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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

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9:59 πμ Νεκρός άνδρας που έπεσε με το
αυτοκίνητό του στο λιμάνι του Πειραιά

Πυθαγόρα, μέσω της οποίας ο φιλόσοφος και μαθηματικός ήθελε να διδάξει τους μαθητές του για
τα όρια και την αξία του μέτρου.

9:58 πμ Ερυθρός Σταυρός: Στο χείλος της
κατάρρευσης το βρετανικό σύστημα υγείας

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
συγκλονιστικά όμοια με τις απαρχές της σύγχρονης τεχνολογίας μας.
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9:50 πμ Και θετική εξέλιξη αλλά και
φιάσκο είδαν στη Γενεύη
9:27 πμ Αυγόρου: Αδέσποτοι σκύλοι
επιτέθηκαν και σκότωσαν ζώα σε
κτηνοτροφικές μονάδες
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5. Ποιες οι ώρες λειτουργίας; 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. Για

9:24 πμ Τραμπ: Οι κυρώσεις κατά της
Ρωσίας μπορεί να αρθούν
Περισσότερες Ειδήσεις

περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 25878744 ή tickethour.com.cy
Της Αντιγόνης Σολωμονίδου Δρουσιώτου
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Σαν Σήμερα... 14 Ιανουαρίου
1943: Συναντώνται μυστικά στην Καζαμπλάνκα
ο βρετανός πρωθυπουργός Γουίνστον Τσόρτσιλ
και ο αμερικανός πρόεδρος Φράνκλιν
Ρούσβελτ, μαζί με στρατιωτικούς ειδήμονες, για
το θέμα της ανάπτυξης ενός δεύτερου μετώπου
στην Ευρώπη. (Β' Παγκόσμιος Πόλεμος).

Δείτε ακόμα...
10 ερωτικά σκάνδαλα που συντάραξαν
Πηγή:
Σαν Σήμερα
.gr WIDGETS
τη
Μεσαιωνική
Ευρώπη

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
Άνθρωποι του Οργανισμού
Επικοινωνία με τον Οργανισμό
Ιστορία του Οργανισμού
Εταιρείες του Οργανισμού
Τοπικά
Ελλάδα
Κόσμος
Οικονομία
Πολιτισμός
Τεχνολογία
Περιβάλλον
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