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Ο προγραμματισμός και η κατασκευή οικισμών για τη διαμονή βιομηχανικών εργατών, είναι ένα ζήτημα
συνυφασμένο με τη βιομηχανική επανάσταση και μάλιστα με τα πρώιμα της χρόνια. Κορυφώνεται στα
μέσα του 19ου αιώνα με συγκροτημένο σχεδιασμό – πέραν των “ουτοπιών” – εφαρμογή στις εκτεταμένες
νέες ή παλαιές βιομηχανικές πόλεις της Κεντρικής Ευρώπης και της Αγγλίας και ιδιαίτερη προβολή στις
διεθνείς βιομηχανικές-εμπορικές εκθέσεις.2
Η Ελλάδα ακολούθησε, όπως και στην εκβιομηχάνισή της, την πορεία της ευρωπαϊκής περιφέρειας. Σε
έναν τόπο όπου μέχρι το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα, οι μοναδικές εμπειρίες οργανωμένης δόμησης
κατοικιών, ήσαν οι ελάχιστοι οικισμοί στέγασης προσφύγων της Ελληνικής Επανάστασης, οι πρώτες τρεις
δεκαετίες ανάπτυξης της βιομηχανίας στη χώρα Ελλάδα πέρασαν χωρίς να τεθεί θέμα διαβίωσης των
βιομηχανικών εργατών. Ούτως ή άλλως τα μεγέθη των βιομηχανικών μονάδων ήσαν τέτοια, που μέχρι την
ίδρυση των μεταλλείων στο Λαύριο και αργότερα του χημικού εργοστασίου λιπασμάτων στον Πειραιά, δεν
προκαλούσαν ακόμη συγκεντρώσεις μεγάλων ομάδων εργατικού πληθυσμού. Στις δύο κύριες
βιομηχανικές πόλεις του 19ου αιώνα, στην Ερμούπολη και στον Πειραιά, ο πληθυσμός αυτός ζούσε με
όρους αυτοστέγασης και τουλάχιστον στον Πειραιά, σε κακές συνθήκες όχι μόνον κατά τον 19ο αιώνα αλλά
έως και τον Μεσοπόλεμο. Οι πρώιμες εργατικές συνοικίες των ελληνικών πόλεων, βρίσκονταν λίγο πιό έξω
από τα πολεοδομικά τους κέντρα και τις πρώτες σχεδιασμένες αστικές περιοχές κατοικίας.
Από το 1875 έως το 1930, τείνει να διαμορφωθεί μία νέα πραγματικότητα. Σε τέσσερα νέα – και μεγάλα σε
σχέση με τα προηγούμενα μεγέθη της βιομηχανίας – εργοστάσια, στο Λαύριο, στη Δραπετσώνα του
Πειραιά και στην Ελευσίνα, οικοδομούνται από τις εταιρείες βιομηχανικοί οικισμοί.
Μακριά από τα αστικά κέντρα, του Λαυρίου, του Πειραιά και της Ελευσίνας, μικροί – αυτοσχέδιοι ή
οργανωμένοι βιομηχανικοί οικισμοί υπήρξαν και σε άλλες περιπτώσεις πριν το 1922, το οποίο
σηματοδοτεί την έναρξη του μεγάλου προγράμματος στέγασης προσφύγων με το οποίο αλλάζει το τοπίο
της οργανωμένης δόμησης στην Ελλάδα. Στα μεταλλεία σιδήρου της Σερίφου∙ στη Βαγία, στον Κουταλά και
στο Μέγα Λειβάδι, στα θειωρυχεία της Μήλου∙ στο Παλιόρεμα, στα ορυχεία αντιμονίου της Χίου∙ στην
Κέραμο,3 όπως και στο εργοτάξιο αποξήρανσης της λίμνης Κωπαΐδας∙ στην Αλίαρτο της Βοιωτίας,
κατασκευάστηκαν οικισμοί για τη διαμονή των διοικητών, των μηχανικών και των εργατών των έργων. Εξ’
αυτών η Αλίαρτος με οργανωμένο σχέδιο και μεγάλη έκταση είναι ο πλέον συγκροτημένος εξ’ όσων είναι
γνωστοί ως σήμερα.4
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ
Το πρώτο σοβαρό πείραμα οργανωμένης δόμησης στην Ελλάδα5 – μετά την προσφυγική “Πρόνοια” του Ι.
Καποδίστρια στο Ναύπλιο- ξεκίνησε στα μεταλλεία του Λαυρίου. Η μεταλλουργική δραστηριότητα στη
Λαυρεωτική είχε αρχίσει με έρευνες απ’ το 1860 για την αξία των αρχαίων σκωριών, που κατέληξαν στην
ίδρυση της Ιταλογαλλικής εταιρείας Ilarion Roux et Cie (1865-1873). Η μεταλλευτική-μεταλλουργική
δραστηριότητα συνεχίστηκε από τη διάδοχο Εταιρεία Μεταλλουργείων Λαυρίου (1873-1917) που έμεινε
γνωστή ως Ελληνική Εταιρεία και την Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου (Γ.Ε.Μ.Λ. 1875-1981), η οποία
δημιουργήθηκε από τη μετεξέλιξη της Ελληνογαλλικής εταιρείας Τα μεταλλεία της Καμάριζας (1873-1875).
Οι εργατικός οικισμός του Κυπριανού στη νότια πλευρά των μονάδων μεταλλουργίας, προοριζόταν να
στεγάσει υπαλλήλους, μηχανικούς και εργάτες της εταιρείας, σχεδιάστηκε μαζί με το εργοστάσιο και
κτίστηκε ως μία ενότητα με αυτό.6

1. Το εργοστάσιο της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου σε φωτογραφία του
1895. Η λήψη από τον λόφο του Κυπριανού. (από το βιβλίο: Κωνσταντίνος
Κονοφάγος, Το αρχαίο Λαύριο και η ελληνική τεχνική παραγωγής του αργύρου,
Αθήνα, 1980).

Δεν ήταν ο μοναδικός, από τις εργατικές συνοικίες του Λαυρίου, αλλά ο πλέον εντυπωσιακός και πλήρης,
συγκροτημένος σε ολοκληρωμένο πολεοδομικό σχέδιο σε άμεση σχέση με τις μεταλλουργικές μονάδες.7
Οι άλλοι δύο οικισμοί, τα Σπανιόλικα∙ το πρώτο “εργατικό χωριό” του Λαυρίου σύμφωνα με τους τίτλους
των χαρτών της εποχής, κτίστηκε το 1865 στην πλαγιά του λόφου του Αγίου Ανδρέα,8 για να στεγάσει τους
εκ Καρθαγένης Ισπανούς καμινευτές των εργοστασίων του λιμανιού και το Νυχτοχώρι∙ κατά μία τοπική
παράδοση, το Νυχτοχώρι ήταν αυτοσχέδιος οικισμός αυθαιρέτων κατοικιών κτισμένος από
μεταλλωρύχους, οι οποίοι δεν είχαν πρόσβαση στα οργανωμένα συγκροτήματα, στην ανατολική πλευρά
της πόλης. Η Ελληνική Εταιρεία, επίσης, αύξησε τον αριθμό των κατοικιών για τη στέγαση των
εργαζομένων της. Το μεγαλύτερο συγκρότημα οργανώθηκε δυτικά της κεντρικής πλατείας της πόλης.
Πρόκειται για εν σειρά κτίρια απλής μορφής ανά 5 τετράγωνα, τα ονομασθέντα cité A, B, C, D, E. Τα
υπόλοιπα δε οικήματά της, κατά τη δική της ονομασία και διαίρεση, ήσαν των τετραγώνων,
Mηχανουργείου, εφορείας (του λιμανιού), Σπανιόλικων (στην οποία είχαν περιέλθει απ’ την αγορά το 1873
της εταιρείας Ilarion Roux et Cie) επίσης πρώην Λούβρου, άνωθεν πλινθοποιίας, δυτικής πλευράς
Πλυντηρίου, Λεμπέση, πρώην ξενοδοχείου “Ευρώπη”, νοσοκομείου, Φιλομούσων και Νορίας, τα
περισσότερα των οποίων και σώζονται.9 Οι πολεοδομικές ενότητες αυτές συγκρότησαν μαζί με την
κεντρική αστική ζώνη με το δημαρχείο, τα δημόσια μέγαρα, τον αξονικό εμπορικό δρόμο, την πρώτη
company town στην Ελλάδα. Μία αυστηρά μονολειτουργική πόλη, προσάρτημα των εργοστασίων της,

