Ενημερωτικό Δελτίο Τ.Π.Π.Λ.
Διπλό Τεύχος 13-14 / Σεπτέμβριος 2017
Το πρώτο Ενημερωτικό Δελτίο του έτους αφιερώθηκε στην τεχνολογική υπόσταση του ΤΠΠΛ, αφήνοντας πίσω
την επικαιρότητα. Στο 2ο τρίμηνο η εντατική προετοιμασία των εκδηλώσεων δε μας άφησε περιθώρια
περιγραφής. Ερχόμαστε τώρα, με ευχές για καλή ακαδημαϊκή χρονιά σε όλους, με υγεία, δύναμη και
δημιουργικότητα, και με ένα διπλό τεύχος, να σας παρουσιάσουμε μια περίληψη των πεπραγμένων στο Πάρκo
κατά το τελευταίο 8μηνο.

Διάγουμε το 180ό έτος από ιδρύσεως του ΕΜΠ και οι εορτασμοί, που κορυφώνονται προς το τέλος του έτους,
είχαμε την τιμή να ξεκινήσουν από εδώ. Το ΤΠΠΛ συνέβαλε με δυο εκδηλώσεις.

Οι εκδηλώσεις εορτασμού του ΕΜΠ άνοιξαν την 6η Μαΐου
2017 με την εκδήλωση: «Μεταλλωρύχοι του κόσμου Ιχνηλατώντας την ταυτότητα τους μέσα από την τέχνη» σε
μια σύμπραξη του Πάρκου με τη Σχολή Μηχανικών
Μεταλλείων Μεταλλουργών, που γιορτάζει κι εκείνη τα
70χρονά της. Σε μια πρωτότυπη παρουσίαση, με λόγο,
εικόνες, μουσικά και κινηματογραφικά αποσπάσματα, ο
Κοσμήτορας της Σχολής ΜΜΜ Δημήτρης Καλιαμπάκος
επιχείρησε την σκιαγράφηση των κοινών στοιχείων της
ταυτότητας των μεταλλωρύχων διεθνώς, μέσα από το
αποτύπωμά τους τόσο στις καλές τέχνες όσο και στα
τεχνουργήματα της καθημερινότητάς τους. Έμφαση δόθηκε
στο συμβολισμό του χαρακτήρα του μεταλλωρύχου που,
αφενός συνδέεται με τον κόσμο της εργασίας, από όπου το
Ίδρυμά μας αναδύθηκε, καταρχήν ως Σχολείο Τεχνιτών, και
αφετέρου διακρίνεται από ποιότητες όπως η δύναμη, το
θάρρος και η ενάργεια που απαιτούν και από εμάς οι
δύσκολοι σημερινοί καιροί.

Συνδιοργανωτές της εκδήλωσης, που παρακολούθησε
πολυάριθμο κοινό, με ιδιαίτερο στοιχείο την παρουσία
πρώην μεταλλωρύχων του Λαυρίου , ήσαν ο Δήμος
Λαυρεωτικής, η Εταιρεία Μελετών, ο Εκδρομικός Επιμορφωτικός Σύλλογος και η Χορωδία Λαυρίου. Την
εκδήλωση προλόγισε ο Πρύτανης ΕΜΠ Ι. Γκόλιας και
χαιρέτισε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και
Κλιματικής Αλλαγής της
Περιφέρειας Αττικής κ.
Αναγνωστόπουλος και ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής κ. Λουκάς,
ενώ παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Σερίφου κ. Αντωνάκης, ο
Πρόεδρος του Σ.Μ.Ε. κ. Κεφάλας, ο Πρόεδρος του
Συνδικάτου του Ι.Γ.Μ.Ε. κ. Μπάτης, ο Πρόεδρος του
Συλλόγου Μεταλλωρύχων Λαυρίου κ. Δημητρακόπουλος και
πολλοί άλλοι εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων .

