
 
 
 

 
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ξεναγήσεις για ενήλικες στο Βιοµηχανικό Μουσείο 
Φωταερίου 

 
Το Βιοµηχανικό Μουσείο Φωταερίου, λίγους µόλις µήνες µετά την έναρξή του, 
εντάσσει στο πρόγραµµά του οργανωµένες ξεναγήσεις για ενήλικες, κάθε 
Τετάρτη στις 10.30 τους µήνες Μάιο – Ιούλιο. 
Προσκαλούµε κάθε ενδιαφερόµενο Αθηναίο ή επισκέπτη της πόλης να 
ακολουθήσει τη µουσειακή διαδροµή στο χώρο του παλαιού εργοστασίου 
φωταερίου µε την καθοδήγηση των ανθρώπων του Μουσείου.   
Το Βιοµηχανικό Μουσείο Φωταερίου εγκαινιάστηκε τον Ιανουάριο του 2013, 
αναδεικνύοντας το παλαιό εργοστάσιο φωταερίου της Αθήνας. Η επίσκεψη 
στο χώρο του Μουσείου δίνει την ευκαιρία στον επισκέπτη να γνωρίσει ή να 
θυµηθεί µια παλαιά µορφή ενέργειας που συνδέθηκε άρρηκτα µε την 
ανάπτυξη της πρωτεύουσας το 19ο αιώνα, να περιηγηθεί σε χώρους και 
µηχανήµατα που δεν ήταν προσβάσιµα στο ευρύ κοινό για περίπου 30 χρόνια 
και να ανακαλύψει ένα σπάνιο δείγµα βιοµηχανικής αρχιτεκτονικής και 
τεχνολογίας του 19ου αιώνα, σε ένα από τα λίγα σωζόµενα και επισκέψιµα 
µνηµεία βιοµηχανικής κληρονοµιάς της πόλης.   
Έτσι, το Βιοµηχανικό Μουσείο Φωταερίου συνεχίζει µια επιτυχηµένη 
πρωτοβουλία που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια για τις σχολικές οµάδες. 
 
 
Χρήσιµες πληροφορίες:  
Οι ξεναγήσεις θα πραγµατοποιούνται κάθε Τετάρτη στις 10.30 τους µήνες 
Μάιο,  Ιούνιο και Ιούλιο.   
∆ηλώσεις συµµετοχής στο τηλ. 2103475535 ή  
στο e-mail: gasmuseum@athens-technopolis.gr  
Κόστος ξενάγησης: 3 ευρώ / άτοµο (περιλαµβάνεται η είσοδος στο Μουσείο 
και ο οδηγός µουσειακής διαδροµής)  
∆ιάρκεια ξενάγησης: 1 ώρα  
Ελάχιστος αριθµός επισκεπτών για την πραγµατοποίηση της ξενάγησης: 5 
άτοµα  
Υπάρχει η δυνατότητα ξενάγησης και στην αγγλική γλώσσα κατόπιν 
συνεννόησης.   



 
 «Τεχνόπολις» ∆ήµου Αθηναίων: Πειραιώς 100, Γκάζι 
press@athens-technopolis.gr, www.technopolis-athens.com  
210 3453548, 210 3475518 
Πρόσβαση: 
Μετρό: Σταθµός «Κεραµεικός», Τρόλεï: No. 21 (από Οµόνοια), Στάση 
«Φωταέριο», Λεωφορεία: 049, 815, 838, 914, Β18, Γ18, Στάση «Φωταέριο» 
 
 



Ξεναγήσεις για σχολεία 

Το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου διοργανώνει ξεναγήσεις για μαθητές Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, 
ΕΠΑ.Λ., Σ.Δ.Ε., σπουδαστές Ι.Ε.Κ. και ΕΠΑ.Σ. στους χώρους του παλαιού εργοστασίου παραγωγής φωταερίου στο 
Γκάζι.

Οι ξεναγήσεις στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου μπορούν να λειτουργήσουν συνδυαστικά και συμπληρωματικά 
με μια ποικιλία θεμάτων που διδάσκονται οι μαθητές των τελευταίων τάξεων του δημοτικού, του γυμνασίου και του 
λυκείου. Μέσα από τη γνωριμία της ιστορίας και της τεχνολογίας του εργοστασίου, μαθήματα όπως η νεότερη και 
σύγχρονη ιστορία, η τεχνολογία, η χημεία, η φυσική κ.ά. παίρνουν άλλη διάσταση και εφαρμογή, εμπλουτίζοντας τις 
γνώσεις των μαθητών και κάνοντας πιο ευχάριστη τη μάθηση.  

Κατά το σχολικό έτος 2011-2012, περισσότεροι από 7.000 μαθητές και σπουδαστές, τόσο από την Αθήνα, όσο και από 
την υπόλοιπη Ελλάδα επισκέφτηκαν και ξεναγήθηκαν στο παλαιό εργοστάσιο παραγωγής φωταερίου.  

Οι ξεναγήσεις ξεκινούν τον Οκτώβριο κάθε χρονιάς και διαρκούν όλη τη σχολική περίοδο, προσφέροντας στους 
μαθητές και τους εκπαιδευτικούς τους την ευκαιρία να ανακαλύψουν το πρώτο βιομηχανικό μουσείο της Αθήνας. 
Για τον προγραμματισμό της επίσκεψης μπορείτε να επικοινωνείτε: 
τηλ.: 210 3475535, 210 3461589, fax. 210 3413228
e-mail: gasmuseum@athens-technopolis.gr 

Πρόγραμμα  ξεναγήσεων
Ημέρες: Δευτέρα με Παρασκευή
Ώρες: 10.00-15.00 
(απογευματινές ξεναγήσεις πραγματοποιούνται κατόπιν συνεννόησης)
Διάρκεια: 50-60 λεπτά
Κόστος συμμετοχής: 1 ευρώ / άτομο
Μέγιστος αριθμός μαθητών ανά ομάδα: 25

στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου


