
Έχοντας απουσιάσει από τον Μάρτιο από την ενημέρωσή σας για τα όσα συμβαίνουν στο ΤΠΠΛ, λόγω φόρτου 
εργασίας, θα επιχειρήσουμε να την αποκαταστήσουμε, με ένα  διπλό  τεύχος, φροντίζοντας πάντως να είμαστε 
επιλεκτικοί και περιληπτικοί. Πριν από αυτό, να ευχηθούμε σε όλους μια καλή ακαδημαϊκή χρονιά, με υγεία, 
δημιουργικότητα και συλλογικές επιτυχίες.

Στις 12-15/4/2018 φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις 

του Πάρκου το  11ο Συνέδριο Ελληνικής Γεωγραφικής 

Εταιρείας (ICHGS - 2018). Στο συνέδριο παρου-

σιάστηκαν περισσότερες από 120 ερευνητικές εργασίες, 

οι συγγραφείς των οποίων προέρχονταν από 23 

διαφορετικές χώρες και κάλυπταν σχεδόν όλους τους 

θεματικούς άξονες του γνωστικού πεδίου της 

Γεωγραφίας. Η Ε.Γ.Ε., Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου της οποίας είναι ο Καθηγητής της Σ.Τ.Α.Μ. 

ΕΜΠ Γ. Φώτης, ιδρύθηκε το 1901 και εδρεύει στην 

Αθήνα. 

     Στις 21/3/2018, στην Αίθουσα «Φαρμακείο», 

πραγματοποιήθηκε η Συνάντηση Συντονισμού 

Ερευνητικού Έργου BEWEXMIN (Bucket wheel excavators 

opera�ng under difficult mining condi�ons including 

unmineable inclusions and geological structures with 

excessive mining resistance) με υπεύθυνο τον Επίκουρο 

Καθηγητή της Σχολής ΜΜΜ ΕΜΠ Θ. Μιχαλακόπουλο. To 

έργο αυτό στοχεύει στην ανάπτυξη πρωτοποριακών 

λύσεων για τους «θηριώδεις» Καδοφόρους Εκσκαφείς, τα 

μεγαλύτερα μηχανήματα στον κόσμο, που χρησιμοποι-

ούνται στην εκμετάλλευση λιγνιτών.

Στο μέτωπο της Έρευνας και της Εκπαίδευσης το Πάρκο είχε πλούσια και πολυεπίπεδη δραστηριότητα.

 Το ΤΠΠΛ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο M3DLoC Project, 

με συντονιστή εταίρο το εργαστήριο R-Nano του ΕΜΠ και 

επικεφαλής τον Καθηγητή ΕΜΠ Κ.Χαριτίδη. Το έργο στοχεύει 

στην εφαρμογή τεχνολογιών πολυ-υλικών 3D prin�ng για 

την κατασκευή μεγάλης κλίμακας μικροροϊκών συστημάτων 

-μικροσωλήνων και μικροβελόνων- (microfluidic MEMS) για 

εφαρμογές αισθητήρων τύπου  “lab-on-a-chip” (LOC). Στις 

6/7 πραγματοποιήθηκε στο Λαύριο συνάντηση των εταίρων 

του έργου για την επίλυση τεχνικών θεμάτων που αφορούν 

στην πιλοτική γραμμή ανοικτής πρόσβασης που πρόκειται 

να εγκατασταθεί στο ΤΠΠΛ.               h�p://www.m3dloc.eu/
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Ένα ιδιαίτερο και εξαιρετικά ενδιαφέρον Summer School 

διοργανώθηκε για πρώτη φορά στο ΤΠΠΛ, στις 25-29/6:  

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με το Κέντρο 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου, φιλοξένησαν το 

"Θερινό Σχολείο" τους για μαθητές της Β'βάθμιας 

ε κ π α ί δ ε υ σ η ς ,  μ ε  θ έ μ α  " Μ Ι Α  Ξ Ε Ν Α Γ Η Σ Η  Σ ΤΑ 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ CERN" και με επιστημονικό 

υπεύθυνο τον Καθηγητή Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. του ΕΜΠ Ε. Γαζή. Το 

