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Η ΕΚΘΕΣΗ

Ευχαριστίες
Η Οργανωτική Επιτροπή της Εθνικής Φιλοτελικής Έκθεσης "Λαύριο 2009" και οι διοργανωτές, Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία και Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής, επιθυμούν να ευχαριστήσουν όλους όσους βοήθησαν με κάθε τρόπο κατά το διάστημα προετοιμασίας της Έκθεσης. Ιδιαιτέρως δε ευχαριστούν:
● τον Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, κ. Λεωνίδα Κουρή
● τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής, κ. Δημήτριο Λουκά
● τον Γενικό Διευθυντή του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου (Τ.Π.Π.Λ.),
κ. Κωνσταντίνο Παναγόπουλο
● τον Διευθυντή Φιλοτελισμού των Ελληνικών Ταχυδρομείων, κ. Βασίλειο Σχοινά
● τη χαράκτρια, κ. Μυρσίνη Βαρδοπούλου, για τη μακέτα του εξωφύλλου του καταλόγου
● τους κ.κ. Μανώλη Μαρκουλή, Δημήτρη Μώρογλου και Θωμά Κλιάφα, για τη χύτευση
του μολύβδου των αναμνηστικών πλακετών
● τον κ. Μιχάλη Πετραδάκη, για τη χορήγηση των δεικτών ευγενούς μετάλλου στις αναμνηστικές πλακέτες
● τον εκδότη, κ. Μιχάλη Τουμπή
● τα μέλη της Λέσχης Ερμή
● τους αθλοθέτες
● τους εθελοντές
● τους εκθέτες
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Μηνύματα
Η Ανατολική Αττική υποδέχεται τη Γενική Εθνική Έκθεση φιλοτελικού περιεχομένου για το 2009.
Η ξεχωριστή αυτή έκθεση, που γίνεται υπό την αιγίδα της Ελληνικής
Φιλοτελικής Ομοσπονδίας, είναι βέβαιο ότι θα συγκεντρώσει το ενδιαφέρον όχι μόνον των ειδικών αλλά και του ευρύτερου κοινού, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του φιλοτελισμού.
Εύχομαι ολόψυχα κάθε επιτυχία στην πολυσήμαντη αυτή προσπάθεια
που ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής, η
οποία γιορτάζει φέτος 25 χρόνια από τη ίδρυσή της.
Λεωνίδας Κουρής
Νομάρχης Ανατολικής Αττικής
Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση, χαιρετίζω την εξαίρετη πρωτοβουλία της Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής να συνδιοργανώσει με
την Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία στην πόλη μας την Εθνική Φιλοτελική Έκθεση "Λαύριο 2009".
Η φιλοξενία της έκθεσης στην πόλη μας, ενός θεσμού που τα τελευταία
43 χρόνια λειτουργίας του είναι η τρίτη φορά που πραγματοποιείται
εκτός Αθηνών, είναι σημαντική τουλάχιστον για δύο λόγους.
Ο πρώτος είναι να δοθεί η ευκαιρία στα νέα παιδιά αλλά και στους ενήλικες πολίτες της πόλης μας και της ευρύτερης περιοχής, να γνωρίσουν από κοντά το φιλοτελισμό που τελικά δεν είναι μία απλή απασχόληση μικρής μερίδας ανθρώπων της κοινωνίας μας, αλλά μια ιδέα και μια συνεχής έρευνα που μέσα από την συλλογή, ανατρέχει
και κρατάει ζωντανές τις μνήμες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.
Ο δεύτερος είναι πως με την πραγματοποίηση στην πόλη μας συχνά πολιτιστικών εκδηλώσεων υψηλού επιπέδου και εμβέλειας όπως αυτή, υποστηρίζεται ουσιαστικά η ανάδειξη και προβολή του πολιτιστικού μας αποθέματος, για το οποίο ο Δήμος, μαζί με την τοπική κοινωνία και τους φορείς που τους εκπροσωπούν, αγωνίζεται να διασωθεί και αναδειχθεί με τη σύγχρονη δημιουργία των αναγκαίων υποδομών πολιτισμού. Ο Δήμος μας
υποστηρίζει οικονομικά και ηθικά αυτήν την προσπάθεια.
Συγχαρητήρια στην Οργανωτική Επιτροπή και τους εθελοντές. Συγχαρητήρια στους εκ6

θέτες για την προσπάθειά τους και τη συμμετοχή και όσους επιμελήθηκαν την έκδοση
αυτού του καταλόγου.
Δημήτριος Λουκάς
Δήμαρχος Λαυρεωτικής
Θέλω με την επιστολή μου αυτή να χαιρετήσω την Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία για την ευκαιρία που έδωσε, τόσο στο Τ.Π.Π.Λ. όσο
και σε εμένα τον ίδιο προσωπικά, να ασχοληθούμε και να γνωρίσουμε ένα θέμα που είναι πάθος και προνόμιο λίγων να το κατέχουν.
Ο φιλοτελισμός είτε ως ερασιτεχνικό χόμπι είτε ως πραγματική
συλλογική ανάγκη, ατομική ή ομαδική, αποτελεί ανάδειξη και
προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως αυτή εκφράζεται
μέσα από τη συλλογή γραμματοσήμων. Η παρούσα έκθεση, που τελεί υπό την αιγίδα της
Ελληνικής Φιλοτελικής Ομοσπονδίας, σκοπεύει στη μετάδοση της γνώσης για το ελληνικό γραμματόσημο και στην προσέλκυση ευρύτερου κοινού προκαλώντας το ενδιαφέρον του. Δίνεται μια μοναδική ευκαιρία στον επισκέπτη να θαυμάσει τα εκθέματα και να
πληροφορηθεί σχετικά με αυτά ιστορικά, κοινωνικά και νοηματικά βγάζοντας συμπεράσματα για την ελληνική κοινωνία στο πέρασμα των χρόνων.
Ευελπιστώ η παρούσα συνεργασία μας να σταθεί η αφορμή για την πραγματοποίηση περαιτέρω μελλοντικών εκθέσεων στο χώρο του Πάρκου. Επίσης θα ήθελα να εκφράσω τα
θερμά μου συγχαρητήρια στην Οργανωτική Επιτροπή, στους συλλέκτες αυτών των σπάνιων γραμματοσήμων, καθώς και σε όσους συνέβαλαν για την προβολή της φιλοτελικής
ιδέας εδώ στο Λαύριο.
Κωνσταντίνος Παναγόπουλος
Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Γενικός Διευθυντής Τ.Π.Π.Λ.
Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω την Εθνική Φιλοτελική Έκθεση "Λαύριο
2009" που διοργανώνεται από την Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία και
την Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής, υπό την αιγίδα της Ελληνικής
Φιλοτελικής Ομοσπονδίας, προκειμένου να διαδοθεί ευρύτερα ο θαυμαστός κόσμος του γραμματοσήμου.
Η Εθνική Φιλοτελική Έκθεση "Λαύριο 2009" είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στα φιλοτελικά χρονικά.
Μέσα από τα εκθέματα που θα παρουσιαστούν, οι επισκέπτες θα έχουν
την ευκαιρία να θαυμάσουν τον όμορφο και γοητευτικό κόσμο των γραμματοσήμων, μέσα
από τα οποία αναδεικνύονται σημαντικά στοιχεία του πολιτισμού και της ιστορίας της
πατρίδας μας.
Επιθυμώ να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στην Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία
για την αξιέπαινη πρωτοβουλία της καθώς και σε όλους εκείνους οι οποίοι συνετέλεσαν
στην επιτυχία της διοργάνωσης αυτής, με τη βεβαιότητα ότι θα συμβάλλει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην καλλιέργεια της παιδείας και της γνώσης.
Εύχομαι να συνεχίσετε με το ίδιο ενδιαφέρον και επιτυχία να διοργανώνετε ανάλογες εκδηλώσεις. Ο Οργανισμός μας οφείλει να είναι συμπαραστάτης και αρωγός σε τέτοιες προσπάθειες που αποτελούν σημαντικό πολιτιστικό γεγονός στα δρώμενα του τόπου μας.
Βασίλειος Σχοινάς
Διευθυντής Φιλοτελισμού των Ελληνικών Ταχυδρομείων
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Η Εθνική Φιλοτελική Έκθεση "Λαύριο 2009" αποτελεί θαυμαστή συνέχεια μιας σειράς πανελλήνιων φιλοτελικών εκθέσεων με διεθνή συμμετοχή.
Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Φιλοτελικής Ομοσπονδίας και για πρώτη φορά εφαρμόζεται ο νέος Γενικός Κανονισμός Εθνικών Εκθέσεων.
Οι έγκυροι φορείς που την οργανώνουν έθεσαν ένα επιπλέον στοίχημα:
να συνδέσουν την πολύπλευρη πολιτιστική διάσταση του φιλοτελισμού
με την προβολή της τοπικής ιστορίας μιας μικρής κοινωνίας με πλούσιο παρελθόν.
Η έκθεση είναι βέβαιο ότι θα αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα της, τόσο στη φιλοτελική ιστορία όσο και στη θύμηση των επισκεπτών της.
Αντώνης Βιρβίλης
Πρόεδρος Ελληνικής Φιλοτελικής Ομοσπονδίας
Η Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία και η Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής συνδιοργανώνουν την Εθνική Φιλοτελική Έκθεση "Λαύριο
2009".
Κύριος σκοπός της Ε.Φ.Ε. είναι αφενός η δραστηριοποίηση των Ελλήνων φιλοτελιστών για τη δημιουργία νέων εκθεμάτων και αφετέρου η
συμπαράστασή της στις εκδηλώσεις της Ε.ΜΕ.Λ. με την ευκαιρία των
είκοσι πέντε χρόνων από την ίδρυσή της.
Ευχόμαστε κάθε επιτυχία.
Θεόδωρος Παπαηλιού
Πρόεδρος Ελληνικής Φιλοτελικής Εταιρείας
Έχοντας την τιμή να εκπροσωπώ το σύλλογο των επιστημόνων της
Λαυρεωτικής, επιθυμώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μας στο διοικητικό συμβούλιο και τα μέλη της Ελληνικής Φιλοτελικής Εταιρείας που
συμφώνησαν να συνδιοργανώσουμε στο Λαύριο την Εθνική Φιλοτελική έκθεση του 2009.
Είναι σημαντικό για μας ότι η πρώτη από τις εκδηλώσεις, που προγραμματίζουμε επ' ευκαιρία της συμπλήρωσης είκοσι πέντε χρόνων
από την ίδρυση του συλλόγου μας (1984-2009), είναι μία έκθεση πανελλαδικής εμβέλειας με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα που έχει η ίδια η φιλοσοφία του φιλοτελισμού: πού είναι η έρευνα και η μελέτη μέσα από την ομορφιά του γραμματοσήμου,
της ιστορίας, των ανταλλαγών ιδεών, αισθημάτων, νοοτροπιών διαφορετικών ανθρώπων
σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, τελικά της Ιστορίας του Πολιτισμού. Κάτι που
τέμνεται με την ιστορία της πόλης μας, όπου το τοπικό είναι και διεθνές.
Κυρίαρχη προσπάθεια του συλλόγου μας όλα αυτά τα χρόνια ήταν και θα είναι η διάσωση
και ανάδειξη κάθε στοιχείου της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αρχαίας και νεότερης,
που αφορά βιομηχανικές μεταλλευτικές εγκαταστάσεις, τα παραδοσιακά και μνημειακά
τμήματα των οικισμών, τον εθνικό δρυμό του Σουνίου, τις παραλίες μας, τη δημιουργία
υποδομών πολιτισμού - μουσεία - ιστορικό αρχείο - βιβλιοθήκη - εκδόσεις.
Καλώς ήλθατε στην ιστορική πόλη του Λαυρίου.
Αναστάσιος Βλάδος
Πρόεδρος Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής
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Πρόγραμμα εκδηλώσεων
Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου
15:00-20:00
Ανάρτηση εκθεμάτων
Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου
10:00-19:00
Εργασίες Ελλανοδίκου Επιτροπής
10:30-12:30
Επίσκεψη σχολείων (2 περίοδοι)
17:00-21:00
Ώρες επίσκεψης για το κοινό
19:00
Τελετή εγκαινίων
Πέμπτη 1 Οκτωβρίου
10:00-14:00
10:30-12:30
10:00-21:00
17:00-21:00

Ώρες επίσκεψης για το κοινό
Επίσκεψη σχολείων (2 περίοδοι)
Εργασίες Ελλανοδίκου Επιτροπής
Ώρες επίσκεψης για το κοινό

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου
10:00-14:00
Ώρες επίσκεψης για το κοινό
17:00-21:00
Ώρες επίσκεψης για το κοινό
18:00
Ανάρτηση βραβεύσεων
18:00-19:00
Ομιλία Ν. Ράγκου

[Κρίση εκθεμάτων Μαξιμαφιλίας]

Σάββατο 3 Οκτωβρίου
10:00-14:00
Ώρες επίσκεψης για το κοινό
11:00-12:00
Ομιλία Α. Χρίστου
17:00-21:00
17:30-18:30
19:00

[Σφάλματα κυπριακών 1880]

Ώρες επίσκεψης για το κοινό
Συζήτηση Εκθετών-Κριτών
Τελετή βραβεύσεων

Κυριακή 4 Οκτωβρίου
10:00-14:00
Ώρες επίσκεψης για το κοινό
14:00-16:00
Αφαίρεση εκθεμάτων
9

Αθλοθέτες
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής
Δήμος Λαυρεωτικής
Ελληνικά Ταχυδρομεία
Ελληνική Φιλοτελική Ομοσπονδία
Κυπριακή Φιλοτελική Εταιρία
Ένωση Ελλήνων Συλλεκτών Καρτών Μάξιμουμ
Πανελλήνιος Σύλλογος Θεματικού Φιλοτελισμού και Νεότητας
Φιλοτελική Εταιρεία Αθηνών
Φιλοτελική Εταιρεία Λιβαδειάς
Φιλοτελιστές των Αθηνών
Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία
Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής
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Οργανωτική Επιτροπή

Αναστάσιος Βλάδος

Νικόλαος Γκούβερης

Κωνσταντίνος Μάνθος

Σωκράτης Μπόζοβιτς

Θεόδωρος Παπαηλιού (Πρόεδρος)

Ιωακείμ Χαλβατζιδόπουλος

Παρατηρητής Ε.Φ.Ο.

Μιχαήλ Πετραδάκης
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Εκθεσιακές Τάξεις
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ειδικού Κανονισμού της Έκθεσης, τα εκθέματα κατατάσσονται σε δύο Κατηγορίες και τις επί μέρους Τάξεις.
Τα σύμβολα στην πρώτη στήλη είναι αυτά που συνήθως χρησιμοποιούνται διεθνώς, ενώ
αυτά στη δεύτερη στήλη είναι τα σύμβολα που υιοθέτησε η Έκθεση "Λαύριο 2009".
Κατηγορία Εκτός Συναγωνισμού
Επίσημη Τάξη
Επίτιμη Τάξη
Τάξη Ελλανοδικών
Τάξη Ειδικών Εκθεμάτων
Κατηγορία Συναγωνισμού
Διακεκριμένη Τάξη
Παραδοσιακός Φιλοτελισμός
Ταχυδρομική Ιστορία
Μονόφυλλα
Αεροφιλοτελισμός
Αστροφιλοτελισμός
Χαρτόσημα
Θεματικός Φιλοτελισμός
Μαξιμαφιλία
Φιλοτελική Φιλολογία
Νεότητα
Ενός Πλαισίου
Ανοικτή Τάξη

Α1
Α2
Α3
Α4
CC
TR
PH
PS
AE
AS
RE
TH
MA
LT
YU
SF
OC

Β1
Γ1
Γ2
Γ3
Γ4
Γ5
Γ6
Γ7
Γ8
Γ9
Δ1-Δ3
Ε1
Z1

Η αρίθμηση των πλαισίων ακολουθεί τη χρονολογική και θεματολογική κατάταξη των
εκθεμάτων, σύμφωνα με το πρότυπο που έχει καθιερωθεί στις ελληνικές φιλοτελικές
εκθέσεις. Η κατάταξη αυτή προσφέρει στον επισκέπτη τη δυνατότητα να παρακολουθήσει συγκεντρωμένα τα εκθέματα που πραγματεύονται την ίδια έκδοση, ή την ίδια ιστορική περίοδο, ανεξάρτητα σε ποια Κατηγορία ή Τάξη ανήκουν.
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Τα εκθέματα
1
Α3 Γαληνός Αλέξανδρος
2 SF Ε1 Νταής Γιάννης
3-7 PH Γ2 Αρβανίτης Θωμάς
8-12 PH Γ2
13-20 PH Γ2
21-25 PH Γ2
26 SF Ε1
27-31 PH Γ2
32 SF Ε1
33 SF Ε1
34 SF Ε1
35-42
43-47
48-52
53
54
55-57
58-62

PS
PS
TR
SF
SF
OC
PH

Γ3
Γ3
Γ1
Ε1
Ε1
Ζ1
Γ2

63-70
71-75
76
77-84
85-89

PH
PH
SF
TR
TR

Γ2
Γ2
Ε1
Γ1
Γ1

ΠΛΑΙΣΙΑ 1-257

Η Στρατιά του Μωρέως
Τα διοικητικά σήμαντρα
Η προγραμματοσημική περίοδος της ελληνικής ταχυδρομικής υπηρεσίας
Σπάρης Γεώργιος
"Διά Θαλάσσης"
Βιρβίλης Αντώνης
Ο ρόλος των υγειονομείων και λοιμοκαθαρτηρίων
στην Ελλάδα
Νταής Γιάννης
Η ταχυδρομική ιστορία της Αθήνας
Mentaschi Mario
Επιστολικό ταχυδρομείο ανάμεσα στα παλαιά
Ιταλικά Κράτη και τις ελληνόγλωσσες περιοχές
(1850-1862)
Παπαηλιού Θεόδωρος
Η εξέλιξη της αγροτικής ταχυδρομικής υπηρεσίας
Fanchini Louis
Δοκίμια της μεγάλης κεφαλής του Ερμή
Χατζής Κωνσταντίνος
Η τελευταία περίοδος των μεγάλων κεφαλών του
Ερμή
Τσιπίδης Μιχάλης
Κλοπή ταχυδρομικών τελών στην Πελοπόννησο
(1874-1885)
Ζαφειρακόπουλος Νεοκλής
Ελλάδα 1876-1914
Καλλίνικος Νικόλαος
Ελληνικά μονόφυλλα
Αβραμίδης Παντελής
Μικρή κεφαλή Ερμή
Ure Bill
Τα πλαστά των μικρών κεφαλών Ερμή
Σπάρης Δημήτριος
Οι πρώτες σιδηροδρομικές σφραγίδες της Ελλάδος
Σπάρης Γεώργιος
Ο ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897
Μεντεσίδης Δημήτριος
Ταχυδρομική ιστορία Δυτικής Μακεδονίας (16961939)
Ağaoğulari Mehmet Edip
Η ταχυδρομική ιστορία της Θράκης
Κωνσταντινίδης Δημοσθένης Ταχυδρομική ιστορία νήσου Ευβοίας
Πατέρα Άννα
Στα στενά του Ευρίπου
Τσιρώνης Μιχάλης
Η Ολυμπιακή έκδοση 1906
Μανωλούδης Αντώνης
Η λιθογραφική έκδοση (1912-1938)
13

90 SF Ε1 Καγκελάρης Παναγιώτης
91 SF Ε1 Κούτσικας Ευάγγελος
92-96 PH Γ2 Krstic Aleksandar
97
98-102
103-107
108

SF
TR
AE
SF

Ε1
Γ1
Γ4
Ε1

Κεραμιδόγλου Φώτης
Γκούβερης Νικόλαος
Μπόζοβιτς Σωκράτης
Πάσχος Αθανάσιος

109 SF Ε1 Beneš Vladislav
110-113 OC Ζ1 Φωτίου Κωνσταντίνος
114 SF Ε1 Τσιπίδης Μιχάλης
115-119 PH Γ2 Τσιπίδης Μιχάλης
120-124 PH Γ2 Καρανικόλας Νίκος
125
126-130
131
132-139
140-147
148

SF
PH
SF
TR
PH
SF

Ε1
Γ2
Ε1
Γ1
Γ2
Ε1

Καγκελάρης Παναγιώτης
Μπεργιόπουλος Νικόλαος
Μανουσάκης Αντώνιος
Χρίστου Άκης
Θεοφίλου Στέλιος
Ιωάννου Χριστάκης

149-151
152
153
154
155-159
160

YU Δ1 Χρίστου Κωνσταντίνος
SF Ε1 Panchev Spas
Α4 Πετραδάκης Μιχαήλ
SF Ε1 Καγκελάρης Παναγιώτης
TR Γ1 Καγκελάρης Παναγιώτης
SF Ε1 Τσιρώνης Μιχάλης

161-165 TR Γ1 Μανουσάκης Αντώνιος
166-170
Α4 Πετραδάκης Μιχαήλ
171-175 RE Γ6 Francisc Ambrus
176
177-181
182-186
187-188
189-196
197-200
201
202-206
14

Α3 Θωμαρέης Γιώργος
MA Γ8
OC Ζ1
Α2
MA Γ8
YU Δ2
SF Ε1
MA Γ8

Ντούζου Μαρία
Γκούβερης Νικόλαος
Ταχ. και Φιλ. Μουσείο
Ράγκος Νίκος
Χαλκιαδάκης Αντώνιος (Jr.)
Φωτίου Κωνσταντίνος
Χαλκιαδάκης Αντώνιος

