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Tο Λαύρειο  τόπος με πυκνή  

τη μνήμη απ’ την ιστορία της φύσης 

και την ιστορία των ανθρώπων. 

H γεωλογική-ορυκτολογική 

κληρονομιά του Λαυρείου ως 

μνημείο της φύσης και πρωταρχικό 

πολιτιστικό αγαθό του τόπου.   



Ο χρυσούς αιώνας του Περικλέους 

είναι, από μιαν άποψη, 

 ο αργυρούς αιώνας του Λαυρείου  

 

 



Στο Λαύρειο, 1860-1989, αναδείχθηκε  

ο βιομηχανικός κόσμος των μεταλλείων και 

 της μεταλλουργίας με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς 

του συναρτήσεις ή ένα μέρος του πολιτισμού  

της βιομηχανικής επανάστασης στην Ευρώπη,  

ως ελληνικής πραγματικότητας στο Λαύρειο.  

Μια πόλη μεταλλωρύχων και μεταλλουργών, 

αργότερα και άλλων βιομηχανικών εργατών,  

προϊόν εσωτερικής και εξωτερικής μετανάστευσης,  

μια ανοιχτή πόλη της αλληλεγγύης.  

Λαύρειο πόλη-σύμβολο  

του ανθρώπινου μόχθου και των εργατικών 

αγώνων, μια πόλη μ’ ένα αίτημα δικαιοσύνης  

πάντα στο πρόσωπό της. 



 Το πρόσωπο του Λαυρείου είναι 

αποτυπωμένο στα «ομιλούντα» φυσικά 

και ιστορικά-πολιτιστικά μνημεία του· 

το Λαύρειο έχει το προνόμιο να διαθέτει 

έναν πολυδιάστατο φυσικό και ιστορικό 

πλούτο, ένα τεράστιο πολιτιστικό 

απόθεμα συγκεντρωμένο στη μικρή 

έκτασή του.  



Οι αρχαιολογικές ενότητες του Σουνίου  και 

του Θορικού, με εμβληματικά έργα τον ναό 

του Ποσειδώνα και το αρχαίο θέατρο 

αντίστοιχα, οι μεταλλευτικές στοές, αρχαίες 

και νεότερες, τα  μεταλλικά εργαστήρια 

εμπλουτισμού των μεταλλευμάτων 

αργυρούχου μολύβδου, τα πλυντήρια, επίπεδα 

και ελικοειδή, μοναδικά διεθνώς, σε όλη την 

μεταλλευτική έκταση του Λαυρείου, τα 

μνημεία που συνδέονται με τη μεταλλεία και 

μεταλλουργία της νεότερης εποχής, του 

παραγωγικού και οικιστικού χώρου, 

συνιστούν μια νέα αργυρίτιδα γη. 



Η  ιδέα του στρατηγικού σχεδιασμού 

πρέπει να διαπεράσει την ελληνική, 

πολιτική και οικονομική σκέψη σε 

κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο· η κρίση δεν υπερβαίνεται 

με ανώφελους λόγους, 

αποσπασματική σκέψη, αλλά με 

στρατηγική, ολιστική σκέψη, 

συνδέοντας το τοπικό με το εθνικό, 

το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο, με 

υλικά έργα ανάπτυξης.  



Aφύπνιση του εν υπνώσει πολιτιστικού 

αποθέματος της Λαυρεωτικής. Τα οφέλη θα 

είναι πνευματικά, πολιτιστικά, εκπαιδευτικά, 

ερευνητικά, τεχνολογικά, οικονομικά. Αυτό 

προϋποθέτει τη μετάβαση από το αριστοτελικό 

δυνάμει του Λαυρείου στο αριστοτελικό 

ἐνεργείᾳ  του Λαυρείου. Να δούμε  

την κληρονομιά μας, όχι μόνον ως κάτι  

που «κείται», ως αρχαιολογικό αντικείμενο, 

αλλά και ως «υποκείμενο», ως «ενέργεια»  

που κινεί τη σκέψη μας για άλλα πολυδιάστατα 

έργα. Η ιστορική μνήμη, δεν είναι στατική, 

 δεν είναι μόνον αντικείμενο μελέτης,  

αλλά  και υποκείμενο που «εγείρεται».  



H γεωγραφική θέση του Λαυρείου,  

ως ενός αττικού τόπου που είναι 

στρατηγικής σημασίας χάρις  

στο ελπιδοφόρο λιμάνι του, αυτήν  

την «εξέδρα» προς το Αιγαίο πέλαγος, 

δίπλα στην Αθήνα, στον Πειραιά και  

στο διεθνές αεροδρόμιο «Ελευθέριος 

Βενιζέλος» δημιουργεί αναπτυξιακές 

δυνατότητες· μια συνάρτηση που θα 

ολοκληρωθεί με την επέκταση  

του προαστιακού σιδηροδρόμου από το 

αεροδρόμιο στο λιμάνι του Λαυρείου.  



Η γεωγραφική, ιστορική, 

πολιτιστική, τεχνολογική, 

οικονομική συνθήκη  

του Λαυρείου απαιτεί  

ένα άλμα.  