Βοιωτίας. Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Αθήνα 2004.
5 Ά. Βρυχέα, “Κυπριανός: Ένας βιομηχανικός εργατικός οικισμός του 19ου αιώνα”, Περιοδικό Σύγχρονα Θέματα, τ. 58-59/1996.
6 Α.Βρυχέα, Ι. Κοσμά, Β. Κρητικός, Ν. Μπελαβίλας, Β. Τροβά, “Εργατικός οικισμός Κυπριανού” στο Τεχνολογικό-Πολιτιστικό
Πάρκο Λαυρίου. Μελέτες και έργα, 1994-1997. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π., Αθήνα 1997, σελ. 140.
7 Για τους οικισμούς της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου βλ. επίσης, Σ. Κερεστετζή, ‘’Παραγωγικές εγκαταστάσεις
εξόρυξης και εργατικοί οικισμοί μεταλλωρύχων της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου’’, διδακτορική διατριβή Ε.Μ.Π.,
Αθήνα 2004.
8 Γ. Ν. Δερμάτης, Λαύρειο, το μαύρο φως. Η μεταλλευτική και μεταλλουργική βιομηχανία στο Λαύρειο 1860-1917, Ελληνική και
ευρωπαϊκή διάσταση. Ε.Μ.Π.-Τ.Π.Π.Λ., Αθήνα 2003, σελ.121, 125, 207.
9
Γ. Ν. Δερμάτης, Λαύρειο,το μαύρο φως…ό. π., Αθήνα 2003 σελ. 291.

2

όπως η cocetown του Dickens10, μια ville minière- η ζωή των κατοίκων της οποίας ήταν απόλυτα
“χωνευμένη” σ’ αυτά, τελούσα υπό καθεστώς ολικής εξάρτησης. Αυτόν τον χαρακτήρα της πόλης του
Λαυρίου θα γίνει αντιληπτός πολύ έγκαιρα σε κοινωνικά ευαίσθητες συνειδήσεις. Ο ιστορικός Γιώργος
Δερμάτης, εντοπίζει τη διατύπωση του 1872 του νομομαθούς Α. Οικονόμου σε πόνημα11 για το Λαύριο
όπου γράφει: “Η εκ της φύσεως των πραγμάτων εν Λαυρίω σχηματιζομένη εργατική κοινωνία διατηρεί
πέραν παντός μέτρου τον χαρακτήρα εργοστασίου. Ενώ έχει όλα τα προσόντα ιδίας υπάρξεως, ούτε
σπιθαμήν γης κέκτηται ιδίαν. Όλη η έκτασις ανήκει εις την εξουσίαν των μεταλλευτών και εκεί ένθα
υπάρχει το μέταλλον και εκεί ένθα δεν υπάρχει . Ενώ πρόκειται περί κωμοπόλεως, ιδού αύτη εκτελεί τας
φυσικάς του κοινωνικού βίου λειτουργίας εφ’ όλων των τιμαριωτικών του μεσαίωνος προϋποθέσεων.
Αλλοίμονον εις εκείνον, όστις υποπέσει εις την δυσμένειαν των νέων τούτων φεουδαρχών∙ δεν
αποβάλλεται απλώς εκ των έργων, αλλά αποπέμπεται και πέραν των ορίων! Εν τούτοις ηκούσθησαν
τοσαύται φωναί υπέρ του αψύχου μετάλλου, ουδεμία δε υπέρ του εμψύχου ανθρώπου!” .
Δίπλα στις στοές των ορυχείων, στα ημιορεινά μεταλλευτικά κέντρα της Καμάριζας (Άγιος Κωνσταντίνος)
και της Πλάκας, κατασκευάστηκαν την ίδια περίοδο, άλλοι δύο δορυφορικοί οικισμοί, όπως και μικρά
οικιστικά συγκροτήματα σε σημεία εξόρυξης, μέσα στα δάση της Λαυρεωτικής, κατά τον γνωστό
“μεταλλευτικό” νόμο: όπου η μεταλλούχος ύλη, εκεί και οι οικισμοί.
Ιδιαίτερα στην Καμάριζα, στον τόπο των μεγάλων μεταλλευτικών έργων, διέμενε και ανώτερο προσωπικό,
οι επί κεφαλής Γάλλοι μηχανικοί μεταλλείων (ο αρχιμηχανικός, μηχανικοί, υπομηχανικοί, γεωμέτρες,
σχεδιαστές) και οι ειδικοί τεχνίτες, επιστάτες. Στο τοπογραφικό του 1882 του μηχανικού L. Chollet, 7 χρόνια
μετά την έναρξη των έργων της γαλλικής εταιρείας, έχουμε μια πρώτη εικόνα της πολεοδομικού
σχηματισμού του μεταλλευτικού χωριού∙ είναι αποτυπωμένες οι κατοικίες γύρω απ’ τα τρία μεταλλευτικά
φρέατα (Ιlarion Νο 1, J. Baptiste και Serpieri No 1), γύρω, δηλαδή, από από τα σημεία που οργανώνεται η
παραγωγή και κυρίως στην ψυχή του κεντρικού τομέα, στο Serpieri No 1, είτε ως cité ouvrière (ένα πρώτο
συγκρότημα κατοικιών εργατών) και maison des trieuses (σπίτι των γυναικών, που εργάζονται στη διαλογή
των μεταλλευμάτων, στην επιφάνεια). Επίσης ένα συγκρότημα κατοικιών αποτυπώνεται δυτικάβορειοδυτικά. Είναι ο πρώτος πυρήνας του χωριού της Καμάριζας εν τη γενέσει του. Αργότερα η Γ.Ε.Μ.Λ.
κατασκευάζει και άλλες κατοικίες, όπως υπαγορεύει η παραγωγική, βιομηχανική ανάγκη, για να συγκρατεί,
κυρίως, το βασικό της στελεχικό και ειδικό εργατικό προσωπικό, που θα διαμένει σ’ αυτές τις κατοικίες.
Είναι στίχοι εν σειρά ισογείων κατοικιών, που δίνουν τον χαρακτηριστικό τύπο της εργατικής κατοικίας,
όπως στα Σπανιόλικα και Κυπριανό, στο Λαύειο και στον μεταλλευτικό τομέα της Πλάκας, αυτών των
πρώτων εργατικών οικισμών της Ελλάδας. Αλλά ο πολύς εργατικός κόσμος της Καμάριζας, στην ακμή των
έργων, δεν ήταν δυνατόν να στεγασθεί στις λιγοστές, περί τις 80, κατοικίες που κατασκεύασε η εταιρεία∙ ο
συνολικός όγκος των οποίων ήταν 17.265 μ³ (απογραφή της γαλλικής εταιρείας του 1946, ο αντίστοιχος
όγκος των κατοικιών του Κυπριανού είναι 40.513 μ³ και της Πλάκας 9.844 μ³). Οι πολυπληθείς
μεταλλωρύχοι ζούσαν σε πρόχειρες καλύβες, που κατασκεύαζαν οι ίδιοι, ζώντας σε πολύ άσχημες
συνθήκες, όπως τις διεκτραγωδεί η εφημερίδα Ακρόπολις, κατά το 1896 : “…Τα ξύλα εκόπησαν από το
πέριξ αραιόν δάσος της Καμαρίζης, οι δε λίθοι από τα απορριφθέντα μεταλλεύματα. Κεραμίδια δεν
υπάρχουν τι να γείνη; Το χώμα των πέριξ στρώνεται καλά επί της στέγης και έγεινεν η καλύβη του
μεταλλορύκτου. Εκεί κοιμώνται δύο και τρεις ή και πέντε, αν χωρούν, εργάται. Εις το μέσον είναι μία δοκός
ένας κορμός πεύκου. Αυτός κρατεί την στέγην να μη πέση και τους πλακώση. Όλα τα πέριξ κατέχονται από
10

