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Κλείσιμο

ABO U T   W I Z S I G N   I N S I G N   U P Search τζάκι βουνό brunch ψαροταβέρνα νέα άφιξη menu

7°C
Location: Λευκωσία

Σάββατο, 14 Ιανουαρίου, 2017 ANDROID APPIPHONE APP

WE LOVE! EAT, DRINK OR BOTH? WHAT`S ON? TEASE ME! BE A WIZER :)

Ε ρώ τ ηση ;   Απορ ί α ;   Πρό τ αση

CHECK IN

«ΟΙ ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ» ΣΤΟ
ΤΡΑΚΑΣΟΛ
06/01/2017 - 12/02/2017

Μια από τις σπουδαιότερες εκθέσεις για τον
Αρχαίο Ελληνικό Πολιτισμό και τις
εφευρέσεις των Αρχαίων Ελλήνων
φιλοξενείται στο Τρακασόλ  από το ίδρυμα
TrakArt Culutre Development Foundation σε
συνεργασία με την Banc De Binary.

Η έκθεση «O Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός
και οι Σημαντικότερες Εφευρέσεις των
Αρχαίων Ελλήνων» παρουσιάζει λειτουργικά

ομοιώματα των σημαντικότερων εφευρέσεων των αρχαίων Ελλήνων από το Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής
Τεχνολογίας του Κώστα Κοτσανά (φωτο) και έχει στόχο να αναδείξει και να αποδείξει ότι η τεχνολογία
των αρχαίων Ελλήνων λίγο πριν το τέλος του αρχαιοελληνικού κόσμου ήταν συγκλονιστικά όμοια με τις
απαρχές της σύγχρονης τεχνολογίας μας.  
 
Η έκθεση περιλαμβάνει εφευρέσεις όπως τον 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 επίσης και πολύ απλές εφευρέσεις όπως την Κούπα του Πυθαγόρα, μέσω της οποίας ο
φιλόσοφος και μαθηματικός ήθελε να διδάξει τους μαθητές του για τα όρια και την αξία του μέτρου.

H μη κερδοσκοπική εταιρεία Trak-Art Culture Development Foundation, ιδρύθηκε από φίλους της τέχνης
και του πολιτισμού με απώτερο σκοπό την έρευνα, τη μελέτη, την προστασία, την διατήρηση, την
προάσπιση και υποστήριξη  της γνώσης, της τέχνης και του πολιτισμού και της μετάδοσης τους στους
νέους και στα παιδιά.

* Όλα τα καθαρά έσοδα θα δοθούν στο σύνδεσμο «Μωρά Θαύματα»

Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα της κυρίας Άντρης Αναστασιάδη συζύγου του προέδρου της Κυπριακής
Δημοκρατίας.

Info
Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2017
Πολιτιστικό Κέντρο Τρακασόλ
Μαρίνα Λεμεσού 
Πληροφορίες 25878744
Στα εγκαίνια είσοδος δωρεάν
Είσοδος €7/ €4/ €12 (δύο ενήλικες + ένα παιδί)
Μέχρι Κυριακή 12 Φεβρουαρίου  2017
Δευτέρα- Παρασκευή 08.00-13.00 , 16.00- 20.00

Σάββατο- Κυριακή 11.00-20.00 

  WHERE IS EVERYBODY?

ACTIVE USERS

ΦΕΛΛΟΣ
just check in
Stella K, Παρασκευή 13/01 17:56

ALL ABOUT SANDWICH AND
MORE

just check in
Joanna Y, Παρασκευή 13/01 14:16

JAMIE'S ITALIAN
just check in
Demetris L, Πέμπτη 12/01 19:23

YELLOW CAFE
just check in
Michelina P, Τετάρτη 11/01 16:01

COFFEE ISLAND
just check in
Marios T, Τετάρτη 11/01 12:24
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