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Το «χάος» μιας διαλυμένης 

Γαλλικής Εταιρείας έδωσε τη 

θέση του στην πολλαπλότητα  

και στις διακλαδώσεις. 



ΤΠΠΛ 

Αποτέλεσμα του επιστημονικού 

κύρους του ΕΜΠ και της δρώσας 

ιστορικής-βιομηχανικής μνήμης 

της κοινωνίας του Λαυρείου. 

 



 Το Λαύρειο στην περίοδο 1990-1994, της 

οικονομικής κατάρρευσης, εκτός από τους 

συνεχείς κοινωνικούς του αγώνες, 

διοργανώνει πολύμορφες εκδηλώσεις 

αυτοσυνειδησίας, λόγου και τέχνης. Στρέφει 

και πάλι το βλέμμα του στα μονιμότερα, 

διαρκή στοιχεία της ιστορίας του, αισθάνεται 

την ανάγκη μιας νέας αφετηρίας, μιας νέας 

συνέχειας· μία απ’ τις προϋποθέσεις της 

είναι η σωτηρία και η ανάδειξη των μνημείων 

του, η ανασημασιοδότησή τους,  

η επανάχρησή τους.  



Η μετεξέλιξη της Γαλλικής 

Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρείου 

σε Τεχνολογικό Πάρκο και 

Μουσείο Μεταλλείας-

Μεταλλουργίας· μια ευτυχής 

συνάντηση της βιομηχανικής 

αρχαιολογίας και των 

τεχνολογικών καινοτομιών.  



ΤΠΠΛ 

 

1. Μια συνέχεια στη σκέψη 

και  

2. Ένα άλμα στη σκέψη: υψηλό 

επίπεδο θεωρητικής αφαίρεσης 

και ταυτόχρονα πρακτικής 

εφαρμογής. 



Κ.Παναγόπουλος-Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων, 

Μεταλλουργών-ΕΜΠ-Λαύρειο 

 

Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών:  

μη  «αποδέσμευσή» της απ’ τον χώρο του Λαυρείου με την 

τόση ιστορική, μεταλλευτική-παραγωγική, τεχνολογική 

και εκπαιδευτική πυκνότητα, αντίθετα  εσωτερική αιτία 

καθιστούσε αναγκαία την επαφή τους, πρώτα απ’ όλα ως 

εκπαιδευτική συνθήκη και την αναζήτηση παραγωγικού 

νοήματος· αυτή η πορεία έχει τη σφραγίδα του καθηγητή 

Κ. Παναγόπουλου ως ηγέτη του έργου σε επίπεδο 

οραματικό, επιστημονικό, πρακτικό-οργανωτικό και 

πολιτικό, ενταγμένου, ακριβώς, στο διανοητικό 

πανεπιστημιακό τεχνολογικό περιβάλλον της Σχολής 

Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του ΕΜΠ, 

έχοντας ο ίδιος ως θεμέλιο την καθολική του παιδεία 



Αυτά που συναντώνται στο ΤΠΠΛ είναι: 

 

 Η ιστορία του χώρου με το παραγωγικό νόημα,  

η  παράδοση με τις τεχνολογικές καινοτομίες,  

η βιομηχανική αρχαιολογία με τις τεχνολογίες 

αιχμής, η έρευνα με την εκπαίδευση. 

 

Στο ΤΠΠΛ έχουμε ένα παράδειγμα, όπου 

αποτυπώνεται ο ενιαίος χρόνος της ιστορίας  

με μιαν εξαιρετική πυκνότητα. 

  

Το ΕΜΠ,  προπύργιο των ακαδημαϊκών και 

πολιτικών ελευθεριών και το Λαύρειο, πρωτοπορία 

για την κατάκτηση των εργατικών δικαιωμάτων. 



Ο  καθοριστικός  ρόλος συνολικά 

των καθηγητών του ΕΜΠ στο 

μετα-βιομηχανικό Λαύρειο. 

