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Μία ακόμα συναρπαστική 
σχολική χρονιά ξεκινά και το 
Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου 
προσκαλεί τους μαθητές να 
συμμετάσχουν σε ένα πλούσιο, 
περιπετειώδες και διασκεδαστικό 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα!
Και φέτος, οι μικροί μας φίλοι θα περάσουν υπέροχα 
στο μουσείο, αφού το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις 
αγαπημένες τους δράσεις αλλά και νέες που σίγουρα 
θα λατρέψουν! Για μία ακόμα χρονιά, οι άνθρωποι 
του μουσείου σχεδίασαν εκπαιδευτικά προγράμματα 
που μπορούν να πραγματοποιηθούν τόσο σε φυσικό 
περιβάλλον όσο και σε ψηφιακό ενώ αρκετά από 
αυτά μπορούν να έρθουν και στη δική σας τάξη. 
Το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου «ταξιδεύει» με 
προορισμό τα σχολεία έχοντας στις αποσκευές του 
διαδικτυακές δράσεις, μια ξεχωριστή διαδραστική 
performance και μία γεμάτη μυστήριο… εκπαιδευτική 
βαλίτσα.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ετοιμαστείτε να κυνηγήσουμε θησαυρούς, να 
εξιχνιάσουμε μυστήρια, να αποδράσουμε από ένα 
«πράσινο» escape game, να παίξουμε παιχνίδια 
γνώσεων, να γίνουμε… επιχειρηματίες, να γνωρίσουμε 
το παλιό εργοστάσιο φωταερίου μέσα από τον 
μαγικό κόσμο των αισθήσεων και, πάνω απ’ όλα, να 
ανακαλύψουμε ένα μοναδικό βιομηχανικό μνημείο με 
τον πιο διασκεδαστικό τρόπο!

*Η ομάδα του Βιομηχανικού Μουσείου 
Φωταερίου προσφέρει εκπαιδευτικά 
προγράμματα και εργαστήρια, σεβόμενη τις 
ισχύουσες υγειονομικές οδηγίες.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
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1
Το Βιομηχανικό 
Μουσείο 
Φωταερίου  
πάει σχολείο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

8 — 12 ετών

Ταξιδεύουμε με Γκάζι
Μουσειοβαλίτσα

Τι ακριβώς κάνει ένας γκαζιέρης; 
Πώς φαντάζεσαι μία μέρα στο παλιό 
εργοστάσιο; Σε ποιες διαδρομές 
παρατηρείται διαρροή φωταερίου;
Με τη βοήθεια μίας μουσειοβαλίτσας, 
οι μαθητές ανακαλύπτουν τα στάδια 
παραγωγής του φωταερίου, τις ειδικότητες 
των επαγγελμάτων και τις συνθήκες 
εργασίας, τα μηχανήματα του 19ου αιώνα 
αλλά και την ιστορία της γειτονιάς γύρω 
από το εργοστάσιο, μέσα από άφθονα 
εκπαιδευτικά παιχνίδια και πλούσιο 
αρχειακό υλικό.  
Τι περιλαμβάνει η εκπαιδευτική βαλίτσα; 
Έντυπες οδηγίες για εκπαιδευτικούς και 
μαθητές, τον κατάλογο του Βιομηχανικού 
Μουσείου Φωταερίου, αισθητηριακούς 
κύβους διάδρασης, οπτικοακουστικό 
υλικό, παιχνίδια μνήμης, δημιουργικές 
διαδραστικές κάρτες, κατασκευές και 
πολλά άλλα.

*Οι άνθρωποι του μουσείου θα σας 
παρέχουν χρήσιμες συμβουλές για το 
περιεχόμενο, τον τρόπο χρήσης και τους 
όρους δανεισμού.

