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Κυρίεσ και κφριοι καλθμζρα ςασ, να ευχαριςτιςω για τθν ευγενικι πρόςκλθςθ τθν 

κυρία Βαςιλικι Μπρίνια, διδάςκουςα, επιςτθμονικι υπεφκυνθ και ςυντονίςτρια του 

Ρρογράμματοσ Επιςτθμϊν τθσ Αγωγισ και τθσ Εκπαίδευςθσ του Οικονομικοφ 

Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν και τθν κυρία Μαίρθ Μπελογιάννθ, Υπεφκυνθ των εκπαιδευτικϊν 

προγραμμάτων του «Διαηϊματοσ», ςτο πλαίςιο τθσ ςυνεργαςίασ τουσ. 

Θ πρόταςθ του «Διαηϊματοσ», «Η τριλογία τθσ Αττικισ: Ελευςίνα, Ακινα, Λαφριο», 

ενοποιεί τισ τρεισ περιοχζσ με όρουσ μακράσ ιςτορικισ διάρκειασ, ςυνκζτει τα αντικειμενικά 

δεδομζνα, επιςτθμονικά, πολιτιςτικά, γεωγραφικά, περιβαλλοντικά, ςυγκοινωνιακά, 

αυτοδιοικθτικά, προβάλλει ςε ζνα ανϊτερο επίπεδο τα πολιτιςτικά και παιδευτικά αγακά 

τουσ, ςυμβάλλει ςτθν περαιτζρω ανάδειξθ των μνθμείων τουσ και των αρχαιολογικϊν 

χϊρων και με τισ αναγκαίεσ προχποκζςεισ ςτον πολιτιςτικό τουριςμό, ςτθν  πολιτιςτικι 

οικονομία. 

Ο ιςτορικόσ χρόνοσ δεν είναι μόνον τα «παγωμζνα» γεγονότα του παρελκόντοσ, ιδζεσ 

και μνθμεία-αντικείμενα, αλλά θ μακρά ιςτορικι διάρκεια με τισ ςυνζχειεσ και τισ τομζσ τθσ, 

θ διαχρονία που εκβάλλει ςτο ςιμερα και το γονιμοποιεί. Ρράγματι μζςα από ζνα τζτοιο 

πνεφμα αναδείχκθκε θ Ελευςίνα, ωσ Ρολιτιςτικι Ρρωτεφουςα τθσ Ευρϊπθσ τθ χρονιά που 

διανφουμε, το 2023, με κεντρικζσ ιδζεσ, που προζρχονται από τον ιδρυτικό τθσ μφκο, τθ 

διθνεκι πνοι τθσ Διμθτρασ και τθσ Ρερςεφόνθσ, δθλαδι τθν ευφορία και τθ μετάβαςθ,1 

κινοφςεσ ιδζεσ για τθν ανατροπι του πλθγωμζνου τοπίου τθσ, του πλθγωμζνου καιροφ τθσ 

των τελευταίων 100 ετϊν, ελάχιςτου χρόνου ςε ςχζςθ με τουσ περαςμζνουσ αιϊνεσ από τθν 

ζναρξθ τθσ γεωργικισ επανάςταςθσ και τθ ςωτιρια για το ανκρϊπινο γζνοσ παραγωγι του 

ςίτου, που ςυμβολίηει θ Διμθτρα. Θ Ελευςίνα πανάρχαιο και πανελλινιο κρθςκευτικό 

κζντρο, που μζςα από τα λεγόμενα, τα δεικνφμενα και τα δρϊμενα των Ελευςινίων 

                                                           
1  Βλ. Φάκελο Ελευςίνα 2021, Πολιτιςτικι Πρωτεφουςα τθσ Ευρϊπθσ, Υποψιφια πόλθ-Μετάβαςθ ςτθν 
Euphoria. 
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Mυςτθρίων2 ςυνζχει τθν όλθ ηωι και του Ράνω και του Κάτω Κόςμου∙ μία αντίλθψθ, και 

ομθρικι, που ηει ακλόνθτθ ςτο δθμοτικό μασ τραγοφδι, ιδιαίτερα ςτα τραγοφδια του Κάτω 

Κόςμου, γιατί το λαμπρό φωσ του τόπου μασ είναι τόςο κυρίαρχο και ςυμφυζσ με τθν 

φπαρξι μασ, ϊςτε είναι ακατανίκθτο. 

Το Λαφριο μεταλλευτικό κζντρο από το 3000 π.Χ. με τθν ανατολι τθσ εποχισ των 

μετάλλων ςτον Κορικό. Ππωσ κα γράψει ςτα μζςα του 4ου αι. π.Χ. ο Ξενοφϊν «Ἔςτι δζ καί 

γῆ *του Λαυρίου+ ἥ ςπειρομζνθ μζν οὐ φζρει καρπόν, ὀρυττομζνθ δζ πολλαπλαςίουσ τρζφει 

ἤ εἰ ςῖτον ἔφερε. Καί μιν ὑπάργυρόσ ἐςτι ςαφῶσ κείᾳ μοίρᾳ·»3 (Μετάφρ.: Υπάρχει δε και 

ζκταςθ γθσ *του Λαυρίου+, θ οποία, όταν μεν ςπζρνεται, δεν αποφζρει καρπό, όταν όμωσ 

εξορφςςεται, τρζφει πολφ περιςςότερουσ, παρά εάν παριγε ςιτάρι. Και βζβαια ςαφϊσ κατά 

κεία παραχϊρθςθ περιζχει άργυρο). Σιτάρι και αςιμι, και τα δφο πολφτιμα αγακά για τθν 

Ακινα, θ οποία, με τθ ςτρατθγικι προζκταςι τθσ, τον Ρειραιά-διότι και τότε και τϊρα 

πρόκειται περί μιασ ενιαίασ πόλθσ, διφυοφσ-και τισ τριιρεισ, που καταςκεφαςε από το αςιμι 

του Λαυρίου, ςφμφωνα με τον ναυτικό νόμο του μεγαλοφυοφσ Κεμιςτοκλι, δεν ςυνζβαλε 

καταλυτικά μόνον, ωσ γνωςτόν, ςτθ νίκθ τθσ Σαλαμίνασ, αλλά εδραίωςε περαιτζρω τθ 

Δθμοκρατία και ζκεςε τισ βάςεισ τθσ ναυτικισ θγεμονίασ τθσ ςε όλθ τθ Μεςόγειο.4 Το 

κραταιό τθσ νόμιςμα, αυτά τα αττικά αργυρά τετράδραχμα, οι «γλαῦκεσ λαυρεωτικαί»,5 

κατά τον Αριςτοφάνθ (414 π.Χ.), τα εξαίςια μνθμεία τθσ Ακινασ, ο χρυςοφσ αιϊνασ του 

Ρερικλζουσ, μζςα ςτθν πολλαπλότθτά του, ζχουν ωσ ςτζρεο παραγωγικό κρθπίδωμα τον 

αργυροφν αιϊνα του Λαυρίου. Οι δε ελεφκεροι πολίτεσ τθσ πόλθσ-κράτουσ τθσ Ακινασ, 

πζραν του ονόματοσ του ιδιαίτερου διμου που ανικαν, αποκαλοφνταν με το κοινό όνομα 

του άςτεωσ Ακθναίοι. 

Θ Διμθτρα, κεά τθσ γεωργίασ, λόγω τθσ μικρισ κοιλάδασ του Κορικοφ του Λαυρίου, 

αλλά και χκόνια κεότθτα, λόγω των μεταλλείων, ενοποιεί τον υπζργειο και τον υπόγειο 

πλοφτο, ενοποιεί το Λαφριο και τθν Ελευςίνα, ενοποιεί τον τιτάνιο αγϊνα του ανκρϊπου να 

δαμάςει τθ φφςθ, να απελευκερϊςει τισ δυνατότθτζσ τθσ με αρμονικό τρόπο 

εξανκρωπίηοντασ τθν φπαρξι του. Διότι θ αρμονία, θ ιςορροπία είναι θ άλλθ ιδιότθτα τθσ 

Διμθτρασ, κυρίαρχθ ιδζα ςτα Ελευςίνια Μυςτιρια για τθν ολότθτα τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ. 

Το δωρικοφ ρυκμοφ κτίριο, τα κατάλοιπα του οποίου ςϊηονται ςτο μζςον τθσ κοιλάδασ του 

Κορικοφ, ιταν ναόσ τθσ Διμθτρασ και τθσ Κόρθσ με βάςθ τισ επιγραφζσ και άλλα ευριματα, 

τα οποία αποτελοφν πολφ ιςχυρά τεκμιρια γι’ αυτιν τθν ταφτιςθ. Δίπλα ςτο αρχαίο κζατρο 

προσ τα δυτικά τθσ μεταλλευτικισ ςτοάσ, ςϊηεται επιγραφι του 4ου αι. π.Χ., ςτθν οποία 

αναγράφεται το όνομα του μεταλλείου: *Δθμθτ+ριακόν6 αφιερωμζνο ςτθν Διμθτρα, ϊςτε ο 

                                                           
2 Σ. Καργάκοσ, Διμθτρα και Ελευςίνια Μυςτιρια  ςτο (του ιδίου) Ιςτορία των Αρχαίων Ακθνϊν, τόμ. Αϋ, Ακινα, 
2004, ς. 45-110. 
3 Ξενοφῶντοσ, Πόροι ἤ περί Προςόδων, I, 5. 
4 Κ. Κονοφάγοσ, Το αρχαίο Λαφριο και θ ελλθνικι τεχνικι παραγωγισ του αργφρου, (και γαλλικά), Ακινα, 1980 
και του ιδίου, Η Δθμοκρατία τθσ Ακινασ και οι παραχωριςεισ ςτουσ πολίτεσ τθσ των μεταλλείων τθσ 
Λαυρεωτικισ κατά τον 4

ο
 αι. π. Χ. Ο βαςικόσ ρόλοσ του αργφρου του Λαυρίου ςτθν ιςχφ και τον πολιτιςμό τθσ 

Ακινασ, δακτυλογραφθμζνο 1988, Αϋ ζκδ. Ακινα, 1997. 
5 Ἀριςτοφάνουσ, Ὄρνικεσ, ςτίχ. 1.106. 
6 Βλ. J. Bingen, Inscriptions (III) ςτο Thorikos 1972/1976, VIII, Gent, 1984, ς. 179-181. 
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μεταλλειοκτιτθσ να ζχει τθν εφνοιά τθσ για ανεφρεςθ πλοφςιου κοιτάςματοσ. Μεταλλεία με 

το όνομα Δθμθτριακόν λειτοφργθςαν και ςε άλλεσ κζςεισ τθσ Λαυρεωτικισ.7 Θ Διμθτρα  

λατρευόταν  ςτον Κορικό ιδθ από παλαιότερα, όπωσ δθλϊνεται ςτον  αφιερωμζνο ς’ αυτιν 

ομθρικό φμνο (τζλθ 7ου αι. π. Χ.) ςφμφωνα με τον οποίο αιχμάλωτθ ςτο πλοίο των λθςτϊν, 

που είχε προςορμιςτεί ςτον Κορικό, κατορκϊνει να δραπετεφςει και φκάνει ςτθν Ελευςίνα. 

