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Ο επισκέπτης στην περιήγησή του στο μουσείο έχει τη δυνατότητα
να ξεναγηθεί στις παρακάτω συλλογές:

> Βιομηχανικός εξοπλισμός των μύλων: μία ολοκληρωμένη συλλογή
 όλων των μηχανημάτων που χρειάζονταν για να λειτουργήσει ένας μύλος
 και η εξέλιξή τους 

> Περισσότερες από 500 σφραγίδες άρτου και πρόσφορου
 από τον 5ο ως τον 20ο αιώνα από όλο τον χριστιανικό κόσμο

> Παραδοσιακά γεωργικά εργαλεία, εργαλεία άλεσης και ζυμώματος

> Η γεωργία συναντά την τέχνη με έργα τέχνης εμπνευσμένα
 από τη γεωργία από την αρχαιότητα ως σήμερα

> Ιστορικό αρχείο Μύλων Λούλη & Μύλων Αγίου Γεωργίου

Συλλογές

Πληροφορίες - Κρατήσεις
Για σχολικές ή μεμονωμένες επισκέψεις, κάντε την κράτησή σας online 
στο www.loulismuseum.gr, ή καλέστε στα τηλέφωνα επικοινωνίας.

> H είσοδος στο Μουσείο Λούλη είναι δωρεάν
> Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα παρέχονται δωρεάν
> Το Μουσείο είναι προσβάσιμο από άτομα με κινητικές δυσκολίες
> Υπάρχει χώρος στάθμευσης για τα σχολικά λεωφορεία
> Το Μουσείο διαθέτει χώρο διαλείμματος με αυτόματο πωλητή

Μουσείο Λούλη
Σπετσών 1, Κερατσίνι Τ.Κ. 187 55
Τ. 210 4090112, 210 4090164
F. 210 4090150 
museum@loulisgroup.com
www.loulismuseum.gr 

Δευτέρα-Παρασκευή 08:00-16:00
Ώρες κοινού: Καθημερινά 13:00-16:00
Κλειστά όλες τις επίσημες αργίες

Ωράριο
λειτουργίας



«Το σπίτι μου.. ο πλανήτης μου» για μαθητές από 8 έως 12 ετών
Στόχος του προγράμματος είναι να ενημερώσει τους μαθητές για θέματα 
περιβάλλοντος και να τους ευαισθητοποιήσει για την προστασία του.
Άραγε, πως μπορούμε να προστατεύσουμε εμείς το περιβάλλον μας; 
Τα παιδιά μαθαίνουν τη συμβολή της ανακύκλωσης στην εξοικονόμηση 
ενέργειας και φυσικών πόρων. Μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τις σημάνσεις 
που αναγράφονται στις συσκευασίες που καταναλώνουν στην καθημερινή 
τους ζωή και να τις πετούν στον αντίστοιχο κάδο με σύνθημα «Ας 
ανακυκλώσουμε, όλοι μαζί μπορούμε». 
 
«Αγαπώ τα τρόφιμα, δεν τα πετώ!» για μαθητές από 8 έως 12 ετών
Οι μαθητές πληροφορούνται για το φαινόμενο της σπατάλης τροφίμων και 
μαθαίνουν πώς πρέπει να διαχειρίζονται την τροφή τους μέσα από απλές 
συμβουλές και έξυπνες ιδέες. Ένας τροχός τους παρακινεί να τον γυρίσουν 
και να μάθουν πώς να αξιοποιήσουν το φαγητό που έχει περισσέψει. 
Συνδυαστικά, στο βίντεο που προβάλλεται γνωρίζουν το συγκεκριμένο 
φαινόμενο, τις επιπτώσεις που έχει στο περιβάλλον και πώς να το 
αντιμετωπίσουν. 

«Η ιστορία των Δημητριακών και της Γεωργίας»
για μαθητές από 8 έως 15 ετών
Οι μαθητές γνωρίζουν τη σημασία της καλλιέργειας των δημητριακών στην 
ανθρώπινη εξέλιξη μέσα από διάφορες περιόδους της ιστορίας. Με την 
βοήθεια εκπαιδευτικής ταινίας μαθαίνουν για τη Θεά Δήμητρα, για την 
ιστορία των δημητριακών και τη συμβολή τους στην εξέλιξη του πολιτισμού.