Φ. Στεφανόπουλος, Το νεοκλασσικό Λαύριο στα Τεχνικά Χρονικά, 8/1976 με παράρτημα φωτογρ. σελ. 17, ο οποίος παραπέμπει
ο
στο L. Mumford, La Cité à travers l’histoire, Paris, 1964, σελ. 509-535, και Τ. Καλόγρη, Το βιομηχανικό Λαύριο στον 19 αιώνα, στο
Δελτίο συλλόγου Αρχιτεκτόνων, τ. 3, περίοδος Β, 6/1992, σελ. 33-34 και η οποία παραπέμπει στο L. Mumford, La Cité..., ό. π. σελ.
559-603 και στο J. Garner, The Model Company Town, The University of Massachussets Press, Amherst, 1984,επίσης βλ. E. J.
Hobsbawm, Η εποχή του κεφαλαίου 1848-1875, (μετάφρ. Δ. Κούρτοβικ), Αθήνα, 1994, σελ. 322.
11
Λαύριον, Εν Αθήναις, 1872, σελ. 11-12 και Γ. Ν. Δερμάτης, Λαύρειο,το μαύρο φως…ό. π., Αθήνα 2003 σελ. 122.
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σανιδώματα όπου αναπαύονται. Είναι αι κλίναι. Μένουν και μερικά κενά. Αυτά χρησιμεύουν για να
εισέρχονται εις την φωλεάν εκείνην. Γύρω γύρω τα εργαλεία του εργάτου και εις τον τοίχον καρφωμένη
του μεταλλορύκτου λυχνία. …έχουν και ένα-εν μόνον-παραθυράκι. Δηλ. μιαν τρύπαν παρά την θύραν δηλ.
εν τετραγωνάκι που δεν χωρεί ούτε το κεφάλι σου να μπη. Αλλά αυτό δεν ανοίγει ποτέ. Χρησιμεύει για
ντουλάπι. Που να βάλουν οι πτωχοί εργάται το ψωμί των, το προσφάγι των ή το καπέλλο των, την σκούφια
των και το καλπάκι; …Είναι πολύ μικρότεραι από το ύψος ενός ανθρώπου αι καλύβαι αυταί, και αν εκετείνη
κανείς ευρισκόμενος εντός τας χείρας του γύρω, είνε φόβος μη προσκρούσουν εις τον τοίχον. Ίσως 500,
ίσως 600 να είνε μόνον εις την Καμάριζαν αι καλύβαι αύται.”. Το φαρμακείο και το ιατρείο, που ίδρυσε η
εταιρεία στην Καμάριζα-αναφέρονται ήδη από το 1889- προσφέρουν κάποιες υπηρεσίες, αλλά είναι,
αντικειμενικά, ελάχιστη υποδομή για τόσο μεγάλο πληθυσμό, περισσότερο αποτελούν δύο θετικές ιδέες
προς ανάπτυξη απ’ τις νεωτερικές κοινωνίες.12

2. O οικισμός Κυπριανού και το εργοστάσιο μεταλλουργίας της
Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου σε σχέδιο του 1893,
που αποτυπώνει την υπάρχουσα κατάσταση. Από τον οικισμό
έχει κατασκευαστεί το πρώτο ανατολικό τμήμα με το άλσος.
Στον λόφο μεταξύ του Κυπριανού και του εργοστασίου
διακρίνονται τα πρώτα τέσσερα εργατικά οικήματα εν σειρά,
τα οποία κατεδαφίστηκαν σε μεταγενέστερη φάση. (Σχέδιο για
την βιομηχανική έκθεση του Σικάγου του 1893, Αρχείο
Λαυρίου).

Ο οικισμός Κυπριανού χωροθετήθηκε στο ομαλό τμήμα ενός ρέματος, εκατέρωθεν της κοίτης του, αμέσως
μετά τον μανδρότοιχο του βασικού συγκροτήματος της μεταλλουργίας της Γ.Ε.Μ.Λ. Αναπτυσσόταν έως το
1913. Ο οικισμός αναπτύχθηκε σε έκταση 102 στρεμμάτων, συμπεριλαμβανομένου του τριγωνικού άλσους
των 12 στρεμμάτων στην ανατολική είσοδο του οικισμού.
Το πολεοδομικό σχέδιο, αυστηρά γεωμετρικό στην αρχή, με μία τριγωνική δομή εξελίχθηκε λίγο πιο
ευέλικτα όταν επεκτάθηκε στις βόρειες ισοϋψείς του λόφου. Ήταν ένα αρχικά ισοσκελές τρίγωνο με το
ρέμα στη βασική μεσοκάθετο του τριγώνου, τη βάση του να κοιτάει την ανατολή και να συγκροτείται από
ένας επίσης τριγωνικός δημόσιος κήπος με φοίνικες. Στην άκρη του πάρκου κτίσθηκε το κτίριο Ευτέρπη,
που ήταν για πάνω από έναν αιώνα το κέντρο της μουσικής, του θεάτρου και χορού της πόλης. Στέγαζε δε
την Φιλαρμονική της Γαλλικής Εταιρείας, την Ευτέρπη, η οποία ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1893. Το κτίριο
είναι κατασκευασμένο το 1898-1899 (συγκεκριμένα από τον Απρίλιο του 1898 μέχρι τον Ιούνιο του 1899,
όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα σχέδια, το αρχιτεκτονικό σχέδιο του κτιρίου και το τοπογραφικό της
πόλης).13
Ο κεντρικός δρόμος του οικισμού, επί της παλαιάς κοίτης, ήταν ταυτόχρονα ο κύριος δρόμος σύνδεσης του
Λαυρίου με το μεταλλευτικό κέντρο και τον βιομηχανικό οικισμό της Καμάριζας. Ενώ ο κάθετος του δρόμος
που διαμόρφωνε τη βάση του τριγώνου, στην ανατολική πλευρά του συνοικισμού, ήταν ο δρόμος των
Μεσογείων, κύριος δρόμος επί του οποίου οργανώθηκε η πόλη με τα εργοστάσια της, ο οποίος στη
συνέχεια εξελισσόταν στο μνημειώδες κεντρικό βουλεβάρτο της πόλης, πριν φθάσει στο λιμάνι.

12
13

Γ.Ν. Δερμάτης, Ως εφάνη τα μέταλλα τα εν Μαρωνεία-Τα μεταλλεία της Καμάριζας στο Λαύρειο, Καμάριζα, 2006, σελ. 142-149.
Projet de la Salle de Musique σε κλίμακα 1/100, Cypriano ( η συνοικία του Λαυρείου Κυπριανός) le 8 Avril 1898 (αρχείο Κ.Γ.
Μάνθου) και τοπογραφικό διάγραμμα της πόλεως Λαυρίου, Εν Λαυρίω τη 30 Ιουνίου 1899 (αρχείο Δήμου Λαυρεωτικής). Από
αδημοσίευτο κείμενο των Γ.Ν. Δερμάτη και Κ.Γ. Μάνθου.
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3. Οικισμός Κυπριανού στο Λαύριο σε ολοκληρωμένη μορφή , σε
τοπογραφικό σχέδιο του 1913 της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων
Λαυρίου (Αρχείο Λαυρίου -Συλλογή Μ. Μαρκουλή).

Η βόρεια κορυφή του τριγώνου, στην έξοδο του δρόμου προς την Καμάριζα, φιλοξενούσε το μεγάλο
οικοδόμημα των στάβλων, για τα υποζύγια των μεταφορών κυρίως στα υπόγεια έργα.
Δύο ναοί, ένας ορθόδοξος και ένας καθολικός – στα υψώματα εκατέρωθεν του οικισμού, ολοκλήρωναν την
εικόνα του Κυπριανού.