Θ κατά τον Ρερικλι και τον Κουκυδίδθ Ακινα «Ἑλλάδοσ παίδευςισ»8 ζγινε του κόςμου 

παίδευςισ χάρισ ςτθν ιςτορία τθσ και όχι ςτο «καφμα» τθσ, από τθν προωκθτικι δφναμθ των 

ιδεϊν και του πολιτιςμοφ τθσ. Θ Ακθναϊκι Δθμοκρατία ιταν θ πολιτικι πρωτοπορία τθσ 

εποχισ∙ οι μεγάλεσ αρχζσ τθσ πλειοψθφίασ, τθσ ιςονομίασ, τθσ ιςοπολιτείασ, τθσ ιςθγορίασ, 

τθσ αξιοκρατίασ, τθσ ςυμμετοχισ και του ελζγχου, παρ’ ότι αφοροφςαν μόνον ςτουσ 

ελεφκερουσ άνδρεσ πολίτεσ, είχαν τεκεί. Τα όρια του αρχαίου κόςμου είχαν κζςει εκτόσ του 

πλαιςίου τθσ Ακθναϊκισ Δθμοκρατίασ, τισ γυναίκεσ και τουσ δοφλουσ, αλλά θ κατθγορία γι’ 

αυτό το γεγονόσ είναι όχι μόνον αναχρονιςμόσ, αλλά και γενικότερα αντιεπιςτθμονικι 

ςτάςθ, διότι θ ιςτορικι επιςτιμθ προςπακεί να ερμθνεφει, δεν «κατθγορεί». Θ Ακινα ιταν 

πράγματι το λίκνο τθσ Δθμοκρατίασ. Στουσ νεότερουσ χρόνουσ οι παραπάνω αρχζσ 

γενικεφτθκαν, θ ιςτορικι ανάγκθ το απαίτθςε. Θ επαναςτατικι ακθναϊκι ιδζα τθσ 

αυτοκζςμιςθσ, του αυτοπροςδιοριςμοφ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν μζςω των νόμων που 

δθμιουργοφν οι ίδιοι, είναι μια γόνιμθ ιδζα-δφναμθ που αντιμάχεται τα ςφγχρονα ςχζδια 

τθσ περιςτολισ των δθμοκρατικϊν ελευκεριϊν μζςω τθσ μεταμοντζρνασ λογικισ, που τθ 

κεωρεί εμπόδιο, όπωσ κεωρεί εμπόδιο τισ πανανκρϊπινεσ αξίεσ. Οι αναφορζσ  του 

Ρλουτάρχου, 500 χρόνια αργότερα, όταν γράφει για τα μνθμεία τθσ Ακρόπολθσ και 

γενικότερα τθσ Αττικισ επί Ρερικλζουσ, κα δείχνουν τθν αντοχι τουσ και τουσ επόμενουσ 

αιϊνεσ μζχρι ςιμερα: «...υψϊνονταν περιφανα ςτο μζγεκοσ και πρωτότυπα ςτθ μορφι και 

ςτθ χάρθ... Γιατί το κακζνα είχε, από τότε που ζγινε, τθν ομορφιά του αρχαίου, αλλά κρατάει 

ωσ τισ μζρεσ μασ τθν ακμι του πρόςφατου και του καινοφργιου∙ τόςο πολφ πάνω ς’ αυτά τα 

ζργα ανκίηει πάντοτε μια νιότθ, που διατθρεί άκικτθ από τον χρόνο τθ μορφι τουσ, ςαν να 

ζχουν ζνα πνεφμα αεικαλζσ-μια πνοι αμάραντθ και μιαν αγζραςτθ ψυχι.».9  

Το επιςτθμονικό και βιομθχανικό πνεφμα του 19ου αι. μετά τθν ίδρυςθ του Ελλθνικοφ 

Κράτουσ δίνει τθν πνοι του ςτο νεότερο Λαφριο. Θ νεωτερικότθτα μετά τθν αρχικι ςφνδεςι 

τθσ με τθ μεταλλευτικι παράδοςθ κα κατιςχφςει οριςτικά με παροφςα τθ μεγάλθ τθσ δόξα, 

τθν βαριά βιομθχανία τθσ μεταλλουργίασ, τισ ςυνοδζσ τεχνολογικζσ εγκαταςτάςεισ που τθν 

υποςτθρίηουν, αλλά με παρόντα και τα εργαςιακά και περιβαλλοντικά ηθτιματα ςτισ 

ςυνκικεσ τθσ εποχισ. Το ζρθμο Λαφριο των αρχαίων αργυρείων αναγεννάται μζςα ςτισ 

ςυνκικεσ του βιομθχανικοφ 19ου αι. από τθ δυναμικι ςχζςθ τθσ μεταλλευτικισ του 

παράδοςθσ και τθσ καινοτομίασ. Το Λαφρε(ι)ον ςυνδζεται κεμελιωδϊσ με τθν καινοτομία, 

αφοφ γεννικθκε από τισ καινοτομίεσ, με τθ διπλι αρχαιοελλθνικι ςθμαςία, κατά τισ 

                                                           
7 Μ. Crosby, The Leases of the Laureion Mines, Hesperia, XIX,  1950, ς. 282-283, 307 και Ε.Χ. Κακαβογιάννθσ, 
Μζταλλα Εργάςιμα και ςυγκεχωρθμζνα, Η οργάνωςθ τθσ εκμετάλλευςθσ του ορυκτοφ πλοφτου τθσ 
Λαυρεωτικισ από τθν Ακθναϊκι Δθμοκρατία, Ακινα, 2005, ς. 45-47, 50-52. 
8 Κουκυδίδου, Βιβλ. Βϋ, κεφ. 41, 1. 
9 Ρλουτάρχου, Περικλῆσ, 13. 
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επιγραφζσ και τουσ αρχαίουσ ςυγγραφείσ, πρϊτον ωσ τομι καινοφ μεταλλείου, διάνοιξθ, 

ζρευνα ςε νζο μεταλλείο και τελικά, αν υπάρχει μετάλλευμα, παραγωγι ς’ αυτό10- όλα τα 

ζργα ξεκίνθςαν ωσ καινοτομίεσ- και δεφτερον ωσ νεωτεριςμό, εν προκειμζνω τουσ 

τεχνολογικοφσ νεωτεριςμοφσ11. Και ακριβϊσ προσ τα μζςα του 19ου αι. θ ζννοια τθσ 

καινοτομίασ, διευρυμζνθ με τθν παραγωγικι και τεχνολογικι αντίλθψθ των όρων τθσ νζασ 

βιομθχανικισ εποχισ, αποτελεί τθν αιχμι, θ οποία «ςυνδιαλεγομζνθ» με τα δεδομζνα τθσ 

αρχαίασ μεταλλείασ και μεταλλουργίασ δθμιουργεί το νεότερο Λαφριο. Το Λαφριο είναι το 

κατ’ εξοχιν πρόςωπο τθσ νεωτερικισ ταυτότθτασ τθσ χϊρασ, τθν προαναγγζλλει. 12 

Ο φυςικόσ και ιςτορικόσ χρόνοσ του Λαυρίου είναι αποτυπωμζνοι ςτα «ομιλοφντα» 

φυςικά και ιςτορικά-πολιτιςτικά μνθμεία του· το Λαφριο ζχει το προνόμιο να διακζτει 

ζναν πολυδιάςτατο φυςικό και ιςτορικό πλοφτο, ζνα τεράςτιο πολιτιςτικό απόκεμα 

ςυγκεντρωμζνο ςτθ μικρι ζκταςι του.13 Αν εξαιρζςουμε τισ αρχαιολογικζσ ενότθτεσ του 

Σουνίου  και του Κορικοφ, με εμβλθματικά ζργα του πνευματικοφ πολιτιςμοφ τον ναό του 

Ροςειδϊνα και το αρχαίο κζατρο αντίςτοιχα, θ ανάδειξθ ςε πολιτιςτικά αγακά των  υλικϊν 

καταλοίπων τθσ μεταλλείασ και τθσ μεταλλουργίασ και του περιβάλλοντοσ χϊρου τουσ είναι 

αποτζλεςμα μιασ μακράσ διαδικαςίασ  ςυνειδθτοποίθςθσ. Και είναι αυτά που 

«κατθφκυναν», ωσ προεξάρχοντα, και τισ ανάλογεσ περιπτϊςεισ τθσ χϊρασ∙ ζνα πρϊτο 

ενδιαφζρον, ωσ προσ τα αρχαία μνθμεία αυτοφ του είδουσ, άρχιςε ιδθ από τα μζςα 

περίπου του 19ου αι. με τθν επανζναρξθ των ζργων, ωσ προσ δε τα νεότερα, ιδθ από τισ 

αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1980 και με  τθν παφςθ τουσ κακοριςτικά από το 1990.14 Οι 

                                                           
10 Ξενοφῶντοσ, Πόροι, IV, 27-28 καινοτομεῖν, επίςθσ  Ὑπερείδου Λόγοι, Αϋ Ὑπζρ Εὐξενίππου, 36 καινοτομίαι. 
11 Ρλάτωνοσ, Νόμοι, 715 C, 949 E καινοτομία, Ἀριςτοτζλουσ, Πολιτικά, Β, 6, 125

 
a, τό καινοτόμον, Ρλουτάρχου, 

Βίοι Παράλλθλοι, Κικζρων, ΛΛ, καινοτομίασ. 
12 Τα ανωτζρω, τα οποία αποτελοφν τθν ειςαγωγι ςτο κυρίωσ κζμα «Προτάςεισ αξιοποίθςθσ  του πολιτιςτικοφ 
αποκζματοσ του Λαυρίου», ενυπάρχουν ςτθν αδθμοςίευτθ ομιλία του γράφοντοσ, προςκεκλθμζνου από το 
Σωματείο «Διάηωμα» παρουςιάηοντασ το κζμα: Η τριλογία τθσ Ακινασ Ελευςίνα-Ακινα-Λαφριο: Παράδοςθ και 
καινοτομία∙ ο ιςτορικόσ χρόνοσ, τα μνθμεία και οι ιδζεσ, (Τεχνολογικό Ρολιτιςτικό Ράρκο Λαυρίου, 22/9/2018), 
επί προςκζτωσ βλ. ςυλλογικό ζντυπο (Συντονιςμόσ παραγωγισ και επιμζλεια Γ.Ν. Δερμάτθσ), Λαφριο, οὗ τά 
ἀργφρεια μζταλλά ἐςτιν Ἀκθναίοισ, ζκδ. «ΔΛΑΗΩΜΑ»-Διμοσ Λαυρεωτικισ, Λαφριο, 2018. Βλ. επίςθσ Γ.Ν. 
Δερμάτθσ, Λαφρειο το μαφρο φωσ· θ μεταλλευτικι και μεταλλουργικι βιομθχανία ςτο Λαφρειο, 1860-1917, 
ελλθνικι και ευρωπαϊκι διάςταςθ, (διδακτορικι διατριβι, Louvain-La-Neuve του Βελγίου, 1994-1999, ζκδ. του 
Τεχνολογικοφ-Ρολιτιςτικοφ Ράρκου Λαυρείου (Ε.Μ. Ρολυτεχνείο), Λαφρειο, 2003. 
A. Cordellas, Le Laurium, Marseille, 1869,μετάφρ. Α.Γ. Κανατοφρθσ, Λαφριον, αρικμ. 6, ζκδ. Εταιρείασ Μελετϊν 
(ΕΜΕΛ), Λαφριο, 1993, του ιδίου μεταφραςτι, ζκδ. βελτιωμζνθ και επαυξθμζνθ, αρικμ. 9, ζκδ. ΕΜΕΛ, Λαφριο, 
2014. 
Κ.Γ.  Μάνκοσ, γενικι επιμζλεια του φωτογραφικοφ αρχειακοφ υλικοφ και τθσ δίγλωςςθσ ζκδοςθσ, ελλθνικά-
αγγλικά και Γ.Ν. Δερμάτθσ , επιςτθμονικι επιμζλεια και ςυγγραφι των κειμζνων, Λαφριο, θ Βοι του Χρόνου. 
Το Νεότερο Λαφριο τθσ Μεταλλείασ και Μεταλλουργίασ, ζκδ. Εταιρείασ Μελετϊν Λαυρεωτικισ, Λαφριο, 2017. 
13 Γ.Ν. Δερμάτθσ, Τοπίο και μνθμεία τθσ Λαυρεωτικισ, φωτ. Κ.Γ. Μάνκοσ, Λαφριο, ζκδ. Διμου Λαυρεωτικισ, 
1994 και Γ.Ν. Δερμάτθσ, Λαφρειο, από τισ πθγζσ αργφρου ςτα μεταλλεία πολιτιςμοφ, δίγλωςςθ ζκδ. (ελλθνικά-
αγγλικά) Διμου Λαυρεωτικισ, 1994. 
14 Γ.Ν. Δερμάτθσ, Από το Λαφριο τθσ μεταλλείασ και μεταλλουργίασ ςτθν «εξόρυξθ» και ανάδειξθ των 
πολιτιςτικϊν αγακϊν, αδθμ. ανακοίνωςθ ςτο διεκνζσ ςυνζδριο με κζμα: "To αξιακό πλαίςιο προςταςίασ και 
διαχείριςθσ χϊρων και μνθμείων εξόρυξθσ ςτθν αρχαιότθτα. Παροφςεσ χριςεισ, μελλοντικζσ ςυνζργειεσ", 
ICOMOS, Ακινα-Λαφριο, ΤΡΡΛ, 2019. 
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μεταλλευτικζσ ςτοζσ, αρχαίεσ και νεότερεσ, τα  μεταλλικά εργαςτιρια εμπλουτιςμοφ των 

μεταλλευμάτων αργυροφχου μολφβδου, τα πλυντιρια, επίπεδα και ελικοειδι, μοναδικά 

διεκνϊσ, ςε όλθ τθν μεταλλευτικι ζκταςθ του Λαυρείου, τα μνθμεία που ςυνδζονται με τθ 

μεταλλεία και μεταλλουργία τθσ νεότερθσ εποχισ, του παραγωγικοφ και οικιςτικοφ χϊρου, 

το εξζχον βιομθχανικό ςυγκρότθμα τθσ πρϊθν Γαλλικισ Εταιρείασ Μεταλλείων Λαυρίου και 

θ δυναμικι μετεξζλιξι ςτο Τεχνολογικό Ρολιτιςτικό Ράρκο Λαυρίου του Ε.Μ. Ρολυτεχνείου 

ςυνιςτοφν τα νζα μεταλλεία, παιδείασ, τεχνολογίασ, πολιτιςμοφ και οικονομίασ.  Το 

πρόςωπο του Λαυρίου ζχει ςμιλευκεί ςτα μνθμεία του, τα οποία ωσ μζροσ του  ενιαίου 

χρόνου τθσ ιςτορίασ ευρίςκονται ςτο κζντρο τθσ ηωισ μασ και αυτό ζχει πολλζσ εκφάνςεισ 

και εδράηεται ςε πολλαπλζσ αξίεσ, ι καλφτερα «ποιοφν» αξίεσ, θκικζσ, ιςτορικζσ, 

τεχνολογικζσ, περιβαλλοντικζσ, αναπτυξιακζσ-οικονομικζσ. Θ ζναρξθ τθσ ανάδειξθσ και 

αξιοποίθςθσ τθσ νεότερθσ βιομθχανικισ μεταλλευτικισ και μεταλλουργικισ κλθρονομιάσ 

ςτο Λαφριο ζγινε ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1980, ωσ προσ οριςμζνα κατάλοιπα τθσ 

Εταιρείασ των Μεταλλουργείων του Λαυρίου (Ελλθνικισ Εταιρείασ) μζςα ςτο γενικότερο 

ευρωπαϊκό και αρξάμενο ελλθνικό επιςτθμονικό και ερευνθτικό πλαίςιο τθσ βιομθχανικισ 

αρχαιολογίασ, καταλυτικά, όμωσ ςτισ αρχζσ του 1990 με τθν πφκνωςθ των οικονομικϊν, 

επιςτθμονικϊν, πολιτιςτικϊν όρων τθσ εποχισ κατά τθν οριςτικι παφςθ των 

μεταλλουργικϊν ζργων τθσ πρϊθν Γαλλικισ Εταιρείασ και τθ γενικότερθ αποβιομθχάνιςθ 

και οικονομικι κατάρρευςθ του Λαυρίου. Αυτι θ ανάδειξθ ςιμαινε πρωτίςτωσ για τθν 

κοινωνία του Λαυρίου τθν θκικι αξία τθσ φψωςθσ ενόσ κόςμου από τα ζγκατα τθσ γθσ, από 

το ςκοτάδι των ςτοϊν, ςτο φωσ τθσ ςυλλογικισ μνιμθσ, ςτο φωσ του χρόνου, περαιτζρω εξ 

αιτίασ τθσ κατάρρευςθσ του βιομθχανικοφ ιςτοφ τθσ πόλθσ ςυνδεόταν με μια νζα 

αναπτυξιακι πρόταςθ, μζροσ τθσ οποίασ ιταν θ αναςθμαςιοδότθςθ των βιομθχανικϊν 

μνθμείων τθσ, ιδιαίτερα με τθ μετεξζλιξθ τθσ πρϊθν Γαλλικισ Εταιρείασ ςε Τεχνολογικό-

Ρολιτιςτικό Ράρκο (ΤΡΡΛ) κατά τον καινοτόμο ςχεδιαςμό του Ε.Μ. Ρολυτεχνείου, ειδικά 

των Μεταλλειολόγων και των Αρχιτεκτόνων. Και αυτά βεβαίωσ με τθ ςυνζργεια μεγάλων 

ξζνων (TICCIH) και ελλθνικϊν φορζων και του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ. 