απόγευμα της 28/9 ο Καθηγητής έκανε ανοιχτή ομιλία με 

θέμα  «Η συμβολή του CERN στην Βιοϊατρική Έρευνα».

http://www.m3dloc.eu/


«Ρυπασμένα εδάφη και άλλοι κίνδυνοι: Πως τους 

αξιολογούν οι κάτοικοι του Λαυρίου;» ήταν το θέμα της 
εκδήλωσης της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων 
Μεταλλουργών του ΕΜΠ, στις  30/4/2018, στο ΤΠΠΛ. 
Έγινε παρουσίαση αποτελεσμάτων μιας πρωτογενούς 
έρευνας που πραγματοποιήθηκε στη Σχολή ΜΜΜ στο 
πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας της Σεμίνας Ζέρβα. 
Την παρουσίαση, που προλόγισε ο Κοσμήτορας της 
Σχολής Δ. Καλιαμπάκος, παρακολούθησαν αρκετοί 
Λαυριώτες,  δεδομένων των περιβαλλοντικών 
προβλημάτων που απασχολούν τη Λαυρεωτική. 

Μια εντυπωσιακή άσκηση εκκένωσης του Υπόγειου 

Χ ώ ρ ο υ  Δ ι ά θ ε σ η ς  Ε π ι κ ί ν δ υ ν ω ν  Α π ο β λ ή τ ω ν 
πραγματοποιήθηκε στις 19/5/2018, για ερευνητικούς 
σκοπούς, στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας του 
φοιτητή της Σχολής Μ.Μ.Μ. ΕΜΠ Ν. Γκιουζέλη. Στην 
άσκηση, που στόχευε στη σύγκριση των θεωρητικών με 
τους πραγματικούς χρόνους εκκένωσης (μια αναγκαιότητα 
που δυστυχώς η καταστροφή στο Μάτι ανέδειξε με έντονο 
τρόπο), πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή πολλών 
εθελοντών- φοιτητών της Σχολής αλλά και νεαρών αθλητών 
από τις Ακαδημίες μπάσκετ του Πανερυθραϊκού.  Τους 
νεαρούς συνόδευσε ο προπονητής τους  και διδάκτορας 
της ΣΜΜΜ Τάσος Καλλιανιώτης. 
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Λίγες μέρες πριν, ολοκληρώθηκε το Workshop της Σχολής 

Αρχιτεκτόνων σε συνεργασία με την “Motus Terrae - Κέντρο 

για τις Τέχνες στο Δημόσιο Χώρο”, και η Διεθνής Συνάντηση 

στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος  “ATLAS OF 

TRANSITIONS –Νέες Γεωγραφίες για μια Διαπολιτισμική 

Ευρώπη” 2017-2020, δράσης του “Crea�ve Europe” με 

συμμετοχή επτά χωρών. Το τετραήμερο σεμινάριο (15-18/9), 

που φιλοξένησε αλλά και όπου συμμετείχε το ΤΠΠΛ, 

ασχολήθηκε με θέματα μνήμης, μετανάστευσης και 

οικειοποίησης του δημόσιου χώρου, με αντικείμενο την πόλη 

του Λαυρίου. Συμμετείχαν 20 φοιτητές με διδάσκοντες τους 

Καθηγητές-τριες Aρχιτεκτονικής ΕΜΠ Κ. Μωραΐτη Ε. 

Κωνσταντινίδου (Συντονίστρια) και Π. Κουτρολίκου. Στις 23/9 

ολοκληρώθηκε η Διεθνής Συνάντηση με παρουσίαση της 

φάσης αυτής του έργου.

Στο ΤΠΠΛ, έλαβε ακόμη χώρα, στις 12-13 Ιουλίου, η 

Εναρκτήρια Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

HORIZON 2020 - “HYDROUSA” που διοργάνωσε το  ΕΜΠ, 

με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή της 

Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Σ. Μαλαμή. Συνολικά 

στο πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί ένα από τα 

μεγαλύτερα προγράμματα στη διαχείριση των υδατικών 

πόρων, συμμετέχουν 27 φορείς από διάφορες χώρες της 

Ευρώπης και της Μεσογείου. Το “Hydrousa” στοχεύει 

στην ανάπτυξη, τη βελτιστοποίηση και την επίδειξη 

καινοτόμων και αποδοτικών συστημάτων χαμηλού 

κόστους για τη διαχείριση μη συμβατικών ειδών νερού σε 

Μεσογειακές περιοχές. Αυτό περιλαμβάνει τη διαχείριση 

των λυμάτων, του βρόχινου νερού, των υπόγειων 

υδάτων, του θαλάσσιου νερού και της ατμοσφαιρικής 

υγρασίας.

