ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017 στη
Μακρακώμη η ημερίδα που συνδιοργάνωσε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με τον Σύλλογο
των απανταχού Μακρακωμιτών με θέμα «Προοπτικές ανάπτυξης της Μακρακώμης και της
ευρύτερης περιοχής. Την εκδήλωση παρακολούθησε ένα πολύ μεγάλο πλήθος κόσμου.
Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κώστας Μπακογιάννης, που ήταν ένας από
τους κεντρικούς ομιλητές, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα ενίσχυσης της ελληνικής
επαρχίας και τη δημιουργία κινήτρων στους ανθρώπους που ζουν δημιουργούν και
παράγουν σε αυτή. Ανέλυσε τις πρωτοβουλίες και τις πολιτικές της Περιφέρειας για τη
στήριξη του πρωτογενούς τομέα και της επιχειρηματικότητας, όπως είναι τα προγράμματα
για τους νέους αγρότες και τα Κέντρα Στήριξης της Επιχειρηματικότητας που λειτουργούν
στις πρωτεύουσες των νομών, αλλά και τη σύνδεση της παραγωγής με την αγορά, μέσω της
Αγροδιατροφικής Σύμπραξης και των Διαδρομών Φύσης και Πολιτισμού που η Περιφέρεια
υλοποιεί σε συνεργασία με το Σωματείο «Διάζωμα». Τέλος έκανε εκτενή αναφορά στα έργα
που υλοποιούνται στη Δυτική Φθιώτιδα.
Στην εναρκτήρια ομιλία του ο πρόεδρος του Συλλόγου των απανταχού
Μακρακωμιτών κ. Γιάννης Λαμπαδιάρης αναφέρθηκε στις τρείς κυριότερες προκλήσεις που
αντιμετωπίζει η περιοχή του Δήμου Μακρακώμης σήμερα, δηλαδή, την ανάγκη
αναδιάρθρωσης της παραγωγικής βάσης της περιοχής σε πιο εξωστρεφή κατεύθυνση, την
ανάγκη για την δημιουργία ενός ισχυρού τοπικού brand name και την ολοκλήρωση και
συνεχή αναβάθμιση των υποδομών της. Επεσήμανε τον ρόλο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας
και των στοχευμένων περιφερειακών πολιτικών στην ανάπτυξη και χαρακτήρισε την
ενότητα δράσης στον Δήμο σαν μια ιδιαίτερη πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπισθεί.
Από τους κεντρικούς ομιλητές ο πρώην Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας κ.
Γιώργος Προβόπουλος ανέλυσε την σημασία των επενδύσεων και την ανάγκη για βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας στην εισήγησή του με θέμα «Επενδύσεις
και ανταγωνιστικότητα: το οξυγόνο της ανάπτυξης», ενώ ο καθηγητής Οικονομικών του
Πανεπιστημίου Πειραιά κ. Πλάτων Τήνιος παρουσίασε τα κύρια στοιχεία της μελέτης που
πραγματοποίησε μαζί με την καθηγήτρια Αντιγόνη Λυμπεράκη για τον ρόλο της μικρής

οικογενειακής επιχείρησης στην ανάπτυξη στην ομιλία του με τίτλο «Αόρατοι
πρωταγωνιστές: μικρές επιχειρήσεις και ανάπτυξη».
Οι εξειδικευμένοι επιστήμονες κ. Βαγγέλης Λάμπρου, Γεωπόνος και ο Καθηγητής
και πρόεδρος του Τομέα τεχνολογίας τροφίμων του ΤΕΙ Πελοποννήσου κ. Γιώργος
Ζακυνθινός παρουσίασαν αναλυτικά τις δυνατότητες της περιοχής στον αγροτοδιατροφικό
τομέα.
Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας, οργανώθηκε συζήτηση

όπου εκπρόσωποι

επιτυχημένων τοπικών επιχειρήσεων παρουσίασαν τις επιχειρήσεις τους και μοιράστηκαν
με το κοινό τις εμπειρίες τους. Στο πάνελ συμμετείχαν η κα. Ευσεβία Κελεσιάδου, Ξενώνας
ΛΕΙΡΙΟ, ο κ. Δημήτρης Παπακωνσταντίνου, Τυροκομικά Ρούμελη,