4. Εργατικές κατοικίες μεσαίων στελεχών με προαύλιο στον οικισμό Κυπριανού σε
φωτογραφία του 2009 (Αρχείο Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος ΕΜΠ).

Η πρώτη φάση περιλάμβανε έναν πυρήνα 13 οικοδομικών τετραγώνων – συγκροτημάτων εργατικών και
υπαλληλικών κατοικιών της εταιρείας.
Στην πλήρη ανάπτυξη του περιέλαβε 4 κτιριακά συγκροτήματα διαμονής στελεχών (διευθυντές, μηχανικοί,
υπάλληλοι) με 13 ισόγειες κατοικίες με κήπο, 27 κτιριακά συγκροτήματα στην κοιλάδα για τη διαμονή των
εργατών και 4 επίσης εργατικά οικήματα στην κορυφή του λόφου επάνω από το εργοστάσιο. Συνολικά ο
οικισμός είχε περισσότερες από 150 κατοικίες.
Μία αυστηρά ιεραρχική ταξική οργάνωση επέβαλε τη χωροθέτηση. Τα συγκροτήματα κατοικιών των
διευθυντικών στελεχών της εταιρείας βρίσκονταν στα ανατολικά οικοδομικά τετράγωνα με μέτωπο στον
δημόσιο κήπο. Τα οικήματα των στελεχών διέθεταν αυτόνομους κήπους για χρήση της κάθε κατοικίας,
ευρύχωρη οργάνωση των κατοικιών και αυτόνομη ύδρευση.
Στα υψηλότερα τμήματα του τριγώνου διατάσσονταν οι εργατικές κατοικίες επίσης οργανωμένες ανάλογα
με τη θέση στην παραγωγική πυραμίδα της μεταλλείας και της μεταλλουργίας. Μεταξύ αυτών και
συγκροτήματα μονόχωρων κοιτώνων, συλλογικές κατοικίες μοναχικών εργατών. Στην πραγματικότητα ,
στους μεταλλωρύχους χωρίς οικογένειες παρεχόταν ένα κρεβάτι και όχι κατοικία.14 Η ύδρευση από κοινές
δημόσιες βρύσες των κατοικιών αυτών, σε σχέση με το αυτόνομο σύστημα ύδρευσης των κατοικιών των
διευθυντικών στελεχών χαρακτηρίζει τις έντονες διαφορές. 19 παροχές για τα στελέχη εντός των
κατοικιών, εννέα κοινές παροχές στους δρόμους του οικισμού για τους 300-500 κατοίκους του υπόλοιπου
14

Α. Βρυχέα, Ι. Κοσμά, Β. Κρητικός, Ν. Μπελαβίλας, Β. Τροβά, ο.π. σελ. 142.
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οικισμού και τρεις παροχές για τους στάβλους, στην άκρη του Κυπριανού. Στο τοπογραφικό σχέδιο της
εταιρείας, του Αυγούστου 1901, διακρίνεται ετούτη η διαφορά όπως και άλλο ένα ενδιαφέρον στοιχείο∙ το
κοινό σύστημα εργοστασίου και οικισμού που αποκαλύπτει τη λειτουργική-διοικητική σχέση των δύο
ενοτήτων. Το πόσιμο νερό ερχόταν από πηγή στα υψώματα σε απόσταση 3 χλμ, συλλεγόταν σε λιθόκτιστη
κλειστή δεξαμενή και διανεμόταν με κλειστό δίκτυο στο εργοστάσιο και στον Κυπριανό.

5. Κατοικίες διοικητικών στελεχών με κήπο στον οικισμό Κυπριανού σε φωτογραφία του
2009 (Αρχείο Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος ΕΜΠ).

Ο οικισμός συμπληρώθηκε από ένα γραμμικό σκέλος, σε υψηλότερο επίπεδο, σε μία ισοϋψή του λόφου.
Επάνω ακριβώς στην κορυφή του λόφου, μεταξύ του 1875 και του 1913 υπάρχουν τέσσερα γραμμικά
οικήματα εν σειρά “Κατοικίες Εργατών” σύμφωνα με τον χάρτη του 1901, οι οποίες δεσπόζουν πάνω από
το εργοστάσιο, δίπλα στο σημείο που αργότερα κατασκευάστηκαν οι δεξαμενές θαλασσινού ύδατος της
μονάδας καμινείας. Τα οικήματα – πιθανόν μονόχωρα δωμάτια εν σειρά – κατεδαφίστηκαν σε κάποια
άγνωστη εποχή. Σήμερα σώζονται ανεπαίσθητα ίχνη των τοιχοποιιών τους επί του εδάφους.
Τα κτίρια του Κυπριανού ακολουθούν οικοδομικά και μορφολογικά έναν τύπο, επηρεασμένο μεν από τα
αρχιτεκτονικά πρότυπα που κυκλοφορούν στις βιομηχανικές εκθέσεις της Ευρώπης, προσαρμοσμένο όμως
στις τοπικές ιδιομορφίες. Λιθόκτιστα, ισόγεια με λίγα διώροφα. Στεγάζονται με δίρριχτες ή τετράριχτες
στέγες και έχουν ανοίγματα με παράθυρα και κουφώματα με περιστρεφόμενες περσίδες, ταμπλαδωτές
πόρτες με φεγγίτες στις κατοικίες των στελεχών, παραδοσιακές καρφωτές στις κατοικίες των εργατών. Τα
μεγέθη των κήπων και αυλών των κατοικιών ποίκιλαν ανάλογα με τη θέση του κατοίκου στην ιεραρχία.
Όμως η πίσω περιτοιχισμένη μικρή ιδιωτική αυλή ήταν απαραίτητο στοιχείο του συνόλου των οικημάτων.
Τέλος, ο πεταχτός σοβάς με τις τραβηχτές κορνίζες γύρω από τα ανοίγματα των εξωτερικών όψεων,
παραπέμπει ξεκάθαρα στην αρχιτεκτονική της βόρειας Μεσογείου του 19ου αιώνα και όχι των γαλλικών,
αγγλικών ή γερμανικών βιομηχανικών οικισμών της ίδιας εποχής.

6. Εργατικές κατοικίες στον Κυπριανό, με μέτωπο στο δρόμο χωρίς προαύλιο, οι οποίες
στέγαζαν το χαμηλόβαθμο προσωπικό της εταιρείας, σε φωτογραφία του 2009 (Αρχείο
Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος ΕΜΠ).

Ο οικισμός του Κυπριανού έχει διασωθεί σχεδόν στο σύνολο του, κατοικείται και είναι κηρυγμένος ως
διατηρητέο μνημείο.15 Είναι ο μοναδικός εκ των μεγάλων βιομηχανικών εκείνων οικισμών της πρώτης
περιόδου ο οποίος διασώθηκε. Οι κατοικίες, κατά την αποβιομηχάνιση του Λαυρίου και τη φυγή των
εταιρειών την περίοδο 1982-1994, πέρασαν ιδιοκτησιακά στους κατοίκους τους.
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ΟΙΚΗΜΑΤΑ “ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ” ΣΤΗ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
Το χημικό εργοστάσιο λιπασμάτων, οξέων και υαλουργίας, τα “Λιπάσματα” όπως έγινε γνωστό, ιδρύθηκε
το 1909 στη νοτιοδυτική άκρη της Δραπετσώνας, δίπλα στη θάλασσα. Η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία
Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων (Α.Ε.Ε.Χ.Π.Λ.) δημιούργησε το μεγαλύτερο χημικό εργοστάσιο της
χώρας το οποίο λειτούργησε για 90 σχεδόν χρόνια στο ίδιο σημείο.

7. Το εργοστάσιο της Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρείας Χημικών Προϊόντων και
Λιπασμάτων στη Δραπετσώνα, σε φωτογραφία του 1977 (Συλλογή Χρ. Λαζάρου).