Τον Απρίλιο (20-22/4/2018) φιλοξενήθηκε στο Πάρκο 

σεμινάριο με θέμα "Μαθαίνω για τα δάση"  που 

διοργάνωσε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Λαυρίου-που εδρεύει και δραστη-ριοποιείται στο ΤΠΠΛ- 

σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της 

Φύσης. Το σεμινάριο απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς 

της Β'βάθμιας εκπαίδευσης και περιελάμβανε τη 

συνάντηση του αντίστοιχου διεθνούς δικτύου.



Σε διεθνή εκδήλωση στο πλαίσιο του «Gripen Europe» με 

θέμα “Πολιτισμός, Ψηφιακά Μέσα και Επιχειρηματι-
κότητα: Από την Ψηφιοποίηση στην Παιχνιδοποίηση” που 
διοργάνωσε στην Αθήνα, στις 18 και 19 Μαΐου, η Μη 
Κυβερνητική Οργάνωση Ξένιος Πόλις σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & 
Ενημέρωσης και τον ερευνητικό οργανισμό CARDET με 
σκοπό τη δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας μεταξύ 
δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, ερευνητικών και 
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, για τη σχέση πολιτισμού, 
ψηφιακών μέσων και επιχειρημα-τικότητας. Στο πλαίσιο 
αυτής της εκδήλωσης, το ΤΠΠΛ συμμετείχε με την 
παρουσίαση "Το όραμά μας: Κέντρο ανάπτυξης νέων 
τεχνολογιών για την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία στο 
ΤΠΠΛ" και στο θεματικό τραπέζι: "Ψηφιακός Πολιτισμός και 
Ευρωπαϊκέςρηματοδοτήσεις" (Α. Χαδουμέλλης, Ο. Σενή).

Στο Frieberg της Σαξονίας, στη Γερμανία, βρέθηκε ο 

Διευθυντής ΤΠΠΛ  Α. Χαδουμέλλης στις 7/6, συμμε-
τέχοντας στο σεμινάριο που διοργανώθηκε από το  
MIREU EX MINING TERRITORIES NETWORKING, με θέμα 
τη συμβολή της πολιτιστικής  και  βιομηχανικής 
κληρονομιάς στην περιφερειακή ανάπτυξη. Συμμετείχαν 
εκπρόσωποι από πρώην μεταλλευτικούς τόπους  από 
τρεις περιοχές της Γερμανίας, αλλά και της Φινλανδίας, 
της Ουαλίας και της Τσεχίας, που σήμερα έχουν 
πολιτιστικό χαρακτήρα. Ο κ. Χαδουμέλλης παρουσίασε το 
έργο συγκρότησης του ΤΠΠΛ, τις σημερινές του 
λειτουργίες και δράσεις και αντάλλαξε απόψεις με τους 
συμμετέχοντες για τις δυνατότητες ανάπτυξης των 
παλιών μεταλλευτικών χώρων αλλά και για τις 
δυνατότητες συνεργειών.

Στη Χίο, στις 19/6/2018, πραγματοποιήθηκε 

Συνάντηση Προόδου Εργασιών του ερευνητικού 
έργου Smar�an στο πλαίσιο του HORIZON 2020. 
Στην συνάντηση παρουσιάστηκε  στους εταίρους 
του έργου το επιχειρηματικό μοντέλο της 
πιλοτικής γραμμής παραγωγής πολυμερών με 
ενίσχυση ινών άνθρακα (CFRP), η οποία θα 
εγκατασταθεί σε κατάλληλα διαμορ-φωμένο χώρο 
στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου.