Έρευνα, μελέτη, τεκμηρίωση, 

προστασία και ανάδειξη, 

ψηφιοποίηση και ψηφιακή 

τεκμηρίωση  

των πολιτιστικών αγαθών  

της Λαυρεωτικής.  



Συντήρηση και ανάδειξη των μνημείων της 

Λαυρεωτικής, ένταξή τους στον κατάλογο 

παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco σε συνεργασία 

με το Υπουργείο Πολιτισμού και τους αρμόδιους 

ελληνικούς φορείς, επιστημονικές ομάδες του ΕΜΠ 

και του Διεθνούς και Ελληνικού TICCIH, προώθηση 

της ιδέας του αρχαιολογικού πάρκου και των 

πολιτιστικών διαδρομών. Τα συγκριτικά 

αναπτυξιακά πλεονεκτήματα προϋποθέτουν τη μη 

διατάραξη του λαυρεωτικού αττικού τοπίου, 

απαιτούν την υπεράσπιση της αισθητικής και 

παιδευτικής του αξίας και τη μη ατίμωσή του με 

βάρβαρες επεμβάσεις, όπως θα είναι το πλήγμα από 

τη χωματερή στο Οβριόκαστρο της Κερατέας.  



Η μη αλλοίωση της ιστορικής 

μας ταυτότητας και ιδιαίτερα της 

πόλης του Λαυρείου με τα 

βιομηχανικά νεοκλασικά της 

χαρακτηριστικά. Αποκατάσταση 

της «Ευτέρπης». Σωστική 

επέμβαση και αποκατάσταση της 

Γαλλικής Σκάλας στο λιμάνι 

 του Λαυρείου.  



Δημιουργία  του Εθνικού 

Ορυκτολογικού Μουσείου 

Λαυρείου  



Αποπεράτωση του Μουσείου  

της ΑΚΕΛ «Πάνος 

Βαλσαμάκης», για το οποίο έχει 

πρωτοστατήσει ιδιαίτερα  

η ΕΜΕΛ.  



Επίσπευση της αναστήλωσης  

του αρχαίου θεάτρου  

του Θορικού, ώστε να 

λειτουργήσει σύντομα ως χώρος 

αναβίωσης του αρχαίου 

δράματος, υψηλής αισθητικής 

και πνευματικής απόλαυσης· 

ανάδειξη της αρχαιολογικής 

ενότητας του Θορικού. 



Ανάδειξη της μεταλλευτικής 

ενότητας στην Πλάκα 

 και στο Δασκαλειό, ιδιαίτερα  

των καμίνων πύρωσης 

σιδηρομαγγανιούχων 

μεταλλευμάτων.  



Συνεργασία με τα αρμόδια όργανα 

της Πολιτείας για τη διαχείριση του 

Εθνικού Δρυμού Σουνίου· αποτελεί 

ένα υπόγειο και υπαίθριο, 

οικολογικό και μεταλλευτικό πάρκο. 

Αποκατάσταση του κτιρίου «Παρόν» 

στην κύρια στοά καθόδου των 

μεταλλωρύχων στα μεταλλεία  

της Καμάριζας, εγκατάσταση 

ανελκυστήρα στο μεταλλευτικό 

φρέαρ Serpieri No 1.  



Το Μουσείο Μεταλλείας-

Μεταλλουργίας Λαυρείου μέσα  

στο ΤΠΠΛ θα λειτουργήσει ως εστία 

και στρατηγείο, ο κατευθυντήριος 

νους, η καρδιά και η ατμομηχανή 

ανάδειξης του πολιτιστικού 

αποθέματος της περιοχής και μαζί μ’ 

αυτό θα αποτελούν ένα πολιτιστικό 

αγαθό με μια διεθνή ταυτότητα.  



Ίδρυση και λειτουργία του 

Κέντρου Πανεπιστημιακών, 

Βιομηχανικών και Τεχνικών 

Αρχείων στο ΤΠΠΛ 



Επαφές, συνεργασία, διαδικτύωση σε 

ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με ομόλογους 

φορείς. Διοργάνωση σεμιναρίων και 

επιστημονικών συναντήσεων με προοπτική 

να αποκτήσουν θεσμική υπόσταση. 

Δημιουργία δικτύου πόλεων και περιοχών της 

Ευρώπης, με ιστορικούς δεσμούς με την πόλη 

του Λαυρείου και παρόμοιων μεταλλευτικών 

περιοχών, ώστε να λειτουργήσει στο Λαύρειο 

ένα Διεθνές Εκπαιδευτικό, Ερευνητικό 

Κέντρο  Βιομηχανικής Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας των Μεταλλείων.  



Η υλοποίηση αυτού  

του αναγκαίου και εφικτού 

σχεδίου δεν είναι ένα έργο μόνον 

αττικό, αλλά εθνικό και  

στην ανάπτυξή του ευρωπαϊκής 

εμβέλειας.  
 

Λαύρειο· το σώμα του χρόνου, 

που περιμένει ν’ ανθίσει.  