Λίγο μετά την έναρξη της λειτουργίας του, άρχισε η κατασκευή ενός οικισμού για τους εργάτες και
υπάλληλους του συγκροτήματος.16
Ο βασικός πυρήνας του συνοικισμού δημιουργήθηκε την περίοδο 1910-1918, δίπλα στις μονάδες
παραγωγής, στο βόρειο τμήμα του οικοπέδου της εταιρείας. Αργότερα από το 1922 και μέχρι το 1935,
κτίστηκαν κάποια ακόμα κτίρια καθώς και το σχολείο. Συνολικά τα “Οικήματα” όπως ονομάστηκε ο
οικισμός στέγαζαν περί τα 325 άτομα.17

8. Τοπογραφικό σχέδιο του οικισμού των Λιπασμάτων
αχρονολόγητο (περί το 1938) της Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρείας
Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων (Αρχείο Α.Ε.Ε.Χ.Π.Λ. από το
βιβλίο Ελ. Μαίστρου, Δημ. Μαυροκορδάτου, Γ. Μαχαίρας, Ν.
Μπελαβίλας, Λ. Παπαστεφανάκη, Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία
Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων ο.π.).

Ένας εκ των ιδρυτών του εργοστασίου και άλλων σημαντικών βιομηχανικών μονάδων στον Πειραιά και
στην Ελευσίνα, ο Λεόντιος Οικονομίδης, παρουσιάζει ως ένα από τα επιτεύγματα του βιομηχανικού έργου
στη Δραπετσώνα την κατασκευή των οικημάτων - στο Δελτίο Βιομηχανικής και Εμπορικής Ακαδημίας του
1910. Εξηγώντας πως κατασκευάζονται ευάερες και υγιεινές κατοικίες εργατών, με χαμηλό ενοίκιο, αντί
των έως τότε “θερμοκηπίων της φθίσεως”. Με ανάλογο τρόπο διαφημίζεται ο οικισμός ως τμήμα του
εργοστασίου των Λιπασμάτων στο Πανελλήνιο Λεύκωμα Εκατονταετηρίδος 1821-1921. Η πατερναλιστική
λογική των ιδρυτών των πρώτων μεγάλων βιομηχανιών ελληνικής ιδιοκτησίας, όπως ήσαν τα
συγκροτήματα της Δραπετσώνας και της Ελευσίνας που παρουσιάζονται πιο κάτω, φαίνεται από τα
16

Ν. Μπελαβίλας, “Εργατικός Οικισμός” στο , Ελ. Μαίστρου, Δημ. Μαυροκορδάτου, Γ. Μαχαίρας, Ν. Μπελαβίλας, Λ.
Παπαστεφανάκη, Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων (1909-1993), Λιπάσματα Δραπετσώνας,
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Αθήνα 2007, σελ. 129-132.
17
Αντ. Μήλτσος στο Σελίδες Ιστορίας. Στα 50 χρόνια του Δήμου Δραπετσώνας Εξ. Πολ. Σύλλογος Δραπετσώνας, Ένωση Δημοτών
Δραπετσώνας Θυμοίτης- (ημερολόγιο), Δραπετσώνα 2002, σελ. 8.
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κείμενα τους και από τον τρόπο με τον οποίο προβάλλεται η “κοινωνική” πολιτική των εταιρειών.

9. Μεσοπολεμική φωτογραφία
από τα Οικήματα στα Λιπάσματα
Δραπετσώνας (Αρχείο Α.Ε.Ε.Χ.Π.Λ.
από το βιβλίο Ελ. Μαίστρου, Δημ.
Μαυροκορδάτου, Γ. Μαχαίρας, Ν.
Μπελαβίλας, Λ. Παπαστεφανάκη,
Ανώνυμη
Ελληνική
Εταιρεία
Χημικών
Προϊόντων
και
Λιπασμάτων ο.π.).

Το τοπογραφικό διάγραμμα του συγκροτήματος, του 1938 δίνει τη δυνατότητα ανασύστασης της
πολεοδομικής μορφής των οικημάτων. Ο οικισμός απλωνόταν σε ένα τραπεζοειδούς σχήματος πλάτωμα
της βόρειας πλευράς του χώρου σε έκταση 40 περίπου στρεμμάτων. Περιελάμβανε κατοικίες εργατών και
υπαλλήλων, γυμναστήριο και σχολείο. Η πολεοδομική διάταξη καθορίζονταν από έναν απόλυτα
ορθογώνιο κάναβο με προσανατολισμό βορρά-νότου.

10. Τα τριώροφα κτίρια με εσωτερικό αίθριο και περιμετρικές στοές-εξώστες , του οικισμού
των Λιπασμάτων σε φωτογραφία του 1921 (Από το Πανελλήνιο Λεύκωμα Εκατονταετηρίδος
1821-1921, ο.π.).

Η θέση των ενοικιαστών εργατών και τεχνιτών στις κατοικίες είχε σχέση με τη θέση τους στην ιεραρχία της
επιχείρησης ενώ τα υπαλληλικά στελέχη δεν κατέβαλαν ενοίκιο.
Ανάμεσα στις μονάδες παραγωγής και τις κατοικίες παρεμβαλλόταν μία κενή έκταση και το συγκρότημα
των δημοτικών σφαγείων του Πειραιά. Η περιοχή των κατοικιών χωρίζεται από το εργοστάσιο με δρόμο ο
οποίος ένωνε την Δραπετσώνα με την ακτή.

11. Τα διώροφα κτίρια σε στίχους κτίρια του οικισμού του οικισμού των Λιπασμάτων (από
το Αντ. Μήλτσος στο Σελίδες Ιστορίας. Στα 50 χρόνια του Δήμου Δραπετσώνας, ο.π.).

Τα οικήματα των υπαλλήλων βρίσκονταν στη νοτιοανατολική γωνία του συνοικισμού. Ήταν πέντε κτίρια,
εκ των οποίων τα τέσσερα στη σειρά, σε πανταχόθεν ελεύθερη διάταξη και μοιρασμένα μεταξύ τους
οικόπεδα. Δύο από αυτά χτίστηκαν το 1913 και δύο το 1916. Πρόκειται για κτίρια διώροφα, πέτρινα με
8

τετράριχτη στέγη και κάλυψη από κεραμίδια. Κάθε κτίριο αποτελείτο από δύο κατοικίες και κάθε κατοικία
από τρία δωμάτια, μαγειρείο, λουτρό, πλυντήριο.

12. Η τετράδα των διωρόφων κτιρίων για τη στέγαση των υπαλλήλων στον οικισμό
Λιπασμάτων σε φωτογραφία του 1921 (Από το Πανελλήνιο Λεύκωμα Εκατονταετηρίδος
1821-1921, ο.π.).

Στα τοπογραφικά σχέδια, στις πίσω πλευρές των οικοπέδων διακρίνονται μικρά παραλληλόγραμμα που
πιθανόν ήσαν βοηθητικοί χώροι. Το πέμπτο κτίριο, τοποθετημένο προς την μεριά του εργοστασίου, όμοιο
με τα άλλα τέσσερα, πιθανότατα ήταν το σπίτι των τμηματαρχών. Κτίστηκε το 1913, και είχε δώδεκα
δωμάτια και λουτρό. Σε αυτό το οίκημα κατοικούσαν επτά υπάλληλοι.
Στα βόρεια της ενότητας των οικημάτων των υπαλλήλων, ακριβώς μετά από τις πίσω αυλές, βρισκόνταν το
“Γυμναστήριον”. Στην πραγματικότητα ήταν ένα απλό γήπεδο χωρίς διαμορφώσεις με ένα μικρό οίκημα
στην ανατολική πλευρά του.
Από την δυτική πλευρά του γηπέδου και μέχρι το όριο κοντά στην ακτή απλωνόταν η ενότητα των
οικημάτων των εργατών. Η πρώτη ενότητα, αμέσως μετά το γήπεδο, περιελάμβανε δώδεκα μονώροφα
οικήματα ορθογώνιας κάτοψης, με προκήπια και πλατείς δρόμους ανάμεσά τους. Τα οικήματα αυτά
κτίστηκαν: έξι το 1913 και έξι τον Σεπτέμβριο του 1914. Δύο από αυτά ήταν σπίτια επιστατών και
αποτελούνταν το καθένα από τέσσερα δωμάτια, πλυντήριο, μαγειρείο και αυλή και στέγαζαν 17 άτομα. Τα
υπόλοιπα δέκα είχαν άλλα τέσσερα δωμάτια και άλλα τέσσερα δωμάτια με μαγειρείο. Σε αυτά
κατοικούσαν 90 εργάτες. Στο κέντρο της ενότητας βρισκόταν ένα λίγο μικρότερο κτίριο που στο διάγραμμα
φέρει τον τίτλο “Λουτρά”.
Στη συνέχεια υπήρχαν δύο μεγαλύτερα ορθογώνια κτίρια κατοικιών. Τα κτίρια, αυτά όμοιας μορφολογίας,
ήταν διώροφα με διπλό εσωτερικό αίθριο. Κάθε ένα είχε 16 κατοικίες, κάθε κατοικία αποτελείται από ένα
δωμάτιο, κουζίνα, τραπεζαρία και πλυντήριο. Τα συγκροτήματα αυτά κτίστηκαν το 1916.

