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τεχνολογCα παραγωγής του αργύρου >>, σελ. 60 (υπο

σημειώσεις). 
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Σύμφωνα με το << ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ >> 

του Ι. Σταματάκου, η λέξη αυτή σημαCνει: Λαύρα (η): διά

δρομος, δρομCσκος // πέρασμα μεταξύ βράχων // οχετός α

καθαρσιών, απόπατος // υπόγεια βραχώδης σήραγγα. Την C
δια άποψη εCχαν εκφράσει ο Ραγκαβής, οι λεξικογράφοι 

Ησύχιος και Ευστάθιο5 καθώς επCσης και το λεξικό της 

Σούδας. Συγκεκριμένα υποστηρC(,;ουν πως η λέξη Λαύρα ση

μαCνει στοά ή ακόμη και μεταλλεCο. 'Ετσι το Λαύριο (ή 

Λαύρειον) όρος ή ΛαυραCα χώρα εCναι τόπος με υπόγειες 

στοές, δηλαδή τόπος μεταλλεCων. 

Πρέπει να προσθέσουμε εδώ ότι η λέξη Λαύριο απέκτη

σε από την αρχαιότητα δύο σημασCες, μCα γενική και μCα 

ειδική. Η γενική ήταν ολόκληρη η μεταλλευτική περιοχή 

που ονομάζ;εται σημερα Λαυρεωτική και η ειδική ήταν το 

αρχαCο χωριό που βρισκόταν κοντά στη σημερινή θέση της 

πόλεως του ΛαυρCου.(3) 

ΣυνοψCς;οντας λοιπόν βλέπουμε πως έχουμε μCα περιοχή 

πολύ Ηοντά στην, τότε, πόλη-κράτος Αθήνα · Τ'LΌυ στα έγκα .... 

τά της περιέχει μέταλλα. Μέταλλα που, πρέπει να αναφέ

ρουμε, εCχαν πολύ μεγάλη σημασCα για την αρχαCα Ελλάδα 

αλλά και για όλη την ανθρωπότητα. Τα μέταλλα, όλα τα μέ

ταλλα, έπαιξαν πρωταρχικό ρόλο στον πολιτισμό του ανθρω

που. 'Οταν ο άνθρωπος τα πρωτοανακάλυψε, χρησ ι μοτιο ι ούσε 

για όπλα και εργαλεCα λαξευμένους σκληρούς λCθους. Δια

πCστωσε γρήγορα όμως ότι τα μέταλλα ήταν ιδεώδη υλικά σε 

σύγκριση με τους λ C θους, για όπλα και εργαλε C α. Έτσι τη 

λίθινη και νεολιθική εποχή διαδέχονται η εποχή του χαλ

κού, έπειτα η εποχή του Ηρατ ερώματος ( μπρούντ(,;ου) και 

τελικά η εποχή του σιδήρου. 

παράλληλα με αυτά τα μέταλλα όμως υπήρξαν και δύο 

άλλα μέταλλα τα οποCα ήταν πολύ ποθητά από τους ανθρώ

πους παρόλο που ήταν ακατάλληλα για όπλα και εργαλεία. 

Αναφερόμαστε φυσικά στο χρυσό και στον άργυρο. Δύο μέ

ταλλα που έχουν ωραCο χρώμα, δεν αλλά(,;ουν όψη, δεν σκου

ρ ιόζ;ουν στο νερό ή στον αέρα και γενικά δεν φθεCρονται. 



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

*(4) Κ. Κωνοφάγος, << Το αρχαίο Λαύριο και η ελληνική 

τεχνολογία παραγωγής του αργύρου >>, σελ . 59 . 

*(5) κ. Κωνοφάγος, << Το αρχαίο Λαύριο και η ελληνική 

τεχνολογία παραγωγής του αργύρου >>, σελ.57. 

*(6) Κ. Κωνοφάγος, << Το αρχαίο Λαύριο και η ελληνική 

τεχνολογία παραγωγής του αργύρου >>, σελ. 58-60. 



-3-

'Ήταν, καL είναL, LδανLκά γLα κοσμήματα, πολυτελή αγγεία, 

καL τον αLώνα που επLνοήθηκαν τα νομίσματα ήταν η 

πρώτη ύλη γLα την κατασκευή των νομLσμάτων αυτών. Αυτο

νόητο είναL λοLπόν πως τα μέταλλα αυτά ήταν, καL είναL 

πηγή πλούτου καL δόζας.Χρυσό καL άργυρο την εποχή εκείνη 

υπήρχε στη Μακεδονία, τη Θράκη καL από τα νησLά, στη 

Θάσο καL στη Σίφνο.(4) 

Στην Ελλάδα, την κυρίως Ελλάδα της ΑρχαLότητας, 

υπήρχε μόνο άργυρος καL μόνο στο ΛαύρLο:ΈτσL λοLπόν στα 

μεταλλεία του, τα πλούσLα σε αργυρούχο μόλυβδο, οφείλεL 

το ΛαύρLο την ζεχωρLστή θέση που έχεL στην Lστορία,έστω 

καL αν αυτή η Lστορία είναL στη σκLά της Lστορίας της 

Αθήνας. Αυτός είναL καL ο βασLκός λόγος, γLα τον οπο ίο 

στη συνέχεLα ενώ θα παρουσLάζεταL η Lστορία του Λαυρίου 

κατά χρονολογLκές περLόδους, θα γίνεταL ταυτόχρονα μία 

αναφορά στην σε όλους γνωστή Lστορία των Αθηνών:ΕτσL ο 

καθένας θα μπορεί να έχεL μLα καλύτερη ενημέρωση αφού 

καL η Lστορία του Λαυρίου, όπως ήδη προαναφέρθηκε, αλλά 

καL το ίδLο το ΛαύρLο ήταν άμεσα συνδεδεμένα με την 

Lστορία της Αθήνας.(5) 

Η Lστορία αυτή αρχίζεL περίπου στον 15~ αLώνα π.Χ., 

οπότε στήν Ελλάδα επLκρατεί' ο Μυκηναϊκός πολLτLσμός 

(1550-1200 π.Χ.). ~Ενας πολLτLσμός κρατερώματος (μπρούν

τζου) όπως έχεL ονομαστεί καL όπως μπορεί να δLαπLστώσεL 

κανείς εύκολα, βλέποντας τα σπαθLά εκείνης της εποχής 

στο ΑρχαLολογLκό Μουσείο της Αθήνας. Σε εκείνη την εποχή 

καL συγκεκρLμένα στον l4g -13~ αLώνα π.Χ. τοποθετεί ο Ι. 
' ' ι • , . • ' , • • ι . : , ' ' ' 1 ' 

ΣΕΡΒΕ. -· τα πολυτ L μα αντ L κε L μενα που ανακαλυψε ·σε μLα δο..:. 

κLμαστLκή ανασκαφή στην κορυφή του ΒελατούρL. ΣυγκεκρL

μένα τα ευρήματά του απέδεLζαν ατράνταχτα πως εκείνη την 

εποχή γLνόταν παραγωγή αργύρου στην περLο χ ή του Λαυρίου· 

τον άργυρο χρησLμοποLούσαν γLα δLακοσμητLκούς λόγους σε 

αγγεία αλλά καL σε βασLλLκούς τάφους.(6) 

Την ανάπτυζη του Μυκηναϊκού πολLτLσμού σταματάεL, με 

όχL ήρεμο τρόπο η κάθοδος των ΔωρLέων. Η εLσβολή τους 



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

*(7) Κ. Κωνοφάγος, << Το αρχαίο λαύριο και η ελληνική 

τεχνολογία παραγωγής του αργύρου >>, σ ελ . 64- 66 . 

*(8) βλέπε σημείωση *(7), σελ . 69-71 . 

*(9) βλέπε σημείωση *(7), σελ . 67-68. f • 
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που χρονολογείται, περίπου στο 1100 η.Χ., δι,ήρκεσε 200 

χρόν ι, α και, δημι,ούργησε παντού χάος. Η Αθήνα, η Αττ ι, κή 

αλλά και, η Αρκαδία γλι,τώνουν από τη φοβερή αυτή ει,σβολή 

ίσως επει,δή το φτωχό έδαφός τους δεν προκαλούσε τους 

ει,σβολείς. 'Ετσι, οι, πόλει,ς αυτές περνάνε ήρεμα σε μι,α 

νέα κοι,νωνι,κοπολι,τι,κή ζωή χωρίς τι,ς καταστροφές που υπέ

στησαν άλλες πόλε ι, ς. Η Αθήνα με το πέρασμα των χρόνων 

αρχίζει, να αναπτύσσεται,, αρχι,κά σε ένα αγροτι,κό κράτος 

και, στη συνέχει.α σε ένα κράτος βι,οτεχνι.κό και, εμnορι,κό, 

με ναυτι,λι,ακή και, εμπορι,κή ανάπτυζη στι,ς αποι,κίες που 

είχε δημι,ουργήσει,. (7) 

Το εμπόρι,ο αυτό αναπτύσσεται, με πολύ γρήγορους ρυθ

μούς περίπου τον 7gαι,ώνα η.Χ. χάρη στην επι,νόηση των νο

μι,σμάτων. Η επι, νόηση αυτή, της ανταλλαγής εμπορευμάτων 

με κάnοι,ο κομμάτι, πολύτι,μου μετάλλου σφραγι,σμένο από το 

κράτος γι,α την εγγύησή του, δίνει, φτερά στο εμπόρι,ο που 

βλέπουμε να αναπτύσσεται, προς όλες τι,ς κατευθύνσει,ς. Η 

ανάπτυζη όμως του εμπορίου όπως επίσης και, η ανάγκη αύ

ζ ησης της παραγωγής αργύρου, φέρνουν μεγάλα προβλήματα 

στο θέμα του εργατι,κού δυναμι,κού που πρέπει, κι, αυτό να 

αυ ζ η θ ε ί . ( 8 ) 

Ας σημει,ωθεί εδώ ότι, εκείνη την εποχή ίσχυε η αρχή 

τηςδουλείας γι,α χρέη. Αν κάποι,ος δηλαδή δα μπορούdε να 

πληρώσει, τους φόρους ή τα χρέη του, αυτό τον καθι,στούσε 

αυτόματα υπόδουλο του πι,στωτή. Επίσης δούλοι, υπηρχαν κι, 

από τους πολέμους. Οι, αι,χμάλωτοι, πολέμου δεν εζολοθρεύ-

ονταν πι,α όπως 

εργασία. Αν 

παλαι.ότερα, 

οι, δούλοι, 

αλλά αναγκάζονταν σε ι,σόβι,α 

από τους πολέμους δεν 

επαρκούσαν,τότε υπήρχαν και, οι, αγορές δούλων στι,ς ακτές 

του Εύζει,νου Πόντου ή του Αι,γαίου όπου μπορούσαν οι, Αθη

ναίοι, να αγοράσουν δούλους. Σημαντι,κότερη αγορά θεωρού

νταν η αγορά της Χίου.(9) 

Οι, δούλοι, ανήκαν στους κυρίους τους, δεν είχαν δι,

και.ώματα και, δεν ίσχυαν γι,'αυτούς νόμοι,. Η εργασία τους 

ήταν πάντα δύσκολη, οχληρή και, εnι, κ ί νδυνη γ ι,α ττι ζωή 



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

*(10) Κ. Κωνοφάγος, << Το αρχαίο Λαύριο και η ελληνική 

τεχνολογία παραγωγής του αργύρου >>, σελ. 106. 

*(11) βλέπε σημείωση *(10), σελ. 71. 

*(12) βλέπε σημείωση *(10), σελ. 57. 

*(13) βλέπε σημείωση *(10), σελ. 70. 

*(14) βλέπε σημείωση *(10), σελ, 85-87. 
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τους. Ο ρόλος λοLπόν των δούλων ήταν nρωταρχLκός στα με

ταλλεCα του ΛαυρCου.(10) 

Τα μεταλλεCα του ΛαυρCου, όπως εCναL αυτονόητο, αρ

χCζουν να αναπτύσσονταL γLα να καλύψουν τLς ανάγκες πα

ραγωγής αργύρου. Τώρα πLα ο άργυρος δε χρησLμοποLεLταL 

μόνο γLα δLακόσμηση αλλά εCναL η πρώτη ύλη YLQ την κατα

σκευή των αθηναϊκών νομLσμάτων. ΔημLουργούνταL κατά καL

ρούς πολύ ωραCα νομίσματα με δLάψορες παραστάσ ε L ς καL 

πορτρέτα. Σύμφωνα με αναλύσεLς που έχουν γίνεL, τα νομί

σματα αυτά αποτελούνταL σε ποσοστό πάνω από 98% από άρ

γυρο. ( 11) 

Τα ΠLΟ ωραCα Cσως, αλλά καL πLο γνωστά νομCσματα που 

έχουν δημLουργηθεC από τον άργυρο του ΛαυρCου εCναL τα 

περCφημα τετράδραχμα της Αθηνάς(με την Αθηνά στη μCα όψη 

καL τη γλαύκα στην άλλη). ΚοLτώντας ένα τέτοLο τετράδρα

χμο σπάνLα σκεφτόμαστε το μέταλλο από το οποCο έγLνε καL 

σπανLότερα την έμπνευση, τη σκέψη, τον κόπο, τLς θυσίες 

αλλά καL τις ζωές που έχουν χαθεί(από τους σκλάβους) για 

τη δημιουργία του.(12) Γι'αυτό, παρόλο που τα μάτLα της 

ιστορίας είναι στραμμένα στην Αθήνα, το Λαύριο είναL 

αυτό που παίCει πρωταρχικό ρόλο στ ην ανάπτυζη, ή μη της 

Ελλάδας στην αρχαιότητα. Τοποθετώντας το τετράδραχμο της 

Αθηνάς χρονολογικά θα πρέπει να αναζητήσουμε τη δημLου

ργία του περίπου στο 546-525 π.Χ., επί εποχής τυραννίας 

του ΠεισLστράτου. (13) Το νόμισμα αυτό είχε πολύ μεγάλη 

επιτυχία καL κρατήθηκε ακόμα και όταν καταργήθηκαν οι 

τυραννίδες. Τα μεταλλεία του Λαυρίου εκείνη την εποχή ή

ταν ιδLωτικά. Αργότερα όμως (αρχές 5~ αLώνα π.Χ.)ο ΚλεL

σθένης συμπερLλαμβάνεL στους νόμους του ένα νόμο κρατι

κοποίησης τών μεταλλείων της Λαυρεωτικής. Ο νόμος αυτός, 

όπως θα δούμε αργότερα έπαιζε χαρακτηριστικό ρόλο στην 

μετέπειτα ιLστορ'Cα της Αθήνας. 'Ετσι λοLnόν χάρη στον .-
Κλεισθένη, η Αθήνα αποκτά πλ εόνασμα στην οικονομία της 

και αρχίCει να μοιράCει στους πολίτες της το πλεόνασμα 

αυτό. ( 14) 



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

*(15) σημερινή ΚαμάριCα 

*(16) Κ. Κωνοφάγος, << Το αρχαίο Λαύριο και η ελληνική 

τεχνολογία παραγωγής του αργύρου >>, σελ. 90. 

*(17) βλέηε σημείωση *(16), σελ. 87-88. 

*(18) βλέπε σημείωση *(16), σελ. 88-91. 
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Το 483 π.Χ. ανακαλύπτεται στη Μαρώνεια (15) ξαφνικά 

ένα νέο πλούσιο κοίτασμα αργύρου με αποτέλεσμα τα έσοδα 

του δήμου απότομα να διπλασιαστούν. Αμέσως ο δήμος συνε

δριάζει για να αποφασίσει τη νέα διανομή. Στη συνεδρία

ση αυτή σηκώνεται ο Θεμιστοκλής και πείθει το δήμο να μη 

διανεμηθούν τα νέα έσοδα αλλά να χρησιμοποιηθούν για την 

κατασκευή τριήρων. Έτσι, χάρη στην ευφυία του 

Θεμιστοκλή, η Αθήνα το 480 π . Χ. έχει στη δύναμή της 200 

τριήρεις. (16) 

Στην Ασία όμως είχε αρχίσει να επεκτείνεται το πε

ρσικό κράτος . Αρχικά ο Κύρος Β'(559-529) καταλαμβάνει τη 

Λυδία στις ακτές της Μικράς Ασίας (546), στη συνέχεια ο 

Δαρείος (521 - 486) επιχειρεί εισβολή στην Ελλάδα αλλά α

ποτυγχάνει (513-512) . Ετοιμάζει ξανά το στρατό του 

(500) , εισβάλει ξανά στην Ελλάδα αλλά το πεζικό του συν

τρίβεται στον Μαραθώνα (490) . (17) 

Παρά τις αποτυχίες ο Δαρείος δεν εγκαταλείπει το 

σκοπό του, ετοιμάζει ένα φοβερό πολυεθνικό ασιατικό 

στρατό και ένα τεράστιο στόλο . Πεθαίνει όμως το 486 π . Χ. 

και το σκοπό του αναλαμβάνει ο γιος του Ξέρξης . 

Το 480 π.Χ . ο Ξέρξης έχει ήδη εισβάλει στην Ελλάδα 

και προχωρά προς την Αθήνα καταστρέφοντας τα πάντα στο 

δρόμο του . Ακολουθεί η ναυμαχία της Σαλαμίνας τον Σε

πτέμβρη του 480 π . Χ . Οι Έλληνες κερδίζουν στα στενά της 

Σαλαμίνας τον, κατά πολύ μεγαλύτερό τους, στόλο των Περ

σών . ο Ξέρξης που παρακολουθούσε τη ναυμαχία από το Αι

γάλεω τρομοκρατείται και φεύγει για την Ανατολή με όσες 

δυνάμεις του έχουν απομείνει . Η Ελλάδα έχει σωθεί . 

Τρεις ήταν οι κυριοι παράγοντες για την τεράστιας 

σημασίας ιστορική αυτή νίκη των Αθηναίων α) η μεγαλο

φυ ί α του Θεμιστοκλή , β) ο πατριωτισμός του δήμου των Α

θ η νών και γ) ο άργυρος του Λαυρίου. Χωρίς τον άργυρο αυ

τόν δε θα είχαν κατασκευαστεί οι 200 τριήρεις από τον 

Θεμιστοκλή και σίγουρα η ιστορία θα ήταν διαφορετική 1 ί
σως και αρνητική για την Ελλάδα . (18) 



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

*(19) Κ. Κωνοφάγος, << Το αρχαίο ΛαύρLο καL η ελληνLκή 

τεχνολογία παραγωγής του αργύρου >>, σελ. 95-96. 

. ' 
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Τα χρόνLα των ΜηδLκών πολέμων δLαδέχεταL η πεντηκο 

νταετία. ΠρόκεLταL γLα τα επόμενα 50 χρόνLα (480-431) ό -

που η Αθήνα παρουσLάζεL μία απότομη ευημερία καL άνο-

δο σε δύναμη καL πολLτLσμό. ΑναπτύσσεταL έτσL ο περίφη-
, ου , 

μος κλασLκός πολLτLσμος του 5= αLωνα η.Χ., του <<Χρυσού 

ΑLώνα>). 

Προκαλεί κατάπληζη καL μένεL σχεδόν ανεζήγητο πώς σε 

τόσα λίγα χρόνLα καL σε τόσο λίγο πληθυσμό, γεννήθηκαν 

καL έζησαν τόσες μεγάλες δLάνοLες καL δημLουργήθηκαν τό 

σα αθάνατα έργα σκέψεως καL τέχνης που σώζονταL ανέπαφα 

μέχρL καL στLς μέρες μας. 

ΧαρακτηρLστLκά να θυμίσουμε: στην πολLτLκή ο ΠερL

κλής(490-429), στην LστορCα ο Θουκυδίδης(460-395) , στη 

φLλοσοφία ο Σωκράτης(470-399), ο Πλάτων(428-347), OL σο

φL στές · στο θέατρο ο ΑLσχύλος ( 525-465), ο Σοφοκλής ( 496-

405), ο ΕυρLnίδης(484-406), ο ΑρLστοφάνης(445-386), στην 

τέχνη -στη γλυnτLκή - ο ΦεLδίας(500-431) καL στην αρχL

τεκτονLκή ο Ικτίνος. Επίσης τα αρLστουργήματα αpλLτ εκτο

νLκής -που υπάρχουν μέχρL καL σήμερα- ο Παρθενώνας, τα 

ΠροnύλαLα, ο ναός της Αθηνάς Νίκης κ.ά. 

Σε όλα αυτά nρέnεL να προσθέσουμε την ανάπτυζη μLας 

απαράμLλλης τεχνLκής σε πολλές περLοχές καL φυσLκά τη 

βελτίωση στηντεχνLκή παραγωγής αργύρου στο ΛαύρLο μαζί 

με την τεχνLκή της νομLσματοκοπίας.(19) ΈτσL κατά την 

περίοδο του Χρυσού ΑLώνα το ΛαύρLο γνωρίζεL μLα φοβερή 

άνοδο στην εκμετάλευση του αργύρου. ΧαρακτηρLστLκά ο Ξ ε -
, ο , λ, 

νοφων τον 4= αLωνα η.Χ. εεL πως όσοL εργάτες κL αν υ-

πήρχαν, υπήρχαν πάντα αρκετά μεταλλεία καL μεταλλεύματα 

να τους απορροφήσουν. Επίσης σε μελέτη του Κ.Κωνοφάγου 

αναφέρεταL πως η παραγωγή αργύρου nρέnεL να ή τ αν της τά

ζεως των 20000 κLλών ετησίως, με αποτέλεσμα τα έσοδα να 

φτάνουν περίπου τα 100 τάλαντα ανά έτος γLα το ΔημόσLο. 

Πολλοί πλούτLσαν εκείνη την εποχή στο ΛαύρLο. Μετα

ζύ αυτών oL πLο πολλοί νοLκLάζοντας δούλους στους μεταλ

λευτές. ΥπολογίζεταL μάλLστα ότL στο ΛαύρLο, στα μεταλ-



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

*(20) Κ. Κωνοφάγος, << Το αρχαίο Λαύριο και η ελληνική 

τεχνολογία παραγωγής του αργύρου >>, σελ. 99-101. 

*(21) βλέπε σημείωση *(20), " σελ~ 102-103. 

*(22) βλέπε σημείωση *(20), σελ. 107. 

*(23) βλέπε σημείωση *(20), σελ. 109. 
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λεία και στη μεταλλουργία εργάζονταν περίπου 11000 αν

θρωποι με την συντριπτική πλειοψηφία αυτών να είναι δού

λοι. 

Γεγονός πάντως είναι ότι το Λαύριο, όπως και η 

Αθήνα, γνώρισε την ακμή του στην πεντηκονταετία. Και ή

ταν η ακμή διότι σε λίγο άρχιζε ένας φοβερός εμφύλιος 

πόλεμος: ο Πελοποννησιακός πόλεμος. ( 20) Κατά την πρώτη 

περίοδο αυτού του πολέμου, μέχρι το 421, το Λαύριο υπέ

φερε. Οι Σπαρτιάτες εισέβαλλαν τα καλοκαίρια στην Αττι

κη κι έφθαναν μέχρι το Λαύριο με αποτέλεσμα να επηρεάζε

ται η παραγωγή αργύρου. Μετά την << ειρήνη του Νικίου >> 

που τερμάτισε το 414 π.Χ., οι Σπαρτιάτες καταλαμβάνουν 

τη Δεκέλεια (413) και αποχόβουν έτσι την Αθήνα από την 

Εύβοια και το Λαύριο. Τότε συμβαίνει κάτι το καταστμοφι

κο. Ο Θουκυδίδης αναφέρει: <<20000 δούλοι, οι περισσότε

ροι ειδικοί, φεύγουν προς τους Λακεδαιμονίους >>. (21) 

Πιθανή αιτία της ομαδικής αυτής φυγής είναι οι υποσχέ

σεις των Σπαρτιατών για την απελευθέρωσή τους. (22) Το 

αποτέλεσμα ήταν την εποχή εκείνη να πέσει κατακόρυφα η 

παραγωγή αργύρου, ίσως και στο μηδέν. Χρειάστηκαν κατό

πιν αρκετά χρόνια για να δουλέψουν εντατικά τα μεταλλεία 

του Λαυρίου, αλλά ποτέ ζανά δεν έφθασαν τις δόζες του 5c;! 

αιώνα. Χρειάστηκε συγκεκριμένα να φτάσει η ιστορία στην 

ηγεμονία του Καλλίστρατου (376-361) για να ανθήσει πάλι 

το Λαύριο από τις ενοικιάσεις των μεταλλείων του δήμου 

στους · ιδιώτες. 

Ακολουθούν χρόνια ήρεμα χωρίς γεγονότα σημαντικά και 

η Αττική μέρα με τη μέρα αποκτά και πάλι τη χαμένη της 

λάμψη χάρη στους ικανούς οικονομολόγους που κυριαρχούν 

την εποχή εκείνη, όπως ο Καλλίστρατος, ο Εύβουλος (342-

335) και ο Λυκούργος (338-325). (23) 

Ενώ αυτά συμβαίνουν στην Αθήνα, νέφη αρχίζουν να μα

ζεύονται στο βορρά. Μία ελληνική φυλή δημιουργεί αναπά

ντεχα ένα δυναμικό κράτος, το κράτος των Μακεδόνων. Ηγέ

της του κρά.τους αυτού είναι ο Φίλιππος Β; ικανός δι-



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

*(24) Κ. Κωνοφάγος, << Το αρχαίο Λαύριο και η ελληνική 

τεχνολογία παραγωγής του αργύρου >>, σελ. 113-114. 

*(25) βλέπε σημείωση *(24), σελ.115-116. 

*(26) βλέπε σημείωση *(24), σελ. 118. 

*(27) βλέπε σημείωση *(24), σελ. 119. 
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πλωμάτης, ρεαλιστής, πολεμιστής, φιλόδοζος και μεγαλε

πήβολος. 

Το 356 π.Χ. ο Φίλιππος Β'γίνεται κύριος των μεταλ

λείων του Παγγαίου και οργανώνει την παραγωγή αργύρου 

και χρυσού. Κατασκευάζει χρυσά νdμίσματα (οι Φίλιπποι) 

που γίνονται περιζήτητα στις εμπορικές του συναλλαγές. 

Το Λαύριο αμέσως δέχεται ένα ισχυρό πλήγμα· το νόμισμά 

του δεν είναι πια μοναδικό.(24) 

Το 338 στη Χαιρώνεια οι Μακεδόνες κερδίζουν την 

Αθηναϊκή συμμαχία και επιβάλλονται στην Ελλάδα. Το 336 

δολοφονείται ο Φίλ ιππος Β'και αναλαμβάνει την ηγεμονία ο 

γιος του Αλέζανδρος, γνωστός σε όλους μας ως ο Μέγας Α

λέζανδρος. 

Ο Αλέζανδρος αρχίζει την εκστρατεία του εναντίον της 

Ανατολής και επιβάλλεται χάρη στα σπάνια χαρίσματά του 

σχεδόν σε όλη την Ανατολή. Το 323 σε ηλικία 32 ετών πε

θαίνει και σηματοδοτείται έτσι το τέλος της εκστρατείας 

του που διήρκεσε 13 χρόν ια. Μέσα στα 13 αυτά χρόνια της 

εκστρατείας του Μεγάλου Αλεζάνδρου, ο λαυρεωτικός άργυ

ρος αντιμετώπιζε έναν φοβερό ανταγωνισμό.(25) 

Το μακεδονικό νόμισμα επικρατεί μέσα σε πολύ μικρό 

~ρονικό διάστημα σε όλες τις αγορές της Μεσογείου . Το 

νόμισμα αυτό που κυκλοφορεί σε πολύ μεγάλες ποσότητες 

γίνεται το διεθνές νόμισμα και παραγκωνίζει τις Λαυρεω

τικές γλαύκες των Αθηνών. Τούτο αναγκάζει τους μεταλλευ

τές του Λαυρίου να κλείσουν πολλά μεταλλεία τους διότι 

είχαν γίνει ζημιογόνα.(26) 

Το ισχυρότερο χτύπημα έρχεται το 262 π.Χ., όταν ο Α

ντίγονος Γονατάς απαγορεύει στην Αθήνα τη νομισματοκοπή. 

Η ιστορία όμως του Λαυρίου δεν τελειώνει εδώ. Το 205 

είναι η αρχή της διείσδυσης και επιβολής των Ρωμαίων 

στην Ελλάδα. Οι Ρωμαίοι δεν ήταν όπως οι Μακεδόνες, ήταν 

ζένοι και ανελέητοι, με μόνη αναστολή το σεβασμό προς 

τις ένδοζες πόλει ς της Ελλάδας.(27) 

Μέσα σε αυτά τα πλαίσιατου σεβασμού, η Αθήνα αρχίζει 



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

*(28) Κ. Κωνοφάγος, << Το αρχαCο ΛαύρLο καL η ελληνLκή 

τεχνολογία παραγωγής του αργύρου >>, οελ. 120-122. 
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πάλι να αναπτύσσεται και να εζελCσσεται σε κέντρο πν ε υ 

ματικών , φιλοσοφικών Ακαδημιών. Η εζέλιζη αυτή συνεχί

Cεται το 196 η.Χ. με την επαναλειτουργία των μεταλλείων 

του Λαυρ C ου και την κοπή των καινούργιων αθηναCκών τε

τραδράχμων. Χιλιάδες δούλοι αρχί Cουν να δουλεύουν και 

πάλι στα μεταλλεCα με εντατικούς ρυθμούς για να καλύψουν 

τις ανάγκες. 

Αυτή τη φορά όμως τα γεγονότα εζελίσσονται πολύ δια

φορετικά από ότι παλιότερα. Το 134 π.Χ. επαναστατούν οι 

δούλοL χωρίς να καταφέρουν τίποτα το σημαντLκό. Το 104 

π.Χ. όμως και για δύο χρόνια, έως το 102π.Χ., γίνεται 

μία φοβερή επανάσταση. Οι δούλοι σκοτώνουν τους φρουρούς 

τους, καταλαμβάνουν το φρούριο του Σουνίου και λεηλατούν 

την Αττική. Οι Ρωμαίοι με μεγάλη δυσκολία θα καταφέρουν 

τελικά να τους υποτάζουν. Παρά την υποταγή όμως η δου

λοκτητική κοινωνία αρχίζει να γκρεμCζεται και τα μεταλ

λεία σLγά-σιγά κλείνουν. 

Το τελLκό χτύπημα έρχεται το 86π.Χ. με την λεηλασία 

της Αθήνας από τον Σύλλα. Ακολουθούν ατέλειωτοι εμφύλιοι 

πόλεμοι των Ρωμαίων επί 6λληνικού εδάφους καL άγρLες φο

ρολογίες εις βάρος Ελληνικών πόλεων. 

Στο τέλος του f~ αιώνα η.Χ. η Ελλάδα βρίσκεται στα 

όρLα του λιμού. Μέσα σε αυτή την τραγική ατμόσφαιρα πήρε 

τέλος και το Αρχαίο Λαύριο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέ

ρει ο Πομπόνιος Μέλας το 40 μ.Χ.: << Θορικός καL Βραυ

ρώνα που ήταν κάποτε πόλεις και τώρα είναι ονόματα >>. 

Το Λαύριο είχε ήδη ζεχαστεί. 'Εμεινε ζεχασμένο επί δύο 

χιλιετίες σκεπασμένο από πεύκα, στη σιωπή της άγνοLας. 

Το Λαύριο αναστήθηκε όταν αναστήθηκε η Αθήνα στον 19~ 

αLώνα μ.Χ. με την αναγέννηση της Ελλάδας.(28) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2g 

ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ ΤΟΥ 19~uΚΑΙ 20~v ΑΙΩΝΑ 

Το 1821 άρχι.σε η ελληνι,κή επανάσταση. Ο ελληνι,κός 

λαός, υπόδουλος στην Οθωμανι,κή αυτοκρατορCα τέσσερι,ς πε

ρCπου αι,ώνες, ζεσηκώθηκε σε μι,α ηρωι,κή προσπάθει,α γι,α να 

αποκτήσει, την ελευθερCα του και, την ανεζαρτησCα του. 

Οι, Έλληνες πολέμησαν σκληρά επC επτά χρόνι,α. Μόνοι, 

τους εναντ Cον μι, ας μεγάλης δυνάμεως. 'Υστερα από πρωτο

φανε Cς θυσCες, όπως η έζοδος του ΜεσολογγCου, και, με την 

τελι,κή επέμβαση των τρι,ών μεγάλων δυνάμεων, της ΑγγλCας, 

ΓαλλCας και, της ΡωσCας.στη vαυμαχCα του ΝαυαρCνου (Οκτώ 

βρι,ος 1827), η Ελλάδα επι,τέλους ανέπνεε ελεύθερα. 

ΕπακολουθεC ο ρωσοτουρκι,κός πόλεμος του 1828-1829, η 

νCκη της ΡωσCας και, η αναγνώριση από την ΤουρκCα της α

νεζαρτησCας της Ελλάδας. 

Το 1860 η Ελλάδα ήταν ένα αδύναμο και, περι,ορι,σμένο 

σε έκταση βασCλει,ο. Περι,λάμβανε την Πελοπόννησο και, προς 

βορρά τι,ς επαρχCες που βρCσκονταν κάτω από μCα περCπου 

παράλληλο που περνούσε από την Άρτα και, τον Βόλο. Από 

τα ελληνι,κά νησι,ά του Αι,γαCου εCχαν περι,ληφθεC στο ελλη

νι,κό κράτος μόνο η Εύβοι,α και, οι, Κυκλάδες, . και,, από το 

1864, τα νησι,ά του ΙονCου πελάγους. 

Το 1860 ήταν βασι,λι,άς ο 'Οθωνας. Το 1863 άρχι.σε η 

συνταγματι,κή βασι,λεCα του ΓεωργCου Α' που δι,ήρκεσε 49 

χρόν ι,α. 
, 

Η Ελλάδα έβγαι,νε από μι,α μακραCωνη δουλεCα και, ε-

μπαι.νε στο δρόμο των πολι,τι,σμένων χωρών της Ευρώπης. 

'Αρ χ ι.ζε όμως κυρι,ολεκτι.κά από το μηδέν. 

Από τα πρώτα χρόνι,α της ανεζαρτησCας της η Ελλάδα 

προσπαθεC να αζι,οποι,ήσει, τον ορυκτό της πλούτο. 'Ηταν 

εγκαταλελει,μένος τελεCως κατά τους αι,ώνες της τουρκι,κής 

κατοχής. 

Το Λαύρι,ο ήταν ζεχασμένο σχεδόν σε όλους τους αι,ώνες 

μ .Χ. Το 1860 μπαCνει, και, πάλι, στο ι,στορι.κό nροσrιήνι,ο. 







ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

* (4) π. Μπαλόγλου, << Το Λαυρεωτικό ζήτημα και οι κοι

νωνικοοικονομικές του επιδράσεις >>, σελ. 10, (υποσημει

ώσεις) 

* (5) βλέπε σημεCωση * (4) σελ. 11 
) 

* (6) Κ.Κωνοφάγος, << Το αρχαCο Λαύριο και η ελληνική 

τεχνολογCα παραγωγής του αργύρου >>, σελ. 36-41 
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ρLκό καλυπτόμενοL από πυκνή βλάστηση. (4) 

Μεταγενέστερη επίσκεψη του Γερμανού ΡΟΥΣΕΓΕΡ το 1844 

δεν cmέδωσε θετLκά αποτελέσματα' ο ίδLος υποστήρLξε ότL 

τα μεταλλεύματα σLδήρου καL όχL μολύβδου τυγχάνουν εκμε

ταλεύσεως . ( 5) 

Βλέπουμε λοLπόν ότL παρόλες τLς προσπάθεLες των ελ

ληνLκών κυβερνήσεων, εLδLκοί αποφαίνονταL ότL το ΛαύρLο 

δεν ήταν εκμεταλεύσLμο. Κανείς δεν είχε παρατηρήσεL ότL 

OL μεγάλες ποσότητες των αρχαίων σκωρLών στην επLφάνεLα 

(που αποδείχτηκε αργότερα ότL ήταν 1500.000-t. περίπου με 

10% μόλυβδο) μπορούσαν να ξαναλLώσουν με θαυμάσLα οLκο

νομLκά αποτελέσματα καL με μLκρές εγκαταστάσεLς . 

Εκείνος που πρώτος, όπως φαίνεταL από την προσεκτLκή· 

μελέτ η του θέματος, το αναγνώρ L σε καL το έκανε γνωστό 

στην ελληνLκή κυβέρνηση ήταν ο νεαρός έλληνας μεταλλεLο

λόγος , μηχανLκός Ανδρέας Κορδέλλας από τη Σμύρνη. 

ο Ανδρέας Κορδέλλας πήρε το δίπλωμά του το 1859 (εί

χε σπουδάσεL στη Γερμανία καL στο ΒέλγLο) καL προσλήφθη

κε αμέσως ως δόκLμος μηχανLκός (άμLσθος) στο υπουργείο 

οLκονομLκών στη δLεύθυνση του ορυκτολογLκού τμήματος. Το 

1860 ο Κορδέλλας , με σχετLκή υπουργLκή δLαταγή, επLσκέ

φτηκε το ΛαύρLο γLα να μελετήσεL τLς δυνατότητές του . Το 

1861 έγLνε ο πρώτος νόμος περί μεταλλείων . ΟφείλεταL 

στον μηχανLκό Κορδέλλα , σε συνεργασία με τους υπαλλή

λους του υπουργείου Ι . Σούτσο καL Π . ΒουγLούκα . 

Την περLγραφή γLα το τί είδε στο ΛαύρLο την οφείλου

με σε μLα δLάλεξή του το 1890 στην Αθήνα , στον ψLλολο

γLκό σύλλογο « Παρνασσός >>. Η περLγραφή της εnLσκέ

ψεώς του το 1860, είναL χαρακτηρLστLκή γLα την τότε κα

τάσταση στην Ελλάδα καL στην ΑττLκή, καL μεγάλου ενδLα

φέροντος . ( 6) 

Σε σχετLκό έγγραφο ο Κορδέλλας ανέλυε την προέλευση 

των σκωρLών , OL οποίες περLείχαν αργυρούχο μόλυβδο σε 

αρκετό ποσοστό καL ημLδLάλυτα μεταλλεύματα ενθείου μο

λύβδου . Από τLς σκωρLές αυτές θα μπορούσε κανείς εύκολα 



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

*(7) Π. Μπαλόγλου, << Το Λαυρεωτικό Cήτημα και οι κοι

νωνικοοικονομικές του επιδρ&οεις >>, οελ. 14-16 

*(8) Κ. Κωνοφ&γος, << Το αρχαCο Λαύριο και η ελληνική 

τεχνολογCα παραγωγής του αργύρου >>, οελ. 44 
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με λίγα έζοδα, με φτωχό τεχνολογικό εζοπλισμό και με τυ

χαία πρόσωπα να εζάγει το μόλυβδο και τον άργυρο. 

Είναι φανερό ότι στον Ανδρέα Κορδέλλα, τον αφανή αυ

τόν έλληνα επιστήμονα, οφείλεται η τιμή της ακριβούς α

ναγνωρίσεως και καταμετρήσεως των μολυβδούχων σκωρ ιών 

του Λαυρίου. Δυστυχώς όμως η μέχρι τώρα ιστοριογραφική 

έρευνα που σχετίζεται με το Λαύριο δεν έχει αποκαταστή

σει το όνομα του αφανούς σκαπανέα της ελληνικής υπαί -

θρου. 

Ο Κορδέλλας, όπως προαναφέραμε, θέλοντας να βοηθήσει 

από τη θέση του στην εκμετάλευση του.ορυκτού πλούτου της 

χώρας μας, συνέβαλε στη σύνταζη του πρώτου στην Ελλάδα 

περι μεταλλείων Νόμου της 22ας Αυγούστου του 1861. Ο νό

μος χορηγούσε στην κυβέρνηση το δικαίωμα να παραχωρεί 

προς εζόρυζη την κυριότητα των μεταλλείων σε ιδιώτες ή 

εταιρίες. Με αυτόν τον τρόπο προέκυπταν δύο κύριοι : ο 

εκμεταλευτής, εκείνος δηλαδή που λάμβανε την παραχώρηση 

και το διηνεκές δικαίωμα της εζορύζεως του μεταλλείου 

και ο επιφανειούχος, ο ιδιοκτήτης δηλαδή της επιφάνειας 

της γης, ο οποίος δικαιούτο αποζημιώσεως για τον περιο

ρισμό της ιδιοκτησίας του. 

Η διάταζη αυτή του νόμου μπορεί να ήταν σωστή από α

πόψεως μεταλλευτικής σκοπιμότητας, φρονούμε όμως ότι)για 

ένα κράτος αρτισύστατο, όπως το ελληνικό, το οποίο εκεί

νη ακριβώς την εποχή σπαρασσόταν από κομματικές έριδες, 

διαμάχες και παλαιοκομματισμό, ευρισκόμενο μάλιστα σε α

ναβρασμό - βρισκόμαστε ένα χρόνο πριν από την έζωση του 
, , 1 

Όθωνος, που θα λαβει χωρα τον Οκτωβριο του 1862 - μπο-

ρούσε να αποτελέσει αντικείμενο κομματικής συναλλαγής 

και διαφθοράς, με αποτέλεσμα τα μεταλλεία να περιέλθουν 

στα χέρια των ι οχυρών της ημέρας. ( 7) 

ο Κορδέλλας υπέβαλε οτ ις 24 .10 .1863 σχετική έκθεσή 

του, όπου υποστήριζε την ανάγκη εκμεταλεύσεως των οκω-

ρ ιών. ( 8) 

'Ενας από αυτούς που δημιούργησαν τις προϋποθέσεις 



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

*(9) Στεφανόπουλος Φ., << Το νεοκλασικό Λαύριο >>, 

σελ. 9 

*(10) Γερμανός βοτανολόγος (1822-1902) που έζησε πολλά 

χρόνια στην Ελλάδα. 

*(11) Μπαλόγλου Π. <<Το Λαυρεωτικό ζήτημα και οι κοιν\λ./

νικοοικονομικές του επιδράσεις>>, σελ. 19-20 
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για την εκμετάλευση του Λαυρίου ήταν και ο Ιταλός μεταλ

λειολόγος Ιωάννης Βαπτιστής Σερπιέρης (1815-1887) που ο 

Μαρκεζίνης τον χαρακτήριζε σαν μια ανήσυχη, κερδοσκοπική 

καιευφυή προσωπικότητα (Μαρκεζίνης Σπ. <<Πολιτική Ιστο

ρία της Νεωτέρας Ελλάδος >>, τόμ 2, σελ 35-36). Το ό

νομά του επισκιάζει σήμερα, δίκαια ή άδικα, αυτό του 

Κορδέλλα. Το γεγονός είναι ότι η υπογραφή του Κορδέλλα 

υπάρχει σε μια παραστάδα του ναού του Ποσειδώνα στο Σού

νιο με ημερομηνία του 1860. Ο Σερπιέρης έφτασε στο Λαύ

ριο με οδηγούς τον Στράβωνα και τον Παυσανία μόλις το 

1862. Ένα χρόνο αργότερα συνδέθηκε με τον Κορδέλλα και 

οι δύο άνδρες συνεργάστηκαν. (9) 

Η έλευση του Σερnιέρη στην Ελλάδα είχε καλυφθεί από 

την ελληνική ιστοριογραφία με ένα μυθιστορηματικό πέπλο, 

το οποίο όμως αίρεται απλούστατα από τα λόγια του ίδιου 

του Ιταλού επιχειρηματία, ο οποίος ανέφερε στον Κορδέλ

λα, στην πρώτη τους συνάντηση, ότι έλαβε γνώση για τις 

σκωρίες από την πρώτη κιόλας έκθεση που είχε συντάξει ο 

' Ελληνας μεταλλειολόγος για το υπουργείο οικονομικών 

(27.2.1860) και έφτασε στα χέρια του από τον ΧΕΛΝΤΡΙΧ 

(10). Είναι πραγματικά μια σκοτεινή ιστορία πως ο 

ΧΕΛΝΤΡΙΧ , αμύητος στα γεωλογικά, ενδιαφέρθηκε, έψαξε 

και βρήκε την έκθεση και στη συνέχεια μεταφρασμένη την 

έστειλε στον Σερπιέρη. Το ενδιαφέρον του βοτανολόγου 

ΧΕΛΝΤΡΙΧ μαρτυρούσε ότι προφανώς κάποια οικονομική 

σχέση υπήρξε ανάμεσα σε αυτόν και τον Σερπιέρη. ( 11) 

ο Στυλ. Λυκούδης αναφέρει ότι ο Σερπιέρης τυχαία πα

ρατήρησε στην παραλία του Λιβόρνου πετρώδεις όγκους που 

είχε εναποθέσει ως σαβούρα το ρουμάνικο μπάρκο << Φραν

τζίσκα >>" τον παραξένεψε το βάρος των όγκων και ο πλοί

αρχος του έδωσε τις γεωγραφικές σvντεταγμένες του όρμου. 

ο Σερπιέρης ανακάλυψε στη συνέχεια ότι πρόκειται για τον 

ερημικό όρμο << εργαστήρια >> του Νότιου Ευβοϊκού, του 

αρχαίου Λαυρίου και σε επίσκεψή του την 27ll Νοεμβρίου 

1860 . στο Λαύριο αναγνώρισε τους σωρούς των σκωριών και 



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

*(12) Μπαλόγλου Π . , <<Το Λαυρεωτικο ~ήτημα και οι κοινω

νικοοικονομικές του επιδράσεις >>, σελ . 19 (υποσημειώ 

σεις . ) 

*(12) Παλιά ονομασία του Σουνίου 

*(13) βλέπε σημείωση *(12))σελ. 21-22 

*(14) Κωνοφάγος Κ., <<Το αρχαίο Λαύριο και η ελληνική 

τεχνολογία παραγωγής του αργύρου >>, σελ. 45 
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για την εκμετάλευση του ΛαυρCου ήταν και ο Ιταλός μεταλ

λειολόγος Ιωάννης Βαπτιστής Σερπιέρης (1815-1887) που ο 

ΜαρκεζCνης τον χαρακτήριζε σαν μια ανήσυχη, κερδοσκοπική 

καιευφυή προσωπικότητα (ΜαρκεζCνης Σπ. <<Πολιτική Ιστο

ρCα της Νεωτέρας Ελλάδος >>, τόμ 2, σελ 35-36). Το ό

νομά του επισκιάζει σήμερα, δCκαια ή άδικα, αυτό του 

Κορδέλλα. Το γεγονός εCναι ότι η ·υπογραφή του Κορδέλλα 

υπάρχει σε μια παραστάδα του ναού του Ποσειδώνα στο Σού

νιο με ημερομηνCα του 1860. Ο Σερπιέρης έφτασε στο Λαύ

ριο με οδηγούς τον Στράβωνα και τον ΠαυσανCα μόλις το 

1862. Ένα χρόνο αργότερα συνδέθηκε με τον Κορδέλλα και 

οι δύο άνδρες συνεργάστηκαν. ( 9) 

Η έλευση του Σερπιέρη στην Ελλάδα εCχε καλυφθεC από 

την ελληνική ιστοριογραφCα με ένα μυθιστορηματικό πέπλο, 

το οποCο όμως αCρεται απλούστατα από τα λόγια του Cδιου 

του Ιταλού επιχειρηματCα, ο οποCος ανέφερε στον Κορδέλ

λα, στην πρώτη τους συνάντηση, ότι έλαβε γνώση για τις 

σκωρCες από την πρώτη κιόλας έκθεση που εCχε συντάξει ο 

· Έλληνας μεταλλειολόγος για το υπουργεCο οικονομικών 

(27.2.1860) και έφτασε στα χέρια του από τον ΧΕΛΝΤΡΙΧ 

(10). ΕCναι πραγματικά μια σκοτεινή ιστορCα πως ο 

ΧΕΛΝΤΡΙΧ , αμύητος στα γεωλογικά, ενδιαφέρθηκε, έψαξε 

και βρήκε την έκθεση και στη συνέχεια μεταφρασμένη την 

έστειλε στον Σερπιέρη. Το ενδιαφέρον του βοτανολόγου 

ΧΕΛΝΤΡΙΧ μαρτυρούσε ότι προφανώς κάποια οικονομική 

σχέση υπήρξε ανάμεσα σε αυτόν και τον Σερπιέρη. (11) 

ο Στυλ. Λυκούδης αναφέρει ότι ο Σερπιέρης τυχαCα πα

ρατήρησε στην παραλCα του Λιβόρνου πετρώδεις όγκους nου 

εCχε εναποθέσει ως σαβούρα το ρουμάνικο μπάρκο << Φραν

τCCσκα >>" τον παραξένεψε το βάρος των όγκων και ο πλοC-
"' 

αρχος του έδωσε τις γεωγραφικές σvντεταγμένες του όρμου. 

ο Σερnιέρης ανακάλυψε στη συνέχεια ότι πρόκειται για τον 

ερημικό όρμο << εργαστήρια >> του Νότιου Ευβοϊκού, του 

αρχαCου ΛαυρCου και σε επCσκεψή του την 27..!l ΝοεμβρCου 
1860 στο Λαύριο αναγνώρισε τους σωρούς των σκωριών και 



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

*(12) Μπαλόγλου Π., <<Το ΛαυρεωτLκο ζήτημα καL OL κοLνω

νLκοοLκονομLκές του επLδράσεLς >>, σελ. 19 (υποσημεLώ

σεLς.) 

*(12) ΠαλLά ονομασCα του ΣουνCου 

*(13) βλέπε σημεCωση *(12)~σελ. 21-22 

*(14) Κωνοφάγος Κ., <<Το αρχαCο ΛαύρLο καL η ελληνLκή 

τεχνολογCα παραγωγής του αργύρου >>, σελ. 45 
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εκβολάδων καL ζήτησε προνόμLο γενLκής εκμεταλεύσεως από 

την ελληνLκή κυβέρνηση, η οποCα όμως εζέδωσε δύο, το ένα 

γLα μLα ελληνLκή εταLρCα καL το άλλο γLα μLα γαλλLκή. 

ο σύγχρονος LστορLκός Σπ. ΜαρκεζCνης αναφέρεταL καL 

αυτός στη δLήγηση κάποLου πλοLάρχου ελληνLκού LστLοφόρου 

στο λLμάνL της ΣαρδηνCας, ΚάλLαρL, ο οποCος εCχε αποβά

λεL εκεC τLς σαβούρες του, OL οποCες κCνησαν το ενδLαφέ

ρον καL την περLέργεLα του ΣερπLέρη, στον οποCο ο πλοC

αρχος εCχε αναφέρεL την τοποθεσCα Κάβο-Κολώνες. (12) 

Σε αCτησή του, με ημερομηνCα 12 ΝοεμβρCου 1863, ο Ι. 

Β. Σ ερπ L έρη ς προσέφερε στο υπουργ ε C ο ο L Ί-ιονομ L κών 50000 

δρχ. γLα την απόκτηση του αποκλεLστLκού δLκαLώματος εκ

μεταλεύσεως και 2000 δρχ. Υι.ατ~ έτος γ L α όλη τη δ L άρχε L α 

της εκμεταλεύσεως. Η ελληνLκή κυβέρνηση καθυστερούσε καL 

χρονοτρLβούσε να του απαντήσεLΌ ΣερπLέρης όμως βLαζόταν 

καL ήθελε πάση $υσCα να βρεθεC λύση, να γCνεL κύρLος των 

σκωρ Lών καL να προχωρήσε L στην εκμετάλευση. Ανησυχούσε 

μήπως χάσεL την ευκαLρCα καL έρθουν ΚL άλλοL ανταγωνL

στές, που άρχLζαν ήδη να εμφανCζονταL. (13) 

ο ΣερπLέρης βασLζόταν σε μLα ΠLθανή νομLκή εκδοχή 

ότ L ο L αρχαC ες σκωρ L ές ανήκαν στους κτήτορες του εδά

φους. ΚαL τέτοLΟL ήταν η κοLνότητα Κερατέας καL η Μονή 

Πεντέλης. Προχώρησε τότε στην επCσημη Cδρυση της εταL

ρCας ROUX-SERPIERI-FRESSYNET καL ΣCα, η οποCα αγόρασε τα 

δLκαLώματα των σκωρLών από την κοLνότητα Κερατέας καL τη 

Μονή Πεντέλης. ' Αρχ L σε σύντομες εργασ C ες εγκαταστάσεως 

του μεταλλουργεCου κοντά στην παραλCα του σημερLνού λL

μανLού του ΛαυρCου που τότε ονομαζόταν ως θέση << εργα

στηρL~ΚLα >>. Η λέζη προέρχεταL από την αρχαCα λέζη << 

εργαστήρLα >>. Ο ΣερπLέρης προσέλαβε ως τεχνLκό σύμβουλο 

τον Α.Κορδέλλα, ο οποCος αποχώρησε προσωρLνά από το υ

πουργεCο καL σε λCγο ορLστLκά. Η εταLρCα, αφού έλυσε το 

πρόβλημα της ληστεCας της περLοχής, άρχLσε τLς εργαοCες 

της κατά το ΜάLο του 1864 σε έκταση 10J91 στρεμμάτων καL 

το 1865 &ρχLσε η παραγωγή μολύβδου. (14) 



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

*(15) Στεφανόπουλος Φ., <<Το νεοκλασLκό ΛαύρLο>>, 

σελ. 10 

*(16) Μπαλόγλου Π., <<Το ΛαυρεωτLκό ζήτημα καL OL κοLνω

νLκοοLκονομLκές του επLδράσεLς>>, σελ. 23 (υποσημεL

ώσεLς). 

*(17) βλέπε σημεCωση *(16), σελ. 24 

*(18) Κωνοφάγος Κ., <<Το αρχαCο ΛαύρLο καL η ελληνLκή 

τεχνολογCα παραγωγής του αργύρου>>, σελ. 45 
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Σχεδόν όλη η περιοχή του ΛαυρCου, εκτός από τον Κυ

πριανό που ήταν ψαροχώρι, ήταν έρημος. Οι πρώτες εγκατα

στάσεις της εταιρCας εCχαν τη μορφή καλυβιών και ο αρχι

κός αριθμός των εργατών ήταν μικρός. (15) 

Η ληστεCα αποτελούσε ένα σημαντικό πρόβλημα για την 

ελληνική κοινωνία και οικονομία. Είναι ένα πρόβλημα ευ

ρύτατο και ζεπερνά τα όρια της παρούσης μελέτης. Ενδει

κτικά θα αναφέρουμε ότι ο Σερπιέρης ήρθε σε επαφή με το 

διαβόητο ληστή της περιοχής, τον Κίτσο, αναλαμβάνοντας 

τη συντήρηση και προστασCα των δύο παιδιών του με αντάλ

λαγμα τη διαφύλαζη της εταιρίας, των εγκαταστάσεών της 

και των υπαλλήλων της από άλλους ληστές. (16) 

Βλέποντας τη μεγάλη -τεχνολογική εζέλι,ξ,η η οποία άρ

χισε να εμφανίζεται στην περιοχή και ενθουσι,ασμένος από 

τα αποτελέσματα της ανακαλύψεως, ο Κορδέλλας σκέφτεται 

ότι έχει σημάνει η ώρα για την βιομηχανική και οικονομι

κή ανάπτυξ,η της χώρας είναι αποφασισμένος να αφοσιωθεί 

ολοκληρωτικά στα μεταλλεCα του ΛαυρCου και για το λόγο 

αυτό ζητά από το υπουργείο οικονομικών ενιαύσια άδεια, 

την οποία και λαμβάνει. Αργότερα αποχώρησε τελείως από 

το υπουργείο και εργάστηκε ως αρχιμηχανικός στην ιταλο

γαλλική εταιρCα. ( 17) 

Η εταιρία ROUX-SERPIERI μαζί με τις σκωριές άρχισε 

να τροφοδοτεί και εκβολάδες, πάνω στις οποίες δεν είχε, 

σε καμμιά περCπτωση, δικαCωμα. Εκβολάδες ονομάστηκαν τα 

φτωχά μεταλλεύματα που απέρριπταν οι αρχαίοι ύστερα από 

χειροδιαλογή, επίσης οι πλυνίτες, τα φτωχά απορρίματα 

των πλυντηρCων. Όλα αυτά είχαν μεταφερθεί από τις βρο

χές ανακατεμένα και σκέπαζαν τις κοιλάδες της Λαυρεωτι-

κής. (18) 

Η ζωή της πρώτης εταιρίας όμως επρόκειτο να είναι 

σύντομη. Το λαυρεωτικό ζήτημα έφερε την ταραχή στο έθνος 

μας για τέσσερα περίπου χρόνια από το 1869 έως το 1873 

και δημιουργήθηκε από τη διαμάχη μεταζύ του Δημοσίου και 

της εταιρίας για το αν οι εκβολάδες και οι σκωριές του 



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

*(19) Στεφανόπουλος Φ., <<Το νεοκλασικό Λαύριο>>, 

σελ. 10 

*(20) Μπαλόγλου Π., <<Το Λαυρεωτικό C~τημα και οι κοινω

νικοοικονομικές του επιδράσεις>>, σελ. 31-32 
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ΛαυρCου ανήκαν στο κράτος ή στην εταLρCα. Ο ΕπαμεLνώνδας 

ΔεληγLώργ~ς δημLούργησε πολLτLκό σκάνδαλο με την κατηγο

ρία ότL η ζένη εταLρία νέμεταL τLς εκβολάδες, με αποτέ

λεσμα να ζημLώνεL το ελληνLκό κράτος. (19) 

Τα θρυλούμενα μεγάλα κέρδη της εταLρίας είχαν στρέ

ψε L την προσοχή του λαού στον μεταλλευτ L κό πλούτο της 

χώρας. ΑληθLνή μεταλλοφρενίτLδα είχε προσβάλλεL τους 

Έλληνες. Η ελληνLκή γη ανασκάφτηκε καL ανLχνεύτηκε καL 

OL κατά τόπους νομαρχίες κατακλύστηκαν από ανθρώπους κά-

θε κοLνωνLκής τάζεως καL επαγγέλματος. OL φήμες δεν εί-

χαν δημLουργήσεL φαντασLώσεLς μόνο στο λαό, αλλά καL 

στους πολLτLκούς άνδρες. Ο Αλέζανδρος Κουμουνδούρος, με 

απεσταλμένο του, υπέβαλε μαζί με άλλους KL αυτός αίτ η ση 

παραχωρήσεως χρυσορυχεCου Σίφνου. Ο Θ.Ζαίμης υπέβαλε 

μαζί με άλλους έζL αίτηση παραχωρήσεως μεταλλείου χρω

μίου στην περLοχή Καρέα Υμηττού καL άλλη αίτηση μαζί με 

το βουλευτή Ε. Καν ελλόnουλο γ L α την παραχtίιοηση του χρω

μίου της ΜπίσLας (Περαχώρας). Ο στρατηγός Σκαρλάτος Σού-

τσος -πρώην υπουργός στρατ Lωτ L κών ζήτησε παραχώρηση 

μεταλλείου μαγγανίου στην περLοχή Μαραθώνος. (20) 

ο αντLπολLτευόμενος τύπος, δηλαδ ή ο προσκεCμενος 

προς τον Δεληγ Lώργη, χαL η εσφαλμένη αντ Cληψη ότ L στο 

ΛαύρLο υπήρχε θησαυρός που έχανε η Ελλάδα προς όφελος 

των ζένων, ετράχυναν το πρόβλημα. Το 1871 ο πρωθυπουργός 

Κουμουνδούρος επLχείρησε να ρυθμίσεL το ζήτημα χαL κατα

χύρωσε τLς εχβολάδες ως περLουσία του χράτους. Το θέμα 

όμως πήρε χε Lρότερη τροπή με την επέμβαση της Ιταλίας 

χαL της Γαλλίας γLα την υποστήρLζη της εταLρίας. Ο Γεώρ

γLος τότε χάλεσε τον ΔεληγLώργη στ ην πρωθυπουργία εφ'ό

σον αυτός ήταν ο πρώτος υποκLνητής του όλου θέματος. OL 

δύο ενδLαφερόμενες ζένες χώρες ζήτησαν τη μεσολάβηση της 

Ρωσίας, Αγγλίας, Αυστρίας καL Γε ρμανίας. Η Αυστρία πρό

τεLνε να δοθεί λύση με δLαLτητές τα παραπάνω ζένα έθνη, 

πρόταση που απέρρLψε η ελληνLκή χυβέρνηση. ΈτσL η χατα-

σταση έφτασε σε αδ L έζοδο καL η λύση αναζητήθηχε 



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

*(21) Στεφανόπουλος Φ., <<Το νεοκλασικό Λαύριο>>, 

σελ. 10 

*(22) Μπαλόγλου Π., <<Το Λαυρεωτικό Cήτημα και οι κοιν~

νικοοικονομιχές του επιδράσεις>>, σελ. 37 

*(23) Κωνοφάγος Κ., <<Το αρχαίο Λαύριο και η ελληνική 

τεχνολογία παραγωγής του αργύρου>>, σελ. 48 

*(24) βλέπε σημείωση *(21), σελ. 10 

*(25) βλέπε σημείωση *(22), σελ. 39 
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αλλού. 'Ελληνες καL ζένοL nαράΎοντες πλησCασαν τον Αν

δρέα ΣυγΎρό που πεCσθηκε να εζαγοράσεL την εταLρCα 

(1873) . (21) 

Κατά την εποχή που το ΛαυρεωτLκό δLερχόταν μLα κρί

σLμη φάση, ο Ανδρέας Συγγρός δέχτηκε μία ημέρα στLς αρ

χές του 1873 την επCσκεψη του ΒασCλεLου Μελά, εμπόρου, 

κατοCκου ΛονδCνου, ο οποίος πρώτος του πρότεLνε να έρθεL 

σε δLαπραγμάτευση με τον ΣερπLέρη γLα την εζαΎορά των 

μεταλλείων. Ο CδLος ο ΣυγΎρός δε δέχτηκε . Ο Γ . Δρακόπου

λος όμως , ο νομάρχης ΑττLκής, τον έπεLσε να ασχοληθεC με 

την υπόθεση καL τάχLστα συναντήθηκε με τον ΣερπLέρη γLα 

τLς δLαπραγματεύσεLς . (22) 

ο Α . Συγγρός αγόρασε τLς μετοχές της εταLpίαc-ROUX

SERPIERI αντ C του μεΎάλου ποσού των 11, 5 εκατομμυρίων 

φράγκων . ( 23) 

Σαν εκπρόσωπος της Τραπέζης ΚωνσταντLνουπόλεως ο 

ΣυγΎρός ίδρυσε το 1873 την ελληνLκή εταLρία Μεταλλουρ

γίων Λαυρίου με LσότLμο συνέταLρο τον ΣερπLέρη κα L δLευ

θυντή τον Κορδέλλα . Με αυτόν τον τρόπο η Γαλλία καL η Ι

ταλία έπαψαν να ενδLαψέρονταL, ενώ oL μολυβδούχες σκου

ρL ές και εκβολάδες παραχωρήθηκαν στη νέα ΕλληνLκή ΕταL

ρία , που είχε σαν σκοπό την εκμετάλευσή του, με 50% συμ

μετοχή του κράτους στα καθαρά κέρδη που θα αποκομίζονταν 

από αυτές . ΈτσL η ΕλληνLκή ΕταLρCα έΎLνε ανάδοχος των 

εγκαταστάσεων της εταLρίας SERPIERI ROUX FRESSYNET . Να 

σημειωθεί εδώ ότL ο Συγγρός στα απομνημονεύματά του βε

βαιώνει ότL ούτε αυτός ούτε η εταιρία αποκόμLσαν κέρ-

δος . (24) 

Η εμφάνιση του Συγγρού στην Ελλάδα καL το ενδLαψέρον 

του για τα οLκονομLκά ζητήματα ι.οέπεL να αντLμετωπLστεί 

όχι ως ένα απλό καL μεμονωμένο γεγονός, αλλά σαν μια << 

εLσβολή >> του nαροLκιακού φαLνοuένου, των ελλήνων ομο

γενών στη χώρα μας . (25) 

Η νέα αυτή εταLρία ανέπτυξε τις εργασίες της, συ

μπλήρωσε τα εργοστάσLα κοντά στον λιμένα του Λαυρίου της 



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

*(26) Κωνοφάγος Κ., <<Το αρχαίο Λαύριο και η ελληνική 

τεχνολογία παραγωγής του αργύρου>>, σελ . 50 

*(27) Μπαλόγλου Π., <<Το Λαυρεωτικό ζήτημα και οι κοινW

νικοοικονομικές του επιδράσεις>>, σελ. 44 
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παλαιότερης εταιρίας, έλιωσε τις σκωριές και τις εκβολά

δες, των οποίων είχε την αποκλειστική εκμετάλευση·αργό

τερα και λίγα μεταλλεύματα . 

Τις εκβολάδες κατεργάζονταν για εμπλουτισμό σε σύγ

χρονα για την εποχή πλυντήρια. Έτσι στην καμινεία τρο

φοδοτούσαν τις σκωριές και το εμπλούτισμα των εκβολάδων 

το οποίο πλινθοποιούσαν. (26) 

Με την πάροδο του χρόνου οι εργασίες της νεοLδρυθεί

ση ς εταιρίας δεν απέδωσαν τα αποτελέσματα που ανέμεναν 

όλοι. Οι εκβολάδες δεν απέδιδαν την ίδια ποσότητα μολύ

βδου κα ι αργύρου, όπως παλιότερα. Αυτό οφείλονταν στην 

πτωχότητα των σκωριών που καμινεύονταν από τη νέα Εται

ρία. (27) 

Ο Ι.Β.Σερπιέρης το 1876 ο Στεφανόπουλος Φ. στο << 

Νεοκλασικό Λαύριο >> αναφέρει το 1875) ίδρυσε μι α άλλη 

εταιρία με σκοπό την εκμετάλευση του υπεδάφους της Λαυ

ρεωτ ι κής για τη συνέχιση ουσιαστικά του μεταλλευτικού 

έργου των αρχαίων. Η εταιρία αυτή ονομάστηκε << Γαλλική 

ετα ι ρία μεταλλείων Λαυρίου > > • Αγόρασε σχεδόν όλες τις 

ενδιαφέρουσες παραχωρήσεις της Λαυρεωτικής. 

Στα μεταλλεία η εζόρυζη εντατικοποιήθηκε. Παρακολου-

θήθηκαν οι αρχαίες στοές που διευρύνονταν και 

χρησ ιμοποιήθηκαν τα αρχαία φρέατα. Η εζόρυζη δεν περιο

ρίστηκε στα μεταλλεύματα αργυρούχου μολύβδου. Πολλά κέρ

δη αποκόμισε η ετα ι ρία στην αρχή από την εζόρυζη καλαμί

νας (ανθρακικού ψευδαργύρου) και της καλαμίνας που οι 

αρχαίοι είχαν απορρίψει μέσα στα μεταλλεία. Η << Γαλλική 

Εταιρία > > εγκατέστ ησ ε μεταλλουργικό εργοστάσιο κοντά 

στο Θορικό, στη θέση << Κυπριανός >>. Το 1878 άρχισε η 

παραγωγή μεταλλικού αργυρούχου μολύβδου. 

Το 1910 οι αρχαίες σκωριές είχαν εζαντληθεί (ο Στε

φανόπουλος στο << Νεοκλασικό Λαύριο >> αναφέρει ότι το 

1905 εζαντλήθηκαν οι σκωριές) και οι απομένουσες εκβολά

δες ήταν λίγες. Έτοι, ύστερα αnο προσπάθ ε ιες εκμεταλεύ

σεως φτωχών μεταλλευμάτων και των δικών της παλιών απορ -



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

*(28) Κωνοφάγος Κ., <<Το αρχαCο Λαύριο και η ελληνική 

τεχνολογCα παραγωγής του αργύρου>>, σελ. 50 

*(29) Στεφανόπουλος Φ., <<Το νεοκλασικό Λαύριο>>, 

σελ. 10-11 
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ρι.μάτων, η εται.ρCα τελι.κά δι.έκοψε τι.ς εργασCες της το 

1917. Κατά το 1930 εκποCησε τι.ς εγκαταστάσει.ς της. Η 

μεγάλη της καμι.νάδα στην κορυφή του λόφου, κοντά στο λι.

μάν ι., γκρεμC στηκε από τους Γερμανούς το 1944. ( 28) 

Το 1933 · η ελληνι.κή εται.ρCα πουλήθηκε στην αγγλι.κή 

CHARCIAM MINERAL PRODUCT LTD, ενώ η γαλλι.κή υπάρχει. και. 

σήμερα. Οι. εργασCες των εται.ρι.ών αποτέλεσαν την πρώτη 

βαρ ι.ά β ι.ομηχαν Cα στην Ελλάδα, τη μεγαλύτερη των Βαλκα

ν Cων, και. κατέστησαν το Λαύρι.ο ένα από τα αξι.όλογα με

ταλλευτι.κά και. μεταλλουργι.κά κέντρα του κόσμου. (29) 

Η Γαλλι.κή Εται.ρCα ζει. ακόμα ύστερα από 100 χρόνι.α 

δραστηρι.ότητας. Εκμεταλεύτηκε έναν ολόκληρο αι.ώνα αποτε

λεσματι.κά το υπέδαφος της Λαυρεωτι.κής. Εγκατέστησε εργο

στάσι.α μεταλλουργCας μολύβδου, που στι.ς αρχές του αι.ώνα 

στηρCζονταν σε μι.α νέα αμερι.κάν ι. κη κάμι.νο W.J. (WATER JA

CKET) , η οποCα ήταν τότε στην πρωτοπορεCα της τεχνι.κής 

της τήξεως. Εγκατέστησε επCσης αξι.όλογα μηχανι.κά πλυντή

ρι.α εμπλουτι.σμού των μεταλλευμάτων. 

Το γαλλ ι. κό συγκρότημα της μεταλλευτ ι. κή ς επι. χει. ρή

σεως PENARROYA αγόρασε το 1930 τη γαλλι.κή εται.ρCα μεταλ

λ.ε C ων Λαυρ C ου. Εγκαταστάθηκε τότε στο Λαύρ ι. ο γι. α πρώτη 

φορά στην Ελλάδα εργοστάσι.ο δι.αφορι.~ού εμπλουτι.σμού 

<< δι.α επι.πλεύσεως >>. 

το 

rCνονταν συνεχεCς προσπάθει.ες εκσυγχρονι.σμού. Έτσι. 

1947 ο Κ.Κωνοφάγος εγκατέστησε γι.α πρώτη φορά στην 

Ελλάδα ένα φCλτρο σάκων γι.α τους καπνούς των καμCνων της 

μεταλλουργCας, με σκοπό κυρCως την προστασCα της υγεCας 

των κατοCκων και. του περι.βάλλοντος. Η μεγαλύτερη προσφο

ρά όμως της εται.ρCας ήταν ότι. σε αυτήν μαθήτευσαν ένα 

πλήθος ει.δι.κών εργατών και. εργοδηγών σε πολλές ει.δι.κότη-

τες. 

Αργότερα, μετά το 1936, χρησι.μοποι.ήθηκαν και. αρκετοC 

'Ελληνες μηχανι.κοC στην εται.ρCα όπου απέκτησαν πολύτι.μη 

πείρα σε δι.άφορους τομείς, ι.δι.αίτερα στη μεταλλουργία, 

σπάνι.α τότε ει.δι.κότητα γι.α τον τόπο μας. 



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

*(30) Κωνοφάγος Κ., <<Το αρχαίο Λαύριο και η ελληνική 

τεχνολογία παραγωγής του αργύρου>>, σελ. 51 
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Το 1977 η εταιρCα συμπλήρωσε 100 χρόνια. Ήταν σύμ

πτωση που αναγκάστηκε αυτόν ακριβώς το χρόνο να σταματή

σει τις μεταλλευτικές της εργασίες -στο Λαύριο . Η συνέ

χιση της εκμεταλεύσεως δεν ήταν πια οικονομική. Απαιτού

νταν νέες έρευνες στο υπέδαφος. Η εταιρία αναγκάστηκε 

τότε, μέχρι το κλείσιμο της το 1990, να δουλεύει σαν με

ταλλουργCα με ζένα μεταλλεύματα.(30) 

Σήμερα το μόνο που θυμ ίζ;ει τις δραστήριοτητες που 

έλαβαν χώρα στο Λαύριο ε C ναι τα εγκαταλελειμμένα και 

ερειπωμένα κτίρια που βρίσκονται στην περιοχή, μάρτυρ ε ς 

μιας εποχής οικονομικής ανάπτυζης και ευημερίας. 



· · €01</\At KltMO 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.2 

ΝΕΟΚΔΑΣΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

Στην LστορCα του πολLτLσμού της ανθρωπότητας ΕεχωρC

ζεL μία εποχή, όπου ο λόγος καL το ωραίο έφτασαν σε τέ

τοLο σημείο τελεLότητας, που ποτέ από τότε δεν ςεπερά

στηκαν, ούτε καν επαναλήφθηκαν. Η επίδραση της εποχής 

αυτής στην ανθρώπLνη σκέψη καL δημLουργCα δLαρκεC από 

τότε καL θα δLαρκεί μέσα στους αLώνες όσο θα υπάρχεL πο

λ ι, τι,σμός. 

χερα 

είχε 

λι,ςή 

Η εποχή αυτή βλάστησε στη χώρα μας που OL θεοC απλό-

την προίκι,σαν και, με ανάλογο φυσι,κό περιβάλλον, που 

αποφασι,στική επίδραση στη δημιουργία και στην εζέ

της. Ονομάστηκε «Χρυσός αιώνας του Περικλέους>> 

και είνα ι η κατ' εΕοχ ή ν κλασική εποχή της ανθρωπότητας. 

Την εκπροσωπούν ονόματα, όπως του Σωκράτη, του Πλάτωνα, 

του Φειδία, του Σοφοκλή, του Θουκυδίδη, του Ξενοφώντα 

και πολλών άλλων, για τα οποCα ο αLώνιος άνθρωπος θα 

αισθάνεται πάντοτε υπερηφάνεια και δέος. 

Η λάμψη της εποχής αυτής φωτίζει από τότε το ανθρώ

πινο πνεύμα, που σε ορLσμένες Lστορικές στLγμές ζητά να 

την πλησιάσει περισσότερο , να την συνεχίσει όσο μπορεί, 

ακόμη και να την αντιγράψει και να την μιμηθεί. Και αυτό1 
για να δLαδεχτεC, συνήθως, εποχές καταπτώσεως, οπότε το 

πλησCαομα αυτό προς την αρχαία ελληνLκή και ρωμαϊκή επο

χή αποτελεί αναγέννησ η . Παρόμοιες στιγμές δημ ι ουργήθηκαν 

σε ποικίλους χρόνους και, τόπους και προκάλεσαν κορυφαίες 

πνευματικές αναλαμπές στους πολιτισμούς των εθνών που 

τις δέχτ η καν. Τέτοιες ευτυχισμένες στιγμές άνθισαν είτε 

μεμονωμένα σε περιορισμένο τόπο και, χρόνο, είτε απλώθη-

καν χρον L κά και 
, 

εν.τατ L κα, σε μία παγκόσμια οικουμενι,κό-

τη τα. 

ΜCα τέτοια χαρακτηριστικη περίπτωση είναι η Αναγέν-

νηση που παρατηρήθ η κε στην ΙταλCα από τον 15~ αLώνα. Η 

Αναγέννηση αυτή εCχε τρεις περLόδους: η πρώτη κάλυπτε:: 







ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

* (3) Κορρές Γ., <<Αναδρομαί εLς τον νεοκλασLκLσμόν>>, 

σελ.16-17. 

* (4) Σαnρανίδης, <<ΝεοκλασLκό ΛαύρLο χθες, σήμερα, αύ

ρLο>>. 

* (5) βλέπε σημείωση *(4) . 

* (6) βλέπε σημείωση *(4) 
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ο νεοκλασικισμός σαν κίνημα αποτέλεσε στο σύνολό του 

μία πορεία - διαρκείας 200 ετών περίπου - καλλιτεχνικής 

δημιουργίας και έκφρασης, που περιελάμβανε στο χώρο του 

όλες τις εικαστικές τέχνες (γλυπτική, Cωγραφική, αρχιτε

κτονική, ποίηση κ.ά.). (3) 

Επίσης είχε επιπτωσεις και σε όλες τις δραστηριότη

τες του ανθρώπου επιβάλλοντας το ρυθμό του - αρχιτεκτο-

νικά τουλάχιστον σε δημόσια κτίρια, σε απλές κατοι-

κίες, σε εργοστάσια, αποθήκες, σταθμούς, σχολεία, νοσο

κομεία κ. ά. ( 4) 

Το νεοκλασικό κίνημα, μολονότι καθαρά αισθητικό, συ

νέπεσε να συγχρονιστεί με περιόδους διεθνών πολιτικών, 

κοινωνικών, βιομηχανικών και τεχνολογικών αναταραχών, 

όπως: η γαλλική επανάσταση(l789-1799), η ελληνική 

επανάσταση(l821-1828), οι επαναστάσεις στη Γαλλία, Γερ

μανία, Ιταλία και Ουγγαρία του 1848, ο εμφύλιος πόλεμος 

στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής(1861-1865) κ.ά. 

Επίσης κατάφερε να αντέζει μέσα αnό εποχές οικονο

μικής ανάπτυζης (αλλά και κρίσης) όπως επίσης και μέσα 

από τους δύο παγκοσμίους πολέμους. ( 5) 

Το ενδιαφέρον είναι ότι το νεοκλασικό κίνημα υιοθε

τήθηκε με φανατισμό από όλους κατά τη διάρκεια των πε

ριόδων που προαναφέραμε διότι εζέφραCε την αντίθεση 

προς τα γεγονότα που συνέβαιναν. 

'Ετσι το κίνημα αυτό κατέστη το σύμβολο των δημο

κρατικών ιδεωδών παγκοσμίως, παρόλο που χρησιμοποιήθηκε 

από όλα τα καθεστώτα για σημαντικά δημόσια κτίρια, από 

δημοκρατίες, από δικτατορίες και από σοσιαλιστικά καθε-

στώτα. (6) 
Τελειώνοντας το κεφάλαιο αυτό χρήσιμο θα ήταν να α-

ναφέρουμε τις βασικότερες ευρωπαϊκές χώρες με τους κυ

ριότερους αντιπροσώπους-δημιουργούς του νεοκλασικού κι-

νήματος: 
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

* ΒΙΝΓΚΕΛΜΑΝ (1717-1768), ιστορικός τέχνη ς , πατ έρας 

της σύγχρονης αρχαιολογίας. 

* ΜΕΝΞ (1728-1779), ζωγράφος. 

* ΣΙΚ (1776-1812), ζωγράφος. 

ΙΤΑΛΙΑ 

* ΠΙΡΑΝΕΣΙ (1720-1778), χαράκτης, αρχιτέκτονας, αρ

χαιολόγος. 

* ΝΤΕΜΠΟΝΙΣ (1753-1811), ζωγράφος, χαράκτης. 

* ΚΑΝΟΒΑ (1757-1822), γλύπτης. 

* ΘΟΡΒΑΛΤΣΕΝ, γλύπτης. 

ΓΑΛΛΙΑ 

* ΔΑΒΙΝΤ (1748-1825), ζωγράφος. 

* ΙΓΚΡΕΣ (1780-1867), ζωγράφος. 

ΑΓΓΛΙΑ 

* ΣΤΟΥΑΡΤ, αρχαιολόγος, συγγραφέας. 

* 
, 

ΡΕΒΕΤ, αρχαιολόγος, συγγραφεας. 

* ΦΛΑΞΜΑΝ, σχεδιαστής, γλύπτης. 



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

*(l) Πανελλήνιο Συνέδριο, <<Νεοκλασική πόλη και αρχιτε

κτονική>>, σελ. 17 

*(2) Φιλιππίδης 

σελ. 69 

<<Νεοελληνική αρχιτεκτονική>>, 
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ΚΕΦΑΔΑΙΟ 4.2 

ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Η ευρωπαϊκή νεοκλασική αρχιτεκτονική φθάνει στην 

Ελλάδα με την ανάκτηση της ανεζαρτησίας της, η οποία δεν 

είναι τυχαίο ότι επιτεύχθηκε την εποχή ακριβ(Jς που η 

αναβίωση της ελληνικής τέχνης στις ευρωπαϊκές χώρες βρι

σκόταν στην ακμή της.(1) 

Τα πρώτα βήματα της αρχιτεκτονικής αυτής συμπίπτουν 

με την εγκαθίδρυση της Βασιλείας του Όθωνα και πιο συ

γκεκριμένα, αφ'ενός με την μόνιμη παρουσία πολλών Βαυα

ρών μηχανικών και τεχνιτών ως το 1843 και αφ'ετέρου, με 

την περιοδική πρόσκληση διαφόρων πάλι ευρωπαCων, κυρίως 

Γερμανών αρχιτεκτόνων για να τους ανατεθούν συγκεκριμέ

να έργα στην Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο σχεδιάστηκε και 

χτίστηκε ένα μεγάλο μέρος από τα σημαντικότερα νεοκλασι

κά μνημεία της σύγχρονης Ελλάδας. Αυτά με την σειρά τους 

_ μαζί με τα αρχαία ελληνικά μνημεία - αποτέλεσαν δια

ρκείς πηγές έμπνευσης για τους έλληνες μη χανικούς και 

τεχνίτες. (2) 

Φυσικό ήταν την εποχή εκείνη οι Βαυαροί να έχουν τον 

πρώτο λόγο στους τομείς της πολιτιστικής αγωγής, έκφρα

σης και αρχιτεκτονικής. Ντύσιμο, κοινωνική συμπεριφορά, 

xoroC , βεγγέρες, επιτηδευμένοι τρόποι, ήταν πpάγμι:χ.τα που 

έγιναν άμεσα αποδεκτά από την ελληνική κοινωνία. Οι 

Βαυαροί ήταν οι εισηγητες του ευρωπαϊκού συρμού που 

ίσχυε έζω από την μικρή Βαλκανική Ελλάδα τότε. ο;τι 

έφθανε από την Ευρώπη φάνταζε και λαμποκοπούσε ενώ ό~ι 

ήταν ντόπιο ήταν περιφρονημένο. 

ο νεοχλασικός ρυθμός ωστόσο ηταν ουσιαστικά προϊόν 

του Ρομαντικού ευρωπαϊκού κινήματος χωρίς παλμό και δική 

του ζωή. Ψυχρό και εγκεφαλικό κατασκεύασμα της δυτικής 

κουλτούρας και των 

μόνων. Στην βάση 

όμως με στοιχεία 

οραματισμών των κεντροευρωπαίων ηγε

του ήταν εκλεχτικισμός, διανθισμένος 

της αρχαίας ελληνικής και ρωμαϊκής 



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

*(3) ΙακωβCδης Χρ., <<ΝεοκλασLκή αρχLτεκτονLκή καL αστL

κή LδεολογCα>>, σελ. 28-29 

*(4) Κορρές Γ., <<ΑναδρομαC εLς τον νεοκλασLκLσμό>>, 

σελ. 12 

*(5) ΣχετLκά με την συμμετρCα των νεοκλασLκών κτLρCων ο 

Χολέβας Ν. στο βLβλCο του <<ΓεωμετρLκές χαράζεLς καL τέ

χνη>>, γράφεL: << ... αν πάρουμε σαν βασLκά σχήματα τα 

ορθογώνLα, πρέπεL να τα κατατάζουμε σε τρεLς γενLκές κα

τηγορC ες: 

α) παθητLκά: όταν υπερLσχύεL ο ορLζόντLος άζονας 

β) ουδέτερα: όταν ούτε ο κατακόρυφος ούτε ο ορLζόντLος 

άζονας υπερLσχύουν (τετράγωνα) 

γ) ενεργητLκά: όταν υπερLσχύεL ο κατακόρυφος άζονας>>. 

ΕπCσης ο ΚυδωνLάτης Σόλων στο βLβλCο του <<μCα ανα

γέννηση που έσβησε>> γράψεL:<< ... με την γεωμετρLκή συμ

μετρCα τους θα συγκLνούν πάντοτε τον άνθρωπο, που ΚL 

αυτός άλλωστε εCναL συμμετρLκός. Η ανθρώπLνη δε κλCμακα 

τους προσφέρεL μCα γαλήνη, μCα εσωτερLκή ηρεμCα που τόσο 

ανάγκη έχεL ο σημερLνός άνθρωπος>>. 

*(6) βλέπε σημεCωση *(3), σελ. 33. 

*(7) ΛυγCζος Ι., <<Η ελληνLκότητα στην αρ χ LτεκτονLκή 

μας>>, σελ. 21 

*(8 ) ΦLλLππίδης 

σελ. 69 

<<ΝεοελληνLκή αρχLτεκτονLκή>>, 
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περιόδου. Στο σύνολό του ήταν μια πορεία (200 ετών περί

που) καλλιτεχνικής δημιουργίας που περιέλαβε στο χώρο 

του όλες τις εικαστικές τέχνες (ζωγραφική, αρχιτεκτονι

κή αλλά και ποίηση). (3) 

Να διευκρινιστεί εδώ ότι η εννοια κλασικός δεν προσ

διορίζει μία χρονική περίοδο. Είναι έννοια αισθητική που 

δηλώνει το καλύτερο που υπάρχει σε κάθε εCδο~ τέχνη ς και 

την υψηλή ποιότητα. (4) 

ο νεοκλασικισμός στην αρχιτεκτονική όπως τον επέβα

λαν οι Βαυαροί στην Ελλάδα, ήταν ρυθμός μνημειακός, βα

ρύς, κλειστός, συμμετρικός ( 5) και πολύ καταθλιπτικός 

για τον ελληνικό χώρο και το ελλαδικό φως. 

ο νεοκλασικισμός όμως για την ελληνικ~ ιδ εολογία σή

μαινε την επανασύνδεση και ταύτιση με την ένδοζη αρχαιό

τητά του και όχι την ηθική ανανέωση ή εζυγίανση, όπως 

συνέβαινε στην Ευρώπη. Έτσι βλέπουμε την ιδιοσυγκρασία 

του νεοέλληνα της εποχής να μεταμορφώνει σε ζωντανό, γα

λήνιο και ισορροπημένο δημιούργημα το ψυχρό και εγκεφα

λικό κατασκεύασμα της Ευρώπης. (6) 

Είναι αλήθεια λοιπόν ότι οι ζένοι αρχιτέκτονες πρω

τοέφεραν εδώ το νεοκλασικισμό, είναι όμως εζίσου αληθι

νό ότι σε κανένα άλλο μέρος της γης δεν ήταν πιο ταιρια

στός όσο στην Ελλάδα· ιδιαίτερα με την τελική μορφή που 

πήρε εδώ ήταν τόσο ταιριαστός που θα έλεγε κανείς ότι έ

γινε γι'αυτόν. (7) 

Χαρακτηριστικά ο Γιάννης Τσαρούχης στο βιβλίο του 

<<το έργο του Παρθένη>> (Νέα Εστία 1966), αναφέρει: 

'' κι αν ακόμα είχαν χαθεί όλα τα ίχνη της κλασική ς 

αρχιτεκτονικής, κι αν ακόμα ποτέ οι Γερμανοί δεν έφερναν 

εδώ τον νεοκλασικισμό, οι ευαίσθητοι αρχιτέκτονες θα τον 

ανακάλυπταν με άλλη μορφή αλλά με την ίδια ουσία αναγκα

σμένοι να αντιμετωπίσουν το ελληνικό φως ... '' Η άποψη 

αυτή δεν παύει όμως να είναι μια απλή υπόθ εσ η, μια και 

πολλοί παράγοντες παίζουν συνήθως σημαντικό ρόλο. (8) 

Γεγονός πάντως είναι ότι ο νεοκλασικισμός επικράτησε 

ΒΙΒΛΙΟΘ ·ΗΚΗ 

ΤΕΙ ΤΊΕΙΡΑΙΑ 



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

*(9) Ιακωβίδης Χρ., <<ΝεοελληνLκή αρχLτεκτονLκή καL 

αστLκή Lδεολογία>>, σελ. 30 

*(10) ΠανελλήνLο σuνέδρLο, <<ΝεοκλασLκή πόλη καL αρχLτε

κτονLκή>>, σελ. 17 

*(11) ΦLλLΠΠLδης 

σελ. 69-70 

<<ΝεοχλαοLκή αρχLτεκτονLκή>>, 

*(12) βλέπε σημείωση *(9), οελ. 30-31 
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στην νεοελληνική δόμηση κοντά έναν ολόκληρο αιώνα, και 

όχι μόνο μέσα στα αστικά μας κέντρα, αλλά και στην ύπαι

θρο, σε ανύποπτες περιοχές του ελληνικού χώρου που άλλοι 

τρόποι δόμησης εCχαν στέρεες ρCζες . (9) 

Οι λόγοι για τους οποCους η ευρωπαϊκή νεοκλασική αρ

χιτεκτονική βρήκε άμεση ανταπόκριση και διαδόθηκε σε ο

λόκληρο τον ελληνικό χώρο εCναι κυρCως τρεις . Ο πρώτος 

εCναι το γεγονός ότι η κλασική παράδοση ήταν πάντοτε ζω

ντανή και παρούσα στην ελληνική αρχιτεκτονική. Τα υλικά, 

οι τρόποι δόμησης, οι κτιριολογικοC τύποι, η διάταζη των 

όγκων, το σχήμα των ανοιγμάτων, αλλά ακόμα και διακοσμη

τικές αρχιτεκτονικές μορφές -όσο απλουστευμένες κι αν 

ήταν- όλα εCναι στοιχεCα βασικά που είχαν επιζήσει μέσα 

από τους αιώνες . (10) 

Δεύτερος λόγος εCναι ότι τα αρχαCα ελληνικά πρότυπα 

-πηγή έμπνευσης και δημιουργCας για τους νεοκλασικιστές 

αρχιτέκτονες- μπορούσαν να μελετηθούν εύκολα και άμεσα 

χωρCς να χάσουν τα βασικά στοιχεία τους . (11) 

ΤρCτο ς και. βασι.κότ ε ρο ς λόγο ς ε Cναι ότι. οι. έλλην ς 

τόσο οι απελευθερωμένοι. όσο και οι ακόμα υπόδουλοι. ανα-

ζητούσαν την εθνική τους ταυτότητα . Φυσικό ήταν λοι.nόν 

να δεχθούν με ενθουσι.ασμό μορφές τέχνης nου πήγαζαν 

άμεσα από την πιο λαμπρή περίοδο της ιστορίας τους, την 

οποCα άλλωστε την εποχή εκεCνη θαύμαζαν όλοι οι ευρω

παCοι.. Με την κλασική Ελλάδα επιθυμούσαν οι. έλληνες του 

19~ αιώνα να συνδεθούν, αυτήν ονειρεύονταν και αυτήν 

ήθελαν να ζαναζωντανέψουν . Στα πλαCσι.α αυτά τα Gαυ~ρικά 

κτCσματα παρεCχαν ψευδαCσθηση ελληνικότητας ) ι.κανοnοιού

σαν την νεοαποκτημένη αστική νοοτροπία και κάλυπταν 

ενδόμυχες απαιτήσεις μέσα από την μορφή: αναλογCες, 

αυστηρότητα ύψους , 

χρήστη . (12) 

μνημειακή εμφάνιση, προβολή του 

Τα πρώτα κτίρια της Αθήνας ήταν μνημειώδη (Πανεrιι-

στήμιο , Ανάκτορα) για να δώσουν γρήγορα την εικόνα πρω

τεύουσας στο ερει.πωμένο χωρι.ό που λεγόταν Αθήνα . 'Ετσι. 

όλα τα κτίρια της περιόδου αυτής εCτε με απλές επιφά-



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

*(13) Τραυλός Ι., <<ΝεοκλασLκή αρχLτεκτονLκή στην Ελλά

δα>>, σελ. 36 

*(14) ΠανελλήνLο συνέδρLο, <<ΝεοκλασLκή πόλη καL αρχL

τεκτονLκή>>, σελ. 51 

*(15) βλέπε σημείωση *(14), σελ. 227 
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νειες στην πρόσοψη εCτε με πλούσια διακόσμηση διατηρούν 

την αληθινή τους οικοδομική έκφραση. Παντού υπάρχει η 

πέτρινη ή μαρμάρινη βάση του κτιρCου, τα ατόφια μαρμά

ρινα σκαλοπάτια, οι πορτοσιές (φωτο. 1,2) όπως επCσης 

και τα μπαλκόνια με τα διακοσμητικά φουρούσια (φωτο. 

3,4,5). ΕκεCνο όμως που χαρακτηρCζει τα νεοκλασικά κτC

ρια (ακόμη και τα πιο φτωχικά) εCναι τα διακοσμητικά 

ανθεμωτά πήλινα ακροκέραμα (φωτο. 6,7) που σαν γιρλάντα 

στεφανώνουν το περCγραμμα της στέγης.(13) 

ΙδιαCτερη βαρύτητα δCνεται στην πρόσοψη ~ου κτιρCου 

που ε Cναι αυστηρα συμμετρική. Παρατηρούμε αρμονικά 

σύνολα που περιέχουν ανισοϋψέCς<<ουρανογραμμές>>, εσοχές 

όπου μέσα σε αυτές τοποθετούνται αγάλματα γύψινα ή 

μαρμάρινα(φωτο. 8,9), γλυπτά αγαλματCδια στις στέγες 

(φωτο. 10,11), σιδεριές και μάρμαρο. Παράλληλα χρ ησιμο-

ποιεCται η <<κλασική>> 

υπογράμμιση του μεσαCου 

μέθοδος για 

τμήματος 

την 

στην 

οπτική 

πρόσοψη 

δημιουργώντας μCα ελαφριά προεζοχή στο κεντρικό σώμα του 

κτιρCου, διακοσμημένη με κολόνες και αετωματική 

στέψη. ( 14) 

ΕπCσης βασικό στοιχεCο της πρόσοψης εCναι και ο εζώ-

στης. Αυτός 
, 

κατα κανόνα κατασκευαζόταν τζαμωτός 

κλειστός, κάποτε ανοικτός σκεπαστός, σπάνια με την όψη 

ανοιχτού μπαλκονιού με μαρμαρένια φουρούσια και με τους 

γνωστούς καράβολους στα κιγκλιδώματα.(15) 

Άλλα στοιχεCα των νεοκλασικών κτιρCων ήταν τα ανεπανά

ληπτα κεραμικά, οι χειροποCητες μεταλλοτεχνCες (φωτο. 

12,13), οι τοιχογραφCες, τα αετώματα (φωτο. 14,15,16), 

οι κορνCζες (φωτο. 17,18)1 οι παραστάδες με τα κιονόκρανα 

(φωτο. 19,20,21), οι καμάρες (φωτο. 22,23,24), οι διακο

σμητικές οριζόντιες ζώνες στην μέση της κατασκευής 

(φωτο. 25) 

19,20,21), 

27,28), οι 

ποδιές των 

, 
πάνω 

, , 
η απο τα κιονοκρανα 

οι γεισCποδες (φωτο. 2 6) , 
, 

(φωτο. 29) πεσσοι και 

παραθύρων (φώτο. 30,18) 

(επιστύλια) (φωτο. 

οι θριγκοC (φωτο. 

τα κολονάκια στις 

ll στα οτηθαί α των 





-31-

. . ' 

.~ ~ . . 

ΦΩΤΟ. l ΔLακοσμητLκό nλαίσLΟ της πόρτας (ΠΟΡΤΟΣΙΑ) 
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ΦΩΤΟ. 2 ΠΟΡΤΟΣΙΑ 
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ΦΩΤΟ. 3 
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Μπαλκόνι όπου διακρίνονται καθαρά α) στο πάνω 

μέρος σφυρήλατο χειροποίητο κιγκλίδωμα και β) 

στο κάτω μέρος τρία μαρμάρινα σκαλιστά διακο-

σμητικά φουρούσια. 



ΦΩΤΟ. 4 
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Μπαλκόνι με χειροποίητο κιγκλίδωμα και δύο 

δ~ακοσμητικ& φουρούσια 



ΦΩΤΟ. 5 
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Μικρό Ψευτο-μπαλκόνι με χειροποίητο κιγκλίδωμα 
~αι δια~οσμητι~ά Ψουρούσια. 



ΦΩΤΟ. 6 
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ΔLακρCνονταL καθαρά τα δLακοσμητLκά n~λLνα 

ακροκέραμα nου σαν ΎLρλάντες nερLγράφουν τη 

στέγη. 



ΦΩΤΟ. 7 
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Προεζέχον γείσο με οδοντωτή ταινία και διακο

σμητικά ακροκέραμα στην κορυφή. 



ΦΩΤΟ· 8 
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1 

Διακρtνεται στον nρώτο όpοψο εσοχή με μαρμά
ρινο διακοσμητικό άΎαλμα. 



ΦΩΤΟ. 9 
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Εσοχή με άγαλμα, παραστάδες εκατέρωθεν και 

ημικυκλική κορνίζα στο Πάνω μέρος. 
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i 

ΦΩΤΟ. 10 ΑγαλματCδιο στο πάνω μερος αετώματος 
, 

στεγης 
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ΦΩΤΟ. 11 Διακοσμητικά αγαλματάκια στις γωνίες στέγης. 



., 

ΦΩΤΟ. 12 
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Χειροποίητη μεταλλοτεχνία σε κιγκλίδωμα 

ψευτο-μnαλκονιού. 

' 
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ΦΩΤΟ. 13 Χειροποίητη μεταλλοτεχνία σε πόρτα αυλής. 



ΦQΤΟ. 14 
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ΤρLγωνLκό δLακοσμητLκό σχήμα (ΑΕΤΩΜΑ) στην 

κορυφή στέγης. 
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ΦΩΤΟ. 15 Αέτωμα στο πάνω μέρος εισόδου χτιρίου. 



1 

ι' 
') 

ΦΩΤΟ. 16 
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.. 

Αέτωμα σε πορτοσιά. 
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ΦΩΤΟ. 17 Διακοσμητικό πλαίσιο (ΚΟΡΝΙΖΆ) γυρω από 

πόρτα. 

ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΗ 

ΤΕΙ Π ΕΙΡ ΑΙΑ 
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ΦΩΤΟ. 18 
Κορνίζες σε παράθυρα. 



,\ 
1 

ι 

ι 

ΦΩΤΟ. 19 
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Διακρίνονται καθαρά οι διακοσμητικές κολόνες 

(ΠΑΡΑΣΤΑΔΕΣ) με τα κιονόκρανα στις κορυφές 

τους. 
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ΦΩΤΟ. 21 
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Διακρίνονται αρκετά στοιχεία του νεοκλασι

κισμού: (από πάνω προς τα κάτω) ακροκέραμα, 

οδοντωτή ταινία γείσου, επιστύλιο, κιονόκρα

νο, παραστάδα και κορνίζα ανοίγματος. 



ΦΩΤΟ. 22 
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Ημιχυχλιχές καμάρες στο πάνω μέρος ανοιγμα

τος που τονίζονται από οδοντωτή ταινία. 



ΦΩΤΟ. 23 
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Σειρά ανοιγμάτων με παραστάδες και καμάρες 

στο πάνω μέρος τους. 



ΦΩΤΟ. 24 
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Σειρά ανοιγμάτων με καμάρες που τονίCονται 

με κορνίζα. 



ΦΩΤΟ. 25 
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ΔιακρCνεται καθαρά μεταζύ ισογεCου και πρώτου 

ορόφου διακοσμητική μεσαCα Cώνη . 

• 



( 

, ) 

ΦΩΤΟ. 26 
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Προεζέχοντα τμήματα κάτω από το γείσο καL 

πάνω από την οδοντωτή ταLνία γLα την στήρLζη 

του γείσου (ΓΕΙΣΙΠΟΔΕΣ). 



ΦΩΤΟ. 27 
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Διακοσμητικό δοκάρι 

πάνω μέρος εισόδου 

με οδοντωτή 

( Θ ΡΙΓΚΟΣ). 

ταινία στο 
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ΦΩΤΟ. 28 Θρ L γκός με ακροκέραμα σε πόρτα ε Lσόδου. 



ΦΩΤΟ. 29 
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ΔιακοσμητικοC ογκόλιθοι σε γωνCα κτιρCου για 

τον τονισμό αυτού (ΠΕΣΣΟΙ). 



ΦΩΤΟ. 30 
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Διακοσμητικά κολονάκια για τον τονισμό της 

ποδιάς του παραθύρου. 













ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

*(22) Πανελλήνιο Συνέδριο, <<Νεοκλασική πόλη και α

ρχιτεκτονική>>, σελ. 209 
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ποιητική διάθεση στον τρόπο που χτCζανε οι λαϊκοC μαστό-

ροι 

την 

ή ταν αυτό που οι 

δουλειά τους. 

Cδιοι ονομάζανε μεράκι, 

Ομως δεν αρκούσε 

μεράκι για 

το μεράκι, 

χρειαζόταν και μCα αλλιώτικη στάση και αποτCμηση των 

αζιών της ζωής. Χρειαζόταν να πιστεύεις ότι η ομορφιά 

εCχε το προβάδισμα ή έστω μCα από τις πρώτες θέσεις στην 

ιεραρχεCα των αζιών. 

Οι λαϊκοC άνθρωποι εκεCνης της εποχής, ζούσαν την 

ομορφιά σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής τους. ΓιατC ο 

πολιτισμός ο λαϊκός 1 που μέσα του μεγάλωνεJήταν σφαιρικά 

ολοκληρωμένος και ακμαCος. Όλες οι εκδηλώσεις της ζωής, 

με τα έθιμα, την πCστη, τις παραδόσεις, με τα τραγούδια 

και τους χορούς, με τα υφαντά και· τα κεντήματα, όλος ο . 

περCγυρος, ήταν γεμάτα από την ομορφιά. Και όλα μαζC τα 

παραπάνω δημιουργούσαν ένα πραγματικό ποιητικό κλCμα, 

ζωντανό και σφριγηλό, χωρCς ψευτορομαντισμούς και ψευτο

ευαισθησCες. Αυτό ήταν και το ποιητικό κλCμα που πέρασε 

έτσι απλά και φυσικά - στην λαϊκή νεοκλασική αρχ ιτ ε

κτονική και εκφράστηκε με πολλαπλούς τρόπους. (22) 

Τελειώνοντας το κεφάλαιο αυτό θα πρέπει να γCνει μCα 

μικρή αναφορά στα βασικότερα ονόματα που επισκCασαν την 

ελληνική νεοκλασική αρχιτεκτονική του περασμένου αιώνα. 

Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι εκτός από τα μεγάλα ζ ένα 

ονόματα αρχιτεκτόνων πολλοC ήταν και οι Έλληνες αρχιτέ

κτονες που διακρCθηκαν για την προσφορά τους στα 

ελλ ηνικά μνημεCα-έργα . 

