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Καινοτόμο μέλλον
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Το 1999 η Τεχνόπολη Δήμου
Αθηναίων άνοιξε τις πόρτες της
και η μοναδική αυτή γειτονιά
του Γκαζιού αναγεννήθηκε και
διαμόρφωσε το χαρακτήρα της
εκ νέου. Πλέον, η οδός Πειραιώς
αποτελεί μία από τις πιο δυνατές
αρτηρίες πολιτισμού της πόλης
και ο ρόλος της Τεχνόπολης στην
εξέλιξη αυτή είναι αναμφίβολα
κεντρικός, αφού έχει
συμβάλει σημαντικά στη
μετατροπή της σε έναν
πόλο έλξης πολιτισμικού
και τουριστικού
ενδιαφέροντος.
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Εδώ και 20 χρόνια, η Τεχνόπολη
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με
τις σημαντικότερες πολιτιστικές
εκδηλώσεις που συμβαίνουν
στην Αθήνα, μουσικές συναυλίες, εκθέσεις και φεστιβάλ.

και της επιχειρηματικότητας,
αποδεικνύοντας ότι η Τεχνόπολη είναι απόλυτα συντονισμένη
με το παρόν και έτοιμη κάθε
φορά να υποδεχθεί το εκάστοτε
μέλλον.

Ποιος δεν έχει αναμνήσεις από
τις πρώτες διοργανώσεις του
Jazz Festival, το φεστιβάλ κόμικς
της Βαβέλ, το Video Art Festival,
συναυλίες μεγάλων Ελλήνων και
ξένων καλλιτεχνών;

Κάθε ένας από τους τρεις
πυλώνες λειτουργίας της
– οι Πολιτιστικές εκδηλώσεις,
το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου και το INNOVATHENS
– έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα
και προσελκύει διαφορετικά
κοινά.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η
Τεχνόπολη έχει εξελιχθεί σημαντικά και η λειτουργία της ενισχύθηκε, αρχικά, με τη δημιουργία
του Βιομηχανικού Μουσείου
Φωταερίου, το 2013, με στόχο
να αναδειχτεί η ιστορική αξία του
παλιού εργοστασίου φωταερίου
της Αθήνας, ενός σπάνιου –ίσως
του σπανιότερου για τα ευρωπαϊκά δεδομένα – βιομηχανικού
μνημείου.
Λίγο αργότερα, το 2014, ιδρύθηκε το INNOVATHENS powered
by Samsung, ένας κόμβος για
την ανάπτυξη της καινοτομίας
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Παρότι αυτό εξακολουθεί να
συμβαίνει, οι 3 πυλώνες, μέσω
του περιεχομένου των εκδηλώσεων-δράσεών τους, κάθε χρόνο
συμπράττουν όλο και περισσότερο με αποτέλεσμα πλέον, πολύ
συχνά να αλληλοσυμπληρώνονται. Βέβαια, χωρίς τη μοναδικότητα και την ιδιαιτερότητα του
καθενός χωριστά κανένα όλο δεν
θα είχε αξία. Στόχος μας είναι
ο καθένας να διατηρήσει την
ταυτότητά του και την αυτόνομη συμβολή του αυξάνοντας,
παράλληλα, τις μεταξύ τους