Και ακριβϊσ επειδι ςτο Λαφριο προθγικθκε θ οικονομικι κρίςθ, ςτισ αρχζσ τθσ 

δεκαετίασ του 1990, το ίδιο, ωσ πόλθ, ζχει προθγθκεί και ςε ωριμότθτα επιλογισ ςτόχων, 

προπαραςκευισ και μελετϊν υλοποίθςισ τουσ, ϊςτε μετά από πολλζσ προςπάκειεσ να 

αποτελοφν πλζον κανονικότθτα οι ςυμμαχίεσ και οι ςυνζργειεσ αυτοδιοικθτικϊν φορζων,  

τθσ Εταιρείασ Μελετϊν Λαυρεωτικισ, του Συλλόγου των επιςτθμόνων του Λαυρίου, του 

Ε.Μ. Ρολυτεχνείου, του ΥΡΡΟΑ, άλλων κεςμικϊν οντοτιτων κφρουσ, Ελλθνικϊν και 

Ευρωπαϊκϊν. Το Λαφριο χαρακτθρίηεται από μια κατακτθμζνθ ιςτορικι αυτοςυνειδθςία και 

αυτοπεποίκθςθ. 

Σε κάκε περίπτωςθ για τθ χριςθ των μνθμείων, που πρζπει να τονίςουμε ότι είναι 

δθμόςια αγακά, θ ςυνζργεια με τθν Αρχαιολογικι Υπθρεςία είναι αναγκαία για τθν 

ανάδειξθ του πολιτιςτικοφ και περιβαλλοντικοφ αποκζματοσ, δθλαδι των ςτεγαςμζνων 

μουςείων ςε ςυνάρτθςθ με τα μνθμεία, το τοπίο τουσ και τισ πολιτιςτικζσ διαδρομζσ μζςα 

ς’ αυτά, αλλά και με δθμιουργία νζων ςφγχρονων πολιτιςτικϊν κεςμϊν. Τα μνθμεία τθσ 

φφςθσ (θ γεωλογικι και ορυκτολογικι κλθρονομιά του Λαυρίου) που μασ φυςιοποιοφν, τα 
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μνθμεία τθσ ιςτορίασ που μασ εκπολιτίηουν∙ τα μνθμεία τθσ ιςτορίασ παραδίδουν ςε  μασ τα 

ςθμαινόμενα τθσ διαχρονίασ τουσ, αιςκιματα, βιϊματα και νοιματα, μάσ κακιςτοφν 

κοινωνοφσ τθσ εποχισ τουσ και των ιδεϊν τθσ, θ υλικότθτά τουσ μάσ μεταφζρει ςτον 

χειροπιαςτό χρόνο τθσ ιςτορίασ του Λαυρίου, ϊςτε να «ςυνομιλιςουμε» με τουσ 

ανκρϊπουσ, που τα δθμιοφργθςαν, αξεχϊριςτα από το τοπίο που τα περιβάλλει, ακόμθ και 

από τον ψίκυρο των πεφκων, όπωσ γζρνουν από τον βοριά προσ τον νοτιά, τα οποία 

«...κρατοφνε τθ μορφι του αγζρα ενϊ ο αγζρασ ζφυγε, δεν είναι εκεί...»-όπωσ γράφει ο Γ. 

Σεφζρθσ15-ι τα βιματά μασ πάνω ςτισ πζτρεσ, ςτα αρχαία ερείπια κρατοφνε τον ιχο τθσ 

ιςτορίασ, ενϊ οι άνκρωποι, που τθ δθμιοφργθςαν «ζφυγαν», δεν είναι εκεί. 

Θ πνευματικότθτα των  πολιτιςτικϊν αγακϊν, θ όντωσ αυταξία τουσ, δεν 

αντιπαρατίκεται ςτθν ζννοια του οικονομικοφ αγακοφ, αρκεί να τθρείται ο όροσ τοφ 

ςεβαςμοφ προσ τα μνθμεία και το περιβάλλον. Οι αξίεσ, και εδϊ, του μζτρου και τθσ 

ιςορροπίασ, από τισ οποίεσ πρζπει να εμφοροφνται όλοι οι εμπλεκόμενοι, δθμόςιοι και 

ιδιωτικοί φορείσ, είναι οι αναγκαίοι όροι και για τθν ανάπτυξθ του ίδιου του τομζα τθσ 

πολιτιςτικισ οικονομίασ. Τα κετικά παραδείγματα τα ζχουμε, πρϊτ’ απ’ όλα ςτθν Ακινα, θ 

οποία με προεξάρχοντα τα μνθμεία του Λεροφ Βράχου τθσ Ακρόπολθσ, το νζο Μουςείο τθσ 

και όλθ τθ γφρω ενότθτά τθσ εμπνζει τον ςεβαςμό, ςυνδυάηοντασ τα οικονομικά οφζλθ από 

τα εκατομμφρια των επιςκεπτϊν, χωρίσ να διαταράςςεται θ παιδευτικι τθσ ακτινοβολία, 

αυτό το φωτοςτζφανο. 

Αλλά θ διαλεκτικι προςζγγιςθ των μνθμείων, και ωσ μνθμείων-υποκειμζνων μπορεί 

να εμπνεφςει άλλεσ αξίεσ∙ ζνα τζτοιο πρωτοποριακό ζργο είναι το Τεχνολογικό Ρολιτιςτικό 

Ράρκο Λαυρίου του Ε.Μ. Ρολυτεχνείου, ζνα ςυλλογικό ζργο εν προόδω μεγάλθσ κλίμακασ, 

πρόκειται για τθ ςυνάντθςθ τθσ ιςτορικισ μνιμθσ με τον ςφγχρονο πολιτιςμό και τισ 

τεχνολογικζσ καινοτομίεσ, τθν εκπαίδευςθ, τθν ζρευνα και τισ νεοφυείσ επιχειριςεισ, ωσ ο 

ενιαίοσ χρόνοσ τθσ ιςτορίασ, ωσ γίγνεςκαι∙ θ μνιμθ, όχι μόνον, εκείνθ θ οποία «κείται», 

αλλά και θ ενεργόσ, που «εγείρεται», εννοϊ, δθλαδι, τθν αξιοποίθςθ τθσ άυλθσ, 

αφθρθμζνθσ, επιςτθμονικισ, τεχνολογικισ κλθρονομιάσ που είναι αποτυπωμζνθ πάνω τουσ 

και θ οποία είναι δυνατόν να εμπνεφςει ζνα νζο παραγωγικό νόθμα. Ο Umberto Eco είδε 

ςτθν ζννοια του μνθμείου ι του μουςείου, το πολιτιςτικό μόνον κοίταςμα και τθν 

οικονομικι αξία, που αυτό δθμιουργεί∙ θ ολιςτικι ιδζα του παραγωγικοφ κοιτάςματοσ, 

όπωσ ςτο ΤΡΡΛ, με τθν πολλαπλότθτα των διακλαδϊςεων που δίνει, υπερβαίνει τθν 

μονοδιάςτατθ άποψθ του U. Eco και προςφζρει τθ δυνατότθτα ανοιχτϊν επαναχριςεων∙ 

πρωτοποριακζσ ιδζεσ, τισ οποίεσ οφείλουμε ςτον αξζχαςτο κακθγθτι του Ρολυτεχνείου, 

Κϊςτα Λ. Ραναγόπουλο, ςτο διανοθτικό περιβάλλον του οποίου ανικε.16 

Θ αξιοποίθςθ του πολιτιςτικοφ αποκζματοσ του Λαυρίου εντάςςεται ςε ζνα πλαίςιο 

ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων, όπωσ αυτά αναδφκθκαν από τισ ςτακερζσ του χϊρου και του 

                                                           
15 Γ. Σεφζρθσ, Ποιιματα, Ακινα, Λϋ ζκδ. Ακινα, 1976, ς. 290. 
16 Κ.Λ. Ραναγόπουλοσ, Το Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου, χρονολόγιο, δακτυλ., 1997), του ιδίου, Το τεχνολογικό 
πάρκο Λαυρίου και το ΕΜΠ (1977-1994) ςτο ςυλλογικό ζργο Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο 1837-1997, Εκατόν 
εξιντα χρόνια, Ακινα, 1997, ς. 81-88. Βλ. επίςθσ, Γ. Ρολφηοσ-Α. Βρυχζα, ςυλλογικό ζργο Τεχνολογικό-
Πολιτιςτικό Πάρκο Λαυρίου, Μελζτεσ και ζργα 1994-1997, Ρανεπιςτθμιακζσ εκδόςεισ ΕΜΡ, Ακινα, 1997. 
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ιςτορικοφ χρόνου και αυτά είναι: θ γεωγραφικι κζςθ, ωσ ζνασ αττικόσ τόποσ ςτρατθγικισ 

ςθμαςίασ χάρισ ςτο λιμάνι του, τθ γειτνίαςθ με το αεροδρόμιο-πφλθ πανελλαδικι, αλλά και 

πφλθ αττικι και αυτό ζχει τισ πολιτιςτικζσ του ςυνζπειεσ για τθν ανάγκθ προβολισ εκεί ςτο 

αεροδρόμιο των πολιτιςτικϊν αγακϊν τθσ χϊρασ μασ, προφανϊσ και τθσ Αττικισ και τθσ 

τριλογίασ τθσ- και τισ τρεισ υπαρκτζσ ροζσ ανκρϊπων προσ τθ Λαυρεωτικι: 

 Χιλιάδεσ επιςκζπτονται τον ναό του Ροςειδϊνα ςτο Σοφνιο, βλζπουν το 

θλιοβαςίλεμα και φεφγουν. 

 Εδϊ και αρκετά  χρόνια υπάρχουν ροζσ επιςκεπτϊν ςτο λιμάνι από τον 

καλάςςιο τουριςμό (κυρίωσ τουριςτικά ςκάφθ, αλλά και κρουαηιερόπλοια) και 

 θ «κάκοδοσ» των κατοίκων τθσ ευρφτερθσ περιοχισ και του Λεκανοπεδίου για 

μια «ανάςα»  προσ το Λαφριο, το οποίο ιδθ αποτελεί  προοριςμό. 

Πλοι αυτοί οι επιςκζπτεσ μετζχουν ελάχιςτα -πλθν του Σουνίου- του πολιτιςτικοφ 

αποκζματοσ τθσ Λαυρεωτικισ (μνθμεία, αρχαία και νεότερα -αρχαιολογικοί χϊροι-

μουςεία), επειδι ελλείπει τόςον θ ολοκλθρωμζνθ ανάδειξι του, όςο και θ αξιοποίθςι του 

με πολλαπλοφσ τρόπουσ. Ρρζπει να προςκζςουμε δε και τθν κανονικότθτα επί μία 30ετία 

κυρίωσ των μακθτικϊν επιςκζψεων ςτο Ορυκτολογικό Μουςείο Λαυρίου τθσ Εταιρείασ 

Μελετϊν Λαυρεωτικισ, θ οποία είμαςτε βζβαιοι ότι κα απογειωκεί με τθ μεταςτζγαςι του 

ςτο νζο μεγάλο Εκνικό Ορυκτολογικό Μουςείο Λαυρίου και με το εν εξελίξει δίκτυο των 

Μουςείων και των αρχαιολογικϊν χϊρων. 

Αν και ομολογουμζνωσ χάρισ ςτθ ςτροφι με τθν κρίςθ τθσ δεκαετίασ του 1990, τισ 

ςτακερζσ ςυνζργειεσ, τισ ςυνολικζσ και εντατικζσ προςπάκειεσ, όπωσ ανζφερα 

προθγουμζνωσ, ςτο Λαφριο ςιμερα υπάρχει μια εξαιρετικι πφκνωςθ και των 

αντικειμενικϊν ςυνκθκϊν και των πρωτοβουλιϊν, δθμόςιων και ιδιωτικϊν, ϊςτε να υπάρξει 

θ πολυπόκθτθ ανάπτυξθ ςτο πεδίο τθσ πολιτιςτικισ οικονομίασ. Το Λαφριο, λόγω του 

δυναμικοφ αμιγοφσ βιομθχανικοφ χαρακτιρα του, δεν είχε παραδοςιακζσ-πολιτικζσ 

ςυμμαχίεσ, αλλά νεωτερικζσ, και τζτοιεσ είναι οι ςυμμαχίεσ του κυρίωσ με το Ε.Μ. 

Ρολυτεχνείο, όπωσ και με ερευνθτικά ιδρφματα τθσ Ελλάδασ και του εξωτερικοφ. Και ο 

ομιλϊν τα υποςτθρίηει αυτά, διότι ζχει ηιςει και το παλαιό Λαφριο τθσ δεκαετίασ του 1960-

1990, που ουςιαςτικά επρόκειτο για το βαρφ βιομθχανικό-εργατικό Λαφριο, που μετείχε 

ακόμθ ςχεδόν τθσ περιόδου του μεςοπολζμου και αυτό-ςπεφδω να διευκρινίςω-δεν 

ςυνιςτά κάποιαν ζκφραςθ απαξίασ, αλλά μιασ ιςτορικισ αποτίμθςθσ. Θ πρόταςθ του 

«Διαηϊματοσ» για τθν Αττικι τριλογία (Ελευςίνα-Ακινα-Λαφριο), ενόσ τζτοιου πολιτιςτικοφ 

φορζα πανελλινιου κφρουσ με επιςτθμονικι ωριμότθτα και επιςπεφδουςα βοφλθςθ, 

εντάςςεται ς’ αυτιν τθ λογικι τθσ νεωτερικισ πολιτιςτικισ ςυμμαχίασ του Λαυρίου, που κα 

ενοποιιςει και κα πυροδοτιςει περαιτζρω τθν αξιοποίθςθ του πολιτιςτικοφ του 

αποκζματοσ, όπωσ τϊρα και το Οικονομικό Ρανεπιςτιμιο τθσ Ακινασ, που πιςτεφουμε ότι 

προςτίκεται ςτουσ ςυμμάχουσ μασ. Ο «διάλογοσ»  που πρζπει να υπάρξει  ανάμεςα ςτουσ 

αρχαιολογικοφσ χϊρουσ τθσ Λαυρεωτικισ, ςτα μνθμεία τθσ μεταλλείασ και τθσ 

μεταλλουργίασ, αρχαία και νεότερα, και τα οργανωμζνα Μουςεία, ο «διάλογοσ» ανάμεςα ς’ 

αυτά και τουσ επιςκζπτεσ, προχποκζτουν  τον διάλογο και τθ ςυνζργεια όλων των 

εμπλεκομζνων κεςμικϊν οντοτιτων για τθν επιτυχία του άριςτου-optimum αποτελζςματοσ. 
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Επί προςκζτωσ νομίηω ότι όλοι ζχουμε ςυνειδθτοποιιςει πλιρωσ ότι θ ανάδειξθ-

αξιοποίθςθ των πολιτιςτικϊν αγακϊν και θ ενοποίθςι τουσ γίνεται ςε δφο 

αλλθλοςυμπλθροφμενα πεδία, το πραγματικό-φυςικό και το ψθφιακό∙ ο ψθφιακόσ 

πολιτιςμόσ, τα αναγκαία ψθφιακά προϊόντα και θ εξ αυτϊν ψθφιακι οικονομία είναι πλζον 

μζροσ τθσ ηωισ μασ. 

Το άλμα που απαιτεί θ γεωγραφικι, ιςτορικι, πολιτιςτικι, τεχνολογικι και 

οικονομικι ςυνκικθ του Λαυρίου είναι μπροςτά μασ. 

Αυτι τθ ςτιγμι που μιλάμε, άλλα ζργα πολιτιςμοφ ζχουν ολοκλθρωκεί, άλλα ευρίςκονται εν 

εξελίξει,  θ ςφηευξι τουσ, όμωσ, μζςω πολιτιςτικϊν διαδρομϊν εκκρεμεί, μερικά τϊρα 

δθμοπρατικθκαν, άλλα ζχουν ωριμότθτα μελετϊν και κάποια είναι ςε αρχικό ςτάδιο με 

ςοβαρζσ προτάςεισ.  

Στο νζο μεταλλείο πολιτιςμοφ του Λαυρίου ανικουν τα εξισ ζργα: 

 Ιδθ ολοκλθρϊκθκε από τθν Εφορεία Αρχαιοτιτων Ανατολικισ Αττικισ  θ ανάδειξθ 

των αρχαίων μεταλλικϊν εργαςτθρίων, των επιπζδων πλυντθρίων και των ςυνοδϊν 

εγκαταςτάςεϊν τουσ ςτθν κοιλάδα τθσ Αγ. Τριάδασ-Αγριλζηασ και το ζργο τθσ 

πολιτιςτικισ διαδρομισ που τα ςυνδζει. Αλλά με τισ άλλεσ ενότθτεσ των ελικοειδϊν 

πλυντθρίων, ςτισ κζςεισ Μπερτςζκο, Μ. Ρεφκα, Δθμολιάκι, Αρφ και τισ καμίνουσ τι 

γίνεται; Είναι ανάγκθ να ςυςτακεί Φορζασ Διαχείριςθσ του Αρχαιολογικοφ Ράρκου 

και του Εκνικοφ Δρυμοφ Σουνίου με τθν ενοποίθςθ των μνθμείων. 

 Είναι εν εξελίξει το ζργο του ευρωπαϊκισ εμβζλειασ Μουςείου Μεταλλείασ 

Μεταλλουργίασ Λαυρίου (ΜΜΜΛ) μζςα ςτο Τεχνολογικό Ρολιτιςτικό Ράρκο, 

ςυνζργεια του Ε.Μ. Ρολυτεχνείου-Υπουργείου Ρολιτιςμοφ –Ρεριφζρειασ Αττικισ, 

καρπόσ ςυνεχϊν και πολυετϊν αγϊνων τθσ λαυρεωτικισ κοινωνίασ με τουσ κεςμοφσ 

τθσ με ςτακερζσ πάντα τισ ςυμμαχίεσ τθσ. Ιδθ βριςκόμαςτε ςτθ φάςθ τθσ 

ςυντιρθςθσ των εκκεμάτων και αμζςωσ μετά τθσ μουςειογραφικισ εφαρμογισ (ο 

ομιλϊν είναι επιμελθτισ των εκκεμάτων, μζλοσ τθσ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ του 

ΜΜΜΛ). Ραράλλθλα οργανϊνεται και ταξινομείται το άλλο μεγάλο ζργο εντόσ του 

ΤΡΡΛ, που αφορά ςτο Αρχείο τθσ πρϊθν Γαλλικισ Εταιρείασ Μεταλλείων Λαυρίου, 

το μεγαλφτερο ςωηόμενο βιομθχανικό αρχείο ςτθν Ελλάδα, προςάρτθμα του 

Μουςείου, μια άλλθ τεράςτια πολιτιςτικι-ερευνθτικι-επιςτθμονικι αξία. Επίςθσ 

είναι ζτοιμθ θ μελζτθ για αποκατάςταςθ του κτιρίου «FLOTATION» ςτο ΤΡΡΛ για τθν 

ίδρυςθ «Κζντρου Λςτορικϊν Αρχείων, Ζρευνασ και Επίδειξθσ 

Τεχνολογίασ/Ρολιτιςμοφ».17 Θ προοπτικι είναι να υπάρξει ςυνεργαςία, διαδικτφωςθ 

τθσ πόλθσ του Λαυρίου ςε εκνικό, ευρωπαϊκό και διεκνζσ επίπεδο με ομόλογουσ 

φορείσ, πόλεισ και ιδρφματα, ϊςτε να λειτουργιςει ςτο Λαφριο, ζνα Διεκνζσ 

Εκπαιδευτικό-Ερευνθτικό Κζντρο Βιομθχανικισ Λςτορίασ και Αρχαιολογίασ των 

                                                           
17 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ του Μουςείου Μεταλλείασ-Μεταλλουργίασ Λαυρίου και του Αρχείου είναι ο Ν. 
Μπελαβίλασ, κακθγθτισ τθσ Σχολισ Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν του Ε.Μ.Ρ., επικεφαλισ ομάδασ ειδικϊν 
επιςτθμόνων και επιςτθμονικοί υπεφκυνοι τθσ μελζτθσ για τθν αποκατάςταςθ του κτιρίου «FLOTATION» οι 
κακθγθτζσ του Ε.Μ.Ρ., Ε. Εφεςίου, Ν. Μπελαβίλασ, Ε. Σαπουντηάκθσ, Λ. Αντωνιάδθσ, με ομάδα ειδικϊν 
μελετθτϊν. 
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Μεταλλείων. Το ΜΜΜΛ κα αποτελζςει τθν «ατμομθχανι» ανάδειξθσ όλου του 

πολιτιςτικοφ αποκζματοσ τθσ Λαυρεωτικισ. Το ίδιο το ςυνολικό ζργο του ΤΡΡΛ-και 

με τισ πρωτοποριακζσ περιβαλλοντικζσ αποκαταςτάςεισ18-ευρίςκεται ςε ανοδικι 

πορεία και αποτελεί αναπτυξιακό παράδειγμα για τθ χϊρα. 