Η έκδοση "Μουχταριέτ" της Αυτόνομης Κυβέρνησης Δυτικής Θράκης (1913)
Ελληνική Διοίκηση Δεδέαγατς
Ο σερβικός στρατός κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο
Πόλεμο στην ελληνική επικράτεια
Τα χαρτόσημα της Θράκης (1920-1922)
Η επισήμανση "Επανάστασις 1922"
Προπαγανδιστικά φυλλάδια από τον αέρα
Ο έλεγχος συναλλάγματος στη Θεσσαλονίκη (19361951)
Διάτρητα της Τραπέζης της Ελλάδος
Ο ελληνο-ιταλικός πόλεμος του 1940-41
Ιταλική κατοχή νησιών του Αιγαίου (Μάιος 1941
- Νοέμβριος 1943)
Ο έλεγχος της πολιτικής αλληλογραφίας των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου κατά τη γερμανική
κατοχή (1941-1944)
Γερμανικό στρατιωτικό ταχυδρομείο νήσων Αιγαίου (1944-1945)
Η ελληνική έκδοση της Δόξας (1945)
Αναμνηστικές σφραγίδες Ελλάδος (1938-1975)
Ελληνικά τευχίδια
Κύπρος 1880-1910
Κυπριακή πολιτική λογοκρισία (1914-1959)
Τα ταχυδρομικά γραφεία του κυβερνητικού σιδηροδρόμου της Κύπρου 21.10.1905-31.12.1951
Ταχυδρομικά τέλη Κύπρου (1960-1970)
Ανατολική Ρωμυλία
Το Γαλλικό Ταχυδρομείο στη Ρόδο (1852-1924)
Το Τσεχικό Προσκοπικό Ταχυδρομείο (1918)
Το Βασίλειο της Αιγύπτου (1922-1953)
Τα ταχυδρομικά τέλη στη Σοβιετική Ένωση (19351945) μέσω της έκδοσης "Σπαρτακιάδα 1935"
Ζάμπια
Τα χαρτόσημα της Δωδεκανήσου (1912-1948)
Η ιστορία των χαρτοσήμων του Ρουμανικού Χρηματιστηρίου και του Επιμελητηρίου και η χρήση τους,
1882-1948
Ταχυδρομημένη ιστορία αντί για ταχυδρομική ιστορία
Οι δημιουργοί της νεότερης Ελλάδας
Ταξιδεύοντας στο Λαύριο
Ταξιδεύοντας με το γραμματόσημο
Η Ευρώπη μας (1901-1940)
Ελλάς και θάλασσα
Ο Δούναβης
Μηνύματα από την Αγία Γραφή

207-211 MA Γ8 Ντούζος Γεώργιος
212-216 MA Γ8 Σταματίου Σοφία
217-219 OC Ζ1 Φωτίου Κωνσταντίνος
220-224 MA Γ8 Τουτουδάκης Μιχάλης
225-229
230-234
235-239
240-241
242
243-247
248
249

MA Γ8
MA Γ8
TH Γ7
OC Ζ1
SF Ε1
TH Γ7
SF Ε1
SF E1

Τουτουδάκη Παναγιώτα
Γαλάνης Θεόδωρος
Απέργης Αθανάσιος
Κανακάκης Σταύρος
Κολλάρου Ιωάννα
Χαλβατζιδόπουλος Ιωακείμ
Χαλβατζιδόπουλος Ιωακείμ
Χατζής Κωνσταντίνος

250-254 OC Ζ1 Αποστολόπουλος Βασίλειος
255-257 OC Ζ1 Παπαηλιού Θεόδωρος

Εν εκκλησίαις ευλογείτε τον Θεόν
Η Παρθένος Μαρία στην ελληνική και ξένη εικονογραφία
Η φυματίωση στην Ελλάδα
Η υγεία, η περίθαλψη και η κοινωνική πρόνοια
στα ΕΛΤΑ
Πεταλούδες του κόσμου όλου
Τα πουλιά της Ευρώπης
Ποδήλατο: Ένας γνωστός-άγνωστος φίλος
Από την αρχαία Ολυμπία στην 1η Ολυμπιάδα
Ο Δισκοβόλος
Το ποδόσφαιρο
"Σήκωσέ το, το τιμημένο"
Κοστούμι επί παραγγελία. Από τη φύση στο σώμα
σας...
Επί ποδός
Περί ανέμων και υδάτων

ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 258-271

258 Arbeitsgemeinschaft Griechenland E.V. im BDPh.: Inhaltverzeichnis Rundbriefe 1-100, CD
[Ευρετήριο Δελτίων 1-100 σε CD]
259 Arbeitsgemeinschaft Griechenland E.V. im BDPh.: Festschrift 30 Jahre Arge Griechenland
[Αναμνηστικό λεύκωμα για τα 30 χρόνια της Εταιρείας]
260 Arbeitsgemeinschaft Griechenland E.V. im BDPh.: Rundbriefe Nr. 99 und 100 (2008)
[Bulletins 99 και 100 (2008)]
261 Lu David: The Journal of China Philately, vol. 3
262 Καϊτατζίδης Μιχαήλ: Ατμοπλοΐα Αιγαίου Π. Μ. Κουρτζής & Σια
263 Μπεργιόπουλος Νικόλαος: Κατάλογος-Μελέτη ειδικών αναμνηστικών σφραγίδων Ελλάδος
(1981-1990)
264 Νταής Γιάννης: Νομός Αττικής, ταχυδρομικές σφραγίδες
265 Νταής Γιάννης: Νήσος Άνδρος. Προσέγγιση στην ταχυδρομική της ιστορία
266 Νταής Γιάννης: Ο φόβος της φυματίωσης
267 Νταής Γιάννης: Τα ταχυδρομικά τέλη στην Ελλάδα (1861-2001)
268 Νταής Γιάννης: Ματιές στα διοικητικά σήμαντρα και τις σφραγίδες του Γενικού Ταχυδρομείου
(1821-1901)
269 Τσιρώνης Μιχάλης: Η Ολυμπιακή έκδοση 1906
270 Φιλοτελική Εταιρεία Λέσβου: Φιλοτελική Λέσβος
271 Φιλοτελική Εταιρεία Πατρών: Φάρος του Φιλοτελιστή

272
273
274
275
276
277
278

ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (Εκτός Συναγωνισμού) 272-278

Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία: Γενικά Ευρετήρια Φιλοτέλειας, τόμος πέμπτος (2009)
Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία: Μελέτη επί του ελληνικού γραμματοσήμου (επανεκτ. 2008)
Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία: Φιλοτελική Βιβλιοθήκη αρ. 47-60 (2008)
Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία: Οργάνωση φιλοτελικών εκθέσεων
Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία: Φιλοτέλεια τόμος 85 (2008)
Πανελλήνιος Σύλλογος Θεματικού Φιλοτελισμού και Νεότητας: Θεματικός Φιλοτελιστής
Πετραδάκης Μιχαήλ: Τα χαρτόσημα της Δωδεκανήσου (1912-1948)
15

Οι εκθέτες
Ağaoğulari Mehmet Edip (Τουρκία)
63-70
Η ταχυδρομική ιστορία της Θράκης
Arbeitsgemeinschaft Griechenland E.V. im BDPh. (Γερμανία)
258
Inhaltverzeichnis Rundbriefe 1-100, CD [Ευρετήριο Δελτίων 1-100 σε CD]
259
Festschrift 30 Jahre Arge Griechenland [Αναμνηστικό λεύκωμα για τα 30 χρόνια της
Εταιρείας]
260
Rundbriefe Nr. 99 und 100 (2008) [Bulletins 99 και 100 (2008)]
Beneš Vladislav (Τσεχία)
109
Διάτρητα της Τραπέζης της Ελλάδος
Fanchini Louis (Γαλλία)
32
Δοκίμια της μεγάλης κεφαλής του Ερμή
Francisc Ambrus (Ρουμανία)
171-175
Η ιστορία των χαρτοσήμων του Ρουμανικού Χρηματιστηρίου και του Επιμελητηρίου
και η χρήση τους, 1882-1948
Krstic Aleksandar (Σερβία)
92-96
Ο σερβικός στρατός κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στην ελληνική επικράτεια
Lu David (Κίνα)
261
The Journal of China Philately, vol. 3
Mentaschi Mario (Ιταλία)
26
Επιστολικό ταχυδρομείο ανάμεσα στα παλαιά Ιταλικά Κράτη και τις ελληνόγλωσσες
περιοχές (1850-1862)
Panchev Spas (Βουλγαρία)
152
Ανατολική Ρωμυλία
Ure Bill (Ηνωμένο Βασίλειο)
53
Τα πλαστά των μικρών κεφαλών Ερμή
Αβραμίδης Παντελής (Γερμανία)
48-52
Μικρή κεφαλή Ερμή
Απέργης Αθανάσιος
235-239
Ποδήλατο: Ένας γνωστός-άγνωστος φίλος
Αποστολόπουλος Βασίλειος
250-254
Επί ποδός
Αρβανίτης Θωμάς
3-7
Η προγραμματοσημική περίοδος της ελληνικής ταχυδρομικής υπηρεσίας
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Βιρβίλης Αντώνης
13-20
Ο ρόλος των υγειονομείων και λοιμοκαθαρτηρίων στην Ελλάδα
Γαλάνης Θεόδωρος
230-234
Τα πουλιά της Ευρώπης
Γαληνός Αλέξανδρος
1
Η Στρατιά του Μωρέως
Γκούβερης Νικόλαος
98-102
Η επισήμανση "Επανάστασις 1922"
182-186
Ταξιδεύοντας στο Λαύριο
Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία
272
Γενικά Ευρετήρια Φιλοτέλειας, τόμος πέμπτος (2009)
273
Μελέτη επί του ελληνικού γραμματοσήμου (επανεκτύπωση 2008)
274
Φιλοτελική Βιβλιοθήκη αρ. 47-60 (2008)
275
Οργάνωση φιλοτελικών εκθέσεων
276
Φιλοτέλεια τόμος 85 (2008)

Εκθέματα καρτ-ποστάλ και ντοκουμέντων
"Η πόλη του Λαυρίου" και "Ο ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο" μέσα από καρτ
ποστάλ εποχής καθώς και το "Μεταλλευτικό-Μεταλλουργικό Λαύριο" με σημαντικά ντοκουμέντα είναι τρία εκθέματα του Κωνσταντίνου Γ. Μάνθου που
θα εκτεθούν εκτός σειράς.

Ζαφειρακόπουλος Νεοκλής
35-42
Ελλάδα 1876-1914 [Μονόφυλλα]
Θεοφίλου Στέλιος (Κύπρος)
140-147
Κυπριακή πολιτική λογοκρισία (1914-1959)
Θωμαρέης Γιώργος
176
Ταχυδρομημένη ιστορία αντί για ταχυδρομική ιστορία
Ιωάννου Χριστάκης (Κύπρος)
148
Τα ταχυδρομικά γραφεία του κυβερνητικού σιδηροδρόμου της Κύπρου 21.10.190531.12.1951
Καγκελάρης Παναγιώτης
90
Η έκδοση "Μουχταριέτ" της Αυτόνομης Κυβέρνησης Δυτικής Θράκης (1913)
125
Η ελληνική έκδοση της Δόξας (1945)
154
Το Τσεχικό Προσκοπικό Ταχυδρομείο (1918)
155-159
Το Βασίλειο της Αιγύπτου (1922-1953)
Καϊτατζίδης Μιχαήλ
262
Ατμοπλοΐα Αιγαίου Π. Μ. Κουρτζής & Σια
Καλλίνικος Νικόλαος
43-47
Ελληνικά μονόφυλλα
Κανακάκης Σταύρος
240-241
Από την αρχαία Ολυμπία στην 1η Ολυμπιάδα
Καρανικόλας Νίκος
120-124
Γερμανικό στρατιωτικό ταχυδρομείο νήσων Αιγαίου (1944-1945)
Κεραμιδόγλου Φώτης
97
Τα χαρτόσημα της Θράκης (1920-1922)
Κολλάρου Ιωάννα
242
Ο Δισκοβόλος
17

Κούτσικας Ευάγγελος
91
Ελληνική Διοίκηση Δεδέαγατς
Κωνσταντινίδης Δημοσθένης
71-75
Ταχυδρομική ιστορία νήσου Ευβοίας
Μανουσάκης Αντώνιος
131
Ελληνικά τευχίδια
161-165
Ζάμπια
Μανωλούδης Αντώνης
85-89
Η λιθογραφική έκδοση (1912-1938)
Μεντεσίδης Δημήτριος
58-62
Ταχυδρομική ιστορία Δυτικής Μακεδονίας (1696-1939)
Μπεργιόπουλος Νικόλαος
263
Κατάλογος-Μελέτη ειδικών αναμνηστικών σφραγίδων Ελλάδος (1981-1990)
126-130
Αναμνηστικές σφραγίδες Ελλάδος (1938-1975)
Μπόζοβιτς Σωκράτης
103-107
Προπαγανδιστικά φυλλάδια από τον αέρα
Νταής Γιάννης
2
Τα διοικητικά σήμαντρα
21-25
Η ταχυδρομική ιστορία της Αθήνας
264
Νομός Αττικής, ταχυδρομικές σφραγίδες
265
Νήσος Άνδρος. Προσέγγιση στην ταχυδρομική της ιστορία
266
Ο φόβος της φυματίωσης
267
Τα ταχυδρομικά τέλη στην Ελλάδα (1861-2001)
268
Ματιές στα διοικητικά σήμαντρα και τις σφραγίδες του Γενικού Ταχυδρομείου (18211901)
Ντούζος Γεώργιος
207-211
Εν εκκλησίαις ευλογείτε τον Θεόν
Ντούζου Μαρία
177-181
Οι δημιουργοί της νεότερης Ελλάδας

Στη μνήμη Σοφίας Δρόσου
Με την ευγενική άδεια του Ιωάννη Δρόσου, συζύγου της αείμνηστης Σοφίας,
θα εκτεθούν εκτός σειράς τρία πλαίσια από τα βραβευμένα εκθέματα της προσφάτως εκλιπούσας Ελληνίδας εκθέτριας.
Πανελλήνιος Σύλλογος Θεματικού Φιλοτελισμού και Νεότητας
277
Θεματικός Φιλοτελιστής
Παπαηλιού Θεόδωρος
27-31
Η εξέλιξη της αγροτικής ταχυδρομικής υπηρεσίας
255-257
Περί ανέμων και υδάτων
Πάσχος Αθανάσιος
108
Ο έλεγχος συναλλάγματος στη Θεσσαλονίκη (1936-1951)
Πατέρα Άννα
76
Στα στενά του Ευρίπου
Πετραδάκης Μιχαήλ
153
Το Γαλλικό Ταχυδρομείο στη Ρόδο (1852-1924)
166-170
Τα χαρτόσημα της Δωδεκανήσου (1912-1948)
278
Τα χαρτόσημα της Δωδεκανήσου (1912-1948)
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Ράγκος Νίκος (Κύπρος)
189-196
Η Ευρώπη μας (1901-1940)
Σπάρης Γεώργιος
8-12
"Διά Θαλάσσης"
55-57
Ο ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897
Σπάρης Δημήτριος
54
Οι πρώτες σιδηροδρομικές σφραγίδες της Ελλάδος
Σταματίου Σοφία
212-216
Η Παρθένος Μαρία στην ελληνική και ξένη εικονογραφία
Ταχυδρομικό και Φιλοτελικό Μουσείο
187-188
Ταξιδεύοντας με το γραμματόσημο
Τουτουδάκη Παναγιώτα
225-229
Πεταλούδες του κόσμου όλου
Τουτουδάκης Μιχάλης
220-224
Η υγεία, η περίθαλψη και η κοινωνική πρόνοια στα ΕΛΤΑ
Τσιπίδης Μιχάλης
34
Κλοπή ταχυδρομικών τελών στην Πελοπόννησο (1874-1885)
114
Ιταλική κατοχή νησιών του Αιγαίου (Μάιος 1941 - Νοέμβριος 1943)
115-119
Ο έλεγχος της πολιτικής αλληλογραφίας των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου κατά τη
γερμανική κατοχή (1941-1944)
Τσιρώνης Μιχάλης
77-84
Η Ολυμπιακή έκδοση 1906
160
Τα ταχυδρομικά τέλη στη Σοβιετική Ένωση (1935-1945) μέσω της έκδοσης "Σπαρτακιάδα 1935"
269
Η Ολυμπιακή έκδοση 1906
Φιλοτελική Εταιρεία Λέσβου
270
Φιλοτελική Λέσβος
Φιλοτελική Εταιρεία Πατρών
271
Φάρος του Φιλοτελιστή
Φωτίου Κωνσταντίνος
110-113
Ο ελληνο-ιταλικός πόλεμος του 1940-41
201
Ο Δούναβης
217-219
Η φυματίωση στην Ελλάδα
Χαλβατζιδόπουλος Ιωακείμ
243-247
Το ποδόσφαιρο
248
"Σήκωσέ το, το τιμημένο"
Χαλκιαδάκης Αντώνιος
202-206
Μηνύματα από την Αγία Γραφή
Χαλκιαδάκης Αντώνιος (Jr.)
197-200
Ελλάς και θάλασσα
Χατζής Κωνσταντίνος
33
Η τελευταία περίοδος των μεγάλων κεφαλών του Ερμή
249
Κοστούμι επί παραγγελία. Από τη φύση στο σώμα σας...
Χρίστου Άκης (Κύπρος)
132-139
Κύπρος 1880-1910
Χρίστου Κωνσταντίνος (Κύπρος)
149-151
Ταχυδρομικά τέλη Κύπρου (1960-1970)
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Ελλανόδικος Επιτροπή

Αλέξανδρος Γαληνός (Πρόεδρος)

Γιώργος Θωμαρέης

Άγγελος Καμπουράκης

Παντελής Λεούσης

Αλέξιος Παπαδόπουλος (Δόκιμος)

Κώστας Χαζάπης (Γραμματέας)
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Ειδικός Κανονισμός Έκθεσης
Άρθρο 1. Διοργάνωση
Η Εθνική Φιλοτελική Έκθεση "Λαύριο 2009" συνδιοργανώνεται από την Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία και την Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής και τελεί υπό την αιγίδα της
Ελληνικής Φιλοτελικής Ομοσπονδίας.
Η Έκθεση "Λαύριο 2009" θα φιλοξενηθεί στους χώρους του Τεχνολογικού Πολιτιστικού
Πάρκου Λαυρίου, από 30 Σεπτεμβρίου έως 4 Οκτωβρίου 2009.
Άρθρο 2. Κανονισμοί
Στην Έκθεση "Λαύριο 2009" ισχύουν οι εξής κανονισμοί:
- Ο Γενικός Κανονισμός Εθνικών Εκθέσεων της ΕΦΟ (Κανονισμός της ΕΦΟ).
- Ο Ειδικός Κανονισμός της Έκθεσης "Λαύριο 2009".
Σε ζητήματα που δεν επιλαμβάνονται οι παραπάνω κανονισμοί, ισχύουν:
- Οι Γενικοί Κανονισμοί περί Εκθέσεων της FIP (GREX) και της FEPA (FREGEX).
- Ο Γενικός Κανονισμός της FIP για την αξιολόγηση εκθεμάτων σε Εκθέσεις FIP
(GREV).
- Οι Ειδικοί Κανονισμοί της FIP για την αξιολόγηση των εκθεμάτων σε Εκθέσεις FIP
(SREV).
Άρθρο 3. Όροι συμμετοχής
Η συμμετοχή στην Κατηγορία Συναγωνισμού είναι ανοικτή στα μέλη ελληνικών φιλοτελικών σωματείων μελών της ΕΦΟ, καθώς και στα μέλη σωματείων εξωτερικού αναγνωρισμένων από τις οικείες Ομοσπονδίες-μέλη της FIP ή της FEPA.
Ο εκθέτης δικαιούται να συμμετάσχει στην έκθεση με ψευδώνυμο, με την προϋπόθεση
ότι η Οργανωτική Επιτροπή και η Ελλανόδικος Επιτροπή θα γνωρίζουν το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνσή του.
Στην τάξη της Φιλοτελικής Φιλολογίας τα εκθέματα θα πρέπει να έχουν εκδοθεί / δημοσιευτεί μετά την
- 1η Ιανουαρίου 2005, αν πρόκειται για βιβλία ή μελέτες.
- 1η Ιανουαρίου 2008, αν πρόκειται για περιοδικά, περιοδικές εκδόσεις ή καταλόγους
γραμματοσήμων.
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Άρθρο 4. Τάξεις εκθεμάτων
Τα εκθέματα κατατάσσονται στις ακόλουθες Κατηγορίες και Τάξεις:
Κατηγορία Εκτός Συναγωνισμού
Α1. Επίτιμη Τάξη - Εκθέματα ιδιαίτερου φιλοτελικού ενδιαφέροντος, μετά από πρόσκληση.
Α2. Επίσημη Τάξη - Εκθέματα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, Ταχυδρομικών Μουσείων,
Εταιρειών εκτύπωσης γραμματοσήμων, Σχεδιαστών ή Χαρακτών γραμματοσήμων κτλ.
Α3. Τάξη Ελλανοδικών - Εκθέματα μελών της Ελλανοδίκου Επιτροπής της Έκθεσης
"Λαύριο 2009".
Α4. Τάξη λοιπών εκθεμάτων - Εκθέματα εκτός συναγωνισμού που δεν ανήκουν στις Τάξεις Α1, Α2 και Α3.
Κατηγορία Συναγωνισμού
Β1. Διακεκριμένη Τάξη - Περιλαμβάνει τα εκθέματα του σχετικού Πίνακα της ΕΦΟ,
σύμφωνα με το άρθρο 5.11 του Κανονισμού της ΕΦΟ.
Γ1. Τάξη Παραδοσιακού Φιλοτελισμού
Γ2. Τάξη Ταχυδρομικής Ιστορίας
Γ3. Τάξη Ταχυδρομικών Μονοφύλλων
Γ4. Τάξη Αεροφιλοτελισμού
Γ5. Τάξη Αστροφιλοτελισμού
Γ6. Τάξη Χαρτοσήμων
Γ7. Τάξη Θεματικού Φιλοτελισμού
Γ8. Τάξη Μαξιμαφιλίας
Γ9. Τάξη Φιλοτελικής Φιλολογίας
Δ1. Τάξη Νεότητας - Ηλικία εκθέτη* μέχρι 15 ετών
Δ2. Τάξη Νεότητας - Ηλικία εκθέτη* 16-18 ετών
Δ3. Τάξη Νεότητας - Ηλικία εκθέτη* 19-21 ετών
*Την 1η Σεπτεμβρίου 2009.
Ε1. Τάξη Ενός Πλαισίου (περιλαμβάνονται και εκθέματα Ανοικτής Τάξης)
Ζ1. Ανοικτή Τάξη
Ο εκθέτης στην αίτησή του δηλώνει την κατά την κρίση του κατάταξη του εκθέματός του.
Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα μετάταξης οποιουδήποτε εκθέματος.
Άρθρο 5. Βραβεύσεις
Τα εκθέματα κρίνονται από την Ελλανόδικο Επιτροπή. Προβλέπονται τρία Μεγάλα Βραβεία:
- Μεγάλο Βραβείο για το καλύτερο έκθεμα της Διακεκριμένης Τάξης.
- Μεγάλο Βραβείο για το καλύτερο έκθεμα των Τάξεων Συναγωνισμού Γ1-Γ9, Z1.
- Μεγάλο Βραβείο για το καλύτερο έκθεμα των Τάξεων Συναγωνισμού Γ1-Γ9, Z1, κατοίκων εξωτερικού.
Για όλες τις Τάξεις Συναγωνισμού, πλην των Ε1 και Ζ1, προβλέπονται οι εξής βραβεύσεις:
- Μεγάλα Χρυσά μετάλλια
(90 βαθμοί και άνω)
- Χρυσά μετάλλια
(85-89 βαθμοί)
- Μεγάλα Επίχρυσα μετάλλια (80-84 βαθμοί)
- Επίχρυσα μετάλλια
(75-79 βαθμοί)
- Μεγάλα Αργυρά μετάλλια
(70-74 βαθμοί)
- Αργυρά μετάλλια
(65-69 βαθμοί)
- Επάργυρα μετάλλια
(60-64 βαθμοί)
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- Χάλκινα μετάλλια
(55-59 βαθμοί)
- Πιστοποιητικά συμμετοχής (μέχρι 54 βαθμούς)
Για τις Τάξεις Ε1 και Ζ1 προβλέπονται οι εξής βραβεύσεις:
- Χρυσά μετάλλια
(85 βαθμοί και άνω)
- Επίχρυσα μετάλλια
(75-84 βαθμοί)
- Αργυρά μετάλλια
(65-74 βαθμοί)
- Χάλκινα μετάλλια
(55-64 βαθμοί)
- Πιστοποιητικά συμμετοχής (μέχρι 54 βαθμούς)
Άρθρο 6. Μέγεθος και διάθεση πλαισίων
Οι ωφέλιμες διαστάσεις των πλαισίων είναι 1,00 μ. (πλάτος) επί 1,20 μ. (ύψος). Σε κάθε
πλαίσιο τοποθετούνται 16 φύλλα εκθέματος (4 σειρές των 4 φύλλων η κάθε μία), προτεινόμενων διαστάσεων 210x297 χιλ. (Α4). Ελαφρώς φαρδύτερα φύλλα μπορούν να εκτεθούν, με πρόβλεψη για μικρή αλληλοεπικάλυψη. Για φύλλα μεγάλων διαστάσεων απαιτείται η έγκριση της Οργανωτικής Επιτροπής.
Για κάθε έκθεμα των Τάξεων Α1-Α4 διατίθενται μέχρι 8 πλαίσια.
Για κάθε έκθεμα της Τάξης Β1 διατίθενται 8 πλαίσια.
Για κάθε έκθεμα των Τάξεων Γ1-Γ8 διατίθενται 5 ή 8 πλαίσια, ως εξής: Στο έκθεμα θα διατεθούν 8 πλαίσια αν σε προηγούμενη έκθεση υπό την αιγίδα της FIP, της FEPA ή της
ΕΦΟ, έχει αποσπάσει τουλάχιστον 85 βαθμούς και ο εκθέτης το επιθυμεί. Αν όμως κατά
το παρελθόν έχει εκτεθεί σε 8 πλαίσια, πρέπει να εκτεθεί και πάλι σε 8 πλαίσια. Σε κάθε
άλλη περίπτωση, στο έκθεμα θα διατεθούν 5 πλαίσια.
Για κάθε έκθεμα των Τάξεων Δ1-Δ3 τα πλαίσια διατίθενται ως εξής:
Τάξη Δ1. 3-4 πλαίσια
Τάξη Δ2. 3-5 πλαίσια
Τάξη Δ3. 4-5 πλαίσια
Για κάθε έκθεμα της Τάξης Ζ1 διατίθενται 2-5 πλαίσια.
Άρθρο 7. Αιτήσεις και αποδοχή
Οι εκθέτες συμπληρώνουν χωριστή αίτηση για κάθε έκθεμα. Οι αιτήσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, σχέδιο της εισαγωγικής σελίδας του εκθέματος, όπου η γλώσσα του
κειμένου μπορεί να είναι, πέραν της ελληνικής, η αγγλική, ή η γαλλική. Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 15η Ιουλίου 2009. Μετά την υποβολή της αίτησης, ενδέχεται να ζητηθεί από τον αιτούντα η κατάθεση τμήματος ή του συνόλου του εκθέματός του σε φωτοτυπία.
Η Οργανωτική Επιτροπή θα απαντήσει στις αιτήσεις συμμετοχής μέχρι 31 Ιουλίου
2009, γνωστοποιώντας ταυτόχρονα τον αριθμό των πλαισίων που θα διατεθεί σε όσες αιτήσεις εγκριθούν.
Εφιστάται η προσοχή στους εκθέτες ότι τα εκθέματα θα αναρτηθούν στα πλαίσια, μόνον
εφόσον η εισαγωγική σελίδα είναι γραμμένη στην ελληνική και έχει προσκομιστεί ακριβές φωτοαντίγραφο του εκθέματός τους (άρθρα 16.2 και 16.7 του Κανονισμού της ΕΦΟ).
Άρθρο 8. Δικαιώματα συμμετοχής
Τα δικαιώματα συμμετοχής ορίζονται ως εξής:
Εκθέματα των Τάξεων Α1-Α3: ατελώς
Εκθέματα των Τάξεων Β1: 15 ευρώ ανά πλαίσιο, συν 30 ευρώ ανά συμμετοχή
Εκθέματα των Τάξεων Α4, Γ1-Γ8, Z1: 15 ευρώ ανά πλαίσιο
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Εκθέματα της Τάξης Γ9: 15 ευρώ ανά συμμετοχή
Εκθέματα της Τάξης Δ1-Δ3: ατελώς
Εκθέματα της Τάξης Ε1: 25 ευρώ ανά συμμετοχή
Το πρόσθετο δικαίωμα συμμετοχής των 30 ευρώ στην Τάξη Β1 αποδίδεται από την Οργανωτική Επιτροπή κατ’ ευθείαν στην Ελληνική Φιλοτελική Ομοσπονδία. Δικαιώματα
συμμετοχής που κατεβλήθησαν, δεν επιστρέφονται.
Άρθρο 9. Ελλανόδικος Επιτροπή
Η σύνθεση, το έργο, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της Ελλανοδίκου Επιτροπής καθορίζεται από τα άρθρα 21-24 του Κανονισμού της ΕΦΟ. Οι αποφάσεις της Ελλανοδίκου
Επιτροπής είναι τελεσίδικες.
Άρθρο 10. Διαχείριση εκθεμάτων
Εκθέματα (εκτός εκείνων της Τάξης Φιλοτελικής Φιλολογίας) που θα αποσταλούν ταχυδρομικώς, ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, πρέπει να παραληφθούν από την Οργανωτική
Επιτροπή μέχρι 25 Σεπτεμβρίου 2009. Εκθέματα που θα μεταφερθούν στο χώρο της Έκθεσης από τους ίδιους τους εκθέτες, ή εκπροσώπους τους, πρέπει να παραδοθούν στις 29
Σεπτεμβρίου 2009.
Τα εκθέματα της Τάξης Φιλοτελικής Φιλολογίας πρέπει να αποσταλούν σε δύο αντίτυπα και να παραληφθούν από την Οργανωτική Επιτροπή μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2009.
Τα εκθέματα αυτά δεν θα επιστραφούν στους εκθέτες. Ανά ένα αντίτυπο θα διατεθούν
στις φιλοτελικές βιβλιοθήκες της Ελληνικής Φιλοτελικής Εταιρείας και του Ταχυδρομικού Μουσείου.
Κάθε φύλλο εκθέματος τοποθετείται σε προστατευτικό διαφανές κάλυμμα και φέρει στην
πίσω όψη αύξοντα αριθμό.
Η Οργανωτική Επιτροπή βεβαιώνει την παραλαβή κάθε εκθέματος. Η Οργανωτική Επιτροπή έχει την ευθύνη τοποθέτησης και αφαίρεσης των εκθεμάτων από τα πλαίσια.
Τα εκθέματα επιστρέφονται στους εκθέτες σύμφωνα με τις οδηγίες των τελευταίων προς
την Οργανωτική Επιτροπή.
Η δαπάνη αποστολής του εκθέματος προς την Οργανωτική Επιτροπή βαρύνει τον εκθέτη, ενώ της επιστροφής του την Οργανωτική Επιτροπή.
Αιτήματα για επιστροφή, μερική αντικατάσταση ή αφαίρεση εκθεμάτων κατά την περίοδο της Έκθεσης δεν γίνονται δεκτά.
Άρθρο 11. Τελωνεία
Λεπτομέρειες των αναγκαίων τελωνειακών διατυπώσεων θα δοθούν στους ενδιαφερόμενους εγκαίρως μαζί με τα απαραίτητα έγγραφα. Η Οργανωτική Επιτροπή θα καταβάλει
κάθε προσπάθεια να ελαχιστοποιήσει τις διατυπώσεις για την παραλαβή και αποστολή
των εκθεμάτων.
Άρθρο 12. Μέτρα ασφαλείας
Η Οργανωτική Επιτροπή θα πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των εκθεμάτων κατά τη διάρκεια της Έκθεσης. Εντούτοις, η Οργανωτική Επιτροπή, η Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία, η Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής και το προσωπικό του
Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για
απώλεια ή ζημία, μερική ή ολική, που ενδεχομένως προκύψει σε οποιοδήποτε έκθεμα
κατά την παραλαβή, την τοποθέτηση, την έκθεση, την αφαίρεση και τη φύλαξή του, μέ24

χρι την αποστολή του στον εκθέτη. Συνιστάται, συνεπώς, στους εκθέτες να μεριμνήσουν
για την ασφαλιστική κάλυψη των εκθεμάτων τους κατά παντός κινδύνου, τόσο κατά τη
μεταφορά τους προς και από το χώρο της Έκθεσης όσο και κατά την παραμονή τους στο
χώρο της Έκθεσης.
Άρθρο 13. Υποχρεώσεις εκθέτη
Με την υπογραφή της αίτησης συμμετοχής, ο εκθέτης αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη
όλους τους όρους του παρόντος Ειδικού Κανονισμού. Σε περίπτωση διαφορών στη μετάφραση, υπερισχύει το κείμενο στην ελληνική γλώσσα.
Οι εκθέτες, των οποίων οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνουν αποδεκτές, αναλαμβάνουν την
υποχρέωση έναντι της Οργανωτικής Επιτροπής να συμμετάσχουν στην Έκθεση.
Άρνηση εκ μέρους του εκθέτη της αποδοχής μεταλλίου που θα του απονεμηθεί από την
Ελλανόδικο Επιτροπή συνεπάγεται τη γνωστοποίηση του περιστατικού στην ΕΦΟ.
Άρθρο 14. Τροποποίηση του Κανονισμού
Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών του παρόντος Ειδικού Κανονισμού με ταυτόχρονη ενημέρωση των εκθετών.
Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί περαιτέρω το δικαίωμα επίλυσης οποιουδήποτε προβλήματος που ενδεχομένως ανακύψει και δεν προβλέπεται από τους Κανονισμούς του
άρθρου 2.
Άρθρο 15. Δωσιδικία
Για κάθε νομική διαφορά σχετική με την Έκθεση "Λαύριο 2009" αρμόδια δικαστήρια ορίζονται εκείνα των Αθηνών.
Άρθρο 16. Επικοινωνία
Οργανωτική Επιτροπή:
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΟΕ “Λαύριο 2009”
Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία
Ακαδημίας 57, 10679 Αθήνα
Τηλέφωνο:
210 3621125 (Κυριακή 10.00-13.00, Τετάρτη 18.00-21.00)
FAX:
210 3621123
Ιστοσελίδα:
http://www.hps.gr/lavrion2009
Ηλεκτρονική διεύθυνση: hps@hps.gr
Παρατηρητής ΕΦΟ:
Μιχάλης Πετραδάκης (petradakis@ath.forthnet.gr)
Οι Γενικοί και Ειδικοί Κανονισμοί της FIP (GREX, GREV, SREV) βρίσκονται στον ιστότοπο της FIP (www.f-i-p.ch) σε αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ισπανικά. Ο Παρών Ειδικός Κανονισμός, ο Γενικός Κανονισμός Εθνικών Εκθέσεων της ΕΦΟ και ο Ειδικός Κανονισμός για την Πειραματική Ανοικτή Τάξη βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Έκθεσης "Λαύριο 2009" (www.hps.gr/lavrion2009).
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Κανονισμός Ανοικτής Τάξης
Άρθρο 1: Εκθέσεις Συναγωνισμού
Ο παρών κανονισμός συντάχθηκε για να εφαρμοστεί στην Ανοικτή Τάξη, σύμφωνα με
το άρθρο 1.4 των Γενικών Κανονισμών GREV της Διεθνούς Φιλοτελικής Ομοσπονδίας
(FIP) για την αξιολόγηση εκθεμάτων συναγωνισμού σε παγκόσμιες εκθέσεις.
Άρθρο 2: Εκθέματα Συναγωνισμού
Το θέμα ενός εκθέματος Ανοικτής Τάξης αναπτύσσεται με πλήρη ελευθερία και σύμφωνα με τις επιλογές του συλλέκτη, με τους εξής μόνο περιορισμούς:
2.1 Το φιλοτελικό υλικό θα καλύπτει κατά προσέγγιση το 50% της έκτασης του εκθέματος.
2.2 Το μη φιλοτελικό υλικό θα έχει πάχος έως 5 χιλ., έτσι ώστε να χωράει στα συνήθη εκθεσιακά πλαίσια.
Άρθρο 3: Κρίση εκθεμάτων
3.1 Τα εκθέματα Ανοικτής Τάξης κρίνονται από κατάλληλους κριτές που ορίζονται από
το προεδρείο της Ελλανοδίκου Επιτροπής.
3.2 Προκειμένου να επιτευχθεί μία πιο αντικειμενική αξιολόγηση, θα ακολουθούνται τα
παρακάτω βαθμολογικά κριτήρια.
Τίτλος, ιδέα και δημιουργικότητα
20
Επεξεργασία
40
Σχέδιο ανάπτυξης (πλάνο)
20
Έρευνα και γνώση του αντικειμένου
20
Εκτιθέμενο υλικό
25
Ποιότητα και σπανιότητα υλικού
15
Ευφυής χρήση και ποικιλία μη φιλοτελικού υλικού
10
Παρουσίαση
15
Σύνολο
100
Άρθρο 4: Βραβεύσεις
Το συγκριτικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης είναι η βαθμολογία (λ.χ. ως κριτήριο συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις). Η Οργανωτική Επιτροπή αποφασίζει ελεύθερα κατά πόσον θα απονείμει:
1. Διπλώματα με τις ενδείξεις: Εξαιρετικό, Πολύ Καλό, Καλό ή Μέτριο, συνοδευόμενα με
ένα αναμνηστικό μετάλλιο, ή
2. Μετάλλια Χρυσά, Αργυρά, Χάλκινα ή και περισσοτέρων τάξεων.
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Η αναμνηστική πλακέτα
Αντί μεταλλίου, που κατά παράδοση απονέμεται στις φιλοτελικές εκθέσεις, η Οργανωτική Επιτροπή αποφάσισε να τιμήσει εκθέτες και λοιπούς συντελεστές με ειδικά κατασκευασμένη αναμνηστική πλακέτα.

Στη βάση πλέξιγκλας, διαστάσεων 18x12 χιλ., είναι χαραγμένο το σήμα της Έκθεσης και
το όνομα του τιμώμενου. Πριν την απονομή της στον εκθέτη, και αναλόγως της Τάξης
του μεταλλίου, αριστερά από το όνομα θα έχει τοποθετηθεί δείκτης ευγενούς μετάλλου.
Τη βάση συνοδέυει μικρή "χελώνα" μεταλλικού μολύβδου (δείγμα για τον έλεγχο της
παραγωγής στο χημείο) χυτευμένη σήμερα σε αυθεντικό τύπο (καλούπι) της Γαλλικής
Εταιρείας.
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Ο σφραγιστικός δακτύλιος τέθηκε σε λειτουργία στο ταχ. κατάστημα Λαυρίου
στις 16 Σεπτεμβρίου και πρόκειται να αποσυρθεί στις 5 Οκτωβρίου.
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ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ

Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου
Η ιστορία του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου (Τ.Π.Π.Λ.) συνδέεται άρρηκτα με την ιστορία της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου (Γ.Ε.Μ.Λ.).
Κάνοντας μια σύντομη ιστορική αναδρομή στη μεταλλευτική-μεταλλουργική ιστορία
της Λαυρεωτικής αρχικά συναντάμε τη Γαλλική Εταιρεία Hilarion Roux, η οποία ιδρύεται το 1864 και σκοπός της ήταν: "η εκμετάλλευσις των ορυκτοθέσεων των σκωριών των
ευρισκομένων εν τω δήμω Λαυρίου, επαρχία Αττικής, βασιλείω της Ελλάδος, η ανακαμίνευσις αυτών, η αποστολή και πώλησις και εν γένει παν ό,τι αφορά το είδος τούτο της εκμεταλλεύσεως, ως και η αγορά άλλων νέων τυχούσης περιπτώσεως".
Το 1873 όμιλος κεφαλαιούχων με πρόεδρο τον Ανδρέα Συγγρό, αγόρασε όλα τα δικαιώματα τα σχετικά με την εκμετάλλευση των σκωριών και όλες τις μεταλλευτικές και σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις της Εταιρείας Hilarion Roux et Cie. Από την εταιρεία αυτή το
1873 προέκυψαν δυο νέες εταιρείες:
● H Ελληνική Εταιρεία των Μεταλλουργείων Λαυρίου (Ε.Ε.Μ.Λ), η οποία, σύμφωνα με το καταστατικό της, είχε το δικαίωμα της καμίνευσης μόνο των σκωριών και
των εκβολάδων. Τερμάτισε τις εργασίες της το 1917. Κράτησε όμως τις κτιριακές της
εγκαταστάσεις έως και το 1927. Στις 18 Ιουνίου του 1927 ενοικίασε όλες τις εγκαταστάσεις της στην Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου (Γ.Ε.Μ.Λ.). Αρχικά η εκμίσθωση κανονίστηκε να λήξει το 1939. Τελικά μετά από πολλές διενέξεις η εκμίσθωση ίσχυσε έως το 1932. Στις 31 Αυγούστου του 1933 με το υπ' αριθ. 24141 έγγραφο η
Ε.Ε.Μ.Λ. πώλησε, μεταβίβασε και παρέδωσε την κινητή και ακίνητη περιουσία της
στην Thracian Mineral Products.
● Η Γαλλο-ελληνική εταιρεία "Τα Μεταλλεία Καμαρίζης", η οποία είχε το δικαίωμα της
εκμετάλλευσης των μεταλλείων της παραχώρησης του Ι. Β. Σερπιέρη από όμιλο κεφαλαιούχων και η οποία δύο χρόνια αργότερα μετονομάστηκε σε Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου. (Γ.Ε.Μ.Λ.).
Η Γ.Ε.Μ.Λ εργάστηκε -αναπτύσσοντας δραστηριότητες στο πλήρες φάσμα μεταλλείας-μεταλλουργίας, με εντυπωσιακά αποτελέσματα για τη χώρα, μέχρι και το 1977- οπότε και
διακόπηκε η μεταλλευτική δραστηριότητα. Το 1982 διακόπηκε και η μεταλλουργική
δραστηριότητα, όταν σταμάτησαν εντελώς οι εργασίες της Γ.Ε.Μ.Λ.
Η πρώτη ανάμειξη του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) στο θέμα της "Γαλλικής Εταιρείας" έγινε το 1977, όταν το τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ζήτησε να του παραχωρηθούν χώροι για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.
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Η γωνία του Ξυλουργείου [φωτ. Γ. Ιακωβίδη]