παραθέτουμε αλφαβητικά τα βασικότερα ονόματα των 

αρχιτεκτόνων αρχίζοντας από τους Έλληνες: 

* zέζος Δημήτριος: 

zωοδόχο πηγή (1845), Χρυσοσπηλιώτισσα 

* 
Θεοφιλάς Αναστάσιος 

Αγροτική Τράπεζα (1880) (πρώην μέγαρο Ιωάννου 

Σερπιέρη). 
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* Κάλκος Παναγιώτης ( -1875) 

Βαρβάκειο Λύκειο (1857) 

* Καυταντζόγλου Λύσανδρος (1811-1885) 

Πολυτεχνείο (1861-1880), Αρσάκειο (1846-1852), 

Οφθαλμιατρείο, εκκλησίες Αϊ Γιώργη Καρύτση, Αγία 

Ειρήνη, Άγιο Κωνσταντίνο 

* Κλεάνθης Σταμάτιος (1802-1862) 

Αγγλική εκκλησία (σήμερα Βυζαντινό Μουσείο), Ανά

κτορα Δούκισσας Πλακεντίας, Μέγαρο Αμβροσίου 

Ράλλη (πρώην Αγγλική Πρεσβεία) (1840), γκρεμίστη

κε το 1939. 

* Μεταξάς Αναστάσιος (1862-1937) 

Παλιό Υπουργείο Συγκοινωνιών (πλατεία Συντάγμα

τος), Μουσείο Μπενάκη, Ιονική Τράπεζα (1911-1913, 

οδός Πεσματζόγλου), Παναθηναϊκό Στάδιο (1895) 

* Μπαλάνος Νικόλαος (1860-1937) 

Εθνική Τράπεζα (1899-1900) 

ΞΕΝΟΙ 

* ΓΚΑΙΡΤΝΕΡ ΦΡ. 

Παλαιά Ανάκτορα 

* ΓΚΑΡΝΙΕ ΚΑΡΟΛΟΣ 

* 

Ασχολήθηκε με τον Ναό της Αφαίας και άλλους α-

ρχαιολογικούς τόπους (1851-1854), Μέγαρο Δημη

τρίου Φωτήλα (ΣΤαδίου 29, γκρεμίστηκε) (δημιου

ργός της Όπερας των Παρισίων). 

ΚΛΕΝΖΕ (1784-1864) 

Εκπόνησε μέρος του ρυμοτομικού σχεδίου της Αθήνας 
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* ΛΑΓΚΕ ΙΟΥΛΙΟΣ 

ΑρχαLολογLκό Μουσείο 

* ΜΠΟΥΛΑΝΖΕ ΦΡ. 

ΠαλLά Βουλή, σχέδLα γLα ΔημοτLκό Θέατρο, γLα το 

ΖάππεLο (μη εκτελεσθέντα). 

* ΣΑΟΥΜΠΕΡΤ 

* ΣΙΝΚΕΛ ΚΑΡΟΛΟΣ 

* ΣΙΝΚΕΛ ΦΡ. 

* ΤΣΙΛΛΕΡ ΕΡΝΕΣΤ (1837-1923) 

* 

* 

Ιλίου Μέλανθρον (1878-1880), Ανάκτορα Ηρώδου 

ΑττLκού (1891-1897), Μέγας Αλέζανδρος (ζενοδοχείο 

ΟμόνοLα, 1889), ΠαλLό ταχυδρομείο (1884), ΔημοτL

κό Θέατρο (1888), γκρεμίστηκε το 1938, ΜπάγκεLον 

(1890) ΓερμανLκό αρχαLολοyLκό LνστLντούτο (1887), 

Μέγαρο Πεσματζόγλου (1893), Σχολή Ευελπίδων 

(1900). 

ΧΑΝΣΕΝ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (1813-1891) 

Αστεροσκοπείο (1842-1846), ΖάππεLο (1874-1888), 

πανεπLστήμLο (1842-1846), Μεγάλη Βρεττανία (1842) 

Ακαδημία, ΒLβλLοθήκη. 

ΧΑΝΣΕΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ (1803-1883)(αδελφός προηγουμέ

νου). 

πανεπLστήμLο (1842-1846). 
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Ι 

πον και εδώ η παγκόσμια αστική αναστάτωση που είχε επι-

φέρει τον περασμένο αιώνα η βιομηχανική ανάπτυζ,η. Επί

σης παρατηρούμε στο Λαύριο κι άλλο ένα χαρακτηριστικό 

που είχε το παγκόσμιο μεταναστευτικό κίνημα του περασμέ

νου αιώνα ενώ δηλαδή σε προηγούμενες εποχ ές η μετανά

στευση γινόταν κατά κοινότητες, τον 19~ αιώνα έγινε από 

μεμονωμένα άτομα ή οικογένειες. 

Σε όλον τον πλανήτη η πληθυσμιακή αύζ,ηση και η 

αστικοποίηση των μαCών βάδισαν παράλληλα με την βιομηχα

νοποίηση και σχεδόν σε ευθεία αναλογία με αυτήν. Το φαι

νόμενο αυτό αληθεύει και για το Λαύριο, όπου τις πρώτες 

δεκαετίες παρατηρείται αλματώδης αύζ,ηση του πληθυσμού 

(αντιστοιχεί με την ακμή της βιομηχανίας), ενώ το 1928 

(εποχή βιομηχανικής παρακμής) εμφανίCεται κάμψη στην 

άνοδο του πληθυσμού, παρ'όλο που είχαν κατοικήσει εζ,ακό

σιες οικογένειες προσφύγων. Παράλληλα είναι γεγονός ότι 

το 1928 η πληθυσμιακή διαφορά μεταζ,ύ πόλης και όλου του 

Δήμου ήταν πολύ μικρή, που σήμαινε ότι το αγροτικό μέρος 

της περιοχής ήταν αραιοκατοικημένο. 

Η βιομηχανία έφερε στο Λαύριο την ακμή, την δράση, 

την αρχοντιά. Βασικά στελέχη της ελληνικής κοινωνίας 

πέρασαν από την πόλη, αλλά και τοπικά δημιουργήθηκε μία 

σχετικά εύπορη αστική τάζ,η. Η Λαυρεωτική Cωή όμως εζ,ου

σιαCόταν από τα μεταλλεία και ιδιαίτερα η Cωή των εργα

τών που ήταν σκληρή, με κύριους παράγοντες τα εκτενή 

ωράρια, την έλλειψη αργιών, τους πενιχρούς μισθούς (μέ

ρος των οποίων δίνονταν σε εσωτερικό νόμισμα της Ελληνι

κής Εταιρείας), τους κινδύνους της εργασίας, και τον 

αποχωρισμό από τους οικείους που 
, , 
εμειναν πισω στις 

ιδιαίτερες πατρίδες των 
, 

εργατων. Οι κίνδυνοι της εργα-

σίας διαφαίνονται στην έκθεση του 1893 για τα μεταλλεία 

της Ελλάδας, όπου αναφέρεται ότι σε χρονικό διάστημα εί

κοσι μηνών πέθαναν δέκα και τραυματίστηκαν τριάντα επτά 

από τους 2800 εργάτες των υπογείων εργασιών της Λαυρεω

τικής. Αρωγός στους εργάτες ήρθε ο νόμος που επέβαλε 
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στις μεταλλευτικές επιχειρήσεις τη σύσταση ειδικών 

βοηθητικών ταμείων· έτσι η Ελληνική Εταιρεία παρείχε κά

θε χρόνο 4~000 με 50000 δραχμές σε βοηθήματα και συντά

ζε ι ς. 

Είδαμε μέχρι τώρα (σε προηγούμενο κεφάλαιο) ότι με 

την έναρζη των εργασιών το 1864 δημιουργήθηκε μία νέα 

πόλη γύρω από τις μεταλλευτικές εταιρείες και περ ι γρά

ψαμε το σκηνικό πάνω στο οποίο έδρασαν άνδρες όπως ο Α. 

Κορδέλλας, Ι.Β. Σερπιέρη, ο Φωκίων Νέγρης κ.α. Το νέο 

Λαύριο δέθηκε με την διπλωματική, οικονομική, κοινωνική 

ιστορία της χώρας μας και είδε μέρες ακμής τον περασμέ

νο αιώνα. Παρουσίασε όμως και ορισμένα από τα 

χαρακτηριστικά τρωτά της βιομηχανούπολης του καιρού του. 

' Ομως όπως θα δούμε παρακάτω χάρη στις πολεοδομικές 

μελέτες και στην ενεργό ανάμιζη των εταιρειών στο χτίσι

μο της πόλης, το Λαύριο ευτύχησε να απαλλαγεί από τα 

δεινά της π~οχειρότητας, που μάστιζαν σε όλη την υφήλιο 

τις σύγχρονες βιομηχανικές πόλεις, και να διαμορφωθεί σε 

μία οργανωμένη εργατούπολη, περιορίζοντας τις ανεπιθύμη

τες συνέπειες της εκβιομηχάνισης. 
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λόγους. Πάντως παρουσ L άστηκαν καL παρεκλ ίσε L ς από την 

μονοτονία, όπως η δLαγώνLα προς το σύνολο δLάταζη δρό

μων που είχαν γLα κέντρο τους μία πλατεία, η δLαμόρφω

ση ανοLχτών χώρων σε πολύγωνα, κύκλους, ελλεLψοεLδή καL 

τετράγωνα απαλλαγμένα ορLσμένες φορές από την εμφανή κυ

ρLαρχία κτLρίων καL αγαλμάτων. Επίσης ο νεοκλασLκός 

αρχLτέκτονας χρησLμοποίησε ένα ρεπερτόρLο μορφών πολεο

δομLκής εργασίας, όπως OL τοζοστοLχίες, τα πρόστυλα, η 

αψίδα θρLάμβου, ο ΚορLνθLακός Θόλος, ο κίονας της Νίκης, 

OL όμορφες προσόψεLς κτLρίων καL η φύση. ΕλάχLστα από 

αυτά τα αρχLτεκτονLκά στοLχεία όμως βρίσκουμε στο 

ΛαύρLο. Το γεγονός αυτό οφείλεταL στο ότL γLα οLκονομL

κούς καL ουσLαστLκούς λόγους, (πρόκεLταL γLα μία Έργα

τούπολη) το ΛαύρLο πολεοδομήθηκε με πρακτLκά κρLτήρLα 

καL όχL σκοπεύοντας σε μνημεLακά επLτεύγματα. 

Δεν υπάρχουν στοLχεία γLα το ποLοί ήταν oL δημLου

ργοί του πολεοδομLκού σχεδίου του Λαυρίου· η γνώμη που 

επLκρατεί είναL ότL 'Ελληνες τεχνLκοί πραγματοποίησαν 

την μελέτη. Η άποψη αυτή συμφωνεί με την χωρίς πολλούς 

αLσθητLκούς προβληματLσμούς τελLκή δLάταζη του Λαυρίου. 

πάντως το πρώτο ρυμοτομLκό σχέδLο του 1967 δείχνεL ότL 

το συνέταζε κάποLο Lκανό στην σύνθεση χέρL. ΠρόκεLταL 

γLα την πLο ολοκληρωμένη μελέτη που έγLνε γLα τα Εργα

στήρ'ια (αυτή · ήταν η πρώτη ονομασία του Λαυρίου) με την 

έννοLα ότL επLτυγχάνεL να δώσεL μία συγκεκρLμένη μορφf 

στην νοτLοδυτLκή πλευρά του λLμανLού. Υπήρχε μία σαφτή1ς 

δLάθεση γLα συμμετρία, χωρίς όμως τη σχολαστLκή της τή

ρηση. ο άζονας της συμμετρίας είναL η οδός που οδηγεί 

δLαμέσου της κεντρLκής ορθογώνLας πλατείας στην προβλή

τα του λLμανLού. Επίσης χαράχτηκαν καL δ(10 τετραγωνες 

πλατείες, δεζLά καL αρLστερά του άζονα, που έχουν ρόλο 

δευτερευόντων ανο L χτών χώρων, δηλαδή πόλων έλζ ης μετά 

την πλατεία του λLμανLού 
' Ηταν αφελές όμως να δημLουργηθεί μία κεντρLκή 

πλατεία στο επίκεντρο του βLομηχανLκού οργασμού καL των 
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αναγκών του λιμανιού για φορτοεκφορτώσεις. Πάντως εκτός 

από τις μορφολογικές του αρετές, το σχέδιο αυτό εζέφρα

ζε κι έναν αζιέπαινο ιδεαλισμό στην προσπάθεια του να 

πλάσει μία βιομηχανική περιοχή με αισθητικές αζιώσεις. 

Στο Διάγραμμα του 1875 επικρατεί μία ανοργάνωτη διά

ταζη σχετικά με ό~ι είχε προταθεί οκτώ χρόνια νωρίτερα. 

Στην προκυμαία είναι χαραγμένα το διοικητήριο της Ελλη

νίκης Εταιρείας, το τελωνείο (φωτο. 32) και το πρώτο 

σπίτι του Σερπιέρη που σήμερα στεγάζει το Ι.Κ.Α. (φωτο. 

33). Υπήρχε μία λειτουργικότερη διαρρύθμιση στο 

διαχωρισμό βιομηχανίας και συνοικισμών. Η περιοχή που 

ρυμοτομήθηκε καταλάμβανε μεγαλύτερη έκταση από όση το 

ανεκτέλεστο σχέδιο του 1967. Συγκεκριμένα έγ ιν ε μία επέ

κταση προς τα βόρεια, δηλαδή προς την Αθήνα Με αυτήν την 

επέκταση δημιουργήθηκε και η μεταγενέστερη κεντρική· 

πλατεία Σερπιέρη (φωτο. 34) σαν χώρος που συνέδεε την 

βιομηχανική περιοχή με την οδό που οδηγεί στην Αθήνα. Το 

ότι η πλατεία αυτή είχε διπλή χρήση (ανοιχτού χώρου και 

συγκοινωνιακής αρτηρίας), φαίνεται και στο τοπογραφικό 

του 1899 όπου και ονομάζεται Λεωφόρος Σερπιέρη. 

Για να κτιστεί το Λαύριο όπως και όπου το ορίζει το 

Διάγραμμα του 1875 χρειάστηκαν επιχώσεις. Από το νότο η 

θάλασσα περικύκλωνε το Πάνω Νυχτοχώρι (το λεγόμενο Βα

τραχονnσι) στη γη του οποίου είχαν χαραχτεί τα ανατολι

Κότερ~ t~τράγωνα του Διαγράμματος, εισχωρούσε ως τη 

σημερινή τοποθεσία του αγάλματος του Σερπιέρη στο βόρειο 

άκρο της κεντρικής πλατείας, όπου και συναντούσε τα νερά 

του λιμανιού του Θορικού που περνούσαν μέσα από το Έλος 

του Κυπριανού. Χρειάστηκαν τόνοι από σκουριές για να 

σχηματιστεί η βάση του νέου Λαυρίου. Η επέκταση λοιπόν 

προς τα ανατολικά δεν είναι τυχαία, αλλά αντανακλά τη 

σκέψη να αζιοποιηθεί η υπάρχουσα στέρεα γη του Λαυρίου 
, 

και να ενωθεί η έκταση των επ ιχωσεων με το συνοικι σμό 

του Νυχτοχωρίου που ήδη άρχιζε να χτ ίζεται χωρίς ρυμοτο-

μικό σχέδιο. 



ΦΩΤΟ. 32 

ΦΩΤΟ. 33 
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Τελωνείο-Λιμεναρχείο. 

Το πρώτο 
, 

σnιτι του Σερnιέρη (σημερινό Ι.Κ.Α.) 
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ΦΩΤΟ. 34 Πλατεία ΣερnLέρη 
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Το 1885 με την αποπεράτωση του σLδηροδρόμου Αθηνών

Λαυρίου έχουμε καL σχέδιο που δείχνεL την τοποθεσία της 

γραμμής. Το 1896 προτείνεταL ρυμοτονLκό σχέδιο που κατα

γράφει τις αλλαγές που ήδη έγLναν καL εLσηγείται εζωραϊ

στLκές βελτLώσεLς πάνω στο προηγούμενο ΔLάγραμμα του 

1880. Συγκεκριμένα το ΝυχτοχώρL επεκτείνεται προς τα 

Β.Α. καL προτείνονται κήποι στο βόρειο άκρο της κεντρι

κής πλατείας, που, αν ποτέ πραγματοποι . ούνταν θα επεκτεί

νονταν ως την τρLγωνLκή πλατεία Νυχτοχωρίου που παραμέ

νεL αδLαμόρφωτη ως σήμερα. Μαζί με το σχέδLο του 1867 

αυτές oL προσπάθεLες κηποτεχνίας αποτέλεσαν τις μόνες 

ενδείζεLς νεοκλασικών δLαθέσεων στην πολεοδομία του Λαυ

ρίου. Επίσης το 1896 εμφανίζεταL το ρυμοτομικ6 της συ

νοLκίας Νεαπόλεως, που δείχνει και τα σπίτLα που προϋ

πήρχαν τοποθετημένα ανεζάρτητα από κάθε ρυμοτομLκή σκέ

ψη. Το σχέδιο κάνει σαφή προσπάθεια να τα dυμπεριλάβει 

στη χάραζη των τετραγώνων, θυσLάζοντας και την ορθογώνια 

δLάταζή του. 

Με τα διαδοχLκά αυτά σχέδια τελεLώνει και η 

τμηματική ρυμοτόμηση του Λαυρίου στο 19~ αιώνα. Τη συνο

ψίζει το ΤοπογραφLκό του 1899 που συντάχτηκε <<δLα την 

καταμέτρησLν εκ της φύσεως σχετLσθέντων και εγκεκρLμέ

νων τμημάτων της πόλεως, ήτοι Νεαπόλεως, Νυχτοχωρίου καL 

Κυπριανού>>. Η τελLκή εικόνα δεν παρουσίαζε αισθητLκές 

εζάρσε L ς, όμως είχε συνοχή, τάζ η καL οργάνωση με τους 

πλατείς παράλληλους και κάθετους δρόμους. Την εικόνα ε

πιβεβαLώνει καL η δημιουργία αρτίων δLκτύων ύδρευσης και 

αποχέτευσης. Σε μία γη χωρίς (τότε) τιμή καL αζία, που 

παραχωρήθηκε από το Κράτος στην Ελληνική Εταιρεία με 

αντάλλαγμα την κατασκευή της προβλήτας 11.αι 

δρόμου Αθηνών-Λαυρίου, κτίστηκε μία πόλη 

του σιδηρο

βασισμένη σε 

προσχεδιασμένες (αν και σταδιακά) πολεοδομικές μελέτες, 

φανερώνοντας έτσι έναν ιδεαλισμό που απαλλάσει το Λαύριο 

από τις προχειρότητες άλλων εργατουπόλεων της εποχής σε 

όλη τη γη. Τέτοιο ιδεαλισμό σCγουρα εCχε ο Ανδρέας 
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Κορδέλλας, που πρέπεL να θεωρηθεί σαν ένας παράγοντας 

στον οποίο οφείλεταL η συστηματLκή αντLμετώπLση της δη-

μLουργίας του νέου Λαυρίου. 

ήταν καL ο L άλλο L μεγάλο L 

Φορείς του ίδLου Lδ εαλLσμού 

άνδρες όπως ο Συγγρός, ο 

Νέγρης κ.α. ΈτσL όχL μόνο τα ρυμοτομLκά δεν έμεLναν στα 

χαρτLά αλλά καL η πολLτLκή των εταLρεLών γLα την αντL

μετώπLση των κτLρLακών αναγκών καL του εζωραϊσμού της 

πόλης συνεχίστηκε. 

Στο ΤοπογραφLκό ΔLάγραμμα της πόλεως του Λαυρίου η 

δLάταζη αποτελείταL από ζεχωρLστούς τομείς. Σαν πυρήνας 

θεωρήθηκε το σύνολο των οLκοδομLκών τετραγώνων δεζLά καL 

αρLστερά από την κεντρLκή λεωφόρο ΣερπLέρη. ΌρLα αυτής 

της περLο χής , που περLβάλλεταL από σLδηροδρομLκές γραμ

μές καL περLλαμβάνεL λεLτουργίες κέντρου αλλά καL κατοL

κ ί ας, ε ί ναL η οδός Ιππόν L κου καL η λεωφόρος Φ. Νέγρη. 

ΑνατολLκά ο πυρήνας επεκτείνεταL στην περLοχή του ναού 

της Αγίας Παρασκευής, όπου βρίσκονταL OL καλύτερες αστL

κές κατοLκίες. ΒορεLοδυτLκά απλώνεταL το ΝυχτοχώρL, ενώ 

νοτLοδυτLκά του κεντρLκού πυρήνα αρχίζεL μία άλλη ομά-

δα οLκοδομLκών τετραγώνων, τα ΣπανLόλLκα, 
, 

που φτανουν 

στους πρόποδες του λόφου που αποτελεί το βάθρο του ναού 

του Αγίου Ανδρέα. Τέλος πίσω από τον 'ΑγLο Ανδρεα εκ-· 

τείνεταL ο συνοLκLσμός Νεαπόλεως, ενώ το βόρεLο άκρο της 

πόλεως καταλαμβάνεL ο ΚυπρLανός με τLς εργατLκές του 

κατοLκίες. Ο ΚυπρLανός ήταν μέρLμνα της ΓαλλLκή ς ΕταL

ρε ί ας καL πρ L ν από το 1899 δεν συμπερ Lλαμβανόταν στο 

σχέδLο πόλεως (αγνοείταL από τα ρυμοτομLκά που εζετάσα

με). Η είσοδος στην συνοLκία αυτή από την εθνLκή οδό 

Αθηνών-Λαυρίου (σήμερα οδό Αθηνών) είναL από τL ς πLό 

δεντρόφυτες της πόλης με αλσύλLα που συναντά όποLος έρ-

χεταL από την Αθήνα. 
OL βLομηχανLκές εγκαταστάσεLς του Λαυρίου δεν μπο-

, θεωρηθούν απομονωμένες από τLς άλλες 
ρουν να 

λεLτουργCες της πόλης, αλλά τουλάχLστον δεν καταλαμβά-

νουν κεντρLκά σημεία. Η ΕλληνLκή ΕταιρεCα βρLσκόταν στην 
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νοτιοδυτική πλευρά του λιμανιού (διοCκηση, φούρνοι, μη

χανουργεCα, προβλήτα) δηλαδή σε ένα άκρο της πόλης, ενώ 

το πλυντήριο της κτCστηκε στο μέσον ακατοίκητου χώρου, 

νότια από τον Κυπριανό, στην κοιλάδα της Νόριας. Τέλος η 

Γαλλική Εταιρεία καταλαμβάνει το βόρειο άκρο της πόλης 

και βρCσκεται πάνω στην οδό Αθηνών, ενώ στο 

βορειοανατολικό μέρος του λιμανιού υπάρχουν αποθήκες 

(φωτο. 36) και σκάλα (φωτο. 37) για την φόρτωση των 

πλοίων. 

Το λιμάνι 
, 

μέρες μεγάλη κίνηση, ιδιαίτε-γνωρισε με 

ρα από το 1911 όταν η Ελληνική ΕταιρεCα Cδρυσε το σταθ-

μό ανθράκευσης εργαστηρCων, που κατέστησε το Λαύριο 

κέντρο ανεφοδιασμού των πλοίων με μεγάλα οφέλη για την 

οικονομCα της πόλης. Έτσι πολλαπλασιάστηκε η - κCνηση του 

λιμανιού γιατί εκτός από τα καράβια που έπαιρναν το με

τάλλευμα και εκείνα που έφερναν το κάρβουνο για τον ε

φοδιασμό των αποθηκών της εταιρείας, δεχόταν και άλλα 

που έρχονταν για ανεφοδιασμό και επισκευές. 

Η εξόρυξη των μεταλλευμάτων 
, 

γι νοταν έξω 
, 

απο το 

Λαύριο, βασικά στην Πλάκα και στην Καμάριζα. ' Ετσι 

χρειαζόταν η σι δη ροδρομ ι κ ή σύνδεση των ορυχείων με την 

πόλη καθώς και η σύνδεση των εργοταξίων μέσα στο ίδιο το 

Λαύριο. Οι σιδηροδρομικές γραμμές δεν συμβιβάζονταν με 

την ορθογώνια ρυμοτόμηση και δημιούργησαν κάποια αταξία. 

Το Λαύριο δεν στερείται από ανοικτούς χώρους 

υπάρχουν πέντε πλατείες: η κεντρική, η πλατεία Ηρώων 

(φωτο. 38), η πλατεCα Όλγας στην Νεάπολη και δύο αδια

μόρφωτες πλατείες, η τριγωνική του Νυχτοχωρίου με τις 

λεωφόρους Κυρτιάδων και Ελένης που αποτελούν τις δύο 

πλευρές του τριγώνου και η πλατεία στο λιμάνι. 

κάπου εδώ κλείνει, η γενική εξέταση του Λαυρίου από 

πολεοδομικής πλευράς. Μας δόθηκε η ευκαιρία να σκιτσά-

γ ενικές γραμμές την ιστορία της ανοικοδόμησής 
ρουμε σε 

του και να την δέσουμε με την ευρύτερη ιστορία των και-

, οοισμένα βασικά }tτίpια -σχεδόν αποκλειστικά αυτά 
ρων. ,-



ΦΩΤΟ. 36 

ΦΩΤΟ. 3 7 
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Ό,τι έχει απομείνει από τις αποθήκες ετοίμου 

προϊόντος της Γαλλικής Εταιρείας στο λιμάνι 

Η Σκάλα της Γαλλικής Εταιρείας. 
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ΦΩΤΟ. 38 Πλατεία Ηρώων. 
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που αποτελούν το περίγραμμα των πλατεLών- ήδη τα αναφέ

ραμε, μένεL τώρα να δούμε λεπτομερέστερα την βLομηχανL

κή αρχLτεκτονLκή, τLς εκκλησίες, τα δημόσLα κτίρLα με τα 

καταστήματα, καθώς επίσης καL τLς κατοLκίες. 
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αντλία. Επίσης υπήρχαν καL δύο καπνοδόχοL με ύψος 35μ. 

καL εσωτερLκό άνοLγμα ένα μέτρο η κάθε μία. Η στεγασμένη 

επLφάνεLα του πλυντηρίου ήταν 3350τ.μ., ενώ η επLφά

νεLα με τLς μηχανές καL τα καζάνLα ήταν 730τ.μ., καL το 

όλο συγκρότημα φωτLζόταν με ηλεκτρLκό φως από δLκές του 

γεννήτρLες. Στο πλυντήρLο, που κόστLσε 4.000.000 φράγκα 

καL αποτελούσε τεράστLο έργο γLα την Ελλάδα, εργάζονταν 

περίπου πεντακόσLα άτομα. Ήταν πράγματL ένα από τα με

γαλύτερα πλυντήρLα του κόσμου, το μεγαλύτερο στη νότLα 

Ευρώπη, καL καθημερLνά επεζεργαζόταν 1000 τόννους εκβο

λάδων. Το μεγαλύτερο μέρος του κτLρίου κατεδαφίστηκε τον 

ΟκτώβρLο του 1970, τον καLρό της δημαρχίας Καλαντζοπού

λου, κL έτσL το ΛαύρLο έχασε ένα μνημείο της παγκόσμLας 

βLομηχανLκής αρχLτεκτονLκής. Ευτυχώς σώζεταL, μέσα στα 

ερείπLα, το νότLο · άκρο του κτLρίου (φωτο. 39 ) 

Το κτίρLο, υπερυψωμένο σε δLακρLτLκή βάση, είναL 

κτLσμένο με εκτεθεLμένη πλLνθοδομή καL στεγασμένο με κυ-

λLνδρLκές καμάρες, που η αρχ L κή τους κατασκευή δεν 
, 

σω-

ζεταL. OL όψεLς είναL οργανωμένες με παραστάδες πάνω σε 

βάσεLς καL στεμμένες με επίκρανα. Ο ρυθμός των παραστά

δων δημLουργεί μία έντονη αντίθεση με την ορLζόντLα 

γραμμή του συνόλου. OL αντLθέσεLς στη σύνθεση, τα μοτίβα 

του κλασLκLσμού, τα απλά γεωμετρLκά σχήματα καL τα εκτε

νή επίπεδα, όλα δοσμένα σε γυμνό τούβλο, συνδυάζονταL, 

με αποτέλεσμα να δημLουργηθεί μία σπάνLα καλή σύζευζη 

μεταζύ ΝεοκλασLκLσμού καL βLομηχανLκής ΑρχLτεκτονLκής. 

OL εγκαταστάσεLς της ΓαλλLκής ΕταLρίας (φωτο. 40-46 

δεν παρουσLάζουν τίποτε LσάζLο με το μεταλλοπλύσLο. Το 

ΠLΟ 
ενδLαφέρον κτLρLακό συγκρότημα είναL το παλLό πλυ-

ντήρLο. Το κύρLΟ τμήμα αυτού του συγκροτήματος είναL το 

σημερLνό ζυλουργείο καL ο ηλεκτρLκός σταθμός. OL φωτο

γραφίες δεν αποδίδουν τη δύναμη αυτού του γίγαντα.μόνο 

με τη φυσLκή τοv παρουσία στο αψLλόζενο βLομηχανLκό πε

ρLβάλλον του κτLρίου μπορεί ο επLσκέπτης να νοLώσεL το 

δέος που προζcνεί το πλυντήρLο με το τεrάστLο μέγεθός 
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ΦΩΤΟ. 39 '~τι έχει απομεινει από το μεταλλοπλύσιο της 

Ελληνιχής Εταιρείας. 



ΦΩΤΟ. 40 

Εται.ρείας. 
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Γενι,κή άποψη των εγκαταστάσεων της Γαλλι,κής 
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ΦΩΤΟ. 41 Το παλιό τμήμα εμπλουτισμού. 

ΦΩΤΟ. 42 Αποθήκες ετοίμου προϊόντος 
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ΦΩΤΟ. 43 Το νεότερο κτCρLο εμπλουτLσμού. 

ΦΩΤΟ. 44 Τμήμα του κτLρCου εμπλουτLσμού. 
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ΦΩΤΟ. 45 Το μηχανουργείο των εγκαταστάσεων. 

ΦΩΤΟ. 46 Το κεντρικό 6ιοικητήριο της Γαλ. Εταιρείας. 
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του, τLς σκLές των στεγών του καL τLς γυμνές επLφάνεLες 

τούβλου καL ζύλου. OL όψεLς παρουσLάζουν πανύψηλες αντη

ρίδες καL ανοίγματα με πλαίσLα που στέφονταL από χαμηλω

μένα τόζα. Στο κτίρLο που γLνόταν ο εμπλουτLσμός η προ

σέγγLση του εδάφους από τη στέγη έχεL δημLουργήσεL μLα 

ασάφεLα στην αρχLτεκτονLκή κλίμακα· κανείς δεν ζέρεL αν 

oL είσοδοL του Lσογείου προορίζονταL γLα νάνους, οπότε 

πρόκεLταL γLα κτίρLο κανονLκών δLαστάσεων, ή γLα κανονL

κούς ανθρώπους, οπότε OL δLαστάσεLς του κτLρίου είναL 

σημαντLκά μεγαλύτερες από ό,τL τLς υπολογίζεL το μάτL. 

Τα βLομηχανLκά κτίρLα του Λαυρίου πάντως είναL κτL

σμένα με βασLκό γνώμονα τη λεLτουργLκότητα. Παρ'όλα αυτά 

. oL . μάστορές τους δεν τα στέρησαν από την επLμελημένη 

δ L ακόσμηση ή καL ακόμα, στην περίπτωση του μεταλλοπλυ

σ ίου της ΕλληνLκής ΕταLρίας, από αναζητήσεLς στη σύνθεση 

που αντανακλούν εποχLακά μορφολογLκά ρεύματα. 'ΕτσL το 

ΛαύρLο γίνεταL μLα ακόμα μαρτυρία ότL τα βLομηχανLκά 

κτίρLα αποτελούν ένα αζLόλογο μέρος -αν καL σχετLκά ά-
, δ , ου , 

γνωστο - της αρχLτεκτονLκης ημLουργLας του 19= αLωνα. 
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τύτερο μεσαίο κλίτος εκφράζεται από το ευρισκόμενο στο 

βάθος κεντρικό τμήμα της πρόσοψης. Το κέντρο με το αέτω

μα δεν κυριαρχεί στη σύνθεσηΌ τονισμός έχει δοθεί στα 

άκρα με τους ισότιμους πύργους. Ο ανταγωνισμός των αυτο

τελών στοιχείων συνεχίζεται στην πλάγια όψη μεταζύ πύρ

γου και του προεζέχοντος κεντρικού τμήματος, που στεγα

σμένο με ένα αέτωμα δημιουργεί μία υποψία εγκάρσιου κλί

τους. Παρ' ότι όμως πρόκειται για βασιλική με 

βυζαντ ι νίζοντα μοτίβα, όπως τα τοζωτά και τα μονόλοβα ή 

δίλοβα παράθυρα, την Αγία Παρασκευή πρέπει να τη δούμε 

σαν ένα νεοκλασικό ναό. Ο λόγος γι'αυτή την τοποθέτηση 

είναι τα χαρακτηριστικά της γραμμικότητας , ο τονισμός 

της επιφάνειας σε βάρος του όγκου και η αυτοτέλεια των 

μερών. Το τελευταίο αυτό στοιχείο αφορά το σύστημα της 

αρχιτεκτονικής σύνθεσης, που αζίζει να το παρατηρήσουμε 

αναλύοντας το ναό αυτόν του Λαυρίου. Οι πύργοι αποτελού

νται από δύο αυτόνομα τμήματα, ενώ η πλάγια όψη τέμνεται 

σε δύο μέρη από το κεντρικό τμήμα της"αυτός ο ρόλος του 

κέντρου , δηλαδή το να επιφέρει τη διαίρεση αντί της συ

νοχής , είναι χαρακτηριστικός στο νεοκλασικισμό και μάλ

λον άγνωστος στην αρχιτεκτονική της Αναγέννησης ή του 

Μπαρόκ (φωτο. 52-58). 

