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Ερέθισμα



Φυσικό και ανθρωπογενές 

περιβάλλον της Λαυρεωτικής:
Αποτελεί τη βάση των 

εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων του ΚΠΕ

1. Το δάσος έχει τη 

δική του ιστορία

2. Ένα δάσος γεννιέται



Προγράμματα ΚΠΕ

3. Αργύρου Πηγή

4. Στο δρόμο του 

μεταλλωρύχου

5. Περιβαλλοντικά 

μονοπάτια στη 

Λαυρεωτική



Προγράμματα ΚΠΕ

6. Το λιμάνι αλλάζει το 

Λαύριο

7. Γιαλό-γιαλό



Προγράμματα ΚΠΕ

8. Τίποτα δεν πάει χαμένο



Νέα προγράμματα ΚΠΕ

9. Προσανατολίζομαι 

στο ΧΑΟΣ

10. Αστικό 

περιβαλλοντικό 

μονοπάτι



Λαύριο

• Μια πόλη 152 χρόνων

• Δημιουργήθηκε όταν δραστηριοποιήθηκε στη 

Λαυρεωτική η εξορυκτική/μεταλλευτική εταιρεία H. Roux 

et cie και οι διάδοχες βιομηχανίες ‘Γαλλική Εταιρεία 

Μεταλλείων Λαυρίου’ και ‘Ελληνική Εταιρεία 

Μεταλλουργειών Λαυρίου’  

• Χτίστηκε για να στεγαστούν οι μεταλλωρύχοι και το 

προσωπικό των βιομηχανιών αυτών

• Company town

• Πυκνότητα κτιρίων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, είτε 

ιστορικό είτε αρχιτεκτονικό, είτε μεμονωμένα είτε ως 

σύνολο  σιωπηλοί μάρτυρες της εκβιομηχάνισης, της 

αστικοποίησης και της αποβιομηχάνισης



Προστασία

• "Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία 

και έργα τέχνης όλες τις εγκαταστάσεις της 

πρώην Ελληνικής Εταιρείας Μεταλλείων 

Λαυρίου του (Ε.Ε.Μ.Λ.) και της πρώην Γαλλικής 

Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου (Γ.Ε.Μ.Λ.) το 

οποίο έχει ήδη χαρακτηρισθεί ως ιστορικό 

διατηρητέο μνημείο με την Υ.Α. 

ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/874/17644/14-4-92 (ΦΕΚ 293/Β/29-

4-92) διότι:

• 1. Αποτελούν χαρακτηριστικά δείγματα 

βιομηχανικής και τοπικής αρχιτεκτονικής όπως 

αυτή διαμορφώθηκε στις ειδικές 

κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της περιοχής κατά 

το β ' ήμισυ του 19ου αιώνα και είναι σημαντικά για 

τη μελέτη της ιστορίας της νεοελληνικής 

αρχιτεκτονικής και πολεοδομίας. 

• 2. Πρόκειται για πολύτιμες μαρτυρίες της 

παρουσίας και της λειτουργίας των (2) Εταιρειών 

Ε.Ε.Μ.Λ. και Γ.Ε.Μ.Λ, οι οποίες αποτέλεσαν το 

μοχλό ανάπτυξης και του αρχιτέκτονα της 

Νεώτερης πόλης, δεδομένου ότι το Λαύριο αποτελεί 

τη μοναδική για την Ελλάδα πόλη, η οποία 

οργανώθηκε και κτίσθηκε από ιδιωτικές εταιρείες 

για τις ανάγκες της βιομηχανίας και ειδικότερα της 

μεταλλουργίας.”