εξακολουθήσει να είναι προσβάσιμος και προσιτός σε όλη αυτή
την ευρεία γκάμα κοινού που
τιμά με την παρουσία του την
Τεχνόπολη και για τον λόγο αυτό
Για να είμαστε σε θέση να μιλάμε
συνεχίζουμε και φέτος με παρασήμερα για 1.000.000 επισκέπτες
γωγές-θεσμούς, όπως το Athens
και 900 εκδηλώσεις ανά έτος,
Technopolis Jazz Festival, το
είτε δωρεάν είτε με πολύ χαμηAthens Science Festival, οι
λό αντίτιμο, τα τελευταία χρόνια
Κυριακές στην Τεχνόπολη, το
ακολουθούμε ένα επιχειρηματικό
Summer Camp στην Τεχνόπολη,
μοντέλο το οποίο μας έχει αναδείκαι τις εξελίσσουμε.
ξει σε πρωτοπόρα δημοτική επιχείρηση. Συνεργαζόμαστε με τον Φυσικά, συνεχίζουμε και με το
παιδικό φεστιβάλ Π100-Πλανήιδιωτικό τομέα και σημαντικούς
της Τεχνόπολη που πραγματοφορείς, ιδρύματα και εταιρίες
ποιήθηκε για πρώτη φορά τον
εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα
Σεπτέμβριο του 2018 με την
του χώρου μέσα από μισθώσεις
ανταπόκριση του κοινού να είναι
και χορηγίες. Θεωρούμε ότι το
εξαιρετικά θετική και να ξεπερνά
αποδεδειγμένα αποτελεσματικό
κάθε μας προσδοκία –πράγμα το
αυτό μοντέλο λειτουργίας χρειάζεται να συνοδευτεί από αυξήσεις οποίο μας οδηγεί στο να είμαστε
βέβαιοι ότι πρόκειται για έναν νέο
κεφαλαίου για να μπορεί να συντηρείται συστηματικά το μοναδι- θεσμό.
κό αυτό βιομηχανικό μνημείο και
Μαζί με τις νέες αυτές προσθήνα συνεχίσει να αναπτύσσεται και
κες, καλωσορίζουμε από φέτος
να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη
και τη σειρά βραδινών δράσεων
συνδιαμόρφωση του πολιτιστικού
Let’s be late! που διοργανώνει το
χάρτη της Αθήνας.
Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου
με στόχο να γνωρίσουν ακόμα
Επιθυμία μας είναι ο χώρος να
συνέργειες –κάτι που διαπιστώνει
εύκολα κανείς και από τη διαμόρφωση του φετινού μας προγράμματος.
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περισσότερες ομάδες κοινού το
νεότερο αυτό βιομηχανικό μνημείο και τα θέματα που πραγματεύεται μέσα από ξεχωριστές
δραστηριότητες. Το Μουσείο
μας εγκαινιάζει ταυτόχρονα μία
νέα αισθητηριακή διαδρομή για
οικογένειες και παιδιά, η οποία
λειτουργεί συμπληρωματικά με
την κύρια, και μας προσκαλεί
να ανακαλύψουμε το παλιό
εργοστάσιο με όλες μας τις
αισθήσεις. Το INNOVATHENS
powered by Samsung, πλέον,
«παντρεύει» με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο τον πολιτισμό με
την επιχειρηματικότητα καθώς τα
προγράμματα για τις πολιτιστικές
βιομηχανίες έχουν προσελκύσει
το ενδιαφέρον μιας μεγάλης μερίδας κοινού που, κατά τη γνώμη
μας, αντιλαμβάνεται από τώρα
το μέλλον, συνεπώς θα είναι το
μέλλον αυτής της πόλης. Επιπλέον, όσο αυξάνονται τα ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία
εμπλεκόμαστε τόσο αυξάνεται
και ένα δίκτυο συνεργασιών με
πανεπιστήμια και φορείς σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
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Παράλληλα, αναβαθμίζουμε
τις υπηρεσίες μας, παρέχουμε
σύγχρονες και ανταγωνιστικές
αίθουσες για να αναπτυχθεί
περαιτέρω ο άξονας των μισθώσεων, στον οποίο βασίζεται σε
μεγάλο βαθμό η βιωσιμότητα
του χώρου. Ανακαινίζουμε το
Αμφιθέατρο της Τεχνόπολης για
να μπορεί να φιλοξενεί πλέον θεατρικές, μουσικές παραστάσεις
και κονσέρτα υψηλών προδιαγραφών.
Και καθώς οι εκθέσεις «GR80s.
Η Ελλάδα του ’80 στην Τεχνόπολη» και «160 χρόνια Made in
Greece» αποτελούν διοργανώσεις-σταθμούς στην πορεία μας,
τόσο από άποψη επισκεψιμότητας όσο και από άποψη καινοτομίας, τη συμπλήρωση των είκοσι
ετών δεν θα μπορούσαμε να μην
τη γιορτάσουμε με τη διοργάνωση της ιστορικής έκθεσης «20
χρόνια Τεχνόπολη» κάνοντας μία
αναδρομή σε όλα αυτά τα χρόνια
που μας διαμόρφωσαν.

Η Τεχνόπολη δήμου Αθηναίων,
τα τελευταία χρόνια, νέα και
παράλληλα ώριμη, κατάφερε
να γίνει σημείο αναφοράς του
πολιτισμού στην πόλη και μας
καλεί να γίνουμε μέρος αυτής για
άλλη μία χρονιά.
Η καρδιά της πόλης γεννά
πολιτισμό εδώ και 20 χρόνια
―και θα συνεχίζει να παράγει και
να δημιουργεί― στην Τεχνόπολη,
εκεί που όλα μπορούν να
συμβούν!
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Kάθε χρόνο
1.000.000
επισκέπτες
900 εκδηλώσεις
2η στην προτίμηση
των επισκεπτών
στην πόλη μετά
το Μουσείο της
Ακρόπολης
10
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Μουσική

46.000 επισκέπτες
στο 18th Athens
Technopolis Jazz
Festival

Μουσική

Από το Μάιο μέχρι και το
Σεπτέμβριο, όλοι οι αγαπημένοι
Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες
ανεβαίνουν στη σκηνή της
Τεχνόπολης και μας χαρίζουν
αξέχαστες μουσικές βραδιές.
Κάθε χρόνο, το συναυλιακό
καλοκαίρι ξεκινά με το
Athens Technopolis Jazz
Festival φιλοξενώντας τα πιο
αναγνωρισμένα σχήματα της
διεθνούς και της εγχώριας τζαζ
σκηνής αλλά και χιλιάδες λάτρεις
του είδους.
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Μουσική

27.05 — 02.06

14 — 15.09

19th Athens
Technopolis Jazz
Festival

Djangofest Athens

Ο μακροβιότερος μουσικός
θεσμός της πόλης κλείνει φέτος
τα 19 του χρόνια.
26 — 27.06		

Plisskën Festival

Μουσική

Mια πρωτοβουλία της κοινότητας
των μουσικών που ασχολούνται
με το είδος της gypsy jazz.