Στο Παλαιό Μηχανουργείο Λαυρίου και στο Λιμάνι Λαυρίου 

έλαβε χώρα στις 8 και 9 ιουνίου το Επιχειρηματικό Forum 
"ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ, Νέες Αναπτυξιακές 
Ευκαιρίες και Προκλήσεις". Στο Forum αυτό το ΤΠΠΛ 
εκπροσωπήθηκε από τον Καθ. Δ. Καλιαμπάκο με χαιρετισμό 
κα ι  ε ι σ ή γ η σ η  " Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή  Τ α φ ή  Ε π ι κ ί ν δ υ ν ω ν
Αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ) στην Αττική - Το Σχετικό Έργο Του 
Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου", από την Όλγα 
Σενή, Αρχιτέκτονα ΤΠΠΛ με την εισήγηση "Το Όραμά Μας: 
Κέντρο Ανάπτυξης Τεχνολογιών Για Την Ψυχαγωγία Και Την 
Εκπαίδευση Στο ΤΠΠΛ" και από τον Κώστα Αγγελόπουλο, 
Μηχανικό Μεταλλείων ΤΠΠΛ με την εισήγηση "Τεχνολογική 
Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα στη Λαυρεωτική: Η 
διαχρονική συνεισφορά του Τεχνολογικού Πολιτιστικού 
Πάρκου Λαυρίου". 
h�p://www.ert.gr/eidiseis/oikonomia/elladaoikonomia/ep
endyontas-s�-layreo�ki-epicheirima�ko-foroym-sto-layrio/
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Το Πάρκο δρα βεβαίως και «εκτός των τειχών». Έτσι, το ΤΠΠΛ συμμετείχε:

http://www.ert.gr/eidiseis/oikonomia/elladaoikonomia/ependyontas-sti-layreotiki-epicheirimatiko-foroym-sto-layrio/
http://www.ert.gr/eidiseis/oikonomia/elladaoikonomia/ependyontas-sti-layreotiki-epicheirimatiko-foroym-sto-layrio/


Η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ 
τίμησε το ΤΠΠΛ διοργανώνοντας στο κτίριο της 
«Αποθήκης Επίπλευσης»  την τελετή απονομής 
διπλωμάτων για τους αποφοίτους του 2017 της 
Σχολής, στις 15 Ιουνίου. Χαιρετισμό και ομιλία 
απηύθυναν ο Αναπληρωτής Πρύτανη επί των 
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & της Διοικητικής 
Μέριμνας του Ιδρύματος Καθ. Δημήτριος 
Παπαντώνης, ο Κοσμήτορας της Σχολής Καθ. 
Νικόλαος Μαρμαράς και ο κ. Απόστολος 
Ευθυμιάδης μέλος του Δ.Σ. του Πανελληνίου 
Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων - 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Βραβεία απο-
νεμήθηκαν στους τρεις πρώτους σε βαθμολογία 
Διπλωματούχους της Σχολής για το έτος 2017.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Π.Π.Λ. - σ. 4 

Φοιτητές από όλον τον κόσμο στο Πάρκο 

Στις 25/4/2018 ο Καθηγητής ΕΜΠ Η. Ζουμπούλης ξενάγησε τους  πρωτοετείς φοιτητές  της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων 

Μεταλλουργών ΕΜΠ στις ιστορικές εγκαταστάσεις του ΤΠΠΛ.  Με ιδιαίτερους σταθμούς το Μηχανουργείο, τον Υπόγειο 
Χώρο και το «Κτίριο του Υδρογόνου» του Εργαστηρίου Μεταλλουργίας, είχε την ευκαιρία να τους εισάγει τόσο στην 
ιστορική όσο και στη σύγχρονη υπόσταση και λειτουργία του χώρου.

