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Μια ξεχωριστή βραδιά για τους χορηγούς αλλά και φίλους και συνεργάτες του Κέντρου Ανάπτυξης Πολιτισμού TrakArt πραγματοποιήθηκε στην
παρουσία του εξοχότατου Πρέσβη της Ελλάδας κύριου Ηλία Φωτόπουλου, του νέου Δήμαρχου Λεμεσού κύριου Νίκου Νικολαΐδη, της επίτροπου για
την ισότητα των δύο φύλων κυρίας Ιωσηφίνας Αντωνιάδη και εκλεκτών καλεσμένων την Τετάρτη που μας πέρασε στο Πολιτιστικό Κέντρο Τρακασόλ.
Το Κέντρο Ανάπτυξης Πολιτισμού TrakArt και η BDB Banc de Binary παρουσιάζουν μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου στη Κύπρο την έκθεση «Ο Αρχαίος



Ελληνικός Πολιτισμός και οι σημαντικότερες του εφευρέσεις». Τα εκθέματα που φιλοξενούνται στην έκθεση από τα δύο Μουσεία, στο Κατάκολο και
στην Αρχαία Ολυμπία αποτελούν το έργο ζωής του Έλληνα ΜηχανολόγουΜηχανικού Κώστα Κοτσανά. Ο δημιουργός των λειτουργικών αυτών
ομοιωμάτων, διείσδυσε στον αρχαιοελληνικό κόσμο, μελέτησε σε βάθος την τεχνολογία των Ελλήνων σε πολλούς τομείς, ενδιέτριψε σε
αρχαιοελληνικές, λατινικές και αραβικές πηγές και με την τεχνοεπιστημονική του γνώση και κατάρτιση, ανακατασκεύασε αυτά τα πρώτα
αριστουργήματα της επιστημονικής και τεχνολογικής σκέψης.
Όπως τόνισε ο εκπρόσωπος του TrakArt “έχουμε σκοπό να συνεχίσουμε την πολιτιστική μας πολιτική γιατί πιστεύουμε ότι ο πνευματικός πολιτισμός
εξευγενίζει, εκπολιτίζει και εξανθρωπίζει τον άνθρωπο. Γιατί πιστεύουμε, ότι η ποιότητα ζωής ενός λαού δεν εξαντλείται μονάχα στην υλική του
ευημερία, αλλά μετριέται ιδιαίτερα και εξυψώνεται με την πνευματική, ηθική, ιστορική και αισθητική καλλιέργεια των πολιτών. Γι’ αυτό και θα
συνεχίσουμε να υπηρετούμε αυτό που ονομάζουμε κατά κεφαλήν πολιτισμό.
Ενώ η κυρία Στέλλα Κυριακίδου έστειλε το μήνυμα ότι ο στόχος της ανέγερσης νέας Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών είναι για τον Σύνδεσμο
πολύ ιερός και για τον λόγο αυτό, θα ήθελε να απευθύνει ιδιαίτερες ευχαριστίες προς την κυρία Άντρη Αναστασιάδη για την σταθερή στήριξη που
επιδεικνύει προς τις προσπάθειες του Συνδέσμου, καθώς επίσης και προς το «Trak – Art» και την BDB και ιδιαίτερα τους κύριους Yehezkel και Oren
Shabat που ανέλαβαν αυτήν την όμορφη πρωτοβουλία που στέκεται αρωγός στην επίτευξη του μεγαλεπήβολου στόχου. Όπως ιδιαίτερα τόνισε η
γέννηση ενός πρόωρου παιδιού είναι ένα ταξίδι που χαρακτηρίζεται από συναισθήματα πρωτόγνωρα. Κάθε μέρα νέο άγχος, κάθε στιγμή μια νέα
χαρά
Από την δική της πλευρά η BDB δια μέσου του εκτελεστικού διευθυντή της Χρίστου Ταλιαδόρου σημείωσε ότι η εταιρεία στήριξε την Κυπριακή
κοινωνία και την Λεμεσό ιδιαίτερα καθ’όλη την διάρκεια της ύπαρξης της. Όπως τόνισε η έκθεση αυτή αντικατοπτρίζει και συνδυάζει ότι υποστήριζε
η BDB όλα αυτά τα χρόνια. Ένα σπουδαίο πολιτιστικό γεγονός που στηρίζει μια υπέροχη φιλανθρωπική οργάνωση, τα “Μωρά Θαύματα”.
Τέλος η Επίτροπος για την ισότητα των δύο φύλων κυρία Ιωσηφίνα Αντωνιάδου δήλωσε ότι η Πρώτη Κυρία, κυρία Αντρη Αναστασιάδη είναι με
ιδιαίτερη χαρά που στηρίζει μια τόσο σπουδαία πολιτιστική προσπάθεια η οποία έχει σκοπό να στηρίξει και το έργο ενός ιδρύματος τόσο σημαντικό
για τον τομέα της υγείας στη χώρα μας.
Η έκθεση με τις σημαντικότερες εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων συνεχίζεται μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου και όσοι την επισκέπτονται φεύγουν με τις
πιο άριστες εντυπώσεις. Η αυτόματη θεραπαινίς, το ρομπότυπηρέτρια του Φίλωνος, ο κινηματογράφος και το αυτοπλοηγούμενο κουκλοθέατρο του
Ήρωνος, το αυτόματο ωρολόγιο το Κτησιβίου, ο αναλογικός υπολογιστής των Αντικυθήρων, ο υδραυλικός τηλέγραφος του Αινεία, ο τετράντας του
Ιππάρχου, το ξυπνητήρι του Πλάτωνα, τα ηλιακά ωρολόγια, είναι μερικές μόνο από τις ριζοσπαστικές επινοήσεις των αρχαίων που φιλοξενούνται.
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Η έκθεση παρουσιάζεται με την στήριξη και την συνεργασία του ΚΟΤ, του Δήμου Λεμεσού και του ΣΤΕΚ. Χορηγός είναι η M.S.Events Now και το
ίδρυμα Δημιουργικός Κόσμος του Vyacheslav Zarengov. Χορηγός Φιλοξενίας είναι το ξενοδοχείο St. Raphael ενώ χορηγός αερομεταφορών είναι η
αερογραμμή Cobalt.
Η έκθεση θα λειτουργεί Δευτέρα – Πέμπτη: 08:00 – 13:00 , 16:00 – 19:00, Παρασκευή: 08:00 – 13:00 , 16:00 – 20:00 και Σάββατο & Κυριακή από
τις 11:00 μέχρι τις 20:00. Η τιμή εισιτηρίου είναι για ενήλικες €7, για μαθητές, φοιτητές και συνταξιούχους €4 και θα υπάρχει και οικογενειακό
μειωμένο εισιτήριο 2 ενήλικες & 1 παιδί προς €12.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 25878744 και στο tickethour.com.cy 77 77 70 40
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Σχετικά θέματα
Δείτε τι καιρό θα κάνει την ερχόμενη εβδομάδα (/deitetikairothakaneithnerxomenhebdomadarexlw)
Αυξημένη κίνηση στις ορεινές περιοχές  Οι οδηγοί καλούνται να είναι προσεκτικοί (/aykshmenhkinhshstisoreinesperioxesoiodhgoi
kaloyntainaeinaiprosektikoi)
Ανεβαίνει η θερμοκρασία  Βροχές το Σαββατοκύριακο (/anebaineihthermokrasiabroxestosabatokyriako)
Πέραν των 15,500 τα υδρόβια πουλιά στην Κύπρο (/perantwn15500taydrobiapoyliasthnkypro)
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