13. Το εσωτερικό κατοικίας υπαλλήλου στον οικισμό Λιπασμάτων, σε φωτογραφία του 1921
(Από το Πανελλήνιον Λεύκωμα Εκατονταετηρίδος 1821-1921, ο.π.).

Ανάμεσα σε αυτά και την προηγούμενη ενότητα κατοικιών, υπήρχε πλατύς δρόμος με δύο μεγάλες
φυτεμένες νησίδες και μία πλατεία με κυκλική διαμόρφωση και πράσινο στο κέντρο.
Η βόρεια πλευρά αυτού του δρόμου έκλεινε με δύο ορθογώνια επιμήκη κτίρια κατοικιών αντικριστά
μεταξύ τους με εσωτερικό μικρό δρόμο και προκήπια. Αυτά κτίστηκαν μετά το 1919, πιθανότατα το 1923.
Πρόκειται για μονώροφα κτίρια με δίριχτη στέγη από κεραμίδια. Από τις προεξοχές των κατόψεων, με
είσοδοι των με τις εισόδους των κατοικιών, φαίνεται πως υπήρχαν 7 κατοικίες ανά κτίριο.
Μια άλλη ενότητα ακολουθούσε στη συνέχεια με δύο μεγάλα τριώροφα συγκροτήματα με διπλά
9

εσωτερικά αίθρια. Πρόκειται για κτίρια μεικτής κατασκευής του 1918. Ο όγκος του κτιρίου ήταν πέτρινος
ενώ οι περιμετρικοί εξώστες που διέτρεχαν το κτίριο ήταν από μπετόν, υλικό που χρησιμοποιήθηκε και για
την κατασκευή της στέγης. Στη εξωτερική όψη διαμορφώνεται ένα είδος κανάβου, με κάθετες κολώνες ανά
τακτά διαστήματα, σχηματίζοντας περιμετρική στοά σε όλους τους ορόφους. Κάθε σπίτι είχε 18 κατοικίες
και κάθε κατοικία αποτελείτο από δύο δωμάτια και μαγειρείο. Στο ένα κτίριο από αυτά κατοικούσαν 91
εργάτες, το 1919.
Βόρεια και νότια της ενότητας αυτής υπήρχαν τέσσερις κήποι με περίφραξη. Στη βορειοδυτική άκρη του
συγκροτήματος, η τελευταία ενότητα είχε τρία παράλληλα επιμήκη κτίρια κατοικιών, ίδια σχεδόν σε
κάτοψη με την ενότητα βόρεια του κεντρικού δρόμου, με μικρούς εσωτερικούς δρόμους και
προσανατολισμό προς την ακτή. Αυτή η ενότητα φαίνεται να κτίστηκε γύρω στο 1925.Στη βορειοδυτική
γωνιά του οικοπέδου αναπτύχθηκε το κτίριο του σχολείου, το οποίο χτίστηκε την περίοδο 1923-1925. Στην
όψη του υπήρχε κήπος με φυτεύσεις, ελεύθερη αυλή και μικρό κτίριο τουαλετών.
Ο συνοικισμός κατεδαφίστηκε σταδιακά μεταξύ των ετών 1960-1970. Έχει διασωθεί ένα μόνο διώροφο
κτίσμα του οποίου τα χαρακτηριστικά είναι ιδιαίτερα αλλοιωμένα, εν μέσω του τεράστιου κενού
οικοπέδου του πρώην εργοστασίου.

ΟΙΚΗΜΑΤΑ “ΤΙΤΑΝ” ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Στην Ελευσίνα ιδρύθηκε από το 1902 το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου για σιδηροπαγή
κονιάματα ή οπλισμένο σκυρόδεμα (μπετόν-αρμέ), ενός οικοδομικού υλικού το οποίο μόλις είχε εισαχθεί
στη χώρα. Το συγκρότημα της “Τιτάν” κτίστηκε στη δυτική ακτή της πόλης. Η εταιρεία πρωτολειτούργησε
ως “Χατζηκυριάκος, Ζαχαρίου και Σία” από τους μηχανικούς Ανδ. Χατζηκυριάκο, Λεόντιο Οικονομίδη,
Νικόλαο Κανελλόπουλο και Αλέξανδρο Ζαχαρίου. Το 1911 μετονομάστηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία Τσιμέντων
“Τιτάν”.18

14. Το εργοστάσιο της Ανωνύμου Εταιρείας Τσιμέντων “Τιτάν” στην Ελευσίνα, σε
φωτογραφία περί το 1950.

Περί το 1930 η εταιρεία κατασκεύασε τον τρίτο κατά χρονολογική σειρά, γνωστό βιομηχανικό οικισμό στην
Ελλάδα. Η βασική ομάδα των ιδρυτών είχε άμεση σχέση με την Α.Ε.Ε.Χ.Π.Λ. της Δραπετσώνας, όπου και
εκεί κατασκευάστηκε εργατικός οικισμός εντός του εργοστασίου.

18

Πανελλήνιον Λεύκωμα Εκατονταετηρίδος, 1821-1921, Βιομηχανία-Εμπόριον, σελ. 74-75.
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15. Πανοραμική φωτογραφία του συγκροτήματος των οικημάτων “Τιτάν” από καρτ-ποστάλ με χειρόγραφη ημερομηνία στην πίσω πλευρά, 12
Μαίου 1958. Στο βάθος διακρίνεται το εργοστάσιο και οι προβλήτες φόρτωσης τσιμέντου.

Ελάχιστα στοιχεία έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής για τον οικισμό αυτόν.19 Το συγκρότημα κτίστηκε στη
δυτική άκρη του βιομηχανικού οικοπέδου της “Τιτάν”, στους πρόποδες του λόφου, έξω από την πόλη
επάνω από την ακτή. Καταλάμβανε ένα μακρόστενο οικόπεδο διαμορφωμένο με λιθόκτιστους τοίχους
αντιστήριξης σε δύο επίπεδα. Τα οικήματα αναπτύχθηκαν γραμμικά σε αυτό. ΚΗ επικοινωνία με την πόλη
γινόταν μέσω του εργοστασίου.20

16. Αχρονολόγητη φωτογραφία των μπλοκ 2 και 3 των οικημάτων
της “Τιτάν” στην Ελευσίνα (από το βιβλίο Α. ΟρφανουδάκηΜπόρα, Οικήματα Τιτάν ο.π.).

17. Φωτογραφία γυναικών στον στεγασμένο εξώστη του μπλοκ 3 των
οικημάτων της “Τιτάν” στην Ελευσίνα (από το βιβλίο Α. ΟρφανουδάκηΜπόρα, Οικήματα Τιτάν ο.π.).