Καθώς πυκνώνει το ενδιαφέρον των ερευνητών για το Ιστορικό Αρχείο της ΓΕΜΛ, (πράγμα που καθιστά επιτακτική την 

ανάγκη διαχείρισής του ώστε να καταστεί σταδιακά επισκέψιμο από τους ερευνητές) πραγματοποιήσαμε άτυπες 
«ξεναγήσεις» και σε αυτό, επιτρέποντας –και επιβλέποντας- τη φωτογράφιση  χαρτών σε δυο μεταπτυχιακούς φοιτητές -
ερευνητές. Στην Francesca Sanna,  Υποψήφια Διδάκτορα στο Université Paris Diderot,  στις 21/5 , και στον Μάρκο 
Βαξεβανόπουλο,  μεταδιδακτορικό ερευνητή στο «Lavrion Sha�s Project», ενός προγράμματος που εκπονείται από 
επιστήμονες του Τμήματος Γεωλογίας Α.Π.Θ., του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος Ε.Κ.Π.Α.  και του Western 
Australia University, στις 30/5.

Φοιτητές του Bri�sh University of Columbia του Τμήματος 

Θεάτρου και Κινηματογράφου επισκέφθηκαν  στις 19 και 20 
Μαΐου το Πάρκο, με επικεφαλής τον Επίκουρο Καθηγητή στο 
μάθημα “Ancient Theatre” Hallie Marshall  και τον  
μεταπτυχιακό φοιτητή Mario Kallos, Ελληνικής καταγωγής. Η 
ομάδα ξεναγήθηκε στο χώρο, φωτογράφισε και κινημα-
τογράφησε, στο πλαίσιο της σπουδαστικής τους εργασίας.

Με ανάλογο ενδιαφέρον επισκέφθηκε το Πάρκο στις 14/6  

ομάδα 20 περίπου σπουδαστών από το Chapman University 
της California, με επικεφαλής τον Αναπληρωτή Καθηγητή 
James Gardner, του Τμήματος  Κινηματογραφικών και 
Τηλεοπτικών Σπουδών. Περιηγήθηκαν και εξερεύνησαν τους 
χώρους του ΤΠΠΛ, προκειμένου να δημιουργήσουν ταινίες 
μικρού μήκους, στο πλαίσιο της θερινής πρακτικής τους 
άσκησης. 

Είχε προηγηθεί, στις 25/5/2018,  επίσκεψη και ξενάγηση  10 

φοιτητών από το KANSAS UNIVERSITY με υπεύθυνο τον 
Καθηγητή Γιώργο Τσόφλια, στο πλαίσιο του μαθήματος 
Γεωλογία και Περιβάλλον. 

Στις 30/8 είχαμε την επίσκεψη του Ιάπωνα Καθηγητή 

Toshikazu Hanazato από την Αρχιτεκτονική Σχολή του   Μie 
University,  μαζί με δυο μεταπτυχιακές φοιτήτριές του και με 
τη συνοδεία της κ. Β. Ελευθερίου, Διευθύντριας της ΥΣΜΑ 
(Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως). Mεταξύ του 
Μie University, της ΥΣΜΑ και του ΕΜΠ (Εργαστήριο 
Αντισεισμικής Τεχνολογίας, Επικ. Καθηγητής Πολ. Μηχ. Χ. 
Μουζάκης) έχει υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας και έχουν 
εγκατασταθεί στον Παρθενώνα  τρεις επιταχυνσιογράφοι για 
την παρακολούθηση σεισμικών συμβάντων.



Μια ιδιαίτερη για το Πάρκο εκδήλωση, όχι μόνο γιατί βρίσκεται στη διεπιφάνεια πολιτισμού, τεχνολογίας, 
έρευνας και εκπαίδευσης, ως περιεχόμενο και ως μορφή, αλλά και γιατί αποτελεί δράση με ίδια μέσα, της Σχολής 
Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΜΠ και του ΤΠΠΛ, ήταν η «ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- 
Ιχνηλατώντας την ταυτότητά τους μέσα από την τέχνη» που πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου με την υποστήριξη 
του Δήμου Λαυρεωτικής και άλλων ερευνητικών και πολιτιστικών τοπικών φορέων και μεγάλο κοινό.
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Ακόμα, ξεναγήθηκαν στο Πάρκο, ενδεικτικά:

· Κλιμάκιο του ΙΓΜΕ στο πλαίσιο του Διεθνούς Συμποσίου "SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL POLLUTION FROM 

ABANDONED MINES" που διοργάνωσε το ΙΓΜΕ στην Αθήνα στις 25-26/6/2018.