Η δεύτερη, τριήμερη (7-9 Ιουλίου 2017) αφιερωμένη στα 180χρονα του
ΕΜΠ εκδήλωση ήταν το Prometheus Game Jam. Σε μια σύνθετη
διοργάνωση, που περιελάμβανε ομιλίες σχετικά με το θέμα της
ανάπτυξης των ψηφιακών παιχνιδιών παγκοσ μίως, φιλοξενία 85
περίπου νέων σχεδιαστών παιχνιδιών και, το κυρίως μέρος βεβαίως,
τον 48ωρο μαραθώνιο διαγωνισμό δημιουργίας πρωτότυπου
παιχνιδιού -video ή επιτραπέζιου- με επιτόπου εκφώνηση του θέματος
και σχηματισμό ομάδων. Το ανοιχτό θέμα του διαγωνισμού ήταν ο
Προμηθέας Πυρφόρος, το σύμβολό μας. Η αίθουσα της Επίπλε υσης
γέμισε από δημιουργική νεολαία πολλών ειδικοτήτων -επαγγελματιών,
σπουδαστών ή απλά εραστών του είδους, που σε ένα ενθουσιώδες,
ευγενές και συνεργατικό κλίμα κατάφερε να δημιουργήσει σε ελάχιστο
χρόνο ολοκληρωμένα παιχνίδια, τόσο αισθητικά όσο και λειτουργικά.
Στο τέλος της τρίτης ημέρας παρουσιάστηκαν όλα τα έργα και, η ειδική
επιτροπή απένειμε τρία βραβεία στην κατηγορία video games –όπου
και υπήρξαν οι περισσότερες συμμετοχές- και ένα board game
(επιτραπέζιο).

Τις εικαστικές εγκαταστάσεις που συνέδραμαν στην επιβλητική
ατμόσφαιρα της Αποθήκης ετοίμασε, ειδικά για το Game Jam,
η νεαρή καλλιτέχνης πλαστικών τεχνών Ράνια Μπιχαλτζή,
κατόπιν πρόσκλησης της από το ΤΠΠΛ.
Η, κατά γενική ομολογία πολύ επιτυχημένη εκδήλωση ήταν
συνδιοργάνωση του ΕΜΠ, του ΤΠΠΛ και της μη κερδοσκοπικής
εταιρείας Gifted Hellas που δραστηριοποιείται στο χώρο.
(Ας μας επιτραπεί να δηλώσουμε, ως ομάδα του ΤΠΠΛ,
ιδιαίτερα ικανοποιημένοι και υπερήφανοι για τις δυο αυτές
εκδηλώσεις). Περισσότερα και για τις δύο, στους συνδέσμους
του ΕΜΠ https://www.ntua.gr/el/180 -years-ntua/item/241-6maiou-2017-metalloryxoi-tou-kosmou-ixnilatontas-tin-taftotitatous-mesa-apo-tin-texni-sto-texnologiko-politistiko-parkolavriou και
https://www.ntua.gr/el/180 -years-ntua/item/244-7-9-iouliou2017-gamejam-enas-diagonismos-fantasias-dimiourgikotitaskai-texnologias-sto-texnologiko-politistiko-parko-lavriou,
αντίστοιχα.

