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Ο Σταύρος Μπένος και πάλι
στη Βοιωτία

για την
ενοποίηση των
αρχαιολογικών

χώρων του Ορχοµενού

Ολοκληρώθηκαν στη Χαλκίδα
οι εργασίες της 10ης τακτικής

συνεδρίασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Ανακοίνωση
Κανονισμού Καθαριότητας
Ανακυκλώσιμων
απορριμμάτων

στο
Δήμο

Θηβαίων

Πραγµατοποιήθηκε στις 30-6-2011 στο Γραφείο του
Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας Γιώργου Μουλκιώτη,
ανοικτή συνάντηση εργασίας, που στόχο είχε τον
προγραµµατισµό δράσεων για την αποκάλυψη, δια-

τήρηση,αναστήλωση, ενοποίηση & ανάδειξη των ση-
µαντικότατων αρχαιολογικών χώρων του ∆ήµου του
Ορχοµενού: το Αρχαίο Θέατρο – τον Τάφο του
Μυνύα – την Παναγία της Σκριπούς, αλλά και την ορ-

γανική ενσωµάτωσή τους στον ευρύτερο χώρο της
περιοχής.

σελίδα 5

Γιώργος Μουλκιώτης: «Η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας,
συµβάλει ουσιαστικά στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς»

∆ίχως

προβλήµατα

η αδρευτική

περίοδος

στο ∆ήµο

Ορχοµενού

Ο Γιώργος Γκικόπουλος
μίλησε

στην Κεντρική Πλατεία Ορχομενού

«Μας περιμένουν ακόμη
πιο αντιλαϊκά μέτρα»



συνέχεια από σελ. 1

Στην συνάντηση η οποία
πραγµατοποιήθηκε µε πρωτο-
βουλία του Σταύρου Μπένου,
προέδρου της «Κίνησης Πολι-
τών» µε την επωνυµία «∆ΙΑ-
ΖΩΜΑ» συµµετείχαν ο
εγνωσµένου κύρους καθηγη-

τής κ. Πέτρος Θέµελης, αρχαι-
ολόγος, ο κ. ∆ιαµαντόπουλος
∆ηµήτριος, Αρχιτέκτων Πολε-
οδόµος, ο κ. Μπίλης Θεµιστο-
κλής, Αρχιτέκτων, ο ∆ήµαρχος
Ορχοµενού κ. Ξηρογιάννης, ο
πρώην ∆ήµαρχος Ορχοµενού
Κων. Γκιζίµης, η κ. Καλαµαρά
Παρή, αρχαιολόγος προϊστα-

µένη της 23ης ΕΒΑ, η κ. Όλγα
Κυριαζή αρχαιολόγος της Θ´.
ΕΠΚΑ, ο Περιφ. Σύµβουλος κ.
Γ. Παπαργύρης και ο Πρό-
εδρος του ∆Σ Ορχοµενού Γ.
Ζυγούρης.
Κατά την συνάντηση εκφρά-
σθηκε η βούληση αλλά και η
αισιοδοξία όλων των συµµετε-

χόντων για την επιτυχία του
δύσκολου και ταυτόχρονα µε-
γαλεπήβολου στόχου.
Ο Αντιπεριφερειάρχης κ.
Γιώργος Μουλκιώτης κατέ-
θεσε την επιθυµία ουσιαστι-
κής συµβολής στο εγχείρηµα
της Περιφερειακής Ενότητας
Βοιωτίας, καθώς και το έντονο
ενδιαφέρον και του ιδίου του
περιφερειάρχη κ. Κλέαρχου
Περγαντά. Μεταξύ άλλων, ο Γ.
Μουλκιώτης, δήλωσε «Η δια-
τήρηση και ανάδειξη της πολι-
τιστικής µας κληρονοµιάς»
πέραν του αναπτυξιακού χα-

ρακτήρα που έχει για κάθε
περιοχή, αποτελεί κυρίαρχα
πρωτογενές ιστορικό κύτταρο
ζωής. Και η Περιφερειακή
Ενότητα Βοιωτίας, διαθέτει
πλούσιους και ανεκτίµητους
πολιτιστικούς πόρους. ∆εν
µας επιτρέπεται να τους αφή-
σουµε ανεκµετάλλευτους.
Είναι ιστορικό καθήκον και ευ-
θύνη µας να τους διαφυλά-
ξουµε και να τους
διατηρήσουµε ως ανεκτίµητο
θησαυρό, γιατί πράγµατι έτσι
είναι».