Η Αγία Βαρβάρα είναι η πιο ενδιαφέρουσα εκκλησία στο 

Λαύριο και βρίσκεται στην πλαγιά ενός λόφου στον Κυπρια

νό. οι γοτθικισμοί της απηχούν το γεγονός ότι είναι ναός 

των καθολικών, και αποτελεί ένα πολύ σπάνιο δείγμα του 

ύφους στον τόπο μας, μαζί με την Αγγλικανική εκκλησία 

της οδού Φιλελλήνων και την καθολική του Νέου Ηρακλείου 

Αττικής. πάντως τόσο ο Κλεάνθης όσο και ο Καυταντζόγλου 

παρουσίασαν σποραδικές νεογοτθικές διαθέσεις ώστε το ύ

φος να μην είναι εντελώς δυσεύρετο στην Ελλάδα. Το εν

διαφέρον αυζάνεται για τον ιστορικό της αρχιτεκτονικής 

με την ανάμιζη των γοτθικών με τα νεοκλασικίζοντα μοτί

βα. 
Οι απλές αντηρίδες -σε δύο καθ'ύψος τμήματα- και τα 

οζύκορφα τόζα αναμιγνύονται αρμονικά με nεσσίσκους, 
, 

εnι-
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κρανα και τοιχόκρανα. Η πρόσοψη 

τρεις ζώνες. Στην κατώτερη αντί 

διαιρείται βασικά σε 

πυλώνων έχουμε αντιθέ-

σεις ορθογωνίων και καμπύλων σχημάτων' τα πλάγια υπερυ

ψωμένα τόξα περικλείουν μετάλλια. Στη μεσαία ζώνη δε

σπόζει ένα μεγάλο οξύκορφο τόξο που περικλείει τον ρόδα

κα, και το τελευταίο τμήμα σχηματίζεται από το αέτωμα, 

στο οποίο καταλήγε ι η στέγη. Το αέτωμα αυτό, γυμνό από 

διάκοσμο, θυμίζει πιο πολύ νεοκλασική απλότητα παρά το 

χειρισμό του τμήματος αυτού στα γοτθικά πρότυπα. Το 

μικτό αυτό ύφος δε συμβιβάζεται με την αυστηρότητα στην 

επιλογή μοτίβων που διέπει τον νεογοτθικισμό της εποχής, 

κυρίως στην Αγγλία, αλλά θυμίζει την ελαφρότητα με την 

οποCα χρησιμοποιούνταν τα γοτθικά μορφολογικά στοιχεία -
, λ , δ , , ου , 

αναμεμιγμενα με κ ασικα- στο ευτερο μερος του 18= αιω-

να. Στην περίπτωση της Αγίας Βαρβάρας, ίσως, το μικτό 

ύφος οφείλει την ύπαρξή του σε μια προσπάθεια εναρμονι

σμού του ναού με το νεοκλασικό περιβάλλον του Λαυρίου 

(φωτο. 59-60). 

Γύρω στα 1905-6 ο Κυπριανός αποκτά και ορθόδοξο 

ναό, την Ευαγγελίστρια, που είναι σταυροειδής με οκταγω

νικό τρούλο. Τα νεοκλασ ικά μοτίβα -ακροκέραμα, αετώματα, 

αψίδες από γυψοκονίαμα- το λείο των επιφανειών και βασι

κά η αδρή εξατομίκευση των μερών -που αντιστρατεύεται τη 

γραφικότητα- καθιστούν το νεοκλασικό στοιχείο επικρατέ

στερο από τη βυζαντινή διάθεση. Το θύρωμα της Ευαγγελί

στριας μπορεί να θεωρηθεί σαν μια απλοποίηση του αντί

στοιχου στοιχείου στη Μητρόπολη Αθηνών (φωτο. 61-63). 

Σαν γενικό σχόλιο μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι τόσο 

0 
ι ορθόδοξοι ναοί στο Λαύριο όσο και ο καθολικός της 

Αγίας Βαρβάρας εφαρμόζουν μία μικτή τεχνοτροπία χρησιμο

ποιώντας στοιχεία βυζαντινίζοντα, γοτθικά, αλλά προπά-

ντων νεοκλασικά. 



ΦΩΤΟ. 47 

ΦΩΤΟ. 48 
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Άγιος Ανδρέας, πρόσοψη . 

Άγιος Ανδρέας, πίσω όψη (διακρίνεται επί

σης ο παλιός ναίσκος) . 
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ΦΩΤΟ. 49 'Αγι,ος Ανδρέας, πλάγι,α όψη. 

ΦΩΤΟ. 50 'Αγι,ος ~νδρέας, ο τρούλος. 
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ΦΩΤΟ. 51 Άγιος Ανδρέας, το παλιό καμπαναριό 
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ΦΩΤΟ. 52 

ΦΩΤΟ. 53 
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ΑγCα Παρασκευή, πρόσοψη. 

Αγία Παρασκευή, λεnτομέρεLα αετώματος. 
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ΦΩΤΟ. 54 ΑγCα Παρασκευή, μεσαCο τμήμα της πρόσοψης. 
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ΦΩΤΟ. 5 5, 56 ΑγCα Παρασκευή, το καμnαναρ~ό. 
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Αγία Παρασκευή, 

Αγία Παρασκευή, 
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πλάγια. είσοδος . 

είσοδος στην πίσω όψη. 
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-. ~ 



ΦΩΤΟ. 59 

ΦΩΤΟ. 60 
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ΑγCα Βαρβάρα. 

ΑγCα Βαρβάρα, 
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πCσω όψη. 
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ΦΩΤΟ. 61 Ευαγγελίστρια, γενική άποψη. 



ΦΩΤΟ. 62 

ΦΩΤΟ. 63 
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ΕυαΎΎελίστρια, πρόσοψη. 

ΕuαΎΎελίστρια, πίσω όψη. 

t 
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παράρτημα καταγραφής). 

κτίρια ειδικά κατασκευασμένα για καταστήματα σπανί

ζουν στο Λαύριο. Τέτοιο σπάνιο παράδειγμα είναι τα κτί

ρια στην οδό Μητροπούλου, όπου οι τοζοστοιχίες έρχονται 

σε έντονη αντίθεση με τον κυβικό χαρακτήρα του συνόλου 

κάνοντάς το να πάλλεται από ζωή. Τα τόζα είναι ημικυκλι

κά (η προτίμηση του νεοκλασικισμού ήταν πάντα τα καθαρά 

γεωμετρικά σχήματα) και ο όγκος των πεσσών τονίζει την 

μάζα σε ένα κτίριο διάτρητο από κενά (φωτογραφίες στο 

παράρτημα καταγραφής). 

Στη νότια πλευρά της κεντρικής πλατείας δεσπόζει το 

κτίριο του Συλλόγου Φιλομουσών, που, παρόλη την έλειψη 

κομψότητας, παρουσιάζει χαρακτηρ ιστικά του νεοκλασικι

σμού τόσο στη σύνθεση όσο και στις λεπτομέρειές του. 

Πρόκειται για μια σύλληψη που σέβεται την αυτονομία των 

μελών"έχουμε μια τριάδα στοιχείων -από αριστερά προ ς τα 

δεζιά- την είσοδο και τον προθάλαμο, την αίθουσα του 

θεάτρου και τη σκηνή. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί ο χει

ρισμός των παραθύρων στο κεντρικό τμήμα. Επιστεγάζοντας 

τα ακραία παράθυρα με αετώματα ο ανώνυμος μάστορας του 

κτιρίου μετέφερε την έμφαση στα άκρα. Η ανέγερση του 

Ωδείου αυτού χρονολογείται γύρω στα 1885 οπότε οικοδομή

θηκαν τα περισσότερα κτίρια της πλατείας (φωτογραφίες 

στο παράρτημα καταγραφής). 

οι επιμήκεις πλευρές της πλατείας προσφέρονταν στο 

μνημειακό χειρισμό· όμως είναι οι πιο φτωχές πλευρές σαν 

αρχιτεκτονικά σύνολα. Στην ανατολική πλευρά βρίσκεται το 

παλαιό Δημαρχείο (σήμερα βιβλιοθήκη) που στεγάζεται σε 

ένα από τα παλαιότερα και ωραιότερα σπίτια του Λαυρίου. 

Η διάταζη των παραστάδων δείχνει ότι το κτίριο έχει υπο

στεί μια μάλλον ακαλαίσθητη προέκτασ η. Στην αρχική του 

μορφή η κόγχη με το άγαλμα θα αποτελούσε το κέντρο της 

μιας πρόσοψης· πρόκειται για ένα μοτίβο που είχε τις 

αρχικές του ρίζες στο γαλλικό νεοκλασικισμό. Η τελική 

μορφή διατηρεί το αυστηρό κυβικό περίγραμμα και τονίζει 
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την οριζόντια δομή (φωτο. 64). 

Ανατολικά της κεντρικής πλατείας βρίσκεται η πλα

τεία των ηρώων, που διαμορφώθηκε μόλις το 1912, ενώ ο 

χώρος προορίζονταν γι αυτή τη χρ ήση από τον περασμένο 

αιώνα, όπως δείχνει το τοπογραφικό του 1899. Στην ίδια 

κάτοψη της πόλης και πάνω σε αυτή την πλατεία βλέπουμε 

δύο μικρά μα ιστορικά κτίρια: το Σιδηροδρομιχό σταθμό 

( φωτο. 6 5) και το καφενείο του σταθμού ( φωτο. 66) • Ο 

σταθμός, που περατώθηκε το 1885, χωριζόταν σε τρία τμή

ματα: το κέντρο καταλάμβαναν τα εκδοτή ρ ιc εισιτηρίων, ε

νώ αριστερά ήταν το σταθμαρχείο και δ~ζιά η αίθουσα ανα

μονής. Εζωτερικά το κτίριο έχει υποστεί αλλοίωση. Η ε

κτεθειμένη λιθοδομή είναι ένα σπάνι. ο στοιχείο για το 

Λαύριο, που τα κτίριά του είναι συνή θ ως καλυμμένα με α

σβεστοκονίαμα, και το ακανόνιστο των λ ίθων δίνει μία νό

τα γραφικότητας που θυμίζει παρόμοιο χ ειρισμό της πρόσο

ψης από τον Ε.ΤΣΙΛΛΕΡ, συγκεκριμένα τ ην έπαυλη Πεσματζό

γλου στην Κηφισιά. 

Με το βόριο άκρο της πλατείας των Ηρώων γειτονεύει ο 

δενδρόφυτος Κήπος του Λαυρίου , ενώ τη δυτική της πλευρά 

σχηματίζει η αλλοιωμένη σήμερα πίσω όψη (το μόνο απομει

νάρι) των Σταύλων της Ελληνικής Εταιρίας. Εάν επιστρέ

ψουμε τώρα προς τη διεύθυνση της κεντρικής πλατείας θα 

συναντήσουμε δεζιά μας την Αγορά του Λαυρίου, γνωστή με 

'α ' 'Ψαρα' δ ι "α' ' , την ονομασ ι r' που κτίστηκε με έζοδα της 

Εταιρίας το 1885. Σε κάτοψη το κτιριακό αυτό συγκρότημα 

έχει σχήμα Π και κάθε σκέλος του αποτελείται από δύο 

ορθογώνια σχήματα, ώστε να δημιουργούνται φυγές ;.ια ι να 

είναι δυνατή η είσοδος στο κεντρικό χώρο του Π από τις 

οδούς Ερμού και Ανδρέου Αλεζάνδρου. Τις τρεις πλευρές 

της ανοικτής αυτής αυλής περιστοιχίζει μια στοά με πεσ-

σούς, 
, 

αντι κιονοστοιχείας, που δίνουν εναν 
, 

τον ο 

δ ι αφορ ετ ι κό στην όλη σύνθεση, αντάξιο των πρωτεργατών 

του νεοκλασικισμού. Ο πρωτογονισμός που αναφέραμε παρόλο 

που έχει τα κύρια αίτιά του σε οικονομικούς λόγους αρμό-
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ΦΩΤΟ. 64 Το nαλα~ό Δημαρχείο 
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ΦΩΤΟ. 65 Ο παλαιός σταθμός 

ΦΩΤΟ. 66 Το καφενείο του σταθμού 
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ζει σε ένα κτιριακό συγκρότημα Αγοράς. Η αρμονCα ανάμεσα 

στη μορφολογική έκφραση και στη λειτουργική φύση του 

κτιρCου ήταν από τις χαρακτηριστικές μέριμνες του νεο

κλασικισμού στις πρώτες κιόλας εμφανCσεις του ύφους. 

Επρόκειτο για μια διάθεση εκφραστικής αρχιτεκτονικής με 

συμβολικές τάσεις που ονομάστηκε στο 18~ αιώνα ARCHITE

CTURE PARLANTE. ΣημασCα εδώ έχει ότι αυτή την παράδοση 

τη βρCσκουμε ζωντανή στις τελευταCες μέρες του νεοκλασι

κισμού, στο Λαύριο, όπου έχει εισχωρήσει στ ην ανεπιτή

δευτη αρχιτεκτονική των μαστόρων. Στην αυλή της Αγοράς 

(φωτο. 67) σώζεται ο μόνος σήμερα φανοστάτης (φωτο. 68), 

στο πάνω μέρος του 
/ 

ΟΠΟιου υπήρχε λάμπα πετρελαCου πριν 

φτάσει το ηλεκτρικό φως στο Λαύρ~ο. Οι πλάγιες εΕωτερι

κές όψεις του συγκροτήματος παρουσιάζουν επCσης ενδιαφέ

ρον με την αντιπαράθεση ορθογώνιων ανοιγμάτων και με τις 

τοζοστοιχCες. Αζιοπρόσεκτη εCναι η εCσοδος στη στοά με 

το χαμηλωμένο τόζο και την υπεράνω λιθοδομή, που θυμCζει 

την τάση της νεοκλασικής τεχνοτροπCας για γιγαντισμό. 

Η τελευταCα πλατεCα που θα μας απασχολήσει διεζοδικά 

βρCσκεται στη νοτιοδυτική πλευρά του λιμανιού και παρα

μένει ακόμα και σήμερα αδιαμόρφωτη. Για τον προορισμό 

του χώρου μας βεβαιώνει το τοπογρ αφικό του 1899 και αυτό 

είναι σημαντικό γιατC στο Λαύριο υπάρχουν ελεύθεροι χώ

ροι (όπως πCσω από το σιδηροδρομικό σταθμό) για τους ο

ποCους όμως δεν υπήρχε πρόθεση να χρησιμοποιηθούν σαν 

πλατεCες. Στη δυτική πλευρά αυτής της πλατεCας υπήρχαν 

οι φούρνοι της Ελληνικής ΕταιρCας, που έδιναν ένα ακανό-

νι στο 
σχήμα στο περ C γραμμα της πλατείας. Βόp εια έχουμε 

την πλάγια όψη των γραφεCων της Εταιρίας όπου η διοCκηση 

στεγαζόταν στο ισόγειο, ενώ ο διευθυντής έμενε στον πρώ

το όροφο. Μορφολογικά σημαντική εCναι η σοφCτα (φωτο.69) 

στην πρόσοψη του κτιρCου, μια ακόμα μαρτυρCα της προτC

μησης του νεοκλασικισμού για απομονωμένα μέλη μέσα στην 

όλη κυβική σύνθεση (φωτο. 70) 

Το Λαύριο έχει επCσης μία cκταταμένη προκυμαCα πάνω 
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ΦΩΤΟ. 67 Η νότια πλευρά της Αγοράς 



ΦΩΤΟ . 68 
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Ο φανοστάτης της Αγοράς 
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ΦΩΤΟ . 69,70 ΣοφCτες σε νεοκλασικά κτCρια 
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στην οποία βρίσΜεται το σπίτι του Σερπιέρη, Μέντρο για 

την τότε Μοσμ ι Μ ή Μ ί νηση, που σήμερα δε διασώζει τίποτα 

από τη νεοΜλασιΜή του μορφή. ΑνατολιΜότερα σώζεται αΜόμα 

το Υπνωτήριο των σιδηροδρομιΜών (φωτο. 71), ενώ στα νο

τιοδυτιΜά του λιμανιού υπάρχει το παλιό ρολόι της Ελλη

νιΜής Εταιρίας (φωτο. 72), πνιγμένο στα νεώτερα Μτίρια 

που το περιΜλείουν. 

Το ευτύχημα για όλα τα δημόσια Μτίρια του Λαυρίου 

είναι ότι έχουν αναπαλαιωθεί Μαι λειτουργούν είτε σαν 

Ματαστήματα είτε σαν υπηρεσίες. Το ίδιο ευτυχώς, όπως θα 

δούμε παραΜάτω, ισχύει Μαι για πολλές ΜατοιΜίες. 



ΦΩΤΟ. 71 

ΦΩΤΟ. 72 
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Το Υπνωτήριο των οιδηροδρομιχών. 

Το παλιό ρολόι της Ελληνιχής Εταιρίας. 
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χειρες ασυμμετρCες του ισογεCου) κυριαρχεCται από τα ο

ριζόντια στοιχεCα, και με την τοποθέτηση των παραστάδων 

παρουσιάζει ένα στενό, και στη συνέχεια υποτονικό κέν

τρο. Η έμφαση δCνεται στα άκρα, που χαρακτηρCζονται από 

μια τριάδα στοιχεCων (δηλαδή αποτελούν αυτόνομες συνθέ

σεις)· τα εμφαντικά παράθυρα επικρατούν του αδύνατου κεν

τρικού στοιχεCου της κόγχης. Η Cδια ατονCα του κέντρου -

στενά παράθυρα- παρατηρεCται και στην πρόσοψη. Το ανα

γεννησιακό σύστημα σύνθεσης, που ενισχύεται στην εποχή 

του Μπαρόκ, δηλαδή το εμφαντικό κέντρο πλαισιωμένο από 

υποτελή άκρα, έχει αντιστραφεC με συνέπεια τα εκάστοτε 

ισοδύναμα άκρα να συνυπάρχουν σε μια τεταμένη σχέση, ό

που περισσότερα από ένα στοιχεCα εCτε πολεμούν για την 

επικράτηση εCτε, όπως στην προκειμένη περCπτωση, δημι

ουργούν κάποια συνειδητά επιδιωκόμενη και αισθητικά επι

θυμητή ασάφεια (φωτογραφίες στο παράρτημα καταγραφής). 

Την Cδια σύσφιζη του κέντρου παρατηρούμε στον παλιό 

ζενώνα της Ελληνικής Εταιρίας (φωτο. 73) που στεγάζει 

σήμερα τη χωροφυλακή. Με το ασθενικό του αέτωμα το κέν

τρο προεζέχει όχι για να κυριαρχήσει αλλά για να διατα

ράζει με την καθετότητά του την ηρεμία του κυβικού πε

ριγράμματος του συνόλου. Παραστάδες με θρ ί γκούς αποτε

λούν τα θυρώματα στο ισόγειο, ενώ τα ανοίγματα του ορό

φου μένουν απλαισCωτα σε μια απομόνωση, που θα ενέκριναν 

οι πρωτοπόροι του ύφους, που και την εζατομίκευση των 

στοιχείων επιδ ίωζαν καθώς και, πολλές φορές, την παρά

λειψη των κλασικών μοτίβων, αναζητώντας μια καινούργια 

για τον 18gαιώνα απλότητα. 

Στην ίδια περιοχή της Αγίας Παρασκευής βρίσκεται το 

σπίτι της Τοτώς, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ρομαντι

κού νεοκλασικισμού. Στερημένο από την αυλή του, στην ο

ποία 0 επισκέπτης έμπαινε από τα πλάγια της πρόσοψης, 

και παρόλο που έχασε την Αθηνά και την Άρτεμη, που τό

νιζαν τα άκρα πλαισιώνοντας το μοναχικό τώρα Απόλλωνα, η 

όψη διατηρεί ένα χαμόγελο στον έντονο διάκοσμό της, που 



ΦΩΤΟ. 73 
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---

Ο παλαιός ζενώνας της Ελληνικής Εταιρίας 

(σημερινή χωροφυλακή-τμήμα αλλοδαπών). 



-116-

δεν είναι απόλυτα σύμφωνο με την παραδοσιακή αυστηρότητα 

του νεοκλασικισμού. Αυτό ακριβώς το χαμόγελο, τονισμένο 

από τα σημάδια του χρόνου, προσδίδει τη ρομαντική χροιά 

(φωτογραφίες στο παράρτημα καταγραφής), 

Το σπίτι του Σταθάκη ήταν τοποθετημένο απέναντι από 

την πρόσοψη του Αγίου Ανδρέα (σήμερα δεν υπάρχει, έχει 

γκρεμιστεί). 'Ηταν από τα τ'ελευταία νεοκλασικά σπίτια 

και η σύνθεσή του ήταν ενδεικτική του νέου αρχιτεκτονι

κού συστήματος που εμφανίστηκε γύρω στα 1750. Τα άκρα υ

περτερούσαν του στενού κέντρου, αλλά ούτε αυτό ούτε οι 

ακραίες πλευρές διέθεταν έμφαση. Τα τονισμένα τμήματα 

βρίσκονταν μεταζύ των άκρων και του κέντρουΈπιβλητικά, 

διαμορφωμένα σε πολυγωνικ ·ές προεζοχές, που διατηρούσαν 

την αυτοτελή ατομικότητά τους και υπερυψωμένα, τα ενδιά

μεσα αυτά τμήματα κυριαρχούσαν στη σύνθεση, ενώ συνάμα 

βρίσκονταν σε μια σχέση έντασης μεταζύ τους. Οι πολυγω

νικές προεζοχές, τόσο σαν στοιχεία όσο και με το ρόλο 

τους στη σύνθεση, θύμιζαν παραδείγματα του 

αγγλικού νεοκλασικισμού. Το πιο σημαντικό είναι ότι το 

κτίριο περιείχε το σπέρμα μιας αθροιστικής σύνθεσης· τα 

ορθογώνια και πολυγωνικά τμήματα της πρόσοψης θα μπορού

σαν να εναλλάσσονται επ' άπειρον δημιουργώντας μία όψη 

συνεχών αντιπαραθέσεων, όπως σε σύγχρονές μας ''εν σει

ρά' ' συνθέσεις. 

της 

Εζατομικευμένα στοιχεία παρουσιάζει και ο 

Γαλλικής Εταιρίας ( φωτο. 7 4) . Το μονόροφο 

ζενώνας 

πρόστοο 

και η εσκεμένα χαμηλωμένη προεζοχή στην πίσω όψη αποτε

λούν στοιχεία που δεν δένονται οργανικά (η σύνδεση είναι 

μόνο οικοδομική) με το κυβικό κύριο σώμα. Έχουμε λοιπόν 

μια σειρά αντιθετικών σχέσεων'πρώτα ο συντριπτικά μεγα

λύτερος κύβος αντιπαρατίθεται στα στοιχεία του nρόστοου 

και της πολυγωνικής προεζοχής στην πίσω όψη. Υπάρχει δη

λαδή μία αντίθεση μεγεθών. Επίσης τα τόζα του πρόστοου 

βρίσκονται σε αντίφαση με τον ορθογωνισμό του συνόλου. Η 

ενότητα διατηρείται όχι με την κλιμάκωση των στοιχείων 
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ΦΩΤΟ. 74 Ο ζενώνας της Γαλλικής Εταιρίας. 
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σε ένα κρεσέντο, που υποτάσσει τα μέλη, αλλά με την ορι

ζόντια δομή που επικρατεί και με μια σχέση έντασης μετα

ζύ των μερών. Κυβικό και πιο ήρεμο, χωρίς ουσιαστικές α

ντιπαραθέσεις όγκων, είναι το σπίτι του Διευθυντή της 

Γαλλικής Εταιρίας (φωτο. 75,76). Παρατηρούμε τα παράθυρα 

που τονισμένα με θριγκούς και με ζύλινα πλαίσια 

αποτελούν μια αντίθεση στον άσπρο σοβά του σπιτιού 

(αντίθεση επιφανειών). Στην είσοδο έχουμε αντιπαράθεση 

στιβαρών γεωμετρικών όγκων σε μια αρχιτεκτονική σύνθεση 

με διαθέσεις γλυπτικής. Ο κύβος αποτελούσε συχνή προτί

μηση των αρχιτεκτόνων μετά το 1750 γιατί με την αυστηρό

τητα του περιγράμματος και την έντονη σαφήνεια της απλής 

μορφής βοηθ& στη ·δ~μϊουργία κτιρίων απομονωμένων αftό το 

περιβάλλον τους, που εκφράζουν μια ισχύ στην αυτονομία 

τους. 

Το τελευταίο παλιό αρχοντικό που θα μας απασχολήσει 

χρησίμευε σαν παιδικός σταθμός γύρω στα 1950 αλλά σήμε

ρα στεγάζει πολλούς τσιγγάνους εργάτες. Το σπίτι (φω

το. 77) παρουσιάζει έναν συγκεντρωτισμό με το υπερυψωμέ

νο κέντρο, στεμένο με αέτωμα. Αυτό δεν πρέπει να δημι

ουργήσει σύγχυση για την πραγματική θέση του κέντρου 

στην ολική σύνθεση. Στο κτίριο δεν υπάρχει οργανική σύν

δεση κέντρου και πλευρών. Πρόκειται για ένα σύνολο όπου 

τα μέλη μόνο προστίθενται το ένα στο άλλο. Ασθενική εί

ναι η συνοχή που του δίνουν οι παραστάδες και ουσιαστι

κότερη αυτή που επιτυγχάνεται με την ηχώ του αετώματος 

στις πυραμοειδείς στέγες . 

του 

πους 

Τελειώνοντας το κεφάλαιο αυτό και για τη διευκόλυνση 

αναγνώστη κατατάζαμε τα κτίρια στους παρακάτω 
, 

τυ-

Τύπος lος : ΒCλλα, (δεν υπάρχουν στην παρούσα εργασία 

δίότι ήταν αδύνατη η φωτογράφισή τους). Πρόκειται για 

μονόροφες, συνήθως, κατοικCες περιτριγυρισμένες από 

αυλή. Συνήθως παρουσιάζουν έζαρση νεοκλασικών 

στοιχεCων · σε όλες τις όψεις τους, που σε συνδυασμό 
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του διευθυντή 

δεύτερο σπίτι 

της 

του 

Γαλλικής Εται

Σερπιέρη) 
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ΦΩΤΟ. 77 Ο nαιδικός σταθμός. 
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με τον κήπο δίνουν ένα σύνολο πλούσιο και αρχοντικό 

που - δυστυχώς δύσκολα βρίσκει κανείς στα σημε

ρινά κτίρια. 

Τύπος 2ος : Μονόροφη κατοικία με πλάγια είσοδο. 

Πρόκειται για μονόροφα κτίρια -συνήθως λαϊκά- νεο

κλασικής μορφής που έχουν την είσοδο τους στην άκρη 

της πρόσοψης. Η είσοδος ή οδηγεί σε χωλ, οπότε απο

τελεί τμήμα της επιφάνειας της όψης ή οδηγεί σε μια 

μικρή αυλή, οπότε αποτελεί ένα ζέχωρο τμήμα της όψης 

με μεγάλες δυνατότητες διακόσμησης (πορτοσιά, κορνί

ζα, αέτωμα κ.α.) 

Τύπος 3ος : Μονόροφη κατοικία με κεντρική είσοδο. 

Πρόκειται για μονόροφα κτίρια νεοκλασικής μορφής 

συνήθως λαϊκά- που λόγω του ότι έχουν την είσοδο στο 

κέντρο της πρόσοψης διαφέρουν πάρα πολύ από την προ

ηγούμενη κατηγορία στη διαρύθμιση τους. Η είσοδος 

οδηγεί σε χωλ από το οποίο δεζιά και αριστερά βρί

σκονται οι υπόλοιποι χώροι κατοικίας. Συνήθως το χωλ 

οδηγεί και σε πίσω αυλή. 

Τύπος 4ος : Μονόροφη δίδυμη κατοικία με κεντρική 

είσοδο. Πρόκειται για μονόροφα κτίρια νεοκλασικής 

μορφής με την είσοδο στο κέντρο της πρόσοψης. Η εί

σοδος οδηγεί σε εσωτερική αυλή που χωρίζει το κτίριο 

σε δύο ίσους -συχνά και ίδιους- συμμετρικούς όγκους. 

Τα εκατέρωθεν τμήματα συνήθως αποτελούν 

διαφορετικές αυτοτελείς ιδιοκτησίες και σπάνια απλώς 

χωρίζουν τις λειτουργίες της κατοικίας. 

Τύπος Sος : Μονόροφο κτίριο για κατάστημα. Πρόκειται 

για μονόροφα κτίσματα που από κατασκευής σχεδιάστη

καν για καταστήματα. Περιέχουν -συχνά- πολλά νεοκλα

σικα στοιχεία αλλά είναι ·χαμακτηριστικά για τα πολ-

( 



-122-

λ6 ανοίγματα -είτε πόρτες είτε παράθυρα- που συνα

ντάμε σε όλες τις όψεις τους. Επίσης είναι σύνηθες 

το ανώφλ ι των ανοιγμάτων να καταλήγει σε κάμαρα με 

διcυιοσμητιχή οδοντωτή ταινία και τα ανοίγματα να 

περιστοιχίζονται από κορνίζες. 
Ι 

Τύπος 6ος : Διόροφη κατοικία με κεντριχή είσοδο. 

ΠρόΗε ιται για διόροφα κτίρια νεοκλασικής μορφής με 

είσοδο -στο κέντρο της πρόσοψης- που οδηγεί σε χωλ. 

Από το χωλ γίνεται η πρόσβαση είτε στο ισόγειο είτε 

στον πρώτο όροφο. Συνήθως πρόκειται για χτίρια δημο

σίων λειτουργειών ή αρχοντικά οπότε οι δύο όροφοι 

αποτελούν ενιαία ιδιοκτησία. 

Τύπος Ίος : Διόροφη κατοικία με πλάγια είσοδο. nρό

J.iει.ται για διόροφα κτίρια νεοκλασικής μορφής με την 

είσοδο σε μία από τις δύο άκρες της πρόσοψης. Η 
, 

ει-

σnAoc οδηγεί σε αυλή ή σε χωλ και από εκεί γίνεται η 

nρ~οβαση στους ορόφους. Υπάρχει και η παραλλαγή του 

τυrιου αυτού κατά την οποία υπάρχει για το ισόγειο 

J.iOL δεύ τερη είσοδος συνήθως κεντρική. 

Τύπο ς 8ος : Διόροφη δίδυμη κατοικία με κεντρική εί

σοδο. Πρόκειται για διόροφα κτίρια νεοκλασικής 

μορφής με την είσοδο στο κέντρο της πρόσοψης να 

οδηγεί σε εσωτερική αυλή. Από την αυλή γίνεται η 

πρόσβαση σε ένα από τα δύο κτίρια που βρίσκονται 

εΗ.α.τέρωθ εν της εισόδου. Τα κτίρια αυτά κατά κανόνα 

ήταν διαφορετικές ιδιοκτησίες. Τέτοιου τύπου κατοι

κιες δεν υπάρχουν δυστυχώς στην παρούσα εργασία . 

. ]:'ύ r ~~ς;~ 9 0 ς~...:......~Δ~ι~ό:.tρ::.:Ο:::.Ψ~Ο_..:.·Μ..:.τ.:....::.ί.r:ρ-=ι:__d=--~μ:....:ε~_χ_α_τ_α_' σ_τ_ηc.:.μ_α __ σ_τ_ο __ ι_σ_ό_γ.:__ε_ι_.ο_. 

Π ρό ιi ε ιται για κτίριο όπου για το ισόγειο ισχύουν τα 

ί 0 ι α με τον τύπο 5 ενώ ο όροφος έχει χρήση κατ οι -

~ιίας. Η είσοδος του ορόφου συνήθως είναι από πλάγια 
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εCτε μέσω αυλής εCτε μέσω χωλ. 'Οταν η εCσοδος του 

ορόφου γCνεται μέσω αυλής τότε αυτή προσφέρεται για 

διακόσμηση με αέτωμα ή με θριγκό και κεραμCδια. 

Τύπος lΟος : Η εργατική κατοικCα. Οι δύο βασικές πε-

ριοχές όπου υπάρχει ο τύπος αυτός 
, 

ειναι τα Σπαν ιό-

λικα και ο Κυπριανός, όπου έμεναν αντCστοιχα τα στε

λέχη της Ελληνικής και της Γαλλικής ΕταιρεCας. Τα 

σπCτια αυτά παρέχονταν δωρεάν στο μισθωτό προσωπικό, 

ενώ οι απλοC εργάτες ζούσαν σε άσχημες συνθήκες, 

πέντε στο δωμάτιο, και πλήρωναν μικρό νοCκι. Σήμερα, 
, 

αφου τα σπCτια αυτά έχουν υποστεC ανακαινίσεις 

αυζήσεις στο μέγεθος τους, δεν είναι εύκολο, να 

προσδιορCσουμε τον αρχικό αριθμό δωματCων που 

προσφέρονταν, σε ένα στέλεχος, όπως ο ισπανός καμι

νευτής. Ισως να ήταν σπCτια δύο δωματCων και κα

θιστικού, μCα διαρρύθμιση που σώζεται σήμερα στα 

Σπανιόλικα. Τα σπCτια του Κυπριανού παρουσιάζουν 

αρκετές διαφορές μεγέθους μεταζύ τους. 

Η κατοικCα στο Λαύριο παρουσιάζει παραδεCγματα 

κτιρCων που ζεχωρCζουν από τα κοινά σπCτια της πόλης 

αυτής. Τούτο οφεCλεται στην οικονομική κατάσταση του 

ιδιοκτήτη, που εκφράζεται από την θέση, το μέγεθος, 

την αρχιτεκτονική σύνθεση και διάκοσμο του κτιρCου. 

Εκτός από αυτά τα <<αρχοντικά>> παρατηρήσαμε και άλ

λους βασικούς τύπους πιο συνηθισμένης κατοικCας. 

Σχετικά με την αρχιτεκτονική σύνθεση τα σπCτια, αν 

και μικρά οικοδομήματα, παρουσιάζουν στοιχεCα, που 

με την συχνότητα της εμφάνισης τους, πεCθουν ότι οι 

μάστορες του ΛαυρCου συχνά εφάρμοζαν, έστω και 

ασuνεCδητα, ένα αρχιτεκτονικό σύστημα, που αρνεCται 

τις βασικές αρχές στη σύνθεση που κυριαρχούσε τόσο 

πριν το 1750 όσο και όταν κτCστηκε το Λαύριο. 
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Ε Π Ι Δ Ο Γ Ο Σ 

Το Λαύριο -όπως ε C δαμε και στην παρούσα εργασ C α

δημ ι ουργή θηκε από την ανάπτυζη της μεταλλουργCας και της 

βιομηχανCας στην περιοχή. ΕCναι γεγονός ότι άνθησε για 

περισσότερο από έναν αιώνα αζιοποιώντας όλες τις δυνατό

τητες που του παρεCχε το φυσικό του περιβάλλον, από το 

λιμάνι του μέχρι τις κορυφές των λόφων του. 

Το Λαύριο, παρότι καθαρά εργΟ:.τού"πολη 1 κατάφερε από 

πολεοδομικής άποψης να αντισταθεC στις επιτακτικές ανά

γκες της εποχής και με τη φροντCδα των εταιριών -για όσο 

το δυνατόν καλύτερο περιβάλλον- δημιούργησε μια πόλη που 

δεν έχει να ζηλέψει τCποτα από οποιαδήrιοτε · άλλη γνωστή 

ή άγνωστη τιόλη. 