Πλούσια ήταν η εκπαιδευτική δραστηριότητα στο Πάρκο κατά τους τελευταίους μήνες
Προεξάρχοντα τα δύο διεθνή workshops φοιτητών Αρχιτεκτονικής , που
φιλοξενήθηκαν στους χώρους του το ΤΠΠΛ στα τέλη Μαρτίου και
Ιουλίου αντίστοιχα :
·
27-30/3/2017: Βίλα Σερπιέρι και Φαρμακείο: workshop με θέμα
“Lavrion: Revitalisation of a former mining complex” μεταξύ των
Εργαστηρίων Αστικού Περιβάλλοντος και Ερευνών Ιστορίας της
Αρχιτεκτονικής της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ με το
τμήμα Heritage & Architecture της Σχολής Αρχιτεκτόνων TUDelft , με
επιστημονικούς υπεύθυνους από Ελληνικής πλευράς τον Καθηγητή
Π. Τουρνικιώτη και τον Αναπλ. Καθηγητή Ν. Μπελαβίλα.
·
Στο πλαίσιο του προγράμματος Archi -Med.es2017 και του Διεθνούς
Συνεδρίου με τίτλο “Place and Locality vs MODERNISM: Examples of
emerging new paradigms in Architectural Design”
που
πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ , προηγήθηκε
workshop στο Λαύριο (16-20/07/2017) με τη συμμετοχή
σπουδαστών από τις Αρχιτεκτονικές Σχολές Αθηνών, Θεσσαλονίκης,
Λευκωσίας, Βαρκελώνης, Ρώμης, και Portimão και Covilhã της
Ποτογαλίας. Επιστημονική υπεύθυνη ήταν η Ομ. Καθηγήτρια ΕΜΠ
Ελένη Μαΐστρου και δι δάσκοντες οι: Καθηγητής Β. Γκανιάτσας, Αν.
Καθηγήτρια Ε. Κωνσταντινίδου, Επ. Καθηγήτρια Δ. Νικολάου. Στην
προκειμένη περίπτωση το ΤΠΠΛ εκτός της φιλοξενίας είχε και ενεργό
συμμετοχή στο εργαστήριο, τόσο στο περιεχόμενο (παρουσιάσεις)
όσο και στην οργάνωση.
https://archimedes2017lavrion.wordpress.com/

Εξάλλου, από τις εκδηλώσεις του ΕΜΠ στο χώρο,
σημειώνουμε τις τελετές απονομής των Διπλωμάτων
των νέων Μηχανικών : της Σχολής Μηχανικών
Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΜΠ , στις 10/7/2017 , και
των Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, στις 12/7/2017,
παρουσία των Κοσμητόρων των Σχολών, Καθηγητών Δ.
Καλιαμπάκου και Η. Τατσιόπουλου, αντίστοιχα , καθώς
και αρκετών Καθηγητών.

Στο τέλος Αυγούστου ολοκληρώθηκε η δίμηνη
Πρακτική Άσκηση του πεμπτοετή φοιτητή του
Τμήματος
Μηχανολόγων
Μηχανικών
και
Αεροναυπηγών της Πολυτεχνι κής Σχολής του
Πανεπιστημίου Πατρών Γεωργίου Γκουλιώνη, με θέμα
«Αξιολόγηση Απόδοσης Διάταξης Φωτοβολταϊκών
Στοιχείων». Σημειώνουμε ότι το ΤΠΠΛ είναι
εγγεγραμμένο κατά τα τελευταία έτη στο σύστημα
ΑΤΛΑΣ για την υποδοχή φοιτητών για εκπόνηση της
προβλεπόμενης πρακτικής άσκησης. Έχουν ήδη
εκπονήσει τις σχετικές εργασίες τους στο χώρο 5
σπουδαστές, δυο από τις ΗΠΑ και τρεις από διάφορα
Πανεπιστήμια της χώρας.

Ζωηρό ήταν το ενδιαφέρον για εκπαιδευτικές ξεναγήσεις στο χώρο διαφόρων ακροατηρίων, που χρόνο
με το χρόνο πυκνώνει:
·