**Περισσότεροι
καλλιτέχνες
θα ανακοινωθούν
σύντομα.

Το πρωτοποριακό φεστιβάλ που
έχει φιλοξενήσει περισσότερους
από 350 καλλιτέχνες έρχεται για
πρώτη φορά στην Τεχνόπολη.
17.07

Full Moon Fiesta
Η πιο δροσερή καλοκαιρινή
γιορτή της πόλης κάτω από το
ολόγιομο φεγγάρι.
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Φεστιβάλ ― Θεσμοί

Φεστιβάλ ― Θεσμοί

20 — 21.04
27.05 — 02.06
09 — 10.11

The Meet Market
Μηνιαία γιορτή καινοτομίας και
πρωτοπορίας.

22.000 επισκέπτες
στο Athens Science
Festival 2018
6.000 μικροί και
μεγάλοι στον
Π100 – Πλανήτη
Τεχνόπολη

02 — 07.04

Athens Science
Festival
Το μεγαλύτερο φεστιβάλ
επιστήμης & καινοτομίας της
πόλης επιστρέφει για 6η συνεχή
χρονιά.
12 — 14.04

Handmade Dreams
Φεστιβάλ χειροποίητων
προϊόντων.
05.06
3 — 4.10
13.12

Go Smart, Go Green
Ένα φεστιβάλ αφιερωμένο
στο περιβάλλον, την ενέργεια,
τις green cities και την
«έξυπνη» οικολογία από το
INNOVATHENS powered by
Samsung.
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Φεστιβάλ ― Θεσμοί

Φεστιβάλ ― Θεσμοί

13 — 14.04

27.05 — 02.06

Vintage Toys

19th Athens
Technopolis Jazz
Festival

Έκθεση για τους λάτρεις των
παλιών παιχνιδιών.

Ο μακροβιότερος μουσικός
θεσμός της πόλης κλείνει φέτος
τα 19 του χρόνια.

03 — 05.05

Ελλάδα, Γιορτή,
Γεύσεις

27.05 — 02.06

Το φεστιβάλ γεύσεων του
Αθηνοράματος μας περιμένει
κάθε χρόνο να γνωρίσουμε
εκλεκτά προϊόντα μικρών
Ελλήνων παραγωγών.

Έκθεση της
Φωτογραφικής
Ομάδας METAPolis
22 — 23.06

30.04 — 24.09

Dinner in the Sky
Το εστιατόριο που μας ανεβάζει
στα 50 μέτρα ύψος και μας
προσφέρει μια αξέχαστη
εμπειρία με θέα την πόλη.
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11 — 13.05

Bio Festival
Το πρώτο φεστιβάλ για το
eco living και την παραγωγή
και κατανάλωση βιολογικών
τροφίμων.

21 — 22.05
11 — 13.10

Ημέρες Καριέρας
H μεγαλύτερη συνάντηση νέων,
εργαζομένων και στελεχών με
επιχειρήσεις και εκπαιδευτικούς
φορείς.

Spoudase 2019
Το μεγαλύτερο φεστιβάλ
σπουδών στην Ελλάδα που
αφορά για όλες τις βαθμίδες της
εκπαίδευσης.
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Φεστιβάλ ― Θεσμοί

Φεστιβάλ ― Θεσμοί

26 — 27.06

05 — 06.10

05 — 07.11

Plisskën Festival

Vegan Life Festival

Athens Bar Show

Το πρωτοποριακό φεστιβάλ που
έχει φιλοξενήσει περισσότερους
από 350 καλλιτέχνες έρχεται για
πρώτη φορά στην Τεχνόπολη.

Ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στην
φιλοσοφία και την πρακτική του
vegan lifestyle.

Tο ετήσιο ραντεβού για τους
επαγγελματίες του κλάδου των
bars.

18 — 20.10

08 — 10.11

1o Athens Games
Expo

Vinyl Market

14 — 15.09

Djangofest Athens
Mια πρωτοβουλία της κοινότητας
των μουσικών που ασχολούνται
με το είδος της gypsy jazz.

Μια έκθεση για τους fans και
τους επαγγελματίες της Gaming
Industry.

20 — 22.09

Π100 – Πλανήτης
Τεχνόπολη
Το μεγαλύτερο και πιο
διασκεδαστικό φεστιβάλ
της πόλης για παιδιά
προσεδαφίζεται για 2η χρονιά
στην Τεχνόπολη.
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25 — 27.10
28.09 — 30.09

Athens Coffee
Festival
Mία μεγάλη γιορτή για τον καφέ
και την κουλτούρα του για τους
επαγγελματίες του κλάδου, τους
home barista αλλά και το ευρύ
κοινό.

Πανελλήνια Έκθεση
– Διαγωνισμός
Στατικού
Μοντελισμού

Το μεγάλο φεστιβάλ της πόλης
για το βινύλιο.
01.12 — 06.01

Christmas Festival
– Η επέλαση των
ξωτικών
Το πιο πρωτότυπο, γλυκό,
πολύχρωμο και παραμυθένιο
Christmas Festival.

