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Για πρώτη φορά στη Κύπρο μεταφέρονται από τα 
σπουδαιότερα ελληνικά μουσεία αρκετές από τις 
σημαντικότερες εφευρέσεις των Αρχαίων Ελλήνων.

Μια από τις σπουδαιότερες εκθέσεις για τον Αρχαίο Ελληνικό 
Πολιτισμό και τις εφευρέσεις των Αρχαίων Ελλήνων θα 
φιλοξενηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο «Τρακασόλ» -στη Μαρίνα 
Λεμεσού- από το ίδρυμα «TrakArt Culutre Development 
Foundation», σε συνεργασία με την Banc De Binary.
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ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
(/tags/arhaioi-ellines) 

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 στο σύνδεσμο «Μωρά Θαύματα».

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

Η έκθεση παρουσιάζει λειτουργικά ομοιώματα των σημαντικότερων εφευρέσεων των αρχαίων 
Ελλήνων από το Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας του Κώστα Κοτσανά 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. Οι οργανωτές ελπίζουν ότι οι επισκέπτες μικροί και μεγάλοι θα μπορέσουν 
να ταξιδέψουν πίσω στο χρόνο και να ζήσουν έστω και για λίγο την εμπειρία της μεγάλης 
πολιτιστικής επανάστασης που κατάφερε να επηρεάσει την ανθρωπότητα σε όλους τους 
τομείς της μέχρι σήμερα.

Ο Κώστας Κοτσανάς, επιμελητής και δημιουργός όλων των εκθεμάτων της έκθεσης, είναι ένας 
άνθρωπος που έχει αφιερώσει τη ζωή του σε ένα έργο το οποίο αναδεικνύει άγνωστες μέχρι 
σήμερα πτυχές του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Η επιθυμία του, όπως χαρακτηριστικά λέει 
μέσα από τα 3 μουσεία που πλέον διατηρεί στην Ελλάδα, είναι να αναδειχθεί αυτή η σχετικά 
άγνωστη πτυχή του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού.

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.

Είστε 
Συνταξιούχος ΙΚΑ;
Μάθετε τα δικαιώματά σας. 
Διεκδικήστε την επιστροφή 
των περικοπών. Δείτε Πως!

BCLA

Η έκθεση 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. 
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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 με κάθε τρόπο και μέσο, -τόσο στην Κύπρο αλλά 
και σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου- της γνώσης, της τέχνης και του πολιτισμού και της 
μετάδοσης τους στους νέους και στα παιδιά.

INFO:

«O Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και οι Σημαντικότερες Εφευρέσεις των Αρχαίων Ελλήνων»
(https://www.facebook.com/events/1644795099154386/) 

Πολιτιστικό Κέντρο «Τρακασόλ»

Από τις 6 Ιανουαρίου μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου
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εκτύπωση (#) 

**ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ για το κοινό στις 6/1/2017 μόνο

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 και εισιτήρια στο τηλέφωνο 25878744 και στο 
www.tickethour.com.cy (http://www.tickethour.com.cy) / 77777040

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Απορρυπαντικά Πλυντηρίου
Βρες τις καλύτερες τιμές της αγοράς Αγόρασε τώρα online! 
Μετάβαση στη διεύθυνση e-fresh.gr/kathariotita
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pigan-stin-kina-poly-

prin-ton-marco-polo) 

Οι Έλληνες 
πήγαν στην Κίνα 

(/article/16658/apopse-

sti-lemeso-tha-ginei-

battle) 

Απόψε στη 
Λεμεσό θα γίνει 

(/article/9979/ekthesi-

psarema-skafos-

outdoor-activities-sto-

trakasol) 

(/article/9933/10-treles-

efeyreseis-poy-oloi-tha-

thelame-na-yparhoyn) 

10 τρελές 
εφευρέσεις που 



Με ρυθμούς χελώνας οι 
αναδιαρθρώσεις
Οι εκπτώσεις 
αναζωογόνησαν την αγορά
Συνελήφθησαν 17χρονοι 
για κατοχή ναρκωτικών

Tο κόκκινο κραγιόν δεν 
ήταν το πιο δημοφιλές του 
2016
Κωνσταντίνα Ευριπίδου: Η 
βρισιά on air και η 
αμηχανία της!
Όπως νομίζεις!

Πρώτες εικόνες από το 
ανακαινισμένο Colors Cafe 
του Four Seasons 
Eurovision 2017: H επίσημη 
ανακοίνωση για την 
ελληνική συμμετοχή
Θα προσφέρεται δωρεάν 
Wi-Fi σε πτήσεις

Junior Music Stars - 
Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 
2017
Μαγείρισσα Άμεσης 
Βοήθειας - Πρεμιέρα 
Κυριακή 22 Ιανουαρίου 
2017
The Voice of Greece - 
Πεμπτή 12 Ιανουαρίου 
2017
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Οι «Ρεμπέτυχανς» 
τραγουδούν στο 
Central Stage
(http://city.sigmalive.com/article/20409/oi-

rempetyhans-tragoydoyn-

sto-central-stage) 

Σπάνια φωτογραφία 
από το ναυάγιο στο 
Ακρωτήρι
(http://city.sigmalive.com/article/20386/spania-

fotografia-apo-nayagio-sto-

akrotiri) 

Ο Γιάννης Αγγελή θα 
μας ντύσει σίδερα 
σιδερώματος
(http://city.sigmalive.com/article/20471/o-giannis-

aggeli-tha-mas-ntysei-sidera-

sideromatos) 

Δωρεάν σεμινάριο 
δημιουργίας κασκόλ
(http://city.sigmalive.com/article/20477/dorean-

seminario-dimioyrgias-

kaskol) 

Τα «θαύματα» της 
φύσης μέσα σ’ ένα 
βίντεο
(http://city.sigmalive.com/article/20375/ta-

thaymata-tis-fysis-mesa-s-

ena-vinteo) 

Παιχνίδια στα 
χιόνια, στο Τρόοδος, 
από μια ωραία παρέα 
[ΕΙΚΟΝΕΣ]
(http://city.sigmalive.com/article/20515/paihnidia-

sta-hionia-sto-troodos-apo-

mia-oraia-parea-eikones) 

57 σπάνιες 
φωτογραφίες του 
National Geographic 
από την Κύπρο του 
1928
(http://city.sigmalive.com/article/20532/57-

spanies-fotografies-toy-

national-geographic-apo-tin-

kypro-toy-1928) 

Οι βροχές και τα 
χιόνια που έρχονται 
τις επόμενες ημέρες
(http://city.sigmalive.com/article/20447/oi-

vrohes-kai-ta-hionia-poy-

erhontai-tis-epomenes-

imeres) 
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