Αριθ. πρωτ.: 716
Λαύριο, 11/9/2018

Προς

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ .
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Α. Παπανδρέου 37
151-80 Μαρούσι
ΘΕΜΑ : ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
Η Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής (Ε.ΜΕ.Λ), ο σύλλογος 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 πολιτιστικούς σκοπούς (ΦΕΚ Β/1401/22-102001, α/α 54). Στα πλαίσια των προσπαθειών του για την πολιτιστική αναβάθμιση
της περιοχής και όχι μόνον, ο Σύλλογός μας έχει ιδρύσει και λειτουργεί το
ορυκτολογικό μουσείο Λαυρίου.
Ορυκτολογικό Μουσείο Λαυρίου
Στεγάζεται σε ένα μικρό βιομηχανικό κτίριο, από τα σωζόμενα τμήματα του
μεταλλοπλυσίου της Ελληνικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου, το οποίο είχε
ανεγερθεί το 1875. Η συνολική συλλογή του Μουσείου ανέρχεται σε 3.230
κομμάτια από τα οποία εκτίθενται περισσότερα από 700 στις προθήκες του,
δείγματα σπάνιας ομορφιάς, σε τέλειες κρυστάλλινες μορφές, ταξινομημένα
ανάλογα με τη χημική τους σύσταση (σύστημα Dana), σε διάφορες κατηγορίες
(θειούχα, αλογόνα κ.λ.π).
Το Ορυκτολογικό Μουσείο Λαυρίου είναι ένας μοναδικός χώρος :
α. Ιστορικής παιδείας:
Τα αργυρομοβυβδούχα μεταλλεύματα – και όχι μόνον – τα οποία άρχισαν
να εξορύσσονται από το 3000 π.χ. είναι αυτά που καθόρισαν την ιστορική μοίρα
του Λαυρίου μέχρι σήμερα. Στους κλασικούς χρόνους ο Λαυρεωτικός Άργυρος
απετέλεσε το ισχυρό έρεισμα της άμυνας και του πολιτισμού της Αθηναϊκής
Δημοκρατίας. Στα νεότερα χρόνια το Λαύριο απετέλεσε και πάλι τον κατ’ εξοχήν
βιομηχανικό – μεταλλευτικό τόπο της Ελλάδας με την πολλαπλή οικονομική,
τεχνολογική, κοινωνική και πολιτιστική συμβολή του.
β. Φυσικής παιδείας :
Η σπανιότητα, ο αριθμός, οι μορφές, τα χρώματα, η κρυστάλλωση των
ορυκτών (το Λαύριο έχει χαρακτηρισθεί από τους ειδικούς ανεξάντλητο
ορυκτοχημικό μουσείο) δημιουργούν μία εξαιρετική ενότητα. Τα ορυκτά που
απαντώνται στο Λαύριο υπερβαίνουν τα 600, πολλά έχουν βρεθεί για πρώτη φορά
εδώ (λαυριονίτης, παραλαυριονίτης, σερπιερίτης, κτενασίτης, μαμμοθίτης), σε
σύνολο παγκοσμίως 5.500 περίπου.
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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,
σμισθονίτης και τα σιδηρομαγγανιούχα ), εκτίθενται ορυκτά μοναδικά σε
παγκόσμιο επίπεδο, όπως ο νιλίτης, θορικοζίτης, φιδλερίτης, γεωργιαδεζίτης (τα
λεγόμενα ορυκτά της σκωρίας).
γ. Αισθητικής αγωγής :
Τα ορυκτά με την λάμψη της ομορφιάς τους, αποτελούν ένα ιδιαίτερο
ουράνιο τόξο και γλυπτικές συνθέσεις που η ίδια η φύση-καλλιτέχνης
δημιούργησε.
Το ορυκτολογικό μουσείο λειτουργεί μόνιμα κάθε Τετάρτη, Σάββατο και
Κυριακή 10.00΄ πμ.έως 12.00΄.
Η επίσκεψη σχολείων στο Μουσείο γίνεται καθημερινά, μετά από
συνεννόηση με τον αρμόδιο κ. Μιχάλη Βλάδο στο τηλέφωνο :
22920-26270.
Η είσοδος στο Μουσείο για μαθητές – φοιτητές είναι 0,50 €.

Μετά την παραπάνω ενημέρωση παρακαλούμε για τις ενέργειές σας προς τα
εποπτευόμενα από εσάς σχολεία ώστε να συμπεριληφθεί στις εκπαιδευτικές
εκδρομές τους, η επίσκεψη στο εν λόγω μουσείο.

Μετά τιμής
Για το Δ.Σ. της Ε.ΜΕ.Λ.
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Αναστάσιος Μ. Βλάδος

Κωνσταντίνος Γ. Μάνθος

Περισσότερες πληροφορίες και συνεννόηση στο email: info@emel.gr
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