Από την Διεθνή Ένωση
Πλαστικομοντελιστών Ελλάδος
IPMS Hellas

21
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Εταιρικές εκδηλώσεις
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Εταιρικές εκδηλώσεις

Οι εγκαταστάσεις του παλιού
εργοστασίου φωταερίου της
Αθήνας, 7 κτίρια και 2 προαύλιοι
χώροι, με τη βιομηχανική
αισθητική και την ιδιαίτερη
ατμόσφαιρα που αποπνέουν αλλά
και τις απεριόριστες δυνατότητες
που διαθέτουν, είναι ανοιχτές
για τη διοργάνωση εκδηλώσεων
εταιριών και οργανισμών, ενώ
απαντούν σε κάθε απαίτηση και
προσαρμόζονται σύμφωνα με
τις εκάστοτε ανάγκες. Στα φυσικά
πλεονεκτήματα των χώρων μας
έρχονται να προστεθούν ο άρτιος
23

Εταιρικές εκδηλώσεις

Εταιρικές εκδηλώσεις

οπτικοακουστικός εξοπλισμός
τελευταίας τεχνολογίας, όπως
επίσης η άψογη εξυπηρέτηση
από το έμπειρο και άριστα
εκπαιδευμένο προσωπικό μας.
Ανάμεσα σε άλλους, μας
εμπιστεύονται μεγάλες εταιρείες
με έδρα την Ελλάδα και το
εξωτερικό για τις παρουσιάσεις
νέων προϊόντων & υπηρεσιών,
εκδηλώσεις εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης, βραβεύσεις, τελετές,
συνέδρια, galas, εταιρικά parties,
δράσεις team-building και άλλα.
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Βιομηχανικό
Μουσείο
Φωταερίου

Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου

01.03
17.05
01.11

Let’s be late!
Late night events στο ΒΜΦ
Μια συναρπαστική σειρά late
night events για ενήλικες έρχεται
στο ΒΜΦ! Μας περιμένουν
πολλή μουσική και dj sets,
silent disco, εικαστικά και street
art performances, θέατρο,
παιχνίδια, βραδινές ξεναγήσεις
και πολλές ακόμα εκπλήξεις,
κάθε φορά με διαφορετική
θεματική.
18.05

Διεθνής Ημέρα
Μουσείων 2019
Θέμα: Τα μουσεία ως κέντρα
πολιτισμού. Το μέλλον της
παράδοσης.
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20.05

Μουσική στο
Μουσείο
Συνεργασία με την Κρατική
Ορχήστρα Αθηνών στο πλαίσιο
της δράσης Μουσικοί Περίπατοι
στα Μουσεία. Ξενάγηση και
συναυλία μουσικής δωματίου
μέσα στα κτίρια του παλιού
εργοστασίου.

Not to be
missed!

Ιούνιος — Οκτώβριος 2019

Έκθεση “20 χρόνια
Τεχνόπολη”
Η ιστορία και η λειτουργία ενός
από τους σημαντικότερους
πολιτιστικούς φορείς της
Αθήνας μέσα από εμβληματικές
εκδηλώσεις και πολυπληθή
φεστιβάλ.
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Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου

Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου

Αναβαθμίζουμε το
Μουσείο μας:
1. Νέα αισθητηριακή
διαδρομή για
μικρούς επισκέπτες
και οικογένειες

Μικροί και μεγάλοι έχουν πλέον
την ευκαιρία να απολαύσουν
μία νέα μοναδική διαδρομή
βασισμένη σε «κουτιά
διάδρασης». Τοποθετημένα
σε επιλεγμένα σημεία της
μουσειακής διαδρομής,
καλούν τον επισκέπτη να τα
«πειράξει» προσφέροντάς του
μία ολοκληρωμένη αισθητηριακή
εμπειρία.
Γιατί στο εργοστάσιο φωταερίου;
Ο χώρος διαθέτει πλούσιο
αισθητηριακό «υλικό» ― ακόμα
μυρίζει(!) ― αλλά και μέσα
από τις αισθήσεις κατανοούμε
τον κόσμο, διαμορφώνουμε
εμπειρίες, ενισχύεται η μνήμη
μας και η γνώση γίνεται παιχνίδι!
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2. Νέα διαδρομή με
highlights
Το Βιομηχανικό
Μουσείο Φωταερίου
προτείνει μία
νέα περιήγηση
βασισμένη σε
επιλεγμένα σημεία
ενδιαφέροντος.

Στόχος μας είναι να διευκολυνθεί
ο επισκέπτης και να ενισχυθεί
η μουσειακή του εμπειρία με
τη βοήθεια των ανθρώπων του
Μουσείου.
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INNOVATHENS
powered by
Samsung

INNOVATHENS

What’s new?
06.03

21 — 26.05

Blockchain
(un)conference του
Hellenic blockchain
Hub

Design for Growth
Έκθεση, ομιλίες και εργαστήρια
για το βιομηχανικό design από
το Industrial Gas Museum Shop.

