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ΠΡΟΣ
κ. Δημήτρη Λουκά, Δήμαρχο Λαυρεωτικής
Κοιν.:
1. Κωνσταντίνο Λεβαντή, «Νέα Εποχή, Καμάριζα-Κερατέα-Λαύριο»
2. Αρετούσα Μακρή, «Ενότητα-Δημιουργία, Καμάριζα-Κερατέα-Λαύριο»
3. Σταύρο Κρητικό, «Δημοτική Πρωτοπορία»
4. Σταύρο Ιατρού, «Ελεύθερες Πόλεις, Καμάριζα-Κερατέα-Λαύριο»
5. Απόστολο Παμφίλη, «Λαϊκή Συσπείρωση Λαυρεωτικής»
6. Χαράλαμπο Ζαγουρή, Πρόεδρο ΔΑΝΕΤΑΛ
7. Δαμασκηνό Μέντη, Πρόεδρο Εργατικού Κέντρου Λαυρίου-Ανατολικής Αττικής
8. Ιωάννη Μαλλινάκη, Πρόεδρο Εμπορικού-ΕπαγγελματικούΒιοτεχνικού Συλλόγου Λαυρίου
9. Αντώνη Μώρογλου, Πρόεδρο της Μ.Κ.Ε. «Τα μεταλλεία του Λαυρίου»
ΘΕΜΑ: «Αναγκαστική επιλογή άλλων λύσεων για το Νέο Ορυκτολογικό Μουσείο Λαυρίου εντός
της πόλης του Λαυρίου»
Αξιότιμε κ. Δημήτρη Λουκά, Δήμαρχε Λαυρεωτικής,
μετά από τέσσερα χρόνια «δεσμεύσεων», προφορικών και γραπτών, από μέρους σας για τη
μεταστέγαση του Ορυκτολογικού Μουσείου Λαυρίου στο παλαιό Α΄ Δημοτικό Σχολείο, ώστε να
αναδειχθεί σε εθνικής και διεθνούς εμβέλειας, ενταγμένου στο δίκτυο των άλλων Μουσείων και
αρχαιολογικών χώρων της Λαυρεωτικής, με πολλαπλασιαστικά οφέλη, πολιτιστικά και οικονομικά,
για την περιοχή μας, την Αττική και τη χώρα μας,
μετά τη μη ανάρτηση στη «Διαύγεια» της ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. της «ΔΑΝΕΤΑΛ» (28η
τακτική συνεδρίασή του στις 11-12-2019) έγκρισης του Μνημονίου με την Εταιρεία Μελετών
Λαυρεωτικής για το νέο Ορυκτολογικό Μουσείο Λαυρίου, επί οκτώ (!) μήνες,
μετά τις ύστατες προσπάθειες, εδώ και ενάμισυ μήνα, (αρ. πρωτ.23/26-5-2020) μέχρι σήμερα, με τις
επανειλημμένες συναντήσεις μας με σάς προσωπικά και τους επικεφαλής των αναγραφομένων
παραπάνω θεσμικών παρατάξεων του Δήμου Λαυρεωτικής και φορέων της πόλης του Λαυρίου για
σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη απόφασης έγκρισης του εν λόγω Μνημονίου (στο
οποίο σημειωτέον είχαν ενσωματωθεί όλες οι παρατηρήσεις σας κύριε Δήμαρχε και κύριε Χ.
Ζαγουρή από τον Απρίλιο του 2019 μέχρι τον Νοέμβριο 2019, που το επεξεργαζόμασταν από
κοινού), σύγκληση, την οποία δεν πραγματοποιήσατε (αθετώντας, για άλλη μια φορά, την
υπόσχεση που μάς δώσατε στις 6 Ιουλίου 2020 ότι θα πραγματοποιηθεί μέσα στην προηγούμενη
εβδομάδα),
μετά τη σιωπή και την αδιαφορία σας στις συνεχείς απόπειρες από μέρους μας για επικοινωνία μαζί
σας και στην εν είδει τηλεγραφήματος (14-7-2020) έσχατη προσπάθειά μας για να τηρήσετε τον
λόγο σας για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου,
δυστυχώς μάς εξαναγκάζετε να αναζητήσουμε άλλες λύσεις.