ΕπCσης, όπως εCδαμε μέχρι τώρα από την παρούσα 

εργασCα, το Λαύριο δεν υστερεC ούτε και σε αζιόλογα -

από πολλές απόψεις- κτCρια. Συναντήσαμε όμορφες εκκλη

σ C ες, επιβλητικά αρχοντικά, συγκροτήματα καταστημάτων 

αλλά και πολλά απλά καλοδιατηρημένα κτCρια λαϊκής προέ

λευσης και αρχιτεκτονικής. Όλα μαζC αλλά και το καθένα 

χωρ ιστά αποτελούν δεCγματα μια άλλης εποχής. Μιας εποχής 

όπου το κάθε κτCριο αποτελούσε ένα μεμονωμένο καλαCσθη

το τμήμα ενός Υεοκλασικού συνόλου. 

Το Λαύριο εCναι ακόμα και σήμερα μια νεοκλασική 

πόλη. ΜCα πόλη με δεCγματα αργοπορημένου νεοκλασικισμού, 

αν αναλογιστούμε ότι οι δεκαετCες της ανοικοδόμησής του 

συμnCπτcυν με τάσεις στην τέχνη και στην αρχιτεκτονική 

που σε άλλες περιοχές σταμάτησαν ή << κατέστρεψαν >> τον 

νεοκλασικισμό. Το ευτύχημα εCναι 
, , 

παντως οτ ι η ιστορCα 

του παγκόσμιου νεοκλασικι,σμού δεν τελείωσε με το πέρας 

του 19°~ αι,ώνα αλλά συνεχίζεται, -έστω και, αφανής- συχνά

μέχρι, τι,ς μέρες μας τόσο στην Ελλάδα όσο και, σε ολόκλη-

ρο τον κόσμο. 

Αυτά όλα όμως ~Cναι, απλά συμπεράσματα και, εγκώμ ι,α. 

ρα'σuατα και, εγκώμια με τη σειρά τους εCναι απλά 
Τα συμnε . · 
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λόγια. Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται, σήμερα το 

Λαύριο είναι, λόγια 1 ! 

Τις τελευταίες δεκαετίες, στην Ελλάδα, μία μετά την 

άλλη βιομηχανικές και, βιοτεχνικές μονάδες κλείνουν με 

αποτέλεσμα ο ήδη μακρύς κατάλογος των ανέργων να μεγαλώ

νει, κι άλλο. Το φαινόμενο αυτό πλήττει, και, το Λαύριο. 

Μελετώντας ένα πόρισμα του 1988 (πηγή: ΒΙομηχανικό 

ΠΑρκο <ΒΙ.ΠΑ.> Λαυρίου / Π. Γεωργίου ΚΕ.ΠΑ.ΜΕ. / 

Αύγουστος 1988) που αφορά την καταγραφή των επιχειρήσεων 

της ευρύτερης περιοχής, διαπιστώνουμε ότι, από τι,ς 41 

υπάρχουσες βιομηχανικές και, βιοτεχνικές μονάδες λειτουρ

γούν μόνο 11 με 3820 συνολικά απασχολούμενους ανθρώπους. 

Τα στοιχεία αυτά μαζί με το κλεCσι,μο των δύο μεγάλων 

μεταλλουργικών εται,ρι,ών παλαιότερα ) αλλά και, δι,αφό-

ρων επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια οδηγούν, φοβόμαστε, 

το Λαύριο σε μι,α πλήρη κατάπαυση των εργασιακών του 

δραστηριοτήτων. 

Παράλληλα όμως με τα εργασιακά προβλήματα, προς την 

την εςαφάνιση βαίνουν και, τα νεοκλασικά δείγματα αρχιτε-

κτονι,κής του Λαυρίου. Με όλο και, πι,ο γρήγορους ρυθμούς 

οι, μπουλντόζες κάνουν την εμφάνιση τους στο Λαύριο με 

αποτελέσματα δυσάρεστα γι,α τη ν α::ι,σθητι,κή της περιοχής, 

μι,α και στη θέση των όμορφων νεοκλασικών κτισμάτων 

εισβάλει, η μονοτονία των αμελητέων συνθέσεων και, πρόχει

ρων κατασκευών από μπετόν. 

ο κύρ ι,ος λόγος των συμβάντων αυτών είναι, ο μεγάλος 

συντελεστής δόμησης που ισχύει, στην περιοχή και, είναι, 

αρκετά μεγαλύτερος από τον πραγματοποιούμενο 
, 

μεσο συ-

ντελεστή που καταλαμβάνουν τα υπάρχοντα νεοκλασικά κτί

ρια. 'Ετσι, ο κάθε ιδιοκτήτης αποφασίζει, να αποκτήσει, ένα 

μεγαλύτερο σπίτι, με πι,ο μεγάλες επιλογές εκμετάλευσης 

του υπάρχοντος χώρου ενώ ταυτόχρονα < < θυσιάζει, >>την 

αρχι,τεκτονι,κ ή του νεοκλασικού σπιτιού του 1 μι,α και, αυτό 

του είναι, ασύμφορο. 

Η πολεοδομική παρέμβαση είναι, απαραίτητη σε αυτήν 
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την περίπτωση τόσο για τη δημιουργία κινήτρων διατήρησης 

όσο και για την επίβλεψη της συντήρησης . 

Δυστυχώς όμως και σε αυτόν τον τομέα υπάρχουν δυσκο

λίες. Οι γνωστές μεθοδολογίες, με βάση τις οποίες γίνε

ται η συντήρηση δεν μπορούν να εφαρμοστούν στο Λαύριο. 

Το αισθητικό κριτήριο δεν βοηθά γιατί τα κτίρια έχουν 

γίνει από μαστόρους απλούς-λαΊ:κούς που όλοι τους λίγο

πολύ είχαν τις ίδιες δυνατότητες. Το Λαύριο παρουσιάζει 

κτίρια που μπορούν να θεωρηθούν σαν << λaίκή νεοκλασική 

αρχιτεκτονική >>. Έτσι δεν μπορούν να θεωρηθούν ορισμέ

να από αυτά (σε βάρος άλλων) σαν εξ έχοντα παραδείγματα 

<<Σχολής>>, έστω κι αν θεωρήσουμε τον <<λaίκό νεοκλασι-
Ι 

κισμο>> σαν <<Σχολή>>. Επίσης δεν είναι δυνατόν να 

επιβληθεί, σε οποιονδήποτε ιδιοκτήτη, η άποψη της διατή

ρησης ενός παλαιού κτιρίου, μέσα σε ένα <<σύγχρονο>> 

περιβάλλον, για χάρη της ιστορίας. 

Αυτή είναι η μία πλευρά της αλήθειας. Η πλευρά της 

λογικής, του ψυχρού ορθολογισμού, του συμφέροντος. Υπά

ρχει όμως και η άλλη πλευρά της αλήθειας. Η πλευρά της 

αισθητικής, της ομορφιάς, της παράδοσης και του ρομαντι-
, 

σμου. 

Αυτή η συναισθηματική πλευρά έχει άλλες απόψεις να 
, , , 

προτάξει . Απόψεις που αφορουν τη συνεχιση της ομορφης 

παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, διότι αν εγκαταληφθεί αυτή 

η αρχιτεκτονική ) ) μαζί της θα χαθεί η μοναδική 

ελληνική εργατούπολη που το κράτος της οφείλει πολλά. 

Δεν μτιορεί λοιπόν το Λαύριο να εγκαταληφθεί στις 

μπουλντόζες με την πρόφαση 
Ι , , 

οτι αποτελει ενα καθυστερη-

μένο και επαρχιακό παράδειγμα νεοκλασικισμού. 

Οι κηρύξεις διατήρησης μεμονωμένων κτιρίων μπορούν 

σίγουρα να λύσουν ένα μέρος του ολικού προβλήματος στ ο 

Λαύριο. Είναι επίσης σίγουρο όμως ότι οι κηρύlεις . αυτές 

θα γείρουν προς τα ήδη γνωστά και καλοδιατηρημένα κτίρια 

ενώ θα αφήσουν από έΕω εκατοντάδες μικρά απλά λaίκά σπι

τάκια που δεν έχουν την επιβλητική εμφάνιση των αρχ.ο-
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ντικών. 

Τα σπιτάκια αυτά όμως έχουν μία άλλη Cωντάνια με τις 

αυλές τους, τις όμορφες όψεις τους, τα νεοκλασικά διακο

σμητικά στοιχεία τους, τη μη τήρηση της αυστηρής γραμμής 

του νεοκλασικισμού και αποτελούν το βασικότερο στοιχείο 

έκφρασης του απλού πολίτη στην πολιτισμική ανάπτυζη της 

εποχής. 

Είναι σοφό λοιπόν να διατηρηθούν και πολλά τέτοια 

κτίσματα τα οποία να χρησιμεύσουν αφενός μεν για 

κατοικίες και αφετέρου -με μικρές ανασκευές - για την 

στέγαση επαγγελματικών, καλλιτεχνικών και πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων. 

Οι προτάσεις αυτές αν υλοποιηθούν θα δώσουν στο 

Λαύριο μία διάσταση χρόνου και ιστορίας σε μία περίοδο 

που δοκιμάCεται σκληρά από την αδιαφορία της γενικής 

κρατικής μέριμνας. Τα κτιριακά σύνολα των εκκλησιών σε 

συνδ υασμό με τα επιβλητικά αρχοντικά)αλλά και τα απλά 

λαϊκά σπιτάκια θα χαρίσουν στην πόλη γραφικά σκηνικά, 

μαρτυρίες μιας άλλης εποχής οικονομικής ακμής και 

άνεσης. 

ΕλπίCουμε την επόμενη φορά που θα επισκεφτούμε το 

Λαύριο να συναντήσουμε την πόλη όπως ακριβώς την κατα

γράψαμε -και καλύτερη ίσως για να μην απ.οδ·ει. χθ ε ί η 

εργασία μας ένα φ ιλολογικό μνημόσυνο. 
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Χαρακτηριστική εικόνα δύο κτιρίων του 
Λαυρίου όπου φαίνεται καθαρά η διαφορά 
μεταξύ εγκαταλελειμμένου και αναπαλαιωμέ-

, 
Ή.τιριου. 

νου νεοΉ.λαοιΉ.ού 



Μ€ΤΑΜΟΝΤ€ ΡΝΙ ~Μ Ο~ 
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ΚΕΦΑΔΑΙΟ 6~ 

ΜΕΤΑΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ 

ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ 

ΝΕΟΚΔΑΣΙΚΙΣΜΟ 

Η μοντέρνα αρχιτεκτονική ξεκίνησε περίπου τη δεύτερη 

δεκαετία του αιώνα μας. Η αρχή έγινε από το . BAUHAUS 

( Μπαουχάους) που ίδρυσε το 1919 ο ΒΑΛΤΕΡ .ΚΡΟΠΙΟΥΣ στη 

Βαιμάρη Γερμανίας. Η βασικότερη αιτία για την αρχή αυ

τής της κίνησης ήταν η αντίδραση στην αρχιτεκτονική που 

τότε επικρατούσε. Η μοντέρνα αρχιτεκτονική επιθυμούσε να 

συμβάλει στην απελευθέρωση του ανθρώπου και να δημιουρ

γήσει ένα νέο περιβάλλον ζωής. 

Η μοντέρνα αρχιτεκτονική χωρίζεται στις εξής κύριες 

περιόδους: η πρώτη διήρκεσε μέχρι το Β'παγκόσμιο πόλεμο 

περίπου και είναι γνωστή ως Διεθνής, η δεύτερη διήρκεσε 

μέχρι το 1970 περίπου και χαρακτηρίζεται από την εμφάνι

ση των διαφόρων τοπικών ιδιορρυθμιών στις κυριότερες πο

λιτισμένες χώρες και η τρίτη συνεχίζεται μέχρι τις μέρες 

μας και είναι γνωστή ως μεταμοντέρνα. 

ο όρος μεταμοντέρνα χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά 

στην Αμερική για το χαρακτηρισμό μιας εργασίας μικρής 

ομάδας αρχιτεκτόνων, που προσπάθησαν να ξαναβάλουν στην 

αρχιτεκτονική ιστορικά και αισθητικά στοιχεία, που η μο

ντέρνα αρχιτεκτονική είχε απορρίψει. Παρόλο που το 

αποτέλεσμα της ομάδας αυτής δε σχολιάστηκε καθόλου ευ

νοικά, ο όρος μεταμοντέρνα είχε την τύχη να επιζήσει και 

να διαδοθεί σε ολόκληρο τον κόσμο. 

ο μεταμοντερνισμός ανά τον κόσμο χωρίζεται σε διάφο-

ρες σχολές, βασικότερες των οποίων είναι: 

α)Στην Αμερική 

1) οι 1 1 φορμαλιστές 1 1 με βασικότερο εκπρόσωπο τον 

Π ΗΤΕΡ ΑΝΖΕΝΜΑΝ 

2) Οι ι 1 εκλεκτικοί 11 με εκπροσώπους όπως οι ΡΟΜΠΕΡ 

ΒΕΝΤΟΥΡΙ ~αι ΊΣΑΡΛ ΜΟΥΡ 
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β)Στην Ευρώπη 

1) Οι <<νεοπροντουκτιβιστές>>, με εκπροσώπους τους 

ΜΠΕΝΖΟ ΠΙΑΝΟ ΖΑΝ ΠΡΟΥΒΕ και . ~ΙΤΣΑΡΝΤ ΡΟΤΖΕΡΣ 

2) Οι < <νεορασιοναλιστές> > · .. 

ΡΟΣΣΙ , ΤΖΙΟΡΤΖΙΟ ΓΚΡΑΣΙ και 

με τους ιταλούς ΑΛΝΤΟ 

ΜΑΝΦΡΕΝΤΟ ΤΑΦΟΥΡΙ. 

3) Οι <<στρουκτουραλιστές>>, με τον ολλανδό ΑΛΝΤΟ 

ΒΑΝ ΕΙΚ . 

4) Οι << παρτισιπασιονιστές >>, με τους αμερικάνους 

ΜΠΡΑΟΥΝ και Ail.MOYP. 

5) Οι <<ρασιοναλιστές >>, με τον ιταλό ΑΛΒΑΡΟ ΣΙΖΑ. 

6) Οι <<νεοκονστρουκτουβιστές>>, με τον ΓΚΟΥΣΤΑΒ 

ΠΙΣΛ. 

Άσχετα με τις αρχές της κάθε σχολής ο μεταμοντερνι

σμός διακρίνεται από την αρχή<< πάντα ρει >>.Στην 

αρχιτεκτονική του δεν υπάρχουν όρια, τίποτα δεν απαγο-

ρεύεται και όλα 

χν ολογικά μέσα. 

, 
ειναι εφικτά χάρη στα υπερσύγχρονα τε-

Ο μαθητευόμενος αρχιτεκτονας έτσι αισθάνεται σαν 

<< μαθητευόμενος μάγος >>. Έχει στα χέρια του απεριόρι

στη δύναμη δημιουργίας αλλά συχνά δεν ζέρε ι πως να τη 

χρησιμοποιήσει. Αποτέλεσμα αυτής της υπερβολικής ελευθε

ρίας είναι το συνειδητό γκρέμισμα του στυλ και ο - χωρ ίς 

όρια - κανιβαλισμός στην αρχιτεκτονική μορφή. 

Είναι γεγονός ότι στον μεταμοντερνισμό δεν υπολογί

ζονται ιστορικά και παραδοσιακά στοιχεία, όλα μπαίνουν 

στο χορό του κύκλου παραγωγή-κατανάλωση, με βασικότερο 

σκοπό τον εντυπωσιασμό και όχι την εζυπηρέτηση της 

απλότητας και των βασικών αναγκών βίωσης. Στην πιο συνή

θη μορφή 0 μεταμοντερνισμός συρρικνώνει όλη την αρχιτε

κτονική σε μία κατασκευή· ''δανείζεται'' στοιχεία από 

διάφορα αρχιτεκτονικά κινήματα, τα 

στοι χε ιώδεις κανόνες σύνθεσης και 

συνδυάζει χωρίς τους 

''δημιουργεί' 1 
, 
ε τσι 

ένα κτίριο, όπου τα στοιχεία ναι μεν εντυπωσιάζουν φαι

νομενικά, αλλά από την άλλη δημιουργούν σύγχυση και τρό-

]JO. 

ΒΧΒΛΙΟΘΗΚΗ 

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑ Α 
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Ληο τέ:λεσμα αυτής της κατάστασης είναι τα διάφορα 

~πίρι α rιου στην πρόσοψή τους τα αρχιτεκτονικά στοι χ εία 

ηροστιαθούν να διαπεράσουν το ένα το άλλο, τα κτίρια με 

τ ι ς γ υ \J. ν έ: ς ιτ ρο σ ό ψ ε ι ς , τ α κ τ ί ρ ι α με τ ι ς γ υ άλ ι ν ε ς ό Ψ ε: ι ς 

ιrου r1 π ε ριορίζονται στη ''σιωπή'' των γυάλινων ανταν α

Ηλαοτ ι . Ιί (;)ν περιβλημάτων τους, ή ,στην εναλλακτική rιε:ρί

rιτωσ11, ντύνονται με ζ ε:περασμένα ιστορικά στολίδια των 

δ ι αrn ι'·φ ων αρχιτεκτονικών κινημάτων. 

7\11 6 τις ετιιλογές της αρχιτεκτονικής του μεταμοντ ε ρνι:.

ο μού 5υοτυχώς δεν μπόρεσε να. γλιτώσει και ο νεοκλασικι

σμό ς . Ως γvωστόν ο νεοκλασικισμός, στην αρχιτεκτονική, 

εχε: ι να εrιιδείζει rιολλά και όμορφα διακοσμητικά στοι

χε ί α . ~ ί δ αμε στα προηγούμενα κεφάλαια πραγματικά όμορφα 

δ ημι ουργήματα, φτιαγμένα με μεράκι αλλά και με γνώση της 

αρ χ ιτ ε κτ ονικής σύνθεσης έτσι ώστε να δημιουργούνται αρ

μο νιJιrΊ αλλά και επιβλητικά σύνολα. 

Ο μ ε ταμοντερνισμός λοιπόν βάλθηκε να 

κα ι l;r: αυτήν την αρχιτεκτονική μορφή. 

τερατουργήσει 

Ετσ ι βλ έτιουμε 

ιJ τι c ι ω τ ασκευές του αετώματα, κορνίζες και άλλα στοι χ εία 
"' 

το υ ν r:ο Η.λασ ικισμού χωρίς στατική λειτουργία, χωρίς δια-

1-ιοσ ι11 1 ι1 . ι ιο ύ ς λόγους, αλλά και σε λάθος σημεία. 

' J ' ι λr.ιιονοντ ας το Ηε:φάλαιο αυτό παραθέτουμε ορισμέν ε ς 

φω τ ογr11ιφίες αrιό Ητίρια της Αθήνας, όπου είναι φανερ ή η 

oxέo r i · ιη ς μεταμοντέρνας αρχιτεκτονικής με; την νεοκ λασική 
, 

αρχ ι τι ι πονικη. 
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Μεταμοντέρνο κτCριο επC της οδού 

ΚηφισCας. ΔιακρCνεται καθαρά το αέ

τωμα (νεοκλασικό στοιχεCο) καθώς 

επCσης και τα περιττά στο ι χεCα που 

<< διακοσμούν >> την πρόσοψη. 



~J:lllr'---
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Μεταμοντέρνο κτCρLο εnC της οδού 

ΚηφLσCας. ΚλασLκό παράδεLγμα μετα

μοντέρνας αρχLτεκτονLκής όπου το 

κτCρLο περLβάλεταL από ένα γυάλLνο 

αντανακλαστLκό περίβλημα. 
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Μεταμοντέρνο κτCριο εnC της οδού 
ΚηφισCας. ΔιακρCνεται το αέτωμα με 

τα διακοσμητικά υnοστυλώματα καθώς 

εnCσης και ένα κρεμαστό ( ! !) υnοστύ

λωμα χωρCς στατική ή διακοσμητική 

λειτουργCα. 
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~ 1 

Μεταμοντέρνο χτίριο επί της οδού 
Κηφισίας. Διακρίνεται το αέτωμα με 
τον στρογγυλό φεγγίτη χωρίς ουσία. 
Το κτίριο αποτελείται στην πρόσοψη 
του από πολλά ανοίγματα χαι υποστυ
λώματα. 

1 



,. • ι . 
· ~ . 
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Μεταμοντέρνο κτCριο εnC της Ιεράς 

Οδού. ΔιακρCνεται το αέτωμα στην 

κεντρική εCσοδο, περιστοιχισμένο αnό 

γυάλινα διακοσμητικά στοι χ εCα. 



11ΑΡΑΡΤ 1-1 ΜΑ 



ΚΑΤΑΓΡΑΦΉ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ 

Λ Α Υ Ρ Ι Ο Υ 
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ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Λ Α Υ Ρ Ι Ο Υ 

ΚΤΙΡΙΟ ΝΩ 1 

Επωνυμία ακινήτου Τμήμα αγοράς 

Ιδιοκτήτης Στουραίτης 

Διεύθυνση Κ. Πλειώνη 12 & Ανδρ . Αλεζάνδρου 14 

Τοποθεσία ή Συνοικία: Αγορά (κέντρο) 

Χρονολόγηση (ακριβής 

ή κατά προσέγγιση) 1885 

Αρχική χρήση Κατάστημα 

Σημερινή χρήση Κατάστημα 

Φέρων οργανισμός 

κτιρίου Λιθοδομή 

Υπόγειο 

κακή 

Κακή 

Κακή 

Μορφολογία 

ΟΡΟΦΟΙ 

Ισόγειο Α'όροφος Β'όροφος 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

α)ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

β)ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

γ)ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΎ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

( Τύπος 5 Ισόγειο κτίριο με χρήση κα
ταστήματος στην αγορά του Λαυρίου . Τα 
ανοίγματα πλαισιώνον ται από παραστάδες 
με τόζα ημικυκλικά και ο όγκος των πεσσών 
τονίζει την μάζα σε ένα κτίριο διάτρητο 
από κενά 
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ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Λ Α Υ Ρ Ι Ο Υ 

Επωνυμία ακινήτου Τμήμα αγοράς 

Ιδιοκτήτης Ρέρρας Χρ. 

Διεύθυνση Ανδρ. Αλεζάνδρου 16 

Τοποθεσία ή Συνοικία: Αγορά (κέντρο) 

Χρονολόγηση (ακριβής 

ή κατά προσέγγιση) 1885 

Αρχική χρήση 

Σημερινή χρήση 

Κατάστημα 

Φέρων οργανισμός 

κτιρίου 

Υπόγειο 

κακή 

Κατάστημα 

Λιθοδομή 

ΟΡΟΦΟΙ 

Ισόγειο Α'όροφος 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ: 

α)ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή 

β)ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Κακή Μέτρια Καλή 

γ)ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Κακή Μέτρια Καλή 

ΚΤΙΡΙΟ NQ 2 

Β'όροφος 

Πολύ καλή 

Πολύ καλή 

Πολύ καλή 

Μορφολογία ( Τύπος 5 ) Ισόγειο νεοκλασικό κτίριο με 
χρήση καταστήματος. Στην πρόσοψη υπάρχουν 
δύο ανοίγματα με καμάρες. Εκατέρωθεν των 
ανοιγμάτων υπάρχουν παραστάδες. 



•. 

~ 
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ΝΕΟΚ.ΛΑΣΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Λ Α Υ Ρ Ι Ο Υ 

Επ.ωνυμία ακινήτου 

Ιδιο)(τήτης 

Διεύθυνση 

Τοποθεσία 
, 
Συνοικία: η 

Χρονολόyηση (ακριβής 

ή κατά προσέγγιση) 

Τμήμα αγοράς 

Ανδρ . Αλεζάνδρου 

Αγορά (κέντρο) 

1885 

Αρχική χρήση Κατάστημα 

Σημερινή χρήση 

Φέρων οργανισμός 

κτιρίου 

Υπόγ ε ιο 

Κακή 

Κα)(ή 

Αποθήκη 

Λιθοδομή 

ΟΡΟΦΟΙ 

Ισόyειο Α'όροφος 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

α)ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή 

β)ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή 

γ)ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Κακή Μέτρια Καλή 

ΚΤΙΡΙΟ NQ 3 

18 

Β'όροφος 

Πολύ καλή 

Πολύ καλή 

Πολύ καλή 

Μορφολογία ( Τύπος 5 ) Ισόγειο νεοκλασικό κτίριο 
αλλοιωμένο με τρεις σειρές ανοιγμάτων 
και αλλεπάλληλη διαδοχή παραστάδων με 
ανοίγματα . Στο πλάι σχηματίζεται στοά 
που οδηγεί στην αυλή της αγοράς . 
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ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Λ Α Υ Ρ Ι Ο Υ 

Επωνυμία ακινήτου Τμήμα αγοράς 

Ιδιοκτήτης Κουρκουλής Χαρ. 

Διεύθυνση Ανδρ. Αλεζάνδρου 20 

Τοποθεσία ή Συνοικία: Αγορά (κέντρο) 

Χρονολόγηση (ακριβής 

ή κατά προσέγγιση) 1885 

Αρχική χρήση 

Σημερινή χρήση 

Φέρων οργανι.σμός 

κτιρίου 

Υπόγειο 

Κακή 

Κακή 

Κακή 

Κατάστημα 

Κατάστημα 

Λιθοδομή 

ΟΡΟΦΟΙ 

Ισόγειο Α'όροφος 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

α)ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή 

β)ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή 

γ)ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Μέτρια Καλή 

ΚΤΙΡΙΟ ΝΩ 4 

Β'όροφος 

Πολύ καλή 

Πολύ καλή 

Πολύ καλή 

Μορφολογία ( Τύπος 5 Ισόγειο κτίριο νεοκλασικής 
μορφής με πολλά ανοίγματα σε όλες τι. ς 
όψεις. Οι. γωνίες τονίζονται. από πεσσούς 
και. από την εσωτερική πλευρά της αγοράς 
υπάρχει. παρόδια στοά. 
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ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Δ Α Υ Ρ Ι Ο Υ 

Επωνυμ(α ακινήτου Τμήμα αγοράς 

Ιδιοκτήτης Παούρη Χρύσα 

Διεύθυνση Ανδρ. Αλεζάνδρου 22 

Τοποθεσ(α ή Συνοικία: Αγορά (κέντρο) 

Χρονολόγηση (ακριβής 

ή κατά προσέγγιση) 1885 

Αρχική χρήση 

Σημερινή χρήση 

Φέρων οργανισμός 

κτιρίου 

Υπόγειο 

κακή 

Κακή 

Κακή 

Κατάστημα 

Κατάστημα 

Λι.θοδομή 

ΟΡΟΦΟΙ 

Ισόγειο Α'όροφος 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

α)ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή 

β)ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή 

γ)ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Μέτρια Καλή 

ΚΤΙΡΙΟ ΝΩ 5 

Β'όροφος 

Πολύ καλή 

Πολύ καλή 

Πολύ καλή 

Μορφολογία ( Τύπος 5 ) Ισόγει.ο κτίρι.ο νεοκλασι.κής 
μορφής που σήμερα είναι. αλλοι.ωμένο. 
Μόνο δι.ακοσμητι.κό στοι.χείο οι. πεσσοί 
στην άκρη της κατασκευής. Από την εσω
τερι.κή πλευρά υπάρχει. παρόδι.α στοά. 
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ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΆ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Λ Α Υ Ρ Ι Ο Υ 

ΚΤΙΡΙΟ ΝΩ 6 

Επωνυμία ακινήτου Τμήμα αγοράς 

Ιδιοκτήτης Τερλάκης Περ. 

Διεύθυνση : Ανδρ. Αλεζάνδρου & Βασ. ΓεωργCου Α' 

Τοποθεσία ή Συνοικία: Αγορά (κέντρο) 

Χρονολόyηση (ακριβής 

ή κατά προσέyyιση) 1885 

Αρχική χρήση Κατάστημα 

Σημερινή χρήση Κατάστημα 

Φέρων ορyανισμός 

κτιρίου ΛL θοδομή . 

Υπόyειο 

Κακή 

Κακή 

Κακή 

Μορφολογία 

ΟΡΟΦΟΙ 

ΙσόΎειο Α'όροφος Β'όροφος 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

α)ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

β)ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

γ)ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

( Τύπος 5 ΙσόγεLο κτCρLο με χρήση κατα
στήματος στην αγορά του ΛαυρCου. OL όψεLς 
αποτελούνταL από δLαδοχLκά ανοίγματα (σLδε
ρένLα). Ο όγκος των πεσσών τονCζεL την μάζα 
σε ένα κτCρLο δLάτρητο από κενά. 
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ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Λ Α Υ Ρ Ι Ο Υ 

ΚΤΙΡΙΟ ΝΩ 7 

Επωνυμία ακινήτου Τμήμα αγοράς 

Ιδιοκτήτης Σακκάς Γεώργιος 

Διεύθυνση Βασ. ΓεωργCου Α' & Ερμού 33 

Τοποθεσία ή Συνοικία: Αγορά (κέντρο) 

Χρονολόyηση (ακριβής 

ή κατά προσέyyιση) 1885 

Αρχική χρήση 

Σημερινή χρήση 

Κατάστημα 

Κατάστημα 

Φέρων ορyανισμός 

κτιρίου Λιθοδομή 

Υπόyειο 

Κακή 

Κακή 

Κακή 

Μορφολοyία 

ΟΡΟΦΟΙ 

Ισόχειο Α'όροφος Β'όροφος 

ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

α)ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

β)ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

γ)ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

( Τύπος 5 Ισόγειο κτCριο με χρήση κατα
στήματος στην αγορά. Τα ανοCγματα από την 
οδό Ερμού πλαισιώνονται από παραστάδες όπως 
και το άνοιγμα της οδού Βασ. ΓεωργCου. Στο 
πλάι εCναι η κεντρ ι κή εCσοδος της αγοράς 
όπου υπάρχει και παρόδια στοά. 
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ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΆ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Δ Α Υ Ρ Ι Ο Υ 

Επωνυμία ακινήτου Τμήμα αγοράς 

Ιδιοκτήτης ΒCκτας Στ. 

Διεύθυνση Ερμού 31 

Τοποθεσία ή Συνοικία: Αγορά (κέντρο) 

Χρονολόγηση {ακριβής 

ή κατά προσέγγιση) 1885 

Αρχική χρήση 

Σημερινή χρήση 

Φέρων οργανισμός 

κτιρίου 

Υπόγειο 

Κακή 

Κακή 

Κατάστημα 

Κατάστημα 

Λιθοδομή 

ΟΡΟΦΟΙ 

Ισόγειο Α'όροφος 

ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

α)ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή 

β)ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή 

γ)ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Κακή Μέτρια Καλή 

ΚΤΙΡΙΟ ΝΩ 8 

Β'όροφος 

Πολύ καλή 

Πολύ καλή 

Πολύ καλή 

Μορφολογία ( Τύπος 5 Ισόγειο κτCριο με χρήση κατα
στήματος. Αποτελείται από μCα σειρα τριών 
ανοιγμάτων. Το κτCριο εCναι αλλοιωμένο. 
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ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Λ Α Υ Ρ Ι Ο Υ 

Επωνυμία ακινήτου Τμήμα αγοράς 

Ιδιοκτήτης Σακκιώτης Δημ. 

Διεύθυνση Ερμού 29 

Τοποθεσία ή Συνοικία: Αγορά (κέντρο) 

Χρονολόγηση (ακριβής 

ή κατά προσέγγιση) 1885 

Αρχική χρήση 

Σημερινή χρήση 

Φέρων οργανισμός 

κτιρίου 

Υπόγειο 

Κακή 

Κακή 

Κατάστημα 

Κατάστημα 

Λιθοδομή 

ΟΡΟΦΟΙ 

Ισόγειο Α'όροφος 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

α)ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή 

β)ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή 

γ)ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Κακή Μέτρια Καλή 

ΚΤΙΡΙΟ ΝΩ 9 

Β'όροφος 

Πολύ καλή 

Πολύ καλή 

Πολύ καλή 

Μορφολογία Τύπος 5 Ισόγειο κτίριο με χρήση κατα
στήματος -αλλοιωμένο- με μία σειρά σι~ 
δερένιων ανοιγμάτων. 
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ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΆ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Λ Α Υ Ρ Ι Ο Υ 

Επωνυμία ακινήτου Τμήμα . αγοράς 

Ιδιοκτήτης Καφετζή 

Διεύθυνση Ερμού 27 

Τοποθεσία ή Συνοικία: Αγορά (κέντρο) 

Χρονολόγηση (ακριβής 

ή κατά προσέγγιση) 1885 

Αρχική χρήση 

Σlt)μερινή χρήση 

Φέρων οργανισμός 

κτιρίου 

Υπόγειο 

κακή 

Κακή 

Κατάστημα 

Κατάστημα 

Λιθοδομή 

ΟΡΟΦΟΙ 

Ισόγειο Α'όροφος 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

α)ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή 

β)ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλ' _:Δ!L 

γ)ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Κακή Μέτρια Καλή 

ΚΤΙΡΙΟ Ng 10 

Β'όροφος 

Πολύ καλή 

Πολύ καλή 

Πολύ καλή 

Μορφολογία ( Τύπος 5 ) Ισόγειο κτCρι,ο με χρήση κατα
στήματος -αλλοιωμένο. Στο πλάι, υπάρχ ει στοά 
που οδηγεC στην αυλή της αγοράς. 