To πρώτο συνέδριο του ΗΒΗ
για ανάπτυξη δημιουργικού
διαλόγου για τις τεχνολογίες
blockchain στην Ελλάδα.

175.000
δημιουργικοί νέοι
στο INNOVATHENS
1.050
εκδηλώσεις

23 — 24 & 30.03

CodeBiz 2019
by ThinkBiz & INNOVATHENS
powered by Samsung
Ένας διαγωνισμός που
στηρίζει το πρώιμο στάδιο
επιχειρηματικότητας και
τη διασύνδεσή της με τον
προγραμματισμό.
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INNOVATHENS

Ιανουάριος — Δεκέμβριος 2019

Μάρτιος — Δεκέμβριος 2019

#INNOVATHENSTalks Go Smart, Go Green!
Πώς μεταβάλλεται η
επιχειρηματικότητα στην
ψηφιακή εποχή; Μια νέα σειρά
από open talks έρχεται στο
INNOVATHENS powered by
Samsung προσεγγίζοντας
ζητήματα και case studies για
τους τρόπους που μπορούμε
να αναπτύξουμε προσωπικές
και επαγγελματικές μας
δεξιότητες.
Μάρτιος — Δεκέμβριος 2019

Creative Talks
Συνδέεται η επιχειρηματικότητα
με τη δημιουργικότητα;
Άνθρωποι που
δραστηριοποιούνται στο
χώρο των Creative & Cultural
Industries μοιράζονται μαζί
μας τις ιστορίες τους και μας
αποκαλύπτουν πού πέτυχαν και
πού απέτυχαν.
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Μπορούν παλιά ρετάλια
να γίνουν μαγιό; Πώς οι
«πράσινες» πόλεις συμβάλλουν
στην προσπάθεια ενάντια στην
κλιματική αλλαγή; Εσύ τι ξέρεις
για τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας; Η νέα θεματική του
INNOVATHENS powered by
Samsung είναι αφιερωμένη
στο περιβάλλον, την ενέργεια,
τις green cities, την «έξυπνη»
οικολογία και την κυκλική
οικονομία και περιλαμβάνει
έκθεση, εργαστήρια, διαλέξεις
και ημερίδες.

INNOVATHENS

05.06

3 — 4.10

The politics of
environment

Κυκλική Οικονομία
και Βιωσιμότητα

Ημερίδα στο πλαίσιο
της Παγκόσμιας Ημέρας
Περιβάλλοντος

Τι μπορεί να κάνει μία
επιχείρηση για να γίνει green
και να μειώσει το οικολογικό
της αποτύπωμα; Τι είναι το
Cradle2Cradle design; Αφορά
μόνο τους designers; Θεματικές
που θα μας απασχολήσουν:
cradle2cradle, industrial
ecology, green business,
renewable energy.

Προβολή ντοκιμαντέρ και
συζήτηση για την πολιτική
διάσταση της περιβαλλοντικής
καταστροφής, τα συμφέροντα,
τις νομοθεσίες και τις πράσινες
στρατηγικές.

13.12

Urban ecology
& sustainability
Μια σειρά από ομιλίες για τις
green - smart cities: τεχνολογίες
και πρακτικές για τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής στην πόλη.
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INNOVATHENS

INNOVATHENS

Συνεχίζονται…

Οκτώβριος 2019

International training
week of Trust in Play
in Athens
Μια εβδομάδα του Οκτώβρη
είναι αφιερωμένη στο
πρόγραμμα TRUST IN PLAY in
Athens, στο αστικό παιχνίδι και
την εμπιστοσύνη στις σύγχρονες
ευρωπαϊκές πόλεις.

INNOVATHENS Labs

Marketing
& branding,
management,
HR workshops

Workshops για ενήλικες που σου
δίνουν τη δυνατότητα
να αναπτύξεις νέες δεξιότητες,
να έρθεις σε επαφή με σύγχρονα
εργαλεία και
Σε συνεργασία με το Κέντρο
να απογειώσουν
Επιχειρηματικότητας και
το βιογραφικό σου.
Ανάπτυξης Καινοτομίας (ΚΕΑΚ)

Samsung Labs
Presentation and
Communication Skills
Σεμινάρια soft skills
σε συνεργασία με το
British Council

Networking never
sleeps!
Συνεχίζονται και φέτος οι
εκδηλώσεις δικτύωσης και
ενημέρωσης Javascript,
Wordpress & Angular meetups.

