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Θεσσαλονίκη: Το μετρό μπροστά σε
σημαντική αρχαιολογική αποκάλυψη
Όπως όλα δείχνουν, αποκαλύφθηκε ένα από τα
26 πολίσματα που υπήρχαν γύρω από το
Θερμαϊκό, τα οποία στη συνέχεια, επί βασιλιά
Κάσσανδρου, αποτέλεσαν τη Θεσσαλονίκη.

Οι 10 μεγαλύτερες αρχαιολογικές
ανακαλύψεις στην Ελλάδα το 2011
Παρά τους περιορισμούς σημαντικές
αρχαιολογικές ανακαλύψεις υπήρξαν σε όλη τη
χώρα με ευρήματα που θα μπορούσαν να
στηρίξουν ολόκληρα μουσεία.

Θεσσαλονίκη: Χάνονται 245 αξιόλογα
κτίρια στην καρδιά της πόλης
Χάνονται το ένα μετά το άλλο τα πλέον
αξιόλογα αρχιτεκτονικά κτίρια του ιστορικού
κέντρου της Θεσσαλονίκης και μαζί τους η
ιστορική μνήμη της πόλης

Πώς μπορείτε να ξεναγηθείτε σε έναν
χώρο αρχαιολογικού ενδιαφέροντος
Πού μπορεί να απευθυνθεί ο Έλληνας ή ξένος
επισκέπτης αρχαιολογικού χώρου που θέλει να
ξεναγηθεί από έναν ειδικό; Πόσο κοστίζει μια
ξενάγηση; Υπάρχουν μη πιστοποιημένοι ξεναγοί
και τι πρέπει να προσέχει ένας επισκέπτης; Στα
ερωτήματα απαντά η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Ξεναγών.

Tα αρχαιολογικά γεγονότα της χρονιάς
στην Ελλάδα
Οι ανασκαφές στα Τζαννάτα της Κεφαλονιάς, οι
εκθέσεις για τη Μακεδονία, η αποψίλωση της
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας από τις εφεδρείες
αλλά και η δημιουργία της ιστοσελίδας του
"Αιγέα" χαρακτήρισαν το 2011
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Οι σημαντικότερες εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων στο
Ηράκλειο
Στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου

Έκθεση με θέμα «Οι σημαντικότερες εφευρέσεις των Αρχαίων Ελλήνων» θα παρουσιαστεί στη
Βασιλική του Αγίου Μάρκου, στο Ηράκλειο, έως τις 27 Μαρτίου.

Η έκθεση διοργανώνεται από το 2ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου με τη στήριξη της Περιφερειακής Ενότητας
Ηρακλείου και σε συνεργασία με το Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, το οποίο εδρεύει
στο Κατάκολο Ηλείας και έχει εμπνευστή και δημιουργό τον μηχανολόγο, Κωνσταντίνο Κοτσανά.

Η έκθεση που θα φιλοξενηθεί στο Ηράκλειο περιλαμβάνει πενήντα λειτουργικά ομοιώματα
ευφυών μηχανισμών και επιτευγμάτων, η δημιουργία των οποίων στηρίζεται σε πηγές της
αρχαιοελληνικής και λατινικής γραμματείας, σε αραβικά χειρόγραφα, αλλά και σε αγγειογραφικές
πληροφορίες.

Μεταξύ άλλων, στην έκθεση περιλαμβάνονται ομοιώματα, όπως το αυτόματο ρολόι του
Κτησίβιου, ο κινηματογράφος και η πυροσβεστική αντλία του Ήρωνος, η αλυσιδωτή αντλία του
Φίλωνος, οι ανυψωτικές μηχανές του Αρχιμήδη, το πρώτο καταγεγραμμένο σύστημα συναγερμού
στον κόσμο, ο μηχανισμός των Αντικυθήρων, βαρούλκα, μοχλοί, μεταλλικά ελατήρια, σφήνες,
πολύσπαστα, συστήματα τροχαλιών και ποικίλα εργαλεία.

Η έκθεση έχει ταξιδέψει σε πολλές πόλεις της Ελλάδας και στο εξωτερικό, και στο πλαίσιό της στο
Ηράκλειο θα πραγματοποιηθούν ξεναγήσεις, ομιλίες, παρουσιάσεις και παράλληλες
επιστημονικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.
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