 Ρρόςφατα επιλκε ςυμφωνία μεταξφ του Διμου Λαυρεωτικισ και τθσ Εταιρείασ 

Μελετϊν Λαυρεωτικισ για μεταςτζγαςθ του μικροφ Ορυκτολογικοφ Μουςείου που 

λειτουργεί, ςτο μεγάλο νεοκλαςικό ιςτορικό κτίριο του 1900-1901 ςτο κζντρο του 

Λαυρίου∙ ς’ αυτό το νζο Μουςείο διεκνοφσ αξίασ κα εκτεκεί θ  μεγαλφτερθ ςυλλογι 

ορυκτϊν, που κατζχει παγκοςμίωσ, (3.200 δείγματα ορυκτϊν, όλα από το 

Λαυρεωτικι γθ, θ οποία περιζχει το 16% τθσ παγκόςμιασ ποικιλίασ ορυκτϊν).19 Ιδθ 

ετοιμάηεται θ προκαταρκτικι μεταφορά των ορυκτϊν ςτο νζο κτίριο και οι πρϊτεσ 

μουςειολογικζσ μελζτεσ. Θ Εταιρεία Μελετϊν Λαυρεωτικισ ζχει ςυνεργαςίεσ για τα 

κζματα των ορυκτϊν με εγχϊρια και διεκνι ακαδθμαϊκά ιδρφματα (Ε.Μ.Ρ., Ε.Κ.Ρ.Α., 

Ραν. Ρατρϊν, Ραν. Βιζννθσ κ.ά.), ερευνθτικά Λνςτιτοφτα (Ελλθνικι Αρχι Γεωλογικϊν 

και Μεταλλευτικϊν Ερευνϊν, Μουςείο Φυςικισ Λςτορίασ τθσ Βιζννθσ κ.ά.) και φορείσ 

πολιτιςμοφ. Ζχουν υπάρξει επίςθσ προπαραςκευαςτικζσ διεργαςίεσ για ζνταξθ τθσ 

περιοχισ ςτον Ρροκαταρκτικό Κατάλογο Μνθμείων Ραγκόςμιασ Κλθρονομιάσ τθσ 

Unesco ωσ ενιαίου μνθμείου, κακϊσ και θ Υποψθφιότθτα τθσ περιοχισ για ζνταξθ 

ςτο Ραγκόςμιο Δίκτυο Γεωπάρκων τθσ Unesco. Το νζο Ορυκτολογικό Μουςείο 

Λαυρίου κα αποτελζςει τθν ορυκτολογικι αφετθρία του Γεωπάρκου για τθν 

επίςκεψθ ςτο πεδίο τθσ Λαυρεωτικισ, ιδιαίτερα ςτον εμβλθματικό τόπο τθσ αρχαίασ 

Μαρϊνειασ-ςθμερινισ Καμάριηασ-τθν καρδιά των μεταλλείων τθσ περιοχισ, ςτθν 

αρχαία και νεότερθ εποχι, όπου δίπλα ςτο αρχαίο μεταλλευτικό φρζαρ, το οποίο 

ςτθ νεότερθ εποχι εκβακφνκθκε και διευρφνκθκε και ονομάςτθκε Serpieri No1, το 

κεντρικό αυτό φρζαρ εξαγωγικό του μεταλλεφματοσ, λειτουργεί ωσ προςάρτθμά του 

ςτο μθχανοςτάςιο το μικρό Μεταλλευτικό-Ορυκτολογικό Μουςείο τθσ Καμάριηασ. 

Και είναι προφανζσ ςτο πλαίςιο τθσ τριλογίασ τθσ Αττικισ, όπωσ ςτθν Αρχαιότθτα, τα 

αργυρεία του Λαυρίου ιταν το οικονομικό ζρειςμα-βάςθ τθσ Ακινασ και των 

μνθμείων τθσ Ακρόπολθσ, ςιμερα το Μουςείο Μεταλλείασ Μεταλλουργίασ του 

Λαυρίου, που ευρίςκεται υπό καταςκευιν, το Αρχαιολογικό Μουςείο, οι 

αρχαιολογικοί χϊροι των μεταλλικϊν εργαςτθρίων-πλυντθρίων των μεταλλευμάτων, 

οι αρχαιότθτεσ τθσ κζςθσ Κορικόσ κα επιδιϊξουμε με ςχζδιο να ςυναρτθκοφν 

μουςειολογικά και τουριςτικά με το Μουςείο τθσ Ακρόπολθσ.   

 Θ ΕΜΕΛ δραςτθριοποιείται με επιτυχία και ςτον τομζα τθσ ανάδειξθσ τθσ 

βιομθχανικισ κεραμευτικισ κλθρονομιάσ, αυτοφ του πολφ πρωτότυπου, 

ενδιαφζροντοσ ιντερμζδιου τθσ βιομθχανικισ και καλλιτεχνικισ ιςτορίασ του 

                                                           
18 Δ. Καλιαμπάκοσ, Κοςμιτωρ, κακθγθτισ τθσ Σχολισ Μθχανικϊν Μεταλλείων Μεταλλουργϊν του Ε.Μ.Ρ., 
Στρατθγικι αντιμετϊπιςθσ του περιβαλλοντικοφ προβλιματοσ τθσ Λαυρεωτικισ ςτο ςυλλογ. ζργο, Η ςυμβολι 
του Ε.Μ.Π. ςτο Λαφριο του 21

ου
 αι., Λαφριο, 2015, ς. 95-120.  

19 Ν.Μ. Βουρλάκοσ-Μ.Γ. Φίτροσ, Τα ορυκτά τθσ Λαυρεωτικισ, ζκδ. Εταιρείασ Μελετϊν Λαυρεωτικισ, Λαφριο, 
2018 και ςτα αγγλικά, 2019. 
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Λαυρίου. Ζχει δθμιουργιςει μιαν εξαιρετικι ςυλλογι ςτο υπό ίδρυςθ Μουςείο 

Κεραμικισ ΑΚΕΛ «Ράνοσ Βαλςαμάκθσ», τθν οποία εκκζτει προςωρινά ςτο ιςτορικό 

νεοκλαςικό κτίριο του Διμου Λαυρεωτικισ, ςτο οποίο αναφερκικαμε, με τον οποίο 

αγωνίηεται από κοινοφ για τθν αποκατάςταςθ των κτιριακϊν καταλοίπων των 

Ρλυντθρίων τθσ πρϊθν Εταιρείασ Μεταλλουργίασ Λαυρίου, με αναβολζσ επί 

αναβολϊν από τθν απίςτευτθ τροχοπζδθ τθσ γραφειοκρατίασ για ζνα ζργο για το 

οποίο ταλαιπωροφμαςτε περί τα 15 ζτθ. 

 Μόνιμθ είναι θ επαγρφπνθςθ ςτο μζτρο του δυνατοφ να μθν αλλοιωκεί θ  ιςτορικι 

ταυτότθτα τθσ πόλθσ του Λαυρίου με τα βιομθχανικά και νεοκλαςικά τθσ 

χαρακτθριςτικά. Δόκθκε προτεραιότθτα ςτθν αποκατάςταςθ του νεοκλαςικοφ 

κτιρίου «ΕΥΤΕΡΘ», αυτοφ του Ρολιτιςτικοφ Κζντρου από το τζλοσ του 19ου αι., με τισ 

εξαιρετικζσ οροφογραφίεσ, και ο Διμοσ Λαυρεωτικισ προζβθ πριν από μερικζσ 

θμζρεσ  ςτθ δθμοπράτθςθ του ζργου.  

 Με τθ κατακτθμζνθ πείρα τθσ μόνιμθσ ςτακεράσ τθσ ςυνζργειασ ΕΜΕΛ-Οργανιςμοφ 

Λιμζνοσ Λαυρίου ζχει εκπονθκεί θ μελζτθ για το βιομθχανικό κτίριο-μινιατοφρα τθσ 

Σιδθροδρομικισ Στάςθσ «Φόροσ» ςτον Κορικό, όπωσ και πρωτότυπθ, πρότυπθ και 

πρωτοποριακι μελζτθ για τθν αποκατάςταςθ και λειτουργικι χριςθ τθσ Γαλλικισ 

Σκάλασ Μεταλλείων ςτο λιμάνι, αυτοφ του εμβλιματοσ του Λαυρίου. Θ μελζτθ των 

800 ςελίδων περίπου είναι ζργο μιασ πλειάδασ ειδικϊν κακθγθτϊν του ΕΜΡ,20 

άλλων επιςτθμόνων, τθσ ςυμβολισ και του ομιλοφντοσ ωσ προσ τθν ιςτορικι 

τεκμθρίωςι του μνθμείου. Θ Γαλλικι Σκάλα φορτοεκφόρτωςθσ των μεταλλευτικϊν 

και μεταλλουργικϊν προϊόντων του Λαυρίου καταςκευάςτθκε το 1887-1888. 