Τότε το αίτημα δεν έγινε δεκτό. Την τριετία 1986-1989 ετέθη θέμα στο Ε.Μ.Π., αυτή τη
φορά για ίδρυση "Πάρκου Τεχνολογίας" στους χώρους της Γ.Ε.Μ.Λ. Απορρίφθηκε λόγω
σοβαρών αντιρρήσεων κυρίως όσον αφορούσε στην εξελιξιμότητα των Πάρκων Τεχνολογίας εν γένει.
Για όλο όμως το χρονικό διάστημα από το 1977 μέχρι το 1989, μπροστά στην αδυναμία
ανάκαμψης της παραγωγής, είχαν αρχίσει να συζητούνται οι δυνατότητες μελλοντικών
χρήσεων για τις εγκαταστάσεις της Γ.E.M.Λ. Tη χρονική αυτή στιγμή γεννήθηκε η ιδέα
αξιοποίησης των υπόγειων μεταλλευτικών έργων της Γ.E.M.Λ. από το Ε.Μ.Π. για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Από την άλλη πλευρά, παράγοντες της πόλης, αλλά και άνθρωποι με εξειδικευμένες γνώσεις που γνώριζαν την αξία του συγκεκριμένου χώρου, αισθάνθηκαν την ανάγκη να αντιδράσουν μπροστά σε μια επερχόμενη καταστροφή: καταπατήσεις και λεηλασίες. H εταιρεία EΛEBME AE, ο Δήμος Λαυρίου, το Εργατικό Kέντρο Λαυρίου, η Εταιρεία Μελετών
Λαυρεωτικής (Ε.ΜΕ.Λ.) και άλλοι φορείς πραγματοποίησαν συνεργασίες και αποτέλεσαν
το πυρήνα των ενδιαφερομένων για τη διάσωση των εγκαταστάσεων της Γ.E.M.Λ.
Το αίτημα του Ε.Μ.Π. έκανε εκ νέου την εμφάνισή του τον Οκτώβριο του 1991. Αυτή τη
φορά το αίτημα αντιμετωπίστηκε θετικά διότι ήταν συνδεδεμένο με την ανάγκη για διάσωση και διατήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων και του μηχανολογικού εξοπλισμού
της Γ.Ε.Μ.Λ.
Τελικά ιδρύθηκε το: "Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου" (Τ.Π.Π.Λ.). Συγκεκριμένα προωθήθηκε η πρόταση: "Να αποκατασταθούν τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις της
"Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου" και ως νέα χρήση να ιδρυθεί "πάρκο τεχνολογίας" και "μουσείο τεχνολογίας". "Ο χαρακτήρας του Τ.Π.Π.Λ. θα ήταν δισυπόστατος:
έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και παραγωγή από τη μία, πολιτισμός και εκπαίδευση
από την άλλη".
Με αίτημα του Ε.Μ.Π. εγκρίθηκε πρόγραμμα χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή
Ένωση μέσω του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
Με αυτές τις συνιστώσες, το όνειρο άρχισε να γίνεται πιο απτό και να παίρνει μορφή με
την πρώτη φάση ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, τα έτη 1994-1997, σχεδιάστηκε και μπήκε
σε εφαρμογή πρόγραμμα αποκατάστασης κτιρίων και περιβάλλοντος που κάλυπτε τα 80
από τα 250 στρέμματα που είχαν παραχωρηθεί στο Ε.Μ.Π.
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Σε αυτήν την προσπάθεια συνέβαλλαν οι ακόλουθοι παράγοντες:
1. Η παιδεία των κατοίκων του Λαυρίου και η άριστη σχέση τους με την τεχνολογία.
2. Η βιομηχανική τεχνολογία και τεχνογνωσία που αναδύονταν από τους εσωτερικούς
και εξωτερικούς χώρους της Γ.Ε.Μ.Λ.
3. Η σθεναρή παρουσία ενός ιδρύματος με το κύρος του Ε.Μ.Π.
4. Η αρχαιολογική κληρονομιά που είναι διάσπαρτη στη ευρύτερη περιοχή της Λαυρεωτικής (μεταλλευτικά πλυντήρια, ναός Ποσειδώνα, αρχαίο θέατρο Θορικού) που πλαισιώνονται και ολοκληρώνουν την παρουσία τους με το Ορυκτολογικό Μουσείο της
Ε.ΜΕ.Λ. και το Αρχαιολογικό Μουσείο του ΥΠ.ΠΟ.
5. Η συνεργασία πολλών φορέων.
6. Οι προοπτικές ανάπτυξης των υποδομών της περιοχής της Λαυρεωτικής (λιμάνι, προαστιακός σιδηρόδρομος, αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος).
Για να πραγματοποιηθεί το όλο εγχείρημα έπρεπε εξ αρχής να τεθούν οι αρχές εκείνες
που θα εξασφάλιζαν τη βιωσιμότητα και την εξέλιξη του χώρου ως Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου πλέον και όχι ως βιομηχανική μονάδα. Οι αρχές αυτές οι οποίες τέθηκαν και έγιναν αντικείμενο σεβασμού από όλους όσους ασχολήθηκαν και συνεχίζουν να ασχολούνται με την μετάλλαξη της Γ.Ε.Μ.Λ. σε Τ.Π.Π.Λ. είναι οι εξής:
1. Οικονομική ανεξαρτησία του Τ.Π.Π.Λ. από το Ε.Μ.Π. Είναι αυτονόητο ότι το
Τ.Π.Π.Λ. δεν μπορεί οικονομικά να στηρίζεται και να χρηματοδοτείται από το
Ε.Μ.Π. Πρέπει να είναι ανεξάρτητο και αυτόνομο.
2. Συνεχής αναζήτηση. Η πορεία και η λειτουργία του Πάρκου θα πρέπει να απασχολεί διαρκώς και συνεχώς τους άμεσα ενδιαφερόμενους όσον αφορά στους προσανατολισμούς και στις επιδιώξεις του.
3. Σεβασμός στη βιομηχανική παράδοση της περιοχής.
4. Εμπιστοσύνη στους κατοίκους της Λαυρεωτικής και στον τρόπο σκέψης τους.
5. Άμεση επαφή και επικοινωνία με το κοινωνικό σύνολο. Το Τ.Π.Π.Λ. είναι ενταγμένο
σε μια κοινωνία και σε μια πραγματικότητα την οποία οφείλει να σέβεται, όπως προαναφέρθηκε, και να υπολογίζει.
Τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας είναι ήδη ορατά. Αρκεί κανείς να στρέψει το βλέμμα του στα κτίρια που έχουν επισκευασθεί, στους εργαζομένους που περνούν
καθημερινά τις πύλες της "πρώην Γαλλικής Εταιρείας". Εργαζόμενοι άλλης γενιάς, άλ-

Επίπλευση [φωτ. Γ. Ιακωβίδη]
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Αποθήκη προϊόντων [φωτ. Γ. Ιακωβίδη]

λης τεχνογνωσίας, όμως εργαζόμενοι σε έναν χώρο με ιστορία 136 και πλέον ετών.
Δεν πρέπει κανείς να παραλείψει να αναφερθεί στους ανθρώπους του Λαυρίου, η παιδεία των οποίων είναι στενά συνδεδεμένη με την ιστορία του. Οι άνθρωποι του Λαυρίου
πιστεύουν πραγματικά στη βελτίωση των συνθηκών της ζωής τους, στη βελτίωση της πόλης τους γενικότερα. Η γενιά των εργατών έχει μεγαλώσει και αναθρέψει, υπό δύσκολες
συνθήκες, μια γενιά επιστημόνων. Μια γενιά που στο μεγαλύτερό της ποσοστό, επιστρέφει στον τόπο της για να προσφέρει εδώ τις γνώσεις της. Μια γενιά που έχει την πεποίθηση ότι η πρόοδος θα επέλθει από την τεχνολογία και τον πολιτισμό. Προς την κατεύθυνση αυτή το Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο, που συστάθηκε από το Ε.Μ.Π., θα συντελέσει στην εξέλιξη της πόλης του Λαυρίου και στην ανάδειξή του. Οι κάτοικοι του Λαυρίου επιθυμούν και είναι μάλλον θετικοί απέναντι στην προοπτική εγκατάστασης νέων
βιομηχανιών και μεγάλων επιχειρήσεων. Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι η σχέση τους με
τη βιομηχανία και την τεχνολογία είναι στενή και δεν αποσυντίθεται εύκολα, έστω και
αν έχουν περάσει χρόνια από το κλείσιμο των εργοστασίων. Η εκτίμησή τους είναι ότι το
Τεχνολογικό Πάρκο του Λαυρίου, στην πορεία της διαδοχικής χρήσης των κτιρίων για
υψηλής τεχνολογίας δραστηριότητες από διάφορες επιχειρήσεις, είναι σε θέση να συμβάλλει στη φυσιογνωμία του σύγχρονου Λαυρίου.
Η ιστορία συνεχίζεται. Άλλωστε το Ε.Μ.Π. γνωρίζει "ότι ο πυρήνας της τεχνολογίας δεν
είναι η παραγωγή καθεαυτή. Περισσότερο είναι η λογική της παραγωγής".
Πηγές:
- "Έγγραφα Αφορώντα τας Μολυβδούχους Σκωρίας του Λαυρίου", εφημ. Αιών, αρ. 2923,
19.06.1873.
- Ανδρέας Κορδέλλας, Ο Μεταλλευτικός Πλούτος και aι Αλυκαί της Ελλάδος, Αθήνα 1902.
- Κ. Παναγόπουλος, "Περί Πάρκων Τεχνολογίας".
- Μαρκουλή Αθανασία, Η δημιουργία και εξέλιξη της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου
(Γ.Ε.Μ.Λ.), σηματοδοτεί νέες εξελίξεις στον οικονομικό και βιομηχανικό τομέα της Ελληνικής κοινωνίας του 19ου και 20ου αι., διδακτορική διατριβή, ΕΜΠ, 2008.

Δρ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΑΡΚΟΥΛΗ
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Το νέο Ορυκτολογικό Μουσείο Λαυρίου
Αποκατάσταση της Δεξαμενής Καθίζησης και του Κτιρίου-τμήματος
του Μεταλλοπλυσίου της πρώην Εταιρείας Μεταλλουργείων Λαυρίου (Ελληνική Εταιρεία) για τη μεταστέγαση του Ορυκτολογικού
Μουσείου Λαυρίου και ανάδειξή του σε μουσείο εθνικής εμβέλειας.

Το Μεταλλοπλύσιο σε κάρτα εποχής [αρχείο Ν. Γκούβερη]

Το Ορυκτολογικό Μουσείο Λαυρίου ιδρύθηκε το 1986 από την Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής (Ε.ΜΕ.Λ.), το σύλλογο των επιστημόνων του Λαυρίου και της ευρύτερης περιοχής, είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο (έτος ίδρυσης 1984), αναγνωρισμένο από το
Υπουργείο Πολιτισμού ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκει πολιτιστι33

κούς σκοπούς (ΦΕΚ Β/1401/22-10-2001, α/α 54). Στεγάζεται σε ένα μικρό βιομηχανικό
κτίριο, από τα σωζόμενα τμήματα του μεταλλοπλυσίου της ελληνικής εταιρείας, το οποίο
είχε ανεγερθεί το 1875. Η συνολική συλλογή του Μουσείου ανέρχεται σε 2.100 κομμάτια, από τα οποία μόνον 620 εκτίθενται στις προθήκες του, λόγω έλλειψης χώρου.
Το Ορυκτολογικό Μουσείο Λαυρίου είναι ένας μοναδικός χώρος ιστορικής παιδείας:
Τα αργυρομολυβδούχα μεταλλεύματα, και όχι μόνο, τα οποία άρχισαν να εξορύσσονται
από το 3000 π.Χ. περίπου, είναι αυτά που καθόρισαν την ιστορική του μοίρα μέχρι σήμερα. Στους κλασικούς χρόνους, ο λαυρεωτικός άργυρος αποτέλεσε το ισχυρό έρεισμα της
άμυνας και του πολιτισμού της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Στα νεότερα χρόνια, το Λαύριο
αποτέλεσε και πάλι τον κατ' εξοχήν βιομηχανικό-μεταλλευτικό τόπο της Ελλάδας με την
πολλαπλή οικονομική, τεχνολογική, κοινωνική και πολιτιστική συμβολή του.
Είναι χώρος φυσικής παιδείας: η σπανιότητα, ο αριθμός, οι μορφές, τα χρώματα, η
κρυστάλλωση των ορυκτών (το Λαύριο έχει χαρακτηρισθεί από τους ειδικούς ανεξάντλητο ορυκτοχημικό μουσείο)1 δημιουργούν μιαν εξαιρετική ενότητα. Τα ορυκτά που απαντώνται στο Λαύριο υπερβαίνουν τα 460, αριθμός που φέρνει τη Λαυρεωτική στις πρώτες
θέσεις του κόσμου από την άποψη της ποικιλίας των ορυκτολογικών ειδών. Πολλά έχουν
ευρεθεί για πρώτη φορά εδώ (λαυριονίτης, παραλαυριονίτης, σερπιερίτης, κτενασίτης,
μαμμοθίτης), σε σύνολο παγκοσμίως 4.000 περίπου. Ειδικά από τον πλούτο των εκθεμάτων αναφέρουμε ότι, πλην των βασικών ορυκτών, των οποίων έγινε ευρεία εκμετάλλευση και έχουν ιστορική αξία (αργυρομολυβδούχα, γαληνίτης, κερουσίτης, ψευδαργυρούχα, σφαλερίτης, σμιθσονίτης και τα σιδηρομαγγανιούχα), εκτίθενται ορυκτά μοναδικά σε
παγκόσμιο επίπεδο, όπως ο νιλίτης, θορικοζίτης, φιδλερίτης, γεωργιαδεζίτης (που είναι
ορυκτά σκωρίας),2 καθώς και του φυσικού περιβάλλοντος ορυκτά, αττικαΐτης, καμαριζαΐτης, καπελασίτης. Ακόμη άλλα εκτίθενται στην πιο ελκυστική μορφή τους, είναι δε μεγάλης επιστημονικής αξίας και εξαιρετικής γοητείας. Είναι ταξινομημένα ανάλογα με
τη χημική τους σύσταση (σύστημα Dana).
Είναι χώρος αισθητικής αγωγής: Τα ορυκτά, με τη λάμψη της ομορφιάς τους, αποτελούν ένα ιδιαίτερο ουράνιο τόξο και γλυπτικές συνθέσεις που η ίδια η φύση-καλλιτέχνης δημιούργησε.
Η επισκεψιμότητά του δεν είναι ζητούμενο, είναι γεγονός. Κάθε χρόνο χιλιάδες άνθρωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό το επισκέπτονται, μαθητές (η υπηρεσία Ενιαίου
Διοικητικού Τομέα Θεμάτων Σπουδών, Επιμόρφωσης και Καινοτομιών του Υπουργείου Παιδείας με έγγραφά της απευθυνόμενα στις Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. συστήνει να
ενημερώσουν τα σχολεία της περιφέρειάς τους για να το επισκεφθούν), φοιτητές, ειδικοί επιστήμονες, μέλη ειδικών συνεδρίων, κ.ά. Μια απλή ματιά στο βιβλίο επισκεπτών
το βεβαιώνει.
Το μέγα πρόβλημα όμως είναι η στενότητα του χώρου. Το μικρό κτίριο (μονόχωρος) είναι ασφυκτικό και για τα εκθέματα και τους επισκέπτες, ουσιαστικά πλέον δεν μπορεί να
λειτουργήσει. Για το λόγο αυτόν, προτείνουμε την αποκατάσταση του γειτνιάζοντος κτιρίου, εμβαδού 312 τ.μ., κατάλοιπου και αυτού του μεταλλοπλυσίου της Ελληνικής Εταιρείας, κατασκευασμένου στα τέλη του 19ου αι., και της διπλανής δεξαμενής καθίζησης,
εμβαδού 472 τ.μ., που θα στεγάσουν πλέον σε μόνιμη βάση το μουσείο. Σημειωτέον, ότι
το μεγάλο βιομηχανικό συγκρότημα των πλυντηρίων της ελληνικής εταιρείας για τον
εμπλουτισμό των εκβολάδων, των φτωχών μεταλλευμάτων που είχαν απορρίψει οι αρχαίοι, μέλος των οποίων ήταν το σωζόμενο κτίριο, ήταν από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο της Ευρώπης, δυνάμενο να πλύνει 1.500 τόνους εκβολάδων σε 24ωρη βάση. Από
τη σωζόμενη πρόσοψη του κτιρίου και από τις υπάρχουσες φωτογραφίες, όπου εμφαίνεται όλο το συγκρότημα και το σωζόμενο τμήμα του, το τελευταίο και αυτοτελώς, που το
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Το Μεταλλοπλύσιο σήμερα [φωτ. Γ. Ιακωβίδη]

δείχνουν στην πρωταρχική του μορφή, το εν λόγω κτίριο χαρακτηρίσθηκε ως "...σπάνια
σύζευξη μεταξύ νεοκλασικισμού και βιομηχανικής αρχιτεκτονικής [...] μνημείο της παγκόσμιας βιομηχανικής αρχιτεκτονικής",3 κηρυγμένο διατηρητέο μνημείο από την Υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ. (ΦΕΚ 455/Β/3-8-1981).
Αυτό το νέο Ορυκτολογικό Μουσείο, το οποίο θα στεγασθεί στο παραπάνω κτίριο, αποκτά, εκ των πραγμάτων, το χαρακτήρα τού Εθνικού με διεθνή μάλιστα αξία, θα είναι πλέον το Εθνικό Ορυκτολογικό Μουσείο Λαυρίου.
Πέραν των εκτεθέντων λόγων που συνηγορούν στο χαρακτηρισμό του Εθνικού (ιστορική,
οικολογική-φυσική-επιστημονική, αισθητική διάσταση), αξίζει να αναφέρουμε ακόμη ότι:
α. Ξένα μουσεία φυσικής ιστορίας έχουν και πασχίζουν να αποκτήσουν περισσότερα
ορυκτά από το Λαύριο, λόγω της αξίας τους, αλλά και λόγω της ιστορικής σημειολογικής πλευράς του τόπου προέλευσης. Είναι γνωστό το διεθνές επιστημονικό ενδιαφέρον για το Λαύριο της μεταλλείας και της μεταλλουργίας.
β. Ακριβώς γι' αυτό, το Εθνικό Ορυκτολογικό Μουσείο Λαυρίου δεν είναι δυνατόν να
είναι αποκομμένο από την υπόλοιπη πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής. Εκ των
πραγμάτων αποτελεί τη βάση της και συναρτάται με το ανοιχτό ορυκτολογικό μουσείο
του λαυρεωτικού υπεδάφους, το υπόγειο και υπαίθριο μεταλλευτικό-μεταλλουργικό
μουσείο, αρχαίο και νεότερο, με άλλα γνωστά μνημεία της περιοχής (ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο, αρχαίο θέατρο Θορικού, κ.ά.), το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π., στο χώρο της πρώην γαλλικής εταιρείας μεταλλείων Λαυρίου, όπου έχει ήδη δρομολογηθεί το Μουσείο Μεταλλείας-Μεταλλουργίας Λαυρίου, έργα ευρωπαϊκής εμβέλειας, αλλά και με τα μνημεία της Αθήνας. Ουσιαστικά έχουμε την ενότητα των μνημείων του υλικού και του πνευματικού
πολιτισμού. Η ιστορική μοίρα διαμόρφωσε έτσι το Λαύριο, ώστε το τοπικό να είναι
ταυτόχρονα και διεθνές.
γ. Ενταγμένο, άλλωστε, το Εθνικό Ορυκτολογικό Μουσείο σε ένα τέτοιο δίκτυο μνημείων και μουσείων συνιστά, πέραν της προσφερομένης παιδείας, ένα σοβαρό οικονομικό πόρο για την περιοχή με τη μορφή του εκπαιδευτικού και πολιτιστικού τουρισμού,
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μετά τις τελευταίες περιπέτειες της αποβιομηχάνισης. Γιατί μπορεί τα αργυρομολυβδούχα κοιτάσματα να εξαντλήθηκαν, όμως η πληθύς των συγκεντρωθέντων ορυκτών,
επίσης τα μεταλλευτικά και μεταλλουργικά μνημεία του τόπου μας, αρχαία και νεότερα, είναι τα νέα κοιτάσματα που παραμένουν ανεξάντλητα, μνημεία της βιομηχανικής
αρχαιολογίας, νέα μεταλλεία παιδείας, τεχνολογίας, οικονομίας και πολιτισμού.4
Εν κατακλείδι, δεν είναι τυχαίο ότι στη Β΄ διεθνή έκθεση ορυκτών, που έγινε στο Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο (Μάιος-Ιούλιος 1994), όπου είχε λάβει μέρος και το Μουσείο μας
με μεγάλο αριθμό ορυκτών, ο τότε υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας και
Εμπορίου και πρωθυπουργός, Κ. Σημίτης, και ο τότε Γ.Γ. του ΥΠ.ΠΟ., Γ. Θωμάς, είχαν
εξαγγείλει την ίδρυση του Εθνικού Ορυκτολογικού Μουσείου με έδρα το Λαύριο.
Ήδη, μετά την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου, της Νομαρχίας Ανατολικής
Αττικής, του Δήμου Λαυρεωτικής και της Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής, από τις 25 Ιουλίου 2008, ολοκληρώθηκε η προκαταρκτική φάση της εκπόνησης και της έγκρισης της προμελέτης από τις
αρμόδιες υπηρεσίες. Μέσα στο φθινόπωρο του 2009 θα γίνει η δημοπράτηση του έργου, με χρηματοδότηση της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, μετά από εισήγηση του Νομάρχη, Λεωνίδα Κουρή, το
οποίο θα περιλαμβάνει την αποκατάσταση του διατηρητέου κτίσματος (δεξαμενή καθίζησης) για τη δημιουργία Μουσείου Κεραμικής
- ΑΚΕΛ - "Πάνος Βαλσαμάκης".
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Η δημιουργία του Μουσείου Κεραμικής στο Λαύριο
Ι. Συνοπτική ιστορική αναδρομή
της "Ανωνύμου Κεραμευτικής Εταιρείας Λαυρίου" Α.Κ.Ε.Λ. (1940-1957)1
Το 1940 ιδρύεται η "Ανώνυμος Κεραμευτική Εταιρεία Λαυρείου", γνωστή ως Α.Κ.Ε.Λ.
Α.Ε.2 Αποτελεί θυγατρική εταιρεία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος3, που εκείνη την
εποχή διοικείται από τον Αλέξανδρο Κοριζή , άνθρωπο με ευρείς ορίζοντες και ανησυχίες, που φιλοδοξεί να δημιουργήσει η Τράπεζα μια εθνική βιομηχανία κεραμικής4, στα
πρότυπα της Εθνικής Βιομηχανίας Κεραμικής των Σεβρών στη Γαλλία. Αποφασίζεται,
λοιπόν, η εγκατάσταση της ΑΚΕΛ στο κτίριο του Μεγάλου Ατμήλατου Μεταλλοπλυσίου της Εταιρείας Μεταλλουργείων Λαυρείου5, καθώς μετά το κλείσιμο της ήδη "εν πτωχεύσει" Εταιρείας, η Τράπεζα έχει στην κατοχή της τις κτιριακές της εγκαταστάσεις, τις
οποίες και διαθέτει στην ΑΚΕΛ.
Η τεχνική διεύθυνση της ΑΚΕΛ ανατίθεται στον Σπύρο Πουλιέζο. Εκείνη την εποχή
κηρύσσεται ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος, με συνέπεια να μην υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής πρώτων υλών και η ΑΚΕΛ να πρέπει να
αρκεσθεί στα χώματα της Μήλου, που είναι και
τα μόνα κατάλληλα για την παραγωγή των προϊόντων της. Τα γεγονότα ωστόσο είναι αλλεπάλληλα. Έτσι, την άνοιξη του 1942, ο Γ. Αλεξίου ως Χημικός - Τεχνικός Διευθυντής και ο Π.
Βαλσαμάκης ως Καλλιτεχνικός Διευθυντής έρχονται στο Λαύριο και αρχίζουν τη δημιουργία των πρώτων προϊόντων από λευκή φαγιάνς,
πιάτα φαγητού, απλά και με φεστόνι, τύπου
Johnson της εποχής, καθώς και διάφορα προϊόντα, από το καλλιτεχνικό εργαστήριο που οργανώνει ο Π. Βαλσαμάκης. Αξιοσημείωτο είναι το
γεγονός ότι στο εργοστάσιο της ΑΚΕΛ πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά η παραγωγή ελληνικής πορσελάνης από χώμα της Μήλου, χάρη
στις ιδιαίτερες γνώσεις του χημικού Γ. Αλεξίου, και ότι τα φαγεντιανά της ΑΚΕΛ έφθασαν
να εξάγονται στην Αμερική και σε αρκετές χώρες της Ευρώπης.
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Είναι πλέον σαφές ότι τα προϊόντα της Εταιρείας φέρουν έντονη τη σφραγίδα της πλούσιας λαϊκής, αλλά και μικρασιάτικης παράδοσης, ενώ με
την καλλιτεχνική παραγωγή της συνδέονται σημαντικά ονόματα Ελλήνων καλλιτεχνών, όπως
του Πάνου Βαλσαμάκη, που υπήρξε καλλιτεχνικός διευθυντής για πολλά χρόνια, καθώς και του
Θανάση Παπαυγέρη. Επίσης, θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο εργοστάσιο της Εταιρείας απασχολήθηκαν, αλλά και μαθήτευσαν στην τέχνη
της κεραμικής, δίπλα σε άξιους τεχνικούς και
καλλιτέχνες6, πολλοί κάτοικοι του Λαυρίου7.
Ωστόσο η ΑΚΕΛ, που λειτούργησε με ορισμένους διαφορετικούς σχηματισμούς μέχρι το
19578, θα σταματήσει οριστικά τις δραστηριότητες της, αφού θα κηρυχτεί σε πτώχευση από την
Τράπεζα και τους πιστωτές της, κλείνοντας κατ'
αυτόν τον τρόπο έναν σημαντικό κύκλο ζωής και
επιτυχημένης πορείας.
ΙΙ. Το "Μουσείο Κεραμικής - ΑΚΕΛ - Πάνος Βαλσαμάκης"
Μία σπίθα9 που πολύ σύντομα έγινε φλόγα μετά την από 24/2/02 απόφαση του Δ.Σ. της
Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής (Ε.ΜΕ.Λ.), ενεργοποίησε και κινητοποίησε μέλη και
φίλους της Ε.ΜΕ.Λ. αλλά κυρίως τους ίδιους πρώην εργαζόμενους στην ΑΚΕΛ, καθώς
και μέλη των οικογενειών τους να συλλέξουν προϊόντα της συγκεκριμένης εταιρείας.
Σε λίγο χρόνο, και υπερβαίνοντας την αρχική φιλοδοξία, διασώθηκε και παραχωρήθηκε στην Ε.ΜΕ.Λ.10 κάθε είδους υλικό: φωτογραφίες, έγγραφα, κεραμικά οικιακής χρήσης
και καλλιτεχνικά (άνω των 800), καθώς και στοιχεία των εργασιακών σχέσεων, αλλά και
της ζωής των εργαζομένων στο εργοστάσιο της ΑΚΕΛ, μιας βιομηχανίας του Λαυρίου που
τα προϊόντα της έχουν την σφραγίδα του ταλέντου πολλών Λαυριωτών, σπουδαίων τεχνικών υπαλλήλων και ενός από τους σπουδαιότερους κεραμίστες της Ελλάδας του Πάνου
Βαλσαμάκη. Η συμπαράσταση από την τοπική κοινωνία που αγκάλιασε την προσπάθεια
της Ε.ΜΕ.Λ. ήταν και είναι συγκινητική .
Μετά από αίτημα της Ε.ΜΕ.Λ., το Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής στις 18/2/02 αποφάσισε ομόφωνα, με τη σύμφωνη γνώμη της νέας Δημοτικής αρχής, που είχε εν τω μεταξύ
εκλεγεί, να της παραχωρηθεί η χρήση του κτίσματος Δεξαμενή Καθίζησης, διατηρητέου
μνημείου του συγκροτήματος των πλυντηρίων με στόχο να εκτεθεί η συλλογή.
Η διαπίστωση ότι το πλήθος των δωρηθέντων υλικών που είχαν συγκεντρωθεί στην
Ε.ΜΕ.Λ. δημιουργούσε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ίδρυση Μουσείου, οδήγησαν τη Γενική Συνέλευσή της Εταιρείας Μελετών στις 20/4/2003 να αποφασίσει να
ιδρύσει στον χώρο που της είχε παραχωρηθεί ( και που φέρει και σήμερα το τοπωνύμιο
ΑΚΕΛ) το "Μουσείο Κεραμικής - ΑΚΕΛ - Πάνος Βαλσαμάκης".
Η πρώτη παρουσίαση μέρους της συλλογής του ιδρυόμενου Μουσείου έγινε σε ειδική εκδήλωση, παρουσία της πλειονότητας των επιζώντων εργασθέντων στην ΑΚΕΛ και των
απογόνων τους, στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου τον Απρίλιο του 2005. Η
παραπάνω ημερομηνία θεωρείται και η ημερομηνία ίδρυσης του Μουσείου11.
Το Δ.Σ. της Ε.ΜΕ.Λ. έκρινε ότι έπρεπε να βρεθεί τρόπος να αξιοποιηθεί ολόκληρο το κτίσμα που της είχε παραχωρήσει ο Δήμος Λαυρεωτικής και μετά από τη διαβεβαίωση του
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Νομάρχη Λεωνίδα Κουρή, ότι αν εξασφαλισθεί το ιδιοκτησιακό του ακινήτου, θα μπορούσε η Νομαρχία να χρηματοδοτήσει την αποκατάστασή του, ξεκίνησε μία σειρά επαφών και ενεργειών για την υλοποίηση αυτού του στόχου12.
Τον Ιούλιο του 2008 υπογράφεται μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου, του Δήμου Λαυρεωτικής, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής και του Σωματείου Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής για την αξιοποίηση του
δημόσιου ακινήτου 710 στην πόλη του Λαυρίου13.
Η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής ανέλαβε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη χρηματοδότηση για την αναστήλωση - ανακαίνιση του διατηρητέου ακινήτου και τη διαμόρφωση
του περιβάλλοντα χώρου. Η Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής ανέλαβε να εκπονηθούν οι
προμελέτες και να κατατεθούν προς έγκριση στους συμβαλλόμενους φορείς14. Ο Δήμος
Λαυρεωτικής ανέλαβε, μετά από εισήγηση του Δημάρχου Δημήτρη Λουκά να φροντίσει
για την έκδοση των απαραίτητων αδειών-εγκρίσεων, καθώς και μέτρων υποστήριξης της
Ε.ΜΕ.Λ. για την εύρυθμη λειτουργία του Μουσείου, όταν ξεκινήσει η λειτουργία του.

