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Προςαρμογι, επζμβαςθ, κυριαρχία

Περιβάλλον: ‘το ςφνολο των εξωτερικών παραγόντων και των 
ςυνθηκών που επιδροφν ςε ζναν οργανιςμό ή μια κοινότητα’ 
(Καραλι, Περιβαλλοντικι Αρχαιολογία)

• Εχκρικό φυςικό περιβάλλον
• Προςαρμογι – ςυνφπαρξθ - εξθμζρωςθ
• Επιλογι κατάλλθλων κζςεων προσ εγκατάςταςθ
• Κλίμα, νερό, αςφάλεια, 
• Γεωλογία  εξεφρεςθ πρϊτων υλϊν
• Επεμβάςεισ κάκε είδουσ  διαμόρφωςθ του φυςικοφ 

περιβάλλοντοσ ϊςτε να ικανοποιεί τον τρόπο ηωισ, 
αυτονόμθςθ 

• Κυριαρχία (εκμετάλλευςθ, αλαηονεία)
• Ωςτόςο, αλλθλεπίδραςθ



Αττικι



Λασρεωτική

• Ποικιλία τοπίων  περιοχζσ κατοίκθςθσ 
(οργανωμζνεσ ςε οικιςμοφσ αλλά και μεμονωμζνεσ 
κατοικίεσ), αγροτικζσ εκτάςεισ, βιομθχανικζσ ηϊνεσ, 
δρόμοι, αρχαιολογικζσ κζςεισ, μνθμεία βιομθχανικισ 
κλθρονομιάσ, γεωλογικοί ςχθματιςμοί, δαςωμζνεσ 
εκτάςεισ, φρυγανότοποι…

• τον τόπο αυτό ο άνκρωποσ ζδραςε από τθν 
προϊςτορικι εποχι, πότε ςυμβιϊνοντασ αρμονικά 
με το φυςικό περιβάλλον και πότε κυριαρχϊντασ ςτθ 
φφςθ και αντλϊντασ πόρουσ από αυτιν. 

























Ζνα εξορυκτικό τοπίο…

Σα υπόγεια ζργα (οι μεταλλευτικζσ ςτοζσ και τα μεταλλευτικά 
πθγάδια/φρζατα)  μοιάηουμε με χάςματα ςτο τοπίο

Πρόκειται για μνθμεία που μαρτυροφν ζνα παρελκόν που ζφταςε ςε 
τεχνολογικό απόγειο τον 5ο – 4ο αι. π.Χ. και ξανά ςτα τζλθ του 19ου αι. 
μ.Χ. 

Σα επιφανειακά ζργα ζχουν τθ μορφι είτε εκτεταμζνων ερειπιϊνων (που 
περιλαμβάνουν τα αρχαία κατάλοιπα μεταλλευτικϊν εργαςτθριϊν και 
βοθκθτικϊν εγκαταςτάςεων, αρχαία λατομεία, τάφουσ, οικιςτικά ςφνολα, 
πφργουσ, και άλλα) είτε μιςο-γκρεμιςμζνων κτιςμάτων και λικοςωρϊν 
από τθν πιο πρόςφατθ περίοδο εκμετάλλευςθσ. 

Από τθ ςτιγμι που ςταμάτθςαν οι ςφγχρονεσ εργαςίεσ εξόρυξθσ το 
ςθμαδεμζνο αυτό τοπίο αφζκθκε ςτθ μοίρα του και θ φφςθ κυριάρχθςε 
ξανά, εγκολπϊνοντασ τισ μεταλλευτικζσ δομζσ και μεταμορφϊνοντασ τισ 
ςε μνθμεία. 

Η ςυνφπαρξθ ερειπίων από τθν αρχαιότθτα και από τον 19ο -20ο αι. 
διαμορφϊνουν το τοπίο τθσ Λαυρεωτικισ.



Γαληνίτης – PbS 



Αηουρίτθσ και μαλαχίτθσ 





























Τποψθφιότθτα

• Εκκρεμεί το ηιτθμα ζνταξθσ τθσ 
Λαυρεωτικισ ςτο Ευρωπαϊκό και Παγκόςμιο 
Δίκτυο Γεωπάρκων τθσ UNESCO, για το οποίο 
είχε το 2008-09 κατατεκεί ςχετικόσ φάκελοσ 
υποψθφιότθτασ (IΓΜΕ, ΓϋΚΠ) αλλά δυςτυχϊσ 
το αίτθμα δεν ευοδϊκθκε τότε ςε πρϊτθ 
φάςθ λόγω ελλείψεων του ςχετικοφ φακζλου. 

