Η πόλη υποδέχεται τους μαθητές: μια
πρόταση εκπαίδευσης για την αειφορία
με άξονα την αρχιτεκτονική

Μαρία Καγιάφα (Υπεύθυνη ΚΠΕ Λαυρίου),
Ειρήνη Μιχαηλίδου (Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ Λαυρίου),
Φιλιώ Πέππα (μέλος παιδαγωγικής ομάδας ΚΠΕ Λαυρίου)

Περιβάλλον = Φύση + Άνθρωπος
Άνθρωπος + φύση είναι έννοιες
αναπόσπαστα δεμένες μεταξύ
τους  o άνθρωπος
επηρεάζεται από τον
περιβάλλοντα χώρο, τα ζωικά και
φυτικά είδη, τις γεωλογικές,
γεωμορφολογικές και
κλιματολογικές συνθήκες 
προσαρμόζεται, αντλεί την τροφή
του, κατασκευάζει την κατοικία
του  στη συνέχεια επεμβαίνει
στο χώρο, εκτρέφοντας ή
καλλιεργώντας είδη, εκτρέποντας
την ροή ποταμών, διασχίζοντας
ποτάμια και θάλασσες 
προκαλεί αλλαγές…





Ανθρωπογενές
Περιβάλλον  είναι το
περιβάλλον που έχει
κατασκευάσει ο ίδιος ο
άνθρωπος και στο οποίο
κυριαρχεί, τα ανθρώπινα
έργα
Άλλες έννοιες: τεχνητό,
δομημένο, οικιστικό,
πολιτιστικό, εξημερωμένο
περιβάλλον

Πόλη


Ο οικότοπος του ανθρώπου



Περιορισμένο φυσικό περιβάλλον
(χλωρίδα και πανίδα ‘εξημερωμένη’,
αστικό και περι-αστικό πράσινο)



Τεχνητό περιβάλλον, τεχνητές
διαμορφώσεις για να ικανοποιηθούν
οι ανθρώπινες ανάγκες  δίκτυα
υποδομών



Αποτέλεσμα οργανωτικής
παρέμβασης του κράτους



Απρογραμμάτιστη ανάπτυξη (π.χ.
λαϊκή αυτοστέγαση), απουσία
ελεύθερου πρασίνου, άναρχη και
αυθαίρετη δόμηση, ανάμικτη χαμηλή
και ψηλή δόμηση, ποικιλία στην
ποιότητα κατασκευής…



Το νέο πρόγραμμα του
ΚΠΕ, με τίτλο ‘Ο δρόμος
έχει τη δική του ιστορία:
αστικό περιβαλλοντικό
μονοπάτι’,
πραγματοποιείται στην
πόλη του Λαυρίου
(περίπου 11.000
κάτοικοι), στην ΝΑ άκρη
της Αττικής

Ερέθισμα

Λίγα λόγια για το Λαύριο








Ιδρύθηκε το 1865
Δημιουργήθηκε όταν ξεκίνησε τη δράση της 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

Λίγα λόγια για το Λαύριο






Πρώτη βαριά βιομηχανία της Ελλάδας
Ένα από τα πιο αξιόλογα μεταλλευτικά και
μεταλλουργικά κέντρα παγκοσμίως
Η πόλη πρωτοπόρησε σε αρκετούς τομείς: είχε
τηλέφωνο από το 1882, ηλεκτροφωτίστηκε από το
1887, ο πρώτος σιδηρόδρομος συνέδεσε το Λαύριο
με την Αθήνα το 1884, ενώ εδώ γεννήθηκε και ο
ελληνικός συνδικαλισμός
Ετερογενής πληθυσμός, συνέρευσε λόγω των
βιομηχανιών, πριν το 1864 η περιοχή ήταν έρημη
εκτός ενός μικρού ψαράδικου οικισμού  γρήγορη
πληθυσμιακή αύξηση

Λίγα λόγια για το Λαύριο






Η πόλη στήθηκε γύρω από τα δύο βιομηχανικά κέντρα
Βασικά συστατικά ευρωπαϊκών βιομηχανικών πόλεων  1. το
εργοστάσιο 2. ο σιδηρόδρομος 3. τα slums
Το πρώτο ρυμοτομικό σχέδιο του Λαυρίου χρονολογείται στα
1867 και μέχρι τα τέλη του 19ου αι. η πόλη τμηματικά
ρυμοτομείται με συνοχή και τάξη, οργωμένη γύρω από
πλατείς παράλληλους και κάθετους δρόμους και διαθέτοντας
ανοιχτούς χώρους, σύστημα ύδρευσης και αποχέτευσης
Το Λαύριο απαλλάσσεται από την προχειρότητα άλλων
εργατουπόλεων