"Μουσείο Κεραμικής - ΑΚΕΛ - Πάνος Βαλσαμάκης"
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Τον Οκτώβριο του 2008 παραδόθηκαν οι προμελέτες και ξεκίνησαν οι διαδικασίες λήψης
εγκρίσεων από το ΥΠ.ΠΟ. και το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.15, οι οποίες ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο του 2009. Έτσι σήμερα οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Νομαρχίας προβαίνουν στη σύνταξη
των τευχών δημοπράτησης και υπολογίζεται ότι στις αρχές του φθινοπώρου του 2009 η
Νομαρχία θα μπορέσει να προβεί στην προκήρυξη και ανάθεση του Έργου.
Αν όλα εξελιχθούν ομαλά, ευελπιστούν οι φορείς, ότι σε δύο χρόνια θα είναι έτοιμο το
Μουσείο, καθώς και οι απαραίτητες εγκαταστάσεις του, με στόχο τη λειτουργία σ' αυτό ενός
Εκπαιδευτικού Εργαστηρίου Κεραμικής σε συνεργασία με τη ΝΕΛΕ της Νομαρχίας.
Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι η αξία της λειτουργίας του συγκεκριμένου Μουσείου στο
Λαύριο είναι πολλαπλή (ιστορική - παιδευτική - οικονομική - κοινωνική). Το όφελος
που θα προκύψει από τη λειτουργία του θα διαχυθεί σε όλους του κατοίκους του Λαυρίου: νέους - ώριμους - επαγγελματίες - επισκέπτες, Έλληνες και ξένους. Με λίγα λόγια
θα αποτελέσει ένα γεγονός πολιτιστικό και οικονομικό πρώτου μεγέθους16. Με τη χρηματοδότησή του γίνεται μία επένδυση σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας σε μία πόλη που αντιμετώπισε πολλά προβλήματα τα τελευταία χρόνια και παλεύει να τα ξεπεράσει.
Σημειώσεις:
1
Το συγκεκριμένο άρθρο, το οποίο αναφέρεται στο Μεγάλο Ατμήλατο Μεταλλοπλύσιο της Ελληνικής Εταιρείας Μεταλλουργείων Λαυρίου, καθώς και στην ιστορική αναδρομή της "Ανωνύμου
Κεραμευτικής Εταιρείας Λαυρείου", αποτελεί τμήμα, κατάλληλα προσαρμοσμένο για τις ανάγκες της συγκεκριμένης δημοσίευσης. από τη διδακτορική διατριβή της Μαριλένας Μαρμάνη,
Ιστορικού-Αρχαιολόγου, υποψήφιας Διδάκτορος Ε.Μ.Π., με τίτλο "Αξιοποίηση παλαιών μεταλλευτικών χώρων στην περιοχή της Λαυρεωτικής".
2
Αλέξανδρος Βαλσαμάκης, Βιομηχανίες Κεραμικής ΑΚΕΛ 1940-1957, Ανάτυπο, Η' Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής, "Χρυσή Τομή" Σύνδεσμος Πνευματικής και Κοινωνικής Δραστηριότητες Κερατέας, Κερατέα 2001, σ. 660
3
Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η οδός Σοφοκλέους 10 στην Αθήνα, ενώ μοναδικός της μέτοχος είναι η ίδια η Τράπεζα.
4
Ήταν προφανές ότι εκείνα τα χρόνια μόνον η Εθνική, το μεγαλύτερο πιστωτικό ίδρυμα της χώρας ήταν σε θέση να πραγματοποιήσει μια τέτοια μεγαλόπνοη ιδέα.
5
Το Μέγα Ατμήλατο Μεταλλοπλύσιο της Ελληνικής Εταιρείας Μεταλλουργείων Λαυρίου, το
οποίο βρίσκεται στην κοιλάδα της Νόρια, δίπλα στο Λύκειο του Λαυρίου, κτίσθηκε το 1873 με
δαπάνες της ίδιας της Εταιρείας και με στόχο την προσθήκη νέων προπαρασκευαστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες της υπηρεσίας.
6
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε πως στο "Καλλιτεχνικό", όπως επικρατεί να λέγεται,
δουλεύουν περίπου δέκα κοπέλες από το Λαύριο, που, βέβαια, δε διαθέτουν καμία καλλιτεχνική
παιδεία έως ότου εκπαιδεύονται από τον ίδιο τον Βαλσαμάκη και εξελίσσονται σε προικισμένες
βοηθούς και εκτελεστές των σχεδίων, που συνεχώς παράγονται με την προσωπική του έμπνευση και καθοδήγηση. Γίνεται αντιληπτό ότι ο Βαλσαμάκης, κυρίως κατά την περίοδο του Λαυρίου, προσπάθησε να μεταδώσει σε διάφορους νέους και νέες που περνούσαν από το εργαστήριό του
όλες τις πολύτιμες γνώσεις του και τα μυστικά της κεραμικής του τέχνης.
7
Στα χρόνια μέχρι το 1948 η ΑΚΕΛ φθάνει να απασχολεί περί τους εκατόν τριάντα ανθρώπους,
από τους οποίους, περίπου οι τριάντα είναι οι "πιατάδες", που γεμίζουν σε αντίστοιχους τόρνους
πιάτα. Είναι σημαντικό να ειπωθεί ότι η πλειονότητα των εργαζομένων προέρχεται από το Λαύριο, πρόκειται δηλαδή για γηγενείς που ασχολούνται με το παραπάνω αντικείμενο. Ακόμη, αξίζει να λεχθεί ότι, στα δύσκολα χρόνια της Κατοχής, η ΑΚΕΛ μαζί με τη Γαλλική Εταιρεία και
τα Κλωστήρια Λαυρίου, γνωστά ως "εργοστάσιο του Δέδε" έδωσαν μάχη για την απασχόληση στο
Λαύριο και ως ένα σημείο κατάφεραν να την κερδίσουν.
8
Το καλοκαίρι του 1955 ιδρύεται η "Κεραμευτική Εταιρεία Λαυρίου, Π. Βαλσαμάκης και Σία Ετερόρρυθμος Εταιρεία", με μηνιαίο μίσθωμα 15.000 δραχμών, για το πρώτο έτος, όπως φαίνεται
από τη σύμβαση της 14ης Ιουλίου 1955 που υπογράφεται ανάμεσα στην Τράπεζα και στην Εταιρεία.
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"Δεν μπορούμε να στήσουμε δύο βιτρίνες στη Δημοτική Βιβλιοθήκη με καλλιτεχνικά έργα της
ΑΚΕΛ; Θα φέρω εγώ μερικά κι εσύ πάρε από τη μητέρα σου και άλλους φίλους που τα έχουν φυλάξει σπίτι τους. Ας κρατήσουμε ζωντανή την ψυχή της ΑΚΕΛ και των ανθρώπων της, τώρα που
το Λαύριο αλλάζει, τώρα που υπάρχουν ακόμα μνήμες". Αυτή ήταν η "σπίθα"-πρόταση του Αλέκου Βαλσαμάκη στον Τάσο Βλάδο, Πρόεδρο του Δ.Σ. της Ε.ΜΕ.Λ. στη διάρκεια της παρουσίασης
των πρακτικών της Η' Επιστημονικής Συνάντησης Νοτιοανατολικής Αττικής.
10
Για την υλοποίηση του στόχου, το Δ.Σ. της Ε.ΜΕ.Λ. συγκρότησε επιτροπή από τα μέλη Κώστα
Μάνθο, Θανάση Γεώργιζα, Κούλα Γλαντζή-Οικονόμου, Αλέκο Βαλσαμάκη και συντονιστή τον
Τάσο Βλάδο. Δίπλα στην επιτροπή βρέθηκαν πολλοί Λαυριώτες που προσέφεραν αφιλοκερδώς τη
βοήθειά τους και των οποίων τα ονόματα, όπως και των δωρητών, έχουν αναρτηθεί στον χώρο που
σήμερα λειτουργεί το Μουσείο.
11
Την έκθεση, που διήρκεσε 20 ημέρες επισκέφθηκαν περισσότεροι από 1.500 επισκέπτες, προερχόμενοι κυρίως από το Λαύριο. Από τον Οκτώβριο του 2005, η έκθεση μεταφέρθηκε στο κτίριο
του Χυτηρίου του Τ.Π.Π.Λ., όπου, μετά και από προσθήκη νέων βιτρινών, λειτουργεί μέχρι σήμερα και είναι επισκέψιμη. Την έκθεση έχουν επισκεφθεί τα τελευταία τρία χρόνια περισσότεροι από 3.000 επισκέπτες, τόσο από την Ελλάδα, όσο και από το εξωτερικό. Πολλοί δε, εξ αυτών,
χάρη στο κέφι του Έφορου Θ. Γεώργιζα έχουν ξεναγηθεί στους ιστορικούς χώρους του Λαυρίου.
12
Τα μέλη της Ε.ΜΕ.Λ. Τάσος Βλάδος, Κώστας Μάνθος και Γιώργος Βογιατζής, συνεπικουρούμενοι από τον Ξ. Δρέττα, ξεκίνησαν τις διαπραγματεύσεις με τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. με την
ΚΥΔ και ΚΕΔ προκειμένου να προσδιορισθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς και στη συνέχεια να παραχωρηθεί το ακίνητο στην Ε.ΜΕ.Λ. ή το Δήμο. Ένα χρόνο μετά, και αφού ζητήθηκε η βοήθεια
του τότε Υφυπουργού Οικονομικών Πέτρου Δούκα, ανέλαβε η ΚΕΔ τη διερεύνηση και διεκπεραίωση του θέματος, αλλά και μία σειρά συναντήσεων εκπροσώπων της με εκπροσώπους των φορέων (Δήμο, Νομαρχία, Ε.ΜΕ.Λ.) για να φθάσει τελικά μετά από την αποφασιστική παρέμβαση
του Νομάρχη Λ. Κουρή και του Υφυπουργού Π. Δούκα να λάβει το Δ.Σ. της ΚΕΔ απόφαση να παραχωρήσει το ακίνητο στο Δήμο Λαυρεωτικής.
13
Το μνημόνιο κοινοποιείται υπογεγραμμένο από τους εμπλεκόμενους φορείς στις 7/8/2008 με
αριθ. πρωτ. 8911/3879/Φ.31.1980 από την ΚΕΔ, Διεύθυνση διαχείρισης εκμετάλλευσης και αξιοποίησης ακινήτων. Με το μνημόνιο παραχωρείται στο Δήμο για αόριστο χρόνο το δημόσιο ακίνητο (5,5 στρεμμάτων), με σκοπό να γίνει αναστήλωση του υπάρχοντος διατηρητέου κτίσματος
και, στη συνέχεια, εγκατάσταση και λειτουργία από την Ε.ΜΕ.Λ. του Μουσείου. Επίσης δίδεται
η δυνατότητα χρήσης από το Δήμο της υπολοίπου εκτάσεως για πολιτιστικές-αθλητικές λειτουργίες με δέσμευση ότι το παρακείμενο μνημείο "Καμάρες" με τμήμα του παραχωρούμενου γηπέδου θα αξιοποιηθούν στο μέλλον για την υλοποίηση της μετεγκατάστασης του Ορυκτολογικού
Μουσείου Λαυρίου της Ε.ΜΕ.Λ. και την αξιοποίησή του ως μουσείου εθνικής εμβέλειας.
14
Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.ΜΕ.Λ., τον Ιούλιο του 2008, η εκπόνηση της προμελέτης ανατέθηκε
στα μέλη της Κώστα Μάνθο - Αρχιτέκτονα, Νίκο Οικονόμου - Μηχανολόγο Μηχανικό, Τριαντάφυλλο Γκίκα - Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Richard Sather - Αρχιτέκτονα, ενώ ζητήθηκε από το μέλος της Ε.ΜΕ.Λ. και διευθυντή στο ΥΠ.ΠΟ. Αντώνη Γιουρούση να παρακολουθήσει την εκπόνηση των μελετών ώστε να είναι συμβατές με τις προδιαγραφές που θέτει το Υπουργείο σε αναστήλωση μνημείων.
15
Το μέλος της Ε.ΜΕ.Λ. κ. Ξ. Δρέττας, ο οποίος με εξουσιοδότηση του Δ.Σ. είχε αναλάβει, κατόπιν επιθυμίας του, να "τρέξει" τις υπηρεσίες, τους αρμόδιους και τα έγγραφα ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες στο συντομότερο δυνατόν χρόνο και να παραδοθούν οι εγκρίσεις στη Νομαρχία για την υλοποίηση πλέον της αναστήλωσης, έχει προσφέρει σημαντικό έργο, το οποίο του
αναγνωρίζει η Ε.ΜΕ.Λ. και οι συμβαλλόμενοι φορείς.
16
Έγγραφο Ε.ΜΕ.Λ.: "Ιστορικό Μουσείου ΑΚΕΛ", Σεπτέμβριος 2005, που συνόδευε την από 26/9/
05 αίτηση προς την ΚΥΔ, εισήγηση του μέλους Θ. Γεώργιζα και συλλογική απόφαση επιτροπής
Μουσείου.
9

ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΜΑΡΜΑΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΛΑΔΟΣ
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Από το Καταφίκι στο Λαύριο
Είναι γενικά αποδεκτό ότι ο συλλέκτης και ειδικότερα ο φιλοτελιστής γεννιέται μ' αυτό
το χαρακτηριστικό. Μάλιστα αρκετοί πιστεύουν ότι σύντομα κάποια ομάδα γενετιστών
θα μας δείξει και το γονίδιο του συλλέγειν, και βέβαια τις λεπτομερείς ιδιότητές του. Και
τούτο διότι δεν είναι φιλοτελιστές μόνο εκείνοι που τους αρέσει ή απλή συλλογή γραμματοσήμων. Κάπου στη σπείρα του συνδυασμού των αμινοξέων, "φωτάκια αναβοσβήνουν"
και ο συλλέκτης αποκτά διαφορετικές ευαισθησίες. Άλλος εντυπωσιάζεται με τους θεούς
του Ολύμπου -ιδίως του Ερμού- και άλλος με τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Στο γονίδιο του γράφοντος, φαίνεται ότι το ενδιαφέρον συλλογής προκαλείται όταν στο
αντικείμενο ενυπάρχει κάποιο γεω-ιστορικό ενδιαφέρον. Παράδειγμα: Οργανώνεται φέτος φιλοτελική Έκθεση στο Λαύριο. Το γονίδιο "εισάγει στον επεξεργαστή" τη λέξη Λαύριο. Και τότε "εκείνος" αρχίζει να παράγει απλά ερωτήματα.
Ερώτημα 1o. Πού βρίσκεται το Λαύριο;
Ερώτημα 2ο. Έχει ταχυδρομείο το Λαύριο και, αν ναι, από πότε;
Ερώτημα 3ο. Άραγε ποιες ταχυδρομικές σφραγίδες χρησιμοποιήθηκαν;
Συνιστώ στους αναγνώστες να μη διακόψουν εδώ την ανάγνωση του παρόντος σημειώματος, διότι η προσπάθεια εξεύρεσης απαντήσεων αφορά μόνον σε εκείνους που έχουν το ειδικό γονίδιο. Όλοι οι άλλοι θα γευθούν τα αποτελέσματα χωρίς κανένα κόπο.
Απάντηση στο 1ο ερώτημα: Το νοτιοανατολικό άκρο της Επαρχίας Αττικής από την
εφαρμογή της Διοικητικής Διαιρέσεως του 1834 καλείται Δήμος Λαυρίου. Ο Δήμος αυτός ήταν Γ' τάξεως, με πρωτεύουσα την Κερατιά και περιελάμβανε τα χωριά και τους οικισμούς Ανάβυσσος, Όλυμπος, Κουβαρά, Καλύβια, Εννέα Πύργοι, Δαρβίντζα, Αλεγραινάς, Μηλορόπιτι και Καταφίκι (Λαυρίου). Κατά την απογραφή του 1840 αριθμούσε 1373
ψυχές. Στα 1861, οι κύριο οικισμοί είναι η Κερατέα, τα Καλύβια, το Θορικόν, η Ανάβυσσος και ο Όλυμπος.
Το πότε το Λαύριο εμφανίζεται σαν αξιομνημόνευτος οικισμός, δυστυχώς δεν κατόρθωσα
να το εντοπίσω. Στα μέσα του 1890, ο Δήμος Λαυρίου με διαίρεσή του μετασχηματίζεται
στους Δήμους Θορικίων και Σουνιέων. Ο τελευταίος μετονομάστηκε στα τέλη του 1891
σε Δήμο Λαυρεωτικής, ήταν Β' τάξεως, με πρωτεύουσα τα Εργαστήρια ή Λαύριον και περιλάμβάνε τους οικισμούς Καμάριζα, Κυπριανού και Νεάπολη. Τέλος, στα 1912, ο τέως
Δήμος Λαυρεωτικής αποτελείται από το Λαύριο, τη Βίγλα, την Καμάριζα Σουνίου, τη
Μάνδρα Πασά, τον Κάβο Φονιά και τη νησίδα Βέλβινα (Άγιος Γεώργιος).
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Η σφραγίδα Λαυρίου Τύπου ΙΙ [συλλογή Ν. Γκούβερη]

Απάντηση στο 2ο ερώτημα: Από το 1843, που δημιουργείται το Δημοτικό Ταχυδρομείο,
ένας κλητήρας του Δήμου Λαυρίου είναι επιφορτισμένος να μεταφέρει την ιδιωτική αλληλογραφία εσωτερικού από την Κερατέα προς το Ταχυδρομείο Αθηνών και αντίστροφα
δύο φορές την εβδομάδα (κάθε Τρίτη και Παρασκευή). Η απόσταση που διανύει είναι 8
ώρες. Ο ταχυδρόμος αυτός διορίζεται από την Ταχυδρομική Υπηρεσία, αλλά πληρώνεται
από το Δήμο. Πόσο συνεπής ήταν ως προς αυτό το καθήκον είναι ένα ερώτημα, διότι ο Δήμος είχε και άλλες υποχρεώσεις.
Σημειωτέον ότι για πολλά ακόμη χρόνια υφίστανται και οι ιδιωτικοί ταχυδρόμοι οι οποίοι -παρανόμως, λόγω του αποκλειστικού μονοπωλίου των Ταχυδρομείων- μετέφεραν την
αλληλογραφία των ιδιωτών και οπωσδήποτε την αλληλογραφία εξωτερικού, για να την
παραδώσουν στο Ταχυδρομείο.
Στα 1871, το Λαύριο αποκτά Ταχυδρομικό Γραφείο, το οποίο συνεχίζει να λειτουργεί ως

Η τηλεγραφική σφραγίδα Λαυρίου [συλλογή Α. Γαληνού]
43

και σήμερα. Μετά την σύσταση του ταχυδρομικού γραφείου, εκ των πραγμάτων το Λαύριο αποκόπτεται από την Πρωτεύουσα του Δήμου την Κερατέα, και η μεταφορά της αλληλογραφίας μεταβιβάζεται στους -επί συμβάσει- δημόσιους ταχυδρόμους. Τον Αύγουστο του 1882 κυρώθηκε η σύμβαση της κατασκευής της σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών-Λαυρίου. Οι εργασίες αρχίζουν αμέσως με διέλευση παρά ή διά του λιμένος Θορικίου, Κερατέας, Καλυβίων, Μαρκοπούλου, Κορωπίου, Λιόπεσι και Χαλανδρίου.
Μετά την συνένωση των Ταχυδρομείων και Τηλεγράφων ιδρύονται τα ταχυδρομικά και
τηλεγραφικά γραφεία της Καμάριζας και της Πλάκας Λαυρίου, τα οποία καταργούνται
το 1911, με τη σύσταση της Αγροτικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας και το διορισμό του
Βρασίδα Λαγωνίκου ως Αγροτικού Διανομέα, ο οποίος με έδρα το ταχυδρομείο Λαυρίου
εξυπηρέτησε για πολλά χρόνια τη Λαυρεωτική ύπαιθρο.

