Αγία Παρασκευή 12-3-2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ &
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ Π. Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 448
15342 Αγία Παρασκευή
Πληροφορίες : E. Kατσούφη
Τηλέφωνο : 2106392249
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
katsoufi@hotmail.com
Δικτυακός τόπος:
http://politistikabathinas.blogspot.com

Αρ. Πρωτ. 1855
Προς: Ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς μέσω
των Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολικών Μονάδων
της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας
Κοιν: κ.κ. Σχ. Συμβούλους Δ.Ε.- Π.Α.-Ε.Α
Ειδικοτήτων

ΘΕΜΑ: Σεμινάριο Πολιτιστικών Θεμάτων:
«Η Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία και Μουσική μέσα από μουσειακά εκθέματα:
Γνωριμία με το Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κώστα Κοτσανά στην
Αθήνα»

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Αθήνας, δια της Υπεύθυνης
Πολιτιστικών Θεμάτων, , σε συνεργασία με το Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας
Κώστα Κοτσανά στην Αθήνα (http://kotsanas.com ), διοργανώνει σεμινάριο με θέμα:

«Η Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία και Μουσική μέσα από μουσειακά εκθέματα: Γνωριμία
με το Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κώστα Κοτσανά στην Αθήνα»
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018, κατά τις ώρες
16:15 - 18:45 στο Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κώστα Κοτσανά (Πινδάρου 6,
Κολωνάκι,

κοντά

στο

σταθμό

μετρό

«Σύνταγμα»,

χάρτης:

https://goo.gl/maps/f8XX61AdQHT2 ). Εισηγητές θα είναι οι Παναγιώτης Κοτσανάς,
χημικός-μηχανικός ΕΜΠ, συν-δημιουργός του μουσείου και Άννα Καραβαΐνη,
αρχαιολόγος.
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με μουσειακά
εκθέματα που σχετίζονται με την Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία και Μουσική, καθώς και με
τρόπους αξιοποίησής τους στο πλαίσιο της υλοποίησης Πολιτιστικών Προγραμμάτων. Οι
εκπαιδευτικοί θα γνωρίσουν μέσα από μία βιωματική περιήγηση-ενημέρωση τις δύο
μόνιμες εκθέσεις του Μουσείου Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας στην Αθήνα, «Οι Hi-Tech
Εφευρέσεις των Αρχαίων Ελλήνων» και «Τα μουσικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων»,

που αποτελούν προϊόν πολύχρονης μελέτης και έρευνας του μηχανολόγου και ιδρυτή του
Μουσείου Κώστα Κοτσανά.
Η έκθεση με θέμα «Οι Hi-Tech Εφευρέσεις των Αρχαίων Ελλήνων» περιλαμβάνει
100 εκθέματα, που αποτελούν επιλεγμένα λειτουργικά ομοιώματα και ανακατασκευές
εφευρέσεων των αρχαίων Ελλήνων, όπως το ρομπότ-υπηρέτρια και ο «κινηματογράφος»
του Φίλωνος, το αυτοκίνητο-κουκλοθέατρο του Ήρωνος, το αυτόματο υδραυλικό ωρολόγιο
του Κτησιβίου και ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων. Οι εφευρέσεις αυτές αποτελούν τον
πρόδρομο πολλών σημερινών κατακτήσεων, όπως η ατμοκίνηση και η αεριοπροώθηση, ο
υπολογιστής, οι ρομποτικές κατασκευές, η εξ αποστάσεως μετάδοση μηνυμάτων και
πλήθος άλλων εφαρμογών που έχουν την απαρχή τους στο ελληνικό πνεύμα.
Η έκθεση με θέμα «Τα μουσικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων» περιλαμβάνει 42
πλήρως λειτουργικά, ανακατασκευασμένα μουσικά όργανα της αρχαιότητας. Μέσω
επιλεγμένων εκθεμάτων, όπως ο ελικών και το σύντονο του Πυθαγόρα, η λύρα του Ερμή
και η κιθάρα του Απόλλωνα, η ομηρική φόρμιγγα, η πηκτίδα της Σαπφούς, η σύριγγα του
Πανός και η ύδραυλις του Κτησιβίου, θα επιχειρηθεί ένα ταξίδι στον χρόνο και στον
μαγικό κόσμο της αρχαιοελληνικής μουσικής και θα εντοπιστούν άρρηκτοι δεσμοί και
«γέφυρες» ανάμεσα στο χθες και στο σήμερα.
Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι προαιρετική και χωρίς καμία οικονομική
επιβάρυνση. Επειδή ο αριθμός συμμετοχής των εκπαιδευτικών είναι περιορισμένος (40) θα
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση τις δηλώσεις συμμετοχής.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν e-mail στο politistikab@gmail.com μέχρι τις
16 Μαρτίου 2018, αναγράφοντας το ονοματεπώνυμό τους, το τηλέφωνό τους και το
σχολείο στο οποίο υπηρετούν. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν με την Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων κ. Ελένη
Κατσούφη στα τηλ. 210 6392249 και 693 6398486.
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