Αρχιτεκτονική στο Λαύριο:


Βιομηχανικά κτίρια



Νεοκλασικά κτίρια



Εργατικές κατοικίες

Λίγα λόγια για το Λαύριο







Στο Λαύριο δεν έγινε προσπάθεια για το μνημειώδες
Ο αρχιτεκτονικός ρυθμός που προτιμήθηκε από τους
άγνωστους αρχιτέκτονες για τα λιγοστά δημόσια κτίρια ήταν ο
νεοκλασικός (τα περισσότερα δημόσια κτίρια στεγάστηκαν σε
μεγάλες οικίες) – επαρχιακή εκδοχή του νεοκλασικισμού, και
μάλιστα με αργοπορία
Στις κατοικίες που χτίστηκαν τον 19ο αι. και στις αρχές του
20ου κυριαρχεί ο λαϊκός νεοκλασικισμός όπως διαμορφώθηκε
από λαϊκούς μάστορες με την συχνά αυθόρμητη και
ανεπιτήδευτη αρχιτεκτονική τους
Ακόμα και σήμερα η πόλη διατηρεί φυσιογνωμία νεοκλασική,
που γρήγορα, ωστόσο, εξαφανίζεται με την εισβολή της
πολυκατοικίας και πρόχειρων τσιμεντένιων κατασκευών

Κτίριο ‘Ευτέρπη’

1883

Δημαρχείο

Λαϊκά νεοκλασικά

Λαϊκά νεοκλασικά

Λίγα λόγια για το Λαύριο





Βιομηχανική αρχιτεκτονική  λειτουργική, αν και συχνά
με επιμελημένη διακόσμηση
Ελληνική Εταιρεία Μεταλλουργιών Λαυρίου  στα νότια
της πόλης, σώζονται μεμονωμένα κτίρια
Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου  στα βόρειο
άκρο της πόλης, σώζεται ολόκληρη (νυν ΤΠΠΛ)
Εργατικές κατοικίες  εργατικός οικισμός του
Κυπριανού, προοριζόταν να στεγάσει υπαλλήλους,
μηχανικούς, και εργάτες της εταιρείας, σχεδιάστηκε μαζί
με τη Γαλλική Εταιρεία και κτίστηκε ως μια ενότητα με
αυτή  είναι κηρυγμένος ως διατηρητέο μνημείο

Ελληνική Εταιρεία Μεταλλουργειών Λαυρίου

Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου
(πρώην Γαλλική Εταιρεία)

Εργατικές κατοικίες

Αρχιτεκτονική κληρονομιά


«Στην έννοια της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς
περιλαμβάνονται παραδοσιακά κτίρια, οικιστικά σύνολα,
παραδοσιακοί οικισμοί, ιστορικά κέντρα πόλεων και
γενικότερα τα στοιχεία του ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος με ιδιαίτερη ιστορική, πολεοδομική,
αρχιτεκτονική, λαογραφική, κοινωνική και αισθητική
φυσιογνωμία και αξία» (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας)

Βιομηχανική κληρονομιά


«Η βιομηχανική κληρονομιά είναι τα κατάλοιπα του
βιομηχανικού πολιτισμού που έχουν ιστορική,
τεχνολογική, κοινωνική, αρχιτεκτονική ή επιστημονική
αξία και μπορεί να περιλαμβάνουν από κτίρια και
μηχανήματα, μέχρι χώρους μεταποίησης και διύλισης,
καθώς και χώρους κοινωνικών δραστηριοτήτων σχετικών
με τη βιομηχανία» (Χάρτα του Nizhny Tagil, Ρωσία, 2003)

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/294-92) 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.”

Τα χρόνια της ανάπτυξης  1960-70

Τα δύσκολα χρόνια  από το 1990



Τα εργοστάσια κλείνουν
Η ανεργία αυξάνεται ραγδαία

Επαναπροσδιορισμός της πόλης



Λιμάνι
Τουρισμός

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 χρήση χάρτη, την παρατήρηση και την καταγραφή

Πως δουλεύουμε:
Αρχική εισήγηση στο ΚΠΕ

Μονοπάτι στην πόλη – περπατώντας και παρατηρώντας
Με φύλλα εργασίας που:
 Παρέχουν πληροφοριακό υλικό
 Έχουν ερωτήσεις, ανοιχτές και κλειστές, που πρέπει να
απαντηθούν βάσει παρατηρήσεων, μετρήσεων κτλ
 Παρέχουν συγκριτικό υλικό (π.χ. παλιές φωτογραφίες)