Πθγι: https://www.huffingtonpost.gr/petros-
tzeferis/-_8371_b_12985724.html

http://www.oryktosploutos.net/2015/05/blog-post_19.html
http://www.oryktosploutos.net/2015/05/blog-post_19.html


ΚΠΕ Λαυρίου

• Εργάηονται 3 αποςπαςμζνοι 
εκπαιδευτικοί

• Ανάμεςα ςτα άλλα, εναςχόλθςθ 
με  κζματα αρχαίασ και 
ςφγχρονθσ μεταλλουργίασ, 
κζματα γεωλογίασ και 
εκμετάλλευςθσ του υπεδάφουσ 
ανά τουσ αιϊνεσ, κζματα 
εξάντλθςθσ ενόσ πόρου, δίνοντασ 
ζτςι ζμφαςθ ςτα ιδιαίτερα 
χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ και 
ςτοχεφοντασ ςτθ διατιρθςθ τθσ 
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ με τθν 
ανάδειξθ των τοπικϊν 
μνθμείων αειφορικι ανάπτυξθ



Προγράμματα

• Αργφρου Πθγι

• το δρόμο του 
μεταλλωρφχου

• Σο δάςοσ ζχει τθ δικι 
του ιςτορία

• Ζνα δάςοσ γεννιζται

• Σίποτα δεν πάει χαμζνο 

• Γιαλό – γιαλό

• Σο λιμάνι αλλάηει το 
Λαφριο

• Αρχιτεκτονικι και 
Περιβάλλον

• Προςανατολίηομαι ςτο 
ΧΑΟ

• Περιβαλλοντικά 
μονοπάτια ςτθ 
Λαυρεωτικι (3ιμερο) 



1. ΑΡΓΤΡΟΤ ΠΗΓΗ



Εκμετάλλευςθ των ορυκτϊν του 
Λαυρίου

• Πρϊτεσ μαρτυρίεσ εξόρυξθσ μεταλλευμάτων: τζλθ 4θσ χιλ. π.Χ.

• Σα ορυχεία και τα εργαςτιρια αργφρου του Λαυρίου παρείχαν
ςτθν Ακινα άργυρο και μόλυβδο από τον 6ο π.Χ. αιϊνα και μετά

• Σον 5ο αιϊνα π.Χ. το Λαφριο ςτάκθκε ‘αργφρου πθγι’ και ‘κθςαυρόσ
χκονόσ’ που προμικευε τθν Ακινα με το πολφτιμο μζταλλο και
τθν κακιζρωςε ωσ θγετικι δφναμθ

• ταδιακι υποβάκμιςθ τθσ ςθμαςίασ και κλείςιμο των ορυχείων κατά τθν 
Ρωμαϊκι περίοδο (περίπου  1οσ αιϊνασ μΧ)

6000-3200 πΧ    3200-1100 πΧ   1100-750 πΧ    7οσ-6οσ αι. πΧ    5οσ αι. πΧ



τόχοι 

1. Να προβλθματιςτοφν οι 
μακθτζσ και να 
προτείνουν ιδζεσ για τθ 
διαχείριςθ των αρχαίων 
μνθμείων  με ςτόχο τθ 
διατιρθςθ και ανάδειξθ 
τουσ

2. Να κατανοιςουν ότι θ 
εκμετάλλευςθ του 
υπεδάφουσ είχε μεγάλο 
περιβαλλοντικό και 
ανκρϊπινο κόςτοσ

3. Να γνωρίςουν το ςοφό τρόπο 
με τον οποίο 
χρθςιμοποιικθκαν οι υδάτινοι 
πόροι ςτθν αρχαιότθτα και να 
πειραματιςτοφν πάνω ςε αυτό

4. Να προβλθματιςτοφν οι 
μακθτζσ ςε κζματα ςχετικά με 
τθν εξάντλθςθ των φυςικϊν 
πόρων