·

·

·

·

·

·

Κατά τον Ιανουάριο, αναφέρουμε ενδεικτικά την ξενάγηση 14 Αξιωματικών
του Στρατού Ξηράς και του Πολεμικού Ναυτικού, σπουδαστών της Σχολής
Τεχνικής Εκπαιδεύσεως Αξιωματικών Μηχανικού (Σ.Τ.Ε.Α.ΜΧ.) με τον
εκπαιδευτή τους και ΕΔΙΠ ΕΜΠ κ. Π. Ψαρόπουλο (18/1/), καθώς και την
ξενάγηση 40 ατόμων από το Σύνδεσμο Αποφοίτων Σχολών Επιχειρήσεων
Ηλεκτρικής Ενέργειας (22/1).
Ομάδα 35 μεταπτυχιακών σπουδαστών με επικεφαλής τον Αναπληρωτή
Καθηγητή κ. Στάθη Ευστα θόπουλο, από το Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ «Ιατρική
Φυσική - Ακτινοφυσική» (ΕΚΠΑ-Πανεπιστήμιο Πατρών) ξεναγήθηκε στο χώρο
στις 10/4/2017 και ενημερώθηκε για τις ιστορικές και τις σύγχρονες
δραστηριότητες σε αυτόν.
8/4/2017: Επίσκεψη φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του ΠΤΔΕ
ΕΚΠΑ στις κατευθύνσεις "Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας" και
"Λαογραφία και Εκπαίδευση" , με τον Υπεύθυνο Καθηγητή του ΠΜΣ κ. Χ.
Μπαμπούνη. «Επειδή ένα μάθημα από όσα γίνονται στους μεταπτυχιακούς
φοιτητές και φοιτήτριες αναφέρετα ι στο "Λαυρεωτικό ζήτημα" και την
εκβιομηχάνιση της χώρας….»
19/5/2017 Επίσκεψη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Κατασκευής και
Σχεδιασμού Υπόγειων Έργων της Σχ. Μεταλλειολόγων ΕΜΠ, 2ο τετράμηνο, με
υπεύθυνο τον Επίκ. Καθηγητή Α. Μπενάρδο.
29/5/2017 Επίσκεψη Φοιτητών Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας , με το
Εργαστήριο Διαχείρισης Τεχνολογίας και τον Καθηγητή Ι.Λ. Μπακούρο.
16/6/2017: Ξενάγηση στον χώρο του Πάρκου 100 συνέδρων στο πλαίσιο της
διοργάνωσης της 20ης Διημερίδας Τμημάτων - Γραφείων Διεθνών,
Δημοσίων Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων των
Ελληνικών Πανεπιστημίων (ERASMUS) , που έχει αναλάβει για το 2017 το
Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκ παιδευτικών Προγραμμάτων Ε.Μ.Π.
Να αναφέρουμε ακόμη επιγραμματικά, τις εκπαιδευτικές επισκέψεις ξεναγήσεις: της Σχολής ΑΚΤΟ στις 3/5/2017, των μαθητών και εκπαιδευτικών
Λυκείου της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο μαθημάτων για τη βι ομηχανική
κληρονομιά, στις 13/3, του ΕΠΑΛ Κορωπίου σε Μηχανουργείο, Υδρογόνο,
εταιρεία KBI 23/3, κ.ο.κ.

Τέλος, να αναφέρουμε ιδιαίτερα την
επίσκεψη του Καθηγητή Γ. Τσό φλια από το
Τμήμα Γεωλογίας του University of Kansas
με 10 φοιτητές, στις 26/5/2015 , στο πλαίσιο
ευρύτερης
επίσκεψης
σε
σημεία
ενδιαφέροντος της ειδικότητας τους στη
Λαυρεωτική, την οποία σχεδίασε το ΤΠΠΛ,
με σκοπό να καθιερωθεί ως ετήσια και να
εμπλουτιστεί στο μέλλον με άλλα
αντικείμενα.