8 — 12 ετών

Ιστορίες Φωταερίου
Θεατρική performance

Τι δουλειά έχει ένας γιατρός στο 
εργοστάσιο; Ποιον περιμένουμε από 
τη Γαλλία; Ένας αρχαιολόγος φοράει 
απαραιτήτως γυαλιά ή μήπως όχι;
Μέσα από μία ξεχωριστή θεατρική 
performance, ένας επιχειρηματίας του 
παλιού εργοστασίου, ένας εργάτης 
παραγωγής, ένας γκαζιέρης κι ένας 
γιατρός «ζωντανεύουν» μπροστά 
στα μάτια μας και μας αφηγούνται 
συναρπαστικές ιστορίες. Μαζί με έναν 
ηθοποιό-ερμηνευτή, κάνουμε ένα 
συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο και, μέσα 
από τις τεχνικές του museum theatre, τη 
διάδραση και το παιχνίδι, γνωρίζουμε λίγο 
καλύτερα το εργοστάσιο φωταερίου της 
Αθήνας αλλά και τη νεότερη ιστορία της 
πόλης.

Διάρκεια: Έως 60  λεπτά 
Κόστος: 4 €/άτομο
*Η θεατρική performance «Ιστορίες 
Φωταερίου» πραγματοποιείται σε 
συνεργασία με την ομάδα θεάτρου 
«Ανεμόμυλοι».
** Ελάχιστος αριθμός μαθητών: 15
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2
Εκπαιδευτικά 
προγράμματα 
στο Βιομηχανικό 
Μουσείο Φωταερίου

Ημέρες Διεξαγωγής:  
Δευτέρα — Παρασκευή 

Ώρες: 9.30 — 13.30  
(κατόπιν συνεννόησης)

9+ ετών

Gas Mystery 
Escape game στο Ν. Υδαταέριο

Τι ήταν αυτός ο θόρυβος; Σας μυρίζει 
κάτι; Οι κάτοικοι του Γκαζιού αναφέρουν 
ότι ακούγονται παράξενοι ήχοι από το 
εργοστάσιο φωταερίου. Παραπονιούνται 
για μία έντονα δυσάρεστη μυρωδιά.
Κάτι παράξενο συμβαίνει στο εργοστάσιο 
φωταερίου… Μία ειδική ομάδα 
επιστημόνων πρέπει να δώσει τη λύση 
και να αποτρέψει μία μεγάλη οικολογική 
καταστροφή που προκαλεί η επεξεργασία 
γαιανθράκων για την παραγωγή 
φωταερίου.
Γρίφοι, σκηνικά, ήχοι και ειδικός 
φωτισμός μας ταξιδεύουν πίσω στον 
χρόνο, όταν το εργοστάσιο φωταερίου 
λειτουργούσε. Γινόμαστε πρωταγωνιστές 
μίας φανταστικής ιστορίας μυστηρίου 
αναζητώντας τη λύση για να 
προστατέψουμε το περιβάλλον!

Διάρκεια: 60  λεπτά 
Κόστος: 6 €/μαθητή
*Διατίθεται για οικογένειες και συλλόγους.

4 — 7 ετών

Το μυστήριο του 
φωταερίου
Κάτι μυστήριο συμβαίνει στο Βιομηχανικό 
Μουσείο Φωταερίου στο Γκάζι... Τα παιδιά 
μεταμορφώνονται για λίγο σε μυστικούς 
πράκτορες, παρατηρούν, συνεργάζονται, 
λύνουν γρίφους και εξιχνιάζουν ένα 
σκοτεινό μυστήριο μέσα στο εργοστάσιο: 
το μυστήριο του φωταερίου!