5. Να ζρκουν ςε επαφι με 
λιγότερο γνωςτζσ αρχαιότθτεσ



Διαδικαςία
• Θεωρθτικι προςζγγιςθ του κζματοσ ςτο ΚΠΕ
• Μετάβαςθ ςτθν πλατεία «παρϊν» μιασ ςτοάσ
• Προςομοίωςθ τθσ γραμμισ παραγωγισ αργφρου και 

μολφβδου (χειροδιαλογι, κραφςθ, εμπλουτιςμόσ)
• Βιωματικι προςζγγιςθ τθσ επικινδυνότθτασ τθσ δουλειάσ 

του μεταλλωρφχου
• Μελζτθ πεδίου ςτον αρχαιολογικό χϊρο τθσ οφριηασ–

ανακάλυψθ τθσ λειτουργίασ ενόσ αρχαίου μεταλλευτικοφ 
πλυντθρίου 

• υηιτθςθ – προβλθματιςμόσ για τθν κατάςταςθ και τθν 
αξιοποίθςθ των μνθμείων με ςτόχο τθν αειφορικι

ανάπτυξθ.



2. ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΣΟΤ 
ΜΕΣΑΛΛΩΡΤΧΟΤ



τόχοι  
• Γνωριμία με το βιομθχανικό παρελκόν του Λαυρίου
• Προςζγγιςθ τθσ γραμμισ παραγωγισ με ζμφαςθ 

ςτθν ρφπανςθ που προκφπτει από κάκε ςτάδιο
• Προβλθματιςμόσ για τισ επιπτϊςεισ τθσ 

βιομθχανικισ παραγωγισ ςτον άνκρωπο και ςτο 
φυςικό περιβάλλον

• υνειδθτοποίθςθ τθσ αξίασ των φυςικϊν πόρων 
(μεταλλευμάτων)

• Προβλθματιςμόσ ςχετικά με τθ διαχείριςθ τθσ 
ρφπανςθσ

• Κατανόθςθ τθσ αξίασ τθσ βιομθχανικισ κλθρονομιάσ
• φνδεςθ εννοιϊν: κατανάλωςθ προϊόντων -ποιότθτα 

παραγωγικισ  διαδικαςίασ



Δραςτθριότθτα 1

• Περιιγθςθ και  γνωριμία  με το χϊρο του 
Σ.Π.Π.Λ. ςε ομάδεσ, με κατάλλθλο 
εκπαιδευτικό υλικό - ςυνεντεφξεισ.

 Σαξίδι ςτο χρόνο και το χϊρο
 Από τθ Γαλλικι εταιρεία μεταλλείων Λαυρίου 

ςτισ ςφγχρονεσ υψθλισ τεχνολογίασ εταιρείεσ 
του Πάρκου, ςτουσ ηωντανοφσ μουςειακοφσ 
χϊρουσ του, ςτισ πολιτιςτικζσ υποδομζσ του, 
ςτα ςκθνικά ταινιϊν…

 Ζμφαςθ: 
 τθ ρφπανςθ  - απορρφπανςθ
 τθν αειφορικι χριςθ των διατθρθτζων κτιρίων 

του ςυγκροτιματοσ .



Δραςτθριότθτα 2

Παιχνίδι προςομοίωςθσ

Καταςκευι αττικοφ 
τετράδραχμου από πθλό

 Βιοτεχνία – βιομθχανία

 Σεχνίτεσ - Εργάτεσ

 Γραμμι παραγωγισ 

 Ρφπανςθ –εργαςιακά 
δικαιϊματα –κόςτοσ 
προϊόντοσ 

 Κατανάλωςθ 



Δραςτθριότθτα 3

• Εργαςτιριο υλικϊν και ορυκτϊν 

 Χειριςμόσ υλικϊν, μετάλλων και ορυκτϊν 
με ςτόχο να αντιλθφκοφν τα παιδιά τισ 
διαφορετικζσ ιδιότθτεσ τουσ 

 Παρατιρθςθ ςτα ςτερεοςκόπια ορυκτϊν 
τθσ Λαυρεωτικισ και χαρακτθριςτικϊν 
τουσ, όπωσ χρϊμα, λάμψθ, διαφάνεια και 
κρυςταλλικι δομι

 Παρατιρθςθ του φαινομζνου του 
φκοριςμοφ

 υηιτθςθ με κζμα τθν εξάντλθςθ των 
πλουτοπαραγωγικϊν πθγϊν / ορυκτϊν



Ευχαριςτϊ!


