
 
160 χρόνια Γκάζι 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Ακούµε µε τα µάτια το Μουσείο 
Οικογενειακή ξενάγηση για κωφούς, βαρήκοους και ακούοντες 
Κυριακή 22 Οκτωβρίου 
 
Μέσα από την ξενάγηση «Ακούµε µε τα µάτια το Μουσείο», ανακαλύπτουµε 
ένα σπάνιο –για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα- µνηµείο βιοµηχανικής κληρονοµιάς, 
το παλιό εργοστάσιο φωταερίου της Αθήνας, βιώνοντας παράλληλα µία 
συνολική εµπειρία για όλες τις αισθήσεις. Μικροί και µεγάλοι ερχόµαστε σε 
επαφή µε τις µυρωδιές του εργοστασίου, παρακολουθούµε το ψηφιακό 
αρχειακό υλικό που διασώζεται, µαθαίνουµε τις ιστορίες των εργαζοµένων 
ενώ αγγίζουµε τις µηχανές που λειτουργούσαν µέχρι πρόσφατα και γέµιζαν µε 
ενέργεια και φως όλη την πόλη. 

Στην ιστορία του εργοστασίου θα αναλάβει να µας ταξιδέψει η Γεωργία 
Λαζάρου, εικαστικός-αφηγήτρια, ενώ η πληροφορία θα παρέχεται ταυτόχρονα 
στην ελληνική νοηµατική γλώσσα.  

Πότε: Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017 
Ώρες: 13.00-14.00 
Σηµείο συνάντησης: Κεντρική καµινάδα 
Είσοδος ελεύθερη 
Απαραίτητη η κράτηση στο gasmuseum@athens-technopolis.gr 

*Σε συνεργασία µε το Εκπαιδευτικό Κέντρο Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας 
«Κρατύλος» 

 



Αϊτή, µία performance για την Ιστορία 
Θεατρική παράσταση από την οµάδα Hatari 
31 Οκτωβρίου & 1, 2, 3 Νοεµβρίου 

Έχει σηµασία το παρελθόν; Είναι λογική η πρόβλεψη ότι σε εκατόν πενήντα 
χρόνια δεν θα ξέρει κανείς ότι υπήρξαµε ποτέ; Υπάρχει µία Ιστορία ή πολλές; 
Σε πόσα δευτερόλεπτα ένα facebook post θεωρείται παλιό; Ήταν ο εµφύλιος 
ένα πείραµα; Τα ντόµινο όταν στηθούν σωστά, στήνονται σωστά µόνο για να 
πέσουν; Γίνεται να σε καθορίζει κάτι που δεν γνωρίζεις; 

Με κύριο και αποκλειστικό εργαλείο την ερώτηση, η Ιστορία του νεοελληνικού 
κράτους γίνεται πεδίο προβληµατισµού, έρευνας και παιχνιδιού αλλά και 
σηµείο αντίστιξης µε το ανιστορικό και επίπεδο παρόν. Η ιστορία ενός 
κράτους που ξεκίνησε το ταξίδι του µε τις θερµές ευχές για απελευθέρωση 
από την Αϊτή -η πρώτη χώρα που αναγνώρισε επίσηµα την ελληνική 
επανάσταση του 1821. Το «Χαΐτιον», µία ανεξάρτητη, αλλά πολύ φτωχή 
χώρα, που, καθώς δεν ήταν σε θέση να ενισχύσει οικονοµικά την 
επανάσταση, έστειλε στους Έλληνες 45 τόνους καφέ προς πώληση, για να 
αγοραστούν καριοφίλια και άλλα πολεµοφόδια, αλλά και 100 Αϊτινούς 
εθελοντές, που πέθαναν όλοι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προς την Ελλάδα 
[...]. 

Πότε: 31 Οκτωβρίου & 1, 2, 3 Νοεµβρίου 
Ώρες: 21.00-22.00 
Πού: Αίθουσα Αποθήκη 
Κόστος: 10 ευρώ, 8 ευρώ (µειωµένο ανέργων/φοιτητών) 

*Αγόρασε το εισιτήριό σου µέσα από το δίκτυο της Viva. 