Η προπολεμική ("στικτή") σφραγίδα του Αγροτικού Διανομέα

Η μεταπολεμική σφραγίδα (το "τρομπετάκι") του Αγροτικού Διανομέα

Απάντηση στο 3ο ερώτημα: Οι επιστολές που διακινούντο από την Κερατέα προς το ταχυδρομείο Αθηνών σφραγίζονταν με τη σφραγίδα ΔΤ 5.
Το Ταχυδρομείο Λαυρίου κατά την έναρξη της λειτουργίας του είχε τον κωδικό 130 και
υπάρχουν πολλά αποτυπώματα των σφραγίδων αυτών. Στη συνέχεια αντικαταστάθηκαν
με πολλούς τύπους ταχυδρομικών σφραγίδων.
Ο αγροτικός διανομέας χρησιμοποιούσε μέχρι την αρχή της δεκαετίας του 1950 τη "στικτή" σφραγίδα, η οποία στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από το νεότερό της "τρομπετάκι".
Αυτά καταφέραμε να καταγράψουμε και ευχαρίστως είμαστε πρόθυμοι να αναφέρουμε
τις πηγές μας -που προέρχονται αποκλειστικά από τη βιβλιοθήκη της Ελληνικής Φιλοτελικής Εταιρείας- σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ
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Στο Λαύριο πριν 125 χρόνια

Γενική άποψη των Μεταλλείων και της πόλης του Λαυρίου

Με το λεωφορείο...
Η μετάβαση από τον Πειραιά στο Λαύριο μπορεί να μην είναι τακτική με πλοίο, δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με τα μέσα συγκοινωνίας της ξηράς.
Καθημερινά αναχωρούν από την Αθήνα για το Λαύριο λεωφορεία που διανύουν την απόσταση μήκους 60 χλμ σε 7 ώρες. Στο χρόνο αυτό συνυπολογίζονται και οι ενδιάμεσες στάσεις που πραγματοποιούν τα λεωφορεία στους διάφορους σταθμούς και κυρίως στο σταθμό του χωριού Μαρκόπουλου όπου τα λεωφορεία αλλάζουν άλογα και γευματίζουν οι ταξιδιώτες.
Ο δρόμος σε γενικές γραμμές είναι καλός αλλά θα ήταν ακόμη καλύτερος αν υπήρχε φροντίδα να μπαζώνονται οι λακκούβες πιο τακτικά. Λακκούβες μέσα στις οποίες καθώς πέφτουν οι τροχοί των αμαξών προκαλούν στους επιβάτες αιφνίδιους κλονισμούς, ικανούς
να διαταράξουν εγκέφαλο και εντόσθια και του πλέον σκληραγωγημένου από παιδί, οδηγού κάρου.
Γενικά η διαδρομή, εάν δε φυσά σφοδρός άνεμος που σηκώνει σύννεφα τη σκόνη και τυφλώνει άλογα κι ανθρώπους, δεν είναι ούτε άσχημη ούτε μονότονη. Μετά την Κερατέα ο
δρόμος μας φέρνει στην περιοχή της Λαυρεωτικής. Στις πλαγιές των λόφων λάκκοι και
σωροί μεταλλούχων χωμάτων αποσπούν την προσοχή μας. Εργάτες σκάβουν ή κοσκινίζουν εκβολάδες και σκουριές και κάρα μεταφέρουν φορτία.
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Αρχαίοι φούρνοι

Μετά τη θέση Πλάκα αρχίζει μεγάλη κατηφόρα. Από μακριά αντικρίζουμε τη θάλασσα
και τη Μακρόνησο, τα σπίτια του Λαυρίου και τις ψηλές καμινάδες, τα λιμάνια του Θορικού και των Εργαστηρίων.
Φτάνουμε επιτέλους στο Λαύριο, ταυτόχρονα με τη δύση του ήλιου. Το μοναδικό ξενοδοχείο ύπνου με το ευοίωνο όνομα ‘Ξενοδοχείο του Αγγέλου’ ,θα μας δεχτεί για διανυκτέρευση.
Βγαίνουμε σε λίγο για έναν καφέ. Δυστυχώς και ο καφετζής και οι βοηθοί του όπως και
όλοι οι παραβρισκόμενοι στο καφενείο, ‘ψυχή τε και σώματι’ προσηλωμένοι στην ανάγνωση εφημερίδων που μόλις είχαν φτάσει με το ταχυδρομείο και με το λεωφορείο που είχε
φέρει και μας, δεν μας δίνουν σημασία!
Με το "Μουτζούρη"...
Την περασμένη Πέμπτη (20 Ιουνίου 1885) έγινε η επίσημη παραλαβή του σιδηρόδρομου που θα πραγματοποιεί τη διαδρομή Αθήνα - Λαύριο, έργο που συντελέστηκε από την
Εταιρεία των Μεταλλουργείων του Λαυρίου. Ο σιδηρόδρομος πλέον λειτουργεί "κίνησιν
και ζωήν εμπνέων εις τους πολλαπλούς σταθμούς όθεν διέρχεται". Ένα έργο που από τεχνικής άποψης θεωρείται από τους ειδικούς άριστο. Το δε Λαύριο θα καταστεί για τους
εκδρομείς νέος ταξιδιωτικός προορισμός.
Ομολογώ ότι τώρα πρωτογνώρισα το Λαύριο και οι σταθμοί που πέρασα μου ήταν γνωστοί
μόνο σαν ονόματα από τα κατά καιρούς εκλογικά αποτελέσματα. Και δυστυχώς είναι αλήθεια ότι λόγω της έλλειψης συγκοινωνίας στον τόπο μας, ενώ είμαστε πολλοί αυτοί που
ανεβήκαμε στο Ριγκί ή επισκεφτήκαμε τον καταρράκτη του Σαφάουζεν, ουδέποτε πατήσαμε το πόδι μας στην Κάντζα.
Και όμως πόσες ομορφιές κρύβει η Αττική, τούτο το κομμάτι των Μεσογείων που προχθές περάσαμε.
Μέχρι το Ηράκλειο, που είναι ο πρώτος σταθμός που συναντάμε ξεκινώντας από την
Αθήνα, η γραμμή του σιδηρόδρομου είναι η ίδια που μας πηγαίνει στην Κηφισιά. Στο
Ηράκλειο η γραμμή διακλαδίζεται και "αφού η αμαξοστοιχία διέλθη τον αχλαδόκαμπον
και τας πλουσίας πέριξ αμπελοφυτείας φθάνει εις Χαλάνδριον και εκείθεν πλήρει ταχύτητι βαίνει προς το Λιόπεσι αφού σταθή εις Γέρακα και Κάτζαν".
Βρισκόμαστε στο καλύτερο τμήμα της διαδρομής. Το μοναστηριακό κτήμα του Γέρακα είναι ό,τι πιο όμορφο. Μεγαλοπρεπείς ελιές και καταπράσινα πεύκα σε μια γραφικότατη
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τοποθεσία δημιουργούν μια φανταστική σύνθεση.
Δυστυχώς δεν είναι ευχάριστη η παραμονή εδώ γιατί η περιοχή έχει λιμνάζοντα νερά
και δημιουργεί πυρετούς. Έτσι, ο οδοιπόρος θα αποζημιωθεί στην Κάντζα που βρίσκεται λίγο πιο κάτω.
Η γραμμή διέρχεται από τα άριστα καλλιεργημένα κτήματα των αδελφών Καμπά. Η Κάντζα με νερά, πράσινο, ησυχία, διαθέτει όλα τα στοιχεία ενός όμορφου αγροτικού συνοικισμού. Απέχει με το σιδηρόδρομο μόνο τρία τέταρτα από την Αθήνα και μπορεί να συγκεντρώσει όλους τους ειλικρινείς εραστές της εξοχής.
Το Λιόπεσι είναι ένα από τα πλουσιότερα χωριά των Μεσογείων. Καλοφροντισμένα άλογα και μουλάρια βόσκουν στα χωράφια.
Από το Μαρκόπουλο θα κάνουμε σταθμό στο Κορωπί. Πυκνές αμπελοφυτείες και φρεσκοστημένες θημωνιές μαρτυρούν καλλιέργεια σιταριού. "Η θέα δε των πέριξ είναι γοητευτική και ο οφθαλμός μέχρι και των αποτάτων αναπαύεται επί του χλοερού των αμπελώνων χρώματος." Το Μαρκόπουλο με 1.500 περίπου κατοίκους είναι η πρωτεύουσα του
Δήμου Κρωπίας παρά το γεγονός ότι το Κορωπί αριθμεί 2.500 κατοίκους. Στον κομψότατο σταθμό του Μαρκόπουλου, που είναι ο μεγαλύτερος από όλους τους σταθμούς που συναντήσαμε στη διαδρομή προς Λαύριο "εύρομεν εκεί ωά νωπότατα και τυρόν άριστον και
επί πάσι ρητινίτην εκλεκτόν, όστις φημίζεται επί γεύσει."
Από το Μαρκόπουλο αρχίζει να χάνεται η γραφικότητα του τοπίου και μετά από το σταθμό Καλύβια Κουβαρά και μέχρι το σταθμό της Κερατέας η διαδρομή γίνεται μονότονη.
Συνεχίζουμε και φθάνουμε στο σταθμό του Δασκαλειού.
Στους υπερκείμενους λόφους η Εταιρεία των Μεταλλουργείων εξορύσσει σιδηρόλιθους
τους οποίους μεταφέρει με ειδικές αμαξοστοιχίες. Όλα εδώ γύρω είναι μελανά και μαύρα
και παντού φαίνονται ανοίγματα πηγαδιών και σωροί σιδηρόλιθων.
Δεν θα αργήσουν να εμφανιστούν οι καπνοδόχοι των εγκαταστάσεων της Εταιρείας. Σε
λίγο πλησιάζουμε τη θάλασσα και το νοσοκομείο της Γαλλικής Εταιρείας στο Θορικό.
Και ενώ ακούγεται το παρατεταμένο σφύριγμα της μηχανής της αμαξοστοιχίας φθάνουμε
στα Εργαστήρια που πραγματικά παρουσιάζουν μια παράξενη εικόνα πόλης. Παλιά ισόγεια κτίσματα, ομοιόμορφα και απλά στην κατασκευή, που ανάγειρε ο κ. Σερπιέρης και

Ο "Μουτζούρης" στη γέφυρα του Θορικού λίγο πριν την είσοδό του στο Λαύριο
Στο βάθος ο λόφος Βελατούρι
[από το βιβλίο του Γ. Κ. Μάνθου, "Μεταλλευτικό Μεταλλουργικό Λαύριο", σελ. 131]
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Λαύριο: Η λεωφόρος της αγοράς, θέση της σημερινής πλατείας

στη συνέχεια η Ελληνική Εταιρεία, απλώνονται αριστερά από τα καμίνια.
Στο κέντρο της πόλης βρίσκεται η λεωφόρος της αγοράς. Τα μαγαζιά του Λαυρίου, στημένα στη σειρά, δίνουν ζωή στην πόλη. Ο πλατύς αυτός δρόμος καταλήγει από τη μια άκρη
του στα καμίνια της Εταιρείας και από την άλλη στο προάστιο Κυπριανός. Ένας άλλος
παράλληλος δρόμος, επίσης με μαγαζιά, μας οδηγεί στο Πλυντήριο της Εταιρείας. Τα
σπίτια της πόλης είναι χτισμένα σε τρεις συνοικίες. Στη συνοικία της Αγίας Παρασκευής, της Νεάπολης και στο Νυχτοχώρι.
Ο πληθυσμός των Εργαστηρίων του Λαυρίου είναι πολυσύνθετος. Εδώ συναντάς Έλληνες από όλες τις περιοχές της χώρας, Ιταλούς, Μαυροβουνιώτες, Οθωμανούς, Αλβανούς,
που όλοι μαζί ανέρχονται μαζί με τις οικογένειές τους στις 3.500 με 4.000. Σ' αυτούς,
θα προστεθούν 1.000 με 1.500 που είναι υπάλληλοι της Εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι
και ο εμπορικός πληθυσμός του Λαυρίου που φροντίζει να ντύνει και να ταΐζει τους πάντες. Στα εμπορικά καταστήματα συγκαταλέγονται εκτός των πολλών οινοπωλείων -ο εργατικός πληθυσμός περισσότερο πίνει παρά τρώει- κομψότατα καταστήματα υφασμάτων.
Επίσης παντοπωλεία και αποθήκες εδωδίμων ξένων και ποτών, ραφεία αθηναϊκά και
στους δρόμους λοταρτζίδες. Στο πρακτορείο εφημερίδων βρίσκονται οι πρωινές "η Ακρόπολις", "ο Χρόνος" και "η Εφημερίς".
Αυτό είναι με λίγα λόγια το ταξίδι με το νέο σιδηρόδρομο από την Αθήνα στο Λαύριο.
Μια διαδρομή περίπου δυόμισι ωρών.
Ο ταξιδιώτης έχει τη δυνατότητα εντός εικοσιτετραώρου, αφού επισκεφτεί το Λαύριο και
θαυμάσει την πρόοδο της μεταλλευτικής επιστήμης, να επιστρέψει στην Αθήνα.
Ένα μόνο ο επισκέπτης από τη μικρή του παραμονή δεν θα κατορθώσει. Αυτό είναι να
κοιμηθεί και για τους εξής δυο λόγους: Πρώτον από τις απειράριθμες στρατιές των κουνουπιών και κατά δεύτερον από τους εκκωφαντικούς θορύβους και τα ξαφνικά ουρλιαχτά των ποικίλων ατμομηχανών που σε τινάζουν από το κρεβάτι σου. Παρ' όλα αυτά κερδισμένος θα βγεις μ' ένα ταξιδάκι στο Λαύριο και ας χάσεις και τον ύπνο σου μια νύχτα.
Διασκευασμένα κείμενα, βασισμένα σε δημοσιεύματα της εφημερίδας Εστία, 14 Νοεμβρίου
1882 και 23 Ιουνίου 1885 αντιστοίχως.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΥΒΕΡΗΣ
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Σιδηρόδρομος Λαυρίου
Στα πλαίσια της ανάπτυξης του Λαυρίου, και των Μεσογείων γενικότερα, πολύ συζήτηση
γίνεται τα τελευταία χρόνια για την σιδηροδρομική σύνδεσή του με την Αθήνα. Να ξαναφτιάξουμε δηλαδή ένα αγαθό που θυσιάστηκε τη δεκαετία του 1950 στο βωμό ενός κακώς εννοούμενου εκσυγχρονισμού.
Ιστορικό
Η σιδηροδρομική γραμμή Αθηνών-Λαυρίου ήταν το αποτέλεσμα ενός συμβιβασμού στη
δικαστική διαμάχη μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ελληνικής Εταιρείας Μεταλλουργείων Λαυρίου.
Το Δημόσιο διεκδικούσε την εξόφληση των χρεών του προκατόχου της, Σερπιέρη, και τελικά ο Πρωθυπουργός Χαρίλαος Τρικούπης και ο διευθυντής της εταιρείας Φωκίων Νέγρης, συμφώνησαν τη διάθεση του διεκδικούμενου ποσού στην κατασκευή του σιδηροδρομικού δικτύου που θα συνέδεε την πρωτεύουσα με την Κηφισιά και το Λαύριο.1
Προς το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε το 1882 η εταιρεία "Σιδηρόδρομοι Αττικής" με μοναδικό μέτοχο την Ελληνική Εταιρεία Μεταλλουργείων Λαυρίου. Οι εργασίες άρχισαν
το 1883 και ολοκληρώθηκαν μετά από δύο περίπου χρόνια.
Στις 20 Ιουνίου 1885, έγιναν τα εγκαίνια της γραμμής Αθηνών (από την πλατεία Αττικής) - Λαυρίου. Το 1890 η γραμμή επεκτάθηκε επίγεια μέχρι την Πλατεία Λαυρίου στην
αρχή της Γ΄ Σεπτεμβρίου. Αξίζει να σημειώσουμε ότι της γραμμής αυτής είχε προηγηθεί
από το 1870 εκτεταμένο σιδηροδρομικό δίκτυο για τη μεταφορά μεταλλεύματος στα καμίνια του Λαυρίου, με πολύ σημαντικά τεχνικά έργα (εικ. 1).
Το 1925 η εκμετάλλευση των "Σιδηροδρόμων Αττικής" μεταβιβάστηκε στην Ηλεκτρική
Εταιρεία Μεταφορών (Η.Ε.Μ.) της αγγλικών συμφερόντων ηλεκτρικής εταιρείας Πάουερ που ανέλαβε και την κατασκευή της υπόγειας γραμμής μεταξύ πλατείας Αττικής και
πλατείας Ομονοίας.
Το 1929, οι Σιδηρόδρομοι Πειραιώς-Αθηνών-Πελοποννήσου (Σ.Π.Α.Π.) εξαγόρασαν το
τμήμα Νέου Ηρακλείου - Λαυρίου και μετά τη σύνδεση Αγ. Αναργύρων - Ν. Ηρακλείου,
το 1931, η γραμμή για το Λαύριο έφτανε μέχρι τον Πειραιά. Υπό καθεστώς Σ.Π.Α.Π. η
γραμμή λειτούργησε για το κοινό μέχρι το 1957 (με διακοπές κατά την Κατοχή και μέχρι το 1952) και για εμπορικά τρένα ή εκδρομικές ωτομοτρίς μέχρι το 1962.
Στο λιμάνι του Λαυρίου σώζονται τρία κτίρια του Αττικού σιδηροδρόμου, ο ξενώνας των
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[1] Η πρώτη σιδηροδρομική σήραγγα στην Ελλάδα, μήκους 265 μέτρων, κατασκευασμένη από την
Ελληνική Εταιρεία Μεταλλουργείων Λαυρίου στην θέση Καμάριζα
[από το βιβλίο "Οι Ελληνικοί Σιδηρόδρομοι" σελ. 295 - αρχείο Κ. Γ. Μάνθου]

σιδηροδρομικών υπαλλήλων, ο σταθμός (εικ. 2) και το καφενείο του. Δίπλα υπήρχε το
αμαξοστάσιο, το οποίο έχει κατεδαφιστεί. Στη βόρεια είσοδο του Λαυρίου διατηρείται σε
κακή κατάσταση η στάση του Θορικού που ονομαζόταν και Φόρος γιατί εκεί εισπράττονταν τα διαπύλια τέλη, δηλαδή ο φόρος επί των εισαγομένων στο Δήμο προϊόντων.2
Ταχυδρομική ιστορία
Η εταιρεία "Σιδηρόδρομοι Αττικής" είχε αναλάβει την υποχρέωση να δρομολογήσει ειδικά ταχυδρομικά οχήματα και να διατηρήσει ειδικούς χώρους στις αμαξοστοιχίες για τη
μεταφορά των ταχυδρομικών σάκων και των ταχυδρομικών υπαλλήλων (άρθρα 27 και 40
της σχετικής σύμβασης).3

[2] Σιδηροδρομικός Σταθμός Λαυρίου [αρχείο Κ. Γ. Μάνθου]
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[3] Σφραγίδα ΑΘΗΝΑΙΛΑΥΡΙΟΝ (17 ΑΥΓ. 1915)
σε φάκελο προς Αθήνα

[4] Σφραγίδα ΛΑΥΡΙΟΝΑΘΗΝΑΙ (30 ΑΠΡ. 1918)

[5] Σφραγίδες του σιδηροδρόμου Λαυρίου [αρχείο Γ. Νταή]

