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Sounio National Park
Thanks to its crucial historical, geological and
archaeological importance, Greece’s smallest nature park
is the perfect setting for both nature lovers and history
enthusiasts. A dense network of dirt roads and trails will
bring you to ancient quarries, mining workshops, ancient
ore washeries, tanks, trenches and wells, as well as the
highlight of the park, the famous “Chaos”: a stunning
chasm, 55-foot deep and 120m in diameter, which was
probably created by the collapse of the roof of a cave. Walk
around the ancient galleries that are easy to find if you
look for large openings in the ground and observe the ruins
of the facilities where the silver for the coins of Ancient
Athens came from.

Εθνικός Δρυμός Σουνίου
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Με μεγάλο ιστορικό, γεωλογικό και αρχαιολογικό
ενδιαφέρον, ο μικρότερος δρυμός της Ελλάδας έχει να
επιδείξει ένα πανέμορφο σκηνικό τόσο για τους λάτρεις
της φύσης όσο και της ιστορίας. Ένα πυκνό δίκτυο
χωματόδρομων και μονοπατιών θα σας φέρουν μπροστά
σε αρχαία λατομεία, μεταλλευτικά εργαστήρια, αρχαία
πλυντήρια μεταλλεύματος, δεξαμενές, τάφρους και
πηγάδια, αλλά και το highlight του δρυμού, το ονομαστό
«Χάος»: ένα εντυπωσιακό βάραθρο σχεδόν κυκλικού
σχήματος, βάθους 55 μ. και διαμέτρου 120 μ., το οποίο
πιθανότατα σχηματίστηκε λόγω της κατάρρευσης της
οροφής σπηλαίου. Περιηγηθείτε στις αρχαίες στοές που
ξεχωρίζουν από τα μεγάλα ανοίγματα στο έδαφος και
παρατηρείστε τα ερείπια των εγκαταστάσεων απ’ όπου
έβγαινε το ασήμι για τα νομίσματα της Αρχαίας Αθήνας.
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A tour of the historic land of Lavreotiki
reveals several interesting spots, impressive
archaeological sites, the oldest surviving
theatre in Greece, pine groves ideal for hiking
and cycling, as well as ancient mines that will
take you on a trip back in time through the
glorious history of the city. | Γεμάτη αξιοθέατα,
η περιήγηση στην ιστορική Λαυρεωτική γη
αποκαλύπτει εντυπωσιακούς αρχαιολογικούς
χώρους, το αρχαιότερο σωζόμενο θέατρο στην
Ελλάδα, πευκόφυτες περιοχές ιδανικές για
περιπατητές και ποδηλάτες, αλλά και αρχαία
μεταλλεία που θα σας ταξιδέψουν πίσω στο
χρόνο στη λαμπρή ιστορία της πόλης.
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Sounio National Park |
Εθνικός Δρυμός Σουνίου

Ancient Theatre of Thoricus

Αρχαίο θέατρο Θορικού

The first stone theatre of ancient Greece
dates back to the end of the Archaic Age
(between 525-480 BC) and is considered to
be the oldest surviving theatre in Greece.
Just before the northern entrance to the
city of Lavrio, the easily accessible ancient
theatre of Thoricus is not circular like the
ancient theatres of later years, but ellipsoid
with a rectangular orchestra. Equally
impressive is its location, which offers
astounding views across the area. Entrance
is free of charge and there are scattered
ancient tanks and washeries around the
place. On the east side of the hill lies the
largest vaulted tomb of the Mycenaean
period while the rest of the tombs are near
the top of the hill. According to the findings
of the Belgian archaeological mission that
worked here between 1963-1976, Thoricus
was one of the oldest settlements in Attica
and one of its oldest naval fortresses.

Το πρώτο πέτρινο θέατρο της αρχαίας
Ελλάδας χρονολογείται στα τέλη της
Αρχαϊκής Εποχής (μεταξύ 525- 480 π.Χ.) και
θεωρείται το αρχαιότερο σωζόμενο θέατρο
στη χώρα. Με εύκολη πρόσβαση, λίγο πριν
τη βόρεια είσοδο της πόλης του Λαυρίου, το
αρχαίο θέατρο του Θορικού δεν έχει κυκλικό
σχήμα όπως τα μεταγενέστερα αρχαία
θέατρα, αλλά ελλειψοειδές με ορθογώνια
ορχήστρα. Εξίσου εντυπωσιακή είναι και η
θέση του, η οποία προσφέρει αφοπλιστική θέα
σε όλη την περιοχή. Η είσοδος είναι ελεύθερη
και στο χώρο υπάρχουν διάσπαρτες αρχαίες
δεξαμενές και μεταλλευτικά πλυντήρια. Στην
ανατολική πλευρά του λόφου βρίσκεται ο
μεγαλύτερος θολωτός τάφος της Μυκηναϊκής
περιόδου και κοντά στην κορυφή βρίσκονται
τα ερείπια των υπόλοιπων τάφων. Ο Θορικός,
σύμφωνα με τις ανασκαφικές έρευνες της
Βελγικής αρχαιολογικής αποστολής μεταξύ
1963-1976, ήταν ένας από τους αρχαιότερους
οικισμούς της Αττικής και ένα από τα
αρχαιότερα ναυτικά φρούριά της.