Συντελεστές | Σύλληψη-Σκηνοθεσία-Κείµενο: Μάριος Τσάγκαρης, Άλκης 
Ζούπας |Παίζουν: Γιώργος Καπινιάρης, Άλκης Ζούπας |Βοηθός Σκηνοθέτη: 
Φένη Μπένου| Επιµέλεια Κίνησης: Βάλια Παπαχρήστου | Σχεδιασµός 
Φωτισµού-Video-Φωτογραφία: Γιώργος Ζαφειρίου | Πρωτότυπη Μουσική-
Σχεδιασµός ήχου: Μάριος Τσάγκαρης | Σχεδιασµός Αφίσας: Κωνσταντίνος 
Σελλάς | Παραγωγή: Hatari, Οµάδα7 

 

Μία νύχτα… στο Μουσείο 
Sleepover στο Βιοµηχανικό Μουσείο Φωταερίου για γονείς και παιδιά 
Σάββατο 11 έως Κυριακή 12 Νοεµβρίου 

Η νύχτα πέφτει στο Γκάζι κι εµείς ανακαλύπτουµε το παλιό εργοστάσιο µέσα 
από µία σειρά συναρπαστικές δραστηριότητες… στο σκοτάδι περνώντας τη 
νύχτα µας στο Μουσείο!  



Ξεκινάµε το Σάββατο 11 Νοεµβρίου στις 19.00, µε ένα κυνήγι µαύρου 
θησαυρού κι ένα δηµιουργικό εργαστήριο εµπνευσµένο από τους νόµους της 
µηχανικής, ενώ στη συνέχεια χαλαρώνουµε ακούγοντας ιστορίες και 
ξεκουραζόµαστε βλέποντας… όνειρα γλυκά! Την επόµενη, Κυριακή 12 
Νοεµβρίου, ξεκινάµε τη µέρα µας µε ένα αναζωογονητικό yoga workshop για 
όλη την οικογένεια για να γεµίσουµε µε ενέργεια και αµέσως µετά 
απολαµβάνουµε ένα πλούσιο και γευστικό πρωινό στο καφέ της Τεχνόπολης. 

Αναλυτικά: 

Σάββατο 11 Νοεµβρίου (από τις 19.00) 

- Κυνήγι µαύρου θησαυρού 
Μέσα από γρίφους και κρυµµένες πληροφορίες, µε όπλο την 
παρατηρητικότητα και την ταχύτητα, λύνουµε ιστορίες µυστηρίου και 
εξερευνούµε µε τον πιο διασκεδαστικό τρόπο το παλιό εργοστάσιο. 

- Οι µηχανές στο φουλ! 
Ανάµεσα στο µηχανολογικό εξοπλισµό που σώζεται σήµερα στο παλιό 
εργοστάσιο φωταερίου, ξεχωρίζει µία ατµοµηχανή που δουλεύει 
ακόµη… Μικροί και µεγάλοι µε απλά υλικά κατασκευάζουµε τη δική µας 
ατµοµηχανή και της βάζουµε χρώµα. Δεν µένουµε όµως µόνο εκεί… Τη 
συναρµολογούµεκαι την κάνουµε να κινείται!  

- Ακούµε ιστορίες και µύθους για τη νύχτα και τα όνειρα, στο ψηλότερο 
σηµείο της Τεχνόπολης, το Παρατηρητήριο µε θέα 360° στη νυχτερινή 
Αθήνα. 

- Ξεκούραση και ύπνος στην αίθουσα Δεξαµενές Καθαρισµού 

 

Κυριακή 12 Νοεµβρίου (από τις 08.00) 

- Yoga workshop για όλη την οικογένεια 
Σε συνεργασία µε το Εργαστήριο Παραστατικών Τεχνών Artfygio-
Τεχνών το Καταφύγιο 
 

- Πρωινό στο καφέ της Τεχνόπολης 

 
Πότε: 11 Νοεµβρίου  έως 12 Νοεµβρίου 
Ώρες: 19.00 (11 Νοεµβρίου)-11.00 (12 Νοεµβρίου) 
Πού: Αίθουσα Δεξαµενές Καθαρισµού 
Κόστος: 55 ευρώ (παιδί + ενήλικας) 

*Περιορισµένες θέσεις. Κάνε γρήγορα την κράτησή σου στο 2130109325! 