-156-



-157-

ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΆ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Λ Α Υ Ρ Ι Ο Υ 

Επωνυμία ακινήτου Τμήμα αγοράς 

Ιδιοκτήτης Μυλωνάς Πέτρος 

Διεύθυνση Κ. Πλειώνη 6 & Ερμού 

Τοποθεσία ή Συνοικία: Αγορά (κέντρο) 

Χρονολόγηση (ακριβής 

ή κατά προσέγγιση) 1885 

Αρχική χρήση 

Σημερινή χρήση 

Φέρων οργανισμός 

κτιρίου 

Υπόγειο 

κακή 

Κακή 

Κακή 

Κατάστημα 

Κατάστημα 

Λιθοδομή 

ΌΡΟΦΟΙ 

Ισόγειο Α'όροφος 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ: 

α)ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή 

β)ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή 

γ)ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Μέτρια Καλή 

ΚΤΙΡΙΟ Ng ] l 

Β'όροφος 

Πολύ καλή 

Πολύ καλή 

Πολύ καλή 

Μορφολοyία ( Τύπος 5 ) Ισόγειο κτCριο με χρήση κατα
στήματος" πολύ καλά διατηρημένο. Υπάρχουν 
πολλά ανοCγματα που καταλήγουν σε ημικυκλι
κά τόξα. Το κτCριο εCναι διάτρητο από κενά. 
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ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Λ Α Υ Ρ Ι Ο Υ 

Επωνυμία ακινήτου Τμήμα αγοράς 

Ιδιοκτήτης Ορφανίδου - Μακρίδης 

Διεύθυνση Κ. Πλειώνη 8 

Τοποθεσία ή Συνοικία: Αγορά (κέντρο) 

Χρονολόγηση (ακριβής 

ή κατά προσέγγιση) 1885 

Αρχική χρήση 

Σημερινή χρήση 

Φέρων οργανισμός 

κτιρίου 

Υπόγειο 

Κακή 

Κακή 

Κατάστημα 

Κατάστημα 

Λιθοδομή 

ΟΡΟΦΟΙ 

Ισόγειο Α'όροφος 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

α)ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή 

β)ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή 

γ)ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Κακή Μέτρια Καλή 

ΚΤΙΡΙΟ ΝΩ12 --

Β'όροφος 

Πολύ καλή 

Πολύ καλή 

Πολύ καλή 

Μορφολογία ( Τύπος 5 Ισόγ ειο νεοκλασικό κτίριο με 
χρήσ η καταστήματος. Τα ανοίγματα πλαισιώ
νονται από παραστάδες με τόζα ημικυκλικά . 
Από την ~σωτερικ~ πλευρά του κτιρίου υπάp-
χει παροδια στοα. 
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ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Λ Α Υ Ρ Ι Ο Υ 

Επωνυμία ακινήτου 

Ιδιοκτήτης 

Διεύθυνση Ερμού 36-38 

Τοποθεσία ή Συνοικία: Αγορά (κέντρο) 

Χρονολόγηση (ακριβής 

ή κατά προσέγγιση} 

Αρχική χρήση 

Σημερινή χρήση 

Φέρων οργανισμός 

κτιρίου 

Υπόγειο Ισόγειο 

1885 

Κατοικία & κατάστημα 

Κατοικία & κατάστημα 

Λιθοδομή 

ΟΡΟΦΟΙ 

Α'όροφος 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

α}ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

κακή Μέτρια Καλή 

β}ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Κακή Μέτρια Καλή 

γ)ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Κακή Μέτρια Καλή 

ΚΤΙΡΙΟ Ng 13 

Β'όροφος 

Πολύ καλή 

Πολύ καλή 

Πολύ καλή 

Μορφολογία ( Τύπος 9 )Διόροφα κτίρια απλής μορφής με 
καταστήματα στο ισόγειο. Επίστεψη γίνεται 
με προεζέχον γείσο ενώ η επικάλυψη από κε
ραμοσκεπή στέγη. 
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ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Λ Α Υ Ρ Ι Ο Υ 

KTIPlllf 14 

Επωνυμία ακινήτου : Δημαρχείο 

Ιδιοκτήτης : 

Διεύθυνση Κουντουριώτου 

Τοποθεσία ή Συνοικία: Λιμάνι 

Χρονολόγηση (ακριβής 

ή κατά προσέγγιση) Τελος 19ου αιώνα 

Αρχική χρήση 

Σημερινή χρήση 

Διοικητήριο της Ελληνική~{ας 

Δημαρχείο Λαυρίου 

Φέρων οργανι.σμός 

κτιρίου Λιθοδομή (τοόβλα & μπετό~ 

Υπόγειο 

Κακή 

Κακή 

Κακή 

Μορφολογία 

ΟΡΟΦΟΙ 

Ισόγειο Α'όροφος 

ΥΦΙΣΤΑΜΈΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

α)ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή Πολiιιιιιiί 

β)ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή Πολiιιii , 

γ)ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Μέτρια Καλή Πολάι8Jir 

( , 6 ) , , ,~;ι~ , ... , 
Τυπος Διq:χ::χrο mιριο vt.U'!/11.λ..J\,vιης JQll!JB'mJΊα. ο:: 

εcοχή J1aL άξαα ω,μμετρία; στην Υιίρια ά!η τru ~ την 
~ική είαfu με πq:α:π{:t:ες ε:vατέρ:Θεν ΥιαL ΕΡι~ με 
iφipι m. φ:J...p:{χJια στοv 4:χ:χιο J1aL αέτuμχ στο &;~, δια
χupιστιγιή ταινία ιcοyείω με τοv ττμJτο ~- OuιιiEzu mι
ρCω τοvCζοvται αr6 ΟΥιμJγωνιαία.,ς λCΕb.,ς στο ι~ ιά 
&;;, με κι~ J1aL επιστύ\ιο στοv ττμJτο 4:χ:ΨJ~ yCνε
ται αr6 τιρ:εξέχοv γεCcο J1aL ~ στο C4.α. ~ε
νέοτΨΊ ~ ιcοyεCω mCqmo; ο:: εrαιή. 
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ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Δ Α Υ Ρ Ι Ο Υ 

ΚΤΙΡΙΟ ΝΩ lS 

Επωνυμία ακινήτου Βιβλιοθήκη του Λαυρίου 

Ιδιοκτήτης 

Διεύθυνση Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου & Αγ. Παρασκευή ς 

Τοποθεσία ή Συνοικία: Κέντρο 

Χρονολόγηση (ακριβής 

ή κατά προσέγγιση} Τέλος 19ου αιώνα 

Αρχική χρήση 

Σημερινή χρήση 

Δημαρχείο 

Βιβλιοθήκη 

Φέρων οργανισμός 

κτιρίου Λιθοδομή 

ΟΡΟΦΟΙ 

Υπόγειο 

κακή 

Κακή 

Κακή 

Μορφολογία 

Ισόγειο Α'όροφος Β'όροφος 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

α}ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

β)ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

γ)ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

( Τύπος 9 ) ΔιQ:::χ::ψ::> νεα.-ιλcσυιό κτίριο ττru στο ιcόγειο nq:χ:υ
οιόζει cvvεxrl διc:6:Jχή τq::α:πά'Ξωv J-1aL Cl\Όι nάτων · ~ιΉή εία:fu 
στη μία άJ.p-J. Στσv Q:::χ::ψ::> τq:::α::πά:ε:ς ττλαισ~ το κτίριο με κιο-
~ rφι ~ιωόJ PA.nJ. Ία Cl\Όί γμ:χτα ττλαισιώ...οvται, αrό πλαίσιο 
~ μ::p:ρlς J-1aL πο5ίά με ~ια. Στην ά!χ~ επί της πλατεία; 
uή:Jχει κι ϊκλίCu~α J-1aL τρία αι.άr i\uιn qηp::ύ:Jια. Στη δε ά!χ~ επί της 
Αγ. ~ υτipχει στσv (:ρ:φJ ~ με αγ~ι. Επi:στει!η 
γίνεται με ττρχξέχ.ωv ΎΕίm, ctσvτωτή ταινία, ~ γιαι η 
εrιυόλu)η αrό ~ στέγη. 
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ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Δ Α Υ Ρ Ι Ο Υ 

ΚΤΙΡΙΟ Ng 16 

Επωνυμία ακινήτου ΞενοδοχεCο 

Ιδιοκτήτης Τζουμαράς Κωνστ . 

Διεύθυνση : Κ. Πλειώνη 33 & Βογιατζή 

Τοποθεσία ή Συνοικία: ΑγCα Παρασκευή 

Χρονολόγηση (ακριβής 

ή κατά προσέyγιση) Τέλος 19ου αLώνα 

Αρχική χρήση 

Σημερινή χρήση : 

ΥnνωτήρLο - ΑστυνομLκό τμήμα 

ΞενοδοχεCο 

Φέρων ορyανισμός 

κτιρίου ΛLθοδομή 

Υπόyειο 

κακή 

Κακή 

Κακή 

Μορφολογία 

ΟΡΟΦΟΙ 

Ισόyειο Α'όροφος Β'όροφος 

ΥΦΙΣΤΑΜΈΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: , 

α)ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

β)ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

γ)ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

( Τύ no ς 6 ) ΔL~ κτCρω ~wlς μ:pιής με rtενtρυό 
όξσv::J. σ.,μ.ιετρCα; vιαι ~ f:iJJ όξσvες υmέρ:θεν ο rtενtρLJ-fό; άζο
\χ;ς χeιpCζει το κτίρω οε f:iJJ δCά+α με τέ:α:φ:Lς οεLρΞς αι.οL n.άτωJ 
το ι-όθε bxx, υτipχ.α.Ν τqχχ::πά'Ξε:ς με ΕΠLστύ\ω στσv 4:α1Ό. ΣτLς αχ
μές τω Lωγείω υτipχ.α.Ν CMfXJYωJwLOL λCEbL. Ίtχ. αι.οC ΎJ.Π1ΧΧ. τω q:ό
φ::u πλαισιώ..ονται αrό rq::ro ιi6::ς vιαι ττο5Lά απΜ; μ::pιή;. Στον 4χχΡο 
εμιχ:ωίζοvταL ΕiΌ ε:ζ]illτ~ με αιLΡήΛαιο κL ΎJ-tλί&ιμχ }{QL i.q:iipι v.x 
q:α.p::ώι,α. Η επίστΕΨΊ γCνεται με τη:χ:εξέχσv γεCω ά:οvα:uτή ταινία, 
~ vιαι ~στέγη. 
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ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Λ Α Υ Ρ Ι Ο Υ 

ΚΤΙΡΙΟ Ng 17 

Επωνυμία ακινήτου lo Δημοτικό Σχολείο 

Ιδιοκτήτης : 

Δι.εύθυνση Ελ. Βενιζέλου 1 

Τοποθεσία ή Συνοικία: Κέντρο 

Χρονολόγηση (ακριβής 

ή χατά προσέγγιση) : 1901 

Αρχι.χή χρήση 

Σημερινή χρήση 

Σχολικό συγκρότημα 

Σχολικό συγκρότημα 

Φέρων οργανι.σμός 

κτιρίου Λιθοδομή ( τούβλα & μπετόν 

ΟΡΟΦΟΙ 

Υπόγειο 

κακή 

Κακή 

Κακή 

Μορφολογία 

Ισόγειο Α'όροφος Β'όροφος 

ΥΦΙΣΤΑΜ.ΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

α)ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

β)ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

y)ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

( Τύπος 4 ) Ιώγειο νεGιΛοοιJιιό κτίριο, υπερ..Ψψ.έm Υιαι με 
υrΌγειο. Ατmελεί ται απS 6J:J 4.οια κτίρια. Μ κεvτριΉΟί άξοvες 
στις EixJ εισ.Χσ.>; χupίζα.Ν το κτίριο οε 6J:J α..μμετριvιά τμήμχτα με 
4 α\.Όί nαω. το ι-ιόθε 6..α ΤΌJ πλαισιώ..σvται απS ~. Οι είω-
Ε:οι είm.ι πλαισuψb.σι με~, κι~ Υιαι εnιστύ\ιο. Η 
επίστει),η γίνεται απS ττρ::εξέχοv γείc:ο,~ Υιαι ~ 
στέγη. Η xaι..irM rfuΊ εί m.ι φτιαγμένη με ~ έμπ\αιτη λιa::tq..ιή. 
Ία EixJ κτίρια χupίζσvται αrό Μ. διά:+:ο..D με σι&Ξι:iνια τipm ΤΌJ 
rιωαλήγει στο ττρ:α.J\ιο τσ.J :κτιρίru. Αγd\j..αιίδια υτipχα.Ν οε 6\η τη 

στέγη. 
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ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Λ Α Υ Ρ Ι Ο Υ 

ΚΤΙΡΙΟ Ng 18 

Επωνυμία ακινήτου Φι.λομουσσών 

Ιδιοκτήτης 

ΔLεύθυνση Ιπποκράτους & Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 

Τοποθεσία ή Συνοικία: Κέντρο 

Χρονολόγηση (ακριβής 

ή κατά προσέyyιση) 1885 

Αρχική χρήση 

Σημερινή χ.ρήση 

Σύλογος Φι.λομουσσών 

Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου 

Φέρων ορyανισμός 

κτιρίου Λι.θοδομή 

Υπόγειο 

κακή 

Κακή 

κακή 

Μορφολοyία 

ΟΡΟΦΟΙ 

Ισόyειο Α'όροφος Β'όροφος 

ΥΦΙΣΤΑΜ..ΕΝΗ ΚΑΤΑ.ΣΤΑ.ΣΗ: 

α)ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

β}ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

y)ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

( Τύπος 2 ) Ισόγειο νεοκλασικό κτίρι.ο. Το 
κεντρικό τμήμα πλαισιώνεται. από παραστάδες 
και παρουσιάζει 4 σειρές ανοι.γμάτων που τα 
ακραία επιστέφονται. με αέτωμα απλής μορφής. 
Η επικάλυψη του κτιρίου γίνεται. με τριπλή 
κεραμοσκεπή στέγη. 
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ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Λ Α Υ Ρ Ι Ο Υ 

ΚΤΙΡΙΟ NQ---12_ 

Επωνυμία ακινήτου 

Ιδιοκτήτης 

Διεύθυνση Αντ. Ματεtδη & Φλέμινγκ 

Τοποθεσία ή Συνοικία: κέντρο 

Χρονολόγηση (ακριβής 

ή κατά προσέγγιση) Τέλος 19ου αιώνα 

Αρχική χρήση Κατάστημα 

Σημερινή χρήση : Κατάστημα 

Φέρων οργανισμός 

κτιρίου Λιθοδομή 

ΟΡΟΦΟΙ 

Υπόγειο 

Κακή 

κακή 

Κακή 

Μορφολογία 

Ισόγειο Α'όροφος Β'όροφος 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

α) ΕΞΩΤΕ'ΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

β)ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

γ)ΦΈΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

( Τύπος 5 ) Ισόγειο κατάστημα με χαρακτηριστι
κά ανάγλυφα ημικυκλικά τόξα. ΕnCστεψη με προ
εξέχον γεCσο, οδοντωτή ταινCα, κεραμοσκεπή 
στέγη. Υπάρχει νεότερη προσθήκη όπως επCσης 
και διακοσμητική πέτρα στους τοCχους. 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΙ 

ΤΕΙ ΠΕ ΡΑΙ 
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ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Λ Α Υ Ρ Ι Ο Υ 

ΚΤΙΡΙΟ Ng 20 

Επωνυμία ακινήτου 

Ιδιοκτήτης 

Διεύθυνση Μητροπούλου & Κατσαρού 

Τοποθεσία ή Συνοικ(α: Κέντρο 

Χρονολόγηση (ακριβής 

ή κατά προσέγγιση) Τέλος 19ου αιώνα 

Αρχική χρήση 

Σημερινή χρήση 

Κατάστημα & κατοικCα 

Κατάστημα & κατοικCα 

Φέρων οργανισμός 

κτιρίου Λιθοδομή 

Υπόγειο 

κακή 

κακή 

Κακή 

Μορφολογία 

ΟΡΟΦΟΙ 

Ισόγειο Α'όροφος Β'όροφος 

ΥΦΙΣΤΑΜΈΝΗ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ: 

α)ΕΞΩΤΕΡΙΚRΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

β)ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

γ)ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

( Τύπος 9 ) Δυόραpο κτ~ριο απλής μορφή~, με κατά
στημα στο ισογειο. Τα ανοιγματα του ισογειου καταλή-

γουν σε ημικυκλικά τόξα. Υπάρχει διαχωριστική ταινCα 
μεταξύ ισογεCου και Α ορόφου. Σrον όροφο εμφανCζεται 
εξώστης με σφυρ~~ατο σιδερένιο κιγκλCδωμα και ανάγλυ
φα μαρμάρινα φουρούσια. Η εnCστεψη γCνεται με προεξέ
χον γεCσο, ακροκέραμα και κεραμοσκεπή στέγη. 
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ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Λ Α Υ Ρ Ι Ο Υ -------

ΚΤΙΡΙΟ Ng-2J_ 

Επωνυμία ακινήτου 

Ιδιοκτήτης 

Διεύθυνση Αντ. Ματεtδη & Μητροπούλου 

Τοποθεσία ή Συνοικία: Κέντρο 

Χρονολόyηση (ακριβής 

ή κατά προσέyyιση) Τέλος 19ου αιώνα 

Αρχική χρήση _ 

Σημερινή χρήση 

Φέρων ορyανισμός 

κτιρίου 

Υπόyειο 

κακή 

Κατάστημα 

Κατάστημα 

Λιθοδομή 

ΟΡΟΦΟΙ 

Ισόyειο Α'όροφος 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ: 

α)ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή 

β)ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

κακή Μέτρια Καλή 

γ)ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Κακή Μέτρια Καλή 

Β'όροφος 

Πολύ καλή 

Πολύ καλή 

Πολύ καλή 

Μορφολογία ( Τύπος 5 ) Ισόγειο ~τίριο με χρήση καταστή
ματος. Χαρακτηριστικο του τα ημικυκλικά τόζα 

των ανοιγμάτων καθ'όλο το μήκος της όψης. Η 
επίστεψη γίνεται από προεζέχον γείσο, οδοντω-, , , , 
τη ταινια, κεραμοσκεπη στεγη. 
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ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Λ Α Υ Ρ Ι Ο Υ 

ΚΤΙΡΙΟ ΝΩ 22 

Επωνυμία ακινήτου Σπίτι, της Τοτώς 

Ιδιοκτήτης 

Διεύθυνση Γλαντζή 18 

Τοποθεσία ή Συνοικία: Αγία Παρασκευή 

Χρονολόγηση (ακριβής 

ή κατά προσέγγιση) Τέλος 19ου αιώνα 

Αρχική χρήση 

Σημερινή χρήση 

Φέρων οργανισμός 

Κατοικία 

: Κατοικία 

κτιρ(ου 

Υπόγειο 

κακή 

Κακή 

Κακή 

Μορφολογία 

Λιθοδομή 

ΟΡΟΦΟΙ 

Ισόγειο Α'όροφος Β'όροφος 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

α)ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

β)ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

y)ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

( Τύπος 3 ) Ιcόγεω κτίρω νεαιλrοι,Ήής μ:p:ι:ής με Υιε\Πρική ε 
είαΧΩ 1lOJ τσvίζεmι απS rqx:o ~' w:ρνίζα και εpι, γyιό με cf:σvτiιJ
τή ταινία. 'Itx Cl'νΌί γμχτα τιλαισιώ..Όvται απS ττλαCσω απλής μ:pιής, 
π::Όιά με ~ι,α και w:ρνίζα qοι,α με α.πή της χεvτρι,Ήής ει,c:ό:αJ 
Στις αγq..ιές τω κτι,ρίω υτipχ.α.Ν τq:χχ::π~ με κι,~ YfCPL \.Θι,α
Μ1 και επι,στύλ.ω. Η επίστθj.η γίνεται απS τιρ::εξέχσv γείm, ά:σvτωτή 
ταινία και ~ στέγη. EhLa-iς στην στέγη υτipχα.Ν ~
μχ και δι,~ι,11ό άγ~ 
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ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Λ Α Υ Ρ Ι Ο Υ 

ΚΤΙΡΙΟ ΝΩ 23 

Επωνυμία ακινήτου 

Ιδιοκτήτης Λεβεντέλη Ελένη 

Διεύθυνση Βογιατζή 16 & Αγ. Παρασκευής 24 

Τοποθεσία ή Συνοικία: ΑγCα Παρασκευή 

Χρονολόyηση (ακριβής 

ή κατά προσέrrιση) Τέλος 19ου αιώνα 

Αρχική χρήση 

Σημερινή χρήση 

ΚατοικCα & εργαστήριο 

Εγκαταλελειμμένο 

Φέρων ορrανισμός 

κτιρίου Λιθοδομή 

ΟΡΟΦΟΙ 

Υnόrειο 

κακή 

, 
Κακη 

Κακή 

Μορφολογία 

Ισόrειο Α'όροφος Β'όροφος 

ΥΦΙΣΤΑΜΈΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

α)ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

β)ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

y)ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

( Τύ no ς 9 ) Δι4:σJΌ κτCριο νω-ιλωιrιής i..q:xrif; με 11αιCΟτήμπα 
στο ιcόγειο. Η άJη επL της Αγ. Γq:::χ:Dι.εuής έχει 5 οει~ Cl\Όι η..άτωv 
rιαι, όξαι:χ. ~CCζ τταJ τοvCζεται ατ6 ~ με αιψtγ\ατο κι ΎWi
δψχ rιαι, μ:pipι m ~ Η ά(,η επL της Ιbγιατζή έχει 4 οcι~ς 
Cl\Όι nCcαw rιαι, στα 2 αyιp::lία τq::α..χ:JLόζει ~ες. 'Ib ιcόyειο 
αrό τοv 4:σJΌ χιιpCζεται με διαχ.ιιpισι:ιΥfό γεCω. Η επLσι:ajη γίνεται 
αrό ττρχξέχοv γεCω, mι ~ σι:έyη . ., 
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ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Λ Α Υ Ρ Ι Ο Υ 

Επωνυμία ακινήτου 

Ιδιοκτήτης 

Διεύθυνση 

Τοποθεσία ή Συνοικία: 

Χρονολόγηση (ακριβής 

ή κατά προσέγγιση) 

Αρχική χρή_ση 

Σημερινή χρήση 

Φέρων οργανισμός 

}(τιρίου 

: 

Υπόγειο Ισόγειο 

Ελ. Βενιζέλου 13 

Νυχτοχώρι 

Τέλος 19ου αιώνα 

Κατοικία 

Κατοικία 

Λιθοδομή 

ΟΡΟΦΟΙ 

Α'όροφος 

ΥΦΙΣΤΑΜ.ΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

α)ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

κακή Μέτρια Καλή 

β)ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

κακή Μέτρια Καλή 

γ)ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Κακή Μέτρια Καλή 

ΚΤΙΡΙΟ ΝΩ--2.±._ 

Β'όροφος 

Πολύ καλή 

Πολύ καλή 

Πολύ καλή 

Μορφολογία ( Τύπος 2 ) Ισόγειο κτίριο με 3 σειρές ανοιγ
μάτων με είσοδο στο πλάι που οδηγεC σε εσω
τερική αυλή.Η επCστεψη γCνεται από nροεζέχον 
γεCσο, οδοντωτή ταινία και κεραμοσκεπή στέγη. 
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ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Λ Α Υ Ρ Ι Ο Υ 

Επωνυμία ακινήτου 

Ιδιοκτήτης 

Διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 22 

Τοποθεσία ή Συνοικία: Νυχτοχώρι 

Χρονολόγηση (ακριβής 

ή χατά προσέγγιση) Τέλος 19ου αιώνα 

Αρχική χρήση 

Σημερινή χρή·ση 

Φέρων οργανισμός 

κτιρίου 

Υπόrειο 

κακή 

κακή 

Κατοικία 

Κατοικία 

Λιθοδομή 

ΟΡΟΦΟΙ 

Ισόγειο Α'όροφος 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

α)ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή 

β)ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή 

γ)ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Κακή Μέτρια Καλή 

ΚΤΙΡΙΟ ΝΩ 25 

Β'όροφος 

Πολύ καλή 

Πολύ καλή 

Πολύ καλή 

Μορφολογία ( Τύπος 4 ) Ισόγειο κτίριο λαϊκό με νεοκλα
σικά στοιχεία. Έχει κεντρική είσοδο που ο
δηγεί σε εσωτερική αυλή και χωρίζει το κτί
ριο σε δύο ίδιους όγκους. Η είσοδος τονίζε
ται από παραστάδες και θριγκό με κεραμίδι. 
Η επίστεψη γίνεται από προεζέχον γείσο, 
οδοντωτή ταινία και κεραμοσκεπή στέγη. 
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ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Λ Α Υ Ρ Ι Ο Υ 

Επωνυμία ακινήτου 

Ιδιοκτήτης 

Διεύθυνση Γλαντζή 21 

Τοποθεσία ή Συνοικία: ΑγCα Παρασκευή 

Χρονολόyηση (ακριβής 

ή κατά προσέyyιση) Τέλος 19 ου α ι ώνα 

Αρχική χρήση ΚατοικCα 

Σημερινή χρήση ΚατοικCα 

Φέρων ορyανισμός 

κτιρίου 

Υπόγειο 

κακή 

κακή 

Κα)(ή 

Λιθοδομή 

ΟΡΟΦΟΙ 

Ισόγειο Α'όροφος 

ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

α)ΕΞΩΤΕΡΙΚ:ΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή 

β)ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή 

γ)ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Μέτρια Καλή 

ΚΤΙΡΙΟ Ng 26 

Β'όροφος 

Πολύ χαλή 

Πολύ καλή 

Πολύ καλή 

( Τύπος 7 ) Υπερυψωμένο ισόγειο κτίριο με 
η μιυπό γ ειο και είσοδο στο πλάι που τονCζεται 
από παραστάδες , κορνίζα και αέτωμα . Τα ανοίγ
ματα πλα ι σ ι ώνονται με πλαίσιο απλής μορφής 
και ποδιά . Η επίστεψη γίνεται από προεξέχον 
γ είσο , ακροκέραμα και κεραμοσκεπή στέ γ η . 



.------

1 

Ι 
' 



-204-

ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Λ Α Υ Ρ Ι Ο Υ 

ΚΤΙΡΙΟ ΝΩ__υ_ 

Επωνυμία ακινήτου 

Ιδιοκτήτης 

Διεύθυνση : Λαζαρίδη & Κακαβά 

Τοποθεσία ή Συνοικ(α: Αγία Παρασκευή 

Χρονολόγηση (ακριβής 

ή κατά προσέγγιση) Τέλος 19ου αιώνα 

Αρχική χρήση 

Σημερινή χρήση 

Κατοικία & κατάστημα 

Εγκαταλελειμμένο 

Φέρων οργανισμός 

κτιρίου Λιθοδοιlή 

ΟΡΟΦΟΙ 

Υπόγειο 

κακή 

Κακή 

Κακή 

Μορφολογία 

Ισόγειο Α'όροφος Β'όροφος 

ΥΦΙΣΤΑΜΈΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑ.ΣΗ: 

α)ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

β)ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

γ)ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

( Τύπος 9 ) Διόροφο κτίριο νεοκλασικής μορ
φής με κατάστημα στο ισόγειο. Παρουσιάζει 6 
σειρές ανοιγμάτων και δύο άξονες συμμετρίαc 
που τονίζονται στον όροφο από εξώστες. Η ~ 
επίστεψη γίνεται με προεξέχον γείσο και κερα
μοσκεπή στέγη. 
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ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Δ Α Υ Ρ Ι Ο Υ 

ΚΤΙΡΙΟ Ng-2lL_ 

Επωνυμία ακινήτου 

Ιδιοκτήτης 

Διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 28 & Βογιατζή 5 

Τοποθεσία ή Συνοικία: Νυχτοχώρι 

Χρονολόγηση (ακριβής 

ή κατά προσέγγιση) Τέλος 19ου αιώνα 

Αρχική χρήση 

Σημερινή χρήση 

ΚατοικCα 

ΚατοικCα 

Φέρων οργανισμός 

κτιρίου Λιθοδομή 

Υπόγειο 

κακή 

Κακή 

Κακή 

Μορφολογία 

ΟΡΟΦΟΙ 

Ισόγειο Α'όροφος Β'όροφος 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ: 

α)ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

β}ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

γ)ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

( Τύπος 7 ) Δι4:χχιΌ mCριο νω-ιλrοι,γα) ~ με εCα:::tο στο 
ττλ& τταJ τονCζεται αrκ:S ~ rιαι ΥιqJνCζα. Στις ΟΡQJές τω ια::-
γεCω υτipχα.Ν αΥιρJΥωvιαCοι λCΕbι Ε\ώ στον ~ ~. Στον 
4:χχιΌ εμιχχvCζοvται διΟCσχσιά τq:α:πάΞες με επιστύ\ιο Υιαι ΟΛΌC nαια. 
Γ-Έτοξύ των q:άιωv υτipχει διαχupιστιΥιή ται νCα . EhC της Εbyιαιζή 
εμιχχvCζεται εφστη;. Η επCστε:ι.\,η γίνεται αrκ:S η:n:ξέχον γεCω, άσντωτή 
ταινία rιαι ~ στέγη. 
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ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Λ Α Υ Ρ Ι Ο Υ 

Επωνυμία ακινήτου 

Ιδιοκτήτης 

Διεύθυνση Βογιατζή 7 

Τοποθεσία ή Συνοικία: Νυχτοχώρι 

Χρονολόyηση (ακριβής 

ή κατά προσέγγιση) Τέλος 19ου αιώνα 

Αρχική χρήση 

Σημερινή χρήση 

Φέρων ορyανισμός 

κτιρίου 

Υπόγειο 

, 
κακη 

, 
κακη 

κακή 

Κατοικία 

Κατοικία 

Λιθοδομή 

ΟΡΟΦΟΙ 

Ισόγειο Α'όροφος 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

α)ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή 

β)ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή 

y)ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Μέτρια Καλή 

ΚΤΙΡΙΟ ΝΩ-2.9_ 

Β'όροφος 

Πολύ καλή 

Πολύ καλή 

Πολύ καλή 

Μορφολοrία ( Τύπος 7 ) Δι4χ:χισ νευιλοοιΥιό κτίριο με υrόγειο. Π:p:u:;ιά
ζει 3 σει~ ω.οι nάιων με την εία:t:ο στο πλ& τσνιcμένη απ) rκ::p
τωιά. Ίb. ω.οί γμ::ηα ττί\αι~ ατD τq::χχ:π0C:ες με κι~, 
τοSιά απΝΊ; μ:pιής Υιαι rnιστύ\.ιο χατά μήγιο; της ά!η;. Οι ~ι 
χc.ιpίζσvται με πρΕ;έχσν γείω. Η επCστΕJ!η γίνεται αr6 ττρΕ;έχσν 
γείcο, α:σvτωτή ταινία Υιαι ~στέγη. 
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ΝΕΟΚΛΑ.ΣΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Λ Α Υ Ρ Ι Ο Υ 

ΚΤΙΡΙΟ Ng 30 

Επωνυμ(α ακινήτου 

Ιδι.σκτήτης 

Διεύθυνση ΓλαντCή & Αγ. Παρασκευής 

Τοποθεσ(α ή Συνοικ(α: ΑγCα Παρασκευή 

Χρονολόyηση (ακριβής 

ή χατά προσέyyιση) Τέλος 19ου αιώνα 

Αρχι.κή χρήση 

Σημερινή χρήση 

Φέρων ορyανι.σμός 

κτιρ(ου Λιθοδομή 

ΟΡΟΦΟΙ 

Υπόyει.ο 

Μορφολοy(α 

Ισόyειο Α'όροφος Β'όροφος 

ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

α)ΕΞΟΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

β)ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

γ)ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Μέτρια Καλή Πολύ χαλή 

( Τύπος 7 ) Δι(p:φ::J νεσιλοουιό mCριο με Ei.:ι:J ειαΧ:α.,ς mαrέ
μι:ΒDJ τωJ ά).εωv ΠΟJ ctηydN cε ε:αι.πεpιγιή α.Μ αΛλά rιαι }{Ε;\}Ίpιγιή εί -
σ::fu π:υ ττλαισιώJεται αrό τq:xuiit:ες Υtαι ΥιCpνίζα. Οι 4:αιΌι χuρί
{jJvται με διαχ.uριστιγιή ταινία. Στις rοιμές τω mιρίru, στσv 4;αιΌ, 
υιipχ.α.Ν ι ιq:ro ι:ά:€ς με κι~ Ήφι νθιcnci ρ.Α.α.) Υtαι επιστύ
λιο cε οο το μfp,ιcς τωJ όJ.εωv. Ία αι.οC ΎJ..(Χ[α τru q:ό:ιαJ Wαισι.ώνο
νται αrό ιιq:χ;οι:ά::tς, w:pvίζα }1QL mSιά arW& ι.φρlς. Η επίστΕJJ,η 
γCνεται αrό τη::cεξέ;iσv γείω, ~ χαι ~στέγη. 



( ·-



-214-

ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΆ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Λ Α Υ Ρ Ι Ο Υ 

ΚΤΙΡΙΟ ΝΩ 31 

Επωνυμία ακινήτου 

Ιδιοκτήτης 

Διεύθυνση : Βογιατζή 8 

Τοποθεσία ή Συνοικία: Νυχτοχώρι 

Χρονολόγηση (ακριβής 

ή κατά προσέγγιση) Τέλος 19ου αιώνα 

Αρχική χρήση 

Σημερινή χρήση 

Κατοικία 

Κατοικία 

Φέρων οργανισμός 

κτιρίου Λιθοδομή 

Υπόγειο 

κακή 

κακή 

κακή 

Μορφολογία 

ΟΡΟΦΟΙ 

Ισόγειο Α'όροφος Β'όροφος 

ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

α)ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

β)ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

γ)ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

( Τύπος 7 ) Υ~ ιώγεω κτίρω με ημι,υrόγεω 
νεαιλωιwlς μ:::ρi)ς, εCcά:ο;; στο πλάι πλαLοuψέvη απS τq::α:πά
ΕΕ;,, γφvCζα YtαL αέlliμχ. Στην ά!η τq:χu:JιCζει, δι,cά:Jχή Cl\.Όι
γμ:Χrων YtαL γ~ πq:α::πά'ΞωJ με εnωτύλω απλής μ:::pir;. 
Ίtι α\ΌL γμχτα πλαLοιώνσvται απS πλαLοιο απλής μ:::pir; J-1aL ~ 
~ι,α mην το5ιά. Η mίστει!η γίνεται απS η:α::ξέχσv γεCcο, 
ctοντωτή ται νCα YtαL ~ στέγη. Εrτίcrις uripxα.JV J-1aL 

γεωίπ:Χe;. 
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ΝΕΟΚΑΑΣΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Λ Α Υ Ρ Ι Ο Υ 

ΚΤΙΡΙΟ ΝΩ 32 

ΕπωνuμCα ακινήτου 

Ιδιοκτήτης 

Διεύθυνση Ικάρου 10 

ΤοποθεσCα ή ΣυνοικCα: ΝυχτοχώρL 

Χρονολόyηση (ακριβής 

ή κατά προσέyyιση) Τέλος 19ου αLώνα 

Αρχική χρήση 

Σημερινή χρήση 

ΚατοLκία 

ΚατοLκία 

, , 
Φερων ορyανισμος 

κτιρCου 

Υτιόrειο 

κακή 

Κακή 

Κακή 

Μορφολοy(α 

ΛLθοδομή 

ΟΡΟΦΟΙ 

Ισόyειο Α'όροφος Β'όροφος 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

α)ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

β)ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

γ)ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

( Τύπος 3 ) Υπερυψωμένο LοόγεLο κτίρLο απλής 
μορφής με κεντρLκή είσοδο που τονίζεταL από παρα
στάδες, κορνίζα με απόληξη οδοντωτή ταLνία, ακρο
κέραμα καL φεγγίτη. Τα ανοίγματα πλαLσLώνονταL 
από παραστάδες με κιονόκρανα κορινθιακού ρυθμού, 
επιστύλιο και πcδιά. Η επίστεψη γίνεται από προεξέχον 
γείσο, οδοντωτή ταινία και κεραμοσκεπή στέγη. 
ΕnCσης υπάρχουν και ακροκέραμα. 

