1/6/2016

Έκθεση Αρχαίας Τεχνολογίας στο Αίγιο  Πολιτισμός  The Best News

Téléchargez LE navigateur
Faites en plus en ligne avec Opera, ses extensions et son option Turbo!

Με τις επισκέψεις σχολείων της Αιγιάλειας αλλά και πολλών δημοτών ξεκίνησε τη λειτουργία της η Έκθεση Αρχαίας
Τεχνολογίας που θα φιλοξενείται με πρωτοβουλία της ΔΗΚΕΠΑ στο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου έως τις
25 Φεβρουαρίου 2013.
Πρόκειται για τη σπάνια και αξιόλογη κινητή έκθεση του Μουσείου Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας του Κώστα
Κοτσανά «Οι Σημαντικότερες Εφευρέσεις των Αρχαίων Ελλήνων», η οποία έχει ως στόχο της να δώσει στους
μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, αλλά και σε όλους εκείνους που θα την επισκεφτούν την ευκαιρία για
μια βιωματική και διαδραστική προσέγγιση της αρχαιότητας και της ιστορίας της.
Πρόκειται για μια διοργάνωση υψίστης εκπαιδευτικής αξίας για την εξοικείωση και κατανόηση της αρχαιότητας, των
μηχανισμών και των επινοήσεων του αρχαιοελληνικού τεχνολογικού θαύματος, η οποία συνοδεύεται από
οπτικοακοακουστικό υλικό. Στην έκθεση παρουσιάζονται δεκάδες αξιόπιστα και λειτουργικά ομοιώματα εφευρέσεων
της περιόδου που ξεκινά από το 2000 π.Χ. και φτάνει μέχρι και το τέλος του αρχαίου ελληνικού κόσμου.
Η πρώτη οργανωμένη επίσκεψη πραγματοποιήθηκε από μαθητές του 1ου και του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αιγίου, οι
οποίοι είχαν την ευκαιρία ξενάγησης από το ανθρώπινο δυναμικό που έχει εκπαιδευθεί γι’ αυτόν τον σκοπό και
δήλωσαν εντυπωσιασμένοι από τα εκθέματα που φιλοξενούνται στις δύο αίθουσες του Πολιτιστικού Κέντρου
Αιγίου. Ωστόσο την έκθεση επισκέφθηκαν και αρκετοί ενήλικες, οι οποίοι εκδήλωσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και
θαυμασμό και συνεχάρησαν τους διοργανωτές.
Μεταξύ των επισκεπτών και ο δήμαρχος Αιγιάλειας Στάθης Θεοδωρακόπουλος, που μαζί με την πρόεδρο της
ΔΗΚΕΠΑ Βασιλική Ψυχράμη θαύμασαν τις αριστουργηματικές εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων έτσι όπως μέσα
από τις πηγές τις αντέγραψε για να τις παρουσιάσει στο κοινό ο κ. Κώστας Κοτσανάς, ο εμπνευστής και δημιουργός
της έκθεσης.
Η έκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό καθημερινές και Σαββατοκύριακα και ώρες 09.0013.00 & 17.0020.00 και
όλες οι σχολικές επισκέψεις θα πραγματοποιούνται με δηλώσεις συμμετοχής και κατόπιν προσυνεννόησης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της έκθεσης είναι ο έγκαιρος προγραμματισμός των επισκέψεων, έτσι
ώστε να υπάρξει η καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των μαθητών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για
περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο και φαξ 2691028210, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση
dhkepaigialeias@gmail.com.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί το μεγάλο ενδιαφέρον που έχουν δείξει για την Έκθεση Αρχαίας Τεχνολογίας σχολεία
από όλη την Αχαΐα, την Κορινθία, την Αργολίδα, τη Φωκίδα, την Αιτολωακαρνανία και την Ηλεία, καθώς η Δημοτική
Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιάλειας πραγματοποίησε επιτυχώς τη διάχυση πληροφόρησης σε πέντε νομούς
προβάλλοντας παράλληλα με την έκθεση και το Δήμο Αιγιάλειας, συγκεντρώνοντας μέχρι στιγμής πάνω από 4000
συμμετοχές.
Στην έκθεση αυτή, που πραγματοποιείται στην πόλη μας, υπάρχει πρωτοσέλιδο καθώς και δισέλιδο αφιέρωμα σε
Κυριακάτικη εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας.
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