Διάρκεια: Έως 50 λεπτά 
Κόστος: 5 €/άτομο



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
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4 — 7 ετών

Και οι καμινάδες 
έχουν αυτιά
Είπες κάτι για τα… κορνούτα; Ήπιες το 
γάλα σου; Τι μυρίζει σαν χαλασμένο αυγό; 
Ανακαλύπτουμε την πρωτοποριακή 
για τα ελληνικά μουσειακά δεδομένα 
αισθητηριακή διαδρομή στο ΒΜΦ και ζούμε 
μία ξεχωριστή εμπειρία μέσα από τα κίτρινα 
κουτιά. Ακούμε τον ήχο του κουδουνιού της 
βάρδιας που καλούσε τους εργαζομένους 
για δουλειά, νιώθουμε (λίγη από) τη 
ζέστη που είχε μέσα στους φούρνους, 
ενεργοποιούμε την όσφρησή μας, 
μαθαίνουμε τι έπιναν οι εργάτες καθημερινά 
για να καθαρίσουν τα πνευμόνια τους. 
Μα για το τέλος αφήσαμε το καλύτερο: 
φτιάχνουμε και φωτίζουμε τη δική μας πόλη 
από την αρχή! 

Διάρκεια: Έως 50  λεπτά 
Κόστος: 5 €/άτομο
*Διατίθεται και διαδικτυακά. Κόστος: 3€/άτομο

8 — 11 ετών

Το κυνήγι του μαύρου 
θησαυρού
Ποιος προσπαθεί να κλέψει τον 
λιθάνθρακα και να σαμποτάρει την 
παραγωγή του φωταερίου; 
Η Αθήνα κινδυνεύει να μείνει στο 
σκοτάδι… Βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε 
τον ένοχο και να μείνει η πόλη φωτισμένη! 
Τα παιδιά μεταμορφώνονται για λίγο 
σε μυστικούς πράκτορες, ξεκινούν την 
περιπλάνησή τους στο παλιό εργοστάσιο 
και, μέσα από γρίφους και κρυμμένες 
πληροφορίες, ξεκλειδώνουν όλα του τα 
μυστικά. 

Διάρκεια: Έως 50  λεπτά 
Κόστος: 5 €/άτομο

8 — 11 ετών

Από τη Μ. Ασία 
στο Γκάζι... 
Πόσο διαρκεί το ταξίδι από τη Μ. Ασία; 
Πόσες ιστορίες κρύβει στις «αποσκευές» 
του ένας άνθρωπος και τι σχέση είχε το 
παλιό εργοστάσιο με τους πρόσφυγες;
Το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου σε 
συνεργασία με το πρόγραμμα «Το παιδί, 
η πόλη & τα μνημεία», υλοποιεί ένα 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιασμένο 
ειδικά για την επέτειο 100 χρόνων από τη 
Μικρασιατική Καταστροφή.
Μέσα από πλούσιο οπτικοακουστικό 
υλικό, οι μικροί μας φίλοι ανακαλύπτουν 
τη νεότερη ιστορία από την αρχή και 
καταλαβαίνουν με τον πιο διαδραστικό 
τρόπο τι σημαίνει να υποδεχόμαστε 
μία νέα κουλτούρα. Για τις ανάγκες του 
συγκεκριμένου προγράμματος αξιοποιείται 
πρωτότυπο υλικό προφορικών μαρτυριών 
και ιστορικών στοιχείων που συλλέχθηκαν 
στο πλαίσιο του προγράμματος «Το παιδί, η 
πόλη & τα μνημεία».

*Διαθέσιμο από τον Ιανουάριο του 2022. 
**Το πρόγραμμα διατίθεται δωρεάν για 
περιορισμένο αριθμό κρατήσεων.

13 — 15 ετών

Το εργοστάσιο 
+ εμείς 
Πώς λειτουργεί ένα εργοστάσιο; Ποιοι 
εργάζονται σε αυτό; Τι είναι η γραμμή 
παραγωγής;
Οι συμμετέχοντες γίνονται για λίγο 
ιδιοκτήτες εργοστασίων, σχεδιάζουν 
τη δική τους γραμμή παραγωγής και 
προτείνουν λύσεις στα προβλήματα που 
κάθε φορά προκύπτουν. Ένα πρόγραμμα 
για μικρούς και —ποιος ξέρει;— για 
μεγάλους επιχειρηματίες!

