
 

 
 

Ανακοίνωση Νο 26  28/9/2018 

 Σν σκαηείν καο , θαζ’ φια ηα ρξφληα ηεο χπαξμήο ηνπ, πηζηεχνληαο αθξάδαληα φηη 
νη λένη γηα λα πηάζνπλ ην λήκα ηεο δσήο ηνπ ζήκεξα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ην 
παξειζφλ, πέξα απφ ηηο ζεκαληηθέο θαηαθηήζεηο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ 
εξγαζηαθφ ηνκέα  , έρεη αθηεξψζεη έλα κεγάιν θνκκάηη ηεο δξάζεο ηνπ ζηνλ 
πνιηηηζκφ θαη ηε δηαηήξεζε ηεο παξάδνζεο θαη ηεο ηζηνξίαο ηνπ ιανχ καο.  
 
 ’ απηφ ην πιαίζην παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ζπλαδέιθνπο – κέιε ηνπ  θαη ηα 
ηέθλα απηψλ λα γλσξίζνπλ ηελ Σερλνινγία ησλ Αξραίσλ Διιήλσλ ζην Μνπζείν 
Ηξαθιεηδψλ ζε κηα κνλαδηθή έθζεζε πνπ έρεη ηνλ ηίηιν ΔΤΡΗΚΑ: ΔΠΙΣΗΜΗ, 
ΣΔΥΝΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΩΝ. 
 
 ε απηή ηελ έθζεζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζην θηήξην ηεο νδνχ Ηξαθιεηδψλ 16, 
κπνξείηε λα ζαπκάζεηε  επηιεγκέλα εθζέκαηα απφ ηα θνξπθαία επηηεχγκαηα ηεο 
εμέιημεο ηεο αξραίαο ειιεληθήο ηερλνινγίαο. Πξφθεηηαη γηα απηφκαηεο κεραλέο κε 
επηζηεκνληθφ θαη πξαθηηθφ ελδηαθέξνλ πνπ αλαπηχρζεθαλ ή εμειίρζεθαλ θαηά ηελ 
Διιεληζηηθή πεξίνδν. 
 
 Η επηινγή ησλ Διιήλσλ Βαζηιέσλ ηεο Αηγχπηνπ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηε γλψζε 
θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηε Βηβιηνζήθε θαη ην Μνπζείν, ζηάζεθε ε αηηία γηα κηα 
πξσηνθαλή έθξεμε παξαγσγήο γλψζεο. ηελ Αιεμάλδξεηα ζπλδπάζηεθαλ ηδαληθά 
ε ειιεληθή πλεπκαηηθφηεηα θαη ν θνζκνπνιίηηθνο ραξαθηήξαο ηεο ειιελνξσκατθήο 
πεξηφδνπ. Οη επηθαλέζηεξνη ζνθνί ηεο επνρήο, νη νπνίνη έδεζαλ κηθξφηεξν ή 
κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δσήο ηνπο εδψ, θαηέζηεζαλ ηε θηιφμελε πφιε ιίθλν 
επηζηεκψλ θαη εξγαζηήξη παξαγσγήο ζαπκάησλ. Δξαηνζζέλεο, Αξρηκήδεο, 
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Κηεζίβηνο, Δπθιείδεο, Ίππαξρνο, Φίισλ, Ήξσλ επεξέαζαλ γηα αηψλεο ηελ 
επηζηεκνληθή θνηλφηεηα κε ηηο αλαθαιχςεηο θαη εθεπξέζεηο ηνπο. 
 
 Δθεί θαη ηφηε γελλήζεθε ε Γεσγξαθία, ε Γεσκεηξία, ε Σξηγσλνκεηξία, ηέζεθαλ νη 
βάζεηο ηεο ζεσξίαο ησλ αξηζκψλ, εθθνιάθζεθε ε κεραληθή, θσδηθνπνηήζεθαλ 
πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο, δνθηκάζηεθαλ λέεο θαη ακθηζβεηήζεθαλ άιιεο, Δδψ, 
κεγαινχξγεζε ε νλνκαζηή Αιεμαλδξηλή ρνιή ηεο Σερλνινγίαο. 
 
 Απφ ηηο δεθάδεο κεραλέο πνπ είδαλ ην θσο ηελ επνρή εθείλε, επειέγεζαλ θαη 
παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά απηφκαηα, φπσο ην θηλεηφ απηφκαην ηνπ Κηεζηβίνπ θαη νη 
απηφκαηεο Πχιεο ηνπ Νανχ. 
 
 ε πεξίνπηε ζέζε εθηίζεηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα ε βαδίδνπζα 
Θεξαπαηλίδα ζε ζρέδηα ησλ Ήξσλα θαη Φίισλα. 
 
 Πξφθεηηαη γηα νκνίσκα ζε θπζηθφ κέγεζνο, ην νπνίν εκπλεχζηεθε ν θαζεγεηήο 
Θενδφζεο Σάζηνο θαη πινπνίεζε νκάδα ππφ ηνλ αθαδεκατθφ Μαλφιε Κνξξέ, ν 
νπνίνο κάιηζηα ην θηινηέρλεζε εμνινθιήξνπ ζην ρέξη. 
 