«Ας σφραγίσουμε» για μαθητές από 10 έως 15 ετών  
Το μουσείο φιλοξενεί τη μεγαλύτερη συλλογή σφραγίδων άρτου και 
πρόσφορου στον κόσμο από τον 5ο έως τον 20ο μ.Χ αιώνα. Η σφράγιση
είναι μια συνήθεια που συναντάται στο πέρασμα των αιώνων σε πολλούς 
πολιτισμούς. Ελάτε να γνωρίσουμε από κοντά την ιστορίας της σφραγίδας και 
το σπουδαίο ρόλο του ψωμιού στην Χριστιανική θρησκεία και στην πολιτιστική 
ζωή του τόπου μας. Ανακαλύπτουμε τα σχέδια και τους συμβολισμούς της 
σφραγίδας, σφραγίζοντας σε χαρτί. Τι μας αποκαλύπτουν άραγε; 
 
«Μμμμ… μύρισε ψωμί!» για παιδιά όλων των ηλικιών
Τι πιο διασκεδαστικό από το να φτιάχνεις το δικό σου ψωμί! Η αίθουσα
του ζυμώματος πλημμυρίζει με οικίες μυρωδιές και χαρούμενες φωνές. 
Μικροί και μεγάλοι φορούν τις ποδιές τους, σηκώνουν τα μανίκια τους και 
ζυμώνουν το πιο νόστιμο ψωμί. Αγγίζουμε, μυρίζουμε, δημιουργούμε με 
φαντασία. Όσο για τη συνταγή…δεν είναι μυστικό. Ελάτε να τη μάθουμε.

Το Μουσείο Λούλη ιδρύθηκε το 2012, στο ιστορικό κτήριο των Μύλων Αγίου 
Γεωργίου στο Κερατσίνι, από την Μύλοι Λούλη, μία εταιρεία με μακρόχρονη 
παράδοση επιχειρηματικής και κοινωνικής δράσης.

Όραμα του μουσείου είναι να διαφυλάξει την ιστορία και την παράδοση
της καλλιέργειας και επεξεργασίας του σιταριού, να καταγράψει
το διαχρονικό ρόλο και τη σημασία του ψωμιού στις διάφορες εκφάνσεις
της καθημερινής ζωής, και να αναδείξει τη σπουδαιότητα της μεσογειακής 
διατροφής ως τρόπου ζωής και στοιχείου πολιτισμού.

Ιστορία
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Στόχοι του μουσείου είναι: 

Να προσεγγίσει
την ιστορία και
την παράδοση
του πολιτισμού
της διατροφής.

02
Να προσφέρει 
ενημέρωση
για τα οφέλη
της ισορροπημένης 
διατροφής.

03
Να ευαισθητοποιήσει
το κοινό για το φαινόμενο
της σπατάλης και απώλειας 
τροφίμων, τις επιπτώσεις του 
και την αντιμετώπισή του.

Οι επισκέπτες του, που ξεπερνούν τους 10.000 το χρόνο, έχουν την ευκαιρία 
να απολαύσουν μια ολοκληρωμένη και σύγχρονη μουσειακή εμπειρία και να 
συμμετέχουν στα συναρπαστικά εκπαιδευτικά του προγράμματα που 
απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους 4 έως 18 ετών.

Το Μουσείο Λούλη επανασχεδιάστηκε και λειτουργεί από το 2018 πλήρως 
ανανεωμένο. Αποτελείται από 12 θεματικές ενότητες αλληλένδετες αλλά και 
συνάμα αυτόνομες:

Οι καθημερινές μας ξεναγήσεις πλαισιώνονται από διαφορετικά εκπαιδευτικά 
προγράμματα. Μέσα από τις εκπαιδευτικές μας δράσεις συνεργαζόμαστε, 
παίζουμε και ανακαλύπτουμε όλοι μαζί τον κόσμο των δημητριακών,
τη διαδρομή τους μέσα στους αιώνες, την ιστορία της άλεσης και
την ισορροπημένη διατροφή. Παράλληλα, μαθαίνουμε τρόπους να 
προστατεύουμε το περιβάλλον ανακυκλώνοντας και περιορίζοντας
τη σπατάλη της τροφής μας. 