Διάρκεια: Έως 50 λεπτά 
Κόστος: 3€/άτομο
*Διατίθεται και διαδικτυακά. Κόστος: 2€/άτομο
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3
Ξεναγήσεις 
στο Βιομηχανικό 
Μουσείο 
Φωταερίου

Ημέρες Διεξαγωγής:  
Δευτέρα — Παρασκευή 

Ώρες: 9.30 — 13.30  
(κατόπιν συνεννόησης) 
 
*Κατόπιν συνεννόησης  
και απογευματινές ώρες.

Απευθύνεται σε: 
Μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, 
ΕΠΑ.Λ., Σ.Δ.Ε., σπουδαστές Ι.Ε.Κ. & 
ΕΠΑ.Σ. και φοιτητές

6 — 11 ετών 

Μία βόλτα στο 
μουσείο με... σακίδιο 

Πόσους εφευρέτες συναντάει κανείς στο 
παλιό εργοστάσιο; Πως μύριζε το εργο-
στάσιο όταν ήταν ανοιχτό;
Δανείσου το κίτρινο σακίδιο και ανακάλυ-
ψε στους δικούς σου χρόνους και ρυθμούς 
το παλιό εργοστάσιο που έδινε φως και 
ενέργεια σε όλη την Αθήνα για περισσότε-
ρο από 130 χρόνια. Χάρτες, αυτοκόλλητα, 
κάρτες ζωγραφικής, πάζλ και επιτραπέζια 
κάνουν την περιήγηση στο μουσείο να 
μοιάζει… παιχνιδάκι.

Κόστος δανεισμού σακιδίου: 3€
*Οι άνθρωποι του μουσείου θα σας 
παρέχουν χρήσιμες συμβουλές για το 
περιεχόμενο και τον τρόπο χρήσης του 
σακιδίου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί  
εξ ολοκλήρου από τους εκπαιδευτικούς και 
τους μαθητές τους.

10 — 18 ετών 

Μία βόλτα στο 
μουσείο 

Θέλεις να μάθεις τι είναι το φωταέριο, να 
εξερευνήσεις τους χώρους του παλιού 
εργοστασίου και να ανακαλύψεις τον 
μοναδικό μηχανολογικό εξοπλισμό του 
19ου αιώνα;
Μέσα από τη γνωριμία με την ιστορία 
και την τεχνολογία του εργοστασίου, τα 
μαθήματα του σχολείου —η ιστορία, η 
τεχνολογία, η χημεία ή η φυσική— παίρ-
νουν άλλη διάσταση και εφαρμογή και η 
μάθηση γίνεται... παιχνίδι!

Διάρκεια: Έως 50  λεπτά 
Κόστος: 1 €/άτομο
*Διατίθεται και διαδικτυακά.

7 — 11 ετών 

Γκαζοπαιχνίδια
Έπεσες σε διαρροή; Πρέπει να γυρίσεις 
δύο θέσεις πίσω! Δεν φτυάρισες αρκετό 
κωκ; Γράφεσαι στο ποινολόγιο! Αρρώστη-
σες; Ο γιατρός του εργοστασίου σε ανα-
γκάζει να ξεκουραστείς για δύο γύρους…
Αφετηρία: το εργοστάσιο φωταερίου της 
Αθήνας. Στόχος: να φωτιστεί η πόλη όσο 
το δυνατόν πιο γρήγορα. Τι κάνουμε; 
Αρχικά, μία εξερεύνηση στο μουσείο που 
θα μας δώσει όλες τις απαντήσεις για να 
συμμετέχουμε σε ένα συναρπαστικό παι-
χνίδι γνώσεων. Χωριζόμαστε σε τέσσερις 
ομάδες, μεταμορφωνόμαστε για λίγο σε 
παίκτες και σε πιόνια μαζί, ακολουθούμε 
τέσσερις διαφορετικές διαδρομές και 
προσπαθούμε να δώσουμε ενέργεια και 
φως σε τέσσερα διαφορετικά σπίτια. Θα 
τα καταφέρουμε άραγε;

Διάρκεια: Έως 50  λεπτά 
Κόστος: 3 €/άτομο
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Το Βιομηχανικό 
Μουσείο σε 
digital διάσταση!