*Μετά το πέρας της εκδήλωσης «Μια νύχτα στο… Μουσείο», τα στρώµατα που χορηγεί η elite 
strom θα δοθούν στο ΚΥΑΔΑ (Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήµου Αθηναίων) για τις 
ανάγκες υπνωτηρίου που θα παρέχει διανυκτέρευση, λουτρό, σίτιση και ιατροφαρµακευτική 
περίθαλψη σε αστέγους και στον οργανισµό «Το Χαµόγελο του Παιδιού» για τα παιδιά που 
µεγαλώνουν στα Σπίτια του. 

 

Μια πόλη στο σκοτάδι  

Θεατρική παράσταση από την οµάδα Δον Κιχώτες 
Κυριακή 12 & 19 Νοεµβρίου 
 
Αθήνα 2017. Η πόλη έχει βυθιστεί στο σκοτάδι. Κανείς δεν ξέρει γιατί. Την 
υπόθεση αναλαµβάνει ο πασίγνωστος ντετέκτιβ Φώτης Μαυρίδης, ο οποίος 
σύντοµα θα ανακαλύψει ότι κάτι περίεργο συµβαίνει. Πρόκειται για µια ακόµα 
υπόθεση µυστηρίου ή µήπως για ένα…ταξίδι στο χρόνο; 
Το παραµύθι «Μια πόλη στο σκοτάδι» διακρίθηκε στον διαγωνισµό 
δραµατοποίησης παραµυθιού «Το Θέατρο στο Βιοµηχανικό Μουσείο 
Φωταερίου» που διοργανώθηκε το 2015, όπου απέσπασε βραβείο 
πρωτότυπης σύνθεσης και ερµηνείας. 
 
Πότε: Κυριακή 12 & 19 Νοεµβρίου 
Ώρες: 18.00-19.00 
Πού: Αίθουσα Αποθήκη 
Κόστος: 8 ευρώ (παιδικό), 4 ευρώ (ενηλίκων) 

*Αγόρασε το εισιτήριό σου µέσα από το δίκτυο της Viva. 
Με το εισιτήριο της παράστασης, οι θεατές θα παρακολουθήσουν σύντοµη 
ξενάγηση στους Παλαιούς Φούρνους. 

Συντελεστές | Κείµενο: Χρήστος Χριστόπουλος | Σκηνοθεσία: Δον Κιχώτες | 
Ηθοποιοί: Σοφία Νικολοπούλου, Χρήστος Χριστόπουλος 
 

 

Η Μαρίκα στο Γκάζι 
Θεατρική παράσταση της Έφης Λάνταβου 
13, 14 & 15 Νοεµβρίου 

Γκάζι, δεκαετία του ‘60. Η Μαρίκα, µία πόρνη που ζει κοντά το εργοστάσιο 
φωταερίου, µας αφηγείται την πολυτάραχη προσωπική της ιστορία: πώς 
βρέθηκε στην Αθήνα στα 18 της, πώς άρχισε να δουλεύει, πώς γνώρισε κι 
ερωτεύτηκε το Μίµη, εργάτη στο «Αεριόφως». Με έναν… απροσδόκητο και 
άκρως πικάντικο τρόπο, µας παρουσιάζει τη γραµµή παραγωγής του 



φωταερίου, όπως της την έµαθε ο καλός της για να την κατανοήσει 
καλύτερα… 

Ο µονόλογος «Η Μαρίκα στο Γκάζι» διακρίθηκε στο διαγωνισµό «Το Θέατρο 
στο Βιοµηχανικό Μουσείο Φωταερίου» το 2014, όπου απέσπασε το βραβείο 
συγγραφής και παράστασης θεατρικού µονολόγου. 

