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1. Τι σας φέρνει στην Κύπρο; Το ότι για
πρώτη φορά μεταφέρεται η έκθεση με τις
σημαντικότερες εφευρέσεις των αρχαίων
Ελλήνων στο Πολιτιστικό Κέντρο «Τρακασόλ»,
από τις 6 Ιανουαρίου  12 Φεβρουαρίου. Τα εγκαίνια θα τελέσει σήμερα στις 7:00 η σύζυγος του
Προέδρου κα Άντρη Αναστασιάδη. Οργανώνεται από το ίδρυμα «Trak Art Culture Development
Foundation» σε συνεργασία με την Banc De Binary.
2. Η έκθεση με τον τίτλο… «O Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και οι Σημαντικότερες
Εφευρέσεις των Αρχαίων Ελλήνων» αποτελεί μια από τις μεγάλες εκδηλώσεις του
νεοσυσταθέντος ιδρύματος το οποίο εκτός από τον πολιτιστικό και εκπαιδευτικό της χαρακτήρα
έχει και φιλανθρωπική πτυχή καθώς όλα τα καθαρά έσοδα θα δοθούν στον σύνδεσμο «Μωρά
Θαύματα».
3. Τι περιλαμβάνει; Λειτουργικά ομοιώματα των σημαντικότερων εφευρέσεων των αρχαίων
Ελλήνων από το Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας. Το υδραυλικό τηλέγραφο του Αινεία,
τον «κινηματογράφο» του Ήρωνος, το αυτόματο ωρολόγιο του Κτησίβιου, τον αστρολάβο του
Πτολεμαίου. Περίπλοκες εφευρέσεις όπως τον αναλογικό υπολογιστή των Αντικυθήρων, του
πρώτου tablet της ανθρωπότητας. Η έκθεση φιλοξενεί και απλές εφευρέσεις όπως την Κούπα του
Πυθαγόρα, μέσω της οποίας ο φιλόσοφος και μαθηματικός ήθελε να διδάξει τους μαθητές του για

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
8:54 μμ Βελτίωση της κατάστασης στο
λιμάνι Πίστωση χρόνου ζητά ο Υπ.
Μεταφορών
7:41 μμ Εγκαινιάστηκε η μεγαλύτερη σε
διάρκεια πτήση χωρίς ενδιάμεσο σταθμό
7:21 μμ Αφγανιστάν: Πάνω από 100 νεκροί
από τις σφοδρές χιονοπτώσεις
5:42 μμ Μπήκε στο τραπέζι ο φόρος
χρήσης κρατικής περιουσίας
5:32 μμ Δεν συνεργάζεται με τις Αρχές ο
δράστης της επίθεσης στο Λούβρο
Περισσότερες Ειδήσεις

τα όρια και την αξία του μέτρου.
4. Είστε ο επιμελητής και δημιουργός όλων των εκθεμάτων; Ναι, έχω αφιερώσει τη ζωή
μου σε ένα έργο το οποίο αναδεικνύει άγνωστες μέχρι σήμερα πτυχές του αρχαίου ελληνικού
πολιτισμού. Η επιθυμία μου, μέσα από τα 3 μουσεία που διατηρώ στην Ελλάδα, είναι να
αναδειχθεί αυτή η σχετικά άγνωστη πτυχή του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και να αποδείξω ότι
η τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων, λίγο πριν από το τέλος του αρχαίου ελληνικού κόσμου, ήταν
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5. Ποιες οι ώρες λειτουργίας; Δευτέρα  Πέμπτη: 08:00  13:00, 16:00  19:00, Παρασκευή:

OKAY

MORE INFO
Close
Advertise Here

08:00  13:00 , 16:00  20:00 και Σάββατο & Κυριακή από τις 11:00 μέχρι τις 20:00. Για
περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 25878744 ή tickethour.com.cy
Της Αντιγόνης Σολωμονίδου Δρουσιώτου



Share



Share



Tweet



Pin



Share

http://www.philenews.com/elgr/koinoniaanthropoi/443/347509/penteleptametonkostakotsana

2/4

