«Μεταλλωρφχοι του κόςμου: Ιχνηλατώντασ την ταυτότητά τουσ μέςα από την τέχνη»
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Με μεγάλθ επιτυχία πραγματοποιικθκε το Σάββατο 6 Μαΐου 2017 ςτο Τεχνολογικό Πολιτιςτικό Πάρκο Λαυρίου
θ εκδιλωςθ «Μεταλλωρφχοι του κόςμου: Ιχνθλατϊντασ τθν ταυτότθτά τουσ μζςα από τθν τζχνθ». Με τθν
εκδιλωςθ αυτι άνοιξε θ αυλαία του εορταςμοφ των 180 χρόνων του Εκνικοφ Μετςόβιου Πολυτεχνείου και των
70 χρόνων από τθν ίδρυςθ τθσ Σχολισ Μθχανικϊν Μεταλλείων Μεταλλουργϊν.
Ο Πρφτανθσ του Ε.Μ.Π. Κακθγθτισ Ι. Γκόλιασ επεςιμανε ςτθν ομιλία του: «Η παρουςία και πορεία του Εκνικοφ
Μετςόβιου Πολυτεχνείου κατά τα 180 χρόνια τθσ ιςτορίασ του ςυμπυκνϊνεται ςτο τρίπτυχο: εκπαίδευςθ,
ζρευνα, κοινωνικι προςφορά. To Ε.Μ.Π. δεν ιταν ποτζ αποξενωμζνο από τθν κοινωνικι πραγματικότθτα. Δεν
είναι κακόλου τυχαίο ότι ξεκινά τον εορταςμό των 180 χρόνων με αυτιν τθν εκδιλωςθ και από αυτό το ςθμείο.
Επιλζγει μια εκδιλωςθ για τουσ μεταλλωρφχουσ , αφενόσ ςε ανάμνθςθ του γεγονότοσ ότι ξεκίνθςε ωσ ςχολείο
μαςτόρων και αφετζρου ςε ζνδειξθ ςεβαςμοφ προσ όλουσ τουσ εργαηόμενουσ, ιδιαίτερα αυτοφσ που
εργάηονται ςε εξαιρετικά δφςκολεσ ςυνκικεσ. Κι επιλζγει, επίςθσ, το Λαφριο, πόλθ μεταλλωρφχων, θ οποία
ταυτόχρονα ςυνζδεςε το όνομά τθσ με τθ βιομθχανικι επανάςταςθ ςτθ χϊρα».
Η κεντρικι ομιλία τθσ εκδιλωςθσ ζγινε από τον Κοςμιτορα τθσ Σχολισ Μθχανικϊν Μεταλλείων Μεταλλουργϊν
Κακθγθτι Δ. Καλιαμπάκο, ο οποίοσ ςκιαγράφθςε τα κοινά ςτοιχεία τθσ ταυτότθτασ των μεταλλωρφχων ςε
ολόκλθρο τον κόςμο, όπωσ αυτά αποτυπϊνονται ςτα πολυάρικμα τραγοφδια και τισ ταινίεσ που καταγράφουν
τα χαρακτθριςτικά τουσ, καταλιγοντασ: «Οι ςκζψεισ αυτζσ δεν ςτοχεφουν ςε μια αγιοποίθςθ των
μεταλλωρφχων. Όμωσ, δεν μποροφμε παρά να διαπιςτϊςουμε ζνα εξαιρετικά ελπιδοφόρο ςυμπζραςμα: ςε
ακραίεσ ςυνκικεσ γεννιζται ζνα είδοσ ανκρϊπων με ςπάνια αντοχι, χαλφβδινθ κζλθςθ και, πάνω απ’ όλα,
ιςχυρισ ςυλλογικότθτασ. Ιδιαίτερα ςιμερα, ασ διδαχκοφμε από τον τρόπο των μεταλλωρφχων, ασ ςθκϊςουμε
κεφάλι κι ασ ποφμε: “Τίποτε δεν είναι ακατόρκωτο”».
Τθν εκδιλωςθ που ςυνδιοργάνωςαν το Τεχνολογικό Πολιτιςτικό Πάρκο Λαυρίου, ο Διμοσ Λαυρεωτικισ, θ
Εταιρεία Μελετϊν, ο Εκδρομικόσ - Επιμορφωτικόσ Σφλλογοσ και θ Χορωδία Λαυρίου παρακολοφκθςε
πολυάρικμο κοινό, με ιδιαίτερο ςτοιχείο τθν παρουςία μεταλλωρφχων του Λαυρίου.
Τθν εκδιλωςε χαιρζτιςε ο Αντιπεριφερειάρχθσ Περιβάλλοντοσ και Κλιματικισ Αλλαγισ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ
κ. Αναγνωςτόπουλοσ και ο Διμαρχοσ Λαυρεωτικισ κ. Λουκάσ, ενϊ παραβρζκθκε ο Διμαρχοσ Σερίφου κ.
Αντωνάκθσ, ο Πρόεδροσ του Σ.Μ.Ε. κ. Κεφάλασ, ο Πρόεδροσ του Συνδικάτου του Ι.Γ.Μ.Ε. κ. Μπάτθσ, ο Πρόεδροσ
του Συλλόγου Μεταλλωρφχων Λαυρίου κ. Δθμθτρακόπουλοσ και πολλοί άλλοι εκπρόςωποι φορζων και
ςυλλόγων.