Το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, με 
όραμα την ανάδειξη της βιομηχανικής 
κληρονομιάς και με προτεραιότητα 
τη δημιουργική μάθηση όλων των 
κοινών με κάθε τρόπο, σχεδιάζει και 
υλοποιεί πρωτότυπες διαδικτυακές 
δραστηριότητες στις οποίες μπορούν 
να έχουν πρόσβαση όλοι, όπου κι 
αν βρίσκονται, με ένα μόνο κλικ στην 
επίσημη ιστοσελίδα του μουσείου.

Περιηγηθείτε ψηφιακά στη συλλογή 
και θαυμάστε τα σπάνια μηχανήματα 
που σχετίζονται με την παραγωγή του 
φωταερίου, ανακαλύψτε τις ιστορίες 
αντικειμένων και γνωρίστε τα απίθανα 
μυστικά που κρύβουν, γνωρίστε την 
ιστορία του παλιού εργοστασίου μέσα 
από μία ξεχωριστή ξενάγηση στους 
βιομηχανικούς χώρους αλλά και μέσα 
από μια εναλλακτική, animated διαδρομή 
με οδηγό έναν… ποντικό, εκφραστείτε 
δημιουργικά μέσα από διαδραστικές 
κάρτες, εικαστικά εργαστήρια και 
κατασκευές, διασκεδάστε μέσα από 
βίντεο παιχνίδια και ανακαλύψτε 
ένα σπάνιο μνημείο βιομηχανικής 
κληρονομιάς με τον πιο ευφάνταστο 
τρόπο!

Το διαθέσιμο ψηφιακό υλικό του 
Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου 
μπορεί να αξιοποιηθεί για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς: 

• στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης προσφέροντας 
επιπλέον περιεχόμενο στα 
Εργαστήρια Δεξιοτήτων, 

• στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο 
πλαίσιο projects,

• σε κάθε σχολική τάξη ως 
συνοδευτικό υποστηρικτικό υλικό 
των μαθημάτων.

Οι μαθητές θα επικοινωνήσουν, 
θα εκφραστούν δημιουργικά, θα 
καλλιεργήσουν δεξιότητες και θα 
ευαισθητοποιηθούν γύρω από κοινωνικά 
και οικολογικά θέματα.

*Μπορείτε να μας ρωτήσετε για το πώς 
θα μπορούσατε να αξιοποιήσετε το 
online ψηφιακό υλικό του Βιομηχανικού 
Μουσείου Φωταερίου και οι έμπειροι 
μουσειοπαιδαγωγοί θα σας κατευθύνουν.

 
Περισσότερες πληροφορίες: 
gasmuseum.gr
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ΤΟ ΒMΦ ΣΕ DIGITAL ΔΙΑΣΤΑΣΗ

http://gasmuseum.gr


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

17

ΤΟ ΠΑΙΔΙ, Η ΠΟΛΗ & ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

Μέσα από το καινοτόμο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα «Το παιδί, η πόλη και τα 
μνημεία» (ΠΠΜ) που υλοποιείται από το 
2016, μαθητές και εκπαιδευτικοί γνωρίζουν 
την Αθήνα και την ιστορία της μέσα από 
ένα μοναδικό ταξίδι στα μνημεία και την 
αρχιτεκτονική της. Το 2020, το πρόγραμμα 
τέθηκε υπό την αιγίδα της Προέδρου 
της Δημοκρατίας. Μέχρι σήμερα, 
στο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί 585 
εκπαιδευτικοί και περισσότεροι από 7.757 
μαθητές και μαθήτριες από 5 έως 18 ετών 
από 263 σχολεία, Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, 
Γυμνάσια και Λύκεια της Αθήνας.