Σε ερευνητικό επίπεδο , η ερευνητική ομάδα του Καθηγητή
Ν. Ουζούνογλου του Τομέα Συστημάτων Μετάδοσης
Πληροφορίας & Τεχνολογίας Υλικών του ΕΜΠ που έχει
μελετήσει και εξελίξει ραντάρ απεικόνισης του υπεδάφους
για διάφορες εφαρμογές, πραγματοποίησε δοκιμές ενός
από αυτά στο Τεχνολογικό Πάρκο , για να διερευνήσει τις
δυνατότητες του ραντάρ καθώς και να προσδιορίσει την
ακρίβεια του. Συγκεκριμένα, από τις 24/3/2017
δοκιμάστηκε, υπό την εποπτεία του κ. Αθανασάκη ,
υποψήφιου Διδάκτορα, μια συστοιχία 2 κεραιών
τύπου bow-tie κάθετων μεταξύ τους, οι οποίες μεταδίδουν
τα σήματα τα οποία λαμβάνονται και αναλύονται από τον
χρήστη για να δώσουν προσεγγιστικά μια «ακτινογραφία»
του υπεδάφους. Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σ την
οροφή της χαρτογραφημένης ιστορικής μεταλλευτικής
στοάς, ώστε να πιστοποιηθεί η απόκριση του ραντάρ. Τα
αποτελέσματα υπήρξαν ενθαρρυντικά και μετά την πρώτη
επεξεργασία των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκαν
προσαρμογές στο ραντάρ , για να ακολουθήσουν
επαναληπτικές μετρήσεις. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η
ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών βελτιώνει κατά πολύ τις
εργασίες εγκαταστάσεων στο υπέδαφος
(αγωγοί,
σωληνώσεις κ.α.) ώστε να περιορίζονται στο ελ άχιστο
αστοχίες και φθορές.

Μια
ενδιαφέρουσα
επιστημονική
συνάντηση
πραγματοποιήθηκε σ το ΤΠΠΛ στις 20/6/2017, μεταξύ του
Αναπλ. Καθηγητή Σχολής Μεταλλείων Μεταλλ ουργών ΕΜΠ
Γ. Αποστολόπουλου, του Ομότ. Καθηγητή Σχολής
Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΜΠ Γ. Παπαδημητρίου , του
Ομότιμου επιστημονικού συνεργάτη του School of Earth and
Environment of the University of Western Australia, Dr James
Ross, του αρχαιολόγου της Β ’ Eφορείας Aρχαιοτήτων Α.
Καπετάνιου και του Διευθυντή ΤΠΠΛ Α. Χαδουμέλλη . Θέμα
της συνάντησης ήταν η ελληνική συμβολή στην έρευνα για
την επίδραση των μετάλλων στην εξέλιξη του πολιτισμού
τα τελευταία 10.000 χρόνια και οι προοπτικές της σχετικής
έρευνας.

Να σημειώσουμε τέλος, σε ό,τι αφορά τις δράσεις του Ιδρύματος στο
χώρο, την πραγματοποίηση της πλήρους αποτύπωσης του γηπέδου του
ΤΠΠΛ στο διάστημα 6-15/2 από Ομάδα Τοπογράφων της Σχολής ΑΤΜ, με
επικεφαλής τους Αναπλ. Καθηγητές Γ. Πανταζή και Ε. Λάμπρου, κατόπιν
ανάθεσης από την Πρυτανεία. Η αποτύπωση απο τελεί την πρώτη
ολοκληρωμένη επικαιροποίηση του Τοπογραφικού του ΤΠΠΛ από το
1995 και μετά την αναμόρφωση του περιβάλλοντος, καθώς και την ένταξή
του στο σύστημα ΕΓΣΑ, ενόψει και της καταγραφής του χώρου στο Εθνικό
Κτηματολόγιο.

Κατά την περίοδο αυτή δεν έλειψαν ούτε οι ποικίλες πολιτιστικές δράσεις στο ΤΠΠΛ, που έτυχαν
ευρείας συμμετοχής τόσο της τοπικής κοινωνίας, όσο και πολυάριθμων επισκεπτών.