Καταςκευάςτρια εταιρεία θ Société Anonyme des Anciens Établissements Cail, 

(Ανϊνυμθ Εταιρεία Ραλαιϊν Εγκαταςτάςεων Cail) που ζδρευε ςτο Ραρίςι, ιδρυκείςα 

το 1883. Αυτι θ εταιρεία είχε ςυμβάλει-όπωσ και άλλεσ εταιρείεσ- ςτθν καταςκευι 

του Ρφργου του Eiffel, αυτοφ του εμβλιματοσ του Ραριςιοφ και τθσ Γαλλίασ 

(διάρκεια καταςκευισ 1887-1889). Θ Γαλλικι Σκάλα του Λαυρίου είναι ζνα ορατό 

παράδειγμα το πϊσ μια τεχνικι ιδζα παίρνει υλικι υπόςταςθ για να εξυπθρετιςει 

τθν παραγωγι και ταυτόχρονα γίνεται διαχρονικι ιδζα, δθλαδι ςφμβολο. Και αυτό 

το ζργο είναι ςυνζργεια Διμου Λαυρεωτικισ, ΕΜΡ και Εταιρείασ Μελετϊν 

Λαυρεωτικισ, ωσ επιςπεφδοντοσ φορζα. Το επόμενο βιμα είναι αυτό κακ’ εαυτό το 

ζργο τθσ αποκατάςταςθσ, το οποίο κα δϊςει μια πρωτότυπθ πολιτιςτικι διαδρομι. 

 Θ υλοποίθςθ επίςθσ του Λαυριϊτθ αρχιτζκτονα Κϊςτα Γ. Μάνκου «Αποκατάςταςθ, 

ανάδειξθ και αξιοποίθςθ τθσ ςιδθροδρομικισ ςιραγγασ-του Tunnel- κα αποτελζςει 

μίαν ενότθτα με το ζργο τθσ αποκατάςταςθσ του κτιρίου «Ραρϊν», ςτθν κφρια ςτοά 

κακόδου των μεταλλωρφχων ςτα μεταλλεία τθσ Καμάριηασ και τθν εγκατάςταςθ 

ανελκυςτιρα ςτο μεταλλευτικό φρζαρ Serpieri No1, μια άλλου είδουσ πολιτιςτικι 

διαδρομι, που όμωσ υπολείπεται ωσ προσ τθν μελετθτικι  προπαραςκευι του, όπωσ 

και θ ανάδειξθ του άλλου μεταλλευτικοφ κζντρου τθσ Λαυρεωτικισ, ςτθν κζςθ 

                                                           
20 Επιςτθμονικοί υπεφκυνοι οι κακθγθτζσ του Ε.Μ.Ρ., Ε. Σαπουντηάκθσ, Ν. Μπελαβίλασ, Ε. Εφεςίου, Λ. 
Αντωνιάδθσ, Χ. Γαντζσ. 
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Ρλάκα και ςτο Δαςκαλειό τθσ Κερατζασ, ιδιαίτερα τθσ ςυςτάδασ των καμίνων 

πφρωςθσ των ςιδθρομαγγανιοφχων μεταλλευμάτων. 

 Και ερχόμαςτε ς’ ζνα οχλθρό κζμα που αφορά ςτθν ολοκλιρωςθ τθσ αναςτιλωςθσ 

του αρχαίου κεάτρου του Κορικοφ  κατά τα υπόλοιπα 3/5 και γενικότερα ςτθν 

ανάδειξθ των μνθμείων τθσ αρχαιολογικισ ενότθτασ «Κορικόσ», που ζχουν 

παραπεμφκεί ςτισ καλζνδεσ. Το κζατρο του Κορικοφ είναι από τα αρχαιότερα 

ςωηόμενα κζατρα τθσ Ελλάδασ (τζλθ 6ου αι. π.Χ. θ πρϊιμθ φάςθ του, μζςα 5ου αι. 

ςχεδόν ολοκλθρϊνεται και με μερικά ςυμπλθρωτικά ζργα ςτα μζςα του 4ου αι. 

π.Χ.).21  Με ςεβαςμό πάντα ςτο «ικοσ» αυτοφ του μνθμείου του παγκόςμιου 

πολιτιςμοφ είναι ανάγκθ να λειτουργιςει ωσ χϊροσ αναβίωςθσ του αρχαίου 

δράματοσ και εκδθλϊςεων υψθλισ αιςκθτικισ και πνευματικισ απόλαυςθσ. Θ 

αναγζννθςθ του αρχαίου κεάτρου του Κορικοφ κα αποτελζςει τον, εκτόσ του άςτεωσ 

τθσ Ακινασ, πολιτιςτικό χϊρο τθσ ευρφτερθσ ανατολικισ Αττικισ και κα 

ςυμπλθρϊςει τον πολιτιςτικό, μθτροπολιτικό, διεκνι ρόλο τθσ πρωτεφουςασ.  Κάκε 

Σεπτζμβριο πραγματοποιοφν οι τοπικοί φορείσ ςε ςυνεργαςία με το Υπουργείο 

Ρολιτιςμοφ μίαν  εκδιλωςθ, ϊςτε να κρατείται ηωντανό το ενδιαφζρον των Αρχϊν 

και των πολιτϊν γι’ αυτό το  ζργο. Λδοφ πεδίο δόξθσ λαμπρόν για τισ επιςπεφδουςεσ 

κεςμικζσ οντότθτεσ,  ϊςτε να ςταματιςει θ εγκατάλειψθ και να αρχίςει θ ανοδικι 

πορεία τθσ ωρίμαςθσ των μελετϊν, τθσ αναςτιλωςθσ του κεάτρου και τθσ ανάδειξθσ 

όλθσ τθσ αρχαιολογικισ ενότθτασ Κορικόσ (αρχαία ςτοά του 3000 π.Χ., πφργοσ-

ερείπια τθσ αρχαίασ πόλθσ του Κορικοφ, ναόσ τθσ Διμθτρασ και τθσ Κόρθσ-

μθκυναϊκοί τάφοι), ζνα ζργο το οποίο προφανϊσ κα γίνει ςε ςυνεργαςία και με τθν 

ευκφνθ τθσ Αρχαιολογικισ Υπθρεςίασ. 

Θ πρωτοβουλία ςασ κυρία Μπρίνια να εντάξετε αυτό το κζμα τθσ αξιοποίθςθσ του 

πολιτιςτικοφ αποκζματοσ του Λαυρίου ςτο εκπαιδευτικό ςασ πρόγραμμα και να 

αςχολθκείτε εςείσ αγαπθτοί φοιτθτζσ ςτισ εργαςίεσ ςασ  μ’ αυτό οπωςδιποτε ςυμβάλλετε  

και εςείσ με τον τρόπο ςασ ςτθν εμπραγμάτωςθ των παραπάνω ςτόχων μιασ πόλθσ, που δεν 

είναι μεγάλθ∙ είναι μικρόσ ο τόποσ μασ, αλλά θ ιςτορικι του παράδοςθ είναι τεράςτια και θ 

τεχνολογικι, από τθν ανατολι τθσ εποχισ των μετάλλων, το 3000 π.Χ., ςτον Κορικό και εξ 

αυτοφ του λόγου διακζτει τθ ςυνείδθςθ τθσ ιςτορικισ αντοχισ του ελλθνικοφ χρόνου και 

επομζνωσ και τθσ αυτοπραγμάτωςθσ, τθσ ςυλλογικισ αυτοπραγμάτωςθσ.  

Θ ςυμπλιρωςθ του ελλείποντοσ κρίκου, του προαςτιακοφ ςιδθροδρόμου, που κα 

ςυνδζςει το λιμάνι του Λαυρίου με το αεροδρόμιο, τθν Ακινα και τθν Ελευςίνα, αποτελεί 

τθν απαραίτθτθ ενοποιθτικι ςυγκοινωνιακι υποδομι τθσ Αττικισ τριλογίασ, πζραν του ότι 

κα είναι μια άλλθ ςφνδεςθ του Αιγαίου με τθν Αττικι και τον θπειρωτικό κορμό. 

Θ τριλογία τθσ Αττικισ, θ Ελευςίνα, ωσ Ρολιτιςτικι Ρρωτεφουςα τθσ Ευρϊπθσ αυτό το 

ζτοσ που διανφουμε, θ αντίλθψθ για τα μνθμεία ωσ υποκείμενα, μάσ εμπνζουν να τα 

                                                           
21 Γιϊργοσ Ν. Δερμάτθσ (κείμενα)-Κϊςτασ Γ. Μάνκοσ (φωτογραφίεσ), Θορικόσ-Το Αρχαίο Θζατρο, δίγλωςςθ 
(ελλθνικά-αγγλικά) ζκδ. Διμου Λαυρεωτικισ, Λαφριο, 2010. 
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«αξιοποιιςουμε», όπωσ προανζφερα, και με ζναν εντελϊσ ρθξικζλευκο τρόπο γεννϊντασ  

τρεισ ιδζεσ-προτάςεισ εκδθλϊςεων: 

Ελευςίνα, ωσ ιδζα οικολογικι, Ακινα, ωσ ιδζα πολιτικι, Λαφριο, ωσ ιδζα κοινωνικι.   