Υποθέτουμε ότι το κινητό ταχυδρομικό γραφείο λειτούργησε από το 1886 όπως και στα
υπόλοιπα δίκτυα της Ελλάδας. Εν τούτοις, αντίστοιχο φιλοτελικό υλικό εκείνης της περιόδου δεν συναντάται και αυτό γεννά πολλά ερωτηματικά ως προς την οργάνωση και λειτουργία της ταχυδρομικής αυτής υπηρεσίας. Έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα οι μεταγενέστερες, σπανιότατες όμως, ελλειψοειδείς σφραγίδες ΑΘΗΝΑΙ-ΛΑΥΡΙΟΝ και ΛΑΥΡΙΟΝΑΘΗΝΑΙ (εικ. 3 & 4) (οι αντίστοιχες ΑΘΗΝΑΙ-ΚΗΦΙΣΣΙΑ και ΚΗΦΙΣΣΙΑ-ΑΘΗΝΑΙ συναντώνται πιο συχνά). Έχει επίσης εντοπισθεί η ευθύγραμμη ΑΘΗΝΑΙ-ΚΗΦΙΣΣΙΑ.
Ο ακάματος ερευνητής Γιάννης Νταής4 εντόπισε και μας γνωστοποίησε τις ευθύγραμμες
ΚΟΡΩΠΙ, ΚΟΥΒΑΡΑ, ΛΑΥΡΙΟΝ, όπως και τη δίκυκλη Σ.Π.Α.Π.-ΛΑΥΡΙΟΝ (εικ. 5).
Αναμενόμενος λοιπόν ο εντοπισμός παρόμοιων σφραγίδων και άλλων σταθμών και στάσεων της γραμμής που ήταν οι εξής: Ηράκλειον, Χαλάνδριον, Γέρακας, Κάντζα (ή Λεοντάριον;), Λιόπεσι, Κορωπί, Μαρκόπουλον, Καλύβια, Κουβαράδες, Κερατέα, Δασκαλειό,
Σπηλιανέζα, Θορικόν και Λαύριον και κυρίως εξ αυτών οι οποίοι δεν διέθεταν οργανωμένα ταχυδρομικά γραφεία.
Σημειώσεις:
1
Σύλλογος φίλων του σιδηροδρόμου: Οι Ελληνικοί σιδηρόδρομοι, σελ. 38, εκδόσεις Μίλητος.
2
Γιώργος Ν. Δερμάτης: Τοπίο και μνημεία της Λαυρεωτικής, σελ. 190, έκδοση Δήμου Λαυρεωτικής, 1994.
3
Δ. Ι. Γιαννούδης: "Τα κινητά ταχυδρομεία των σιδηροδρόμων Αθηνών-Λαυρίου", σελ. 49, Κατάλογος έκθεσης Αθήνα '87.
4
Γ. Νταής: Νομός Αττικής. Ταχυδρομικές Σφραγίδες, Αθήνα 2009.
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"Στο Αιγαίο"
Με τον τίτλο "Στο Αιγαίο", δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα New
York Times, στις 29 Ιανουαρίου 1888, μία ενδιαφέρουσα ανταπόκριση δύο Αμερικανών αρχαιολόγων από την Αθήνα, γραμμένη στις
2 Ιανουαρίου. Αφορά μια εκδρομή τους στα ορυχεία του Λαυρίου με
το τρένο, την επίσκεψή τους στις στοές και το ακούσιο ταξίδι στη
Σύρα, αντί του Πειραιά, όταν επιβιβάστηκαν σε λάθος πλοίο από το
Λαύριο! Η σχετική περικοπή δημοσιεύεται σε απόδοση Α.Β.
Αθήνα 2 Ιανουαρίου. Ο φίλος μου και εγώ, μέλη της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών
Σπουδών, ξεκινήσαμε για μια εκδρομή στα ορυχεία και το ακρωτήρι του Λαυρίου. Εξαιτίας διαφόρων περιπετειών το ταξίδι μας κράτησε περισσότερο από ό,τι περιμέναμε.
Η σιδηροδρομική γραμμή για το Λαύριο που άρχισε να λειτουργεί πριν μερικά χρόνια,
είναι ο πιο εύκολος τρόπος να επισκεφθεί κάποιος την περιοχή των ορυχείων, αν και ένα
ατμόπλοιο κάνει τη διαδρομή Πειραιώς-Λαυρίου σχεδόν κάθε ημέρα.
Αφήνοντας την Αθήνα, ο δρόμος πηγαίνει κατευθείαν προς βορράν, στη διεύθυνση της
Κηφισιάς, αλλά γρήγορα παίρνει τη στροφή του Υμηττού και εμφανίζεται στην εύφορη πεδιάδα της Ανατολικής Αττικής. Εδώ η προσοχή μας επικεντρώθηκε μεταξύ της μακράς σειράς του Υμηττού δεξιά μας και μιας παρέας στο βαγόνι μας, μεταξύ τον οποίων
και ένας κεφάτος ηλικιωμένος ιερέας, η οποία κατανάλωνε απίστευτες ποσότητες ρετσινάτου. Είναι πραγματικά εκπληκτικό, τι ποσότητες από αυτό το χρυσό ρετσινάτο κρασί
μπορούν να πιουν οι Έλληνες χωρίς να τους επηρεάσει σοβαρά. Το πίνουν με την ίδια ευχέρεια που ο Γερμανός πίνει τη μπύρα του Μονάχου, αν και στην πραγματικότητα είναι
ένα δυνατό κρασί που χτυπάει στο κεφάλι και ένας ξένος καλά θα κάνει να το χειρίζεται
με προσοχή. Ο παπάς έψελνε τους ύμνους του στους αγίους και θεωρούσε ότι προσέθετε
στη λατρεία τους να δέχεται κάθε ποτήρι που οι σύντροφοί του γέμιζαν και πρόσφεραν
με την προσφώνηση "Έλα παπά, στην υγειά σου". Αυτό συνεχίστηκε μέχρι που φθάσαμε
στο Θορικό, όπου ο φίλος μου κι εγώ σταματήσαμε να εξετάσουμε ένα αρχαίο θέατρο, το
οποίο ήταν πολύ καιρό γνωστό αλλά είχες καλύτερη αντίληψη από τότε που ανασκάφηκε από την Αμερικανική Σχολή.
Από εδώ, βαδίσαμε προς το Λαύριο, απολαμβάνοντας τη μεγαλειώδη θέα της θάλασσας με
την Εύβοια βορειοανατολικά και το Μακρονήσι μπροστά ανατολικά. Το απόγευμα πήραμε το τρένο που οδηγεί από το Λαύριο στο Καμαρέζι, έδρα των κύριων σύγχρονων μεταλ52

Το λιμάνι του Λαυρίου από τη συνοικία Εργαστηρίων [λεπτ. κάρτας αρχείου Ν. Γκούβερη]

λευτικών εργασιών, όπως ήταν και στην αρχαιότητα. Αυτά τα ορυχεία τα εκμεταλλεύονται σήμερα δύο εταιρείες, μια ελληνική και μια γαλλική. Η παραγωγή είναι κυρίως μόλυβδος με μια μικρή ποσότητα χαλκού και ελάχιστο άργυρο. Πήγαμε πρώτα στο γραφείο
της γαλλικής εταιρείας και πήραμε άδεια να επισκεφθούμε τα αρχαία ορυχεία. Αφού μας
έδωσαν πλήρη εξάρτηση και οδηγό, κατεβήκαμε γρήγορα μέσα σε ένα από τα κύρια φρεάτια, σε απόσταση 400 περίπου ποδιών, και αρχίσαμε να περπατάμε σε μια από τις μεγάλες γαλαρίες.
Ο οδηγός μας έδειχνε συνέχεια μικρές στοές και φρεάτια που είχαν ανοίξει οι αρχαίοι,
αλλά, μας είπε, ότι θα τα δούμε καλύτερα αργότερα. Έπειτα από πολύ δρόμο, φτάσαμε
εκεί που νομίζαμε ότι ήταν το τέλος της γαλαρίας, αλλά όχι, εκεί κάτω στη γωνία υπήρχε
ένα μικρό άνοιγμα, όπου ο οδηγός έβαλε τη δάδα, έπειτα το κεφάλι και ύστερα ολόκληρο
το σώμα του και, σαν από τάφο, ακούσαμε τη φωνή του να μας καλεί να πάμε. Δεν πολυκαταλαβαίναμε και το μέρος δεν μας ενθουσίαζε, αλλά τελικά αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε, όσο ήταν δυνατό, και έτσι αναδιπλωθήκαμε. Έρποντας κάποια μικρή απόσταση, φτάσαμε σε ένα μέρος που μπορούσαμε να σταθούμε στα γόνατα, όρθιοι ήταν αδύνατον. Ο οδηγός μας πληροφόρησε ότι αυτό είναι “όλο αρχαίο”. Σκεφθήκαμε βέβαια ότι έτσι
έπρεπε να ήταν, εφόσον είχε πολλή ταλαιπωρία να φτάσεις ως εκεί. Δεν είχαμε βγει όμως
από τα δύσκολα, στην πραγματικότητα τώρα άρχιζε το προσκύνημα!
Ο οδηγός προφανώς σκόπευε ότι έπρεπε να δούμε τα “αρχαία ορυχεία” όπως ακριβώς
ήταν, σε αντίθεση με τα μέρη που είχαν εκκαθαριστεί και είχαν γίνει βατά, όπως οι μεγάλες γαλαρίες που είχαμε περάσει προηγουμένως. Μας είπε για τα ωραία που θα δούμε
και χωρίς να περιμένει κάποια αντίρρηση, βούτηξε για μια ακόμη φορά στη μικρή στοά.
Τώρα στρίβαμε δεξιά, τώρα αριστερά, ύστερα ανεβαίναμε ένα μικρό λόφο, έπειτα πέφταμε
σε μια απότομη κατωφέρεια, σταματώντας που και που για να πάρουμε αναπνοή όταν το
πέρασμα ήταν λίγο φαρδύ και πάλι βουτάγαμε στη τρύπα για να βγούμε στην άλλη πλευρά. Τελικά, φθάσαμε σε ένα μεγάλο ανοικτό μέρος γεμάτο σταλακτίτες και με τεράστιους
βράχους που είχαν πέσει από πάνω. Εδώ ο οδηγός μας είπε να κάτσουμε κάτω και να περιμένουμε, ενώ αυτός θα εξερευνούσε τις πολυάριθμες στοές που οδηγούσαν στην έξοδο.
Σκεφτόταν να συνεχίζαμε για να βγούμε έξω αντί να γυρίσουμε πίσω, αλλά είχαν περάσει κάποια χρόνια από τότε που είχε ξανάρθει και η γνώση των πολλών και πονηρών περασμάτων είχε μάλλον σκουριάσει. “Δεν έρχονται και πολλοί εδώ σήμερα” είπα. “Κανένας”, απάντησε με ένα βλοσυρό χαμόγελο και μας άφησε να σκεφτόμαστε την πιθανότητα να γνωρίζει το δρόμο της επιστροφής! Μετά από λίγο επέστρεψε και μας πληροφόρησε ότι μερικά από αυτά τα περάσματα πιθανόν να μας οδηγούσαν έξω αλλά ήταν πολύ μα53

κριά και, κατά τη γνώμη του, το καλύτερο που θα έπρεπε να κάνουμε, ήταν να γυρίσουμε από το δρόμο που ήλθαμε.
Το έρπειν είναι μια κίνηση που δεν είχαμε συνηθίσει και η οποία ταλαιπωρεί τα γόνατα,
τους ώμους και την υπομονή. Έτσι, δεν είδαμε και με ιδιαίτερη χαρά την επιστροφή έρποντας, αλλά καθώς φαινόταν ότι ήταν ο μόνος τρόπος να δούμε ξανά το φως της ημέρας,
σφηνωθήκαμε στη στενή στοά και έπειτα από πολλές και βασανιστικές συστροφές, φτάσαμε στη μεγάλη γαλαρία από όπου είχαμε ξεκινήσει. Από εκεί ο δρόμος για το φρεάτιο
και από εκεί στη επιφάνεια ήταν εύκολος και συγκριτικά ευχάριστος.
Η εταιρεία σήμερα απασχολείται κυρίως με τον καθαρισμό και την επεξεργασία της σκωρίας που άφησαν οι αρχαίοι, η οποία, λόγω των προηγμένων μεθόδων, αφήνει καλό κέρδος. Καθαρίζοντας τις παλιές γαλαρίες, βρίσκουν συχνά ανθρώπινα κρανία, προφανώς
σκλάβων που σκοτώθηκαν τυχαία από πτώση πετρών ή αλλιώς, καθώς λάμπες, εργαλεία
κτλ. που χρησιμοποιούνταν τον παλιό καιρό, όταν αυτά τα ορυχεία αποτελούσαν μια από
τις κύριες πηγές εσόδων των Αθηναίων.
Την επόμενη ημέρα, σε μιάμιση ώρα, πήγαν με τα πόδια και θαύμασαν το Ναό του Ποσειδώνα και έκαναν ένα μπάνιο στη θάλασσα
αναλογιζόμενοι πώς θα ήταν η θάλασσα πίσω στην πατρίδα στις 16
Δεκεμβρίου!
Αφού ντυθήκαμε, αποφασίσαμε να γυρίσουμε γρήγορα πίσω στο Λαύριο, διότι είχαμε
ακούσει ότι ένα ατμόπλοιο θα έφευγε για τον Πειραιά νωρίς το απόγευμα και σκεφθήκαμε ότι ήταν προτιμότερο ένα ταξίδι από τη θάλασσα, που προσφέρει εξαιρετική θέα των
ακτών της Αττικής, από την επιστροφή με το σιδηρόδρομο.
Φθάνοντας στο Λαύριο, πήγαμε στην παραλία να πάρουμε ακριβείς πληροφορίες για το
ατμόπλοιο. Ο πρώτος άνθρωπος που συναντήσαμε και ρωτήσαμε μάς εξέπληξε ρωτώντας
μας "Μιλάτε αγγλικά;" και όταν του απαντήσαμε καταφατικά, είπε, "Γιατί τότε δεν μιλάτε αγγλικά;". Του απαντήσαμε ότι σ' αυτό το μέρος του κόσμου περιμέναμε ο κόσμος
να μιλάει ελληνικά και μόνο ένας τρελλός θα σκεφτόταν, τον πρώτο άνθρωπο που θα συναντούσε να του απηύθυνε το λόγο στην αγγλική γλώσσα. Η γνώση της γλώσσας απείχε
από του να είναι τέλεια, αλλά εμείς, βέβαια, τον αφήσαμε να επιδεικνύει τις γνώσεις του
και ανάμεσα στα σπαρταριστά που μας είπε ήταν και το ότι κάποια τρένα φεύγουν "all
clocks", εννοώντας ασφαλώς, "κάθε ώρα".
Ανακαλύψαμε ότι είχαμε αρκετό καιρό να δειπνήσουμε και μετά το δείπνο νοικιάσαμε
ένα παιδί να μας πάει με τη βάρκα στο ατμόπλοιο "για τον Πειραιά". Μόλις ξεκινήσαμε,
ρώτησα το φίλο μου "Είναι δυνατόν να πηγαίνει γύρω από Μακρόνησο αντί να πηγαίνει προς τα κάτω;" Έπειτα από σκέψη, εξέφρασε την άποψη ότι το πλοίο δεν πήγαινε καθόλου στον Πειραιά. Αυτό δεν μου άλλαξε την πεποίθηση ότι πράγματι πηγαίναμε στον
Πειραιά και του απάντησα ότι μάλλον πηγαίναμε στη Χαλκίδα, στην Εύβοια, αν όχι στον
Πειραιά και η Χαλκίδα ήταν ένα από τα μέρη που περιμέναμε ανυπόμονοι να δούμε. Το
φίλο μου δεν τον απασχολούσε το θέμα, σαν να μην είχε σημασία, αλλά ήθελε να πάω να
ρωτήσω σχετικά με τον προορισμό μας. Έτσι, πήγα στον τιμονιέρη και ρώτησα μήπως δεν
πάμε στον Πειραιά. Μου απάντησε με ένα εμφατικό "Όχι". "Στη Χαλκίδα τότε, υποθέτω"
είπα. "Όχι, στη Σύρα". Μου ήρθε απότομα και το πρόσωπό μου, είμαι βέβαιος, θα ήταν
όλο έκπληξη και αμηχανία. Και πάλι, όμως δεν ήταν και τόσο κακό, σαν να είχαμε παρασυρθεί στην Αίγυπτο ή την Κωνσταντινούπολη, εφόσον είχαμε σχεδιάσει να κάνουμε ένα
ταξίδι στα νησιά του Αιγαίου. Έτσι θεωρήσαμε το όλο συμβάν ως δείγμα θείας πρόνοιας
που μας απάλλαξε και από το σχεδιασμό του ταξιδιού...
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Το Λοιμοκαθαρτήριο Μακρονήσου
Από τον Ιούλιο του 1922 είχαν αρχίσει ήδη να καταφθάνουν στη μητέρα πατρίδα κατά χιλιάδες οι Πόντιοι πρόσφυγες, με ορατό τον κίνδυνο μετάδοσης, λόγω των συνθηκών, διαφόρων μολυσματικών ασθενειών, όπως της χολέρας.
Μετά την καταστροφή της
Σμύρνης το Σεπτέμβριο, το
μεγάλο κύμα προσφύγων
στην Αθήνα είχε κατασκηνώσει και καταλάβει κάθε
ελεύθερο χώρο, τις παραλίες του Φαλήρου, τη Βουλή,
τον Παρθενώνα, τις όχθες
του Ιλισσού, τις πλατείες
του Πειραιά και της Αθήνας
ως και τα θεωρεία του Εθνικού Θεάτρου! Κατά τη διάρκεια του χειμώνα που ακολούθησε, σχεδόν κάθε πρόσφυγας ήταν άρρωστος και
η πνευμονία θέρισε πολλούς. Η εξάπλωση της ευλογιάς και του εξανθηματικού
τύφου μεταξύ των Ελλήνων
Ποντίων ήταν τόσο μεγάλη
που δεν επιτράπηκε να έλθουν άλλοι στην Αθήνα από
αυτά τα μέρη.

Επιστολή του Λοιμοκαθαρτηρίου της 17 Αυγούστου 1922 [αρχείο Ν. Γκούβερη].
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H επιστολή μεταφέρεται καιι παραδίδεται στο ταχυδρομείο Πειραιώς απροπλήρωτη και
λαμβάνει το διπλό τέλος εσωτερικού το οποίο θα πρέπει να καταβάλει ο παραλήπτης.

Το γενικό λοιμοκαθαρτήριο του Αγ. Γεωργίου Σαλαμίνος φιλοξένησε πολλούς πρόσφυγες, αλλά η δυναμικότητά του αποδείχθηκε περιορισμένη, μπροστά στους τεράστιους
αριθμούς των αφικνουμένων.
Η Μακρόνησος, που είχε χρησιμοποιηθεί ως στρατόπεδο Τούρκων αιχμαλώτων κατά
τους πολέμους 1912-13, αποτέλεσε εναλλακτική λύση. Μια ομάδα εθελοντριών φεμινιστριών από τις ΗΠΑ οργάνωσε στο ακατοίκητο νησί ένα λοιμοκαθαρτήριο για την περίθαλψη των προσφύγων από τον Πόντο και τη Ρωσία, επανδρωμένο με Έλληνες στρατιωτικούς γιατρούς.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ
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ΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής
Η Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής (Ε.ΜΕ.Λ.), ο σύλλογος των επιστημόνων του Λαυρίου και της ευρύτερης περιοχής, είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε το 1984
(πρωτ. Αθηνών 2487/84, αναγνωρισμένο μη κερδοσκοπικό Ν.Π.Ι.Δ. που επιδιώκει πολιτιστικούς σκοπούς Φ.Ε.Κ. τ.Β/1401/22-10-2001, α/α 54) και στηρίζεται στην εθελοντική
προσφορά των μελών του.
Το αρχικό όραμα των μελών της για πολιτιστικές παρεμβάσεις ουσίας, δημιουργία υποδομών και θεσμών, που θα είχαν σχέση με τη μελέτη, σωτηρία και ανάδειξη του ιστορικού-μνημειακού και φυσικού πλούτου της Λαυρεωτικής, μετά από 25 χρόνια λειτουργίας της, έχει ήδη αρχίσει να παίρνει υπόσταση και να αποδίδει καρπούς.
Αναφέρονται τα κυριότερα από τα πεπραγμένα της Ε.ΜΕ.Λ.:
● Ίδρυση -το 1986- του Ορυκτολογικού Μουσείου Λαυρίου, που λειτουργεί μέχρι σήμερα με χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο· γίνεται συνεχής προσπάθεια εμπλουτισμού του
με σπάνια ορυκτά του Λαυρίου.
● Διοργάνωση εκθέσεων με αρχειακό υλικό του Λαυρίου, συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις
ορυκτών.
● Εκδόσεις μελετών αναφερόμενων στη Λαυρεωτική (7 τον αριθμό), επιστημόνων μελών
της Ε.ΜΕ.Λ.
● Προσπάθεια για τη συγκρότηση του Ιστορικού Αρχείου Λαυρίου, με την έγκριση της
γενικής συνέλευσης το 1992 του κανονισμού λειτουργίας του ιστορικού αρχείου Λαυρίου της Ε.ΜΕ.Λ. και τη συγκέντρωση σημαντικού αρχειακού υλικού. Από τη μελέτη
του αρχείου Λαυριώτες επιστήμονες αλλά και τρίτοι υποστήριξαν τις μεταπτυχιακές
τους εργασίες.
● Εμπλουτισμός της Δημοτικής Βιβλιοθήκης με μεγάλο αριθμό βιβλίων, ιστορικών και
σπάνιων εκδόσεων που αφορούν το Λαύριο και τη μεταλλουργία (375 τόμοι), ενώ συνεχίζεται η συλλογή εκδόσεων, εν αναμονή της επαναλειτουργίας της βιβλιοθήκης.
● Συνδιοργανωτής των προηγούμενων επιστημονικών συναντήσεων Νοτιοανατολικής
Αττικής, του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου για τα αρχαία μεταλλεία της Ευρώπης (Λαύριο
1994), υποδοχή και ξενάγηση στο Λαύριο επιστημόνων από όλο τον κόσμο στα πλαίσια
του διεθνούς συνεδρίου (Αθήνα - Θεσσαλονίκη 1997) για τη βιομηχανική κληρονομιά.
● Μέλος του ελληνικού τμήματος της διεθνούς επιτροπής για την προστασία της βιομη57