Σκεπτικό και στόχοι 

του σεμιναρίου

1. Να διερευνηθεί η σχέση 
αρχιτεκτονικής και περιβάλλοντος στο 
παρελθόν, το παρόν και το μέλλον

2. Να υποστηριχθεί επιστημονικά και 
μεθοδολογικά το σχεδιαζόμενο νέο 
πρόγραμμα του ΚΠΕ (αστικό 
περιβαλλοντικό μονοπάτι)

3. Να εμβαθύνουμε στην ιστορία και την 
αρχιτεκτονική του Λαυρίου 

4. Να χαραχτεί ένα αστικό μονοπάτι που 
να διαπερνά την ιστορία της πόλης 
εκπαιδευτική αξιοποίηση του 
αρχιτεκτονικού πλούτου της πόλης 
(νεοκλασικά, βιομηχανικά κτίρια, 
εργατικές κατοικίες, γλυπτά, πλατείες, 
ανοιχτοί χώροι…)

5. Να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά 
εκπαιδευτικά εργαλεία στη εκπαιδευτική 
διαδρομή και στα εργαστήρια   η 
μελέτη της συγκεκριμένης πόλης να 
αποτελέσει έναυσμα για την μελέτη της 
πόλης γενικά 

6. Να διαπιστώσουμε καλές και 
παράταιρες παρεμβάσεις στην πόλη και 
τα κτίρια





Εργαστήριο

9 Δεκεμβρίου

‘Περιβαλλοντικό Αστικό Μονοπάτι’

Φ. Πέππα, Ε. Μιχαηλίδου, Μ. Καγιάφα

(μέλη ΠΟ ΚΠΕ Λαυρίου)



Νέο Πρόγραμμα

Στόχοι:

1. Να ενημερωθούν οι μαθητές για το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο 
ίδρυσης και ανάπτυξης της πόλης του Λαυρίου

2. Να έρθουν σε επαφή με το δομημένο περιβάλλον της πόλης

3. Να κατανοήσουν τις έννοιες της εκβιομηχάνισης, της αποβιομηχάνισης, 
της αστικοποίησης και της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς

4. Να είναι σε θέση να διακρίνουν τις 3 βασικές κατηγορίες κτιρίων της 
πόλης: τα βιομηχανικά, τα λαϊκά νεοκλασικά και τις εργατικές κατοικίες

5. Να είναι σε θέση να διακρίνουν βασικά χαρακτηριστικά κάθε τύπου, με 
έμφαση στα νεοκλασικά 

6. Να μελετήσουν με βιωματικό τρόπο τη φυσιογνωμία της πόλης έτσι ώστε 
να καλλιεργηθεί η αγάπη για την πόλη, η φροντίδα προς αυτή και η 
διάθεση ανάδειξης της (καλλιέργεια της συμπεριφοράς του υπεύθυνου 
πολίτη) 

7. Να ευαισθητοποιηθούν σε ζητήματα αειφορικής διαχείρισης του 
αρχιτεκτονικού αποθέματος της πόλης

8. Να ασκηθούν στην παρατήρηση και τη καταγραφή 



Αρχές

• Βιωματική προσέγγιση του θέματος (έξω 
από την σχολική τάξη, περπατώντας)

• Διαθεματικότητα  ιστορία (τοπική, 
κοινωνική), νεοελληνική γλώσσα 
(έκφραση, ορολογία), μελέτη 
περιβάλλοντος, γεωγραφία, μαθηματικά, 
τέχνες (αρχιτεκτονική, ζωγραφική, 
γλυπτική)…



Εργαλείο

Φύλλα εργασίας:

• Παρέχουν πληροφοριακό υλικό

• Παρέχουν μαρτυρίες

• Παρέχουν οδηγίες για συνέντευξη 

• Έχουν ερωτήσεις, ανοιχτές και κλειστές, 
που πρέπει να απαντηθούν βάσει 
παρατηρήσεων, μετρήσεων κτλ

• Παρέχουν συγκριτικό υλικό (π.χ. παλιές 
φωτογραφίες)







































• http://www.ypeka.gr/?tabid=382

• http://listedmonuments.culture.gr/info.php

• http://www.culture2000.tee.gr/ATHENS/G

REEK/main2.html

• http://www.eie.gr/archaeologia/gr/chapter_

more_12.aspx
Φωτογραφίες: Μ. Καγιάφα
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