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Είναι γνωστές στην τοπική κοινωνία, στο ευρύ κοινό και στις αρχές οι 

ακαταπόνητες προσπάθειες της Ε.ΜΕ.Λ., που ξεκίνησαν το 2002 με την αποδοχή της 

πρότασης του αείμνηστου Αλέκου Βαλσαμάκη, για την συγκρότηση του «Μουσείου 

Κεραμικής ΑΚΕΛ–Πάνος Βαλσαμάκης» και την εύρεση κατάλληλου χώρου για την  

στέγασή του. Ήδη από το 2008, με πρωτοβουλία της Ε.ΜΕ.Λ. και υποστήριξη από τον 

Δήμο και την τότε Νομαρχία, επελέγη το διατηρητέο βιομηχανικό κτήριο «Δεξαμενή 

καθίζησης μεταλλεύματος» και ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασής του. Όμως, μετά 

την συμπλήρωση του 40%, οι εργασίες σταμάτησαν και οι κατασκευές απαξιώνονται. 

Από τότε,  η Ε.ΜΕ.Λ. αγωνίζεται ασταμάτητα για να ξεπεράσει όλες τις γραφειοκρατικές 

αγκυλώσεις που δεν επιτρέπουν την πρόοδο και ολοκλήρωση των εργασιών, χωρίς 

μέχρι σήμερα να έχει απτά αποτελέσματα, παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις των 

αρμοδίων.  

Οι υπηρεσιακοί και πολιτικοί παράγοντες που καθυστερούν την υλοποίηση του 

ονείρου της πλειοψηφίας των παλαιών Λαυριωτών, αλλά και των Ελλήνων κεραμιστών, 

δεν θα κάμψουν την Ιώβειο υπομονή μας, τουναντίον μάς πεισμώνουν να φανούμε 

αντάξιοι των προσδοκιών των δωρητών και των μελών μας και να καταβάλλουμε κάθε 

προσπάθεια, ώστε σύντομα να ξεπερασθούν τα εμπόδια. 

Παράλληλα, όλα αυτά τα χρόνια, η Ε.ΜΕ.Λ. συνεχίζει τον εμπλουτισμό της 

συλλογής των κεραμικών και του σχετικού υποστηρικτικού υλικού του Μουσείου. Κατά 

το τελευταίο διάστημα η Ε.ΜΕ.Λ. απέκτησε, με τις περιορισμένες οικονομικές της 

δυνατότητες που βασίζονται κυρίως στην οικονομική εισφορά των μελών της, τα 

ακόλουθα: 

  



Α) ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΑΚΕΛ 

 

 
Διακοσμητικό πιάτο από 

πορσελάνη, 
πτηνόμορφο με φυτικό 

διάκοσμο, μπλε και χρυσό, 
διαμέτρου 27 εκ. 

 

 
Διακοσμητικό πιάτο με 

πολύχρωμο φυτικό 
διάκοσμο,  

διαμέτρου 27 εκ. 

 

 
Διακοσμητική 

μπομπονιέρα από 
άσπρη πορσελάνη με 

μπλε σχέδια. 
Διαστάσεις 7x5,5 εκ. 

 

 

 
Διακοσμητικό 

πιάτο με φυτικό 
διάκοσμο, 

διαμέτρου 14,5 εκ. 

 

Β) ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΠΑΝΟΥ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ 

 

 
Μαρία Ράλλη:  
Λόγια σε νεκρό  

(Ποιήματα, 1943) 
Πρωτότυπα σχέδια και 

κοσμήματα Π.Βαλσαμάκη 
 
Η Μαρία Ράλλη (1905-
1976), ήταν κόρη του 
βιομήχανου Βασιλείου 
Κωνσταντοπούλου, 
σύζυγος του πολιτικού 
Πέτρου Ράλλη (1891-
1945) και αδελφή της 
ηθοποιού Κατίνας 
Παξινού και της μουσικού 
Βαρβ. Κωνσταντοπούλου. 
Βραβευμένη συγγραφέας 
και ποιήτρια, έχασε τον 
μονάκριβο γιό της 20 
ετών στην Κατοχή (1943), 
και έγραψε και εξέδωσε 
αυτό το συνταρακτικό 
πολύστιχο και 
πολυσέλιδο ποίημα (150 
σελίδες) με τίτλο «Λόγια 
σε νεκρό». 
 

 

 
Αγάπη Μολυβιάτη: 

Σονέτα  
(Ποιήματα, 1978) 

Εξώφυλλο, σχέδια και 
κοσμήματα Π.Βαλσαμάκη 

 
Η Αγάπη Μολυβιάτη-
Βενέζη (1900-1995), από 
το Αϊβαλί (Κυδωνίες) της 
Μ.Ασίας, ήταν αδελφή 
του λογοτέχνη και 
ακαδημαϊκού Ηλία 
Βενέζη, τον οποίο με 
κίνδυνο της ζωής της 
έσωσε από τα τάγματα 
θανάτου το 1922. 
Λογοτέχνις και ποιήτρια 
και η ίδια με λαμπρή 
πορεία στα ελληνικά 
γράμματα, συντοπίτισσα 
και φίλη του 
Π.Βαλσαμάκη και μητέρα 
του Πέτρου Μολυβιάτη, 
τ.υπουργού. 
 
 

 

 
Νικηφόρος Βρεττάκος: 

 Ηλιακός Λύχνος 
(Ποιήματα, 1984) 

Εξώφυλλο με Κεραμικό 
Π.Βαλσαμάκη 

 
Ο Νικηφόρος 
Βρεττάκος  (1912-
1991), ένας από τους 
μεγαλύτερους Έλληνες 
ποιητές, ήταν επίσης 
πεζογράφος, 
μεταφραστής και 
δοκιμιογράφος. Είχε 
προταθεί 4 φορές για 
το Βραβείο Νόμπελ 
Λογοτεχνίας, ενώ 
έλαβε πολλά άλλα 
λογοτεχνικά βραβεία. 
Ανακηρύχθηκε 
ακαδημαϊκός (1986) 
και επίτιμος διδάκτωρ 
Φιλολογίας του 
Εθνικού και 
Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου 
Αθηνών (1991). 

 

 
Π.Βαλσαμάκης:  

Κατάλογος Έκθεσης 
στην Εθνική 

Πινακοθήκη (1982) 
 
Το 1982 η Εθνική 
Πινακοθήκη 
διοργάνωσε μια 
αναδρομική έκθεση 
έργων του Πάνου 
Βαλσαμάκη. Ο 
Κατάλογος της 
Έκθεσης περιλαμβάνει 
πρόλογο του Δημήτρη 
Παπαστάμου, τότε 
Διευθυντή της Εθν. 
Πινακοθήκης, κείμενα 
και φωτογραφίες 
έργων του καλλιτέχνη 
και κριτικές για το 
έργο του.  

Το  Δ.Σ. της Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής 


