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Έκθεση Μουσείου Αρχαίας
Ελληνικής Τεχνολογίας

17/02/2014  Νέα

To ATHENS HEART από τις 17 Φεβρουαρίου έως και τις 19
Απριλίου φιλοξενεί στο επίπεδο 2, τη μοναδική έκθεση του
Μουσείου Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας του Κώστα Κοτσανά, με
τις σημαντικότερες εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων. Η είσοδος
για το κοινό είναι ελεύθερη και η ξενάγηση δωρεάν.

Οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν την δυνατότητα να
θαυμάσουν από κοντά  την υπολογιστική μηχανή των
Αντικυθήρων, τον πολυβόλο καταπέλτη, την  τρίκωλο ανυψωτική
μηχανή (ο πρώτος γερανός κατακόρυφης ανύψωσης παγκοσμίως),
τον ηχητικό συναγερμό του ΄Ηρωνος, το ατμοτηλεβόλο του
Αρχιμήδη (το πρώτο κανόνι της ιστορίας) την αιολόσφαιρα του
΄Ηρωνος (την πρώτη ατμομηχανή της ιστορίας) και πολλά  άλλα
εκθέματα όλα σε φυσικό μέγεθος τα οποία αντανακλούν την
τεχνολογική ανάπτυξη του αρχαίου ελληνικού κόσμου καθώς
αποτελούν παγκόσμιες πρωτιές στον τομέα τους.

Σκοπός της κινητής έκθεσης όπως και του μουσείου είναι να
αναδείξουν αυτή τη σχετικά άγνωστη πτυχή του πολιτισμού των
αρχαίων Ελλήνων και να αποδείξουν ότι η αρχαιοελληνική
τεχνολογία λίγο πριν το τέλος του αρχαιοελληνικού κόσμου ήταν
συγκλονιστικά όμοια με τις απαρχές της σύγχρονης τεχνολογίας
μας.
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ΑΡΧΕΙΟ

ΑΡΧΕΙΟ
Επιλέξτε μήνα

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ
NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο
Newsletter μας για να
ενημερώνεστε με τα
τελευταία νέα μας.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

@ATHENSHEARTMALL
με εκπτώσεις σε όλα τα
brand…
https://t.co/jNNtQEEtw
H
(4 days ago)

Ζωγραφίζουμε το
Αιγαίο με την βοήθεια
του κέντρου τέχνης
Michelangelo! 24
Ιουνίου, 1-8-15 Ιουλίου
στην Παιδική Γωνι…
https://t.co/xPODC146i
1
(18 days ago)

Ξεχωριστό θέαμα και
φιγούρες που κόβουν
την ανάσα από 32
χορευτές break
dance.10 Ιουνίου 17:00
στο επίπεδο 1:…
https://t.co/B1mrpAbV
NG
(37 days ago)

Big Summer Sales
Η αγαπημένη περίοδος 
όσων αγαπούν το
shopping ξεκινά στο
athensheart mall! Με […]

Έκθεση Εικαστικής

Δημιουργίας από το

Κέντρο...
Από την 1η μέχρι και τις
11 Ιουνίου με πολλή χαρά
φιλοξενήσαμε […]

Athens Heart Mall
Πειραιώς 180,
Ταύρος
Κόμβος
Χαμοστέρνας

Τηλ.: 210 3414105
Fax: 210 3414103

info@athensheart.gr
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