·    Oμάδα Γάλλων Μεταλλειολόγων Μηχανικών, με οργάνωση  της Geo-Routes, ορυκτολογικού, γεωλογικού, αρχαιολογικού 
και βιομηχανικού ενδιαφέροντος.

·   25 μέλη της Scien�fic Instrument Society, ενός διεθνούς επιστημονικού συλλόγου με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα 
επιστημονικά όργανα και συσκευές, με έδρα το Stadhampton, στο Oxfordshire του Ηνωμένου Βασιλείου, μαζί με τον 
συνοδότους, κ. Γ. Βλαχάκη, Διδάσκοντα στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.  

Η εκδήλωση αποτέλεσε, μετά από ένα χρόνο, τον δεύτερο σταθμό στην 

αναζήτηση της  ταυτότητας  του μεταλλωρύχου,  μετά τους 

«Μεταλλωρύχους του Κόσμου». Με  βασικό ομιλητή τον Κοσμήτορα της 

Σχολής ΜΜΜ και Αντιπρόεδρο ΤΠΠΛ Δ. Καλιαμπάκο, σε μια πολύμορφη 

εκδήλωση λόγου, εικόνας και ήχου, επιχειρήθηκε, μέσα από τις 

αναπαραστάσεις των τεχνών (λογοτεχνίας, μουσικής, εικαστικών, 

κινηματογράφου) σε συνδυασμό με την επιστημονική έρευνα και τις 

μαρτυρίες, μια προσέγγιση της ψυχοσύνθεσης και της κοινωνικής 

έκφρασης των Ελλήνων μεταλλωρύχων, αυτής της πολύ ιδιαίτερης 

κατηγορίας εργαζομένων σε ακραίες συνθήκες.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος της Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής κ. 

Α. Βλάδος, ενώ θερμό χαιρετισμό απηύθυνε ο Αντιπρύτανης ΕΜΠ Ε. 

Σαπουντζάκης. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η εισαγωγή του Προέδρου της 

Ομοσπονδίας Μεταλλωρύχων κ. Δ. Καραγιάννη, που κατέθεσε 

προσωπικές μαρτυρίες από το επάγγελμα. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν 

ο Πρύτανης ΕΜΠ Ι. Γκόλιας και ο Μανώλης Γλέζος, καθώς και οι 

συμμετέχοντες, μέσω των έργων τους, Ν. Βουρλάκος, ποιητής, και Κ. 

Πόγκας, παλιός μεταλλεργάτης και Δήμαρχος Λαυρίου. Αποφώνισε ο 

Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δ. Λουκάς. 

Την κεντρική αφήγηση τόνισε η απόδοση λογοτεχνικών κειμένων από τον 

ηθοποιό Νίκο Αρβανίτη, σε έναν διάλογο με εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Από τις 20 έως τις 24 Μαρτίου το ΤΠΠΛ φιλοξένησε μια πρωτότυπη για το ίδιο και σημαντική για τα ελληνικά πολιτιστικά 

πράγματα διοργάνωση: το Script Lab, ένα διεθνές εργαστήριο κινηματογραφικού σεναρίου. Η διοργάνωση 

πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας  του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου με ένα από τα πιο διάσημα 

εργαστήρια ανάπτυξης κινηματογραφικών project στον κόσμο, το Torino Film Lab. To σεμινάριο, κλειστό, για 

αναγνωρισμένους επαγγελματίες, κατέληξε σε μια ανοιχτή εκδήλωση “masterclass” που χαιρέτισαν ο Βασίλης 

Κοσμόπουλος, Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, ο Ασημάκης Χαδουμέλλης,Διευθυντής ΤΠΠΛ 

και Ma�hieu Darras, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Torino Film Lab, ενώ οι Franz Rodenkirchen και Isabelle Fauvel 

ανέπτυξαν ζητήματα της δημιουργικής διαδικασίας για μια επιτυχημένη ανάπτυξη ενός κινηματογραφικού σχεδίου.
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Από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο το αμφιθέατρο του ΤΠΠΛ 

παραχωρήθηκε και φέτος για αρκετές βραδιές στην τοπική 
αυτοδιοίκηση, στο πλαίσιο του καθιερωμένου θερινού  φεστιβάλ του 
Δήμου Λαυρεωτικής «ΘΟΡΙΚΙΑ».

