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Όλες οι ταινίες είναι μεταγλωττισμένες στα Ελληνικά. 

Το ΝΟΗΣΙΣ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία: Παρουσιάζονται δείγματα τεχνολογικών 
επιτευγμάτων της Αρχαίας Ελλάδας, με ομοιώματα που αφορούν στην καθημερινή 
ζωή, στις κατασκευές, στη ναυπηγική, στη μηχανολογία κ.ά. 
Τεχνολογία  Μεταφορών: Δίνεται η δυνατότητα στους επισκέπτες να γνωρίσουν 
ξεχωριστά μοντέλα και να συγκρίνουν τις τάσεις του παρελθόντος με αυτές του 
παρόντος και ενδεχομένως του μέλλοντος. 
Τεχνοπάρκο: Το Τεχνοπάρκο, είναι ένας χώρος διάδρασης. Ο επισκέπτης 
συμμετέχει ενεργά και μαθαίνει διασκεδάζοντας. Περιλαμβάνει 50 εκθέματα 
σχετικά με τον ηλεκτρισμό, το μαγνητισμό, την οπτική κ.ά.   

ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ (μόνο για θεατές άνω των 5 ετών) 

ΚΟΣΜΟΘΕΑΤΡΟ (μόνο για θεατές άνω των 5 ετών) 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ (μόνο για θεατές άνω των 7 ετών & ύψους άνω του 1,20μ) 

Από τη Γη στο Σύμπαν: Δείτε τι μας αποκαλύπτει η επιστήμη για το Σύμπαν σε ένα 
μοναδικής ομορφιάς ταξίδι στο χώρο και το χρόνο. Διάρκεια: 35’ 
Ζουλοφύλακες 2: Στη διάρκεια της περιπέτειάς τους, οι ήρωες μας μαθαίνουν για 
τη δημιουργία και την εξέλιξη της Γης και των μορφών ζωής που κατοικούν σε 
αυτήν. Παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων. Διάρκεια: 25’ 
Όαση στο Διάστημα: Ταξίδι αναζήτησης ζωής στο Ηλιακό Σύστημα. Διάρκεια:25΄ 
Αστερισμοί & Μύθοι: Ανακαλύψτε τη μαγεία του νυχτερινού ουρανού, μέσα από 
τους μύθους που κρύβουν οι αστερισμοί. Διάρκεια: 25’ 

Δράκοι – υπαρκτοί μύθοι και ανύπαρκτα πλάσματα (3D): Μέσα από τη 
μυθολογία των δράκων ξεδιπλώνεται ένα ενδιαφέρον μίγμα ιστορίας, πολιτισμού, 
γεωγραφίας, τέχνης και λογοτεχνίας.  
Δεινόσαυροι - Οι Γίγαντες της Παταγονίας (3D): Δεινόσαυροι ζωντανεύουν 
μπροστά στα μάτια σας στην γιγαντοοθόνη του Κοσμοθεάτρου. Διάρκεια: 40΄  

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ : ΙΔΕΑ 

Η έκθεση ΙΔΕΑ παρουσιάζει την αρχαία ελληνική τεχνολογία και επιστήμη μέσα από 19 
θεματικές. Ο επισκέπτης γνωρίζει την εξέλιξη της ελληνικής σκέψης και δημιουργικότητας 
σε μία σειρά επιστημονικών, τεχνικών και καλλιτεχνικών πεδίων.  

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ : ΤΙΘΑΣΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΦΩΣ 

Η έκθεση ΤΙΘΑΣΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΦΩΣ παρουσιάζει τις κύριες πτυχές της συναρπαστικής 
ιστορίας της φωτογραφίας, την τεχνολογία και τα είδη της. Η έκθεση πραγματοποιείται 
με αφορμή την ανάδειξη της «συλλογής Μελετίου».  

Μαγικό Χαλί (3D): Αφήστε το τζίνι του λυχναριού να σας οδηγήσει σε μια μυστηριώδη και 
γεμάτη περιπέτειες διαδρομή. Διάρκεια: 5΄ 
Aquaride (3D): Σε μια φανταστική, υποβρύχια διαδρομή, όπου θα συναντήσετε δράκους, 
καρχαρίες και ναυάγια, σας αποκαλύπτονται τα μυστικά που κρύβει ο βυθός. Διάρκεια: 5’ 