Ημέρες Διεξαγωγής: Δευτέρα - Παρασκευή
Ώρες: 9.00 - 14.00 (κατόπιν συνεννόησης)
Μέγιστος αριθμός ατόμων: 40 άτομα/ομάδα
Διάρκεια προγραμμάτων: 90 λεπτά

«Μαθαίνω να τρέφομαι σωστά» για μαθητές από 4 έως 7 ετών
Οι μαθητές μαθαίνουν πως μπορούν να ακολουθούν μια ισορροπημένη 
διατροφή και ενημερώνονται για τα πολλαπλά οφέλη της παρακολουθώντας 
ένα ειδικά διαμορφωμένο βίντεο με συμβουλές σωστής διατροφής που 
μπορούν να εφαρμόσουν στην καθημερινότητά τους.
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Στο Μύλο

06
Διατροφή

04
Από τον Αγρό
στο Μύλο

01
Το Mουσείο
Λούλη

10
Η Σφράγιση
του Άρτου

12
Επίσκεψη
στον Αλευρόμυλο

11
Στο Φούρνο

07
Περιβάλλον

09
Η Ιστορία των Μύλων Λούλη
& των Μύλων Αγίου Γεωργίου

08
Επίσκεψη στα εργαστήρια
και τα γραφεία των Μύλων

02
Μύθος
και Ιστορία

03
Τα Δημητριακά

Εκπαιδευτικά προγράμματα

«Η ζωή στον αγρό» για μαθητές από 4 έως 8 ετών 
Οι μαθητές μέσα από την προβολή ταινίας γνωρίζουν τις παραδοσιακές 
πρακτικές της καλλιέργειας του σιταριού, τα παλιά γεωργικά εργαλεία αλλά 
και τις μεθόδους που ακολουθούνται σήμερα με τη χρήση της τεχνολογίας. 
Διαβάζοντας παροιμίες και γνωμικά σχετικά με τον αγρό και το μύλο, 
μαθαίνουν τις παραδόσεις και τα έθιμα του τόπου μας. 

«Γνωρίζω τα δημητριακά» για μαθητές από 5 έως 15 ετών 
Οι μαθητές μαθαίνουν τη δομή του σιταριού και την σπουδαιότητά του στην 
ανθρώπινη διατροφή. Συγκρίνουν τα ανόργανα συστατικά και ιχνοστοιχεία 
του κάθε είδους δημητριακού, καθώς και τα θρεπτικά τους στοιχεία. Με 
διασκεδαστικό και βιωματικό τρόπο ανακαλύπτουν όχι μόνο τα διαφορετικά 
είδη των δημητριακών, αλλά σε ποια από τις 5 ηπείρους καλλιεργούνται.  

Με σύνθημα «Το υγιεινό είναι 
και νόστιμο», τα παιδιά μέσα 
από το διαδραστικό παιχνίδι 
«Φτιάξε το γεύμα σου με 
τους δίσκους της διατροφής» 
παίζοντας, δημιουργούν ένα 
ισορροπημένο γεύμα της 
επιλογής τους, κάνοντας τους 
σωστούς συνδυασμούς 
τροφών.

«Μαθαίνω τα μυστικά της λειτουργίας του μύλου»
για μαθητές από 12 έως 17 ετών 
Οι μαθητές παρακολουθούν τη λειτουργία του σύγχρονου μύλου και 
«ξεναγούνται» σε αυτόν μέσα από 8 οθόνες. «Εισβάλουν» στους χώρους 
της παραγωγής, όπου διαδοχικά παρουσιάζονται όλες οι φάσεις της 
λειτουργίας του εργοστασίου, από την παραλαβή του σιταριού, το πλύσιμο, 
την άλεση, το κοσκίνισμα, την αποθήκευση, τον ποιοτικό έλεγχο μέχρι τη 
συσκευασία. Στη συνέχεια η περιήγηση στα βιομηχανικά μηχανήματα τους 
δίνει τη δυνατότητα να τα δουν από κοντά και να κατανοήσουν καλύτερα τη 
λειτουργία του μύλου.

Το μουσείο σήμερα