 Ενδεικτικά αναφέρουμε τις μουσικές συναυλίες της Δημοτικής 
Φιλαρμονικής και της Χορωδίας Λαυρίου, στις 20 και 22 Ιουλίου, με 
αντίστοιχα θέματα «Ποπ και ροκ» και «Στα μινόρε των FM», τις 
θεατρικές παραστάσεις «ΜΗΔΕΙΑ» του Μποστ,  από την 
ερασιτεχνική ομάδα θεάτρου «ΘΕΑΤΡΟΠΟΙ», στις 6/7, και τις 
Αριστοφανικές κωμωδίες «Αχαρνής» και «Εκκλησιάζουσες», στις 5 
και 11 Αυγούστου, σε σκηνοθεσίες των Κ. Τσιάνου και Α. Ρήγα 
αντίστοιχα. Τέλος, την πρόσφατη παράσταση «Χοηφόρες», από την 
Αισχύλεια τριλογία και τη θεατρική ομάδα Vasistas, σε σκηνοθεσία 
Αργυρώς Χιόνη, που ο καιρός μετέφερε στην αίθουσα Επίπλευσης 
(29/9/18).

Να αναφέρουμε επίσης, στο ίδιο φεστιβάλ, την ενδιαφέρουσα 
εικαστική έκθεση «Processinganextrac�on/ Επεξεργάζοντας την 
πόλη» (4-12/8) τριών νεαρών εικαστικών –η μία ξεκίνησε από εμάς!- 
των Νάιρα Στεργίου, Ράνια Μπιχαλτζή και Εριφύλη Βενέρη «με 
αφορμή την πόλη του Θορικού, την ιστορία, τους συμβολισμούς και 
την ποιητική της».

Εκδηλώσεις με θέμα την Τριλογία «Λαύριο –Αθήνα 

–Ελευσίνα» και με την ευκαιρία της 11ης Γενικής του 

Συνέλευσης  πραγματοποίησε το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ»  στις 22 

και 23 Σεπτεμβρίου στο ΤΠΠΛ και με κύριους ομιλητές τους  κκ 

Χρήστο Λάζο, συγγραφέα και ιδρυτικό μέλος του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», Γιώργο Δερμάτη, Δρα Ιστορίας και  Νίκο 

Μπελαβίλα, Αν. Καθηγητή ΕΜΠ. Την εναρκτήρια ομιλία έκανε  ο 

Πρόεδρος του Σωματείου, κ. Σταύρος Μπένος.  

Οι ομιλητές της πρώτης ημέρας ανέπτυξαν τις προοπτικές  του 

προγράμματος της Τριλογίας.  Το ΔΙΑΖΩΜΑ δεσμεύτηκε  για τη 

συνέχιση των διαβουλεύσεων με όλους τους συναρμόδιους 

φορείς (Κυβέρνηση, Περιφέρεια, Δήμους, Ιδιωτικό Τομέα) για τη 

συγκρότηση και υλοποίηση του προγράμματος αυτού. 

Τέλος, τα μέλη και οι φίλοι του Σωματείου, κατά τη διάρκειατου 

διημέρου, επισκέφθηκαν τις αρχαίες μεταλλευτικές 

εγκαταστάσεις στη Σούριζα, το αρχαίο θέατρο του Θορικού, 

ξεναγήθηκαν στο ΤΠΠΛ από το Διευθυντή κ. Α. Χαδουμέλλη και 

απόλαυσαν ένα μουσικό δρώμενο στο αμφιθέατρο τουΠάρκου.

Η  Κλασσική Ορχήστρα Academica 

Αθηνών, του Ωδείου Αθηνών,  στο πλαίσιο 

του κύκλου συναυλιών της ανά την Αττική 

και με  την υποστήριξη του ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ 

του Δήμου Λαυρεωτικής,  πραγμα-

τοποίησε συναυλία στην "Αποθήκη 

Επίπλευσης» στις 10 Ιουνίου, με έργα 

Rossini, Ibert και Bartholdy, σε μουσική 

διεύθυνση Νίκου Αθηναίου.
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