Ο Σταύρος Μπένος και πάλι στη Βοιωτία 
για την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων του Ορχοµενού
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Νέα συνάντηση εργασίας πραγµατοποί-
ησε στον Ορχοµενό ο πρόεδρος της κί-
νησης πολιτών ΤΟ ∆ΙΑΖΩΜΑ Σταύρος
Μπένος συνοδευόµενος από τον καθη-
γητή αρχαιολογίας Πέτρο Θέµελη, τον
Αρχιτέκτονα Πολεοδόµο ∆ηµήτρη ∆ια-
µαντόπουλο, τον Αρχιτέκτονα Μπίλη
Θεµιστοκλή, την αρχαιολόγο προϊστα-
µένη της 23ης ΕΒΑ Παρή Καλαµαρά και
την αρχαιολόγο της Θ´. ΕΠΚΑ Όλγα
Κυριαζή προκειµένου να ανοίξουν οι
διαδικασίες για την ανάθεση της µελέ-

της αναστήλωσης και ενοποίησης των
αρχαιολογικών χώρων του Αρχαίου Θε-
άτρου, του Τάφου του Μινύα και της
Παναγίας της Σκριπούς.
∆έσµευση για το ∆ήµο είναι να συµβάλ-
λει µε τις ενέργειές του στην προώθηση
της µελέτης και την χρηµατοδότησή της
από το ΕΣΠΑ.Άµεσα δροµολογεί για το
θέµα σειρά επαφών µε την αιρετή περι-
φέρεια, την ∆ιοικητική περιφέρεια και το
αρµόδιο υπουργείο Πολιτισµού.
Ο ∆ήµαρχος Κώστας Ξηρογιάννης µε

αφορµή τη νέα συνάντηση έκανε την
ακόλουθη δήλωση: «Ο ∆ήµος Ορχοµε-
νού θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια
που αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός
µοναδικού αρχαιολογικού πάρκου, το
οποίο θα περιλαµβάνει τρία παγκόσµιας
εµβέλειας µνηµεία διαφορετικών ιστορι-
κών περιόδων, µε στόχο ο Ορχοµενός

να καταστεί σηµείο αναφοράς για όλη
τη χώρα στον τοµέα του πολιτισµού»
.Παράλληλα απηύθυνε έκκληση στους
πολίτες του ∆ήµου και της Στερεάς Ελ-
λάδας για την ενίσχυση του κουµπαρά
που έχει ανοίξει το ∆ιάζωµα για το αρ-
χαίο θέατρο Ορχοµενού.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την Παρασκευή 29 Απριλίου 2011 ξεκίνησε τη λειτουργία του ο Ψηφιακός Εκθε-
σιακός Χώρος Χριστιανικής Βοιωτίας. Η Ιερά Μητρόπολη Θηβών και Λεβαδείας με
τη συμβολή του Δήμου Αλιάρτου και τους πορους απο το συγχρηματοδοτούμενο
πρόγραμμα του ΧΜ ΕΟΧ 2004, EEA Grants και εθνικών πόρων υλοποίησε το πρό-
τυπο κέντρο συντήρησης και διάχυσης της χριστιανικής πολιτιστικής κληρονο-
μιάς της Βοιωτίας.
Οι επισκέπτες θα μπορουν να δουν διαδραστικά ψηφιακά εκθέματα,  να παρακο-
λουθησουν στεροσκοπικες προβολες 3D .
Για ωρες επισκεψεων θα  επικοινωνήσετε με την Ιερά Μητρόπολη Θηβών και Λε-
βαδείας. στο τηλ: 22610 28330 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

* Παροχή υπηρεσιών και πληροφοριών
*Επιλογή προσφοράς αποδοχής εγγραφής
* Εξασφάλιση φοιτητικής στέγης
* Διευκόλυνση εξεύρεσης εργασίας full �me και part �me για φοιτητές με οι-
κονομικά προβλήματα
* Διαδικασία κατάθεσης αίτησης εγγραφής και συνοδευτικού φακέλλου
* Ενταξη σε μεταπτυχιακά Προγράμματα των Πανεπιστημίων της Μ. Βρε-
τανίας

Νίκος Μπόμπας
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Νέα 
επίσκεψη

του
∆ιαζώµατο
στο ∆ήµο

Ορχοµενού!