Δυο ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, που διοργανώθηκαν από τον Εκδρομικό
Επιμορφωτικό Όμιλο Λαυρίου, υπό την αιγίδα του ΤΠΠΛ και του Δήμου
Λαυρεωτικής, πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα του Μηχανουργείου:

·
Μουσική εκδήλωση, αφιέρωμα
στον ποιητή Μάνο Ελευθερίου , με
τίτλο «Αυτά τα χείλη», στις 18
Ιανουαρίου.
Στην
εκδήλωση
συμμετείχαν η Μεικτή Χορωδία του
Εκδρομικού Επιμορφωτικού Ομίλου & η
Νεανική
Χορωδία
του
Ωδείου
"Περίκλυτον" της Άννας Τεμπερεκίδη.

Στις 6/3/2017 παρουσιάστηκε στην
κατάμεστη Αποθήκη Επίπλευσης η
ποιητική συλλογή τ ου Λαυριώτη
Μανώλη Μπίστα «Το επικίνδυνο της
λήθης» από τις εκδόσεις ΑΩ. Για τον
ποιητή και την έκδοση μίλησαν οι
Τασούλα Βερβενιώτη, Ιστορικός, Θέμης
Μουμουλίδης, Σκηνοθέτης – Βουλευτής
και Γιώργος Ανδρέου, Συνθέτης –
Συγγραφέας. Αποσπάσματα του έργου
απήγγειλε η Θέλμα
Καραγιάννη,
Τραγουδίστρια
–
Ηθοποιό ς
–
Ραδιοφωνική Παραγωγός, ενώ τη
συζήτηση που ακολούθησε συντόνισε η
Δώρα Μουτσούλα, Επικοινωνιολόγος
ΜΜΕ.

· Προβολή της ταινίας «Ουτοπία
1961» που αναφέρεται στη μεγάλη
απεργία
των
Λαυριωτών
μεταλλωρύχων, την 1 η Φεβρουαρίου
της χρονιάς εκείνης.

Την Πασχαλινή της εξαιρετική
συναυλία «Ω γλυκύ μου έαρ»
πραγματοποίησε στην ίδια αίθουσα,
στις 8/4/2017, η Χορωδία Λαυρίου .
Τους
χορωδούς
συνόδευσε
ορχήστρα δωματίου εγχόρδων και η
Δημοτική Φιλαρμονική Λαυρίου , ενώ
συμμετείχαν
ο ηθοποιός Τάσος
Νούσιας στην απόδοση κειμένω ν και
οι ιεροψάλτες Κ. Δράκος και Χ. Βατής
στην
απόδοση
εκκλησιαστικών
ψαλμών. Διηύθυνε ο αρχιμουσικός
Θεόδωρος Λεμπέσης.

Στις 7/5/2017 πραγματοποιήθηκαν τα
εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής της
Αθηνάς Βαλατσού , με την υποστήριξη
του ΤΠΠΛ και του Επιμορφωτικού
Εκδρομικού Ομίλου Λαυρίου, που
συμμετείχε με τη μικτή χορωδία του. Τα
έργα
της
εικαστικού,
που
φιλοξενήθηκαν στο Μηχανουργείο για
τρεις εβδομάδες και πλαισίωσαν, σε
μια ευτυχή συγκυρία και την εκδήλωση
των «Μεταλλωρύχων του Κόσμου »,
είναι επί το πλείστον φιλοτεχνημένα
στο Λαύριο, εμπνευσμένα από τα
βιομηχανικά τοπία του με μοναδική
ευαισθησία και έντονη την αίσθηση της
απουσίας.

Οι «Κοινοβουλευτικές Ιστορίες» είναι
μια ιστορική τηλεοπτική σειρά,
παραγωγή του Τηλεοπτικού Σταθμού
της Βουλής των Ελλήνων . Στις
10/5/2017
η
παραγωγή
πραγματοποίησε γυρίσματα στο ΤΠΠΛ,
για το επεισόδιο με θέμα «Τα
Λαυρεωτικά» του 1871.

