50%
έκπτωση

Αναζητήστε παλιότερα θέματα από το αρχείο του
αθηνοράματος

Αρχείο Θεμάτων

http://www.athinorama.gr/lmnts/articles/2508560/476.jpg
http://www.athinorama.gr/lmnts/articles/2508560/477.jpg
http://www.athinorama.gr/child/article/13_paidika_biblia_gia_tis_diakopes_-2522873.html
http://www.athinorama.gr/child/article/van_gogh_alive_%E2%80%93_the_experience_mia_multimedia_ekthesi_pou_exoun_dei_idi_10000000_theates_erxetai_stin_athina_-2522869.html
http://www.athinorama.gr/child/article/oi_glosses_giortazoun_kai_moirazoun_dora!-2522801.html
http://www.athinorama.gr/child/article/ti_psaxnei_o_serlok_xolms_stin_ellada-2522621.html
http://www.athinorama.gr/child/article/kai_ta_paidia_pane_epidauro!-2522626.html
http://www.athinorama.gr/child/article/free_kalokairino_paixnidi_stis_bibliothikes-2522213.html
http://www.athinorama.gr/child/article/kataskinosi_stin_kardia_tis_athinas-2522223.html
http://www.athinorama.gr/child/article/o_karagkiozis_paei_thalassa-2521965.html
http://www.athinorama.gr/child/article/boutia_se_bathia_nera_sto_planitario-2521916.html
http://www.athinorama.gr/child/article/auta_einai_ta_kalutera_paidika_summer_camps_tis_polis!-2521881.html
http://www.athinorama.gr/child/article/ti_einai_to_fidget_spinner_kai_giati_oli_auti_i_mania_-2521782.html
http://www.athinorama.gr/child/article.aspx?id=2519979&seourl=
http://www.athinorama.gr/child/Articlelist.aspx?tgid=0
http://www.athinorama.gr/child/articleList.aspx


17/7/2017 «Οι σημαντικότερες εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων» στο Θησείο , Θέμα - Παιδί - αθηνόραμα.gr

http://www.athinorama.gr/child/article/oi_simantikoteres_efeureseis_ton_arxaion_ellinon_sto_thiseio-2508560.html 3/4

πολύπλοκης τεχνολογίας τους», αναφέρει ο δημιουργός της έκθεσης Κώστας

Κοτσανάς.

Το Μουσείο Ηρακλειδών διοργανώνει σειρά ξεναγήσεων, σε συνεργασία με τον

επιμελητή της έκθεσης «Οι σημαντικότερες εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων»,

Κώστα Κοτσανά.

Ξεναγήσεις Σεπτεμβρίου 2015

Κάθε Πέμπτη, 18:00-19:30. Διαδραστική ξενάγηση. 

Κάθε Σάββατο & Κυριακή, 12:00-13:30 Διαδραστική ξενάγηση - 16:00-17:00 Γενική

ξενάγηση. 

  

Σχολικές επισκέψεις, κατόπιν κρατήσεως, Δευτέρα-Παρασκευή 10:00, 11:00, 12:00,

13:00.

Κόστος κατ’ άτομο (συμπεριλαμβανομένου του εισιτηρίου εισόδου ): Γενική ξενάγηση

6 €  – Διαδραστική ξενάγηση (διαδραστικές δραστηριότητες με τα εκθέματα ) 10 € 

Διάρκεια: Από μιάμιση έως δύο ώρες.  

Ο Κώστας Κοτσανάς, ιδρυτής του Museum of Ancient Greek Technology and Inventions - Katakolo και επιμελητής της

έκθεσης
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Δηλώσεις συμμετοχής: Καθημερινά 10:00-18:00, T: 211 01 26 486 / E:

annex@herakleidon-art.gr 

* Όνομα * e-mail 

Σχόλιο

Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τις οδηγίες και τους όρους χρήσης 

Επιθυμώ να λάβω ενημέρωση με email σε περίπτωση απάντησης

Αποστολή

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ A.E. 
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Το σύνολο του περιεχομένου είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα
δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί
πνευματικών δικαιωμάτων. 
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη
γραπτή άδεια του Εκδότη. 
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