χανικής κληρονομιάς (TICCIH).
● Εκδηλώσεις μνήμης και ανέγερση
της προτομής του Α. Κορδέλλα και
του Κ. Κονοφάγου (σε συνεργασία
με το Δήμο Λαυρεωτικής).
● Προστασία φυσικού περιβάλλοντος
- Εθνικού Δρυμού Σουνίου.
● Συνεργασία με φορείς του Λαυρίου σε κοινωνικά, και θέματα υγείας με ουσιαστικές παρεμβάσεις για
την αποτροπή της διασποράς μολυσμένων εδαφών στην πόλη, εκτός
Κονιχαλκίτης, Αραγωνίτης
αυτής, αλλά και στις επιχώσεις του
[Ορυκτολογικό Μουσείο Λαυρίου]
λιμανιού του Λαυρίου.
● Αγώνας για τη σωτηρία, προστασία και ανάδειξη των αρχαίων και νεότερων μνημείων,
ιδιαίτερα του αρχαίου θεάτρου του Θορικού, φρέατος J. B. Serpieri και του συγκροτήματος της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου. Συμβολή στη μετεξέλιξή της σε
Τεχνολογικό Πάρκο και Μουσείο Μεταλλείας - Μεταλλουργίας.
● Συμβολή στην προσπάθεια για επαναλειτουργία του Αττικού Σιδηροδρόμου (προαστιακού τρένου).
● Οργάνωση της Θ΄ Επιστημονικής Συνάντησης Ν. Α. Αττικής, Λαύριο 13-16 Απριλίου
2000 (υπό την αιγίδα του ΥΠ.ΠΟ., Δήμου Λαυρεωτικής, Τεχνολογικού Πολιτιστικού
Πάρκου Λαυρίου - Ε.Μ.Π.) και παράλληλων πολιτιστικών εκδηλώσεων, διάρκειας δύο
μηνών, με εξαιρετική επιτυχία.
● Υποβολή πρότασης, μαζί με το Δήμο Λαυρεωτικής, το έτος 2002, στα επιχειρησιακά
προγράμματα Αττικής 2000-2006, για την κατασκευή του νέου Εθνικού Ορυκτολογικού Μουσείου Λαυρίου. Δυστυχώς η πρόταση δεν εγκρίθηκε.
● Ίδρυση το 2005 του Μουσείου της Ανώνυμης Κεραμευτικής Εταιρείας Λαυρείου με
τίτλο "Μουσείο Κεραμικής - ΑΚΕΛ - Πάνος Βαλσαμάκης". Τα εκθέματα τα οποία έχουν
συγκεντρωθεί -δωρεά Λαυριωτών- παρουσιάσθηκαν για πρώτη φορά τον Απρίλιο του
2005 με μεγάλη επιτυχία. Η συλλογή του Μουσείου στεγάζεται προσωρινά σε κτίριο
του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου.
● 2003-2009: συνεχείς προσπάθειες -με θετικό αποτέλεσμα- προς το ΥΠ.ΠΟ., την Πολεοδομία και το Συμβούλιο Επικρατείας, με οικονομική αφαίμαξη της Ε.ΜΕ.Λ., προκειμένου να αποφευχθεί η κατεδάφιση των Στάβλων των Εταιρείας Μεταλλουργείων Λαυρίου (χτίσθηκαν το 1867) και να αποτραπεί η ανέγερση πολυώροφου κτιρίου μπροστά
από το αναπαλαιούμενο κτίριο-μνημείο του χυτηρίου της ίδιας εταιρείας που θα αλλοίωνε το τοπίο των πρώτων κτιρίων του νεότερου Λαυρίου, κηρυγμένων μνημείων από
το ΥΠ.ΠΟ. στο λιμάνι. Είναι σημαντικό ότι στην προσπάθεια αυτή συμπαραστάθηκε η
πλειονότητα των τοπικών φορέων (πολιτικών, εργασίας, επαγγελματικών και πολιτιστικών). Σήμερα, μετά την αναμενόμενη απόφαση του Σ.τ.Ε. να μην επιτρέψει την ανέγερση αυτού του κτιρίου ύψους 16 μέτρων, η ιδιοκτήτρια εταιρεία, αφού κατεδάφισε
το κτίσμα που υπήρχε, διαμόρφωσε το χώρο σε πλατεία. Αυτό αποτελεί δικαίωση του
αγώνα της Ε.ΜΕ.Λ. να προβάλλεται οπτικά ελεύθερο από το λιμάνι το μνημείο του χυτηρίου που αναστηλώνεται. Την ίδια περίοδο γίνονται διαβήματα στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ. και του Δήμου για την προστασία του κτιρίου "Καμινάδες" στο νότιο
λόφο του λιμένα, τις αυθαίρετες παρεμβάσεις σε κτίρια κηρυγμένα μνημεία ή παρα58

δοσιακά, για την αποτροπή εγκατάστασης βενζινάδικου στην είσοδο
της πόλης μπροστά από τα μνημεία
της γαλλικής εταιρείας.
● 2004-2005: συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένα Λαυρίου Α.Ε. με
θετικό αποτέλεσμα στην προσπάθεια χρηματοδότησης μελετών για
την αποκατάσταση των βλαβών της
Γαλλικής Σκάλας στο λιμάνι, προκειμένου να διασωθεί το μνημείο,
που έχει εγγραφεί στην συνείδηση
των Λαυριωτών ως το σήμα και το
σύμβολο της πόλης.
● Ενεργός συμμετοχή το 2003 στις
προσπάθειες του Δήμου και είκοσι φορέων-σωματείων της πόλης
για την αποτροπή νέας απόπειρας εγκατάστασης πετρελαιοδεξαμενών στο λιμάνι του Λαυρίου και
στην υποχρέωση των αρμοδίων αρχών προσαρμογής του Μaster plan
του λιμένα στις ανάγκες της πόλης
όσον αφορά χρήσεις, ύψη κτιρίων,
δημιουργία υποδομών μέσων μεταφορών, ώστε να αποτραπεί ασφυξία
Εκδόσεις Βιβλιοθήκης Ε.ΜΕ.Λ.
της πόλης από τον κυκλοφοριακό
φόρτο. Ήδη από ετών η Ε.ΜΕ.Λ. είχε συμπράξει με άλλους πολιτιστικούς φορείς και
είχε προσφύγει στο Σ.τ.Ε. με θετική εξέλιξη απαγόρευσης εγκατάστασης πετρελαιοδεξαμενών.
● Συμμετοχή το 2004 στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Μουσείων στο ίδρυμα Γουλανδρή. Φιλοξενία των συνέδρων στον περίβολο του Ορυκτολογικού Μουσείου, μαζί με το Δήμο,
επ' ευκαιρία της πρώτης παρουσίασης της συλλογής ορυκτών Χρ. Καπέλλα που με παρότρυνση της Ε.ΜΕ.Λ. αγοράσθηκε από το Δήμο και παραχωρήθηκε η χρήση της στο
Μουσείο (375 είδη ορυκτών). Ξενάγηση των συνέδρων στους αρχαιολογικούς χώρους
της Λαυρεωτικής.
● 2005: ενεργός συμμετοχή στην πρωτοβουλία, με θετική εξέλιξη, του Δήμου, Εργατικού
Κέντρου, Εμπορικού Συλλόγου για την υλοποίηση της ενεργού συμμετοχής τριών εκπροσώπων της πόλης στη Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου.
● 2008: υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των: Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου, Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, Δήμου Λαυρεωτικής και του σωματείου της
Ε.ΜΕ.Λ. για την αξιοποίηση δημοσίου ακινήτου στο Λαύριο, το οποίο με δαπάνες της
Νομαρχίας θα αναστηλωθεί, βάσει σχεδίων που εκπόνησαν μέλη της Ε.ΜΕ.Λ., ώστε να
εγκατασταθεί και λειτουργήσει υπό την Ε.ΜΕ.Λ. το Μουσείο Κεραμικής - ΑΚΕΛ - Πάνος Βαλσαμάκης.
● Μετά από παρέμβαση της Ε.ΜΕ.Λ. στο δημοτικό συμβούλιο, προκειμένου να ερευνηθούν οι γραπτές αναφορές του Ανδρέα Κορδέλλα, η ΔΕΥΑΤΗΛ ανέθεσε στη σχο59

λή Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. την εκτέλεση γεωφυσικών μετρήσεων στο λόφο του Αγίου Ανδρέα Λαυρίου με στόχο την εξακρίβωση της στρωματογραφίας του υπεδάφους, τον εντοπισμό τυχόν έγκοιλων, χαλαρών ζωνών και υδρογεωλογικών συνθηκών.
Πρόκειται για μία προσφορά, η οποία και την παιδεία υπηρετεί και στην οικονομική ζωή
του τόπου συμβάλλει. Στους άμεσους στόχους της Ε.ΜΕ.Λ. είναι:
● Εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την οργάνωση και σταθερή λειτουργία του Ιστορικού Αρχείου Λαυρίου, ανοιχτού στους ερευνητές.
● Καλύτερη οργάνωση (σπάνιες εκδόσεις, Λαυρεωτική βιβλιογραφία, διαδικτύωση) και
εμπλουτισμός της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, η οποία πρέπει άμεσα να επαναλειτουργήσει σε κατάλληλο χώρο, διότι ήδη τα βιβλία κινδυνεύουν με πλήρη καταστροφή.
● Προσπάθεια για την εύρεση πόρων προκειμένου να ανακατασκευασθούν τα κτίρια, δίπλα στο Ορυκτολογικό μας Μουσείο, κατάλοιπα των Πλυντηρίων εμπλουτισμού μεταλλευμάτων της Ελληνικής Εταιρείας, προκειμένου να μεταστεγασθεί η συλλογή των
ορυκτών, επειδή ο υπάρχων χώρος είναι ασφυκτικός για τα εκθέματα και τους επισκέπτες.
● Συνέχιση της ενεργού συμμετοχής στην κοινή προσπάθεια Νομαρχίας, Δήμου, Ε.Μ.Π.,
Εργατικού Κέντρου, Εμπορικού Συλλόγου, με στόχο την υλοποίηση της από 16ετίας
απόφασης του ΥΠ.ΠΟ. για τη δημιουργία του Μουσείου Μεταλλείας - Μεταλλουργίας στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, του οποίου η υλοποίηση εισήλθε σε
νέα φάση καθώς ξεκίνησε η εκπόνηση της αρχιτεκτονικής-μουσειολογικής μελέτης του
μουσείου.
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Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία
Η Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία (Ε.Φ.Ε.) ιδρύθηκε το 1925 και είναι το αρχαιότερο
φιλοτελικό σωματείο της χώρας. Της ίδρυσης της Εταιρείας είχε προηγηθεί η έκδοση του
περιοδικού Φιλοτέλεια, το 1924, που, μέχρι σήμερα, εκδίδεται χωρίς διακοπή και αποτελεί το επίσημο όργανό της.
Η Εταιρεία στεγάζεται σε ιδιόκτητα γραφεία στον τέταρτο όροφο του μεγάρου της οδού
Ακαδημίας 57 στην Αθήνα. Αριθμεί περί τα 400 μέλη, διαθέτει την πλουσιότερη φιλοτελική βιβλιοθήκη στην Ελλάδα, καθώς και τη μοναδική, μεταξύ ελληνικών φιλοτελικών
σωματείων, διεθνώς αναγνωρισμένη επιτροπή πραγματογνωμοσύνης φιλοτελικών και ταχυδρομικών αντικειμένων.
Για το εκδοτικό, ερευνητικό και επιστημονικό έργο της η Ε.Φ.Ε. βραβεύτηκε το 1975
από την Ακαδημία Αθηνών, το 1981 από την Ελληνική Φιλοτελική Ομοσπονδία και το
2000 από την Ευρωπαϊκή Φιλοτελική Ομοσπονδία. Έχει επίσης τιμηθεί με πλέον των
100 μεταλλίων σε Διεθνείς Εκθέσεις.
Μια μακρά πορεία 85 ετών
1. Το 1925, με υπόμνημά της προς τα Υπουργεία Συγκοινωνίας, Οικονομικών και Παιδείας υπέδειξε την πολιτική που θα έπρεπε να ακολουθείται κατά τον προγραμματισμό
των εκδόσεων των ελληνικών γραμματοσήμων, ώστε να εκλείψει ο κίνδυνος χαρακτηρισμού τους ως κερδοσκοπικών.
2. Εισηγήθηκε το Νόμο 4581/1930 περί πλαστών, που είχε ως στόχο του την προστασία
των συλλεκτών, και ο οποίος αποτέλεσε διεθνή νομική πρωτοπορία και υπόδειγμα για τα
υπόλοιπα κράτη-μέλη της Διεθνούς Φιλοτελικής Ομοσπονδίας.
3. Ειδική επιτροπή της Ε.Φ.Ε. συνέταξε τα λήμματα για το γραμματόσημο και το φιλοτελισμό στη Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, το Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό του Ελευθερουδάκη και την Εγκυκλοπαίδεια του Ηλίου και κατόρθωσε να αποδώσει και να καθιερώσει στην ελληνική γλώσσα τούς μέχρι τότε ξενόγλωσσους φιλοτελικούς όρους, όπως "φιλοτελισμός" και τα παράγωγά του, "υδατόσημο", "αντιποδία" κτλ.
4. Πέτυχε με εισηγήσεις της, το 1931, την καταστροφή των παλαιών αποθεμάτων γραμματοσήμων, με τη διατήρηση ταυτοχρόνως ορισμένων σειρών για το Ταχυδρομικό και
Φιλοτελικό Μουσείο. Με αυτήν την ενέργεια απετράπη η κατά καιρούς παρατηρούμενη μέχρι τότε διαρροή από τις κρατικές αποθήκες παλαιότερων εκδόσεων και η λαθραία
διοχέτευσή τους στο εμπόριο. Αποτέλεσμα αυτής της τολμηρής ενέργειας ήταν η εδραί61

ωση της εμπιστοσύνης του φιλοτελικού κοινού στην αξία των ελληνικών
γραμματοσήμων, αλλά και η διαφύλαξη του κύρους και της υπόληψης του
Ελληνικού Κράτους.
5. Εξέδωσε στα ελληνικά και στα γαλλικά το αφιερωμένο στις κλασικές ελληνικές εκδόσεις (Μεγάλη και Μικρή
Κεφαλή του Ερμού κτλ.) μνημειώδες
δίτομο έργο.
6. Εκδίδει, χωρίς διακοπή από το
1924, το διμηνιαίο περιοδικό Φιλοτέλεια. Το περιοδικό αυτό ανέθρεψε
πολλές γενεές Ελλήνων και ξένων φιλοτελιστών και διέδωσε διεθνώς τον
ελληνικό φιλοτελισμό.
7. Σημαντική εκδοτική προσφορά της
Ε.Φ.Ε. αποτελεί επίσης και η Φιλοτελική Βιβλιοθήκη που μέχρι στιγμής αριθμεί 60 μονογραφίες, οι περισσότερες δίγλωσσες. Οι εκδόσεις αυτές έχουν προκαλέσει το ζωηρό ενδιαφέρον των ξένων φιλοτελικών κύκλων
για τον ελληνικό φιλοτελισμό.
8. Η σοβαρή εκδοτική της προσπάθεια,
η συγκρότηση του Ομίλου Μελετών
Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1924: Φιλοτέλεια αρ. 1
και των Ομάδων Εργασίας και η εν γένει δραστηριότητά της που περιλαμβάνει διαλέξεις, ομιλίες, και φιλοτελικά μαθήματα
έχουν ουσιαστικά μετατρέψει την Ε.Φ.Ε. σε ένα σοβαρό ερευνητικό και συνάμα εκπαιδευτικό φιλοτελικό κέντρο.
9. Οργάνωσε, το 1966, για πρώτη φορά στην Ελλάδα Εθνική Φιλοτελική Έκθεση με την
ονομασία Φ.Ε.Γ.Ε. '66. Η έκθεση αυτή, στην οποία συμμετείχαν και ξένοι συλλέκτες από
δώδεκα χώρες με συλλογές ελληνικού ενδιαφέροντος, είχε μεγάλη απήχηση διεθνώς.
10. Το 1984, οργάνωσε Εθνική Φιλοτελική Έκθεση με την ονομασία Ε.Φ.Ε. ΕΛΛΑΣ '84
κατά τα πρότυπα της Φ.Ε.Γ.Ε. με τη συμμετοχή συλλεκτών από δεκατρείς χώρες.
11. Για τη χρηματοδότηση του θεσμού των εθνικών εκθέσεων, το 1984 ιδρύθηκε η Λέσχη
του Ερμή (Hermes Club) με μέλη της Έλληνες και ξένους φίλους της Ε.Φ.Ε.
12. Το 1999, με την ευκαιρία του εορτασμού των 75 χρόνων του περιοδικού Φιλοτέλεια
και σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Κέντρο Μπενετάτου του Δήμου Ψυχικού, οργάνωσε μεγάλη φιλοτελική εορτή με τίτλο "Οι ταχυδρομικές επικοινωνίες και η ιστορική συγκυρία στον Ελλαδικό χώρο. Ο φιλοτελισμός, ως επικουρικό ερμηνευτικό εργαλείο".
13. Η δράση της Ε.Φ.Ε. έχει συμβάλει ουσιαστικά στην ίδρυση Ελληνικών Φιλοτελικών
Εταιρειών στη Νέα Υόρκη (1942), Μ. Βρετανία (1960), Σικάγο (1968), Γερμανία (1976),
Μελβούρνη (1978), Καναδά (1981) και Ουάσιγκτον (1986).
14. Η Ε.Φ.Ε., από κοινού με τις αδελφές Ελληνικές Φιλοτελικές Εταιρείες του εξωτερικού, έχει σχεδιάσει και θέσει σε εφαρμογή το φιλόδοξο πρόγραμμα ΟΥΤΟΠΙΑ, σκοπός
του οποίου είναι ο εντοπισμός, η συγκέντρωση και η κατάταξη με τη βοήθεια ηλεκτρο62

νικού υπολογιστή των άρθρων και μελετών
ελληνικού ενδιαφέροντος που έχουν γραφεί στον ξένο φιλοτελικό τύπο. Το εγχείρημα αποτελεί διεθνή πρωτοπορία και παρακολουθείται με ενδιαφέρον από τη διεθνή φιλοτελική κοινότητα.
15. Η Ε.Φ.Ε., από το 1984, καθιέρωσε μία
ετήσια τιμητική διάκριση που απονέμεται σε
ειδική τελετή με σκοπό την αναγνώριση της
προσφοράς και την ηθική επιβράβευση φυσικού ή νομικού προσώπου με εξέχουσα φιλοτελική δραστηριότητα κατά το παρελθόν.
Το Μετάλλιο της Ε.Φ.Ε.
16. Από το ίδιο έτος επίσης, τιμώντας τη
μνήμη του ιδρυτή του περιοδικού της εταιρείας, καθιέρωσε το ετήσιο βραβείο "Στέφανου Μακρυμίχαλου" για το καλύτερο άρθρο
που δημοσιεύτηκε τον προηγούμενο χρόνο στη Φιλοτέλεια.
17. Τον Ιούνιο του 2001, η Ε.Φ.Ε. παρουσίασε την ιστοσελίδα της σε ελληνικά και αγγλικά (www.hps.gr). Σήμερα η ιστοσελίδα της Ε.Φ.Ε. αποτελεί σημείο αναφοράς του ελληνικού φιλοτελισμού.
18. Το Νοέμβριο του 2001, στο εντευΠεριοδικό της Ελληνικής Φιλοτελικής Εταιρείας
κτήριο της Ε.Φ.Ε., πραγματοποιήθηJournal of the Hellenic Philotelic Society
κε πειραματικά διαδικτυακή δημο- Αύγουστος 2009
Έτος 86
July - August 2009
Vol. 86
657 Ιούλιος
πρασία σε συνεργασία με μεγάλο οίκο
δημοπρασιών της Ελβετίας. Η μεγάλη της επιτυχία, που θεωρήθηκε παγκόσμια πρωτιά, οδήγησε στην επανάληψη του εγχειρήματος αρκετές
ακόμα φορές.
19. Τον Ιανουάριο του 2004, το περιοδικό Φιλοτέλεια άλλαξε όψη, με νέο
εξώφυλλο και έγχρωμες σελίδες. Στις
έξι τελευταίες παγκόσμιες εκθέσεις
(2004-2009), η Φιλοτέλεια απέσπασε δύο Επίχρυσα και τέσσερα Μεγάλα Επίχρυσα μετάλλια.
20. Το Φεβρουάριο του 2005, η Ε.Φ.Ε.
διοργάνωσε την Εθνική Φιλοτελική
Έκθεση "Φιλοτέλεια 2005" με πολλές
διεθνείς συμμετοχές, στο Πνευματικό
Philotelia
Κέντρο του Δήμου Αθηναίων.
21. Τον Ιανουάριο του 2008 ολοκληρώθηκε η αγορά αποθήκης στον ΓέραΙούλιος-Αύγουστος 2009: Φιλοτέλεια αρ. 657
κα Αττικής.
Το Μάιο του 2009, η Ε.Φ.Ε. συναποφάσισε με την Εταιρεία Μελετών
Λαυρεωτικής τη διοργάνωση Εθνικής Φιλοτελικής Έκθεσης. Η μέχρι τούτη την ώρα άριστη συνεργασία των δύο Εταιρειών αποτελεί την
καλύτερη εγγύηση για την επιτυχία της έκθεσης "Λαύριο 2009".

Φιλοτέλεια
ISSN: 0031-8264

63

ÅËËÇÍÉÊÇ
ÖÉËÏÔÅËÉÊÇ
ÅÔÁÉÑÅÉÁ
www.hps.gr

ÅÔÁÉÑÅÉÁ
ÌÅËÅÔÙÍ
ËÁÕÑÅÙÔÉÊÇÓ
www.emel.gr

ISBN: 978-960-98274-8-5

Å È Í É Ê Ç

Ö É Ë Ï Ô Å Ë É Ê Ç

Å Ê È Å Ó Ç

ËÁÕÑÉÏ 2009
3 0 ÓÅÐ ÔÅÌÂÑÉ ÏÕ - 4 ÏÊÔÙ ÂÑÉÏÕ

ÅËËÇÍÉÊÇ
ÖÉËÏÔÅËÉÊÇ
ÏÌÏÓÐÏÍÄÉÁ

ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÊÏ
ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏ
ÐÁÑÊÏ
ËÁÕÑÉÏÕ

ÅËËÇÍÉÊÁ
ÔÁ×ÕÄÑÏÌÅÉÁ

ÄÇÌÏÓ
ËÁÕÑÅÙÔÉÊÇÓ

ÍÏÌÁÑ×ÉÁÊÇ
ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ
ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ
ÁÔÔÉÊÇÓ

ÅËËÇ Í É Ê Ç Ö ÉËÏÔ ÅËÉ ÊÇ ÅÔÁÉ ÑÅ ÉÁ
Å ÔÁÉ Ñ Å ÉÁ Ì ÅËÅÔ Ù Í ËÁÕÑ Å ÙÔ É Ê Ç Ó