Με χάρτη  χαρτογραφούμε την διαδρομή που κάνουμε
Με σενάρια  δίνουν το ερέθισμα για καλλιτεχνική έκφραση,
οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν μια παγωμένη
εικόνα

Φύλλα Εργασίας


ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΑΡΤΕΛΑ ΚΤΙΡΙΟΥ




ΚΤΙΡΙΟ:____________________________________________________



ΚΤΙΣΤΗΚΕ: ________________________________________________



ΧΡΩΜΑ:___________________________________________________



ΠΑΛΑΙΑ ΧΡΗΣΗ:____________________________________________________



ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ:____________________________________________________




Όταν τον 19ο αι. ήρθε στην Ελλάδα ο νεοκλασικός ρυθμός από την Ευρώπη, βρήκε πρόσφορο έδαφος στη
χώρα μας, αγαπήθηκε και διαδόθηκε. Έχει χρησιμοποιηθεί σε μια μεγάλη ποικιλία κτιρίων: από δημόσια
μνημειακά κτίρια (π.χ. Πανεπιστήμιο, Ακαδημία και Βιβλιοθήκη στην Αθήνα) ως ιδιωτικά μέγαρα αλλά και
σπιτάκια των 2 δωματίων.




ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  κυκλώστε:



πέτρα

ξύλο



τούβλα ατσάλι

τσιμέντο

σίδηρος
γύψος

γυαλί

κεραμίδια

πηλός

Φύλλα Εργασίας


ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΌ ΤΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΩΝ
(κυκλώνοντας αυτά που υπάρχουν)



Συμμετρικά τοποθετημένα παράθυρα



Επίπεδες επιφάνειες



Κυφωτές επιφάνειες*



Σοβατισμένες επιφανειες



Οι πέτρες κατασκευής φαίνονται ή δεν
φαίνονται;



Διακοσμητικά κάθε είδους (π.χ. γλυπτά,
διακοσμητικές ζώνες)



Γωνιόλιθοι*



Αετώματα*



Εξώστης (μπαλκόνι)



Σοφίτα



Φουρούσια* (ξύλινα, μαρμάρινα, γύψινα)



Μπαλούστρα*



Κορινθιακό επίκρανο*



Παραστάδες*



Πλαισίωση ανοιγμάτων (κορνίζα)



Υπόγειο, ημιυπόγειο

Φύλλα Εργασίας


ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ο ΔΡΟΜΟΣ


‘Ο δρόμος χωρίζει τα σπίτια και ενώνει τους ανθρώπους’


(Κ.Ν. Δεκαβάλλας)




Έχετε να μελετήσετε ένα τμήμα της οδού ___________ για ένα οικοδομικό τετράγωνο που ορίζεται από
την οδό ___________ και την οδό _____________




Καταγραφή



(ή αλλιώς μαθαίνω να παρατηρώ)




Χαρακτήρας του δρόμου (π.χ. εμπορικός, κατοικιών, και τα δύο)
______________________________________________________




Υπάρχουν πεζοδρόμια; Από τι είναι καλυμμένα;
______________________________________________________




Υπάρχει πράσινο; Δεντροστοιχίες; ______________________________________________________





Οδόστρωμα καλυμμένο από: ______________________________

Φύλλα Εργασίας


Εξοπλισμός δρόμου: Υπάρχουν π.χ. Φανοστάτες; Πινακίδες ΚΟΚ; Άλλες πινακίδες; Δοχεία απορριμμάτων;
Στάση λεωφορείων; Ανοίγματα απορροής όμβριων υδάτων; Πυλώνες ΔΕΗ (Κυκλώστε ό,τι από αυτά
υπάρχει)



Η διέλευση των αυτοκινήτων είναι συχνή; Ναι

Όχι




Υπάρχουν κτίρια: Μονώροφα; Διώροφα; Τριώροφα; Πολυώροφα;



Πόσα σε κάθε κατηγορία;
_______________________________________________________________________________________



Υπάρχουν κτίρια εγκαταλειμμένα, που δεν κατοικούνται;
_______________________________________________________________________________________



Στο Λαύριο κυριαρχεί το ύφος των λαϊκών νεοκλασικών κατοικιών, που είναι κατασκευασμένα από
ανώνυμους εμπειρικούς τεχνίτες. Οι κατοικίες αυτές συνοπτικά κατατάσσονται σε:





1) βίλλα (που έχει κήπο γύρω γύρω)



2) κατοικία με είσοδο στα πλάγια



3) κατοικία με κεντρική είσοδο



4) δίδυμη μονώροφη ή διώροφη κατοικία (διπλά σπίτια με μια κεντρική είσοδο)



