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ΜΝΗΜΕΣ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ – ΤΡΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ 

Ενδεικτικό Πρόγραμμα 

 Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου μαζί με Υπηρεσίες της Γενικής 

Γραμματείας Πολιτισμού οργανώνουν μια ποικιλία δράσεων για τρεις συνεχόμενες Κυριακές στο 

Λαύριο και συγκεκριμένα στις 30 Σεπτεμβρίου, 7 Οκτωβρίου και 14 Οκτωβρίου 2012 στο πλαίσιο 

του θεσμού «Ευρωπαϊκές μέρες πολιτιστικής κληρονομιάς» με φετινό θέμα «Κρίσεις – συνέχειες 

και ασυνέχειες στην Ιστορία» (30 Σεπτεμβρίου) και της δράσης « Περιβάλλον και Πολιτισμός» με 

φετινό θέμα «Παντέχνου Πυρός Σέλας - Λαμπερές ιστορίες φωτιάς» (7 Οκτωβρίου και 14 

Οκτωβρίου). 

Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2012  

Την πρώτη Κυριακή (30-9-2012) το θέμα είναι τα Λαυρεωτικά και η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί 

στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου.  

Ώρα έναρξης: 11.00 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: (1) ομιλία από τον Α. Καπετάνιο, Δρ Αρχαιολογίας με θέμα 

«Λαυρεωτική – Η διαχρονία του χθόνιου μόχθου», (2) ομιλία από την Α. Μαρκουλή, Δρ Ιστορίας, 

με θέμα «Η κρίση των Λαυρεωτικών» (3) προβολή ντοκιμαντέρ από την εκπομπή της ΕΡΤ Η μηχανή 

του χρόνου με θέμα «Η μεγάλη απάτη – Τα Λαυρεωτικά» και (4) περιήγηση στο Τεχνολογικό και 

Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου με έμφαση στις προσωπικές μαρτυρίες παλαιών εργαζομένων, το 

πρόγραμμα απορρύπανσης του εργοστασίου και τις δράσεις του πάρκου προς την κατεύθυνση 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από μέλη της παιδαγωγικής ομάδας του ΚΠΕ Λαυρίου (Ειρήνη 

Μιχαηλίδου – Φιλιώ Πέππα – Ανδρέα Αθανασόπουλο). 

Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2012 

Τη δεύτερη Κυριακή (7-10-2012) θέμα είναι τα αρχαία μεταλλεία της Λαυρεωτικής και η σχέση 

τους με τη φωτιά. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο 

Λαυρίου καθώς και στον Αρχαιολογικό χώρο της Σούριζας.  



 

 

Απευθύνεται σε ενήλικες και παιδιά.  

Ώρα έναρξης: 11 π.μ.   

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: (1) ομιλία από την Δωρίνα Μουλλού, Δρ. Αρχαιολόγος, Διεύθυνση 

Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού, με θέμα «Η φωτιά 

ως μέσο φωτισμού στην αρχαιότητα» (2) ομιλία από την Μαρία Καγιάφα, Δρ. Αρχαιολογίας, μέλος 

Π.Ο. ΚΠΕ Λαυρίου με θέμα «Η τεχνολογία της φωτιάς στ» αρχαία χρόνια» (3) ομιλία από την 

Ειρήνη Μιχαηλίδου, μέλος Π.Ο. του ΚΠΕ Λαυρίου με θέμα «Θεωρητική προσέγγιση του 

προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του ΚΠΕ Λαυρίου «Αργύρου Πηγή»» και (4) 

επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Σούριζας και ξενάγηση από τον αρχαιολόγο της Β΄ Εφορείας 

Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Δρ. Ανδρέα Καπετάνιο. 

Όλες οι προηγούμενες δράσεις απευθύνονται σε ενήλικες.  

Για τα παιδιά των οικογενειών που θα συμμετάσχουν στην ημερίδα (από 6 ετών και άνω) θα 

πραγματοποιηθούν παράλληλα εκπαιδευτικές δράσεις τόσο στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό 

Πάρκο Λαυρίου όσο και στον Αρχαιολογικό χώρο της Σούριζας με τίτλο «Φωτιά και Λαύρ...ιο» από 

τον υπεύθυνο και την αναπληρώτρια υπεύθυνη του ΚΠΕ Λαυρίου (Δήμητρα Μπία και Ανδρέα 

Αθανασόπουλο).  

Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2012 

Την Τρίτη Κυριακή (14-10-2012) το θέμα είναι «Λαμπερές ιστορίες φωτιάς» και η ημερίδα θα 

πραγματοποιηθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Λαυρίου. 

Ώρα έναρξης: 11 π.μ. 

Η εκδήλωση περιλαμβάνει (1) ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Λαυρίου από την Ελένη 

Ασημάκου, αρχαιολόγο της Β» Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, και την Δωρίνα 

Μουλλού, Δρ. αρχαιολόγο της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων της Γενικής 

Γραμματείας Πολιτισμού (2) εκπαιδευτικό πρόγραμμα για οικογένειες από αρχαιολόγους της 

Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού και (3) έκθεση ζωγραφικής από μαθητές των Δημοτικών Σχολείων 

του Λαυρίου με θέμα τη φωτιά στο προαύλιο του Αρχαιολογικού Μουσείου Λαυρίου. 

Το έργο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και από 

εθνικούς πόρους. 