ο κ. Στέφανος

Παπαυφαντής, Φυτοπροστατευτική, ο κ. Κώστας Στεφανής, Η άγρια μέλισσα και
Αλέξανδρος Ψυχογιός, Κρεοπωλείο Ψυχογιός.
Στη συνέχεια οι γενικοί διευθυντές της ΑΝ.ΔΙΑ κ. Στέλιος Αστρακάς και της
Φθιωτικής Αναπτυξιακής κ. Λεωνίδας Ράπτης, μαζί με τον κ. Γιάννη Βασιλονικολό,
Σύμβουλο Επιχειρήσεων της Locus Consultants, παρουσίασαν τα χρηματοδοτικά
προγράμματα που υλοποιούνται ή σχεδιάζεται να υλοποιηθούν στο κοντινό μέλλον στην
περιοχή.
Η εκδήλωση έκλεισε με ανοιχτή συζήτηση στην οποία διατυπώθηκαν και
συζητήθηκαν αξιόλογες προτάσεις για την ανάπτυξη της περιοχής.
Χαιρετισμοί
Χαιρετισμούς στην εκδήλωση απηύθυναν ο Δήμαρχος Μακρακώμης κ. Ευθύμιος
Παπαευθυμίου, ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματοβιοτεχνών Μακρακώμης κ. Γιάννης
Καλοπήτας, ο πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου κ. Γεώργιος Παπαδούλης, ο
βουλευτής κ. Απόστολος Καραναστάσης εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ απέστειλε χαιρετισμό ο
βουλευτής κ. Χρήστος Σταικούρας εκ μέρους της ΝΔ.
Παραβρέθηκαν
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης ο αιδεσιμολογιότατος κ. Ηλίας Σκαρλάτος,
Αρχιερατικός

Επίτροπος

Μακρακώμης

και

Τυμφρηστού,

ως

εκπρόσωπος

του

Σεβασμιότατου Μητροπολίτη κ. Νικολάου, οι Βουλευτές κ. Απόστολος Καραναστάσης και κ.
Αθανάσιος Μιχελής, η πρώην υπουργός κα. Κατερίνα Μπατζελή, η πρώην βουλευτής κα.
Ελένη Μακρή, οι Αντιπεριφερειάρχες κκ Ευθύμιος Καραΐσκος και Κώστας Αποστολόπουλος,
ο Δήμαρχος Μακρακώμης κ. Ευθύμιος Παπαευθυμίου, οι Αντιδήμαρχοι Δήμου
Μακρακώμης κ. Ξενοφών Συρράφος, κ. Βασίλειος Μπότσης και κ. Λάμπρος Θεοδοσόπουλος,
ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Κώστας Καραγιάννης, οι δημοτικοί σύμβουλοι κκ. Πάνος

Κοντογεώργος, Νίκος Διαμαντής, Κώστας Λιασκώνης και Γεώργιος Γιαννακόπουλος, οι
πρόεδροι των δημοτικών ενοτήτων Μακρακώμης κ. Δημήτρης Τσούμας και Σπερχειάδας κ.
Γεώργιος Μανίτας,

εκπρόσωποι τοπικών φορέων, ο πρόεδρος του Εμπορικού

Επιμελητηρίου Φθιώτιδας κ. Αλέξανδρος Διαμαντάρας, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Ανατολικής
Στερεάς κ. Αθανάσιος Λυκόπουλος, ο κ. Γιάννης Περλεπές Γενικός Διευθυντής της
Ναυτεμπορικής, η κ. Ελένη Μπενιάτα, Σχολική σύμβουλος, πρόεδρος Συλλόγου Μιχάλης
Παπαμαύρος και πλήθος κόσμου από ολόκληρο τον Δήμο Μακρακώμης.
Σχετικά με τον Σύλλογο απανταχού Μακρακωμιτών.
Ο Σύλλογος των απανταχού Μακρακωμιτών ιδρύθηκε το 1976 και εκφράζει τους
περίπου 5.000 απόδημους Μακρακωμίτες πρώτης και δεύτερης γενιάς που βρίσκονται
διασκορπισμένοι σε ολόκληρη την υφήλιο, αν και ο κύριος όγκος των μελών του κατοικεί
στον Νομό Αττικής. Σκοποί του Συλλόγου είναι, αφενός, η εξυπηρέτηση των ιδιαίτερων
αναγκών των μελών του και, αφετέρου, η υποστήριξη και η ανάπτυξη της Μακρακώμης και
της ευρύτερης περιοχής. Ο Σύλλογος διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο.
Από το 1977 εκδίδει την διμηνιαία εφημερίδα «ΑΧΙΛΛΕΑΣ», που διανέμεται σε περίπου
1.000 συνδρομητές και αποτελεί μία φωνή με ιδιαίτερη επιρροή για τα ζητήματα της
Δυτικής Φθιώτιδας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στο www.makrakomites.gr , ενώ
μπορείτε να επικοινωνήσετε με το e-mail: makrakomites@gmail.com.