Πότε: 13, 14 & 15 Νοεµβρίου 
Ώρες: 21.00-22.00 
Πού: Αίθουσα Αποθήκη 
Κόστος: 10 ευρώ, 8 ευρώ (µειωµένο ανέργων/φοιτητών) 

*Αγόρασε το εισιτήριό σου µέσα από το δίκτυο της Viva. 
Με το εισιτήριο της παράστασης, οι θεατές θα παρακολουθήσουν σύντοµη 
ξενάγηση στους Παλαιούς Φούρνους. 

Συντελεστές | Κείµενο-Σκηνοθεσία: Έφη Λάνταβου| Ερµηνεία: Μαργαρίτα 
Καστρινού 

 

Yoga στο Μουσείο 
Yoga workshop µε την yoga instructor Βάσω Κολοβού 
16 & 23 Νοεµβρίου 

Μετά τη µεγάλη επιτυχία του stress yoga workshop που πραγµατοποιήθηκε 
τον περασµένο Μάιο στο πλαίσιο της Διεθνούς Ηµέρας Μουσείων 2017, 
απολαµβάνουµε ξανά µία µοναδική εµπειρία άσκησης και χαλάρωσης από 
τα… 30 µέτρα ύψος. Ανεβαίνουµε στο Παρατηρητήριο, το ψηλότερο κτίριο του 
παλιού εργοστασίου φωταερίου, ιδιαίτερης ιστορικής και τεχνολογικής αξίας, 
και συνδυάζουµε τις asanas της yoga µε την όµορφη θέα της πόλης… από 
ψηλά! 

Πότε: 16 & 23 Νοεµβρίου 
Ώρες: 19.00-20.00 
Πού: Παρατηρητήριο, κτίριο Νέο Υδαταέριο 
Είσοδος ελεύθερη 

*Σε συνεργασία µε το Εργαστήριο Παραστατικών Τεχνών Artfygio-Τεχνών το 
Καταφύγιο. 

*Περιορισµένες θέσεις. Κάνε την κράτησή σου στο 2130109325! 

*Το yoga workshop απευθύνεται σε εφήβους και ενήλικες, αρχάριους και 
προχωρηµένους. Μην ξεχάσεις να φέρεις µαζί σου το στρωµατάκι γυµναστικής 
σου! 

 



Κυριακές στην Τεχνόπολη 
Εκπαιδευτικά προγράµµατα και δράσεις για όλη την οικογένεια 
Κυριακή 19 Νοεµβρίου 

Εκπαιδευτικά και επιστηµονικά εργαστήρια, θεατρικές παραστάσεις, 
προβολές, µουσειοπαιδαγωγικά προγράµµατα και πολλές ακόµα 
δηµιουργικές δραστηριότητες συνθέτουν την αγαπηµένη κυριακάτικη συνήθεια 
µικρών και µεγάλων: ένα πλούσιο εκπαιδευτικό πρόγραµµα που υπόσχεται 
αξέχαστες στιγµές διασκέδασης, µια φορά το µήνα, αυτή την Κυριακή µε θέµα 
τον εορτασµό για τα 160 χρόνια από την ίδρυση του παλιού εργοστασίου 
φωταερίου της Αθήνας. 

Πότε: 19 Νοεµβρίου 2017 
Ώρες: 11.00-14.00 
Πού: Δεξαµενές Καθαρισµού, Νέοι Φούρνοι, Κεντρική Αυλή 
Είσοδος ελεύθερη 

*Απαραίτητη κράτηση: 213 0109300 (Δευτέρα-Παρασκευή: 11.00-16.00) 

*Μείνετε συντονισµένοι για την ανακοίνωση του αναλυτικού προγράµµατος. 

*Η εταιρεία  Stoiximan στηρίζει το πρόγραµµα «Κυριακές στην Τεχνόπολη» µέσω του Νέου 
Προγράµµατος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Μικροί Ήρωες». 