Ancient Theatre of Thoricus |
Αρχαίο θέατρο Θορικού

Mineralogical Museum

Ορυκτολογικό Μουσείο

Housed in a fine specimen of the 19th
century industrial architecture of Lavrio
and one of the few remnants of the
stunning industrial complex of the “Hellenic
Society” ore washeries, the museum
presents the grandeur of the inexhaustible
natural wealth of the land of Lavreotiki.
The Museum’s collection of unique, rare
and beautiful minerals from the land of
Lavreotiki is constantly enriched with more
than 3,200 mineral specimens. Everything
is in crystalline form with striking lustre and
colours. More than 610 types of minerals
have been found in its subsoil to date (16%
of the world’s known minerals), which is
why Lavreotiki has been rightly described
as an “endless natural, mineral-chemical
laboratory”. The museum’s exhibits also
include silver coins of the 4th century BC
made of silver obtained from the area’s
mines, several lead ingots dating back to
the ancient years and all the way to the last
century, and tools and equipment of miners
who worked there. Andrea Cordella
Avenue, +30 22920 26270, emel.gr

Στεγασμένο σε ένα κτίσμα πρότυπο της
βιομηχανικής αρχιτεκτονικής του Λαυρίου
του περασμένου αιώνα και ένα από τα λίγα
απομεινάρια του εκπληκτικού βιομηχανικού
συγκροτήματος των Πλυντηρίων
μεταλλεύματος της «Ελληνικής Εταιρείας»,
το μουσείο παρουσιάζει το μεγαλείο
του ανεξάντλητου φυσικού πλούτου της
Λαυρεωτικής γης. Η συλλογή του Μουσείου
που αποτελείται από μοναδικά, σε σπανιότητα
και ομορφιά, ορυκτά της Λαυρεωτικής
γης, εμπλουτίζεται συνεχώς ξεπερνώντας
τα 3.200 δείγματα ορυκτών. Όλα είναι σε
κρυσταλλικές μορφές με εντυπωσιακές
λάμψεις και χρώματα. Περισσότερα από 610
είδη ορυκτών έχουν, έως σήμερα, εντοπισθεί
στο υπέδαφός της (το 16% των παγκοσμίως
γνωστών ορυκτών), γι’ αυτό και η Λαυρεωτική
έχει χαρακτηρισθεί ορθώς ως «ανεξάντλητο
φυσικό, ορυκτοχημικό εργαστήριο». Στα
εκθέματα του μουσείου περιλαμβάνονται
επίσης, αργυρά νομίσματα του 4ου π.Χ.
αιώνα, κατασκευασμένα από τον άργυρο των
μεταλλείων, «χελώνες» μολύβδου από την
αρχαιότητα έως τον περασμένο αιώνα και
εργαλεία και εξοπλισμός των μεταλλωρύχων
που εργάστηκαν εκεί. Λεωφόρος Ανδρέα
Κορδέλλα, +30 22920 26270, emel.gr

Mineralogical Museum
| Ορυκτολογικό Μουσείο
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Archaeological Museum

Αρχαιολογικό Μουσείο

Very small but extremely interesting, the
museum sheds light on the centuries-old
history of the land of Lavreotiki from the
antiquity to the 19th century, presenting all
the ancient finds collected from the area.
Among the exhibits in the first hall you will
admire findings related to mining and you will
learn how ore was mined and processed in the
antiquity. Meanwhile, the second hall houses
mainly ceramic findings from excavations at
various sites of Lavreotiki dating back to the
Neolithic and all the way to the Early Christian
period (6th century BC - 4th century AD). The
patio houses the impressive surviving relief
frieze of the Temple of Poseidon created by
Cycladic artisans of the 5th century BC, which
bears themes from the Battle of the Centaurs
and the Battle of the Giants. It also houses
tombstones and votive reliefs, statues of
goddesses Artemis and Kiveli. The latter was
worshipped in Lavreotiki because she was the
goddess of the underworld. You will also see
the model of a temple, as well as a section of a
mosaic floor from an Early Christian basilica.
1 Andrea Cordella Avenue, +30 2292022817