5) διώροφη κατοικία με μαγαζιά στο ισόγειο



Υπάρχουν κάποιοι από αυτούς τους τύπους συναντώνται στον δρόμο; Αν ναι, ποιοι;
_____________________________________________________________________________________________________

Φύλλα Εργασίας


Να σκιτσάρετε τον δρόμο και να τοποθετήσετε στο σκίτσο τα κτίρια που υπάρχουν σε κάθε
πλευρά του:








Συμπερασματικά, πως θα χαρακτηρίζατε τον δρόμο αυτό;



____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________




(π.χ. ήσυχο, μονότονο, περιποιημένο, εγκαταλειμμένο, όμορφο, αρμονικό, με ετερόκλιτα
στοιχεία, οικείο, με κτίρια μνημειακά, με μικρές κατοικίες, με κτίρια από ακριβά υλικά, με
κτίρια φτιαγμένα με μαστοριά, με κτίρια κακότεχνα…)

Φύλλα Εργασίας


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ




ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΞΥΛΟΥ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

EΠΙΠΕΔΕΣ ΣΤΕΓΕΣ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟΝ
ΦΕΓΓΙΤΕΣ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

ΣΤΕΓΕΣ ΜΕ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΝ ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ

ΑΕΤΩΜΑΤΑ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΙ

ΓΥΜΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΠΕΤΡΑΣ

ΓΥΜΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΟΥΒΛΟΥ ΤΟΞΟΣΤΟΙΧΙΕΣ ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΕΣ ΞΥΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ ΔΟΚΟΙ
ΑΝΤΗΡΙΔΕΣ

ΠΕΣΣΟΙ

ΟΔΟΝΤΩΤΗ ΣΤΕΓΗ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ




Σημειώστε με διαφορετικό χρώμα τα στοιχεία που εντοπίζετε στα δύο κτίρια.



Αν υπάρχουν κοινά στοιχεία βάλτε και τα δύο χρώματα.



Τι κοινά χαρακτηριστικά εντοπίσατε; Ποιες είναι οι διαφορές τους;

Σενάρια για ‘παγωμένη εικόνα’


ΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΟΙ



Τα κτίρια που έχετε μπροστά σας είναι ότι έχει
απομείνει από τις βιομηχανίες που υπήρχαν στο
Λαύριο. Πολλά από αυτά τα κτίρια είναι από το πρώτο
εργοστάσιο μεταλλείων που ιδρύθηκε στο Λαύριο το
1865, για να εκμεταλλευτεί τα πλούσια κοιτάσματα
μεταλλευμάτων που υπήρχαν στην περιοχή της
Λαυρεωτικής.
 Είστε εργαζόμενοι στο πρώτο εργοστάσιο μεταλλείων
της Ιταλογαλλικής εταιρείας Roux -Serpieri ή
μεταλλωρύχοι μέσα στις στοές στην εξόρυξη του
μεταλλεύματος.

Σενάρια για ‘παγωμένη εικόνα’


ΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΟ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΕΙΟ



Από το 1955 και μετά έχουμε νέα βιομηχανική
ανάπτυξη στο Λαύριο με κλωστήρια, υφαντήρια,
χυτήρια ,εργοστάσιο παραγωγής σπίρτων κλπ. Το
μεγαλύτερο εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας ήταν το
«ΑΙΓΑΙΟΝ», το οποίο αφού έκλεισε το 1988, πουλήθηκε
και μετατράπηκε σε εμπορικό κέντρο.

Είστε εργαζόμενοι στην παραγωγή νήματος ή υφάσματος
στο εργοστάσιο ΑΙΓΑΙΟΝ

Σενάρια για ‘παγωμένη εικόνα’


ΕΡΓΑΤΕΣ ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑ



Τα κτίρια που έχετε μπροστά σας είναι ότι έχει απομείνει από τις βιομηχανίες
που υπήρχαν στο Λαύριο. Πολλά από αυτά τα κτίρια είναι από το πρώτο
εργοστάσιο μεταλλείων που ιδρύθηκε στο Λαύριο το 1865, για να εκμεταλλευτεί
τα πλούσια κοιτάσματα μεταλλευμάτων που υπήρχαν στην περιοχή της
Λαυρεωτικής, αλλά και από άλλες βιομηχανίες που έγιναν στο Λαύριο πολύ
αργότερα, από το 1955 και μετά, όπως κλωστήρια, υφαντήρια, χυτήρια κλπ. Οι
συνθήκες εργασίας στα εργοστάσια ήταν πάρα πολύ δύσκολες και τα
μεροκάματα εξευτελιστικά. Γι αυτό γρήγορα στην πόλη δημιουργήθηκε εργατικό
σωματείο και οργάνωσε απεργίες για να διεκδικήσει κάποια αιτήματα των
εργαζομένων.


