
 
 

Φύλλο εργασίας: Σενάρια 
 

1. ΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΟΙ 

Τα κτίρια που έχετε μπροστά σας είναι ότι έχει απομείνει από τις βιομηχανίες  που 

υπήρχαν στο Λαύριο. Πολλά από αυτά ανήκουν στο πρώτο εργοστάσιο μεταλλείας-

μεταλλουργίας που ιδρύθηκε στο Λαύριο το 1864, για να εκμεταλλευτεί τα 

επιφανειακά παραπροϊόντα της μεταλλουργίας που ήταν διάσπαρτα από τις αρχαίες 

εκμεταλλεύσεις στην περιοχή της Λαυρεωτικής. 

 

Είστε εργάτες/μεταλλωρύχοι/μεταλλουργοί στην Ιταλογαλλική εταιρεία Roux –

Serpieri και δουλεύετε στις στοές ή στα καμίνια. 

 

 

2. ΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΟ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΕΙΟ 

Από το 1955 και μετά έχουμε μια νέα βιομηχανική ανάπτυξη στο Λαύριο  με 

κλωστήρια, υφαντήρια, χυτήρια, εργοστάσιο παραγωγής σπίρτων κλπ. Το 

μεγαλύτερο εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας ήταν το «ΑΙΓΑΙΟΝ», που βρίσκεται 

μπροστά σας, το οποίο, αφού έκλεισε το 1988, πουλήθηκε και μετατράπηκε σε 

εμπορικό κέντρο.  

 

Είστε εργαζόμενοι στην παραγωγή νήματος ή υφάσματος στο εργοστάσιο 

ΑΙΓΑΙΟΝ 

 

 

3. ΕΡΓΑΤΕΣ ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑ 

Τα κτίρια που έχετε μπροστά σας είναι ότι έχει απομείνει από τις βιομηχανίες  που 

υπήρχαν στο Λαύριο. 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 τα 

αιτήματα των εργαζομένων.  

 

Είστε εργάτες  που απεργούν για να διεκδικήσουν καλύτερες συνθήκες εργασίας 

και ασφάλεια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΡΧΗΣ –ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ 

Τα κτίρια που έχετε μπροστά σας είναι ότι έχει απομείνει από τις βιομηχανίες  που 

υπήρχαν στο Λαύριο. Ιδρυτής της πρώτης εταιρείας μεταλλείων ήταν ο Ιωάννης 

Βαπτιστής 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. 

 

 

5. ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΕΣ 

Το λιμάνι του Λαυρίου αναπτύχθηκε πολύ γρήγορα ήδη από το 1865 που ιδρύεται η 

πόλη. Οι λιμενικές εγκαταστάσεις εξυπηρετούσαν τις δύο μεγάλες εταιρείες του 

Λαυρίου την Ελληνική Εταιρεία Μεταλλουργιών Λαυρίου και την Γαλλική Εταιρεία 

Μεταλλείων Λαυρίου. Ο χαρακτήρας του λιμανιού ήταν βιομηχανικός και εμπορικός. 

Η μεταλλική κατασκευή στην άκρη του λιμανιού ήταν η σκάλα φόρτωσης και 

εκφόρτωσης των μεταλλευμάτων της Γαλλικής εταιρείας και κατασκευάστηκε το 

1888. 

 

Είστε εργάτες στο λιμάνι τον 19
ο
 αιώνα όταν φορτώνονται από εδώ τα 

μεταλλουργικά προϊόντα αλλά και φτάνουν πλοία με κάρβουνο ή τρόφιμα.  

 

 

6. ΚΤΙΣΤΕΣ –ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΚΤΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ 

Τα κτίρια που έχετε μπροστά σας είναι ότι έχει απομείνει από τις βιομηχανίες  που 

υπήρχαν στο Λαύριο. Τα κτίρια του 19
ου

 αιώνα ακολουθούν τα χαρακτηριστικά των 

βιομηχανικών κτιρίων της Ευρώπης του 19
ου

 αι. και χρησιμοποιούν ως υλικά 

κατασκευής πέτρα, τούβλα, ξύλο, κεραμίδια κλπ. Στις νεώτερες βιομηχανίες έχει 

χρησιμοποιηθεί το σκυρόδεμα (μπετόν) καθώς και μεταλλικά στοιχεία, οι στέγες είναι 

επίπεδες κλπ. 

 

Είστε κτίστες που δούλεψαν στην κατασκευή αυτών των εργοστασίων. 

 

 

 

 


