
Κέντρο Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης Λαυρίου 



Βασικός στόχος  του ΚΠΕ 

   Ευαισθητοποίηση των μαθητικών ομάδων 

σε περιβαλλοντικά ζητήματα.  

 (εκπαιδευτικά προγράμματα, εκπαιδευτικό υλικό, δίκτυα σχολείων, κ.α 

δράσεις) 

 

 

  



Επιπλέον στόχοι 

• Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σχετικά με την 

περιβαλλοντική εκπαίδευση 

• Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε 

θέματα περιβάλλοντος 

• Ενημέρωση – επιμόρφωση διαφόρων ομάδων 

ενηλίκων σχετικά με διάφορα περιβαλλοντικά 

ζητήματα. 
    (σεμινάρια –ημερίδες) 



ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ 

Πού βρίσκεται; 

Στη νοτιοανατολική πλευρά της 

Αττικής 

Πόση έκταση καταλαμβάνει; 

200 τετραγωνικά χιλιόμετρα 

περίπου 

Για ποιο λόγο είναι γνωστή; 

Για τον ορυκτό της πλούτο – 

έχει χαρακτηριστεί ‘μουσείο 

της φύσης’ και ‘ιστορικό 

μνημείο μεταλλευτικής 

τέχνης’ 

 



 

 Προστατευόμενη  

περιοχή  

 

 

            35.000στρ. 

 

 

 Εθνικός Δρυμός 

Σουνίου 

 

 

 

 Δίκτυο NATURA 

 



Γεωλογική αξία 

 

 

 

 

 

 

Ιστορική αξία  

Οικολογική αξία 
 

 



 
Ολόκληρη η ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ  

έχει προταθεί να ενταχθεί: 

 • Στα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της 

UNESCO 

 

 

• Στο παγκόσμιο δίκτυο γεωπάρκων 



3. Εθνικός Δρυμός Σουνίου 

      

 

 
2. Αργύρου πηγή 

 

1.Στο δρόμο του μεταλλωρύχου 

5. Διαχείριση απορριμμάτων 

 
4. Θαλάσσια οικοσυστήματα 

 

 

 

6.-«Περιβαλλοντικά μονοπάτια στη 

Λαυρεωτική» 

7. Ένα δάσος γεννιέται    



 
«Αργύρου πηγή» 



Στόχοι - Κριτήρια επιλογής 

 
Η αργυροφόρος κοιλάδα της Λαυρεωτικής, 

γεμάτη αρχαία ερείπια, είναι μια εκπαιδευτική 

πρόκληση με σκοπό να φέρει τους μαθητές σε 

άμεση επαφή με το αρχαιολογικό περιβάλλον. 
 

Στόχος μας είναι να ενεργοποιήσουμε τους 

μαθητές όχι μόνον στη μελέτη των μνημείων 

αλλά και στη φροντίδα τους. 



Δομή του προγράμματος 
 

Αργύρου Πηγή 
(Αισχύλου, Πέρσαι, 238) 

Μεταλλεύματα  

και Ορυκτά 

στη Λαυρεωτική και  

η σημασία τους  

Αρχαία  

Μεταλλουργία –  

παραγωγή 

αργύρου 

Διατήρηση της  

πολιτιστικής μας 

κληρονομιάς 

Εξοικονόμηση νερού Καμίνευση –ξύλευση δασών 



Υπέδαφος του Λαυρίου 

• Το Λαύριο ήταν και είναι πλούσιο  

    σε μεταλλεύματα και ορυκτά.  

• Οι γεωλόγοι έχουν εντοπίσει εδώ πάνω 

από 350 διαφορετικά είδη, μερικά 

μοναδικά σε παγκόσμιο επίπεδο. 

  



αδαμίτης 

 Ορυκτά Λαυρεωτικής 

 



Γαληνίτης 

Αθηναϊκό  

Τετράδραχμο 



Πού βρίσκονται τα μεταλλεύματα 

στο υπέδαφος του Λαυρίου; 





Πρώτο στάδιο:  

ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΟΡΥΞΗΣ 

• Το μετάλλευμα έβγαινε από τη γη, 

μέσω των ορυχείων – κάποιες 

αρχαίες στοές έχουν βρεθεί και 

μελετηθεί.  

• Οι αρχαίες στοές έφταναν σε βάθος 

120 μ. και ήταν στενές έτσι που οι 
εργάτες να δουλεύουν γονατιστοί. 



Δεύτερο στάδιο:  

ΣΤΑΔΙΟ ΧΕΙΡΟΔΙΑΛΟΓΗΣ 

 

 

 

• Με τα χέρια υπολόγιζαν το βάρος του μεταλλεύματος 

και το χώριζαν σε πλούσιο και φτωχό – όσο πιο βαρύ 

τόσο πιο πλούσιο. 



Τρίτο στάδιο:  

ΣΤΑΔΙΟ ΘΡΑΥΣΗΣ 

 

 

• Έσπαγαν και έτριβαν το μετάλλευμα με κατάλληλα 

εργαλεία μέχρι αυτό να γίνει σκόνη (κόκκος του 1 

χιλιοστού). 



Τέταρτο στάδιο:  

ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ 
 

• Στα πέτρινα πλυντήρια από τον 5ο αι. γινόταν ο 

εμπλουτισμός του μεταλλεύματος. Το χρήσιμο 

δηλαδή μετάλλευμα χωριζόταν με τη βοήθεια του 

νερού από το στείρο και άχρηστο υλικό που λεγόταν 

πλυνίτης. 

