
Εκδρομή Λαύριο 3.4.2022 

Ξεκινήσαμε την Κυριακή το πρωί, η μέρα λαμπερή, κι εμείς ανυποψίαστοι πηγαίναμε 

να συναντήσουμε την «βαριά»  ιστορία του τόπου μας, την μεταλευτική -βιομηχανική 

κι ότι την συνοδεύει, με αφηγήτρια την Αιμιλία Σταματοπούλου την ξεναγό μας. 

Ξεκινήσαμε από το Αρχαιολογικό Μουσείο που φιλοξενεί τις ανάγλυφες πλάκες από 

την ζωφόρο του ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο, ευρήματα από μεταλλευτικά-

μεταλλουργικά εργαστήρια και στοιχεία της ανθρώπινης δραστηριότητας από το 5000 

πχ έως τον 6ο αιώνα μχ 

Εντυπωσιακές ήταν οι πρώτες συμβάσεις μίσθωσης των μεταλλείων σε ιδιώτες, 

χαραγμένες στην πέτρα κι ασήκωτες, οι πλάκες των ορίων των ιδιοκτησιών, που εδώ 

είχαν κάθε λόγο να είναι προσδιορισμένες με σαφήνεια, τα σύμβολα αποτροπιασμού, 

τα αγάλματα των χθόνιων θεοτήτων που ήταν φυσικό να λατρεύονται εδώ, σε μια 

περιοχή που όφειλε την ακμή της στις υπόγειες στοές και τιμούσε ανάλογα τους θεούς 

της γης. 

Συνεχίσαμε στα πλυντήρια ασημιού στην 

Καμάριζα , στην «βιοτεχνική πια παραγωγή» 

των μεταλλευμάτων γιατί αν και τα μεταλλεία 

στην περιοχή του Λαυρίου είναι από τα 

αρχαιότερα στον Ελλαδικό χώρο - η 

μεταλλευτική δραστηριότητα σε αυτά 

χρονολογείται από το 3.000-  η συστηματική 

εκμετάλλευσή τους αρχίζει με τη γέννηση 

της Αθηναϊκής Δημοκρατίας η οποία περνά 

στον έλεγχο του κράτους τη γη των 

μεταλλείων. Από το  Λαυριακό άργυρο 

λοιπόν  οι Αθηναίοι έκοψαν τις  Λαυρεωτικές 

Γλαύκες, τα πολύτιμα αττικά νομίσματα, που βοήθησαν στην ανάπτυξη της αθηναϊκής 

οικονομίας και του πολιτισμού της. Με το Λαυριακό Θησαυρό οι Αθηναίοι 

δημιούργησαν, χάρη στη διορατικότητα του Θεμιστοκλή, ισχυρό στόλο με τον οποίο 

καταναυμάχησαν τους Πέρσες. 

Επισκεφθήκαμε στη συνέχεια  το θέατρο του Θορικού που θεωρείται το αρχαιότερο 

στον ελλαδικό χώρο. Κατασκευάστηκε στη αμφιθεατρική πλαγιά του λόφου Βελατούρι 

στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. Το εντυπωσιακό είναι ότι δεν έχει κυκλικό σχήμα όπως 

τα μεταγενέστερα αρχαία θέατρα, αλλά ελλειψοειδές με ορθογώνια ορχήστρα. Στην 

περιοχή του λόφου διακρίνεις επιφανειακή φλέβα μεταλλεύματος, ήταν ένας από τους 

πρώτους χώρους εξορύξεων, εκεί επίσης έχουν αποκαλυφθεί  ίχνη πόλης που 

ήκμασε,  νεκροταφείο με πλούσια ευρήματα που ξεκινούν από την γεωμετρική (1100 

- 700 π.Χ.) περίοδο και λιμάνια με πλούσια εμπορική δραστηριότητα που είχε στην 

εποπτεία της. 

Πληροφορηθήκαμε για τους τεράστιους αριθμούς εξειδικευμένων σκλάβων που 

νοίκιαζαν επιφανείς Αθηναίοι για να κάνουν την δουλειά στα μεταλλεία, τις συνθήκες 

ζωής τους, την μαζική απόδρασή τους το 413πχ που ανέκοψε την ακμή της πόλης . 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1


Τους  επόμενους αιώνες το 

Λαύριο  ακολούθησε μια πτωτική πορεία, η 

λειτουργία των μεταλλείων  σταμάτησε, η 

πόλη ξεχάστηκε  για να ανακαλυφθεί πάλι το 

1863 όπως μάθαμε  στην επίσκεψή μας στα 

κτίρια και τις εγκαταστάσεις της Γαλλικής 

Εταιρείας. 

Η εκ νέου εκμετάλλευση της αρχαίας 

σκωρίας  και των κοιτασμάτων,  συνέβαλαν 

αποφασιστικά στη χρηματοδότηση του 

νεοδημιουργηθέντος κράτους. Λειτούργησαν για περισσότερο από 100 χρόνια, 

απείλησαν επέμβαση ξένων δυνάμεων  υπέρ του μεγαλοεπενδυτή Σερπιέρη, εκεί 

έγινε η πρώτη μεγάλη απεργία εργατών το 1896 που κατεστάλη από τον στρατό και 

μέτρησε 4 νεκρούς και πυροδότησαν την τεράστια φούσκα στο χρηματιστήριο από τον 

επενδυτή Α, Συγγρό. Έγιναν αιτία για την κατασκευή σιδηρόδρομου που ένωνε το 

Λαύριο με την Κηφισιά και την Αθήνα και κατέληγε στην Πλ. Λαυρίου, εκεί που είναι 

σήμερα τα γραφεία του Συλλόγου μας, και την οικοδόμηση των πρώτων 

ολοκληρωμένων  συγκροτημάτων κατοικίας για τους εργάτες και τους υπάλληλους. Ο 

πλούτος που συγκεντρώθηκε κόσμησε την πόλη με ιδιαίτερα όμορφα νεοκλασικά 

οικοδομήματα που εξακολουθούν να φιλοξενούν δραστηριότητες του Δήμου. 

Τα μεταλλεία εγκαταλείφθηκαν οριστικά το 1982, όταν το μεγαλύτερο μέρος του 

εύκολα εξορύξιμου μεταλλεύματος εξαντλήθηκε. Τότε το Λαύριο αντιμετώπισε ένα νέο 

κύκλο βιομηχανικής κρίσης, λόγω της ευρύτερης αποβιομηχάνισης σε ολόκληρη την 

Ελλάδα. Δεκάδες βιομηχανικές μονάδες σταμάτησαν να λειτουργούν και περισσότερο 

από το 20% του πληθυσμού εγκατέλειψε την πόλη, λόγω της μεγάλης μείωσης των 

θέσεων απασχόλησης. 

Το Λαύριο, η αγαπημένη πόλη του σκηνοθέτη Θ. Αγγελόπουλου, μοναδική πόλη της 

Ελλάδας με τέτοια βιομηχανική ιστορία, πόλη φιλοξενίας προσφύγων μέχρι τις μέρες 

μας, μας κέρδισε, μας συγκίνησε, μας αγκάλιασε. Γιατί και καλά περάσαμε, και νέους 

φίλους αποκτήσαμε, και τα τσιπουράκια μας ήπιαμε, και τους «εργολάβους 

αμυγδαλωτά» τιμήσαμε, και τελικά συνδέσαμε το παρελθόν με το παρόν σαν χώρα, 

σαν άνθρωποι, μέσα από την ευχαρίστηση μιας εκδρομής.  

 

 

   