Samsung Service Lab
Παροχή επισκευαστικών
υπηρεσιών σε smartphones

* Aνανεωμένο
εκπαιδευτικό υλικό
**Σύντομα θα
ανακοινωθούν και
νέα Samsung Labs!
34
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INNOVATHENS

INNOVATHENS

INNOVATHENS Business
Accelerator
Απογείωσε την ιδέα σου.
Εξέλιξε την επιχείρησή σου.
Μάθε από τους καλύτερους.
Ο Επιχειρηματικός Επιταχυντής
(Business Accelerator)
είναι ένα 3μηνο πρόγραμμα
ενίσχυσης της επιχειρηματικής
δραστηριότητας που παρέχει
σεμινάρια, εξατομικευμένο
mentoring και coaching, coworking space και networking
με τους πιο δημιουργικούς
ανθρώπους της πόλης σε startups και επιχειρήσεις, ώστε να
36

διεκδικήσουν επάξια μια θέση
στο οικοσύστημα καινοτομίας της
πόλης, την ελληνική και, κυρίως,
τη διεθνή αγορά.
Μέχρι σήμερα έχουν επωφεληθεί
συνολικά 104 ομάδες οι οποίες
έχουν συμμετάσχει σε 7 κύκλους
Επιχειρηματικού Επιταχυντή,
από τους οποίους οι 3 ήταν
αφιερωμένοι στις Δημιουργικές
και Πολιτιστικές Βιομηχανίες
(Creative and Cultural Industries).
*2019 | Νέος κύκλος: Creative Industries vol.4
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104
επιχειρηματικά
σχήματα σε
7 κύκλους
Επιχειρηματικού
Επιταχυντή
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INNOVATHENS
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Δημιουργική
μάθηση

Δημιουργική μάθηση

24.02
03.03
17.03
24.03
31.03

Θεατρικές αφηγήσεις
από έναν… γκαζιέρη!
Τις Κυριακές στο ΒΜΦ, ένας
γκαζιέρης μας περιμένει μέσα
στην καρδιά του εργοστασίου,
στο κτίριο των Παλαιών
Φούρνων, για να μας ταξιδέψει
στη χρονοκάψουλα…
03.03
14.04
05.05
09.06
22.09

Κυριακάτικες
ξεναγήσεις στο ΒΜΦ
με ελεύθερη είσοδο
Μία Κυριακή κάθε μήνα, μαζί
με τους έμπειρους ανθρώπους
του Μουσείου, ακολουθούμε
τη γραμμή παραγωγής του
φωταερίου.
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23 – 28.02

«Τέσλα»
Μια πρωτότυπη θεατρική
προσέγγιση για τη ζωή και το
έργο του μεγάλου εφευρέτη
έρχεται στο ΒΜΦ.

Σειρά εικαστικών
παιχνιδιών:
Οι μικροί μας φίλοι
απασχολούνται δημιουργικά,
έρχονται σε επαφή με την τέχνη
πέρα από το πλαίσιο ενός
εκπαιδευτικού προγράμματος
και πειραματίζονται με μικτές
τεχνικές και νέους τρόπους
έκφρασης.
03.03 |17.03 | 24.11

Στον Πύργο του
εργοστασίου
14.04 |02.06 |23.06 | 27.10

Στην αυλή του
εργοστασίου
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Δημιουργική μάθηση

10.03
21.04
16.06
20.10
10.11

Κυριακές στην
Τεχνόπολη
Οι αγαπημένες μας Κυριακές με
ελεύθερη είσοδο περιλαμβάνουν
δράσεις για παιδιά 3-13
ετών και τις οικογένειές τους:
εκπαιδευτικά και επιστημονικά
εργαστήρια, θεατρικές
παραστάσεις, μουσικοκινητικά
και μουσειοπαιδαγωγικά
προγράμματα και πολλές ακόμα
δημιουργικές δραστηριότητες.

07.04

Athens
Science Festival
Το Βιομηχανικό Μουσείο
Φωταερίου συμμετέχει στο ASF
με ένα εργαστήριο συντήρησης
μουσειακών αντικειμένων
ανοιχτό στο κοινό σε
συνεργασία με το Eργαστήριο
συντήρησης μετάλλου του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
και με επιβλέπουσα την κυρία
Αργυροπούλου Βασιλική.
22.04 — 24.04
[Μ. Δευτέρα - Μ. Τετάρτη]

Εaster camp
Ο θεσμός που αγαπήθηκε
από τους μικρούς μας φίλους
αποκτά την πασχαλινή του
εκδοχή και μας περιμένει για ένα
τριήμερο γεμάτο διαδραστικά
εργαστήρια και καλλιτεχνικές
δραστηριότητες.
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Δημιουργική μάθηση

05.05
13.10

Μικροί κηπουροί
με πινέλα
Υπαίθριο εικαστικό εργαστήριο
κηπουρικής
Τα παιδιά εμπνέονται από το
παλιό εργοστάσιο φωταερίου,
παίρνουν τα πινέλα τους και
ζωγραφίζουν μικρές κεραμικές
γλάστρες. Στη συνέχεια,
γίνονται «μικροί κηπουροί» και
φυτεύουν στα γλαστράκια τους
πολύχρωμα λουλούδια ενώ
μαθαίνουν να είναι υπεύθυνα
για τη φροντίδα τους.