 Η Θεξαπαηλίδα θαηαζθεπάζηεθε λα βαδίδεη ζε αίζνπζα ζπκπνζίνπ θαη λα γεκίδεη κε 
θξαζί ηελ θνχπα πνπ θάπνηνο ζα απνζέζεη ζην ρέξη ηεο Σν νκνίσκα απνηειείηαη 
απφ δπν κεραληζκνχο: ν έλαο ειέγρεη ηελ παξνρή νίλνπ θαη λεξνχ ζηνπο 
ζπλδαηηπκφλεο θαη ν δεχηεξνο, ηελ θίλεζε ηνπ νκνηψκαηνο ζην ρψξν. Σνλ πξψην 
κεραληζκφ, κειέηεζε θαη θαηαζθεχαζε ν κεραληθφο πχξνο Οηθνλνκφπνπινο ελψ 
ηνλ δεχηεξν, ν Μαλφιεο Κνξξέο κε ηελ ζπκβνιή ηνπ κεραληθνχ Γεκήηξε Κνξξέ. 
 
 Η έθζεζε ζηελ νδφ Ηξαθιεηδψλ, νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ κεγάισλ 
δηαζηάζεσλ νκνηψκαηνο ηνπ Μεραληζκνχ ησλ Αληηθπζήξσλ απφ κέηαιιν θαη 
πιεμηγθιάο ζε θιίκαθα 3 πξνο 1, ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 
Μνπζείνπ ζε κειέηε θαη ζρέδηα ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο θαη 
ην νπνίν ελζσκαηψλεη φια ηα ηεθκήξηα ησλ πην πξφζθαησλ εξεπλψλ. Έλα νκνίσκα 
πνπ θαζηζηά δηαπγή ηε ιεηηνπξγία ηνπ κεγαιχηεξνπ ίζσο επηηεχγκαηνο ηεο επνρήο 
εθείλεο πνπ αθφκα εμάπηεη ηελ πεξηέξγεηα επηζηεκφλσλ - εξεπλεηψλ. 
 
Θα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηέζζεξηο επηζθέςεηο ζην Μνπζείν ζηηο αθφινπζεο 
εκεξνκελίεο: 
 
Κσριακή 14 Οκτωβρίοσ 11:00π.μ 
Κσριακή 21 Οκτωβρίοσ 11:00π.μ 
Κσριακή 4 Νοεμβρίοσ 11:00π.μ 
Κσριακή 11 Νοεμβρίοσ 11:00πμ 
 

ΠΡΟΟΧΗ!!! Για ηλικίες άνω των οττώ ετών 
  
 ε φιεο ηηο επηζθέςεηο ζα ππάξρεη μελάγεζε απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηνπ 
Μνπζείνπ. 
 
 Κάζε κέινο καο κπνξεί να συμμετέχει με τα τέκνα του  (ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο 
ηνπ κέινπο καο κπνξεί λα ζπλνδεχζεη ηα παηδηά ν/ε ζχδπγνο) ρσξίο θακία 
νηθνλνκηθή επηβάξπλζε θαζψο ηα έμνδα ζα ηα θαιχςεη εμ’ νινθιήξνπ ην σκαηείν 
καο.  
 



 

 Λφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ πνπ ππάξρεη ζηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζε θάζε 
ηκήκα μελάγεζεο ζα ηεξεζεί απζηεξά ε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο .  Γηα ην ιφγν απηφ 
δειψζηε έγθαηξα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηέιλνληαο mail ζην 
gmichalatos@unioneurobank.gr δειψλνληαο κηα εθ ησλ ηεζζάξσλ εκεξνκεληψλ 
πνπ αλαγξάθνληαη παξαπάλσ, ην νλνκαηεπψλπκφ ζαο , ηνλ αξηζκφ ησλ ηέθλσλ 
ζαο πνπ ζα  ζπκκεηέρνπλ θαη ηελ ειηθία ηνπο, ην θηλεηφ ζαο ηειέθσλν (απαξαίηεην 
γηα ηελ επηθνηλσλία καο) θαη ηελ ππεξεζία ζαο. 
 
ιεο ηηο επηζθέςεηο ζα ζπλνδεχεη κέινο ηνπ Γ/ ηνπ σκαηείνπ καο . 
 

Ώξα πλάληεζεο γηα θάζε επίζθεςε νξίδεηαη ε 10:45 ζηελ είζνδν ηνπ Μνπζείνπ  , 
Απ. Παχινπ 37  Θεζείν. Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε 
κε ηνλ ζπλάδειθν Γαβξηήι Μηραιάην ζην gmichalatos@unioneurobank.gr θαη ζηα 
ηειέθσλα 210.3624278 & 6972051520 

 
 

Με ζπλαδειθηθνχο ραηξεηηζκνχο 
 

Γηα ην Γ.. ηνπ Union Eurobank 
Ο Πξφεδξνο                Ο Γελ. Γξακκαηέαο 
ηάζεο Υαξίηνο             Γηάλλεο ηδεξάηνο 
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