Είστε εργάτες που απεργούν για να διεκδικήσουν καλύτερες συνθήκες
εργασίας, ασφάλεια και καλύτερο μισθό.

Σενάρια για ‘παγωμένη εικόνα’



ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΡΧΗΣ –ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
Τα κτίρια που έχετε μπροστά σας είναι ότι έχει απομείνει από τις
βιομηχανίες που υπήρχαν στο Λαύριο. Πολλά από αυτά τα κτίρια είναι
από το πρώτο εργοστάσιο μεταλλείων που ιδρύθηκε στο Λαύριο το
1865, για να εκμεταλλευτεί τα πλούσια κοιτάσματα μεταλλευμάτων που
υπήρχαν στην περιοχή της Λαυρεωτικής, αλλά και από άλλες
βιομηχανίες που έγιναν στο Λαύριο πολύ αργότερα, από το 1955 και
μετά, όπως κλωστήρια, υφαντήρια, χυτήρια κλπ. Ιδρυτής της πρώτης
εταιρείας μεταλλείων ήταν ο Σερπιέρι ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τον
πλούτο της περιοχής αποκομίζοντας τεράστια κέρδη.




Είστε ο ιδρυτής της εταιρείας ή ο εργοστασιάρχης κάποιας άλλης
βιομηχανίας στο Λαύριο καθώς και οι διευθυντές τους.

Σενάρια για ‘παγωμένη εικόνα’



ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΕΣ
Το λιμάνι του Λαυρίου αναπτύχθηκε πολύ γρήγορα ήδη
από το 1865 που ιδρύετε και η πόλη. Οι λιμενικές
εγκαταστάσεις εξυπηρετούσαν τις δύο μεγάλες
εταιρείες του Λαυρίου την Ελληνική και την γαλλική. Ο
χαρακτήρας του λιμανιού ήταν βιομηχανικός και
εμπορικός. Η μεταλλική κατασκευή στην άκρη του
λιμανιού ήταν η σκάλα φόρτωσης εκφόρτωσης των
μεταλλευμάτων της Γαλλικής εταιρείας.
 Είστε εργάτες στο λιμάνι τον 19ο αιώνα όταν
φορτώνονται από εδώ τα προϊόντα των εταιρειών αλλά
και φτάνουν πλοία με κάρβουνο ή τρόφιμα.

Διαδικαστικά










Το νέο πρόγραμμα του ΚΠΕ Λαυρίου ‘Αστικό Περιβαλλοντικό Μονοπάτι’
απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου
Είναι μονοήμερο, έχει διάρκεια 4 ωρών
Μεθοδολογικά στηρίζεται στο περιβαλλοντικό μονοπάτι που διεξάγεται
όμως μέσα σε ένα αστικό τοπίο
Το πρόγραμμα έχει προς το παρόν επιλεχθεί από 8 σχολικές ομάδες από το
2017-18 που σχεδιάστηκε με πολύ καλές αξιολογήσεις – πιλοτική
εφαρμογή σε τοπικά σχολεία
Για την επιστημονική τεκμηρίωση του νέου αυτού προγράμματος το ΚΠΕ
διοργάνωσε διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο στις 8-9 Δεκεμβρίου 2017
σε συνεργασία με υπευθύνους ΠΕ από διάφορες διευθύνσεις της Αττικής
Θεωρούμε ότι η εφαρμογή του μπορεί να βοηθήσει στον σχεδιασμό και
την υλοποίηση αντίστοιχων περιβαλλοντικών προγραμμάτων
χρησιμοποιώντας τα αρχιτεκτονικά ερεθίσματα που προσφέρει κάθε πόλη
ή γειτονιά.

Βιβλιογραφία - δικτυογραφία








http://www.ypeka.gr/?tabid=382
http://listedmonuments.culture.gr/info.php
http://www.culture2000.tee.gr/ATHENS/GREEK/main2.ht
ml
http://istoriko.lavreotiki.gr/index.php/2015-03-30-16-0945/2015-03-30-17-44-21
http://www.ltp.ntua.gr/home
Στεφανόπουλος Φ.Ν., 1976, ‘Το Νεοκλασικό Λαύριο’,
Τεχνικά Χρονικά, έκτακτη έκδοση.

Ευχαριστώ!

Ιστότοπος ΚΠΕ: http://kpe-lavriou.att.sch.gr/

Τηλέφωνο ΚΠΕ: 22920 22693