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Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους επικεφαλής των άλλων δημοτικών παρατάξεων και των
κοινωνικών φορέων του Λαυρίου, που όλοι συμφώνησαν κατά τις συναντήσεις μας και τη
διαβούλευση σε όλο το διάστημα του Ιουνίου 2020 για την ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο του
Μνημονίου Συνεργασίας του Δήμου Λαυρεωτικής με την Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής για το Νέο
Ορυκτολογικό Μουσείο. Διότι αυτό σήμαινε η έγκριση του εν λόγω Μνημονίου, την έκφραση της
ΚΑΤ’ ΑΡΧΗΝ βούλησης του ανώτατου πολιτικού οργάνου του Δήμου για να ξεκινήσουν οι
διαδικασίες ίδρυσης του Νέου Ορυκτολογικού Μουσείου, οι οποίες θα ολοκληρώνονταν με τη
σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των μερών (Δήμου και ΕΜΕΛ) σε τρεις μήνες, σε
πνεύμα ισοτιμίας και ακριβώς γι’ αυτό δεν έχουν προσδιορισθεί συγκεκριμένοι οικονομικοί όροι
στο Μνημόνιο, διότι δεν ήταν αυτό το ζήτημα, ΑΛΛΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟ
ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ, ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ.
Κύριε Δήμαρχε,
δυστυχώς δεν είχατε την πολιτική βούληση να προχωρήσετε στο έργο της δημιουργίας του Νέου
Ορυκτολογικού Μουσείου και της μεταστέγασής του στο παλαιό Α΄ Δημοτικό Σχολείο, όπως
είχατε επανειλημμένα υποσχεθεί δημόσια, κρατώντας το έργο και την πόλη σε ομηρία, σε
«αιχμαλωσία», δίνοντάς υποσχέσεις επί τέσσερα χρόνια, στην πράξη όμως αυτό σήμαινε άρνηση
του έργου. Διότι η καθυστέρηση, η κωλυσιεργία, η συνεχής αναβλητικότητα λειτουργούσε ως
υπονόμευσή του και εν τέλει ως ακύρωσή του.
Εξαντλήσατε την καλή μας θέληση, εξαντλήσατε την υπομονή μας. Δεν πάει άλλο.
Εμείς καταθέτουμε στην περιοχή τις ΥΠΕΡΑΞΙΕΣ:
 των εθελοντικών πολυετών προσπαθειών της ΕΜΕΛ, τις οποίες έχει αναγνωρίσει η
κοινωνία του Λαυρίου (36 χρόνια προσφοράς προς την πόλη του Λαυρίου τιμής της
μνήμης των πατεράδων μας και των παππούδων μας είναι πάρα πολλά κύριε Δήμαρχε
για να μην επιδεικνύετε τον ανάλογο σεβασμό στους κόπους μας, αλλά και στην ίδια την
ιδέα της προοπτικής του νέου έργου),
 των συλλογών των 3.215 ορυκτών και των 470 αντικειμένων (μεταλλευτικώνμεταλλουργικών),
 της ως τώρα σταθερής λειτουργίας του μουσείου με εθελοντική προσφορά στελεχών μας
και τις εκατοντάδες χιλιάδες επισκεπτών,
 των διεθνών σχέσεων που έχουμε ήδη αναπτύξει με αντίστοιχους ελληνικούς και
διεθνείς φορείς (η πρόσφατη δίγλωσση έκδοσή μας, Ελληνικά και Αγγλικά, των ορυκτών
του Λαυρίου συναντά την διεθνή καταξίωση),
 και προ παντός της δυναμικής της μετεξέλιξής του σε διεθνούς εμβέλειας,
υπεραξίες που σε διαφορετική περίπτωση δεν θα υπήρχαν, θα είχαν χαθεί προς μεγίστη ζημία
της κοινωνίας της Λαυρεωτικής και ευρύτερα της χώρας μας.
Τιμώντας τους δωρητές και τους υποστηρικτές μας, που ήδη έχουν εκφράσει την επιθυμία να
συνδράμουν, θα προχωρήσουμε με περισσότερο πείσμα στον αγώνα για εξεύρεση άλλων
λύσεων και την ίδρυση του Νέου Ορυκτολογικού Μουσείου, εντός της πόλης του Λαυρίου. Και
φυσικά στο τέλος θα το κατορθώσουμε.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Αναστάσιος Μ. Βλάδος

Ο Γ. Γραμματέας

Κώστας Γ. Μάνθος
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