Με στόχο να στρέψει το ενδιαφέρον της 
σχολικής κοινότητας στην αξία τού να 
είσαι ενεργός πολίτης, το ΠΠΜ ενθαρρύνει 
την ανάπτυξη συναφών δεξιοτήτων 
στα παιδιά ενώ παρέχει σε μαθητές και 
εκπαιδευτικούς πληθώρα ερεθισμάτων και 
σύγχρονων εκπαιδευτικών εργαλείων.
Ξεναγήσεις και επισκέψεις σε ιστορικά 
τοπόσημα της Αθήνας παράλληλα με 
βιωματικές επιμορφώσεις, ημερίδες 
και σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς 
συμβάλλουν ώστε όλοι, μικροί και μεγάλοι, 
να γνωρίσουν καλύτερα την πόλη τους και, 
ιδιαιτέρως, η νέα γενιά πολιτών να μάθει 
να την αγαπά και να την προστατεύει.
Πλάι στους εκπαιδευτικούς, τα παιδιά 
ανακαλύπτουν την αισθητική αξία των 
υπαίθριων γλυπτών και των ιστορικών 
κτιρίων της πόλης, σχετίζονται ενεργά με 
τον δημόσιο χώρο, «υιοθετούν» αγάλματα 
και φιλοτεχνούν έργα εμπνευσμένα από 
το «ταξίδι» τους μέσα στο πρόγραμμα. 
Έτσι, προετοιμάζονται ώστε να γίνουν 
υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες.
Πλάι στα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί 
αξιοποιούν σύγχρονα εκπαιδευτικά 
εργαλεία με στόχο να τα εντάξουν μέσα 
στη σχολική τάξη, ενισχύουν τους 
δεσμούς ομάδας με τους μαθητές τους και 
διερευνούν τις δυνατότητες ενσωμάτωσης 
της καλλιτεχνικής έκφρασης στην 
εκπαιδευτική διαδικασία.
Το ΠΠΜ αποτελεί μια πρωτοβουλία 
του Δήμου Αθηναίων και υλοποιείται 
από την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 
με τον συντονισμό του Βιομηχανικού 
Μουσείου Φωταερίου, σε συνεργασία 
με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων και, συγκεκριμένα, τις Δ/
νσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ά  
Αθήνας (Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και 
Πολιτιστικά Θέματα) και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ά  Αθήνας (Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση) και την ενεργό συμμετοχή της 
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
Το πρόγραμμα απέσπασε το χρυσό 
βραβείο στην κατηγορία «Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις και βιωματική μάθηση» 
στον ετήσιο διαγωνισμό Education 
Leaders Awards 2020 και το ασημένιο 
στην κατηγορία «Ανάπτυξη Οριζόντιων 
Δεξιοτήτων» για το 2021.
Από το σχολικό έτος 2021-2022, το 
πρόγραμμα συμμετέχει στα Εργαστήρια 
Δεξιοτήτων με εκπαιδευτικό υλικό που θα 
είναι αναρτημένο σε ειδικά διαμορφωμένη 
πλατφόρμα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής.

*Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν 
και ισχύει για έναν χρόνο.

Περισσότερες πληροφορίες: 
kids4thecity.gr 
Τηλ. επικοινωνίας: 213 0109300 
(Παναγιώτα Δούκα)  
E-mail: info@kids4thecity.gr

5
Το παιδί, η πόλη 
& τα μνημεία
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ6
Στην Τεχνόπολη, 
μπορείς ακόμα…

…να κρατήσεις τις 
αναμνήσεις σου από 
το μουσείο ζωντανές! 
Στο Industrial Gas Museum Shop στο 
Νέο Υδαταέριο, αλλά και στο e-shop, 
θα ανακαλύψεις μία ξεχωριστή συλλογή 
από δώρα, διακοσμητικά, χρηστικά 
αντικείμενα, κοσμήματα, αναμνηστικά, 
παιχνίδια, γραφική ύλη, εκδόσεις, 
μοναδικά έργα Ελλήνων σχεδιαστών, 
αντικείμενα εμπνευσμένα από το παλιό 
εργοστάσιο φωταερίου καθώς και τον 
κατάλογο του Βιομηχανικού Μουσείου 
Φωταερίου. Κι αυτά είναι μόνο η αρχή…