Εξάλλου για τέταρτη συνεχή χρονιά,
πραγματοποιήθηκε στους χώρους του
Πάρκου (11-14/5/2017) το Διεθνές
Σεμινάριο Αρχαίου Δράματος που
διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Έρευνας
και
Τεκμηρίωσης
των
Παραστάσεων του Αρχαίου Ελληνικού
Δράματος (Arc-Net) του ΕΚΠΑ σε
συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια
Αττικής και τη στήριξη του Δήμου
Λαυρεωτικής, με τη συμμετοχή
κορυφαίων ακαδημαϊκών στο χώρο τ ων
θεατρικών και των κλασικών σπουδών.

Για άλλη μια χρονιά η Σχολή Χορού Ιρένε
Γκούβερη έδωσε στο αμφιθέατρο του
Πάρκου την ετήσια παράστασή της με τη
συμμετοχή των μαθητών και των
εκπαιδευτών-χορευτών της, στις 24/6/2017.
Οι παραστάσεις της Σχολής διακρί νονται
πάντα για την εμπνευσμένη θεματική τους –
φέτος το θέμα ήταν «Η Αλίκη στη Χώρα των
Θαυμάτων»- και την πλούσια και αισθητικά
φροντισμένη παραγωγή.
Το πολιτιστικό καλοκαίρι χαρακτηρίστηκε από την φιλοξενία μερικών από τις εκδηλώσεις του
θερινού φεστιβάλ του Δήμου Λαυρεωτικής «Θορίκεια». Σημειώνουμε ενδεικτικά τα:

·

30/6 &1/7: Τη θεατρική παράσταση «Ο Καλός
άνθρωπος του Σετσουάν» , του Μπέρτολντ Μπρεχτ,
από τη Δημοτική Θεατρική Ομάδα «Εξόρυξη», σε
μετάφραση της Άννυς Κολτσιδοπούλου
και
σκηνοθεσία- σκηνογραφία Στέλλας Δρίβα, σε μια
δύσκολη αναμέτρηση με εντυπωσιακό αποτέλεσμα,
ιδιαίτερα για ερασιτεχνικό θίασο.

·

28/8: Τη Συναυλία της Φιλαρμονικής Λαυρίου ,
αφιέρωμα στον αρχιμουσικό Ιωάννη Γλαντζή, με
μουσικά έργα Ελλήνων και ξένων συνθετώ ν, σε
διασκευές-ενορχηστρώσεις
του
αείμνηστου
τιμώμενου μαέστρου. Συμμετείχαν καταξιωμένοι
λυρικοί τραγουδιστές και η Ανδρική Χορωδία
Λαυρίου, ενώ τη διεύθυνση είχε ο μαέστρος
Θεόδωρος Λεμπέσης.

Τέλος δεν έλειψαν ούτε οι εκδηλώσεις από την κοινωνική και πολιτική σφαίρα, που βρίσκουν
σταθερά φιλόξενη στέγη στο ΤΠΠΛ.
Έτσι, έλαβαν χώρα στο Πάρκο:
·
14/5/2017: Το Πάρκο αποτέλεσε την
αφετηρία και το σημείο τερματισμού
· 8-9/4/2017: Μαθητικό διήμερο
για τον «1ο Λαικό Αγώνα Δρόμου
της ΚΝΕ της Οργάνωσης Αττικής,
10χλμ» που διοργάνωσε το Εργατικό
στο Μηχανουργείο και
την
Κέντρο
Λαυρίου,
με
μεγάλη
Αποθήκη Επίπλευσης, όπου ο
συμμετοχή και κεντρικό σύνθημα:
χώρος γέμισε μαχητική νεολαία .
«Ο αθλητισμός δεν είναι εμπόρευμα» .
Υπήρξε εστιασμένη θεματική
στην ιστορία του εργατικού
κινήματος.

Ευχαριστούμε που μας διαβάσατε έως εδώ,

Καλή ακαδημαϊκή χρονιά σε όλους!