ΓΒϊ'ΒΛΙΟΘΗΚΗ 
LrEI ΠΕΙΡ Α!_Α 
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ΝΕΟΚΔΑΣΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Λ Α Υ Ρ Ι Ο y 

ΚΤΙΡΙΟ NQ_ll_ 

Επωνυμ(α ακινήτου 

Ιδιοκτήτης 

Διεύθυνση Κακκαβά & Φωκ. Νέγρης 

ΤοποθεσCα ή ΣυνοικCα: ΝuχτοχώρL 

Χρονολόγηση (ακριβής 

ή κατά προσέγγιση) : Τέλος 19ou αLώνα 

Αρχική χρήση 

Σημερινή χρήση 

ΚατοLκία 

ΚατοLκία 

Φέρων οργανισμός 

κτιρCου ΛLθοδομή 

Υπόγειο 

Κακή 

Κακή 

Κακή 

ΜορφολοyCα 

ΟΡΟΦΟΙ 

Ισόγειο Α'όροφος Β'όροφος 

ΥΦΙΣΤΑΜ.ΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

α)ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

β)ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

γ)ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

( Τύπος 7 ) ΔLόροφο κτίρLο νεοκλασLκής 
μορφής με εσωτερLκή αυλή. ΥπάρχεL εζώστης 
με σφuρ~λατο κιγκλίδωμα καL μαρμάρLνα 
φοuρούσια στον όροφο. ΕμφανίζεL δLαδοχή 
παραστάδων με επLστύλLο καL ανοLγμάτων. 
Η επίστεψη γίνεταL από προεζέχον γείσο, 
οδοντωτή ταLνία καL κεραμοσκεπή στέγη. 
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ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Λ Α Υ p Ι Ο y 

ΚΤΙΡΙΟ ΝΩ 34 

Επωνυμία ακινήτου : 

Ιδιοκτήτης 

Δι.εύθυνση : Φωκ. Νέγρη 19 

Τοποθεσία ή Συνοι.κία: Αγία Παρασκευή 

Χρονολόγηση (ακριβής 

ή κατά προσέγγιση) Αρχ ές 19ου αιώνα 

Αρχική χρήση 

Σημερινή χρήση 

Κατοικία & τυπογραφείο 1 .ΛΆΥFΕillΊΚΗΣ' 

Εγκαταλελειμμένο 

Φέρων οργανι.σμός 

κτιρίου Λιθοδομή 

Υπόγειο 

καχή 

καχή 

Κακή 

Μορφολογία 

ΟΡΟΦΟΙ 

Ισόγειο Α'όροφος Β'όροφος 

ΥΦΙΣΤΑΜ.ΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

α)ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

β)ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ · ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

γ)ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

( Τύπος 9 ) Διόροφο νεοκλασικό κτίριο· 
παρουσιάζει 4 σειρές ανοιγμάτων και εζώ
στη στον όροφο με σφυρήλατο σιδερένιο 
κιγκλίδωμα και μαρμάρινα φουρούσια. Η 
κεντρική είσοδος είναι στο πλάι, οδηγεί 
σε εσωτερική αυλή και πλαισιώνεται από 
παραστάδες, κορνLζα και αέτωμα. 
Η επίστεψη γίνεται από προεζέχον γείσο, 
οδοντωτή ταινία και κεραμοσκεπή στέγη. 
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ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Λ Α Υ Ρ Ι Ο y 

ΚΤΙΡΙΟ ΝΩ 35 

Επωνυμία ακινήτου 

Ιδιοκτήτης 

Διεύθυνση Φωκ. Ν~γρη 4 

Τοποθεσία ή Συνοικία: Αγία Παρασκευή 

Χρονολόγηση (ακριβής 

ή κατά προσέγγιση) : Τέλος 19ου αLώνα 

Αρχική χρήση 

Ση'μερ ι νή χρήση 

: ΚατοLκία & κατάστημα 

ΕγκαταλελεLμμένο 

, , 
Φερων οργανισμος 

κτιρίου 

Υπόγειο 

κακή 

Κακή 

Κακή 

Μορφολογία 

ΛLθοδομή 

ΟΡΟΦΟΙ 

Ισόγειο Α'όροφος Β'όροφος 

ΥΦΙΣΤΑΜΈΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

α)ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

β)ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή Πολύ - καλή 

γ)ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

( Τύ no ς 7 ΔL4χχι:ο νε01λοοιttό κτίριο με ημιυrόyειο. 
'ΕΧ,ει 3 σει~ α\.Όιnάπ.ιΝ )1QJ, την ΥιεVΤρική είαfu στο &χ άι-ιt:Ό . 
Ία α\.Όί n.mα τω q:άιχ:υ ττλαισWνονται αrό ττλαLσιο Υιαι rοSιά 
απΝΊ; μ:pιής. Ο 4:χ:χι:ο; χupίζεται αrό το ιc:όyειο με τp:;εξέχσv 
γείω. Η κεντρική εία:::tο:; τω mιρίω είmι ~ Υιαι 
τονίζεται ωύ ττq:χχ:πά:ες DιατέρJ1εν Υιαι επίστειj,η ~ 
απΝΊ; μ:pιής. Η επίστaj.η γίνεται αrό ττρ:Εξέχσv γείω, cf:οvτωτή 
ταLνία Υιαι ~ στέγη. Ei~ uripxαN Υιαι ~ 
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ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Λ Α Υ Ρ Ι Ο y 

ΚΤΙΡΙΟ ΝΩ 36 

Επωνυμία ακινήτου 

Ιδιοκτήτης 

Διεύθυνση Κατσαρού & Δανουκάρα 

Τοποθεσία ή Συνοικία: Λιμάνι 

Χρονολόγηση (ακριβής 

ή κατά προσέγγιση) : Τέλος 19ου αιώνα 

Αρχική χρήση ΚατοικCα 

. . 
Σημερινή χρήση ΚατοικCα 

Φέρων οργανισμός 

κτιρίου Λιθοδομή 

Υπόγειο 

κακή 

Κακή 

Μορφολογία 

ΟΡΟΦΟΙ 

Ισόγειο Α'όροφος Β'όροφος 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑ.ΣΗ: 

α)ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

β)ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

γ)ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

( Τύπος 6 )Διόροφο νεοκλασικό γωνιακό 
κτCριο. Παρουσιάζει τρεις σειρές ανοιγ
μάτων και εΕώστη στον όροφο με σιδερένιο 
κ ι γκλίδωμα και φουρούσια.Υπάρχει διαχωρι
στική ταινCα ισογεCου με lo όροφο, παρα
στάδες στις ακμές του κτιρCου. Η επικά
λυψη γCνεται από κεραμοσκεπή στέγη. 
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ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Λ Α Υ Ρ Ι Ο y 

ΚΤΙΡΙΟ ΝΩ 37 

Επωνυμία ακινήτου 

Ιδιοκτήτης 

Διεύθυνση Γλαντζή 19 & Αγίας Παρασκευής 

Τοποθεσία ή Συνοικία: Αγία Παρασκευή 

Χρονολόγηση (ακριβής 

ή κατά προσέγγιση) Τέλος 19ου αLώνα 

Αρχική χρήση 

Σημερινή χρήση 

ΚατοLκία 

: ΕγκαταλελεLμμένο 

Φέρων οργανισμός 

χτιρίου ΛLθοδομή 

Υπόγειο 

Κακή 

Κακή 

Κακή 

Μορφολογία 

ΟΡΟΦΟΙ 

Ισόγειο Α'όροφος Β'όροφος 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

α)ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

.Μέτρια Καλή Πολύ χαλή 

β)ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

.Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

γ)ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

( Τύπος 2 ) Υπερυψωμένο ισόγεLο κτίρLο με 
ημLυπόγεLο νεοκλασLκής μορφής. Η επίστεψη 
γίνεταL από προεζέχον γείσο, οδοντωτή 
ταLνία καL κεραμοσκεπή στέγη. Επίσης υπάρ
χουν χαL ακροκέραμα. Τα χαραχτηρLστLχά 
είναL αλλοLωμένα. Η είσοδος είναL από την 
οδό Γλαντ~ή με ένα παράθυρο δίπλα. 
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ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Λ Α Υ Ρ Ι Ο y 

Επωνυμία ακινήτου 

Ιδιοκτήτης ΠαντελLάς 

Διεύθυνση Ανδρ. Αλεξάνδρου 7 

Τοποθεσία ή Συνοικία: Κέντρο 

· Χρονολόγηση (ακριβής 

ή κατά προσέγγιση) 

Αρχική χρήση 

Σημερινή χρήση 

Φέρων οργανισμός 

κτιρίου 

Υπόγειο Ισόγειο 

1890 

ΚατοLκία 

ΚατοLκία 

ΛLθοδομή 

ΟΡΟΦΟΙ 

Α'όροφος 

ΥΦΙΣΤΑΜΈΝΗ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ: 

α)ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

J(ακή Μέτρια Καλή 

β )·ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Κακή .Μέτρια Καλή 

γ)ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Κακή Μέτρια Καλή 

ΚΤΙΡΙΟ NQ 38 

Β'όροφος 

Πολύ καλή · 

Πολύ καλή 

Πολύ καλή 

Μορφολογία ( Τύπος 2 ΙσόγεLο κτίρLο με νεοκλασLκά 
στοLχεία. Η κεντρLκή είσοδος βρίσκεταL 
στο πλάL καL οδηγεC σε αυλή. Παραστάδες 
με επLστύλLο πλαLσLώνουν την όψη. Η επί
στεψη γCνεταL με προεξέχον γεCσο καL κε
ραμοσκεπή στέγη. 
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ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Λ Α Υ Ρ Ι Ο y 

ΚΤΙΡΙΟ Ng _3L 

Επωνυμ(α ακινήτου 

Ιδιοκτήτης 

Διεύθυνση Αγία Παρασκευή 14 

Τοποθεσ(α ή Συνοικία: Αγία Παρασκευή 

Χρονολόyηση (ακριβής 

ή κατά προσέyyιση) Τέλος 19ου αιώνα 

Αρχική χρήση 

Σημερινή χρήση 

Κατοικία 

Κατοικία 

Φέρων ορyανισμός 

χτιρ(οu Λιθοδομή 

Υπόγειο 

κακή 

Κακή 

Μορφολοyία 

ΟΡΟΦΟΙ 

Ισόγειο Α'όροφος Β'όροφος 

ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΗ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ: 

α)ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή Πολύ χαλή 

β)ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

γ)ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

( Τύπος 2 ) Ισόγειο νεοκλασικό κτίριο με 
είσοδο στο πλάι διαμέσου αυλής. Στην όψη 
υπάρχουν 4 σειρές ανοιγμάτων και παραστά
δες με κιονόκρανα και επιστύλιο σε όλο το 
μήκος της όψης. Η επίστεψη γίνεται με 
προεζέχον γείσο, ακροκέραμα και κεραμο-

σκεπή στέγη. 
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ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Λ Α Υ Ρ Ι Ο y 

ΚΤΙΡΙΟ Ng 40 

Επωνυμία ακινήτου 

Ιδιοκτήτης 

Διεύθυνση 

Τοποθεσία ή .Συνοικία: 

Ανδρ. Αλεζάνδρου 5 και Αγ. Παρασκευής 

Αγία Παρασκευή 

Χρονολόγηση (ακριβής 

ή κατά προσέγγιση) Τέλος 19ου αιώνα 

Αρχική χρήση ΚατοιΜία 

Σημερινή χρήση Εγκαταλελειμμένο 

Φέρων οργανισμός 

κτιρίου Λιθοδομή 

Υπόγειο 

κακή 

Κακή 

Κακή 

Μορφολογία 

ΟΡΟΦΟΙ 

Ισό-yειο Α'όροφος Β'όροφος 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ: 

α)ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ.Σ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

β)ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

γ)ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΊΣΜΟΥ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

( Τύπος 2 ) Ισόγειο κτίριο με νεοκλασικά 
στοιχεία. Η είσοδος βρίσκεται στο πλάι 
διαμέσου αυλής. Παραστάδες με επιστύλιο 
πλαισιώνουν τις όψεις. Η επίστεψη γίνεται 
με προεζέχον γείσο και κεραμοσκεπή στέγη. 
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ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Λ Α Υ Ρ Ι Ο y 

ΚΤΙΡΙΟ Ng 41 

Επωνυμ(α ακινήτου 

Ιδιοκτήτης 

Διεύθυνση Ελ. ΒενLζέλου 17-19 

Τοποθεσ(α ή Συνοικία: ΝυχτοχώρL 

Χρονολόγηση (ακριβής 

ή κατά προσέγγιση) Τέλος 19ου αLώνα 

Αρχική χρήση 

Σημερινή χρήση 

ΚατοL κ Cα 

ΚατοLκCα 

Φέρων οργανισμός 

κτιρ(οu ΛLθοδομή 

ΟΡΟΦΟΙ 

Υπόγειο 

Κακή 

Κακή 

Κακή 

Μορφολογία 

Ισόγειο Α'όροφος Β'όροφος 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

α)ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

β)ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

. Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

γ)ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

( Τύπος 4 ) ΙσόγεLο λαϊκό κτCρLο με νεο
κλασLκά στοLχεCα. Η κεντρLκή εCσοδος εC
ναL στο κέντρο καL χωρCζεL το κτCρLο σε 
δύο όγκους. ΠλαLσLώνεταL με παραστάδες. 
Κάθε όγκος έχεL δύο ανοCγματα. Η επCστεψη 
γCνεταL από προεζέχον γεCσο, οδοντωτή 
ταLνCα καL κεραμοσκεπή στέγη. ΕπCσης υ
πάρχουν καL ακροκέραμα. 
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ΝΕΟΚΔΑΣΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Λ Α Υ Ρ Ι Ο y 

ΚΤΙΡΙΟ ΝΩ42 

Επωνυμ(α ακινήτου 

Ιδιοκτήτης : 

Διεύθυνση ΒοyLατ(;ή 20 

Τοποθεσ(α ή Συνοικ(α: Κέντρο 

Χρονολόγηση (ακριβής 

ή κατά προσέγγιση) 1838 

Αρχική χρήση 

Σημερινή χρήση ΚατοLκία 

Φέρων οργανισμός 

κτιρ(ου ΛLθοδομή 

ΟΡΟΦΟΙ 

Υπόγειο Ισόγειο Α'όροφος 

ΥΦΙΣΤΑΜ.ΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

α)ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Κακή Μέτρια Καλή 

β)ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Κακή Μέτρια Καλή 

γ)ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Κακή Μέτρια Καλή 

Β'όροφος 

Πολύ καλή 

Πολύ καλή 

Πολύ καλή 

Μορφολογ(α ( Τύπος 2 ) ΙσόyεLο κτίρLο υπερυψωμένο 

-

με την είσοδο στο πλάL δLαμέσου αυλής. 
ΈχεL 3 σεLρές ανοLyμάτων, παραστάδες 
με επLστύλLο απλής μορφής. Πάνω από την 
πόρτα έχεL θρLyκό καL επίστεψη με προεζέ
χον γείσο. 
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ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Λ Α Υ Ρ Ι Ο y 

ΚΤΙΡΙΟ Ng 43 

Επωνυμία ακινήτου : 

Ιδιοκτήτης 

Διεύθυνση Βογιατζ;ή 18 

Τοποθεσία ή Συνοικία: Κέντρο 

Χρονολόγηση (ακριβής 

ή κατά προσέγγιση) Τέλος 19ου αιώνα 

Αρχική χρήση 

Σημερινή χρήση 

Κατοικία 

Κατοικία 

Φέρων οργανισμός 

κτιρίου Λιθοδομή 

Υπόγειο 

κακή 

Κακή 

Κακή 

Μορφολογία 

ΟΡΟΦΟΙ 

Ισόγειο Α'όροφος Β'όροφος 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

α)ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

β)ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

γ)ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

( Τύπος 2 ) Υπερυψωμένο χτίριο με την εί
σοδο στο πλάι διαμέσου αυλής. Έχει 2 
σειρές ανοιγμάτων με απλή κορνίζα. Απλή 
κορνίζα έχει επίσης στην πόρτα καθώς χαι 
θριγκό με κεραμίδια. Οι παραστάδες έχουν 
επιστύλιο απλής μορφής. Η επίστεψη γίνε
ται με προεζέχον γείσο, οδοντωτή ταινία, 
ακροκέραμα χαι κεραμίδια. 
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ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Λ Α Υ Ρ Ι Ο y 

Επωνυμ(α ακινήτου 

Ιδιοκτήτης 

Διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 9 

Τοποθεσ(α ή Συνοικ(α: Νυχτοχώρι 

Χρονολόγηση (ακριβής 

ή κατά προσέγγιση) 

Αρχική χρήση 

Σημερινή χρήση 

Φέρων οργανισμός 

κτιρ(ου 

Υπόγειο Ισόγειο 

Τέλος 19ου αιώνα 

Κατοικία 

Κατοικία 

Λιθοδομή 

ΟΡΟΦΟΙ 

Α'όροφος 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

α)ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Κακή Μέτρια Καλή 

β)ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Κακή Μέτρια Καλή 

γ)ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Κακή Μέτρια Καλή 

ΚΤΙΡΙΟ Ng 44 

Β'όροφος 

Πολύ καλή 

Πολύ καλή 

Πολύ καλή 

Μορφολογία ( Τύπος 4 ) Ιώγεω λαϊJ.Ό κτίριο με νεcw,α:υιά στοιχεία 
Η κεντρική εία:δ::ς εί \ΌΙ, στο Ήέντ:ρJ J1QL τονίζεται αrκS rq:::α:πά
ά:ς EJ1ill~εν J1QL γφvίζα · οSηyεί οε εχ:ωτεpική ωι..ή χeιpίζο
vτα; το κτίριο οε 6JJ δί&.,μ:::ι,ς ~ με Ei.JJ α\.Όί nαια ο vια
θέ\,ας. Ία α\.Όί n.ατα ττλαισιώνσνται αrκS πλαίσιο αττλή; μ:ριή; J1QL 

τοSιά. Η εnίστεψ~ γίνεται αrό τp:εξέχοv γείcο, cά:Μωτή ταινία 
rαι ~ στέγη. 'Ε'χει εnίcης ~-
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ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Λ Α Υ Ρ Ι Ο y 

Επωνυμ(α ακLνήτου 

Ιδισκτή·cης 

ΔLεύθυνση Ανδρ: ΑλεΕάνδρου 4 

Τοποθεσία ή Συνοικία: Κέντρο 

Χρονολόγηση (ακριβής 

ή κατά προσέγγLση} 

ΑρχLκή χρήση 

Σημερινή χρήση 

Φέρων οργανLσμός 

κτιρίου 

Υπόγειο Ισόγειο 

Τέλος 19ου αιώνα 

Κατοικία 

Κατοικία 

Λιθοδομή 

ΟΡΟΦΟΙ 

Α'όροφος 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

α}ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Κακή Μέτρια Καλή 

β}ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Κακή Μέτρια Καλή 

-γ)ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΊΣΜΟΥ 

Μέτρια Καλή 

ΚΤΙΡΙΟ Ng 45 

Β'όροφος 

Πολύ καλή 

Πολύ καλή 

Πολύ καλή 

Μορφολογία ( Τύπος 2 ) Ισόγειο κτίριο νεοκλασικής μορφής 
με δύο ανοίγματα και είσοδο στο ένα άκρο που οδη
γεί σε εσωτερική αυλή. Η ε ίσοδος τονίί,εται από 
παραστάδες εκατέρωθεν. Στην όφη παρουσιάί,εται 
διαδοχή παραστάδω~ με επιστύλιο,και ανοιγμάτων. 
Η επίστεψη γίνεται από προεΕέχον γείσο, οδοντωτή 
ταινCα και κεραμοσκεπή στέγη. 
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ΝΕΟΚΔΑΣΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Λ Α Υ Ρ Ι Ο Υ 

ΚΤΙΡΙΟ Ng_i§_ 

Επωνυμία ακινήτου 

Ιδιοκτήτης 

Διεύθυνση Καραμολέγκου 9-21 

Τοποθεσία ή Συνοικία: Άγιος Ανδρέας 

Χρονολόγηση (ακριβής 

ή κατά προσέγγιση) Τέλος 19ου αιώνα 

Αρχική χρήση : Κατοικίες -· .. 

Σημερινή χρήση Κατοικίες 

, 
Φέρων οργανισμος 

κτιρίου 

Υπότειο 

Κακή 

Κακή 

Κακή 

Μορφολογία 

Λιθοδομή 

ΟΡΟΦΟΙ 

Ισόγειο Α'όροφος Β'όροφος 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

α)ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗ.ΣΗΣ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

β)ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

γ)ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

( Τύπος 10 ) Ισόγεια κτίρια, υπερυψωμένα 
σε επαφή με ενιαία κεραμοσκεπή στέγη. Με
ρικά έχουν υπόγειο. Είναι, χαρακτηριστικά 
δείγματα εργατικής κατοικίας του Λαυρίου. 
Η διαρρύθμιση των κτιρίων είναι, ένα καθι
στικό και δύο δωμάτια. 
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ΝΕΟΚΔΑΣΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Λ Α Υ Ρ Ι Ο y 

ΚΤΙΡΙΟ ΝΩ 4 7 

Επωνυμία ακινήτου 

Ιδιοκτήτης 

Διεύθυνση 

Τοποθεσία ή Συνοικία: 

Βενιζέλου 30 και Γλαντζή 8 

Νυχτοχώρι 

Χρονολόγηση (ακριβής 

ή κατά προσέγγιση) 1905 

Αρχική χρήqη .. Κατοικία 

Σημερινή χρήση Κατοικία 

Φέρων οργανισμός 

κτιρίου Λιθοδομή 

Υπόγειο 

Κακή 

Κακή 

Κακή 

Μορφολογία 

ΟΡΟΦΟΙ 

Ισόγειο Α'όροφος Β'όροφος 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

α)ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗ.ΣΗΣ 

.Μέτρι.α Καλή Πολύ καλή 

β)Ε.ΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ.Σ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

γ)ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Μέη~ια Καλή Πολύ καλή 

( Τύπος 6 & 7 Διόροφο κτCριο νεοκλασικού 
ρυθμού με αλλοιωμένο επισκευασμένο ισόγειο με 
5 σειρές ανοιγμάτων και άζονα συμμετρίας που το
νίζεται από την κεντρική είσοδο στο ισόγειο και 
τον εζώστη (μαρμάρινα φουρούσια-σφυρήλατο σιδε
ρένιο κιγκλίδωμα) στον όροφο. Τα ανοίγματα πλαι
σιώνονται από παραστάδες, ανάγλυφη κορνίζα και 
ποδιά με μικρούς κίονες. Η επίστεψη γίνεται 
από προεζέχον γείσο, οδοντωτή ταινία και κεραμοσκεπή 
στέγη. Έχει επίσης CD!ροκέραμα. 
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ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Λ Α Υ Ρ Ι Ο Υ 

ΚΤΙΡΙΟ ΝΩ 4 8 

Επωνυμία ακινήτου 

Ιδιοκτήτης 

Διεύθυνση Ρώτα και ΛαCαρίδη 

Τοποθεσία ή Συνοικία: Νυχτοχώρι 

Χρονολόyηση (ακριβής 

ή κατά προσέyyιση) 19ος αιώνας 

Αρχική χρήση Κατοικία και κατάστημα 

Σημερινή χρήση Κατοικία και κατάστημα 

Φέρων ορrανισμός 

κτιρίου Λιθοδομή 

ΟΡΟΦΟΙ 

Υπόyειο 

Κακή 

Κακή 

Κακή 

Μορφολσyία 

Ισόrειο Α'όροφος Β'όροφος 

ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΗ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ: 

α)ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

β)ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

y)ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

( Τύπος 9 ) Διόροφο κτίριο νεοκλασικής 
μορφής με καταστήματα στο ισόγειο. Υ
πάρχει διαχωριστικό γείσο μεταζύ ισο
γείου και ορόφου. Στον όροφο υπάρχ ει 
διαδοχή παραστάδων και ανοιγμάτων. 
Η επίστεψη γίνεται από προεζέχον γείσο, 
οδοντωτή ταινία και κεραμοσκεπή στέγη. 
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ΝΕΟΚΛΑΣ ΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Λ Α Υ Ρ Ι Ο Υ 

ΚΤΙΡΙΟ ΝΩ 49 

Επωνυμία ακινήτου 

Ι δ ι οκτήτης 

Δι εύθυνση Βογιατζή 1 

Τοποθεσία ή Συνοικία: Νυχτοχώρι 

Χρονολόγηση (ακριβής 

ή κατά προσέγγιση) 19ος αιώνας 

Αρχι.κή χρήση 

Σημερι.νή χρήση 

Κατοιχία 

Κατοιχία 

Φέρων οργανι.σμός 

κτιρίου Λιθοδομή 

ΟΡΟΦΟΙ 

Υπόy ε ιο 

Κακή 

Κακή 

Κακή 

Μορφολογία 

Ισόyει.ο Α'όροφος Β ' όροφος 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

α)ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρι.α Καλή Πολύ καλή 

β)ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

γ)ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

( Τύπος 4 ) Δϊ.όροφο νεοκλαοιι-ιό J.tτίριο·π.αρου
σιάζει 4 σειρές ανοιγμάτων χαι κεντρική είσοδο 
που τονίζεται από παραστάδες και φεγγίτη. Έχει 
διαχωριστικό γείσο μεταξύ ορόφου χαι ισογείου. 
Τα ανοίγματα του ορόφου τονίζονται από πλαίσιο 
απλής μορφής και ποδιά. Παραστάδες με κιονόκρανα 
χαι επιστύλιο· πλαισιώνουν την όψη . · 
Η επίστεψη γίνεται από προεζέχον γείσο, οδοντωτή 
ταινία χαι χεραμοσχεπή στέγη. Επίσης έχει αχρο
χέραμα. 
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ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Λ Α Υ Ρ Ι Ο Υ 

ΚΤΙΡΙΟ Ng 50 

Επωνυμία ακινήτου 

Ιδιοκτήτης : Γλέζος 

Διεύθυνση Κανάρη και Κατσαρού 

Τοποθεσία ή Συνοικία: Λ ιμάνι 

Χρονολόγηση (ακριβής 

ή κατά προσέγγιση) 1766 

Αρχική χρήση 

Σημερινή χρήση 

Κατοικία 

Κατοικία 

Φέρων οργανισμός 

χτιρίου Λιθοδομή 

Υπόγειο 

καχή 

Καχή 

Κακή 

Μορφολογία 

ΟΡΟΦΟΙ 

Ισόγειο Α'όροφος Β'όροφος 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

α)ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

β)ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

y)ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

( Τύπος 6 ) Διόροφο κτίριο με 4 σειρές 
ανοιγμάτων στο κυρίως κτίριο . Έχει δια
χωριστική ταινία μεταξύ ισογείου και 
και πρώτου ορόφου · η επικάλυψη γίνεται 
με κεραμοσκεπή στέγη . Στον όροφο παρου
σιάζει εξώστη με σιδερένιο κιγκλίδωμα 
και σιδερένια φουρούσια . 
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ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Λ Α Υ Ρ Ι Ο Υ 

ΚΤΙΡΙΟ N2z__ 

Επωνυμία ακινήτου 

Ιδιοκτήτης 

Διεύθυνση Βογιατζή 4 

Τοποθεσία ή Συνοικία: Νυχτοχώρι 

Χρονολόyηση (ακριβής 

ή κατά προσέyyιση) : Τέλος 19ου αιώνα 

Αρχική χρήση Κατοικία 

Σημερινή χρήση Κατοικία 

Φέρων ορyανισμός 

κτιρίου Λιθοδομή 

Υπόyειο 

Κακή 

Κακή 

Κακή 

Μορφολογία 

ΟΡΟΦΟΙ 

Ισόyειο Α'όροφος Β'όροφος 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

α)ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

β)ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

γ)ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

( Τύπος 7 ) Διόροφο κτίριο νεοκλασικού 
ρυθμού απλής μορφής. Παρουσιάζει δύο 
σειρές ανοιγμάτων και είσοδο στο πλάι 
που οδηγεί σε εσωτερική αυλή με 1 πορτο
σιά1. Παραστάδες με επιστύλιο πλαισιώ
νουν την όψη. Η επίστεψη γίνεται από 
προεζέχον γείσο, οδοντωτή ταινία και 
κεραμοσκεπή στέγη. Έχει επίσης ακροκέ
ραμα. 
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ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Λ Α Υ Ρ Ι Ο Υ 

ΚΤΙΡΙΟ ΝΩ52 

Επωνυμία ακινήτου 

Ιδιοκτήτης 

Διεύθυνση Αγ. Παρασκευής 25 

Τοποθεσία ή Συνοικία: ΑγCα Παρασκευή 

Χρονολόγηση (ακριβής 

ή κατά προσέγγιση) Τέλος 19ου αι,ώνα 

Αρχική χρήση Κατοι,κCα 

Σημερινή χρήση Κατοι,χCα 

Φέρων οργανισμός 

χτιρίου Λι,θοδομή 

Υπόγειο 

Κακή 

Κα)(ή 

Κακή 

Μορφολογία 

ΟΡΟΦΟΙ 

Ισόγειο Α'όροφος Β'όροφος 

ΥΦΙΣΤΑΜΈΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

α)ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

β)ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

γ)ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Μέτρια Καλή Πολύ καλή 

( Τύπος 3 ) Ισόγει,ο λαLχό χτCρι,ο με νεο
χλασι,κά στοι,χεCα. ΕCναι, τύπος μονόροφης 
κατοι,κCας με κεντρι,κή εCσοδο στο κέντρο 
(δι,αμέσου χωλ).Η επCστεψη γίνεται, από 
προεΕέχον γεCσο, οδοντωτή ται,νCα και, 
κεραμοσκεπή στέγη. ΕπCσης έχει, ακροκέ-
ραμα. 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥΣ: 

το ΥπουργεCο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

(τμήμα παραδοσιακών οικισμών) 

το ΔημαρχεCο του ΛαυρCου 

την Εθνική Βιβλιοθήκη 

την Βιβλιοθήκη του ΠολυτεχνεCου 

την Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ε. 

τον Κο Πιερράκο Θεόδωρο 

(φύλακα των εγκαταστάσεων της 

Γαλλικής ΕταιρCας) 

την οικογένεια Μπάτρη 

(για τις χρήσιμες πληροφορCες τους) 

την κα Δουμανά Λαμπρινή 

(φιλόλογος) 

την καθηγήτρια μας 

κα ΒαρελCδου-Θεοδωρακάκου Πόπη 

για την αμέριστη συνεργασCα της. 



Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΤΑΝ; ΕΙΝΑΙ · .ΚΑΙ θΑ ΕΙΝΑΙ 

ΕΛΛΗΝΙΚΉ 



-26 1 -

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ p Α Φ Ι Α 

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

*ΝεοκλασLκή αρχLτεκτονLκή καL αστLκή LδεολογCα 

ΕκδόσεLς Δωδώνη, Αθήνα 1982 

ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Ν. 

*Το κατασκευαστLκό περLβάλλον στην Ελλάδα. Μ Lα ΚρLτLκή 

θεώρηση, ΑρχLτεκτονLκά θέματα, 1974 

ΚΟΡΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

*ΑναδρομαC εLς τον νεοκλασLκLσμό 

ΕκδόσεLς ΕταLρCα των φCλων του λαού, 1977 

ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ ΣΟΛΩΝ 

*ΑρμονLκές χαράΕεLς & σχ ετ ·Lκή εργασCα του Δοβλετόγλου 

1983 
*Η ελλην Lκή αρ χ LτεκτονLκή αναγέννηση & κακοποCηση της 

ΕκδόσεLς ΑκαδημCα Αθηνών, Αθήνα 1981 

*Μία αναγένν ηση που έσβησε 

Αθήνα 1981 

ΚΩΝΟΦΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
*Το αρχα ίο ΛαύρLΟ & η ελληνLκή τεχνολογία παραγωγής του 

αργύρου 
ΕκδόσεLς Εκδοτ LΚή Ελλάδος, 1980 

ΛΥΓΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
*Η ελλην L κότητα στ ην αρχLτεκτονLκή μας 
ΕκδόσεLς Εστία κολλάρου & ΣΙΑ, Αθήνα 1987 

ΜΙΧΕΛΗΣ Π . ' & η τροπή των καLρών 
*Η νεοελληνLκή αρχLτεκτον Lκη 

ά Θέματα), Πάτρα 12.1966 
ΕκδόσεLς ΤΕΕ (αρχLτεκτονLΚ 
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ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 

*Το Λαυρεωτικό ζη'τημα & ο ι κοινωνικοοικονομικές του 
επιδράσεις 

Εκδόσεις ΕταιρCα μελετ~ν Λαυρεωτικής, 1988 

ΜΠΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

*Αι Αθήναι από του 19ου εις τον 20ον αιώνα 

Εκδόσεις Καθιδρύματος πολεοδομCα & , ς ιστοριας των Αθηνών 

Αθήνα 1966 

ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

*Νεοκλασική πόλη & αρχιτεκτονική 

Εκδόσεις Επιστημονικών βιβλCων & περιοδι~ών, 

Θεσ/νCκη 12.1983 

ΣΑΠΡΑΝΙΔΗΣ 

*Νεοκλασικό Λαύριο χθες σήμερα αύριο 

ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ 

*Το νεοκλασικό Λαύριο 

Εκδόσεις ΤΕΕ, Αθήνα Αύγουστος 1976 

ΣΥΜΕΩΝ Α. 

*Σκέψεις πάνω στην Θέση της σύγχρονης ελληνικής αρχιτε-
, 

κτονικης, 

Εκδόσεις Αρχιτεκτονικά Θέματα, Αύγουστος 1968 

ΤΡΑΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

*Νεοκλασική αρχιτεκτονική στην Ελλάδα 
Εκδόσεις Εμπορική Τράπεζα Ελλάδος, Αθήνα 1967 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

*Εισηγητική έκθεση 

Εκδόσεις Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
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ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ 

*ΝεοελληνLκή αρχLτεκτονLκή 

ΕκδόσεLς ΜέλλLσα, Αθήνα 1984 

ΦΡΑΜΤΟΝ ΚΕΝΕΘ 

*Μοντέρνα αρχLτεκτονLκή 

ΧΟΛΕΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

*ΓεωμετρLκές χαράξεLς & τέχνη 

ΕκδόσεLς Σχολή Καλών Τεχνών, Αθήνα 1980 
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