Πολύ μικρό αλλά εξαιρετικά ενδιαφέρον, το
μουσείο φωτίζει τη μακραίωνη ιστορία της
Λαυρεωτικής από την αρχαιότητα ως τον 19ο
αιώνα, παρουσιάζοντας όλα τα αρχαία ευρήματα
που έχουν βρεθεί στην περιοχή. Μεταξύ των
εκθεμάτων, στην 1η αίθουσα θα δείτε ευρήματα
που σχετίζονται με τα μεταλλεία και τον τρόπο
εξόρυξης και επεξεργασίας του μεταλλεύματος
κατά την αρχαιότητα, ενώ στη 2η αίθουσα
εκτίθενται κυρίως κεραμικά ευρήματα από
ανασκαφές σε διάφορα σημεία της Λαυρεωτικής,
που χρονολογούνται από την Νεολιθική ως την
Παλαιοχριστιανική περίοδο (6ος αι. π.Χ. – 4ος
μ.Χ). Στο αίθριο, εντυπωσιάζουν οι σωζόμενες
ανάγλυφες πλάκες της ζωφόρου του ναού
του Ποσειδώνα στο Σούνιο με θέματα από
την κενταυρομαχία και τη γιγαντομαχία, έργο
Κυκλαδιτών τεχνιτών του 5ου αιώνα π. Χ.,
επιτύμβια και αναθηματικά ανάγλυφα, αγάλματα
της θεάς Αρτέμιδος και της Κυβέλης που
λατρεύτηκε στη Λαυρεωτική επειδή ήταν θεά του
κάτω κόσμου, ομοίωμα ναού, καθώς και ένα τμήμα
ψηφιδωτού δαπέδου από παλαιοχριστιανική
βασιλική. Λεωφόρος Ανδρέα Κορδέλλα 1,
+30 2292022817

Archaeological Museum |
Αρχαιολογικό Μουσείο

Lavrion TechnologicalCultural Park

Τεχνολογικό-Πολιτιστικό Πάρκο
Λαυρίου

Housed in the old premises of the French Mining
Company of Lavrion, the Park spreads over 24.5
hectares and includes 41 building units that
have been characterised as listed monuments.
This centre for technology, research and culture
was created by the NTUA and it permanently
hosts companies involved in the production,
development and implementation of innovative
ideas, products and services in the field of
modern technologies and NTUA laboratories
and educational institutions, such as the
Lavrion Environmental Education Centre and
the Handicraft-Industrial Educational Museum.
Additionally, periodic seminars and workshops
are held here along with a variety of cultural
events, while the venue is also often used as a
film set. Developments, initiatives and synergies
created by the LTCP contribute consistently and
decisively to the promotion of the history of the
wider region of Lavreotiki, while at the same
time it is an important pillar of innovation and a
milestone for the development and evolution of
Lavrion.
www.ltcp.ntua.gr

Στεγασμένο στις παλιές εγκαταστάσεις της
Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου, το
Πάρκο διαθέτει ένα χώρο 245 στρεμμάτων με
41 κτιριακές μονάδες, οι οποίες στο σύνολό
τους έχουν ανακηρυχθεί μνημείο πολιτιστικής
κληρονομιάς. Κέντρο τεχνολογίας, έρευνας και
πολιτισμού, δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του
Ε.Μ.Π. και στο χώρο του φιλοξενούνται μόνιμα
εταιρείες που ασχολούνται με τη παραγωγή,
την ανάπτυξη και την εφαρμογή καινοτόμων
ιδεών, προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα
των σύγχρονων τεχνολογιών, εργαστήρια του
ΕΜΠ και εκπαιδευτικοί φορείς, όπως το Κέντρο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρεωτικής και
το Βιομηχανικό Βιοτεχνικό Εκπαιδευτικό Μουσείο.
Επίσης, διοργανώνονται περιοδικά σεμινάρια και
ημερίδες και ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενώ
ο χώρος αποτελεί καθιερωμένο κινηματογραφικό
πλατώ. Με την ανάπτυξη, τη δράση και τις
συνέργειες που το ΤΠΠΛ δημιουργεί, συμβάλλει
σταθερά στην προβολή και την ανάδειξη της
ιστορίας της ευρύτερης περιοχής, αποτελώντας
ταυτόχρονα σημαντικό πόλο καινοτομίας, αλλά και
ορόσημο για την ανάπτυξη και εξέλιξη της περιοχής
του Λαυρίου. www.ltcp.ntua.gr

Lavrion Technological-Cultural Park |
Τεχνολογικό-Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου
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