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Ο Σύλλογος Φίλων Τεχνολογικού Μουσείου Δράμας σας προσκαλεί στην “Έκθεση Αρχαίας Ελληνικής

Τεχνολογίας” που εκθέτει στη Δράμα, επί της οδού Κοζάνης 3, έναντι του κεντρικού καταστήματος

Γουντζίδη.

Η έκθεση, που αποτελεί δημιούργημα του διακεκριμένου και παγκοσμίως γνωστού επιστήμονα Κώστα

Κοτσανά, λειτουργεί καθημερινά από τις 09:00 έως τις 14:00 και από τις 18:00 έως τις 21:00. Εκτίθενται περί

τα 30 εκθέματα καθώς και διαδραστικά παιχνίδια του αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού, που έπαιξαν

καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της ανθρωπότητας, σε τεχνολογικό επίπεδο.

Επίσης εκτίθεται πιστό αντίγραφο του “μηχανισμού των Αντικηθύρων”, αρχαίος υπολογιστής, η “αυτόματη

θεραπαινίς του Φίλωνος”, αρχαίο ρομπότ, η “κούπα του Πυθαγόρα”, ο “υδραυλικός ατέρμονας κοχλίας του

Αρχιμήδη”, η “αιολόσφαιρα ου Ήρωνος”, η “σφαιρικός Αστρολάβος του Πτολεμαίου”, καθώς και πολλά άλλα

εκθέματα.

Διάρκεια έκθεσης από 13/12/2017 έως 29/4/2018. Περισσότερα για το τεράστιας σημασίας έργο του

Κώστα Κοτσανά μπορείτε να πληροφορηθείτε στον ενεργό σύνδεσμο, ενώ περισσότερες

φωτογραφίες από τη σημαντική αυτή έκθεση μπορείτε να δείτε στην πηγή.
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