Τα οικήματα αποτελούνταν από γραμμικά αναπτυγμένες συστοιχίες διωρόφων κτισμάτων με δύο σειρές
κατοικιών, μία στο ισόγειο και μία στον όροφο. Η κάθε συστοιχία έφερε αρίθμηση και ονομαζόταν
19

Η μαρτυρία της Α. Ορφανουδάκη – Μπόρα, παλαιάς κατοίκου των οικημάτων και οι λίγες δημοσιευμένες φωτογραφίες της
συλλογής της δίνουν τη δυνατότητα περιορισμένης ανασύστασης της ιστορίας των οικημάτων της “Τιτάν”. Σημαντικές
πληροφορίες για τη γενική διάταξη των οικημάτων, τη θέση τους και τη σχέση με το εργοστάσιο προκύπτει και από τη
φωτογραφία του 1958 την οποία εντόπισε ο τ. αντιδήμαρχος Ελευσίνας Χρήστος Χρηστάκης. Η πιθανότητα διάσωσης υλικού στο
αρχείο της “Τιτάν” είναι μεγάλη. Μελλοντικός εντοπισμός θα δώσει τη δυνατότητα συστηματικής τεκμηρίωσης του οικισμού.
20
Α. Ορφανουδάκη-Μπόρα, Οικήματα Τιτάν, Εκδ. Οργ. Π.Κυριακίδη, Αθήνα 2009, σελ.15.
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“μπλοκ”. Οι κατοικίες είχαν τις εισόδους σε κοινούς επιμήκεις εξώστες μεσημβρινού προσανατολισμού οι
οποίοι κάλυπταν τη μακρά όψη του κτιρίου. Στην Η άνοδος στον όροφο γινόταν από πλάγιες ανοικτές
εξωτερικές κλίμακες στις στενές πλευρές των κτιρίων. Στην πίσω πλευρά των κτιρίων υπήρχαν εσωτερικές
κλειστές αυλές. Μία δεύτερη σειρά κτισμάτων βρισκόταν στην πίσω πλευρά των αυλών με όψη σε αυτές
και πίσω όψη στο απότομο πρανές του λόφου. Οι συστοιχίες των οικημάτων, εν σειρά βρίσκονταν σε ένα
υπερυψωμένο επίπεδο της πλαγιάς του λόφου το οποίο αντιστηριζόταν με λιθόκτιστο τοίχο με εγκάρσιες
ή παράλληλες κλίμακες οι οποίες οδηγούσαν, σε ένα χαμηλότερο επίπεδο όπου βρισκόταν ο δρόμος του
οικισμού.

18. Αχρονολόγητη φωτογραφία των μπλοκ 2 και 3 των οικημάτων της “Τιτάν” στην Ελευσίνα (από το βιβλίο
Α. Ορφανουδάκη-Μπόρα, Οικήματα Τιτάν ο.π.).

Τα κτίρια ήσαν λιθόκτιστα με δίρριχτες στέγες. Οι εξώστες ήσαν κατασκευασμένοι από πλάκες και
υποστυλώματα οπλισμένου σκυροδέματος. Η στέγη των εξωστών ξύλινη σε συνέχεια της στέγης του
κτιρίου υποστηριζόμενη από ξύλινους στύλους οι οποίοι διαμόρφωναν το αντίστοιχο εξωτερικό στηθαίο.
Τα οικήματα λειτουργούσαν τουλάχιστον μέχρι το 1967.21 Σήμερα είναι κατεδαφισμένα και στη θέση τους
υπάρχει ένα μικρό άλσος εντός του βιομηχανικού χώρου ενώ γύρω από αυτά αναπτύχθηκαν νέες
εγκαταστάσεις του εργοστασίου.

OIKHMATA “ΧΑΡΙΛΑΟΥ” ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Μεταξύ του “Ελαιουργείου” και του λίγο μεταγενέστερου εργοστασίου τσιμέντων “Τιτάν” ιδρύθηκε το
1898 η Οινοποιητική και Οινοπνευματοποιητική Εταιρεία Χαρίλαος και Σία. Από το 1906, το εργοστάσιο
λειτούργησε ως Ανώνυμος Ελληνική Εταιρεία Οίνων και Οινοπνευμάτων “Βότρυς”.22 Η εταιρεία εξελίχθηκε
σε μία από τις μεγαλύτερες του κλάδου.23

19. Το εργοστάσιο της Ανωνύμου Ελληνικής Εταιρείας Οίνων και Οινοπνευμάτων
“Βότρυς” σε φωτογραφία περί το 1920.

Το εργοστάσιο της “Βότρυς” αναπτύχθηκε σε έναν ιδιαίτερα στενό οικόπεδο-με την αρχαιολογική ζώνη στα
21
22
23

Α. Ορφανουδάκη-Μπόρα, ο.π. σελ. 16.
ο
Μ. Δρίτσα, Γ. Πανσεληνά, Ελληνικές επιχειρήσεις στον 20 αιώνα-πρόσωπα και δραστηριότητες, Αθήνα 2001, σελ. 85.
Πανελλήνιον Λεύκωμα Εκατονταετηρίδος, 1821-1921, Βιομηχανία-Εμπόριον, σελ. 101-102.
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βόρεια, το “Ελαιουργείο” στα ανατολική, το εργοστάσιο της “Τιτάν” στα δυτικά και τη θάλασσα στα νότια.
Η επιλογή κατασκευής του εργατικού οικισμού συνδυάζεται με την έλευση των προσφύγων από την Μικρά
Ασία μετά το 1922.

20. Τα οικήματα “Χαριλάου” στην Ελευσίνα, αμέσως μετά την ανέγερση τους, στις αρχές
της δεκαετίας του 1920. Διακρίνονται τα διώροφα κτίρια Α και Β όπως και το διώροφο με τις
κατοικίες των στελεχών.

Μέσα στο μικρό βιομηχανικό οικόπεδο των 17 στρεμμάτων δεν υπήρχε χώρος για την ανάπτυξη οικιστικών
συγκροτημάτων. Μάλλον με αυτό το δεδομένο η εταιρεία προχώρησε στην κατασκευή του οικισμού στη
βόρεια Ελευσίνα και όχι εντός του εργοστασίου.

21. Τα διώροφα κτίρια Α, Β και το ισόγειο κτίριο Γ των οικημάτων “Χαριλάου” στην
Ελευσίνα, ακατοίκητα με φθορές πριν την κατεδάφισή τους στις αρχές της δεκαετίας του
1980.

Μετά την έλευση των προσφύγων από τη Μικρά Ασία το 1922, η “Βότρυς” ανέγειρε εργατικό οικισμό στην
Άνω Ελευσίνα, στη διασταύρωση των σημερινών οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Πίνδου.24 Το οικόπεδο
στο οποίο κτίστηκε ο οικισμός, ανήκε στην εταιρεία και διέθετε πηγάδι το οποίο τροφοδοτούσε με νερό το
εργοστάσιο μέσω υπογείου αγωγού. Ο οικισμός πιθανόν οικοδομήθηκε το 1923-1924. Σε πρώτη φάση
κατοικήθηκε από πρόσφυγες εργάτες του εργοστασίου και στη συνέχεια οι κατοικίες διατέθηκαν και σε μη
Μικρασιάτες. Έχει σημασία να τονισθεί ότι ο επικεφαλής της εταιρείας, Επαμεινώνδας Χαρίλαος, το 1923
είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων η οποία ανέλαβε το έργο της οικοδόμησης των
προσφυγικών οικισμών σε όλη τη χώρα.25 Ο οικισμός τελικά παρέμεινε στη μνήμη της Ελευσίνας ως
“Οικήματα Χαριλάου”.
Το συγκρότημα αποτελείτο από τρία μακρόστενα κτίρια με σήμανση Α, Β και Γ. Τα δύο πρώτα ήσαν
διώροφα και το τρίτο ισόγειο. Τα διώροφα διέθεταν επτά ανά όροφο διαμπερείς κατοικίες των δύο
δωματίων με προσανατολισμό βορρά-νότου. Συνολικά τα δύο διώροφα διέθεταν 28 κατοικίες. Οι κατοικίες
των δύο δωματίων των διωρόφων είχαν όψη σε στεγασμένο εξώστη στον όροφο και στο ισόγειο. Τα κτίρια
στεγάζονταν με δίρριχτες στέγες και από τις διέθεταν εστίες με καμινάδα για κάθε κατοικία. Το ισόγειο
κτίριο διέθετε κατοικίες του ενός δωματίου.
Στην ανατολική άκρη του οικοπέδου υπήρχε μεγάλο κοινόχρηστο κτίριο τουαλετών με χωριστά τμήματα
για γυναίκες και άνδρες, όπως και κοινόχρηστα πλυντήρια.
Πέραν των τριών κτιρίων κατοικιών (Α,Β,Γ) στον οικισμό υπήρχε επίσης διώροφο κτίριο με δύο
διαμερίσματα των τεσσάρων δωματίων, δίρριχτη στέγη, «λιακωτό» με τζαμαρία στον όροφο και εξωτερικό
24