 

Και σήμερα είναι το ίδιο το έργο 

του ΤΠΠΛ, που συνεχίζει να έχει 

ανάγκη και να απαιτεί τη 

συμπόρευση του ΕΜΠ και του 

Λαυρείου σε πνεύμα  ισοτιμίας. 



Μουσείο Μεταλλείας-Μεταλλουργίας 

Λαυρείου  

και  

Κέντρο Πανεπιστημιακών και Τεχνικών 

Αρχείων στο Λαύρειο: 
 

Έργο με ηθικό, ιστορικό, πολιτιστικό, 

ερευνητικό, εκπαιδευτικό και αναπτυξιακό 

περιεχόμενο εθνικής και ευρωπαϊκής 

εμβέλειας· έργο ώριμο από την άποψη του 

χρόνου, εμπειρίας, μελετών και τεχνικών 

δυνατοτήτων του έργου. 



Το Μουσείο Μεταλλείας-Μεταλλουργίας 

Λαυρείου θα έχει ως κεντρικούς 

θεματικούς άξονες τον βιομηχανικό κόσμο 

των μεταλλείων και της μεταλλουργίας σε 

συνάρτηση με τα δεδομένα της μακράς 

ιστορικής διάρκειας (αρχαίο μεταλλευτικό 

Λαύρειο), με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς 

του συσχετίσεις, τον πολιτισμό της 

βιομηχανικής επανάστασης στην Ευρώπη, 

ως ελληνικής πραγματικότητας στο 

Λαύρειο.  



Το πνευματικό και ιστορικό ήθος που 

αποπνέει ο χώρος καθιστά ιδιαίτερα 

κεντρική την ανάδειξη της κοινωνικής 

συνθήκης, των δυνάμεων της 

παραγωγής, της εργασίας, (μηχανικοί, 

τεχνίτες, μεταλλωρύχοι, μεταλλουργοί), 

αυτού του κόσμου, που περιμένει 

καρτερικά να υψωθεί  απ’ τα έγκατα της 

λαυρεωτικής γης, απ’ το σκοτάδι των 

στοών στο φως της συλλογικής μνήμης, 

στο φως του χρόνου. 



Το ΜΜΜΛ, εκτός του στεγασμένου χώρου 

του Μηχανουργείου, διαθέτει και τον «εκτός» 

αυτού, το υπόλοιπο μεταλλουργικό 

συγκρότημα της πρώην Γαλλικής Εταιρείας, 

και στο οποίο θα παραπέμπει, αλλά και τα 

υπόγεια και υπαίθρια μνημεία της μεταλλείας 

και της μεταλλουργίας, αρχαία και νεότερα, 

του παραγωγικού και του οικιστικού-

κοινωνικού χώρου, συνιστώντας, εκ των 

πραγμάτων, μία ενιαία δομή, αποκτώντας, 

δηλαδή, de facto, ένα ρόλο κατευθυντήριο, με 

τη δημιουργία μιας υποδομής που θα τον 

υλοποιεί. 



Υλικά και άϋλα(ψηφιακά) 

εκθέματα με επιστημονική 

πληρότητα και μουσειογραφική 

ελκυστικότητα σύμφωνα με τις 

θεματικές ενότητες 



«Είναι μικρός ο τόπος μας, αλλά  

η παράδοσή του είναι τεράστια… 

Άλλο χαρακτηριστικό αυτής της 

παράδοσης είναι η αγάπη 

 για την ανθρωπιά· κανόνας της  

η δικαιοσύνη.» 

 

Γιώργος  Σεφέρης 



Το ΤΠΠΛ, μέρος της ιστορίας του 

ΕΜΠ και φυσική εξέλιξη της 

ιστορίας του Λαυρείου· ένα 

πρωτοποριακό έργο εν προόδω,  

που εμπλουτίζει μ’ ένα  σύγχρονο, 

δυναμικό πνεύμα την αναπτυξιακή 

εικόνα της Ελλάδας. 

Η προωθητική συνέχεια του ΤΠΠΛ 

είναι μπροστά μας και μέσα σ’ αυτό 

του ΚΠΕ Λαυρείου. 


