
 

 

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΚΙ∆ΑΣ-VAGONETTO: 

ENA TAΞΙ∆Ι ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΓΗΣ 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Το Vagonetto, κλείνοντας φέτος 4  χρόνια επιτυχούς 

λειτουργίας εγκαινιάζει στις 23/2/2008 το καινούργιο 

έργο «Ψηφιακή Εγκατάστη». Το έργο αυτό περιλαµβάνει 

την προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος ξενάγησης 

υψηλής τεχνολογίας. Οι επισκέπτες θα έχουν τη 

δυνατότητα να περιηγηθούν σε όλους τους χώρους του 

Πάρκου αντλώντας πληροφορίες µέσω συσκευών 

ξενάγησης ή µέσω ειδικών ‘έξυπνων κουτιών’, τα οποία διαθέτουν ηχητικό σύστηµα, 

ενεργοποιούνται µέσω ασύρµατης τεχνολογίας και διαχειρίζονται προβολικά και υδραυλικά 

συστήµατα µε στόχο την καλύτερη παρουσίαση των εκθεµάτων.  

Η περιήγηση είναι διαθέσιµη σε έξι γλώσσες, ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά, ισπανικά 

και ιταλικά. Ο εξοπλισµός περιλαµβάνει 100 Συσκευές Orpheo Classic µε δέκτες υπέρυθρων 

και 5 φορτιστές των 20 θέσεων, καθώς και ακουστικά για την κάθε συσκευή.  

 

VAGONETTO  ΠΑΣ??? 

 

Στοά 850. Ένα παλιό ορυχείο. ΄Ενα τούνελ  εξόρυξης βωξίτη που για τριάντα χρόνια 

αντηχούσε τις φωνές και τα παραγγέλµατα των µεταλλωρύχων. Η αληθινή  ιστορία της 

εξόρυξης σήµερα ζωντανεύει και πάλι, παίρνοντας εικόνα, µορφή και ήχο µπροστά στα µάτια 

σας, διακόσια µέτρα µέσα στη γή. Η επίσκεψη στο Vagonetto, ξεκινά µε µιά βόλτα στον 

υπαίθριο χώρο του πάρκου, όπου εκτίθενται παλιά και σύγχρονα µηχανήµατα κυρίως υπόγειας 

εκµετάλλευσης. Η περιήγηση στην Στοά, είναι ένα καλειδοσκόπιο της ιστορίας του βωξίτη και 

της ζωής των ανθρώπων που έβγαζαν το ψωµί τους δουλεύοντας εκεί. Θα νιώσετε πως 

παρακολουθείτε µέσα από  κλειδαρότρυπα µιά ηµέρα από την πραγµατική ζωή των χιλιάδων  



 

 

µεταλλωρύχων…Στήστε αυτί και θα τους ακούσετε να µιλούν µεταξύ τους, να ανταλλάσουν  

παραγγέλµατα, πειράγµατα και προειδοποιήσεις…. Θα τους δείτε να εργάζονται, στις ίδιες 

θέσεις εργασίας που είχαν και τότε, να φορούν τις ίδιες στολές και να διαχειρίζονται τα παλιά 

µηχανήµατα. Η επίσκεψη στην Στοά 850 γίνεται µε το Vagonetto, το τρενάκι που 

χρησιµοποιούσαν οι µεταλλωρύχοι. Σήµερα σας  µεταφέρει στην αρχή της διαδροµής, για να 

απολαύσετε περπατώντας τα µοναδικά εκθέµατα του ορυχείου. Το Vagonetto βρίσκεται κοντά 

στους ∆ελφούς, την Αράχωβα, το Χάνι της Γραβιάς, την ΄Αµφισσα και το Γαλαξίδι στο 51ο χλµ. 

της εθνικής οδού Λαµίας – ΄Αµφισσας. Η γνωριµία µε την «ιστορία του βωξίτη» διαρκεί 

περίπου µία ώρα, έτσι έχετε την δυνατότητα να επισκεφθείτε την ίδια µέρα τα τουριστικά 

αξιοθέατα της περιοχής κάνοντας νοερά µιά µεγάλη βόλτα στην ελληνική ιστορία από την 

αρχαιότητα µέχρι σήµερα.  

 

Το πάρκο βρίσκεται στο 51ο χλµ της εθνικής οδού Λαµίας-Άµφισσας και αποτελεί έναν ιδανικό 

προορισµό για µικρούς και µεγάλους, αφού διαθέτει ειδικά εκπαιδευτικά προγράµµατα για 

παιδιά και προσφέρει στου ενήλικες αναψυχή, µάθηση και διασκέδαση. 
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