18 19

…να χαλαρώσεις στο 
Technopolis Café!  
Στο Παλαιό Υδαταέριο, θα βρεις ένα 
σύγχρονο all-day café όπου μπορείς 
να απολαύσεις τον καφέ ή το ποτό 
σου καθώς κι ένα ελαφρύ σνακ ή ένα 
πλούσιο γεύμα από το ανανεωμένο 
μενού του που εμπνέεται από τη 
μεσογειακή κουζίνα και την ελληνική 
παράδοση.

ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ, ΜΠΟΡΕΙΣ ΑΚΟΜΑ…

https://gasmuseum.gr/index.php/eshop/eshop-viomixanikou-mouseiou-fotaeriou


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
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Πρόσβαση:

Μετρό: Σταθμός «Κεραμεικός»
Τρόλεï: No. 21 (από Ομόνοια),  
Στάση «Φωταέριο»
Λεωφορεία: 035, 049, 227, 815, 838, 
914, Β18, Γ18,  
Στάση «Φωταέριο»

Όλοι οι χώροι είναι προσβάσιμοι με 
αναπηρικό αμαξίδιο.

ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Πειραιώς 100, Γκάζι 11854

athens-technopolis.gr

Πληροφορίες – Κρατήσεις

Τ. 213 0109325, 213 0109300

Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου
Τ. 213 0109325, 213 0109300
Ε.gasmuseum@athens-technopolis.gr
gasmuseum.gr

Ωράριο λειτουργίας:

Χειμερινό ωράριο (15.10 – 15.04)
Τρι – Κυ: 10.00 – 20.00
Τελευταία είσοδος: 19.15

Θερινό ωράριο (16.04 – 14.10)
Τρι – Κυ: 10.00 – 18.00
Τελευταία είσοδος: 17.15 

Κλειστά: 
κάθε Δευτέρα, 1 Ιανουαρίου,  
Κυριακή του Πάσχα, 1 Μαΐου,  
15 Αυγούστου, 28 Οκτωβρίου,  
25 & 26 Δεκεμβρίου

#IndustrialGasMuseum
#my_igm

…να απολαύσεις  
τη μαγευτική θέα  
της Αθήνας από τα  
35 μέτρα ύψος!   
Θέλεις να ανακαλύψεις μία νέα 
συναρπαστική οπτική γωνία της πόλης; 
Να απολαύσεις τη θέα 360° σε όλη 
την πόλη, από την Ακρόπολη και τον 
Λυκαβηττό μέχρι τα δυτικά προάστια 
και το Αιγάλεω, το Φάληρο και την 
Καστέλα; Αν ναι, τότε σε περιμένουμε 
στο Παρατηρητήριο που βρίσκεται 
στον Πύργο του Νέου Υδαταερίου, του 
ψηλότερου κτιρίου της Τεχνόπολης. Και 
για τους πιο… περίεργους έχουμε και 
κιάλια!

…να σκαρφαλώσεις, 
να ισορροπήσεις  
και να ακονίσεις  
τη φαντασία σου…  
στον αέρα! 
Αιωρούμενες γέφυρες και μονοπάτια, 
παρατηρητήρια και μια τεράστια 
τσουλήθρα-τούνελ συνθέτουν το 
εντυπωσιακό Skywalk, το πρώτο 
πιστοποιημένο και απόλυτα ασφαλές 
action park της χώρας. Ένας 
υπερσύγχρονος χώρος παιχνιδιού και 
διάδρασης για παιδιά κάθε ηλικίας!

ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ, ΜΠΟΡΕΙΣ ΑΚΟΜΑ…

http://athens-technopolis.gr
http://gasmuseum.gr