18.06 — 12.07

Summer Camp
στην Τεχνόπολη
Για 6η χρονιά, η Τεχνόπολη
και το Βιομηχανικό Μουσείο
Φωταερίου διοργανώνουν
μια αξέχαστη εμπειρία για
παιδιά ηλικίας 6-12 ετών που
περιλαμβάνει θεατρικό παιχνίδι,
αυτοσχεδιασμούς, εικαστικά
εργαστήρια, αφηγήσεις
παραμυθιών, κατασκευές,
εργαστήρια εκπαιδευτικής
ρομποτικής αλλά και
δραστηριότητες αφιερωμένες
στην τεχνολογία και την
επιστήμη, τη διατροφή και τη
φυσική άσκηση, το περιβάλλον,
την αρχιτεκτονική και την
πολυπολιτισμικότητα.
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15.000
παιδιά έχουν
συμμετάσχει
στις Κυριακές
στην Τεχνόπολη

Δημιουργική μάθηση

20 — 23.09

9 — 10.11

Π100 - Πλανήτης
Τεχνόπολη

Sleepοver στο
Μουσείο!

Μαζί με τη νέα σχολική
χρονιά, το μεγαλύτερο και πιο
διασκεδαστικό φεστιβάλ της
πόλης για παιδιά –παντελώς
ακατάλληλο για ενηλίκους,
προσεδαφίζεται στην
Τεχνόπολη! Χρώματα, σχήματα,
παιχνίδια, μουσικές.. Βαλ’τα
μαζί και ανακάτεψέ τα με πολλή
φαντασία και πολλά χαμόγελα!
Τι άλλο; Μην ξεχάσεις να
προσθέσεις και μία μεγάλη δόση
χαράς και ξεγνοιασιάς, μπορεί
και δύο, κι έτοιμη η συνταγή!

Ένα διασκεδαστικό sleepover
για οικογένειες με παιδιά
από 7 ετών με πολλές και
συναρπαστικές δραστηριότητες.

www.p100.gr
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Δημιουργική μάθηση

Το παιδί, η πόλη
και τα μνημεία
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
του δήμου Αθηναίων για τα σχολεία της Αθήνας

Το πρόγραμμα «To παιδί, η πόλη
και τα μνημεία», εφαρμόζεται με
επιτυχία σε σχολεία της Αθήνας
από το 2016. Εστιάζοντας στη
σχέση της δημόσιας γλυπτικής και
της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς
με τη μνήμη και την ιστορία της
Αθήνας, δίνει την ευκαιρία σε
μαθητές και μαθήτριες 5-18 ετών
να εξοικειωθούν με τον δημόσιο
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χώρο, τη φροντίδα της πόλης
και την έννοια της πολιτειότητας.
Τον Ιούνιο 2018, στο πλαίσιο του
προγράμματος, η Τεχνόπολη και
το ΠΙΟΠ εξέδωσαν τον Οδηγό
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση,
ο οποίος διατίθεται δωρεάν
στα συμμετέχοντα σχολεία και
είναι προσβάσιμος για όλους
διαδικτυακά.
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Δημιουργική μάθηση

Δημιουργική μάθηση

15 — 16.04

Γιορτή λήξης
περιόδου Δ.Ε. |
Έκθεση με έργα
των μαθητών
21 — 22.05

Γιορτή λήξης
περιόδου Π.Ε. |
Έκθεση με έργα
των μαθητών
Υλοποίηση:
Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων,
σε συνεργασία με τις Δ/νσεις
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας και με την
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
(Γραφείο Διασύνδεσης).
Υπεύθυνη προγράμματος:
Πόπη Διαμαντάκου, Πρόεδρος
Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων
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Συνεργασίες

Συνεργασίες

SMATH

Smart atmospheres of social and
financial innovation for innovative
clustering of creative industries in
MED area
Χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης
Το INNOVATHENS powered by Samsung και η Τεχνόπολη Δήμου
Αθηναίων, μαζί με 9 φορείς, πανεπιστήμια και εταιρίες από την
Ιταλία, την Ισπανία, τη Γαλλία και τη Σλοβενία (Veneto Region,
UNIVE, Autonomous Region Friuli Venezia Giulia, Barcelona Activa
SA SPM, Institute of Culture of the Municipality of Barcelona, The
Culture and Heritage Industries Cluster, PRIMI, ATM - Agency for
Territorial Marketing Ltd., Development Agency Zagreb-TPZ Ltd.)
συμμετέχουν στο SMATH, ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από
το INTERREG, με βασικό στόχο την καλλιέργεια και τη βελτίωση
των συνεργειών μεταξύ δημόσιου φορέα και επενδυτών για την
υποστήριξη startups και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στον τομέα των δημιουργικών και πολιτιστικών βιομηχανιών μέσα
από καινοτόμες μορφές διασύνδεσης.
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Συνεργασίες

Συνεργασίες

ALIEN

TRUST IN PLAY

Advanced Learning & Inclusive
EnviroNment (ALIEN)