 

Εικαστικός διαγωνισµός 

Το Φυσικό Αέριο Αττικής Α.Ε. συµπράττει µε το Βιοµηχανικό Μουσείο 
Φωταερίου και τον Εκπαιδευτικό Όµιλο Τέχνης & Design ΑΚΤΟ και γίνεται 
πηγή έµπνευσης ανήσυχων και γεµάτων ενέργεια νέων ανθρώπων που, µέσα 
από τα καλλιτεχνικά τους έργα, «φωτίζουν» τη διαδροµή του ιστορικότερου 
ενεργειακού παρόχου της Αθήνας. Φυσικό Αέριο Αττικής και ΑΚTΟ δίνουν 
ώθηση στην ανάδειξη των ταλέντων και των δεξιοτήτων των νέων 
σπουδαστών και τους βοηθούν να αφήσουν το δικό τους δηµιουργικό 
αποτύπωµα στον εµβληµατικό χώρο απ’ όπου ξεκίνησαν όλα, το Βιοµηχανικό 
Μουσείο Φωταερίου. 

 

 



160 χρόνια madeinGreece 
Βιοµηχανία, πρωτοπορία, καινοτοµία 
Περιοδική έκθεση 
Ιανουάριος έως Μάρτιος 2018 

Πότε φτιάχτηκε το πρώτο παγωτό ξυλάκι; Πώς το φωταέριο δίνει τη θέση του 
στο φυσικό αέριο; Με ποιας εταιρείας τσιµέντα κατασκευάστηκε το Χίλτον; Από 
πού βγαίνει ένας λαγός; Ποιες ελληνικές βιοµηχανίες έχουν να επιδείξουν τις 
πιο πρωτότυπες διαφηµίσεις; Από πότε η Ελλάδα µυρίζει µπισκότα; 

Μηχανήµατα, πρώτες ύλες, σπάνιες φωτογραφίες, πλούσιο οπτικοακουστικό 
υλικό και µία σειρά παράλληλων εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων συνθέτουν την ιστορική έκθεση που παρουσιάζει η 
Τεχνόπολη Δήµου Αθηναίων και το Βιοµηχανικό Μουσείο Φωταερίου 
αναδεικνύοντας τη βιοµηχανική ανάπτυξη στην Ελλάδα, κατά την περίοδο 
1860-1970, αλλά και την εξέλιξή της µέχρι σήµερα. Μέσα από την έκθεση, θα 
γνωρίσουµε µε διαδραστικό τρόπο κλάδους της βιοµηχανικής 
δραστηριότητας, καινοτοµίες που σηµειώθηκαν, πρώτες ύλες, στάδια 
παραγωγής, παραγόµενα προϊόντα, τεχνολογικές εξελίξεις, πρωτοπόρους 
επιχειρηµατίες, ανακαλύπτοντας ανεξερεύνητες πτυχές της νεότερης ιστορίας 
µας και τη συνέχεια µιας σηµαντικής πορείας. 

 

 

 

Μάθε περισσότερα στο νέο site του Βιοµηχανικού Μουσείου Φωταερίου: 
www.gasmuseum.gr 

*Κρατήσεις και περισσότερες πληροφορίες 
2130109325, 2130109300 
gasmuseum@athens-technopolis.gr 

 

Πρόγραµµα δράσεων «160 χρόνια Γκάζι» 



 

 

 

 

*Μετά το πέρας της εκδήλωσης «Μια νύχτα στο… Μουσείο», τα στρώµατα που χορηγεί η elite 
strom θα δοθούν στο ΚΥΑΔΑ (Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήµου Αθηναίων) για τις 
ανάγκες υπνωτηρίου που θα παρέχει διανυκτέρευση, λουτρό, σίτιση και ιατροφαρµακευτική 
περίθαλψη σε αστέγους και στον οργανισµό «Το Χαµόγελο του Παιδιού» για τα παιδιά που 
µεγαλώνουν στα Σπίτια του. 

 

 

 

Τεχνόπολη Δήµου Αθηναίων 
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213 0109300, 213 0109324 
press@athens-technopolis.gr 

 

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

 