Τα στοιχεία για τα Οικήματα Χαριλάου της Ελευσίνας προέρχονται τη μαρτυρία του παλαιού εργαζόμενου της “Βότρυς” Γιάννη
Δημητρόπουλου την οποία κατέγραψε ο Χρήστος Χρηστάκης.
25
Henry Morgenthau, H αποστολή μου στην Ελλάδα (μτφρ.Σήφης Κασεσιάν), Τροχαλία, Αθήνα 1994, σελ. 92 και 126.
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κλιμακοστάσιο το οποίο στέγαζε υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρείας. Αργότερα σε αυτό στεγάστηκαν και
οικογένειες χαμηλόβαθμων εργαζομένων.
Το οικόπεδο μαζί με το εργοστάσιο κατασχέθηκε λόγω χρεών από την Εθνική Τράπεζα. Τα οικήματα
κατεδαφίστηκαν μεταξύ των ετών 1980 και 1983. Στη θέση τους μετά τη ρυμοτόμηση της περιοχής
διαμορφώθηκε η πλατεία Λαού της Άνω Ελευσίνας.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Τέσσερεις πρωτοποριακές εταιρείες έκτισαν, μεταξύ των ετών 1875 και 1930, εργοστάσια τα οποία
συνόδευσαν με εργατικούς οικισμούς. Είναι η Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου η οποία
δημιούργησε, το 1875, το μεγαλύτερο μεταλλευτικό-μεταλλουργικό συγκρότημα της χώρας έως τον Β'
Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και το μοναδικό της εποχής που θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί βαριά
βιομηχανία. Εκεί δημιουργήθηκε σειρά οικισμών στο Λαύριο και στα μεταλλευτικά κέντρα της Καμάριζας
και Πλάκας μαζί με τα εργοστάσια μεταλλουργίας.
Στη Δραπετσώνα και την Ελευσίνα γεννήθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, μέσα σε μία δεκαετία βιομηχανικά
συγκροτήματα χημικών και τσιμέντων, τα οποία κυριάρχησαν στη συνέχεια στους τομείς τους και στην
οικονομία για πολλές δεκαετίες. Στα τρία από αυτά τα εργοστάσια: της Ανώνυμου Ελληνικής Εταιρείας
Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων Δραπετσώνας, της Ανωνύμου Εταιρείας Τσιμέντων “Τιτάν” και της
Ανώνυμου Ελληνικής Εταιρείας Οίνων και Οινοπνευμάτων “Βότρυς” ιδρύθηκαν εργατικοί οικισμοί κατά τις
δεκαετίες του 1910 και 1920. Οι τρεις μεσοπολεμικοί αυτοί οικισμοί, μαζί με τους οικισμούς του Λαυρίου
είναι τα μοναδικά παραδείγματα οικοδόμησης οργανωμένων συγκροτημάτων εργατικών κατοικιών, από
βιομηχανικές εταιρείες στα αστικά κέντρα.
Παράλληλα, με την ίδρυση αυτών των νέων εργοστασίων, η βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα πέρασε σε μία
νέα φάση ανάπτυξης.26 Όμως παρά αυτή την ανάπτυξη, μετά τα νεωτεριστικά για την εποχή τους
παραδείγματα της Δραπετσώνας και της Ελευσίνας, ουδείς νέος οικισμός φαίνεται να κτίστηκε από
βιομηχανική εταιρεία μέχρι τα μεταπολεμικά χρόνια. Αυτό δε παρότι στην Ελλάδα μετά το 1922 είχαν
εισέλθει τεράστιοι πληθυσμοί ως πολεμικοί πρόσφυγες. Δεκάδες χιλιάδες εξ' αυτών έγιναν βιομηχανικοί
εργάτες. Την υπόθεση της στέγασης αυτών των τάξεων, γηγενών και ομογενών, μεταναστών και
προσφύγων, ανέλαβαν εν τέλει δημόσιοι φορείς. Το ίδιο συνέβη και μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν η
κρατικοποιημένη εταιρεία ενέργειας, η Δ.Ε.Η., προχώρησε στο πρώτο μεταπολεμικό έργο οργανωμένης
δόμησης στην Κοζάνη και Πτολεμαΐδα και ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας στα προγράμματα στέγασης
αστικών κυρίως πληθυσμών, εργαζομένων της βιομηχανίας.
Αντίθετα στον ιδιωτικό τομέα, με ίδιους ρυθμούς και ανάλογα μεγέθη, όπως αυτά που αναπτύχθηκαν πιο
πάνω, λίγες μεταλλευτικές εταιρείες και μία κλωστοϋφαντουργική, από τη δεκαετία του 1960 προχώρησαν
σε προγράμματα στέγασης του προσωπικού τους. Η βιομηχανία βωξίτη και αλουμινίου “Πεσινέ” στα
Άσπρα Σπίτια της Βοιωτίας27, η μεταλλευτική ΛΑΡΚΟ στη Λάρυμνα, η μεταλλευτική “Μπάρλος” στο
Δίστομο28, κλωστοϋφαντουργική Καρέλλα στο Λαύριο και ελάχιστες άλλες.
Τα τέσσερα δείγματα του τέλους του 19ου και αρχών του 20ου αιώνα, όπως και τα άλλα 4-5 του ύστερου
20ου δεν επαρκούν για να παρακολουθήσει κανείς την εξέλιξη του φαινομένου της εργατικής κατοίκησης
26

G. Burgel, Αθήνα, η ανάπτυξη μίας μεσογειακής πρωτεύουσας. Εξάντας, Αθήνα 1976, σελ. 172.
Βλ. Ε. Καλαφάτη, “Άσπρα σπίτια Βοιωτίας:ζητήματα σχεδιασμού μιάς νέας πόλης” στο Β.Πετρίδου, Π. Πάγκαλος, Ν. Κυρκίτσου
(επιμ.), Εργάζομαι άρα κατοικώ. Η περίπτωση του συγκροτήματος κατοικιών των μεταλλείων Μπάρλου στο Δίστομο Βοιωτίας,
των Δ. & Σ. Αντωνακάκη, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 2012.
28
Βλ. Δ. Φιλιππίδης, “Μία πόλη φάντασμα στο Δίστομο Βοιωτίας” και Δ. Αντωνακάκης, “Το εγχείρημα στο Δίστομο: πριν και
μετά”, στο Β. Πετρίδου, Π. Πάγκαλος, Ν. Κυρκίτσου (επιμ.), Εργάζομαι άρα κατοικώ… ο.π.
27
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στην Ελλάδα. Δεν επιτρέπει επίσης γενικεύσεις παρά μόνο αρνητικά, από τη γενική κατάσταση όσων δεν
έγιναν και όχι όσων έγιναν. Η υπόθεση αυτή, εδώ υπήρξε κυρίως υπόθεση “κοινωνικής κατοικίας”
κατασκευασμένης από δημόσιους φορείς.29 Οι ιδιωτικοί βιομηχανικοί οικισμοί υπήρξαν, ως πρωτοβουλίες
λίγων της βιομηχανίας, οι οποίοι δεν βρήκαν μιμητές, ούτε σε στιγμές που η βιομηχανία ανθούσε ενώ οι
πόλεις κατακλύζονταν από άστεγους μετανάστες και πρόσφυγες-εργάτες των εργοστασίων.
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