European School for
Urban Game Designers

Συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Erasmus+ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Ευρωπαϊκό Σχολείο Σχεδιαστών Αστικών Παιχνιδιών είναι ένα
σχέδιο που συνδυάζει τη δημιουργία δεξιοτήτων με την έρευνα
για τη διατομεακή πολιτιστική συνεργασία και επικεντρώνει
σε ένα σημαντικό κοινωνικό ζήτημα: την εμπιστοσύνη στις
σύγχρονες ευρωπαϊκές πόλεις. Την περασμένη δεκαετία, μια
ζωντανή σκηνή δημιουργών συμμετείχε ενεργά αναδεικνύοντας
ένα νέο δημιουργικό είδος: το αστικό παιχνίδι. Αναγνωρίζοντας
τη δυναμική του στο να απευθύνει αστικά θέματα με καινοτόμο
τρόπο, το TRUST IN PLAY παρέχει στους αστικούς δημιουργούς
παιχνιδιών νέες καλλιτεχνικές και επιχειρηματικές δεξιότητες,
μέσω μιας διεργαστηριακής διατομεακής ανταλλαγής. Οι
συμμετέχοντες εκπαιδεύονται, παράγουν και παρουσιάζουν νέα
έργα ενώ μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν την τεχνολογία για
να «ανεβάσουν το παιχνίδι τους» και να επιτύχουν οικονομική
βιωσιμότητα.

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός δικτύου
ανθρώπων και οργανισμών για την ενίσχυση της κοινωνικής
συνοχής και την κατανόηση της πολυπλοκότητας των
μεταναστευτικών ροών στην Ευρώπη μέσα από το συνδυασμό των
προοπτικών διαφορετικών κλάδων (οικονομικών, εκπαίδευσης,
πολιτικής, κοινωνιολογίας και κοινωνικής πολιτικής και σχεδιασμού).
Οι δραστηριότητες του ALIEN περιλαμβάνουν living labs,
ομάδες εργασίας μεταξύ φοιτητών, ακαδημαϊκών και ειδικών, μία
ανοιχτή ψηφιακή πλατφόρμα, καθώς και εγχειρίδια καινοτόμων
μεθοδολογιών που εστιάζουν σε θέματα μετανάστευσης.
https://alien.pja.edu.pl/
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9
Παρατηρητήριο
Ανακάλυψε την Αθήνα από
μια νέα, συναρπαστική οπτική
γωνία, το ψηλότερο κτίριο του
παλιού εργοστασίου με θέα
360°.

Shop

Tο Industrial Gas Museum Shop στεγάζεται στο κτίριο
του Νέου Υδαταερίου. Η ιστορία και η αισθητική του
παλιού εργοστασίου φωταερίου αποτυπώνεται σε
χρηστικά και διακοσμητικά αντικείμενα, αναμνηστικά
και κοσμήματα Ελλήνων σχεδιαστών, εκδόσεις για τα
μουσεία, τη βιομηχανική κληρονομιά, την αρχιτεκτονική,
το design, την τέχνη, τη φιλοσοφία και πολλά-πολλά
ακόμα σε ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές.

Athens Bikes
Κάνε μια βόλτα με τα Athens
Bikes που βρίσκονται στον
πρώτο σταθμό bike sharing της
Αθήνας.

Sky Walk
Σκαρφάλωσε, ισορρόπησε και
ακόνισε τη φαντασία σου... στο
πρώτο πιστοποιημένο action
park της χώρας!
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Café

Απόλαυσε τον καφέ, το χυμό ή το σνακ σου σε έναν
μοναδικό χώρο βιομηχανικής αισθητικής!
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Contacts
Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

INNOVATHENS powered by Samsung

Πειραιώς 100, 118 54 Γκάζι
Τ: 213 0109300
E: info@athens-technopolis.gr
www.technopolis-athens.com

Τ: 213 0109300
Ε: info@innovathens.gr
www.innovathens.gr

Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου
Τ: 213 0109325
Ε: gasmuseum@athens-technopolis.gr
www.gasmuseum.gr
Χειμερινό ωράριο (15.10 — 15.4)
Τρι - Τε - Πα - Σα: 10.00 — 20.00
Τελευταία είσοδος: 19.00
Πε - Κυ: 10.00 — 21.00
Τελευταία είσοδος: 20.00
Θερινό ωράριο (16.4 — 14.10)
Τρι - Τε - Πα - Σα: 10.00 — 18.00
Τελευταία είσοδος: 17.00
Πε - Κυ: 10.00 — 21.00
Τελευταία είσοδος: 20.00
Κλειστά:
Κάθε Δευτέρα
1 Ιανουαρίου
Κυριακή του Πάσχα
1 Μαΐου
15 Αυγούστου
28 Οκτωβρίου
25 & 26 Δεκεμβρίου

Ωράριο λειτουργίας:
Δε - Πα: 10.00 — 18.00
IGM Shop
Τ: 210 3460981
E: shop@athens-technopolis.gr
Χειμερινό ωράριο (15.10 — 15.4)
Τρι - Τε - Πα - Σα - Κυ: 10.00 — 18.00
Πε: 10.00 — 20.15
Τελευταία είσοδος: 20.15
Θερινό ωράριο (16.4 — 14.10)
Τρι έως Κυ: 10.00 — 17.15
Κλειστά:
Κάθε Δευτέρα
1 Ιανουαρίου
Κυριακή του Πάσχα
1 Μαΐου
15 Αυγούστου
28 Οκτωβρίου
25 & 26 Δεκεμβρίου
Café
Τ: 210 3470981

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

#20yrsTechnopolis

Όλοι οι χώροι είναι προσβάσιμοι με
αναπηρικό αμαξίδιο.
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