Οι λζξεισ-κλειδιά για τθ διοργάνωςθ εκδθλϊςεων με αυτό το περιεχόμενο ςτθν 

Ελευςίνα, τθν Ακινα και το Λαφριο είναι το δθμιουργικό πάκοσ και θ ςυνζργεια, θ 

ςυνζργεια του Οργανιςμοφ Ρολιτιςτικισ Ρρωτεφουςασ τθσ Ελευςίνασ και του Διμου τθσ 

Ελευςίνασ με τον Διμο τθσ Ακινασ, τον Διμο Λαυρεωτικισ, το Υπουργείο Ρολιτιςμοφ, το 

ΕΜΡ, τθν Ρεριφζρεια Αττικισ, φυςικά το «Διάηωμα», που διατφπωςε τθν πρόταςθ τθσ 

τριλογίασ, άλλουσ κεςμοφσ τθσ Ελλθνικισ Ρολιτείασ, ευρωπαϊκοφσ φορείσ και 

προςωπικότθτεσ. Από εμάσ εξαρτάται να γίνουν οι δυνάμει ιδζεσ ενεργεία ιδζεσ, δθλαδι 

πράξεισ. 

Η πρώτθ εκδιλωςθ, με κεντρικό άξονα τθν κατ' εξοχιν ζννοια που εκφράηεται ςτον 

μφκο τθσ Διμθτρασ, τθν αρμονία, τθν αρμονία ςε ςχζςθ με το περιβάλλον, κα ζχει ωσ κζμα 

το πλανθτικό πρόβλθμα τθσ κλιματικισ αλλαγισ, προτείνω δε να τελεςτεί ςτον ιδανικότερο 

χϊρο, ςτο Τελεςτιριο τθσ Ελευςίνασ, με τθν παρουςία εκεί των πλζον αρμοδίων ειδικϊν 

επιςτθμόνων και εκπροςϊπων φορζων ςε διεκνζσ επίπεδο, εκκινϊντασ φυςικά από το δικό 

τθσ περιβαλλοντικό πρόβλθμα με τθν παρουςίαςθ ενόσ αρκρωμζνου προγράμματοσ για τθν  

επίλυςι του. Τα τελικά ςυμπεράςματα κα λάβουν τθ μορφι μιασ Ραγκόςμιασ Διακιρυξθσ-

Ζκκλθςθσ τθσ Ελευςίνασ, Ρολιτιςτικισ Ρρωτεφουςασ τθσ Ευρϊπθσ 2023, ζχω δε τθν 

πεποίκθςθ ότι κα είναι θ μεγαλφτερθ προςφορά τθσ, θ κορυφαία εκδιλωςι τθσ, κι αν δεν 

τθν ζχει προγραμματίςει θ Οργανωτικι Επιτροπι, πρζπει να τθν προγραμματίςει τϊρα, 

υπάρχει χρόνοσ. Ραραφράηοντασ το γνωςτό τραγοφδι, κατ’ αντίκεςθ: Να ξυπνιςουμε τθν 

Περςεφόνθ από τθν αγκαλιά τθσ γθσ, ώςτε να ξαναβγεί ςτο μπαλκόνι του κόςμου.
22  

Η δεφτερθ εκδιλωςθ κα ζχει ωσ αντικείμενο τθν υπεράςπιςθ και διεφρυνςθ τθσ 

Δθμοκρατίασ ςτθν Ευρϊπθ και ςτον κόςμο και κα πραγματοποιθκεί ςτον τόπο που τθ 

γζννθςε, ςτθν Ακινα, ςτθν Ρνφκα. Θ ςυνάκροιςθ αυτι ςτθν οποία κα κλθκοφν να λάβουν 

μζροσ άνκρωποι του πνεφματοσ και τθσ πολιτικισ, δεν κα ζχει τον χαρακτιρα ενόσ απλοφ 

τυπικοφ Συνεδρίου, αλλά μιασ δθμοκρατικισ ζγερςθσ, με προτάςεισ για τθ κζςμιςθ ενόσ 

νζου πολιτικοφ ςυμβολαίου, ωσ Δθμοκρατικισ Χάρτασ τθσ Ακινασ. 

Η τρίτθ εκδιλωςθ κα αφορά ςτθν υπεράςπιςθ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ και κα 

πραγματοποιθκεί ςτο Λαφριο, εκεί, όπου ο Κάτω Κόςμοσ δεν είναι μεταφυςικόσ, είναι 

φυςικόσ∙ ο Άδθσ είναι πραγματικόσ, θ ιςτορία του, επί αιϊνεσ, ζχει γραφεί μζςω του 

ςϊματοσ, τα πάκθ των χιλιάδων δοφλων μεταλλωρφχων είναι υπαρκτά, αποτυπωμζνα μζςα 

ςτισ ςκοτεινζσ ςτοζσ του ατελεφτθτου μόχκου, αναγκαςτικά ακζατα ςτθν εποχι τουσ, 

γίνονται ολοφάνερα ςιμερα από τισ ςφγχρονεσ αντιλιψεισ, που κεωροφν τον άνκρωπο ωσ 

αξία κακ’ εαυτιν∙ οι μεταλλευτικζσ ςτοζσ, ακάνατα μνθμεία του μαρτυρολογίου τθσ ηωισ 

τουσ. Λαφριο, τόποσ όπου οι ςφγχρονοι μεταλλωρφχοι και μεταλλουργοί, από τον 19ο αι., 

                                                           
22  Τίτλοσ του τραγουδιοφ: Ο εφιάλτθσ τθσ Περςεφόνθσ, ςτίχοι: Ν. Γκάτςοσ-μουςικι: Μ. Χατηιδάκισ, 
«...Κοιμιςου Περςεφόνθ ςτθν αγκαλιά τθσ γθσ, ςτου κόςμου το μπαλκόνι ποτζ μθν ξαναβγείσ...». Θ πρόταςθ 
ζχει κατατεκεί εγκαίρωσ ςτθν Οργανωτικι Επιτροπι τθσ Ελευςίνασ, Ρολιτιςτικισ Ρρωτεφουςασ τθσ Ευρϊπθσ 
2023. 
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όρκωςαν το κοινωνικό τουσ ανάςτθμα, δθμιουργϊντασ ζνα ςυμπαγζσ κίνθμα 

εξανκρωπιςμοφ τθσ ηωισ τουσ. Δεν υπάρχει πιο εμβλθματικόσ τόποσ από το Λαφριο, ϊςτε 

να τεκεί εδϊ το κοινωνικό ηιτθμα μζςα από μια ςυνάκροιςθ διανοουμζνων, εκπροςϊπων 

εργαηομζνων, πολιτικϊν τθσ Ευρϊπθσ. Θ ςυνάκροιςθ αυτι δεν κα ζχει και εδϊ τον 

χαρακτιρα ενόσ απλοφ τυπικοφ Συνεδρίου, αλλά τθσ υπεράςπιςθσ των δυνάμεων τθσ 

εργαςίασ, με προτάςεισ για τθ κζςμιςθ ενόσ νζου κοινωνικοφ ςυμβολαίου, ωσ Διακιρυξθσ 

του Λαυρίου για τα εργαςιακά δικαιϊματα. Λαφριο, μεταλλείο τθσ εργαςίασ και του 

πολιτιςμοφ και μεταλλείο κοινωνικισ δικαιοςφνθσ.23   

Λαφριο, από τθ μια το φωσ τθσ δραματικισ τζχνθσ ςτο αρχαίο κζατρο του Κορικοφ, 

ς’ αυτά τα αττικά χϊματα του Ορκοφ Λόγου και τθσ Δθμοκρατίασ και από τθν άλλθ το 

μαφρο φωσ των ςτοϊν, το μαφρο βλζμμα τουσ∙ οι κολόνεσ του ναοφ του Ροςειδϊνα ςτο 

Σοφνιο, αυτι θ μουςικι, ναι, αλλά και ο άλλοσ υπόγειοσ ναόσ με νοθτζσ κολόνεσ τα χίλια 

μεταλλευτικά φρζατα, οι ατελεφτθτεσ ςτοζσ, που αναπνζουν, ποιο μουςικό ςυμφωνικό ζργο 

κα μπορζςει να τον αποδϊςει. Θ διαλεκτικι ςφνκεςθ του τόπου.  

Ο ομιλϊν γεννικθκε, μεγάλωςε και ηει ςτα ταπεινά μεταλλευτικά χϊματα του 

Λαυρίου. Στα περιςςότερα από τα παραπάνω δεν ιταν μία ςυνείδθςθ που κεάται, αλλά μια 

ςυνείδθςθ που δρα. Δεν μποροφςα να κάνω διαφορετικά. Ριςτεφω όμωσ ςτο ζργο μου να 

ζχω κρατιςει τθν αναγκαία απόςταςθ που απαιτοφν θ αντικειμενικότθτα τθσ επιςτιμθσ και 

οι αυςτθρζσ μεκοδολογικζσ αρχζσ τθσ. Το Λαφριο δεν είναι μια ςυμπακθτικι γραφικότθτα. 

Τα μάτια του μάσ βλζπουν και μασ καλοφν να δϊςουμε μια νζα ςυνζχεια με ζνα νζο 

διευρυμζνο παραγωγικό νόθμα, πρωτίςτωσ μάσ παραδίδουν ζνα ςπάνιο ικοσ και ζνα 

αίςκθμα αξιοπρζπειασ. Ακοφςαμε πολλζσ φορζσ  το βουθτό τθσ πόλθσ, τθ βοι του χρόνου, 

είδαμε, ωσ ςτακερά, το γκρίηο τθσ χρϊμα, ςτιβαρό, οικείο. 

Λαφριο, το ςϊμα του χρόνου που ανκίηει.  

 Σασ ευχαριςτϊ πολφ για τθν προςοχι ςασ. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Και οι τρεισ προτάςεισ για τθν Ελευςίνα, τθν Ακινα και το Λαφριο πρωτοπαρουςιάςκθκαν ςτθν ομιλία του 
γράφοντοσ Η τριλογία τθσ Ακινασ Ελευςίνα-Ακινα-Λαφριο..., ό. π., ΤΡΡΛ, 2018. 


