160 χρόνια made in Greece
Βιομηχανία, πρωτοπορία, καινοτομία
Από πού βγαίνει ένας λαγός; Πότε φτιάχτηκε το πρώτο παγωτό ξυλάκι; Ποιες
ελληνικές βιομηχανίες έχουν να επιδείξουν τις πιο πρωτότυπες διαφημίσεις; Έχεις
δει ποτέ μίξερ μεγαλύτερο από σένα;
H Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου με τη
συμμετοχή και της Eskimo εμπορικό brand της FG Europe του Ομίλου Φειδάκη
παρουσιάζουν τη μεγάλη ιστορική έκθεση 160 χρόνια made in Greece. Βιομηχανία,
πρωτοπορία, βιομηχανία, αναδεικνύοντας - για πρώτη φορά σε αυτή την έκταση τη βιομηχανική ανάπτυξη στην Ελλάδα, κατά την περίοδο 1860-1970 και την εξέλιξή
της μέχρι σήμερα.
Περισσότερα από 800 αντικείμενα, μηχανήματα, πρώτες ύλες, φωτογραφίες,
σπάνια έγγραφα, πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, πρωτότυπα ιστορικά κείμενα,
παράλληλες εκδηλώσεις, ξεναγήσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα συνθέτουν τα
160 χρόνια made in Greece σε ένα πολύχρωμο και συναρπαστικό ταξίδι. Μέσα από
3 ενότητες, θα ανακαλύψουμε με διαδραστικό τρόπο 8 κλάδους της ελληνικής
βιομηχανίας (ηλεκτρικών συσκευών, χημικών, οικοδομικών υλικών & υλών,
ενέργειας, τροφίμων & ποτών, κλωστοϋφαντουργίας & ένδυσης, καπνού, επίπλου),
περισσότερες από 90 βιομηχανίες ανάμεσα τους και η Eskimo, ενεργές και μη
ενεργές, που δραστηριοποιήθηκαν σε αυτούς, πρώτες ύλες, στάδια παραγωγής,
παραγόμενα προϊόντα, τεχνολογικές εξελίξεις και καινοτομίες που σημειώθηκαν,
ενώ ταυτόχρονα, θα γνωρίσουμε πρωτοπόρους επιχειρηματίες, εργαζομένους αλλά
και παράλληλες, ανεξερεύνητες ιστορίες της ελληνικής βιομηχανικής ιστορίας.
Στα 160 χρόνια made in Greece, θα έχουμε, επίσης, την ευκαιρία να ακούσουμε
συνεντεύξεις, να δούμε σπάνια videos παραγωγής, να παρακολουθήσουμε παλιές
διαφημίσεις, να αγγίξουμε μηχανήματα και πρώτες ύλες που ούτε μπορούσαμε να
φανταστούμε πώς καθημερινά βρίσκονται δίπλα μας, μέσα στη ζωή μας. Θα μας
απαντηθούν ερωτήματα που μπορεί να μην είχαμε σκεφτεί ποτέ αλλά εξάπτουν
χωρίς αμφιβολία την περιέργειά μας: σε ποιο εργοστάσιο ανήκουν τα κτίρια της
Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, γιατί το λευκό χρώμα τοίχου στην Ελλάδα έχει
περισσότερες αποχρώσεις από άλλες χώρες, ποιο αυτοκίνητο κατασκευάστηκε στη

Σύρο, ποιο εργοστάσιο φώτισε τους δρόμους της πρωτεύουσας, ποιος είναι ο 13 ος
άθλος του Ηρακλή, ποιος είναι ο «χοντρός» της ελληνικής βιομηχανίας, ποια
εταιρεία παραγωγής μπύρας έφτιαχνε και λεμονίτες, ποιο εργοστάσιο έψηνε
μπισκότα και μαζί κεραμίδια, ποιο εργοστάσιο επισκέπτονταν ιδιαίτερα συχνά
εξέχουσες κυρίες της αθηναϊκής κοινωνίας και πολλά-πολλά ακόμα.
Κι όλα αυτά στα 160 χρόνια made in Greece. Βιομηχανία, πρωτοπορία, καινοτομία!
Είστε έτοιμοι για ένα ταξίδι στην ελληνική βιομηχανία;

Πληροφορίες
Ημερομηνίες: 18 Ιανουαρίου έως 25 Μαρτίου 2018
Εγκαίνια: Πέμπτη 18 Ιανουαρίου, 19.00
Ωράριο λειτουργίας:
Τρίτη έως Παρασκευή, 12.00-20.00
Σάββατο & Κυριακή, 11.00-20.00
Εισιτήρια:
Γενική είσοδος: 4 ευρώ
Μειωμένο (Άνεργοι, μαθητές 6-18 ετών, φοιτητές): 2,5 ευρώ