• Το νερό που ήταν σπάνιο συγκεντρωνόταν σε 

μεγάλες στεγανές δεξαμενές δίπλα στα πλυντήρια 

καθαρίζονταν και επαναχρησιμοποιούνταν.   





Πέμπτο στάδιο: ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΞΗΣ 

 

 

• Σε καμίνια έλιωναν το καθαρό κι εμπλουτισμένο 

μετάλλευμα με σκοπό να πάρουν αργυρούχο 

μόλυβδο. 

• Τα καμίνια βρίσκονταν συνήθως στα παράλια, 

κυρίως για να είναι μακριά από κατοικημένες 

περιοχές. 

 



Έκτο στάδιο:  

ΣΤΑΔΙΟ ΚΥΠΕΛΛΩΣΗΣ  

 

 

• Για να πάρουν τον άργυρο, έβαζαν τον αργυρούχο 

μόλυβδο σε ένα πήλινο κύπελλο, τον έλιωναν κι 

έπαιρναν καθαρό άργυρο και λιθάργυρο (οξείδιο του 

μολύβδου). 

• Η διαδικασία ονομάζεται κυπέλλωση. 

• Φανταστείτε: από 1 τόνο μεταλλεύματος τελικά 

έπαιρναν 400 γρ. αργύρου! 

  



Κάμινος κυπελλώσεως 

Κατασκευή νομισμάτων 



Έβδομο στάδιο:  

ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΤΗΞΗΣ 

 

 

• Έλιωναν το λιθάργυρο για να πάρουν μόλυβδο.  

• Ο μόλυβδος (που στερεοποιούνταν σε πήλινα 

καλούπια – τις ονομαζόμενες ‘χελώνες’) 

χρησιμοποιήθηκε για να φτιάξουν συνδέσμους, 

σταθμά, βάρη, σφραγίδες. 

 

 

 



• Η οικονομία της Αθήνας στηρίχτηκε στο 

λαυρεωτικό άργυρο. 

 

• Η επεξεργασία του αργυρούχου μολύβδου κατά 

την αρχαιότητα δείχνει το υψηλό επίπεδο 

γνώσεων των Αθηναίων στη φυσική, τη 

γεωλογία, τη μηχανική. 

 

• Η χειρονακτική δουλειά βασιζόταν στην 

εργασία των δούλων. 

  



Οι δούλοι 

• Σύμφωνα με υπολογισμούς πρέπει να 
δούλευαν στο Λαύριο περίπου 12.000 
δούλοι. 

• Πολύ σκληρή η δουλειά τους, ειδικά μέσα 
στις στενές στοές, στα μεγάλα βάθη, όπου 
υπήρχε κακός  αερισμός, κίνδυνος 
κατολισθήσεων και ασφυξίας  οι 
εξεγέρσεις ήταν συχνές. 

• Κάποιοι δούλοι θα πρέπει να ήταν 
εξειδικευμένοι και άρα ακριβότεροι. 

 



ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
 

Σύντομη παρουσίαση στο ΚΠΕ της αρχαίας μεταλλουργίας 

 

Δραστηριότητες στο Πεδίο    

                                          

•Μεταφορά σε μεταλλευτική στοά στην περιοχή της Καμάριζας και 

αναπαράσταση της διαδικασίας παραγωγής αργύρου  

•Διαδραστικές δραστηριότητες χειροδιαλογής και θραύσης μεταλλεύματος  

•Συζήτηση με τους μαθητές σχετικά με τις συνθήκες εργασίας στις αρχαίες 

στοές  

•Αναπαράσταση της λειτουργίας του πλυντηρίου με ορθολογική διαχείριση του 

νερού  

•Βαρυμετρικός διαχωρισμός μεταλλεύματος από αδρανή υλικά με μοντέλα 

ξύλινων γείσων (οικονομία νερού)  

•Μεταφορά σε αρχαία πλυντήρια στη Σούριζα ή στο Θορικό και αναγνώριση 

της λειτουργίας τους από τους μαθητές  

•Μυθοπλασία 

 



Στη στοά 
•    Σε μεταλλευτική στοά 

στην περιοχή της 

Καμάριζας γίνεται 

αναπαράσταση της 

διαδικασίας παραγωγής 

αργύρου  

• Διαδραστικές 

δραστηριότητες 

χειροδιαλογής και 

θραύσης μεταλλεύματος  

 

• Συζήτηση με τους 

μαθητές σχετικά με τις 

συνθήκες εργασίας στις 

αρχαίες στοές  

 



   Βαρυμετρικός 

διαχωρισμός 

μεταλλεύματος  

  από αδρανή υλικά  

  με μοντέλα ξύλινων 

γείσων  

(οικονομία νερού) 



Στα πλυντήρια της Σούριζας 

Αναπαράσταση της  

 

λειτουργίας του  

 

πλυντηρίου με  

 

ορθολογική  

 

διαχείριση του νερού  

 

 

 



Από την ιστορία στη μυθοπλασία 



Ως επίλογο 

• Από τη μυθοπλασία στον προβληματισμό 
για τη στάση μας σε σχέση με το 
πολιτιστικό μας περιβάλλον. 

 

• Οι απορίες και οι προτάσεις των μαθητών 
πολλές φορές μας δίνουν την ευκαιρία να 
ελπίζουμε για δράσεις με πραγματικό 
ενδιαφέρον για την πολιτιστική μας 
κληρονομιά! 




